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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 535 af 6. marts 2015 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Kim Andersen (V).

Benny Engelbrecht
/ Camilla Christensen

Spørgsmål

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 5. marts 2015 fra Stærmose Industry vedrørende indbetaling af virksomhedsskat og rentesatser hos SKAT, jf. SAU alm. del – bilag
117. Er ministeren enig i, at det er urimeligt, at der pålægges rentebetaling for penge, der
allerede er indbetalt, og finder ministeren, at varsling af og påmindelse om de ændrede
procedurer har været tilstrækkelig?
Svar

Efter idriftsættelsen af Skattekontoen den 1. august 2013 skal selskaberne selv i TastSelv
oplyse, hvis selskabet ønsker at indbetale frivillig acontoskat. Når det frivillige acontoskattebeløb er angivet, skal beløbet indbetales via Skattekontoen. Skattekontoen holder herefter på det indbetalte beløb, fordi der er angivet.
Hvis det frivillige acontoskattebeløb derimod ikke er angivet inden indbetaling, vil Skattekontoen anse beløbet som et overskydende beløb på Skattekontoen i selskabets favør, der
skal udbetales. Forklaringen på, at selskabet skal betale restskattetillæg i disse situationer,
er således, at selskabet ikke har indberettet beløbet i TastSelv, forinden indbetalingen på
Skattekontoen blev foretaget.
Det er derfor væsentligt, at selskaberne er opmærksomme på, at det ikke længere er muligt at øremærke indbetalinger på Skattekontoen til dækning af bestemte skatte- og afgiftskrav, samt at beløb på Skattekontoen alene dækker de krav, der er angivet af selskabet.
Med hensyn til SKATs information til selskaberne om de ændrede procedurer, kan jeg i
øvrigt henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
”SKAT har løbende informeret herom, dels på skat.dk under TastSelv Erhverv, Selskaber
og fonde (’Sådan betaler du frivillig acontoskat og selskabsskat’), dels i de breve, som
SKAT udsender til selskaberne med opkrævning af de ordinære acontoskatterater, der
skal betales i to rater henholdsvis den 20. marts og 20. november.
Foranlediget af flere henvendelser vil SKAT i år i tiden op til fristen i november udsende
en påmindelse til selskaberne om, at der er mulighed for at angive eventuel frivillig acontoskat i TastSelv.”
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