
  

Til våre kunder 

Koronaviruset 
 

Koronaviruset og tiltakene som er iverksatt er noe som opptar oss alle. Situasjonen 

har allerede fått store konsekvenser for mange – både individer, bedrifter og 

organisasjoner. Det er ikke til å unngå at det råder en viss usikkerhet og uro, knyttet 

ikke bare til helse men også til økonomi. 

Situasjonen er krevende for mange små og store virksomheter Hå Rekneskapslag 

SA følger myndighetenes retningslinjer. Flest mulig av oss jobber hjemmefra.  

Det betyr at kontoret kan/vil være stengt i perioder. Selv om kontoret er stengt er det 

viktig at bilagene blir levert, men på en litt annen måte enn før. Kontakt din 

saksbehandler før levering av bilagene.  

 

Det blir stadig skrevet om nye tiltak fra regjeringen vedrørende permittering, sykt barn 

osv. Vi opplever at noen tiltak endrer seg fra time til time. Det er derfor vanskelig for 

oss og sei på nåværende tidspunkt på hva det endelige utfallet vil bli og hvordan vi 

skal forholde oss til dette. Det er også slik at skjema for evt søknader refusjoner enda 

ikke er opprettet fra myndighetenes side. Vi anbefaler derfor at dere holder dere best 

mulig oppdatert og så skal vi hjelpe dere så godt vi kan, når vi kan.  

 

Noen viktige tiltak som er komt som kan være greit og vite er: 

Betaling av forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende er endret fra 15.03.2020 til 

01.05.2020. Dersom en nå ser at inntekten i 2020 blir lavere enn antatt er det mulig 

og endre forskuddskatten. (ta kontakt med din saksbehandler dersom du ønsker at vi 

skal hjelpe med dette) Ved og legge inn ny forventet inntekt for 2020 vil en få en ny 

beregnet forskuddskatt. Du kan betale/forholde deg til den nye beregnede 

forskuddskatten selv om du ikke har fått ny faktura i posten. 

 

Permitterte får 100 % lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Arbeidsgiver betaler de to 

første dagene og staten de resterende 18. Permiteringsvarslingsperioden er redusert 

til fra 14 dager til 2 dager. 

Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres fra 1,5 G til 0,75 G. (1 G = kr. 

99.858,-) 

 

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger reduseres til tre dager, og 

omsorgspenger fra dag fire. (hjemme med barn fra skole/barnehage er 

omsorgspenger) Omsorgsperioden økes fra 10 til 20 dager. 
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Selvstendig næringsdrivende skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre 

 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med 

dag fire. 

 

Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring 

tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til 6G. 

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. 

 

Nøkkeltallanalyse. 
Planlagt nøkkeltallanalysedag 26.03.2020 er avlyst 
 

 

Reidar Lomeland  
- daglig leder HRL   

 


