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Acontoskat for selskaber i 2017
Selskaber har i 2017 betalt 1. rate af acontoskatten den 20/3 2017, og den 20/11 forfalder rate 2 til betaling.
Sammen med den ordinære acontoskat kan selskaber vælge at indbetale frivillig acontoskat sammen med
den 2. rate den 20/11 2017. Derudover kan der foretages en såkaldt 3. frivillig indbetaling senest den 1/2
2018. Dog skal man være opmærksom på, at betaler man en frivillig indbetaling den 20/11 2017 eller den
1/2 2018 skal der oveni betales et tillæg. Dette tillæg udgjorde 0 % i 2016 for betalingen i november, hvorimod tillægget til den 3. frivillige indbetaling udgjorde 0,7 %. Restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret 2017 offentliggøres af SKAT senest den 15. december 2017.

Registreringsafgift – mulighed for tilbagebetaling (gælder kun automobilforhandlere) (tidligere udsendt nyhed på Facebook og LinkedIn)
Der er fra SKAT udsendt et nyt styresignal vedrørende genoptagelse af sager fra 1. februar 2009 og frem,
hvor SKAT har fundet, at avance er flyttet fra de registreringsafgiftspligtige biler til afgiftsfrit eftermonteret
udstyr eller til brugte byttebiler.
I en række sager har SKAT gennem de seneste år efteropkrævet registreringsafgift, i sager hvor SKAT
fandt, at bilforhandlere ved salg af nye biler havde flyttet avance fra de registreringsafgiftspligtige biler til
salg af afgiftsfrit ekstraudstyr eller til byttebiler, som forhandlerne modtog ved salg af de nye biler. SKAT
begrundede deres afgørelser med, at bilerne var solgt med en lav eller ingen avance, mens der samtidig var
eftermonteret udstyr på disse biler, som var dyrere end markedsprisen på dette udstyr, eller at byttebilerne
som indgik i handlerne, var købt til en meget lav pris.
Der har været flere af sagerne som har været klaget til Landsskatteretten, og i flere sager har Landsskatteretten truffet afgørelse om, at SKAT ikke har løftet bevisbyrden for, at bilforhandlerne har flyttet avance,
som SKAT i første omgang har fundet.
På baggrund heraf har SKAT udsendt et udkast til et styresignal om hvilke beviselementer som indgår i
vurderingen af, om SKAT har løftet bevisbyrden for at der er sket overflytning af avance. På baggrund
heraf er der endvidere mulighed for adgang til genoptagelse for bilforhandlere, som er blevet efteropkrævet
registreringsafgift af SKAT.
Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til Jeres revisor.
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