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Resultat af skatteberegning for 2021   

Viggo Sørensen   

Restskat udgør kr. 20.186.   

Beløbet udgøres af restskat kr. 19.447 samt procenttillæg kr.739.   
 

Restskat kr. 20.186 indregnes i forskudsskatten for 2023.   
 

Hvis der foretages frivillig indbetaling af restskat på kr. 19.621 d. 1. juli 2022, undgås   

procenttillæg kr. 739.   

Der betales samtidig yderligere dag-til-dag renteudgift af den frivillige indbetaling på kr. 174.   

Besparelsen netto udgør således kr. 565 .   
 

Vær opmærksom på følgende:   

Der skal betales dag-til-dag rente til Skattestyrelsen fra d. 1. januar 2022 til og med datoen for frivillig indbetaling.   

Frivillig indbetaling af restskat kan foretages indtil d. 1. juli 2022. Ovenstående er beregnet, hvor meget frivillig   

indbetaling af restskat, der skal foretages, hvis betaling sker den sidste mulige dag, d. 1. juli 2022. Foretages frivillig   

indbetaling inden d. 1. juli 2022, vil beløbet der skal betales være mindre, idet dag-til-dag renten i denne situation vil   

være mindre.   

 

Susanne Sørensen   

Restskat udgør kr. 10.691.   

Beløbet udgøres af restskat kr. 10.300 samt procenttillæg kr.391.   
 

Restskat kr. 10.691 indregnes i forskudsskatten for 2023.   
 

Hvis der foretages frivillig indbetaling af restskat på kr. 10.392 d. 1. juli 2022, undgås   

procenttillæg kr. 391.   

Der betales samtidig yderligere dag-til-dag renteudgift af den frivillige indbetaling på kr. 92.   

Besparelsen netto udgør således kr. 299 .   
 

Vær opmærksom på følgende:   

Der skal betales dag-til-dag rente til Skattestyrelsen fra d. 1. januar 2022 til og med datoen for frivillig indbetaling.   

Frivillig indbetaling af restskat kan foretages indtil d. 1. juli 2022. Ovenstående er beregnet, hvor meget frivillig   

indbetaling af restskat, der skal foretages, hvis betaling sker den sidste mulige dag, d. 1. juli 2022. Foretages frivillig   

indbetaling inden d. 1. juli 2022, vil beløbet der skal betales være mindre, idet dag-til-dag renten i denne situation vil   

være mindre.   

 


