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Statsbudsjettet 2020 – Skatteetaten – supplerende tildelingsbrev nr. 2
1. Innledning
Stortinget har vedtatt en lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort
omsetningsfall, jf. Prop. 70 LS (2019–2020) og Innst. 232 L (2019–2020). Se nærmere omtale
i punkt 2 under. Se også punkt 3 under om budsjettmessige konsekvensene av
tilskuddsordningen, jf. Prop. 73 S (2019–2020) og Innst. 233 S (2019–2020).
Stortinget har våren 2020 også vedtatt enkelte endringer i inntektskapitler i statsbudsjettet for
2020 som gjelder Skatteetaten. Departementet vil snarlig komme tilbake til disse
bevilgningsendringene i et eget supplerende tildelingsbrev.
2. Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall
Finansdepartementet viser til omtale i Prop. 70 LS (2019–2020) av midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av utbrudd av koronavirus.
Skatteetaten er tilskuddsmyndighet etter loven § 7. Ordningen skal forvaltes i henhold til
tilskuddsregelverket og i tråd med krav i reglement for økonomistyring i staten og
bestemmelser om økonomistyring i staten.
Departementet ber Skatteetaten om å organisere tilskuddsforvaltningen på en effektiv og
hensiktsmessig måte.
Den midlertidige tilskuddsordningen er regulert i lov av 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, jf. Prop. 70 LS (2019–2020) og Innst.
232 L (2019–2020), samt forskrift av 17. april 2020 til utfylling og gjennomføring av lov 17.
april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.
Skatteetaten må være forberedt på at det våren 2020 kan bli aktuelt med endringer i
forskriften og at disse ev. må iverksettes raskt.
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2.1 Mål og målgruppe for ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å hindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som
følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene som er innført. Målgruppen for ordningen er de
foretak som følger av loven § 1 og forskriften kap. 1.
2.2 Tildelingskriterier
Bestemmelser om vilkår for å motta tilskudd og tilskuddets størrelse følger av loven §§ 3, 4
og 5 og forskriften.
2.3 Opplegg for oppfølging og kontroll
Loven §§ 8, 9 og 10 og forskriften kap. 4 har bestemmelser som har betydning for forvaltning
og kontroll i ordningen, herunder om innhenting av opplysninger, innholdet i søknader og
søkerens opplysningsplikt mv. Bestemmelser om betaling og innkreving følger av loven § 14
og forskriften kap. 5.
Skatteetaten må etablere gode mekanismer for kontroll og tiltak mot misbruk og utnyttelse av
ordningen. Departementet viser videre til omtale av kontroll av informasjon fra
tilskuddsmottakere i Prop. 70 LS (2019–2020) punkt 2.7. Etaten må etablere systemer, rutiner
og tiltak for å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler, jf. bestemmelser om
økonomistyring i staten punkt 2.4 og 6.3.5. Etaten må kunne kontrollere tilskudd opp mot
regnskapsopplysningene som danner grunnlag for utmåling av støtten. Departementet viser
her til at søker skal fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert
regnskapsfører, jf. forskriften.
Skatteetaten skal rapportere om forvaltningen av tilskuddsordningen iht. de generelle kravene
om årsrapportering som følger av tildelingsbrevet for 2020. Departementet ber også om at
etaten redegjør for status i arbeidet med ordningen i rapport for 1. og 2. tertial. Etaten bes i
tillegg om å rapportere løpende om statistikk for søknader, vedtak og utbetalinger mv. iht.
nærmere avtale med departementet.
2.4 Kriterier for måloppnåelse og evaluering
Andelen konkurser og oppbud blant støttemottakerne som kan relateres til virusutbruddet og
smitteverntiltakene, vil blant annet danne grunnlag for en vurdering av om ordningen har hatt
ønsket effekt. Også utviklingen i arbeidsmarkedet kan gi informasjon om effekter av tiltaket.
Finansdepartementet legger opp til å evaluere tilskuddsordningen, herunder ordningens
måloppnåelse. Departementet kommer nærmere tilbake til dette.
3. Budsjettildeling
Ved behandling av Innst. 233 S (2019–2020) vedtok Stortinget 7. april 2020 følgende
bevilgninger for kap. 1634:
Kap. 1634 Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet
Post
21
70
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Betegnelse
Spesielle driftsutgifter .................................................................................................
Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning ................................

(i 1 000 kr)
Beløp
100 000
50 000 000

Posteringer på kap. 1634, post 21, er eksklusive eventuelle merverdiavgiftsbeløp som skal
føres på kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift. Se nærmere i rundskriv R-116
om ordningen.
Det vises for øvrig til omtale av kap. 1634 i Prop. 73 S (2019–2020).
Under henvisning til ovennevnte og Reglement for økonomistyring i staten § 7
meddeler Finansdepartementet med dette at Skatteetaten i 2020 gis adgang til å
disponere de bevilgninger som er beskrevet i dette brevet.
Med hilsen

Øystein Schønberg-Grevbo e.f.
ekspedisjonssjef
Helge Brunvoll
kst. avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi: Riksrevisjonen

Side 3

