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I denne dokumentpakken følger seks dokumenter: 

1.0 Regnskapsforetak  

 

1.1 Bilag til oppdragsavtale (brukes på eksisterende kundeforhold der kunden og 

regnskapsforetaket har inngått oppdragsavtale) 

1.2 Selvstendig oppdragsavtale (brukes der oppdraget er ad hoc og kunden og 

regnskapsforetaket ikke har inngått oppdragsavtale)  

 

2.0 Revisjonsforetak (dersom revisjonsforetaket har utført et regnskapsoppdrag for kunden, kan man 

med fordel benytte punkt 1.0) 

 

2.1 Bilag til oppdragsavtale/engasjementsbrev (brukes på eksisterende kundeforhold der 

kunden og revisjonsforetaket har inngått oppdragsavtale som regulerer ansvar – og 

rollebeskrivelser)  

2.2 Selvstendig oppdragsavtale/engasjementsbrev (brukes der oppdraget er ad hoc og kunden 

og revisjonsforetaket ikke har inngått oppdragsavtale/engasjementsbrev) 

  

3.0 Kunden 

 

3.1 Fullstendighetserklæring fra kundens (selskapets) ledelse 

3.2 Mal for redegjørelse for tapt varelager  

 

Kompensasjonsordningen 3 gjelder foreløpig for perioden mars 2021-juni 2021- Det er grunn til å tro at 

det blir endringer i rettsgrunnlaget og varigheten av ordningen, og vi vil oppdatere dokumentene ved 

behov og holde dere orientert via mail.  

Ved bruk av dokumentene velger du «bilag til oppdragsavtale» der du har en eksisterende og generell 

oppdragsavtale på kundeforholdet. Som slik generell oppdragsavtale regnes blant annet 

oppdragsavtalen fra Regnskap Norge, PowerOffice og de fleste andre generelle oppdragsavtaler. Dersom 

du har et engasjementsbrev i egenskap av revisor, og dette engasjementsbrevet dekker generelle 

ansvarsforhold mellom deg og din kunde, kan du også benytte «bilag til oppdragsavtale» som et bilag til 

engasjementsbrevet. Dersom du ikke har slik generell oppdragsavtale eller engasjementsbrev, benytter 

du dokumentet «Selvstendig oppdragsavtale». Dette dokumentet dekker de viktigste generelle 

samarbeids – og ansvarsforhold.  

Vi legger til grunn at oppdraget regnes som et mindre oppdrag, og ikke krever signatur fra kunden i 

oppdragsavtalen. Det må, gitt situasjonen med pandemien, være akseptabelt at kunden gir sin signatur 



via ordinær mail selv om elektronisk signatur er å foretrekke. Vi har løst dette ved å sette inn følgende 

tekst: 

«Kunden bekrefter ved sin signatur eller ved å besvare fremsendte mail å ha vedtatt og gjort seg 

kjent med vilkårene i dette Bilag/denne Avtale» 

Bemerk at fullstendighetserklæringen ideelt sett skal signeres av styret dersom et slikt er valgt. For øvrig 

vil en fullstendighetserklæring signert av signaturberettiget ledelse være en god erstatning dersom styret 

ikke med rimelighet kan belastes med signatur.  

Honorar/vederlag for din tjeneste er ikke definert i dokumentene utover følgende: 

«Regnskapsforetakets/Revisjonsforetakets honorar følger prisangivelsen gitt i Regnskapsbyråets 

oversendelse eller annen kommunikasjon mellom Partene» 

Enten skriver du her egen prismodell, eller du legger den ved i mail eller lignende. Dokumentene er for 

øvrig ikke låst for redigering, og du oppfordres til å tilføye eller endre tekst som stemmer med din 

forretningsmodell. Bemerk at kunden får dekket 80 % av honorar til regnskapsfører/revisor med inntil kr. 

10.000, jf. forskriften § 4-5 (3): 

«Kostnaden for bekreftelse etter første ledd refunderes med 80 prosent, men maksimum med 10 

000 kroner per tilskuddsperiode, for de som får vedtak om tildeling av tilskudd, jf. § 3-1 femte 

ledd.» 

I motsetning til den forrige kompensasjonsordningen skal du denne gangen ikke legge ved en egen 

redegjørelse/bekreftelse til søknaden. Denne er standardisert og følger av søknaden i Altinn.  

Mal for redegjørelse for kompensasjon for tapt varelager skal du bare sende til kunden der denne søker 

om dette.  

Ved kjøp av denne pakken har du full anledning til å bruke dokumentene på egne kunder i det foretaket 

som står som kjøper av pakken. Du oppfordres til å etterleve våre opphavsrettsprinsipper. Dersom du 

velger å kopiere innhold fra dokumentene og spre det til bruk i andre foretak, er det i strid med våre 

opphavsrettsprinsipper.    

 

Oslo, 17.06.2021 

 

 

 

 


