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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2018.0 

1.1 Første version af Skat Nova 2018 
Vi er nu klar med en ny årgang af Skat Nova. Med Skat Nova 2018 kan du lave selvangivelser, 
årsopgørelser og personlige regnskaber for 2018.  
 

1.2 Systemkrav og installation 
Systemkrav og vejledning til installation finder du her: 
 
Systemkrav, installationsvejledning mv. til Skat Nova 
Systemkrav, installationsvejledning mv. til Skat Professionel Nova 
 

1.3 Andre vejledninger 
 
Her finder du links til andre aktuelle vejledninger, der kan være relevante for brugen af Skat Nova 2018. 
 
Datafiler og deres placering 
Skat Nova genveje 
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2017.6 
 

1.4 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Skat Nova 2018.0 skal du bruge til at lave selvangivelser, årsopgørelser og personlige regnskaber for året 
2018 – denne version er primært anvendelig for personer med bagudforskudt indkomstår. 
 
Omkring 1. februar 2019 udkommer programmet i en version, hvor programmet er tilpasset den nye 
selvangivelse for 2018 fra SKAT, og hvor data kan importeres fra Skattemappen (R75). I marts måned 
2019 udkommer Skat Nova 2018 i en version, hvor selvangivelserne for 2018 kan indberettes elektronisk. 
 
Hvis du skal lave forskudsopgørelser for 2019, skal du vente til ultimo oktober 2018, hvor Skat Nova 2018 
udkommer i en version, der kan klare denne opgave. 
 
Ændring af forskudsopgørelser for 2018 skal du fortsat lave i Skat Nova 2017. 
  

https://wolterskluwer.dk/support/skat/skat-nova
https://wolterskluwer.dk/support/skat/skat-professionel-nova
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaDatafiler.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/NovaGenveje.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaVersion20176.pdf
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2 Skat Nova 

2.1 Nyhederne i denne version 
Det er ikke længe siden Skat Nova 2017.6 udkom. Skat Nova 2018.0 rummer som udgangspunkt de 
samme muligheder og funktioner som Skat Nova 2017.6 – blot i en ny årgang af programmet, hvor de 
primære funktioner bliver slutskat for 2018 og forskudsskat for 2019 – sidstnævnte dog først til oktober. 
 

2.2 Ændrede beregningsregler i 2018 (L173 og L238) 
Folketinget har vedtaget en række ændringer, der har virkning fra og med indkomståret 2018. Disse er 
implementeret i Skat Nova 2018. 
 
Overskrifterne for disse er: 
 

• Pensionsudligningsskatten er udfaset (PSL § 7 a) 

• Servicefradrag og fradrag for udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd samt 
installation af tyverialarm nu en mulighed ((LL § 8 V) 

• Satsen for beregning af bundskat er reduceret en smule (PSL § 6) 

• Maksimum for beskæftigelsesfradraget er forhøjet og beregningsreglerne er justeret (LL § 9 J) 

• Der er indført et nyt jobfradrag (LL § 9 K) 

• Der er indført et nyt ekstra fradrag for pensionsindbetalinger (LL § 9 L) 
 
 
 

3 Værdipapirer 
Ikke noget specielt at bemærke. Den funktionalitet, der for nyligt er implementeret i Skat Nova 2017 er 
også inkluderet i denne version af Skat Nova 2018. 
 
 

4 Skat Professionel Nova 
Ikke noget specielt at bemærke. Den funktionalitet, der for nyligt er implementeret i Skat Nova 2017 er 
også inkluderet i denne version af Skat Nova 2018. 
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5 Support og installation 

5.1 Brug User Report 
Fra programmets menu, under ”Hjælp”, er der adgang til vores supportsider på nettet. Det er her du 
finder User Report og Support Videoer. 
 
 

 
 

 
User Report 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 User Report ønsker til vores prioritering af kommende opgaver. 
 
Brug ikke User Report 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
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6 Skat Nova - Produktinformation 

6.1 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.  
 

6.2 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. 
 

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

6.4 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 
 

 
Skat Nova er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket gør udarbejdelsen af 
skatteberegningen effektiv og sikker. 


