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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2018.6 
 

1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Skat Nova 2018.6 skal du bruge til at lave selvangivelser, årsopgørelser og personlige regnskaber for året 
2018. 
 
Skat Nova 2018.6 kan desuden benyttes til udarbejdelse og ændring af forskudsopgørelser for 2019. 
 

1.2 Nyhederne i denne version 
Skat Nova 2018.6 indeholder nogle få ændringer i forhold til version 2018.5. 
Læs mere herom nedenfor. 
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2 Skat Nova 

2.1 Elektronisk indberetning af oplysningsskema 

2.1.1 Indberetning af felt 895 

Der er en række beløbsfelter som altid skal inkluderes ved indberetning, uanset beløb, når man er i VSO 
Virksomhedsordning, herunder felterne 221, 435, 237, 488, 184, 432, 434, 025 og 984. 
 
Vi har erfaret at også felt 895 skal indberettes - selvom det evt. er "0". I Skat Nova 2018.5 medsender vi 
det kun, hvis der er beløb i feltet. 
 
I version 2018.5 kan man løse det ved at markere feltet til indberetning, selvom det er "0" 
Uden denne markering fås en fejl 1754 fra Skat. 
 
I Skat Nova 2018.6 har vi rettet det således at beløbet sendes med selvom det er ”0”. 
 

2.2 Hente data fra Skattemappen (R75) 

2.2.1 Import af indkomster til rubrik 347 

Vi har foretaget en tilføjelse til import fra Skattemappen (R75) til felt 347. 
 
Vi har hidtil importeret beløb fra:  
 

- Pensionsindskud foretaget med bortseelse 
- Gruppeliv 
- Sundhedsforsikring 

 
, og har nu tilføjet: 
 

- A-indkomst fra aldersopsparing, samt A-skatten heraf 
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2.2.2 Import af indkomster til rubrik 16A og 16B 

Vi har konstateret at vi ved import af data fra Skattemappen (R75) har placeret visse indkomster, i afsnittet 
Personlig indkomst – hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag, forkert. Af hensyn til eventuel 
beregning af tillæg til befordringsfradrag for personer med lav indkomst, er korrekt fordelingen af 
indkomsterne mellem rubrikkerne 16A og 16B væsentlig. Indkomster i rubrik 16B indgår i 
beregningsgrundlaget for tillægget, mens indkomster i rubrik 16A ikke gør det. 
 

 
 
Vi har, i Skat Nova 2018.6, ændret importen af følgende indkomster: 
 
68-kode Tekst 
8 Udbetalinger fra private arbejdsløshedsforsikringer 
14 Kursusbeløb udbetalt af A-kasse 
15 Strejke- og lockoutgodtgørelse 
16 Anden understøttelse fra arbejdsløshedskasserne 
24 Delpension 
83 Kommunalt flexlønstilskud 
110 Invalidepension 
111 Rateforsikring ved invaliditet 
112 Rateopsparing ved nedsat arbejdsevne 
113 Ægtefælle og samleverpension 
114 Pension udbetalt til efterladte 
 
De importeres nu til Andre pensioner, kontanthjælp, orlovs- og flexydelse mv., mens de i tidligere 
versioner af Skat Nova 2018, blev importeret til Dagpenge, efterløn mv. 
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2.3 Beregningsmæssige ændringer 

2.3.1 Beskæftigelsesfradrag og overførselsindkomster 

Vi er blevet opmærksomme på at bidrag til visse pensionsordninger foretaget af førtidspensionister eller 
andre modtagere af overførselsindkomster, hos Skatteforvaltningen, kan være registreret som 
arbejdsgiveradministrerede ordninger. Når vi importerer bidragene fra Skattemappen (R75) vil de derfor 
optræde som arbejdsgiveradministrerede ordninger i Skat Nova. Dermed vil AM-bidraget af disse 
pensionsbidrag indgå i beregningsgrundlaget for beskæftigelsesfradrag, hvilket er forkert. I 
Skatteforvaltningens beregningssystemer, har man pt. løst problemet ved at undlade at lade disse bidrag 
indgå i beregningsgrundlaget for beskæftigelsesfradrag, hvis det samlede grundlag for beregning af AM-
bidrag er ”0”. Vi har nu ændret beregningen i Skat Nova, så den fungerer på samme måde. 

2.3.2 Underskudsmodregning 

Vi har rettet en fejl i underskudsmodregningen, så fremført underskud i personlig indkomst til 
modregning i ægtefælles kapitalindkomst tager højde for hvad der allerede er modregnet i egen 
kapitalindkomst. 

2.3.3 Underskudsmodregning jf. PSL § 13 stk. 5 

I forlængelse af den ændring, vi i version 2018.5, foretog i beregningen af lempelse for udenlandsk 
indkomst, har vi nu også foretaget en tilpasning af den modregning af underskud mellem ægtefæller der 
sker jf. PSL § 13 stk. 5. 
 
Også her skal vi, når der er valgt virksomhedsordning, betragte virksomhederne under ét, og ikke som vi 
har gjort hidtil, land for land. 
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2.4 Andre rettelser 

2.4.1 Specifikation af pensioner og dagpenge mv. 

Hvis du har oplevet at der pludselig er blevet oprettet en specifikation til felterne ”Andre pensioner, 
kontanthjælp, orlovs- og flexydelse mv. og Dagpenge, efterløn mv. uden at du mener at have 
oprettet den selv, så kan det skyldes en fejl i programmet, som vi nu har rettet. 
 

 
 
 
 

2.4.2 Tekst vedr. restskat 

I tidligere versioner af Skat Nova 2018 stod der, når man ønsker beregning af forskudsskat for 2019, et forkert årstal 
(2016), i teksten vedrørende rest fra tidligere år. Ved forskudsberegning for 2019, skal restskatten være fra 2017. 
Dette er nu rettet i version 2018.6. Ved beregning af slutskat for 2018 er årstallet i teksten korrekt 2016. 
 

 
 

2.4.3 Visning af reduktion af pensionistnedslag på årsopgørelse 

Vi har rettet en fejl i visningen af beregningsgrundlaget for pensionistnedslag i ejendomsværdiskat på 
årsopgørelsen. Beregningen er korrekt, men i visse situationer blev disse tal ikke vist. 
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3 Skat Professionel Nova  

3.1 Diverse fejl rettet 

3.1.1 Årsrulning af specifikation af felterne til efterbeskatning af flexydelses- og 
efterlønsbidrag 

Ved årsrulning af filer fra 2017 til 2018, skal du være opmærksom på, om der i Skat Nova 2017 er oprettet 
specifikation til et eller flere af felterne 355 og 356 for den ene eller begge personer: 
 

 
 
Hvis du har det, vil en årsrulning til Skat Nova 2018.5 desværre gå galt.  
Hvis du benytter Skat Professional Nova til udarbejdelse af personlige regnskaber, vil et symptom på den 
forkerte årsrulning af disse specifikationer være, at indkomst og øvrigt privatforbrug sidste år i Skat Nova 
2018 ikke stemmer.  
 
Efter en årsrulning er det altid en god idé at tjekke at sidste års tal er årsrullet korrekt. Tjek f.eks.  
indkomst og øvrigt privatforbrug og brug Skat Novas fejlkontrol til at kontrollere om sidste års formue og 
kapitalforklaring stemmer. Disse bør stemme inden du går videre med dit arbejde med det personlige 
regnskab for 2018. 
 
Den nævnte fejl ved årsrulningen er rettet i Skat Nova 2018.6 – dels for så vidt angår nye årsrulninger 
foretaget med Skat Nova 2018.6 – dels for så vidt angår årsrullede filer, der er rullet og gemt med tidligere 
versioner af Skat Nova 2018, i det omfang det er muligt for Skat Nova 2018.6 at ”tilbagerulle” den 
opståede fejl.  
 
NB: der kan opstå tilfælde hvor sidste års tal (indkomst – og afledt heraf øvrigt privatforbrug) ændres ved 
indlæsning af fil i Skat Nova 2018.6.  
 

 
 
Det sker hvis der som i ovennævnte eksempel er tilrettet sidste års tal efter rulning til 2018 i Skat Nova i 
felt 303, men beløbet var i 2017 Skat Nova filen placeret i felt 356.  
 
Når denne fil indlæses i Skat Nova 2018.6 genfinder programmet det oprindelige beløb der var indtastet i 
2017 i rubrik 356, men som ikke blev vist i tidligere versioner. 
 
Hvis der er tilrettet i felt 356 i tidligere version af Skat Nova 2018, så kommer beløb ikke med dobbelt. 
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3.1.2 Fejl i grønt ark – private andele 

 
Private andele blev ikke placeret korrekt i det grønne ark hvis det under virksomhed i formuen er valgt at 
den skal placeres som gæld. Dette er rettet. 
 

3.2 Ændret placering af felt til afrunding i kapitalforklaringen 
 
Feltet, der bruges til at korrigere afrundingsforskel, har vi flyttet til et mere synligt sted, så I forhåbentlig 
nemmere kan finde feltet og bruge det hvis der er brug for det. 
 
Placering i Skat Nova indtil version 2018.6. 
 

 
 
Felter ses nu direkte under kapitalforklaring for person 1 eller 2. Beløb der korrigeres placeres som 
tidligere i øvrigt privatforbrug. 
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4 Support og installation 

4.1 Brug User Report 
Fra programmets menu, under ”Hjælp”, er der adgang til vores supportsider på nettet. Det er her du 
finder User Report og Support Videoer. 
 
 

 
 

 
User Report giver et overblik over de ønsker, som kunder har til forbedringer i programmet. Der fremgår 
en status på hver idé – er den fx under overvejelse eller ved at blive implementeret. Du kan også selv 
oprette et ønske, og du kan ”like” og kommentere på ønsker, som er fremsat af andre brugere. Vi benytter 
disse User Report ønsker til vores prioritering af kommende opgaver. 
 
Brug ikke User Report til rapportering af eventuelt fundne fejl. Send i stedet en mail til vores support på 
adressen software@wolterskluwer.dk. 
 

4.2 Program installation 
Vedrørende installation af programmet – læs dokumentet SkatNovaSystemkravOgInstallation. 
 
 

  

mailto:software@wolterskluwer.dk
http://software.wolterskluwer.dk/nova/dokumentation/SkatNovaSystemkravOgInstallation.pdf
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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. 
 


