Den 7. juli 2015

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 negativ med mere 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
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
følgende overgangsregler:
 Frivillig indbetaling af acontoskat, som er foretaget senest den 20. marts 2015, bliver godskrevet et
tillæg på 0,3 %


Procentfradraget til frivillig acontoskat, der indbetales senest den 20. november 2015, kan højst udgøre
0,3 %



Procentsatsen for restskat kan ikke overstige 4,5 %



Frivillig acontoskat, der er indbetalt inden den 3. juli 2015, kan tilbagebetales uden beregning af negativ
rente (eller godtgørelse), hvis anmodning om tilbagebetaling fremsættes senest den 1. oktober 2015



For frivillig og ordinær acontoskat betalt inden den 3. juli 2015 ydes der ved overskydende skat en
godtgørelse på 1 %.
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Eksempel 1
Hvis et selskab skal betale 800.000 kr. i selskabsskat for 2015, og selskabet har indbetalt 1 mio. kr. inden den 3.
juli 2015, vil en overskydende skat på 200.000 kr. blive tillagt 1 % i godtgørelse.
Ved indbetaling af yderligere acontoskat den 3. juli 2015 eller senere vil der fortsat kun blive ydet en
rentegodtgørelse på 1 % af de anførte 200.000 kr., medens en yderligere overskydende skat forrentes med den
rente, der fastsættes den 15. december 2015.
Eksempel 2
Hvis et selskab skal betale 1 mio. kr. i selskabsskat for 2015, og selskabet har indbetalt 600.000 kr. inden den 3.
juli 2015 og 600.000 kr. efter denne dato, vil den overskydende skat på 200.000 kr. blive udbetalt med den
godtgørelse, der fastsættes den 15. december 2015.

Loft over indestående på Skattekontoen
Der foreslås, at:
 Indføre et loft (udbetalingsgrænse) på 200.000 kr. for indestående på skattekontoen


Ophæve forrentningen på 0,1 % pr. måned for indeståender op til 5.000 kr.

De ændrede regler skal efter lovforslaget have virkning fra og med den 1. september 2015.
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