
 
 

Informasjon ifm. koronaepidemi. Oppdatert 22.03.20.  

Personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene 14 

dager etter ankomst. Bare personer som er norske statsborgere, bor 

permanent i Norge eller jobber i Norge kan reise inn til Norge. I noen 

spesielle tilfeller kan unntak gis, for eksempel til person som er 

strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske 

samfunnsfunksjoner.  

Permittering som følge av koronaviruset 

Det er mange virksomheter som ikke kan drive virksomheten gjennom at 
arbeidstakere arbeider fra hjemmekontor. 

Vanlig varslingsfrist for permittering er i utgangspunktet 14 dager. Ved 
uforutsette hendelser kan varslingsfristen forkortes til 2 dager. Permittering 
som skyldes koronavirus kan være forventet eller uforutsett. Dette må 
vurderes konkret. Normalt har arbeidsgiver lønnsplikt overfor sine ansatte i 
de første 15 dagene av en permittering, denne lønnsplikten reduseres nå til 
2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. 
Ikrafttredelsen er 20. mars.  

Ansatt har rett til full lønn opptil 6G i 20 dager fra permittering. Staten 
dekker fra dag 3 til og med dag 20. Etter dag 20 sikres inntekt på minimum 
80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4% av den delen av 
dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. De som allerede er 
permittert går over på ny ordning fra og med 20. mars. Ventetid på 3 dager 
oppheves.    

Kjøre- og hviletidsregler i transportnæringen 

På grunn av ekstraordinær omstendighet innvilges det dispensasjon fra 
noen av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Dispensasjon gjelder bl.a. 
matvaredistribusjon, transport av medisiner osv. Dispensasjon gjelder fra 
13. mars 2020 og i 30 dager.  

Sykepenger 

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til 
koronaepidemien reduseres fra 16 til 3 dager fra 16. mars 2020. NAV får 
mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger. Ordningen er 
midlertidig og gjelder inntil videre.  



 
 

Arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgiveravgift senkes midlertidig med 4 prosentpoeng i to måneder. For 
områder med nullsats, skal det ytes tilsvarende kompensasjon. NB! Det er 
ikke nødvendig for arbeidsgiver å gjøre noen endringer. Betaling av 
arbeidsgiveravgift for 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.  
Skatteetaten kommer tilbake med oppdatert informasjon.  

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset. Fristen for å sende a-
melding er dog uendret.  

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/19 

Det innføres en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av 
underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. 
Utbetalingen for underskudd i 2020 utbetales til bedriftene ifm. 
skatteoppgjøret i 2021.  

Enkeltpersonforetak får utsatt betalingsfrist for forskuddsskatt fra 15. 
mars til 01. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Dersom du 
har innbetalt forskuddsskatten, kan du få den tilbakebetalt.  

Andre termin av forskuddsskatt for selskap har fått utsatt 
betalingsfrist – fristen er flyttet fra 15. april til 1. september 2020. 
Skatteetaten kommer tilbake med oppdatert informasjon.  

 

Merverdiavgift 

Lav sats settes ned fra 12 til 8% for perioden 20. mars til og med 31. 
oktober 2020. Endringen får ikke tilbakevirkende kraft.  

Innbetaling av mva for 1. termin 2020 med forfall 14.04.20 utsettes til 10. 
juni 2020. Skatteetaten kommer tilbake med oppdatert informasjon.  

NB! Rapporteringsfristen er uendret.  

Kilde: skatteetaten.no, regnskapnorge.no, sticos.no og regjeringen .no.  

For oppdatert informasjon vennligst se hos https://www.fhi.no/sv/smittsomme-

sykdommer/corona/, https://www.nsr-org.no/aktuelle-saker/ , 

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-

tiltak/id2693684/?expand=factbox2693826 og https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/ 
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