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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2017.0 

1.1 Første version af Skat Nova 2017 
Vi er nu klar med en ny årgang af Skat Nova. Med Skat Nova 2017 kan du lave selvangivelser, 
årsopgørelser og personlige regnskaber for 2017.  
 
Vi har implementeret nogle forbedringer til Skat Novas specifikationer samt til det visuelle indtryk ved 
indtastning af selvangivelsestal. 
 
Se mere herom i det følgende. 
 

1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Skat Nova 2017.0 skal du bruge til at lave selvangivelser, årsopgørelser og personlige regnskaber for året 
2017 – denne version er primært anvendelig for personer med bagudforskudt indkomstår. 
 
Omkring 1. februar 2018 udkommer programmet i en version, hvor programmet er tilpasset den nye 
selvangivelse for 2017 fra SKAT, og hvor data kan importeres fra Skattemappen (R75). I marts måned 
2018 udkommer Skat Nova 2017 i en version, hvor selvangivelserne for 2017 kan indberettes elektronisk. 
 
Hvis du skal lave forskudsopgørelser for 2018, skal du vente til ultimo oktober 2017, hvor Skat Nova 2017 
udkommer i en version, der kan klare denne opgave. 
 
Ændring af forskudsopgørelser for 2017 skal du fortsat lave i Skat Nova 2016. 
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2 Skat Nova 

2.1 Specifikationer 
Vi har gennemført en del ændringer til specifikationssystemet i Skat Nova. 
 
De største ændringer opleves, når man benytter specifikationer til indtastning af data, men ikke bruger Det 
Personlige Regnskab. 
 
Direkte indtastning i selvangivelsen, uden brug af specifikationer, fungerer stort set uændret. Det gør brug 
af Det Personlige Regnskab også. 
 
Ud over den ændrede funktionsmåde, er der desuden ændret på nogle visuelle elementer. Målet har været, 
at det skal kunne ses på et beløbsfelt, hvordan det kan eller skal benyttes. 
 
Ændringerne beskrives nærmere herunder. 
 

2.1.1 Pas på, hvis du skifter fra Personligt regnskab til Selvangivelse og årsopgørelse 

Det har hidtil været helt uproblematisk og uden tab af data, at skifte fra Selvangivelse og årsopgørelse til 
Personligt regnskab og omvendt. 
 
Man kan fortsat frit skifte fra Selvangivelse og årsopgørelse til Personligt regnskab. Men de forbedringer vi 
nu har gennemført, har den konsekvens, at man ikke længere kan skifte den modsatte vej uden tab af data. 
Hvis du skifter fra Personligt regnskab til Selvangivelse og årsopgørelse, vil du blive mødt af dette 
spørgsmål: 
 

 
 
Man skal derfor tænke sig godt om – er det nu også det du vil? 
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2.1.2 Visuelle ændringer 

I skærmbillederne, hvor selvangivelsestal indtastes, har vi gjort det tydeligt hvordan et felt kan/skal 
benyttes: 
 

 
 
Hvidt felt uden vandmærke eller hjørnemarkering: Her kan der indtastes. 
 
Hvidt felt med rød hjørnemarkering: Feltets værdi er overført fra en specifikation. Tast <F8> eller 
dobbeltklik for redigering af specifikationen. 
 
Gråt felt: Der kan ikke indtastes i feltet. Feltets værdi er beregnet. 
 

 
 
Hvidt felt med grå hjørnemarkering: Der kan ikke indtastes direkte i feltet. Indtastning skal ske i en 
specifikation, der åbnes med <F8> eller dobbeltklik. Når specifikationen er oprettet ændres den grå 
hjørnemarkering til rød hjørnemarkering. 

 
 
Hvidt felt med Virk-vandmærke: Der kan ikke indtastes i feltet. Feltets værdi er overført fra 
Virksomhedsoversigt/virksomhedsskærmbillederne.  
 

 
 
Hvidt felt med PR-vandmærke: Der kan ikke indtastes i feltet. Feltets værdi er overført fra Det 
Personlige Regnskab. Tilføjelse eller redigering af beløb skal ske i Det Personlige Regnskab. Hvis der står 
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et beløb i feltet, kan feltets specifikation åbnes i menuen, der fås ved højre-klik. Specifikationen viser, hvor 
beløbet kommer fra. 
 

2.1.3 Et specifikationsniveau mindre 

Vi har forenklet specifikationssystemet. Hvis man ikke benytter Det Personlige Regnskab, skal man ikke 
længere benytte Det Personlige Regnskabs specifikationsniveau for at specificere aktie- og 
kapitalindkomster. Som det ses i specifikationen nedenfor, kan fx renteindtægter nu indtastes i en mere 
simpel specifikation. Bemærk desuden kolonnen ’Kilde’. Her vil det fremgå, hvis dette års beløb er 
importeret fra Skattemappen (R75). 
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2.1.4 Flette specifikationslinjer 

Funktionen, der kan benyttes til at flette specifikationslinjer, er forbedret.  
 
Hidtil har man kun kunnet benytte den til at flette linjer, der har en R75-identifikation, med linjer, der ikke 
har det. Dermed kan funktionen benyttes til at flette linjer, hvortil der i år er importeret data fra R75, med 
linjer, hvor sidste års tal ligger i en linje, der ikke er importeret fra R75. 
 
Funktionen er nu ændret, således at man kan flette linjer, der indeholder beløb i år, med linjer, der ikke har 
beløb i år. 
 

 
 
Og hvad betyder det så i praksis? Jo, det betyder at flette-funktionen nu kan benyttes i flere situationer end 
hidtil. Vi har fx oplevet situationer, hvor en bank har skiftet registreringsnummer. Det betyder at vi, i R75-
importen, ikke kan placere data om disse bankkonti i samme specifikationslinje som data fra sidste år, idet 
kontoen ikke genkendes som værende samme konto. Med den ændring vi nu har lavet, vil man kunne 
benytte Flet-knappen til at flette de to linjer efter at R75-importen er foretaget. 
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2.1.5 Specifikation af felt 355 og 356 

 

 
 
Der er føjet kolonner til indeholdt A-skat til specifikationen af felterne 355 og 356.  
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2.2 Hente data fra Skattemappen (R75) 
Skat Nova 2017.0 kan ikke importere indkomst-data for 2017 fra Skattemappen. Dette vil først være 
muligt med den version af programmet, som udkommer omkring 1. februar 2018. 
 
Der er dog alligevel et par programforbedringer, som vi vil fremhæve allerede nu – selvom de først rigtigt 
kommer til deres ret, når der åbnes for R75-import. 

2.2.1 Udligningsskat 

Det har vist sig at være problematisk at få beregnet en korrekt udligningsskat. Det skyldes bl.a. at man selv 
har skullet udfylde felt 307 med den del af folkepensionen, der udgøres af folkepensionens grundbeløb.  
 

 
 
Vi har nu fjernet felt 307 fra indtastningen og ændret betydningen af feltet ”Pension, fritaget for 
udligningsskat”. Dette felt skal, i modsætning til hidtil, nu inkludere den fritagne del af folkepensionen.  
 
Da værdien af feltet ”Pension, fritaget for udligningsskat” kan importeres fra R75, betyder det, at man nu i 
langt de fleste tilfælde kan opnå en korrekt beregning uden at rette eller tilføje noget. 

2.2.2 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger 

Vi har ændret på indtastningsfelterne vedrørende arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. 
 

 
 
Dels har der været noget forvirring omkring hvordan felterne 628 og 629 skal udfyldes. Dels kan vi nu 
importere informationerne fra R75. Det betyder, at man nu i langt de fleste tilfælde kan opnå en korrekt 
beregning uden at rette eller tilføje noget. 
 

2.3 Sammenfattet indtastning af virksomhedstal kan ikke længere 
anvendes 

Sammenfattet indtastning er ikke længere mulig.  
 
Flere felter i sammenfattet indtastning, der viste korrektioner fra regnskabsmæssig til skattemæssig 
formue, er tilføjet i høj specifikation i stedet, herunder en mere detaljeret specifikation af anlægsaktiver.  
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2.4 Nye felter i høj specifikation af virksomhedstal 
Der er tilføjet nye felter i høj specifikation af virksomhedstal. Felterne er oprettet, så der ved indtastning af 
regnskabsmæssig værdi og eventuel korrektion heraf til skattemæssig værdi, overføres tal automatisk til 
kapitalafkastgrundlag i kapitalafkastordningen. Fra næste version af Skat Nova vil der være yderligere 
integration, hvis der anvendes specifikation af ejendomme i virksomheder. 
 

2.4.1 Tal fra høj specifikation overføres til kapitalafkastgrundlag for 
kapitalafkastordningen 

Skattemæssig værdi af formue indtastet i høj specifikation overføres til kapitalafkastgrundlaget for 
kapitalafkastordningen. 
 

 
Den skattemæssige formue excl. Prioritetsgæld, er overført som kapitalafkastgrundlag i 
kapitalafkastordningen. 
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2.4.2 Nyt felt til brug ved indtægtsførsel af negativ driftsmiddelsaldo 

SKAT kan ikke, ved elektronisk indberetning, modtage en negativ værdi af skattemæssige afskrivninger på 
driftsmidler. Derfor er feltet genvundne afskrivninger på driftsmidler oprettet. Feltet skal ikke overføres til 
regnskabsoplysninger på selvangivelsen. 
 

 
 

2.4.3 Skyldig eller tilgodehavende moms overføres automatisk til ”Regnskabsoplysninger 
til selvangivelse” 

Momsmellemværende indtastet i høj specifikation overføres til følgende felt på regnskabsoplysninger til 
selvangivelsen: 
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Tilgodehavende moms indtastes med negativt tal, og skyldig moms indtastes med positivt tal. 
 
Når der vælges ”ikke fritaget for at give regnskabsoplysninger”, så overføres tallene fra høj specifikation. 
 

 

2.5  Andre ændringer og rettelser  

2.5.1 Til brugere af XML-grænsefladen 

Brugere af xml-grænsefladen skal være opmærksomme på følgende ændringer: 
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Disse felter er udgået:  

Felt307 Folkepensionens grundbeløb - del af felt 305 

Felt546Brutto Bidrag og præmie til arbejdsgiveradministreret kapitalpension efter AM-
bidrag 

Felt547Brutto Supplerende engangsydelse efter AM-bidrag 

Disse felter må ikke 
længere benyttes til input: 

 

Felt628 Bidrag og præmie til arbejdsgiveradministrerede ratepensioner, 
rateforsikringer, livrenter mv. med løbende udbetalinger. Både 
ophørende og livsvarige ordninger 

Felt629 Bidrag og præmie til arbejdsgiveradministrerede 
rateforsikring/opsparing og ophørende livrente (Ordninger omfattet af 
beløbsgrænsen på 53.500 kr. i 2017). Beløbet skal også inkluderes i 
felt 628O/felt 628L 

Brug i stedet disse:  

Felt628O Bidrag og præmie til arbejdsgiveradministrerede ratepensioner, 
rateforsikringer, livrenter mv. med løbende udbetalinger. Ophørende 
ordninger 

Felt628L Bidrag og præmie til arbejdsgiveradministrerede ratepensioner, 
rateforsikringer, livrenter mv. med løbende udbetalinger. Livsvarige 
ordninger 
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3 Skat Professionel Nova 

3.1 Låst sidste års tal efter årsrulning 
Ved årsrulning fra 2016 til 2017 af Skat Nova filer, har vi, for alle formueværdier i indkomst- og 
formueopgørelsen, låst sidste års tal i skærmbillederne. Hvis der er behov for at rette tal for sidste år, er 
det muligt i hvert enkelt indtastningsbillede at låse felter for tidligere år op igen.  
 

 
 

3.2 Indtastning af kursværdi ikke muligt uden indtastning af antal 
For følgende indtastningsområder har vi spærret for indtastning i kursværdifeltet, hvis der ikke er indtastet 
et antal eller nominel værdi: 
 
Aktier 
Obligationer 
Investeringsbeviser 
Pantebreve 
Finansielle kontrakter 
 
Tidligere kunne der indtastes kursværdi uden indtastning af antal, hvilket resulterede i forkert 
kursregulering for året. 
 

 
 
Feltet er låst (gråt) indtil der indtastes antal eller der under handler købes nogle aktier. 
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3.3 Forskellig ejerandel i år og sidste år er ikke længere mulig 
For alle indtastningsbilleder til formueværdier er muligheden for forskellig ejerandel i år og sidste år 
fjernet. Hvis der var valgt forskellig ejerandel gav det i de fleste tilfælde en beregningsfejl som f.eks. viste 
sig i kapitalforklaringen. 
 
Den andel, der overføres ved årsrulningen, er den, der er indtastet som Andel person 1 (%) for året i 2016 
filen. Fremover er denne andel (%) gældende for både året og tidligere år. 
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3.4 Samlet indtastning af prioritetsgæld  
I Skat Nova 2017.0 har vi samlet indtastningen af prioritetsgæld og herunder indfrielse og optagelse af lån 
i et skærmbillede. Skærmbilledet ser nu ud på følgende måde: 
 

 
 
Felter til indtastning af indfrielse og optagelse af lån er tilføjet det enkelte lån og resultat kan ses i 
”Overblik”, der kan åbnes ved at klikke på + ud for overblik – optagelse eller indfrielse af lån.  

 

3.5 AM-bidrag på B-skatterater kan ikke længere indtastes 
AM-bidrag har ikke været særskilt specificeret på B-skatteraterne de seneste år. Derfor har vi 
lukket det område, hvor der tidligere kunne indtastes AM-bidrag særskilt specificeret på B-
skatteraterne. Et eventuelt skyldigt AM-bidrag fra tidligere år vil ved årsrulningen være flyttet til 
Skat af B-indkomst. 
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Indtastning som det ser ud i Skat Nova 2016. Det markerede område kan ikke anvendes fra og 
med Skat Nova 2017. 
 

 
 
Efter årsrulning til Skat Nova 2017 er tallene fra AM-bidrag af B-indkomst flyttet op sammen 
med Skat af B-indkomst. 
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3.6 Diverse rettelser 
Ved overførsel af data fra Skat Nova til Årsafslutning har der været enkelte fejl i kontonumre, 
kendte fejl meddelt til supporten er rettet.  
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4 Support og installation 

4.1 Brug User Report 
Fra programmets menu, under ”Hjælp”, er der adgang til vores supportsider på nettet. Det er her du 
finder User Report og Support Videoer. 
 
 

 
 

 
User Report 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 User Report ønsker til vores prioritering af kommende opgaver. 
 
Brug ikke User Report 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. 
 
 

  

mailto:software@wolterskluwer.dk
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaSystemkravOgInstallation.pdf
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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. 


