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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2017.3
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
Vejledning til import fra Skattemappen (R75)
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2017.0
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2017.1
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2017.2

1.3 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?
Skat Nova 2017.3 skal du bruge til at lave selvangivelser, årsopgørelser og personlige regnskaber for året
2017.
I marts måned 2018 udkommer Skat Nova 2017 i en version, hvor selvangivelserne for 2017 kan
indberettes elektronisk.
Skat Nova 2017.3 kan desuden benyttes til udarbejdelse og ændring af forskudsopgørelser for 2018.
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2 Skat Nova
2.1 Nyhederne i denne version

Skat Nova 2017 kan nu hente data fra Skattemappen (R75).
Vigtigt!
Officielt åbner SKAT for at hente data for 2017 den 2. februar 2018.
Vær dog opmærksom på at data fra SKAT ikke kan forventes at være komplette på dette
tidspunkt.
SKAT har fx oplyst os om at opdaterede ejendomsvurderinger først vil være inkluderet fra ca. 9. marts
2018.
En væsentlig ændring i år er at import af udbytter og andre data om værdipapirer ikke længere er betinget
af licens til programmets Værdipapirmodul. Læs mere herom nedenfor.

2.2 Hente data fra Skattemappen (R75)

I Skat Nova 2017.3 er der åbnet for import af data fra Skattemappen R75.
I forhold til sidste år er der sket en række forbedringer som du kan læse mere om her.

2.2.1 Import til Det Personlige Regnskab eller til Selvangivelsens specifikationer
I september 2017 udkom Skat Nova 2017.0. Her havde vi ændret på specifikationssystemet i Skat Nova.
Systemet blev meget mere gennemskueligt og brugervenligt.
I sammenhæng med denne forenkling, er importen fra Skattemappen (R75) nu også ændret. Det betyder
at data nu kan importeres til Selvangivelsens specifikationer. Denne forenklede import er en fordel, når
man ikke udarbejder personligt regnskab.

2.2.2 Udbytter og andre data om værdipapirer
Som noget nyt i år kan oplysninger om udbytter og andre afkast af værdipapirer nu importeres fra
Skattemappen (R75) direkte til selvangivelsen. Hidtil har disse oplysninger kun kunnet importeres til
programmets værdipapirmodul – og derfor været betinget af licens til Værdipapirmodulet.
Læs mere om import fra Skattemappen til Skat Nova i vejledningen hertil:
Vejledning til import fra Skattemappen (R75)

Vigtigt!

Vi kan ikke indlæse den eventuelle restskat fra 2015, der skal indregnes i årsopgørelsen for 2017. Den skal
man selv huske at indtaste.
Læs afsnit 5.2 i ovennævnte vejledning, der handler om denne og andre begrænsninger i R75-importen.
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2.2.3 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.

2.2.4 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.

2.2.5 Lejeindtægt ved udlejning af sommerhus gennem bureau
Hvis indtægten ved udlejning af sommerhus/fritidsbolig er sket gennem bureau, og bureauet dermed har
indberettet lejeindtægten til SKAT, vil denne lejeindtægt nu kunne inkluderes i importen fra Skattemappen
(R75). Denne tilføjelse skal ses i sammenhæng med de tilføjelser, der er sket i ejendomsskærmbilledet,
hvor der nu gives mulighed for indtastning af lejeindtægter. Se mere herom i afsnit 2.3 Delvis udlejning af
ejendom, fx sommerhusudlejning.
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2.3 Delvis udlejning af ejendom, fx sommerhusudlejning
Ejendomsskærmbilledet har fået tilføjet mulighed for indtastning af lejeindtægter samt beregning af den
skattepligtige del heraf. Beregningen omfatter såvel bundfradragsmetode som regnskabsmæssig opgørelse.
Når det drejer sig om sommerhusudlejning gennem bureau, er der desuden mulighed for at foretage
import fra Skattemappen (R75), af den lejeindtægt som udlejningsbureauet har indberettet til SKAT. Dette
sker ikke særskilt, men som en del af den sædvanlige R75-import.

Hvis du har indtastet lejeindtægt i en tidligere version af Skat Nova 2017, er det nødvendigt at flytte disse
tal til disse nye felter i ejendomsbilledet. Se evt. afsnit 3.1 Delvis udlejning af ejendom, fx
sommerhusudlejning hvordan dette kan gøres.
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2.4 Print af koncentreret skatteopgørelse
Vi har føjet en koncentreret skatteopgørelse til udskriftsmulighederne. Find den i billedet, hvor man
bestiller udskrifter:

Der fås en udskrift, der som regel kun fylder en enkelt side.

2.5 Elektronisk indberetning af selvangivelser

I marts måned udkommer der en version af Skat Nova, som kan benyttes til elektronisk indberetning af
selvangivelser for 2017.
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3 Skat Professionel Nova
3.1 Delvis udlejning af ejendom, fx sommerhusudlejning
Ejendomsskærmbilledet har fået tilføjet mulighed for indtastning af lejeindtægter samt beregning af den
skattepligtige del heraf. Beregningen omfatter såvel bundfradragsmetode som regnskabsmæssig opgørelse.
Denne ændring betyder at tal vedrørende udlejning af værelser, bolig eller fritidshus som skal vises i
indkomst- og formueopgørelsen også skal indtastes her.
I tidligere versioner skulle udlejning indtastes i Indtægt/udgift under udlejning.

Sidste års tal eller tal indtastet i en tidligere version af Skat Nova 2017 fremgår stadig af denne
specifikation. Som nu tilgås via knappen Overblik udlejning.

Tidligere var linjer med udlejning ikke tilknyttet en specifik ejendom. Derfor kan sidste års tal, eller tal
indtastet tidligere i år, med fordel tilknyttes ejendommen.
Det gøres ved at slette linjen med årets eller sidste års tal og herefter indtaste tallene igen.
Årets tal skal indtastes i delvis udlejning med indtægter og eventuelt udgifter, herefter vælges
beskatningsmetode og årets beskatning beregnes.
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Sidste års tal kan tilknyttes den specifikke ejendom ved at klikke på knappen Overblik udlejning.

Når du står på en af de tidligere oprettede linjer der ikke er tilknyttet en specifik ejendom er det muligt at
slette linjen. Og det er den eneste mulighed der er. Tal kan ikke længere rettes her.
Tal fra sidste år kan med fordel aflæses og indtastes i sidste års tal i den del af ejendomsbilledet der viser
værdier i det personlige regnskab, før linjen slettes.
Værdier for sidste år skal indtastes her:

For ejendommen Familievej 12 som er vist ovenfor skal I være opmærksomme på følgende:
Ægtefællerne ejer tilsammen 50% af sommerhuset. 20% til person 1 og 30% til person 2. Indtægten ved
udlejning af sommerhus via udlejningsbureau hentet fra SKATs R75 er for hele ejendommen.
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Som det ses af indtastningen af årets indtægter mv. beregnes person 1 og person 2’s andel af indtægten ud
fra ejerandelen.

Tidligere indtastede tal vedrørende udlejning var de 2 ægtefællers andel og fordeling mellem de 2.
Hvis ægtefællerne ejer mindre end 100% af ejendommen, så kan sidste års tal, som skal indtastes i sidste
års tal, ikke aflæses direkte i udlejningsindtastningen sidste år.
De dkk 80.000 som vises i indtægt (svarer til 50% af den samlede indtægt sidste år).
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Sidste års tal skal indtastes med følgende 100% tal, for at person 1 og 2’s andel af indtægten rammes sidste
år.

Når du har sikret dig at sidste års tal tilknyttet den specifikke ejendom svarer til sidste års tal, så kan linjer
slettes.

Det er kun ”gamle” linjer der kan slettes. Som det ses er knappen slet linje skjult når man står på en linje
overført fra en specifik ejendom.
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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.
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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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