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Sammendrag
Notatet gir en oversikt over arbeidet med Inntekts- og formuesundersøkelsen for selskaper
skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven for inntektsårene 1994, 1995 og 1996. Dette
er først og fremst skrevet for seksjonens medarbeidere med tanke på fremtidig arbeid med
under-søkelsen.

Undersøkelsen skal gi et bilde av inntekts- og utgiftsposter fra ligningen for selskap som
kommer inn under petroleumsskatteloven som supplement til ansettelser og skatter fra
etterskuddsregisteret.

Oljeskattekontoret i Oslo leverer oppgaver for selskaper som driver utvinning, behandling og
rørledningsvirksomhet. Sentralskattekontoret for utenlandssaker i Sandnes leverer oppgaver
for utenlandske selskaper som driver ulike former for støtte og servicevirksomhet.

Dataene fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker er utfylt på skjemaer for 1994 og 1995
som er utformet av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med oppgavegiveren. Oppgavene fra
Oljeskattekontoret i Oslo og Sentralskattekontoret for utenlandssaker for 1996  er overlevert i
ferdig registrert form på diskett.

Resultater fra undersøkelsene publiseres sammen med tall for skatt på alminnelig inntekt og
særskatt, hentet fra Skattedirektoratets etterskuddsregister.
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1 Innledning

Notatet beskriver innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av materialet til Inntekts- og
formuesundersøkelsen for selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven (IFO) for
årene 1994, 1995 og 1996.

Undersøkelsen er  gjennomført hvert år siden 1985 og gir i hovedtrekk inntekter, fradrag og
skattegrunnlag for skattytere skattlagt etter petroleumsskatteloven. Skatt på formue for
sokkelselskaper ble opphevet i 1992 som en del av skattereformen. Tall for utlignet skatt er
hentet fra ligningsregister for etterskuddspliktig skattytere (EREG).

Resultater fra undersøkelsen for inntektsåret 1994 er publisert i Ukens statistikk nr. 24/96, for
inntektsåret 1995 i Ukens statistikk nr. 17/97 og for inntektsåret 1996 i Ukens statistikk nr.
14/98. Statistikken er også tilgjengelig på internett;
www.ssb.no/ukens_statistikk/utg/9624/9.html, www.ssb.no/ukens_statistikk/utg/9717/8.html
og www.ssb.no/ukens_statistikk/utg/9814/3.html
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2 Opplegg for gjennomføringen

2.1 Grunnlaget for statistikken

IFO viser i hovedtrekk inntekter, fradrag og skattegrunnlag for samtlige selskaper som er
skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven (lov av 13. juni 1975 nr.35).
Petroleumsskatteloven gjelder i henhold til lovens §1 «skattlegging av undersøkelse etter og
utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid,
herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum.» Dette inkluderer også selskaper som er
hjemmehørende i utlandet, men som driver virksomhet på den norske sokkelen (virksomhet
som ikke omfatter petroleumsutvinning og rørledningstransport), støtte- og servicevirksomhet.

2.2 Produksjonsprosess, fremdrift

Produksjonsprosessen kan grovt inndeles i følgende trinn
– Planlegging
– Utarbeidelse av EDB-rutiner
– Datainnhenting
– Registrering av data
– Etterkontroller
– Publisering

Selskaper skattlagt etter petroleumsskatteloven har samme frist for innlevering av sine
regnskap til skattemyndighetene som andre selskaper (februar året etter inntektsåret). I praksis
vil mange selskaper søke utsettelse, slik at mye av materialet først blir levert i april/mai.
Ligningsbehandlingen er normalt avsluttet i månedsskiftet oktober/november.

Seksjonen tar kontakt med Oljeskattekontoret i Oslo og Sentralskattekontoret for
utenlandssaker i oktober/november. Vi diskuterer da eventuelle endringer i statistikkgrunnlaget
som skal inngå i statistikken. Det blir også antydet en innleveringsdato.

Skjemaene har blitt sendt oppgavegiver i oktober/november. De ferdig utfylte skjemaene var
oss i hende i desember-februar. Den praktiske gjennomføringen har i hovedtrekk fulgt de
oppsatte planene.

2.3 Populasjon og omfang

Det er Skattedirektoratets etterskuddsregister som danner populasjonen for undersøkelsen.
Etterskuddsregisteret er et administrativt register som omfatter ansettelser av inntekter, formue
og utlignede skatter for alle etterskuddspliktige skattytere. Alle selskaper med kommunekode
2311 og 2312 på registeret er sokkelselskaper, selskaper som er skattlagt med hjemmel i
petroleumsskatteloven.

Undersøkelsen er gjennomført som totaltelling for alle tre årganger. Variasjonene i antall
selskaper som lignes med hjemmel i petroleumsskatteloven skyldes først og fremst
svingningene i aktiviteter på sokkelen. Det kan gå flere år mellom hver gang et selskap har et
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oppdrag som medfører denne type skatteplikt. En annen årsak er konkurser og nystartede
virksomheter.

Tabell 1.Antall selskaper med utlignet skatt  i undersøkelsene for 1994-1996 1)

1994 1995 1996
Oljeskattekontoret i Oslo 20 20 24
Sentralskattekontoret for utenlandssaker 200 246 276
Totalt 220 266 300

1) Selskaper med skattemessig underskudd (negativ inntekt) inngår ikke i antallene.

2.4 Datainnhenting

Oppgavegiverne fyller ut skjema på grunnlag av tall etter ordinær ligning. Tidspunktet for
innhentingen av materialet kan derfor variere noe fra år til år, men i løpet av oktober/november
i året etter inntektsåret er tallene som regel klare for overlevering. Det har blitt sendt skjemaer
og navnelapper til Sentralskattekontoret for utenlandssaker for 1994 og 1995 i løpet av
oktober/november. For 1996 har Sentralskattekontoret for utenlandssaker oversendt dataene på
diskett. Oljeskattekontoret i Oslo har for alle tre årganger oversendt dataene på diskett.

Navnelappene trykkes på grunnlag av etterskuddsregisteret året forut for inntektsåret det skal
innhentes opplysninger om. Det er videre opp til oppgavegiverne å legge til nyetablerte foretak
samt å fjerne de som ikke driver virksomhet på sokkelen i det aktuelle året. Det har ikke vært
satt noen formell frist i forbindelse med innsending av ferdig utfylt materiale.

2.5 Tilkoplede data

Skattedirektoratets etterskuddsregister (EREG) benyttes i etterkontrollene for å kontrollere
særskatteinntekt og alminnelig inntekt. De publiserte tallene for utlignet skatt er hentet direkte
fra EREG.

2.6 Skjema og regneark

For 1994 og 1995 er det brukt et skjema for de utenlandske selskapene som er lignet hos
Sentralskattekontoret. For de utenlandske selskapene for 1996 og for selskapene som er lignet
hos Oljeskattekontoret i Oslo er det benyttet et Excel regneark.

Skjema og regneark har vært utarbeidet i samarbeid med oppgavegiverne, og har i stor grad
vært basert på de ligningsoppgavene oppgavegiverne selv har benyttet overfor skattyterne. (Se
vedlegg 1)

I 1994 og 1995 har skjema for Sentralskattekontoret gått uforandret. For 1996 har det kommet
til en ny post. Regnearkene fra Oljeskattekontoret i Oslo har nesten gått uforandret for alle tre
årganger.
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2.7 Skattesatser
For selskaper skattlagt ved Oljeskattekontoret i Oslo, er beskatningen 28 prosent av alminnelig
inntekt. I tillegg er særskattesatsen 50 prosent.

Selskaper skattlagt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker har en skattesats på 28 prosent
av inntekt sokkel stat.
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3 Bearbeiding av materialet

Man kan dele bearbeidingen av materialet inn i tre hoveddeler :

1. Mottak og registrering av data
2. Kontroll av at vi har mottatt alle selskapene som er lignet etter petroleumsskatteloven det

aktuelle året
3. Kontrollere summer og sammenhenger i det registrerte materialet

3.1 Mottak og dataregistrering

Det ble ikke benyttet en separat mottaksrutine for undersøkelsen. Mottak og registrering av
innkomne skjema ble gjort samtidig. Materialet fra Oljeskattekontoret i Oslo og
Sentralskattekontoret for utenlandssaker fra 1996 ble oversendt på diskett (Excel regneark),
dermed kunne disse dataene overflyttes maskinelt til databasen. Resten av materialet er manuelt
registrert. Registrering av skjemaene foregikk på PC/UNIX (QBE vision mot Oracle).

Det var i liten grad nødvendig med manuell gjennomgang (revisjon) av det enkelte skjema før
registrering, da disse var meget bra utfylt av oppgavegiver. Revisjon og registrering av
skjemaene ble på grunn av dette og utvalgets størrelse gjennomført i en operasjon. Det ble lagt
inn automatiske kontroller i skjermbildet for begge årganger. Disse fanget opp de fleste
summeringsfeil/logiske feil på skjemaene, samt reduserte muligheten for å registrere feil.

I beregningen av særskatteinntekten, er kun tallstørrelser for de selskaper som kan få positiv
særskatteinntekt inkludert.

Ved skjønnsligning blir utgiftene ofte ikke fordelt på de respektive poster i skjemaet, og derfor
ble posten «Ufordelte kostnader ved skjønnsligning» opprettet. Denne utgjør differansen
mellom bruttoinntekt og nettoinntekt.

3.2 Kontroll på om samtlige ønskede selskaper er mottatt

I Skattedirektoratets etterskuddsregister (EREG) finnes hvert enkelt foretaks skattemessige
ansettelser. I IFO 94, 95 og 96 ble alminnelig inntekt og særskatteinntekt, samt skatt på disse
inntektene kontrollert. Ved å sammenligne de innregistrerte skjemaer mot opplysningene fra
EREG kunne vi finne hvilke selskaper som manglet. De selskapene som hadde ansettelser på
EREG og som vi ikke hadde mottatt, ble purret hos oppgavegiverne.

3.3 Kontroll av mottatt materiale

Internt på skjema
I registreringsrutinen for selskaper skattlagt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, ble
det benyttet sumkontroller som ble aktivert hver gang et ferdig registrert skjema skulle lagres i
databasen. Når feil i summene ble avdekket ble skjemaene lagt til side og det ble konferert med
oppgavegiver for å avklare hva differansene skyldtes. Det kan tenkes tilfeller hvor feil kan
oppstå til tross for sumkontrollene i registreringsrutinen. For det første kan materialet
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oppdateres direkte i databasen (dvs. utenom registreringsskjermbildet) og for det andre kan en
systemsvikt under registreringen medføre en feil ved overføringen fra registreringsrutina til
selve tabellen i databasen. Derfor ble samtlige sumkontroller kjørt igjen direkte mot databasen
som en dobbeltsjekk etter at alle skjemaer var registrert.

Dataene på foretak skattlagt ved Oljeskattekontoret i Oslo og på foretak ved Setralkontoret for
utenlandssaker for 1996 ble lagt direkte inn i databasen fra et regneark, og gjennomgikk derfor
ikke samme summeringskontroll i registreringen som tilfellet var med selskapene skattlagt ved
Sentralskattekontoret for utenlandssaker for 1994 og 1995 som ble levert på skjema. Summene
på regnearket var i utgangspunktet kontrollert av Oljeskattekontoret i Oslo og Sentralkontoret
for utenlandssaker. Alle våre sumkontroller ble gjennomført etter at dataene var lagret i
databasen. I tillegg til sumkontroller ble også "overflyttingsposter" kontrollert, f.eks. resultatet
av beregningen av alminnelig inntekt ble kontrollert mot alminnelig inntekt i beregningen av
særskatteinntekt. Ved differanser ble Oljeskattekontoret i Oslo kontaktet for nærmere
avklaring.

Noen selskaper i materialet manglet også løpenummer. Dersom selskapet ikke ble funnet på
EREG, ble oppgavegiveren kontaktet.

Kontroller mot skattedirektoratets etterskuddsregister
Statistikken skal i utgangspunktet baseres på ordinær ligning slik at det er differanser som
skyldes direkte registreringsfeil man ønsker å oppdage i kontrollen mot EREG.

Utlignet skatt i statistikken blir hentet direkte fra EREG og vil til enhver tid tilsvare den
skattepliktige inntekten på EREG multiplisert med skattesatsen. Det vil her oppstå et avvik
mellom innsamlingstidspunkt for oppgavene og uttrekkstidspunkt av inntekter og skatter fra
EREG. Det kan derfor i den publiserte statistikken oppstå et lite misforhold mellom det som
blir oppgitt som skattbar inntekt og utlignet skatt.

Når differanser ble avdekket ble oppgavegiver kontaktet for å finne årsaken til avviket. Dersom
avviket skyldtes en direkte feil på EREG eller i de innregistrerte opplysningene ble dette rettet.
Vi har også valgt å korrigere for de aller største differansene mot EREG (hentet inn oppdaterte
opplysninger fra oppgavegiverne). Dette innebærer en slags mellomløsning siden
utgangspunktet om å legge ordinær ligning til grunn fravikes, men man har heller ikke
ambisjoner om å korrigere for alle endringssaker.

På grunn av ovennevnte forhold utgjorde samlet avik mot EREG for 1994 og 1995 under
1 prosent. For 1996 var det ingen slike avik.

Kontroller mot tidligere år
Skattbar inntekt i et enkelt selskap kan variere mye fra år til år. Dette har vært mest utpreget for
selskapene skattlagt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Det ble kjørt enkelte
kontroller på identiske foretak mellom de ulike årgangene.
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4 Kvalitetsvurdering

4.1 Feilkilder i datainnhentingen
Undersøkelsen er en totaltelling av alle selskaper skattlagt etter petroleumsskatteloven.
Oppgavegiver ble bedt om å gi opplysninger for alle aktive/skattlagte enheter for det gjeldene
år. Dette ble i etterkontrollene sjekket mot Etterskuddsregisteret. Selskap som lå på registeret,
men som det ikke var levert opplysninger om, ble etterlyst. Man kan på grunnlag av dette være
rimelig sikker på at alle selskaper skattlagt etter petroleumsskatteloven er med i undersøkelsen.

4.2 Feilkilder i primærdata
Skjema er samlet inn etter ordinær ligning, og det er begrenset mulighet til å ta hensyn til en
eventuell klagebehandling. For en del foretak ble det opplyst at saken var under
klagebehandling, og vi tok da kontakt for å kontrollere utfallet av denne, men vi hadde ikke
mulighet til å få med alle slike tilfeller. Klagebehandling av ligningen kan ta lang tid, avhengig
av sakens omfang.

Skjemaene fra oppgavegiver er ikke kopier av originalskjemaer, men er utfylt på grunnlag av
poster på andre skjemaer. Det vil her kunne oppstå feilføringer. Men de fleste av disse vil man
kunne oppdage i kontrollene. Summeringskontrollene avslører feil i enkelttall, mens
sammenligning mot etterskuddsregisteret avslører feil i ident og hovedtall.

4.3 Feilkilder i databehandlingen
Under dataregistreringen vil det kunne oppstå feilregistrering. Dersom feil gjøres ved
programmering eller bruk av de maskinelle etterkontrollene vil disse feilregistreringene ikke bli
avdekket.

4.4 Kvaliteten på Skattedirektoratets etterskuddsregister
Det er et uttrekk fra en kontrollert utgave av Skattedirektoratets etterskuddsregister for bruk i
Skattestatistikken som blir benyttet til kontrollformål. Negative ansettelser vil i enkelte tilfeller
ligge som 0 på dette registeret, noe som medfører at man ikke alltid kan kontrollere størrelsen
av de negative tallene. Differanser mellom skjemaene og registeret skyldes stort sett forskjell
mellom innsamlingstidspunkt og tidspunkt for registeruttak.
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5 Edb-rutiner og prosedyrer

5.1 Innledning
Undersøkelsen har i hele perioden benyttet PC-plattform, og opplegget er klient/server basert
med PC/Unix løsning. Dataene blir registrert/kontrollert i QBE-vision (PC) som jobber mot
data på Oracle database (Unix). Data fra Oslo og fra Sandnes for 1996 ble levert på excel-
format.

5.2 EDB verktøy;

 Registrering; QBE-vision(PC) mot Oracle(Unix). Excel data ble overført til Oracle.
 Etterkontroller; Uttrekk fra EREG i SAS til Oracle. QBE-vision til kontroller og SAS(PC

mot Unix) til tabellproduksjon.

5.3 Registreringsrutine og etterkontroller
Rutinen er utviklet i QBE-vision v2.05, og er programmert i SQL. Rutinen inneholder blant
annet automatiske summeringskontroller. Etterkontrollene er også gjort i QBE-vision. De mest
krevende kontrollene ble skrevet i SQL.

5.4 Produksjonsfiler og tabellprogrammering
De ferdige produksjonsfilene for 1994, 1995 og 1996 er tilrettelagt som SAS-datasett på Unix
for videre kontroll og senere dannes ASCII-filer for langtidslagring av dataene. For 1994, 1995
og 1996 er SAS brukt som tabellverktøy. Filbeskrivelser er lagt med som vedlegg 1.



Sluttkommentar til undersøkelsen

13

6 Sluttkommentar til undersøkelsen
Inntekts- og formuesundersøkelsen for selskaper skattlagt med hjemmel i
petroleumsskatteloven bygger på skjemaer utfylt av Sentralskattekontoret for utenlandssaker
og Oljeskattekontoret i Oslo. Fra og med 1992 har undersøkelsen fokusert på inntekter,
fradrag og grunnlag for utlignet skatt.

Fra og med 1993 ble data fra Oljeskattekontoret i Oslo levert ferdig registrert på diskett.
Sentralskattekontoret for utenlandssaker har levert data ferdig registrert på diskett fra og med
1996. Dette er en innleveringsform som bør benyttes også for kommende årganger.
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===========================================================================
*   Filbeskrivelser i Statistisk sentralbyrå         01-SEP-1999 13:27:09 *
===========================================================================

Filbeskrivelse:inntform/sbifo/arkiv/g1994/oslo
Datatype......: Produksjonsdata
Beskrivelse
   stamme.....: Inntekts-, formues og skattedata
   substamme..: Inntekts- og formuesundersøkelse for sokkelselskaper
   filklasse..: sokkelundersøkelse, OSLO
   generasjon.: inntektsåret 1994

___________________________________________________________________________
Var.navn Beskrivelse                    Type        Len D  Pos  N
___________________________________________________________________________
lopenr   Løpenummer                              Tekst       7      1
navn     Navn                                    Tekst       50     9
p3       Inntekt før fordelingsposter            Heltall     15     60
p4       Anvendt av årets underskudd             Heltall     15     76
p5       Sum                                     Heltall     15     92
p6       Sktl. § 44.5-poster                     Heltall     15     108
p7       Sum                                     Heltall     15     124
p8       Finansielle elementer til fordeling     Heltall     15     140
p9       Korreksjoner som følge av Pskl § 3 h    Heltall     15     156
p10      Godkjent finansnetto til fordeling      Heltall     15     172
p11      Årets nettoinntekt                      Heltall     15     188
p12      Underskudd/finanskostn. fra tidl. år    Heltall     15     204
p13      Konsernbidrag avgitt                    Heltall     15     220
p14      Alminnelig inntekt sokkel               Heltall     15     236
p14a     Blankt                                  Heltall     15     252
p15      Alminnelig inntekt sokkel               Heltall     15     268
p16      + Underskudd fra annen virksomhet       Heltall     15     284
p17      + Sktl. § 44.5-poster                   Heltall     15     300
p18      +/- Mottatt/avgitt  konsernbidrag       Heltall     15     316
p19      Grunnlag for særskatt                   Heltall     15     332
p20      - Anvendt av årets friinnte             Heltall     15     348
p21      - Anv. av tidl. års friinnt/prod.godtgj Heltall     15     364
p22      +/- Andre korreksjoner                  Heltall     15     380
p23      Særskattinntekt                         Heltall     15     396
p24      Friinntekt til fremføring pr. 1.1.      Heltall     15     412
p25      + Årets friinntekt                      Heltall     15     428
p26      - Anvendt friinntekt i år               Heltall     15     444
p27      Friinntekt til fremføring pr. 1.1.      Heltall     15     460
p28      Ufordelt underskudd 1.1.                Heltall     15     476
p29      Årets underskudd                        Heltall     15     492
p30      Anvendt av årets underskudd             Heltall     15     508
p31      Anvendt av tidligere års underskudd     Heltall     15     524
p32      Udekket underskudd 31.12.               Heltall     15     540
p33      Ufordelte finanskostnader 1.1.          Heltall     15     556
p34      Årets finansielle elementer             Heltall     15     572
p35      Anvendt av årets finansielle elementer  Heltall     15     588
p36      Anvendt av tidl. års finanskostnader    Heltall     15     604
p37      Ufordelte finanskostnader 31.12.        Heltall     15     620
p38      Sum årets bedrifts.økonom. avskrivn.    Heltall     15     636
p39      Sum årets skattemessige avskrivn.       Heltall     15     652
p40      Årets driftskost. eksl.  avskrivn.      Heltall     15     668
p41      Årets aktiverte utbygningskosstnader    Heltall     15     684
p42      Årets utgiftsførte letekostnader        Heltall     15     700
p43      Årets krtiverte letekostnader           Heltall     15     716
p44      Sum årets utgiftsf. og aktiverte letek. Heltall     15     732
p45      Tilleggsskatt                           Heltall     15     748
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===========================================================================
*   Filbeskrivelser i Statistisk sentralbyrå         01-SEP-1999 13:53:07 *
===========================================================================

Filbeskrivelse:inntform/sbifo/arkiv/g1994/sandnes
Datatype......: Produksjonsdata
Beskrivelse
   stamme.....: Inntekts-, formues og skattedata
   substamme..: Inntekts- og formuesundersøkelse for sokkelselskaper
   filklasse..: sokkelundersøkelse, SANDNES
   generasjon.: Inntektsåret 1994

___________________________________________________________________________
Var.navn Beskrivelse                             Type        Len D  Pos  N
___________________________________________________________________________
lopenr   lopenr                                  Tekst       7      1
navn     navn                                    Tekst       35     9
skjonn   skjonn                                  Tekst       1      45
land     land                                    Tekst       20     47
p1       Bruttoinntekt                           Heltall     15     68
p2       Justering for avvikende regnskapsår     Heltall     15     84
p3       Arbeid under utførelse                  Heltall     15     100
p4       Finansinntekter                         Heltall     15     116
p5       Andre inntekter                         Heltall     15     132
p6       Sum inntekter                           Heltall     15     148
p7       Sum direkte utgifter                    Heltall     15     164
p8       Avskrivninger                           Heltall     15     180
p9       Indirekte utgifter                      Heltall     15     196
p10      Renteutgifter                           Heltall     15     212
p11      Agio/disagio                            Heltall     15     228
p12      Sum utgifter                            Heltall     15     244
p13      Overskudd/underskudd                    Heltall     15     260
p14      Mottatt konsernbidrag                   Heltall     15     276
p15      Andre inntekter                         Heltall     15     292
p16      Ytet konsernbidrag                      Heltall     15     308
p17      Andre kostnader                         Heltall     15     324
p18      Fremførbart underskudd, tidligere år    Heltall     15     340
p19      Nettoinntekt ved sokkel S               Heltall     15     356
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===========================================================================
*   Filbeskrivelser i Statistisk sentralbyrå         01-SEP-1999 13:18:57 *
===========================================================================

Filbeskrivelse:inntform/sbifo/arkiv/g1995/oslo
Datatype......: Produksjonsdata
Beskrivelse
   stamme.....: Inntekts-, formues og skattedata
   substamme..: Inntekts- og formuesundersøkelse for sokkelselskaper
   filklasse..: sokkelundersøkelse, OSLO
   generasjon.: Inntektsåret 1995

___________________________________________________________________________
Var.navn Beskrivelse                             Type        Len D  Pos  N
___________________________________________________________________________
lopenr   Løpenummer                              Tekst       7      1
navn     Navn                                    Tekst       40     9
p3       Inntekt før fordelingsposter            Heltall     15     50
p4       Anvendt av årets underskudd             Heltall     15     66
p5       Sum                                     Heltall     15     82
p6       Sktl. § 44.5-poster                     Heltall     15     98
p7       Sum                                     Heltall     15     114
p8       Finansielle elementer til fordeling     Heltall     15     130
p9       Korreksjoner som følge av Pskl § 3 h    Heltall     15     146
p10      Godkjent finansnetto til fordelin       Heltall     15     162
p11      Årets nettoinntekt                      Heltall     15     178
p12      Underskudd/finanskostn. fra tidl. år    Heltall     15     194
p13      Konsernbidrag avgitt                    Heltall     15     210
p14      Alminnelig inntekt sokkel               Heltall     15     226
p14a     Korrigert alminnelig inntekt sokkel     Heltall     15     242
p15      Alminnelig inntekt sokkel               Heltall     15     258
p16      + Underskudd fra annen vrksomhet        Heltall     15     274
p17      + Sktl. § 44.5-poster                   Heltall     15     290
p18      +/- Mottatt/avgitt  konsernbidrag       Heltall     15     306
p19      Grunnlag for særskatt                   Heltall     15     322
p20      - Anvendt av årets friinntekt           Heltall     15     338
p21      - Anv. av tidl. års friinnt/prod.godtgj Heltall     15     354
p22      +/- Andre korreksjoner                  Heltall     15     370
p23      Særskattinntekt                         Heltall     15     386
p24      Friinntekt til fremføring pr. 1.1.      Heltall     15     402
p25      + Årets friinntekt                      Heltall     15     418
p26      - Anvendt friinntekt i år               Heltall     15     434
p27      Friinntekt til fremføring pr. 31.12.    Heltall     15     450
p28      Ufordelt underskudd 1.1.                Heltall     15     466
p29      Årets underskudd                        Heltall     15     482
p30      Anvendt av årets underskudd             Heltall     15     498
p31      Anvendt av tidligere års underskudd     Heltall     15     514
p32      Udekket underskudd 31.12.               Heltall     15     530
p33      Ufordelte finanskostnader 1.1.          Heltall     15     546
p34      Årets finansielle elementer             Heltall     15     562
p35      Anvendt av årets finansielle elementer  Heltall     15     578
p36      Anvendt av tidligere års finanskostn.   Heltall     15     594
p37      Ufordelte finanskostnader 31.12.        Heltall     15     610
p38      Sum årets bedrifts.økonom. avskrivn.    Heltall     15     626
p39      Sum årets skattemessige avskrivninger   Heltall     15     642
p40      Årets driftskost. eksl.  avskrivninger  Heltall     15     658
p41      Årets aktiverte utbygningskostnader     Heltall     15     674
p42      Årets utgiftsførte letekostnader        Heltall     15     690
p43      Årets aktiverte letekostnader           Heltall     15     706
p44      Sum årets utgiftsf. og aktiverte letek. Heltall     15     722
p45      Skatt Sokkel-S                          Heltall     15     738
p46      Særskatt                                Heltall     15     754
p47      Tilleggsskatt                           Heltall     15     770
p48      Sum skatt                               Heltall     15     786
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 ===========================================================================
*   Filbeskrivelser i Statistisk sentralbyrå         01-SEP-1999 13:49:35 *
===========================================================================

Filbeskrivelse:inntform/sbifo/arkiv/g1995/sandnes
Datatype......: Produksjonsdata
Beskrivelse
   stamme.....: Inntekts-, formues og skattedata
   substamme..: Inntekts- og formuesundersøkelse for sokkelselskaper
   filklasse..: sokkelundersøkelse, SANDNES
   generasjon.: Inntektsåret 1995

___________________________________________________________________________
Var.navn Beskrivelse                             Type        Len D  Pos  N
___________________________________________________________________________
lopenr   lopenr                                  Tekst       7      1
navn     navn                                    Tekst       35     9
skjonn   skjonn                                  Tekst       1      45
land     land                                    Tekst       20     47
p1       Bruttoinntekt                           Heltall     15     68
p2       Justering for avvikende regnskapsår     Heltall     15     84
p3       Arbeid under utførelse                  Heltall     15     100
p4       Finansinntekter                         Heltall     15     116
p5       Andre inntekter                         Heltall     15     132
p6       Sum inntekter                           Heltall     15     148
p7       Sum direkte utgifter                    Heltall     15     164
p8       Avskrivninger                           Heltall     15     180
p9       Indirekte utgifter                      Heltall     15     196
p10      Renteutgifter                           Heltall     15     212
p11      Agio/disagio                            Heltall     15     228
p12      Sum utgifter                            Heltall     15     244
p13      Overskudd/underskudd                    Heltall     15     260
p14      Mottatt konsernbidrag                   Heltall     15     276
p15      Andre inntekter                         Heltall     15     292
p16      Ytet konsernbidrag                      Heltall     15     308
p17      Andre kostnader                         Heltall     15     324
p18      Fremførbart underskudd, tidligere år    Heltall     15     340
p19      Nettoinntekt ved sokkel S               Heltall     15     356
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===========================================================================
*   Filbeskrivelser i Statistisk sentralbyrå         01-SEP-1999 12:41:08 *
===========================================================================

Filbeskrivelse:inntform/sbifo/arkiv/g1996/oslo
Datatype......: Produksjonsdata
Beskrivelse
   stamme.....: Inntekts-, formues og skattedata
   substamme..: Inntekts- og formuesundersøkelse for sokkelselskaper
   filklasse..: sokkelundersøkelse, OSLO
   generasjon.: Inntektsåret 1996

___________________________________________________________________________
Var.navn Beskrivelse                             Type        Len D  Pos  N
___________________________________________________________________________
lopenr   Løpenummer                              Tekst       7      1
navn     Navn                                    Tekst       40     9
p3       Inntekt før fordelingsposter            Heltall     15     50
p4       Anvendt av årets underskudd             Heltall     15     66
p5       Sum                                     Heltall     15     82
p6       Sktl. § 44.5-poster                     Heltall     15     98
p7       Sum                                     Heltall     15     114
p8       Finansielle elementer til fordeling     Heltall     15     130
p9       Korreksjoner som følge av Pskl § 3 h    Heltall     15     146
p10      Godkjent finansnetto til fordeling      Heltall     15     162
p11      Årets nettoinntekt                      Heltall     15     178
p12      Underskudd/finanskostn. fra tidl. år    Heltall     15     194
p13      Andre korrek. (§10-vedtak,Petro Canada) Heltall     15     210
p14      Justert alminnelig inntekt sokkel       Heltall     15     226
p15      Korrigert alminnelig inntekt            Heltall     15     242
p16      + Underskudd fra annen virksomhet       Heltall     15     258
p17      + Sktl. § 44.5-poster                   Heltall     15     274
p18      +/- Mottatt/avgitt  konsernbidrag       Heltall     15     290
p19      Grunnlag for særskatt                   Heltall     15     306
p20      - Anvendt av årets friinntekt           Heltall     15     322
p21      - Anv. av tidl. års friinnt/prod.godtgj Heltall     15     338
p22      +/- Andre korreksj(BVN avskrvn overpris)Heltall     15     354
p23      Særskattinntekt                         Heltall     15     370
p24      Friinntekt til fremføring pr. 1.1.      Heltall     15     386
p25      + Årets friinntekt                      Heltall     15     402
p26      - Anvendt friinntekt i år               Heltall     15     418
p27      Friinntekt til fremføring pr. 31.12.    Heltall     15     434
p28      Ufordelt underskudd 1.1.                Heltall     15     450
p29      Årets underskudd                        Heltall     15     466
p30      -Anvendt av årets underskudd            Heltall     15     482
p31      -Anvendt av tidligere års underskudd    Heltall     15     498
p32      Udekket underskudd 31.12.               Heltall     15     514
p33      Ufordelte finanskostnader 1.1.          Heltall     15     530
p34      Årets finansielle elementer             Heltall     15     546
p35      Anvendt av årets finansielle elementer  Heltall     15     562
p36      Anvendt av tidligere års finanskostn.   Heltall     15     578
p37      Ufordelte finanskostnader 31.12.        Heltall     15     594
p38      Sum årets bedrifts.økonom. avskrivn.    Heltall     15     610
p39      Sum årets skattemessige avskrivninger   Heltall     15     626
p40      Årets driftskost. eksl.  avskrivninger  Heltall     15     642
p41      Årets aktiverte utbygningskostnader     Heltall     15     658
p42      Årets utgiftsførte letekostnader        Heltall     15     674
p43      Årets aktiverte letekostnader           Heltall     15     690
p44      Sum årets utgiftsf. og aktiverte letek. Heltall     15     706
p45      Skatt Sokkel-S                          Heltall     15     722
p46      Særskatt                                Heltall     15     738
p47      Tilleggsskatt                           Heltall     15     754
p48      Sum skatt                               Heltall     15     770
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===========================================================================
*   Filbeskrivelser i Statistisk sentralbyrå         01-SEP-1999 13:34:25 *
===========================================================================

Filbeskrivelse:inntform/sbifo/arkiv/g1996/sandnes
Datatype......: Produksjonsdata
Beskrivelse
   stamme.....: Inntekts-, formues og skattedata
   substamme..: Inntekts- og formuesundersøkelse for sokkelselskaper
   filklasse..: sokkelundersøkelse, SANDNES
   generasjon.: Inntektsåret 1996

___________________________________________________________________________
Var.navn Beskrivelse                             Type        Len D  Pos  N
___________________________________________________________________________
lopenr   lopenr                                  Tekst       7      1
navn     navn                                    Tekst       35     9
skjonn   skjonn                                  Tekst       1      45
land     land                                    Tekst       20     47
p1       Bruttoinntekt                           Heltall     15     68
p2       Justering for avvikende regnskapsår     Heltall     15     84
p3       Arbeid under utførelse                  Heltall     15     100
p4       Finansinntekter                         Heltall     15     116
p5       Andre inntekter                         Heltall     15     132
p6       Sum inntekter                           Heltall     15     148
p7       Sum direkte utgifter                    Heltall     15     164
p8       Avskrivninger                           Heltall     15     180
p9       Indirekte utgifter                      Heltall     15     196
p10      Renteutgifter                           Heltall     15     212
p11      Agio/disagio                            Heltall     15     228
p12      Sum utgifter                            Heltall     15     244
p13      Tillegg for ikke fradr.beret. utgifter  Heltall     15     260
p14      Overskudd/underskudd                    Heltall     15     276
p15      Mottatt konsernbidrag                   Heltall     15     292
p16      Andre inntekter                         Heltall     15     308
p17      Ytet konsernbidrag                      Heltall     15     324
p18      Andre kostnader                         Heltall     15     340
p19      Fremførbart underskudd, tidligere år    Heltall     15     356
p20      Nettoinntekt ved sokkel S               Heltall     15     372
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