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Emne: L175 - Udbetalingsgrænse på skattekontoen / bankkonto?

Til Skatteministeriet
c.c. Folketingets Skatteudvalg
Kan Skatteministeriet bekræfte i forlængelse af mit spørgsmål indeholdt i bilag 2 til lovforslaget vedrørende
den praktiske håndtering af anmodning om udbetaling af tilgodehavende (kreditsaldo) på skattekontoen, at
dette i praksis kan ske som følger:
Virksomheden forhøjer den 7. maj 2020 sin udbetalingsgrænse på skattekontoen til 1 mia.kr. og indbetaler
et tilsvarende beløb på skattekontoen, således at kreditsaldoen udgør 1 mia.kr. Den 1. august 2020
nedsætter virksomheden udbetalingsgrænsen til 100 mio.kr. Virksomheden vil efter 5 hverdage automatisk
få udbetalt 900 mio.kr. på sin NemKonto forudsat, at virksomheden indenfor de 5 hverdage ikke har
forfaldne skattekrav, der overstiger 100 mio.kr.
Det fremgår af lovforslagets indledende bemærkninger, at det i forlængelse af udskydelse af
betalingsfristerne m.v. foreslås at afskaffe loftet på skattekontoen – ikke for at skattekontoen skal fungere
som alternativ til en bankkonto, men for at virksomhederne ikke risikerer at skulle betale mere i negativ
bankrente fra og med den 7. maj 2020 som følge af udskydelsen af betalingsfristerne, og af hensyn til
statens lånebehov.
Lovforslaget udelukker vel ikke, at skattekontoen i praksis kan anvendes som alternativ til en bankkonto?
De virksomheder, som kunne tænkes at anvende denne mulighed, vil vel samtidigt bidrage til at reducere
statens samlede likviditetsbehov på 200 mia.kr. fra udskydelse af betalingsfristerne?
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COVID-19 News and Insights
Stay up to date on the latest tax and legal developments in response to the coronavirus (COVID-19) that may impact your business.
Find an overview of information here
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