
 
 

Informatsioon seoses koroonaepideemiaga. Uuendatud  22.03.20.  

Isikud, kes saabuvad Norrasse, peavad olema 14 päeva peale 

saabumist karantiinis. Ainult Norra kodanikud, need, kes elavad 

püsivalt Norras või töötavad Norras, tohivad Norrasse siseneda. 

Üksikutel juhtudel võidakse teha erandeid isikutele, kelle kohalolek ja 

mitte karantiinis oleks on eluliselt tähtsate ühiskonna funktsioonide 

täitmiseks oluline.   

Sundpuhkus seoses viirusega 

Tavaline etteteatamise aeg sundpuhkusele saatmisel on 14 päeva. 
Ootamatute, selliste asjaolude, mida ei olnud võimalik ette näha, ilmnemisel 
võib etteteatamise aega lühendada kuni 2 päevani. Sundpuhkus, mille 
põhjuseks on koroonaviirus võib olla nii oodatav kui ka ootamatu. Seda 
tuleb analüüsida igal konkreetsel juhul. Tavaliselt on tööandjal 
palgakohustus 15 esimest sundpuhkuse päeva (peale etteteatamise 
perioodi), see palga kohustus on nüüd vähendatud 2 päevale. Seejärel 
võtab riik maksmise kohustuse enda peale. Seadus jõustus 20.03.  

Töötajal on õigus täispalgale kuni 6G 20 päeva sundpuhkusest. Riik katab 
kolmandast kuni kahekümnenda päevani. Alates 21. päevast maksab riik 
minimaalselt 80% palgast kuni 3G'ni ja 62,4% palgast, mis on 3G ja 6G 
vahel. Need, kes juba on sundpuhkusel lähevad üle uuele korrale alates 20. 
märtsist. Kolm palgata päeva, mis varem kehtis, on kustutatud ja töötaja 
saab raha iga päeva eest sundpuhkusel.    

Sõidu- ja puhkusereeglid transpordisektoris 

Seoses erakorraliste asjaoludega on sisse viidud erandid mõnede sõidu- ja 
puhkeaja reeglite osas. Erandid kehtivad muuhulgas toidukaupade 
transpordi ja ravimite transpordi puhul. Erandid kehtivad 13. märtsist 30 
päeva.   

Haiguspäevad 

Tööandja periood seoses koroonaepideemiaga seotud haiguspäevadega 
vähendatakse 16 päevalt 3 päevale alates 16. märtsist. NAV'ile on antud 
õigus mitte nõuda arsti tõendit. Tegemist on ajutise korraga, mis kehtib kuni 
järgmise teateni.  

  



 
 

Tööandja maks (sots maks) 

Tööandja maksu vähendatakse 4 protsendipunkti võrra kaheks kuuks. 
Piirkondades, kus kehtib 0%, makstakse samas mahus toetust. NB! 
Tööandja ei pea mingeid muudatusi tegema. Tööandja maksu maksmine 2. 
termini eest lükatakse edasi 15. mailt 15. augustini 2020. Maksuamet 
annab lähiajal veel infot.  

Trahvid a-meldinguga hilinemise eest on peatatud. Raporteerimise 
tähtaega ei ole muudetud.  

 

Kahjumi tasaarveldamine varasema kasumiga 2018/19 

Viiakse sisse ajutine võimalus tagasi arvestada kuni 30 miljonit kahjumit 
2020 aastal maksimaalselt kuni samas summas, mis on olnud kasum kahel 
eelmisel aastal. 2020 aasta kahjumilt makstakse tulumaks välja seoses 
maksuarvestusega 2021 aastal.  

FIE tulumaksu ettemaksu tähtaeg on muudetud 15. märtsil 1.maini. 
Pole vaja taodelda edasilükkamist. Need, kes juba on maksnud ettemaksu, 
võivad selle tagasi saada.   

Firma tulumaksu ettemaksu teine osa on edasi lükatud – 15.aprillilt 1. 
septembrile 2020. Maksuamet täpsustab seda punkti hiljem.  

 

Käibemaks 

Madal käibemaksu määr viiakse 12% alla 8%ni 20. märtsist kuni 
31.oktoobrini 2020. Muudatus ei ole tagasiulatuva mõjuga nagu alguses 
informatsioon oli.   

2020 aasta 1. termini käibemaksu maksmise tähtaeg, mis oli 14.04.20 on 
viidud 10. juunile 2020. Maksuamet tuleb hiljem täpsustava infoga.  

NB! Raporteerimistähtajad ei ole muutunud.  

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

Uue ja täpsema info jaoks vaadake: 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 ja https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/ 
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