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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2018.5 
 

1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Skat Nova 2018.5 skal du bruge til at lave selvangivelser, årsopgørelser og personlige regnskaber for året 
2018. 
 
Skat Nova 2018.5 kan desuden benyttes til udarbejdelse og ændring af forskudsopgørelser for 2019. 
 

1.2 Nyhederne i denne version 
Skat Nova 2018 kan nu indberette oplysningsskemaer for indkomståret 2018 elektronisk til SKAT. Der er 
foretaget nogle rettelser til importen fra Skattemappen (R75) samt forskellige andre rettelser og ændringer. 
Læs mere om disse samt andre ændringer nedenfor. 
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2 Skat Nova 

2.1 Elektronisk indberetning af oplysningsskema 
I Skat Nova 2018.5 er der åbnet for elektronisk indberetning af oplysningsskemaer til Skatteforvaltningen. 
 
Vær opmærksom på at man fortsat ikke kan indberette udenlandske indkomster og ejendomme beliggende 
i udlandet via SA Pro-systemet.  
 
Læs evt. mere om den elektroniske indberetning i vejledningerne hertil -   
 
Vejledning i elektronisk indberetning af oplysningsskemaer 
Vejledning i flytning af private renter - feltlåste felter 
 
 

2.1.1 Ejendomme 

Skærmbilledet til indtastning af ejendomme har fået tilføjet et felt til benyttelseskode for lejlighederne i 
tofamiliehuse. Det er et nyt krav til indberetning af tofamiliehuse at disse skal inkluderes. 
 

 
 

2.2 Ekstra pensionsfradrag 
Det har vist sig nødvendigt at foretage nogle ændringer i input til beregningen af ekstra pensionsfradrag. 
 
Det skyldes at bidrag til ATP, fratrukket AM-bidrag, skal inkluderes i beregningen af ekstra 
pensionsfradrag. Da nogle af disse bidrag ikke skal indgå i beregningen af beskæftigelsesfradrag og 
jobfradrag, er det nødvendigt at holde ATP-bidragene adskilt fra bidrag til øvrige 
arbejdsgiveradministrerede livsvarige pensionsordninger. Desuden skal ATP-bidragene opdeles, sådan at 
bidrag omfattet af PBL § 19 stk. 2 og 4 holdes adskilt fra øvrige ATP-bidrag. Her ses det ændrede 
skærmbillede, der i Skat Nova 2018.5 giver mulighed for at beregne fradragene korrekt: 
 

 
 

http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNova2018eIndberetning.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNova2018eIndberetning.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNova2018Flyttefelter.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNova2018Flyttefelter.pdf
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Som nævnt skal alle ATP-bidrag, fratrukket AM-bidrag, indgå i beregningsgrundlaget for ekstra 
pensionsfradrag.  
 
Når der skal beregnes beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, er det derimod kun de ATP-bidrag, der ikke er 
omfattet af PBL § 19 stk. 2 og 4, der skal inkluderes i beregningsgrundlaget. Dvs. at indbetalte bidrag fra 
arbejdsgivere skal inkluderes, mens bidrag vedrørende pensioner, dagpenge, kontanthjælp osv. ikke skal 
inkluderes. Derfor opdelingen af disse bidrag. 
 
I langt de fleste tilfælde kan vi foretage en korrekt beregning af ekstra pensionsfradrag. Importen fra 
Skattemappen (R75) giver desuden mulighed for at få det meste input automatisk på plads. Der findes dog 
situationer, hvor Skat Nova ikke pt. er i stand til det. Det er situationer hvor personer både foretager 
indbetaling af bidrag til pensionsordninger - og får udbetalinger fra andre pensionsordninger, der skal 
fratrækkes beregningsgrundlaget. I disse situationer kan man selv beregne grundlaget og indtaste det i felt 
344, som findes nederst i rækken af felter under overskriften ligningsmæssige fradrag: 
 

 
 
Vi håber, på et senere tidspunkt, at få mulighed for at hente tilstrækkelige informationer fra Skattemappen 
til at vi kan håndtere disse situationer automatisk og korrekt. 
 

2.3 Arbejdsgiveradministreret aldersopsparing 
Specifikationen til felt 347 har fået tilføjet kolonne til indeholdt A-skat. Denne indgår i summen af de 
indeholdte A-skatter. Beløbet indgår desuden i importen fra Skattemappen R75. 
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2.4 Hente data fra Skattemappen (R75) 

2.4.1 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger 

Som nævnt ovenfor har Skat Nova 2018.5 fået tilføjet nogle flere muligheder vedrørende ekstra 
pensionsfradrag. I tillæg til dette er der nu tilføjet import fra Skattemappen af indbetalte ATP-bidrag samt 
øvrige bidrag til arbejdsgiveradministrerede livsvarige pensionsordninger.  
 

2.4.2 4%, 20% og 40% afgiftsgrundlag 

Importen fra Skattemappen inkluderer nu grundlagene for beregning af 4%, 20% og 40% afgift. 
 

2.4.3 Dagpenge og efterløn 

I Skat Nova 2018.3 var der fejl i R75-importen af dagpenge. Problemet, der blev løst i Skat Nova 2018.4, 
er naturligvis også på plads i Skat Nova 2018.5. 
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2.5 Ændret beregning af lempelse for udenlandsk indkomst 
 
Vi har tidligere beskrevet en uafklaret retstilstand omkring håndteringen af indkomst fra udenlandske 
virksomheder, når man benytter Virksomhedsordningen. Det gælder specielt, når der er virksomhed i flere 
lande, hvor der et underskud i nogle, og overskud i andre – eventuelt kombineret med et 
virksomhedsunderskud i Danmark. 
 
Vi har afventet en retlig stadfæstelse af SKAT’s beregningsmetode, denne stadfæstelse er sket i 
SKM2018.241.ØLR, der imidlertid nu er anket til Højesteret. 
 
Da SKAT allerede i dag i deres årsopgørelser anvender den metode, der afventer Højesterets stillingtagen, 
har vi valgt at implementere metoden i Skat Nova. 
 
Metoden vil som udgangspunkt finde anvendelse i alle filer oprettet i Skat Nova 2018.5 og fremtidige 
versioner. Eksisterende 2018 filer (dvs. fra versioner forud for 2018.5), vil ved indlæsning i Skat Nova 
2018.5 blive ændret til den nye beregningsmetode, medmindre der i filerne er udenlandsk 
virksomhedsindkomst og beskatning efter Virksomhedsskatteordningen er valgt. I disse situationer, vil 
brugeren blive spurgt, om beregningsmetoden ønskes ændret. 
 
Det skal bemærkes, at brugeren selv kan beslutte hvilken beregningsmetode, der skal finde anvendelse, 
ligesom valg frit kan omgøres. 
 

2.5.1 Hvor skifter man mellem beregningsmetoderne? 

Valg af beregningsmetode kan skiftes 2 steder. Den kan ændres i Virksomhedsoversigt under punktet 
Indstillinger, sikkerhedsstillelse og indskudskonto mv. og fra et vilkårligt udland på siden med 
virksomhedsindkomst. 
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Valget gælder for hele Skat Nova filen.  
 
Når den nye beregningsmetode anvendes, vil visningen i Nedslag for udenlandsk indkomst være ændret i 
forhold til tidligere. I eksemplet nedenfor, har personen en virksomhed i 2 lande.  
 

  
  
Vi har desuden valgt at vise en besked i fejlkontrollen, hvis der er udenlandsk virksomhedsindkomst og 
Virksomhedsordningen anvendes, uden at den nye beregningsmetode er valgt.  

2.5.2 Hvad betyder valget for beregningen? 

 
Ved anvendelse af den nye beregningsmetode vil beregningen af lempelse for udenlandsk 
virksomhedsindkomst under VSO ske efter de principper som SKAT benytter. Denne praksis indebærer, 
at alle virksomheder – danske og udenlandske – betragtes som én virksomhed ved opgørelsen af 
virksomhedsindkomst og dermed opstilling af lempelsesbrøker. 
 
Uden tilvalg af den nye beregningsmetode vil Skat Nova beregne som hidtil. Et beregningsprincip som vi 
har benyttet i en lang årrække, og som i øvrigt er bekræftet af Skatteministeriet i 2003. 
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3 Virksomhed Skat Nova 
 

3.1 Ændring kun aktuel ved import fra Årsafslutning af klasse A regnskab  
 
Ved import af klasse A regnskab fra Årsafslutning til høj specifikation i Skat Nova har vi foretaget 2 
ændringer. 

3.1.1 Øvrige ordinære omkostninger 

 
Ved import af klasse A regnskab fra Årsafslutning til høj specifikation i Skat Nova er der ændret i hvad 
der overføres til feltet øvrige ordinære omkostninger. 
 
Øvrige ordinære omkostninger har tidligere været resultat før afskrivninger korrigeret for de indtægter og 
udgifter der er særskilt specificeret ovenfor.  
 
Øvrige ordinære omkostninger er ændret til ud over at vise residual af ovennævnte, til også at indeholde 
eventuelle egne oprettede områder efter resultat før afskrivninger, der ikke er indeholdt i afskrivninger, 
finansielle- eller ekstraordinære poster. F.eks. oprettede sekundære poster eller ejendomsudlejning. 
 

3.1.2 ’Afkrydsning’ til korrektion af ’forkerte’ øvrige gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser og egenkapital kan i visse situationer ikke vise det korrekte tal efter overførsel fra 
klasse A udarbejdet i årsafslutning. Det vil særligt hvis mellemregning med indehaver er flyttet til en 
placering under egenkapitalen. 
 
Her ses eksempel fra regnskab hvor der er en egenkapital på kr. 1.360.000 og anden gæld ud over moms 
og varekreditorer på kr. 14.000 
 
 

 
 

 
Ved import i Skat Nova overføres mellemregning særskilt, øvrige gældsforpligtelser viser nul i stedet for 
kr. 14.000 og egenkapitalen viser kr. 1.374.000 i stedet for 1.360.000, egenkapital ekskl. mellemregning. 
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Muligheden for at korrigere øvrige gældsforpligtelser vises kun såfremt der er importeret fra Årsafslutning 
og der er overført et beløb til mellemregning med indehaver. 
 
Hvis korrektion af øvrige gældsposter klikkes til ændres tallene til følgende, der kan klikke til og fra efter 
ønske. 
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3.1.3 Fejlbesked: ’Feltets værdi må ikke være negativt!’ 

 
Der kan i nogle tilfælde komme følgende fejlbesked, ved import fra Årsafslutning: 
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 I Skat Nova er der i felter i høj specifikation angivet om det skal være positivt. Det er nødvendigt for at 
den videre indberetning af regnskabsoplysninger til SKAT bliver korrekt og ikke giver fejl ved 
indberetning af oplysningsskemaet. 
 
Så hvis der f.eks. importeres ’negativ’ omsætning fra klasse A regnskabet, så vil tallet blive slettet ved 
importen, og ovennævnte fejlbesked vil blive vist. 
 
Løsning vil være at reclassificere tal i klasse A regnskabet og importere igen, eller alternativt låse importen 
op og rette tallet manuelt i et andet felt. Vejledning hertil findes på vores supportside. 
 
 

4 Skat Professionel Nova 
 

4.1 Diverse årsrulningsfejl rettet 
 

4.1.1 Pålignet B-skat sidste års tal  

Sidste års pålignede B-skat blev ved årsrulning låst. Tallet kunne godt ændres i indtastningen, men 
rettelsen påvirkede ikke skatten tilsvarende i formuen. Dette er rettet og sidste års pålignede skat kan 
tilrettes hvis det ønskes. 
 

4.1.2 Mellemregning med indehaver indtastet i hovedtal 

Hvis mellemregning med indehaver er indtastet i hovedtal og er afsat som tilgodehavende i balancen i 
formuen, så blev tallet ikke årsrullet. 
 

4.1.3 ’Mystiske’ tal for person 2 i høj specifikation i virksomhed 

Enkelte tal f.eks. salgsfremmende udgifter for person 1’s virksomhed sidste år blev ved en fejl rullet til 
person 2’s kolonne til feltet straksafskrivninger på småaktiver, selvom person 2 ikke har virksomhed. 
 

 
 

4.2 Tekst ændret i høj specifikation  
 
Hvis der er bogført private andele som tilbageføres i den skattemæssige resultatopgørelse, for herefter at 
blive specificeret i de nye felter til private andele, så sker der fra Skat Nova version 2018.5 dette at resultat 
i egenkapitalafstemningen reguleres med de bogførte private andele der tilbageføres. Dette gøres for at få 
egenkapitalafstemningen til at stemme. 
 
Hvis der er tastet i dette felt – tilbageførsel af bogførte private andele: 
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Så modregnes dette beløb i resultat 
 

 
 

4.3 Visning af tekstændring i udskrift  
 
I udskriften af regnskabsoplysninger i Årsafslutning vises forskellig tekst ud for resultat alt efter om der er 
tilbageført bogførte private andele eller ikke. Således at det fremgår at det regnskabsmæssige resultat er 
korrigeret for tilbageførslen. 
 
Her er vist eksempel hvor der er tilbageført bogførte private andele: 
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Her ses samme eksempel uden tilbageførsel: 
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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.  
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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. 
 


