
 

 

  

  

  Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkræv-

ningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Nedsættelse af rente-

kompensation i sager om refusion af udbytteskat m.v., udvidelse af anvendelses-

området for forrentning m.v. ved tilbagebetaling af kildeskatter, justering af be-

myndigelsesbestemmelse for indeholdelse af udbytteskat med nedsat sats samt 

harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og af-

gifter i visse situationer m.v.) 

 

Hermed sendes ovennævnte udkast til lovforslag på høring. Udkast til lovforslag, resumé 

og høringsliste er vedlagt. 

 

Formålet med lovforslaget er for det første at reducere statens udgifter til rentekompen-

sation i sager om refusion af udbytteskat ved fremadrettet at nedsætte den årlige rentesats 

på typisk 4,8 pct. til 3,4 pct. Samtidig foreslås det at ensarte reglerne om udbetalingsfrist 

og forrentning m.v. i de tilfælde, hvor den endelige kildeskat er lavere end det beløb, der 

er indeholdt af den indeholdelsespligtige. For det andet foreslås det, at personer og sel-

skaber m.v., der ikke korrekt og rettidigt opfylder deres oplysningspligt ift. Skatteforvalt-

ningen, skal betale renter tilbage i tid. I dag skal virksomheder først betale renter, når der 

er gået 14 dage fra en efterangivelse, mens der slet ikke skal betales renter af restskat fra 

en første årsopgørelse i tilfælde, hvor der ikke rettidigt er oplyst om skattepligten. 

 

Forslaget svarer til, hvad der gælder for virksomheder, der foretager korrekt og rettidig 

angivelse, men ikke indbetaler beløbet. Med ændringen sker der således en harmonisering 

af renteberegningsreglerne, og virksomhedernes incitament til at angive korrekt og retti-

digt og skatteydernes incitament til hurtigt at få afklaret tvivl om skattepligt øges. 

 

Lovændringerne foreslås at træde i kraft den 1. april 2022, men for nogle situationer eller 

krav vil renteharmoniseringen først kunne få virkning efterfølgende på forskellige tids-

punkter (via en virkningsbekendtgørelse), idet de er komplicerede at systemunderstøtte. 

 

Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag se-

nest fredag den 14. januar 2022.  

 

Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk med angivelse af oven-

nævnte j.nr. og med ac@skm.dk på i kopi. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Allan Cas-

persen, ac@skm.dk eller tlf. 72 37 03 17. 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Hansen 
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