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Dagsorden

▪ Hvad skal du bruge programmet til?

▪ Struktur i programmet

▪ R75

▪ Eksempler

▪ Indberetning til SKAT

▪ Spørgsmål vi ofte hører

▪ Hvor kan jeg finde hjælp?

▪ Spørgsmål



Hvor skal vi hen?

▪ Hvad skal udarbejdes

▪ Slutmål PR afgør start

▪ Vælg den nemmeste vej



Hvad skal jeg vælge imellem

▪ Skatteberegning

▪ Begrænset skattepligt

▪ Dødsbobeskatning

▪ Indkomst- og formueopgørelse (PR)

▪ 1 års tal

▪ Med sidste års tal

▪ Med eller uden værdipapir

▪ Forskudsopgørelse



Struktur
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Forsiden Arbejdsgang og overblik



Struktur - fortsat

▪ Generelt kun taste et tal en gang
▪ Flere måder at få tal i programmet

▪ R75
▪ Manuel indtastning
▪ Indlæse klasse A regnskaber
▪ Primotal overføres ved årsrulning

▪ Valg afgør mulig indtastning
▪ Kan jeg skifte mellem hvad der skal udarbejdes, uden at miste data?  

kun i nogle tilfælde.
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R75 
Adgang til revisor fra kunde – SKAT 

Import styres af cpr-nr.
▪ Importere alt og sortere bagefter
▪ Udvælge inden import – f.eks. minus virksomhedskonti

Forskel på hvad der importeres alt efter hvilke dele af skatteprogrammet der anvendes.
▪ Sørg for at have “korrekt udgangspunkt” før der klikkes på import.

▪ Selvangivelse – kun tal til oplysningsskemaet og ejendomme
▪ PR – formueværdier kommer også med (dog ikke værdipapirer)
▪ Værdipapir – værdipapirhandler og mulighed for at anvende avanceberegning, er kun

muligt ved brug af værdipapirmodul
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Årsrulning og arbejdsgang

▪ Åben fil fra sidste år

▪ Primotal der er relevante afstemmes

▪ Indlæs tal via R75, import af virksomhed og indtastning

▪ Overskudsdisponer

▪ Selvangivelse og personligt regnskab er klar

▪ Tilret evt. udskrift

▪ Indberet tal elektronisk til SKAT
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Så hurtigt kan det gøres



Værdipapir – rundtur



Indberet automatisk til SKAT 

▪ Spring log-in køen over

▪ Sammenhold før indberetning til SKAT med

▪ Få rapport over hvad der kan/er indberettet

▪ Kan alt indberettes? Nej – udland nu delvis
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Se indberetning til SKAT



År 1 – kom godt igang
Læs vejledningen “Kom rigtigt fra start”

Helt ny kunde
▪ Basisoplysninger
▪ Primotal
▪ Indgangsværdier VSO
▪ Værdipapir antal og købspris
Overgang fra manuel til R75
▪ Dobbelt linjer år 1 – flette – husk alle år
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Hjælp – brug fejlkontrollen aktivt

▪ Dobbeltklik
på fejlbesked
▪ Læs beskrivelse
af fejlen
▪ Vejledninger på
Supportsiden
▪ Røde tekster/tal
▪ ? Info felt med 
nærmere information
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Kom nemt rundt I programmet

Genvejstaster

Generel brug af
Alt – function

Genveje til knapper

Dobbeltklik på linje –
Spring til kilde
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Skat Nova – forskel til SKAT’s beregning!

▪ Vi hører meget gerne hvis der er forskel mellem Skat Nova og
årsopgørelsen fra SKAT – så vi kan få rettet programmet



Hvor kan jeg finde hjælp?

▪ Fejlkontrollen

▪ Superbrugere i jeres eget firma

▪ Programmets forside (nyopdagede fejl og evt. løsning)

▪ Vores supportside med vejledninger og FAQ

▪ Kontakt vores support – gerne via mail med filen vedhæftet og
beskrivelse af fejl/spørgsmål. Kan gøres automatisk når filen er åben

▪ Det er muligt at indsende anonymiseret fil



Spørgsmål?


