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1 Elektronisk indberetning af  selvangivelser 
 
Nu er der mulighed for at indberette selvangivelserne for 2016 direkte fra Skat Nova 2016. 
 
Du finder denne mulighed i menuen ”Arbejdsgang” under ”Indberetning”. Vælg "Elektronisk 
selvangivelse", og derefter om du vil indberette for person 1 eller 2, så er du i gang. 
 

2 Formål 
Den optimale proces består i at  

 importere data fra SKAT 

 kontrollere og rette data 

 evt. udarbejde personligt regnskab 

 indberette selvangivelse 
 
Den elektroniske selvangivelsesindberetning skal derfor ses i sammenhæng med muligheden for at hente 
R75-data fra Skattemappen. Den elektroniske indberetning er det sidste led i at opnå den optimale proces. 
 

3 Forudsætninger for elektronisk indberetning 
Det er en forudsætning for indberetning, at der er etableret en tilslutningsaftale med SKAT, samt at de 
nødvendige certifikater er installeret. 
  
Disse forudsætninger er de samme som gælder for det at hente R75-data fra Skattemappen. 
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4 Hvordan gør du? 
At indberette data fra Skat Nova til SKAT sker ved at vælge Elektronisk selvangivelse i menuen 
Arbejdsgang samt vælge hvilken person du ønsker at indberette for. For ægtefæller og samboende skal 
der ske særskilt indberetning for de to personer. 
 

 
 
Når du har valgt person starter indberetningsmodulet. 
 

 
 
Indberetningen sker fra skærmbilledet som ses ovenfor. 
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Før indberetning kan foretages, skal der indtastes CVR- eller SE-nummer for den indberettende 
virksomhed og der skal vælges certifikat. Certifikatet vælges fra en liste, der fås ved tryk på knappen Vælg 
certifikat. 
 
Indkomster mv. som er indtastet i Skat Nova ses i skærmbilledet sammen med felt- og rubriknummer 
samt ledetekst til de enkelte felter. Der navigeres rundt i de forskellige indkomstarter ved klik i billedets 
venstre side. 
 
I det viste eksempel er der bl.a. indtastet 110.000 kr. i felt 250 i Skat Nova.  
 

 
 
Ved tryk på Hent R75 hentes de oplysninger, der i forvejen er registreret hos SKAT. I eksemplet ses at 
der tidligere er selvangivet 100.000 kr. i felt 250. Markeringen af at dette beløb indberettes til SKAT, kan 
frit til/fravælges.  
 
Ved tryk på Indberet sker indberetningen af alle de beløb mv., der er markeret til indberetning. 
 
Indberetningen kan resultere i en fejlbesked – fx som denne: 
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Eller denne: 

 
 
Ved efterfølgende tryk på Hent R75 kan vi se at det selvangivne beløb er registreret hos SKAT. 
 

 
 
Hvis det indberettede ikke resulterer i fejl, vil der i løbet af få sekunder blive dannet en ny årsopgørelse i 
pdf-format, som du kan vælge at få vist med det samme. 
 

 
 
Se eksemplet på næste side, hvor de ændrede beløb er tydeligt markeret med R.  
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Her ses et eksempel på indberetning af virksomhedens regnskabsoplysninger. 
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5 Kan jeg indberette alt? 
Det er ikke muligt at indberette alt elektronisk. 
 
Indberetningen omfatter: 
 

 Danske indkomster og fradrag for personer med fuld eller begrænset skattepligtigt hele 
indkomståret. Systemet kan benyttes for såvel lønmodtagere som selvstændigt 
erhvervsdrivende. 

 Ejendomme beliggende i Danmark 

 Virksomhedsregnskabsoplysninger 

 Underholdsbidrag - felt 411/ rubrik 56 

 Håndværkerfradrag – felt 460 /rubrik 460 

 Private renteudgifter – felt 485 / rubrik 44 
 
Følgende kan ikke indberettes: 
 

 Udenlandske indkomster og fradrag 

 Ejendomme beliggende i udlandet (SKAT har fjernet denne mulighed fra og med 2015) 

 Forskerindkomst 

 Sømandsindkomst 

 Indkomster for personer med to skattepligtsperioder (begrænset/fuld skattepligt) 

 Indkomster til mellemperiode- og boperiodeselvangivelse 

 Diverse feltlåste felter, hvortil skatteyder generelt ikke kan foretage indberetning (heller 
ikke via TastSelv eller selvangivelsesblanket) 

 Beløb i felt 253 Personlig engangsindkomst 

 Beløb i felterne 355 og 356 vedr. efterbeskatning af flexydelses- og efterlønsbidrag 

 Beløb i felterne 530 og 533 vedr. ophævet etableringskonto 

 Beløbsfeltet, som findes på blanket 04.072: Af beløbet i rubrik 11, Løn mv. overføres 
følgende til blanket 04.012 

 
Bemærk: Man kan udmærket foretage delvis indberetning. Fx kan man vælge at indtaste udenlandske 
indkomster via TastSelv, og indberette resten elektronisk fra Skat Nova.  
 
Du skal indberette elektronisk fra Skat Nova først, og så indberette resten i TastSelv samme dag. 
Dermed vil begge indberetninger blive inkluderet i en årsopgørelse, der dannes hos SKAT den 
efterfølgende nat. 
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6 Udskrift at indberetningsoverblik 

Program-modulet der benyttes til elektronisk indberetning af selvangivelser til SKAT giver mulighed for at 
udskrive et indberetningsoverblik. Vælg det ved at trykke på knappen Indberetningsoverblik i 
indberetningsmodulet: 
 
 

 
 
Der dannes en udskrift i PDF-format som kan gemmes eller udskrives. 
 
Udskriften indeholder en opdelt oversigt over skatteyderens indkomster mv. fordelt på 4 kategorier. 
 
Herunder ses et simpelt eksempel, hvor der er: 

 en personlig indkomst, der kan indberettes elektronisk med Skat Nova 

 en lønindkomst og en renteindtægt, der ikke kan indberettes fordi felterne hertil er 
såkaldte feltlåste felter. Evt. ændring af beløb kan kun ske ved henvendelse til 
indberetteren 

 en udenlandsk lønindkomst, der ikke kan indberettes elektronisk fordi dette endnu 
ikke er omfattet af SKAT løsning til indberetning via web-service (SA Pro). Disse 
må indberettes via TastSelv eller på papirblanket 

 
Formålet med udskriften er at give programmets bruger det nødvendige overblik over hvordan de 
forskellige typer indkomst kan/skal indberettes. 
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7 Tekniske ting 

7.1 Angivelse af SE-nummer   

Ved tilgang til SKATs webløsninger, dvs. hente data fra R75 og elektronisk indsendelse af selvangivelser 
via SA Pro, kan der indsendes et SE-nummer. Det er typisk anvendeligt i virksomheder, der har flere SE-
numre. 
 
SE-nummeret, der ønskes benyttet kan angives på to forskellige måder. Enten fast for alle brugere af en 
installation eller bruger-redigerbart. Under alle omstændigheder skal man benytte sig af nogle indstillinger i 
filen SkMaster.ini, der findes sammen med programmet. Her ses et eksempel på indhold: 
 
[SAPro] 
SEnr=19552101 
 
Angivet på denne måde vil det angivne SE-nummer blive anvendt – og kan ikke redigeres af bruger. 
Alternativt kan man angive det sådan: 
 
[SAPro] 
SEnr=19552101 
SENr.UserOverride=1 
 
Angivet på denne måde vil det angivne SE-nummer være default, men kan redigeres af bruger. Redigering 
kan foretages ved at vælge Værktøj… Indstillinger… R75 og SA Pro: 
 

 
 
Brugers valg lagres i registreringsdatabasen – her: 
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8 Problemløsning 
 
Vi oplever af og til problemer af forskellig art. Det kan være med certifikater eller med fejlmeddelelser fra 
SKAT. 

 
Her er en par hints til problemløsning. 
 

8.1 Der skal være installeret et gyldigt certifikat på maskinen som det skal 
fungere på 

Fungerer certifikatet – dvs. får bruger mulighed for at vælge certifikat i Skat Nova, når I forsøger at 
hente fra Skattemappen? 
 
Hvis ikke – så kontrollér om certifikatet er installeret – sådan: 
For at certifikatet kan fungere med SA Pro (Navnet på SKATs del af systemet), så skal certifikatet 
være synligt på den måde som ses i billedet herunder. 
 
Gå til start-menuen og kør programmet certmgr.msc. Vælg Personligt og Certifikater. Her ses listen 
over certifikater som man kan vælge mellem i Skat Nova når vi tilgår SA Pro-systemet. 
 
Hvis certifikatet ikke findes her, så er certifikatet ikke installeret korrekt. Problemet bør løses af jeres 
systemadministrator – den medarbejder, der har LRA-certifikatet – evt. med hjælp fra jeres certifikat-
leverandør. 
  

 
 
  



   

  
  

Side 13 af 14 
 

Skat Nova 2016 
Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser  

8.2 Systemet skal være sat korrekt op i Skat Erhverv 

 

Gå ind på www.skat.dk 
Vælg Vejledninger i bunden af skærmbilledet 
Vælg Systemvejledninger til virksomheder midt i billedet 
Gå langt ned – næsten i bunden af den viste list – og vælg SelvAngiv Professionelt (SA Pro) 
 
Her fås der adgang til en række vejledninger til SKATs del af systemet. 
 
Det oftest forekommende problem er fejlmeddelelsen ’Authorization error’. Denne og andre 
fejlmeddelelser findes der løsninger på i disse vejledninger. 
 
Oftest er det vejledningen Til virksomheden: Sådan fortæller du SKAT hvilke certifikater, der må 
bruge SA Pro, der er brug for at læse og følge. 
 
 
 
 
 
  

http://www.skat.dk/
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9 Rapportering af  problemer 
Hos Wolters Kluwer Danmark Informatik modtager vi naturligvis gerne informationer om hvilke 
problemer der måtte vise sig når programmet tages i anvendelse i praksis. Disse informationer kan sendes 
(gerne vedhæftet dokumentation i form af skærmbiller) til: software@wolterskluwer.dk 

 

mailto:software@wolterskluwer.dk

