Lovforslag om ændrede rentesatser for selskabsskat mv.
Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændret beregning af rentesatserne for
selskabsskat og justeringer vedrørende Skattekontoen.

Forslag om ændrede rentesatser for selskabsskat
Efter gældende regler udgør restskattetillægget til selskabsskat 4,5 % (2015). Ved
tilbagebetaling af overskydende selskabsskat fås en skattefri godtgørelse på 1 % (2015). Ved
frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. marts 2015 ydes et procenttillæg på 0,3 %,
og ved indbetaling senest den 20. november 2015 fradrages et tilsvarende procenttillæg.

Det foreslås, at:


Ændre procentsatserne for restskat, overskydende skat og procenttillægget ved
betaling af frivillig acontoskat



Indføre en negativ forrentning ved førtidig udbetaling af for meget indbetalt frivillig
acontoskat for dage, hvor Nationalbanken indskudsbevisrente har været mere negativ
end 0,2 %



Der kan indbetales frivillig acontoskat i perioden den 20. november – 1. februar (i året
efter indkomståret) mod et særligt procenttillæg.

Baggrunden for de foreslåede ændringer er en tilpasning af rentesatserne til det aktuelle
renteniveau. Da satserne skal beregnes på baggrund af aktuelle rentesatser i løbet af året, vil
det betyde, at satserne fremover først fastsættes/offentliggøres den 15. december i det
pågældende indkomstår.

De ændrede rentesatser skal efter lovforslaget have virkning fra og med indkomståret 2015.
Der er dog fastsat overgangsregler, som sikrer, at der ikke bliver tale om lovgivning med
tilbagevirkende kraft til ugunst for selskaberne.

Med det nuværende renteniveau kan procentsatsen for restskat beregnes til cirka 4,0 % (mod
4,5 %) og procenttillægget/procentfradraget ved betaling af frivillig acontoskat til cirka 0 %
(mod 0,3 %).
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Loft over indestående på Skattekontoen
Alle virksomheder med et CVR-nummer eller SE-nummer har en skattekonto, der samler alle
betalinger mellem virksomheden og SKAT. En positiv saldo på kontoen på indtil 5.000 kr.
forrentes med 0,1 % pr. måned, mens en positiv saldo udover 5.000 kr. ikke forrentes.

Skattekontoen er opbygget, så den som udgangspunkt sender et indestående tilbage til
virksomheden, medmindre der er kort tid (op til 5 hverdage) til virksomhedens næste
betalingsfrist. Systemet er indrettet således, at indestående på skattekontoen under 100 kr.
ikke udbetales. Virksomheden kan vælge at have en udbetalingsgrænse, som er højere end
100 kr.

Det foreslås at indføre et loft (udbetalingsgrænse) på 200.000 kr. for indestående på
skattekontoen. Med et loft på 200.000 kr. vil et indestående, som overstiger 200.000 kr. og
som ikke modsvares af konkrete forfaldne fordringer, blive udbetalt til virksomhedens
NemKonto, medmindre der er 5 hverdage eller mindre til sidste rettidige betalingsdag.

Endvidere foreslås det at ophæve den gældende forrentning på 0,1 % pr. måned for
indeståender op til 5.000 kr. Fremover vil indeståender - uanset beløbets størrelse - dermed
ikke blive forrentet.

De ændrede regler skal efter lovforslaget have virkning fra og med den 12. juni 2015.
23. april 2015
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