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1 Oprette brugere 
Firmaets administrator har en ekstra menu: “Administration”. Her vælges brugere, og en 
oversigt over firmaets brugere kommer frem. Øverst i højre hjørne vælges “Ny bruger”, og de 
respektive felter udfyldes.  
 
Under rettighed den enkelte bruger oprettes som “bruger” eller “administrator”. Forskellen er, at 
administrator har mulighed for at redigere i firmaets brugere. Der er ingen forskel i rettigheder 
ved selve brugen af MD Skat. 
 
Der kan ikke oprettes flere brugere end der er betalt for. Har der været udskiftning i 
medarbejderstaben, skal udgåede brugere slettes før en ny kan oprettes. 
 

1.1 Tilpasning af brugere 
Den enkelte bruger har flere tilpasningsmuligheder. Disse findes ved at trykke på brugernavn 
øverst i højre hjørne, og vælge “Indstillinger”. De valgte indstillinger bliver husket ved fremtidige 
logins. 
 
 

2 Komme i gang med indberetning 
Indtil første indberetning er gemt, vil MD Skat automatisk åbne direkte i en tom indberetning. 
Herefter vil MD Skat åbne i listen over gemte indberetninger. Her kan en ny påbegyndes ved at 
trykke på knappen oppe i højre hjørne. 
 
Ved en ny indberetning indtastes basisoplysninger i menuerne “Indkomstår”, “Ægtefælle”, og 
“Stamdata”. Herefter indtastes beløb i de enkelte rubrikker under de respektive menuer. Vær 
opmærksom på pilen til højre for rubrikken, der giver mulighed for at udspecificere 
indtastningerne i de enkelte rubrikker, samt angive indeholdt A-skat og AM-bidrag hvor det er 
relevant. 
 
Hvis der i en rubrik indtastes større beløb end der kan indgå i skatteberegningen, vil der komme 
en advarsel øverst i “Beregning”-kolonnen, og kun det tilladte beløb vil blive brugt i 
skatteberegningen. 
 
Pålignet B-skat, restskat fra forrige år, og frivillig indbetalt restskat indtastes under menuen 
“Slutskat”. 
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2.1 Særligt om Ejendom 
Ejendomsværdiskat kan enten indtastes som en værdi hvis denne kendes, eller beregnes af MD 
Skat. 
 
Første gang menuen “Ejendom” vælges har man muligheden for at indtaste værdien for 
ejendomsværdiskat direkte, eller gå videre til indtastning af ejendomme der skal beregnes. 
Vælger man at lade MD Skat beregne ejendomsværdiskat, skal der indtastes navn for den 
første ejendom. Herefter vil et tryk på menuen åbne direkte i denne ejendom, eller listen over 
ejendomme hvis flere er indtastet. 
 
Vær opmærksom på at få alle relevante oplysninger afkrydset og udfyldt, da dette vil have 
indflydelse på beregningen af ejendomsværdiskatten. 
 
Under “Beregningsgrundlag” indtastes den værdi som ligger til grund for beregning af 
ejendomsværdiskatten. 
 

2.2 Særligt om virksomhed 
Første gang menuen “Virksomhed” vælges for en indberetning, skal der indtastes navn for 
denne. Efterfølgende åbnes direkte i menuen for virksomheder. 
 
Under virksomheden indtastes de relevante oplysninger for denne virksomhed.  
 
Nederst kan menuen “Regnskabsoplysninger” vælges, og udfyldes. Dette påvirker ikke 
skatteberegningen, men kommer med på udskriften “Selvangivelse”. Det påvirker heller ikke 
beregningen hvis de ikke udfyldes.  
 
Efter indtastning af de relevante oplysninger for virksomheden, og eventuelt andre 
virksomheder, trykkes “OK”. Herefter vælges “Beskatningsform”, og der vælges mellem 
personskattelov, kapitalafkastordning, eller virksomhedsordning. Vælges kapitalafkastordning 
eller virksomhedsordning vil der komme en ny undermenu frem, med de relevante felter for 
denne ordning. 
 

2.2.1 Virksomhedsordning 
Indtast de relevante oplysninger for virksomhedsordningen, samlet for alle virksomheder. 
Private andele og andre hævninger indtastes også i “hævet kontant”. 
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MD Skat beregner selv kapitalafkast og rentekorrektion. 
 
Når alle relevante oplysninger for virksomhedsordningen er indtastet, og alle andre oplysninger 
der påvirker skatteberegningen er indtastet, vælges “overskudsdisponering”. Her er beregnet 
minimum for personlig indkomst, maksimal personlig indkomst, samt personlig indkomst ved 
hævning til topskattegrænsen. Desuden beregnes hensættelse til senere hævning for de 3 
værdier. 
 
Klik på beløbet der ønskes for personlig indkomst, eller indtast et andet beløb under “valgt 
personlig indkomst”. Ønskes en del eller hele hensættelsen indskudt i virksomheden, indtastes 
dette under “Hævet og indskudt”.  
 

2.3 Udskrifter 
Udskriften “årsopgørelse” viser opgørelsen af den personlige og skattepligtige indkomst, samt 
aktieindkomst, og skatteberegning for året. 
 
Udskriften “selvangivelse” viser hvilke værdier der skal påføres selvangivelsen, og der er 
mulighed for at kunden kan underskrive denne som dokumentation. Vær opmærksom på, at 
værdier for ejendomme og regnskabsoplysninger kun kommer på udskriften såfremt de er 
udfyldt i MD Skat.  

3 Forskudsopgørelse 
Under menuen “Forskud” kan indtastes de relevante oplysninger for beregning af ændring af 
forskudsopgørelsen midt på året. Der vil ikke blive taget hensyn til specificeret A-skat, 
AM-bidrag og B-skat, kun det der er indtastet i “Indeholdt A-skat og pålignet B-skat til dato”. 
 
Udskriften “Forskudsopgørelse” viser beregningsdetaljer og beregnet skatteprocent, fradrag, og 
eventuel B-skat. 

4 Seniornedslag 
Menuen “Seniornedslag” giver mulighed for at beregne om man er berettiget til seniornedslag, 
og hvad nedslaget bliver for det respektive år. 
 
Ved årsrul vil den AM-bidragspligtige indkomst automatisk blive indtastet i menuen 
“Seniornedslag”. 
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5 Andre funktioner 
Her følger en kort, ikke udtømmende oversigt over andre funktioner i MD Skat der er værd at 
kende: 
 

5.1 Beregningsdetaljer 
Klikkes der på en værdi i beregningskolonnen kommer der en boks med beregningsdetaljer. 
Denne viser hvilke inputs der er brugt til beregning af værdien.  
 

5.2 Kommentarer til felter 
Til højre for hvert felt er der en talebobbel. Denne kan bruges til at knytte en kommentar til feltet. 
Kommentarerne kommer med på udskriften “Årsopgørelse”. 
 
Ved årsrul vil der være en kommentar med sidste års værdi ved de felter der var udfyldt året før. 
 

5.3 Påbegynd ny 
Nederst på hovedsiden for en indberetning kan “påbegynd ny” vælges. Det kan være en tom 
indberetning, en kopi af den nuværende, eller et årsrul hvor basisoplysninger samt nogle 
værdier medtages i efterfølgende regnskabsår. 
 

5.4 Giv kunden adgang til at se beregningen 
I MD Skat er der mulighed for at sende kunden et link, så kunden kan se sin egen 
skatteberegning. Der er 3 muligheder for kunden:  

1. Kun se indtastede værdier og beregninger 
2. Mulighed for at ændre i indtastede værdier, men ikke gemme 
3. Mulighed for at ændre i indtastede værdier OG gemme disse 

 
I listen over gemte indberetninger vælges tandhjulet til højre for den indberetning der skal gives 
adgang til. Herefter vælges “Del”, og man er fremme ved menuen for Deling af indberetning. En 
ny deling vælges oppe i højre hjørne, og den ønskede mulighed vælges. Herefter generes linket 
der kan sendes til kunden. Adgangen kan slettes igen ved at trykke på “ret” til højre for delingen, 
og vælge “slet”. 
 

4 



 

6 Vejledning SA Pro - hente R75-oplysninger fra 
Skat 
For at kunne bruge SA Pro-løsningen er det en forudsætning, at man har enten en 
medarbejdersignatur som nøglefil, eller en virksomhedssignatur. Der skal tages en 
sikkerhedskopi af denne (enten .html eller .p12), og det er sikkerhedskopien der indlæses i MD 
Skat. Vejledning til sikkerhedskopi findes på Nets hjemmeside. 
 
For at R75-oplysninger kan hentes direkte fra Skat, kræver det, at der er indgået 
abonnementsaftale med Skat. Skat har udarbejdet en vejledning til dette, som findes under 
“systemvejledninger til virksomheder”, og betegnes “S nr. 91”.  
 

6.1 Opsætning af SA Pro 
Når abonnementsaftale er indgået, og de korrekte signaturer er tilknyttet aftalen på tastselv (jf. 
Skats vejledning), kan signaturen vælges via “SA Pro-menuen” (tryk på profilen i øverste højre 
hjørne) på en følgende måder:  
 

1. Kun i nuværende login 
2. Knyttes fast til bruger 
3. Firmaopsætning - virksomhedssignatur 

 
Fælles for alle er, at det skal være muligt at finde signaturen på den PC man er logget på fra - i 
hvert fald 1. gang det sættes op. 
 

6.1.1 Kun i nuværende login 
Ved at vælge denne funktion, kan signaturen kun bruges indtil der logges ud igen. Rent teknisk 
gemmes oplysninger og signatur udelukkende i RAM, og forsvinder derfor når sessionen 
afsluttes. 
 
Vælges denne mulighed, skal signaturen sættes op hver gang der logges ind, og det kan kun 
lade sig gøre, hvis man sidder på den PC signaturen ligger på. 

6.1.2 Knyttes fast til bruger 
Ved at vælge denne funktion gemmer MD Skat signaturen, så den pågældende bruger ikke har 
behov for at sætte funktionen op igen. Dermed er det også muligt at bruge SA Pro-funktionen 
uanset hvilken PC man logger ind fra. Signaturen kan altid slettes senere. 
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6.1.3 Firmaopsætning - virksomhedssignatur 
Har man en virksomhedssignatur, kan denne sættes op af virksomhedens MD 
Skat-administrator. Virksomhedssignaturen vil så gælde for alle virksomhedens brugere, og 
gemmes i MD Skat på samme måde som beskrevet ovenfor, ved en signatur der knyttes til en 
fast bruges. 
 
Er der både opsat en virksomhedssignatur, og en signatur til brugeren, vil MD Skat benytte den 
signatur der er knyttet til brugeren. 
 

6.2 Hente R75 med SA Pro 
Når SA Pro er sat op, kan R75 hentes for de kunder, der via tastselv har givet virksomheden 
adgang til dette. 
 
Oplysninger hentes via knappen “Indlæs fra SA Pro” nederst under en indberetning. Husk at 
kontrollere, at det korrekte indkomstår er valgt, og at Skat har åbnet for R75 for indkomståret. 
Inden R75 er åbnet vil de tilgængelige oplysninger blive hentet, men det er ikke sikkert, at alle 
relevante oplysninger er indberettet til Skat og gjort tilgængelige.  
 
Er der registreret en ægtefælle, skal det herefter vælges hvilken person der hentes for. 
Efterfølgende gentages processen for ægtefællen.  
 
Er der indtastes CPR under stamdata bruges dette, ellers skal det indtastes i første skridt i 
processen. 
 
Når CPR er kontrolleret, og den korrekte person er valgt, trykkes “OK”. Herefter henter MD Skat 
de tilgængelige oplysninger fra Skat, og der kommer en oversigt over hvilke oplysninger der er 
hentet. Denne oversigt bruges på følgende måde: 
 

- I boksen til venstre afkrydses de oplysninger, man ønsker at importere til beregningen. 
Ønskes alle hentede oplysninger kan der afkrydses i øverste linje. 

- Der vises om det er en ny oplysning (nyt) i forhold til den igangværende indberetning, 
om det er den samme oplysning som der er i den pågældende rubrik i forvejen (samme), 
eller om den hentede oplysning er forskellig fra hvad der måtte være indtastet i rubrikken 
i forvejen (ændret). Ved “ændret” vises både den nuværende indtastning, og den der er 
hentet fra SA Pro. 

- Der vises hvilket felt/rubrik der indlæses til. Nogle indkomsttyper kan henføres til flere 
rubrikker. Ved disse vil der være mulighed for at vælge mellem de mest almindelige 
muligheder.  
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- Ved f.eks. rubrik 11 - lønindkomst kan der klikkes på beløbet, og der kommer en 
specifikation på de oplysninger der indlæses til rubrikken ud over det viste(f.eks. 
indeholdt A-skat og AM-bidrag). 

- Visse indkomsttyper indhentes separat for hver indberetter (f.eks. løn, pensioner, 
o.lign.), og andre summeres for typen (f.eks. renteudgifter). 

 
Med udskriften “indtastede værdier” kan man altid få et overblik over, hvad der er indtastet i 
hvilke rubrikker. 
 
Det er stadig ikke alle oplysninger der kan hentes via SA Pro, og skal derfor stadig indtastes 
manuelt, f.eks.: 
 

- Oplysninger om ejendomme 
- Restskat fra forrige år 
- Skattekommune 

 
Dette kan gøres direkte når der er trykket OK, eller efterfølgende i de forskellige menuer. 
 
Det anbefales altid, at krydstjekke oplysningerne i MD Skat med R75, så det sikres, at alle 
relevante oplysninger medtages ved skatteberegningen. 
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