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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2017.1 

1.1 Første version, der kan beregne skat for 2018 
Skat Nova 2017.1 er den første version af programmet, som kan benyttes til beregning af skat for 
indkomståret 2018. 
 
Skat Nova 2017 kan dermed benyttes til: 
 

 Selvangivelse og Årsopgørelse for 2017 

 Personligt Regnskab for 2017 

 Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2018 
 
Ved oprettelse af ny kundesag i Skat Nova 2017.1 fås disse valgmuligheder: 
 

 
 

Bemærk muligheden for Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2018. Denne nye mulighed bliver først 
tilgængelig, når der er aktiveret en licens, der giver adgang til Skat Nova 2018 eller Skat Professional Nova 
2018. Se nedenfor om aktivering af licens hertil. 
 
Bemærk desuden at valget af beregningsår ikke kan ændres, når det først er valgt, og der er trykket på 
OK. Man kan altså ikke ændre en beregning fra 2018 til 2017 eller omvendt. Hvis du ønsker at lave en 
forskudsberegning for 2018 med udgangspunkt i en eksisterende beregning for 2016 eller 2017, så findes 
der mulighed for at ’års-rulle’ filen. Det kan du læse mere om nedenfor i afsnit 2.1.3 Dan 
forskudsopgørelse for 2018 med udgangspunkt i tal fra 2016 eller 2017. 
 

1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Du skal bruge Skat Nova 2017 til at beregne forskudsskat og lave forskudsopgørelser for 2018. 
 
Du skal også bruge Skat Nova 2017 til at lave selvangivelser, årsopgørelser og personlige regnskaber for 
året 2017 – denne version er primært anvendelig for personer med bagudforskudt indkomstår. 
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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. 
 
Ændring af forskudsopgørelser for 2017 skal du fortsat lave i Skat Nova 2016. 

1.3 Aktivering af licens til Skat Nova 2018 

For at få adgang til Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2018 kræves der licens til Skat Nova 2018 
eller Skat Professional Nova 2018. Hvis du har købt licens hertil kan licensen aktiveres på følgende måde. 
 
Start Skat Nova 2017. Vælg Hjælp… Om Skat Nova. 
 

 
 
I skærmbilledet trykkes på knappen ”Licensinformation”. 
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I dette skærmbillede ses en oversigt over allerede aktiverede moduler: 
 

 
 
Vælg nu ”Brug Wolters Kluwer Licensmanager til at opdatere/genaktivere din licens”. 
Det bringer dig til dette skærmbillede: 
 

 
 

Vælg ”Jeg vil aktivere nu (kræver internetadgang)” og tryk på Næste. 
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Ved opdatering af eksisterende installation er brugeroplysninger gemt fra tidligere. Alternativt indtastes 
brugeroplysninger sammen med kundenummer. Kundenummer har I modtaget fra Wolters Kluwer. 
Alternativt fremgår det af seneste faktura fra Wolters Kluwer. 
E-mailadressen anvendes til at fremsende aktiveringskoden, som skal indtastes i næste skærmbillede. 

 

 
 
Den tilsendte aktiveringskode indsættes i dialogboksen, og man trykker ”Næste”. Aktiveringskoden er 
fremsendt til den angivne mailadresse. 
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I Licensmanagerens næste skærmbillede vises alle aktiverede programmer og moduler registreret på 
kundenummeret. Tryk på ”Slut” og der returneres til Skat Nova. Her vises en opdateret moduloversigt, 
der dog kun omfatter det som er relevant for den aktuelle Skat Nova applikation: 
 

 
 
Herefter kan Skat Nova anvendes med den nye licens. 
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2 Skat Nova 

2.1 Skatteberegningsmæssige ændringer i 2018 

2.1.1 Kommune- og kirkeskatteprocenterne for 2018 er inkluderet 

Programmet indeholder kommune- og kirkeskatteprocenterne for 2018, som de forelå den 25. oktober. 
Hvis der mod forventning skulle forekomme rettelser i forhold til disse, vil vi opdatere programmet. 
 

2.1.2 Skatteberegning med satser og regler for 2018 

Skatteberegning med satser og regler for 2018, herunder de dele af skattereformen, der træder i kraft i 
2018: 
 

 Beløbsgrænser i skattelovgivningen pristalsreguleres – og er i 2018 reguleret med indeks 
109,4 

 Højere topskattegrænse (498.900 kr.) 

 Højere beskæftigelsesfradrag (9,5%, dog max. 33.300 kr.) 

 Højere ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (6%, dog max. 21.200 kr.) 

 Højere sats for bundskat (11,15% - dog 4,15% for Christiansø) 

 Højere skrå skatteloft vedr. skat af personlig indkomst (52,02%) 

 Lavere sats for sundhedsbidrag (1%) 

 Lavere sats for udligningsskat (2%) 

 Tillæg til befordringsfradrag for personer med indkomst under 272.100 kr. beregnes med 
58%, dog kan det max. udgøre 13.900 kr. Tillægssatsen nedsættes med 1,16 og max. beløbet 
med 2,0% pr. 1.000 kr. indkomsten overstiger 272.100 kr. 

 Højere fradrag for dagplejere (58%) 

 Højere kompensation for negativ kapitalindkomst (7%) 

 Lavere skattefri kompensation, den grønne check (930 kr. for pensionister og 765 for ikke-
pensionister) 

 Lavere supplerende kompensation, den grønne check (215 kr. for pensionister, dog max. 430 
kr. og 175 kr. for ikke-pensionister, dog max. 350 kr.)  

 
Bemærk, at der ikke kan forskudsregistreres med Service-/Håndværkerfradrag i 2018, idet ordningen ikke 
er blevet forlænget.  



   

  
  

Side 8 af 17 
 

Skat Nova 2017.1 
Nyheder og vejledning  

2.1.3 Dan forskudsopgørelse for 2018 med udgangspunkt i tal fra 2016 eller 2017 

Man kan danne en ny forskudsopgørelse for 2018 ved blot at oprette en ny kundesag og indtaste det hele. 
Programmet indeholder dog også flere andre muligheder, der kan gøre det lidt lettere. Disse muligheder 
findes dels i programmets baggrundsbillede – dels i Fil-menuen. 
 

 
 
For det første kan man vælge ”Åbn kunde fra sidste år…” Det giver mulighed for at udpege og vælge en 
kundefil fra Skat Nova 2016. Når filen er valgt gives der disse valgmuligheder: 
 

 
 
Vælg ”2018 Forskudsskema og forskudsopgørelse” for at danne den nye sag. Der dannes en ny sag, hvor 
kundens stamdata, ejendomme og virksomheder overføres. Desuden overføres indkomster og fradrag på 
selvangivelsesfelt-niveau een-til-een. Specifikationer overføres ikke. 
 
For det andet kan man vælge ”Dan forskud 2018 ud fra 2016” eller ”Dan forskud 2018 ud fra 2017”.  
”Dan forskud 2018 ud fra 2016” kan overføre data fra Årsopgørelse 2016. 
”Dan forskud 2018 ud fra 2017” kan overføre data fra Forskudsopgørelse 2017. 
Der dannes i begge tilfælde en ny sag, hvor kundens stamdata, ejendomme og virksomheder overføres. 
Desuden overføres indkomster og fradrag på selvangivelsesfelt-niveau een-til-een. Specifikationer 
overføres ikke. 
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2.2 Andre ændringer i Skat Nova 

2.2.1 Specifikationer 

I Skat Nova 2017 har vi, i forhold til Skat Nova 2016, ændret på specifikationssystemet. Ændringen er 
beskrevet i Vejledning til Skat Nova 2017.0 
 

2.2.2 Nye felter i høj specifikation af virksomhedstal 

I Skat Nova 2017 har vi, i forhold til Skat Nova 2016, tilføjet nye felter i høj specifikation af 
virksomhedstal. Ændringen er beskrevet i Vejledning til Skat Nova 2017.0 
 
De nye felter i høj specifikation overføres automatisk til kapitalafkastgrundlaget i kapitalafkastordningen, 
som beskrevet tidligere. Er der tastet manuelt i felterne tidligere, således at den automatiske overførsel af 
tal ikke virker, så har vi tilføjet en knap der giver mulighed for at gendanne den automatiske overførsel af 
tal. 
 

 
Efter gendannelse ændres teksten til følgende og knappen er ikke fremhævet: 
 

 

http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaVersion20170.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaVersion20170.pdf
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2.2.3 Til brugere af XML-grænsefladen 

Brugere af xml-grænsefladen skal være opmærksomme på ændringer som blev implementeret i Skat Nova 
2017.0. Ændringerne er beskrevet i Vejledning til Skat Nova 2017.0 
  

http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaVersion20170.pdf
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3 Skat Professionel Nova 

Bemærk at Skat Professional Nova 2017.1 skal anvendes sammen med Årsafslutning 2017.5. 
 

3.1 Mellemregning i virksomhed overføres til formuen 
 
Mellemregning med indehaver indtastet i virksomhedstal overføres automatisk til tilgodehavender i 
formuen. Hvis der ikke ønskes automatisk overførsel kan dette klikkes fra i tilgodehavender i formuen. 
 
Følgende mellemregninger er indtastet i virksomheden: 
 

 
  
Mellemregningen primo er i sidste års regnskab oprettet manuelt under tilgodehavender i formuen. 
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Nu kan mellemregningen ultimo overføres automatisk fra virksomhedstallene, det sker både fra 
indtastning i høj specifikation og fra hovedtal. 
 

 
 
Herefter kan sidste års tal og evt. forrige års tal indtastes i den linje der er hentet automatisk. Den manuelt 
oprettede linje kan herefter slettes 
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Hvis der ikke ønskes automatisk overførsel alligevel, kan overførslen klikkes fra igen. Her skal I være 
opmærksomme på sidste års tal, der også forsvinder. 
 

3.2 Beskatning af for meget arbejdsgiverbetalt ratepension 
Er der indbetalt ratepension over grænsen på dkk 53.500 af arbejdsgiver, felt 629 på selvangivelsen, bliver 
det overskydende beløb beskattet som personlig indkomst.  
 

 
 
Dette er indarbejdet i indkomst- og formueopgørelsen.  
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3.3 Diverse rettelser  

3.3.1 Fejl i årsrulning af korrektion til primo 

Hvis der i kapitalforklaringen 2016 er lavet en korrektion til primo, så blev egenkapital årsrullet inklusiv 
korrektion og korrektionen bliver også rullet. 
Det giver en difference i kapitalforklaringen svarende til primo korrektionen.  
Det er rettet. Egenkapital primo årsrulles nu eksklusiv korrektion. 
 

 
 
I fejlkontrollen vises, at der ikke er sammenhæng mellem formueværdierne primo. 
 

 
 
Det er korrekt, at der vises en difference, fordi der er lavet en primo korrektion. Se forskellen hvis der 
dobbeltklikkes på fejlbeskeden.  
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3.3.2 Fejl i kapitalregulering rettet 

I version 2017.0 giver beløb indtastet i privatforbrugslisten, med valgt regulering som kapitalregulering, en 
fejl hvor beløbet er med dobbelt i kapitalreguleringer. Det giver fejl i kapitalforklaringen. Denne fejl er 
rettet. 
 

3.3.3 Oplysninger om modtager overføres fra sidste år 

Oplysninger om modtager vedrørende pantebreve ej i depot bliver nu overført ved årsrulning af filer. 
 

 

3.3.4 Manglende kontonumre ved overførsel til Årsafslutning 

Ved overførsel af data fra Skat Nova til Årsafslutning har der været enkelte fejl i kontonumre, kendte fejl 
meddelt til supporten er rettet. 
 

3.3.5 Anparter 

Der er rettet i fordeling mellem privatforbrug og kapitalregulering for de forskellige typer af anparter. 
Resultat antages udbetalt. Fejl i det grønne ark er også rettet. Sidste års tal og beregning er uændret, hvis 
der ønskes ændret heri skal det gøres via privatforbrugslisten med regulering i kapitalreguleringer. 
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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. 


