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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2021.1 

1.1 Første version af Skat Nova 2021 
Vi er nu klar med en ny årgang af Skat Nova. Med Skat Nova 2021 kan du lave oplysningsskemaer, 
årsopgørelser og indkomst-/formueopgørelser (personlige regnskaber) for 2021.  
 

1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Skat Nova 2021.1 skal du bruge til at lave oplysningsskemaer, årsopgørelser og indkomst-
/formueopgørelser (personlige regnskaber) for året 2021 – denne version er primært anvendelig for 
personer med bagudforskudt indkomstår. 
 
Omkring 1. februar 2022 udkommer programmet i en version, hvor programmet er tilpasset det nye 
oplysningsskema for 2021 fra Skatteforvaltningen, og hvor data kan importeres fra Skattemappen (R75). I 
marts måned 2022 udkommer Skat Nova 2021 i en version, hvor oplysningsskemaerne for 2021 kan 
indberettes elektronisk. 
 
Hvis du skal lave forskudsopgørelser for 2022, skal du vente til ultimo oktober 2021, hvor Skat Nova 2021 
udkommer i en version, der kan klare denne opgave. 
 
Ændring af forskudsopgørelser for 2021 skal du fortsat lave i Skat Nova 2020. 
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2 Skat Nova 

2.1 Nyhederne i denne version 
Skat Nova 2021.1 rummer som udgangspunkt de samme muligheder og funktioner som Skat Nova 2020.6 
– blot i en ny årgang af programmet, hvor de primære funktioner bliver slutskat for 2021 og forskudsskat 
for 2022 – sidstnævnte dog først til oktober. 
 

2.2 Forældrekøb 
Fra og med indkomståret 2021 skal der beregnes rentekorrektion (virksomhedsskatteordningen) og 
foretages en reduktion af kapitalafkastgrundlaget (virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen), 
når den skattepligtige stiller fast ejendom til rådighed som bolig for bl.a. børn og børnebørn. 
 
Der henvises til Lov nr. 2226 af den 29. december 2020 samt den Juridiske Vejledning afsnit C.C.5.2.11 
Rentekorrektion og C.C.5.2.9.3 Kapitalafkastgrundlaget for en detaljeret gennemgang af reglerne. 
 
Vi har indarbejdet de nye regler i Skat Nova 2021.1.  
 
Vi gør opmærksom på, at SKAT endnu ikke har indarbejdet disse regler i deres 
beregningssystemer. Dette sker forventeligt i begyndelsen af 2022. SKAT har ligeledes heller ikke 
ønsket at besvare en række spørgsmål vedrørende reglerne, hvorfor det skal anføres, at 
beregningerne i Skat Nova ikke er valideret i forhold til SKATs beregninger, det kan således ikke 
udelukkes, at der kan forekomme afvigelser mellem beregningerne i Skat Nova 2021.1 og de 
beregninger, der vil fremkomme på Årsopgørelserne for 2021 fra SKAT. Vi vil naturligvis i takt 
med at SKAT indarbejder reglerne i deres beregningssystemer, løbende tilpasse vores 
beregninger, hvis der skulle være behov herfor.    
 

2.2.1 Hvor tilgår jeg Forældrekøb? 

Funktionaliteten til indtastning af Forældrekøb tilgås via Virksomhedsoversigten under punktet Indstillinger, 
sikkerhedsstillelse, indskudskonto og forældrekøb. Forældrekøb for henholdsvis person 1 og person 2 aktiveres 
vha. knapperne Person 1 og/eller Person 2. 
 
Når funktionaliteten er aktiveret, kan den tilgås direkte fra Oversigten til venstre i skærmbilledet. 
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Hvis skærmbilledet Forældrekøb ved en fejl er blevet aktiveret, og brugeren ønsker at fjerne det fra 
Oversigten i venstre side, kan dette gøres ved at åbne Forældrekøb og trykke på knappen Slet forældrekøb i 
øverste højre hjørne. 
 

2.2.2 Indtastning af Forældrekøb 

Skærmbilledet til indtastning af Forældrekøb er opdelt i 2 dele. Den øverste del anvendes til indtastning og 
resultat af beregningerne. Den nederste del kan tilgås, såfremt brugeren ønsker detaljerede 
beregningsoplysninger om en specifik ejendom. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at i alle de felter i virksomhedsoversigten, hvor det er muligt at 
angive en værdi af en ejendom, skal værdien opgøres på baggrund af reglerne i Virksomhedsskattelovens § 
8, stk. 2. Det skal i alle tilfælde være værdien før en eventuel reduktion efter disse nye regler, der skal 
angives. Dvs. det er altid Skat Nova, der beregner en eventuel reduktion. 

 
Alle tal til brug for beregninger skal indtastes manuelt. Der overføres ikke tal fra f.eks. indtastning i høj 
specifikation af virksomhedstal eller fra virk. ejendomme hvis dette modul er anvendt.  
 
Felter til indtastning: 

• Samlede aktiver og passiver – primo og ultimo. Skal kun anvendes, hvis den 
skattepligtige anvender virksomhedsskatteordningen. Hvis skatteyderen anvender 
kapitalafkastordningen, men brugeren også ønsker mulighed for at se resultatet ved 
anvendelse af VSO, så skal tallene også være indtastet. Det skal bemærkes, at de 
indtastede beløb, skal være opgjort efter reglerne i Virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 
2, dvs. opgjort som fandt virksomhedsskatteordningen anvendelse. 

• Virksomhed. Feltet er et drop-down felt, dvs. brugeren udfylder feltet ved at vælge på en 
liste. Listen indeholder alle de virksomheder, som den valgte skatteyder driver. Når der er 
valgt en virksomhed, vil Skat nova automatisk overføre de beregnede værdier til den 
valgte virksomhed. 

• Ejendom. Feltet er et indtastningsfelt med mulighed for valgfri indtastning. 
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• Var ejendommen stillet til rådighed primo. Feltet er et drop-down felt med 
mulighederne ja og nej. Hvis der svares ja, kan der ske en reduktion af årets 
kapitalafkastgrundlag, og primo værdierne kan indgå i en eventuel beregning af 
rentekorrektion (kun VSO). Der skal svares ja, hvis en ejendom i en eksisterende 
VSO/KAO er stillet til rådighed ved indkomstårets begyndelse. Der skal også svares ja, 
hvis der er tale om en nyetableret ordning, hvor ejendommen indgår som aktiv fra 
opstarten, og ejendomme er stillet til rådighed. 

• Var ejendommen stillet til rådighed ultimo. Feltet er et drop-down felt med 
mulighederne ja og nej. Hvis der svares ja, kan der ske en reduktion af næste års primo 
kapitalafkastgrundlag, og ultimo værdierne kan indgå i en eventuel beregning af 
rentekorrektion (kun VSO). Der skal svares ja, hvis en ejendom i en eksisterende 
VSO/KAO er stillet til rådighed ved indkomstårets afslutning. 

• Rådighedsandel i % primo og ultimo. Feltet anvendes til at angive, om ejendommen 
udelukkende er stillet til rådighed for en person omfattet af reglerne, f.eks. et barn. Hvis 
barnet alene har rådighed over ejendommen, skal værdien af feltet være 100 %. Hvis 
barnet f.eks. bor sammen med en person, der ikke er omfattet af reglerne, og dette kan 
godtgøres ved f.eks. en lejekontrakt og betaling af husleje, så skal værdien af feltet være 50 
%. 

• Ejendommens værdi primo/ultimo. Her indtastes ejendommens værdi opgjort jf. 
Virksomhedsskattelovens § 8, stk. 2 

 
De beregnede reduktioner af kapitalafkastgrundlaget bliver vist i skærmbilledet til indtastning af 
kapitalafkastgrundlaget og i udskrifterne Virksomhedsoverblik. 
 
En eventuel rentekorrektion vil blive vist i udskriften Virksomhedsoverblik – VSO. 
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2.3 Service- og håndværkerfradrag 
Folketinget har vedtaget en ekstraordinær forhøjelse af service- og håndværkerfradragene. Forhøjelsen 
gælder kun for indkomståret 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: 
 

  

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 Værdipapirer 
 
Skat Nova 2021.1 rummer som udgangspunkt de samme muligheder og funktioner som Skat Nova 
2020.6. 
 

4 Skat Professionel Nova 

Skat Nova 2021.1 rummer som udgangspunkt de samme muligheder og funktioner som Skat Nova 
2020.6. 
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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. 


