
 
 

Reeglite muudatused alates 1. juulist 
2020 (lehelt regjeringen.no) 

Alates 1.juulist kehtivad järgneavad reeglite muudatused 
Rahandusministeeriumi vastutusalal (valik). 
 
Palgatoetus firmadele, kes kutsuvad sundpuhkusel olijad tagasi 
tööle 
Tööandjad saavad teatud tingimustel  taotleda toetust, et enda sundpuhkusel 
olevaid töötajaid tagasi tööle kutsueda. Toetust antakse juuli ja augusti eest ja 
toetus on maksimaalselt 15.000 krooni töötaja kohta, mida vähendatakse 
protsentuaalselt sõltuvalt täis- või osalisest tööajast ja kui suure osa sellest 
töötaja sundpuhkusel oli. Toetus kehtib alates 23.juunist 2020. Toetusega 
tegeleb maksuamet.  
 

Vähendatud ja edasi lükatud sots maks mais ja juunis 2020.  
Tööandja makstav sots maks mai ja juuni kuus (kolmas termin) on vähendatud 
4 protsendipunkti võrra. Tähtaeg on edasi lükatud 15. juulilt 15. oktoobrile.  
Tööandjatele, kellele kehtib 0-protsendiline maks (tsoon V), saavad toetust 
sama summa ulatuses.  
 

Kompensatsiooni võimalust pikendatakse 
Kompensatsioon püsikulude katteks ettevõtetele, kelle käive on langenud 
vähemalt 30%, pikendatakse kuni augustini. Alates juunist hakatakse toetust 
vähendama. Taotluse esitamine juuni ja juuli eest avatakse augusti keskel. 
Märtsi, aprilli ja mai eest saab toetust taodelda kuni 31. juulinig.  
Toetusega tegeleb maksuamet.  

 
Madalat käibemaksu on ajutiselt vähendatud 
Madal käibemaks on 1. aprillist kuni 31. oktoobrinig vähendatud 12 protsentdilt 
6 protsendini. See puudutab isikute transporti, hotellitubade üüri, muuseumi- 
ja kinopileteid. 
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Reisesoovitused muudetakse osade 
Euroopa majandusliidu ja Schengeni 
maade kohta alates 15. juulist 
(Fra regjeringens pressemelding,  25.06.2020 og artikkel: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/) 

 
Välisministeerium soovitab vältida igasugust reisimist, mida on võimalik vältida, 
kõigile maadele. Reisisoovitus kehtib kuni 20. augustini. Erand tehakse 
põhjamaadele (Taani, Soome, Island), milles epideemia on kontrolli all, alates 
15. juunist.  
Välisministeerium teeb erandi ka Euroopa majandusliidu ja Schengeni maadele, 
milles epideemia on kontrolli all, alates 15. juulist. See tähendab ühtlasi, et 
neist maadest saabudes ei nõuta enam karantiinis olemist 10 päeva. Maade, 
mis täidavad seatud kriteeriume, nimekiri on igal ajal kättesaadav Norra 
tervishoiuinstituudi lehel (28.06. seisuga täidab ka Eesti neid nõudeid, esimene 
nimekiri avaldatakse kõigi eelduste kohaselt 10.07.) : Folkehelseinstituttens 

hjemmeside 
 

Allikas: www.regjeringen.no    
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