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regnskapnorge.no 

Frist 31. juli 2020 for å søke kompensasjon for selvstendig 

næringsdrivende og frilansere – behov for utsettelse 

Vi viser til den midlertidige loven av 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for 

selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-

19. 

I lovens § 7 annet ledd er det inntatt at arbeids- og velferdsdirektoratet kan fastsette frist for når 

krav om ytelse senest må være satt frem. Denne fristen er satt til utgangen av måneden etter den 

måneden søknaden gjelder. Dette innebærer at søknad for juni har søknadsfrist 31. juli.  

Vi anmoder med dette om at søknadsfristen for juni forlenges med én uke, til 7. august.  

Over 160 000 næringsdrivende som er registrert med enkeltpersonforetak benytter tjenestene 

til autoriserte regnskapsførere. Regelverket innenfor bokføring, merverdiavgift og skatt er 

komplisert og ansvaret dette fører med seg, er viktige faktorer som begrunner hvorfor mange 

velger å benytte regnskapsfører.  

Vår bransje har vært og er inne i en svært arbeidskrevende periode. Dette er normalt for 

årstiden, men koronakrisen og bistand relatert til dette har forsterket arbeidspresset ytterligere. 

Vi går nå inn i noen uker hvor arbeidstakerne i bransjen både trenger, fortjener og har rett på 

ferie.  

Kunder som har åpenbare likviditetsbehov må få sendt søknad om kompensasjon så tidlig som 

mulig. Dette må regnskapsførerne forsøke å bistå med. Der likviditetsbehovet ikke er prekært, er 

det et sterkt ønske fra oss at arbeids- og velferdsdirektoratet gir de søknadsberettigede noe mer 

tid på å sende inn søknader.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet 
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Den største årsaken til at mange næringsdrivende ønsker bistand med å søke kompensasjon er 

opplysningene om inntekt. Søkeren skal opplyse både personinntekt i perioden det søkes for og 

beregnet personinntekt for 2019. Med unntak av de som skal søke for første gang, vil 

personinntekten for 2019 være kjent. Mange ønsker likevel fortsatt tryggheten med at 

regnskapsfører bistår med beregning av personinntekt for juni. Dette krever tid. Det vil være 

noe enklere å finne rom for dette ved å få en ekstra uke til å sende inn søknader.  

Skatteetaten har for øvrig tilsvarende kapasitetsutfordringer i ferietiden, noe som har medført at 

søknader for juni etter kompensasjonsordningen skatteetaten forvalter gjennom 

kompensasjonsordning.no ikke åpner før begynnelsen av august. 

Vi hadde gjerne sett at fristen kan forlenges lengre enn 7. august, men har forstått det slik at 

søknadsordningen beklageligvis ikke tillater søknader i parallell for ulike perioder. Samtidig har 

vi forståelse for at mange næringsdrivende og frilansere som skal sende søknad for juli, har 

behov for å få gjort dette så tidlig som mulig.  

Vi håper på et snarlig svar.  

Med vennlig hilsen 

Regnskap Norge 

Christine Lundberg Larsen 

Adm.dir. 

 

 

                                                                                                          Knut Høylie (sign) 

                                                                                                          Fagansvarlig kompetanse 

 

Kopi:  

• Arbeids- og sosialdepartementet 

https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/kompensasjonsordningen-i-sommer/

