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1. INNLEDNING
1.1. Historikk
Statistisk sentralbyrås registerbaserte inntekts-, formues- og skattestatistikk (heretter
kalt skattestatistikk) var fram til 1983 samlet i en publikasjon: NOS Skattestatistikk.
Fra og med 1983 har skattestatistikken vært
splittet i tre hovedområder: Summarisk
skattestatistikk, skattestatistikk for personer
og skattestatistikk for etterskuddspliktige.
Den summariske skattestatistikken har vært
publisert årlig i en egen publikasjon i serien
NOS ("Oversikt over skatteligningen") siden
1983. Resultater fra skattestatistikk for personer har siden 1983 vært publisert i Statistisk ukehefte og Nye distriktstall (Regionalstatistikk fra 1990).
1.2. Behov for omlegging
I 1983 gikk SSB over fra Honeywell-Bull
IBM. Dette medførte at skattestatistikken
mitte tilpasses et nytt system. Den summariske skattestatistikken gjennomgikk en total
tilpasning i forbindelse med overgang til IBM
i løpet av 1982/83, mens det bare eksisterte
en midlertidig løsning for registerbasert
skattestatistikk for personer. Det har derfor
weft behov for en mere omfattende omlegging av dette statistikkområdet som følge av
overgang til IBM. På grunn av ressurssituasjonen ved fagkontoret kom ikke denne
omleggingen i gang for hosten -89. Det meste
av arbeidet var fullført i løpet av andre kvartal 1990. De forste resultatene ble publisert
Statistisk Ukehefte og Regionalstatistikken i tredje kvartal 1990.
1.3. Formål
Formål med omarbeidingen var:
forbedre kvaliteten
- danne en ny grunnlagsfil til erstatning
for den gamle personfilen
- danne håndterlige produksjonsfiler
- etablere et system som er fleksibelt og
enkelt å oppdatere
- redusere avvik mellom summarisk og
individbasert skattestatistikk

ge skattytere og fra den stirskilte skatteordningen for sjøfolk. (OBS! Gjelder bare
t.o.m. 1988 - årgangen. Sjøfolk er fra og med
1989 integrert i det ordinære skattesystemet).
Byrået får datagrunnlaget fra Skattedirektoratet ved årsskiftet året etter inntektsåret.
Grunnlaget inneholder individdata for alle
personer 13 år og over, ca. 3,6 millioner
individer. For antall barn vises til pkt. 4
"Begreper og kjennemerker".

3. NOEN PROBLEMOMRÅDER
Nedenfor følger en gjennomgang av noen
problemområder som finnes i grunnlagsmaterialet, og vår håndtering av disse.
3.1. Dubletter
Med dubletter menes individer som har mere
enn en innenby(gd)skommune. Etter skattereglene skal som hovedprinsipp ingen ha
mere enn en innenby(gd)skommune. Når
dette likevel forekommer, oppstår spørsmålet
om hvordan vi skal håndtere dette. Hvilken
kommune skal velges som innenby(gd)skommune ? Når det er ansettelser i begge (alle)
kommuner, skal da ansettelsene summeres,
nullstilles i den ene kommunen osv. ?
På den gamle individfilen ble dublettene
konsekvent nullstilt. Dette var en av årsakene til at det oppsto avvik mellom den individbaserte statistikken og den summariske (som
har med alle ansettelser).
Antall dubletter kan komme opp i noen tusen
hvert år i hele landet (ca. 6 000 i 1989). Oslo
er den enkeltkommune som hyppigst forekommer i forbindelse med dubletter.
I noen sammenhenger er det imidlertid riktig
at skattytere har mere enn en innenby(gd)s
kommune:
- Personer som ikke er bostedslignet i
Norge. Disse har skattemanntallsgruppe 30
og skatteklasse 0 (begge/alle records). Kombinasjonen av skattemanntallsgruppe 30 og
utenby(gd)skommune skal ikke forekomme.
-

2. DATAGRUNNLAGET
Den registerbaserte skattestatistikken er en
totaltelling. Statistikken bygger på oppgaver
fra den ordinære skatteligningen for personli-

3
Det mest typiske eksemplet på denne skattyterkategori er pensjonister som er bosatt i
utlandet, men (prosent)lignet for eiendom
og/eller formue i Norge.

- Diplomater (norske) vil ha to innenby(gd)skommuner det året de flytter ut av
landet og det året de flytter tilbake. Diplomatinntekt lignes alltid i Oslo. Skattemanntallsgruppe 70 (=diplomat) og kommune 0301
som en av kommunene, ville i så fall være en
regel for k summere ansettelser.
For begge gruppene som er beskrevet ovenfor, vil det være mulig å summere ansettelsene. Likevel vil det være uvisst hvilken
kommune som er den riktige innenby(gd)skommunen. Ingen av disse gruppene inneholder noe stort antall individer. Et regelsett
for å summere/nullstille ansettelser for disse
gruppene, kunne raskt føre til mange og
kompliserte sorteringer. Gevinsten ville
neppe stå i forhold til innsatsen, siden det er
snakk om marginale grupper.
,

Den største dublettmassen består av personer
som feilaktig er lignet innenby(gd)s i mere
enn en kommune. Dette kan ha sammenheng
med manglende flyttemeldinger, pendling
osv. Oslo kommune har f.eks. skjønnslignet
en rekke pendlere, som samtidig er lignet
etter selvangivelse i en annen kommune.
Slike saker oppdages ofte ikke før skattyteren selv klager etter at ligningen er lagt ut.
Den ene kommunen må i slike tilfelle frafalle
sine krav. Det sier seg selv at denne prosessen tar tid. Vi kan ikke under noen omstendighet få med alle endringer som følge av
slike saker på vårt utdrag av ligningsregisteret.
Vi ender opp med A praktisere følgende enkle
regel:
Det tas utgangspunkt i ligningskoden (se
nedenfor). Når dublettene har ulike ligningskoder, skal den recorden som har lavest siffer
for ligningskode beholdes. Hvis dublettene
har samme ligningskode, skal den recorden
som har høyest beløp for inntekt beholdes.

3.2. Ligningskode
Dette er en kode som i første rekke avledes
av fødselsnummer, rekkefølgenummer, personkode og skatteklasse. I enkelte tilfelle må

dessuten skattemanntallsgruipe brukes for å
nyansere ytterligere.
I denne framstillingen er det lagt vekt på å
benytte begreper som er vel innarbeidet og
entydige i ligningssammenheng. Begrepene
som benyttes i det følgende, er derfor i stor
grad hentet fra ligningsterminologien og må
oppfattes som rent tekniske benevnelser på
grupper og enkeltindivider. Dette kan av og
til føre til konflikter av rent semantisk karakter: Ligning som "enslig" gir f.eks. ikke
uten videre grunnlag for A trekke konklusjoner om vedkommendes reelle livssituasjon,
f.eks. kan samboere klassifiseres både som
"enslige" og "enslige forsørgere".
Under personkoden skilles det mellom "hovedperson", "hustru" og "biperson". Alle
hovedpersoner har sitt eget fødselsnummer
som rekkefølgenummer og personkode 1,
mens alle med personkode 2 (hustru) har
hovedpersonens fødselsnummer som rekkefølgenummer. Personkode 2 finnes i utgangspunktet bare i ektepar. Dersom samboerpar
dannes, skal kvinnens personkode omkodes
fra 1 til 2. Personkode 3 gjelder alle definert
som barn, se pkt. 4.
Regler for å avlede ligningskode:

Kode 0: Samboere med fellesbarn Denne
koden skal gjelde for samboere med fellesbarn, dersom det lykkes å danne par ved
hjelp av Samboerregisteret. For denne koden
etableres rekkefølgenummer og personkode
etter at det er foretatt kobling mot Samboerregisteret. Det spesielle med denne koden er
at rekkefølgenummer er lik kvinnens fødselsnummer. Dermed følger vi samme prinsipp
som på Samboerregisteret. Denne koden er
foreløpig ikke tatt i bruk.
OBS! 1989-årgangen inneholder noen med
ligningskode 0. Dette er resultat av et forsøk
på å danne samboerpar. Denne koden må
slås sammen med ligningskode 4 på individfilen og ignoreres på ektefellefilen. Se 3.4.

Kode 1: Ektefeller, særskilt lignet = to
personer med samme rekkefølgenummer,
personkode hhv. 1 og 2 og klasse 1 på begge.
Evt. hovedperson (hp) klasse 1 og hustru
klasse 0 skattemanntallsgruppe 10. Evt. hp
klasse 0, hustru klasse 1 + skm.gr. 10.
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Kode 2: Ektefeller, felles lignet = to personer med samme rekkefølgenummer, personkode hhv. 1 og 2 og klasse 2 på begge. Evt.
hp klasse 2 , hustru klasse 0 + skm. gr. 10.
Evt. hp klasse 0, hustru klasse 2 + skm. gr.
10.

alltid blir gjort. Regulære fefl forekommer
altså. Dette er feil som muligens rettes opp
på senere versjoner av ligningsregisteret,
men som er med på vår versjon. Det blir gjort
forsøk på å omkode enkelte av disse for hver
årgang.

Kode 3: Ektefelier med en inntekt = to
personer med samme rekkefølgenummer,
personkode hhv. 1 og 2. En av ektefellene
skal ha klasse 2 og den andre "blank" i feltet
for klasse (= ikke lignet). Obs! Hustrurecorden droppes ikke. Vi unngår dermed
sammenfall med enslige forsørgere.

Enslige utlendinger i klasse 2 uten barn
grupperes her. Utlendinger er definert som
personer med første siffer i fødselsnummeret
> 3. Dette er i hovedsak personer som lignes
ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker
(tidl. Oljeskattekontoret i Sandnes). Dersom
slike skattytere oppgir at de har en ektefelle
i sitt hjemland, blir dette godtatt av ligningskontoret uten nærmere dokumentasjon. Disse
får dermed skatteklasse 2, men er ikke enslige forsørgere. Dersom de gjør krav på å were
enslige forsørgere, krever ligningskontoret
dette dokumentert.

Kode 4: Enslig hovedperson = ikke kode 1
- 3, dessuten personkode 1 og skatteklasse 1.
Under denne koden vil det videre kunne
skilles mellom "faktisk enslige hovedpersoner" og "enslige hovedpersoner med barn", jfr.
nedenfor om samboere med felles barn.
Kode 5: Enslig forsørger = en person med
fødselsnummer = rekkefølgenummer, personkode 1 og skatteklasse 2. (Til forskjell fra
ligningskode 3 - ingen med personkode 2
under denne gruppen).
Kode 6: Biperson = fødselsnummer forskjellig fra rekkefølgenummer. M.a.o. personer
som finnes under en hovedpersons rekkefølgenummer, som videre har personkode 3
og klasse 1 eller " ("blank" for ikke lignet).
Kode 7: Person som ikke har krav på
klassefradrag = klasse 0. Denne koden
omfatter: - enslige med personkode 1 og
klasse 0, - ektefeller hvor begge har klasse =
0, - ektefeller hvor hovedpersonen har klasse
0 og hustru " (jfr. ovenfor).
Undergrupper vil her typisk were dødsbo
(med klasse 0 og skattemanntallsgruppe 40),
og skattytere som ikke er bostedslignet i Norge (klasse 0 og skattemanntallsgruppe 30).
Kode 8: "Andre". En "oppsamlingskode" for
alle som ikke faller inn under kodene 1 - 7.
Det vil alltid forekomme enkelte "irregulære"
tilfeller. Det kan f.eks. dreie seg om en del
uvanlige og/eller feilaktige kombinasjoner av
rekkefølgenummer, personkode og skatteklasse (ektefeller med mere enn to klassefradrag
etc.) Separerte skal egentlig ha omkoding av
hustru til hovedperson. En kontaktrunde til
en del ligningskontorer viser at dette ikke

Ligningskode 8 vil uansett bare inneholde et
ubetydelig antall. Det primære med kodingen
som er foretatt, er at kodene 1 - 7 skal were
entydige.
3.3. Personkode 4
Omkodes til hovedperson: fødselsnummer blir
rekkefølgenummer og personkode blir 1.
Personkode 4 er en spesialkode for ligningskontoret i Bodø. Koden anvendes for hustruer
i de tilfelle der ekteskap er inngått/oppløst
etter 1. november året før ligningsåret. Betydningen av koden er "selvstendig ektefelle".
I alle fall er dette hustruer som skal omkodes
til hovedperson fordi vedkommende er lignet
enten som enslig eller enslig forsørger.
Ligningskoden for disse blir slik: Kode 5 hvis
klasse = 2 og kode 4 hvis klasse = 1.
3.4. Samboere med fellesbarn
Det eksisterer (foreløpig) ingen registreringsordning som gjør det mulig å identifisere
alle samboere. I ligningsmessig sammenheng
vil samboere enten were "enslige" eller "enslige forsørgere". Etter reglene for ligningskode
vil samboere i utgangspunktet befinne seg
under ligningskode 4 og/eller 5.
Ligningskode 5 (enslig forsørger) vil gjelde
samboerforhold hvor det er bare serkullsbarn. I slike tilfelle vil den som har bam, bli
lignet som enslig forsørger, mens den andre
vil were lignet som enslig (ligningskode 4).

Dersom begge har særkullsbarn, vil begge bli
lignet som enslig forsørger. Disse reglene
gjelder ikke dersom de samboende har fellesbarn. Da vil de alltid ha skatteklasse 1,
uavhengig av om de også har særkullsbarn.
På grunnlag av dette er det under ligningskode 4 mulig A skille mellom faktisk enslige
(hovedpersoner) og enslige (hovedpersoner) med barn.
De faktisk enslige (hovedpersoner) er
personer med sitt eget fødselsnummer som
rekkefølgenummer, personkode 1 og skatteklasse 1. Antall barn må være = O.
Enslige (hovedpersoner) med barn er
personer med sitt eget fødselsnummer som
rekkefølgenummer, personkode 1 og skatteklasse 1. Antall barn må være > O. Dette er
m.a.o. personer som har minst ett fellesbarn
med samboer. Eventuelle særkullsbarn er
registrert hos hhv. mor eller far. Under ligningskode 4 finnes derfor både kvinner og
menn med antall barn > O. Menn som har
barn og samtidig har ligningskode 4, må nødvendigvis i tillegg ha minst ett fellesbarn
med samboer, (de ville ellers hatt skatteklasse 2 som enslig forsørger). Barn som er registrert på menn under denne ligningskoden,
må nødvendigvis være mannens særkullsbarn. Fellesbarn med samboer blir alltid
registrert på barnets mor. Antall kvinner
med barn under ligningskode 4 er derfor lik
antall samboende par med fellesbarn. Ugifte
kvinner med barn og ligningskode 4
(skatteldasse 1) er dermed rammen for
samboere med fellesbarn.
På 1989-årgangen av ligningsregisteret ble
samboeren til disse kvinnene forsøkt identifisert ved hjelp av Samboerregisteret. Forut
for dette forsøket ble følgende regler lagt til
grunn: Antall samboerpar med fellesbarn
skal ikke utvides selv om Samboerregisteret
har et større antall, jfr. nedenfor. Sagt på en
annen måte er det bare personer med ligningskode 4 som i neste Timde kan få ligningskode O. Dersom logikken bak dette er
riktig, må det ved en kobling mot Samboerregisteret forventes at et flertall av de som
matcher, vil ha ligningskode 4.
Det var 1989-årgangen av hhv. Ligningsregister og Samboerregister som ble forsøkt
koblet. Nedenfor blir noen erfaringer fra
denne koblingen gjennomgått.

Samboerregisteret inneholdei alle personer
som har fellesbarn, felles adresse og sivilstatus ugift. Status pr. 1.1.90 var 85 392 personer, når bam ikke er medregnet. Ved koblingen var det 33 personer som ikke fikk match.
Av de ca. 85 000 individene som ak match,
var det 6 221 personer som ikke hadde ligningskode 4, dvs. de var samboere med fellesbarn i følge Samboerregisteret, men ikke i
følge Ligningsregisteret. De aller fleste av
disse var lignet som enslige forsørgere ( tningskode 5). Et utvalg av disse ble kontrollert gjennom opplysninger fra selvangivelsen innhentet fra ligninskontorene.
Kontrollen viste at samtlige var separerte i
følge selvangivelsen.
,

"Fellesbarn-kriteriet" for de 6 221 er oppfylt
i den forstand at det dreier seg om fellesbarn,
med tidligere ektefelle. En del av de separerte har på registreringstidspunktet fremdeles
felles adresse. Disse oppfyller dermed alle
kriterier som gjelder for Samboerregisteret
(ugifte med fellesbarn og felles adresse).
Etter Skatteloven skal separerte lignes atskilt. I praksis betyr dette at separerte med
barn, lignes som enslige forsørgere. Vi forutsatte at ligningsmåten var riktig, bla. fordi
det synes urimelig at ektefeller tar ut formell
separasjon samtidig som de fortsetter å bo
sammen. Slik sett er antall samboere i følge
Samboerregisteret for høyt.
Etter at samboerparene var dannet, måtte
enkelte kjennemerker omkodes/omgrupperes
i samsvar med det mønsteret som gjelder for
ektefeller. Kvinnene ble tildelt personkode 2
og antall barn ble ansatt på hovedpersonen.
Til forskjell fra ektepar ble imidlertid kvinnens fødselsnummer brukt som rekkefølgenummer. Dette er samme prinsipp som er
fulgt på Samboerregisteret.
Selv om matchingen var vellykket, gikk noe
galt i siste del av prosessen. Resultatet var at
nesten en tredel av parene, som pr. definisjon
skulle ha minst ett barn, ikke hadde barn i
det hele tatt. Forsøket må derfor karakteriseres som mislykket. Det vil bli gjort et nytt
forsøk med 1990-årgangen av hhv. ligningsregister og samboerregister.

4. BEGREPER OG KJENNEMERKER

4.1. Enhet

Fødselsnununer og rekkefølgenummer
er viktige informasjons-, koblings- og
identifikasjonskriterier. På de endelige
produksjonsdatasettene er fødselsnummer og rekkefolgenummer fjernet.

4.1.1. Person
Når begrepet "person" er benyttet, er enheten
det enkelte individ. De enkelte individer er
registrert i bostedskommunen med sin samlede inntekt, formue og skatt, inkl. evt. utenby(gd)sansettelser.

Følgende kjennemerker er tatt med fra
ligningsregisteret:
- Kommunenummer
- Personkode
- Skatteklasse
- Kjønn (avledet fra fødselsnummer etter
følgende regel: hvis 9. siffer = 1,3,5,7 eller
9 -> kjønn = mann, ellers kjønn = kvinne)
- Alder
- Antall barn (etter følgende regler: Antall
bam 0 - 15 år som det gis forsørgerfradrag for, dvs. alle bam i denne aldersgruppen, - antall bam 16, 17 og 18 år som
det gis hhv. helt og halvt forsørgerfradrag
for, antall barn 16 år som det ikke gis forsørgerfradrag for. (T.o.m. 1986 var øvre
aldersgrense for å gi forsørgerfradrag 19 år).
Personer i alderen 17 og 181(19 år) som
det ikke gis forsørgerfradrag for, regnes
ikke som barn i statistikken).
- Kode for "norsk" og "ikke-norsk"
statsborger (avledet fra fødselsnummer
etter følgende regel: Hvis første siffer i
fødselnummer > 3 = ikke-norsk).
- Ligningskode
- Sosioøkonomisk status (se nedenfor)
- Ansettelser (se nedenfor om de enkelte
begreper)
- Skatter og avgifter, splittet på de enkelte
delskatter
- Særfradrag
- Skatteoppgjørsopplysninger
- Fradrag og nedsettelser i skatt
- Sjøfolksopplysninger (t.o.m. 1988)
Fra Personregisteret er hentet:
- Kode for postnummer
Kode for grunnkrets
- Kode for grunnkretskommune
Fra Utdanningsregisteret er hentet:
- Kode for utdanningsnivå
- Kode for fagfelt
(Se ellers pkt. 5.1.)

4.1.2. Skattyter
Begrepet "skattyter" skiller seg fra begrepet
"person" ved at det omfatter to individer når
det gjelder felleslignede ektefeller.
Som skattyter regnes alle som oppfyller ett
av følgende kriterier:
- sum skatt/avgift (obs! nettobeløp) >
- sosioøkonomisk status som næringsdrivende
eller som lønnstaker.

4.2. Inntektsbegreper
4.2.1. Nettoinntekt
Ved kommuneskatteligningen omfatter begrepet nettoinntekt etter særfradrag.
Nettoinntekt ved statsskatteligningen er lik
nettoinntekt før særfradrag ved kommuneskatteligningen med tillegg av evt. aksjeutbytte m.v.
Grunnlaget omfatter all nettoinntekt, også
nettoinntekt som ligger under grensene for
skattlegging.
4.2.2. Beregningsgrunnlag for helsedelsavgift (1987 og 1988)
Beregningsgrunnlaget for helsedelen av
medlemsavgiften til folketrygden omfatter
pensjonsgivende inntekt i og utenfor næring,
også for skattytere som er under 17 år og
over 69 år. I tillegg regnes inntekt av pensjoner, føderåd, livrenter som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, og av skattepliktig
utbytte av aksjer i norsk selskap. Grunnlaget
for helsedelsavgift reduseres med visse
særfradrag, særskilt inntektsfradrag for
Finnmark og Nord-Troms og fribeløp. Dette
inntektsbegrepet finnes bare for årgangene
1987 og 1988.
4.2.3. Beregningsgrunnlag for toppskatt
Toppskatten skal utlignes på samme grunnlag som helsedelsavgiften. I 1989 inngår ikke

•
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utbytte av aksjer i grunnlaget. Det særskilte
inntektsfradraget for Finnmark og NordTroms reduserer grunnlaget for beregning av
toppskatt. Grunnlaget reduseres ikke med
særfradrag.
Beregningsgrunnlaget for toppskatt er
registrert for alle personer med inntekt av
slik art som definert ovenfor, uavhengig av
om toppskatt er ilignet eller ikke. Fra og
med 1988 er dette det mest omfattende
inntektsbegrep som finnes i skattestatistikken.
4.2.4. Pensjonsgivende inntekt
Pensjonsgivende inntekt omfatter inntekt av
arbeid i og utenfor tjenesteforhold og inntekt
av selvstendig næringsvirksomhet. Undergrupper av pensjonsgivende inntekt er hhv.
lønnsinntekt og næringsinntekt.
Pensjonsgivende næringsinntekt er videre
gruppert som inntekt av jordbruk/ skogbruk'
fiske og inntekt av annen næring.
Inntekt som etter sin art er pensjonsgivende
er registrert for personer det ikke fastsettes
pensjonspoeng for (personer under 17 år og
personer over 69 år).
Pensjonsgivende inntekt er med i statistikken selv om inntekten ligger under grensen.
for beregning av medlemsavgift til folketrygden.
4.2.5. Beregningsgrunnlag for trygdeavgift, lav sats.
Dette beregningsgrunnlaget ble innført i.
1989. I dette grunnlaget inngår alle pensjoner som er skattepliktige (herunder overgangsstønad) og føderåd i jord- og skogbruk.
Til forskjell fra beregningsgrunnlag for helsedel omfatter ikke dette beregningsgrunnlaget
pensjonsgivende inntekt, bare inntekt som
etter sin art er pensjonsgivende, dvs. for
personer under 17 år og over 69 år.
4.2.6. Samlet trygdeavgiftsgrunnlag
I og med at det ble innført en samordnet
trygdeavgift fra og med 1989, er det også
mulig å lage et samlet trygdeavgiftsgrunnlag.
Dette er summen av pensjonsgivende inntekt
(4.3.4.) for personer mellom 17 og 70 år og
trygdeavgiftsgrun.nlag, lav sats (4.3.5.)

4.3. Nettoformue
Nettoformue er grunnlaget for utligning av
formuesskatt til hhv. kommune og stat. Dette
grunnlaget omfatter all nettoformue, også
nettoformue som ligger under grensene for
skattlegging til kommune og/eller stat.
4.4. Utlignet skatt
Utlignet skatt omfatter formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og
medlemsavgifter til folketrygden. I begrepet
"sum utlignet skatt og avgift" inngår
nettobeløp, dvs. at samtlige skattefradrag er
trukket fra. For de enkelte delskatter er det
derimot bruttobeløp som framkommer. Dette
skyldes at skattefradragene bare kan belastes og fordeles på kommunenivå, ikke på
individnivit.
Skatt av gevinst ved aksjesalg,(betydelig og
utenom næring) er spesifisert.
4.5. Fradrag i skatt
Dette omfatter følgende fradrag:
- Forsørgerfradrag
- Finnmarksfradrag, for personer i NordTroms og Finnmark. (Dette er et inntektsfradrag, men det administreres som et
fradrag i skatt)
- Fradrag for livsforsikringspremie
- Fradrag for SMS
- Fradrag for AMS
- Fradrag for utenlandsskatt
- Fradrag for etterbetalt pensjon fra tidligere år (kan i praksis være skattetillegg)
- Fradrag etter nedsettelse for 80-prosentregelen
- Skattebegrensning for liten skattevne
(gjelder f.o.m. 1989)
Nærmere opplysninger om skattefradragene
er gitt i publikasjonen "Skatter og overføringer til private" i serien Rapporter (sist utkommet er nr. 91114).
4.6. Skatteoppgjorsopplysninger
Foruten beløp for restskatt og overskytende
forskudd, omfatter denne posten også beløp
for rentetillegg på restskatt/ rentegodtgjørelse på overskytende forskudd og tilleggsskatt og forsinkelsesavgift.

4.7. Sosioøkonomisk status
Sosioøkonomisk status er avledet av opplysningene om pensjonsgivende inntekt
Følgende grupper er avledet:
- Lønnstakere
- Selvstendig næringsdrivende
- Selvstendig næringsdrivende i jordbruk/skogbruk/fiske
- Selvstendig næringsdrivende i andre
næringer
- Andre
Til grunn for denne inndelingen ligger følgende kriterier:
Som lønnstakere regnes personer med pensjonsgivende lønnsinntekt større enn en evt.
pensjonsgivende næringsinntekt. Alle andre
med pensjonsgivende inntekt regnes som
selvstendig næringsdrivende. Blant de selvstendig næringsdrivende skilles det mellom
selvstendig næringsdrivende i jordbruk/skogbruirJfiske (næringsinntekt i jordbruk/skogbruk/fiske mi være større enn evt. annen
næringsinntekt) og selvstendig næringsdrivende i andre næringer (med størst næringsinntekt opptjent utenom jordbruk/ skogbruk/fiske). Til gruppen "andre" regnes personer uten pensjonsgivende inntekt (pensjonister, trygdede etc.).

5. KOBLING MOT ANDRE REGISTRE

5.1. Utdanningsregisteret
Det er foretatt kobling mot SSB's utdanningsregister for A få med kode for utdanningsnivå og fagfelt. Kode for fagfelt er i
første rekke tenkt som en beredskap for
spesialforespørsler. Utdanningen er høyest
fullførte utdanning pr. 1. oktober i det aktuelle år. Grunnlagsmaterialet inneholder opplysninger om utdanning i hht. SSB's standard for utdanningsgruppering med i alt 9
utdanningsnivåer.
5.2. Det sentrale personregister
Fra Det sentrale personregister er det påkoblet kode for grunnkrets, grunnkretskommune og postnummer. Dette betyr at all
statistikk fra disse produksjonsfilene i
prinsippet kan produseres på grunnkretsnivå med unntak for enkelte kom-

muner. For kommuner der mere enn 2,5
prosent av befolkningen mangler grunnkretskode, gis det ikke tall på grunnkretsnivå.
Dette gjelder ca. 20 kommuner (1989). Registreringstidspunkt for grunnkrets- og postnummerkode er 1.1.

6. REKKEFØLGENUMMER PELER FAMILIENUMMER ?
Det kan reises spørsmål på prinsipielt grunnlag om ekteskapelig status m.v. skal følge
familiestatistikken (på grunnlag av familienummer) eller på grunnlag av skattelovgivningen (og dermed rekkefølgenummer).
Rekkefølgenummer er skatteetatens begrep
og skiller seg fra familienummer i noen
sammenhenger, jfr. eksemplet nedenfor.
En konsekvens av at rekkefølgenummer og
ikke familienummer er brukt som kjennemerke, er at skattestatistikken og familiestatistikken ikke uten videre er sammenlignbare
når det gjelder antall ektepar, antall enslige
forsørgere osv.
Som det går fram av avsnitt 3.2. er rekkefølgenummer et viktig grunnlag for å danne
ligningskoden. Familienummer har aldri
tidligere vært brukt i forbindelse med skattestatistikken. A sikre sammenlignbarhet med
tidligere årganger av skattestatistikken var
ett av motivene for ikke â bruke familienummer. Det avgjørende hensynet er likevel at
skattestatistikken skal vise hvordan befolkningen faktisk er lignet og grunnlaget for
denne ligningen. Ekteskapelig status i hht.
rekkefølgenummer har direkte betydning for
mange forhold ved ligningen av den enkelte,
f.eks. skatteklasse, forsørgerfradrag m.v.
Dette er både viktig og etterspurt informasjon. Det er ikke konsistens mellom familienummer og den enkeltes ligningsmåte. Følgelig ville det oppstå selvmotsigende og ulogiske sammenstillinger som f.eks. ektepar
med 3 eller 4 klassefradrag, enslige forsørgere med skatteklasse 1 osv. hvis familienummer ble benyttet. Forsøk på A harmonisere skattestatistikken og familiestatistikken har dermed en høy pris.
Et konkret eksempel vil illustrere dette:
Når ekteskap blir inngått etter 1. november

9
året for ligningsåret, skal ektefellene som
hovedregel lignes atskilt. (NB! Ikke det
samme som lignes særskilt). Dersom det
eksisterer særkullsbarn for ekteskapet, vil en
av ektefellene, evt. begge, ha krav pa skatteklasse 2, (som enslig(e) forsørger(e)). Hvis
familienummer var brukt i dette tilfellet,
måtte dette paret uansett grupperes som
ektepar. Under forutsetning av at dette paret
hadde særkullsbarn, ville vi fått et ektepar
med 3, evt. 4 klassefradrag. Dette er en
umulig kombinasjon i forhold til skattelovgivningen. (Ektepar kan ikke ha mer enn 2
klassefradrag tilsammen). De ligningsmessige
premissene for A gi 3 eller 4 klassefradrag er
at slike personer ikke lignes som ektepar,
men tvertimot som enslig(e)/enslig(e) forsørger(e).
Samme forhold vil gjelde der ekteskap blir
oppløst etter 1. november året før ligningsåret. Par som er separert i ligningsmessig
forstand, behøver ikke være separert etter
familiestatistikkens regelverk.
7. OPPSUMMERING
Resultatet av omleggingen er at det blir
dannet 3 produksjonsdatasett for hver årgang
fra og med 1988: en skattyterfile, en individfile og en ektefellefile. For eldre årganger er
det dannet nye produksjonsdatasett med
samme lay-out som 1988-årgangen. Ektefellefile er dannet for 1980 og for 1984. Individfiler finnes nå for 1980 og for alle årganger
f.o.m. 1984.
Generelt gjelder det at muligheten for A koble
på opplysninger fra andre registre (både
interne og administrative registre) vurderes
løpende. Et langsiktig mål er bl.a. å få opplysninger om arbeidstid og bransjetilknytning
(etter ønske fra Rådgivende utvalg). En
mulig kilde til slike opplysninger er LTOregisteret.
Tabeller som ble publisert i SU nr. 24/91 og
IIS nr. 7/91 fra dette statistikkområdet, skal
fortsette som årlige publiseringer. Dessuten
er det aktuelt å utvide publiseringen i SU
spesielt, for å presentere andre resultater
raskt. Det betyr ikke at alt som sendes ut i
SU nødvendigvis blir publisert årlig. Forholdene er nå godt tilrettelagt for mere ad-hocpreget publisering, f.eks. skatteoppgjørene i
SU nr. 34/91.

En mere omfattende presentasjon av resultater fra statistikkområdet, publiseres i
Rapport 91/18 "Personlig inntekt, formue og
skatt 1980 - 1989".
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8. VEDLEGG. FILBESKRIVELSER
Førstekonsulent Øystein Bekken har weft systemansvarlig for omleggingen av statistikkområdet.
STATISTISK SENTRALBYRÅ
***********************************
***********************************
**FILEBESKRIVELSE **
***********************************
***********************************
STAT.NR/OPPDRAGSGTVER:
3515 / SEKSJON 420
FILENAVN:
Personlige skattytere med utenby(gd)s og sokkeldata
og sjismannsdata(bare 1988) addert til ligningskommunen
1988 >
FILEOMFANG:
Ny personfile med utdamin.gskoder,krets,postnr og diverse trinn
Prosjekt nr.:284

Hovednummer: A891J3
Utgave....: A2 Skattyter som enhet
ca 2.9 mill. recorder
Utgave....: A3 Alle pers. 13 år og eldre
ca 3.7 mill. recorder
Sortering.: alle utgavene sortert
ligningskommune *
rekkefølge
*
personkode
*

FELT FRA- ANT.
NR: TIL POS.
A = Alfanumerisk
N = Numerisk
P = Numerisk pakket
1- 4 ( 4) A Kommune for ligning
5- 6 ( 2) N Kode for skattemanntallsgruppe
10 = innenby(gd)s
12 = barn
13 = utvandret
14 = utlending
15 = pendler
18 = sokkel
20 = bosatt annen kommune(nEeringvirksomhet)
21 = bosatt annen kommune(hytte)
28 = utenby(gd)s sokkel
30 = bosatt i utlandet(næringsvirksomhet)
31 = bosatt i utlandet(hytte)
40 = dødsbo
60 = sjømann
70 = diplomat(bare oslo)
7- 17 (11) A UBENYTTET
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18- 18 ( 1) A Personkode
'1'= hovedperson
'2'= hustru
'3' = biperson
19- 29 (11) A UBENYTTET
30- 32 ( 3) N Alder
33- 33 ( 1) A Skatteklasse
" = ikke lignet
'0' = klasse 0
'1'= klasse 1
'2'= klasse 2
34- 35 ( 2) N Ant. barn O - 15 som det gis forsørgerfradrag for
(ansatt på hovedperson)
36- 36 ( 1) N Ant. barn 16- 19 som det gis HELT forsørgerfradrag for
(ansatt på hovedperson)
37- 37 ( 1) N Ant. barn 16- 19 som det gis HALVT forsørgerfradrag for
(ansatt på hovedperson)
38- 38 ( 1) N Ant. barn 16 år som det IKKE gis forsørgerfradrag for
(ansatt på hovedperson)
39- 41 ( 3) A UBENYTTET
*** OMKODINGER ***
42- 42 ( 1) A Kjønn
'1'= mann
'2'= kvinne
'3' = uoppgitt
43- 43 ( 1) A Statsborgerskap
" = norsk
'1' = utlending
44- 44 ( 1) A Kode for sjømann (bare 1988)
" = ikke sjømann
'1' = sjømann
BLANK 1989—>
45- 45 ( 1) A Kode for ligning
'0' = Samboer med felles barn 1989—>
På 1988 filen hadde disse kode 4
'1'= Særskilt lignet ektefelle
hovedperson/hustru begge klasse 1
eller hovedper. kl 1 ,hustru kl 0 og skmgr = 10
eller hovedper. kl 0 ,hustru kl 1 og skmgr = 10
'2' = felleslignet ektefelle
hovedperson/hustru begge klasse 2
eller hovedper. kl 2 ,hustru kl 0 og skmgr = 10
eller hovedper. kl 0 ,hustru kl 2 og skmgr = 10
'3'= enkelt lignet ektefelle
hovedperson kl 2 , hustru ikke lignet(k1 ")
kl 2 , hovedp ikke lignet(k1 ")
hustru
'4' = enslig
hovedperson (kan være hustru) med kl 1.
'5'= enslig forsørger
hovedperson (kan were hustru) med kl 2.
'6'= bipersoner (personkode = 3)
'7'= hovedperson/hustru, - hovedp. kl 0 og
hustru kl 0 eller ikke lignet
enslig hovedperson (kan were hustru) i kl 0
'8' = Andre 'rare' kombinasjoner
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NB! enslige utlendinger i kl 2 uten barn blir kodet hit
46- 46 ( 1) A Yrkesstatus
'1' = selvstendig i J/S/F
'2'= selvstendig i andre næringer
'3' = lønnstakere
'4'= andre(pensjonister,barn)
47- 47 ( 1) A Koblingskode mot samboerfile/1989
" ikke makker
'0'
makker,ikke overført familienr
makker,
'1'
UBENYTTET i 1988
48- 48 ( 1) A UBENYTTET
*** ANSETTELSER ***
49- 52 ( 4) P Beregnet 'inntekt' (gammel NOS) C I 100KR)
a) netto inntekt stat
hvis denne > 0 eller
b) netto inntekt kommune særfradrag
hvis denne > 0 eller
c) sum pensjonsgivende inntekt
i tillegg er netto inntekt ombord eller
pengiv innt ombord addert til a,b eller c (a,b,c)
53- 56 ( 4) P Netto formue kommune som gir skatt 1000kr)
57- 60 ( 4) P Netto formue stat som gir skatt 1000kr)
61- 64 ( 4) P Netto inntekt kommunesom gir skatt (i 100kr)
65- 68 ( 4) P Netto inntekt stat som gir skatt (i 100kr)
(i 100kr)
69- 72 ( 4) P Toppskattegrunnlag
(i 100kr)
73- 76 ( 4) P Helsedelsgrunnlag
1988
(i
100kr)
Trygdegrunnlag lav sats 1989
77- 80 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt lav sats (i 100kr)
(i 100kr)
81- 84 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt JISIF
85- 88 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt høy sats (i 100kr)
89- 92 ( 4) P Summert grunnlag for SMS/livfigruppeliv
93- 96 ( 4) P Særfradrag hvor skatt inntekt kommune >
97- 98 ( 2) A UBENYTTET
*** SKATTER OG AVGIFTER ******
99- 103 ( 5) P Utlignet skatt (sum skatt og avgift - fradrag)
104- 108 ( 5) P Skatt formue kommune
109- 113 ( 5) P Skatt inntekt kommune
114- 118 ( 5) P Skatt formue stat
119- 123 ( 5) P Skatt inntekt stat
124- 127 C 4) P Fellesskatt
128- 131 ( 4) P Toppskatt
132- 136 ( 5) P Skatt på aksjegevinst e. "71-loven"
137- 141 ( 5) P Forsinkelsesavgift
142- 146 ( 5) P Skatt på aksjegevinst "betydelig aksjesalg"/ tidl. selgende gruppe
147- 151 ( 5) P Tilleggsskatt
152- 155 ( 4) P Skatt på etterbetalt pensjon fra tidligere år
156- 159 ( 4) P Avgift helsedelen 88 I trygdeavgift lav sats 89
160- 163 ( 4) P Avgift pensj.del lav 88 / trygdeavgift mellom # 89
164- 167 ( 4) P Avgift pensj.del høy 88 / trygdeavgift høy #89
Avgift over 12G er inkludert her
168- 172 ( 5) A UBENYTTET
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*** SKATTE FRADRAG ******
173- 175 ( 3) P Forsørgerstionad barn + ungdom
bam
- 15 år +
ungdom 16 - 19 år (hel + halv)
176- 179 ( 4) P Finnmarksfradrag for personer i
Nord-Troms og Finnmark
180- 182 C 3) P Fradrag for livsforsikring
183- 185 ( 3) P Fradrag for SMS sparing
186- 188 ( 3) P Fradrag for AMS sparing
189- 192 ( 4) P Fradrag for utenlandskatt
193- 196 ( 4) P Fradrag etterbetalt pensjon fra tidligere år
197- 201 ( 5) P Fradrag etter nedsettelse 80% regelen
202- 205 ( 4) P Skattebegrensning par 78 (Ny i 1989)
UBENYTT'ET 1988
206- 206 ( 1) A UBENYTTET
*** BRUTTO ANSETTELSER,BELOP SOM IKKE ER SKATTLAGT ER MED I SUMMENE
207- 210 ( 4) P Netto formue kommune som på selvangivelsen (i 1000kr)
-(i 100kr)
211- 214 ( 4) P Netto inntekt kommune som
#
215- 218 ( 4) P Særfradrag hele summen
219- 222 ( 4) P Netto formue stat som på selvangivelsen (i 1000kr)
223- 226 ( 4) P Netto inntekt stat som
100kr)
#
*** RESTSKATT / TILGODE ******
227- 231 ( 5) P Restskatt
232- 236 ( 5) P Tilgode
237- 240 ( 4) P Positivt beløp: rentetillegg
Negativt beløp: rentegodtgjørelse
*** DATA FRA ANDRE FILER ******
241- 273 (33) A UBENYTTET i 1989
Sjømannsfilen NB! Bare 1988
241- 244 ( 4) P Netto inntekt
omborda 100kr)
245- 248 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt omborda 100kr)
249- 252 ( 4) P Skatt ombord (etter fradrag) addert Utlignet skatt
253- 256 ( 4) P Avgift på pensjonsdelen ombord
ombord -------4
257- 260 ( 4) P Avgift helsedelen
261- 263 ( 3) P Fradrag for SMS,liv ombord
264- 266 ( 3) P Forsørgerfradrag
ombord
267- 269 ( 3) P Fjernfradrag
ombord
270- 273 ( 4) A UBENYTTET
UTDANNING/POSTNR/KRETS (3 KOBLINGER)
274- 275 ( 2) A Utdanningskode (nivå og fagfelt)
276- 279 ( 4) A Kommune kode
280- 283 ( 4) A Kretsnummer 1989
Postnummer 1988
284- 287 ( 4) A Postnummer 1989
Kretsnummer 1988
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****** DIVERSE TRINN *******
288- 289 ( 2) N Alderstrinn 01 - 13
01 = 13 - 14
02 = 15 - 19
03 = 20 - 24
04 = 25 - 29
05 = 30 -34
06 = 35 - 39
07 = 40 - 44
08 = 45 - 49
09 = 50 - 54
10 = 55 - 59
11 = 60 - 66
12 = 67 - 69
13 = 70 og eldre
290- 291 ( 2) N Toppskattegrunnlag trinn 01 - 15
01=
0
02=
100- 49 900
03= 50 000 - 99 900
04 = 100 000 - 149 900
05 = 150 000 - 179 900
06 = 180 000 - 199 900
07 = 200 000 - 219 900
08 = 220 000 - 249 900
09 = 250 000 - 299 900
10 = 300 000 - 349 900
11 = 350 000 - 399 900
12= 400 000 - 449 900
13 = 450 000 - 499 900
14 = 500 000 - 999 900
15 = 1000 000 - og over
292- 293 ( 2) N Helsedelsgrunnlag trinn 01 - 15 som over
294- 295 ( 2) N Pensjonsgivende lønnsinntekt trinn ---#--sum av (77 - 80) + (245 - 248)
296- 297 ( 2) N Pensjonsgivende høy sats trinn --#--298- 299 ( 2) N Pensjonsgivende jord/skog/f trinn
trinn --#-300- 301 ( 2) N Pensjonsgivende i alt
trinn –4—
302 303 ( 2) N Netto inntekt kommune
(61 - 64)
304- 305 ( 2) N Netto inntekt kommune i alt trinn ---#-(211 - 214)
306- 307 ( 2) N Netto inntekt stat
trinn --#- (65 - 68)
308- 309 ( 2) N Netto inntekt stat i alt trinn ---#(223 - 226)
310- 311 ( 2) N Inntekt beregnet
trinn ---#-( 49 - 52)
trinn
312- 313 ( 2) N Netto formue kommune
( 53 - 56)
01=
02= 1 000 - 59 000
03= 60 000 - 99 000
04 = 100 000 - 139 000
05 = 140 000 - 199 000
06 = 200 000 - 299 000
07= 300 000 - 399 000
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08 = 400 000 - 499 000
09 = 500 000 - 999 000
10 = 1000 000 - 1999 000
11 = 2000 000 - 4999 000
12 = 5000 000 - 9999 000
13 = 10000 000 - og over
314- 315 ( 2) N Netto formue kommune i alt trinn som over
(207 - 210)
trinn
316- 317 ( 2) N Netto skatt i alt
(99 - 103)
01=
02=
1- 9999
03= 10 000 - 19 999
04= 20 000 - 29 999
05= 30 000 - 39 999
06= 40000W 49 999
07= 50 000 - 59 999
08 =60 000 - 69 999
09= 70 000 - 79 999
10= 80 000 - 89 999
11= 90000- 99 999
12 = 100 000 - 149 999
13 = 150 000 - 199 999
14 = 200 000 - 249 999
15 = 250 000 - 299 999
16 = 300 000 - og over
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***********************************
***********************************
**FILEBESKRIVELSE**
***********************************
***********************************
STAT.NR/OPPDRAGSGIVER:
3515 / SEKSJON 420
FILENAVN:
Ektepar og samboere med felles barn utenbygds/sokkel
og sjømannsdata (bare 1988) addert til ligningskommunen
1988 ----->
FILEOMFANG:
Ekteparfile med utdanningskoder,krets,postnr. og diverse trinn
både på hovedperson(mann) og hustru
PROSJEKT NR.:284
Hovednummer: A891J4
Utgave •
Al Ektepar på en record
ca 0.9 mill. recorder
FELT FRA - ANT.
TIL POS. FELTBESKRIVELSE KODELISTE
A = Alfanumerisk
N = Numerisk
P = Numerisk pakket

HOVED-PERSON(Mannens data)
1- 4 ( 4) A Kommune for ligning
5- 6 ( 2) N Kode for skatteman.ntallgruppe
10 = innenby(gd)s
12 = barn
13 = utvandret
14 = utlending
15 = pendler
18 = sokkel
20 = bosatt annen kommune(nEeringvirksomhet)
21 = bosatt annen kommune(hytte)
28 = utenby(gd)s sokkel
30 = bosatt i utlandet(næringsvirksomhet)
31 = bosatt i utlandet(hytte)
40 = dødsbo
60 = sjømann
70 = diplomat(bare oslo)
7- 17 (11) A UBENYTTET
18- 18 ( 1) A Personkode
'1' = hovedperson
19- 29 (11) A UBENYTTET
30- 32 ( 3) N Alder
33- 33 ( 1) A Skatteklasse
" = ikke lignet
'0' = klasse 0
'1'= klasse 1
'2'= klasse 2
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34- 35 ( 2) N Ant. barn O- 15 som det gis forsørgerfradrag for
(ansatt på hovedperson)
36- 36 ( 1) N Ant. barn 16- 19 som det gis HELT forsørgerfradrag for
(ansatt på hovedperson)
37- 37 ( 1) N Ant. barn 16- 19 som det gis HALVT forsørgerfradrag for
(ansatt på hovedperson)
38- 38 ( 1) N Ant. barn 16 år som det IKKE gis forsørgerfradrag for
(ansatt på hovedperson)
39- 41 ( 3) A UBENYTTET
*** OMKODINGER ***
42- 42 ( 1) A Kjønn
'1' = mann
43- 43 ( 1) A Statsborgerskap
" = norsk
'1' = utlending
44- 44 C 1) A Kode for sjømann (bare 1988)
" = ikke sjømann
'1' = sjømann
BLANK 1989---->
45- 45 ( 1) A Kode for ligning
'0' = Samboer med felles barn 1989--->
På 1988 filen hadde disse kode 4
'1'= Særskilt lignet ektefelle
hovedperson/hustru begge klasse 1
eller hovedper. kl 1 ,hustru kl 0 og skmgr = 10
eller hovedper. kl 0 ,hustru kl 1 og skmgr = 10
'2' = felleslignet ektefelle
hovedperson/hustru begge klasse 2
eller hovedper. kl 2 ,hustru kl 0 og skmgr = 10
eller hovedper. kl 0 ,hustru kl 2 og skmgr = 10
'3' = enkelt lignet ektefelle
hovedperson kl 2 , hustru ikke lignet(k1")
kl 2 , hovedp ikke lignet(k1")
hustru
46- 46 ( 1) A Yrkesstatus
'1'= selvstendig i JISIF
'2' = selvstendig i andre næringer
'3'= lønnstakere
'4'= andre(pensjonister,barn)
>
47- 47 ( 1) A Koblingskode mot samboerfile/1989
" ikke makker
makker,ikke overført familienr
'0'
'1'
makker,
UBENYTTET i 1988
48- 48 ( 1) A UBENYTTET
*** ANSETTELSER ***
49- 52 ( 4) P Beregnet 'inntekt' (gammel NOS) ( I 100KR)
a) netto inntekt stat
hvis denne > 0 eller
b) netto inntekt kommune + særfradrag
hvis denne > 0 eller
c) simi pensjonsgivende inntekt
i tillegg er netto inntekt ombord eller
pengiv. flint ombord addert til a,b eller c (a,b,c)
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53- 56 ( 4) P Netto formue kommune som gir skatt (i 1000kr)
57- 60 ( 4) P Netto formue stat som gir skatt (i 1000kr)
61- 64 ( 4) P Netto inntekt kommun som gir skatt (i 100kr)
65- 68 ( 4) P Netto inntekt stat som gir skatt (i 1001E4
(i 100kr)
69- 72 ( 4) P Toppskatt grunnlag
(i 100kr)
73- 76 ( 4) P Helsedelsgrtumlag
1988
(i 100kr)
Trygdegrunnlag lav sats 1989
77- 80 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt lav sats (i 100kr)
(i 100kr)
81- 84 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt J/S/F
85- 88 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt høy sats (i 100kr)
89- 92 ( 4) P Summert grunnlag for SMS/Livfigruppeliv
93- 96 ( 4) P Særfradrag hvor skatt inntekt kommune >
97- 98 ( 2) A UBENYTTET
*** SKATTER OG AVGIFTER ******
99- 103 ( 5) P Utlignet skatt (sum skatt og avgift - fradrag)
104- 108 ( 5) P Skatt formue kommune
109- 113 ( 5) P Skatt inntekt kommune
114- 118 ( 5) P Skatt formue stat
119- 123 ( 5) P Skatt inntekt stat
124- 127 ( 4) P Fellesskatt
128- 131 ( 4) P Toppskatt
132- 136 ( 5) P Skatt på aksjegevinst etter "71-loven"
137- 141 ( 5) P Forsinkelsesavgift
142- 146 ( 5) P Skatt på aksjegevinst "betydelig aksjesalg"/tidl. selgende gruppe
147- 151 ( 5) P Tilleggsskatt
152- 155 ( 4) P Skatt på etterbetalt pensjon fra tidligere år
156- 159 ( 4) P Avgift helsedelen
88 / trygdeavgift lav sats 89
160- 163 ( 4) P Avgift pensjonsdel lav 88 / trygdeavgift mellom # 89
164- 167 ( 4) P Avgift pensjonsdel høy 88 / trygdeavgift høy #89
168- 172 ( 5) A UBENYTTET
*** SKATTE FRADRAG ******
173- 175 ( 3) P Forsørgerfradrag barn + ungdom
barn 0 - 15 6x +
ungdom 16 - 19 år (hel + halv)
176- 179 ( 4) P Finnmarksfradrag for personer i
Nord-Troms og Finnmark
180- 182 ( 3) P Fradrag for livsforsikring
183- 185 ( 3) P Fradrag for SMS sparing
186- 188 ( 3) P Fradrag for AMS sparing
189- 192 ( 4) P Fradrag for utenlandskatt
193- 196 ( 4) P Fradrag etterbetalt pensjon fra tidligere år
197- 201 ( 5) P Fradrag etter nedsettelse 80% regelen
202- 205 ( 4) P Skattebegrensning par 78 (Ny i 1989)
UBENYTTET 1988
206- 206 ( 1) A UBENYTTET
*** Brutto ansettelser,beløp som ikke er skattlagt er med i summene
207- 210 ( 4) P Netto formue kommune som på selvangivelsen (i 1000kr)
-(i 100kr)
#
211- 214 ( 4) P Netto inntekt kommune som
215- 218 ( 4) P Særfradrag hele summen
219- 222 ( 4) P Netto formue stat som på selvangivelsen (i 1000kr)
(i 100kr)
#
223- 226 ( 4) P Netto inntekt stat som
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*** RESTSKATT / TILGODE ******
227- 231 ( 5) P Restskatt
232- 236 ( 5) P Tilgode
237- 240 ( 4) P Positivt beløp: rentetillegg
Negativt beløp: rentegodtgjørelse
*** DATA FRA ANDRE FILER ******
Sjømannsfilen NB!!! bare 1988
241- 244 ( 4) P Netto inntekt
ombord(i 'Oar)
245- 248 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt omborda 100kr)
249.. 252 ( 4) P Skatt ombord Ceder fradrag) addert Utlignet skatt
#
253- 256 ( 4) P Avgift på pensjonsdelen ombord
257- 260 ( 4) P Avgift helsedelen
ombord
261.. 263 ( 3) P Fradrag for SMS,liv ombord
ombord
264- 266 ( 3) P Forsørgerfradrag
267.. 269 ( 3) P Fjernfradrag
ombord
270- 273 ( 4) A UBENYTTET
241- 273 (33) A UBENYTTET 1989
Utdanning/postnr/krets (3 koblinger)
274- 275 ( 2) A Utdanningskode fra I654A1A2
276- 279 ( 4) A Kommune kode fra 1118A4
280- 283 ( 4) A Kretsnummer 1989
Postnummer 1988
284- 287 ( 4) A Postnummer 1989
Kretsnummer 1988
288- 289 ( 2) N alderstrinn 01 - 13
01 = 13 - 14
02 = 15 - 19
03 = 20 - 24
04 = 25 - 29
05 = 30 - 34
06 = 35 -39
07 = 40 - 44
08 = 45 -49
09 = 50 - 54
10 = 55 - 59
11 = 60 - 66
12 = 67 - 69
13 = 70 og eldre
290- 291 ( 2) N toppskattegrannlag trinn 01 - 15
01=0
02=
100- 49 900
03= 50 000 - 99 900
04 = 100 000 - 149 900
05 = 150 000 - 179 900
06 = 180 000 - 199 900
07 = 200 000 - 219 900
08 = 220 000 - 249 900
09 = 250 000 - 299 900
10 = 300 000 - 349 900
11 = 350 000 - 399 900
12 = 400 000 - 449 900
13 = 450 000 - 499 900
14 = 500 000 - 999 900
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15 = 1000 000 - og over
292- 293 ( 2) N helsedelsgrurmlag trinn 01 - 15 som over
294- 295 ( 2) N pensjonsgivende lønnsinntekt trinn ---#-sum av (77 - 80) + (245 - 248)
296- 297 C 2) N pensjonsgivende Ivy sats trinn ---#--298- 299 ( 2) N pensjonsgivende jord/skogif trinn ---#-trinn ---#--300 301 ( 2) N pensjonsgivende i alt
trinn ---#-302- 303 ( 2) N netto inntekt kommune
(61 - 64)
304- 305 ( 2) N netto inntekt kommune i alt trinn ---#--(211 - 214)
trinn ---#--306- 307 ( 2) N netto inntekt stat
(65 - 68)
308- 309 ( 2) N netto inntekt stat i alt trinn –4—
(223 - 226)
trinn –4—
310- 311 ( 2) N inntekt beregnet
( 49 - 52)
trinn
312- 313 ( 2) N netto formue kommune
( 53 - 56)
01=
02= 1 NO - 59 000
03= 60 000 - 99 000
04 = 100 000 - 139 000
05 = 140 000 - 199 000
06 = 200 000 - 299 000
07 = 300 000 - 399 000
08 = 400 000 - 499 000
09 = 500 000 - 999 000
10 = 1000 000 - 1999 000
11 = 2000 000 - 4999 000
12 = 5000 000 - 9999 000
13 = 10000 000 - og over
314- 315 ( 2) N netto formue kommune i alt trinn som over
(207 - 210)
trinn
316- 317 ( 2) N netto skatt i alt
(99 - 103)
01=
1- 9 999
02=
03= 10 000 - 19 999
04= 20000W 29 999
05= 30 000 - 39 999
06= 40 000 - 49 999
07= 50 000 - 59 999
08= 60 000 - 69 999
09= 70 000 - 79 999
10= 80 000 - 89 999
11= 90 000 - 99 999
12 = 100 000 - 149 999
13 = 150 000 - 199 999
14 = 200 000 - 249 999
15 = 250 000 - 299 999
16 = 300 000 - og over
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********** HusTR U **********
318- 321 ( 4) A Kommune for ligning
322- 323 ( 2) N Kode for skattemanntallsgruppe
10 = innenby(gd)s
12 = barn
13 = utvandret
14 = utlending
15 = pendler
18 = sokkel
20 = bosatt annen kommune(nieringvirksomhet)
21 = bosatt annen kommune(hytte)
28 = uteny(gd)s sokkel
30 = bosatt i utlandet(næringsvirksomhet)
31 = bosatt i utlandet(hytte)
40 = dødsbo
60 = sjømann
70 = diplomat(bare oslo)
324- 334 (11) A UBENYTTET
335- 335 ( 1) A Personkode
'2' = hustru
336- 346 (11) A UBENYTTET
347- 349 ( 3) N Alder
350- 350 ( 1) A Skatte-klasse
" = ikke lignet
'0' = klasse 0
'1' = klasse 1
'2'= klasse 2
351- 352 ( 2) N UBENYTTET
353- 353 ( 1) N ---4---354- 354 ( 1) N ---4---355- 355 ( 1) N ---4---356- 358 ( 3) A UBENYTTET
*** OMKODINGER ***
359- 359 ( 1) A Kjønn
'2' = kvinne
360- 360 ( 1) A Statsborgerskap
" = norsk
'1' = utlending
361- 361 ( 1) A Kode for sjømann (bare 1988)
" = ikke sjømann
'1' = sjømann
BLANK 1989
362- 362 ( 1) A Kode for ligning
'0' = Samboer med felles barn 1989—>
På, 1988 filen hadde disse kode 4
'1'= Særskilt lignet ektefelle
hovedperson/hustru begge klasse 1
eller hovedper. kl 1 ,hustru kl 0 og skmgr = 10
eller hovedper. kl 0 ,hustru kl 1 og skmgr = 10
'2'= felles lignet ektefelle
hovedperson/hustru begge klasse 2
eller hovedper. kl 2 ,hustru kl 0 og skmgr = 10
eller hovedper. kl 0 ,hustru kl 2 og skmgr = 10
'3' = enkelt lignet ektefelle
hovedperson kl 2 , hustru ikke lign et(k1 ")
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hustru
kl 2 , hovedp ikke lignet(k1")
363- 363 ( 1) A Yrkesstatus
'1'= selvstendig i J/S/F
'2'= selvstendig i andre næringer
'3'= lønnstakere
'4'= andre(pensjonister,barn)
364- 364 C 1) A Koblingskode mot samboerfile/1989
" ikke makker
'0'
makker,ikke overført familienr
--------#-----'1'
makker,
UBENYTTET i 1988
365- 365 ( 1) A UBENYTTET
*** ANSETTELSER ***
366- 369 ( 4) P Beregnet inntekt (gammel NOS) ( I 100KR)
a) netto inntekt stat
hvis denne > 0 eller
b) netto inntekt kommune + særfradrag
hvis denne > 0 eller
c) sum pensjonsgivende inntekt
i tillegg er netto inntekt ombord eller
pengiv. hint. ombord addert til a,b eller c (a,b,c)
370- 373 ( 4) P Netto formue kommune som gir skatt (i 1000kr)
374- 377 ( 4) P Netto formue stat som gir skatt (i 1000kr)
378- 381 ( 4) P Netto inntekt kommun som gir skatt (i 100kr)
382- 385 ( 4) P Netto inntekt stat som gir skatt (i 100kr)
386- 389 ( 4) P Toppskattegrtmnlag
(i 100kr)
390- 393 ( 4) P Helsedelsgrunnlag
(i 100kr)
1988
Trygdegrumlag lav sats 1989
(i 100kr)
394- 397 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt lav sats (i 100kr)
(i 100kr)
398- 401 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt J/S/F
402- 405 C 4) P Pensjonsgivende inntekt høy sats (i 100kr)
406- 409 ( 4) P Summert grunnlag for SMS/livf./gruppeliv
410- 413 ( 4) P Særfradrag hvor skatt inntekt kommune > 0
414- 415 ( 2) A UBENYTTET
*** SKATTER OG AVGIFTER ******
416- 420 ( 5) P Utlignet skatt (sum skatt og avgift - fradrag)
421- 425 ( 5) P Skatt formue kommune
426- 430 ( 5) P Skatt inntekt kommune
431- 435 ( 5) P Skatt formue stat
436- 440 C 5) P Skatt inntekt stat
441- 444 ( 4) P Fellesskatt
445- 448 ( 4) P Toppskatt
449- 453 ( 5) P Skatt på aksjegevinst 40%
454- 458 ( 5) P Forsinkelsesavgift
459- 463 ( 5) P Skatt på aksjegevinst for selgende gruppe
464- 468 ( 5) P Tilleggsskatt
469- 472 ( 4) P Skatt på etterbetalt pensjon fra tidligere år
473- 476 ( 4) P Avgift helsedelen 88 / trygdeavgift lav sats 89
477- 480 ( 4) P Avgift pensj.del lav 88 / trygdeavgift mellom #89
481- 484 ( 4) P avgift pensj.del høy 88 / trygdeavgift høy #89
485- 489 ( 5) A UBENYTTET
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*** SKATTE FRADRAG ******
490- 492 ( 3) P Forsørgerfradrag barn + ungdom
barn 0 - 15 år +
ungdom 16 - 19 år (hel + halv)
493- 496 ( 4) P Finnmarksfradrag for personer i
Nord-Troms og Finnmark
497- 499 ( 3) P Fradrag for livsforsikring
500- 502 ( 3) P Fradrag for SMS sparing
503- 505 ( 3) P Fradrag for AMS sparing
506- 509 ( 4) P Fradrag for utenlandskatt
510- 513 ( 4) P Fradrag etterbetalt pensjon fra tidligere år
514- 518 ( 5) P Fradrag etter nedsettelse 80% regelen
519- 522 ( 4) P Skattebegrensning par 78 (Ny i 1989)
UBENYTTET 1988
523- 523 ( 1) A UBENYTTET
*** Brutto ansettelser,beløp som ikke er skattlagt er med i summene
524- 527 ( 4) P Netto formue kommune som på selvangivelsen (i 1000kr)
100kr)
#
528- 531 C 4) P Netto inntekt kommune som
532- 535 ( 4) P Særfradrag hele summen
536- 539 ( 4) P Netto formue stat som på selvangivelsen (i 1000kr)
(i 100kr)
#
540- 543 ( 4) P Netto inntekt stat som
*** RESTSKATT / TILGODE ******
544- 548 ( 5) P Restskatt
549- 553 ( 5) P Tilgode
554- 557 ( 4) P Positivt beløp: rentetillegg
Negativt beløp: rentegodtgjørelse
*** DATA FRA ANDRE FILER ******
Sjømannsfilen NB!! bare 1988
558- 561 ( 4) P Netto inntekt
omborda 100kr)
562- 565 ( 4) P Pensjonsgivende inntekt omborda 100kr)
566- 569 ( 4) P Skatt ombord (etter fradrag) addert Utlignet skatt
570- 573 ( 4) P Avgift på pensjonsdelen ombord
ombord ----- #---- -----574- 577 ( 4) P Avgift helsedelen
578- 580 ( 3) P Fradrag for SMS,liv ombord
581- 583 ( 3) P Forsørgerfradrag
ombord
584- 586 ( 3) P Fjernfradrag
ombord
587- 590 ( 4) A UBENYTTET
558- 590 (33) A UBENYTTET 1989
Utdanning/postnr/krets (3 koblinger)
591- 592 C 2) A Utdanningskode fra I654A1A2
593- 596 ( 4) A Kommune kode fra 1118A4
597- 600 ( 4) A Kretsnummer 1989
Postnummer 1988
601- 604 ( 4) A Postnummer 1989
kretsnummer 1988
605- 606 ( 2) N alderstrinn 01 - 13
01 = 13 - 14
02 = 15 - 19
03 = 20 - 24
04 = 25 - 29
05 = 30 -34
06 = 35 - 39
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07 = 40 - 44
08 = 45 - 49
09 = 50 - 54
10 = 55 - 59
11 = 60 - 66
12 = 67 - 69
13 = 70 og eldre
607- 608 ( 2) N toppskattegrunnlag trinn 01 - 15
0
01=
02=
100- 49 900
03= 50 000 - 99 900
04= 100 000 - 149 900
05 = 150 000 - 179 900
06 = 180 000 - 199 900
07 = 200 000 - 219 900
08 = 220 000 - 249 900
09 = 250 000 - 299 900
10 = 300 000 - 349 900
11 = 350 000 - 399 900
12 = 400 000 - 449 900
13 = 450 000 - 499 900
14 = 500 000 - 999 900
15 = 1000 000 - og over
609- 610 ( 2) N helsedelsgrunnlag trinn 01 - 15 som over
611- 612 ( 2) N pensjonsgivende lønnsinntekt trinn —4-613- 614 ( 2) N pensjonsgivende høy sats trinn —4-615- 616 ( 2) N pensjonsgivende jordiskogif trinn ---#617W 618 ( 2) N pensjonsgivende i alt
trinn -#trinn —4-619. 620 ( 2) N netto inntekt kommune
621- 622 ( 2) N netto inntekt kommune i alt trinn ---#--623- 624 ( 2) N netto inntekt stat
trinn ---#--625- 626 ( 2) N netto inntekt stat i alt trinn --4--627- 628 ( 2) N inntekt beregnet
trinn --4-trinn
629- 630 ( 2) N netto formue kommune
01=
02= 1 000 - 59 000
03= 60 000 - 99 000
04 = 100 000 - 139 000
05 = 140 000 - 199 000
06 = 200 000 - 299 000
07 = 300 000 - 399 000
08 = 400 000 - 499 000
09 = 500 000 - 999 000
10 = 1000 000 - 1999 000
11 = 2000 000 - 4999 000
12 = 5000 000 - 9999 000
13 = 10000 000 - og over
631- 632 ( 2) N netto formue kommune i alt trinn som over
trinn
633- 634 ( 2) N netto skatt i alt
01=
02=
1- 9 999
03= 10 000 - 19 999
04= 20 000 - 29 999
05= 30 000 - 39 999
06= 40 000 - 49 999
07= 50 000 - 59 999
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08= 60 000 - 69 999
09= 70 000 - 79 999
10= 80 000 - 89 999
11= 90 000 - 99 999
12 = 100 000 - 149 999
13 = 150 000 - 199 999
14 = 200 000 - 249 999
15 = 250 000 - 299 999
16 = 300 000 - og over

