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1 Få startet rigtigt 

Det er vigtigt at beslutte hvad indkomst- og formueopgørelsen skal indeholde inden indtastning i Skat 
Nova begyndes.  
 
Skal der f.eks. være sammenligningstal i rapporten? Så vil det ofte være nemmere at starte i sidste 
års program.  

2 Hvad skal jeg tænke over inden jeg begynder 

Hvad ønsker du at have med i udskriften af indkomst- og formueopgørelsen? 
 
Se punkter der skal overvejes, alt efter hvad der skal med, og se beskrivelse heraf i afsnit 6 og 7. 
 
Afsnit 4 giver et overblik over om det overhovedet er muligt at udarbejde et personligt regnskab, hvis 
du er begrænset skattepligtig, er det f.eks. ikke muligt.  
 
Vær opmærksom på at skift mellem selvangivelse, personligt regnskab og forskud kan ikke bare kan 
gøres uden konsekvenser (evt. tab af data). Se nærmere herom i afsnit 5. 
 
Når du har besluttet dig for hvad der skal med, så kan indtastning startes, se afsnit 8. 

3 Struktur indtastning i Skat Nova – når der er valgt personligt 
regnskab 

Hvor skal de forskellige typer af indkomst og formuetal indtastes? 
 

▪ Selvangivelsen – her skal følgende indtastes: 
▪ Personlige indkomster (løn, pension mv) 
▪ Fradrag i personlig indkomst (ratepension mv) 
▪ Ligningsmæssige fradrag 
▪ Frivillig betaling af restskat for året 
▪ Enkelte specielle beløb f.eks. Skattenedslag seniorer 

▪ Personligt regnskab (formue): 
▪ Kapitalindkomst og tilhørende formueværdier 
▪ Aktieindkomst og øvrigt afkast fra værdipapirer (hvis der anvendes 

værdipapirmodul skal indtastning ske der) herefter overføres tal til formue 
og indkomst 

▪ Værdi af udenlandske aktiver og gældsposter. Den tilhørende indkomst 
tastes i udland. 
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▪ Ejendomme: 
▪ Udlejning af f.eks. sommerhus, værelser mv. (ikke virksomhedsindkomst ved 

ejendomsudlejning) 
▪ Værdi af ejendom og øvrige oplysninger til brug for beregning af 

ejendomsværdiskat 
▪ Virksomhedsoversigt – her skal følgende indtastes: 

▪ Virksomhedsresultat og formue i høj specifikation eller hovedtal 
▪ Oplysninger til brug for beskatning f.eks. VSO oplysninger 
▪ Ligningsmæssige fradrag fra virksomhed  
▪ Fri telefon i virksomhed (private andele i skattepligtig indkomst) 

▪ Værdipapir: 
▪ Handler (summen af køb og salg giver ultimo beholdning * kurs = formue) 
▪ Aktieindkomst, kapitalindkomst, avancer og øvrigt afkast fra værdipapirer 

herefter overføres tal til formue og indkomst 
▪ Avancer kan beregnes og overføres til indkomst herfra. 

▪ Udland (indkomster): 
▪ Personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag og 

aktieindkomst fra udland. 
▪ Udlejning af ejendomme og virksomhedsresultat indtastes under henholdsvis 

ejendomme og virksomheder og her vælges at det er en udenlandsk 
ejendom eller virksomhed. Indkomsttal overføres til udland og kan ses her. 

▪ Sammenligningstal: 
▪ Beregnede tal sidste år, f.eks. beregnet skat for året, årets restskat, formue 

primo sidste år, kapitalafkast i virksomhed og mange flere. 
▪ Beregnede ikke fradragsberettigede dele af fradrag f.eks. Ratepension, 

bruges i kapitalforklaringen og indkomst. 
▪ Tal fra udland hvor det ikke er muligt at taste sammenligningstal. 

 
Ofte vil det være nemmere at udarbejde sidste års fil og rulle den i stedet for at taste i 
sammenligningstal hvis der ønskes sammenligningstal for sidste år. 
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4 Kan jeg udarbejde et personligt regnskab ? 

 
 

5 Kan jeg skifte mellem forskud, selvangivelse og personligt 
regnskab i basisoplysninger?  

Der kan ikke fra Skat Nova 2017 og frem skiftes mellem Personligt regnskab og selvangivelse uden at 
der mistes data (formueværdier). Specifikationsgrad er forskellig så det er vigtigt at have valgt det 
man ønsker at bruge inden f.eks. Import fra R75.  
 
Hvis filen er brugt til forskudsopgørelse og der herved er overført tal fra sidste år, så kan filen ikke 
efterfølgende anvendes til selvangivelse eller personligt regnskab. Her skal sidste års fil brugt til 
personligt regnskab årsrulles og bruges.    
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6 Proces – spørgsmål inden I går i gang 

Spørgsmål  

1. Skal der være sammenligningstal i indkomst og formue? 
2. Skal der være sammenligningstal i kapitalforklaringen? 
3. Skal regnskabsoplysninger på selvangivelsen for virksomheder dannes 

automatisk? 
4. Skal kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af KAO opgøres automatisk? 
5. Skal der importeres tal fra R75? 
6. Skal en fælles bankkonto eller prioritetsgæld for ægtefæller vises som en 

linje i note eller i to linjer (saldo pr. ægtefælle)? 
7. Skal værdipapirmodulet anvendes? 
8. Vil jeg indberette selvangivelsen elektronisk til SKAT? 

 
De enkelte spørgsmål og svar herpå om hvad der skal gøres for at få det med er beskrevet herefter, 
punkt for punkt. 
 

6.1 Sammenligningstal i indkomst og formue 
 
Sammenligningstal både i år og sidste år i indkomst og formue 
 

▪ Indtast årets tal og sidste års tal 
▪ Indtast beregnet am-bidrag, fordeling af resultat i virksomhedsordningen 

ikke fradragsberettiget del af f.eks. fagforeningskontingent og lignende 
beregnede beløb i indkomstopgørelsen i sammenligningstal 

▪ Ovennævnte beregnede beløb for sidste år overføres automatisk ved 
årsrulning hvis indkomsten er indtastet sidste år og herefter årsrullet 

 

6.2 Sammenligningstal i kapitalforklaringen 
 
Sammenligningstal kapitalforklaring  
 

▪ Kræver 3 års tal for alle beløb i formuen 
▪ Der beregnes både på årets og sidste års tal i kapitalforklaringen  
▪ Beregnede skatter mv. sidste år skal indtastes i sammenligningstal, eller er 

overført fra sidste års fil ved årsrulning 
▪ NB: Et års tal i kapitalforklaringen kræver af formuetal for 2 år er indtastet og 

indkomster for et år 
 

Kapitalforklaring 2018 2017 2016 

Bankkonto saldo 0 0 10.000 

Påvirkning privatforbrug 0 10.000  
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Beregnes nemmest ved at oprette fil for sidste år ved at indtaste følgende i sidste år, og herefter 
årsrulle filen og indtaste årets tal: 
 
 
Skat Nova sidste år: 

▪ Basisoplysninger 
▪ Importer R75 
▪ Tast øvrige oplysninger (formue for 2 år, indkomst for 1 år) 
▪ Importer eller tast virksomhed og lav overskudsdisponering 
▪ Tjek at tal stemmer til årsopgørelse fra SKAT 

Skat Nova for året: 
▪ Årsrul Skat Nova filen – tjek at formue sidste år stemmer. 
▪ Importer R75 
▪ Tast øvrige oplysninger for året 
▪ Importer eller tast virksomhed og lav overskudsdisponering 
▪ Opstil det personlige regnskab via Årsafslutning  

 

6.3 Regnskabsoplysninger på selvangivelsen for virksomheder dannes 
automatisk  

 
▪ Regnskabsoplysninger for virksomheder 

▪ Anvend høj specifikation ved indtastning af virksomhedstal 
▪ Du skal anvende 100% kolonnen til virksomhedstallene, idet det er fra denne 

kolonne tal hentes når der skal dannes regnskabsoplysninger 
▪  

 
 

▪ Opret regnskabsoplysninger ved at vælge virksomheden i 
virksomhedsoversigt 
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6.4 Automatisk opgørelse af kapitalafkastgrundlag ved KAO 
▪ Der skal indtastes i høj specifikation i virksomhedstal 
▪ Herudover skal der ved oprettelse af virksomhed vælges at 

kapitalafkastgrundlag skal specificeres pr. virksomhed 
 

 

 

6.5 Import af R75  
 

▪ Forskel på import alt efter om der er valgt selvangivelse eller personligt regnskab fra 
Skat Nova 2017 og år herefter 

▪ For at få formueværdier med skal der importeres efter at der er valgt personligt 
regnskab  

▪ Udbytter og oplysninger om værdipapirer importeres kun til personligt regnskab via 
værdipapirmodulet, ellers skal disse oplysninger indtastes manuelt 
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6.6 Visning af fælles formue og gæld i noter 
 

▪ Ved import fra R75 skal der anvendes faktor i importbilledet for at det er muligt at 
vise en samlet linje af f.eks. fælles prioritetsgæld i noten i indkomst- og 
formueopgørelsen 

▪ Anvend faktor 2 for person 1 og klik linjen fra for person 2 
▪ Herefter tilrettes ejerandel i Skat Nova til f.eks. 50% og herefter er indkomst 

og formue korrekt fordelt mellem ægtefæller 
 

Kan også tilrettes manuelt. 
▪ Værdipapirer vises og opgøres pr. person og vises ikke fælles, idet beskatning af det 

samme papir kan være forskellig for hver ægtefælle, så her skal ikke anvendes faktor. 
▪ Valg af faktor i importbillede og fravalg af konto gøres på følgende måde 
▪ Faktor 2 vælges hos person 1, ved anden ejerandel ændres faktor så det fulde beløb 

for person 1 og 2 vises i ”Til overførsel” 
▪ Fravalg af konto, klik flueben væk, gøres for person 2 

 

 
 
 

6.7 Anvendelse af værdipapirmodulet 
 
Værdipapirmodulet opgør værdier og afkast ud fra hændelser – dvs. de enkelte afkast og alle 
handler. Avancer kan fra Skat Nova 2018 beregnes på alle værdipapirer. 
Det er derfor nødvendigt at indtaste primo beholdninger for at saldi kommer til at stemme (de 
behøver dog ikke være opdelt på de enkelte handler, medmindre der er forskellig beskatning af dele 
af beholdning) 
Her kan værdipapirmodulet med fordel anvendes: 

▪ Styres værdipapirer for kunde? 
▪ Bruger du et regneark til styring heraf i dag? 
▪ Er der mange udbytter og handler f.eks. flere udbytter på samme papir og flere 

handelsrenter på obligationer 
▪ Alle handler og afkast kan hentes via R75 (værdipapir skal være valgt inden import) 

 

6.8 Elektronisk indberetning af selvangivelsen 
 

▪ Der kan indberettes uafhængigt af om der er importeret fra R75.  
▪ For at undgå fejl ved indberetning skal f.eks. regnskabsoplysninger for virksomheder 

være udfyldt, eller afkrydset at de ikke er omfattet  
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▪ Følgende 2 punkter bør vælges og vurderes inden indberetning NB. Hent R75, henter 
eller ændrer ikke nogen tal men sammenligner tal i Nova filen med tal hos SKAT, har 
kunde selv indberettet tal fremgår det også her under tidligere selvangivet. 

 

 
 
 

  



   

  
  

 - 11 - 

 
Vejledning til Skat Nova  

7 Layout – overvejelser inden I går igang 

Det er en god ide at få vurderet hvilket layout der ønskes i Indkomst- og formueopgørelsen når den 
skal udskrives i Årsafslutning. 
 
Nogle tilretninger kan med fordel foretages på firmaniveau og andre skal altid foretages i de enkelte 
kundefiler. 

7.1 Tilretninger på firmaniveau 
 
Bør gøres når i starter med at anvende programmet, så alle brugere i jeres firma har samme 
udgangspunkt og gemmer på samme måde. 
 

▪ Forside logo, skrifttype, egne formulerede tekster i anvendt regnskabspraksis 
▪ Erklæring - standard 
▪ Opsætning af stier til at gemme filer 

 

7.2 Tilretninger på kundeniveau 
 
Skal gøres i hver kundefil 
 

▪ Vælge relevante punkter i anvendt regnskabspraksis  
▪ Vælge noter til og fra 
▪ Vælge hvad der skal vises af virksomhedstal ex. dele af VSO udskrift 
▪ Sætter årstal over noter  
▪ Når der årsskiftes, husk at opdatere skabeloner - hvis det er aktuelt  
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8 Hvad skal jeg starte med at indtaste? 

Når du har været igennem spørgsmål i afsnit 6, så kan du beslutte hvilket år der skal startes med. Og 
dermed om det er årets, eller sidste års, Skat Nova der skal startes i. 
 
Eksemplet viser rækkefølge når der oprettes en ny kunde. 
Start med at åbne skatteprogrammet for året der skal startes i, her 2017, vælg ny kunde  
 

 
 
herefter vælges hvad der skal udarbejdes.  
 
Ved skifte mellem hvad der udarbejdes, læs afsnit 5, så data ikke mistes. 
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Herefter fortsættes med punkter i arbejdsgangen. Se også rækkefølge og hvor meget der skal tastes i 
afsnit 6.2 som viser hvad der skal tastes for at få sammenligningstal for 2 år. 
 

8.1 Udfyld stamoplysninger på kunden.  

 

 
 
Automatisk gem i programmet er først aktiv når filen er gemt  
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8.2 Importer herefter alle R-75 data fra skattemappen. 

 
 

Vælg herefter hvilken person der skal importeres for. Der kan kun importeres for 1 person ad 

gangen. 

NB. Kirsten som er vist nedenfor, er SKAT’s testkunde, som vi kan hente data fra. 

 
 

I næste skærmbillede kan alle R75-data ses.  

 

Sæt flueben i den øverste linje for markering af at vi ønsker alle data markeret 

 
 
 
 
I forbindelse med importen, skal der tages stilling til om fælles konti skal vises 2 gange eller i 
en linje med den dobbelte saldo, se også afsnit 6.5. 
Hvis der er sat dobbelt faktor på importen for bankmellemværender eller realkredit, så skal 
vi efter importen af tallene huske at lave fordelingen om til ejerandel 50% for person 1. 
Derved kommer de resterende 50% over på person 2.  
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Efter import kan vi arbejde videre med data. 
 

8.3 Tilretning og afstemning efter import 
 
 

1) Ejendomme. Hvis der har været importeret ejendom via R75, vil navnet på ejendommen 

være med store bogstaver.  

Gå ind på ejendommen og tilret navnet. Ellers vil navnet i det personlige regnskab stå med 

store bogstaver. 

 

Her skal der på ejendommen også tilføjes gamle ejendomsværdier for 2001 og 2002 til brug 

for ejendomsværdiskatten.  

 

2) Bil og andre aktiver. Udfyld området ”Biler og andre aktiver”. Her oplistes alle de ting der 

måtte ejes. Det kan fx være, bil, motorcykel, campingvogn, kunst, billeder, smykker mv.  

 

3) Bankindeståender / bankgæld. Efter import første gang vil alle bankmellemværender ikke 

have nogle banknavne, kun reg.nr. og kontonummer. Tilret med tekst og ejerandel. 

 

 

 
 

 

4) B-indkomst. Under skatter ”B-indkomst” skal der tastes henholdsvis hvad der er pålignet jf. 

forskudsregistreringen og hvad der så også er betalt.  

 

5) Skatter tidligere år. I ”Skatter tidligere år” skal nedenstående felter udfyldes på følgende 

måde 
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(1) Dette felt svarer til indregnet restskat i efterfølgende år. I dette tilfælde kan det 

afstemmes til forskudsregistreringen for 2018. 

(2) Indregnet restskat for indeværende år. Kan afstemmes til forskudsregistreringen for 2017. 

(3) Årets udbetalte / indbetalte skatter vedrørende tidligere ås. Kan ses af R75. 

(4) I opstartsåret skal dette felt udfyldes med det tal der gør at pkt. 1 stemmer. Alternativt 

kan felter sidste år (2016) låses op så primo året (2017) giver tallet, så skal der i stedet tastes 

i beregnet skat sidste år – dobbeltklik på feltet for at få lov til at indtaste tal. Se herefter. 
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6) Prioritetsgæld. Lige som med bankmellemværende skal navn og ejerandel tilrettes første år 

efter import. 

Der kan samtidig tages stilling til indregningsmetode ”Kursværdi” eller ”Restgæld”. 

 

 
 

7) Øvrige aktiver og gældsposter. Fortsæt med at afstemme, tilrette og indtaste resten af 

formuetallene. 

Når indkomst, formue, kapitalforklaring og årsopgørelsen stemmer, så er vi klar til at udskrive 
rapporten. 
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9 Udskrift af det personlige regnskab 

Udskrift kan foretages i Årsafslutning efter overførsel af data fra Skat Nova. 
 
Overordnet struktur 

▪ Tal og tekster til alle noter, kundenavn, adresse og underskrivende revisor. Indtastes 
i tekstfelter og basisoplysninger i Skat Nova og overføres. 

▪ Hvilke noter der skal vises og regnskabspraksis vælges i Årsafslutning. 
▪ Åbn dokument for redigering i årsafslutning, må aldrig anvendes, herved frakobles al 

sammenhæng til taldelen i Skat Nova, du mangler måske bare at opdatere dine 
skabeloner for at tal vises korrekt. 

 

 
 

10 Hvordan overføres tal fra Skat Nova til udskrift i 
Årsafslutning? 

Når Skat Nova filen stemmer, tjek fejlkontrollen og se særskilt vejledning til løsning af fejl heri, så skal 
der overføres til Årsafslutning. 
 

 
 
Der kan godt overføres til årsafslutning selvom der er fejl i fejlkontrollen, fejlene vil bare blive 
overført. Men hvis sidste års tal ikke skal vises er det ok at der er fejl i sidste års tal ved overførsel. Så 
skal sidste års tal bare ikke vises i rapporten. 
 
Årsafslutning åbnes automatisk når der klikkes på overførsel fra Skat Nova. 
 
Når der overføres fra Skat Nova første gang dannes der en ny fil, det kan ses ved at ’vis rapport’ ikke 
er ’aktiv’. 
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Teksten er lysegrå i stedet for blå. 
 

10.1 Opret regnskabet 
 
For at få mulighed for at se rapporten skal regnskab først oprettes. 
 

 
 
I næste skærmbillede skal der i stort set alle tilfælde bare klikkes opret, for der er allerede taget 
stilling til om der skal udarbejdes en rapport for fælles eller for den enkelte person. 
 
Hvis der i stedet for assistance erklæring skal anvendes en review erklæring, så skal det vælges her. 
 
Det er ikke her der skal tages stilling til hvad man ønsker at vise i rapporten. 
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Under opret regnskab vælges alt. 
Herefter vælger man i indstillinger til rapport hvad der skal vises heraf. 
Hvis der skal ændres i f.eks. regnskabspraksis, eller det kun er noget af VSO udskriften der ønskes vist 
i udskrift, så tilrettes det i oplysninger til rapport. 
 

10.2 Hvad skal vises i udskrift 
 
I indstillinger til rapport skrives også dato og sted der vises i erklæringer. 
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10.3 Tilretning af de enkelte udskrifter 
 
I oplysninger til rapport kan de enkelte udskrifter ses. I noteoversigt kan noter f.eks. vælges til og fra. 
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I udskrift af regnskabsoplysninger, virksomhedsordning og kapitalafkastordning, kan der vælges 
hvilke dele af udskrift der ønskes vist. Valgene gemmes i kundefilen, og huskes også efter en 
årsrulning. Se eksempler virksomhedsordning og regnskabsoplysninger herefter. 
 

 
 

 
 
Når valg er foretaget, så kan rapporten udskrives. 
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10.4 Indsæt sideskift  
 
Efter at vis udskrift er valgt så bør rapporten gennemgås for at se om der er behov for at indsætte 
sideskift. 
 
Her ses en note der deler sig over 2 sider. For at få den til at starte på næste side så marker overskrift 
eller linjen over hvis der er årstal over overskrift. Herefter højreklikkes og der vælges start sektion 
med sideskift.  
 

 
 
Hvis et indsat sideskift ønskes fjernet, højreklikkes igen på overskrift og herefter kan der vælges fjern 
sideskift. 
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10.5 Årstal over noter  
 
Det sidste der skal gøres er at indsætte årstal over relevante noter.  
 
Find nummeret på noten hvor årstal skal tilføjes. F.eks. note 1 vist nedenfor.  
Der er som standard ikke valgt årstal på nogen noter, så det skal vælges i den enkelte kundefil. Valgte 
sideskift huskes også ved årsrulning. 
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For at indsætte årstal i note 1 ovenfor, skal du gå ind i noteoversigten og åbne note 1. 
 
Noteoversigt kan åbnes følgende steder: 
 

 
 
Stil dig på note 1 og vælg vis note. 

 
 
Herefter vælges om overskrift skal placeres over overskrift eller mellem overskrift tal.  
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Der kan også i indstillinger til rapport vælges at årstal skal skrives øverst på hver side. Dette valg 
passer dog ikke sammen med noter med bevægelser f.eks. aktier. 
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11 Opdatering af skabeloner 

For at få rettelser og nye udskrifter med i rapporten skal de enkelte kundefiler opdateres. 
 

11.1 Hvorfor skal jeg opdatere årsafslutningsfiler? 
 
Udgangspunktet i årsafslutning er at en kundefil der åbnes skal se ud på samme måde som da den 
blev gemt. Selvom filen er f.eks. regnskabet for 2 år siden. 
 
Derfor bliver en tidligere gemt fil ikke opdateret automatisk. 
 
Der sker pt. heller ikke automatisk opdatering af filen i forbindelse med en årsrulning 
 
 

11.2 Hvordan ser jeg om kundefilen skal opdateres? 
 
Du kan se hvilken version af de enkelte elementer som rapporten består du anvender i den aktuelle 
kundefil. 
 

 
 
Herefter vises oversigt over hvilke skabeloner filen anvender. 
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Som det fremgår af kolonnen ’Din version’ er denne fil slet ikke opdateret. Selvom den er åbnet i 
nyeste version af programmet.  
 
Det betyder at f.eks. nye noter eller ekstra felter der er oprettet i regnskabsoplysninger ikke er med i 
udskriften af rapporten.  
 
F.eks. kan en sum indeholde et tal der ikke vises i specifikationen af tallene ovenover, fordi 
visning/layout ikke er opdateret med linjen.  
 

11.3 Hvordan får jeg opdateret mine skabeloner? 
 
Der er forskel på, hvordan de forskellige rettelser vi laver skal opdateres, for at komme med i 
udskrifter. 
 
Her vil vi forsøge at give et overblik over, hvad der ændres automatisk, hvad der skal opdateres ved 
hent nyheder og hvad der skal opdateres ved at udskifte elementet i skabelonen under opret 
regnskab eller ved at opdatere noter. Ex. er ikke udtømmende. 
 
Hvis vi ændrer i beregninger i formler kommer det automatisk med, denne type rettelser skal ikke 
opdateres. 
 
Layout/visnings rettelser skal opdateres ved at hente nyheder (der er rigtig mange): 

a. Ex. højrestilling af alle noter 
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b. Ex. tilpasning af afstande øverst på sider. 
c. Ex. ændring anvendt regnskabspraksis 
d. Ex. nye felter 
e. Ex. afstand i note og format sum i udskrift. 

 
Nye noter skal opdateres ved i noteoversigten at vælge opdater noter: 
 

a. Ex. nye noter til kapitalforklaringen, og nye opgørelse af skat noter 
 

Områder der opdateres ved at udskifte elementet i skabelonen under opret regnskab: 
 

a. Ex. nyt afsnit i kapitalforklaringen skal opdateres ved at udskifte elementet balance  
b. Ex. Ny linje i indkomster, her skal opdateres ved at udskifte elementet ’Resultatopgørelse’ 
c. Ex. Ny notehenvisning til opgørelse af skat noten, elementet balance udskiftes. 

 
Det fremgår af vores releasevejledning til hver ny version af programmet, hvad der skal opdateres, 
for at få ændringer med. 
 
Som det ses, skal der nogle gange foretages 3 opdateringer for at få alt med. 
 
 
 
 
 
 
 
Ellers se herefter hvordan opdatering foretages. 
 
Først hentes nyheder: 
 

 
 

Så vores anbefaling er, at hvis der ikke er mange specialtilretninger til indkomst- og formueopgørelsen 
så vil det i mange tilfælde være det hurtigste at oprette en helt ny fil og herefter tilrette notevalg, 
sideskift mv. 
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Herefter opdateres noter: 
 

 
 
Herefter kan du evt. tjekke om de 2 første opdateringer har opdateret filen. I eksemplet vist i punkt 
11.2. der vises herefter, ses at hent nyheder og opdater noter har opdateret det meste. 
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Til slut udskiftes elementer, husk at vælge om der er tale om et regnskab fælles for ægtefæller eller 
for person 1 eller 2. Hvilke elementer der skal opdateres afhænger af hvad der er rettet. 
 
Når elementer udskiftes mistes egne tilretninger! 
 
Det fremgår af vores releasevejledning til hver ny version af programmet, hvad der skal opdateres, 
for at få ændringer med. 
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12 Jeg har en fil med selvangivelse sidste år og nu vil jeg gerne 
lave personligt regnskab? 

Der kan skiftes fra selvangivelse til personligt regnskab under forberedelse i Skat Nova 
 

 
 

12.1 Hvilke data genbruges? 
 
Data der kan genbruges er følgende: 
 
Alt i basisoplysninger. 
Alle data indtastet i virksomhedsoversigten  
(hvis virksomhedsoversigt ikke er anvendt, og der er tastet direkte i selvangivelsen, så kan data ikke 
genbruges) 
Indkomster tastet i underspecifikation i selvangivelsen/oplysningsskemaet. 
Hvis der er anvendt R75 import er indkomster som udgangspunkt placeret i underspecifikationer, 
men de tilhørende formueværdier mangler for f.eks. kapitalindkomster. 
Ejendomme og udlejning heraf kan genbruges. 
 

12.2 Skal jeg tilrette sidste års fil eller starte i år? 
 
Gå tilbage til afsnit 6 og overvej hvad regnskabet skal indeholde, f.eks sammenligningstal. 
 
Det er ofte en god ide at starte med at tilrette sidste års selvangivelsesfil, så der f.eks. i 2017 
foretages skiftet i hvad der skal udarbejdes. 
 
Herefter gøres følgende i sidste års fil (2017): 

• Indlæs R75 igen – for at få formueværdier med. 

• Tilret formueværdier og indkomster hertil. 

• Indtast virksomhedstal i virksomhedsoversigt, hvis det ikke allerede er gjort. 

• Afstem indkomst, skat og formue 

Når sidste års fil er tilrettet kan den årsrulles, og herefter er den klar til brug for året. 
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13 Sammenkobling af Skat Nova fil med udskriftsfil i 
Årsafslutning 

Første gang der overføres fra Skat Nova til årsafslutning som beskrevet i afsnit 10, så dannes der et 
link i Skat Nova i basisoplysninger, årsafslutningsfilen gemmes her automatisk der hvor Skat Nova 
filen er gemt. 
 

 
 
Hvis filer flyttes til en anden mappe, så skal filer linkes sammen igen.  
 
Det er Skat Nova der er styrende for hvilken fil data overføres til.  
 
Efter årsrulning af filer skal de kobles sammen igen, det gøres ved at klikke på den gule mappe ud for 
feltet og finde aktuel fil. 
 
NB. Import at tal fra Klasse A regnskaber til høj specifikation af virksomhedstal skal ske i 
virksomhedsoversigten. Ovennævnte tilknytning er til indkomst- og formueopgørelsen.  
 

14 Årsrulning af filer 

Beskrivelse af hvorledes årsrulning skal foretages er vist i kort powerpoint præsentation der kan 
findes på vores supportside – under øvrige i Skat Nova Professionel, se afsnit 15 herefter eller gå 
direkte til vores supportside på www.wolterskluwer.dk. 
 
Hvis I anvender ClientView findes der særskilt vejledning til årsrulning – findes på supportsiden. 
 

 

 

  

http://www.wolterskluwer.dk/
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15 Support og vejledninger 

Vi har en række vejledninger på vores support side, her ses hvor du kan finde supportsiden. 
 
 
 

 
 
Her finder du en række vejledninger og FAQ.  
 
F.eks. hvordan henter jeg R75 data til Skat Nova. 
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Det nederste afsnit med øvrige vejledninger indeholder bl.a. hvordan en blandet bil indtastes.: 
 

 
 
 
 

 

 


