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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1408 af 5/3 2020 
 
 

Frivillig acontoskat for selskaber 
 

 
 
20. marts 2020 er en dato, hvor mange selskaber vælger at indbetale frivillig acontoskat. Satserne for tillæg til 
restskat mv. for indkomståret 2020 kendes endnu ikke, men forventes at være i samme størrelsesorden som for 
indkomståret 2019. 
 
 
 
 

Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber 

Der kan indbetales frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2020 frem til og med den 1. februar 

2021.  

 

Ved frivillig indbetaling af acontoskat beregnes der et tillæg eller en dekort til den frivilligt indbetalte 

acontoskat afhængig af indbetalingstidspunktet. De normale tidspunkter, hvor selskaber vælger at 

indbetale frivillig acontoskat, er den 20. marts, 20. november og 1. februar i året efter. 

 

Satserne for tillæg, dekort og restskat for indkomståret 2020 offentliggøres først i december 2020. 

 

Satserne for indkomståret 2020 forventes ikke at ændre sig nævneværdigt i forhold til satserne for 

indkomståret 2019. For indkomståret 2019 var der ingen tillæg eller dekort til frivillige indbetalinger af 

acontoskat hverken den 20. marts 2019 eller den 20. november 2019. Ved frivillig indbetaling af 

acontoskat i perioden 21. november 2019 til 1. februar 2020 var dekorten på 0,9 %. Tillægget til restskat 

for indkomståret 2019 udgjorde 4,7 %, og der er tale om en ikke fradragsberettiget rente. Det svarer til 

en før skat-rente på 6,0 % p.a. 

 

Restskat for indkomståret 2020 skal betales senest den 20. november 2021. 
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Tidspunkt for eventuel frivillig indbetaling af acontoskat 

Da der hverken ydes tillæg eller sker reduktion med en dekort ved indbetaling af frivillig acontoskat, når 

det forudsættes, at satserne bliver de samme for indkomståret 2020 som for indkomståret 2019, kan 

selskabet umiddelbart lige så godt vente med en eventuel frivillig indbetaling til den 20. november 2020. 

Kun hvis selskabet betaler negativ rente, vil det være en fordel at foretage frivillig indbetaling den 20. 

marts 2020 eller for den sags skyld et senere tidspunkt, hvis situationen med negativ rente først opstår 

senere på året, men dog indbetaling senest den 20. november 2020, hvis dekort skal undgås. 

 

Ved indbetaling af frivillig acontoskat i perioden 21. november 2020 til 1. februar 2021 forventes dekorten 

at være i samme størrelsesorden som for indkomståret 2019, hvilket vil sige 0,9 %. Indbetales der 

således 100.000 kr. i frivillig acontoskat den 1. februar 2021 godskrives selskabet kun en skattebetaling 

på 99.100 kr. 

 

Tillægget til overskydende skat udgjorde for indkomståret 2019 0,1 % og forventes at være i samme 

størrelsesorden for indkomståret 2020. 

 

 
  

Med venlig hilsen 
 

Skatteafdelingen 

REVITAX A/S 
 

Ewaldsgade 5 
2200 København N 
Telefon 3391 2201 
Telefax 3391 3801 

 

 

 

 

 


