
 

COVID-19: Acontoskat selskabsskat

hb
Typewritten text
Den 20. marts 2020 er sidste frist for rettidig betaling af frivillig acontoskat vedrørende indkomståret 2020 for selskaber her i foråret. 
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Regeringen meddelte den 10. marts 2020, at selskaber, som led i at afhjælpe erhvervenes aktuelle udfordringer af udbruddet af COVID-19, gives mulighed for, at de selv kan nedsætte indbetalingen af den ordinære acontoskatterate den 20. marts 2020, hvis det forventes, at indkomstforholdene for 2020 vil afvige væsentligt fra det, som er lagt til grund ved den oprindelige fastsættelse af acontoskatteraten.
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Hvad skal vi gøre?
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Inden en eventuel indbetaling, hvad enten den er ordinær eller frivillig, vil det være fordelagtigt at sikre, at I ikke har øvrig forfalden gæld på selskabets Skattekonto, da Skattekontoen p.t. forrentes med 0,7 % pr. måned svarende til 8,73 % pro anno. Denne rente er ikke fradragsberettiget, hvormed den svarer til en fradragsberettiget rente på 11,19 % pro anno. Såfremt de to ordinære acontoskatterater er passende i forhold til den forventede slutskat, skal I ikke gøre andet end at indbetale 1. acontoskatterate på selskabets Skattekonto senest den 20. marts 2020.Hvis det vurderes, at de ordinære acontoskatterater vil være for høje i forhold til den forventede selskabsskat for indkomståret 2020, kan I overveje at nedsætte den 1. ordinære rate. Nedsættelsen foretages via TastSelv Erhverv inden den 20. marts 2020. 
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Skattestyrelsen kan bede om nødvendig dokumentation for nedsættelsen, som kan være de seneste regnskabsoplysninger, f.eks. et fremskrevet perioderegnskab og oplysning om eventuelle underskud fra tidligere år.For god orden skyld skal vi naturligvis også at oplyse, at såfremt de to ordinære rater ikke skønnes tilstrækkelige til at dække den forventede slutskat, og en indbetaling ønskes senest den 20. marts 2020, skal I først angive størrelsen af den frivillige indbetaling på TastSelv Erhverv, før I foretager indbetalingen. Hvis angivelsen ikke foretages inden indbetalingen, vil den frivillige indbetaling blive refunderet, og den vil således ikke blive modregnet i den endeligt opgjorte selskabsskat, og der vil derfor blive beregnet restskattetillæg heraf. Vær opmærksom på, at hvis den frivillige acontoskat indbetales mere end fem hverdage før betalingsfristen, kan det betyde, at indbetalingen refunderes, og I derfor kommer til at betale renter af den derefter stadigt forfaldne saldo på Skattekontoen.


