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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2019.5
Skat Nova 2019.5 indeholder nogle få løsninger på problemer som vi har oplevet i Skat Nova 2019.4.
Se mere nedenfor vedrørende de enkelte rettelser.
Vi henviser i øvrigt fortsat til vejledningen til Skat Nova 2019.4:
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2019.4
…samt til de øvrige vejledninger til Skat Nova:
Skat Nova vejledninger

2 Skat Nova
2.1 Fejlbesked om manglende cpr-nummer ved indberetning for enlige

I Skat Novas fejlkontrol kunne man opleve en advarsel om ikke-valid cpr-nummer, og at indberetning
derfor ikke er mulig. Det skyldtes at vi, også for enlige, testede for valid cpr-nr. for den anden person.
Denne fejl er nu rettet.

2.2 Dødsbo – tab på noterede aktier

Skat Nova lod fejlagtigt tab på noterede aktier føre til beregning af negativ aktieskat og dermed reduktion
af den samlede dødsboskat. Disse tab må ikke resultere i samlet negativ aktieindkomst fra noterede aktier,
men må gerne reducere aktieindkomsten ned til 0.

2.3 Indtastning af negative værdier i felterne for kontant hævning og
indskud på indskudskonto

Det har aldrig været hensigten, at det skal være muligt at indtaste negative værdier i felterne for kontant
hævning og indskud på indskudskontoen i Skat Nova.
Det har dog vist sig, at det har været mulig at omgå den spærring, der ligger på disse felter, og at denne
mulighed er blevet anvendt.
Da vores beregningssystem ikke sat op til disse værdier, og da det grundlæggende strider om det design,
der er anvendt i Skat Nova, har vi valgt at lukke ned for denne omgåelsesmulighed.

2.3.1 Åbning af fil med allerede indtastede negative værdier
Hvis en bruger åbner en fil, hvor et af de omtalte felter har en negativ værdi, vil det nu fremgå i
fejlkontrollen.

Side 2 af 9

Skat Nova 2019.5
Nyheder og vejledning

2.3.2 Ny indtastning eller rettelse af eksisterende indtastning
Hvis en bruger forsøger at lave en ny negativ indtastning i et felt eller en tilhørende specifikation til et felt,
så vil brugeren få en besked om, at feltet ikke kan indeholde en negativ værdi.

Hvis en bruger åbner virksomhedstallene i en eksisterende virksomhed, og der her allerede er indtastet en
negativ værdi i et af de omfattede felter, vil det ikke være muligt at lukke/gemme virksomhedstallene, før
værdien/værdierne ikke længere er negative.
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2.4 Andre rettelser
2.4.1 Gemning af filer for brugere af ClientView
Skat Nova 2019.4 gav problemer for brugere af ClientView i forbindelse med gemning af Skat Novakundefiler. Dette er nu løst.

2.4.2 Delårsskattepligt – omregning af felt 347
En fejl ved omregningen af værdi i felt 347, når der benyttes specifikation af beløbet, er rettet.

2.4.3 Meddelelse om låst fil
Vi har tilføjet en kontrol på om en kundefil, som man ønsker at åbne, er låst af et andet program eller en
anden bruger.
I disse tilfælde vil du nu se en meddelelsen som denne:

Meddelelsen vil blive vist hvis den pågældende fil er placeret på en delt placering, men er i brug af en
anden bruger.
Meddelelsen vil også blive vist, hvis du selv har filen i brug i et andet program. Et eksempel herpå ses
ovenfor, hvor kundefilen er valgt i Skat Nova 2018, filen er ikke blevet lukket, men forsøges nu overført
til Skat Nova 2019 ved at hente kunde fra sidste år. Løs problemet ved at lukke filen i Skat Nova 2018 og
prøv igen.
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3 Værdipapirer
3.1 Investeringsbeviser – mulighed for valg af rubrik på oplysningsskemaet
Hvis der er oprettet et udenlandsk investeringsselskab eller et udenlandsk bevis i en minimumsudloddende
obligationsbaseret forening, er der nu indsat en mulighed for at angive, om papiret er i et dansk depot eller
ej.
Valget har betydning for placering af gevinst/tab på disse papirtyper.
Hvis det angives, at papiret er i et dansk depot, vil gevinst/tab blive placeret i oplysningsskemaet for dansk
indkomst i hhv. rubrik 30 eller 38.
Hvis det angives, at papiret ikke er i et dansk depot, vil gevinst/tab blive placeret i oplysningsskemaet for
udenlandsk indkomst i rubrik 434.
Det nye felt vil som default være sat til, at papiret er i et dansk depot.
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4 Skat Professionel Nova
4.1 Afkast/avance investeringsbeviser årsrulning fejl
Hvis der har været anvendt værdipapir i 2018 og der er et udenlandsk investeringsbevis i et dansk depot,
typen skal være investeringsselskab eller minimum udloddende forening der er obligationsbaseret som har
kapitalindkomst, f.eks. avance/tab eller lagerbeskatning. Som i 2018 kom i rubrik 30 eller 38 på
oplysningsskemaet.
I ovennævnte tilfælde vil der i version 2019.3 og 2019.4 af Skat Nova være forskel i kapitalindkomst i
sidste års tal i forhold til tal i 2018 filer som der er årsrullet fra. Tilsvarende er indkomst og
kapitalregulering i kapitalforklaringen forkerte. Men samlet stemmer formue og kapitalforklaring, så der
ses ikke noget i fejlbeskeder.
Felter er spærret og sidste års tal kan ikke tilrettes, fordi vi har antaget at typen af kapitalindkomst skulle
på den udenlandske selvangivelse.
Vi har på baggrund af kundehenvendelser kunnet se at når der er tale om dansk depot for denne type
investeringsbeviser, så skal avance/tab på det danske oplysningsskema.
Det er nu muligt at vælge om det er et dansk eller udenlandsk depot der er tale om.
Se rettelsen til værdipapir.

4.2 Fejl ved årsrulning af formueregulering i virksomheder
I 2018 Skat Nova, har vi en forkert beregning af formueregulering i virksomhed for person 1, hvis der er
anvendt overførsel mellem egne virksomheder i 2018. Den overføres ved årsrulning til sidste års tal i 2019
filen.
Fejlen i formueregulering er det dobbelte af overførsel mellem egne virksomheder.
Hvis ovennævnte fejl er i filen vil der i fejlbeskeder i version 2019.2 til 2019.4 være angivet at der er en
primo difference for virksomheder mellem høj specifikation og værdi i formueopgørelsen.

4.2.1 Automatisk rettelse af fejlen ved åbning eller årsrulning af fil
Vi har lavet en rettelse i version 2019.5 som automatisk ændrer formueregulering i virksomhed sidste år
med det dobbelte af overførsel mellem egne virksomheder, hvis det gør at primo formuen i 2019 i
virksomhed herefter stemmer.
Hvis der måtte være andre tal der giver en difference i primo formuen så foretages rettelsen ikke
automatisk. Men kan foretages manuelt ved at åbne sidste års tal i det personlige regnskab under formuen
på virksomheden. Her vil det også stadig fremgå af fejlbeskeden at primo tal ikke stemmer.
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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.
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