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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 Ændret forsidebillede 
Når man starter Skat Nova 2016.7 vil man se et ændret forsidebillede. På dette billede finder man 
adgang til mange af de samme funktioner som hidtil: Menuen i toppen, genvejsknapperne i linjen lige 
under, genveje til Kunder og Senest gemte kunder i venstre side.  
 
Der er desuden nogle nye funktioner: 
I midten af billedet ses Information om Skat Nova. Her vil vi give informationer, der er relevante for 
den daglige brug af programmet. I modsætning til de skrevne vejledninger, som findes på vores 
support-sider, vil denne information altid nå ud til programmets brugere. 
 
I højre side af billedet ses en kalender med vigtige datoer samt genveje til support-funktioner. 

Bemærk at menuen med support-funktioner kan åbnes og lukkes ved tryk på knappen  
 

 
 
I nederste højre hjørne findes links til forskellige dokumenter, hjælpefunktioner og web-sider: 
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2.2 Virksomhed i flere lande - underskud i nogle lande og overskud i andre 
Nye beregningsprincipper ved beregning af lempelse for udenlandsk indkomst samt modregning af 
underskud mellem ægtefæller jf. PSL § 13, stk. 5? 
 
Hos Wolters Kluwer Danmark får vi med jævne mellemrum henvendelser fra kunder, der oplever at 
SKAT, i ovennævnte situationer, beregner skatten anderledes end Skat Nova. Dette resulterer i 
frustration over, at der skal betales mere i skat end forventet. Det ser vi naturligvis alvorligt på. 
 
Tilbage i 2002 rettede vi henvendelse til SKAT, for at få afklaret nogle spørgsmål angående netop 
denne beregning: Skal man, ved bortseelsen fra den udenlandske indkomst jf. PSL §13 stk. 5, opgøre 
den samlede indkomst fra alle landene under ét, og se bort fra den samlede positive udenlandske 
indkomst (A) – eller skal man opgøre indkomsten land for land, og bortse fra indkomsten fra lande 
hvor indkomsten er positiv (B). Dette giver en forskel, i tilfælde hvor der er overskud i nogle lande og 
underskud i andre. 
 
SKAT sendte spørgsmålene videre til Skatteministeriet, der besvarede spørgsmålene. Resultatet blev, 
at man skal opgøre indkomsten land for land, og bortse fra indkomsten fra lande, hvor indkomsten er 
positiv (B). Vi implementerede denne fortolkning i Classic Magnus Skat – og har gjort det samme i 
Skat Nova. 
 
Alligevel sker det, fra tid til anden, at SKAT laver en beregning, der følger en anden praksis. Ved 
kunders henvendelse til os, har vi generelt opfordret til at klage over denne anderledes fortolkning. 
Dette har vi gjort med henvisning til Skatteministeriets svar af 12. februar 2003. 
 
På det seneste har vi oplevet en del tilfælde, hvor SKAT ikke har accepteret dette, men har fastholdt 
deres beregning. Dette under henvisning til afgørelsen SKM 2015.648 LSR. Ved gennemlæsning af 
denne, er vi dog nået frem til, at denne afgørelse kun omhandler lempelsesberegningen, og ikke 
vedrører den nævnte underskudsmodregning jf. PSL §13 stk. 5. Vi mener derfor, at den er irrelevant i 
relation til underskudsmodregningen. 
 
Den nævnte afgørelse har til gengæld, som nævnt, betydning for lempelsesberegningen. Her gælder 
samme dilemma: Skal man lempe land for land, eller behandle landene under ét. Dette kan give en 
betragtelig forskel, når der er underskud i nogle lande og overskud i andre.  
 
Afgørelsen er anket. Vi har indtil videre ikke ændret beregningen i Skat Nova, men afventer den 
endelige afgørelse af denne sag. 
 
Det er vigtigt for os, at vi kan regne med de svar vi får fra skattemyndighederne, og at reglerne ikke 
fortolkes forskelligt fra sag til sag. Det er desuden vigtigt for både os og alle vore kunder, at vi kan 
stole på de beregninger, der foretages med Skat Nova. For de berørte skatteydere er det desuden 
vigtigt, at disse særlige underskud, opgjort efter PSL §13 stk. 5, bliver opgjort og anvendt korrekt i det 
berørte indkomstår – de kan nemlig ikke fremføres til senere indkomstår. 
 
Vi vil gerne opfordre til, at I er opmærksomme på, om I har sager liggende, der kan være påvirket af 
ovenstående. Der kan ligge temmelig mange penge i det. 
 
Se desuden: 
Afsnit 3.11 Nyt ”tip” vedrørende underskudsmodregning mellem ægtefæller og 
Afsnit 3.12 Nyt ”tip” vedrørende lempelsesberegningen  
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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 desværre fortsat nødt til at tage forbehold for beregningernes korrekthed for denne 
persongruppe. 
 
Vi arbejder med det i øjeblikket, og regner med snart at have den rigtige løsning, der gør at vi kan 
slette dette forbehold. 
 
SKAT vil automatisk, også for tidligere indkomstår, sørge for at korrigere de berørte personers 
årsopgørelser. 
 
Se desuden: 
Afsnit 3.13 Nyt ”tip” vedrørende lempelse for udenlandsk indkomst for delårsskattepligtige 
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3 Nyheder/ændringer i Skat Nova 

3.1 Importere data fra Skattemappen (R75) 
Nu er der adgang til at hente data for 2016. Vi har gennemført nogle justeringer hertil: 
 
Rubrik 16, 17 og 20 
Der er rettet nogle fejl i importen til disse felter (felt 204, 229 og 250/Rubrik 16, 17 og 20). Vi fik visse 
indkomster fordelt forkert mellem disse felter. 
 
Fradrag for kurstab 
Fradrag for kurstab vedr. kontantlån kommer nu korrekt på plads ved import fra R75. 
 
Renteudgifter med restancekode 
Der er rettet en fejl, der kunne medføre import af for store renteudgifter. I R75 kan visse poster være 
påført en restancekode (RTC). Disse skal ikke inkluderes i importen, hvilket vi har rettet. 
 
Fortsat problemer med B-skatter 
Vi har et problem med import af B-skatter fra R75. Det er de faktisk betalte B-skatter, der importeres, 
hvor det burde være de pålignede B-skatter. Disse beløb kan være uens, fx hvis B-skatterne ikke 
betalt rettidigt. Vær opmærksom på selv at tilrette beløbene. 
 
Ingen import af ejendomme 
Hvis du starter en sag i 2016 ved at åbne kundefilen fra 2015 i Skat Nova 2016, så bliver 
ejendommene fra 2015 også overført. Men ejendomsværdien for 2016 bliver ikke læst ind fra R75 – 
og nye ejendomme erhvervet i 2016 importeres heller ikke. Det må man fortsat selv sørge for at rette 
op på ved indtastning. 
 

3.2 Elektronisk indberetning af selvangivelser 
SKAT åbner efter planen for den elektroniske selvangivelsesindberetning den 10. marts 2017. Skat 
Nova 2016 kommer i en ny version kort efter. 
 
Vi gennemfører nogle mindre ændringer og tilføjelser til selvangivelsesindberetningen, men helt 
grundlæggende kommer det dog til at fungere ligesom sidste år. Det indebærer blandt andet, at man 
fortsat ikke kan indberette udenlandske indkomster på denne måde. 
 
Ændringerne vil være beskrevet i vejledningen til den nye version. 
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3.3 Udskrift af dokumentation for skatteberegningen 
I Skat Nova 2016.7 har vi tilføjet nye udskriftsmuligheder. 
 
Ved bestilling af udskrift kan man vælge Detaljer om skatteberegningen og Detaljer om 
ejendomsværdiskat. Med disse nye muligheder kan man udskrive en detaljeret dokumentation for 
den foretagne skatteberegning, uanset om der beregnes slutskat for 2016 eller forskudsskat for 
2017. 
 
Her ses et par klip fra Detaljer om skatteberegningen. 
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Med denne udskrift kan man udskrive detaljer om: 

 Diverse om skattepligt 

 Fremført underskud i personlig indkomst fra tidligere år 

 Beregningsmæssig personlig indkomst 

 Beregningsmæssig kapitalindkomst 

 Beregningsmæssig skattepligtig indkomst 

 Bundskat 

 Topskat 

 Sundhedsbidrag 

 Kommuneskat 

 Kirkeskat 

 Grundlag for beregning af udligningsskat 

 Udligningsskat 

 Aktieskat 

 Negativ aktieindkomst 

 Modregning af negativ aktieskat i egne øvrige skatter 

 Beregnede skatter 

 Beløb til anvendelse i efterfølgende indkomstår 
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Her ses et eksempel på Detaljer om ejendomsværdiskat. 
 

 
 
Med denne udskrift kan man udskrive detaljer om hvordan ejendomsværdiskatten er beregnet. 

3.4 Fremtidige udvidelser af udskrift af beregningsdokumentation 
Den nye beregningsdokumentation kan endnu kun udskrives på dansk.  
 
Det er planen at disse udskrifter til dokumentation af skatteberegningen skal udbygges yderligere.  
Indhold og tidsmæssig rækkefølge/prioritering af denne udbygning vil afhænge af efterspørgslen, så 
man er velkommen til at komme med input hertil – ved henvendelse til vores support-mail-adresse. 
Både forslag til indhold og prioritering er velkomne. 
 
Herunder ses eksempler på mulige tilføjelser:  
 

 Oversættelse, så udskriften kan vælges på både dansk og engelsk 

 Dokumentation for beregning af lempelse for udenlandsk indkomst 

 Dokumentation for beregning af nedslag jf. PSL § 11 

 Dokumentation for beregning af nedslag jf. PSL § 26 
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3.5 Skiftet bo med dødsfald i 2017 
Vi har tilføjet mulighed for beregning af skat for mellemperiode og bobeskatningsperiode, hvor 
dødsfald er sket i 2017. Valget foretages ved oprettelse af ny kundefil. 
 

 
 
På samme måde som det gælder for beregning af forskudsskat for 2017, så foretages indtastning og 
beregning i Skat Nova 2016. Beregning for såvel 2016 som 2017 foretages således i samme version af 
Skat Nova. 
 
Ved dødsfald i 2016 skal man gøre som hidtil – dvs. vælge Selvangivelse og årsopgørelse for 2016. 
 
Hvis der, for den afdøde kunde, i forvejen er lavet en årsopgørelse for 2016, kan man åbne den 
eksisterende kundefil, ændre indstillingen Selvangivelse og årsopgørelse (2016) til Skiftet bo med 
dødsfald i 2017 og så vælge Fil… Gem kunde som… og gemme den med et nyt filnavn. På denne 
måde undgås genindtastning af kundens navn, adresse osv. 
 
Uanset om dødsfald er sket i 2016 eller 2017, skal man huske at udfylde yderligere oplysninger om 
dødsfaldet i skærmbilledet Basisoplysninger: 
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3.6 Service- og håndværkerfradrag 
Fradraget er opdelt på serviceydelser med en max grænse på 6.000 kr. samt hårdværksydelser til 
grøn istandsættelse samt bredbåndsforbindelse med en max grænse på 12.000 kr. 
 
Derfor er der ændret lidt på opdelingen i arbejdstyper. Skærmbilledet i Skat Nova ser nu sådan ud: 
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Her ses hvordan eksemplet ser ud på selvangivelsesudskriften – på dansk:  
  

 
  
Og på engelsk:  
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3.7 Pas på ved overførsel af ejendomme fra 2015 til 2016 
Ved beregning af ejendomsværdiskat, herunder evt. stigningsbegrænsning, er det vigtigt at have det 
korrekte input til beregningen i Skat Nova 2016. 
 
For at kunne beregne den korrekte stigningsbegrænsning er det vigtigt at felterne med helårlig 
ejendomsværdiskat for 2015 er korrekt udfyldt. 
 
I Skat Nova 2016.6 overføres disse værdier ikke fra Skat Nova 2015, men må indtastes manuelt for at 
få en korrekt beregning. Herunder vises data som er overført fra Skat Nova 2016.6. På denne måde 
fås en alt for høj stigningsbegrænsning og dermed en alt for lav ejendomsværdiskat. Man må enten 
indtaste den korrekte helårlige ejendomsværdiskat eller fjerne markeringen Benyt 
begrænsningsregel 2015-2016. 

 

 
 
I Skat Nova 2016.7 har vi ændret det således at tallene overføres fra Skat Nova 2015. 
Samme situation som ovenfor ser nu sådan ud: 
 

 
 
Dermed kan Skat Nova beregne stigningsbegrænsningen og dermed ejendomsværdiskatten korrekt. 
Bemærk dog, at den nævnte rettelse kun fungerer for nye overførsler. Ved overførsler, der er 
foretaget med Skat Nova 2016.6, vil man fortsat skulle korrigere som anført ovenfor. 
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3.8 Forbedring vedrørende fejlkontrol 
Ved valg af Gå til eller dobbeltklik på en linje i fejlkontrollen springes der, for de fleste kontrollers 
vedkommende, til et inputbillede/felt, som er berørt af den pågældende fejlkontrol. 
 

 
 

Man har hidtil ofte oplevet, at der springes til en felt som ikke er synligt, fordi det ligger i et panel, 
der ikke er foldet ud. Vi har ændret det således at panelet automatisk foldes ud, så feltet er synligt. 

3.9 Nye fejlkontroller vedrørende virksomhedsbeløb 
Der er tilføjet kontrol på om der er indtastet beløb vedrørende kapitalafkastordningen selvom KAO 
ikke er valgt: 
 

 
 
 
…og tilsvarende vedrørende virksomhedsordningen. 
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3.10 Nye fejlkontroller vedrørende udenlandsk indkomst 
Der er tilføjet kontrol på om der er indtastet betalt skat af udenlandske indkomster, hvor der er valgt 
Credit-lempelse. 
  
Ved dobbelt-klik på linjen eller ved tryk på Gå til springes til input-billedet for indtastning af 
indkomsten fra det land som det drejer sig om.  
 

 
 

3.11 Nyt ”tip” vedrørende underskudsmodregning mellem ægtefæller 
I Skat Nova’s Fejlkontrol er der tilføjet et ”tip”, der skal henlede opmærksomheden på fortolkningen 
af, hvordan underskudsmodregning mellem ægtefæller jf. PSL §13 stk. 5 skal finde sted, når 
skatteyder driver virksomhed i flere lande. 
 
Se mere herom i afsnit 2.2 Virksomhed i flere lande - underskud i nogle lande og overskud i andre 
 

 
 
Tippet, som nu vises i Skat Nova, henleder opmærksomheden på, at den aktuelle skatteberegning er 
berørt af denne problematik, og at SKATs og Skat Nova’s beregning dermed eventuelt kan være 
forskellige.  
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3.12 Nyt ”tip” vedrørende lempelsesberegningen 
I Skat Nova’s Fejlkontrol er der tilføjet et ”tip”, der skal henlede opmærksomheden på fortolkningen 
af, hvordan lempelsesberegningen skal foretages, når der er virksomhedsunderskud i nogle lande og 
overskud i andre. 
 
Se mere herom i afsnit 2.2 Virksomhed i flere lande - underskud i nogle lande og overskud i andre 
 

 
 
Tippet, som nu vises i Skat Nova, henleder opmærksomheden på, at den aktuelle skatteberegning er 
berørt af denne problematik, og at SKATs og Skat Nova’s beregning dermed eventuelt kan være 
forskellige.  
 

3.13 Nyt ”tip” vedrørende lempelse for udenlandsk indkomst for 
delårsskattepligtige 

I Skat Nova’s Fejlkontrol er der tilføjet et ”tip”, der skal henlede opmærksomheden på problemer 
med lempelsesberegningen for delårsskattepligtige. 
 
Se mere herom i afsnit 2.3 Personfradrag og den fri bevægelighed for personer, arbejdskraft og 
kapital 
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Tippet, som nu vises i Skat Nova, henleder opmærksomheden på, at den aktuelle skatteberegning er 
berørt af denne problematik, og at SKATs og Skat Nova’s beregning dermed eventuelt kan være 
forskellige.   
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4 Nyheder/ændringer i Skat Professionel Nova 
Der er ændret en række mindre fejl og ulogiske visninger i Skat Nova Professionel. 

4.1 Grønt ark i Personligt regnskab  
 
Det grønne ark som vises i det sidste faneblad i personligt regnskab er blevet tilrettet så det kan 
bruges til at få overblik over hvad der er indtastet.  
Der kan ikke indtastes noget i det grønne ark ud over i bemærkningsfeltet under afstemning i det 
grønne ark. Alle tal kommer automatisk fra de øvrige dele af regnskabet. 
 
Det grønne ark kan udskrives via print menuen i Skat Nova under arbejdsgang. 
 

 
 
Det grønne ark viser samlet formue og kapitalforklaring.  
 
Afstemning i det grønne ark sker til følgende beløb i regnskabet. 
 
A. og E. Tal der hentes her er formuen sidste år jf. formue fælles. 
B. Tal hentes i øvrigt privatforbrug i fælles kapitalforklaring 
C. og D. Tal hentes i samlet beskattet indkomst for henholdsvis person 1 og 2  
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Der er enkelte beløb, som vises forkert i det grønne ark, men det betyder ikke at regnskabet ikke er 
korrekt, idet det grønne ark ikke afleverer tal retur til regnskabet. 
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Vi retter de sidste fejl i det grønne ark i løbet af foråret alt efter hvor vigtige de er i forhold til 
eventuelle andre rettelser i programmet. 
 
Følgende fejl er kendte i det grønne ark: 

- Avance ved salg af ejendom eller del af ejendom vises ikke i alle tilfælde korrekt i 
kapitalregulering i det grønne ark 

- Genvundne afskrivninger på skibsanparter giver difference i kontrolkolonnen 

- Skattefri del, af jubilæumsgratiale, af afløsning af pensionstilsagn og af hædersgaver vises 
ikke korrekt 

- Indkomst i rubrik 20/felt 250 der ikke er tastet direkte i underspecifikationen i 
selvangivelsen, f.eks. resultat af udleje af andelsbolig og avance ved salg af blandet 
benyttet bil, disse tal kommer dobbelt med i indkomsten i det grønne ark. 

- Skat betalt af udenlandsk virksomhed  vises ikke  

- Valgt placering af beløb i rubrik 20 jf. afsnit 1.7.1 nedenfor vises ikke korrekt endnu. 
 

4.2 Fejlkontrol kan udskrives 
 
Det er nu muligt at udskrive fejlkontrollen fra version 2016.7.  
 

 
 
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. 
 

4.2.1 Fejlkontrollen viser fejl  
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Det personlige regnskab har for enkelte indkomster ikke samme opdeling som selvangivelsen – 
derfor vil fejlkontrollen vise fejl i følgende situationer, men der er reelt ikke tale om en fejl, men at vi 
har valgt at vise eks. indkomsten anderledes i det Personlige regnskab end i selvangivelsen: 
 

- Forskerindkomst er jf. årsopgørelsen ikke en del af den skattepligtige indkomst med en 
særskilt indkomst. Vi har valgt at vise denne type indkomst sammen med skattepligtig 
indkomst i det personlige regnskab. 

- Underskud der overføres fra den ene ægtefælle til den anden eller underskud fra tidligere 
år der anvendes vil også vises som en fejl i skattepligtig indkomst i fejlkontrollen. Vi har 
valgt at der i det personlige regnskab vises indkomst før eventuel overførsel af underskud 
mellem ægtefæller eller anvendelse af underskud fra tidligere år. 

  

 
 
 
 

4.3 Diverse rettelser i Personligt regnskab  

4.3.1 Indregnet restskat tidligere år – skal kun tastes en gang nu. 

 
I 2015 programmet skulle restskat tidligere år indtastes både i selvangivelsen under betalte skatter 
og i skat tidligere år i formuen i personligt regnskab. 
 
Dette er rettet til, at uanset om der tastes i skat tidligere år eller i selvangivelsen, hvis der er valgt 
personligt regnskab, så skal der dobbeltklikkes på feltet og tallet bliver tastet i en underspecifikation, 
der er fælles for begge felter. 
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4.3.2 Rækkefølge indkomster og AM-bidrag 

 
AM-bidrag har i flere tilfælde været vist ulogisk efter overførsel til noter i Årsafslutning. Det 
beregnede AM-bidrag har været vist før beløbet det beregnes af. Der er i noter med indkomst, hvoraf 
der skal betales AM-bidrag og i note med jubilæumsgratialer mv. ændret i rækkefølgen af visning af 
tal. 
 
Det samme var gældende ved overførsel af tal fra 2015 til 2016 i det Personlige regnskab. Her var der 
en anden specificering af AM-bidrag i 2015 end i 2015 tal i 2016. Medarbejdende ægtefælle, udland 
og AM-bidrag af øvrige indkomster overføres samlet før version 2016.6. I efterfølgende versionen 
overføres tallene i mere logisk rækkefølge. 
Medarbejdende ægtefælle og AM-bidrag heraf er flyttet fra virksomhed til personlig indkomst 
bidragspligtig. Så her er der forskel i placering i 2015 og 2016. Nu svarer placeringen til den visning 
som foretages i årsopgørelsen fra SKAT. 
 
Forsker er en særskilt indkomst i årsopgørelsen fra SKAT. I det personlige regnskab har vi valgt at 
placere indkomsten sammen med personlig indkomst for at få tallet med i regnskabet. 
 
 

4.3.3 Nye tal fra selvangivelsen i det personlige regnskab 

 

- Forskerindkomst blev kun delvis overført til det personlige regnskab tidligere. Nu 
overføres det beregnede AM-bidrag også. Så hvis der har været AM-bidrag tidligere år 
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skal dette tal tastes i sammenligningstal så indkomsten sidste år i regnskabet kommer til at 
stemme. 

 

4.3.4 Nye mellemtotaler i det personlige regnskab 

 
For at lette afstemninger i det personlige regnskab i Skat Nova har vi oprettet nogle mellemtotaler i 
version 2016.6. Efter releasen er vi blevet opmærksomme på en enkelt fejl heri, fradrag i personlig 
indkomst fratrækkes ikke i personlig indkomst i alt. Dette er rettet. 
 

4.3.5 Aktier og øvrige værdipapirer 

 Negativ avance som kapitalindkomst havde forkert fortegn i indkomsten i personligt 
regnskab faneblad 1 og 2, dette er rettet. 

 Det er nu muligt at overføre negativ kursværdi på en aktie, der er oprettet i 
Værdipapir, til det Personlige regnskab. Tidligere kunne negativ værdi indtastes i 
både PR og i værdipapir, men ikke overføres mellem de 2 dele af programmet. Og 
felter overført fra Værdipapir for året til det Personlige regnskab er spærret, så den 
negative værdi kunne ikke rettes manuelt. 

 Der har været ønske fra brugere om mulighed for at reclassificere negativ værdi af 
aktier (hovedaktionæraktier) til gæld i formuen. Dette mener vi ikke vil være 
retvisende. Teoretisk kan værdien af aktien ikke blive lavere end nul. At 
hovedaktionæren har hæftet for noget af selskabets gæld skal derfor medtages som 
en forpligtelse eller afsættes som en gæld i det personlige regnskab. Et enkelt år eller 
flere hvor værdien af hovedaktionæraktien er negativ kan dog håndteres under 
aktier nu, men ikke reclassificeres. 

 Der er ved anvendelse af Værdipapirmodulet indsat 2 felter der hjælper med 
afstemning mellem Værdipapir og det Personlig regnskab. Sidste års tal overføres 
ikke fra værdipapir. Hvis den beregnede beholdning primo året, jævnfør bevægelser i 
Værdipapir, ikke stemmer med antal tastet i sidste års tal, vises det i fejlkontrollen og 
der er hjælp til rettelse i det Personlige regnskab under aktien. 
 

 
 

 
 
De beregnede tal jf. Værdipapir vises i det Personlige regnskab, hvis der er forskel 
mellem de rullede eller tastede tal for sidste år i det Personlige regnskab. Herefter 
må bruger afgøre om der skal rettes i det Personlige regnskab eller i Værdipapir, alt 
efter hvor fejlen er. 
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4.3.6 Anparter 

 I VE-anlæg i anparter er felt med genvundne afskrivninger spærret for indtastning. 
Beskatning efter LL § 8 P er at betragte som et privat aktiv og en eventuel fortjeneste 
eller tab ved salg er den skattemæssige indkomst uvedkommende, Jf. 
SKM2012.404SR. 

 Beskatning af andelsboliger og VE-anlæg skal i rubrik 20/felt 250 på selvangivelsen. 
Hvis der er rullet tal fra VE-anlæg til rubrik 20 fra 2015 så overføres tallet dobbelt til 
rubrik 20. Det betyder at det ene tal skal slettes. For at ”finde” den linie af de 2 der 
skal slettes er det nemmest i Anparter at taste et resultat for 2016, den linie dette 
beløb kommer i skal beholdes. Den anden linie slettes i underspecifikation til rubrik 
20/felt 250 i selvangivelsen. 

  

4.3.7 Årsrulning 

 

 I nogle tilfælde huskes ejerandel af hensættelse til udskudt skat for øvrige poster ikke 
ved årsrulning, dette er rettet, men der kan være behov for i allerede rullede filer at 
tilrette ejerandel, det ses ved at ejerandel i år og sidste år ikke er ens. 

 Hvis der er betalt frivillig restskat efter 1. januar 2016 i en 2015 fil så overføres 
skyldig- eller overskydende skat forkert til formuen i PR, beløbet der overføres er 
efter den frivillige betaling foretaget efter 1. januar, dvs. den reelle restskat er 
højere. Ovennævnte er rettet, men er filen rullet før denne version, skal 
overskydende- eller restskat for sidste år tilrettes i sammenligningstal. 
 

 
 
Hvis rettelsen først tastes i sammenligningstal opdateres skat tidligere år automatisk, 
ellers skal der tastes både i skat tidligere år og i sammenligningstal. 
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 Ved rulning af filer med forskellig type indkomst, der skal beregnes AM-bidrag af. Her 
samles forskellige AM-bidrag der er specificeret i det Personlige regnskab i indkomst i 
2015 filen til et samlet beløb efter rulning til 2016.  
Det samlede beløb er korrekt men ikke fordelt med samme specifikation som i 2015. 
AM-bidrag kan specificeres igen i sammenligningstal. Dette ændres når der skal 
overføres tal fra 2016 til 2017, så fra næste år vil der være samme specifikationsgrad 
af AM-bidrag i 2016 og efter rulning til 2017. 
 

 

4.3.8 Ejendomme 

 Udlejning af sommerhus husker nu ejerandel efter årsrulning. 
 

 Det var muligt i tidligere versioner af Skat Nova at taste fradrag i kapitalindkomst 
under ejendomsoplysninger til det personlige regnskab, disse felter er ikke mulige at 
anvende mere. Hvis der er tastet i felterne i tidligere versioner i enten 2015 eller 
2016 slettes beløbet når filen åbnes i version 2016.7. Der kommer en fejlmeddelelse 
som kan udskrives, og herefter skal tallene tastes under udlejning i stedet. 
 

 
  
Beløb tastet i fradrag i kapitalindkomst vedrørende ejendomme kom i 2015 
programmet i felt 218 på selvangivelsen, negativ indtægt ved udleje af bolig. 
 

 
I 2016 programmet kommer eventuelt indtastede beløb i felterne ikke i 
selvangivelsen, men har været med i indkomsten i det Personlige regnskab, det har 
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givet en forskel mellem kapitalindkomst i det Personlige regnskab contra 
selvangivelsen som er blevet vist i fejlkontrollen. 
 
Hvis der skal tastes et resultat ved udleje af ejendom skal der tastes i udlejning i 
stedet. 
 

 
 
Hvis der i stedet er tale om et tab ved salg af ejendom skal dette beløb i stedet tastes 
i de dertil hørende felter på selvangivelsen.  
Ligeledes skal der, hvis der er tal vedr. ejendomsavance til fremførsel fra tidligere år 
og der for året er avance til beskatning, modregnes i fremført tab jf. selvangivelsen 
inden det endelige beløb til beskatning som avance tastes i felterne med skattepligtig 
avance dette år. 

   
 

 Underspecifikationen af tilgang og afgang på ejendom, tastet under anskaffelse/salg, 
er tilrettet så den fungerer på samme måde som øvrige underspecifikationer.  
I tidligere versioner blev felter rullet forskelligt fra år til år alt efter hvordan de var 
tastet. Nu rulles der korrekt og specifikationerne ligner øvrige. 
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4.3.9 Biler og andre aktiver 

 

 Avance ved salg af blandet bil skal i rubrik 20 på selvangivelsen. Dette sker nu ved 
indtastning af avance efter valgt blandet benyttet aktiv. Tidligere havde vi en 
afkrydsning om, at vi antog at avancen også kunne være indregnet i virksomhedens 
resultat, denne mulighed for afkrydsning er fjernet. Idet avancen altid skal i rubrik 
20. 

 Tidligere var afskrivninger på biler og andre aktiver i kapitalforklaringen summet 
sammen i et beløb for alle aktiver samlet. Vi har nu opsplittet afskrivninger og andre 
reguleringer der vises i kapitalforklaringen i de enkelte aktiver. Således at bruger via 
funktionaliteten i kapitalforklaringen kan vælge om afskrivninger skal vises samlet 
eller hver for sig i kapitalforklaringen i f.eks. privatforbrugslisten eller i 
kapitalreguleringer. 

 

4.3.10 Henlæggelser 

 Henlæggelser fungerede tidligere kun i Skat Nova og efter overførsel til Årsafslutning 
var henlæggelsen lig differencen mellem aktiver og passiver. 
Det er nu tilrettet så tal vises som en linie under formuen både i Skat Nova og 
Årsafslutning, hvis det er valgt at henlæggelsen medtages i udskriften. 
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Udskrift af balance i Årsafslutning vises nu på følgende måde: 
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4.3.11 Hensættelse til udskudt skat 

 Det er nu muligt at afrunde udskudt skat til hele 1000, det skal vælges for hver enkelt 
hensættelse og for de år det ønskes. Det skal gøres i både hensættelser øvrige og for 
virksomhed (opsparet overskud) 
 

 
  

 Det er ligeledes blevet muligt at placere et udskudt skatteaktiv som aktiv. Dette 
vælges under øvrige hensættelser til udskudt skat. Og valget gælder for alle 
hensættelserne. Der kan således ikke ske opdeling af den udskudte skat så noget 
placeres som aktiver og noget som gæld. 
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4.3.12 Korrektion af egenkapital primo 

 Korrektion af egenkapital primo kunne godt tastes tidligere men der manglede en 
modpost i kapitalforklaringen under reguleringer for at kapitalforklaringen stemte. 
Denne linie er nu tilføjet i kapitalforklaringen under kapitalreguleringer.  
Tilsvarende er der tilføjet en linie med korrektion i Årsafslutning, den kom ikke med i 
sammentællingen i Årsafslutning i tidligere versioner. Så nu vises korrektioner til 
primo egenkapitalen her og stemmer.  
 

 
 
I balancen er korrektionen indtastet i år, i dette eksempel i aktiver. 
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I kapitalfoklaringen i Årsafslutning fremgår korrektionen nu. 
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4.3.13 Kapitalforklaring 

 Rettelse af gevinst/tab på anparter placeres nu korrekt i kapitalforklaringen. 

 Felt 497 i selvangivelsen, ligningsmæssige fradrag for sygeforsikringer for 
medarbejdende ægtefæller, beløbet er nu med i øvrigt privatforbrug. 

 Efterbeskatning af fleksydelse felt 355 og 356 i selvangivelsen medtages ikke dobbelt 
i kapitalforklaringen mere. 

 

4.3.14 Ligningsmæssige fradrag 

 Fradrag for fredede bygning felt 456 overføres nu til både kapitalforklaring og grønt 
ark. 

4.3.15 Prioritetsgæld 

 Ved indfrielse og optagelse af lån var linier i underspecifikationer ikke de samme som 
i overblik. Dette er ændret nu, så linier i indfrielse og optagelse svarer til samlet 
overblik. 
 
Visning tidligere overblik 
 

 
 
Visning tidligere i optagelse (eller indfrielse) 
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Nu vises følgende: 
 

 
 
Ved rulning af filer fra tidligere år kan vi dog ikke tilknytte linier.  
Her kan der, hvis det ønskes, tilrettes i låneindfrielse og låneoptagelse så tallene 
bliver vist på den korrekte linie.  
Der er en særskilt vejledning, der viser hvordan dette kan gøres.  

4.3.16 Udland 

 Fradrag personlig indkomst fra udland overføres nu til det Personlige regnskab i 
indkomst mv. 

 Betalt skat af kapitalindkomst kommer med som betalt skat i det Personlige 
regnskab. 

 Værdistigning der skal beskattes som kapitalindkomst fra felt 433 og felt 434 er med i 
det Personlige regnskab. 

 Beregnede ligningsmæssige fradrag fra udland placeres nu i kapitalreguleringer i 
stedet for i øvrige privatforbrug i kapitalforklaringen. 

 

4.3.17 Virksomhed 

 Virksomhed der er indtastet i hovedtal og hvor der var tastet forkert ejerandel, her 
kunne tal ikke tilrettes i det Personlige regnskab for året (felter låst), tilretning kunne 
kun ske for sidste år. Hvis ejer f.eks. var person 2 i stedet for person 1. Dette er 
muligt nu. Tidligere skulle virksomheden slettes og tastes igen. 

 
 

4.3.18 Diverse mindre fejlrettelser 

 

 Når B-skat skal tastes i underspecifikation valgte programmet nogle gange den 
forkerte specifikation, når der blev klikket på at gå i underspecifikationen 2. gang 
kom man i den korrekte underspecifikation. Dette er rettet, så nu kommer man i den 
korrekte underspecifikation i første forsøg. 

 Hvis depotnummer eller kontonummer i f.eks. bankmellemværender var et ”tal” 
større end 2147483647 blev der automatisk rettet til 2147483647. Nu kan der tastes 
det aktuelle kontonummer eller depotnummer uden risiko for at der ændres i tallet. 
 

4.3.19 Ændret i mulig indtastning i felter i selvangivelsen 

 
Felt 250/rubrik 20 i selvangivelsen bruges til en række indkomster som ikke skal i andre felter, der er 
derfor behov for at kunne vælge om beløbet er modtaget (skal påvirke privatforbruget) eller er en 
beregnet værdi, f.eks. værdi af personalegode der ikke er indberettet i andre felter og derfor ikke 
skal påvirke privatforbruget. 
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Denne valgmulighed har vi tilføjet i specifikationen. 
 

 
 
Valg afgør placering i kapitalforklaringen. 
 

 
Lige netop valget i specifikationen om placering i kapitalreguleringer eller i øvrigt privatforbrug, er 
ikke rettet i det grønne ark endnu. Her påvirker alle beløb privatforbruget. 
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4.4 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning 
 
Grundlaget for det personlige regnskab for 2016 er tal fra Skat Nova Professionel 2016.5 eller senere 
versioner.  
 
Årsrulningen skal foretages både i Skat Nova og i Årsafslutning 
 
Det er vigtigt, at det gøres i den rigtige rækkefølge. Specielt for Årsafslutningsfilen, hvor der i sidste 
års regnskab kan være tilrettet tekst f.eks. i regnskabspraksis, til- eller fravalgt noter, indsat sideskift 
eller være foretaget andre tilretninger, som ønskes overført til 2016 regnskabet. 
 

4.4.1 Årsrulning i Skat Nova 

 
I Skat Nova 2016, har vi lavet flere forskellige årsrulninger af datafiler fra 2015 til 2016. Årsrulningen 
afhænger af om formålet er forskudsskat eller slutskat. 
 
Årsrulningen sker automatisk ved, i Skat Nova 2016, at åbne en kunde fra sidste år, og efter valg af 
hvad filen skal bruges til at gemme filen som en Skat Nova 2016 fil.  
 
Når 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: 
 

 
 
 
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 specifikationer – hvor beløbene fra specifikationen i 2015 nu ses som sidste års beløb.  
 
Formueværdier, afkast, kursreguleringer mv. for 2015 er overført som sidste års tal i Skat Nova 2016 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: 
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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. 
 

4.4.2 Årsrulning/Årsskifte i Årsafslutning 

 
Årsskifte skal herefter foretages i Årsafslutning  
 
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. 
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6. For at få tal over til denne fil fra Skat Nova, når det Personlige regnskab for 2016 skal 
opstilles, skal der, i den rullede Skat Nova fil i basisoplysninger, linkes til den nye gemte 
årsafslutningsfil for 2016. 
 

 
 

4.4.3 Fejlmeddelelse der kan ses ved forkert årsrulning 

 

- I enkelte tilfælde, hvor den nævnte rækkefølge for årsskifte og sammenkobling af filer 
ikke er fulgt, har nogle kunder fået slettet egne tilretninger, pga. ulogisk besked.  
 

 
 
Beskeden kan komme, hvis man forsøger at overføre fra Skat Nova 2016 til Årsafslutning 
før man har fået gemt sin Skat Nova 2016 fil efter at have åbnet kundefil fra sidste år i 
Skat Nova 2016. Det er vigtigt at gemme Skat Nova filen i 2016 inden der forsøges 
overført til Årsafslutning. Man kan se om den er gemt ved at sammenholde Skat Nova år 
med årstal på filnavnet, skal være .t16. 
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Det der faktisk sker her, hvis man vælger at overskrive, som er det logiske at vælge, for 
det er jo tal for det nye år 2016 man vil have overført, er at egne tilrettede tekster f.eks. 
regnskabspraksis forsvinder. 
Men kan også se det ved at der skal oprettes et nyt regnskab igen. Vis rapport er inaktiv 
(grå).  
 

  
 

- Denne besked er ændret til følgende: 
 

 
 
 
 
Ved forsøg på overførsel fra 2016 Skat Nova til en ældre version af Årsafslutning kommer der denne 
fejlbesked: 
 

 
 
Her kan der trykkes luk og der sker sådan set ikke noget, der er ikke overført noget til Årsafslutning. 
Herefter kan man vælge den korrekte aktuelle version af Årsafslutning og fortsætte. 
 
 

4.4.4 STOP hvis rækkefølge på  årstal er forkert 

 
Hvis regnskabsår efter overførsel fra Skat Nova 2016 til årsafslutning ser ud som nedenfor kan filen 
ikke reddes.  
Der er linket i basisoplysninger til 2015 Årsafslutningsfil, som ikke er årsskiftet.  
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Årstal i årsrapporten ser ud på følgende måde, 2015 kolonnen viser 2016 tal fra Skat Nova og 
tilsvarende for 2014. 
 

 
 
De tilsvarende årstalsoverskrifter og tal i Skat Nova 2016, som der er overført fra: 
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Skat Nova filen er der ikke sket noget med, men årsafslutningsfilen kan ikke bruges. Her er løsningen 
at finde Årsafslutningsfilen fra 2015 (backup), årsskifte den og tilknytte den via basisoplysninger i 
Skat Nova. Som nævnt tidligere. 
 
Man kunne godt tro, at man bare efterfølgende kan årsskifte i Årsafslutning, for så kommer årstal til 
at se ud på følgende måde, de 3 øverste årstal er i korrekt rækkefølge.  
 

 
 
Men efter overførsel fra Skat Nova igen, overskrives årsskiftet, og man er lige vidt. 
 

4.4.5 Er skabeloner, noter mv. opdaterede? 

 
Vi har i løbet af 2015 og 2016 tilrettet diverse tekster, balance, kapitalforklaring, noter, 
implementeret VSO og KAO udskrift mv. i Årsafslutning. Derfor skal I, for at få vores rettelser og nye 
noter med i udskrifter, opdatere de elementer der ønskes opdateret. 
 
Hvis udskrifterne ikke tidligere har været mulige at vælge skal de klikkes til i opret regnskab. De 
ønskede dele f.eks. virksomhedsresultat, regnskabsoplysninger for flere virksomheder og 
kapitalafkastordning er nye i forhold til tidligere versioner. 
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Det er altid vigtigt at opdatere samlingsdokumentet ved implementering af nye elementer. 
 

 
 
Hvilke elementer der herefter indgår i rapporten vælges under indstillinger til rapport. 
 

 
 
 

4.4.6 Noter kan opdateres på 2 måder 

 
I version 2016.7 af Skat Nova er eksempelvis blevet muligt at afrunde udskudt skat til hele 1000, det 
kræver en ny note i Årsafslutning for at få de korrekte tal med i det Personlige regnskab, så noter skal 
opdateres for at få disse ændringer med. 



   

  
  

 - 46 - 

Skat Nova 2016 
Nyheder og vejledning til version 2016.7 

Dette kan som udgangspunkt gøres på 2 måder 
 

1. Hele notepakken kan opdateres via opret regnskab – så overskrives de frinoter og egne 
tilretninger i noter, som I måtte have lavet.  

2. Den nye eller de nye noter kan tilføjes via noteoversigten ved at opdatere noteskabelon – 
herved vil frinoter og egne tilrettede noter normalt ikke blive overskrevet. 

 
Alt efter hvornår i har tilpasset egne noter kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, for at få noter til 
at fungere korrekt, at opdatere hele notepakken. I disse tilfælde vil I skulle oprette egne tilrettede 
noter igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdatering af hele notepakken nr. 1 ovenfor: 
 

 
 
Opdatering af noter via noteoversigt nr. 2. ovenfor: 
 
Der vil som oftest kun blive tilføjet de nye noter som vi har oprettet, og egne tilretninger bibeholdes. 
Men alt efter hvornår der er sket tilretning kan det risikeres at en tilrettet note skal laves om.  
Som nævnt ovenfor opdateres alle noter, men ved opdatering via opdater noteskabelon beholdes 
flere egne tilretninger. 

VIGTIG INFORMATION – OPDATERING NOTER 
 

Noter kan ikke opdateres enkeltvis, alle noter opdateres på en gang 
– derfor kan egne tilpasninger i noter forsvinde – og frinoter skal evt. 

laves igen. 
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4.4.7 Nye linier i balancen 

 
I version 2016.7 af Skat Nova er det ligeledes blevet muligt at placere udskudt skat som et aktiv. 
Derfor har vi indsat en ny linie i balancen i det Personlige regnskab i Årsafslutning. 
 
Tilretningen af henlæggelser, hvis disse ønskes vist under formuen, er også en ny linie i balancen i det 
Personlige regnskab i Årsafslutning.  
 
For at disse kommer med i regnskabet skal balancen opdateres. 
 
Det gøres på følgende måde: 
 

 



   

  
  

 - 48 - 

Skat Nova 2016 
Nyheder og vejledning til version 2016.7 

 

4.4.8 Valg af korrekt kapitalforklaring  

 
Når der overføres fra Skat Nova 2016 til Årsafslutning er det kun kapitalforklaring 2, der kan 
anvendes. Nogle kunder fik i 2015 det Personlige regnskab til at stemme med den gamle 
kapitalforklaring, men den overfører vi ikke længere tal til fra Skat Nova 2016. 
 
Hvis I har et regnskab for 2015 med den gamle kapitalforklaring, som stemmer, skal I ikke ændre 
regnskabet for 2015. Årsafslutningsfilen årsskiftes som beskrevet, men herefter skal der i 2016 
opdateres til kapitalforklaring 2.   
 
Der er i årsafslutning tilføjet følgende fejlmeddelelse : 

- Hvis den gamle kapitalforklaring anvendes, og den virker ikke ved overførsel af tal fra 
Skat Nova 2016, så kommer følgende fejlmeddelelse: 
 

 
 
Det beskrives nedenfor hvorledes den korrekte kapitalforklaring kan vælges. 

 
Er du i tvivl om hvilken kapitalforklaring der er anvendt kan du se forskellen her, den første del af 
kapitalforklaringen er forskellig: 
 
Den første kapitalforklaring se således ud: 
 

 
 



   

  
  

 - 49 - 

Skat Nova 2016 
Nyheder og vejledning til version 2016.7 

Hvis kapitalforklaring 2 er valgt ser den således ud: 
 

 
 
Forskellen ses på opdelingen af indkomst. 
 
En anden måde at se hvilken kapitalforklaring der anvendes er ved i Årsafslutning fra version 2017.1 
at klikke på vis stamdata, hvis den gamle kapitalforklaring anvendes  så kommer følgende 
information: 
 

 
 
Den første kapitalforklaring indeholder en række fejl, og de rettes ikke. Selvom den første 
kapitalforklaring stemte i 2015 vil den efter rulning til 2016, sandsynligvis vise fejl. 
 
Når der vælges opret regnskab igen for at vælge kapitalforklaring 2 så skal I være opmærksomme på, 
hvor meget i ønsker at genindsætte. Hvis I ønsker at beholde tilrettede tekster i regnskabspraksis og 
egne noter mv. Så skal I kun genindsætte kapitalforklaring 2, det gøres på følgende måde: 
 
Under opret regnskab skal der kun vælges kapitalforklaring 2. Vær dog opmærksom på at tidligere 
valg ikke huskes – så der skal også vælges skabelonpakke for regnskabet. Er altid som default 1. enlig. 
 



   

  
  

 - 50 - 

Skat Nova 2016 
Nyheder og vejledning til version 2016.7 

 
 
Det er vigtigt at Balancen også vælges og at behold egne kontointervaller klikkes fra. 
 
Herefter vælges opret og kapitalforklaring 2 er indsat i det Personlige regnskab i Årsafslutning . Hvis 
den gamle kapitalforklaring stemte i 2015 så stemmer den også i 2016 efter udskiftning af 
kapitalforklaringen, specifikationsgraden er bare lidt anderledes. 
 
Fra version 2017.1 af Årsafslutning har vi for Personlige regnskaber også tilføjet mulighed for at se 
hvilke skabeloner der er valgt. Det kan ses på følgende måde: 
 

 
 
Herefter ses følgende skærmbillede, nogle af de nye elementer og ændringer der er vigtige er 
markeret: 
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Hvis I finder ud af at I ikke anvender de skabeloner I ønsker, skal det ændres ved at vælge opret 
regnskab og vælge de ønskede skabeloner. 
 

4.5 Funktionsstatus version 2016.7 Skat Nova Personligt Regnskab   
 
Følgende kan ikke bruges i det Personlige regnskab endnu: 
 

 Hvis ejer og driver er forskellig i virksomheden så placeres formuen pt. hos driver 

 Hvis en ejendom ejes af de 2 personer, der skal beregnes skat for sammen med en 3. eller 
flere personer, og hele ejendomsværdien indtastes for korrekt beregning af 
ejendomsværdiskat. Så viser formuen ikke den korrekte værdi, men hele ejendommens 
værdi og ikke andelen som de 2 aktuelle personer ejer. 

 Afløsning af pensionstilsagn og hædersgaver, her er der fejl i kapitalforklaringen.  

 Udligningsordning for kunstnere, tal tastet under virksomheder overføres ikke 100% 

 Ved uskiftet bo, her kan det Personlige regnskab anvendes i dødsåret, men der skal pt. 
foretages 3-7 manueller tilretninger i Årsafslutning, hvis rapporten skal kunne udskrives. 
Vejledning hertil er udarbejdet. 

 Enkelte tal overføres ikke korrekt mellem selvangivelsen og det Personlige regnskab. De vil 
fremover kunne identificeres i fejlkontrollen, som er implementeret i version 2016.6 af Skat 
Nova.  

 
Vi er i gang med at rette ovennævnte og enkelte andre kendte fejl i det Personlige regnskab. Vi 
forventer de vigtigste er rettet i senere releases. 
 
Følgende er pt. ikke planlagt at kunne bruges i det Personlige regnskab:  
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 Særlig kapitalafkastberegning under virksomhed 

 Grænsegængere 

 Skiftet bo 
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5 Support og installation 

5.1 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. 
 

5.2 Program installation 
Vedrørende installation af programmet – læs dokumentet SkatNovaSystemkravOgInstallation. 

mailto:software@wolterskluwer.dk
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaSystemkravOgInstallation.pdf

