
Kontrollhandlinger
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Energitilskuddsordningen



• Tillegg til Enovas webinar om 

regelverket

• Gjennomgang av kontrollhandlingene

• Vedlegg til søknaden

• Dokumentasjon

• Hjelpemidler
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Agenda

https://www.energitilskuddsordningen.no/kontrollhandlinger


• Tillit til søknadene

• Hjemmel: forskriften § 4-3

• Gis som del av søknaden

• Enova har fastsatt kontrollhandlinger

• Kostnaden refunderes med 80 prosent, maksimalt 

kr 5 000. 
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Regnskapsførers kontrollhandlinger

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-11-21-1994


• Kontroll av vilkår er oppfylt og at dokumentasjon 

finnes (formalkontroll)

• Følger skjemaoppbyggingen

s. 4

Kontrollhandlingene

https://www.energitilskuddsordningen.no/kontrollhandlinger


• Bekrefte at søker er kjent med regelverket mv.

• Kontaktinformasjon til søkeren

• Kontonummer

• Ingen kontrollhandlinger
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Innledende til søker
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Konsern

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/energitilskuddsordningen---kontrollhandlingene-er-publisert/
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Lovlig aktivitet og vilkår om registreringsplikt
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Lovlig aktivitet og vilkår om registreringsplikt – misvisende feilmelding for ENK



s. 9

Skatteplikt



• Gjelder vedtak eller utbetalinger i perioden 21. 
november 2022 t.o.m. 31. desember 2023

• Gir tilbakebetalingsplikt

• Gjelder disposisjoner etter
− Aksjeloven/allmennaksjeloven §§ 8-1 og 16-9
− Selskapsloven 2-26 (3)
− Samvirkeloven §§ 27 – 30 (jf § 26) og § 135
− Andre disposisjoner som skal regnes som utbytte etter 

skatteloven § 10-11

• Sjekk hjemler før disposisjoner foretas!
− Se også

• kompensasjonsordning.brreg.no/utbyttebegrensninger

• https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/aksjer--utbytte/

• https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/aksjeselskap-mv.--
konsernbidrag/
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Utbyttebegrensning

https://kompensasjonsordning.brreg.no/utbyttebegrensninger
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/aksjer--utbytte/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/aksjeselskap-mv.--konsernbidrag/
https://kompensasjonsordning.brreg.no/utbyttebegrensninger
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Unntatt fra ordningen



• Ingen kontrollhandling
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Underlagt sanksjoner

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ukraina-krigen---regnskapstjenester-omfattes-av-sanksjonsregelverket/
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Øvrige vilkår

Sjekket som ledd i spørsmål om 

skatteplikt



• Ingen kontrollhandling
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Strømområder
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Omsetning
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Kraftforbruk
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Energikartlegging
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Bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor



• Energikartlegging (alle), husk tre tiltak

• Oversikt omsetning

• Faktura strøm og fjernvarmekostnad første halvår

• Faktura strøm og fjernvarmekostnad oktober og evt. november

• Gjennomføring av energitiltak og sluttrapport (støttetrinn 2) (sendes inn senere) (opplegg kommer)

s. 19

Dokumentasjon som følger søknaden



• Oversikt over tall og beregninger, med henvisning til relevant regnskapsmateriale
− Må vise hvordan omsetning er periodisert

− Må vise hvordan fakturert pris på strøm er beregnet, jf § 1-8

− Som relevant regnskapsmateriale regnes bl.a. fakturajournal og kontospesifikasjoner med tilhørende salgsdokumentasjon

− Oversikt over opptjent inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter

• For konsern: 
− Oppstilling over foretakene i konsernet

− Skal inneholde hvordan tilskuddet fordeles blant de foretakene som inngår i søknaden (i forskriften står det at denne skal 

sendes inn, men det blir kun på forespørsel)

− Samtykke fra alle foretak, og må inkludere at det kan oppstå tilbakebetalingsplikt

• Kontrollhandlinger: Sørg for å ha dokumentasjon/henvisning på alt det vises til.
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Dokumentasjon som ikke følger med søknaden



• Skjema for kontrollhandlinger

• Oppdragsbekreftelse

• https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regn

skap/energitilskuddsordningen---

kontrollhandlingene-er-publisert/
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Hjelpemidler fra Regnskap Norge

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/energitilskuddsordningen---kontrollhandlingene-er-publisert/


28. nov. 2022s. 22

Husk frist allerede søndag 11. desember
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