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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2016.9
Skat Nova 2016.9 har fået tilføjet mulighed for at udskrive et indberetningsoverblik, der skal give
programmets bruger det nødvendige overblik over hvordan de forskellige typer af indkomst og fradrag
kan/skal indberettes. Der er tilføjet mulighed for at importere ejendomme fra Skattemappen (R75).
Der er desuden foretaget forskellige andre rettelser og ændringer. Disse findes beskrevet nedenfor.
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2 Skat Nova
2.1 Indberetning til SKAT
2.1.1 Udskrift at indberetningsoverblik
Program-modulet der benyttes til elektronisk indberetning af selvangivelser til SKAT har fået tilføjet en
mulighed for at udskrive et indberetningsoverblik. Vælg det ved at trykke på knappen
Indberetningsoverblik i indberetningsmodulet:

Der dannes en udskrift i PDF-format som kan gemmes eller udskrives.
Udskriften indeholder en opdelt oversigt over skatteyderens indkomster mv. fordelt på 4 kategorier.
Herunder ses et simpelt eksempel, hvor der er:





en personlig indkomst, der kan indberettes elektronisk med Skat Nova
en lønindkomst og en renteindtægt, der ikke kan indberettes fordi felterne hertil
er såkaldte feltlåste felter. Evt. ændring af beløb kan kun ske ved henvendelse til
indberetteren
en udenlandsk lønindkomst, der ikke kan indberettes elektronisk fordi dette
endnu ikke er omfattet af SKAT løsning til indberetning via web-service (SA Pro).
Disse må indberettes via TastSelv eller på papirblanket

Formålet med udskriften er at give programmets bruger det nødvendige overblik over hvordan de
forskellige typer indkomst kan/skal indberettes.
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2.1.2 Indberetning af underholdsbidrag, børnebidrag, ægtefællebidrag og anden gæld
Vi har foretaget rettelser, der afhjælper problemer med indberetning af underholdsbidrag, børnebidrag,
ægtefællebidrag og anden gæld.

2.2 Hente data fra Skattemappen (R75)
2.2.1 R75-import af ejendomme
Muligheden for at hente data fra Skattemappen har nu fået tilføjet mulighed for at importere oplysninger
om ejendomme.
Her ses et eksempel.

Importmuligheden kan benyttes såvel til at få opdateret oplysninger om ejendomsværdi for ejendomme
som allerede er oprettet i Skat Nova som til at få oprettet ejendomme som endnu ikke er oprettet i Skat
Nova.
Vær opmærksom på at programmet benytter kommunenummer og ejendomsnummer til at identificere en
ejendom. Det betyder at det er en forudsætning for korrekt opdatering af oplysninger om en ejendom, at
denne er korrekt oprettet med kommune- og ejendomsnummer i Skat Nova.
For ejendomme, der i forvejen eksisterer i Skat Nova, vil oplysning om årets ejendomsværdi og ejerandel
blive opdateret.
For ejendomme, der ikke eksisterer i Skat Nova, vil disse, ved importen, blive oprettet med
beliggenhedskommune, ejendomsnummer, adresse, ejerandel og ejendomsværdi. Ejendomstypen vil
desuden blive oprettet bedst muligt ud fra den benyttelseskode, der findes i R75.
Husk at kontrollere og evt. rette efter importen. Det er fx ikke muligt for os, ud fra benyttelseskoden,
at afgøre om en ejendom er et tofamilieshus. Ret også mht. ejendomsværdi i 2001 og 2002 samt om evt.
erhvervsmæssig benyttelse og udlejning.

2.2.2 R75-import af flere tilsyneladende ’ens’ poster
Vi har oplevet problemer med fradragsberettigede gaver til godkendte foreninger. Hvis der er givet flere
gaver til samme forening, fx 12 månedlige beløb, så blev kun den sidste post inkluderet i R75-importen til
Skat Nova.
Tilsvarende har vi oplevet at rettelsesposter blev håndteret forkert i Skat Nova. Altså situationer, hvor en
tredje-part (arbejdsgiver, bank, pensionsinstitut…), har foretaget en forkert indberetning til SKAT, og
efterfølgende indberettet korrektioner til indberetningen.

Side 6 af 18

Skat Nova 2016.9
Nyheder og vejledning

Vi har gennemført rettelser, der afhjælper dette.
Vær opmærksom på, at disse rettelser kun har effekt på R75-indlæsninger, der foretages efter installation
af Skat Nova 2016.9. Rettelserne korrigerer ikke for tidligere foretagne R75-indlæsninger.

2.3 Afgift af for stor indbetaling til aldersopsparing

Skat Nova har fået tilføjet mulighed for at beregne afgift af for meget indbetalt bidrag til aldersopsparing.
Input hertil foretages i to nye felter i selvangivelses-billedet:

Beregningen sker med 4% eller 20%, jf. PBL § 25A, stk. 5 og 6, og fremgår af skatteberegningen:
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2.4 Dagpenge, der erstatter B-indkomst / befordringsfradrag
SKAT har meddelt os, at dagpenge, der erstatter B-indkomst, og som ikke er registreret i rubrik 16 (som
er et ”felt-låst” felt), skal indberettes i rubrik 20 (felt 250), som ikke er ”felt-låst”.
Felt 363, som findes i Skat Nova under Virksomhedsbeløb, stammer fra SKAT´s forskudsskema, og må
altså kun benyttes ved forskudsberegning. Vi har derfor tilføjet en fejlkontrol på dette.
Af hensyn til en korrekt beregning af tillæg til befordringsfradrag for personer med lav indkomst, har man
Skat Nova hidtil altid skullet anvende rubrik 20 til disse dagpenge. Det giver imidlertid et problem, hvis
dagpenge, der erstatter B-indkomst, er importeret fra R75 og placeret i rubrik 16, som er feltlåst.
Derfor har vi tilføjet et nyt indtastningsfelt, hvori man kan angive hvor stor en del af dagpengebeløbet i
rubrik 16, der erstatter B-indkomst – og derfor ikke skal inkluderes i beregningsgrundlaget for
befordringsfradragstillægget. Feltet ses her:

2.5 Andre ændringer og rettelser
2.5.1 Negative renteindtægter
I Skat Nova 2016.8 er det muligt at indtaste negative renteindtægter, men det negative beløb bliver ikke
ført korrekt videre til indkomstopgørelsen og skatteberegningen. Dette er rettet i Skat Nova 2016.9.

2.5.2 Fejlkontrol af værdien i felt 462: Fri telefon i virksomhed
Vi har tilføjet fejlkontrol på værdien i felt 462. Beløbet må ikke være større end 2.700 kr. i 2016. Højere
værdi resulterer i en fejlbesked fra SKAT ved forsøg på indberetning.

2.5.3 Nedslag jf. PSL § 26, når der er forhøjet beskæftigelsesfradrag for enlig forsørger
Vi har foretaget en rettelse, således at det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere nu også indgår
i beregningsgrundlaget for nedslaget jf. PSL § 26 (Kompensation for store rentefradrag og ligningsmæssige
fradrag). Rettelsen kan medføre at Skat Nova nu beregner en lidt højere skat.

2.5.4 Overførsel af uudnyttede aktietab mv. ved årsrulning fra 2015 til 2016
Ved årsrulning af filer fra 2015 til 2016 sker der automatisk overførsel af uudnyttede underskud i
skattepligtig indkomst, personlig indkomst samt uudnyttet negativ aktieskat til det nye indkomstår. Skat
Nova har dog hidtil manglet overførsel af uudnyttede aktietab fra tidligere indkomstår samt visse
kildeartsbegrænsede tab. Dette er nu tilføjet.
Det drejer sig om disse felter:
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3 Skat Professionel Nova
3.1 Nye fejlkontroller
3.1.1 Primo formuen sidste år
Der skal for at kapitalforklaringen sidste år kan beregnes korrekt og komme til at stemme være
overensstemmelse mellem værdi af, formue indtastet (overført fra sidste år ved årsrulning) i
sammenligningstal, og de enkelte formueværdier under aktiver og gældsposter.
De enkelte formueværdier fremgår ikke direkte i alle indtastningsbilleder i formuen, men er i en del
tilfælde indirekte beregnet ud fra værdi ultimo korrigeret for til- og afgang samt eventuel kurs- eller
kapitalregulering.
Vi har implementeret en ny fejlkontrol der viser hvis der er forskel imellem værdier og tallet i
sammenligningstal.

Fejlkontrollen vises og ved at dobbeltklikke på fejlen herefter kan man se differencen og en specifikation
af de beløb der kan beregnes ud fra de indtastede tal for de enkelte aktiver og gældsposter.
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Ud fra denne specifikation kan i kontrollere om de enkelte aktiver og gældsposter stemmer med 2014
formueopgørelsen eller om det er den samlede indtastede/rullede formue i sammenligningstal, der ikke er
korrekt.
For at rette fejl, skal primoformuen i sammenligningstal enten ændres eller også skal den eller de aktiver
og gældsposter der ikke stemmer til 2014 formueopgørelsen rettes, det gøres under de enkelte aktiver, eller
i sammenligningstal.

3.1.2 Skyldig skat sidste år
Der skal for at kapitalforklaringen sidste år stemmer, være overensstemmelse mellem den indtastede
beregnede skat fratrukkket de indtastede betalte og indeholdte skatter og den indtastede skyldige eller
tilgodehavende skat for året.
Vi har implementeret en fejlkontrol der viser hvis det er her fejlen i kapitalforklaringen kommer fra.
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For at se specifikationen af differencen og hvilke beløb der er indtastet eller beregnet for sidste år
dobbeltklikkes på fejlbeskeden.
Der er 3 steder hvor fejl skal rettes, og det er nødvendigt at kontrollere hvor fejlen opstår:
Beregnet skat sidste år
Betalte skatter sidste år
Afsat skyldig eller tilgodehavende skat sidste år
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Den beregnede skat er overført ved årsrulning fra sidste år, og beløbet fremgår af sammenligningstal.
Hvis der er overført fra en fil hvor skatten ikke var korrekt vil beløbet kunne rettes i sammenligningstal,
eller hvis der udarbejdes en fil hvor alle sammenligningstal indtastes i Skat Nova 2016 så skal tallene
indtastes her.
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De betalte skatter indtastes som f.eks. sidste års tal under løn i selvangivelsen eller for andre skatters
vedkommende under betalte skatter i selvangivelsen, de skatter der ikke kan indtastes her skal indtastes i
sammenligningstal.
Den beregnede rest- eller overskydende skat ud fra ovennævnte tal skal indtastes i sammenligningstal,
tallet er overført hertil fra sidste års fil.
NB!
I nogle filfælde hvor fejlen er der, vises fejlbeskeden ikke, send eventuelt filen til support hvis der er fejl i
kapitalforklaringen sidste år som ikke kan løses ved hjælp af FAQ til afstemning af kapitalforklaringen
eller de nye fejlbeskeder.

3.1.3 Skyldig skat sidste år indre sammenhæng
Ud over den sammenhæng i skatter som er nævnt i punkt 3.1.2 er der yderligere en sammenhæng. Der
skal, for at kapitalforklaringen sidste år stemmer, være overensstemmelse mellem den indtastede skyldige
eller tilgodehavende skat i sammenligningstal og tilsvarende tal i skatter tidligere år i formuen.
Der er implementeret en ny fejlbesked der viser hvis der er forskel mellem tallene, og fra version 2016.9 af
Skat Nova vil der ved indtastning i et af felterne nævnt nedenfor ske tilretning af en eventuel forskel
mellem felterne, så tallene fremover altid er identiske.

Tal i felter nedenfor skal være identiske:
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Når der tastes i et at felterne så tilrettes tal i begge felter fremover.

3.2 Diverse fejlrettelser
3.2.1 Ejendomme ejet med 3. mand
I indkomst-formueopgørelsen er til- og afgang, afståelsessum og avance på en ejendom ejet med 3. mand
ikke beregnet tal korrekt i kapitalforklaring og grønt ark. Dette er nu rettet.
Detbetyder at hvis der tidligere i filer har været indtastet tal i ovennævnte felter og ejerandel for person 1
og 2 samlet er under 100%, så vil tal eventuel skulle ændres for at værdiregulering og privatforbrug bliver
korrekt i kapitalforklaringen og i det grønne ark.
Første gang en fil med ejerandel forskellig fra 100% på person 1 og 2 samlet åbnes i Skat Nova version
2016.9 kommer følgende information:

Det bør som nævnt kontrolleres at tal er korrekte.
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3.2.2 Ejendomme til anskaffelsessum
Det er nu muligt ved en ejendom til anskaffelsessum at få programmet til at beregne værdien ud fra årets
til- og afgang. Hvis beregning ikke ønskes alligevel klikkes fluebenet fra igen, og værdi kan indtastes
manuelt.

3.2.3 Ejendomme fejl ved delvis afståelse mv.
Der har tidligere været fejl i grønt ark og i kapitalforklaring ved f.eks. afståelse af en del af en ejendom,
eller hvis hele årets tilgang ikke blev tillagt hvis der var valgt vurderingsprincip anskaffelsessum. Disse fejl
er rettet.

3.2.4 Betalt skat i udenlandsk virksomhed – fejl i grønt ark
Er rettet så betalt skat nu påvirker privatforbruget i det grønne ark.
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4 Support og installation
4.1 Brug UserReport

Fra programmets menu, under ”Hjælp”, er der adgang til vores supportsider på nettet. Det er her du
finder UserReport og Support-videoer.

UserReport giver et overblik over de ønsker, som kunder har til forbedringer i programmet. Der fremgår
en status på hver idé – er den fx under overvejelse eller ved at blive implementeret. Du kan også selv
oprette et ønske, og du kan ”like” og kommentere på ønsker, som er fremsat af andre brugere. Vi benytter
disse UserReport til vores prioritering af kommende opgaver.
Brug ikke UserReport til rapportering af eventuelt fundne fejl. Send i stedet en mail til vores support på
adressen software@wolterskluwer.dk.

4.2 Program installation

Vedrørende installation af programmet – læs dokumentet SkatNovaSystemkravOgInstallation.
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5 Skat Nova - Produktinformation
5.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten

Skat Nova er et program, der styrer processen i forbindelse med udarbejdelse af forskudsopgørelser,
selvangivelser og personlige regnskaber. En let tilgang til opgaverne og løbende kvalitetssikring sparer tid
og sikrer samtidig en høj kvalitet af skatteberegningen, selvangivelsen og det personlige regnskab.

5.2 Samspil sikrer kvaliteten
Skat Nova er opbygget efter en intuitiv arbejdsgang, der guider brugeren hele vejen gennem udarbejdelsen
af skatteberegningen. Programmet er integreret med Årsafslutning og SKAT. Således kan der overføres
driftsøkonomiske regnskabstal fra virksomhedens regnskab til virksomhedsordningen. Ligeledes er der
mulighed for at hente R75 data fra SKAT og indberette selvangivelsen elektronisk. Den intuitive
arbejdsgang og automatiserede processer minimerer risikoen for fejl og sikrer effektivitet i
arbejdsprocessen yderligere.

5.3 Faglighed
Skat Nova sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din skatteberegning i henhold til gældende
skattelovgivning og god revisorskik.

5.4 Skat Nova giver dig:






Professionel skatteberegning
Skabeloner til forskellige regnskabsopstillinger og formål
Personligt regnskab med opdaterede revisionserklæringer, notemanager med fleksible og faste
noteskabeloner
Integration med SKAT
Integration til Årsafslutning

Skat Nova er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket gør udarbejdelsen af
skatteberegningen effektiv og sikker.
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