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Fristen for innbetaling av skatter og avgifter må forlenges med
tre måneder til 31.6.2022, inkludert forlengelse av lav rentesats
Regjeringen har bestemt en ordning som gir bedrifter ny og forenklet mulighet til å få
utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Slik det er nå, gjelder denne ordningen for krav
som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022: arbeidsgiveravgift med forfall
15. januar og 15. mars 2022, forskuddsskatt for upersonlige skattytere med forfall 15.
februar 2022, forskuddsskatt for personlige skattytere med forfall 15. mars 2022,
merverdiavgift med forfall 10. februar 2022 og særavgifter med forfall den 18. januar, 18.
februar og 18. mars 2022. Samtidig er forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav
redusert til 6 prosent i perioden fra og med 15. januar til og med 31. mars 2022.

•

NHO Reiseliv og Fellesforbundet ber med dette om at denne ordningen
forlenges med tre måneder til 31.6.2022 med tilsvarende lav rentesats
på 6 prosent.

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse viser at 28 % av våre medlemmer som har
meldt tilbake mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid grunnet
koronaviruset. Utelivsbransjen (40 prosent), opplevelses- og kulturbedriftene (38 prosent)
og serveringsbransjen (33 prosent) står overfor de største økonomiske utfordringene.
Dette er da også bransjene som har vært aller hardest rammet av innskrenkingene i
skjenketider.
Fortsatt er det slik at markedene bruker tid på å komme i gang, og vi vet samtidig at
påsken og mai under normale omstendigheter er svært viktige og gode
inntjeningsmåneder for utelivs og serveringsbransjen. Forlenges fristen med tre måneder,
vil dette bety at man reduserer risikoen for at levedyktige bedrifter går konkurs. I april og

2

mai er det gode grunner til å tro at markedene vil normalisere seg igjen, og at det også vil
oppstå en ekstra effekt av arrangementer som har blitt utsatt blir gjennomført. Dette vil
tilføre bransjen nye, friske og sårt tiltrengte likvide midler.
På toppen av korona-pandemien og de utfordringer tiltakene har skapt, kom de
dramatiske økningene i strømpriser vi har sett denne vinteren. Totalt har nær 7 av 10
bedrifter svart i samme overnevnte undersøkelse (8.2.2022) at de høye strømprisene vil gi
en middels eller stor reduksjon på driftsresultatene. Dette vil ytterligere tappe bedriftene
for likviditet, og vi frykter nå at kombinasjonen av korona-tiltak og de langtidseffekter de
har hatt sammen med strømprisene vil gjøre at ellers levedyktige bedrifter vil gå over
ende. Å forlenge ordningen med utsatt innbetaling av skatter og avgifter vil kunne bidra til
å forhindre dette, og bevare disse bedriftene og arbeidsplassene som er så viktige for
bolyst, verdiskaping og sosial trivsel i hele Norge
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