Aconto selskabsskat for 2017
Overblik
Bemærk den 20. marts 2017 er frist for indbetaling af 1. aconto selskabskat rate for 2017.
Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.
Hvis du forventer selskabet skal betale selskabsskat for indkomståret 2017, kan det måske
betale sig, at indbetale frivillig aconto selskabsskat for 2017. Der kan vælges at betale frivillig acontoskat både den 20. marts og/eller den 20. november. Herudover er der mulighed
for en 3. frivillig rate senest 1. februar 2018. Skattetillægget for 2017 er endnu ikke fastsat,
men for 2016 blev restskatten tillagt et skattetillæg på 3,4%. Skattetillægget er ikke fradragsberettiget, hvorfor dette svarer til en bankrente på 4,3%.
Hvis selskabets har bankindestående eller en lånerente på mellem 0% og 4,3% kan det
bedst betale sig at betale i november 2017 eller i februar 2018. Hvis selskabets lånerente er
over 4,3% før skat, kan det ikke betale sig at betale frivillig acontoskat, og der bør ventes
med betaling af selskabsskatten til november 2018. Hvis man derimod har overskudslikviditet og betaler negative renter bør der indbetales den 20. marts 2017.
Såfremt der indbetales for meget frivillig acontoskat vil dette medføre et fradrag i indbetalingen, hvorfor det for mange selskaber vil være hensigtsmæssigt at vente til februar 2018
med at foretage indbetaling af frivillig acontoskat.
Indbetaling
Hvis du ønsker at betale frivillig acontoskat for 2017, skal dette registreres på SKAT.dk.
Betalingsinformationer findes ved at logge ind i selskabets skattemappe under Acontoskat
på SKAT.dk.
Den frivillige acontoskat bør registreres på SKAT.dk før betalingen foretages, da det ellers
risikeres at pengene sendes retur fra SKAT.
Kontrol af om selskabet/koncernen skal betale selskabsskat
Opkrævningen af selskabsskatten sendes til selskabets E-boks. I koncerner sendes opkrævningen til moderselskabets E-boks.
Hvis selskabet skal have overskydende skat udbetalt
Hvis selskabet forventer overskydende skat, vil den overskydende for 2016 blive udbetalt
til selskabets nem-konto den 20. november 2017 og for 2017 den 20. november 2018.

Har du spørgsmål eller ønsker en uddybning af ovenstående, er du velkommen til at kontakte Leth & Partnere på telefon 43 90 95 00 eller på info@lepa.dk.
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Registreret revisionsanpartsselskab
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