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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2017.2 

1.1 Systemkrav og installation 
 
Systemkrav og vejledning til installation finder du her: 
 
Systemkrav & Installationsvejledning 
 
 

1.2 Andre vejledninger 
 
Her finder du links til andre aktuelle vejledninger, der kan være relevante for brugen af Skat Nova 2017. 
 
Vejledninger til import af data fra Skattemappen (R75), elektronisk indberetning af selvangivelser, flytning 
af renter samt andre relevante emner indsættes i de kommende versioner af vejledningen efterhånden som 
de udkommer i 2017-udgave. 
 
Skat Nova genveje 
 
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2017.0 
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2017.1 
  

http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaSystemkravOgInstallation.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/NovaGenveje.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaVersion20170.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaVersion20171.pdf
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2 Skat Nova 

2.1 Nye rentesatser 
Skat Nova 2017 er blevet opdateret med de nye satser for beregning af rente af overskydende skat, restskat 
samt dag-til-dag rente af frivillige indbetalinger af skat for indkomståret 2017, der foretages i 2018. 

Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt til procentgodtgørelse på overskydende 
skat for 2017: 

 Renten for dag-til-dag rente for indkomståret 2017 udgør 1,7 procent i henhold til 
kildeskatteloven § 59 stk. 1, 2. pkt. 

 Renten for procenttillæg på restskat for indkomståret 2017 udgør 3,7 procent i henhold til 
kildeskatteloven § 61 stk. 2, 2. pkt. 

 Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2017 udgør 0,5 procent i 
henhold til kildeskatteloven § 62 stk. 2, 2. pkt. 
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2.2 Ejendomsavance 
I skærmbilledet til indtastning af ejendomme, har vi flyttet feltet til indtastning af Skattepligtig avance, 
således at det også kan benyttes, selvom man ikke benytter det personlige regnskab. 
 

 
 
Der er desuden tilføjet en knap, der resulterer i spring til selvangivelsens felt 892, såfremt dette felt er 
udfyldt. 
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2.3 Forbedret fejlkontrol/tips vedrørende indtastning af pensioner 
Vi har føjet ekstra hjælp til nogle af fejlkontrollerne. Fx denne: 
 

 
 
 

2.4 Ejendomsværdiskat for pensionister 
Vi har rettet en fejl i den måde hvorpå årsopgørelsen viser beregningen af indkomstgrundlaget for § 10-
reduktion af pensionistnedslaget, når indkomsten helt eller delvist består af aktieindkomst.  
 

2.5 Skiftet bo 

2.5.1 Tilføjet 22% konto 

Der manglede mulighed for indtastning af opsparet overskud beskattet med 22%. Dette er tilføjet. 
 

2.5.2 Udenlandsk indkomst 

Der manglede mulighed for at udskrive selvangivelse med udenlandsk indkomst og sømandsindkomst for 
afdøde. Dette er tilføjet. 
 

2.6 Tal kan importeres til nye felter i høj specifikation af virksomhedstal 
De nye felter i høj specifikation af virksomhedstal, der blev tilføjet i version 2017.0, får nu tal, ved import 
af virksomhedstal fra Årsafslutning.  
 
2 felter modtager ikke tal ved import fra Årsafslutning. 
 
Det er erhvervsmæssig andel af blandede driftsmidler, som ikke har en særskilt anlægsaktivgruppe i 
Årsafslutning. Samt private andele fra kapitalkonto. 
 
Vær opmærksom på følgende: 
For at kunne importere hævninger, indskud og kapitalreguleringer skal der være linket til linjen i 
posttypeinddelingen i Årsafslutning. 
Ved flere ejere summeres f.eks. hævninger fra de forskellige kapitalkonti sammen og importeres samlet til 
100% kolonnen i Skat Nova. 
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For at kunne importere fra Årsafslutning skal der være valgt en Taksonomi for 2016 eller artsopdelt for 
Klasse A regnskabet i Årsafslutning. Balance med undergrupper har specifikation i posttypeinddelingen til 
hævninger mv.  
 
Valg af taksonomi foretages under opret regnskab. 
 

 
  

2.7 Balancesum i høj specifikation ændret beregning 
Beregning af balancesum i høj specifikation, som overføres til regnskabsoplysninger på selvangivelsen, er 
ændret.  
Ved indtastning af moms som et aktiv, indtastet med minus fortegn. Her blev momsaktivet i version 
2017.0 og 2017.1 modregnet i balancesummen.  
Nu beregnes feltet som summen af alle aktiver inkl. tilgodehavende moms. 
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3 Skat Professionel Nova 

3.1 Ejendomsavance 
I skærmbilledet til indtastning af ejendomme, har vi flyttet feltet til indtastning af Skattepligtig avance, 
således at det også kan benyttes, selvom man ikke benytter det personlige regnskab. 
  
Sidste års ejendomsavance til brug for det personlige regnskab indtastes i området for personligt regnskab 
i ejendomsoplysninger, som nu kun er åbent hvis der valgt personligt regnskab i hvad skal udarbejdes. 
 

 
 
 

3.2 Markering af underspecifikation 
I skærmbilleder til indtastning af indregnet skat tidligere år og B-skat fremgår der nu markering, af at der 
skal anvendes underspecifikation. Markeringen skifter ikke farve når specifikation anvendes, som det sker i 
underspecifikationer til selvangivelsen.  
 

 



   

  
  

Side 8 af 10 
 

Skat Nova 2017.2 
Nyheder og vejledning  

 
 
 
  



   

  
  

Side 9 af 10 
 

Skat Nova 2017.2 
Nyheder og vejledning  

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. 


