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Innspill til kontantstøtteordning for næringsvirksomhet

Vi vil gi norske myndigheter ros for handlekraft i den vanskelige situasjonen både for å redusere
smitte samt å se organisasjoners og bedrifters behov for hjelp.
Kontantstøtteordningen regjeringen har varslet for å dekke en andel av bedrifters faste kostnader er
et viktig og godt tiltak for å møte de store økonomiske konsekvensene av Korona-viruset.
Organisasjoner og bedrifter som har virksomhet som er stengt, grunnet de nødvendige
restriksjonene fra myndighetene, har behov for raskt å få tilført økonomisk bistand og likviditet.
Ordningen er således svært relevant også for deler av frivilligheten som opplever inntektstap på
grunn av stengning som følge av de innførte smitteverntiltakene, uten at de kan stoppe alle løpende
faste kostnader.
Eksempel fra frivillig sektor kan være:
• Driften av medlemsforeningene og hyttene til Den Norske Turistforening, samt
overnattingstilbud i regi av andre frivillige organisasjoner
• Lags- og grendehus som baserer drift og vedlikehold på utleie til arrangementer
• Ulike former for institusjoner som drives av ideelle/frivillige organisasjoner
• Idrettslag og foreninger som leier lokaler av private aktører, kommunale anlegg eller
egeneide anlegg hvor det er løpende faste kostnader til husleie, renter, drift, avgifter og
lignende
Vi er glade for signalene som har kommet om at ordningen skal favne bredt, men vi merker oss at det
foreløpig ikke er spesifisert hva som blir inngangsvilkåret i ordningen. Enheter i frivillig sektor er i
hovedsak fritatt for formues- og inntektsskatt i henhold til skatteloven § 2-32. For at ideelle/frivillige
organisasjoner skal komme innenfor ordningen er det avgjørende at den ikke knyttes til skattepliktig
inntekt eller til organisasjonsformen aksjeselskap.
Vi ber derfor om at ordningen knyttes til næringsinntekter generelt og at det åpnes for at ulike
organisasjonsformer, inkludert foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap, kan dekkes av
ordningen.
Dersom dere ønsker mer informasjon fra oss knyttet til denne saken er vi tilgjengelig på kort varsel
på både e-post og telefon.
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