Vejledning til Skat Nova
8. april 2019

Vejledning indtastning blandet bil mv.
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1 Hvilke aktiver?
Blandet bil og andre aktiver omfatter aktiver som anvendes både privat og i virksomheden, aktivet er
placeret i den private formue.
Omkostninger og afskrivninger afholdes privat.
En andel af omkostninger kan fratrækkes i virksomhedens regnskab, andelen af omkostninger der
kan fratrækkes kan bl.a. opgøres ud fra f.eks. bilens kørselsregnskab.

2 Valg af metode
Udgifter der kan fratrækkes i virksomhedens regnskab kan opgøres enten ud fra andel af faktiske
omkostninger og afskrivninger eller ud fra statens takster for befordringsgodtgørelse.
Der skal vælges om den ene eller anden metode anvendes for det aktuelle aktiv, såfremt der er valgt
at det er et blandet benyttet aktiv.
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3 Hvilke tal skal jeg bruge til indtastning?
Det afhænger af metode der er valgt.

3.1 Statens takster
Ved statens takster skal samlede antal erhvervsmæssige kilometer opgøres og ganges med årets sats
for befordringsgodtgørelse.
For at få vist den private del af udgifter (samlede udgifter minus modtaget i befordringsgodtgørelse)
vist i kapitalforklaringen, så skal øvrige betalte udgifter opgøres.
Se eksempel i punkt 5.

3.2 Faktiske omkostninger
For at få vist den private del af udgifter (samlede udgifter minus fratrukket andel i virksomheden) vist
i kapitalforklaringen, så skal øvrige betalte udgifter opgøres.
Fordelingsprocent skal opgøres, f.eks. ud fra ført kørselsregnskab.
Se eksempel i punkt 4.

4 Faktiske omkostninger
Faktiske omkostninger opgøres, der kan opgøres skattemæssige afskrivninger. De samlede
omkostninger og afskrivninger summeres.
Denne sum fordeles efter f.eks. kørselsregnskab i en henholdsvis privat og en erhvervsmæssig del.
Her ses et eksempel på opgørelse af tal.
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Indtastningen foretages i følgende felter:
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Visning i kapitalforklaringen er følgende:

5 Statens takster
Faktiske omkostninger opgøres, der kan opgøres skattemæssige afskrivninger. De samlede
omkostninger og afskrivninger summeres.
Denne sum sammenholdes med modtaget kørselsgodtgørelse fra virksomhed.
Her ses et eksempel på opgørelse af tal:
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Her ses indtastning under aktivet:

Der er mulighed for at vælge at kørselsgodtgørelsen skal vises som ubeskattet indkomst det gøres
ved følgende afkrydsning:
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Der er udelukkende tale om placering og visning i kapitalforklaringen.
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6 Beskatning af avance/tab
Beløb indtastet i avance/tab overføres til rubrik 20 på oplysningskemaet.
Det ses af vejledning til felter/rubrikker på oplysningsskemaet fra SKAT hvilke felter avance og tab
skal angives i.

6.1 Avance til rubrik 20
Såfremt der skrives positivt beløb i avance overføres dette til rubrik 20 (felt 250) på
oplysningsskemaet.

6.2 Tab til rubrik 53 – skal indtastes manuelt
Der overføres ikke automatisk til rubrik 53 (felt 429) hvis der tastes et negativt tal (tab) i feltet.
Det skal indtastes manuelt i rubrik 53, som er et ligningsmæssigt fradrag.
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7 Afskrivning med forskellig sats i formue og opgørelse af
omkostninger
Hvis der ønskes afskrevet med f.eks. 15% i formuen men 25% skattemæssigt til brug for opgørelse af
omkostninger der skal fratrækkes i virksomheden. Så skal der indtastes på følgende måde, for at
formueregulering og påvirkning af privatforbrug vises korrekt.
Eksemplet i afsnit 4 er udvidet med ønske om afskrivning formuemæssigt på 15% af købsprisen om
året. I beregninger er tilføjet værdi formuemæssigt, med de ændrede afskrivninger.

Indtastningen foretages på følgende måde i Skat Nova i biler og andre aktiver:
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For at få den korrekte opgørelse af privat andel af blandet benyttet bil, skal afskrivninger der
indtastes være de afskrivninger der anvendes i opgørelse af omkostninger til fordeling (de
skattemæssige).
Formuen indtastes så den svarer til den ønskede værdi formuemæssigt. Herefter beregner
programmet forskellen som en formueregulering.
Kapitalforklaringen viser nu den samme påvirkning af privatforbruget og andel af omkostninger ved
blandet bil som er private, som eksemplet i afsnit 4. Den øvrige formueregulering vises i
kapitalforklaringen som en værdiregulering.

Såfremt der ønskes afsat udskudt skat af forskelsværdien mellem den skattemæssige og
formuemæssige værdi kan det gøres i formuen under hensættelse til udskudt skat.
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