
 
 

Regelendringer fra 1. juli 2020 (fra regjeringen.no) 
 

Det iverksettes regelendringer på Finansdepartementets 
ansvarsområde fra 1. juli 2020. 
 
Lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb 
Arbeidsgivere får på visse vilkår støtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb. 
Det kan gis støtte for juli og august måned. Støtten er på maksimalt 15 000 
kroner per ansatt og graderes ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad. 
Ordningen trådte i kraft 23. juni 2020. 
Det er Skatteetaten som forvalter ordningen. 
 

Redusert og utsatt arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 
Arbeidsavgiften for mai og juni (tredje termin) 2020 reduseres tilsvarende fire 
prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Forfall er utsatt fra 15. juli til 15. 
oktober. 
Arbeidsgivere som har nullsats på arbeidsgiveravgift (sone V og Svalbard) skal 
få et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget med nullsats for 
samme termin. 
 

Kompensasjonsordningen forlenges 
Kompensasjonsordningen for bedrifter med omsetningsfall på minst 30 prosent 
forlenges til og med august. Tilskuddet for bedrifter vil gradvis reduseres fra og 
med juni. Søknadsportalen åpner for søknader for juni og juli i midten av 
august. Endringene vil bli fastsatt i forskrift så snart som mulig. 
Det kan søkes om tilskudd for månedene mars, april og mai frem til 31. juli. 
Det er Skatteetaten som forvalter ordningen. 

 
Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert 
Den lave merverdiavgiftssatsen har blitt redusert fra tolv til seks prosent med 
virkning fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Den lave 
merverdiavgiftssatsen omfatter blant annet persontransport, utleie av rom i 
hotellvirksomhet, museer og kinoforestillinger. 
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Reiserådet endres for enkelte land i 
EØS/Schengen-området fra 15. juli 
(Fra regjeringens pressemelding,  25.06.2020 og artikkel: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/) 

 
Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til 
alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land 
som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni.  
Utenriksdepartementet gjør unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke 
er strengt nødvendige til alle land i verden. Unntak gjelder for land i 
EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav fra og med 15. juli. Listen skal 
oppdatere av FHI og finnes til enhvertid på Folkehelseinstituttens hjemmeside 

 

 

 

Kilde: www.regjeringen.no    

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1
http://www.regjeringen.no/

