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1 Indledning – Skat Nova 

1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 
Skat Nova er et program, der styrer processen i forbindelse med udarbejdelse af 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.  

1.2 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 aflevere 
selvangivelsen elektronisk. Den intuitive arbejdsgang og automatiserede processer minimerer 
risikoen for fejl og sikrer effektivitet i arbejdsprocessen yderligere. 

1.3 Faglighed 
Skat Nova sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din skatteberegning i henhold til gældende 
skattelovgivning og god revisorskik.  

1.4 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 
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Skat Nova er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket gør udarbejdelsen af 
skattebereningen effektiv og sikker. 
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2 Generelt vedrørende Skat Nova 2016 
Denne gang indeholder dokumentet kun information om ændringer mv. i Skat Nova 2016.5. For 
information angående de ændringer der blev foretaget i tidligere versioner af Skat Nova 2016 
henvises til vejledningen til Skat Nova 2016.3. 
 

2.1 Selvangivelse og årsopgørelse for 2016 
Fra september måned – altså med denne version af Skat Nova 2016 – starter perioden hvor 
programmets primære formål er selvangivelse og årsopgørelse for 2016.  
 

2.2 Forskudsopgørelse og skatteberegning for 2016 
Skat Nova 2016 kan fortsat i fuldt omfang benyttes til beregning af forskudsskat for 2016. Benyt 
programmet til at beregne ændring af skattekortet for den resterende del af året, tilbagebetaling af 
for meget betalt skat, eller ekstraordinær indbetaling af skat inden 31. december 2016. 
 

2.3 Forskudsopgørelse og skatteberegning for 2017 kommer senere 
Skat Nova 2016.5 kan ikke beregne forskudsskat for 2017. Programversionen til dette formål kommer 
sidst i oktober måned. 
 

2.4 Import og indberetning fra/til SKAT via web-service 
Bemærk at det ikke er muligt at gennemføre elektronisk import af allerede forskudsregistrerede 
beløb fra SKAT. Det er heller ikke muligt at foretage elektronisk indberetning af forskudsskema fra 
Skat Nova til SKAT. Disse elektroniske muligheder via web-service er indtil videre kun mulige i 
processen med selvangivelse og årsopgørelse.  
 
Selvom Skat Nova 2016.5 kan benyttes til selvangivelse og årsopgørelse for 2016, så er det endnu 
ikke muligt at hente data via web-service fra Skattemappen – og heller ikke at indberette 
selvangivelsen elektronisk til SKAT. 
 
Vi forventer at data vil kunne hentes fra Skattemappen i en version af Skat Nova 2016 som kommer 
omkring 1. februar 2017. Den elektroniske selvangivelsesindberetning vil blive tilgængelig i løbet af 
marts måned 2017. Datoerne afhænger bl.a. af hvornår SKAT åbner for disse services. 
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2.5 Personfradrag og den fri bevægelighed for personer, arbejdskraft og 
kapital 

Af styresignal SKM2013.920.SKAT fremgår bl.a. følgende: 
 
”Den danske regering modtog den 26. april 2013 en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. Det 
fremgår heraf, at det efter Kommissionens opfattelse er i strid med den fri bevægelighed for personer, 
arbejdstagere og kapital, når personer der er hjemmehørende i Danmark, der har modtaget indkomst 
i en anden EU-medlemsstat eller EØS-stat, mister en forholdsmæssig del af deres personfradrag, fordi 
dette beregningsteknisk bliver henført til den udenlandske indkomst ved lempelsesberegningen. 
 
Det er Kommissionens opfattelse, at det danske personfradrag må anses for en begunstigelse af 
personlig og/eller familiemæssig karakter, da det sikrer den skattepligtige et indkomstskattefrit 
eksistensminimum, og at sådanne begunstigelser efter EU-Domstolens praksis ikke må fortabes som 
følge af indkomst fra en anden medlemsstat, med mindre de personlige og familiemæssige forhold er 
taget i betragtning ved beskatningen i denne stat. 
 
Regeringen har underrettet Kommissionen om, at man kan tilslutte sig dens synspunkter. På den 
baggrund ændres beregningsmetoderne for lempelse” 
 
Det følger heraf, at skatteberegningen ændres således at fradrag af lempelse for udenlandsk 
indkomst, skal ske før skatteværdien af personfradraget fratrækkes.   
 
Denne beregningsmæssige ændring er implementeret i Skat Nova. 
 
Stadig et forbehold 
Ændringen har givet anledning til forskellige overvejelser – herunder hvordan beregningsrækkefølgen 
skal være, når den skattepligtige ikke er skattepligtig til Danmark i hele indkomståret. 
 
Vi er i dialog med SKAT angående dette og afventer nærmere specifikation vedrørende beregningen 
for delårsskattepligtige. Indtil videre er vi desværre nødt til at tage forbehold for beregningernes 
korrekthed for denne persongruppe. 
 
SKAT vil automatisk, også for tidligere indkomstår, sørge for at korrigere de berørte personers 
årsopgørelser. 
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3 Nyheder/ændringer i version 2016.5 

3.1 Skat Nova 

3.1.1 Slutskat for 2016, herunder forskudt indkomstår 

Fra september måned – altså med denne version af Skat Nova 2016 – starter perioden hvor 
programmets primære formål er selvangivelse og årsopgørelse for 2016. Programmet kan dog fortsat 
benyttes til beregning af forskudsskat for 2016. 
 
En del af den funktionalitet som vi i løbet af foråret 2016 fik bygget ind i Skat Nova 2015 er nu blevet 
inkluderet i Skat Nova 2016. Det gælder fx udskrifterne af selvangivelse og specifikationer på hhv. 
dansk og engelsk. 
 

3.1.2 Overførsel af data fra 2015 til 2016 afhængigt af formål 

Da der nu kan være forskellige formål med en skatteberegning i Skat Nova 2016, har vi lavet to 
forskellige årsrulninger af datafiler fra 2015 til 2016. Årsrulningen afhænger af om formålet er 
forskudsskat eller slutskat. 
 
Hvis du vælger ’Åbn kunde fra sidste år’ enten i baggrundsbilledet eller i Fil-menuen, får du mulighed 
for at udpege den ønskede kundefil. Når filen er valgt skal du vælge formål: 
 

 
 
Der kan foretages to forskellige årsrulninger. 
 
Hvis du vælger Forskudsskema og forskudsopgørelse: 
Efter indlæsning af en fil fra Skat Nova 2015 er beløbene overført til forskudsskemaet i Skat Nova 
2016. Beløb overføres fra 2015 til 2016 uden regulering. Regulering foretages manuelt. 
 
Et eksempel på dataoverførsel ses herunder: 
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Hvis du vælger Selvangivelse og årsopgørelse eller Personligt regnskab, selvangivelse og årsopgørelse: 
Efter indlæsning af en fil fra Skat Nova 2015 ses beløbene ikke i selvangivelsen i Skat Nova 2016, men 
fremgår af specifikationen – hvor beløbene fra specifikation i 2015 nu ses som sidste års beløb. Et 
eksempel på dataoverførsel ses her: 
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I begge tilfælde overføres beregnede fremførte underskud fra 2015 til 2016: 
 

 
 

3.1.3 Udskrift af selvangivelse, årsopgørelsen og specifikationer på dansk og engelsk 

Udskrift af selvangivelse og specifikationer er i Skat Nova 2016 blevet ændret til de nye versioner 
som tidligere er blevet implementeret i Skat Nova 2015. Dermed kan Skat Nova 2016 nu også 
udskrive disse på både dansk og engelsk. 
 
Som noget nyt i Skat Nova 2016.5 kan du nu også udskrive årsopgørelsen på engelsk. 
 

3.1.4 Udskrift af selvangivelse, årsopgørelse og specifikationer på to forskellige måder 

Du kan finde udskrifterne under Indberetning/print i arbejdsgangen. 
Hvis du vælger Print fås udskriftsbestillingsvinduet, hvor du kan vælge dem: 
 

 
 
Vælges dette, fås en udskrift, der kan udskrives, vises eller gemmes som PDF: 
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Alternativt kan du vælge en af de redigerbare udskrifter i arbejdsgangen: 
 
Her ses selvangivelsen på dansk: 
 

 
 
…og årsopgørelsen på engelsk: 
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Derved dannes udskriften i baggrundsbilledet. Herfra kan den udskrives ved tryk på printer-knappen 
eller F6.  
 
Du kan dog også åbne den for redigering ved at markere den lille tjekboks og acceptere en lille 
advarsel. På denne måde bliver der adgang til at indsætte og slette tomme linjer, indsætte side skift 
mv.  
 
Det kan forekomme at den automatisk dannede udskrift har sideskift midt i et afsnit. Hvis du vil 
undgå dette, kan du indsætte sideskift ved at placere cursor umiddelbart før første tegn i en 
overskrift og taste Ctrl-Enter for indsættelse af sideskift.  
 

3.1.5 Print af bilagene for grænsegængere integreret i selvangivelsen 

Udskrift af selvangivelsen i Skat Nova er udvidet således at de beløb, der for grænsegængere, skal 
selvangives på blanketterne 04.031 for begrænset skattepligtige grænsegængere og 04.032 for fuldt 
skattepligtige grænsegængere, nu er en integreret del af selvangivelsesudskriften.  
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3.1.6 Rubrik 90 

Vi har tilføjet mulighed for indtastning i selvangivelsens rubrik 90. Det findes under 
kildeartsbegrænsede tab og der er mulighed for indtastning af op til 5 policer/kontonumre. 
Fremførte beløb fra tidligere år samt årets bevægelse skal indtastes for at få rubrikken udfyldt på 
selvangivelsesudskriften. 
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3.1.7 Dødsbobeskatning – skiftet bo 

Skat Nova 2016 kan nu beregne skat for hhv. bobeskatningsperiode og mellemperiode. 
 
I den sammenhæng er der også mulighed for udskrift af blanketterne: 
04.035 Selvangivelse for mellemperioden 
04.036 Selvangivelse for bobeskatningsperioden 
 
Indtast oplysninger om dødsfaldet i Basisoplysninger: 
 

 
 
Indkomsterne indtastes under Dødsbobeskatning i arbejdsgangen: 
 

 
 
 

http://skat.dk/skat.aspx?oId=163966&vId=0
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Bemærk i bunden af skærmbilledet, at du kan skifte mellem fanebladene for indtastning i 
selvangivelse og visning af årsopgørelse. 
 
Indkomsterne indtastes for afdøde og efterlevende ægtefælle hver for sig i 
selvangivelsesskærmbilledet. 
 
Udskrifter bestilles under Print i arbejdsgangen: 
 

 
 

3.1.8 Uskiftet bo 

Skat Nova kan nu beregne skat for efterlevende ægtefælle i uskiftet bo i ægtefællens dødsår. 
 
I den sammenhæng er der også mulighed for udskrift af: 
04.018 Specifikation af dine og din afdøde ægtefælles indkomst og fradrag m.v. 
 
Indtast oplysning om dødsfaldet i Basisoplysninger: 
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Udskrifter bestilles under Print i arbejdsgangen: 
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3.1.9 Ny indtastning af kapitalafkastgrundlag ved brug af KAO 

 
For at sikre en bedre og mere præcis indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af 
kapitalafkastordningen, har vi valgt at tilføje en række felter. 
 
Udover de nye felter, er der også indsat en validering, der skal sikre, at varedebitor, varelager, 
igangværende arbejder og varekreditorer kun indregnes, hvis værdien af varekreditorer ikke 
overstiger summen af varedebitorer, varelager og igangværende arbejder. 
 
Ny indtastning 

 
Gammel indtastning 

 
 
Kontrol af overførsel af data fra 2015 til 2016  
 
Ved overførsel af tal fra 2015 til 2016, vil beløbet fra 2015 blive flyttet til følgende felter: 
 
Erhvervsmæssige aktiver (2015) ->Øvrige aktiver(2016) 
Finansielle aktiver (2015) -> Finansielle aktiver (2016) 
Varekreditorer(2015) -> Varekreditorer(2016) 
 
Da der som tidligere nævnt i 2016 versionen er indsat en ny validering, vil det betyde, at 
kapitalafkastgrundlaget primo 2016 vil afvige fra ultimo 2015 kapitalafkastgrundlaget, hvis feltet 
”Varekreditorer ultimo” har været benyttet i 2015. 
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3.2 Skat Professionel Nova 
Skat Nova 2016.5 er den første version af Skat Nova 2016, der kan benyttes til udarbejdelse af 
personlige regnskaber for 2016. 
 
I Skat Nova 2016, har vi lavet to forskellige årsrulninger af datafiler fra 2015 til 2016. Årsrulningen 
afhænger af om formålet er forskudsskat eller slutskat. 
 
Hvis du vælger ’Åbn kunde fra sidste år’ enten i baggrundsbilledet eller i Fil-menuen, får du mulighed 
for at udpege den ønskede kundefil. Når filen er valgt skal du vælge formål: 
 

 
 
Der kan foretages to forskellige årsrulninger. 
 
Hvis du vælger Personligt regnskab, selvangivelse og årsopgørelse: 
Efter indlæsning af en fil fra Skat Nova 2015 ses beløbene ikke i selvangivelsen i Skat Nova 2016, men 
fremgår af specifikationen – hvor beløbene fra specifikation i 2015 nu ses som sidste års beløb. Se et 
eksempel på dataoverførsel i punkt 3.1.2 side 7 ovenfor. 
 
Formueværdier, afkast, kursreguleringer mv. for 2015 er overført som sidste års tal i Skat Nova 
2016.5 i de enkelte indtastningsbilleder til det Personlige regnskab. 
 
Hvis du har anvendt R75 i 2015: 
Hvis der i 2015 har været anvendt R75 import til det personlige regnskab bliver følgende overført til 
Skat Nova 2016.5: 
 
Et ID nummer overføres, dette nummer er ikke synligt for brugeren, og herudover overføres tekst, 
ejerandel, sidste års tal mv. Ved import af R75 for 2016, muligt fra februar 2017, huskes følgende: 
 
Tekst og ejerandel. Sidste års tal er overført og ændres ikke, så det der reelt importres fra R75 er 
årets tal og afkast f.eks. renter. 
 
Hvis der i 2016 er oprettet f.eks. en ny bankkonto importeres denne som en ny linie ved import fra 
R75. 
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Eksempel på årsrulning: 
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3.2.1 Årsrulning af personligt regnskab i Årsafslutning 

Grundlaget for det personlige regnskab for 2016 er tal fra Skat Nova Professionel 2016.5.  
 
Hvis der er foretaget tilretning af tekst f.eks. i regnskabspraksis, til- eller fravalgt noter eller indsat 
sideskift i det personlige regnskab for 2015 og ønskes disse valg overført til det personlige regnskab 
der skal udarbejdes for 2016. Så skal følgende foretages: 
 

1. Skat Nova filen rulles som nævnt ovenfor. Filen gemmes som en 2016 Skat Nova fil. 
2. I Årsafslutning åbnes 2015 filen.  
3. I Årsafslutning klikkes på årsskifte. 

 

 
 

4. Herefter vælges ok til at tilføje nyt år. 
 

 
 

5. Årsafslutningsfilen gemmes nu som en 2016 fil. 
6. For at få tal over til denne fil fra Skat Nova, når det personlige regnskab for 2016 skal 

opstilles, skal der, i den i punkt 1. rullede Skat Nova fil i basisoplysninger, linkes til den, i 
punkt 5, gemte årsafslutningsfil. 
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Herefter er både Skat Nova og Årsafslutningsfiler rullet til næste år linket sammen og klar til brug. 
 
Oplever du at programmet automatisk viser noter uden værdi, skal du klikke på ”opret regnskab” og 
indsætte noterne på ny. 
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4 Support og installation 

4.1 Brug UserReport 
Fra programmets menu er der adgang til vores supportsider på nettet. Det er her du finder 
UserReport og Support-videoer. 
 
UserReport 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. 
 
Brug ikke UserReport til rapportering af eventuelle 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

