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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2020.8 
 

1.1 Fejl ved brug af felt 362 for brugere af indkomst- formueopgørelse 
I Skat Nova 2020.7 tilføjede vi et felt 362 for at løse et problem med beregning af 
befordringsfradragstillæg for personer, der har fået udbetalt indefrosne feriemidler. 
 
Feltet ses her: 

 
 
Det gav desværre et problem i indkomst- formueopgørelser og resulterede i disse fejlbeskeder i 
fejlkontrollen. 
 

 
 
Fejlen opstår i sager, hvor der udarbejdes indkomst- formueopgørelse (personligt regnskab) og hvor felt 
362 er benyttet. 
 
Dette problem er løst i Skat Nova 2020.8. 
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1.2 Kontrol på indtastede datoer i specifikationen til underholdsbidrag mv. 
 
Vi har tilføjet kontrol på de indtastede datoer i specifikationen til dette felt: 
 

 
 
Det kontrolleres nu, hvis der er valgt ”børnebidrag” og ”en del af året”, at dato-felterne er udfyldt med 
gyldige datoer indenfor indkomståret. 
 

 
 
Denne fejl vil blive vist ved tryk på OK, hvis der er fejl i datoerne: 
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2 Support og installation 

2.1 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. 
 

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

 
 

  

mailto:software@wolterskluwer.dk


   

  
  

Side 5 af 6 
 

Skat Nova 2020.8 
Nyheder og vejledning  

3 Skat Nova - Produktinformation 

3.1 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.  
 

3.2 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. 
 

3.3 Faglighed 
Skat Nova sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din skatteberegning i henhold til gældende 
skattelovgivning og god revisorskik.  
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3.4 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. 


