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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2019.1 

1.1 Første version af Skat Nova 2019 
Vi er nu klar med en ny årgang af Skat Nova. Med Skat Nova 2019 kan du lave oplysningsskemaer, 
årsopgørelser og personlige regnskaber for 2019.  
 

1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Skat Nova 2019.1 skal du bruge til at lave oplysningsskemaer, årsopgørelser og personlige regnskaber for 
året 2019 – denne version er primært anvendelig for personer med bagudforskudt indkomstår. 
 
Omkring 1. februar 2020 udkommer programmet i en version, hvor programmet er tilpasset det nye 
oplysningsskema for 2019 fra Skatteforvaltningen, og hvor data kan importeres fra Skattemappen (R75). I 
marts måned 2020 udkommer Skat Nova 2019 i en version, hvor oplysningsskemaerne for 2019 kan 
indberettes elektronisk. 
 
Hvis du skal lave forskudsopgørelser for 2020, skal du vente til ultimo oktober 2019, hvor Skat Nova 2019 
udkommer i en version, der kan klare denne opgave. 
 
Ændring af forskudsopgørelser for 2019 skal du fortsat lave i Skat Nova 2018. 
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2 Skat Nova 

2.1 Nyhederne i denne version 
Det er ikke længe siden Skat Nova 2018.6 udkom. Skat Nova 2019.1 rummer som udgangspunkt de 
samme muligheder og funktioner som Skat Nova 2018.6 – blot i en ny årgang af programmet, hvor de 
primære funktioner bliver slutskat for 2019 og forskudsskat for 2020 – sidstnævnte dog først til oktober. 
 

2.2 Ændringer til indtastning i Høj specifikation 

2.2.1 Skattemæssig resultatopgørelse 

 
 
Felterne ”Private andele” og ”Korrektion heraf”, der blev indsat i Skat Nova 2018 som en 
overgangsløsning, er nu slettet. Ved indtastning af private andele i Skat Nova 2019 skal de 5 specifikke 
felter, ”Fri bil”, ”Blandet benyttet bil”, Eget vareforbrug”, ”Fri telefon” eller ”Andre private andele” 
anvendes.  
 
Når de specifikke felter anvendes, vil beløbene automatisk blive betragtet som hævet og beløbene vil 
desuden automatisk blive overført til regnskabsoplysningerne, hvis de oprettes. 
 

  
 
Feltet ”ikke fradragsberettigede låneomkostninger” er flyttet fra at være en korrektion af det ordinære 
resultat, til at være en korrektion til kapitalposteringer. 
En indtastning i feltet vil korrigere det indtastede beløb i feltet ”Anden kapitalindkomst” fra det 
regnskabsmæssige resultat.  
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2.2.2 Skattemæssige balance 

 
 
Vi har tilføjet 3 nye felter.  
”Ejendomme, ovf. fra indtastede ejendomme” er et felt, der automatisk udfyldes med den skattemæssige 
værdi ultimo af ejendomme indtastet under virksomhederne. Feltet er tilføjet som en del af flere 
ændringer, der alle sammen skal sikre, at det nu er muligt at indtaste ejendomme under virksomhederne 
uden en fejlagtig korrektion af kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo. 
 
Felterne ”Korrektion af gæld på lån, der ikke er indberettet til Skat” og ”Korrektion af øvrige 
gældsforpligtelser” skal sikre, at de indtastede korrektioner kan relateres til de specifikke poster i den 
regnskabsmæssige balance. 
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2.2.3 Afstemning af regnskabsmæssig egenkapital 

 
 
I forhold til Skat Nova 2018.6 har vi i Skat Nova 2019 valgt at vise tilbageførsel af bogførte private andele 
specifikt i afstemningen.  
 
Vi har desuden fjernet feltet ”Private andele”, der i de seneste 2018 versioner ikke har været et 
indtastningsfelt. 
 
Teksten til feltet ”kontant hævet” er ændret til ”Kontant hævet, jf. bogføring (ekskl. private andele), dette 
skal gøre det tydeligere for brugerne, at værdien af private andele ikke skal indgå i dette beløb, da det vil 
betyde, at programmet ikke regner korrekt, da det er forventet at de private andele indtastes i de specifikke 
felter i afsnittet Skattemæssig resultatopgørelse. 
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2.3 Ændringer i indtastning af kapitalafkastgrundlag – 
virksomhedsordning 

 
 
De 3 felter vedr. korrektion til ejendomme er blevet fjernet.  
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2.4 Ejendomme i virksomhedsoversigtet 

 
 
Skærmbilledets funktionalitet er ændret. Der overføres ikke længere værdier til kapitalafkastgrundlaget – 
”Korrektion til ejendomme”. Skærmbilledet anvendes nu til at få beregnet og overført den skattemæssige 
værdi af en ejendom til den skattemæssige balance i Høj specifikation – hvis brugeren vælger dette vha. en 
afkrydsning. I skærmbilledet er det desuden muligt se, hvordan den skattemæssige værdi primo og ultimo 
beregnes på baggrund af de indtastede data. 
 
Hvis det er 1. år virksomhedsordningen anvendes, kan brugeren også få hjælp til beregning af den værdi, 
der skal anvendes ved opgørelsen af indskudskontoen primo. 
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2.5 Indstillinger til Virksomhedsoversigten 

 
 
I Skat Nova 2018 blev der indsat en funktionalitet, der skulle sikre, at opsparede overskud i perioden 2014 
til og med 2017 skulle genbeskattes, hvis der pr. 1/1-2018 fortsat var en sikkerhedsstillelse (11/6-2014), og 
denne ikke var omfattet af bagatelgrænse reglerne. Da 1/1-2018 ikke kan indgå i en Skat Nova 2019 fil, er 
denne funktionalitet (genbeskatningen) fjernet. 
 
Det vil fortsat være sådan, at en bestående sikkerhedsstillelse kan afstås i Skat Nova 2019, og at en 
bestående sikkerhedsstillelse kan have betydning for om og hvor meget, der kan opspares. 
 
 

2.6 Ændrede beregningsregler 

2.6.1 Udbetaling af engangstillæg af opsat pension 

Under personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag, er der tilføjet et input-felt, der skal 
indeholde udbetalte beløb, der stammer fra engangstillæg vedrørende opsat folkepension. Det særlige ved 
disse beløb er, at de, i modsætning til øvrige personlige indkomster, ikke indgår i beregningsgrundlaget for 
topskat. 
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3 Værdipapirer 
Det er ikke længe siden Skat Nova 2018.6 udkom. Skat Nova 2019.1 rummer som udgangspunkt de 
samme muligheder og funktioner som Skat Nova 2018.6. 
 

4 Skat Professionel Nova 

4.1 Virksomhedens formue i det personlige regnskab 

 
 
Vi har ændret i indtastningslogikken i skærmbilledet, så udgangspunktet for beregningen af de enkelte års  
driftsøkonomiske formue ultimo tager udgangspunkt i primo formuen i det pågældende år. Dette er gjort 
for at sikre en mere logisk indtastning, og for at sikre at skærmbilledet fremstår mere intuitivt. 
 
I det omfang virksomheden er indtastet via høj specifikation i virksomhedsoversigten, har vi desuden 
indsat en ny fejlkontrol, der vil blive aktiveret, hvis den beregnede driftsøkonomiske formue ultimo 
indkomståret afviger fra den driftsøkonomiske formue beregnet i høj specifikation. Når fejlkontrollen 
bliver aktiveret, vil beløbet fra høj specifikation desuden blive vist med rød skrift i skærmbilledet for den 
enkelte virksomhed. 
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5 Support og installation 

5.1 Brug support-siderne 
Fra programmets menu, under ”Hjælp”, er der adgang til vores supportsider på nettet.  
 

 
 
 
 
Det er også her der er adgang til rapportering af eventuelt fundne fejl. Send en mail til vores support på 
adressen software@wolterskluwer.dk. 
 

5.2 Program installation 
Support-siderne på nettet indeholder vejledning i installation af programmet. 
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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. 


