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Ved skattearkalyser og liknende arbeid er det ofte behov for et

skattedataa kiv med opplysninger om blant annet satsene for direkte skat-

t ,er, ii:1.77 .ydeavgifter, vi.sse trygdeytelser o..a. over et lengre tidsrorn.

Dette et bakgrunnen for at denrie historiske Oversikte n er utarbeidd

O'Versi 	 er en videreling av "Historis'k oversikt over skatte -

satser m.v.", del I og il (ANO, TO 75/5 og 77/24) som hovedsakelig var

ment 1 dekke et internt behov. Av denne grunn var de tekstlige kornmen

Lorene innskrenket til 'et minimum.  Etterhvert: har overs ikt ene fått en

vid utbredelse utad. Den foreliggende utgaven er derfor utvidet til o g s å

innehole kortfattede tekstavsnitt'. En har dessuten bekrevet en del

skatte- og st,.:,,,.JsordniLgy' som ikke inngikk i.de tidligere oversikten.

For e e- sær når det gjelder fastsetting

• s'kattle-nla4,., - 	 til 1:1yriiets 	 "Aktilelle sa'ttetall"

ut 1 	 Artikle, 	 til "Det o i uk skattesystemet" i

	Soutx;o1L	 ., (,) ,s. 110,

-il'eLLer Jakob Bjerve



PREFACE .

Tax analyses and similar work often require a tax file containing

information on i.a. the rates for direct taxes, contributions, some payments

within the social insurance system etc. during a longer period. This is the

background of the preparation of this historical survey.

The survey is a continuation of "Historical Survey of Tax Rates etc.",

volumes I and II (WP 75/5 and 77/24), mainly intended for Bureau use, and

accordingly with minimized textual comments. The surveys have gradually

achieved a wide circulation. The present issue therefore is extended to

include brief texts.

In addition, some systems of taxation and benefit schemes not

previously included are described. More detailed information - especially

regarding how the basis of taxation is stated - is presented in the Bureau

publications "Current Tax Data", issued in the series Articles from the

Central Bureau of Statistics, and "The Norwegian System of Taxation" in the

• series Social Economic Studies.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 4 July 1978

Petter Jakob Bjerve
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I. FORMUESSKATTER, PERSONLIGE SKATTYTERE

1. Skattepliktig nettoformue 

1.1. Den Eenerelle bestemmelsen

Utgangspunktet for fastsetting av skattepliktig nettoformue er gitt

i lov av 18. august 1911 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), § 36.

Denne bestemmelsen, som har stått uendret siden 1911, lyder slik:

"Formuen ansettes til detbeløp, som den 1. januar i det år ligningen
foretas, etter gjengse priser utgjOr den virkelige verdi av den
skattepliktiges rOrlige og urOrlige eiendom, samt utestående for-
dringer etter fradrag av påhvilende gjeld."

I skattelovens §§ 37, 38 og 39 er det gitt supplerende regler om

verdsetting og avgrensning av de enkelte formuespostene. I praksis vil det

likevel oppstå probleMer med verdsettingen,  særlig for realkapitalobjekter.

Riksskattestyret utarbeider derfor detaljerte forskrifter og veiledende

satser for verdsettingen av en rekke realaktiva.

1.2. FribelOp av innbo og løsøre, sparekapital og livsforsikringspoliser

For enkelte formuesposter fastsetter loven bestemte fribelOp (skat-

telovens § 37). Dette gjelder: (i) innbo og annet lOsOre som ikke gir

inntekt, (ii) bestemte typer finansaktiva og (iii) livsforsikringspoliser.

StOrrelsen av disse fribelOpene framgår av de fOlgende oppstillinger.

(i) FribelOp av innbo oE annet lOsOre

1957 - 1972: kr 20 000

1973 -	 " 40 000

Inntil 1957 kunne det enkelte kommunestyret bestemme at slik formue skulle

fritas for skatt. Etter innfOring av obligatorisk skatteplikt i 1957,

blir imidlertid i praksis bare en liten del skattlagt, fordi det ved lik-

ningen godkjennes en meget forsiktig verdsetting.

lii) FribelOp av sparekapital l)

Skatteklasse 1 
	

Skatteklasse 2
2) 

1955 - 1964:	 kr 5 000

1965	 " 10 000

1966 - 1974:	 " 10 000

1975 - 1977: -	 " 20 000

1978 -	 " 25 000

Som i klasse 1

kr 20 000

" 40 000

" 50 000   

1) Opprinnelig gjaldt fribelOpene bare for innskott i innenlandske spare-
banker og spareinnskott i samvirkelag, men er etterhvert utvidet til å om-
fatte stadig flere spareformer, bl.a. norske ihendehaverobligasjoner og
aksjer, se skattelovens § 37 c. 2) Til og med 1969: Skatteklasse 2 og hOyere.
Fra og med 1970: BelOpet i klasse 2 gjelder også for ektefeller som liknes
særskilt og for skattytere i klasse 1 som får særfradrag i inntekten p.g.a.
forsOrgelse, alder, ufOrhet m.v.



fritatt ved

sær3kilt ved trekk

IL
	

too. colIc innskottLI‘ofltd i Loe lender.

Slike p ,,J,isex er fritatt for formuesskatt når det samlede belOp

poll 	tyder pa, ike ove r akt: doe , , isse grenser. Da skatteloven, ay.

1611 trådte i t 19 1 3, var bel psgreusen kr 10 000 uansett skatte-

klasse, men er seinere heve - flere ganger, og det er innfOrt forskjelli ,

helopsgrenser i skattehlasse 1 og skatteklasse 2. Diss - har vært:

SaC
	 Skatt 	 see

1941 	 19'..;;,4:

1955.

1956 -

1948 -

'966 -

197/7

kr 10 000

13 000

15 000

t5 000

22500

kr i ' 000

'20 OW
II 	25 000
ts 	 30 GO. - ;

000
fl 	100 000

lyder 	 hOyete enn de oppgit te.

,
	 1.7 	 ,1,1051

verdien. av po„....isea(,) 	 med 	 mello. tribelOpet og det

belOp

1

Li(att, - 11 st.,,A og - 	 till, 	 3iiK 	 :"C„ 	 - de

satser SO!:som. 	 ayttes.,

jeade skatten blitt utskl:evet 	 stigende satser

	

den delen 	 nettoforw,A,-,,a eeoc overs 	 visse beløp. Disse

greLsET.r - 	 - har i a ..mil,nelighet

skatteklasse,

St.c."Irtelsen av de sk,4ttefrie 	 skattesatsene i de

eol„eitL 	 .tOr 19/: 	 c gitt i 	 ';',tatistisk Sentralbyrå, 10

	) 5 . i 19 70 	 19'1 ble det ikke utskrevet formuesskatt til staten, mens

	

:or de ettel - f,; ..Hg,,.*.:6,• 	 oppstillingene nedenfor.

1972
	

1 5 000 1 skatte.L,iss, 1

W!

Se 	 side S..17 -Beløpet 	 kl7y.:2.-„,..? 2

▪ 	

også for ektefeller som.•

4.„kries s 	 , og 	 •,....-.... 1 	 • får s.a,rfradrag 	 inntekten
p.g.a- ios,,pr. ,„;e_.. e., atder, ufOrlieL
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Skattesatser 

1972 - 1973: 0,4 prosent av de første kr 250 000

	

0,8 	 neste " 250 000

	

1,2 	 det overskytende beløp

1974- 	 0,4
	

de første kr 100 000

	

0,8
	

If
	

if neste " 150 000

	

1,2
	

It
	

250 000

	

1,6
	

It det overskytende beløp

3. Formuesskatt til kommunene

Satser og skattefrie beløp for formuesskatten til kommunen fastsettes

av Stortinget i lovs form og framgår av skattelovens §§ 72 og 79.

* 	 Skatten skal utgjøre en fast prosent av nettoformuen etter. at denne

er redusert med et skattefritt beløp. Kommunestyret fastsetter den skatte-

sats som skal nyttes i vedkommende kommune innenfor en minimums- og maksimums-

sats som er gitt i loven. Etterhvert har alle kommuner gått over til a bruke

maksimalsatsen. Det skattefrie fradraget har i alle år vært uavhengig av

skatteklasse.

Størrelsen av det skattefrie fradraget og maksimalsatsen ved ut-

skrivning av denne skatten for årene før 1970 er gitt i Arbeidsnotater fra

Statistisk Sentralbyrå, IO 75/5. Fradrag og satser for seinere år framgår

alv oppstillingen nedenfor.

Skattefritt fradrag i nettoformuen 

1970 - 1977: kr 40 000

1978 - 	 " 60 000

Skattesatser

1970 - 	 Minimumssats: 0,4 prosent

Maksimumssats: 1,0

II. INNTEKTSSKATTER, PERSONLIGE SKATTYTERE

1. Skattepliktig nettoinntekt 

1.1. Generelle bestemmelser

Den skattepliktige nettoinntekten fastsettes med utgangspunkt i gene-

relle bestemmelser som er gitt i Skatteloven av 1911, angående på den ene

side hva som skal regnes som inntekt og på den annen side hvilke utgifter

som kan trekkes fra. Formuleringen av dissebestemmelsene er identisk med



den.. opprinnelig, fra 1911 og lyder slik:

"Til inntekt henregnes - med do i det fOlgende fastsatte. unntL.gelser •
og begrensninger - rente av formue, livrente, fOderad
enhver fordel som er vunnet ved t,ie)loom,  to i. di, artide eiilr
virksomhet hva enten det oppebårne er innvannet gjenti..,:3m et lengere
tidsrom eller er ervervet leilighetsvis eller ved en epkelt an -
ledning, og hva enten det matte -bestå i underhold, kixr, husly,
brenne, belysning .og desslike, eller i annet, som ei 	 til-
egen eller familiens nytte eller behageligheto 	 til utvidelse
av næring eller drift eller til formnesioroelse .„". (Lovens
§ 42.)

"Fra det antatte bruttot7J10p av
.:.,aftyterens gjeld, alle utgifter son skionnes i onto lett it;
oil inntektens ervervelse, sikrelse og vedlikeholdelse ...".
(Lovens 44.)

Skatteloven inneholder dessuten, supplerende bestemmelser som ut-

dyper og til dels også konkretiserer de som er sitert ovenfor. Det er så-

ledes uttrykkelig nevnt i loven hvilke inntekter som ikke er skattepliktige,

bl.a. barnetrygd , en rekke stOnader fra. Fol.t...tygden og husleiestOnad

(bost - ad) fra Husbanken- Videre er det 	 na,,rmere regler for visse

typer inntekter, f.eks. gevinstr, innt ,e; 	 boli 	 ilantekt av'

skogbruk. 	 tur det 	 ig 1...1a.gspor' som. er

knyttet til inateki_

skattemessige avskrivnir.

denne art e 	 C 	 di CC lover; dette gjeiHL,

for aysetning til ulike :Hands.

Selv in bestelTiLle.Liene 	 fastset", 	 ,tv 	 6k.atteprikrr,

inntekten i skatteloven av 1911 sæiHver ti o;1.ee:: • '

star det i praksis en rekke a,',arensnings- og verdsettingsproblemer for at

enkelte inntekLs- og fiad! -, ett; tett

problemene utarbeider Riksskattestyret I r1rrr lIter eg satser SOC dels er

veiledende dels bindende, eksr,pelvis satser for ordinare avskrivninger på

ulike typer av driftsmidler	 sauer for ve .:dsel'L).g. ay naturalytelser

- (kost, losji o.a.'

s 2. Sa,E2iLel: for v' se skattye

' tillegg til. de bestem.eiser ay	 arL

gjelder ved fastsetting av den skattepiikLige neLLoianLekLeu, i..idnes det ea

del regler av mer spesiell art. De er se: eel  i den forstar....: at de bare

gjelder enten. (i) bestemte. type; .- av inntekt, (ii) visse lantekl_sat.ivendelser

eller iii) næraere angitte kategorier av

Felles for disse reglene er at dersom. 	 bet 	 er

oppfylt, vil skatten bli beregnet slik at den 1),Lir .ave:re enn om di.e he -'

tingelsene ikke var oppfylt . , br de fiesLe ocd1.4n.„ ,,,...,e er 	 -

fØrt ved at skattyteren. har rett til et frib,14 .i,, alter et ekstra radrag i
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inntekten, mens de resterende ordningene gir skattyteren rett til et ekstra

skattefradrag. Siktemålet med hver enkelt ordning er av forskjellig art og

kan bl.a. være:

- skape større likhet i skattleggingen mellom ulike inntektsarter,

- stimulere bestemte inntektsanvendelser,

- virke som et ledd i fordelingen av inntekt etter skatt, eksempelvis

mellom personer med og uten forsOrgede barn.

I de følgende punkter er det gitt en oversikt over fradragsbeløp for

regler av denne art som er av betydning for et stort flertall av personlige

skattytere.

1.2.1. Fribeløp av renter av bankinnskott
1)

Skatteklasse 1 Skatteklasse 2
2)  

1955 - 1964:  	 kr	 200	 Som i klasse 1

1965	 500	 ,,	 "	 1

1966 - 1974:  	 "	 500	 kr 1 000

1975 - 1977:  	 " 1 000	 " 2 000

1978 - 	

•	

" 1 500	 3 000

I perioden 1936-1954 var bankrenter (og bankinnskott) fritatt ved

kommuneskattelikningen. Isteden ble disse skattlagt særskilt ved trekk

gjennom bankene - likt for alle innskottskonti i hele landet.

1.2.2. Minstefradrag og oppgjørsfradrag3)

(i)	 Ordningen med minstefradrag	 ble innfOrti1957, og

siktemålet var å forenkle arbeidet med likning av lønnsinntekt. Fradraget

er et alternativ til fradrag for faktiske utgifter til inntektens ervervelse

og en del andre utgifter som er særskilt nevnt i loven. Hvis disse ut-

giftene overstiger minstefradraget, har skattyteren krav på å nytte de fak-

tiske utgiftene som fradrag.

Minstefradraget beregnes av brutto lønnsinntekt, herunder honorar,

drikkepenger, verdien av naturalytelser o. likn. og dessuten av inntekt av

håndverks- og husflidsarbeid i hjemmet og enhver inntekt av arbeid eller

oppdrag som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Som

lønn i denne sammenheng regnes også pensjoner, livrenter og liknende ytelser.

1) Opprinnelig gjaldt fribeløpene bare renter og utbytte av innskott i innen-
landske sparebanker og av spareinnskott i samvirkelag, men er etterhvert ut-
videt til å omfatte renter og utbytte av stadig flere spareformer, bl.a. norske
ihendehaverobligasjoner og aksjer, se skattelovens §§ 37 C og 42, 5. ledd.
2) Til og med 1969: Skatteklasse 2 og høyere. Fra og med 1970: Beløpet i
klasse 2 gjelder også for ektefeller som liknes særskilt og for skattytere i
klasse 1 som får særfradrag i inntekten p.g.a. forsOrgelse, alder, uførhet m.v.
3) Bestemmelsene om minstrefradrag er gitt i skattelovens § 44 og om oppgjørs-
fradrag i samme lovs § 74.



Siden innfOriugen i 1957 har satsene for minstefradraget vært:

1957 - 1958:

6 prosent av inntekten; minimum kr 200 og maksimum kr 1 000, dvs.:

Inntekt under kr 3 400: kr 200'

kr 3 400 - kr 16 600: 6 prosent

kr 16 700 og aver: kr 1 000

1959-1967: '

8 prosent av inntekten; minimum kr 500, maksimum kr 1 500, dvs.:

inntekt under kr 6 300: kr 500

kr 6 300 - kr 18 700: 8 prosent

kr 18 800 og over: kr 1 500

1968-1969:

8 prosent av inntekten; minimum kr 700 og maksimum kr 1 800, dvs.:

Inntekt under kr 8 800: kr 700

"	 kr 8 800 - 22 400: 8 prosent

kr 22 500 og over: kr i 800

1970-1972:1972:

10 pros eat av . iantekten;. minimum kr

Inntekt_ under kr 10 000: kr i 000

"	 kr 10 000 - kr 24 000: 10 . prosent

• kr 24 000 og .,wer: kr 2 400

og maksimum kr 2 400, dvs.:

1973-1977:

10 p..0Eellu 	 kr 1 100 og maksimum kr ? 600, dvs.:

Inntekt under kr li 000: kr i 100

-r 11 000 -• kr 28 000: 10 prosent •

kr 26 000...og..over: .kr 2 600	 .

1978-

10 prosent av inntekten; minimum kr 1 600 og maksimum kr 3 100, dvs.:

Inntekt under kr it) 000: kr 1 600

kr 16 000 - kr 31 000: 10 prosent

kr 31 000 og over: kr 3 100

(ri) 	 OppgjOrsfradraget	 ble innfçtrt med virkning fra og

med likningen for inntektsåret 1974. Hensikten var i fOrste rekke å redusere

omfanget av restskatter.

Fradraget kan kreves av alle sk3rLytere som liar rett til minstefra-

drag, og beregningsgrunnlaget for de to fradragene er  også det samme. Opp-

gjOrsfradraget skiller seg imidlertid fra minstefradraget på to måter:
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(i) Det skal ikke erstatte fradrag for bestemte faktiske utgifter og

kan derfor kreves uansett om skattytere med  rett til minstefradrag også

nytter det. (ii) Det skal først komme til fradrag ved likningen, dvs.

ved skatteavregningen (jfr. betegnelsen "oppgjørsfradrag"), og skal derfor

ikke tas i betraktning ved forskottsutskrivningen.

I årene etter innføringen har satsene for oppgjørsfradraget vært:

1974-1975:

3 prosent av inntekten; minimum kr 300 og maksimum kr 600, dvs.:

Inntekt under kr 10 000: kr 300

	

" 	 kr 10 000 - kr 20 000: 3 prosent

" kr 20 000 og over: kr 600

1976 -

4 prosent av inntekten; minimum kr '400 og maksimum kr 700, dvs.:

Inntekt under kr 10 000: kr 400

	

" 	 kr 10 000 - kr 17 500: 4 prosent

	"	 kr 17 500 og over: kr 706

1.2.3. Særfradrag for fiskere l)

I perioden 1959-1963 hadde man en ordning med særfradrag for den

som deltok i fiske eller fangst på fjerne nordlige farvann. Fra og med

1964 ble den avlOst av gjeldende regler som omfatter alle som personlig

hår drevet eller deltatt i saltvannsfiske og fangstvirksomhet i sjøen.

Det er et vilkår at vedkommende har vært fullbeskjeftiget i slik virksom-

het minst 15 uker av inntketsåret. Fradraget skal ikke erstatte andre ut-

gifter til inntektservervelsen og gis i tillegg til eventuelt minstefra-

drag. Særfradraget utgjør en viss andel av netto arbeidsinntekt av fisket

eller fangsten, begrenset oppad til et bestemt belOp.

Fra 1964 har disse satser og belOpsgrenser vært:

1964-1969: 12 prosent av inntekten, høyst kr 3 000

1970-1974: 14 prosent av inntekten, høyst kr 4 000

1975-1976: 20 prosent av inntekten, høyst kr 8 000

	

1977= 	 : 20 prosent av inntekten, hOyst kr 10 000

1.2.4. Særfradrag p.g.a. alder m.v.

Ordningen med særfradrag i inntekten for personer over 70 år og

for uførepensjonister m.v. ble innfOrt i 1970 Qg avlOste den tidligere

ordningen med ekstra klassefradrag for slike skattytere.  Særfradraget

fastsettes slik at pensjonister uten annen inntekt enn folketrygdens

t 1) Skattelovens § 49. 2) Skattelovens § 77.
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minsteytelser ikke vil få inntektsskatt. Fradraget er det samme for ens-

• lige og for ektefeller. Hvis begge ektefellenes forhold er slik at det

skulle betinge særfradrag, eksempelvis hvis begge er over 70 år, er hoved-

regelen at fradraget skal deles likt mellom dem. (Deling av særfradraget

er selvsagt aktuelt bare når ektefellene lignes særskilt.)

Størrelsen av særfradraget i de enkelte år har vært

1970: kr 4 660

1971: " 5 900

1972: " 6 593

1973: 6 700

1974: 8 100

1975: 9 200

1976: 10 900

1977: 12 400

1978: 13 200

1.2.5. Fradrag for livsforsikringspremier og innskott etter sparekontrakt 2

Tradisjonelt har premier til frivillig livsforsikring vært delvis

fradragsberettiget i inntekten. Således var det allerede i skattelovens

opprinnelige versjon en regel om rett til fradrag for slike premier, begren-

set oppad til et bestemt maksimumsbeløp. Inntil 1947 var dette beløpet uav-

hengig av skatteklasse.

Fra og med inntektsåret 1967 ble visse former for spareinnskott i

innenlandske banker og liknende institusjoner likestillet med livsforsik-

ringspremier, slik at fradrag for slike spareinnskott og for livsforsik-

ringspremier til sammen ikke kan overskride maksimumsbeløpene 3) . I 1975 ble

ordningen med inntektsfradrag for premie til frivillig livsforsikring og

bankinnskott lagt om til en ordning med fradrag i skatt.

Oppstillingen på neste side viser maksimale fradragsbeløp i de enkelte

år siden 1947 da disse beløp ble differensiert etter skatteklasse.

1) Inntil 1977 ble fradraget fastsatt slik: Folketrygdens grunnbelOP
særtillegget for enslig pensjonist + kompensasjonstillegget for ektefeller -
kommunalt klassefradrag i skatteklasse 1. Var , disse beløp endret i løpet
av inntektsåret, ble særfradraget fastsatt på grunnlag av dal- belOp som
gjaldt ved utgangen av året. (For inntektsåret 1977 skal størrelsen av
grunnbeløpet og særtillegget pr. 30. november legges til grunn ved bereg-
ning av særfradraget.) Fra og med 1973 ble særfradraget avrundet oppover
til nærmeste kr 100. For inntektsåret 1978 er særfradraget fastsatt sær-
skilt. Særfradraget er det samme for enslige og ektepar. 2) Skattelovens
§ 44, 11. ledd. 3) Innskott i bank m.v. er fradragsberettiget bare under
visse betingelser. Se nærmere om dette i Samfunnsøkonomiske studier nr. 24
fra Statistisk Sentralbyrå, S. 89 f.f.
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Skatteklasse 1 
1)

Skatteklasse 
, Skatteklasse 3

og høyere    

1947-1954:	 kr	 300	 kr	 400	 kr 500

1955	 500	 600	 " 700

1956-1957:	 500	 "	 800	 " 900

1958-1965:	 500	 " 1 000

1966	 "	 750	 " 1 500

1967-1972:	 n 1 250	 " 2 500

1973-1974:	 " 1 400	 " 2 800

Fradrag i skatten:

Skatteklasse 1	 Skatteklasse 2
2)

1975-1976:

35 prosent 'av premien/innskottet,
men maksimalt av 	  kr 1 400	 kr 2 800

1977-

40 prosent av premien/innskottet,
men maksimalt av •  	 " 2 000	 " 4 000

1.2.6. Hustrufradrag og enslig forsOrgerfradrag3)

Disse fradragene gjelder for hustruer og enslige forsOrgere med

inntekt av arbeid. Fradraget beregnes som en andel av arbeidsinntekten,

begrenset oppad til et bestemt beløp. Andelen og maksimumsbeløpet vari-

erer med antall barn og med barnas alder og har etter at ordningen ble inn-

ført i 1948 vært:

1948-	 1957-
1956	 1973

Barn over 14 år4) 	  25 pst. av innt., høyst kr	 500 kr	 600 kr	 600

Ett barn under 14 år 	  40 VI 	"	 II 	 II 1 200 " 1 500 " 3 000

To eller flere barn
under 14 år 	  50 "	 " 1 500 n 2 000 " 4 000

1) For årene 1958-1969: Skatteklasse 2 og høyere. Fra og med 1970: Beløpet
i klasse 2 gjelder også for ektefeller som liknes særskilt og for skattytere
i klasse 1 som får særfradrag i inntekten p.g.a. forsOrgelse, alder, ufOrhet-
m.v. 2) Beløpet i klasse 2 gjelder også for ektefeller som liknes særskilt
og for skattytere i klasse 1 som får særfradrag i inntekten p.g.a. forsørgel-
se, alder, uførhet m.v. 3) Skattelovens § 44, 6. og 7. ledd. 4) Inntil
1960 ble det laveste fradraget gitt hustru med inntekt av arbeid selv om
ektefellene ikke forsOrget barn (fra dette året ble det innført adgang til
særskilt likning). Fra 1972 er fradraget begrenset til barn mellom 14 og
20 år.

1974-
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Fradraget for barn over 14 år er betinget av at barnet faktisk for-

sOrges av ektefellene (den enslige), mens det for barn under 14 år som

hovedregel bare kreves at barnet er hjemmeværende. Det kan ikke samtidig

gis fradrag både for barn under 14 år og over 14 gr.

For hustrufradraget var det opprinnelig knyttet visse betingelser

som seinere (fra 1967) er opphevet, nemlig at ektefellene måtte være felles-

liknet og at inntekten ikke måtte være opptjent ved arbeid i hjemmet eller

i mannens eller ektefellenes felles bedrift.

Fradrag etter de satser som framgår av oppstillingen på fore-

gående side, gis uavhengig av om det faktisk påløper ekstra utgifter som

følge av at hustruen eller den enslige forsOrgeren har inntektsgivende

arbeid. Fra 1970 ble det innfOrt adgang til fradrag for faktiske utgifter

til stell og pass av barn dersom slike utgifter overstiger de maksimums-

beløp som gjelder for de standardiserte fradragene. Fradrag for faktiske

utgifter er imidlertid begrenset til det dobbelte av standardbeløpene, og

de må kunne legitimeres. For barn over 14 år er slike fradrag betinget av

at barnet har særlig behov for omsorg og pleie.

1.2.7. Særfradrag p.g.a. forsørgelse, forsOrgerstOnad og forsOrgerfradrag

inntil 1970 ble det gitt ektra klassefradrag for forsOrgede barn

(og for andre forsOrgede personer) ved beregning av inntektsskattene. For

barn under 16 ar ble det i tillegg gitt barnetrygd (fra og med annet barn).

Fra 1970 ble denne ordningen avlOst dels av særfradrag i inntekten p.g.a.

forsørgelse, dels av forsOrgerstOnad - fra 1977 forsOrgerfradrag i skatt -

og okt barnetrygd.

e lse
 1)

Dette fradraget, som er et inntektsfradrag gisskattytersom for-

sOrger andre enn barn som han får barnetrygd eller forsOrgerstOnad (fra

3977 forsOrgerfradrag) for. Det , is heller ikke særfradrag for forsørg-

else av barn som har rett til grunnstipend for en større del av inntekts-

aret. 2)

Siden innfOringen i 1970 har satsene for særfradraget vært:

1970-1976: kr 2 500 pr. forsørget person

1977-
	

" 3 000 " 	 ET

Særfradrag etter satsene ovenfor gis bare hvis det virkelig fore-

ligger forsOrgelse. Hvis dette ikke er tilfelle, skal særfradraget redu-

seres til det halve eller falle helt bort. Når det skal avgjøres om det

I) Skattelovens § 76. 2) Angående forsOrgerstonad og forsOrgerfradrag,
se punktene (ii) og (iii) på neste side. Angående barnetrygd og
grunnstipend, se avsnittet om direkte stønader.



16

foreligger forsOrgelse, følges i alminnelighet de bestemmelser som er gitt for

forsOrgerstOnad/forsOrgerfradrag for barn over 17 år, se punkt (ii) nedenfor.

1)(ii)  ForsOrEerstOnad

ForsOrgerstOnaden ble, som nevnt på foregående side, innført i

1970 og er et fradrag i skatt for skattytere som forsOrger barn over

barnetrygdalder, dvs , barn som har fylt 17 år innen utgangen av inntekts-

året. I årene 1970 og 1971 var den øvre aldersgrensen 25 år, men ble i

1972 senket til 20 år (til og med det året barnet fyller 19 år) samtidig

med at det ble innført grunnstipend for ungdom over 20 år med fulltids

undervisning. Hvis forsOrgerens skatt er lavere enn forsOrgerstOnaden, blir

differansen utbetalt etter at skattelikningen for det aktuelle inntektsår

er foretatt.

De ordinære satsene for forsørgerstønaden framgår av den følkende

oppstilling.

1970-1975 1976

For første barn 	 kr 	 700 kr 	 800

" 	 annet 11	 800 900

fl 	tredje og hvert av de følgende barn 	 1 200 1 300

Ved fastsetting av stønadssatsen for det enkelte barn skal barn under 17 år

også telle med.

Hvis forsOrgeren er enslig og ikke har barn som det ytes barne-

trygd for, gis det forsOrgerstOnad for ett barn mer enn det faktiske barne-

tall. (Har forsOrgeren også rett til barnetrygd, gis det barnetrygd for

ett barn mer enn det faktiske antall.) Samme regel gjelder for barn uten

forsOrger.

ForsOrgerstOnaden for et barn skal reduseres til det halve eller

falle helt bort når skattyteren ikke forsOrger barnet fullt ut. Kriteriet

for forsOrgelse er knyttet til barnets egeninntekt, og det fastsettes der-

(for grenser for denne som etter hovedregelen ikke må overskrides for at for-

sOrgeren skal få henholdsvis hel eller halv forsOrgerstOnad for barnet.

Disse grensebeløpene er 50 prosent høyere for enslige forsOrgeres barn og

for foreldreløse barn, mens de er 100 prosent høyere for foreldreløse barn

uten forsørger.

ForsOrEerfrad aE

Loven om forsØrgerfradrag i skatt forbarn og ungdom tradt' i kraft

fra og med inntektsåret.1977. Fra samme tid ble to sorge stOnadso dningen

opphevet. For ungdom over 17 år innebwrer forsorgerfradr gsordningen reelt

1) Lov om 	 0 gerst nad av 19. des. 1969 nr. 97.	 Lov om f( sØr gerfra-
drag i skat 	 or barn og ungdom av 10. des. 97b nr 90
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sett ikke noe vesentlig nytt sett i forhold til ordningen med forsOrger-

stOnad og krever derfor ingen kommentarer utover det som er gitt på fore-

gående side under punkt (ii), bortsett fra de satser som gjelder under

ordningen for ungdom i denne aldersgruppen og som er gitt i oppstillingen

nedenfor.

Det vesentlig nye med forsørgerfradragsordningen er  innføring av

skattefradrag også for barn i barnetrygdalderen (barn som ikke har fylt

17 år før utgangen av inntektsåret). Ellers er bestemmelsene om forsOrger-

fradrag for barn i den yngste aldersgruppen på en del punkter forskjellige

fra de som eelder for barn i den eldste gruppen. Satsene for fradragene

fastsettes således særskilt for de to aldersgruppene og har siden ordningen

ble innfOrt vært vesentlig lavere for barn under 17 år enn for de som er

17 år og eldre. Videre er fradragene for barn i barnetrygdalder uavhengig

av barnets egeninntekt, og enslige forsOrgere og barn uten forsOrger får

ikke ekstra forsørgerfradrag for barn i den yngste aldersgruppen (disse får

barnetrygd for ett barn mer enu det faktiske antall). Forøvrig er for-

sorgerfradragsordningens bestemmelser i hovedsak felles for begge alders-

grupper.

Oppstillingen neden	 viser satsene f ,» . !:7 fors07 - gerfradre etter

at ordningen ble innfert i 1977.

Barn unde

1977: kr 200 pr. barn

1978: " 700 "	 " 2)

(For disse barn ytes også barnetrygd, jfr. avsnitt ill.2•2. .;

Barn 17 - 20 år. 1)

	

1977 3)
	

1978

For første barn . • •	 . • ... • .	 kr	 900
	

kr 1 200 pr. barn

annet	 • • • 	 • er • • 	 I, • •
	 "	 1 000

it tredje og hvert av de

	

fOlgende barn ..............	 fl I 400

Er forsørgeren enslig og ikke har barn som det ytes barnetrygd for, gis det

forsOrgerfradrag for ett barn mer enn det faktiske barnetall. Samme regel

gjelder for barn uten forsOrger.

1) Er skatten lavere enn forsOrgerfradraget, utbetales dirfetPaseu.
2) Kr 300 av forsOrgerfradraget for 1978 ble vedtatt først i juni dette året
med sikte på a påvirke disponibel inntekt i 1978, men beløpet inngår i skat-
telikningen og avregningen for inntektsåret 1977. 3) Ved fastsetting av
stOnadssatsen for det enkelte barn skal barn under 17 år også telle med.
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2. Inntektsskatt til staten

Den ordinære inntektsskatten til staten blir - i likhet med stats-

skatten på formue - fastsatt av Stortinget ved årlige vedtak og har helt

siden slutten av 1800-tallet blitt utskrevet med satser som Oker med inn-

tekten.
1) 

I hele perioden har skatten vært differensiert etter skatte-

klasse, enten (i) slik at skalaen for skattesatsene er anvendt på den delen

av skattepliktig nettoinntekt som overstiger visse belOp som varierer med

skatteklasse (dvs , en ordning med klassefradrag i inntekten), eller (ii)

ved at skatten er beregnet direkte av skattepliktig nettoinntekt, hvoretter

den skatten som da framkommer, er redusert med et visst belOp som er av-

hengig av skatteklasse (dvs , en ordning med klassefradrag i skatten). I

enkelte år (1947-1950 og 1965-1969) har det vært operert med en kombinasjon

av disse ordningene. Siden 1965 har dessuten inntektsintervallene i ska-

laen for skattesatsene til en viss grad vært differensiert etter skatte-

klasse.

Klassefradrag og skattesatser i de enkelte år til og med 1969 er

gitt i Arbeidsnotater fra Statistisk Sentralbyrå, 10 75 1 5, mens de som har

vært anvendt i 1970 og seinere år, framgår avdefølgende oppstillinger:

Skattefrie fradrag i nettoinntekten

Skatteklasse 1	 Skatteklasse 2

1970 - 1974: 	 ..... 	 . .. .. 	 kr 18 000

1975
	 • 	 * • * • ......	 • •	 . • it • • • i i

	 If
	

20 000

1976 	 • • • • • .. • .	 • ..... • • •
	 It

	

26 000

1977 	 i 0 .............	 * • • .
	 tf

	

30 000

1978
2 	

•	 .. 0 ....	 • .. • .. • . • • • • • •
	 It

	

32 000

Skattesatser

Skatteklasse 1

kr 27 000

" 30 000

39 000

45 000

48 000

Skatteklasse 2

1970-1973: 10 pst. .17 de fOrste kr 12 000,
15 "	 neste If	 15 000
20 If	 II	 15 000
25	 II	 If	 II	 II	 If	 15 000
30	 !I	 II	 25 000
35 ff	 II	 25 000
40	 ff	 tf	 If	 50 000
45	 II	 ff 	 II	 100 000
50 ,,	 av det overskytende beløp.

kr	 18 000
15 000
15 000
15 000
30 000
30 000
50 000

100 000    

1) I perioden 1912/13 til 1921/22 var riktignok den ordinære inntektsskatten
til staten proporsjonal. Til gjengjeld ble det fra 1914/15 til 1921/22 ut-
skrevet ekstraordinære inntektsskatter til staten med satser som økte sterkt
med inntekten. 2) Iflg. Stortingets forskottsvedtak for inntektsåret 1978.
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SkatteSatser Skatteklasse 1 Skatteklasse 2

1974: 5 pst. av de første kr 12 000 kr 18 000

15 	 " 	 neste " 15 000 12 000

20
	fl	 II	 II	 !I If

12 000 12 000

25 	
It	 ?I	 ft f /

12 000
/I

12 000

30 	
TI	 TV	 If lit

25 000
ti

25 000

35 	
tv 	 vv 	 vt v,

25 000 25 000

40 	 ,, 	 ti 	 ii 	 tt ti
50 000 50 000

45 	
CI	 II.	 It	 IT Iv

100 000 100 000

50 	
,v 	av det overskytende belOp.

1915: 6 pst. 	 av de første kr 10 000 kr 15 000

11 	 " 	 vt 	 "	 neste
16 	 tt 	 i, 	 If	 ll

"
It

15 000

10 000
if

15

10

000

000

22 	 If	 It	 II ff
10 000 10 000

28 	 ,v 	 tv 	 II II
10 000 10 000

33
	fl	 II	 If	 It

38 	 ll	 II

If

ll

20 000

30 -000

IT

ff

20

30

000

000

42 	 IT	 It If
50 000 50 000

46 	 If	 It	 If VI
100 000 100 000

48 	 av det overskytende beløp.

1976: 6 pst. av de fOrste
11 	

tt 	 neste
kr
u

9 000

16 000

kr
ft

13

16

000

000

16 	
It	 ?I II

10 000 10 000

10 000 10 000

23 	 . 	 . .
10 000 10 000

33 	 “ 	 'If It
17 000 16 000

38 	
fl	 tf	 V

30 000 30 000

42 	 .,, 	 . 	 ,,
" 50 000

tf
50 000

46 	 tt 	 t ,,	V
100 000

-tt
100 000

48 	 av det overskytende belOp.

1971 1) : 6 pst 	 ay .' de fOrste kr 9 COO kr 12 000

11 	 ,, 	
" 	 neste II

16 000
it

16 000

16 	 it 	 it
10 000

•,,
10 000

22 	 ft	 II 11
10 000

ti
10 000

28 	 it 	 if
10 000 10 000

33 	V
	 I	 ti	 V V

17 000 17 000

38 	 ll	 If

II	 It42

30 000

50 000

30

50

000

000

46 	 Vt 	 II	 U	 U
100 000, 100 000

48 	 av det overskytende belOp.

19' 6 pst. av de første kr 9 000 12 000

11 	 It	 fl	 neste vv
17 000 17 000

16 	V 	If	 IT	 If If
11 000 11 000

29 	V 	It	 If	 V If (0 000 10 000

28 	V 	II	 III	 fl If
10 000 10 000

33 	 tt 	 It	 It	 I' II
17 000 17 000

3 8 	 Vt 	 l‘t	 If	 li VT
30 000

,t
30 000

4' 	Vt	 tt 	 it	 it ft
50 000

If
50 000

46 	
tt	 t	 /I	 V

" 100 000 100 000

48 pst. 	 av 	 (let 	 ovt,r...7.ytende 	beløp.
y ry - --iv -

1) Se punkt 6 angående særskilt skattefradrag for inntekt sår et 1977. 2) Iflg.
:.0tort1ngets forskottsvedtak for inntektsåret 1978.
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3. Inntektsskatt til kommunene
1)

Den kommunale inntektsskatten utgjør en fast prosent av skatte-

pliktig nettoinntekt etter at denne er redusert med et skattefritt beløp

som er avhengig av skatteklasse. Klassefradragene fastsettes av Stortinget

i lovs form og er tatt inn i skattelovens § 75. I årene til og med 1969

kunne kommunestyret velge mellom flere klassefradragstabeller (reduksjons-

tabeller) som var spesifisert i loven. Fra 1970 er klassefradragene de samme

i alle kommuner. Når det gjelder skattesatsene, har kommunene alltid hatt

en viss valgmulighet. Til og med 1976 var de satsene som kunne nyttes,

spesielt nevnt i skatteloven. Etter innfOring av direkte beskatningsrett

for fylkene fra 1977, skal satsene for utskrivning av inntektsskatt til

kommunene og fylkeskommunene fastsettes ved årlige stortingsvedtak. Fra

samme tid ble det bestemt at summen av de hø-yeste satsene for disse skattene

og satsen for fellesskatt til Skattefordelingsfondet ikke må overstige 23

prosent (skattelovens § 73). I de seinere årene har nesten alle landets

kommuner . (og fylker) brukt høyeste tillatte skatteprosent.

Klassefradrag og skattesatser ved utskrivning av kommunal inntekts-

skatt for årene fram til 1970 er gitt i Arbeidsnotater fra Statistisk

Sentralbyrå, IO 75/5. Fradrag og satser for årene fra og med 1970 har vært:

Skattefrie fradrag i nettoinntekten 

Skatteklasse 1 Skatteklasse 2

kr 6 800

" 8 000

" 10 000

" 12 000

" 13 000

1970-1972:	 kr 3 400

1973-1974:	 4 000

1975-1976:	 5 000

1977	 6 000

1978-	 6 500

Skattesatser

Minimumssats	 Maksimumssats

1970-1972:	 17,0 pst.	 20,0 pst.

1973-1975:	 18,5 "	 21,3

1976	 18,5 "	 22,0

1977-

I Oslo:	 18,0 "	 22,0

Utenom Oslo:	 12,0 "	 14,0

Fylkeskommunene:	 6,0	 8,0

'1) Aksjeutbytte fra skattepliktige norske aksjeselskaper inngår ikke i skatte-
pliktig nettoinntekt ved kommuneskattelikningen.



Fellesskatt til Ska	 ordel ingsfondet i

Opprinnelsen til denne skatten var en progressiv tilleggsskatt til

kommunene på hOyere inntekter som den enkelte kommune hadde adgang til å

utskrive. Fra 1948 ble tilleggsskatten gjort obligatorisk, og det ble

bestemt at en del av midlene skulle overføres ti] Skattefordelingsfondet

som er blitt brukt til kommunal skatteutjamning. Fra og med 1963 gikk hele

tilleggsskatten - som da ble kalt inntektsavgift - til Skattefordelings-

fondet.

Fra 1970 falt denne progressive inntektsskatten bort og ble er-.

stattet a en fellesskatt til Skattefordelingsfondet som skal utliknes pa

samme grunnlag som inntektsskatten til kommunene, dvs , av nettoinntekten

ved kommuneskattelikningen fratrukket kommunale klassefradrag. Satsen for

fellesskatten fastsettes i årlige stortingsvedtak.

Satsene for tilleggsskatten og den seinere inntektsavgiften for

årene til og med 1969 er gitt i Arbeidsnotater fra Statistisk Sentralbyrå,

10 75/5. Klassefradrag og satser for fellesskatten fra og med innføringen

i 1920 har vært:

Sk radrag i  ne	 an    

Som for inntektsskatten til kommunene, se punkt 3 foran.

Sat:esatse.

1970-1972:	 3,0 pst.

t973-1975:	 1,7

1976-	 ,0

Særskr
	

il utviklingshjelp

Fra begynnelsen av 1960-årene og fram til og med 1974 ble det

utskrevet en inntektsskatt hvis midler var Øremerket til hjelp i utviklings-

land. 1 alle arene ble skatten utskrevet på grunnlag av nettoinntekten

ved kommuneskattelikflingen. Til og med 1968 ble det ikke innrømmet noe

klassefradrag, men nettoinntekt som la under minstegrensen for skattlegging

etter beste kommunale reduksjonstabell, var fritatt for skatt. 1 de etter-

fOlgende årene ble skatten beregnet av nettoinntekten ved kommuneskatte-

likaingen fratrukket kommunale klassefradrag. Satsene ble fastsatt  årlig

av Stortinget.

Satser, minstegrenser og klassefradrag for sætskatten i årene til

!Ilea- 1969 er gitt i Arbeidsnotater fra Statistisk Sentralbyrå, 10 75/5.

1) Lov om Skattefordelingsfondet av 24. april 1964 nr. 2.
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Satser og klassefradrag for årene fra og med 1970 til og med 1974 var:

Skattefrie fradrag i nettoinntekten 

Som for inntektsskatten til kommunene, se punkt 3 foran.

Skattesatser

1970: 0,5 pst.

1971: 0,5 pst. dersom nettoinntekten er kr 15 000 eller lavere i klasse 1

og kr 20 000 eller lavere i klasse 2. 1,0 pst. dersom nettoinn-

tekten er høyere.

1972: 0,6 pst. dersom nettoinntekten er kr 15 000 eller lavere i klasse 1

og kr 20 000 eiler lavere i klasse 2. 1,1 pst. dersom nettoinn-

tekten er høyere.

1973: 0,7 pst. dersom nettoinntekten er kr 15 000 eller lavere i klasse 1

og kr 20 000 eller lavere i klasse 2. 1,3 pst. dersom nettoinn-

tekten er høyere.

1974: 0,5 pst. dersom nettoinntekten er kr 23 000 eller lavere i klasse 1

og kr 30 000 eller lavere i klasse 2. 1,3 pst. dersom nettoinn-

tekten er høyere.

• Særskilt skattefradrag for inntektsåret 1977 1)

Som ledd i det kombinerte inntektsoppgjøret våren 1977 ble det

gjennomført en reduksjon av inntektsskatten for personer i form av et

særskilt fradrag i utliknet inntektsskatt og medlemsavgifter til folke-

trygden for inntektsåret 1977.

Fradraget ble beregnet av inntekt som etter sin art er pensjons-

givende, dvs , av ervervsinntekt, men ikke av ervervsinntekt til forsOrgede

barn som ikke får fastsatt pensjonsgivende inntekt, og det utgjorde:

1,0 prosent av den delen av inntekten som ikke oversteg kr 100 000

og 0,5 prosent av den delen av inntekten som var mellom kr 100 000 og kr

160 500
2)

.

7. Begrensning av de samlede skatter 

I Stortingets_årlige skattevedtak har det tradisjonelt vært tatt

inn regler om nedsettelse av skatt til staten for den enkelte skattyter

når skattyterens samlede skatter overstiger visse grenser. Den første

regel av denne art var tatt inn i vedtaket om ekstraordinær formuesskatt

til staten for budsjett-terminen 1933/34, og bestemmelsen gikk ut på at

denne skatten skulle nedsettes, eventuelt falle bort, i den utstrekning

1) Lov av 27. mai 1977. 2) Kr 160 500 er lik 12 ganger gjennomsnittet av
folketrygdens grunnbeløp for 1977.
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de saMlede utliknede skatter på formue og inntekt til stat og kommune over-

steg 75 prosent av nettoinntekten ved statsskattelikningen. Under annen

verdenskrig fikk man dessuten en særskilt regel om nedsettelse av inntekts-

skatten til staten.

Ellers har bestemmelsene om begrensning av de samlede skatter hatt

forskjellig utforming i de enkelte år m.h.t. hvordan maksimumsgrensen skal

fastsettes, størrelsen av denne grensen og hvilke skatter som inngår ved

beregningen samt hvilke skatter som skal nedsettes dersom grensen over-

skrides.

Oppstillingen nedenfor gir en summarisk oversikt over hovedbestem-

melsene i begrensningsregelen i de enkelte år. En har funnet det hensikts-

messig a begrense oversikten til årene fra og med 1965. Fordi eventuell
begrensning av skattene fastsettes av Stortinget :Ted utgangen av inntekts-

året, foreligger det ennå ikke noe vedtak for 1978.

Begrensning av de samlede skatter

Grense for a 	 Skatter som
oppnå skatte- inngår ved
nedsettelse-) 	beregningen

Skatter som reduseres
dersom grensen over-
skrides

1965-1967: 80 pst. av net- Inntekts- og formues- Den ordinære inntekts-
toinntekten ved skatter til stat og 	 skatt til staten.
statsskatte- 	 kommune, herunder 	 Dessuten: om nødvendig
likningen 	 inntektsavgift til 	 også formuesskatten til

Skattefordelingsfon- staten, men denne kan
det og særskatt til 	 ikke settes ned med mer
utviklingshjelp 	 enn 50 pst. av det ut-

liknede beløp

1968-1969:

1970-1971:

Som i 1965-1967 pluss Den ordinære inntekts-
folketrygdsavgiftens skatt til staten.
pensjonsdel regnet 	 Dessuten: om nødvendig
etter "lønnsmottaker- også hele formuesskatten
satsen" 	 til staten

Inntekts- og formues- Den ordinære inntekts-
skatter til stat og 	 skatt til staten2 )
kommune, herunder
fellesskatt til
Skattefordelingsfon-
det og særskatt til
utviklingshjelp samt
folketrygdavgiftens
pensjonsdel regnet
etter "lønnsmot-
takersatsen"   

1) I årene til og med 1971 refererte grensen seg til samlede skatter -
eksklusive ordinær inntektsskatt til staten - i prosent av inntekten til-
lagt marginalsatsen for den ordinære inntektsskatt til staten. I årene
fra og med 1972 refererer grensen seg til samlede skatter i prosent av
inntekten. 2) I 1970 og 1971 ble det ikke utskrevet formuesskatt til
staten.
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Begrensning av de samlede skatter forts.)

1972:
	

80 pst. av
	

Inntekts- og for-
	 Som foregående år.

nettoinntek- muesskatter til stat Dessuten: om nødvendig
ten ved stats- og kommune, herunder også formuesskatten til
skattelikningen fellesskatt til Skat-  staten, men denne kan

tefordelingsfondet og ikke settes ned til et
særskatt til utvik- lavere belOp enn skat-
lingshjelp samt fol- ten av halve formuen
ketrygdavgiftens
pensjonsdel regnet
etter "lønnsmottaker-
satsen"

1973:, 	 Ingen

1974: 	 90 pst , av 	 Som i 1970-1972
	

Som i 1972
nettoinntek- 	 pluss folketrygd-
ten ved stats- avgiftens sykedel
skattelik-
ningen

1975-1977: 80 pst. av
	

Som i 1974 (men ikke
	 !I

nettoinntekt 	 særskatt til utvik-
inntil kr 	 lingshjelp, idet
150 000 ved
	

denne skatten falt
statsskatte- 	 bort fra og med
likningen og
	

1975). I 1977 inn-
90 pst. av 	 går også skatt til
overskytende
	

fylkeskommunen
belOp

1) Se note 1, side 24.

III. TRYGDER OG STØNADER

1. Trygdepremier og -avgifter 

1.1. Generelt om finansiering av offentlige stOnader til private kon-
sumenter

StOnader til private konsumenter fra offentlige forvaltningssektorer

kan enten dekkes ved vanlige skatter gjennom bevilgninger over de ordi-

nære budsjetter eller ved særskilte avgifter som er øremerket til finan-

siering av stønadene. Begge disse finansieringsformer - eller en kombi-

nasjon av dem - har vært brukt og brukes fremdeles her i landet. Den

vesentligste delen av ytelsene under de offentlige trygdeordningene finan-

sieres således ved særskilte premier og avgifter som utliknes på de tryg-

dede og arbeidsgiverne, mens den resterende del av disse ordningenes
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finansiering skjer ved tilskott fra staten og kommunene, enten etter be-

stemte satser eller ved at de dekker eventuelle underskott eller spesielle

utgiftsposter. Enkelte trygdeytelser og en rekke andre stOnader til pri-

vate konsumenter finansieres i sin helhet over de ordinære offentlige

budsjetter.

Av de totale premier og avgifter som er Øremerket til finansiering

av stOnader fra offentlige trygdeordninger, dominerer de som går til

folketrygden med en andel på over 92 prosent. De  Øvrige Øremerkede inn-

betalingene gjelder medlemspremier og arbeidsgivertilskott til pensjons-

trygdene for sjOfolk, fiskere og skogsarbeidere og til statens pensjons-

kasser. I de følgende avsnitt behandles bare avgifter og tilskott til

folketrygden, som med få unntak omfatter alle som er bosatt i Norge og

dessuten enkelte norske statsborgere og utlendinger som ikke regnes som

bosatt her i landet.

1.2. Avgifter og tilskott til folketryaden

Da folketrygden ble innfOrt i 1967, avlOste den flere av de tid-

ligere generelle trygdeordningene, nemlig alderstrygden, uføretrygden,

forsOrgertrygden og enke- og morstrygden. I 1971 ble også syketrygden,

arbeidslOysetrygden og yrkesskadetrygden innlemmet i folketrygden.

FOr inkorporeringen ble de tidligere trygdeordningene finansiert ved

premier og tilskott til hver enkelt ordning. Satsene for disse er gitt

i Arbeidsnotater fra Statistisk Sentralbyrå, 10 75/5.

IfOlge lov om folketrygd av 17. juni 1966, nr. 12 skal folke-

trygdens utgifter dekkes ved:

- medlemsavgift beregnet på grunnlag av pensjonsgivende inntekt
(den såkalte pensjonsdelen av medlemsavgiften),

- medlemsavgift beregnet på grunnlag av nettoinntekten ved stats-
skattelikningen (den såkalte sykedelen av medlemsavgiften),

- arbeidsgiveravgift,

- tilskott fra staten og inntil 1977 også fra kommunene,

- premie for Erivillig trygd (selvstendig næringsdrivende for
yrkesskade og fra 1. juli 1978 for sykepenger utover det de har
krav på som pliktig trygdet).

Samtidig med folketrygdens innfOring ble avgiftssatsene og de

offentlige tilskott fastsatt fram til og med 1970, mens de etter den

tid er blitt fastsatt ved årlige stortingsvedtak.

1.2.1. Medlemsavgiftene

Det framgår av aysnittet ovenfor at  folketrygdens medlemsavgift

består av to komponenter, neMlig en pensjonsdel og en sykedel. Både inn-

tektsgrunnlaget og satsen for de to delene av medlemsavgiften er for-

skjellige.
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Pensionsdelen av medlemsavgiften

beregnes av pensjonsgivende inntekt. Bare inntekt opptjent av personer

som er fylt 17 år men ikke 70 år, regnes som pensjonsgivende. Denne delen

av medlemsavgiften skal derfor bare betales av personer mellom 17 og 70 år.

Pensjonsgivende inntekt omfatter i prinsippet bare inntekt av arbeid og ikke

ren kapitalinntekt og skal etter hovedregelen regnes brutto. Det opereres

med to grupper av pensjonsgivende inntekt, som i alle år har hatt forskjellig

avgiftssats, nemlig lønnsinntekt og annen ervervsinntekt. Disse inntektene

er nærmere definert i folketrygdloven (§6-4 og §16-2). Satser m.v. for

denne del av medlemsavgiften siden folketrygdens innfOring i 1967 framgår

av oppstillingen nedenfor.

Pensjonsdelen av medlemsavgiften til folketrygden 

Avgiftssats
Minstegrense,
årsinntekt 2)

Maksimumsgrense,
årsinntekt

LOnns-
Annen er-inntekt
vervsinntex

,
t
 1)

m.v.
Pst. Pst. Kr Kr

1967: 	 4,0 5,4 4 000 43 200

1968: 	 4,0 5,8 4 000 47 200

1969: 	 4,0 7,2 4 000 51 200

1970° 	 4,0 7,8 4 000, 54 400

1971: 	 4,7 9,75 4 000 88 800

1972° 	 4,9 11,5 4 000 94 800

1973: 	 5,4 13,9 4 000 102 000

1974° 	 4,5 13,0 4 000 114 300

1975° 	 4,3 12,8 6 500 129 600

1976° 	 3,8 8,7 6 500 144 000

1977: 	 3,8 8,7 8 000 160 500

1978° 	 4,2 9,1 9 000 174 600

I enkelte næringer er avgiftssatsen for annen ervervsinntekt den

samme som for lønnsinntekt. Siden 1968 har dette vært gjeldende for inn-

tekt av fiske, fra og med 1973 også for inntekt av selfangst og fra og med

1975 dessuten for inntekt av småhvalfangst. Til gjengjeld er det lagt

avgift på omsetningen av råfisk, råfiskprodukter, småhval, sel og på pro-

dukter av småhval og sel. Fra og med 1976 skal avgiftssatsen for annen

ervervsinntekt også innen jord- og skogbruk tilsvare den som gjelder for

1) I årene 1969 til og med 1975 var det fradrag ved inntektsskattelik-
ningen for avgift utover avgiftssatsen for lønnsinntekt. Fradraget i det
enkelte år gjaldt den meravgiften som ble fastsatt ved likningen i det
foregående inntektsåret. 2) Avgiften må ikke utgjore mer enn 25 prosent
av den del av inntekten som overstiger minstegrensen.
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pensjolisgivende lønnsinntekt, og differansen mellom medlemsavgiften for

selvstendige og for lønnstakere skal dekkes med tilskott knyttet til jord-

bruksoppgjoret.

Sykedelen av folketrygdens me d-

lemsavgift, som ble innført da syke-, arbeidsløyse- og yrkes-

skadetrygden ble inkorporert i folketrygden i 1971, beregnes av antatt

inntekt ved statsskattelikningen. I motsetning til hva som gjelder for

medlemsavgiftens pensjonsdel, er det derfor ingen begrensning i av-

giftsplik ten i forhold til inntektstakernes alder eller inntektens art.

På den annen side innebærer bestemmelsen at alle personlige inntekts-

fradrag som innrømmes ved beregning av de ordinære inntektsskatter, også

blir tatt hensyn til ved beregning av denne avgiften, dvs , at inntekten
•■■•

skal regnes netto. I og med at avgiften skal beregnes av nettoinntekt

ved statsskattelikningen, inngår også aksjeutbytte fra skattepliktige

norske aksjeselskaper i inntektsgrunnlaget.

Satser m.v. for medlemsavgiftens sykedel har siden innføringen i

1971 vært:

Sykedeie av mediemsavgiften til o - ke rygden

Avgifts-
sats

. Minstegrense,
N 	 Klassefradrag

2)
 .

årsinntektlj.
Skatteklasse	 Maksimumsgrense,

Skatteklasse
årsinntekt 

1
Pst.	 Kr 

2
Kr

1 2
Kr	 Kr   Kr 

1971: . .. . .	 3,2

1972:.	 3,5.. . .

1973: . . . . .	 3,8

1974: .....	 4,4

1975-1976:	 4,4

1977: . . . .'.	 4,4

1978: . . . . .	 4,4

4 000	 8 000

4 000	 8 000

4 000	 8 000

4 000	 8 000

- 5 000	 10 000

- 6 000	 12 000

- 6 500	 13 000

88 800

94 800

102 100

114 300

Ingen

1.2.2. Arbeidsgiveravgiften

Grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgiften er det beløp som

arbeidsgiveren plikter å innberette til likningsmyndighetene som lønn og

annen godtgjøresle for arbeid i og utenfor tjenesteforhold når arbeidet

ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Dette innebærer

at inntektsgrunnlaget for arbeidsgiveravgiften faller sammen med pensjons-

givende lønnsinntekt m.v. som utgjør en hoveddel av grunnlaget folketryg-

dens medlemsavgift (pensjonsdelen), bortsett fra at:

1) Avgiften måtte ikke utgjøre mer enn 25 prosent av den del av inntekten
som oversteg minstegrensen. 2) Tilsvarer de som til enhver tid gjelder for
inntektsskatt til kommunene.
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- lønn og annen godtgjørelse for arbeid til personer under 17 år og over 70

år også skal innberettes til likningsmyndighetene og derfor inngår i bereg-

ningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgiften, men ikke i beregningsgrunnlaget

for medlemsavgiftens pensjonsdel,

- for arbeidsgiveravgiften er det, i motsetning til hva som gjelder for

medlemsavgiften, ingen minstegrense eller (fra 1972) noen øvre grense for

lønn og godtgjørelse til den enkelte arbeidstaker.

Satser m.v. for arbeidsgiveravgiften siden 1967 framgår av den

følgende oppstilling.

Arbeidsgiveravgiften til folketrygden 

Maksimumsgrense,
Avgiftssats
	

årsinntekt pr.
arbeidstaker

	

Pst.	 Kr

1967:  	 7,0	 43 200

1968:  	 7,6	 47 200

1969*  	 8,2	 51 200

1970:  	 8,8	 54 400

1971:  	 13,8	 88 800

1972-  	 14,8 	 ingen

1973-1974.  	 16,7

1975 1) *  	 17,0-16,0-14,0	 If

1976
1) 

1. januar-30. april: 	  17,0-16,0-14,0

1. mai-31. desember: 	  15,8-14,8-12,8

1977
1) 

1. januar-30. april:	 15,8-14,8-12,8

	

1. mai-31. desember: . 16,5-14,3-12,3 	 tt

1978 1) .  	 16,5-14,3-12,3	 If

I fiske-, selfangst- ogsmåhvalfangstnæringene er arbeidsgiver-

, avgiften erstattet av særskilte avgifter på omsetningen av disse  næringers

produkter, se også punkt 1.2.1 foran om medlemsavgiftens pensjonsdel.

Fra 1. juli 1978 er arbeidsgiverne dessuten forpliktet til å be-

tale sykepenger til den enkelte arbeidstaker fra første fraværsdag og i et

tidsrom av inntil 14 dager (folketrygdlovens § 3-5). Som en overgangs-

ordning er det bestemt at utbetalinger fra og med 11. til og med 14.

sykedag skal refunderes av folketrygden.  (Sykepengene skal etter hoved-

regelen tilsvare arbeidsinntekten.)

,1) Differensiert etter arbeidstakerens bosted (skattekommune).
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1.2.3. Avgifter for visse grupper trygdede

Etter folketrygdloven kan det gis særregler om avgiftsgrunnlag og

avgiftssatser for visse grupper trygdede. Slike særregler, som ikke be-

handles nærmere i denne publikasjonen, gis for pliktig trygdede som går

inn under lov om skattlegging av sjøfolk, arbeidstakere på Svalbard og

Jan Mayen samt for visse andre grupper trygdede.

1.2.4. Offentlige tilskott

Inntil 1977 var det bestemt 1. folketrygdloven at tilskott skulle

ytes både fra staten og kommunene. Fra 1977 er bestemmelsen om kommune-

tilskott tatt ut av loven. Stortinget har imidlertid vedtatt at kommunene

skal betale et ekstraordinært bidrag for 1978.

Grunnlaget for beregning av offentlige tilskott er identisk med

det som gjelder for medlemsavgiftens pensjonsdel, jfr. avsnitt 1.2.1 foran.

Satsene for tilskottene har siden folketrygdens innføring vært:

Offentlige tilskott il folketrygden

Avgiftssats 

Staten

Pst.

0,80

0,82

0,75

2,25

1,90

2,60

3,75

Kommunene

1967:	 ............................

1968:	 ............................

1969-1970:	 .............. ... . ..

1971-1975: .....•.................

1976:	 ............ .......... .....

1977:

1978:	 .................... .....

Pst.

0,80

0,82

0,75

2,25

2,25

0,40
1)

MERK: Ved beregning av disse tilskott gjelder de samme minste- og
maksimumsgrenser pr. inntektstaker som for medlemsavgiftens
pensjonsdel. .

1) Ekstraordinært bidrag for 1978.

2. StOnader

StOnader til private konsumenter fra offentlige forvaltningssektorer

omfatter trygde- og pensjonsstOnader fra offentlige trygdeordninger og

stønader fra staten og kommunene. Hoveddelen av de totale stOnadene, nem-

lig om lag 75 prosent, er stOnader fra folketrygden. Av de øvrige stO-

nadene representerer barnetrygden og pensjoner fra statens pensjonskasser

de største enkeltposter, begge med mellom 5 og 6 prosent av de totale

stOnadene.
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I det følgende behandles bare noen av stOnadene fra folketrygden

samt barnetrygdytelsene og stOnad til utdanning.

2.1. Folketry0xtelser

Henimot halvparten av folketrygdens samlede stOnader er pensjoner

til alders- og ufOrepensjonister. Ellers dominerer sykestOnadene som  ut-

gjør nesten 40 prosent av stønadsutgiftene.

2.1.1. Alders- og uførepensjoner

Alderstrygden som ble innført i 1936, ytte opprinnelig bare grunn-

pensjon som var behovsprOvet, dvs , at andre inntekter som den trygdede

hadde, innvirket på ttygdens størrelse. I 1959 ble behovsprOvingen opp-

hevet. Fra 1961 ble det etablert en alminnelig uføretrygd.

Ved innfOringen av folketrygden i 1967 ble en ordning med tilleggs-

pensjon som er avhengig av tidligere erversinntekt, innarbeidd i systemet.

Dessuten ble det opprettholdt bestemmelser om grunnpensjon for å sikre alle

en viss minstestandard. Fra 1969 ytes særtillegg til pensjonister uten

tilleggspensjon eller bare en liten tilleggspensjon. Størrelsen av grunn-

pensjonen, tilleggspensjonen og særtillegget beregnes ut fra folketrygdens

såkalte grunnbeløp som fastsettes av Stortinget minst en gang i året.

Folketrygdpensjonene er ikke påvirket av andre inntekter som den

trygdede måtte ha, men tilsvarende pensjoner fra andre offentlige trygde-

ordninger (f.eks. Statens Pensjonskasse) skal etter bestemte regler redu-

seres med folketrygdpensjonen.

Folketrygdpensjonene inngår i skattepliktig inntekt og skal derfor

tas med ved beregning av inntektsskatter og sykedelen av folketrygdens

medlemsavgift. Som følge av ordningen med særfradrag på grunn av alder

m.v., jfr. aysnitt II. 1.2.4, vil imidlertid folketrygdens grunnpensjon

(med særtillegg og kompensasjonstillegg) være fritatt for disse skatter.

Alders- og ufOretrygdens grunnpensjoner i de enkelte år fram til

folketrygdens innfOring er gitt i Arbeidsnotater fra Statistisk Sentral-

byrå, 10 75/5. Årlige minsteytelser til alders- og ufOrepensjonister

siden 1967 framgår av den følgende oversikten.
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Folke rygdens alders- og uførepensjon

Minsteytelser pr. Sr (for alderspensjonister med full trygdetid og Uførepen-
sjonister med full uførepensjon)

Grunnpens on
1)
 Særtillegg

2), Kompensa-
sjons-

3)
tillegg 

Sum minste-
ytelser       

Ens- Ekte-
pa

Ens-
lige

Ekte-
p‘ar 4 )

Ens-
ige

Ekte-
par

Ens-
lige

Ekte-
par 4 )

1967:	 ... 0. . .

1968:	 ... ... . .

1969:	 044•060 4

1970:	 ...... .

1971:	 *.4 . . . . .

1972:	 .. . . . . . .

i973:,...,,,.	 ......

1974:	 ........

1975:.,.	 ....	 .. 

1976: 	 .'.. . 	 .	 ..

	

. 	 .

1977: 	 ........

1978 	 ......

5

5

6

6

7

7

8

9

10

12

13

14

400

900

400

800

400

900

500

533

800

000

381

550

8

8

9

10

11

11

12

14

16

18

20

2 1

100

850

600

200

100

350

750

300

200

000

075

825

-

"'".

240

510

1 000

1 264

1 445

1 	 620

- 003

2 862

3 886

5 238

roner

480

1 020 	 500

2 000

2 423

2 720

3 050

3 746

5 465

7 506

10 185

750

11

11

11

11

11

5

5

6

7

8

9

10

11

13

15

17

20

400

900

640

810

900

664

445

653

308

362

769

288

8

8

10

11

13

15

16

18

20

24

28

32

100

850

080

970

850

023

220

100

696

215

331

760

1) Full grunnpensjon for euslige er like folketrygdens grunnbeløp og for
ektefeller 50 pst loyere. Grunnbeløpet er blitt endret opp til tre
ganger ; løpet av et ka1,1-, derar. De oppgitte tall or gjennomsnitt (fak-

ut ) eidliDO fot drt_t. 7' Innfoct ved lov av 19. juni 1969 med virk-
rling fra 1. ja]i zfir. Tilleggspensjon fra folketrygden går til fullt
tradrag i særziil_egget. S,7a-iillegget er de.t samme for enslige og for ekte-
par hvorav bLre den ene er pensjoaist, mens der er høyere for ektepar som
egge er pensjonister. Det beregnes slik i pro. eat av folketrygdens grunn-

be]Op:

Enslige og ektepar
hvorav en er pensjonist

Ektepar der begge
er pensjonister

Fra 1. juli 1969: .040.0400 7,5 pst. 7,5 pst. til hver
fl 1. jan. 1971: 000.000.0 12,5 12,5

11

fl
1. mai 1971: 000006.60 14,0 14,0

I t	 11

fl
1. mai 1972: ......600 17,0 16,0

11

fl I. jan. 1975: ......... 18,0 16,75
17

fl

fl

1 ,
1.

1.

nov.

mai
mai

1975:

1976:

1977:

.........

.........

.0404,...

21,5

25,0

31,0

20,25

24,0

30,0

11

11

1. jan. 1978: ......... 36,0 35,0

3) Fra I. januar 1970. Kompensasjon for prisstigningen som følge av over-
gang til sterkere indirekte skattlegging. 4) Ektepar som begge er pensjo-
nister. 5) Forutsatt at det ikke blir foretatt endringer etter 1. juli 1978.
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2.1.2. Sykestønad

Første lov om syketrygd som tradte i kraft i 1911, innførte obliga-

torisk syketrygd for arbeidstakere i lavere lOnnsgrupper. Etter hvert

ble ordningen utbygd, inntil man i 1957 fikk en obligatorisk syketrygd

som omfattet alle som var bosatt i Norge. Fra 1971 ble syketrygden in-

korporert i folketrygden.

Trygdens ytelser omfatter medisinsk stOnad av forskjellig art og

sykepenger ved sykdom, svangerskap og fødsel. Ved sykdom ytes sykepenger

bare hvis sykdommen medfOrer arbeidsufOrhet.

Sykepengene fastsettes i forhold til arbeidsinntekten. Det gis

bare sykepenger (eller betales medlemspremie) når årlig arbeidsinntekt

overstiger bestemte belOp, og ved fastsetting av sykepengene blir den del

av årsinntekten som ligger over visse grenser, ikke regnet med. Inntil

1971 var bare arbeidstakere obligatorisk trirgdet for sykepenger, meni ikke-

arbeidstakere med inntekt over bestemte grenser kunne tegne frivillig

trygd for sykepenger. Da syketrygden ble innlemmet i folketrygden i 1971,

ble alle med ervervsinntekt (pensjonsgivende inntekt) obligatorisk tryg-

det med sykepenger. Fram til 1. juli 1978 ble det ytt forsOrgertillegg

til sykepengene og på visse vilkår også tillegg for hjelp i huset.

Sykepenger for samme sykdom ytes etter hovedregelen i inntil ett

år (i perioden 1961-1970 i inntil to år). Ved nedkomst gis sykepenger

for kortere tid.

De følgende oppstillinger viser satsene for trygdens sykepenger

og forsOrgertillegg i perioden 1957 til og med 30. juni 1978.

Sykepenger, kroner pr. dag 

Årlig arbeidsinntekt

Kr

1 000 -	 2 000

2 000 -	 4 000

4 000 -	 6 000

6 000 -	 8 000

8 000 - 11 000

1 000 - 14 000

14 000 - 18 000

18 000 - 25 000

25 000 - 32 000

32 000 - 40 000

40 000 - 48 000

48 000 - 60 000

60 000 og hOyere ... .. . ...

1957 1958-1962 1963-1966 1967-1969 1970

3,- 3,- 3,- - -

5,- 5,- 5,- 6,- 7,-

7,- 7,- 7,- 8,- 9,-

9,- 9,- 9,- 10,- 11,-

10,- 11,- 11,- 12,- 13,-

10,- 13,- 13,- 14,- 15,-

10,- 15,- 15,- 16,- 17,-

10,- 15,- ,17,- 19,- 21,-

10,- 15,- 19,- 23,- 25,-

10,- 15,- 19,- 27,- 29,-

10,- 15,- 19,- 32,- 34,-

10,- 15,- 19,- 32,- 39,-

10,- 15,- 19,- 32,- 44,-
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1971 - 30. juni 1978: 4 kr + 1 promille av årlig arbeidsinntekt opp til

12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Den del av inntekten som

overstiger 8 ganger grunnbeløpet, medregnes bare med 1/3. Minste-

grense for rett til sykepenger, årsinntekt kr 4 000.

Forsørgertillegg for forsOrget ektefelle og barn under 18

1957:
	

kr 2,- pr. dag for fOrste forsOrgede
1,- "	 hver av de øvrige

1958-1966:
	

kr 2,- pr. dag for hver

1967-1969:
	

kr 3,- pr. dag for hver

1970 - 30. juni 1978: kr 4,- pr. dag for hver

Sykepenger ble gitt for alle dager unntatt søndager, men ikke for

de tre første fraværsdager iberegnet søndager. Sykepenger inklusive for-

sOrgertilleggene måtte ikke overskride 90 prosent av arbeidsinntekten minus

trekk for skatt og medlemspremier/medlemsavgifter.

Sykepengene var etter hovedregelen fritatt for skatt men ble skatt-

lagt og regnet som pensjonsgivende inntekt dersom de sammen med eventuel l

lOnn under sykdom oversteg 90 prosent av arbeidsinntekten minus trekk for

skatt og medlemsavgifter.

Fra 1. juli 1978 er ordningen med sykepenger endret vesentlig. Fra

denne dato er ytelsene:

For arbeidstakere: 100 prosent av inntekt i tjenesteforhold for alle dag

unntatt søndager fra og med første fraværsdag.

For selvstendig næringsdrivende: 65 prosent av ervervsinntekten for alle

dager unntatt søndager, .merl ikke for de fOrste 14 fraværsdagene iberegnet

søndager.

Ikke for noen av gruppene ytes det sykepenger for den delen av

årlig inntekt som overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og den

delen av årlig inntekt som er høyere enn 8 ganger grunnbelOpet, medregnes

bare med 1/3. Når årsinntekten er lavere enn kr 4 000, blir det ikke gitt

sykepenger. Ordningen med forsOrgertillegg og tillegg for hjelp i huset

er falt bort.°

Selvstendig næringsdrivende kan tegne frivillig trygd for syke-

penger i de første 14 fraværsdager og/eller for sykepenger som svarer til

100 prosent av ervervsinntekten.

Fortsatt ytes sykepenger for samme sykdom i inntil ett år. Ved

nedkomst ytes fødselspenger i inntil et halvt år fra det tidspunkt kvinnen

slutter i arbeid (fOr 1. juli 1978 var denne perioden kortere).

Etter omleggingen inngår sykepengene i skattepliktig og pensjons-

givende inntekt.
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2.1.3. StOnad ved arbeidslOshet

Obligatorisk arbeidslOysetrygd ble innfOrt i 1939. Ordningen om-

fatter etter hovedregelen alle som arbeider i annens tjeneste, men inntil

1971 da trygden ble innlemmet i folketrygden, var det viktige unntak fra

denne regelen, idet bl.a. offentlige tjenestemenn falt utenom ordningen.

Trygden yter stOnad dels i form av ulike tiltak for å skaffe den

arbeidslOse passende arbeid, dels i form av dagpenger med forsOrgertillegg.

Helt fra trygden ble innført og inntil november 1975 har satsene

for dagpengene og forsOrgertilleggene vært som for sykepenger og forsOr-

gertillegg i syketrygden, og det vises til foregående punkt (2.1.1.) der

det er gitt en oversikt over disse satsene siden 1957.

Fra og med 3. november 1975 har dagpengesatsene wart:

15 kr pr. dag tillagt 1,1 promille av årlig arbeidsinntekt.

Det ytes ikke dagpenger for del del av inntekten som overstiger 12 ganger

folketrygdens grunnbeløp, og den del av inntekten som overstiger 8 ganger

grunnbelOpet, medregnes bare med 1/3. For den som forsOrger ektefelle og

barn under 18 år, gis et tillegg på 6 kr pr. dag for hver. Minstegrense

for rett til dagpenger er en årlig arbeidsinntekt som tilsvarer 75 prosent

av folketrygdens grunnbelOp. Dagpenger inklusive forsOrgertillegg kan

ikke utgjøre mer enn 90 prosent av arbeidsinntekten fratrukket trekk av

skatt og trygdeavgifter.

Dagpenger pålOper tidligst når den trygdede i tre av de siste ti

dager iberegnet søndager har vært arbeidsløs og har meldt seg til arbeids-

formidlingen. Ellers betales dagpenger for alle dager unntatt søndager og

etter hovedregelen i inntil 40 uker i løpet av et kalenderår (før 3. novem-

ber 1975 i inntil 21 uker). Eldre arbeidstakere kan få dagpenger i et

lengre tidsrom. Dessuten kan dagpenger også gis til personer over 65 år

som har vært selvstendig næringsdrivende.

Dagpengene inklusive forsOrgertillegg er fritatt for skatt og inn-

går ikke i pensjonsgivende inntekt.

2.2. Andre stønader

2.2.1. Barnetry
g
d
2)

Som nevnt i aysnitt 11.1.2.7. ble det inntil 1970 gitt ekstrå

klassefradrag for forsOrgede barn ved beregning av inntektsskattene. For

barn under 16 år ble det i tillegg gitt barnetrygd. Fra 1970 ble ordningen

med ekstra klassefradrag slOyfet, og barnetrygdytelsene hevet.

1) Nærmere regler om fastsetting av arbeidsinntekten er gitt i folketrygdlovens
§ 4-3, nr. 2 og 3. 2) Lov av 24. oktober 1946 nr. 2.



Barnetrygden ble innført med virkning fra . oktober 1946 og er

seinere endret en rekke ganger. De viktigste endringene har vært:

I perioden fram til 1970 ble (,,ct gitt barnetrygd -.Fra og med annet barn
u .11,ir 16 dr - for ,,,ynslige tr..r...i.gere in og med iorste barn. 	 Fra 1970
es baraetrygd fra os med fo:ste barn, peis era 	 får barnetrygd for
eLl.: barn mer enn det faktiske barnetali.

inntil 1963 ble trygden gitt med samme beløp pr. barn, mens den etter
donne tid er blitc. gitt med progressi_ve satser, dvs at ytelsen pr barn
stiger med barnets nummer i sOskenflokken.

- i den første tiårsperioden siden innfOriagen var trygden inkludert i
skatteplikcig inntekt, men har seinere vært skattefri.

For ovrlg er Lovedtre,keae i den opprinnelige ordningen opprett-

holdt.

Trygden, omfatter i dag alle som forsorger barn under 16 år som

er bosatt her i landet, og gis ut det kalenderåret barnet fyller 16 år.

Ytelsene blir utbetalt i sin helhet i månedlige rater og etter hoved-

regelen til barnets mor.

Arlige bLiLrlytrygdyteiser i perioden 194 - til og med 1969 er

gitt i Arbeidsnotater fra Statistisk SentralbyrL -10 75/5. Ytelser fra
.	 I)

i970	 v	 eversakten

12j
	

C 7591

Årlige yte. ...6,r pr. :

i .	 ........
I.	 oktober 19 -;2:

1974!
	a 	 91ilt 	 J975:
	1*	 juni . 1976

1. 	 barn. 2. 	 barn 3.

• 'kr

500 	1, 500 	 2
.......	 550	 1	 650	 2
*******	 550	 1	 650	 2

******	 1	 824	 2
..6..00 	 708	 •	 1	 932	 2

barn

kr

000•
20)
400
844
952

kr

2 200
420

2 620
3 120
3 228

91 barna"
gede

2

2
3
3

og
de . 17.01-

hvert

barn

20

kr

400

840
408
516

- 	 -•..--

Samlede ytelser, brug giennomsni

Antall barn

5 6
kr

1970	 -	 1971:	 • • 500	 2 000 4 000 6 200 8 600 11 000
1972:,. 513	 2 050 4 100 .	 6 355 8 815 11 275

 550	 2 200 4.400 6'820 9 460 12 100
1974:	 ...
19/5: * *	 ** 

— * 	 — 	 *

550	 2 200
558	 2 237
663	 2.550

4
4
5

533
711
457

.7
7
3

087
415
640

.9
10
12

360
349
111

12 633
13 284
15 582

1977—: 708	 •	 2 640 5 592 8 820 . 12'336 15 852

1) Fra 1977 gis det også 'orsOrgerfradrag i skatt for barn i barnetrygdalder,
jfr. aysnitt II. 1.2.7. 2) Dan som er alene om omsorgen for barn, får
stwoad for ett barn	 1 enn It faktisk barneall.
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2.2.2. StOnad til utdanning

Den vesentligste delen av offentlige stOnader til almen- og yrkes-

utdanning gis av Statens lånekasse for utdanning i form av stipend og/eller

lan. Opprinnelig var størrelsen av disse stOnadene avhengig både av for-

eldrenes økonomi og av elevens eller studentens egeninntekt samt av inntekt

til eventuell ektefelle. Etterhvert erstOnacfstildelingengjort uavhengig

av foreldreøkonomien. Dette gjelder nå fullt ut for elever/studenter over

20 år.

StOnader fra Statens lånekasse for utdanning omfatter i dag:

- borteboerstipend,

- behovsprOvet stipend til elever under 20 år,

- behovsprOvet forsOrgerstipend til elever over 20 år som har minst 2 barn
å forsOrge,

- grunnstipend til elever mellom 20 og 30 an,
- kunstfagstipend og videreutdanningsstipend for kunstnere,

- reise- og gebyrstipend for elever som tar , utdanning i utlandet,

- nordenstipend for studenter ved norske universitet og høyskoler som tar
delstudium i et annet nordisk land,

- lan som er avhenig av søkerens og eventuell ektefelles  Økonomi - for
elever under 20 år også av foreldreøkonomien.

Ved tildeling av disse stOnadene gjelder visse hovedregler om

bl.a. utdanningens art, lengde og opplegg og om elevens eller studentens

statsborgerskap. I tillegg er det gitt særregler for hver enkelt  stønads-

form. I det følgende gis bare en summarisk oversikt over særregler og sat-

ser for borteboer- og grunnstipend.

Ordningen med borteboerstipend som er uavhengig

av foreldreøkonomien, ble etablert fra og med undervisningsåret 1968-69.

Betingelsene for a fa stipendet har vært endret flere ganger. Hovedtrekkene

i gjeldende bestemmelser er:

- Eleven eller studenten må etter hovedregelen bo borte fra hjemstedet i
utdanningstiden.

,- Gifte studenter med barn kan få stipendet selv om de bor hos foreldre
(eller svigerforeldre). Tilsvarende regel gjelder for enslige studenter
som har barn og bor sammen med barna.

- Gifte studenter uten barn kan få stipendet når han ikke bor sammen med
foreldre (eller svigerforeldre) selv om disse bor på undervisningsstedet.
Tilsvarende regel gjelder for studenter som ikke har barn og er skilt
eller separert eller er enke/enkemann.

- Studenter over 40 år ma bo borte fra sitt vanlige bosted i utdannings-
tiden.

- Stipendet gis ikke dersom studenten har halvdagsstilling eller arbeider
18 timer eller mer i uken.

Gifte studenter som bor sammen med ektefellen i utdanningstiden, får
ikke stipendet rig" ektefellen har inntekt over bestemte månedlige belOp
som Oker med barnetallet.



- Stipendet kan reduseres helt eller delvis dersom studenten i utdannings-
tiden får ytelser fra andre kilder enn lånekassen.

Satsene for maksimalt borteboerstipend fastsettes av Stortinget.

Fra 1971-72 er de høyere for utdanning i utlandet enn for utdanning i

Norge og har siden undervisningsåret 1968°69 vært:

, r  eboerstipend, kroner

Undervisninår
Ved utdanning 

Norge i utlandet

1908-69:	 . . It • • • 0	 0 • • I. ••

1969-70V
1970 -71J-- ..... .... 

.. .00

1

2

800

000 2

800

000

1971-72: ... 	 •	 41	 •	 •	 -■ 	 0	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 3, 	•	 • 2 100 2 600 -

1972-73: ....004•0ii. 	 iiii	 •	 • 200 2 700

1973-7-'4: 4	 •	 •	 •	 k	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 `t	 ,	 •	 4	 •	 0	 0 2 350 2 850

1974-75: . 	 0	 A	 0	 6	 •	 i	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 II	 0	 •	 • 2 450 2 950

197 ', -7 6: ........6. 	 0	 •	 •	 0	 •	 •	 0	 •• 2 750 3 250

1 976 -77: .. 	 00.04.000000***0 j 000 3 500

1977-78: ........... 3 400 3 900

L978-79 .... 	 .. 	 ... 3 850 4 350

Satsene ovenfor gjelder for et heit undervisningsår som omfatter

10 måneder. For utdanning som varer kortere, blir det gitt stipend for

den tid utdanningen varer. Varer utdanningen 1,L,r,gre enn 10 månoder. i et

undervisningsår, blir ikke stipendet forhOyet.

Grunnstipend ble inafoL't,i 1072 og 1<ali  tildeles ut-

danningssøkende mellom 20 og 30 år. Fra samme tid ble aldersgrensen for

forsOrgerstOnaden for skattytere som forsOrger barn over barnetrygdalder,

senket fra 25 til 20 ar, og det ble bestemt at særfradrag ved skattelik-

ningen ikke kunne gis foreldre med barn som har rett til grunnstipend for

en storre deL av inntekts:iret (se avsnitt IF. 1.2.7).

Grunnstipendet kan gis fra og meJ det kalendorLret eleven eller

studenten fyller 20 år til og med det kalenderåret vedkommende fyller

30 ar.

Stipendet gis ikke dersom elevens eller studentens inntekt og

formue overstiger bestemte grenser. Det samme gjelder når studentens

og eventuell ektefelles samlede formue er høyere enn et visst beløp.

Satsen for grunnstipendet fastsettes av Stortinget og har siden

inn - Oringen i 1972 vært:
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Grunnstipend, kroner pr. måned 

Undervisningsår 

1972-73

	

1973-74	 : 90
1974-75

	

1975-76	 : 95

1976-77

	

1977-78	 : 100
1978-79

Stipendet gis for det antall måneder i lOpet av et undervisningsår

som utdanningen varer, men maksimalt for 10 måneder.

Stipend fra lånekassen, herunder borteboer- og grunnstipendene,

regnes ikke som skattepliktig eller pensjonsgivende inntekt.

IV. INNTEKTS- OG FORMUESSKATTER, AKSJESELSKAPER

1. Skattepliktig nettoinntekt og nettoformue 

De generelle reglene i skatteloven om fastsetting av skattepliktig

nettoinntekt og nettoformue gjelder i alminnelighet så velfor aksjesel-

skaper som for personlige skattytere. Det er ellers et hovedprinsipp at

skattlegging av næringsinntekt skal baseres på virksomhetens regnskap,

forutsatt at dette er gjort opp etter bestemte fastlagte retningslinjer;

dette gjelder uavhengig av virksomhetens eierform. Imidlertid foreligger

det en rekke særbestemmelser som gjør at dette prinsippet fravikes. Så-

ledes er det ved fastsetting av skattepliktig nettoinntekt ikke fradrags-

rett for utgifter til f.eks. representasjon, mens slike utgifter bOr fOres

til fradrag i regnskapet. Videre vil det kunne oppstå konflikt bl.a.

mellom reglene om skattemessige avskrivninger og de ayskrivninger det kan

være hensiktsmessig å regnskapsfOreut fra andre hensyn.

En rekke bestemmelser om fastsetting av skattepliktig nettoinntekt

og nettoformue som gjelder for personer, gjelder ikke for aksjeselskaper,

eksempelvis ordningen med fribeløp for bankinnskott m.v. og for avkastning

av slik sparekapital. Dette fOlger av at slike fribeløp bare gjelder for

skattytere i skatteklasse 1 og 2 som omfatter personlige skattytere, men

ikke selskaper og institusjoner ("upersonlige" skattytere).

For aksjeselskaper og likestilte selskaper (selskaper som liknes

som selvstendig skattyter) er det ellers gitt spesielle bestemmelser om

skattepliktig inntekt og formue
1)
. Bestemmelsene vedrører i fOrste rekke

1) Lov av 19. juni 1969 nr. 71 om særregler for skattlegging av aksje-

selskaper og aksjonærer.
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hvordan skattleggingen av selskapets nettoinntekt og nettoformue skal for-

deles . på selskapets hand og på aksjonærenes hånd. Hovedtrekkene i disse

bestemmelsene er:

- Ved utlikning av inntektsskatt til staten har selskapene rett til fradrag
i inntekten for aksjeutbytte som deles ut av årets overskott. Denne fra-
dragsretten gjelder ikke ved utlikning av inntektsskatt til kommunene (og
fylkene) og fellesskatt til Skattefordelingsfondet (inntil 1975 også
særskatt til utviklingshjelp).

- På aksjonærenes hånd inngår aksjeutbytte i skattepliktig nettoinntekt
bare ved statsskattelikningen. Dette gjelder såvel for utbytte av aksjer
som eies av personer som av andre selskaper.

- Selskaper er fritatt for formuesskatt til kommunene, men betaler (fra
1971) formuesskatt til staten av hele nettoformuen, iberegnet aksjekapi-
talen.

- På aksjonærenes hand inngår formuesverdien av aksjene i skattepliktig
nettoformue både ved stats- og kommuneskattelikningen. Dette gjelder for
personlige skattytere. Er aksjonæren et (annet) aksjeselskap, er aksjene
fritatt for formuesskatt.

FOr 1970 gjaldt andre regler som bl.a. gikk ut på at aksjeutbytte

ble regnet med i skattepliktig nettoinntekt ved statsskattelikningen både

på selskapets og aksjonærenes hånd, når aksjeeieren var en personlig skatt-

yter. Ved tilleggslov av 1963 fikk imidlertid selskapene fradragsrett for

utbytte på nytegnede aksjer.

Inntekts- og formuesskatter på selskapets hand beregnes av den

skattepliktige nettoinntekt, respektive nettoformue, uten klassefradrag.

Satsene for disse skattene i perioden fram til og med 1969 er gitt i

Arbeidsnotater fra Statistisk Sentralbyrå, 10 75/5. Skattesatsene fra og

med 1970 er gitt i punktene 2 og 3 på neste side.

Enkelte typer av selskaper blir skattlagt etter andre satser enn

de som framgår av oppstillingene. Dette gjelder fOrst og fremst ved stats-

skattelikningen, og det vises til Stortingets skattevedtak for de enkelte

år som angir hvilke selskaper dette er og de satsene som nyttes. For noen

selskaper, i fOrste rekke boligselskaper, blir også skattepliktig netto-

inntekt fastsatt etter særregler.
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2. Selskapsskatter til statene

Inntektsskatter
Fellesskatt Formues-

Ordinær Særskatt til til Skatte- skatt
2)

statsskatt utviklingshjelp fordelings-
fondet

Pst. Pst. Pst. Pst.

1970: 	 26,5 1,0 3,0 Ingen

1971: OOOOO	 *00 6 0•00 26,5 1,1 3,0 0,3

1972: 	 26,5 1,3 3,0 0,3

1973: • • • • 	 * 	 • • • 26,5 1,3 1,7 0,7

1974: 	 26,5 1,3 1,7 0,7

1975: 	 27,8 1,7
3)

0,7

1976: 0 • • • • 0	 0 • 	 • • • 27,8 1,0
3)

1977: 	 27,8 1,0 0,7
3)

Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning og rørledningstransport skal det

fra og med inntektsåret 1975 i tillegg til ordinær stats -skatt ovenfor be-

tales statsskatt etter følgende satser:

(i) 23 pst. av inntekten (tilsvarer fellesskatt pluss kommuneskatt og
fylkesskatt etter høyeste sats) uten fradrag for utdelt utbytte.

(ii) 25 pst av inntekten, den såkalte særskatten (lov av 13. juni 1975
om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v., § 5).

3. Selskapsskatter til kommunene og fylkene l)

Formuesskatt: Ingen

Inntektsskatt: Samme satser som for personer, men uten kommunalt klasse-
fradrag .

Av inntekt vunnet ved petroleumsvirksomhet og rørledningstransport er kom-

fmuneskatten falt bort fra og med inntektsåret 1975 (lov av 13. juni 1975

om skattlegging av undersjOiske petroleumsforekomster m.v., § 2). Av slik

inntekt betales isteden er særskilt statsskatt, se under punkt 2 (i) foran.

1) Aksjeselskaper og likestilte selskaper. 2) Utdelt utbytte er fradrags-
berettiget ved beregning av ordinær inntektsskatt til staten. 3) 0,4 pst.
for rederiselskap som driver tradisjonell skipsfart.
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Utkommet i serien ART

Issued in the series Articles from the Central Bureau of Statistics (ART)

m Utsolgt Out of sale

Nr. 96	 Odd Aukrust: Inflation in the Open Economy: A Norwegian
Model inflasjon i en åpen økonomi: En norsk modell 1977
67 s. kr 11,00 ISBN 82-537-0737-1

97	 Idar liOgiestue: Allmennlærerutdanning og yrke En analyse av
tall fra Folketelling 1970 General Teacher Training and
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1977 66 s. kr 11,00 ISBN 82-537-0743-6

98 Tor Fr. Rasmussen: Pendling i Norge 1970 Commuting in
Norway 1970 1977 84 S. kr 11,00 ISBN 82-537-0754-1

fl
	

99 	 Inger Gabrielsen: Aktuelle skattetall 1977 Current Tax Data
1977 59 s. kr 9,00 ISBN 82-537-0770-3

fl
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Media as a Leisure Activity 1977 33 s. kr 9,00
ISBN 82-537-0778-9

I I
	

101	 Hilde Bojer: The Effect pn Consumption of Household Size and
Composition Konsum og husholdningens størrelse og sammen-
setning 1977 37 s. kr 9,00 ISBN 82-537-0788-6

102 Odd Skarstad: Levestandard for private husholdninger
Standard of Living for Private Households 1977 64 s.
kr 11,00 ISBN 82-537-0789-4
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