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Til Skatteministeren
c.c. Folketingets Skatteudvalg
Følgende fremgår af Skatteministerens svar i dag på spørgsmål 2 vedrørende virksomheder, der indbetaler
et større beløb på skattekontoen end deres egne betalingsudskydelser:
"Det er derimod ikke formålet, at skattekontoen skal fungere som alternativ til en bankkonto, hvor
virksomhederne indskyder ekstra kapital på skattekontoen ud over indeholdte A-skatter og moms mv., for
hvilke betalingsfristerne er udskudt.
Dette udelukker dog ikke, at virksomhederne vil kunne indbetale et højere beløb på skattekontoen end det
beløb, der svarer til de indeholdte A-skatter og moms mv., som har fået udskudt betalingsfristerne.
Hvis det imidlertid viser sig, at den foreslåede afskaffelse af loftet på skattekontoen bliver anvendt af
virksomhederne til at overføre beløb, der væsentligt overstiger det beløb, der skal anvendes til de udskudte
betalinger, til skattekontoen, vil regeringen vurdere, om der er behov for fornyet lovgivning for at dæmme
op for en sådan anvendelse af skattekontoen, jf. mit svar på L 175 – spørgsmål 1."
Kan Skatteministeren oplyse, om det vil være acceptabelt, hvis virksomheden f.eks. allerede den 7. maj i år
indbetaler et beløb, der svarer til virksomhedens samlede betalingsudskydelser, eller om virksomheden skal
indbetale på skattekontoen i takt med, at skattebeløbene ville være forfaldne til betaling? Vil en sådan
"forskudsbetaling" blive anset for, at virksomheden har overført et beløb, der væsentligt overstiger det
beløb, der skal anvendes til de udskudte betalinger, til skattekontoen, dvs. at virksomheden har anvendt
skattekontoen som en bankkonto?
Vil det også give anledning til behov for fornyet lovgivning, hvis virksomheden også "forskudsbetaler" på
skattekontoen andre skatter herunder afgifter, der forfalder via skattekontoen i perioden frem til 1. april
næste år? Vil det også blive anset for, at virksomheden har anvendt skattekontoen som en bankkonto?
Kan Skatteministeren samtidig bekræfte, at en virksomhed i indkomståret 2019 både kunne betale frivillig
acontoskat 20. marts og 20. november 2019 på skattekontoen, vedrørende hele sin forventede
selskabsskat for 2019 uden noget loft, og at en overskydende acontoskat blev udbetalt 20. november 2020
med et rentetillæg til virksomheden på 0,1%?
Skatteministeren bemærker vedrørende udbetalingstidspunktet for et overskydende beløb på
skattekontoen, at Skattestyrelsen har oplyst:
"…at e udbetali g af et tilgodehave de på skatteko toe or alt vil ku e ske i de for 5 dage. Det ka
dog ikke afvises, at der i perioden fra og med den 7. maj 2020 til og med den 1. april 2021, som er perioden,
i hvilken den foreslåede forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldoen på skattekontoen ifølge lovforslaget

skal gælde, vil være et større tryk på Skattestyrelsens håndtering af udbetalingsanmodninger, således at
perioden fra anmodningen til udbetalingen vil kunne blive forlænget."
De 5 hverdage følger af opkrævningslovens § 16C, stk. 6.
Kan Skatteministeren oplyse, om virksomheden har ret til forrentning, hvis Skattestyrelsen ikke kan
overholde de 5 hverdage, herunder fra hvilket tidspunkt virksomheden har ret til forrentning fra?
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