
TOETUS ETTEVÕTETELE SEOSES KOROONAKRIISIGA 
 
Ettevõtted, mille sulgemine on riigi poolt seadusega nõutud, saavad toetusi taotleda alates, 
18. aprillist aadressil kompensasjonsordningen.no. Teised ettevõtted, kus sissetulek on 
oluliselt vähenenud, aga mis ei olnud kohustatud tegevust lõpetama seoses koroonakriisiga, 
saavad taotlusi esitada alates 20. aprillist. 
Toetus määratakse vastavalt sellele, kui suur on käibe vähenemine ja kompenseeritakse osa 
neist kuludest, mida ei saa muuta. Esialgu kehtib kord märtsis, aprillis ja mais.  
Taotlused tehakse digitaalselt portaali kompensasjonsordningen.no kaudu ja korraga ühe 
kuu kohta peale kuu lõppu.  
Enamus taotlusi töödeldakse automaatselt ja raha makstakse välja mõne päeva jooksul. 
Mõnda taotlust tuleb töödelda käsitsi ja siis võib väljamakse aega võtta kuni kolm nädalat.  
 

Meede on sätestatud: 
• Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall - Seadus ajutise 
toetusskeemi kohta ettevõtetele, kelle käive on oluliselt langenud 
• Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov 17.april 2020 nr. 23 om midlertidig 
tilskuddsordning for fetak med stort omsetningsfall - 17. aprilli 2020. aasta seaduse nr 23 
(ajutise toetusskeemi kohta käibe olulise langusega ettevõtetele) täiendamise ja 
rakendamise määrused 
 

Kes saavad toetust taotleda? 
Ettevõtted, kes on Norras maksukohustuslased ja kelle käive on langenud vähemalt 30 
protsenti (märtsis 20 protsenti), võrreldes vastava kuu tavapärase käibega. 
Raamatupidaja saab avalduse ettevõtte nimel saata lisaks audiitorile, tegevjuhile, juhatuse 
esimehele, FIE puhul omanikule.  
 

Ettevõtted, kes ei saa kava alusel toetusi taotleda 
• Finantssektori ettevõtted 
• Elektrienergia tootmine, edastamine ja jaotamine 
• nafta ja gaasi tootmisega seotud ettevõtted 
• ettevõtted, kellel on eraldi toetuskavad, näiteks eralasteaiad ja lennufirmad 
• töötajateta ettevõtted (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad, kus omaniku peamine 
sissetulekuallikas on ettevõte) 
• pankrotimenetluses olevad ettevõtted 
 

Taotluse ettevalmistamine 
Juhised selle kohta, mida peate enne taotluse esitamist teadma, on olemas 
kompensasjonsordning.no lehel.  
Kõige olulisemad on püsivad paratamatud kulud (vt allpool) ja käibe andmed: 
 

Andmed selle kuu kohta, mille kulusid taotlus hõlmab: 
• Püsivad, vältimatud kulud selle kuu kohta, mille jooksul toetust taotlete (nõuab reaalset 
hindamist) 
• Toetuste taotlemise kuu käive 



Üldiselt võrreldakse eelmise aasta sama kuuga, aga teatud tingimustel võib võrrelda ka 2020. 
aasta jaanuari / veebruari keskmisega, kui sama periood eelmisel aastal ei ole esinduslik.  
 

Kuidas toetust arvutatakse? 
• Riigi poolt suletud ettevõtetele hüvitatakse kuni 90 protsenti nende vältimatutest 
püsikuludest kuus. Riigi poolt loetakse ettevõte suletuks, kui vähemalt 50 protsenti ettevõtte 
käibest 2020. aasta jaanuaris ja veebruaris tuli sellisest tegevusest, mida seoses 
koroonaepideemiaga ei ole lubatud teha. Toetus arvutatakse järgmiselt: 
Käibe vähenemine protsentides x Vältimatud kulud kuus x Korrigeerimistegur 0,9 
• Teistele ettevõtetele, kelle käive on oluliselt langenud, hüvitatakse kuni 80 protsenti 
vältimatutest püsikuludest, millest on maha arvatud nn oma osalus. Toetus arvutatakse 
järgmiselt: 
Käibe vähenemine protsentides x (fikseeritud vältimatud kulud kuus - mahaarvatav 10 000 
NOK) x korrigeerimistegur 0,8 
Käibe vähenemise arvutamiseks võrreldakse toetuse tegemise kuu tegelikku käivet sama kuu 
arvutatud tavapärase käibega. Prognoositav normaalkäive on sama kuu käive 2019 aastal, 
korrigeerituna ettevõtte käibe protsendilise muutusega perioodil jaanuar ja veebruar 2019 
ning jaanuar ja veebruar 2020. 
Ettevõte, mida eelmisel aastal veel ei eksisteerinud, võib käibe languse arvutamisel kasutada 
jaanuari / veebruari käivet sel aastal. See kehtib ka taotlejate kohta, kes ettevõtte 
ümberkorraldamise tõttu ei saa võrrelda eelmise aasta käibega.  
 

Mida loetakse vältimatuteks kuludeks? 
Lähtepunktiks on kulud, mida kajastatakse tuludeklaratsiooni järgnevatel ridadel: 
6300 Üür 
6340 Valgus, küte 
6395 Prügivedu, vesi, kanalisatsioon, koristus jne 
6400 Masinate, inventari ja tarvikute rent ja üür 
6700 Sisseostetud teenus (raamatupidamine, auditeerimistasud, nõustamine jne), tagasi 
saab auditeerimise ja raamatupidamise kulusid 
6995 Elektrooniline side, postikulu jne 
7040 Kindlustus ja transpordivahendite maksud 
7490 Liikmemaksud 
7500 Kindlustusmaksed (ei hõlma personali kindlustust) 
Neto intressikulu 
 
Taotlusesse võib lisada ka kulud, mille saab tuludeklaratsioonis kanda neile ridadele, aga mis 
on erinevatel põhjustel kulusse kantud teistele kontodele.  
Neid kulusid, mis varieeruvad vastavalt tegevuse mahule, ei saa taotlusesse lisada – näiteks 
kulud, mis sõltuvad toodetud ühikute arvust või teenuste kogusest või mis on seotud ajaliselt 
piiratud tegevusega.  
 

Maksimaalne toetus 
Toetuste maksmiseks kuus on seatud kaks piirmäära. Eeldatav hüvitis kuni 30 miljonit Norra 
krooni makstakse 100 protsenti. Eeldatavat hüvitist, mis ületab 30 miljonit Norra krooni, 
vähendatakse 50 protsenti. Toetustena antakse maksimaalselt 80 miljonit NOK kuus 
(absoluutne ülemmäär). 



 

Toetuse vähendamine 
Toetus ei saa ületada firma arvestuslikku käibe kaotust kroonides.  
Firma, millel  2019 aastal oli kajum, toetust vähendatakse vastavalt valemile: protsentuaalne 
käibe vähnemine x (kulud, millest arvestatakse maha 1/12 kahjumist).  
 

Väikseim toetus on NOK 5.000.  
 

Taotluse kinnitamine litsenseeritud raamatupidaja või audiitori poolt 
Taotleja peab saama maksuameti nõudel esitada kinnituse raamatupidajalt või audiitorilt. 
Selline kinnitus tuleb igal juhul lisada aastaaruandele 2020. Soovituslik on seetõttu ka 
raamatupidajal või audiitoril, kes taotlust kinnitama pea, see taotlus ka koostada lasta.  
 

Tähtaeg 
Viimane taotluse esitamise tähtaeg on 30. juuni 2020 nii märtsi, aprilli kui ka mai eest. Märtsi 
taotlust saab esitada alates 20. aprillist. Aprilli taotlust saab esitada alates 15.maist. Mai 
taotlust saab esitada alates juuni keskelt.  


