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Forord
Notatet tar for seg datagrunnlaget for inntektsstatistikk for personer og familier for årene 1999 til
2001, og er en viktig dokumentasjon for å kunne forstå oppbygningen av inntektsstatistikken i
perioden. Den vil forhåpentlig bli et nyttig redskap for videre arbeid med inntektsstatistikken. Det bør
være et mål å nytte erfaringene i inntektsstatistikk for personer og familier frem til i dag, for å utvikle
og forbedre metodene som hittil er benyttet i produksjonen. Flere personer har kommet med
konstruktive bidrag. Spesielt bør Jon Epland og Grete Sparby nevnes.
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1. Innledning
1.1 Formål
Formålet med notatet er å dokumentere det arbeidet som er gjort med datagrunnlaget til
inntektsstatistikk for personer og familier for 1999-2001. Det skjer stadig endringer i datagrunnlaget
ettersom nye kjennemerker kommer til. I 2000 kom også en ny familietype med i statistikken, nemlig
enslige forsørgere. Slike endringer medfører et behov for dokumentasjon av forutsetninger som blir
gjort underveis i produksjonen.
Inntektsstatistikk for personer og familier har som mål å gi en helhetlig beskrivelse av inntektssammensetning og inntektsnivå for alle bosatte personer og for ulike familiegrupper. Statistikken
presenterer ellers generell inntektsutvikling og inntektsfordeling blant ulike familiegrupper.

1.2 Bakgrunn
Fra og med 1993 innførte ligningsetaten IT i behandlingen av de personlige selvangivelsene. Dette
førte til at alle opplysninger fra selvangivelsen ble tilgjengelig i elektronisk form. Ved å koble sammen
inntektsopplysninger fra selvangivelsen med en rekke andre registre ble det da mulig å lage en
omfattende inntektsstatistikk som dekker de fleste kontante inntekter som befolkningen mottar.
De viktigste brukerne av statistikken er Finansdepartementet, Sosialdepartementet, Barne- og
familiedepartementet og forskningsmiljøene innen områdene økonomi, skatteforskning og levekår
generelt. I tillegg er statistikken etterspurt av kommuner i forbindelse med planlegging, og av større
bedrifter i markedsføringsøyemed og konsulentoppdrag.
En ny familietype kom med i inntektsstatistikken i 2000, enslige forsørgere. Denne gruppen blir
identifisert på bakgrunn av opplysninger hentet fra Rikstrygdeverket og ikke Statistisk sentralbyrås
familiestatistikk slik som de andre familietypene som brukes i inntektsstatistikken.
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2. Oppbygging av inntektsstatistikk for personer og familier
Inntektsstatistikken for personer og familier som er registerbasert, etableres ved at en rekke
administrative og statistiske registre kobles sammen ved hjelp av fødselsnummer. Utgangspunktet for
koblingene er den bosatte befolkningen ved utgangen av inntektsåret, og hentes inn fra BESYS1. Til
denne populasjonen kobles også døde og utvandrede i løpet av inntektsåret (ikke bosatte) da disse som
regel vil ligge med en eller annen form for inntekt i deler av året. I registerkoblingene tas alle personer
på registeret med videre i koblingsprosessen og ikke bare de som finner makker. Antall personer på
registeret øker derfor for hver kobling hvor det ikke finnes makker for alle. Før hver kobling blir det
foretatt en dublett-kontroll for å kontrollere at det kun finnes en record per person. For flere registre
må det foretas en aggregering av beløpsfelter slik at samme person kun har èn record på hver av filene.
Etter at alle registerkoblinger er foretatt, kjøres det en fødselsnummerkontroll hvor ugyldige
fødselsnummer på fila fjernes. Ut fra de gyldige fødselsnumrene foretas det en avledning av alder og
kjønn da disse opplysningene ikke alltid finnes på personer som ikke tilhører den bosatte
befolkningen. Det er den bosatte befolkningen som vanligvis brukes i Statistisk sentralbyrås
frigivninger og publikasjoner.
I vedlegg 1 er rekkefølgen av de ulike registerkoblingene vist i et flytskjema for IPF 2001.

1

BESYS er systemet for produksjon av befolkningsfiler og -statistikk i SSB.
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3. Registre som inngår i statistikken
Formålet med dette kapitelet er å gi en beskrivelse av de ulike statistikkildene som er knyttet sammen i
den registerbaserte inntektsstatistikken, og å gi en oversikt over de viktigste variabler og kjennemerker
som blir hentet inn fra de ulike kildene (se vedlegg 2 for en nærmere beskrivelse).
Datagrunnlaget for inntektsstatistikken 2001 er basert på opplysninger fra følgende registre og
statistikkilder per 31.12.2001:
• Det sentrale folkeregister (kjennemerker ved personen)
• Ligningsregisteret (skatter mv.)
• Selvangivelsesregisteret (inntekter)
• Lønns- og trekkoppgave registeret (inntekter)
• Rikstrygdeverket (diverse stønader)
• Sosialdepartmentet (sosialhjelp)
• Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk (Befolkningens høyeste fullførte utdanning)
• Statens lånekasse for utdanning (lån og stipend)
• Husbanken (bostøtte)

3.1 De ulike datakildene
3.1.1 BESYS
På bakgrunn av opplysninger avledet fra folkeregisteret blir det innhentet viktige kjennemerker om
personene som inngår i statistikken. På bakgrunn av situasjonen per 1. januar året etter inntektsåret blir
blant annet følgende kjennemerker hentet inn:
• Registreringsstatus
• Familienummer/samboernummer
• Bostedskommune/grunnkretskode/bydelskode
• Sivil status
• Fødeland
• Statsborgerskap
• Landbakgrunn
• Familietype
Registreringsstatus blir blant annet benyttet til å identifisere den bosatte befolkningen.
3.1.2 Ligningsregisteret
Ligningsregisteret ligger til grunn for Statistisk sentralbyrå sin skattestatistikk for personlige
skattytere. Dette registeret blir innhentet årlig fra Skattedirektoratet og inneholder opplysninger om
grunnlagene for skattene, de ulike inntekts- og formuesskattene og skattefradragene. Registeret
omfatter alle personer 13 år og eldre. Den registerbaserte inntektsstatistikken innhenter
blant annet følgende variabler fra dette registeret:
• Sum utlignet skatt
• Ligningskommune
• Skatteklasse
• Toppskattegrunnlag
• Ulike typer personinntekt
• Alminnelig inntekt
• Nettoformue
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3.1.3 Selvangivelsesregisteret
Dette er det viktigste datagrunnlaget til den registerbaserte inntektsstatistikken, og er det samme
grunnlaget som benyttes i Statistisk sentralbyrå sin selvangivelsesstatistikk. Da alle landets
ligningskontorer i forbindelse med ligningen for 1993 gikk over til å benytte IT i
ligningsbehandlingen, såkalt Datastøttet selvangivelsesbehandling (DSB), forelå det et helt nytt
register inneholdene alle skattepliktige inntekter for hele befolkningen. De viktigste variablene fra
dette registeret som inngår i inntektsstatistikken er:
• Lønn
• Netto næringsinntekt
• Diverse kapitalinntekter
• Skattepliktige pensjoner og stønader
• Renteutgifter
3.1.4 Lønns- og trekkoppgaveregisteret
Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO) er grunnlaget for Statistisk sentralbyrå sin statistikk over
lønnssummer. Registeret inneholder opplysninger om alle ytelser som er gitt fra arbeidsgiver og
trygdekontor til arbeidstaker og trygdemottaker. Dette vil i stor grad dreie seg om de samme
inntektspostene som finnes på selvangivelsen. LTO gir imidlertid større muligheter til å spesifisere
ulike typer inntekter, for eksempel ulike typer av overføringer. Følgende variabler er blant annet hentet
inn fra dette registeret:
• Dagpenger ved arbeidsledighet
• Alders-, uføre- og etterlattepensjon
• Avtalefestet pensjon (AFP)
• Overgangsstønad
• Skattefri stønad til barnetilsyn
• Fødsels- og omsorgspenger fra folketrygden ved adopsjon
• Andre skattefrie inntekter (LTO-kode 916)
• Fri bil (beregnet fordel)
3.1.5 Rikstrygdeverket
Fra Rikstrygdeverket (RTV) sine databaser blir det innhentet opplysninger om flere skattefrie
stønader. Data fra RTV gjør det også mulig å spesifisere ulike mottakere av trygdeytelser, for
eksempel alders- og uførepensjonister, sosialhjelpsmottakere, enslige forsørgere mv. I den
registerbaserte inntektsstatistikken er følgende opplysninger hentet inn fra RTV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensjonsstatus (skiller mellom ulike typer pensjonister)
Pensjonstype
Barnetrygd
Uføregrad
Alderspensjon
Uførepensjon
Særtilleggsfaktor (skiller ut minstepensjonister)
Grunn- og hjelpestønad
Engangsstønad ved fødsel
Kontantstøtte
Utdanningsstønad til enslige forsørgere
Yrkesskadeerstatning
Kursstønad/reisepenger for flyktninger
Statuskode for type barnetrygd (skiller ut enslige forsørgere)
8

3.1.6 Sosialdepartementet
Sosialdepartementet er registereier til Statistisk sentralbyrå sitt sosialhjelpsregister, som ligger til
grunn for sosialhjelpsstatistikken. Fra dette registeret er følgende variabler hentet inn:
• Sosiale bidrag
• Sosiale lån
3.1.7 Utdanningsregisteret
Dette er et statistikkregister som utarbeides av Statistisk sentralbyrå. Registeret gir opplysninger om
befolkningens høyeste fullførte utdanning (BHU) og om igangværende utdanning, per 1. oktober hvert
år. Følgende kjennemerker er hentet inn fra dette registeret:
• Høyeste fullførte utdanning (utdanningsnivå og fagfelt)
• Igangværende utdanning
3.1.8 Statens lånekasse for utdanning
Fra Statens lånekasse innhentes følgende variabler:
• Utbetalt stipend
• Utbetalt studielån
3.1.9 Husbanken
Fra Den Norske Stats Husbank innhentes utbetalt bostøtte.
3.1.10 Arveavgiftsregisteret
I 1995 innførte alle landets skattefogdkontorer IT i saksbehandlingen av arveoppgjørene. Dette førte til
at det nå forelå et administrativt register som kunne utnyttes til statistiske formål. Dette registeret
bygger på uttrekk fra Skattefogdenes arveavgiftssystem over all avgiftspliktig arv og gave som er
overført gjennom private skifter.
• Mottatt arv, avgiftspliktig og avgiftsfri
• Mottatt gave, avgiftspliktig og avgiftsfri
Disse variablene inngår ikke i inntektsregnskapet, fordi dette ifølge internasjonale anbefalinger bare
skal inneholde inntekter som personer mottar jevnlig. Siden denne statistikken først ble opprettet i
1995, har vi ikke opplysninger for tidligere år.
3.1.11 Andre grunnlagsdata
I forbindelse med arbeidet med sosial rapportering for Sosialdepartementet, ble flere nye grupper
identifisert ut i fra koblinger mot diverse datafiler. Kildene er: FD-trygd, RTVs grunnlagsregister,
FoB-data, SSBs flyktningefil, SOFA-filer fra Aetat mv. På bakgrunn av kildene er følgende grupper
og kjennemerker identifisert : langtidssosialhjelpsmottakere, langtidsledige, arbeidstidsopplysninger,
langtidssyke, institusjonsbeboere og personer som er med i den offentlige eller private AFP-ordningen.
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4. Variabler som inngår i statistikken
4.1 Nye variabler
4.1.1 Nye variabler i 1999
Fra ligningsregisteret ble det i 1999 for første gang innhentet opplysninger om inntekter opptjent på
Svalbard:
•
•
•

lønn (sva_lon)
pensjon (sva_pen)
skattetrekk (sva_ska)

Fra Rikstrygdeverkets fil med regnskapsdata fikk vi fra og med 1999:
•
•

utdanningsstønad for enslige forsørgere (utdston)
skattefri stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere (btilsyn)

Skattefri stønad til barnetilsyn er også tilgjengelig fra LTO-registeret (kode245).
Fra lto-registeret fikk vi nå:
•

fødsels- og omsorgspenger ved adopsjon fra folketrygden (kode138)

4.1.2 Nye variabler i 2000
Fra Rikstrygdeverkets barnetrygdfil for desember kobler vi fra og med 2000:
•

Statuskode for type barnetrygd (statusk). Vi trekker ut de med statusk=2, som er de som
mottar utvidet barnetrygd, dvs. enslige forsørgere. I statistikken defineres som enslige
forsørgere de som har statusk=2 og i tillegg er registrert som følgende familietype i BESYS:
enslig, mor med barn, far med barn eller restgruppe.

Fra Rikstrygdeverkets utbetalingsfiler med regnskapsdata kobler vi:
•
•
•
•

Alderspensjon (rtv_alderspen) (NB. Alderspensjon innhentes også fra lønnssumstatistikken).
Kursstønad for flyktninger (kursstonad, se 4.3.2)
Yrkesskadeerstatning (yrkesskade)
Uførepensjon (uforepensjon) (NB. Uførepensjon innhentes også fra lønnssumstatistikken).

Fra ligningsregisteret kobler vi nå:
•

personinntekt fra andre næringer enn primærnæringer: piandls, pianeft, piang, pilig, pilimr,
piliur, pifamg, pifammr og pifamur (se for øvrig kap. 4.3.2 og filbeskrivelse i vedlegg 1).

4.1.3 Nye variabler i 2001
• Fra Lto-registeret:
•

Beregnet fordel ved fri bil (kode118). Her inngår både kode 118 og 118A.
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Fra Selvangivelsesregisteret:
•

Utbetaling av individuell tjenestepensjon utenom folketrygden, IPA, post 2.2.2.3. på
selvangivelsen (bel2223)

Fra FD-trygd:
•
•

Pensjonister med avtalefestet pensjon (afp). Vi kartlegger antallet med offentlig og private
afp-ordninger.
Langtidssyk pr. 30.11.2001 (langt_syk). Dette er personer som er på medisinsk rehabilitering
eller får attføringspenger.

Fra folke- og boligtellingene:
•
•
•
•
•

Antall arbeidsforhold dette året (ant_af)
Antall aktive arbeidsforhold dette året (ant_akti)
Gruppert arbeidstid i året (gr_arbtid)
Antall timer i året, alle arbeidsforhold (ant_tim)
institusjonsbeboer (inst_b)

Sosialhjelpsregisteret:
•
•
•

Personer som har mottatt sosialhjelp i 6 måneder i løpet av 2001 (soshj06)
Personer som har mottatt sosialhjelp sammenhengende i perioden 1999-2001 og sosialhjelp er
viktigste inntektskilde i denne perioden (soshj36)
Personen har mottatt sosialhjelp sammenhengende i perioden 1999-2001 (soshj36b)

SOFA-filer fra Aetat via S350:
•

Personer som i 2001 hadde et registrert ledighetsforhold lengre enn et halvt år bak seg
(langledig)

4.2 Variabler som utgår
Noen variabler finnes på en årgang, men ikke på den neste. Vi har derfor laget en oversikt som viser
hvilke variabler som utgår de respektive år.
4.2.1 Variabler som utgår i 1999
•
•

Utbetaling til egen pensjonsforsikring (kode229), lto-kode 229.
Diverse matche-koder.

4.2.2 Variabler som utgår i 2000
Ingen.
4.2.3 Variabler som utgår i 2001
Dette var tilfellet med "kompensasjonstillegget" fra Husbankens bostøtteregister og
"forsørgerfradraget" fra Ligningsregisteret som pga. endrede skatteregler opphørte. Forsørgerfradraget
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ble opphevet i 2001, og dette ble kompensert ved at barnetrygden ble tilsvarende økt. Fra 1. mai 2000
gis barnetrygd til barnet fyller 18 år (mot tidligere 16 år).
Sum alderspensjon fra (Rtv_alderspen) fra Rikstrygdeverkets regnskapsfil er ikke påkoblet 2001-fila.
Heller ikke sum uførepensjon (uforep) er påkoblet.

4.3 Endringer i eksisterende variabler
4.3.1 Endringer i eksisterende variabler i 1999
Ingen.
4.3.2 Endringer i eksisterende variabler i 2000
Skattefrie overføringer
Dette året skjedde det endringer i variabelen "andre overføringer" (andovf) som inngår i de skattefrie
overføringene (wskfrovf) i inntektsregnskapet. Kursstønad for flyktninger (kursstonad) og
yrkesskadeerstatning (yrkesskade) er også kommet med i tillegg til de tidligere komponentene i de
skattefrie overføringene, se vedlegg 2.
Personinntekt fra annen næring
"Beregnet personinntekt fra annen næring" (pg_annen) er en variabel som beregnes på grunnlag av
variabler fra ligningsregisteret. Fra og med 2000 er personinntekt fra familiebarnehager skilt ut fra
primærnæringer og spesifisert på egne felt i ligningsregisteret. Dette fører til at familiebarnehagene fra
nå av kommer inn under "annen næring" også i inntektsregnskapet, mens de tidligere kom inn under
primærnæringer. Nå inngår variablene: piandls, pianeft, piang, pilig, pilimr, piliur, pifamg, pifammr og
pifamur i variabelen personinntekt fra annen næring.
Overgangsstønad
Fra og med 1998 er stønadsordningen for enslige forsørgere lagt helt om. Bakgrunnen for ordningen
var et ønske om å bedre enslige forsørgeres økonomiske situasjon og å stimulere til å bli helt eller
delvis selvforsørget. Omleggingen innebærer en økning i beløpene på både overgangsstønad og stønad
til barnetilsyn. Perioden for hvor lenge en enslig forsørger kan motta overgangsstønad er begrenset.
Hovedregelen er at den enslige forsørgeren maksimalt kan motta overgangsstønad i tre år i alt, med
muligheter for forlengelse opptil to år ved nødvendig utdanning. Tidligere var det mulig å motta
overgangsstønad i inntil ti år. Denne innskjerpingen ble innført gradvis over en treårsperiode fra 1998.
Endringen fikk full effekt i 2001 (se DS 05.06.2003: Økt arbeidsinntekt - redusert folketrygd for
enslige forsørgere). Antall enslige forsørgere med overgangsstønad gikk kraftig ned fra 2000 til 2001 (
med ca. 9 300).
4.3.3 Endringer i eksisterende variabler i 2001
•

Ytelser fra folketrygden (ftrygd). Variabelen bel23_1 er fjernet, slik at ftrygd nå består av post
2.2.1, 2.2.4 og 2.6.4. Post 2.3.1 (ektefelles pensjoner fra folketrygden) ble opphevet i 2001
som følge av at ektefeller ikke lenger har mulighet til å levere felles selvangivelse.

•

tjenpen består nå bare av post 2.2.2 (2.3.2 er fjernet med samme begrunnelse som er gitt over).

•

Inntekt av boligeiendom (boliginn). Består av postene 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 og 2.8.6 (2.8.6 tatt
med for første gang i 2001).
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5. Datakvalitet
Inntektsstatistikk for personer og familier er konstruert ved å koble sammen en rekke ulike registre
som inneholder inntektsdata og diverse kjennemerker. I denne prosessen kan det oppstå feil som kan
føre til at f.eks. det inntektsbeløpet som statistikken viser, kan avvike fra det som er det faktiske
beløpet i populasjonen. Dette kan igjen virke inn på kvaliteten på de inntektsmålene som blir benyttet i
analyser av økonomiske levekår, for eksempel begrepet inntekt etter skatt.
I de neste avsnittene skal vi derfor sammenligne de beløpene som inntektsstatistikken for personer og
familier viser, med tilsvarende beløp fra andre kilder, for eksempel fra grunnlagsdata og ulike
sektorstatistikker.

5.1 Sammenligning med andre kilder
En pekepinn på datakvaliteten til inntektsstatistikken for personer og familier får en ved å studere
tabell 5.1. Her er de ulike inntektskomponentene i inntektsregnskapet sammenlignet med tilsvarende
regnskapsposter i den utvalgsbaserte Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger. For noen
av inntektskomponentene har vi i tillegg hentet inn beløp fra grunnlagsdata, dvs. ulike statistiske og
administrative registre som siden har blitt koblet sammen i inntektsstatistikken.
I det følgende skal vi foreta en sammenligning av de ulike makroøkonomiske størrelsene i
inntektsregnskapet.
Lønn
Inntektsstatistikken for personer og familier (IPF) har et estimat på sum lønn for 2001 på 578,8
milliarder kroner. Tilsvarende beløp i inntekts- og formuesundersøkelsen (IF) er bare marginalt
forskjellig, noe som indikerer at denne viktige inntektskilden blir godt dekket i statistikken.
Grunnlagsdata for lønn er selvangivelsesstatistikken. Sum lønn ifølge selvangivelsen (etter fratrekk for
arbeidsledighetstrygd) er 584,3 milliarder kroner. Dette er 5,5 milliarder høyere enn tilsvarende beløp
i inntektsstatistikken. Selvangivelsesstatistikken omfatter alle personer med et likningsforhold til
landet, mens inntektsstatistikken bare omfatter de som er registrert bosatte i landet. Avviket skyldes
derfor trolig lønnsinntekt opptjent i Norge av personer bosatt i utlandet.
Netto næringsinntekt
Det er igjen små forskjeller mellom grunnlagsdata (selvangivelsesstatistikken) og inntektsstatistikken,
og avviket på 2,9 milliarder kroner skyldes trolig - som for lønn - forskjeller i populasjonen
(personer bosatt i utlandet). Derimot så registrerer vi et avvik på 3,4 milliarder kroner mellom
sum næringsinntekter i IPF og IF. Dette avviket skyldes at opplysninger om næringsinntekt fra
selvangivelsen (IPF) ikke omfatter alle næringsinntekter som er opptjent i en annen kommune enn der
skattyter er bosatt. I den utvalgsbaserte inntekts- og formuesundersøkelsen har en derimot tilgang også
til næringsoppgaver, slik at en kan identifisere også slike "utenbygds" næringsinntekter. Flere av de
utenbygds opptjente næringsinntekter blir i IPF plassert under posten "andre kapitalinntekter", og vi
ser her at for denne inntektsposten er det igjen et avvik mellom IPF og IF, men denne gangen med
motsatt fortegn.
Kapitalinntekter
Sammenlignet med grunnlagsdata (selvangivelsesstatistikk) er det små avvik når det gjelder
kapitalinntekter som aksjeutbytte og renteinntekter. Når det gjelder sammenligning med utvalgsdata
(IF) så har vi allerede omtalt avviket for posten "andre kapitalinntekter". Det er heller ikke store avvik
mellom IPF og IF sine estimater når det gjelder netto realisasjonsgevinst, og den differansen som
finnes skyldes i dette tilfellet utvalgsvarians. Det er svært få personer som mottar denne typen
inntekter, men beløpene kan være betydelige.
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De avvikene som registreres går også i den retning man forventer, dvs. at grunnlagsdata viser et noe
høyere beløp enn inntektsstatistikken. Dette skyldes som tidligere nevnt at grunnlagsdata inneholder
beløp for alle personer som en gang i løpet av året har mottatt en eller annen ytelse (også utvandrede,
døde og personer bosatt i utlandet), mens inntektsstatistikken omfatter de som er registrert bosatt i
landet ved utgangen av inntektsåret. I tillegg vil grunnlagsdata i noen tilfeller også inneholde personer
som av ulike grunner ikke har gyldig fødselsnummer. Disse personene vil ikke komme med i
inntektsstatistikken.
Overføringer
Blant de store overføringene er det et godt samsvar mellom de ulike kildene. Dette gjelder for
eksempel for både pensjoner fra folketrygden , tjenestepensjon og barnetrygd. Når det gjelder
barnetrygd er det ikke noe avvik mellom kildene.
De fleste andre stønadene som inngår i overføringer er beløpsmessig små. Tabellen viser likevel at det
er godt samsvar mellom grunnlagsdata og inntektsstatistikken.
Skatt
Beløpene for utlignet skatt avviker ikke mye mellom IPF og IF. IPF gir som resultat 218,6 milliarder
kroner, mens IF sine resultater viser 217,4 milliarder kroner. Trolig kan avviket forklares med
utvalgsvarians i IF.
Inntekt etter skatt
Når en summerer alle inntekter og trekker fra skatter og negative overføringer får vi inntekt etter skatt.
Den registerbaserte inntektsstatistikken for personer og familier viser at dette beløpet var på 638,8
milliarder kroner og den utvalgsbaserte inntekts- og formuesundersøkelsen viser at dette beløpet var
på 638,7 milliarder kroner i 2001.
Oppsummering
Denne gjennomgangen har vist at det er meget god samsvar mellom de makroøkonomiske størrelsene
en finner på den registerbaserte inntektsstatistikken for personer og familier og tilsvarende størrelser i
den utvalgsbaserte inntekts- og formuesundersøkelsen. Tilsvarende er det stor grad av samsvar mellom
den ferdigkoplede inntektsstatistikken og de grunnlagsdata som denne statistikken baserer seg på. I de
tilfeller der det er avvik, er det bare snakk om mindre avvik som kan forklares med ulikheter i
populasjonen.
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Tabell 5.1 Sammenligning av beløp. Inntektsstatistikk for personer og familier (IPF) uten
institusjonsbeboere, Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger (IF) og diverse
grunnlagsdata. 2001. Milliarder kroner

Yrkesinntekter
+ Lønn
+ Netto næringsinntekt
+ Kapitalinntekter

IPF

IF

Grunnlagsdata

Kilde

632,5

636,0

578,8

578,9

584,3

Selvangivelsesstatistikk

53,7

57,1

56,6

Selvangivelsesstatistikk

Selvangivelsesstatistikk

48,8

43,9

+ Brutto renteinntekt

23,9

24,3

24,2

+ Aksjeutbytte

13,2

12,6

13,2

Selvangivelsesstatistikk

+ Realisasjonsgevinster

10,2

9,0

8,3

Selvangivelsesstatistikk

9,6

9,3

9,5

Selvangivelsesstatistikk

11,1

7,3

11,1

Selvangivelsesstatistikk

- Realisasjonstap
+ Andre kapitalinntekter
+ Overføringer
+ Skattepliktige overføringer
+ Pensjoner fra folketrygden

184,0

184,0

150,7

150,4

108,1

108,7

110,7

Selvangivelsesstatistikk

+ Tjenestepensjon m.m.

31,3

30,6

31,8

Selvangivelsesstatistikk

+ Arbeidsledighetstrygd

6,5

6,4

6,6

Lønns- og trekkoppgaver

+ Mottatte bidrag m.m.

4,7

4,7

33,4

33,6

14,8

14,8

14,8

Rikstrygdeverket

+ Bostøtte

1,7

1,9

1,8

Husbanken

+ Stipend

4,9

5,0

5,0

Statens lånekasse

+ Sosialhjelp

4,2

4,0

4,3

Sosialhjelpsstatistikk

+ Grunn- og hjelpestønad

2,7

2,9

2,7

Rikstrygdeverket

+ Kontantstøtte

3,0

3,0

3,0

Rikstrygdeverket

+ Engangsstønad ved fødsel

0,4

0,3

0,4

Rikstrygdeverket

+ Andre overføringer

1,7

1,7

865,3

864,0

+ Skattefrie overføringer
+ Barnetrygd

= Samlet inntekt
- Sum utlignet skatt og negative
overføringer

226,5

225,3

+ Sum utlignet skatt

218,6

217,4

222,3

Skattestatistikk

7,9

7,9

7,9

Selvangivelsesstatistikk

638,8

638,7

- Renteutgifter og boliginntekt

59,3

59,6

+ Renteutgifter

67,8

68,2

67,9

Selvangivelsesstatistikk

8,5

8,6

8,5

Selvangivelsesstatistikk

579,5

579,1

+ Negative overføringer
= Inntekt etter skatt

- Boliginntekter
= Inntekt etter skatt og renter
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5.2 Feilkilder og usikkerhet
5.2.1 Enslige forsørgere
I 2000 kom en ny familietype, enslige forsørgere, med i inntektsstatistikken. Denne gruppen blir
identifisert på bakgrunn av opplysninger hentet fra Rikstrygdeverket og ikke Statistisk sentralbyrås
familiestatistikk slik som de andre familietypene som brukes i inntektsstatistikken. Ifølge
barnetrygdloven får enslige forsørgere rett til barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetallet
(utvidet barnetrygd). Fra og med inntektsåret 1994 ble det innført en innskjerping i regelverket med
den hensikt å avgrense gruppen til kun reelle enslige forsørgere. Hvis den enslige forsørgeren levde i
et "varig" samboerskap, mistet vedkommende retten til utvidet barnetrygd. I praksis ble det slik at ved
samboerskap i minst 12 av de siste 18 månedene, mistet den enslige forsørgeren retten til utvidet
barnetrygd. Hvert år sender Rikstrygdeverket ut en egenerklæring til enslige forsørgere hvor de skal
underskrive på at de fortsatt oppfyller kriteriene for å kunne ha rett til utvidet barnetrygd. Dette
innebærer at de ikke lever i såkalt varig samboerskap, har giftet seg eller flyttet sammen med barnets
far. Det er derfor grunn til å tro at kvaliteten på dette kjennemerket er bra. Ifølge Rikstrygdeverket
førte blant annet regelendringen i 1994 til en reduksjon i antall enslige forsørgere med utvidet
barnetrygd på om lag 17 000.
Det kan likevel forekomme at noen enslige forsørgere med utvidet barnetrygd lever sammen med en
samboer. Dette kan for eksempel skyldes at mottakerne av utvidet barnetrygd har gitt uriktige
opplysninger til trygdekontoret, eller at en eventuell samboer ikke har bodd i husholdningen i 12 av de
siste 18 månedene.
Som del av konsistenskontrollen har det blitt oppdaget at om lag 1900 enslige forsørgere med utvidet
barnetrygd også er klassifisert som tilhørende en av de tre familietypene som benyttes i den offisielle
familiestatistikken. De fleste av disse var å finne i familietypen "samboere med felles barn". Dette kan
igjen skyldes noen av de faktorene som er nevnt over. I slike tilfeller har en latt den offisielle
familiestatistikken få forrang ved at disse personene har blitt fjernet fra klassifiseringen som enslig
forsørger, og beholdt i familiestatistikken.

5.2.2 Feilrapportering
De fleste inntektskjennemerkene i inntektsstatistikken for personer og familier hentes fra
selvangivelsesregisteret og ligningsregisteret. For disse to registrene, i likhet med andre registre som
SSB innhenter, kan det oppstå innsamlings- og bearbeidingsfeil. En mulig feilkilde er feilrapportering
fra oppgavegiver til ligningsmyndighetene. Det vil si at personer fører opp feil beløp for inntekt,
formue eller fradrag i selvangivelsen og i underliggende regnskapsskjemaer, eller at beløpene blir
plassert på feil sted i skjemaet. En rekke av disse feilene blir oppdaget og rettet av ligningskontorene,
men feil som ikke har praktisk betydning for selve ligningen, blir ofte ikke rettet opp. Dette kan føre til
skjevheter i materialet. Særlig vil små beløp som ligger under skattefrie grenser, lett bli stående selv
om de ikke er riktig utfylt.
5.2.3 Diverse feilkilder
En annen feilkilde som kan oppstå er når opplysninger skal registreres elektronisk. Denne
registreringen skjer manuelt på ligningskontoret. Det finnes imidlertid elektroniske kontroller som
avdekker de fleste
inntastingsfeilene.
Selvangivelsesregisteret og ligningsregisteret innhentes hvert år i perioden oktober-desember etter at
ligningen er lagt ut, og en god del klager fra skattyter på ligningen er behandlet. Eventuelle senere
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endringer i ligningen på grunn av klager eller at ligningsmyndighetene selv oppdager feil og mangler,
blir ikke tatt med. At det blir foretatt endringer i DSB-systemet og ligningsdatabasen etter at
uttrekkene til Statistisk sentralbyrå er kjørt, kan gi partielt frafall i materialet. Denne feilkilden anses
likevel for å være ubetydelig. Det er ikke oppdaget systematiske feil ved de ulike
inntektskomponentene.
I Statistisk sentralbyrå blir det foretatt en rekke maskinelle kontroller for å sikre konsistens i
datamaterialet. I ligningsregisteret blir det f.eks. foretatt flytting av beløp mellom poster dersom det er
mulig for å oppnå konsistens mellom beregningsgrunnlaget (ansettelsen) for skatten og skattebeløpet. I
tillegg blir i noen tilfeller ansettelsene beregnet ut fra skattebeløpenes størrelse dersom ansettelsene
mangler eller avviker for mye i forhold til en på forhånd fastsatt feilmargin. Makrotall fra
skattestatistikken blir til slutt sammenlignet med den summariske oversikten til Skattedirektoratet for å
avdekke eventuelle store avvik. I selvangivelsesregisteret blir det også gjennomført en hel del
maskinelle kontroller av datamaterialet. For det første blir det kontrollert om summen av delpostene
stemmer med hovedpostene på selvangivelsen. Det blir videre undersøkt om ekstreme verdier er
logiske i forhold til resten av selvangivelsen. Interne konsistenskontroller blir også gjennomført, som
f.eks. om inntekt av egen bolig i forhold til likningsverdi av bolig stemmer. De to registrene
sammenlignes også på individnivå på sammenlignbare størrelser, f.eks. alminnelig inntekt og positiv
nettoformue.
På grunn av størrelsen til datamaterialet, både når det gjelder antall observasjoner og antall beløpsfelt,
er det ikke praktisk mulig å gjennomføre alle typer konsistenskontroller på individnivå. Flere av de
oppgitte variablene kan heller ikke kontrolleres mot andre statistikker, da de bare er oppgitt i disse
uttrekkene fra Skattedirektoratet. Kontrollene vil derfor ikke avdekke alle feil i datamaterialet.
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Vedlegg 1

Etablering av IPF 2001
Koblingsresultater på Unix-området: $INNTREG/sbinntreg/wk11
SAS-program og -logger på: X:\420\Brukere\Ali\IPF\IPF2001\Produksjon\SAS-program

Libname
familie: $DATA320/wk24/vip_20030630
ipf2001: $INNTREG/sbinntreg/wk11
skatt: $SKATT/sbperson/wk9
sa: $INNTREG/sbsareg/wk12
lto: $S420LES/sblto/wk4
indikat: $TRY_LES/wk24/sa_01

Uttrekk fra befolkningsstatistikken
familie.allefnr_g2002m01d01
Antall personer: 6 605 256
Situasjonen pr. 31.12.2001
Dubletter: 0

Prog_01.sas

Trekker ut bosatte og døde/utvandrede i 2001 og variabler som vi trenger.
Lager variabelen regdato. NB: Kommunenumrene (bokomm) er fra 2002.

ipf2001.fil_01
Antall personer: 4 591 649
Dubletter: 0

prog_02.sas

Befolkningsstatistikken
familie.familie_g2002m01d01
Antall personer: 4 524 066
Dubletter: 0

Trekker ut 4 variabler: antall, famtype, sam_familienr
og sam_personkode.
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ipf2001.fil_02
Antall personer:
Dubletter:

Befolkningsstatistikken
familie.allefnr_g2002m01d01
Antall personer: 6 605 256
Situasjonen pr. 31.12.2001
Dubletter: 0

4 591 649
0

prog_03.sas

Henter og døper variabelen ibregio (=landreg) og
lager fodereg.

Befolkningens
høyeste utdanning.

ipf2001.fil_03
Ant. personer: 4 591 649
Dubletter: 0

prog_04.sas

familie.aargang_g2001
Ant.pers: 3 571 885
Dubletter: 0

Kobler innfilene.

Rikstrygdeverkets GR-1
fil med pensjonistopplysninger.
try.pensj2001
Ant.pers: 1 255 837
Dubletter: 0

inntreg.fil_04
Ant. pers. m/match: 3 571 571
Ant. kun på fil_03: 1 020 078
Ant. kun på BHU2001: 314
Ant. pers. videre: 4 591 963
Dubletter: 0
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prog_05.sas

Kobler innfilene

Fra Statens lånekasse for
utdanning.
if2001.laanekasse01
Ant. pers: 728 711
Dubletter: 2 (2 like fnr). Disse
ble slettet på fil_06

ipf2001.fil_05
Ant. pers. m/match: 1 211 986
Ant. kun på fil_04: 3 379 977
Ant. kun på GR1-fil: 43 851
Ant. pers. videre: 4 635 814
Dubletter:
0

prog_06.sas

Fra Husbankens
bostøtteregister.

ipf2001.fil_06
Ant. pers. m/match: 715 283
Ant. kun på fil_05: 3 920 531
Ant. kun på lånek-fil: 13 428
Ant. pers. videre: 4 649 242
Dubletter:
0

if.bost2001
Ant. pers: 118 507
Dubletter: 0
Kompensasjonstillegget
(komp) er falt bort
f.o.m. 2001

prog_07.sas

Sosialhjelpsfil

ipf2001.fil_07
Ant. pers. m/match: 118 452
Ant. kun på fil_06: 4 530 788
Ant. kun på bostøtte-fil:
55
Ant. pers. videre: 4 649 295
Dubletter:
0

soshj.mottvarny_fob
Ant. pers: 127 914
Dubletter: 50 (25
pers. forekommer
to ganger).
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fnr_sjekk.sas

prog_08.sas

ipf2001.fil_08
Ant. pers. m/match: 126 548
Ant. kun på fil_07: 4 522 747
Ant. kun på sosialhj.-fil: 421
Ant. pers. videre: 4 649 716
Dubletter:
0

Tar ut ugldige fnr.
Mange av dublettene
var ugyld. fnr. Utlendinger som ikke
har fått fnr.

a
Ant. pers: 126 969
(50 av disse er
gyldige d-nr).
Dubletter: 0
Et fnr som forekommer 5 ganger
er slått sammen.

Rikstrygdeverksfil med regnskapsdata.
ipf2001.trygd_c
Ant. pers: 1 610 441
Dubletter: 0
Fil fra RTV med regnskapsdata.
For detaljer se flytdiagram

ipf2001.fil_08
Ant. pers. m/match:
126 548
Ant. kun på fil_07: 4 5 22 747
Ant. kun på sosialhj.-fil:
421
Ant. pers. videre:
4 649 716
Dubletter:
0

prog_09.sas

ipf2001.fil_09
Ant. pers. m/match: 1 607 052
Ant. kun på fil_08: 3 042 664
Ant. kun på trygd_c:
3 389
Ant. pers. videre:
4 653 105
Dubletter:
0

Ligningsregisteret
$SKATT/sbperson/wk10/p19pe01
Antall pers: 3 904 810
Dubletter: 0
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prog_10.sas

ipf2001.fil_10
Ant. pers. m/match: 3 809 772
Ant. kun på fil_09:
843 333
Ant. kun på lign.reg.: 95 038
Ant. pers. videre: 4 748 143
Dubletter:
0

Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO)
$S420LES/sblto/wk4/ali_lto2001
Som er et uttrekk fra lto-reg.
ligger også på ipf2001.lto2001
Antall pers: 1 565 189
Dubletter: 0

prog_11.sas

ipf2001.fil_11
Ant. pers. m/match: 1 562 947
Ant. kun på fil_10: 3 185 196
Ant. kun på lto:
2 242
Ant. pers. videre: 4 750 385
Dubletter:
0

Selvangivelsesregisteret
sa.pers01 (personfil)
Ant. personer: 4 730 435
Dubletter: 0

prog_12.sas
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ipf2001.fil_12
Ant. pers. m/match: 4 714 951
Ant. kun på fil_11:
35 434
Ant. kun på sa:
15 484
Ant. pers. videre: 4 765 869
Dubletter:
0

prog_13.sas

Utregning av beløpsfelter.

Månedsfil fra Rikstrygdeverket
try.barnetr_g2001m12m
Ant. obs.: 591 217
Dubletter: 22
ipf2001.fil_13
Ant. pers: 4 765 869
Dubletter: 0

prog_14.sas

Månedsfil fra Rikstrygdeverket,
bearbeidet og lagt på området
ipf2001. Fila heter ensligef
Ant. obs.: 591 195
Dubletter: 0
Progr: dublett_slett.sas. Der dubl. er
forskj. er det slettet like mange av forskj
verdier på statusk.
Kobler på statusk fra barnetrygdfila. Dette er koden vi
kan bruke for å ta ut enslige forsørgere.

ipf2001.fil_14
Ant. pers. m/match:
591 194
Ant. kun på fil_13:
4 174 675
Ant. kun på barnetr-fil:
1
Ant. pers. videre:
4 765 870
Dubletter:
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Tar ut ugyldige fødselsnummer.
prog_15.sas

ipf2001.fil_15
Ant. rec.: 4 765 709

ipf2001.ugylfnr
Ant. obs.: 161
Ugyldige fødselsnummer

AFP-pensjonister:
Uttrekk fra FD-trygd .
indikat.afpo_tvr01 (0 dubletter)
indikat.afpp_tvr01 (0 dubletter)

prog_16.sas

Lager variabelen afp som indikerer om personen har
offentlig eller privat afp-ordning.
1=Offentlig afp
2=Privat afp
0=Ikke afp-pensjonist

ipf2001.fil_16
Ant. pers. m/match:
32 558
Ant. kun på fil_15:
4 733 151
Ant. kun på afp-filer:
0
Ant. pers. videre:
4 765 709
Dubletter:
0

prog_17.sas

Beregner alder og kjønn
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Publiseringsfil:

FoB-data:
Institusjonsbeboere
if2001.inst
Ant.pers: 35 002

Fil brukt i tabeller i DS:

ipf2001.fil_17
Ant. variable: 115
Ant. pers. : 4 765 709
Dubletter:
0
*********************************************
Rapport fra beregning av alder og avledning av kjønn
Antall menn .............................:2 382 687
Antall kvinner ..........................:2 383 022
Antall personer over 100 år .............:
886

*********************************************

prog_18.sas

Institusjonsbeboere er personer de ikke har klart å
plassere i privathusholdninger.
Legger på variabelen inst_b. Hvis personen er institusjonsbeboer er verdien J, hvis ikke institusjonsbeboer, så N.
inst_b = J (35 002)
Langtidssyke
RTVs grunnlagsregister
$TRY_LES/wk24/sa_01
indikat.attf_gr
Ant.obs: 83 601 fra S350 v/
Øyvind Sivertstøl
Dubletter: 0

ipf2001.fil_18
Ant. pers. : 4 765 709
Dubletter:
0
Antall m/match: 35 002
Antall variable:
116

prog_19.sas

Kobler på variabelen: langt_syk = J (83 601)
for langtidssyke og langt_syk = N for de andre.
Ant. langtidssyke ved utgangen av nov. 2001

ipf2001.fil_19
Ant. pers. m/match:
83 579
Ant. kun på fil_18: 4 682 130
Ant. kun på RTV-fil:
220
Ant. pers. videre:
4 765 731
Dubletter:
0
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Arbeidstid
FoB-data
$DATA370/tilgang/wk3
fob.bebas_fasit03y fra S370 v/
Sjørbotten
Dubletter: 0

prog_20

Tar ut 4 arbeidstidsvariabler og legger de på ipf:
ant_af_sum_ant_af
ant_akti_sum_ant_akti
arbaar_arbtidgruppert
arbaar_timersum_aar

Sosialhjelpsregisteret.
Langtidssosialhjelpsmottakere
Filuttrekk fra S350 v/Gaasø/Kårstad
sosial.kobling36
sosial.kobling36b
sosial.mott601
Dubletter: 0 (på alle 3 filene).

ipf2001.fil_20
Ant. pers. m/match:4 520 913
Ant. kun på fil_19: 244 818
Ant. kun på FoB-fil:
34
Ant. pers. videre: 4 765 765
Dubletter: 0

prog_21

Nye variable (se kodeliste):
soshj06
soshj36
soshj36b

Langtidsledige
ledig.hllang2001Fil fra S260
v/ Trond Pedersen
Inneholder alle personer som i 2001
hadde et registrert ledighetsforhold
mer enn 6 måneder.
Antall: 39 890
Dubletter: 0

ipf2001.fil_21
Ant. pers. m/match: 2 356
Ant. kun på fil_20: 4 763 409
Ant. kun på soshjfil:
4
Ant. pers. videre: 4 765 769
Dubletter: 0

prog_22

Ny variabel (se kodeliste):
langledig

Flyktningefil
Innvandringsgrunn
familie.innvgrunn_g2002m01d01
Fra S320 v/Minja Dzamarija/Nelly
Klatstølen

ipf2001.fil_22
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Ant. pers. m/match:
Ant. kun på fil_21:
Ant. kun på ledigefil:
Ant. pers. videre:
Dubletter:

39 814
4 725 978
76
4 765 868
0

Ny variabel (se kodeliste):
innvgr

prog_23

ipf2001.fil_23
Ant. pers. m/match:
Ant. kun på fil_21:
Ant. kun på ledigefil:
Ant. pers. videre:
Dubletter:

prog_24

SSBs arveavgiftsstatistikk
arv01

91 549
4 674 319
25 687
4 791 555
0

Kobler innfilene og får 4 nye variabler for mottatt arv.

ipf2001
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Vedlegg 2
Oversikt over variabler og kodelister
Nedenfor er det listet opp variabler og kjennemerker i inntektsstatistikken for personer
og familier for 2001. I kolonnen "feltbeskrivelse" er det gitt en nærmere beskrivelse av
variablene.

SAS-navn

Variabelnavn

Feltbeskrivelse

Variabler fra BESYS
FNR
FAMNR
REGSTATU

Fødselsnummer
Familienummer
Registreringsstatus

REGDATO

Dato for registreringsstatus

SPESREG

Spesifisert
registreringsstatus

1
3
4
5
6
7
8
9
'

=
=
=
=
=
=
=
=
'

bosatt (registrert som bosatt i Norge)
utvandret
forsvunnet (formodet død)
død
utgått fødselsnummer
fødselsregistrert
annulert tilgang
uregistrert person
= ikke med i BSS

0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

5
6
7
8
'

=
=
=
=
'

vanlig bosatt
utenriks (diplomat)
militær
personer på Svalbard
klientforhold (f.eks. fengsel, alkoholikerhjem,
psykiatrisk sykehus o.l.)
uten fast bopel
sperret adresse (strengt fortrolig)
sperret adresse (fortrolig)
pendler
= ikke med i BSS

SPESDATO

Dato for spesifisert
registreringsstatus

BOKOMM

Bostedskommune

Bostedskommune per 1. januar året etter
inntektsåret. Kodeliste per 01.01.1994

KRETS

Grunnkretskode

Grunnkrets per 1. januar året etter inntektsåret.

BYDEL

Bydelskode

Bydelskode per 1. januar året etter inntektsåret(kun
for Oslo).
01 = Bygdøy-Frogner
02 = Uranienborg-Majorstua
03 = St.Hanshaugen-Ullevål
04 = Sagene-Torshov
05 = Grunerløkka-Sofienberg
06 = Gamle Oslo
07 = Ekeberg-Bekkelaget
08 = Nordstrand
09 = Søndre Nordstrand
10 = Lambertseter
11 = Bøler
12 = Manglerud
13 = Østensjø

29

14 = Helsfyr-Sinsen
15 = Hellerud
16 = Furuset
17 = Stovner
18 = Romsås
19 = Grorud
20 = Bjerke
21 = Grefsen-Kjelsås
22 = Sogn
23 = Vindern
24 = Røa
25 = Ullern
26 = Sentrum
27 = Marka
' ' = Uoppgitt /ikke bosatt i Oslo
KJ

Kjønn

1 = Mann
2 = Kvinne

ALD

Alder

Fylte år ved utgangen av inntektsåret.

OPPHDATO

Første oppholdsdato

Dato for første opphold i Norge

FODELAND

Fødeland

Se egen kodeliste hos Seksjon for befolkningsog utdanningsstatistikk.

LANDBAK

Landbakgrunn

Se egen kodeliste hos Seksjon for befolkningsog utdanningsstatistikk.

FODEREG

Fødeland verdensregioninndeling

LANDREG

Landbakgrunn verdensregioninndeling

0
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=
=

Norge
Norden
Vest-Europa unntatt Tyrkia
Øst-Europa
Nord-Amerika og Oceania
Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika samt
Tyrkia
Blank = ikke kategorisert

0
1
2
3
4
5

= Norge
= Norden
= Vest-Europa unntatt Tyrkia
= Øst-Europa
= Nord-Amerika og Oceania
= Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika samt
Tyrkia
Blank = ikke kategorisert

STATSBOR

Statsborgerskap

Se egen kodeliste hos Seksjon for befolkningsog utdanningsstatistikk.

KATEGORI

Innvandringskategori A = Uten innvandringsbakgrunn
B = Førstegenerasjonsinnvandrer uten norsk bakgrunn
C = Andregenerasjonsinnvandrer
D = Utenlandsadoptert
E = Utenlandsfødt med én norsk forelder
F = Norskfødt med én utenlandsfødt forelder
G = Født i utlandet av norskfødte foreldre
Blank = Ikke kategorisert
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INNVGR

Forenklet innvandringsgrunn

TETTSPRE

Bostedsstrøk

SAMBONR

Samboernummer/
familienummer

SIVSTAND

Sivilstand

Sivilstand pr. 1. januar året etter
inntektsåret
1 = ugift
2 = gift
3 = enke/enkemann
4 = skilt
5 = separert
6 = registrert partner
7 = separert partner
8 = skilt partner
9 = gjenlevende partner
Blank = ikke registrert med kode

FAMTYPE

Familietype

0
1
2
3
4
5
6
7
8

ANTPERS

Antall personer
i familien

PERSKODE

Personkode

Bruker kun første siffer i variabelen.
7 = Flyktning
S = Bor i spredtbygde strøk
T = Bor i tettbygde strøk (jf. SSB sin definisjon)
U = Uoppgitt

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Uoppgitt
Enslig
Ektepar uten hjemmeboende barn
Ektepar med hjemmeboende barn
Enslig mor med barn
Enslig far med barn
Samboere med felles barn
Registrert partnerskap med eller uten barn
Registrert partnerskap med barn (eksisterer bare
på 2000-årgangen. På de andre årgangene ligger
registrerte partnerskap uten barn med kode 7).
9 = Andre med flere
Antall personer i familien per 1. januar året etter
inntektsåret.
Knyttet til sambonummeret fra "familiefila"
1 = referanseperson (for ekteskap=mannen for
samboerskap=kvinnen for partnerskap=eldste
partner)
2 = ektefelle/samboer/yngre partner
3 = barn
Blank = uoppgitt

Variabler fra Ligningsregisteret
LIGNKOM

Ligningskommune

Bostedskommune per 1. november året forut for
inntektsåret.

SKATTMG

Kode for skattemanntallgruppe
10
12
13
14
18
30
40
70

=
=
=
=
=
=
=
=

innenbygds
barn
utvandret
utlending
sokkel (uten bygds - 23 12)
bosatt i utlandet
dødsbo
diplomat
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71 = utenlandske sjømenn (ny i 1992)
72 = sokkel
99 = ikke på ligningsregisteret
REKKENR

Rekkefølgenummer

PKODE

Personkode,
ligningsregisteret

TOPSKAGR

Toppskattegrunnlag

PENSJON

Personinntekt
pensjoner

SKATTKL

Skatteklasse

Blank = ikke lignet
0 = klasse 0
1 = klasse 1
2 = klasse 2
9 = ikke på ligningsregisteret

PG_LONN

Personinntekt lønn

Beløpet ligger i 100 kroner

PGIV_JSF

Beregnet personinntekt fra
primærnæringer

Beløpet ligger i 100 kroner

Beregnet personinntekt fra annen
næring

Beløpet ligger i 100 kroner

PG_ANNEN

1 = hovedperson
2 = hustru
3 = biperson
Blank = ikke på ligningsregisteret (ved senere
kobling)
Toppskattegrunnlag (samlet personinntekt er et
bruttoinntektsbegrep som omfatter arbeidsinntekt
(personinntekt lønn og beregnet personinntekt fra
næring) og skattepliktige pensjoner for personlige
skattytere. Kapitalinntekter inngår ikke i dette
inntektsbegrepet. Toppskatten til staten blir
beregnet ut fra dette grunnlaget. Beløpet ligger i
100 kroner.
Beløpet ligger i 100 kroner

UTLSKATT

Sum utlignet skatt
og avgifter

ALMINNTK

Alminnelig inntekt

Summen av skattepliktige inntekter som
lønnsinntekter, næringsinntekter, kapitalinntekter,
pensjonsinntekter og visse stønader fratrukket
lovbestemte inntektsfradrag som minstefradrag
og utgifter til inntekts ervervelse, gjeldsrenter,
pliktig underholdsbidrag og pensjonspremier m.v.
Beløpet ligger i 100 kroner.

SFRADRAG

Særfradrag

Særfradrag for alder, uførhet osv.

NFORMSTA

Nettoformue

Skattemessig verdi av realkapital og finanskapital.
Gjeldsbeløp er trukket fra. De enkelte formuesarter
er vurdert etter ligningsverdi. Noen formuesarter er
medregnet bare utover bestemte fribeløp.
Beløpet ligger i 1 000 kroner.

Inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og
stat, medlemsavgifter til folketrygden, skatt på
individuell pensjonsavtale, forsinkelsesavgift og
tilleggsskatt. Samtlige fradrag og nedsettelser i
skatt er trukket i fra.
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SVA_LON

Svalbard lønn

SVA_PEN

Svalbard pensjon

SVA_SKA

Svalbard skattetrekk

MATCHKL

Matche-kode

Populasjons- og ligningsfil
1 = match
2 = kun på populasjonsfil
3 = kun på ligningsfil
Blank = ikke-matchende record ved senere kobling

Variabler fra Statens lånekasse for utdanning
STIPEND

Utbetalt stipend

Utbetalt studiestipend i løpet av året. Beløpet
ligger i kroner.

LAAN

Utbetalt

Utbetalt studielån i løpet av året. Beløpet
ligger i kroner.

MATCHKS

Matche-kode:
Samle- og lånekassefil
1 = match
2 = kun på populasjonsfil
3 = kun på lånekassefil
Blank= ikke matchende record fra senere kobling

studielån

Variabler fra Husbankens bostøtteregister
BOSTOTTE

Bostøtte

Kommunal- og administrasjonsdepartementets bostøtteordning. Beløpet ligger i kroner.

MATCHKB

Matche-kode:
Samle- og bostøttefil
1 = match
2 = kun på samlefil
3 = kun på bostøttefil
Blank = ikke matchende record ved senere kobling

Variabler sosialhjelpsstatistikken
MATCHKSO

Matche-kode:
Samle- og sosialhjelpsfil

1 = match
2 = finnes kun på samlefil
3 = finnes kun på fil med sosialhjelpsopplysninger
Blank = ikke matchende record fra senere kobling

SOS_BIDR

Sosiale bidrag

Sosiale bidrag utbetalt fra den kommunale sosialtjenesten i løpet av året. Beløpet ligger i kroner.

SOS_LAAN

Sosiale lån

Sosiale lån utbetalt fra den kommunale sosialtjenesten i løpet av året. Beløpet ligger i kroner.
For å vise den samlede økonomiske stønaden, bør
disse to variablene slås sammen.

33

Variabler fra Rikstrygdeverket
MATCHKG

Matche-kode:
Samle- og GR1-fil

PTYPE

Pensjonstype 1

PTYPE2

Pensjonstype 2

PSTAT

Pensjonsstatus

UFORE

Uføregrad (prosent)

SAERT

Særtilleggsfaktor

Kan brukes til å identifisere minstepensjonister
(= saert > 0)

GRUNN

Grunnstønad

Grunnstønaden skal dekke visse varige og nødvendige
sykdomsutgifter som ikke dekkes av det offentlige
på vanlig måte. Beløpet ligger i kroner.

HJELP

Hjelpestønad

Hjelpestønaden skal dekke utgifter til personer med
behov for særskilt tilsyn eller pleie i huset.
Beløpet ligger i kroner.

KONTS

Kontantstøtte

Kontantstøtten ble innført 1. august 1998. Denne
ytelsen gis til foreldre med barn som har fylt ett
år, og der barnet ikke har heltidsplass i en barnehage med statlig driftstilskudd. Støtten blir
avkortet etter hvor mange timer barnet oppholder
seg i en slik barnehage. Beløpet ligger i kroner.

A
B
D
E
F
G
J
L
N
Q
R

= alderspensjon
= foreldreløse barn
= død som avgir ytelse
= etterlattepensjon
= forsørget ektefelle
= gift med pensjonist (ikke selv pensjonist)
= etterlatt familiepleiere
= forsørget barn
= barnepensjon, en av foreldrene er død
= uført, foreldreløst barn (B + ufør)
= ufør barnepensjonist, en av foreldrene er død
(N + ufør)
U = uførepensjon
V = attføringspensjon
Blank = pensjon opphørt eller ikke pensjon
E
F
M
N
O
P
Q
R

=
=
=
=
=
=
=
=

etterlattepensjon
forsørget
inntekten er minst 4G
nullpensjon
overgangsstønad
pensjon
uført, foreldreløst barn (B + ufør)
barnetillegget til familien sett under ett kan
være redusert
S = sammenstøttende pensjon, begge ektefeller er
pensjonister
U = inntekten er lavere enn 4G
Y = yngste barn i kullet
Ø = øvrige barn i kullet
Blank = pensjon opphørt eller ikke pensjon
100 - 199 = Alderspensjonister
200 - 299 = Uføretrygdet
300 = Etterlatte
pstat<100 eller pstat>300 = Andre
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UTDSTON

Utdanningsstønad

Utdanningsstønad til enslige forsørgere (kroner)

BTILSYN

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere.

ENGANG

Engangsstønad
ved fødsel

BARNTRYG

Barnetrygd

MATCHKRT

Matche-kode:
RTVs regnskapsfil
og Samlefil

YRKESSKADE

Yrkesskadeerstatning

KURSSTONAD

Kursstønad/reisepenger flyktninger

STATUSK

Statuskode

Engangsstønad ved fødsel er en ytelse som blir
gitt til mødre som ikke har vært yrkesaktive før
fødselen, og som dermed ikke har rett til fødselspenger. Beløpet ligger i kroner.
Ført som inntekt på moren. Beløpet omfatter også
småbarnstillegg og ekstra barnetrygd og
småbarnstillegg for personer bosatt i Nord-Troms og
Finnmark. Beløpet ligger i kroner.

1 = match
2 = kun på samlefil
3 = kun på RTVs regnskapsfil
Blank = ikke matchende record fra senere kobling

Kode for type barnetrygd. Brukes til å ta ut
enslige forsørgere. Kodeliste:
0 = trygdekontoret beregner selv stønaden
1 = ordinær stønad
2 = enslig forsørger. Det gis stønad for ett barn
mer enn det faktiske barnetall (utvidet stønad)
3 = omsorg for sykt barn
4 = barn er anbrakt i institusjon
5 = flere barn anbrakt i institusjon
6 = enslig forsørger som tilstås utvidet stønad
fordi ett eller flere barn er anbrakt i inst.
7 = utvidet stønad på grunn av omsorg for hjemmeværende sykt barn.

Variabler fra Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk
MATCHKBH

Matche-kode:
Samlefil og BHU

NIVAFELT

Utdanningsnivå/
fagfelt(NUS2000)

1 = match
2 = kun på samlefil
3 = kun på BHU-fil
Blank = ikke matchende record fra senere kobling
1. siffer:
0 = Ingen utdanning og førskoleutdanning
1 = Barneskoleutdanning
2 = Ungdomsskoleutdanning
3 = Videregående, grunnutdanning
4 = Videregående, avsluttende utdanning
5 = Påbygging til videregående utdanning
6 = Universitets- og høgskoleutdanning, lavere
nivå
7 = Universitets- og høyskoleutdanning, høyere
nivå
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8 = Forskerutdanning
9 = Uoppgitt utdanningsnivå

UTDIGANG

Kode for igangværende utdanning

2. siffer:
0 = Allmenne fag
1 = Humanistiske og estetiske fag
2 = Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk
3 = Samfunnsfag og juridiske fag
4 = Økonomiske og administrative fag
5 = Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og
tekniske fag
6 = Helse-, sosial- og idrettsfag
7 = Primærnæringsfag
8 = Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre
servicefag
9 = Uoppgitt fagfelt
Blank = ikke igang med utdanning
A = ikke med på BHU
3 = Videregående, grunnutdanning
4 = Videregående, avsluttende utdanning
5 = Påbygging til videregående utdanning
6 = Universitets- og høgskoleutdanning, lavere
nivå
7 = Universitets- og høyskoleutdanning, høyere
nivå
8 = Forskerutdanning
9 = Uoppgitt utdanningsnivå

Variabler fra lønnssumstatistikken
MATCHKLT

Matche-kode:
Samlefil og LTO

KODE118

Fri bil

Beregnet fordel ved fri bil (kode 118 og 118A)

KODE138

Adopsjon

Fødsels- og omsorgspenger ved adopsjon fra
folketrygden. NB: kode 138 + kode 148
= kode 148 i 1999 årgang = kode 148 i
tidligere årganger. Beløpet ligger i kroner.

KODE147

Dagpenger

Dagpenger ved arbeidsledighet utbetalt fra
folketrygden.

KODE148

Sykepenger

Sykepenger fra folketrygden.
NB: kode 138 + kode 148 i 1999 årgang = kode 148 i
tidligere årganger. Beløpet ligger i kroner.

KODE217

Alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden.
Beløpet ligger i kroner.

KODE218

Uførepensjon

Uførepensjon fra folketrygden.
Beløpet ligger i kroner.

KODE219

Ektefelletillegg

Ektefelletillegg fra folketrygden.
Beløpet ligger i kroner.

KODE220

Barnepensjon

Barnepensjon fra folketrygden. Beløpet ligger i
kroner.

1 = match
2 = kun på samlefil
3 = kun på LTO-registeret
Blank = ikke matchende record fra senere kobling

36

KODE224

Overgangsstønad

Overgangsstønad fra folketrygden (Kode224).
Beløpet ligger i kroner.

KODE226

Etterlattepensjon/
Overgangsstønad

KODE227

Avtalefestet pensjon
(AFP)
Beløpet ligger i kroner.

KODE245

Skattefri stønad
til barnetilsyn

KODE916

Skattefrie
utbetalinger

Etterlattepensjon/Overgangsstønad fra folketrygden
Beløpet ligger i kroner.

Stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere.
Inngår som egen inntektspost fra og med 1996.
Diverse skattefrie utbetalinger som for eksempel
skattefritt krigsrisikotillegg, skattefri del av
sluttvederlag, skattefri etterlønn etter dødsfall,
skattefri kostgodtgjørelse for sjømann etc.
Beløpet ligger i kroner.

Variabler fra Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk
MATCHKSA

Matche-kode: Samlefil og SA-register

SAMBO

Samboers fødselsnummer

LONN

Lønn

Kontantlønn, post 2.1.6 på selvangivelsen. Lønn,
honorarer, sykepenger, dagpenger osv. og post
2.4.1 Barns lønnsinntekt. Beløpet ligger i kroner.

SA217

Dagpenger

Dagpenger ved arbeidsledighet utbetalt til
selvstendig næringsdrivende, post 2.1.7.
Beløpet ligger i kroner.

NAERING

Netto næringsinntekt Post 2.7.1 Næringsinntekt fra jordbruk, gartneri mv.
+ Post 2.7.2 Næringsinntekt fra skogbruk + Post
2.7.3 Næringsinntekt fra fiske og fangst +
Post 2.7.4 Næringsinntekt fra annen næring +
Post 2.7.5 Sykepenger til selvstendig
næringsdrivende i liberale yrker + Post 2.7.6
Sykepenger til selvstendig næringsdrivende i
fiske, jord- og skogbruk + Post 2.7.7 Sykepenger til
selvstendig næringsdrivende i annet yrke Post 3.2.16 Årets underskudd i næring. Beløpet
ligger i kroner.

RENTINNT

Brutto renteinntekt

Post 3.1.1 Renteinntekter av innenlandske
bankinnskudd + 3.1.2 Renteinntekter av utestående
fordringer, gjeldsbrev o.l. Beløpet ligger i kroner.

AKSJE

Aksjeutbytte

Post 3.1.4 Aksjeutbytte som gir rett til
godtgjørelse + Post 3.1.7 Aksjeutbytte fra
utenlandske selskap. Beløpet ligger i kroner.

GEVINST

Realisasjonsgevinst

Post 2.8.5 Skattepliktig gevinst ved salg av bolig,
tomt og annen fast eiendom + Post 3.1.5
Skattepliktig gevinst ved salg av norske og

1 = match
2 = kun på samlefil
3 = kun på SA
Blank = ikke matchende record fra senere kobling
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utenlandske aksjer, andeler i verdipapirfond
mv. Beløpet ligger i kroner.

TAP

Realisasjonstap

ANDREKAP

Andre kapitalinntekter

FTRYGD

Ytelser fra folketrygden

TJENPEN

Tjenestepensjon

BIDRAG

Bidrag, livrenter
m.m.

NEGOVERF

Negative overføringer

RENTGJEL

Gjeldsrenter

BORETTL

Andel av boligselskapsutgifter

BOLIGINN

Inntekt av boligeiendom

BRUTTO

Bruttoinntekt

Post 3.3.6 Fradragsberettiget tap ved salg av bolig,
tomt og annen fast eiendom + Post 3.3.8 Fradragsberettiget tap ved salg av norske og utenlandske
aksjer, andeler i verdipapirfond mv. Beløpet ligger
i kroner.
Post 2.8.4 Nettoinntekt ved utleie av fast eiendom
utenom næring + Post 3.1.3 Avkastning på
"sparedelen" av livsforsikring + Post 3.1.6
Inntekter fra utlandet + Post 3.1.8 Andre inntekter
Beløpet ligger i kroner.
Post 2.2.1 Alderspensjon, uførepensjon,
attføringspenger, etterlattepensjon, overgangsstønad
og egen barnepensjon fra folketrygden + Post 2.2.4
Ektefelletillegg + Post 2.6.4 Mottatt
barnepensjon til barn som er 16 år eller yngre
Beløpet ligger i kroner.
Post 2.2.2 Egne pensjoner fra andre enn
folketrygden, f.eks. føderåd i jord- og skogbruk,
egen pensjonsforsikring og tjenestepensjon inkl.
etterbetaling +. Beløpet ligger
i kroner.
Post 2.6.5 Mottatte bidrag, livrenter utenfor
arbeidsforhold, barnepensjon mv. + Post 2.6.4
Mottatt barnepensjon til barn som er 16 år eller
yngre. Beløpet ligger i kroner.
Post 3.2.12 Premie og tilskudd til privat og
offentlig pensjonsordning i arbeidsforhold +
Post 3.3.3 Pliktig underholdsbidrag, føderådsytelser
utenfor jord- og skogbruk o.l. Beløpet ligger i
kroner.
Post 3.3.1 Fradragsberettigede renter av gjeld til
norske fordringshavere + Post 3.3.2
Fradragsberettigede renter av gjeld til utenlandske
fordringshavere. Beløpet ligger i kroner.
Post 3.3.4 Andelseiers andel av fradragsberettigede
utgifter i boligselskap. Beløpet ligger i kroner.

Post 2.8.1 Inntekt av prosentlignet boligeiendom +
Post 2.8.2 Inntekt av prosentlignet fritidseiendom +
Post 2.8.3 Andelseiers andel av inntekter i
boligselskap. Beløpet ligger i kroner.
Post 3.1.10 Sum skattepliktige inntekter i den
personlige selvangivelsen. Beløpet ligger i kroner.
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BEL2223

Utbetaling av IPA

Individuell tjenestepensjon utenom folketrygden,
post 2.2.2.3 på selvangivelsen.

Variabler fra Statistisk sentralbyrås arveavgiftsstatistikk
MATCHKAR

Matche-kode: Samlefil og arvefil

ARVFRI

Mottatt avgiftsfri
arv i 2001

GAVEFRI

Mottatt avgiftsfri
gave i 2001

ARVPLIKT

Mottatt avgiftspliktig arv i 2001

GAVEPLIK

Mottatt avgiftspliktig gave
i 2001

1 = match
2 = kun på samlefil
3 = kun på arveregisteret
Blank = ikke matchende kode fra senere kobling
Avgiftsfrie gaver kan bli avgiftsbelagte på et
senere tidspunkt dersom mottakeren mottar senere
gave- eller arvebeløp som, sammenlagt med allerede
mottatt gave, kommer over fribeløpet.
Beløpet ligger i kroner.
Beløpet ligger i kroner.
Grunnlaget for avgift, dvs. avgiftspliktig
arvebeløp, i private skifter. Grunnlaget for
avgift vil være tidligere mottatt gave (forskudd på
arv)og arvebeløp mottatt i arveoppgjøret fra samme
person. Beløpet ligger i kroner.

Avgiftspliktig gavebeløp, eller forskudd på arv.
Beløpet ligger i kroner.

Variabler fra Folke- og boligtellingen 2001
ANT_AF

Antall arbeidsforhold dette året

ANT_AKTI

Antall aktive
arbeidsforhold
dette året

GR_ARBTID

Gruppert arbeidstid i året

ANT_TIM

Antall timer i
året, alle
arbeidsforhold

1
2
3
4
5
0

=
=
=
=
=
=

100-400 timer
500-999 timer
1000-1299 timer
1300-1799 timer
1800 timer eller mer
resten eller færre enn 100 timer

Variabler fra diverse registre
AFP

Avtalefestet
pensjon?

1 = Offentlig AFP-ordning
2 = Privat AFP-ordning
0 = Ikke AFP-pensjonist

39

MATCHAFP

Matche-kode:
Samle- og Afp-fil

INST_B

Institusjonsbeboer?

LANGT_SYK

Langtidssyk pr.
30.11.2001?

SOSHJ06

Sosialhjelp i 6 md.
i løpet av 2001

SOSHJ36

Sosialhjelp sammenhengende i 36 md.

SOSHJ36B

Sosialhjelp sammenhengende i 36 md.

LANGLEDIG

Registrert arbeidsledig mer enn 6 md.
i 2001?

1 = match
2 = kun på populasjonsfil
3 = kun på afp-fil
J = Ja, institusjonsbeboer
N = Nei, ikke institusjonsbeboer
J = Ja, langtidssyk pr. 30.11.2001
N = Nei, ikke langtidssyk pr. 30.11.2001
Ja = Mottatt sosialhjelp
Nei = Ikke mottatt sosialhjelp
(1999-2001) og sosialhjelp er viktigste
inntektskilde i denne perioden.
Ja = Mottatt sosialhjelp
Nei = Ikke mottatt sosialhjelp
(1999-2001)
Ja = Mottatt sosialhjelp
Nei = Ikke mottatt sosialhjelp

Ja = registrert ledig
Nei = ikke registrert ledig

Avledede variabler
WYRKINNT

Yrkesinntekter

Lønn (LONN) - Dagpenger ved arbeidsledighet
utbetalt fra trygdekontoret (KODE147) +
Netto næringsinntekt (NAERING). Beløpet ligger i
kroner.

WKAPINNT

Kapitalinntekter

Brutto renteinntekt (RENTINNT) + Aksjeutbytte
(AKSJE) + Realisasjonsgevinst (GEVINST) Realisasjonstap (TAP) + Andre kapitalinntekter
(ANDREKAP). Beløpet ligger i kroner.

WSKPLOVF

Skattepliktige
overføringer

WSKFROVF

Skattefrie
overføringer

Ytelser fra folketrygden (FTRYGD) +
Tjenestepensjon (TJENPEN) + Post 2.1.7 Dagpenger
under arbeidsledighet utbetalt til selvstendig
næringsdrivende (SA217) + Dagpenger ved arbeidsledighet utbetalt fra trygdekontoret (KODE147) +
Mottatte bidrag, livrenter utenfor arbeidsforhold,
barnepensjon mv. (BIDRAG). Beløpet ligger i kroner.
Beregnet barnetrygd (BARNTRYG) + Bostøtte (BOSTOTTE)
+ Kompensasjonstillegg (KOMP) + Studiestipend
(STIPEND) + Forsørgerfradrag (FORSFRAD) + Sosiale
bidrag (SOS_BIDR) + Sosiale lån (SOS_LAAN) +
Grunnstønad (GRUNN) + Hjelpestønad (HJELP) +
Kontantstøtte (KONTS) + Engangsstønad ved fødsel
(ENGANG) + Skattefri stønad til barnetilsyn
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(KODE245) + Skattefrie utbetalinger (KODE916)
Beløpet ligger i kroner.
WSAMINNT

Samlet inntekt

WSKATOVF

Sum utlignet skatt
og negative overføringer

WIES

Inntekt etter
skatt

WRENTBOL

Renteutgifter
og boliginntekter

WIESRENB

Inntekt etter skatt
og renteutgifter/
boliginntekt

Yrkesinntekter (WYRKINNT) + Kapitalinntekter
(WKAPINNT) + Skattepliktige overføringer (WSKPLOVF)
+ Skattefrie overføringer (WSKFROVF). Beløpet ligger
i kroner.

Sum utlignet skatt og avgifter (UTLSKATT) +
Forsørgerfradrag (FORSFRAD) + Negative overføringer
(NEGOVERF). Beløpet ligger i kroner.
Samlet inntekt (WSAMINNT) - Sum utlignet skatt og
negative overføringer (WSKATOVF). Beløpet ligger i
kroner.
Gjeldsrenter (RENTGJEL) + Andel av
boligselskapsutgifter (BORETTL) Inntekt av boligeiendom (BOLIGINN). Beløpet ligger i
kroner.

Inntekt etter skatt (WIES) - Renteutgifter og
boliginntekter (WRENTBOL). Beløpet ligger i kroner.
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