Forskrift om endring i forskrifter til lov om midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter
august 2020
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 11. juni 2021 med hjemmel i lov 18. desember
2020 nr. 156 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august
2020 § 4.

I
I forskrift 21. desember 2020 nr. 3085 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder
til og med februar 2021 gjøres følgende endringer:
§ 2-6 tredje ledd skal lyde:
(3) Det gis ikke tilskudd til søker som i tilknytning til tidligere søknader etter forskrift 17. april
2020 nr. 820, forskrift 1. mai 2021 nr. 1367, forskrift 4. juni 2021 nr. 1792 eller denne forskrift,
ikke har levert etterspurt dokumentasjon etter anmodning fra tilskuddsmyndighetene.

§ 3-6 første ledd skal lyde:
(1) For tilskuddsperiodene november–desember 2020 og januar–februar 2021, jf. § 1-1
bokstav b og c, kan kostnader til tapt varelager, med de begrensninger som følger av annet
ledd, dekkes dersom
a. virksomheten av smittevernhensyn er pålagt full skjenkestopp eller å holde stengt i
henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter og
b. varene er ferskvare som næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre
planter og
c. varene var bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt og
d. varene utgår på dato, eller forringes slik at de ikke holder salgbar kvalitet, i den
nedstengte perioden eller innen 14 dager etter perioden som man er pålagt
skjenkestopp eller er pålagt stengt, opphører.
§ 3-6 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Virksomheter som var pålagt full skjenkestopp, kan få kompensasjon for tap av
alkoholholdige drikkevarer etter første ledd. Hvis søkeren stengte virksomheten på grunn av
at skjenkestopp gjorde det ulønnsomt å holde åpent, kan også annet tapt varelager
kompenseres etter første ledd.
§ 3-6 nåværende annet til femte ledd blir tredje til sjette ledd.

§ 3-6 fjerde (tidligere tredje) ledd skal lyde:
(4) Søker skal dokumentere anskaffelseskostnad og redegjøre for tapet. Det skal utarbeides
a. en skriftlig redegjørelse der det beskrives hvorfor tapet oppstod med henvisning til
statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging, perioden med pålegg
om skjenkestopp eller stenging, hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som
har skjedd med de tapte varene. Søker som stengte virksomheten på grunn av
skjenkestopp og søker om kompensasjon for annet enn tap av alkoholholdige
drikkevarer, jf. annet ledd, skal angi perioden virksomheten holdt stengt og redegjøre
for hvorfor skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent.
b. en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes om kompensasjon for, med
angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til
relevante bokføringsbilag.

II
I forskrift 4. juni 2020 nr. 1792 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder
etter februar 2021 gjøres følgende endringer:
§ 2-5 tredje ledd bokstav b skal lyde:
b.
foretaket er et stort foretak og årsregnskapet for begge de to siste regnskapsårene
med balansedag før 1. mars 2020 viser at samlet gjeld utgjør mer enn 7,5 ganger samlet
egenkapital og at forholdet mellom EBITDA og netto rentekostnader er mindre enn 1
§ 3-6 første ledd skal lyde:
(1) For tilskuddsperioden mars–april 2021, jf. § 1-1 bokstav a, kan kostnader til tapt
varelager, med de begrensninger som følger av annet ledd, dekkes dersom
a. virksomheten av smittevernhensyn er pålagt full skjenkestopp eller å holde stengt i
henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter og
b. varene er ferskvare som næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre
planter og
c. varene var bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt og
d. varene utgår på dato, eller forringes slik at de ikke holder salgbar kvalitet, i den
nedstengte perioden eller innen 14 dager etter perioden som man er pålagt
skjenkestopp eller er pålagt stengt, opphører.
§ 3-6 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Virksomheter som var pålagt full skjenkestopp, kan få kompensasjon for tap av
alkoholholdige drikkevarer etter første ledd. Hvis søkeren stengte virksomheten på grunn av
at skjenkestopp gjorde det ulønnsomt å holde åpent, kan også annet tapt varelager
kompenseres etter første ledd.

§ 3-6 nåværende annet til femte ledd blir tredje til sjette ledd.
§ 3-6 fjerde (tidligere tredje) ledd skal lyde:
(4) Søker skal dokumentere anskaffelseskostnad og redegjøre for tapet. Det skal utarbeides
a. en skriftlig redegjørelse der det beskrives hvorfor tapet oppstod med henvisning til
statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging, perioden med pålegg
om skjenkestopp eller stenging, hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som
har skjedd med de tapte varene. Søker som stengte virksomheten på grunn av
skjenkestopp og søker om kompensasjon for annet enn tap av alkoholholdige
drikkevarer, jf. annet ledd, skal angi perioden virksomheten holdt stengt og redegjøre
for hvorfor skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent.
b. en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes om kompensasjon for, med
angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til
relevante bokføringsbilag.

III
Forskriften trer i kraft straks.

