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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2021.5
1.1

Andre vejledninger

Her finder du links til andre aktuelle vejledninger, der kan være relevante for brugen af Skat Nova 2021.
Systemkrav, installationsvejledning mv. til Skat Nova
Systemkrav, installationsvejledning mv. til Skat Professionel Nova
Skat Nova genveje
Skat Nova 2021:
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2021.1
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2021.2
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2021.3
Nyheder og vejledning til Skat Nova 2021.4
Vejledning Værdipapir Nova
Vejledning til import fra Skattemappen (R75)
Vejledning i elektronisk indberetning af oplysningsskemaer
Vejledning i flytning af private renter - feltlåste felter
Vejledning til Micro-opdatering

1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?

Du skal bruge Skat Nova 2021 til at lave oplysningsskemaer, årsopgørelser og personlige regnskaber for
året 2021.
Med Skat Nova 2021.4 kan du hente data fra Skattemappen (R75) samt indberette oplysningsskemaer
elektronisk til Skatteforvaltningen.
Du skal også bruge Skat Nova 2021 til at beregne forskudsskat og lave forskudsopgørelser for 2022.

1.3 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 R75 afstemning, print

Muligheden for at vise en R75 afstemning – den fås ved valg af R75 afstemning i Arbejdsgangen – er
blevet godt modtaget af mange brugere af programmet.
Vi har derfor tilføjet en mulighed for at udskrive den på papir eller som pdf-fil.
Vi har desuden ændret lidt på udseendet af skærmbilledet.

Menuen, i øverste venstre hjørne af afstemningsbilledet, har ændret udseende og har fået tilføjet mulighed
for print:

Dette print kan desuden fås ved tryk på printer-knappen i billedets øverste højre hjørne:

Udskriften indeholder informationerne fra skærmbilledet.
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2.2 Rubrik-numre i ejendomsbilledet samt ændret logik vedr. rubrik 699
I skærmbilledet til input af data vedrørende ejendomme, har afsnittet vedrørende Udlejning og erhverv
fået tilføjet Skat’s rubriknumre på flere af felterne. Det gør det lettere at finde de tilsvarende rubrikker hos
Skat.
Bemærk at rubriknumrene er forskellige for ejendomme beliggende i Danmark hhv. i udlandet.
Bemærk desuden at rubrik 699 vedrørende udlejning til nærtstående skal indberettes til Skat, hvis
ejendommen er beliggende i Danmark og mindst én af rubrikkerne 201, 205 eller 207 er udfyldt med en
værdi. Vi har derfor gjort det sådan at markeringen i feltet Er de indtastede oplysninger i
overensstemmelse med hvad der er registreret hos Skat? Automatisk fjernes hvis disse rubrikker er
udfyldt. Dermed markeres feltet til indberetning i indberetningsmodulet.

2.3 Rettelse vedrørende certifikatvalg (SA Pro - R75 og indberetning)
På Skat Nova forsiden har vi tidligere – til Skat Nova 2021.4 – beskrevet hvordan man kunne undgå en
fejlbesked vedrørende kommunikationsobjektet. En besked, der kunne komme ved forsøg på at hente
eller indberette data til Skat. En rettelse i programmet løser nu problemet.
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2.4 Elektronisk indberetning af udenlandske indkomster mv.
Med Skat Nova 2021.4 blev det muligt at inkludere disse udenlandske indkomster i den elektroniske
indberetning til Skat:

•
•
•
•

Udenlandsk lønindkomst
Renter og formue fra udlandet
Udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser
Udenlandsk ejendom

Med Skat Nova 2021.5 har vi tilføjet mulighed for, i et vist omfang, at importere tidligere indberettede
udenlandske indkomster fra R75.
Det vil typisk dreje sig om situationer, hvor skatteyder selv har indberettet noget udenlandsk indkomst (én
af de ovenfornævnte indkomstarter) via skats TastSelv-løsning. Disse vil efterfølgende, i et vist omfang,
kunne indlæses fra R75 til Skat Nova, således at man kan arbejde videre med dem i Skat Nova – og fx
ændre indberetningen.
Bemærk, at der normalt ikke sker 3. parts indberetning af udenlandske indkomster til Skat. Man vil derfor
ikke kunne foretage R75-import af udenlandske forhold i samme omfang som for de danske.
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3 Virksomhed
3.1 Mulighed for negative renteindtægter

Vi har fra Skat Nova 2021.5 åbnet op for indtastning af negative renteindtægter i virksomhedsmodulet i
Skat Nova.
Det er således nu muligt, i både hovedtal og høj specifikation, at indtaste negative renteindtægter.

Hvis der anvendes overførsel af klasse A regnskaber fra Årsafslutning, vil eventuelle negative
renteindtægter nu også blive overført.

4 Værdipapirer
4.1 Køb og salg af investeringsbeviser kan indtastes med 4 decimaler
Vi har i år konstateret, at der nu er et behov for muligheden for at angive køb og salg af flere typer
investeringsbeviser med decimaltal.
Vi har derfor gjort det muligt at indtaste køb og salg af investeringsbeviser med op til 4 decimaler. Dette
betyder samtidig, at køb og salg registreret hos Skat med decimaler, vil blive importeret fra R75 med
decimaler.
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5 Skat Professionel Nova
5.1 Bankmellemværender

Diverse ændringer for bedre overblik og anvendelse

5.1.1

Flere linjer vises i overblik

Der vises nu 20 linjer i overblik i stedet for 10.

5.1.2

Advarsel ved sletning af konto

Der er en del brugere der gerne vil rydde op i gamle bankkonti, og det er ok. Men hvis en bankkonto
slettes, og den har en saldo forrige år (vises ikke i oversigt eller udskrift), så påvirkes øvrigt privatforbrug i
sidste års kapitalforklaring – og dermed en difference i kapitalforklaringen.
En konto der indeholder data i felter – især forrige års felt – bør ikke slettes.

Beskeden der vises hvis en konto med saldo forrige år ønskes slettet, er følgende:

Kontoen kan godt slettes, men vær opmærksom på at så skal formue primo sidste år tilrettes andet
relevant sted.
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5.2 Ejendomme – ny tekst ved både køb og salg samme år
Ved både køb og salg af den samme ejendom i det samme år, så er det nettobeløbet (salgssum-købssum)
der skal indtastes i feltet, teksten ud for feltet er tilrettet så den er mere sigende.

Hvis der er tale om et salg indtastes hele salgssummen i feltet.

5.3 Afrundinger – 1 kr. differencer

Aktiver og gældsposter ejet af begge ægtefæller/samlevende med 50% til hver, der har en ulige værdi eller
et ulige afkast, kan være et problem at få til at stemme i indkomst- og formueopgørelsen.
Vi er i gang med at gennemgå og tilrette de enkelte områder, så I på sigt vil opleve færre
afrundingsdifferencer.

5.3.1

Ejendomme

Til denne release har vi tilrettet værdi af ejendomme, så en ulige værdi kan fordeles og ikke giver
differencer.
Alt efter hvordan I evt. har valgt at justere en tidligere difference, kan I opleve, at den tilretning, I har
foretaget, skal fjernes.
Vi fortsætter med de øvrige områder til de næste releases.
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5.4 Diverse fejlrettelser
5.4.1

Udskudt skat % visning i note

Udskudt skatteprocent på 57 eller 57 med et ciffer, har tidligere givet en fejl i noten i indkomst- og
formueopgørelsen. Procent i noten viste 56,99 i stedet for 57,00.
Ovennævnte fejl er nu rettet.
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6 Support og installation
6.1 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.

6.2 Program installation

Support-siderne på nettet indeholder vejledning i installation af programmet.
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7 Skat Nova - Produktinformation
7.1 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.

7.2 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.

7.3 Faglighed

Skat Nova sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din skatteberegning i henhold til gældende
skattelovgivning og god revisorskik.
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7.4 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.

Side 12 af 12

