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1 Nyheder og vejledning til Skat Nova 2020.1 

1.1 Første version af Skat Nova 2020 
Vi er nu klar med en ny årgang af Skat Nova. Med Skat Nova 2020 kan du lave oplysningsskemaer, 
årsopgørelser og indkomst-/formueopgørelser (personlige regnskaber) for 2020.  
 

1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge? 
Skat Nova 2020.1 skal du bruge til at lave oplysningsskemaer, årsopgørelser og indkomst-
/formueopgørelser (personlige regnskaber) for året 2020 – denne version er primært anvendelig for 
personer med bagudforskudt indkomstår. 
 
Omkring 1. februar 2021 udkommer programmet i en version, hvor programmet er tilpasset det nye 
oplysningsskema for 2020 fra Skatteforvaltningen, og hvor data kan importeres fra Skattemappen (R75). I 
marts måned 2021 udkommer Skat Nova 2020 i en version, hvor oplysningsskemaerne for 2020 kan 
indberettes elektronisk. 
 
Hvis du skal lave forskudsopgørelser for 2021, skal du vente til ultimo oktober 2020, hvor Skat Nova 2020 
udkommer i en version, der kan klare denne opgave. 
 
Ændring af forskudsopgørelser for 2020 skal du fortsat lave i Skat Nova 2019. 
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2 Skat Nova 

2.1 Nyhederne i denne version 
Skat Nova 2020.1 rummer som udgangspunkt de samme muligheder og funktioner som Skat Nova 2019.5 
– blot i en ny årgang af programmet, hvor de primære funktioner bliver slutskat for 2020 og forskudsskat 
for 2021 – sidstnævnte dog først til oktober. 
 

2.2 Beskæftigelsesfradrag, ekstra pensionsfradrag mv. 
Vi har ændret felterne til input af ATP-bidrag. Ændringen har betydning for personer, der modtager 
overførselsindkomster og indbetaler ATP-bidrag vedrørende disse. Vi benytter felterne, når vi beregner 
ovennævnte fradrag. 
 
I Skat Nova 2019, skulle indbetalte bidrag til ATP enten i feltet ATP-bidrag omfattet af PBL § 19…, 
eller i feltet ATP-bidrag indbetalt af arbejdsgivere mv. 
 
Skat Nova 2019.5: 

 
 
Dette har vi ændret således at felt 846, der fortsat skal benyttes til ATP-bidrag omfattet af PBL § 19…, 
nu er et ”heraf”-beløb til de samlede ATP-bidrag i feltet ovenfor. 
 
Dermed matcher det bedre felternes betydning hos skattemyndighederne, og den måde hvorpå vi kan 
hente data fra R75. 
 
Skat Nova 2020.1: 
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3 Værdipapirer 
Skat Nova 2020.1 rummer som udgangspunkt de samme muligheder og funktioner som Skat Nova 
2019.5. 
 

4 Skat Professionel Nova 
Skat Nova 2020.1 rummer som udgangspunkt de samme muligheder og funktioner som Skat Nova 
2019.5. 
 

4.1 Private andele fra virksomhed 
Fra Skat Nova 2020.1 bliver private andele indtastet i virksomhedstal overført til privatforbrugslisten i 
kapitalforklaringen automatisk. 
 
Sidste års tal overføres ikke før det vælges i virksomheden i formuen i indkomst- og formueopgørelsen. 
Denne løsning er valgt for ikke at ændre øvrigt privatforbrug og specificeret privatforbrug i sidste års tal 
efter årsrulning. 
 
Tilretning af sammenligningstal kan ske, såfremt det ønskes. 
 

4.1.1 Eksempel, virksomhedstal i høj specifikation  

Her vises årsrulning af Skat Nova fil fra 2019 med manuelt indtastede private andele i privatforbrugslisten, 
til indtastning af nye tal for 2020, og herefter tilretning af sammenligningstal for 2019 i 2020 filen. 
 
Eksempel viser ægtefæller der begge har fri telefon og derfor får rabat, hvis der ikke er rabat, skal det fulde 
beløb til fri telefon indtastes i privatforbrugslisten. 

4.1.2 Tal i 2019 Skat Nova 

Private andele tastet i høj specifikation: 
 

 
 
Virksomhedstal og valgmuligheder er samlet under virksomhed i formuen. 
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Private andele er valgt specificeret særskilt i kapitalforklaringen. Knappen med personalegoder bruges ikke 
til private andele fra virksomhed, men til lønmodtagergoder.   
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4.1.3 Tal i 2020 Skat Nova 

Private andele tastet i høj specifikation: 

 
 
Virksomhedstal og valgmuligheder er samlet under virksomhed i formuen. Også den nye afkrydsning der 
skal anvendes når sammenligningstal skal tilrettes. 
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Private andele er nu specificeret automatisk i kapitalforklaringen. Men som det ses er sidste års tal der er 
manuelt oprettet i privatforbrugslisten ikke på samme linje som de automatisk overførte tal. 
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Tilretning af sidste års tal så de rammer samme linje som årets tal, gøres ved at klikke i virksomheds 
oplysninger og valg under formue. 
 

 
 
Herefter skal sidste års manuelt indtastede private andele i privatforbrugslisten slettes. Gøres ved at gå via 
’øvrige’ knappen. Ellers svarer øvrigt privatforbrug ikke til tal i sidste års regnskab.  
 

 
 
Herefter svarer sidste års tal til sidste års regnskab og sammenligningstal står ud for årets tal. 
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4.1.4 Eksempel, virksomhedstal i hovedtal  

Her vises årsrulning af Skat Nova fil fra 2019 med manuelt indtastede private andele i privatforbrugslisten, 
til indtastning af nye tal for 2020, og herefter tilretning af sammenligningstal for 2019 i 2020 filen. 
 
Eksempel viser ægtefæller der begge har fri telefon og derfor får rabat, hvis der ikke er rabat, skal det fulde 
beløb til fri telefon indtastes i privatforbrugslisten. 

4.1.5 Tal i 2019 Skat Nova 

Private andele tastet i hovedtal: 
 
Ved hovedtal kan specifikation kun foretages i fri telefon og øvrige private andele, så ønskes mere 
detaljeret specifikation, så skal der anvendes indtastning i høj specifikation. 
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Virksomhedstal og valgmuligheder er samlet under virksomhed i formuen. Også den nye afkrydsning der 
skal anvendes når sammenligningstal skal tilrettes. 
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Private andele er valgt specificeret særskilt i kapitalforklaringen. Knappen med personalegoder bruges ikke 
til private andele fra virksomhed, men til lønmodtagergoder.   
 

 
 

4.1.6 Tal i 2020 Skat Nova 

Private andele tastet i hovedtal: 
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Virksomhedstal og valgmuligheder er samlet under virksomhed i formuen. Også den nye afkrydsning der 
skal anvendes når sammenligningstal skal tilrettes. 
 

 
 
Private andele er nu specificeret automatisk i kapitalforklaringen. Men som det ses er sidste års tal der er 
manuelt oprettet i privatforbrugslisten ikke på samme linje som de automatisk overførte tal. 
 
Tilretning af sidste års tal, gøres på samme måde som beskrevet ovenfor ved indtastning i høj specifikation 
ved at slette linjen der er manuelt indtastet sidste år. 
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4.1.7 Kan jeg vælge hvilke private andele jeg vil vise? 

 
Nej. Alle private andele vises. 
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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. 


