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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 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.  

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 indberette 
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 

2.1 Slutskat for 2016 og forskudsskat for 2017 i samme program 
 
På denne tid af året plejer vi at udsende en helt ny årgang af skatteprogrammet – med det ene 
formål at kunne beregne forskudsskat for det kommende indkomstår. 
 
Vi har valgt at ændre lidt på dette. Derfor kan du med Skat Nova 2016.6 nu lave 
 

 Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2016 

 Selvangivelse og Årsopgørelse for 2016 

 Personligt Regnskab for 2016 

 Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2017 
 
Man kan altså nu beregne skat for to indkomstår i samme version af programmet. Det er lidt enklere 
kun at have én programversion installeret til begge indkomstår, og funktionerne er helt de samme, 
som havde de været opdelt på to adskilte programmer. 
 
Prismæssigt giver denne ændring ingen konsekvenser. Det forholder sig fortsat sådan, at man skal 
købe licens til Skat Nova 2017 eller Skat Professional Nova 2017 for at få adgang til forskudsskema og 
forskudsopgørelse for 2017, selvom funktionerne nu ligger i Skat Nova 2016. På samme måde kræver 
det også fortsat licens til Skat Nova 2016 eller Skat Professional Nova 2016 at have adgang til 
skatteberegningsfunktionerne for 2016. Adgangen til de forskellige funktioner i programmet er styret 
af, hvad man som bruger har licens til. 
 
Ved oprettelse af ny kundesag i Skat Nova 2016.6 fås disse valgmuligheder: 
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Bemærk muligheden for Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2017. Denne nye mulighed bliver 
dog først tilgængelig, når der er aktiveret en licens, der giver adgang til Skat Nova 2017 eller Skat 
Professional Nova 2017. 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 2017 til 2016 eller omvendt. Hvis du ønsker at lave 
en forskudsberegning for 2017 med udgangspunkt i en eksisterende beregning for 2016, så findes 
der mulighed for at ’års-rulle’ filen. Det kan du læse mere om nedenfor i afsnit 3.2.3 Dan 
forskudsopgørelse for 2017 med udgangspunkt i tal fra 2015 eller 2016. 
 

2.2 Aktivering af licens til Skat Nova 2017 
For at få adgang til Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2017 kræves der licens til Skat Nova 
2017 eller Skat Professional Nova 2017. Hvis du har købt licens hertil kan licensen aktiveres på 
følgende måde. 
 
Start Skat Nova 2016. 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 det aktuelle Skat Nova: 
 

 
 
Herefter kan Skat Nova anvendes med den nye licens. 
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2.3 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 2016.6 

3.1 Skatteberegningsmæssige ændringer i 2017 

3.1.1 Kommune- og kirkeskatteprocenterne for 2017 er inkluderet 

Programmet indeholder kommune- og kirkeskatteprocenterne for 2017, som de forelå den 24. 
oktober. Hvis der mod forventning skulle forekomme rettelser i forhold til disse, vil vi opdatere 
programmet. 
 

3.1.2 Nye felter til hævet opsparet overskud mv., der tidligere er beskattet med 22% 

 
Der er tilføjet nye felter til hævet opsparet overskud, konjunkturudligning og udligning for kunstnere, 
der tidligere er beskattet med 22%. Disse er kun tilgængelige ved indtastning for 2017. 
 
Det drejer sig om feltnumrene 468, 471, 492 og 494. 
 

 
 

3.1.3 Håndværkerfradrag 

I 2016 og 2017 hæves håndværkerfradraget fra 15.000 kr. til 18.000 kr. pr. person. 
Håndværkerfradraget har fået et mere grønt "tilsnit", så de 12.000 kr. går til grønne 
energiforbedringer. De resterende 6.000 kr. kan anvendes til de eksisterende forbedringer og 
serviceydelser. 
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Det ændrede håndværkerfradrag skal fortsat indberettes samlet i felt 460. Indtil videre har vi blot 
ændret beløbsgrænsen for håndværkerfradraget til 18.000 kr. således, at programmet accepterer 
beløb op til denne grænse. Der sker altså ikke nogen særskilt kontrol på de max. 12.000 kr. og max 
6.000 kr. ved indtastning af beløb i feltet. 
 

3.1.4 Skatteberegning med satser og regler for 2017 

Skatteberegning med satser og regler for 2017, herunder de dele af skattereformen, der træder i 
kraft i 2016: 
 

 Beløbsgrænser i skattelovgivningen pristalsreguleres – og er i 2017 reguleret med indeks 
107,0 

 Højere topskattegrænse (479.600 kr.) 

 Højere beskæftigelsesfradrag (8,75%, dog max. 30.000 kr.) 

 Højere ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (5,75%, dog max. 19.800 kr.) 

 Højere sats for bundskat (10,08%) 

 Lavere sats for sundhedsbidrag (2%) 

 Lavere sats for udligningsskat (3%) 

 Tillæg til befordringsfradrag for personer med indkomst under 266.200 kr. beregnes med 
52%, dog kan det max. udgøre 12.500 kr. Tillægssatsen nedsættes med 1,04 og max. beløbet 
med 2,0% pr. 1.000 kr. indkomsten overstiger 266.200 kr. 

 Højere fradrag for dagplejere (56%) 

 Lavere skattefri kompensation, den grønne check (940 kr.) 
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3.2 Andre ændringer i Skat Nova 

3.2.1 Nyt design af forskudsskemaudskriften, der kan dannes på både dansk og engelsk 

Vi har ændret udskriften af forskudsskemaet, så den, på samme måde som det gælder for 
selvangivelsen, er dynamisk, så der kun udskrives de linjer som der er indhold i. Forskudsskemaet kan 
nu også udskrives på både dansk og engelsk. Her vises et eksempel, hvor kun ganske få felter er 
udfyldt. 
 
På dansk: 
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Og samme eksempel på engelsk: 
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3.2.2 Specifikation af ejendomsværdiskat på udskrift af forskuds- og årsopgørelserne 

På forskuds- og årsopgørelsesudskrifterne har vi tilføjet specifikation af den beregnede 
ejendomsværdiskat, hvor detaljeret beregning vises pr. ejendom. 
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3.2.3 Dan forskudsopgørelse for 2017 med udgangspunkt i tal fra 2015 eller 2016 

Man kan naturligvis danne en ny forskudsopgørelse for 2017 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 2015. Når filen er valgt gives der disse valgmuligheder: 
 

 
 
Vælg ”2017 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 2017 ud fra 2016” eller ”Dan forskud 2017 ud fra 2015”. 
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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3.2.4 Ny udskrift vedrørende kapitalafkastordningen 

For brugere, der benytter Virksomhedsoversigten til at indtaste virksomheder i 
kapitalafkastordningen, er det nu muligt at udskrive et 4 siders overblik over de data, der indgår i 
kapitalafkastordningen.  
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3.2.5 Ny kontrol af input vedrørende kapitalafkastordningen 

I programmets fejlkontrol, der kontrollerer input for diverse indtastningsfejl og fejl i sammenhænge, 
er der tilføjet nogle nye kontroller vedrørende kapitalafkastordningen. 
 

 Maksimeringen af kapitalafkastet til den største værdi af overskuddet og den negative 
kapitalindkomst jf. VSL § 22 a, stk. 3 og 4 

 Henlæggelsen kan højst udgøre 25% af overskuddet jf. VSL§ 22 b, stk. 1, 3. pkt. 

 Henlæggelsen skal som minimum udgøre kr. 5.000 jf. VSL § 22 b, stk. 1, 4. pkt. 

 Advarsel om at samtidig henlæggelse og hævning ikke må finde sted jf. VSL § 22 b, stk. 1, 
sidste pkt. 

 
Eksempel på maksimering af kapitalafkast: 
 

 
 
Fejlkontrollen kan indeholde flere linjer. Når man markere en af linjerne, vises der for nogle liner en 
yderligere forklaring.  
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3.2.6 Forrige/næste-knapper tilføjet på diverse skærmbilleder 

 
For at forbedre brugervenligheden ved navigation i programmet, har vi tilføjet forrige-/næste-
knapper i flere af skærmbillederne. 
 
Her ses billedet til indtastning af ejendomme. Her er der desuden tilføjet en knap til oprettelse af ny 
ejendom. 
 

 
 
Og her ses billedet hvor man kan se beregningen af ejendomsværdiskat pr. ejendom. 
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Virksomhedsstamdata har også fået forrige- og næste-knapper. 
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3.2.7 Rettelse af fejl 

Topskat for delårsskattepligtige ægtefæller 
Vi er blevet opmærksomme på, at vi ikke har ladet PSL § 7, stk. 5 finde anvendelse, når skatteyderen 
har været delårsskattepligtig. Dette er en fejl, som er rettet i nærværende opdatering. 
 
Fejlen kan medføre en for høj skatteberegning i forhold til SKAT.  
 
PSL § 7, stk. 5. Er en gift persons nettokapitalindkomst lavere end grundbeløbet for positiv 
nettokapitalindkomst i stk. 1, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb med forskelsbeløbet, hvis 
ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. Er personens nettokapitalindkomst negativ, 
modregnes dette beløb i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst, inden ægtefællens 
grundbeløb forhøjes efter 1. pkt. 

 
 
Vi har desuden rettet en beregningsfejl, der optrådte når følgende forhold var til stede: 
 

 Sambeskattede ægtefæller 

 Delårsskattepligt for den ene ægtefælle 

 Denne ægtefælle betaler topskat af kapitalindkomst 

 Anden ægtefælle betaler ikke topskat af kapitalindkomst 
 
I denne situation beregnede vi en for lav topskat af kapitalindkomst. Afvigelsen kunne maksimalt 
udgøre kr. 6.285. 
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3.3 Skat Professionel Nova 

3.3.1 Ny fejlkontrol mellem Personligt regnskab og Årsopgørelsen 

 
Vi har udvidet fejlkontrollen i Skat Nova Professionel. Såfremt der er valgt udarbejdelse af personligt 
regnskab så vises det i fejlkontrollen, hvis der ikke er overensstemmelse mellem den skattepligtige 
indkomst eller aktieindkomst i det personlige regnskab og de tilsvarende indkomster i årsopgørelsen. 
 
Dette betyder, at de enkelte indkomster eller fradrag, der endnu ikke overføres fra selvangivelsen til 
det personlige regnskab, vil fremgå af fejlmeddelelsen. 
 
Hvis der er forskel imellem de skattepligtige indkomster vises det herudover, om det er i den 
personlige indkomst, kapitalindkomst eller i de ligningsmæssige fradrag, at differencen opstår. 
 

 
 
Udskrift af fejlkontrollen vil være muligt fra næste release. 
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3.3.2 Nye mellemtotaler i det personlige regnskab 

 
For at lette afstemninger i det personlige regnskab i Skat Nova har vi oprettet nogle mellemtotaler. 
Der er ikke ændret i, hvorledes tal overføres til og vises i Årsafslutning. 
 

 
 
I formuen har vi ligeledes oprettet mellemtotaler under passiver. Summeringen af aktiver og passiver 
i alt er flyttet til under specifikationerne af tal der summeres. 
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3.3.3 Oprettet Andelsboliger (ikke erhvervsmæssig udlejning) under Anparter og andele 

 

 
 

3.3.4 Oprettet grund som ejendomstype 

 
Der er ved oprettelse af ejendom nu mulighed for at vælge en Grund. Således at værdien kan vises i 
det personlige regnskab. Der bliver ikke beregnet ejendomsværdiskat heraf.  
Værdi af grund, der ønskes vist i det personlige regnskab, indtastes nederst i ejendomsoplysninger. 
 

 
 

3.3.5 Ejendom solgt sidste år, hvor salget skal påvirke kapitalforklaringen. 

 
Det har ikke været muligt at oprette en ejendom som solgt sidste år, uden at der blev beregnet 
ejendomsværdiskat, medmindre ejendommen blev registreret som ubeboelig. Hvis der blev 
indberettet elektronisk, ville det give fejl i indberetningen. 
Det er nu muligt at indtaste en salgsdato før indkomstårets start. Herved åbnes felter, hvor værdi af 
ejendom forrige år og salgssum kan indtastes.  
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Herudover kan der indtastes tal vedrørende eventuel udlejning af den solgte ejendom indtil 
salgstidspunktet. Herved kan sammenligningstal i indkomst og kapitalforklaring indtastes. 
 

 
 
Herved kan kapitalforklaring og sammenligningstal i det personlige regnskab vises korrekt. Og der 
bliver ikke indberettet oplysninger elektronisk til SKAT, hvis selvangivelsen indberettes elektronisk.  
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3.3.6 Diverse mindre fejlrettelser 

 
1. VE-Anlæg i Anparter og andele er oprettet i 2016 så der kan overføres sidste års tal fra 2015. 

Ved rulning af resultat sidste år til rubrik 20 felt 250 for VE-Anlæg i selvangivelsen overføres 
beløbet pt. dobbelt, den ene linie skal slettes i underspecifikationen, tast tal for året før linie 
slettes således at man kan se hvilken linie der er dobbeltoprettet og dermed skal slettes. 

2. Fejl i indkomst i kapitalforklaring for person 2 og fælles ved indtastning i genvundne 
afskrivninger i Anparter og andele er rettet. 

3. Fejl i indkomst pga. beregning af skattefri del af jubilæumsgratiale, hvis der er indbetalt til 
pensionsordning eller modtaget tingsgave er rettet. 

4. Beløb tastet i følgende selvangivelsesfelter blev ikke overført fra PR i Skat Nova til udskrift af 
det personlige regnskab i Årsafslutning: 

 Fradrag for gæstestuderende felt 437 

 Fradrag for gæstestuderende felt 491 

 Skattefri del af pension rubrik 16 

 Vederlag for afløsning af pensionstilsagn 

 Andel af vederlag for afløsning af pensionstilsagn indbetalt til pension 
 Disse er nu rettet. 

 

3.3.7 Ændret i mulig indtastning i felter i selvangivelsen 

 
Det har tidligere, i nogle felter i selvangivelsen, været muligt at indtaste direkte i feltet og ikke 
anvende underspecifikationen, når der er valgt udarbejdelse af personligt regnskab.  
Dette har givet differencer i kapitalforklaringen, manglende indkomster m.v. i det personlige 
regnskab.  
 
Derfor  har vi ændret i indtastningsmulighederne i selvangivelsen, så hvis der er valgt udarbejdelse af 
personligt regnskab, kan der kun indtastes i underspecifikationerne.  
 

3.3.8 Årsrulning af personligt regnskab i Årsafslutning 

Grundlaget for det personlige regnskab for 2016 er tal fra Skat Nova Professionel 2016.5 eller senere 
versioner.  
 
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. 
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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. 

 

3.4 Funktionsstatus version 2016.6 Skat Nova Personligt Regnskab   
 
Følgende kan endnu ikke bruges i Personligt Regnskab 

 Det grønne ark indeholder en række kendte fejl, og kan ikke udskrives.  

 Enkelte tal overføres ikke korrekt mellem selvangivelsen og det personlige regnskab. De vil 
fremover kunne identificeres i fejlkontrollen, som er implementeret i denne version.  

 
Vi er i gang med at rette de sidste kendte fejl i det personlige regnskab. Vi forventer de er rettet 
senest til releasen, der kommer primo februar 2017. 
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4 Support og installation 

4.1 Brug UserReport 
Fra programmets menu, under ”Hjælp”, 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. Vi benytter disse UserReport til vores prioritering af kommende opgaver. 
 
Brug ikke UserReport 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

