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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2019.3 

1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Du skal bruge Skat Nova 2019 til at lave oplysningsskemaer, årsopgørelser og personlige regnskaber for 
året 2019. 
 
Med Skat Nova 2019.3 kan du hente data fra Skattemappen (R75). Midt i marts kommer Skat Nova 
2019.4 som desuden kan benyttes til elektronisk indberetning. 
 
Du skal også bruge Skat Nova 2019 til at beregne forskudsskat og lave forskudsopgørelser for 2020. 
 

1.2 Nyhederne i denne version 
Nedenfor beskrives nyhederne i denne version. I afsnittet Skat Nova, beskrives de ændringer, der er 
tilgængelige for alle, mens afsnittene Værdipapir Nova og Skat Professionel Nova beskriver de elementer, 
der kun er tilgængelige for brugere med licens til disse. 
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2 Skat Nova 

2.1 Hente data fra Skattemappen (R75) 
Skat Nova 2019 kan nu hente data fra Skattemappen (R75). 
 
Vigtigt! 
Officielt åbner Skatteforvaltningen for at hente data for 2019 den 4. februar 2020.  
 
Vær dog opmærksom på at data fra SKAT ikke kan forventes at være komplette på dette 
tidspunkt.  
 
Skatteforvaltningen har oplyst at visse dele, fx vedrørende ejendomme, først vil være inkluderet fra ca. 9. 
marts 2020. 
 

2.1.1 Forbedret import af ejendomme 

Vi har fået adgang til at hente flere oplysninger om ejendomme fra R75. Dermed kan vi eliminere tidligere 
problemer med forkert ejendomstype. For tofamiliehuse kan vi desuden nu aflæse om disse er med 1 eller 
to ejerboligværdier. Vi kan, foruden aktuel ejedomsværdi, nu også hente ejendomsværdierne fra 2001 og 
2002. 
 
Vær dog opmærksom på at disse nye oplysninger ikke vil være på plads i R75, når SKAT åbner for det i 
starten af februar. Vi må regne med at de fulde oplysninger om ejendomme først er klar i R75 fra midten 
af marts måned. 
 
Vær desuden opmærksom på, at de nye muligheder primært giver fordele ved oprettelse af nye 
kundesager. Ved kundesager, hvor du har hentet data fra tidligere års datafil, bliver oplysningerne om 
ejendomstype og tidligere ejendomsværdier hentet derfra. 
 

2.2 Oplysningsskemaet for 2019 
I forhold til 2018, er der ikke mange ændringer på oplysningsskemaet for 2019.  
 
Rubrik 123 / Felt 025 ”Er sikkerhedsstillelse afviklet før 1. januar 2018?” udgår og skal således ikke 
længere indberettes. 
 
Der er tilføjet felter vedrørende investorfradrag. Vi tilføjede disse i Skat Nova 2019.2, der udkom i 
oktober 2019, men nævner dem lige igen nedenfor. 
 

2.2.1 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. 
 

 
 

2.2.2 Virksomhedens regnskabsoplysninger 

I virksomhedens regnskabsoplysninger er der foretaget en ændring i rubrik 305 / felt 609, idet der nu er 4 
valgmuligheder hvor der tidligere kun var tre: 
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2.3 Udenlandsk udbytteskat betalt mere end lempet 
I skærmbillederne til udenlandske indkomster er der tilføjet 2 ekstra felter for at kunne håndtere både den 
skat, der kan lempes og den reelt betalte skat i udlandet. 
Ændringen er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 4.3 Udenlandsk udbytteskat betalt mere end lempet. 
 
For brugere af Skat Professionel Nova er ændringen væsentlig for privatforbruget i indkomst- og 
formueopgørelsen. Forholdet er dog også væsentligt i relation til at gøre opmærksom på udbytteskatter, 
betalt i udlandet, som evt. kan tilbagesøges. 
 

2.4 Ændring af satsen for bundskat fra 2020 
Folketinget har den 30. januar vedtaget at sænke bundskatten med 0,03% fra og med indkomståret 2020. 
Den nye sats er gældende for hele indkomståret 2020 og fremad. Det sker for at kompensere for små 
forhøjelser af de kommunale skatter. Vi har derfor rettet satsen i Skat Nova 2019.3.  
 
Bemærk at denne ændring ikke har nogen betydning for indkomståret 2019, men udelukkende påvirker 
beregningen af skatterne for 2020. Der vil ikke ske nogen ændring af den automatiske forskudsregistrering 
fra SKATs side. Den nye sats vil blive benyttet hvis forskudsskatten for 2020 af andre årsager skal ændres. 
Den vil naturligvis under alle omstændigheder blive benyttet når slutskatten for 2020 skal beregnes i 
forbindelse med årsopgørelsen for 2020 i foråret 2021.  
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3 Værdipapirer 
Værdipapirmodulet indeholder væsentlige forbedringer vedrørende udenlandske værdipapirer. 
Se mere herom i Vejledning Værdipapir Nova 
 
Bemærk specielt nyhederne i disse afsnit: 
3. Udenlandske værdipapirer i Værdipapir Nova 
4.2 Overførsel af udenlandske papirer til Det personlige regnskab 
4.3.2.1 Særligt vedrørende udenlandske værdipapirer 
9.5 Validering vedrørende udenlandske værdipapirer 
 
  

https://software2.wolterskluwer.dk/WEB%20FAQ/Værdipapir%20FAQ/Daglig%20brug/11%20Hvordan%20indtaster%20jeg%20værdipapirer,%20når%20jeg%20har%20Værdipapir%20modulet.pdf
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4 Skat Professionel Nova 

4.1 Hente data fra Skattemappen (R75) 
Skat Professionel Nova 2019 kan nu hente data fra Skattemappen (R75). 
 
Vigtigt! 
Før import fra Skattemappen (R75), skal der vælges hvad der skal udarbejdes, der er forskel på hvad der 
importeres fra Skattemappen, alt efter om der er valgt Personligt regnskab eller Oplysningsskema.  
 

 
 
Ligeledes er der forskel på import, alt efter om værdipapirmodulet er slået til, eller ikke slået til. 
 

4.2 Tilgodehavender – nu med kapitalregulering  
En regulering, f.eks. et tab på et tilgodehavende i balance i indkomst- og formueopgørelsen, skulle i 
versioner før Skat Professionel Nova 2019.3, reguleres manuelt i privatforbrugslisten i kapitalforklaringen, 
hvis øvrigt privatforbrug skulle vise det korrekte forbrug. 
 
Nu er der tilføjet et felt i tilgodehavender hvor et tab eller anden regulering der ikke skal påvirke øvrigt 
privatforbrug kan indtastes. 
Hertil er tilføjet en ny linje i kapitalforklaringen der viser reguleringen af tilgodehavender. 
 
Indtastning af regulering/tab sker i tilgodehavender i balancen. 
 
Her ses i eksemplet at tilgodehavende er faldet med kr. 300.000, de kr. 100.000 er tabt og de resterende kr. 
200.000 er modtaget og dermed skal øvrigt privatforbrug påvirkes hermed. 
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Herefter ses visning i kapitalforklaringen. 
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4.3 Udenlandsk udbytteskat betalt mere end lempet 
I udland er der tilføjet 2 felter for at kunne håndtere både den skat der kan lempes og den reelt betalte skat 
der skal påvirke øvrigt privatforbrug i indkomst- og formueopgørelsen. Det er betalt udbytteskat af 
aktieindkomst der er ændret. 
 

4.3.1 Indtastning indtil version 2019.3 af Skat Nova 

Udbytte og betalt skat indtastes, herefter ses at der er indtastet det reelt betalte beløb på kr. 5.000, denne 
indtastning giver et korrekt øvrigt privatforbrug i kapitalforklaringen i indkomst- og formueopgørelsen. 
Der lempes korrekt i skatteberegningen for kr. 3.000. Så skatteberegningen er korrekt. 
 

 
 
Men felt på oplysningsskemaet for den udenlandske skat er forkert. 
 
Som det fremgår at teksten herefter, er det kun den skat der kan lempes for der skal indtastes. Herved 
bliver øvrigt privatforbrug forkert i kapitalforklaring. 
 

 
 
Så derfor har vi tilføjet de ekstra felter, så både udfyldelse af oplysningsskemaet og øvrigt privatforbrug 
kan blive korrekt. 
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4.3.2 Indtastning i version 2019.3 af Skat Nova 

Udbyttet indtastes i relevant felt og der vælges lempelsesprincip.  
Herefter indtastes den reelt betalte/indeholdte udbytteskat. 
Nu beregnes ud fra land og DBO den maksimale lempelse.felt 540. Dette beregnede tal skal fremgå på 
oplysningsskemaet. 
 
Hvis der er betalt mere udbytteskat end der kan lempes for opgøres beløbet der herefter kan tilbagesøges i 
det udland hvori skatten er indeholdt. Tilbagesøgningsblanketter hertil kan rekvireres i det pågældende 
udland. 
 

 
 
Herefter bliver både øvrigt privatforbrug i kapitalforklaringen og udfyldelse af oplysningsskemaet for 
udland korrekt.  
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Udbytteskat der kan tilbagesøges i udlandet betragtes som en betalt skat. Såfremt det ønskes søgt tilbage 
kan det afsættes som et tilgodehavende. Dette skal pt. gøres manuelt.  
 
 

4.4 Overførsel af udenlandske papirer i værdipapirmodul til indkomst- og 
formueopgørelsen 

Som beskrevet i afsnit om værdipapir så er der lavet integration mellem udenlandske værdipapirer 
indtastet i Værdipapir Nova og de udenlandske oplysningsskemaer. Og der overføres nu udenlandske 
udbytter og avancer/tab specificeret til indkomst- og formueopgørelsen.  
 

4.4.1 Land skal vælges på de enkelte værdipapirer efter årsrulning  

Udenlandske værdipapirer der er oprettet sidste år i Værdipapir Nova er ikke tilknyttet et land. 
For at få integration til de udenlandske oplysningsskemaer, skal der tilknyttes  
 

 
 
Land vælges ved at finde Sverige i ’Land’ og herefter i tilknyt land, her ses det at der allerede er oprettet et 
Sverige som skal vælges, det er også muligt at oprette en ny Sverige. 
 



   

  
  

Side 14 af 23 
 

Skat Nova 2019.3 
Nyheder og vejledning  

 
 

4.4.2 Udbytte og indeholdt udbytteskat skal fremover indtastes på det enkelte værdipapir 

Tidligere skulle den samlede udbytteskat for f.eks. 3 tyske aktier samles i et beløb og indtastes samlet på 
oplysningsskemaet for Tyskland.  
Denne indtastning sker fremover på hver enkelt udenlandsk aktie, og summeres automatisk på det 
udenlandske oplysningsskema.  
Se ovenfor i skærmbilledet i punkt 4.4.1 hvor skatten skal indtastes. 
 

4.4.3 Hvad skal jeg være opmærksom på? 

Ud over valg af land så integration etableres, så vil vi gøre opmærksom på følgende steder hvor der skal 
vurderes og evt. indtastes. 
 

1. Er der autokurs på det udenlandske papir eller skal kursen indtastes manuelt 
2. Er værdipapiret i udenlandsk depot eller i dansk depot, det gør en forskle i hvilket rubrik 

nummer avance og udbytte skal placeres i på oplysningsskemaet. 
3. Ved salg kan der vælges at anvende avanceberegning, det kan ske for hvert enkelt papir, 

eller samlet for alle. 
4. Den udenlandske indeholdte udbytteskat skal indtastes i DKK. Dette beløb forventer vi 

vil være med i indlæsning fra R75. Men vær opmærksom herpå såfremt der indtastes 
manuelt. 
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4.4.4 Hvordan ser værdipapirnoten ud i Årsafslutning? 

Her ses noten med bevægelser, SAS og BMW er de udenlandske, som ikke tidligere var med i afkast delen 
af noten, men kun i formuedelen: 
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4.4.5 Sammenligningstal er ikke specificerede 

Det er ikke muligt at indtaste sammenligningstal til udenlandske udbytter og avancer, der nu er 
specificerede pr. værdipapir hvis der anvendes værdipapirmodul. 
 
Begrundelsen for at vi har valgt at det ikke er muligt. Skyldes at vi har prioriteret at formue og 
kapitalforklaring ved årsrulning og åbning fra tidligere versioner af Skat Nova 2019 kan åbnes uden fejl. 
Og specifikationer findes ikke i tidligere versioner. 
 
I værdipapirnoter med bevægelser i udskrift i Årsafslutning er der ikke sammenligningstal for afkast og 
avancer og det har der heller ikke været tidligere, det er kun hvis der vælges ’to kolonne noter’ til f.eks. 
aktieudbytte at sammenligningstallene mangler. 
 
Til næste års version af Skat Professionel Nova 2020, der kommer til efteråret vil den specifikationsgrad 
der er for årets tal blive årsrullet, således at der kommer sammenligningstal til næste år. 
 
Her ses eksempel på forskel i specifikation i indkomstopgørelsen. 
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I udskriften i Årsafslutning ser indkomstopgørelsen ud på følgende måde: 
 

 
 

4.4.6 Jeg bruger personligt regnskab men har ikke værdipapirmodul? 

Så sker indtastning helt som tidligere. 
 
Den udenlandske akties værdi, samt til- og afgang indtastes i formuen under aktier. 
Afkast indtastes i det udland aktien er fra. Udland oprettes manuelt. 
Eventuel avance/lagerbeskatning beregnes manuelt og indtastes også i det tilhørende udland. 
 
Visning i personligt regnskab i Skat Nova og i udskriften i Årsafslutning 
 
Alle udenlandske udbytter og avancer der er aktieindkomst samles for alle lande og vises i en samlet linje i 
indkomstopgørelsen og den tilhørende note. Visning er ikke specificeret på hverken lande eller 
værdipapirer. 
Formueværdien af hver enkelt udenlandsk aktie vises sammen med værdien af de danske aktier i noten 
med bevægelser. 
 
 
 

4.5 Grønt ark udskrift og afstemning tilrettet 
Vi har tilføjet tekst til afstemningslinjer i det grønne ark, og højrestillet overskriften når der udskrives, så 
det er lettere at se hvilke tal der er i hvilken kolonne. 
 
Teksten i afstemningen er fordelt i 3 linjer. Tal der afstemmes til kapitalforklaringen eller balancen i de 
forrige faneblade, samt afstemning af den samlede indkomst til de 2 faneblade med indkomst for 
henholdsvis person 1 og person 2. 
 



   

  
  

Side 18 af 23 
 

Skat Nova 2019.3 
Nyheder og vejledning  

 
 
 

4.6 Investorfradrag i indkomst- og formueopgørelsen 
Der er som nævnt i punkt 2.2.1 tilføjet et felt til investorfradrag. 
 
Det er et ligningsmæssigt fradrag og er placeret i gruppen øvrige ligningsmæssige fradrag i udskriften af 
indkomst- og formueopgørelsen i Årsafslutning. 
 
I indkomst- og formueopgørelsen påvirker fradraget ikke det øvrige privatforbrug, men betragtes som et 
beregnet fradrag. 
Det selskab der er investeret i som giver muligheden for fradraget, er købt som aktier, og 
anskaffelsessummen af aktien vil påvirke privatforbruget. 
 
Investorfradraget og købet af selskabet/aktien der giver retten til fradrag, er med i følgende linjer i 
kapitalforklaringen. 
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Udskriften i Årsafslutning viser investorfradraget på følgende måde: 
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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. 
 

 
 

  

mailto:software@wolterskluwer.dk
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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. 


