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Korona-epidemien og konsekvenser for innlevering av offentlige oppgaver
Korona-epidemien setter bedriftene i en utfordrende kapasitetssituasjon. Regnskapsbransjen
leverer regnskapstjenester til mer enn 400.000 bedrifter, og er fra før inne i sin mest hektiske
tid på året – årsoppgjørsperioden. Det innebærer arbeid med skattemeldinger og årsregnskap
for det samme antallet bedrifter som nevnt. Bransjen jobber iherdig med å finne gode løsninger
for å opprettholde størst mulig kapasitet, blant annet med rigging av hjemmekontor så langt det
er mulig. Dette vil likevel ikke på noen måte kunne erstatte normal drift, og med tillegg for barn
hjemme fra skole, sykdomstilfeller og karantene – både i egne rekker og hos kunder – sier det
seg selv at årets årsoppgjør på ingen måte vil kunne foregå normalt. Samtidig er kundene i stor
etterspørsel etter økonomiske råd og hjelp for å håndtere den krevende situasjonen de selv står
i. Som kundenes nærmeste medhjelper og støttespiller, prioriteres derfor nå mye innsats i å
finne løsninger for kundene som kan berge dem gjennom krisen.
Parallelt med dette forfaller det en rekke offentligrettslige innleveringsplikter, så som de
løpende A-meldinger og skattemeldinger mva, og på toppen skattemeldinger, samt årsregnskap
og årsberetning. For sistnevntes del fordres også gjennomført generalforsamling, som i seg selv
kan bli utfordrende nok å få avholdt samlet der sykdom oppstår. SSB-statistikker er et annet
forhold; dette mener vi bør kunne aksepteres nedprioritert.
Vi er i en unntakstilstand, og i likhet med tiltak på andre områder er det påtvingende at det også
innføres tilstrekkelig lempende innleverings- og håndhevingstiltak her. Det er viktig at dette blir
avklart og kommunisert så fort som mulig. Vi får svært mange henvendelser fra våre
medlemmer som opplever stort stress og bekymring for å bli sanksjonert for forsinkede
innleveringer – i en situasjon de selv ikke kan rå over.
Vi har allerede tatt opp utfordringen med Skattedirektoratet, som tilbakemelder at de jobber
med saken. Saken er imidlertid så viktig at vi med dette også vil varsle Finansdepartementet, i
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tillegg til at det også gjelder frister utenfor skatteetatens område (eks. årsregnskapsinnlevering).
Vi ber på det sterkeste om at det blir innført tilstrekkelige lempinger så fort som mulig. Fristene
forfaller fortløpende fremover, der innlevering av a-meldingen 6. april og skattemelding mva 14.
april er de første som rammes. Et raskt kommunisert sanksjonsamnesti vil være egnet her.
Vi imøteser rask avklaring, og er tilgjengelig for samtale dersom departementet ønsker det.
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