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1 Import af  virksomhedstal i Skat Nova til høj specifikation 
 
Der kan overføres tal fra Klasse A regnskabet til virksomhedstal i høj specifikation i Skat Nova fra 

Årsafslutning.  

 

Virksomheder i Skat Nova der er oprettet i forbindelse med konvertering fra Revisoft eller 

Classic:MagnusSkat skal have et link der gør det muligt at koble virksomheder sammen når virksomhedstal 

skal indlæses næste år. 

 

1.1 Overførsel af virksomhedsdata fra Årsafslutning 
 
Ved overførsel fra Årsafslutning til Skat Nova har vi introduceret et nyt system, der skal sikre, at den 

overførte virksomhed, kobles korrekt sammen med virksomheden i Skat Nova.  

 

Forudsætningen for at anvende det nye system er, at Årsafslutningsfilen åbnes i version 2016.2 (eller 

nyere). Årsafslutningsfilen tildeles nu et løbenummer. Ved årsrulning af årsafslutningsfilen til f.eks. 2016, 

vil filen beholde det samme løbenummer. 
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Den videre håndtering afhænger nu af om virksomheden allerede findes i Skat Nova, og om 

virksomheden allerede har fået tildelt det korrekte løbenummer (sker automatisk ved import af 

Årsafslutningsfiler fra version 2016.2 og frem).  

 

Virksomheden eksisterer ikke i Skat Nova  

Importer årsafslutningsfilen fra version 2016.2 eller nyere og løbenummeret vil blive overført automatisk. 

 

Virksomheden eksisterer i Skat Nova, men har ikke et løbenummer eller har et forkert 

løbenummer  

Åben Skat Nova kundefilen->Vælg Virksomhedsoversigt->Vælg ”Ret virksomhed” 

(virksomhedensstamdata)-> Åben punktet ”Import fra Årsafslutning”-> Indsæt løbenummeret i feltet 

”Indtast nyt løbenummer” (bemærk {} er en del af løbenummeret)-> tryk på ”Opdater/rediger 

løbenummer”. 
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1.2 Fortryd import fra Årsafslutning 
Hvis der er foretaget en import fra Årsafslutning, vil den valgte indtastningsmetode under 

virksomhedsstamdata være ”Høj specifikation”. Det har hidtil ikke været muligt, efterfølgende at fortryde 

denne import og f.eks. foretage indtastningen på ny som f.eks. ”Hovedtal”.  

 

I den nye version 2015.6 af Skat Nova, er der under virksomhedsstamdata-> Import fra Årsafslutning 

indsat en knap ”Fortryd import”.  

Hvis denne knap anvendes, vil de importerede data forblive på virksomheden, men det vil nu være muligt 

at korrigere de ellers låst felter eller eventuelt vælge en ny indtastningsform, f.eks. hovedtal. Hvis der 

skiftes indtastningsform, vil de overførte virksomhedstal blive slettet.  

 

Virksomheden vil beholde sit løbenummer (ved import fra Årsafslutning 2016.2 eller senere), dvs. at en 

efterfølgende import af Årsafslutningsfilen med det korresponderende løbenummer vil betyde, at data på 

ny vil blive overført fra Årsafslutning til ”Høj specifikation” og felterne vil igen være låst. 

 


