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Selskabers indbetaling af acontoskat i 2022 

For indkomståret 2022 er udgangspunktet, at selskaberne, i lighed med tidligere år, skal indbetale den af 

SKAT beregnede acontoskat i to lige store rater, hvoraf den første skal betales senest mandag den 21. marts 

2022, mens den anden skal betales mandag den 21. november 2022. Såfremt acontoskatten ikke er tilstræk-

kelig til at dække den samlede skat, skal den resterende skattebetaling betales sammen med et rentetillæg, 

hvis størrelse først kendes til december, og fristen for denne betaling er senest den 20. november 2023. 

Rentetillægget forventes at blive på 4,3% (satsen for 2021). 

 

Såfremt man vil undgå restskattetillægget kan selskaberne vælge, udover de tvungne acontoskatterater, at 

foretage yderligere frivillige indbetalinger af acontoskat. Disse skal i givet fald foretages enten samtidig 

med de ordinære rater i marts eller november, eller de kan vente til den 1. februar 2023. 

 
Selskabet kan frit vælge at betale frivillig acontoskat både i marts og i november eller kun i én af disse må-

neder. Desuden kan der foretages en såkaldt 3. frivillig indbetaling senest 1/2 2023. Dog skal man være op-

mærksom på, at en frivillig indbetaling i marts godskrives et tillæg, hvorimod der skal betales et tillæg af 

såvel en frivillig indbetaling i november som af en indbetaling 1/2 2023. For 2021 udgjorde tillæg til 

marts/november indbetalinger 0,1 %, hvorimod tillægget til den 3. frivillige indbetaling udgjorde 0,8 %. 

Tillægget til den 3. indbetaling forventes for 2022 at blive på 0,8 %. 

Overordnet vil renteovervejelserne kunne sammenfattes således:  

• Selskaber der har overskudslikviditet, hvoraf der betales negativ rente til banken, bør overveje at indbetale 

al skat så tidligt som muligt. Mest muligt nu i marts og dernæst i november og februar i takt med, at der op-

nås overblik over indkomstens størrelse. Disse selskaber har i øvrigt mulighed for, indtil 1. maj 2023, at 

have en rentefri kreditsaldo på deres skattekonto på op til 350 mio. kr., hvis de hæver udbetalingsgrænsen 

på kontoen.  

• Selskaber som skal låne hos banken til skattebetalingen ved træk på en kassekredit eller lignende, har i 

ingen tilfælde fordel ved at indbetale frivillig acontoskat her i marts måned, men til gengæld fordel ved at 

indbetale til november, hvis deres lånerente før skat ikke overstiger 5,6 % p.a. Dette vil være tilfældet hos 

mange selskaber, hvor mange af disse bør foretage forholdsvis store frivillige indbetalinger i november.  

• Selskaber med en lånerente før skat på over 5,6 % har ingen fordel ved at indbetale frivillig acontoskat 

overhovedet. For dem vil det være mest optimalt at vente med at betale den sidste del af skatten til novem-

ber næste år – også selvom det koster et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg. 

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til jeres revisor. 
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