
   

  
  

Side 1 af 8 
 

Skat Nova 2020.7 
Nyheder og vejledning  

Skat Nova 2020.7 
 

21. september 2021 

 

 

  

  

 

Indhold 

1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2020.7 ................................................................................................... 2 

1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? ............................................................................................ 2 

1.2 Nyhederne i denne version ........................................................................................................................ 2 

2 Skat Nova ............................................................................................................................................................. 3 

2.1 Service- og håndværkerfradrag .................................................................................................................. 3 

2.2 To beregningsmæssige problemer er løst ................................................................................................ 4 

2.3 Rentekorrektion ved forældrekøb ............................................................................................................ 5 

2.4 Authorization error ..................................................................................................................................... 5 

3 Support og installation ........................................................................................................................................ 6 

3.1 Brug support-siderne .................................................................................................................................. 6 

3.2 Program installation .................................................................................................................................... 6 

4 Skat Nova - Produktinformation ...................................................................................................................... 7 

4.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten ............................................................................................. 7 

4.2 Samspil sikrer kvaliteten ............................................................................................................................. 7 

4.3 Faglighed....................................................................................................................................................... 7 

4.4 Skat Nova giver dig: .................................................................................................................................... 8 

 

  



   

  
  

Side 2 af 8 
 

Skat Nova 2020.7 
Nyheder og vejledning  

1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2020.7 
 

1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Du skal bruge Skat Nova 2020 til at lave oplysningsskemaer, årsopgørelser og personlige regnskaber for 
året 2020. 
 
Du skal også bruge Skat Nova 2020 til at beregne forskudsskat og lave forskudsopgørelser for 2021. 
 

1.2 Nyhederne i denne version 
Skat Nova 2020.7 indeholder nogle få men vigtige ændringer i forhold til tidligere versioner. 
 
Folketinget har vedtaget en ekstraordinær forhøjelse af service- og håndværkerfradragene. Forhøjelsen 
gælder kun for indkomståret 2021. Derfor har denne ændring i Skat Nova 2020 kun betydning ved 
beregning af forskudsskat for 2021.  
 
Vi har tidligere orienteret om To forskelle på beregning i Skat Nova 2020 og årsopgørelserne fra 
Skatteforvaltningen. Disse to udfordringer er nu løst. 
 
Forskudsskatteberegningen for 2021 har fået tilføjet mulighed for rentekorrektion ved forældrekøb. 
 
Nedenfor beskrives ændringerne nærmere. 
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2 Skat Nova 

2.1 Service- og håndværkerfradrag 
Folketinget har vedtaget en ekstraordinær forhøjelse af service- og håndværkerfradragene. Forhøjelsen 
gælder kun for indkomståret 2021. Derfor har denne ændring i Skat Nova 2020 kun betydning ved 
beregning af forskudsskat for 2021.  
 
Det maksimale beløb er for begge disse to fradrag forhøjet til 25.000 kr. For servicefradragets 
vedkommende er det desuden vedtaget at der gives ekstra 35% fradrag – dvs. at der gives 135 kr. i fradrag 
for lønudgifter på 100 kr. Derfor er fradraget nu også delt op på to forskellige felter på oplysningsskemaet 
– felt/rubrik 460 og felt/rubrik 461: 
 

 
 
Vi har bevaret indtastningen i en fælles specifikation: 
 

 
 
… der nu overfører beløb til såvel felt 460 som felt 461 i oplysningsskemaet: 
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2.2 To beregningsmæssige problemer er løst 
Vi har tidligere orienteret om To forskelle på beregning i Skat Nova 2020 og årsopgørelserne fra 
Skatteforvaltningen. Disse to udfordringer er nu løst. 
 
Den ene drejer sig om tillæg til befordringsfradrag, når man har fået udbetalt indefrosne feriemidler. Der 
var forskel på den indkomstafhængige reduktion af tillægget. 
 
Den anden drejer sig om situationer, hvor der både er fremført negativ aktieskat fra tidligere indkomstår, 
og der hæves overskud i virksomhedsordningen, som er opsparet i tidligere indkomstår. Der var forskel på 
hvor meget negativ aktieskat, der udnyttes i indeværende indkomstår, og hvor meget der fremføres. 
 
Vi beskrev det på denne måde: 
To forskelle på beregning i Skat Nova 2020 og årsopgørelserne fra Skatteforvaltningen 
 
Problemet med befordringsfradragstillægget er løst ved at tilføje et felt 362 til input. Det ses herunder. 
Det følger heraf at udbetaling af de indefrosne midler skal anføres i dette særskilte felt, for at opnå korrekt 
beregning. 
 

  
 
Problemet med den fremførte negative aktieskat er løst efter henvendelse til Skatteforvaltningen. Vi 
gjorde opmærksom på deres systemers forskellige virkemåde. De har nu oplyst os om, hvad man fra deres 
side opfatter som korrekt, og de har rettet systemet som vi benytter til kontrolberegning. Det har vi rettet 
ind efter, således at Skat Nova nu beregner på samme måde som benyttes i årsopgørelserne fra 
Skatteforvaltningen. Rettelse er sket i Skat Nova 2020.7 og vil tilsvarende ske i Skat Nova 2021.2, der 
udkommer i slutningen af oktober måned 2021.  

https://software2.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNova20206Diff.pdf
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2.3 Rentekorrektion ved forældrekøb 
Med virkning for 2021 er der indført regler, der betyder, at der under visse omstændigheder skal beregnes 
rentekorrektion ved udlejning af fast ejendom til nærtstående, når udlejer anvender 
virksomhedsordningen. 
 
Vi har i Skat Nova 2020.7 åbnet op for, at der ved forskudsopgørelse for 2021, når virksomhedsoversigten 
ikke anvendes, kan indtastes en rentekorrektion ved udlejning af fast ejendom til nærtstående. Dvs. hvis 
virksomhedsoversigten anvendes, kan denne rentekorrektion ikke indgå i forskudsopgørelsen. 
 
 
 

 
 
Fra Skat Nova 2021.1 og frem vil der være indbygget en funktionalitet i virksomhedsoversigten, der 
understøtter beregningen af denne nye rentekorrektion. Det nye felt 28 vil dog, i Skat Nova 2021, først 
fremgå af systemet fra Skat Nova 2021.2 og frem. 
 

2.4 Authorization error 
Vi får jævnligt henvendelser fra brugere af Skat Nova som får Authorization error ved forsøg på at hente 
data fra Skattemappen (R75) eller ved forsøg på indberetning af oplysningsskemaer til Skatteforvaltningen. 
 
Vi har derfor lavet en vejledning til hvordan denne fejlbesked undgås. Vejledning ligger på vores FAQ og 
kan ses her Afhjælpning af Authorization Error 
 
Denne vejledning skal ses som supplement til Skatteforvaltningens vejledning til emnet. 

https://software2.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/AuthorizationError.pdf
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3 Support og installation 

3.1 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. 
 

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

 
 

  

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

4.1 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.  
 

4.2 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. 
 

4.3 Faglighed 
Skat Nova sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din skatteberegning i henhold til gældende 
skattelovgivning og god revisorskik.  
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4.4 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. 


