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Hvornår kan frivillig indbeta-

ling af acontoskat betale sig?
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Den 20. marts 2014 er sidste frist for retti-
dig betaling af frivillig acontoskat for sel-
skaber her i foråret. Herunder kan du læse,
hvornår en frivillig indbetaling af aconto-
skat kan betale sig.

Af Karina Hejlesen Jensen og Søren Bech ― februar 2014 

Skal du foretage frivillig indbetaling?
Om du skal foretage en frivillig indbetaling af acontoskat afhænger af, om den ren-

te, du sparer ved en frivillig indbetaling, er større end den rente, du ”mister” ved en

frivillig indbetaling. Forventer dit selskab eller selskaber en restskat, vil det ofte

være en god ide at foretage en frivillig indbetaling, hvis lånerenten eller investe-

ringsrenten er mindre, end den rente der skal betales til skattevæsenet.

Hvornår får selskabet en restskat?
En restskat opstår typisk, når selskabet har haft en stigende eller en nogenlunde

uændret skattepligtig indkomst i de senere år. Dette selvom selskabsskatten ned-

sættes til 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og til 22 % fra og med indkomståret 2016.

Det skyldes, at de ordinære acontoskatter beregnes som 50 % af gennemsnittet af

de seneste 3 års indkomstskatter. Dit selskab vil selv med en uændret indkomst få
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en restskat, hvis der ikke foretages en frivillig indbetaling af acontoskat. Hertil

kommer et procenttillæg af den skyldige restskat. Er der betalt for meget i skat, får

selskabet en skattefri godtgørelse, jf. nedenstående skema.

Oversigt over procentsatser
2014

Restskatteprocent 4,6 %

Rentegodtgørelse på overskydende skat 1,1 %

Rentegodtgørelse ved frivillig indbetaling senest den 20. marts 2014 0,3 %

Dekort ved frivillig indbetaling senest den 20. november 2014 0,3 %

 Får selskabet en restskat, som ikke indbetales frivilligt, opkræves restskatten
med tillæg af 4,6 % rentetillæg i november 2015.

 Indbetaler selskabet frivilligt restskatten i marts 2014, godtgøres selskabet
0,3 % af det indbetalte beløb.

 Indbetaler selskabet frivilligt restskatten i november 2014, modregnes en
dekort på 0,3 % i det indbetalte beløb.

 Får selskabet overskydende skat, giver SKAT en rentegodtgørelse på 1,1 % af
beløbet i november 2015.

Tilbagebetaling af den overskydende skat inklusive procentgodtgørelse sker i videst

muligt omfang ved at modregne beløbet i den ordinære acontoskat for 2015 den

20. november 2015. Et eventuelt overskydende beløb udbetales. Hverken rentetil-

læg, godtgørelse eller dekort indgår i den skattepligtige indkomst.

Oversigt over rentesatser ved frivillig ind-
betaling af restskat og overskydende skat

Betalingstidspunkt

Rente p.a.

før skat

Rente p.a.

efter skat

Frivillig indbetaling af restskat 20. marts 2014 3,9 % 3,0 %

Frivillig indbetaling af restskat 20. november 2014 5,7 % 4,3 %

Overskydende skat ved frivillig

indbetaling 20. marts 2014 1,1 % 0,8 %

Overskydende skat ved frivillig

indbetaling 20. november 2014 1,1 % 0,8 %

”Mellemrenten”, jf. nedenfor 1,2 % 0,9 %
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Forventer selskabet at få en restskat for 2014, og foretager selskabet en frivillig

indbetaling af restskat i marts 2014, får selskabet en rente, der svarer til 3,9 % p.a.

før skat. Hvorfor den ikke bliver 5,7 %, som ved en indbetaling i november 2014,

skyldes, at renten skal ses på en 20 måneders periode, så med en skattefri rente-

godtgørelse på 0,3 % p.a., svarer det til 3,9 % p.a. før skat på årsbasis.

Hvis selskabet har overskudslikviditet, som giver en rente under 3,9 % p.a. før skat,

eller selskabet kan låne til en rente under 3,9 %, vil det være en fordel at foretage

en frivillig indbetaling.

Ofte vil selskabet dog vente med at foretage en frivillig indbetaling til november

2014, blandt andet fordi det forventede skattemæssige resultat mere præcist kan

opgøres på det tidspunkt, pengene er bundet i 20 måneder samt at ”mellemrenten”

– renten mellem marts og november 2014 – ikke er så attraktiv, jf. nedenstående

afsnit.

Overskudslikviditet?
Har selskabet overskudslikviditet og ønsker at foretage en frivillig indbetaling, er

det et yderst begrænset afkast, der opnås. Afkastet er beregnet til ca. 1,1 % før skat

ved en frivillig indbetaling i marts 2014. Det skal sammenholdes med, at pengene

er bundet frem til november 2015.

Mange selskaber vil ofte allerede i marts 2014 have vanskelighed ved at skønne

over, hvad resultatet bliver for 2014. Dette er navnlig tilfældet, hvor der indgår

flere selskaber i en sambeskatning, hvor nogle kan have skattemæssigt underskud

og andre skattemæssige overskud, da det er sambeskatningsindkomsten, som dan-

ner grundlag for selskabsskatten.

Hertil kommer, at der i vurderingen af, om der skal foretages frivillig indbetaling i

marts, eller en indbetaling skal udskydes til november, også bør indgå, hvilken

rente der opnås ved en frivillig indbetaling i marts 2014 frem for i november 2014,

den såkaldte ”mellemrente”, jf. nedenfor.

Mellemrenten – skal der foretages frivillig indbe-
taling i marts 2014 eller skal man vente til no-
vember 2014?
Ved en frivillig indbetaling i marts 2014 opnås en rentegodtgørelse på 0,3 %, mens

en indbetaling i november 2014 reduceres med 0,3 %. ”Mellemrenten” mellem

marts og november 2014 kan derfor opgøres til 0,6 %, således at forstå, at der op-

nås en skattefri rente på 0,6 % i en periode på otte måneder. Dette svarer til 0,9 % i

ét helt år efter skat. Før skat udgør renten 1,2 %.

Henset til den lave rentegodtgørelse og den usikkerhed, der er forbundet med alle-

rede i marts 2014 at opgøre den forventede skattepligtige indkomst for 2014, vil

mange selskaber vælge at udskyde beslutningen om frivillig indbetaling af aconto-

skat til november 2014.
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Indbetaling af acontoskatten
Fra og med indkomståret 2013 skal indbetaling af acontoskatten ske digitalt. På

SKATs hjemmeside www.skat.dk under ”Sådan betaler du frivillig acontoskat og

selskabsskat” er en vejledning til, hvorledes indbetalingen skal foregå.

Det skal særlig fremhæves, at selskabet under TastSelv Erhverv selv skal indberette

den frivillige acontoskat. Hvis dette ikke sker, vil indbetalingen på skattekontoen

ikke dække betalingen af den frivillige acontoskat. Det er dog ikke muligt på skat-

tekontoen at ”øremærke” betalingerne til at dække bestemte poster. Det vil altid

være de ældste gældsposter, som først betales.

Vær også opmærksom på, at indbetales der tidligere end fem hverdage før sidste

betalingsdag, kan det betyde, at selskabet får pengene retur, hvis der ikke er anden

gæld til SKAT.

Nedsættelse af de ordinære acontoskatter
Har selskabet store skattemæssige underskud fra tidligere år, skal de ordinære

acontoskatter måske enten nedsættes eller helt bortfalde. Det samme kan gælde,

hvis selskabet har en faldende indtjening, så de ordinære acontoskatter er for store

i forhold til skatten på den forventede skattepligtige indkomst i 2014.

Indgår selskabet i en sambeskatning, kan det være, at sambeskatningsindkomsten

forventes at blive så lav i 2014, at de ordinære acontoskatterater på sambeskat-

ningsindkomsten er for store. Selskabet kan i den situation få nedsat eller nulstil-

let de ordinære acontoskatter.

Selskabet skal anmode om nedsættelse af de ordinære acontoskatterater via Tast-

Selv Erhverv ”Selvangivelse for fonde og selskaber m.fl. – acontoskat” inden beta-

lingsfristen for den ordinære acontoskatterate, henholdsvis den 20. marts og den

20. november.

SKAT kan efterfølgende bede om dokumentation for baggrunden for nedsættelsen.

Dokumentationen kan ske med udgangspunkt i de seneste regnskabsoplysninger,

herunder oplysning om underskud fra tidligere år.


