
 
 
 

 

Høring - forslag til endringer i tilskuddsordning for foretak med stort 
omsetningsfall 
 

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev av 23. desember om forslag til endringer i 

tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall.  

NHO Mat og Drikke viser til innspillet fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som vi 

støtter. Nedenfor følger våre supplerende kommentarer til forslaget.  

Hvilke foretak som omfattes 

For enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap er det et krav for å motta kompensasjon at det 

enten er registrert arbeidstakere i virksomheten, eller at inntekten er innehaver eller personlig 

deltaker sin hovedinntektskilde. Spesielt innen landbruket ser vi eksempler på gårdsturisme som 

tilbyr servering og overnatting i tilknytting til gårdsbruket. Denne virksomheten er ofte basert på 

innleid arbeidskraft i sesong, og ingen faste ansatte. For mange foretak vil dette utgjøre et 

supplement til driftsinntekter og ikke være en hovedinntektskilde. Vi mener virksomheter som 

står i en slik situasjon også må innlemmes i kompensasjonsordningen. 

Kompensasjon for tapt varelager bør gjelde også indirekte berørte virksomheter 

I høringsnotatet fremgår det at kompensasjonen for tapt varelager er en erstatning for direkte tap 

som oppstår som følge av at myndighetene som smittevernstiltak pålegger foretaket skjenkestopp 

eller stengning. Skjenkestopp og øvrige smitteverntiltak rammer leverandørene som baserer sin 

virksomhet på hoteller, restauranter og uteliv like hardt som de direkte berørte. Også produsenter 

og leverandører må som følge av smittevernrestriksjoner kaste lett bedervelige 

produkter/ferskvare, selv om de ikke direkte er underlagt skjenkestoppen eller direkte pålagt 

stenging. NHO Mat og Drikke mener derfor ordningen med kompensasjon for tapt varelager også 

bør gjelde de virksomhetene som har tapt varelager som følge av smitteverntiltak og ikke kun de 

virksomheter som direkte faller inn under smitteverntiltakene. Dette vil også være i tråd med 

Stortingets intensjon slik det ble formulert av den daværende opposisjonen i anmodningsvedtak 

nr. 664 (2020–2021). 

Kompensasjon for innbetalte særavgifter på varer som destrueres/doneres 

I høringsnotatet vises det til at merverdiavgift bortfaller ved donasjon eller destruksjon. Det må 

også kompenseres for innbetalte særavgifter på varer som på grunn av smittevernstiltak må 

destrueres eller blir donert. Særavgiftene utgjør for flere produktkategorier en betydelig del av 

kostnadene.  
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Med vennlig hilsen  
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