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1 Personalegoder kan importeres via R75
Ved import af R75 hentes personalegoder nu automatisk til privatforbrugslisten i kapitalforklaringen.
Det er også muligt at indtaste personalegoder manuelt.
I faneblade med kapitalforklaring ud for privatforbrugslisten kan indtastning vælges. Når der er tal i
personalegoder vises oversigten også i oversigt i arbejdsgangen.

Personalegoder kan tilgås fra kapitalforklaring for person 1, person 2 eller fra fælles.
Der skal indtastes i underspecifikation og sidste års tal kan indtastes som sammenligningstal her.
Importerede tekster fra R75 kan tilrettes og teksten bevares når der importeres til samme linje næste år.

1.1

Personalegoder inkluderet i indkomst (rubrik 11)

Personalegoder der indtastes/indlæses her er del af den indkomst der er i rubrik 11, f.eks. løn fra
arbejdsgiver.
Ved R75 import er tilhørende indkomst (løn) indlæst i rubrik 11.
Beløb der er i felterne herunder er i privatforbrugslisten og modposten er i øvrigt privatforbrug.
Hvis der indtastes et beløb i personalegoder til rubrik 11 uden at der er en indkomst på mindst samme
størrelse i rubrik 11 vil der komme en fejlbesked herom.
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1.2 Personalegoder der medtages i skattepligtig indkomst

Personalegoder der indtastes eller indlæses i felter herefter, overføres til den skattepligtige indkomst. Og
derudover vises de nu i privatforbrugslisten og modposten er i øvrigt privatforbrug.

De fleste af disse goder er også tidligere blevet indlæst ved R75 import, og her blev de indlæst direkte til
oplysningsskemaet.
Nu placeres disse personalegoder både i indkomst og i privatforbrugslisten. Så det forklares at det ikke er
penge men et gode der er modtaget.

1.2.1 Eksempel manuelt indtastet
Der er indtastet følgende tal i personalegoder
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Den tilhørende indkomst i rubrik 11 er ikke indtastet endnu, så fejlbeskeden viser følgende:

Som det fremgår er værdi af fri bolig overført fra personalegoder til oplysningsskemaet.

Hvis specifikationen åbnes ses det at beløbet kommer fra personalegoder:

Lønnen fra arbejdsgiver indtastes i rubrik 11, i det indtastede beløb er incl. goder, f.eks. fri bil og telefon.
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Resultat af ovennævnte indtastninger i indkomst og kapitalforklaringen er følgende:
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Her ses beløb fra personalegoder i privatforbrugslisten og modposter i øvrigt privatforbrug.
Den frie bolig påvirker netto ikke øvrigt privatforbrug, der er både +/- af kr. 65.000 i øvrigt privatforbrug.

1.2.2 Eksempel importeret fra SKAT
Vi har følgende tal fra vores testkunde hos SKAT, som har en del forskellige personalegoder.

Side 6 af 9

Skat Nova 2019
Nyheder og vejledninger

Efter import af ovenstående tal fremgår følgende af personalegoder:
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1.3 Tilretning af sidste års tal
Hvis note med linjer i privatforbrugslisten ønskes medtaget i udskrift, så kan sidste års tal som er indtastet
direkte i privatforbrugslisten slettes her og indtastes som sammenligningstal i personalegoder.

1.4 Fejl hvis der tidligere er importeret via R75
1.4.1 Årets personalegoder med dobbelt?
Hvis der i en tidligere version af Skat Nova 2019 (før version 2019.4) allerede er indtastet f.eks. fri bil i
privatforbrugslisten og der herefter importeres lønoplysninger via R75 igen, så vil korrektion af
personalegoder i øvrigt privatforbrug være med dobbelt.
Så her vil det være nødvendigt at slette personalegoder det ene af stederne, vores forslag er at de slettes i
de manuelt indtastede tal der tilgås via ’Gå’ knappen til privatforbrugslisten, således at de importerede tal
via personalegoder fremover vil være de anvendte, så tal ikke skal indtastes manuelt fremover.

1.4.2 Indkomster f.eks. fri bolig med dobbelt?
Hvis der i en tidligere version af Skat Nova 2019 er indlæst fra R75 og f.eks. fri bolig i felt 210 eller 229
allerede er indlæst i indkomsten og der herefter indlæses R75 data igen så medtages disse goder dobbelt.
Herefter er vist eksempel på dobbelt import fra testkunde nævnt i 4.1.4.

Her skal linjer med R75 som kilde slettes. Fremover er det via personalegoder fordeling til felter mv. skal
ske.
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2 Jeg har frie goder i min egen virksomhed?
Fri bil, telefon eller andre goder i egen klasse A virksomhed skal indtastes i virksomhedens tal og ikke i
personalegoder.

2.1 Sker overførsel af fri bil i virksomhed automatisk til
privatforbrugslisten?
Fri bil eller andre frie goder indtastet i virksomhedstal overføres ikke automatisk til privatforbrugslisten pt.
De skal som tidligere stadig indtastes manuelt i privatforbrugslisten, via knappen ’Gå..’
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