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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2020.2 

1.1 Første version, der kan beregne skat for 2021 
Skat Nova 2020.2 er den første version af programmet, som kan benyttes til beregning af skat for 
indkomståret 2021. Bemærk dog at dette kræver licens til Skat Nova 2021 (Se afsnit 1.3) samt at satser for 
kommune- og kirkeskatter opdateres senere (Se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). 
 
Skat Nova 2020 kan dermed benyttes til: 
 

• Oplysningsskema og Årsopgørelse for 2020 

• Personligt Regnskab for 2020 

• Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2021 
 
Ved oprettelse af ny kundesag i Skat Nova 2020.2 fås disse valgmuligheder: 
 

 
 
Bemærk muligheden for Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2021. Denne nye mulighed bliver først 
tilgængelig, når der er aktiveret en licens, der giver adgang til Skat Nova 2021 eller Skat Professional Nova 
2021. Se nedenfor om aktivering af licens hertil. 
 
Bemærk desuden at valget af beregningsår ikke altid kan ændres, når det først er valgt, og der er trykket 
på OK. Man kan altså ikke ændre en beregning fra 2021 til 2020 – man kan dog godt ændre fra 2020 til 
2021. Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at beregne forskudsskat for 2021, med helt samme 
indkomstforhold som i 2020. Hvis du ønsker at lave en forskudsberegning for 2021 med udgangspunkt i 
en eksisterende beregning for 2019 eller 2020, så findes der mulighed for at ’års-rulle’ filen. Det kan du 
læse mere om nedenfor i afsnit 2.1.3 Dan forskudsopgørelse for 2021 med udgangspunkt i tal fra 2019 
eller 20. 
 

1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Du skal bruge Skat Nova 2020 til at beregne forskudsskat og lave forskudsopgørelser for 2021. 
 
Du skal også bruge Skat Nova 2020 til at lave oplysningsskemaer, årsopgørelser og personlige regnskaber 
for året 2020 – denne version er primært anvendelig for personer med bagudforskudt indkomstår. 
 
Omkring 1. februar 2021 udkommer programmet i en version, hvor programmet er tilpasset det nye 
oplysningsskema for 2020 fra SKAT, og hvor data kan importeres fra Skattemappen (R75). I marts måned 
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2021 udkommer Skat Nova 2020 i en version, hvor oplysningsskemaerne for 2020 kan indberettes 
elektronisk. 
 
Ændring af forskudsopgørelser for 2020 skal du fortsat lave i Skat Nova 2019. 

1.3 Aktivering af licens til Skat Nova 2021 
For at få adgang til Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2021 kræves der licens til Skat Nova 2021 
eller Skat Professional Nova 2021. Hvis du har købt licens hertil kan licensen aktiveres på følgende måde. 
 
Start Skat Nova 2020. Vælg Hjælp… Om Skat Nova. 
 

 
 

 
I skærmbilledet trykkes på knappen ”Licensinformation”. 
  



   

  
  

Side 4 af 22 
 

Skat Nova 2020.2 
Nyheder og vejledning  

I dette skærmbillede ses en oversigt over allerede aktiverede moduler: 
 

 
 
 
 
Vælg nu ”Brug Wolters Kluwer Licensmanager til at opdatere/genaktivere din licens”. 
Det bringer dig til dette skærmbillede: 
 

 
 

Vælg ”Jeg vil aktivere nu (kræver internetadgang)” og tryk på Næste. 
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Ved opdatering af eksisterende installation er brugeroplysninger gemt fra tidligere. Alternativt indtastes 
brugeroplysninger sammen med kundenummer. Kundenummer har I modtaget fra Wolters Kluwer. 
Alternativt fremgår det af seneste faktura fra Wolters Kluwer. 
E-mailadressen anvendes til at fremsende aktiveringskoden, som skal indtastes i næste skærmbillede. 

 

 
 
Den tilsendte aktiveringskode indsættes i dialogboksen, og man trykker ”Næste”. Aktiveringskoden er 
fremsendt til den angivne mailadresse. 
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I Licensmanagerens næste skærmbillede vises alle aktiverede programmer og moduler registreret på 
kundenummeret. Tryk på ”Slut” og der returneres til Skat Nova. Her vises en opdateret moduloversigt, 
der dog kun omfatter det som er relevant for den aktuelle Skat Nova applikation: 
 

 
 
 
 
Herefter kan Skat Nova anvendes med den nye licens. 
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2 Skat Nova 

2.1 Skatteberegningsmæssige ændringer i 2021 

2.1.1 Kommune- og kirkeskatteprocenterne for 2021 er inkluderet 

Programmet indeholder kommune- og kirkeskatteprocenterne for 2021, som de forelå den 26. oktober. 
Hvis der mod forventning skulle forekomme rettelser i forhold til disse, vil vi opdatere disse. 

2.1.2 Skatteberegning med satser og regler for 2021 

Skatteberegningen for 2021 sker med uændrede satser og regulerede grundbeløb efter PSL § 20 (indeks 
116,9) når bortses fra følgende: 
 

• Lavere personfradrag for alle fyldt 18 år (46.700 kr.) 

• Højere topskattegrænse (544.800 kr.) 

• Højere maksimalt beskæftigelsesfradrag (40.600 kr.) 

• Højere sats for beskæftigelsesfradrag (10,6%) 

• Højere maks. årligt indskud uden fradrag på aldersopsparingsordningen - fra og med det 5. år før 
folkepensionsalderen (52.400 kr.) 

 
På nuværende tidspunkt foreligger der ikke oplysninger om ændring i følgende satser: 
 

• Beregnet kapitalafkastsats 

• Rentekorrektionssats 

• Procent ved betaling af forskudsskat efter indkomstårets udløb. 

• Procenttillæg for restskat og overskydende skat vedr. foregående indkomstår. 

• Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige  
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2.1.3 Dan forskudsopgørelse for 2021 med udgangspunkt i tal fra 2019 eller 2020 

Man kan danne en ny forskudsopgørelse for 2021 ved blot at oprette en ny kundesag og indtaste det hele. 
Programmet indeholder dog også flere andre muligheder, der kan gøre det lidt lettere. Disse muligheder 
findes dels i programmets baggrundsbillede – dels i Fil-menuen. 
 

 
 
For det første kan man vælge ”Åbn kunde fra sidste år…” Det giver mulighed for at udpege og vælge en 
kundefil fra Skat Nova 2019. Når filen er valgt gives der disse valgmuligheder: 
 

 
 

 
 
Vælg ”2021 Forskudsskema og forskudsopgørelse” for at danne den nye sag. Der dannes en ny sag, hvor 
kundens stamdata, ejendomme og virksomheder overføres. Desuden overføres indkomster og fradrag på 
selvangivelsesfelt-niveau een-til-een. Specifikationer overføres ikke. 
 
For det andet kan man vælge ”Dan forskud 2021 ud fra 2019” eller ”Dan forskud 2021 ud fra 2020”.  
”Dan forskud 2021 ud fra 2019” kan overføre data fra Årsopgørelse 2019. 
”Dan forskud 2021 ud fra 2020” kan overføre data fra Forskudsopgørelse 2020. 
Der dannes i begge tilfælde en ny sag, hvor kundens stamdata, ejendomme og virksomheder overføres. 
Desuden overføres indkomster og fradrag på oplysningsskemafelt-niveau een-til-een. Specifikationer 
overføres ikke. 
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2.2 Søg og slet kundefiler 
Vi har føjet et nyt værktøj til Fil-menuen i Skat Nova 2020. 
 
 

 
 
Søg og slet kunde… kan benyttes som hjælp til oprydning i kundefiler samt eventuelle tilhørende 
midlertidige filer. Bemærk at du kun kan vælge denne funktion, når du ikke har valgt en kunde. Luk 
kunden inden du benytter værktøjet. 
 
Benyt fx funktionen til at søge og eventuelt slette alle filer vedrørende en person som ikke længere er 
kunde hos dig. 
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Søgning og sletning foregår med udgangspunkt i de valg du foretager i skærmbilledet: 
 

 
 
Du kan vælge at søge i stien til dette års kundefiler, stien til sidste års kundefiler, eller du kan indtaste eller 
udpege en selvvalgt sti til søgning af filer. Du kan vælge om undermapper skal inkluderes i søgningen.  
 
Ud over selve Skat Nova kundefilen, vil programmet altid søge efter midlertidige filer vedrørende de 
fundne kunder. 
 
Du skal desuden vælge om du vil søge efter et kundenummer eller et cpr-nummer i de gennemsøgte 
kundefiler. 
 
Når du har tastet et kundenummer eller et fuldt cpr-nummer, kan du trykke på Søg, der vil igangsætte 
søgningen. 
 
Hvis du har valgt at søge cpr-nummer, vil søgningen finde filer hvor det søgte cpr-nummer findes i cpr-
nummer-feltet for enten person 1 eller person 2 i stamdata-skærmbilledet. 
 
Hvis du har valgt at søge kunde-nummer, vil søgningen finde filer hvor det søgte kundenummer enten 
findes i kunde-nummer-feltet i stamdata-skærmbilledet eller som en del navnet på kundefilen eller i navnet 
på stien til kundefilen. 
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Et søgeresultat kan fx se sådan ud: 
 

 
 
Der er fundet en kundefil, samt en midlertidig fil vedrørende en R75-import. Sidstnævnte er markeret til 
sletning. 
 
Ved sletning overføres de slettede filer til papirkurven. 
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2.3 Spærring for negativ mellemregning når VSO anvendes 
 
Vi er blevet opmærksomme på, at flere brugere er lykkedes med at indtaste en negativ mellemregning i 
virksomhedsordningen. Da dette beløb i Skat Nova overføres som mellemregningen i 
skattemæssigforstand, må det ikke være negativt. 
 
Vi har ved indtastning i på hovedtal og høj specifikation indsat en tekst samt en blokering. Dette betyder, 
at det ikke vil være muligt at forlade disse indtastningsbilleder, hvis mellemregningen er negativ. Da der vil 
forekomme situationer, hvor der indlæses en Skat Nova version 2020.1 fil, hvor mellemregningen allerede 
er negativ, er der desuden indsat en besked i fejlkontrollen, der vises, hvis mellemregningen er negativ. 
 

 
 

 
 
Vi arbejder i øjeblikket på en løsning, der vil betyde, at eventuelle indtastede negative mellemregninger, vil 
blive nulstillet, når en fil åbnes. Brugeren vil naturligvis blive underrettet herom via en dialog på skærmen. 
 

2.3.1 Negativ mellemregning nulstilles ved årsrulning 

Hvis der i en 2019 fil er indtastet en negativ mellemregning, så nulstilles denne efter årsrulning. 
 
Det sker når der åbnes til visning af mellemregning f.eks. i formuen eller virksomhedsoversigt. Følgende 
besked kommer og den negative mellemregning slettes.  
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Herefter er formue primo og øvrigt privatforbrug ændret i kapitalforklaringen. 
  
 

3 Skat Professionel Nova 

3.1 Beta version af regnskabsmæssig visning af indkomst i 
kapitalforklaringen 

 
Vi arbejder på at regnskabsmæssig visning af indkomst i kapitalforklaringen bliver klar til næste release af 
Skat Nova (forventet december 2020). 
 
De fleste tal i indkomsten kan allerede nu vises i den regnskabsmæssige visning, derfor har vi valgt at 
medtage valgmuligheden i Skat Nova 2020.2, så har I mulighed for at se og teste visningen og komme 
med forslag til forbedringer og ændringer inden regnskabssæsonen for alvor går i gang.  
 

3.1.1 Hvor vælges ny visning? 

Valg af visning vælges i fanebladene med kapitalforklaring i det personlige regnskab. 
 
 

 
 
Visning vælges og sættes på alle 3 faner med kapitalforklaring når der vælges. Det er således ikke muligt at 
vælge skattemæssig visning for person 1 og regnskabsmæssig visning for person 2. 
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3.1.2 Udskrift i indkomst- og formueopgørelsen 

Valget af visning er foretaget i Nova og valget overføres til udskrift af indkomst- og formueopgørelsen i 
Årsafslutning. Visning er muligt fra version 2020.4 af Årsafslutning.  
 
Her ses visning af indkomst for ovenfor viste kapitalforklaring: 
 

 
 
Ved valg af skattemæssig visning svarer visning til det som I hidtil har set. 
 

 
 
Det er således den samme indkomst, der vises i en anden specifikationsgrad. 
 

3.1.3 Er alle tal med i min fil? 

I denne beta version af regnskabsmæssig visning er der nogle tal der ikke vises endnu. De vil være med i 
næste version. 
 
I næste afsnit nævnes nogle specifikke tal/områder der ikke er med endnu. 
 
En måde at se om alle tal er med i den fil du ønsker at ændre visning i gøres ved: 

1. Tjek om summen i feltet med indkomst er det samme beløb uanset om der vælges 
skattemæssig eller regnskabsmæssig visning. 
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I dette eksempel er alle tal med sidste år men i år er der forskel i beløb alt efter hvilken visning der 
vælges. Så hvis dette regnskab skal udskrives skal den skattemæssige visning vælges.  
 

2. Se i fejlkontrollen. 
 
I eksemplet ovenfor fremgår det også af fejlkontrollen, at kapitalforklaring ikke stemmer efter 
valg af regnskabsmæssig visning.  
 

 
 
Så en linje der ikke er med i regnskabsmæssig visning for både person 1 og 2 og for både i år og 
sidste år. Giver til eks. 6 linjer med fejl i kapitalforklaringen. 
 

3.1.4 Områder der ikke vises i beta version 

Der er herefter nævnt nogle områder i beta version af visning regnskabsmæssig i kapitalforklaring, som 
først kommer med i næste version. Listen er ikke udtømmende. 
 

1. Virksomhed 
a. Medarbejdende ægtefælle  
b. Biblioteksafgift 
 

2. Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse både for alm. og sø -indkomst. 
3. Hædersgaver. 
4. Ratepension hvis betalt over grænse for fradrag 
5. Ligningsmæssige fradrag hvis betalt over grænse for fradrag 
6. Håndværkerfradrag uanset beløbsstørrelse 
7. Underholdsbidrag 
8. Udenlandske indtægter og udgifter 
9. Avancer og tab på værdipapirer og andre aktiver. 

 
Nogle avancer og tab og udenlandske tal bliver vist.  
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3.1.5 Firmavalg af visning – ’master setting’ 

Der er i beta version af regnskabsmæssig visning i kapitalforklaringen ikke oprettet mulighed for at vælge 
indstillingen som en ’master setting’ på firmaniveau, så de enkelte brugere ikke kan vælge selv. 
 
Det er planen, at dette bliver en mulighed fra næste release af Skat Nova.  
 

3.2 Ændring af skat tidligere år i formuen 
Vi har ændret regulering primo i sidste års skyldige eller tilgodehavende skat fra 4 linjer til en linje. 
 

 
 
Visning af reguleringen i kapitalforklaringen vælges herefter. Og det sker ikke længere ud fra hvilket felt 
tallet regulering primo er indtastet i. 
 
Spørgsmåls tegnet ud for linjerne kan der klikkes på og så vises eksempler på hvilke beløb det kunne være 
relevant at indtaste herudfor. 
 
I teksten ud for betalt og udbetalt i året har vi ligeledes tilføjet eksempler på hvad der skal indtastes.  
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Tidligere blev reguleringer vist på følgende måde. 
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3.3 Fjernelse af ikke aktuelle papirer ved overførsel fra Værdipapirer til Det 
Personlige Regnskab 

 
Tidligere er alle oprettede værdipapirer blevet overført med en linje fra værdipapirmodulet til Det 
Personlige regnskab, uanset om det enkelte papir er relevant for det aktuelle personlige regnskab. 
  
Vi her nu fjernet overførslen af papirer, der ikke er relevante for det aktuelle personlige regnskab 
 
Før ændringen 2020.1 

 
 
 
Efter ændringen 2020.2 
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3.4 Overdragelse af virksomheder mellem ægtefæller – regulering af primo 
formue 

 
Når en virksomhed overdrages fra den ene ægtefælle til den anden, har det tidligere ikke været muligt at 
udligne primo formuen for den person, der overdrager virksomheden. Dette er nu ændret. 
 
Hvis en person har registreret en primo formue på en virksomhed i Det Personlige Regnskab, vil det nu 
være muligt at udligne primo formuen i højspecifikation. Vi har i disse situationer valgt, at felterne 
Regnskabsmæssig egenkapital og Andre kapitalbevægelser er åbne, uanset at ejerandelen for den 
pågældende person er 0 %. 
 
I det pågældende eksempel er der registreret en primo formue på kr. 750.000 i Det Personlige Regnskab 
for person 2 primo året (ultimo sidste år) 
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4 Support og installation 

4.1 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. 
 

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

 
 

  

mailto:software@wolterskluwer.dk
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5 Skat Nova - Produktinformation 

5.1 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.  
 

5.2 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. 
 

5.3 Faglighed 
Skat Nova sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din skatteberegning i henhold til gældende 
skattelovgivning og god revisorskik.  
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5.4 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. 


