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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2022.1 

1.1 Første version af Skat Nova 2022 
Vi er nu klar med en ny årgang af Skat Nova. Med Skat Nova 2022 kan du lave oplysningsskemaer, 
årsopgørelser og indkomst-/formueopgørelser (personlige regnskaber) for 2022.  
 

1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Skat Nova 2022.1 skal du bruge til at lave oplysningsskemaer, årsopgørelser og indkomst-
/formueopgørelser (personlige regnskaber) for året 2022 – denne version er primært anvendelig for 
personer med bagudforskudt indkomstår. 
 
Omkring 1. februar 2023 udkommer programmet i en version, hvor programmet er tilpasset det nye 
oplysningsskema for 2022 fra Skatteforvaltningen, og hvor data kan importeres fra Skattemappen (R75). I 
marts måned 2023 udkommer Skat Nova 2022 i en version, hvor oplysningsskemaerne for 2022 kan 
indberettes elektronisk. 
 
Hvis du skal lave forskudsopgørelser for 2023, skal du vente til ultimo oktober 2022, hvor Skat Nova 2022 
udkommer i en version, der kan klare denne opgave. 
 
Ændring af forskudsopgørelser for 2022 skal du fortsat lave i Skat Nova 2021. 
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2 Skat Nova 

2.1 Nyhederne i denne version 
Skat Nova 2022.1 rummer som udgangspunkt de samme muligheder og funktioner som Skat Nova 2021.5 
– blot i en ny årgang af programmet, hvor de primære funktioner bliver slutskat for 2022 og forskudsskat 
for 2023 – sidstnævnte dog først til oktober. 
 

2.2 Sats for udskudt skat 
Vi har tilføjet mulighed for at ændre default-værdien for satsen for udskudt skat, samt at en administrator 
kan bestemme om satsen skal være fast for alle brugere eller må ændres af den enkelte bruger. 
 
Til dette formål er der tilføjet nogle indstillingsmuligheder i filen SkMaster.ini som ligger gemt/placeret 
samme sted som Skat Nova er installeret. Dvs. at filen er fælles for alle brugere, hvis Skat Nova ligger på 
en fælles filserver. 
 
De nye indstillinger er dels AdminControlsUdskudtSkatVSOSats under Policies, og 
DefaultUdskudtSkatVSOPct under UdskudtSkat. 
 
Hvis disse nye indstillinger ikke angives i SkMaster.ini vil programmet fungere som hidtil. 
 
DefaultUdskudtSkatVSOPct kan indeholde den ønskede sats, mens AdminControlsUdskudtSkatVSOSats 
kan have værdierne 0 eller 1. 
 
0 betyder at den enkelte bruger kan ændre satsen for udskudt skat. 
1 betyder at den enkelte bruger ikke må ændre på satsen som er fastsat af administrator. 
 
Uden benyttelse af disse nye indstillinger, vil Skat Nova benytte en sats på 53,0% og med mulighed for at 
den enkelte bruger kan vælge noget andet. Det ser sådan ud i virksomhedsoversigten: 
 

 
 
Herunder ses et eksempel på benyttelse af de nye indstillinger: 
 
[Policies] 
AdminControlsUdskudtSkatVSOSats=0 
[UdskudtSkat] 
DefaultUdskudtSkatVSOPct=57.5 
 
I eksemplet vil Skat Nova som udgangspunkt benytte den valgte default-sats på 57,5%: 
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Men det vil være muligt at vælge noget andet - sådan: 

 
 
Med disse indstillinger: 
 
[Policies] 
AdminControlsUdskudtSkatVSOSats=1 
[UdskudtSkat] 
DefaultUdskudtSkatVSOPct=57.5 
 
Vil du se denne besked ved oprettelse af ny kundefil: 
 

 
 
…og sådan ved åbning af en eksisterende kundefil: 
 

 
 
I virksomhedsoversigten vil det se sådan ud – og tjekboksen kan ikke markeres: 
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2.3 Udgåede felter i oplysningsskemaet 
 
Følgende felter er udgået og kan ikke længere benyttes: 
 
335 Forskerløn mv. uden AM-bidragspligt 
 
444 Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før 1. januar 2010 omfattet af overgangsreglerne for 
ratepensioner og ophørende alderspension 
 
482 Renteudgifter offentlig gæld 
 
 

2.4 Modregne tab fra aktiebaserede investeringsselskaber i 
udbytter/gevinster fra unoterede aktier 

Vi har foretaget rettelse vedrørende beregningen af modregning af tab fra aktiebaserede 
investeringsselskaber i udbytter/gevinster fra unoterede aktier. Dvs. situationer, hvor man har input i 
rubrik/felt 345 (dansk) og/eller rubrik 375 (udenlandsk). Der var nogle situationer vi håndterede forkert. 
 

2.5 Underspecifikation af inputfelt i udenlandsk indkomst 
Vi har rettet en fejl i opsummering af en beløbskolonne i specifikation af udenlandske indkomster. Fejlen 
opstod i situationer hvor man benyttede valutaomregning. 
 
 

3 Værdipapirer 
 
Skat Nova 2022.1 rummer som udgangspunkt de samme muligheder og funktioner som Skat Nova 
2021.5. 
 
 
 



   

  
  

Side 7 af 28 
 

Skat Nova 2022.1 
Nyheder og vejledning  

4 Skat Professionel Nova 

Skat Nova 2022.1 rummer som udgangspunkt de samme muligheder og funktioner som Skat Nova 
2021.5. 
 

4.1 Visning af fælles bankmellemværende eller prioritetsgæld som 1 linje 
I fælles balance summeres bankmellemværender eller prioritetsgæld der har nøjagtig samme tekst fremover 
til en samlet linje. 
 
Så fremover kan import fra R75 ske for hver person, og fælles konti eller gæld summeres herefter 
automatisk i udskrift og vises på 1 linje. 
 
I indtastning til bankmellemværende og prioritetsgæld vises de 2 linjer særskilt som de er importeret, og 
her er der i overblik tilføjet en kolonne med ejerandel for person 1, således at det er nemmere at se, hvem 
der har indestående eller gæld. 
 

 
 
I fælles formue vises kun en summeret linje. Det er den der overføres til udskrift i Årsafslutning.  
Her vises eksempel på summering: 
 

 
 
NB: hvis alle bankkonti er navngivet ens f.eks. Danske Bank og ikke andet, så summeres alle konti til en 
linje i fælles regnskab.  
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4.1.1 Tidligere løsning og tilretning 

Ved udarbejdelse af en indkomst- og formueopgørelse for begge personer ønskes fælles prioritetsgæld og 
fælles bankkonti ofte vist som 1 linje i stedet for i 2 linjer med halv saldo til hver. 
 
I Skat Professionel Nova 2021 og tidligere år, skulle der allerede ved import af R75 tages stilling til om der 
ønskes visning i 1 eller 2 linjer. En ’tung’ proces som skulle huskes til næste år. 
 
Alt efter hvordan der er indtastet/indlæst i 2021 og hvad, der ønskes vist i 2022, skal I være 
opmærksomme på følgende: 
 
Herefter vises de forskellige scenarier som der kan være indtastet/indlæst i, i 2021 filer. Overskrift viser 
udgangspunkt, og punkter under forklarer hvorledes der skal tilrettes alt efter hvilken visning der ønskes i 
note i Årsafslutning. 
 
Ved ønske om visning af fælleskonti som 1 linje 
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Ved ønske om visning af fælleskonti som 2 linjer 
 

 
 

4.1.2 Tilretning ved tidligere import med faktor af fælleskonti 

Jf. ovenfor så er udgangspunkt forskelligt for filer fra sidste år. Men hvis der er importeret med en faktor, 
kan følgende tilretnings rækkefølge bruges: 
 

1. Importer for begge personer – uden faktor. 
2. Den person der er blevet importeret med faktor 2 sidste år, skal i bankmellemværende 

eller prioritetsgæld have ændret ejerandel fra 50 til 100. Sidste års tal og forrige års tal skal 
ændres til halvdelen af saldo og renter. Gøres ved at åbne sidste års tal og rette. 

3. Herefter skal den anden halvdel af sidste og forrige års tal, der lige er korrigeret hos den 
anden person, tilføjes hos den der ikke fik noget importeret sidste år. Det gøres ved at 
åbne sidste års tal og tilføje. 

4. Tekst skal være ens på begge personers andel af gæld eller indestående, ellers summeres 
linjer ikke i udskrift i noter i fælles indkomst- og formueopgørelse. 

5. Tjek at der ikke er fejl i fejlkontrollen vedr. formue primo sidste år, og at sidste års 
formue stemmer.  

6. Dette gøres for alle fælleskonti og fælles prioritetsgæld.  
 
 

4.2 Afrundinger 
Afrunding af ulige tal på fælles formueposter giver udfordringer i Skat Professionel Nova.  
 
Derfor har vi ændret på afrunding, nogle af de steder, hvor vi oplever at en del brugere skal ændre til lige 
tal for at undgå fejlbeskeder og differencer i indkomst- og formueopgørelsen. 

4.2.1 Renter 

Renter bliver fremover nedrundet i Skat Nova på samme måde som hos SKAT. 
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Nedrunding sker dog kun hvis der indtastes et ulige beløb på en konto der er angivet ejerandel forskellig 
fra nul eller 100. 
 
Hvis der importeres fra SKAT er det afrundede tal der importeres. 
 
Dvs. som eksempel vil en fælleskonto for 2 ægtefæller med 127 kr. i renteudgift blive nedrundet til 2 x 63 
kr., som der gives fradrag for i indkomstopgørelsen. Ved afstemning af tal i R75 afstemning i programmet 
vil indtastede renter stemme til indberettede renter. 
 
Afrundingen giver en forskel på 1 krone, der altid reguleres i øvrigt privatforbrug, eller for skattepligtig 
kursavance i prioritetsgæld reguleres til kapitalregulering af prioritetsgæld. 

4.2.2 Bank 

Ulige saldi på fælles bankmellemværender, eller beregning af årets påvirkning af ’Øvrigt privatforbrug’ 
grundet ulige saldo dette år og lige saldo sidste år, har i nogle filer givet differencer mellem formue, 
kapitalforklaring og indkomst. 
 
Vi har ændret afrunding og fordeling, således at der ved indtastning af et ulige tal på et fælles 
bankmellemværende ikke opstår differencer. 
 
Der afrundes både på dette og sidste års tal. Så I vil kunne opleve at enkelte filer, der årsrulles fra sidste år, 
vil have et ændret ’Øvrigt privatforbrug’ sidste år med en krone.  
 

4.2.3 Prioritetsgæld 

Ulige saldi på fælles prioritetsgæld eller beregning af årets påvirkning af ’Øvrigt privatforbrug’ grundet 
ulige saldo dette år og lige saldo sidste år, har i nogle filer givet differencer mellem formue, 
kapitalforklaring, indkomst og kursregulering af formue. 
 
Vi har ændret afrunding og fordeling, således at der ved indtastning af et ulige tal på en fælles 
prioritetsgæld ikke opstår differencer. 
 
Der afrundes både på dette og sidste års tal. Så I vil kunne opleve at enkelte filer, der årsrulles fra sidste år, 
vil have et ændret øvrigt privatforbrug eller en ændret kursregulering sidste år med en krone.  
 

4.2.4 Virksomhedstal høj specifikation 

Afrunding af tal i høj specifikation mellem ægtefæller/samlevende ejere af fællesvirksomhed er ændret, fra 
at afrunde enten op eller ned for begge personer (tværsum stemte aldrig på linje hvis ulige tal), til at 
afrunde på person 1 og herefter fordele det resterende beløb til person 2. 
 
Dvs. at indtastning eller indlæsning af tal i sig selv ikke længere giver en difference.  
 
Der kan dog godt stadig opstå forskelle der skal tilrettes. F.eks. hævninger som fremgår af kapitalnote i 
klasse A regnskab kan være anderledes pr. person end ejerfordelings procent. Det samme kan gælde for 
andel af resultat og formue primo.   
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Her ses eksempel på afrunding i 2021 Skat Nova og efterfølgende de tilsvarende tal indtastet i 2022 Skat 
Nova. 
 
Skat Nova 2021 
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Som det fremgår, er der differerer i summer på tværs. 
Så her var løsning tidligere at afrunde, så differencer forsvandt, men ikke nødvendigvis på alle linjer. Og 
evt. tilrette formue og hævninger så det stemte til note i klasse A regnskabet. 
 
Skat Nova 2022  
 
Det samme eksempel indtastet i Skat Nova 2022.  
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Her ses den automatiske afrunding, programmet foretager: 
 

 
 
Her er en difference i forhold til fordelingen af formue ovenfor i balancen. 
Herefter tjekkes til kapitalnoter i klasse A regnskabet for at se nøjagtig fordeling, herudfra kan det ses om 
det er hævninger, formue primo, resultat eller andet der skal fordeles anderledes, så det stemmer til noter i 
klasse A regnskabet. 
 
Herefter er rettelse foretaget ved at ændre hævninger. Hvis interessenterne ikke har samme indestående, 
f.eks. ved forskellige hævninger i virksomheder, vil der være forskelligt indestående, som så vil være de tal 
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der skal stemme til det der står i klasse A regnskabet. Så hvis der er forskel i indestående, skal denne 
forskel fremgå af afstemningen. 
 
 

 
Efter tilretning af hævninger, stemmer fordelingen i dette eksempel. 
 
Er der behov for at fordele eller afrunde anderledes end programmet gør automatisk, så åbnes kolonner 
for person 1 og 2 i toppen af skærmbilledet i høj specifikation – se herefter: 
 

   
 

4.3 Sats for udskudt skat VSO 
Årets sats for udskudt skat i virksomhedsoversigt og for udskudt skat i formuen, er nu identisk og angives 
kun et sted – i virksomhedsoversigten. 

 
 
Det bliver også muligt at have forskellig sats for person 1 og person 2 i udskudt skat af opsparet overskud 
i overskud i virksomhedsordningen i formuen, det var ikke muligt tidligere. 
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Tilretning af sidste års satser sker i formuen i udskudt skat Virksomhed. Her kan der også hoppes til der 
hvor årets sats rettes. 
 

 
 
 
 

4.4 Ejendomme i virksomheder  
Det er fra Skat Nova 2022 programmet muligt at markere en ejendom som tilhørende en virksomhed, 
således at ejendomsværdi, anskaffelsessum eller skønnet værdi ikke vises i formue i det personlige 
regnskab.  
 
Felterne skal markeres manuelt år for år. Der er pt. ikke validering til markering som erhvervsmæssig 
udlejning eller udlejet til nærtstående og antal dage med udlejning.  
 
Markering sættes ikke automatisk, ved angivelse af, hvis f.eks. ejendommen er erhvervsmæssigt udlejet.  
 
Ovennævnte betyder at det ikke længere er nødvendigt at slette ejendomsværdier, angivet for en ejendom 
der udlejes erhvervsmæssigt, for at formueopgørelsen bliver korrekt. 
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4.5 Ejendomme specifikation af værdiregulering  
Værdiregulering, salgssum, ombygningsudgift af ejerbolig blev tidligere summeret i en linje i 
formueforklaringen/kapitalforklaringen, som regulering af ejendom. Dette betød at en ønsket opdelt 
visning i udskrift i flere linjer var besværlig. 
 
Nu vises de forskellige reguleringer særskilt i kapitalforklaringen i Nova, og samles i udskrift i 
Årsafslutning i en samlet linje som tidligere. Men fordi de nu opgøres specificeret, og dermed overføres i 
flere linjer til udskriften, er det muligt at specificere yderligere i udskrift såfremt det ønskes.  
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4.6 Virksomhed automatisk visning som aktiv eller gæld 
Manuel markering af om værdi af virksomhed skal vises som aktiv eller som gæld er ændret til automatisk 
valg af visning, alt efter om værdi er positiv eller negativ. 
 
Manuel markering i Skat Professionel Nova 2021 og tidligere. 
 

 
 
I Skat Professionel Nova 2022 placeres ’Driftsøko. formue ultimo’ automatisk alt efter fortegn, pr. 
virksomhed. Det er både årets og sidste års tal der placeres automatisk.  
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Her ses placering i formue af ovennævnte tal. 
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4.7 Specifikation af fejl/forskel i primo formue  
En fejlkontrol i programmet angiver, hvis der ikke er sammenhæng mellem formue primo sidste år og de 
værdier i balancen for de enkelte formueposter der udgør værdien. 
 

 
 
Denne afstemning er udvidet med følgende: 
 
Formue primo, der er årsrullet fra sidste års program, vises specificeret fordelt på formueværdier.  
 
Denne specifikation bruges til at angive hvor en eventuel difference stammer fra. 
 
Et ofte set scenarie (og spørgsmål til support) er følgende: 
 

1. Bruger ruller en fil fra sidste år og tjekker at formuen stemmer vha. fejlkontrol – alt er 
som det skal være. 

 

2. Der indlæses nye tal til programmet og bankmellemværender eller aktier har nu rigtig 
mange linjer. For at få overblik, slettes nogle linjer, hvor der ikke er tal i år eller sidste år 
(men der var forrige år). 
 

3. Pludselige er der mange fejl i fejlkontrollen, bl.a. den ovenfor markerede, om 
sammenhæng mellem formueværdier.   
 

4. Tidligere viste fejlkontrollen ikke hvor der er forskel i forhold til årsrullet formue fra 
sidste års program. Så her måtte man tjekke manuelt til sidste års tal i formue og derved 
finde hvor forskel er. 
 

5. Nu fremgår det hvilken type balancepost der er ændret i forhold til årsrulning. 
 

Så her fremgår det, at der er ændret i bankmellemværende for person 2, i forhold til den fil der er årsrullet 
fra. 
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Den årsrullede specificerede formue vises også: 

Så fejlfinding af formueposter slettet eller ændret ved en fejl, bliver lettere at finde. 
NB: fejlbeskeden vise kun hvis der er fejl i formuen primo. 
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4.8 Korrektion tidligere år  
Ved korrektion af formue primo sidste år viste fejlkontrollen en fejl, som ikke var en fejl. Fejlen svarede til 
korrektionen der er foretaget til egenkapital primo. 
 

 
 
Dette er rettet således at den manglende linje i afstemning af formuen primo, nu er med i afstemningen, så 
der ikke vises fejl i fejlkontrol, medmindre der er en ’rigtig’ fejl. Her ses afstemning med markering af nye 
linjer. 
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4.9 Link og vejledning til løsning af fejl i fejlkontrol 
Vi oplever mange der er i tvivl om sammenhæng mellem tal for virksomhed i høj specifikation og i det 
personlige regnskab i formuen. 
 
Hvis der er forskel i primo eller ultimo virksomhedsformue, mellem høj specifikation og tilsvarende tal i 
formuen, vises følgende fejlbesked. 
 

 
 
Hvis der dobbeltklikkes på fejlbeskeden eller vælges ’Gå til’, ender man i følgende skærmbillede. Bemærk 
vi har indsat link til vejledning om hvordan sammenhænge er, så de røde udråbstegn ’fejl’ forsvinder. 
Linket vises kun hvis der er differencer. 
 

 
 
 
 
 



   

  
  

Side 23 af 28 
 

Skat Nova 2022.1 
Nyheder og vejledning  

Vejledningen viser sammenhæng og forslag til rækkefølge til rettelse af tal. 
 

 
 
Grundet ændret afrunding i høj specifikation, ved fælles virksomhed, mellem person 1 og person 2, jf. 
punkt 4.2.4. vil vi forvente at nogle filer vil få en enkrones difference, ovennævnte vejledning til hjælpe til 
løsning heraf.  
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4.10 Udgåede felter i oplysningsskemaet ift. Personligt regnskab 
482, 444 og 335 er fjernet fra oplysningskemaet. Hvis der har været tastet tal i felterne sidste år, vil der ske 
følgende med tal ved årsrulning. 
 

4.10.1 Felt 444 – fradrag personlig indkomst 

Dette felt har været låst for indtastning i årets tal i 2021, så der kan ikke blive årsrullet tal. Så der skal ikke 
gøres noget og der kan ikke opstå fejl efter en årsrulning. 
 

 

4.10.2 Felt 482 – renteudgifter offentlig gæld 

Beløb til dette felt blev indtastet i bankmellemværender eller gæld i øvrigt. Det har været muligt at vælge 
offentlig gæld som type i 2021 Skat Professionel Nova, selvom feltet er udgået hos SKAT.  

 
Hvis der alligevel er blevet tastet en renteudgift, så årsrulles indtastningen, men typevalg forsvinder. 
Sammenligningstal er uændrede og for sidste års tal har det ikke betydning at der ikke er valgt type. 
 
Hvis linjen skal anvendes i 2022, skal der vælges ny type, ellers kommer en evt. renteudgift ikke med i 
årsopgørelsen og skatteberegningen. Hvis man glemmer at vælge type, vil fejlen være i fejlkontrollen. 
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4.10.3 Felt 335 – forskerløn uden AM-bidragspligt 

Beløb tastet i dette felt vil give fejl i sidste års tal efter årsrulning. Feltet og tal bliver slettet ved 
årsrulningen. Vi forventer dog ikke at feltet er blevet anvendt, idet det er fjernet hos SKAT for flere år 
siden. 
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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. 


