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Nyheder på vej  

5. april 2019 

 

Om få dage kommer der en ny version af Skat Nova 2018 
 
Skat Nova 2018.6, som den hedder, indeholder nogle rettelser som har vist sig nødvendige: 
 

1 Elektronisk indberetning af  oplysningsskema 

1.1 Indberetning af felt 895 
Der er en række beløbsfelter som altid skal inkluderes ved indberetning, uanset beløb, når man er i VSO 
Virksomhedsordning, herunder felterne 221, 435, 237, 488, 184, 432, 434, 025 og 984. 
 
Vi har erfaret at også felt 895 skal indberettes - selvom det evt. er "0". I Skat Nova 2018.5 medsender vi 
det kun, hvis der er beløb i feltet. 
 
I version 2018.5 kan man løse det ved at markere feltet til indberetning, selvom det er "0" 
Uden denne markering fås en fejl 1754 fra Skat. 
 
I Skat Nova 2018.6 har vi rettet det således at beløbet sendes med selvom det er ”0”. 
 

2 Hente data fra Skattemappen (R75) 

2.1 Import af indkomster til rubrik 347 
Vi har foretaget en tilføjelse til import fra Skattemappen (R75) til felt 347. 
 
Vi har hidtil importeret beløb fra:  
 

- Pensionsindskud foretaget med bortseelse 
- Gruppeliv 
- Sundhedsforsikring 

 
, og har nu tilføjet: 
 

- A-indkomst fra aldersopsparing, samt A-skatten heraf 
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2.2 Import af indkomster til rubrik 16A og 16B 
Vi har konstateret at vi ved import af data fra Skattemappen (R75) har placeret visse indkomster, i afsnittet 
Personlig indkomst – hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag, forkert. Af hensyn til eventuel 
beregning af tillæg til befordringsfradrag for personer med lav indkomst, er korrekt fordelingen af 
indkomsterne mellem rubrikkerne 16A og 16B væsentlig. Indkomster i rubrik 16B indgår i 
beregningsgrundlaget for tillægget, mens indkomster i rubrik 16A ikke gør det. 
 

 
 
Vi har, i Skat Nova 2018.6, ændret importen af følgende indkomster: 
 
68-kode Tekst 
8 Udbetalinger fra private arbejdsløshedsforsikringer 
14 Kursusbeløb udbetalt af A-kasse 
15 Strejke- og lockoutgodtgørelse 
16 Anden understøttelse fra arbejdsløshedskasserne 
24 Delpension 
83 Kommunalt flexlønstilskud 
110 Invalidepension 
111 Rateforsikring ved invaliditet 
112 Rateopsparing ved nedsat arbejdsevne 
113 Ægtefælle og samleverpension 
114 Pension udbetalt til efterladte 
 
De importeres nu til Andre pensioner, kontanthjælp, orlovs- og flexydelse mv., mens de i tidligere 
versioner af Skat Nova 2018, blev importeret til Dagpenge, efterløn mv. 
 

3 Beregningsmæssige ændringer 

3.1 Underskudsmodregning 
Vi har rettet en fejl i underskudsmodregningen, så fremført underskud i personlig indkomst til 
modregning i ægtefælles kapitalindkomst tager højde for hvad der allerede er modregnet i egen 
kapitalindkomst. 

3.2 Underskudsmodregning jf. PSL § 13 stk. 5 
I forlængelse af den ændring, vi i version 2018.5, foretog i beregningen af lempelse for udenlandsk 
indkomst, har vi nu også foretaget en tilpasning af den modregning af underskud mellem ægtefæller der 
sker jf. PSL § 13 stk. 5. 
 
Også her skal vi, når der er valgt virksomhedsordning, betragte virksomhederne under ét, og ikke som vi 
har gjort hidtil, land for land. 
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4 Andre rettelser 

4.1 Specifikation af pensioner og dagpenge mv. 
Hvis du har oplevet at der pludselig er blevet oprettet en specifikation til felterne ”Andre pensioner, 
kontanthjælp, orlovs- og flexydelse mv. og Dagpenge, efterløn mv. uden at du mener at have 
oprettet den selv, så kan det skyldes en fejl i programmet, som vi nu har rettet. 
 

 
 
 

4.2 Årsrulning af specifikation af felterne til efterbeskatning af flexydelses- 
og efterlønsbidrag 

Ved årsrulning af filer fra 2017 til 2018, skal du være opmærksom på, om der i Skat Nova 2017 er oprettet 
specifikation til et eller flere af felterne 355 og 356 for den ene eller begge personer: 
 

 
 
Hvis du har det, vil en årsrulning til Skat Nova 2018.5 desværre gå galt. Det er uden betydning om der er 
beløb i disse specifikationer eller ej – blot der findes en specifikation og feltet dermed er markeret med 
den røde trekant, så har vi problemet. 
 
Hvis du benytter Skat Professional Nova til udarbejdelse af personlige regnskaber, vil et symptom på den 
forkerte årsrulning af disse specifikationer være, at sidste års indkomst og øvrigt privatforbrug i Skat Nova 
2018 ikke stemmer.  
 
Efter en årsrulning er det altid en god idé at bruge Skat Novas fejlkontrol til at kontrollere om sidste års 
formue, indkomst og kapitalforklaring stemmer. Disse bør stemme inden du går videre med dit arbejde 
med det personlige regnskab for 2018. 
 
Den nævnte fejl ved årsrulningen er rettet i Skat Nova 2018.6, men kun for så vidt angår nye årsrulninger 
foretaget med Skat Nova 2018.6. Hvis du benytter Skat Nova 2018.5 til årsrulning af filer fra 2017, så er 
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det en god idé at åbne 2017-filen i Skat Nova 2017.7 og sikre sig at der ikke findes nogen specifikation til 
de nævnte felter. 

4.3 Tekst vedr. restskat 
I tidligere versioner af Skat Nova 2018 stod der, når man ønsker beregning af forskudsskat for 2019, et 
forkert årstal (2016), i teksten vedrørende rest fra tidligere år. Ved forskudsberegning for 2019, skal 
restskatten være fra 2017. Dette er nu rettet i version 2018.6. Ved beregning af slutskat for 2018 er 
årstallet i teksten korrekt 2016. 
 

 
 

4.4 Rettelse vedr. visning af reduktion af pensionistnedslag på årsopgørelse 
Vi har rettet en fejl i visningen af beregningsgrundlaget for pensionistnedslag i ejendomsværdiskat på 
årsopgørelsen. Beregningen er korrekt, men i visse situationer blev disse tal ikke vist. 


