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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2019.2 

1.1 Første version, der kan beregne skat for 2020 
Skat Nova 2019.2 er den første version af programmet, som kan benyttes til beregning af skat for 
indkomståret 2020. Bemærk dog at dette kræver licens til Skat Nova 2020 (Se afsnit 1.3) samt at satser for 
kommune- og kirkeskatter opdateres senere (Se afsnit 2.1.1). 
 
Skat Nova 2019 kan dermed benyttes til: 
 

• Oplysningsskema og Årsopgørelse for 2019 

• Personligt Regnskab for 2019 

• Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2020 
 
Ved oprettelse af ny kundesag i Skat Nova 2019.2 fås disse valgmuligheder: 
 

 
 
Bemærk muligheden for Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2020. Denne nye mulighed bliver først 
tilgængelig, når der er aktiveret en licens, der giver adgang til Skat Nova 2020 eller Skat Professional Nova 
2020. 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 2020 til 2019 – man kan dog godt ændre fra 2019 til 
2020. Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at beregne forskudsskat for 2020, med helt samme 
indkomstforhold som i 2019. Hvis du ønsker at lave en forskudsberegning for 2020 med udgangspunkt i 
en eksisterende beregning for 2018 eller 2019, så findes der mulighed for at ’års-rulle’ filen. Det kan du 
læse mere om nedenfor i afsnit 2.1.3 Dan forskudsopgørelse for 2020 med udgangspunkt i tal fra 2018 
eller 2019. 
 

1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Du skal bruge Skat Nova 2019 til at beregne forskudsskat og lave forskudsopgørelser for 2020. 
 
Du skal også bruge Skat Nova 2019 til at lave oplysningsskemaer, årsopgørelser og personlige regnskaber 
for året 2019 – denne version er primært anvendelig for personer med bagudforskudt indkomstår. 
 
Omkring 1. februar 2020 udkommer programmet i en version, hvor programmet er tilpasset det nye 
oplysningsskema for 2019 fra SKAT, og hvor data kan importeres fra Skattemappen (R75). I marts måned 
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2020 udkommer Skat Nova 2019 i en version, hvor oplysningsskemaerne for 2019 kan indberettes 
elektronisk. 
 
Ændring af forskudsopgørelser for 2019 skal du fortsat lave i Skat Nova 2018. 

1.3 Aktivering af licens til Skat Nova 2020 
For at få adgang til Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2020 kræves der licens til Skat Nova 2020 
eller Skat Professional Nova 2020. Hvis du har købt licens hertil kan licensen aktiveres på følgende måde. 
 
Start Skat Nova 2019. Vælg Hjælp… Om Skat Nova. 
 

 
 
 
I skærmbilledet trykkes på knappen ”Licensinformation”. 
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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 2020 

2.1.1 Kommune- og kirkeskatteprocenterne for 2020 hentes automatisk når de er klar 

Desværre er offentliggørelsen af kommune- og kirkeskattesatser fra Skattestyrelsens side forsinket i år. 
Derfor udgiver vi programmet uden opdatering af disse. Skat Nova vil altså på nuværende tidspunkt 
beregne skat for 2020 med de gældende satser for kommune- og kirkeskat for 2019 – herunder også den 
særlige skattesats for begrænset skattepligtige. Alle øvrige satser, herunder de satser, der reguleres efter 
Personskattelovens § 20, er fuldt opdateret i Skat Nova 2019.2. 
 
Det kræver hverken en ny programversion eller en traditionel micro-opdatering at få kommune- og 
kirkeskattesatserne opdateret. I Skat Nova 2019.2, har vi lavet det sådan at programmet selv kan hente de 
opdaterede satser fra vores web-server, når de er klar. Vær opmærksom på at denne automatiske 
opdatering kræver at du har installeret Skat Nova 2019.2 og dermed er fuldt opdateret. 
 
Vi vil orientere om opdateringen af kommune- og kirkeskatter på Skat Nova-forsiden, når denne 
gennemføres. 
 
Lidt teknik: 
Opdatering af fil med satser kræver at din PC har adgang til internettet, samt at download af en xml-fil 
med satser tillades – altså at download ikke forhindres af firewall eller andet. 
 
Filen downloades til mappen:  
%localappdata%\Wolters Kluwer\Skat Nova 2019.2\ 
 

2.1.2 Skatteberegning med satser og regler for 2020 

Skatteberegning med satser og regler for 2020, herunder de dele af skattereformen, der træder i kraft i 
2020: 
 

• Beløbsgrænser i skattelovgivningen pristalsreguleres – og er i 2020 reguleret med indeks 114,3 

• Højere beskæftigelsesfradrag (10,5%, dog max. 39.400 kr.) 

• Højere jobfradrag på 4,50% (max. 2.600 kr.) 

• Højere ekstra fradrag for pensionsindbetalinger på 32% (dog højst 73.100 kr.) 

• Højere topskattegrænse (531.000 kr.) 

• Sats for bundskat (12,14% - dog 4,14% for Christiansø) 

• Skrå skatteloft vedr. skat af personlig indkomst (52,06%) 

• Lavere skattefri kompensation, den grønne check (875 kr. for pensionister og 525 for ikke-
pensionister) 

• Lavere supplerende kompensation, den grønne check (200 kr. for pensionister, dog max. 400 kr. 
og 120 kr. for ikke-pensionister, dog max. 240 kr.)  

• Kompensationsordningen for personer med store rentefradrag og store ligningsmæssige fradrag 
bortfalder i 2020 

 
Bemærk, at Service-/Håndværkerfradrag nu er permanente ordninger og at beløbene nu indeksreguleres 
på samme måde som flere andre beløb i skattelovgivningen (PSL § 20).  
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2.1.3 Dan forskudsopgørelse for 2020 med udgangspunkt i tal fra 2018 eller 2019 

Man kan danne en ny forskudsopgørelse for 2020 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 2018. Når filen er valgt gives der disse valgmuligheder: 
 

 
 
Vælg ”2020 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 2020 ud fra 2018” eller ”Dan forskud 2020 ud fra 2019”.  
”Dan forskud 2020 ud fra 2018” kan overføre data fra Årsopgørelse 2018. 
”Dan forskud 2020 ud fra 2019” kan overføre data fra Forskudsopgørelse 2019. 
Der dannes i begge tilfælde en ny sag, hvor kundens stamdata, ejendomme og virksomheder overføres. 
Desuden overføres indkomster og fradrag på selvangivelsesfelt-niveau een-til-een. Specifikationer 
overføres ikke. 
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2.1.4 Investorfradrag 

Fra og med indkomståret 2019 kan der opnås fradrag for indskud i små og mellemstore virksomheder. 
Der henvises til regelsættet i Investorfradragsloven samt på Skatteministeriets sider. 
I Skat Nova kan fradragsbeløbet indtastes under overskriften Ligningsmæssige fradrag: 
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Under Personlig indkomst – hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag findes der et felt til beløb, der skal 
genbeskattes – fx ved salg af aktier, som der tidligere er opnået fradrag for købet af. 
 
Bemærk, at dette felt først kan benyttes fra og med indkomståret 2020. 
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2.2 Beregning af lempelse for udenlandsk indkomst, SKM2019.484.HR 
Vi har tidligere beskrevet en uafklaret retstilstand omkring håndteringen af indkomst fra udenlandske 
virksomheder, når man benytter Virksomhedsordningen. Det gælder specielt, når der er virksomhed i flere 
lande, hvor der et underskud i nogle, og overskud i andre – eventuelt kombineret med et 
virksomhedsunderskud i Danmark. 
 
I juni 2018 skrev vi om landsskatterettens afgørelse SKM2015.648.LSR, der blev anket til byretten samt 
senere afgjort i Landsretten med SKM2018.241.ØLR. 
 
Landsrettens afgørelse blev anket til Højesteret. Derfor indførte vi, i Skat Nova 2018.5 i marts 2019, en 
mulighed for at vælge mellem to forskellige beregningsprincipper. 
 
Højesteret har nu, med afgørelsen i SKM2019.484.HR, stadfæstet Landsrettens afgørelse. Der er dermed 
ikke længere noget grundlag for at kunne foretage et valg i Skat Nova. Valgmuligheden, der også fandtes i 
Skat Nova 2019.1, er nu fjernet i Skat Nova 2019.2. 
 
Det betyder, at Skat Nova fra og med version 2019.2 nu altid benytter den nye beregningsmetode, hvor 
beregningen af lempelse for udenlandsk virksomhedsindkomst under VSO sker efter de principper, som 
SKAT benytter. Denne praksis indebærer, at alle virksomheder – danske og udenlandske – betragtes som 
én virksomhed ved opgørelsen af virksomhedsindkomst og dermed opstilling af lempelsesbrøker. 
 
Ved indlæsning af ældre filer (2019.1), hvor den nu udgåede beregningsmetode er valgt, vil 
beregningsmetoden automatisk blive ændret, så den er i overensstemmelse med afgørelsen fra Højesteret. 
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2.3 Andre ændringer i Skat Nova 

2.3.1 Ejendomme: Udlejning/erhverv 

 
Vi har ændret lidt på tekster og tjekbokse vedrørende udlejning og erhvervsmæssig anvendelse af 
ejendomme. Ændringerne gør det enklere at skelne mellem erhvervsmæssig anvendelse og erhvervsmæssig 
udlejning. 
 

 
 

2.3.2 Udlejning af ejendom i udlandet 

 
Vi har foretaget nogle forbedringer til ejendomsskærmbilledet, der er nyttige, når ejendommen udlejes og 
man benytter felterne til beregning af skattepligtig lejeindtægt. 
 
Som hidtil overføres beløb herfra automatisk til oplysningsskemaets felt 218/rubrik 37 
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Det nye består i man nu får beløbene overført til rubrik 425, hvis der er tale om ejendom beliggende i 
udlandet. Se næste side. 
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2.3.3 Nyheder på Skat Nova’s forside 

Der er kommet en ny grøn knap til syne i Skat Nova’s højre side – lige under den grønne Support-knap. 
Knappen er synlig, når der er valgt en kunde, og kan benyttes til at åbne forsideindholdet – der hvor vi 
bl.a. viser Information om Skat Nova.  
 
 

 
 
Dermed er disse forside-informationer blevet lettere tilgængelige for brugere af ClientView samt brugere, 
der åbner Skat Nova ved dobbeltklik på en kundefil. 
 

 
 
Vend tilbage til din aktuelle kundesag ved tryk på LUK. 
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3 Skat Professionel Nova 

3.1 Mellemregning med indehaver i virksomhed 
 
Vi har ændret måden mellemregning med indehaver i virksomheden indtastes, vises og fordeles rundt i 
Skat Nova. 

3.1.1 Nu har mellemregning primo samme værdi i hele Skat Nova 

 
Det har indtil nu i Skat Nova været muligt at indtaste værdi af mellemregning primo i 
kapitalafkastgrundlaget med én værdi, og indtaste den samme mellemregning med en anden værdi som 
tilgodehavende i indkomst- og formueopgørelsen.  
 
Med den rettelse vi har foretaget i strukturen, så kan mellemregning nu kun indtastes et sted, og det sikrer 
at der ikke kan være forskel på saldo for mellemregning primo. 
 

3.1.2 Hvor skal jeg indtaste værdi af mellemregning? 

 
Årets saldo på mellemregningen indtastes på samme måde som hidtil i virksomhedsoversigten i enten høj 
specifikation eller hovedtal. 
 

3.1.3 Felter der ikke kan indtastes i mere  

 
Saldo primo på mellemregning blev tidligere indtastet i afkastgrundlag primo.  
 

 
Dette felt er nu spærret for indtastning. 

3.1.4 Ny samlet overblik og indtastning af mellemregning 

Der er lavet et samlet indtastningsbillede for mellemregning hvor sidste og forrige års saldo skal indtastes. 
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Ultimo der svarer til årets tal kommer fra henholdsvis høj specifikation og hovedtal fra 
virksomhedsoversigten. Det er kun muligt at indtaste årets mellemregning med indehaver der. 
 
Ultimo sidste år og forrige år skal indtastes her i dette skærmbillede. 
 
Opret tidligere år skal kun anvendes hvis der har været en saldo på en mellemregning forrige år på en 
virksomhed som er lukket sidste år.  
 
For at se hvor årets ultimo saldo kommer fra, kan der klikkes på se virksomhed, så springes der til 
skærmbilledet hvor virksomhedens tal for i år er indtastet. 
 

3.1.5 Hvordan kan jeg gå til overblik og indtastning af mellemregning 

 
I virksomhedsoversigten er der kommet en ny knap: 
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Hvis du er i kapitalafkastgrundlaget i virksomhedsoversigten hvor mellemregning primo tidligere blev 
indtastet, så er der mulighed for at gå til det nye indtastningsbillede. 
 

 
 
Den tredje mulighed for at tilgå mellemregning er fra virksomhedens formue i det personlige regnskab. 
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Den sidste mulighed for at tilgå indtastningsbilledet er fra tilgodehavender i det personlige regnskab. 
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Som det fremgår af tilgodehavender er mellemregning, der ønskes vist som tilgodehavende, nu låst i sidste 
års tal, så der ikke mere kan ændres i tilgodehavende skærmbilledet, men skal ændres i det nye overblik og 
indtastningsbillede for mellemregning. 
 

3.1.6 Valg placering af mellemregning i formueopgørelsen 

 
Det har været et stort kundeønske at få mulighed for at vise mellemregning med indehaver som en del af 
virksomhedens kapitalkonto i stedet for som et tilgodehavende for indehaveren i det personlige regnskab.  
 
Skat Nova har tidligere kun beregnet øvrigt privatforbrug korrekt, såfremt mellemregning med indehaver i 
virksomhed blev medtaget som et tilgodehavende. 
 

3.1.7 Hvor kan jeg vælge placering af mellemregning?  

 
Placering kan vælges enten i tilgodehavender ved at klikke på knappen Skift. 

 
Hvis det gøres ses følgende spørgsmål, som der skal svares på. 
 

 
 
Det andet sted hvor placering kan vælges er i skærmbilledet til virksomhedens formue i det personlige 
regnskab. 
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Valget foretages for alle virksomheder som person eller personer har.  
 
Vær opmærksom på at i nogle klasse A regnskaber vil det være årets bevægelse på mellemregningen der 
fremgår af noten for egenkapital i klasse A virksomheden. 
I Skat Nova er det nødvendigt, for en korrekt skatteberegning ved anvendelse af virksomhedsordningen, 
at det er årets saldo der fremgår. 
 
Så derfor skal den driftsøkonomiske formue, der skal indtastes, være ekskl. mellemregning. 
 

3.1.8 Får jeg de korrekte tal med fra klasse A regnskab i Årsafslutning? 

 
Vi har I den sidste release af Årsafslutning der kom den 3. oktober 2019, givet mulighed for at vise 
mellemregning med indehaver som en del af egenkapitalnoten i klasse A regnskab.  
 
For at få ultimosaldo korrekt overført fra klasse A regnskabet, er det vigtigt at saldo ultimo fremgår 
korrekt af posttypeinddelingen. Se punkt 5.8.1 i information til release af Årsafslutning 2019.3.  
 

3.1.9 Hvilke tal indlæses, når jeg åbner filen? 

 
Hvis mellemregning har været indtastet i virksomhedsoversigten i kapitalafkastgrundlaget vil tal komme 
herfra, også forrige års mellemregning. 
 
Hvis mellemregning har været klikket til under tilgodehavender, således at mellemregning blev overført 
automatisk fra virksomhedstal. Så kommer tal også med, og det valg der er foretaget for visning af 
mellemregning som tilgodehavende bibeholdes. 
 
Hvis der er forskel i primotal for mellemregning i kapitalafkastgrundlag og i tilgodehavender, så er tallet 
det i kapitalafkastgrundlaget, der bliver bevaret. Dette er valgt af hensyn til skatteberegningen. 
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3.1.10 Jeg får fejl i fejlkontrollen eller formuen når jeg åbner filen? 

 
Hvis der har været en mellemregning indtastet manuelt under tilgodehavender, som også har været 
indtastet i virksomhedens kapitalafkastgrundlag. Men det har ikke været angivet under tilgodehavender at, 
der skulle ske automatisk overførsel fra virksomhedstal. 
 
Så kommer der fejl i fejlkontrollen. 
 
De kan løses ved at slette de manuelt indtastede mellemregninger i tilgodehavende. Og herefter vælge at 
de skal overføres automatisk. Så stemmer filen igen. 
 
Der kan dog være andre typer fejl f.eks.:  

a. Forskellig værdi af mellemregning på tilgodehavender og kapitalafkastgrundlag primo.  
b. Mellemregning har ikke været medtaget som tilgodehavende, så øvrigt privatforbrug har 

været beregnet forkert. 
 

3.2 Nye fejlkontroller for virksomhedstal  
 
I version 2019.1 af Skat Nova ændrede vi hvordan virksomhedens formue og bevægelser vises og 
beregnes. Det ændrede skærmbillede tilgås fra formuen i det personlige regnskab. 
 

 
 
Vi har vendt rundt på beregningen, således at formuen ultimo beregnes, i stedet for som tidligere hvor den 
blev indtastet eller overført fra høj specifikation og herudfra indirekte beregnede årets kapitalregulering. 
 
Som udgangspunkt flyttes tal automatisk på plads ved åbning af fil fra sidste år. 
 

3.2.1 Der er altid en fejlbesked når jeg har årsrullet? 

 
Ja, det vil der være fremover, hvis der er virksomhed der er indtastet i høj specifikation. 
 
Den driftsøkonomiske formue ultimo beregnes ud fra primotal og årets bevægelser. 
Ultimosaldoen er derfor som udgangspunk altid lig med primosaldoen indtil der indtastes årets tal for 
virksomheden. 
 
Fejlbeskeden vil derfor blive ved med at være der indtil der er indlæst eller indtastet virksomhedstal i høj 
specifikation. 
 

3.2.2 Er det primo eller ultimo formue der er forskel imellem? 

 
Fra denne version af Skat Nova validerer vi på både primo og ultimo formue mellem høj specifikation og 
virksomhedstal der vises i formuen i det personlige regnskab. 
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Det er for nemmere at kunne se om det kun er primo eller ultimo formuen der skal afstemmes og tilrettes. 
Eller om det er begge tal der ikke stemmer. 
 

 
 
Fejl er markeret med rødt udråbstegn og rød tekst med ’Der er fejl i virksomheden’ vises. Den, eller de 
virksomheder der har fejl vises i overblikket med rødt. 
 
For at se hvilke tal der stemmes af til i høj specifikation kan der klikkes på ’Gå til virksomhed’ 
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Ultimo afstemmes til egenkapital her kr. 270.000. Og primotal sammenholdes. 
Efter rettelse af tal i enten høj specifikation eller i sidste års tal i virksomhedens formue. Alt efter hvor tal 
er forkert, så forsvinder de røde udråbstegn mv. I dette eksempel var det tallene i høj specifikation der 
skulle rettes. 
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3.3 Aktiesparekonto 
Der er mulighed for at indtaste værdi af aktiesparekonto i formuen. Værdien er delt op i indlånskonto og 
værdipapirdepot, samt mulighed for at modregne den skat som skal afregnes eller henføres primo året 
efter. 
 
Aktiesparekonto kan tilgås ved, i formue i det personlige regnskab, at klikke på den markerede knap. 
 

 
 
Herefter skal der indtastes i skærmbillede, jævnfør eksempel herefter.  
 
Indtastningen er opdelt i 2 dele:  

a. bevægelser på indlånskontoen 
b. bevægelser depot værdipapirer  

Bevægelser på indlånskontoen indtastes, indsatte beløb indtastes summeret med + og hævede beløb 
indtastes med –(minus). Tilsvarende indtastning for bevægelser i værdipapirdepot.  
Saldo for henholdsvis indlånskonto og depotværdi overføres automatisk til opgørelse af den samlede 
værdi af aktiesparekonto (øverste afsnit i skærmbilledet). 
 

3.3.1 Eksempel på indtastning 

 
Følgende eksempel vises indtastet i det efterfølgende skærmbillede: 
 
Aktiesparekonto er oprettet i 2019 og der sker følgende bevægelser: 

1. Der indbetales kr. 20.000 til indlånskontoen 
2. Der overføres 2 værdipapirer fra eget depot til kursværdien på overførselsdatoen til 

aktiesparekontoen. 
a. Værdipapir 1 værdi kr. 18.000 
b. Værdipapir 2 værdi kr. 10.000 samlet kr. 28.000 

3. Herefter købes der 2 nye værdipapirer 
a. Værdipapir 3 købt til kr. 6.000 
b. Værdipapir 4 købt til kr. 9.000 samlet kr. 15.000 

4. Senere på året er modtaget 2 udbytter, beløbet er indbetalt på indlånskontoen 
a. Udbytte af værdipapir 1 kr. 300 
b. Udbytte af værdipapir 4 kr. 500 samlet kr. 800 

5. Ultimo året er værdien af værdipapirerne samlet steget med kr. 2.400. 
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6. Skatten på de 17%, der skal afregnes via aktiesparekontoen, beregnes af det pengeinstitut 
hvor personen har aktiesparekontoen og forfalder til betaling den 22. januar efter 
kalenderårets udløb.  

a. Den beregnede skat kr. 544, kan afsættes skyldigt ved at modregne det i værdien 
af indlånskonto og værdipapirdepot.  

 

 
 
 

7. Det er den samlede værdi af aktiesparekontoen der overføres til balancen som 
formueværdi, her kr. 50.656. 
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8. Den samlede påvirkning af privatforbruget i kapitalforklaringen, summen af indskud og 
hævninger vises her i overblikket kr. 48.000. 

9. Øvrige bevægelser der forklarer hvordan saldoen udvikler sig fra primo til ultimo vises 
som en samlet kapitalregulering for aktiesparekontoen i udskriften af indkomst- og 
formueopgørelsen. 

 
Her ses hvorledes tal vises i kapitalforklaringen: 
 

 
 
Skatten af værdistigning og udbytte på aktiesparekontoen afregnes via aktiesparekontoen, så der overføres 
ingen beløb til oplysningsskemaet eller til beregning af skat i årsopgørelsen. 
 

3.3.2 Jeg kan ikke åbne sidste års tal? 

 
Det er første år aktiesparekontoen kan opstå, så vi har låst for indtastning i tidligere år. Lås op knapperne 
kan først aktiveres til næste år og året efter, når det bliver relevant at kunne indtaste i felterne. I Skat Nova 
2021 vil alle kolonner/år være åbne for indtastning. 
 

3.3.3 Jeg har overført værdipapir til og fra egne depoter 

 
Der er ikke automatisk sammenhæng mellem værdipapirer indtastet formuen eller i værdipapirmodulet, 
over til værdipapirer i aktiesparekontoen.  
 
Hvis der overføres fra eget depot til aktiesparekontoen eller den anden vej. Så skal overførslen registreres 
som et salg eller køb i eget depot, hvilket kan medføre avance eller tab der skal beskattes. 
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3.4 Investorfradrag 
Det nye ligningsmæssige fradrag, som er nævnt i punkt 2.1.4 placeres i gruppen med øvrige 
ligningsmæssige fradrag i udskriften af indkomst- og formueopgørelsen. 
 
 

3.5 Overførsel af længere tekster til udskrift 
Tidligere blev tekster over 50 tegn kortet af ved overførsel til udskrift af indkomst- og formueopgørelsen i 
Årsafslutning. 
 
Vi har fået ændret dette således at der nu kan overføres tekster der er op til 100 tegn.  
 
 

3.6 Rettelse diverse fejl 

3.6.1 Virksomhedsformue 

Fejl i virksomhedsformue hvis der er indtastet i hovedtal og samtidig er indtastet i kapitalreguleringer, som 
har været en fejl i Skat Nova 2019.1, er rettet. 
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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. 


