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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2021.2 

1.1 Første version, der kan beregne skat for 2022 
Skat Nova 2021.2 er den første version af programmet, som kan benyttes til beregning af skat for 
indkomståret 2022. Bemærk dog at dette kræver licens til Skat Nova 2022 (Se afsnit 1.3). 
 
Skat Nova 2021 kan dermed benyttes til: 
 

• Oplysningsskema og årsopgørelse for 2021 

• Personligt Regnskab for 2021 

• Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2022 
 
Ved oprettelse af ny kundesag i Skat Nova 2021.2 fås disse valgmuligheder: 
 

 
 
 
Bemærk muligheden for Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2022. Denne nye mulighed bliver først 
tilgængelig, når der er aktiveret en licens, der giver adgang til Skat Nova 2022 eller Skat Professional Nova 
2022. 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 2022 til 2021 – man kan dog godt ændre fra 2021 til 
2022. Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at beregne forskudsskat for 2022, med helt samme 
indkomstforhold som i 2021. Hvis du ønsker at lave en forskudsberegning for 2022 med udgangspunkt i 
en eksisterende beregning for 2020 eller 2021, så findes der mulighed for at ’års-rulle’ filen. Det kan du 
læse mere om nedenfor i afsnit 2.1.4 Dan forskudsopgørelse for 2022 med udgangspunkt i tal fra 2020 
eller 2021. 
 

1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Du skal bruge Skat Nova 2021 til at beregne forskudsskat og lave forskudsopgørelser for 2022. 
 
Du skal også bruge Skat Nova 2021 til at lave oplysningsskemaer, årsopgørelser og 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 SKAT, og hvor data kan importeres fra Skattemappen (R75). I marts måned 
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2022 udkommer Skat Nova 2021 i en version, hvor oplysningsskemaerne for 2021 kan indberettes 
elektronisk. 
 
Ændring af forskudsopgørelser for 2021 skal du fortsat lave i Skat Nova 2020. 
 

1.3 Aktivering af licens til Skat Nova 2022 
For at få adgang til Forskudsskema og forskudsopgørelse for 2022 kræves der licens til Skat Nova 2022 
eller Skat Professional Nova 2022. Hvis du har købt licens hertil kan licensen aktiveres på følgende måde. 
 
Start Skat Nova 2021. 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: 
 

 
 
 
NB: En dato langt ude i fremtiden, betyder blot at licensen er tidsubegrænset. 
 
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 du modtaget fra Wolters Kluwer. 
Alternativt fremgår det af seneste faktura fra Wolters Kluwer. 
 
Du vil modtage en aktiveringskode på den angivne E-mailadressen. Den skal indtastes i næste 
skærmbillede. 

 

 
 
Indsæt den tilsendte aktiveringskode i dialogboksen og tryk ”Næste”. 
 
Bemærk, at der kan gå et minut eller 2 inden du modtager aktiveringskoden. 
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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: 
 

 
 
 
 
Efter genstart kan Skat Nova anvendes med den nye licens. 
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2 Skat Nova 

2.1 Skatteberegningsmæssige ændringer i 2022 

2.1.1 Kommune- og kirkeskatteprocenterne for 2022 er inkluderet 

Programmet indeholder kommune- og kirkeskatteprocenterne for 2022, som de forelå den 26. oktober 
2021. 
 

2.1.2 Skatteberegning med satser og regler for 2022 

Skatteberegningen for 2022 sker med uændrede satser samt regulerede grundbeløb efter PSL § 20 (indeks 
118,3) når bortses fra følgende, hvor der er sket ændringer i forhold til 2021: 
 

• Servicefradrag (maks. 6.400 kr.) 

• Ekstra servicefradrag er bortfaldet (midlertidigt indført i 2021) 

• Håndværkerfradrag for grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm 
(maks. 12.900 kr.) 

• Lavere personfradrag for alle fyldt 18 år (46.600 kr.) 

• Højere topskattegrænse (552.500 kr.) 

• Højere maksimalt beskæftigelsesfradrag (41.600 kr.) 

• Højere sats for beskæftigelsesfradrag (10,65%) 

• Højere maks. årligt indskud uden fradrag på aldersopsparingsordningen - fra og med det 5. år før 
folkepensionsalderen (54.200 kr.) 

• Satsen for bundskat er 12,10% (For Christiansø dog 4,1%) 

• Satsen for det skrå skatteloft er 52,07% 

• Den supplerende skattefri kompensation for afgiftsforhøjelser (”Grøn check”) er ændret. I 2022 
udgør den 60 kr. pr. barn (dog højst 2 børn) under 18 år til ikke-pensionister og 200 kr. til 
pensionister. Beløbene fordobles, hvis hele børne- og ungeydelsen udbetales til én person.  

 
På nuværende tidspunkt foreligger der ikke oplysninger om ændring i følgende satser: 
 

• Beregnet kapitalafkastsats 

• Rentekorrektionssats 

• Procent ved betaling af forskudsskat efter indkomstårets udløb. 

• Procenttillæg for restskat og overskydende skat vedr. foregående indkomstår. 

• Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige  
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2.1.3 Kompensation for afgiftsforhøjelser – Grøn check 

Den supplerende skattefri kompensation for afgiftsforhøjelser (”Grøn check”) er ændret. I 2022 udgør 
den 60 kr. pr. barn (dog højst 2 børn) under 18 år til ikke-pensionister og 200 kr. til pensionister. Beløbene 
fordobles, hvis hele børne- og ungeydelsen udbetales til én person.  
 
For indkomståret 2022 har vi derfor ændret på hvordan antal børn, der berettiger til grøn check skal 
vælges i Skat Nova. Her ses et klip fra stamdata: 
 

 
 
Bemærk i den sammenhæng at vi ikke overfører antal børn ved overførsel af data fra et tidligere 
indkomstår. Det skyldes at vi ikke kan afgøre om et barn berettiger til enkelt- eller dobbeltydelse.   
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2.1.4 Dan forskudsopgørelse for 2022 med udgangspunkt i tal fra 2020 eller 2021 

Man kan danne en ny forskudsopgørelse for 2022 ved blot at oprette en ny kundesag og indtaste det hele. 
Programmet indeholder dog også andre muligheder, der kan gøre det lidt lettere. Disse muligheder findes 
dels i programmets baggrundsbillede – dels i Fil-menuen. 
 

 
 

Man kan vælge ”Dan forskud 2022 ud fra 2020” eller ”Dan forskud 2022 ud fra 2021”.  
”Dan forskud 2022 ud fra 2020” kan overføre data fra Årsopgørelse 2020. 
”Dan forskud 2022 ud fra 2021” kan overføre data fra Forskudsopgørelse 2021. 
Der dannes i begge tilfælde en ny fil, hvortil kundens stamdata, ejendomme og virksomheder overføres. 
Desuden overføres indkomster og fradrag til forskudsskemaet uden reguleringer. Specifikationer overføres 
ikke. 
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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, 
årsopgørelser samt personlige regnskaber med indkomst- og formueopgørelser. 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 Skatteforvaltningen 

▪ Integration til Årsafslutning 

 
Skat Nova er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket gør udarbejdelsen af 
skatteberegningen effektiv og sikker. 


