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1 Hvad er Værdipapirmodulet – Værdipapir Nova? 
Værdipapirmodulet – Værdipapir Nova - er et tillægsmodul til Skat Nova og Skat Professionel Nova. 

Modulet understøtter en effektiv håndtering og administration af kundens værdipapirer i forbindelse med 

udarbejdelse af selvangivelse og Personligt regnskab. Værdipapir Nova understøtter R75 import fra SKAT 

samt automatisk kursopdatering af månedlige ultimo kurser på en lang række noterede danske 

værdipapirer. 

 

1.1 Grundlæggende om Værdipapir Nova 

Værdipapir Nova er et depotbaseret værdipapirsystem. Det betyder, at systemet er konstrueret med 

udgangspunkt i, at alle værdipapirer ligger i et (eller flere) depot(er).  

Konsekvensen af ovenstående er, at alle oplysninger vedrørende køb, salg, udbytter, renter mv., i alle 

tilfælde, skal være tilknyttet et depot, og at de oplysninger, der er indtastet vedrørende det enkelte depot, 

har betydning for de køb, salg mv., der er knyttet til depotet.  

 

Det er kun muligt at oprette hvert papir én gang. Hvis f.eks. begge personer i et ægtepar ejer 10 aktier hver 

i Danske Bank A/S, og disse aktier ligger i to separate depoter, vil indtastningen ske ved, at der under den 

pågældende aktie – her Danske Bank A/S - oprettes to køb a 10 aktier på to forskellige depoter, hvor 

ægtefællerne ejer hvert deres depot.  

 

System muliggør, at brugeren kan indtaste alle oplysninger (køb, salg mv.) om den samme aktie på tværs af 

depoter og ejere uden at skulle oprette det samme papir flere gange. 

 

1.2 Hvor finder jeg Værdipapir Nova? 

Adgangen til Værdipapir Nova kræver en separat licens. Hvis du som bruger af Skat Nova har en licens til 

Værdipapir Nova, vil linket ”Værdipapirer” i Indkomstoplysninger under Arbejdsgangen være blåt og 

aktivt. 
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1.3 Opbygningen af Værdipapir Nova 

Værdipapir Nova består af fem forskellige skærmbilleder og en udskrifteditor.  

 En forside  

 Et skærmbillede til indtastning af depotoplysninger  

 Tre skærmbilleder til indtastning af oplysninger vedrørende aktier, obligationer eller 

investeringsbeviser  

 Udskriftseditor 

 

1.3.1 Forsiden 

Adgangen til forsiden kan altid tilgås ved hjælp af linket ”Værdipapirer” i Arbejdsgangen. Hvis Værdipapir 

Nova allerede har været åbnet i kundefilen, kan forsiden også tilgås via linket ”Værdipapirer” i Oversigten 

i venstre side af skærmbilledet. 

 

Forsiden er inddelt i tre områder – ”Handling”, ”Oversigt over papirer” samt ”Bevægelses- og 

avanceoversigt”. 
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1.3.1.1 Handling 
 

 
Under ”Opret” (pkt. 1) er det muligt at oprette nye aktier, obligationer, investeringsbeviser og depoter.  

Under ”Depot” (pkt. 2) er det muligt at tilgå, rette og slette allerede oprettede depoter.  

Under ”Udskrift” (pkt. 3) er det muligt at tilgå udskriftseditoren. 

 

1.3.1.2 Oversigt over papirer 
 

 
Oversigten er brugerens adgang til hurtigt og nemt at overskue hele eller dele af kundens beholdning af 

værdipapirer. Det er også i oversigten, brugeren kan tilgå, rette og slette eksisterende værdipapirer.  

 

Det er brugeren selv, der vælger, hvilke dele af kundens beholdning denne ønsker at se. Dette sker ved 

hjælp af de fire indstillings muligheder under ”Vis” (pkt. 1). De fire indstillingsparametre er – Personer, 
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Papirtyper, Depoter samt indkomstår. Hvis der ønskes hurtig adgang til alle papirer fra alle indkomstår, 

kan det ske ved at afkrydse ”Vis alle papirer i oversigt inkl. dem uden beholdning” (pkt. 2).  

 

Nederst i oversigten er indsat to knapper – ”Åben papir” og ”Slet papir”. ”Åben papir” åbner det valgte 

papir og giver brugeren mulighed for at rette eller tilføje yderligere oplysninger om f.eks. køb, salg udbytte 

mv. Det er desuden også muligt at åbne et papir ved at dobbelt klikke på papiret i oversigten.  

”Slet papir” vil, efter at brugeren har bekræftet sletning, slette papiret og alle oplysninger herom fra 

Værdipapir Nova. Bemærk en sletning kan ikke fortrydes. 

 

1.3.1.3 Bevægelses- og avanceoversigt 
 

 
Bevægelses- og avanceoversigten giver et overblik over bevægelser mv. vedrørende det papir, der er valgt i 

oversigten ovenfor. Bemærk at perioden, der ønskes oplysninger for, kan indstilles under 

”indkomstperiode”. 

1.3.2 Depotoplysninger 

Depotoplysninger tilgås ved hjælp af knappen ”Ret Depot” under handlinger på forsiden. 

 
Siden ”Depotoplysninger” viser oplysninger om alle oprettede depoter samt depoternes aktuelle 

ejerandele. 
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Fra siden er det muligt at oprette, slette og redigere depoter. Det er vigtigt at bemærke, at ejerandelen, der 

aktuelt er indtastet under de forskellige depoter, vil blive benyttet, når depoterne anvendes i forbindelse 

med f.eks. køb og salg. F.eks. hvis det under en aktie indtastes, at der er købt 10 aktier til depot 88771133, 

der som vist ovenfor har en fordeling af ejerandele mellem person 1 og 2 på 50/50, vil systemet 

automatisk fordele et køb af 5 aktier til både person 1 og 2. 

 

1.3.2.1 Aktier og anparter, der ikke ligger i depot 
I en række tilfælde vil det være nødvendigt at registrere oplysninger om papirer, der ikke ligger i et depot – 

dette kunne f.eks. være anparter eller aktier uden en ISIN-kode.  

I disse tilfælde vil de oplysninger, der overføres fra SKAT naturligvis ikke indeholde et depotnummer. 

Denne problemstilling håndteres ved at oprette et depot med et depotnummer, der svarer til personens 

cpr.nr. (uden bindestreg) f.eks. 010304-1111 skrives som ”0103041111”.  

Ved R75 import fra SKAT, vil papirer af denne type, der endnu ikke er oprettet blive oprettet sammen 

med et depot, der har personens cpr.nr. 

 

1.3.3 Indtastning af værdipapirer 

Skærmbillederne til indtastning af oplysninger om værdipapirer er alle opdelt i fire afsnit. 

 Stamoplysninger 

 Hændelser (køb, salg mv.)  

 Udbytter (Renter og udlodning)  
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 Urealiseret avance  

 
 

1.3.3.1 Stamoplysninger 
 

 

Under afsnittet ”Stamoplysninger” skal brugeren indtaste/vælge stamoplysninger på det pågældende papir. 

Hvis der er tale om et noteret dansk værdipapir, vil det være muligt at hente oplysninger om navn og 

tilhørende ISIN-kode i listen i feltet ”Navn”.  

Systemet er indstillet til automatisk at hente ultimo kurser for det pågældende papir, hvis det er et noteret 

dansk papir. Hvis brugeren ønsker at angive en manuel ultimo kurs, skal det også ske i dette afsnit.  

Hvis brugeren fjerner afkrydsningen i feltet ”Auto kurs”, vil det være muligt manuelt at indtaste den 

ønskede kurs. Det vil f.eks. være nødvendigt, hvis der er tale om et unoteret værdipapir. 

 

Det er også i dette afsnit, at det skal angives, om der er tale om et udenlandsk papir.  

 

Det er vigtigt, at brugeren sikrer sig, at stamoplysningerne er indtastet korrekt, da disse oplysninger har 

betydning for, hvor de skattemæssige oplysninger som avance/tab, udbytte, udlodninger mv. placeres i 

skatteberegningen. Hvis f.eks. en aktie fejlagtigt angives som noteret i stedet for unoteret, vil det have 

betydning i forhold til, hvilke rubrikker udbytter mv. placeres i på selvangivelsen, hvilket potentielt kan 

betyde, at skatteberegningen bliver forkert.  
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Feltet ”CVR-nr.” findes kun på ”Aktier”. Feltet skal anvendes til papirer, der ikke har en ISIN-kode, 

herunder også anparter. 

 

1.3.3.2 Hændelser (køb, salg mv.) 

 
Afsnittet ”Hændelser” bruges til at indtaste oplysninger om køb og salg af aktier mv. Hvis brugeren 

ønsker at importerer data ved hjælp af R75 import, vil de enkelte køb og salg automatisk blive overført til 

”Hændelser”.  

Da der er tale om et system, der er styret ved hjælp af individuelle depoter, er det ikke muligt at oprette et 

køb eller et salg uden at knytte dette til et depot. Systemet vil altid antage, at depotnummeret, der er 

anvendt i linjen over den linje, der indtastes i, også skal anvendes i indtastningslinjen.  

 

Hvis brugeren ønsker at slette en linje med eller uden oplysninger i tabelen, sker dette ved at placere sig i 

linjen og trykke på ”Delete” knappen.  

 

Tabellen sorterer selv indtastningerne i kronologisk orden. Dette sker, når siden for det enkelte papir 

lukkes eller ved at trykke på knappen ”Opdater”.  

Hvis der er tale om et salg, vil det i linjen for det pågældende salg være muligt at indtaste en eventuel 

avance (aktieindkomst, kapitalindkomst eller/og skattefri avance). Disse oplysninger vil automatisk blive 

overført til selvangivelsen og Det personlige regnskab (hvis det anvendes).  

Bemærk, at avance/tabsoplysninger ikke overføres for udenlandske papirer. Her skal oplysninger manuelt 

indtastes ved at oprette et udland og angive selvangivelsesbeløbet her. 

 

1.3.3.3 Udbytter (renter og udlodning) 
Afsnittet ”Udbytter” anvendes til indtastning af oplysninger vedrørende udbytter mv.  

Hvis brugeren ønsker at importerer data ved hjælp af R75 import, vil udbytterne automatisk blive overført 

til ”Udbytter”. 
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1.3.3.4 Urealiseret avance 
Afsnittet skal anvendes til indtastning af årets urealiseret avance for papirer, hvor opgørelsen af 

avance/tab sker på baggrund af en lageropgørelse. 

 

 

1.3.4 Udskriftseditor 

Udskriftseditoren giver brugeren mulighed for at lave individuelt tilpassede udskrifter. 
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Under ”Vælg værdipapirer” skal brugeren vælge (pkt. 1), hvilke papirer, personer og depoter, der skal 

fremgå af udskriften.  

 

Når brugeren har valgt papirer mv., skal det vælges (pkt. 2), hvilke generelle oplysninger, der skal fremgå 

af udskriften. Hvis brugeren f.eks. ikke ønsker, at ISIN-koden skal fremgå af udskriften, skal brugeren 

fjerne krydset i feltet ”Vis felt” over feltet med overskriften ISIN-kode.  

Udskrivning aktiveres ved hjælp af knappen ”Udskriv” (pkt. 3). Efter endt udskrivning kan brugeren 

returnere til forsiden ved at hjælp af knappen ”Værdipapireroversigt”. 

 

 

2 Inddateringsmetoder i Nova Værdipapir 
 

Der er to metoder, hvorpå brugeren kan foretage inddatering i Værdipapir Nova på. Det er ved manuel 

indtastning eller/og ved R75 import fra SKAT.  

Det er muligt at anvende begge metoder i samme fil og på samme værdipapir. 

 

2.1 Manuel inddatering 

Værdipapir Nova giver brugeren fuld frihed til manuel inddatering af alle typer oplysninger. 

 

2.1.1 Særligt vedrørende indtastning af anparter og aktier uden ISIN-kode 

Hvis jeres kunde har en anpart eller en aktie uden ISIN-kode, ville disse papirer dels ikke være placeret i et 

depot og dels ikke have en ISIN-kode.  

Hvis du selv ønsker at oprette disse papirer, skal du huske at 1) oprette et depot med personens cpr.nr. 

som depotnummer (se afsnit 1.3.2.1) og 2) Indtaste papirets CVR-nummer i feltet CVR.nr. (funktionen 

findes kun for aktier). 
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Ved en efterfølgende R75 import, vil papirerne nu automatisk blive opdateret med SKATs oplysninger. 

 

2.2 R75 import fra SKAT 

R75 import er en nem og hurtig metode til inddatering i Værdipapir Nova. Ved R75 import overføres de 

værdipapirdata, som brugeren har afkrydset i R75 modulet. De værdipapirdata brugeren har valgt, vil blive 

placeret i Værdipapir Nova. 

 

2.2.1 Hvad sker der ved en R75 import? 

Når der importeres data fra R75, sker der lidt forenklet det, at programmet kontrollerer følgende:  

1. Er de depotnumre, der kommer fra SKAT kendt af programmet i forvejen (er der oprettet 

et depot med det pågældende depotnummer)? Hvis depotet/depoterne ikke er oprettet, vil 

programmet oprette depotet. Det er vigtigt at bemærke, at et forkert indtastet 

depotnummer, på et allerede oprettet depot, vil betyde, at depotet bliver oprettet (igen), og 

at papirerne bliver lagt i det nyoprettede depot.  

2. Er ISIN-koden (hvis det er et noteret papir) eller papirets navn (unoterede aktier og 

anparter) kendt af programmet i forvejen? Hvis ISIN koden eller navnet ikke er kendt, vil 

der blive oprettet et papir med ISIN koden eller navnet. 

 

2.2.2 Klargør til R75 import 

Inden der overføres data fra R75, særligt hvis dette ikke tidligere er sket, er det vigtigt, at filen er gjort 

klar til import.  

 

Med klargøring menes der, at du som bruger særligt skal sikre dig, at 

 de papirer, der er oprettet i Værdipapir Nova, har korrekt ISIN-kode (noterede papirer) eller 

korrekt navn (unoterede papirer, herunder også anparter). 

 de depoter, der allerede er oprettet, har korrekt depotnummer. 

 hvis du anvender Det personlige regnskab, vil værdipapirer, der allerede er oprettet manuelt i Det 

personlige regnskab, efter importen fremgå to gange – se afsnit 4.4 Synkronisering af data mellem 

Værdipapir Nova og Det personlige regnskab. 
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Det skal bemærkes, at denne ”klargøring” forventeligt kun skal foretages 1. gang, brugeren anvender R75 

import på den pågældende kunde. Ved de efterfølgende importer ”kender” systemet allerede depotnumre 

og ISIN-koder.  

Hvis der ved senere importer er nye depoter og/eller ISIN-koder, vil disse blot blive tilføjet til systemet. 

 

2.2.3 Særligt vedrørende R75 import af fællesdepoter 

Hvis jeres kunder har fællesdepoter, og disse depoter endnu ikke er oprettet i Værdipapir Nova, vil 

depotet i forbindelse med R75 importen blive oprettet med en 100 % ejerandel til den person, hvorpå der 

importeres først.  

Årsagen til dette er, at importen altid foretages på en person af gangen, og at det ikke på baggrund af 

oplysningerne på den enkelte person er muligt at se, at der er tale om et fællesdepot.  

Dette mindre problem kan løses på to måder:  

1. Brugeren kan oprette depotet (og indtaste korrekte ejerandele) inden R75 importen. 

2. Brugeren kan manuelt tilrette depotets ejerandele efter importen af data for den første person.  

 

2.2.4 Særligt vedrørende R75 import af anparter og aktier uden ISIN-kode 

Hvis jeres kunde har en anpart eller en aktie uden ISIN-kode, ville disse papirer dels ikke være placeret i et 

depot og dels ikke have en ISIN-kode. 

For at løse disse problemer vil oplysninger vedrørende disse papirer, f.eks. indberettede oplysninger om 

udbytter, automatisk blive ”lagt” i et depot med personens cpr.nr. som depotnummer (se afsnit 1.3.2.1) og 

papiret vil få tildelt det CVR-nr. som er indberettet til SKAT.  

Hvis du selv ønsker at oprette disse papirer inden R75 importen, skal du huske at 1) oprette et depot som 

beskrevet ovenfor med personens cpr.nr. som depotnummer og 2) Indtaste papirets CVR-nummer i feltet 

CVR.nr. (funktionen findes kun for aktier). 

 

Ved en efterfølgende R75 import, vil papirerne nu automatisk blive opdateret med SKATs oplysninger. 
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3 Udenlandske værdipapirer i Værdipapir Nova 
 
Hvis bruger indtaster udenlandske værdipapir i Værdipair Nova, vil de skattemæssige oplysninger som 

f.eks. avance, tab, udbytter udlodninger mv. ikke automatisk blive overført til skatteberegningen. For at 

disse oplysninger indgår i skatteberegningen, er det i øjeblikket nødvendigt også at oprette et ”Udland” og 

indtaste oplysningerne her.  

 

Brugeren opretter et udland ved at vælge ”Udenlandsk indkomst” under menupunktet 

”Indkomstoplysninger” i ”Arbejdsgangen”. 

 

 

 

4 Værdipapir Nova og ”Det personlige regnskab” 
 

Alle oplysninger fra Værdipapir Nova overføres til Det personlige regnskab. Dog bliver de skattemæssige 

oplysninger – avance/tab, udbytter, udlodninger mv. for udenlandske papirer ikke overført i øjeblikket (se 

herom nedenfor).  

 

Vigtigt!!! De værdipapirer, der oprettes direkte i Det personlige regnskab, overføres ikke til Værdipapir 

Nova. Data kan kun bevæge sig fra Værdipapir Nova til Det personlige regnskab og ikke den modsatte 

vej. 
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4.1 Eksempel på overførsel fra Værdipapir Nova til Det personlige regnskab 

I eksemplet er der oprettet en noteret aktie i Værdipapir Nova. Aktien ligger i et fælles depot med 

ejerandelene 50/50.  

I eksemplet er der en anskaffelse i et tidligere indkomstår samt køb, salg og udbytte i indeværende 

indkomstår. 

 

 

 

I Det personlige regnskab vil indtastningen se ud som vist nedenfor 
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Det er vigtigt at bemærke følgende:  

 Når et værdipapir er overført fra Værdipapir Nova, vil der, når papiret er valgt i oversigten, fremgå 

følgende tekst med rød ”Dette papir er overført fra værdipapirmodulet”. Knappen ”se handler” vil 

desuden også være aktiveret. 

 Sidste årsoplysninger overføres ikke fra Værdipapir Nova. Sidste års tal vil altid være en overførsel 

af de tal, der faktisk blev anvendt i Det personlige regnskab i sidste indkomstår (hvis sidste års fil 

er overført). Denne metode er valgt for at sikre, at en korrektion af historiske data i Værdipapir 

Nova ikke, uden brugeren er opmærksom herpå, ændre de oplysninger, der faktisk fremgik af sidste 

års personlige regnskab. Hvis brugeren ønsker at ændre sidste års data i det personlige regnskab, 

skal det gøres manuelt ved først at afkrydse ”lås op” i sidste års kolonne og herefter manuelt ændre 

data. 

 Når der er tale om en beholdning af aktier i et fælles depot, vil beholdningen blive vist på to linjer, 

hvor den ene linje er person 1’s andel af beholdningen, og den anden linje er person 2’s andel af 

beholdningen. 

 Dette års data kan ikke ændres fra siden i Det personlige regnskab. Hvis disse data skal ændres, skal 

det ske i Værdipapir Nova. Brugeren får adgang til det valgte papir i Værdipapir Nova ved at trykke 

på knappen ”Se handler”. 

 Hvis brugeren ønsker at oprettet en nyt værdipapir i Værdipapir Nova, kan det fra Det personlige 

regnskab ske ved at trykke på knappen ”Opret med handler”. 

 Vigtigt!!! De værdipapirer, der oprettes direkte i Det personlige regnskab (”Opret uden handler”), 

overføres ikke til Værdipapir Nova. 
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4.2 Overførsel af udenlandske papirer til Det personlige regnskab 

 
 
Når en bruger overfører et udenlandsk værdipapir fra Værdipapir Nova, bliver alene oplysninger om 

ultimo værdier, styk antal og beløb for køb og salg overført til Det personlige regnskab. Oplysninger om 

avance/tab, udbytter, udlodning mv. overføres som tidligere nævnt ikke. Måden, hvorpå brugeren får 

disse oplysninger med i Det personlige regnskab (og selvangivelse og skatteberegning), er ved at oprette 

det udland hvor papiret stammer fra og indtaste udbytter, udlodninger mv. under dette udland.  

Brugeren opretter et udland ved at vælge ”Udenlandsk indkomst” under menupunktet 

”Indkomstoplysninger” i ”Arbejdsgangen”. 

 

Visning af udenlandske udbytter, avancer mv. i udskriften af Det personlige regnskab sker samlet i et 

beløb pr. type. Afkastet vises ikke i f.eks. aktienoten for det enkelte papir, som det sker med danske aktier. 
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4.3 Hvad sker der ved sletning af et værdipapir i Værdipapir Nova? 

Hvis brugeren sletter et værdipapir i Værdipapir Nova, vil papiret og de historiske tal fra sidste års 

personlige regnskab fortsat fremgå af Det personlige regnskab.  

Begrundelsen herfor er, at vi ønsker at fastholde de historiske data i Det personlige regnskab, og at 

historiske data i Det personlige regnskab udelukkende skal slettes/redigeres manuelt af brugeren direkte i 

Det personlige regnskab. 

 

4.3.1 Det personlige regnskab før sletning 

 
Det er vigtigt at bemærke følgende:  

 Den røde tekst ”Dette papir er overført fra værdipapirmodulet”. 

 Knappen ”Se handler” er aktiv og knappen ”Slet” er ikke aktiv.  

 Det er ikke muligt at rette i dette års tal. 
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4.3.2 Det personlige regnskab efter sletning 

 
 
Det er vigtigt at bemærke følgende: 

 Alle data fra før sletningen – både dette år og sidste år - er bibeholdt. 

 Den røde tekst ”Dette papir er overført fra værdipapirmodulet” er forsvundet. 

 Knappen ”Slet” er blevet aktiveret og knappen ”se handler” er ikke længere aktiv. 

 Det er nu muligt manuelt at slette eller redigere i alle oplysninger vedrørende værdipapiret. 

 

4.4 Synkronisering af data mellem Værdipapir Nova og Det personlige 

regnskab 

Hvis brugeren har en fil, hvor f.eks. Danske Bank A/S allerede er oprettet manuelt som et værdipapir i 

Det personlige regnskab, men altså ikke i Værdipapir Nova, vil en indtastning i Værdipapir Nova eller en 

R75 import til Værdipapir Nova medføre, at værdipapiret fremgå dobbelt i Det personlige regnskab. 
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En af måderne hvorpå brugeren kan se, hvilke oplysninger, der kommer fra Værdipapir Nova, er ved at se 

efter den røde tekst ”Dette værdipair er overført fra værdipapirmodulet”. Hvis denne tekst ikke er synlig, 

når aktien er valgt i ”Overblik aktier”, er der tale om en aktie mv., der er manuelt oprettet i Det personlige 

regnskab. 

 

Hvis brugeren oplever at værdipapiret fremgår dobbelt, kan det rettes på følgende måde (det antages, at 

brugeren ønsker at anvende Værdipapir Nova på det pågældende papir i fremtiden). Rettelsen er kun 

nødvendigt det første år. I de efterfølgende år vil data automatisk blive overført til den linje i Det 

personlige regnskab, der er knyttet til papiret i Værdipapir Nova:  

1. Overfør (manuelt) sidste års data fra det manuelt indtastet værdipapir til det papir, der er overført 

fra Værdipapir Nova. 

2. Slet det manuelt indtastede papir ved at trykke på knappen ”Slet”. 
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5 Valideringer og fejlkontroller 

5.1 Sammenhæng mellem ISIN-kode og navn 

På alle papirer, der er registret som 1) noteret og 2) ikke udenlandske, foretager vi en validering mellem 

det navn, der er indtastet, og det navn, der er knyttet til den indtastede ISIN-kode i vores kurslister.  

Hvis programmet finder en uoverensstemmelse mellem navn og ISIN-kode, vil fejlen blive vist i den 

indbyggede fejlkontrol. 

Fejlkontrollen tilgås via værktøjslinjen. 

 

Fejlkontrollen har i dette tilfælde registreret et problem i det nævnte papir. Hvis du vil rette fejlen, kan du 

enten dobbeltklikke i det blå felt eller trykke på knappen ”Gå til”, hvorefter det fejlbehæftede papir bliver 

åbnet. 
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Du kan nu rette fejlen.  

 

Tip. Hvis du ønsker at hente navnet fra vores kursliste, kan du dobbeltklikke i feltet ”ISIN-kode” og 

herefter trykke på ”Enter”. Systemet vil nu spørge dig, om du ønsker at ændre navnet. 

 

5.2 Negativ beholdning 

På alle papirer sker der en løbende validering af, om depotbeholdningen er negativ.  

Hvis et papir har en negativ beholdning, vil der blive vist en generel fejlbesked i fejlkontrollen. 

 

Hvis du vil rette fejlen, kan du enten dobbeltklikke i det blå felt eller trykke på knappen ”Gå til”, hvorefter 

Værdipapirforsiden bliver åbnet.  

På Værdipapirforsiden vil navnet på alle de papirer, der er fejlbehæftet, være fremhævet med rød skrift. 

 

Du kan åbne det ønskede papir ved 1) at dobbeltklikke på papiret eller 2) markere papiret og trykke på 

”Åben papir”. 
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Når papiret er åbnet, vil alle de datoer, hvor beholdningen er negativ, være markeret med rød. I dette 

tilfælde er problemet, at der bliver solgt 30 stk. af den pågældende aktie, inden aktierne er anskaffet. 

Problemet løses her ved at indtaste det manglende forudgående køb. 

Denne fejl vil typisk forekomme, når der foretages R75 import af værdipapirdata første gang. 

 

5.3 ISIN-kode findes allerede 

Hvis du forsøger at oprette et papir med en ISIN-kode, der allerede er oprettet, vil du ikke kunne gemme 

papiret. 

 

 

5.4 Valideringer på investeringsbeviser 

5.4.1 Den valgte investeringsinstitut type er ukendt 

Denne validering skal sikre programmet mod overførsler af ukendte investeringsinstitut typer fra SKAT. 

Hvis der overføres en type, der er ukendt i programmet, vil dette blive vist i fejlkontrollen, hvorfra det vil 

være muligt at tilgå det fejlbehæftede papir direkte. 
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5.4.2 Den indtastede investeringsinstitut aktivtype er ukendt 

Denne validering skal sikre programmet mod ukendt investeringsinstitut aktivtype. Hvis programmet 

registrerer 1) en manglende aktivtype eller 2) en ukendt aktivtype, vil dette blive vist i fejlkontrollen, 

hvorfra det vil være muligt at tilgå det fejlbehæftede papir direkte. 

 

 

I dette eksempel er fejlen, at der til den valgte institut type altid skal vælges en aktivtype. 

 

 

5.4.3 Der er oprettet et papir af typen ”Akkumulerende investeringsforening” 

Papirer af typen ”Akkumulerende investeringsforening” skal som altovervejende hovedregel beskattes 

som et investeringsselskab. Da det imidlertid ikke kan udelukkes, at enkelte papirer af denne type skal 

beskattes som ”Akkumulerende investeringsforeninger”, har vi valgt at indsætte en validering, der skal 

sikre, at du bliver gjort opmærksom på, at den valgte institut type sandsynligvis er forkert.  

Problemet er særlig aktuelt ved R75 import fra SKAT, hvor vi desværre kun modtager oplysninger om 

papirtypen og ikke, hvad der er relevant i denne situation - beskatningstypen. 
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Hvis papiret skal beskattes som et investeringsselskab, kan du enten dobbeltklikke i det blå felt eller trykke 

på knappen ”Gå til”, hvorefter det fejlbehæftede papir bliver åbnet. 

 

For at rette fejlen skal du rette feltet ”Investeringsinstitut type” til ”Investeringsselskab”. 

 

 

 

6 FAQ 

6.1 Jeg kan ikke oprette den samme aktie flere gange? 

Værdipapir Nova er et depotbaseret værdipapirsystem, dvs. fordelingen af aktier styres ved at oprette alle 

kundens/kundernes depoter, og herefter fordele køb, salg mv. på de forskellige depoter.  

 

F.eks. Et ægtepar hvor begge personer ejer aktier i Danske Bank A/S. Aktierne ligger i to forskellige 

depoter.  

 Opret de to depoter med de korrekte ejerandele – se evt. afsnittet Depotoplysninger. 

 Opret en aktie i Danske Bank A/S. 

 Indtast de forskellige køb/salg mv. fordelt på de forskellige depoter. 
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Denne indtastning vil betyde, at Per nu ejer 100 stk. Danske Bank A/S aktier og Pia ejer 50 stk. 

 

6.2 Udbytter mv. kommer i det forkerte felt på selvangivelsen? 

Det er det enkelte værdipapirs stamoplysninger i Værdipair Nova, der er bestemmende for, hvor avance, 

tab, udbytter, udlodninger mv. placeres på selvangivelsen. 

 

F.eks. En kunde har modtaget udbytte fra Danske Bank A/S, men udbyttet er placeret i Rubrik 64.  

 Åben Danske Bank A/S i Værdipapir Nova  

 Ret stamoplysningerne så papiret er angivet som noteret 
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6.3 Udbytter på udenlandsk papir overføres ikke? 

Se afsnittet Udenlandske værdipapirer i Værdipapir Nova. 
 

6.4 Når jeg laver R75 import bliver værdipapiret/aktien oprettet to gange? 

6.4.1 Værdipapiret bliver oprettet to gange i Værdipapir Nova 

Hvis papiret bliver oprettet to gange i Værdipapir Nova, er det fordi papiret allerede er oprettet inden R75 

importen. Papiret er dog oprettet med forkert eller ingen ISIN-kode (noterede papirer) eller oprettet med 

forkert navn i forhold til navnet i SKATs system (unoterede papirer). Se eventuelt afsnittet Klargør til R75 

import. 

6.4.1.1 Hvordan kan jeg løse problemet? 

 Slet de ny-importerede værdipapirer – kun dem der er oprettet to gange. 

 Tilret de allerede oprettede værdipapirer – ISIN-kode eller navn. 

 Foretag en ny R75 import. 

 

6.4.2 Værdipapiret bliver oprettet to gange i Det personlige regnskab? 

Hvis et papir er oprettet to gange i det personlige regnskab, kan dette skyldes flere forskellige forhold. 
 

6.4.2.1 Værdipapiret ligger i et fællesdepot 
Hvis f.eks. et ægtepar ejer 50 stk. aktier i Danske Bank A/S, og disse aktier er placeret i et fællesdepot med 

en ejerandel angivet som 50/50, vil dette blive vist i Det personlige regnskab på to linjer med 25 stk. aktier 

i hver.  

Begge linjer i det personlige regnskab vil ved visning have en rød tekst ”Papiret er overført fra 

værdipapirmodulet”. 

 

6.4.2.2 Værdipapiret er manuelt oprettet i Det personlige regnskab 
Se afsnittet Synkronisering af data mellem Værdipapir Nova og ”Det personlige regnskab”. 

 

6.5 Hvorfor bliver oplysningerne ikke slettet i Det personlige regnskab, når 

værdipapiret slettes i Værdipapir Nova? 

Se afsnittet Hvad sker der ved sletning af et værdipapir i Værdipapir Nova. 
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6.6 Hvordan sletter jeg en overflødig linje på et værdipapir? 

 

 

Hvis brugeren har fået oprettet for mange linjer under f.eks. ”Hændelser”, kan disse linjer let slettes.  

Sletningen sker ved at markere linjen og trykke på ”Delete” tasten på tastaturet. Der vil herefter 

fremkomme en dialogboks, hvor brugeren skal acceptere sletningen. 

 

 

Bemærk, at det er ikke nødvendigt at slette de tomme linjer, da de ingen beregningsmæssige konsekvenser 

har. 

 

6.7 Hvorfor har værdipapiret har ingen kursværdi? 

Hvis værdipapiret har en beholdning, men ingen kursværdi på værdipapirforsiden og i Det personlige 

regnskab, skal du kontrollere, at der er påsat en kurs under papirets stamoplysninger. Unoterede 

værdipapirer skal altid have indtastet ultimo kursen manuelt. 
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6.8 Hvorfor får kun den ene person vist aktier fra et fællesdepot? 

Kontrollér, at ejerandelene er korrekt indtastet på depotet. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 


