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Fra og med inntektsåret 1996 ble det innført nye bestemmelser for skattlegging av rederier.  Ordnin-
gen er frivillig, og det stilles en rekke krav til virksomheten for at reglene kan komme til anvendelse.
Formålet med skattestatistikken for rederier er å vise antall selskaper som kommer inn under ord-
ningen, skattegrunnlagene og de utlignede skattene for rederier.  Statistikken skal vise i hvilket om-
fang de nye reglene kommer til anvendelse, og hvor store de utlignede skattene blir etter omleggin-
gen av regelverket.

Selskaper som kommer inn under de nye reglene kan enten være aksjeselskaper eller deltakerlignede
selskaper. For at et deltakerlignet selskap skal omfattes av reglene, må alle deltagerne enten være
norske aksjeselskaper innenfor ordningen, eller utlending uten skatteplikt til Norge. Dette medfører
at alle deltagerne som er skattepliktige til Norge inngår i tallene for aksjeselskapene.

Statistisk sentralbyrå har hentet inn opplysninger fra Sentralskattekontoret for storbedrifter for alle
aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper som ble skattlagt etter de nye reglene for inntektsåret
1996 og 1997. Notatet gir en beskrivelse av hvordan datamaterialet er innhentet, bearbeidet og be-
nyttet til publisering.
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Formålet med skattestatistikken for rederier er å vise antall selskaper som kommer inn under ord-
ningen, skattegrunnlagene og utlignede skatter for rederier. Statistikken skal vise i hvilket omfang de
nye reglene kommer til anvendelse, og hvor store de utlignede skattene blir etter omleggingen av
regelverket. Statistikken skal også vise sammensetningen av skattepliktig inntekt etter de særskilte
bestemmelsene for rederier.

Fra og med inntektsåret 1996 ble det innført en frivillig ordning som resulterte i store omlegginger
av skattleggingen av rederier. For å komme inn under ordningen er det stilt en rekke vilkår som må
være oppfylt, samtidig som det er gitt overgangsregler som gjelder for inntektsårene 1996 og 1997. I
kapittel 2 vil de viktigste sidene ved det nye regelverket bli gjennomgått, da dette langt på veg dan-
ner grunnlaget for statistikken.

Formålet med dette notatet er å dokumentere hvordan skattestatistikken for rederier er utarbeidet for
1996 og 1997, og omtalen av regelverket er derfor rettet mot de sidene som har hatt betydning ved
utarbeiding av statistikken.

���������������������������������������������������
Fra og med inntektsåret 1996 ble det innført nye regler for skattlegging av rederier i Skattelovens
§51A. Ordningen er frivillig, og det stilles en rekke krav til virksomheten for at skattelovens §51A
kan komme til anvendelse. Dette medfører at ikke alle rederier vil være skattlagt etter disse bestem-
melsene.

���%�
������&�&����'��
Den generelle bestemmelsen om hvilke selskaper som kan skattlegges etter den nye ordningen er gitt
i Skattelovens §51A-1;

«Bestemmelsene i §51A gjelder for aksjeselskap som er stiftet i henhold til aksjeloven og krever
ligning etter den særskilte beskatningsordning i henhold til bestemmelsene i §51A»

Det stilles en rekke vilkår for at et aksjeselskap skal kunne lignes etter de nye reglene;

•  Bare aksjeselskap stiftet og registrert i henhold til norsk lovgivning kan kreve ligning et-
ter særreglene.

•  Aksjeselskaper innenfor ordningen kun eie skip eller flyttbare innretninger for bruk i pe-
troleumsvirksomhet, andel i deltakerlignet selskaper, NOKUS-selskaper1 eller aksjer i
datterselskaper som eier skip eller innretning, eller kombinasjoner av slikt eierskap.

•  Selskapets virksomhet begrenses til å eie skip som omfattes av dagens regler om sjø-
mannsfradrag, jfr. skattelovens §44, 17. ledd.

•  Selskapet kan ikke drive virksomhet som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven.

                                                     
1 Bestemmelsene om NOKUS-selskaper er gitt i selskapsskattelovens kapittel 7; «Kapittel 7. Beskatning av
deltakere i norsk-kontrollerte selskaper mv hjemmehørende i lavskatteland.  Reglene i dette kapitlet gjelder for
deltaker i norsk-kontrollert aksjeselskap og likestilt selskap eller sammenslutning, jfr. §1-1, som er
hjemmehørende i lavskatteland.  Reglene gjelder videre for skattyter som alene eller sammen med andre direkte
eller indirekte kontrollerer annen selvstendig innretning eller formuesmasse hjemmehørende i lavskatteland og
som skattyteren direkte eller indirekte har fordeler av».
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•  Selskapet kan ikke ha ansatte. Tjenester vedrørende driften av selskapet og dets skip må
kjøpes fra annet foretak.

Selskaper som kommer inn under de nye reglene kan enten være aksjeselskaper eller deltakerlignede
selskaper. For at et deltakerlignet selskap skal komme inn under ordningen, må alle deltagerne enten
være norske aksjeselskaper innenfor ordningen, eller utlendinger uten skatteplikt til Norge. Dette
medfører at alle deltagere som er skattepliktige til Norge inngår i tallene for skipsaksjeselskaper
innenfor ordningen. Det er ikke åpnet for eie av skip gjennom flere ledd av deltakerlignede selskaper
mv. Deltakerlignet selskap innenfor ordningen kan kun eie skip eller flyttbar innretning direkte.

Materialet Statistisk sentralbyrå har hentet inn omfatter både aksjeselskaper og deltakerlignede sel-
skaper. Dette innebærer at vi har opplysninger om alle aksjeselskaper som kommer inn under ord-
ningen, enten direkte eller som deltagere i deltakerlignede selskaper. Også utenlandske deltagere
med skatteplikt til Norge inngår i materialet, da denne deltagelsen må formaliseres gjennom et ak-
sjeselskap stiftet i henhold til aksjeloven. Enheter som ���� inngår i materialet er utenlandske delta-
gere i deltakerlignede selskaper, uten skatteplikt til Norge.

Enheten for statistikken blir etter dette alle aksjeselskaper som oppfyller vilkårene for å bli lignet
etter skattelovens §51A. Videre inngår deltakerlignede selskaper mv. i statistikken med bakgrunns-
informasjon. Det er hentet inn opplysninger om alle aksjeselskaper som kommer inn under ordnin-
gen, slik at statistikken dekker hele populasjonen.

���(��������������
�������������������������������

������������	
����������	��
Aksjeselskap som oppfyller vilkårene for å bli lignet etter skattelovens §51A fritas for skatteplikt på
alminnelig inntekt, men inntekten skal beskattes på selskapets hånd ved utdeling av utbytte til aksjo-
nærene. Det betyr at systemet er bygget på en uttaksmodell som innebærer at selskapets eiere be-
stemmer når selskapets inntekt kommer til beskatning gjennom utdeling av utbytte (Ot.prp. nr. 11,
1996-97).

I tillegg til at utdeling av utbytte medfører skatteplikt, er selskapet skattepliktig for netto finansinn-
tekt (herunder valutagevinster og tap på fordringer og gjeld). Det er videre innført bestemmelser om
at selskap som har lavere renteutgifter enn det som tilsvarer 30 prosent av selskapets totalkapital
multiplisert med en normrente (6 prosent i 1996 og 1997), skal inntektsføre differansen som finans-
inntekt (i materialet kalt tillegg for høy egenkapital).

Videre kan det oppstå annen skattepliktig inntekt som følge av bruk av overgangsregler for å komme
inn under ordningen. Overgangsreglene er nærmere omtalt nedenfor.

Beregning av skattepliktig inntekt i deltakerlignet selskap skjer på samme måte som for aksjeselska-
per. Dette innebærer blant annet at netto finansinntekter skal beskattes ordinært på deltakers hånd.
De samme hensyn gjør seg gjeldende ved eie av skip gjennom NOKUS-selskap. Heller ikke NO-
KUS-selskaper er egne skattesubjekter i Norge, og derfor legges samme løsninger til grunn som for
deltakerlignede selskaper.

Ved eie av skip gjennom annet aksjeselskap (datterselskap) gjør samme hensyn seg gjeldende som
for deltakerlignede selskaper og NOKUS-selskaper. Det kan kun forekomme eie av skip gjennom ���
datterselskap. Samtlige aksjonærer må være aksjeselskaper innenfor ordningen. Det kan ikke være
utenlandske aksjonærer i datterselskaper, og alle aksjonærer må være aksjeselskaper innenfor ord-
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ningen. Datterselskapet vil være eget skattesubjekt, og skal derfor beskattes etter de samme regler
som gjelder for aksjeselskaper som faller inn under ordningen.

��������������	�����
Tonnasjeskatt skal beregnes ut fra opplysninger om skipenes størrelse (nettotonnasje) og antall
dager de har vært i drift i inntektsåret. Tonnasjeskatten skal beregnes på det enkelte skip. Dersom
skipet eies gjennom et deltakerlignet selskap, skal skatten beregnes som om skipet var i direkte eie,
og deretter fordeles på deltagerne i samme forhold som fordeling av alminnelig inntekt.

������������	������������������	�����	������	��
Ved inntreden til ordningen skal det etableres en konto for beskattet inntekt. Dette gjøres kun en
gang, når selskapet kommer inn under ordningen.

Etableringen av konto for tilbakeholdt beskattet inntekt er hjemlet i §51A-6 nr. 3 hvor det heter;

«Aksjeselskap innenfor ordningen skal føre en konto for tilbakeholdt beskattet inntekt. Dersom
aksjeselskapet ikke er nystiftet, skal inngående saldo på kontoen ved inntreden i ordningen settes lik
aksjeselskapets totale egenkapital med fradrag for innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, og
egenkapitalandelen av netto positive midlertidige forskjeller eller den beskattede andel av netto
negative midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skattepliktig
inntekt tillegges kontoen. Utdelinger som nevnt i nr, 4 a-c og utlignet skatt trekkes fra kontoen».

���������	�����	�	�
Overgangsreglene gjelder kun for inntektsårene 1996 og 1997.

�����	
����	
�
Rederiselskap hvor deltagerne lignes etter selskapsskattelovens kapittel 6 (beskatning av deltagere i
ansvarlig selskap, kommandittselskap mv), kan fisjoneres eller fusjoneres uten beskatning på
tilsvarende villkår som gjelder for skattefri fisjon og fusjon av aksjeselskap dersom ett eller flere av
de fisjonerte selskapene eller det fusjonerte selskapet etter omdannelsen oppfyller villkårene i §51A.

Dette vil si at deltagerlignede selskaper kan tilpasse seg skattefritt ved fisjoner (oppsplittinger) eller
fusjoner (sammenslåinger) for å oppfylle villkårene i §51A og dermed komme inn under de særskilte
reglene. Dette kan for eksempel skje ved at et deltagerlignet selskap fisjonerer ut den delen av
virksomheten som kommer inn under reglene som et nytt aksjeselskap.

�������������
Ved omdannelse av virksomhet fra personlig drevet enmannsforetak til aksjeselskap, kommer
bestemmelsene i lov av 9. juni 1961 nr 16 (omdannelsesloven) til anvendelse. Overgangsregelen
under punkt B inneholder bestemmelser om at ved slik skattefri omdannelse (med de unntak som
følger av ovenfor nevnte lov), gis dette virkning fra 1. januar dersom skattyteren godtgjør at
beslutning om omdannelse er fattet innen utløpet av den ordinære frist for innlevering av
selvangivelsen for angjeldende inntektsår, og at omdannelsen gjennomføres innen utløpet av
ligningsåret. Tilsvarende gjelder for skattefri omdannelse til aksjeselskap av ansvarlig selskap eller
kommandittselskap som driver slik virksomhet.

Denne overgangsregelen medfører at selskapene får bedre tid til å foreta tilpasninger til det nye
regelverket.
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Denne overgangsregelen gjelder ved overføring av personlig eiet andel i deltakerlignet selskap til
aksjeselskap. Personlig eiet andel i deltakerlignet selskap kan overføres til nystiftet aksjeselskap
uten at beskatning utløses, når overføringen er nødvendig for at deltagerens inntekt fra det
deltakerlignede selskap skal kunne fastsettes etter §51A-6 (de generelle reglene for
inntektsfastsettelse etter ordningen). Også etter denne overgangsregelen er det gitt en romsligere
tidsfrist ved at den gis virkning fra 1. januar dersom skattyter godtgjør at beslutning om overføring
er fattet innen utløpet av den ordinære frist for innlevering av selvangivelsen for angjeldende
inntektsår, og overføringen skjer innen utløpet av selvangivelsesfristen.

������������	
�
Overgangsregel D gjelder ved overføring av eiendeler mellom aksjeselskaper og mellom
deltakerlignede selskaper med hovedsakelig samme eierinteresser (vertikalfisjon). Overføring av
eiendeler i medhold av forskrift av 13. mai 1991 nr. 336 (forskrift til omdannelsesloven) om
skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper og mellom deltakerlignede selskaper med
hovedsakelig samme eierinteresser gis virkning fra 1. januar dersom skattyter godtgjør at beslutning
om overføring er fattet innen utløpet av den ordinære frist for innlevering av selvangivelse for
angjeldende inntektsår, og overføringen skjer innen utløpet av selvangivelsesfristen. Også denne
overgangsregelen er en presisering i forhold til eksisterende lovverk, og gir en lengere tidsfrist for å
foreta nødvendige tilpasninger til de nye reglene.

���������������������� !"��#����
§51A-5 nr. 1 om at vilkårene må være oppfylt hele inntektsåret får ikke anvendelse for selskaper
som trer inn i ordningen i 1996 eller 1997. Villkårene må være oppfylt innen den ordinære
selvangivelsesfristen for det angjeldende inntektsår (28. februar året etter inntektsåret). Denne
overgangsregelen gir en romsligere tidsfrist for å tilpasse seg kravene for selskaper som trer inn i
ordningen i 1996 og 1997.

����������	�
Det er satt spesifikke krav til hvilke eiendeler et selskap innenfor ordningen kan ha. Videre er det
satt som vilkår at selskapet ikke kan ha ansatte, og at tjenester vedrørende selskapets skip må kjøpes
fra annet selskap.

��	��
��������������

���(�����������������������������������������������
Alle selskaper som kommer inn under ordningen er lignet ved Sentralskattekontoret for storbedrifter
(SFS). Selskapene skal sende inn særskilt næringsoppgave og selvangivelse med diverse vedlegg.
Skattemyndighetene har utarbeidet følgende skjemaer som benyttes for selskaper som skattlegges
etter ordningen;

•  RF-1190 «$�������������
���%��������%�����
�������&�������#�����������������������
����
'()�»

•  RF-1184 «$�������
��������%��������%�����
�������
��������������������*�
�
����������������
��+�,-$&�����������&�������#�����������������������
����'()�
�»

•  RF-1192 «�����������������������������#�����������"��.���������
��
�
�����#���/
����#��������
��������&�������#�����������������������
�����'()��»
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•  RF-1193 «��������������
����	�������&�������#�����������������������
����'()��»
•  RF-1194 «�������������
����������	
����
������
��%�����������
����������������&�

������#�����������������������
����'()��»
•  RF-1186 «��������
������������������������������������������*��
����������������
�

+�,-$& �����������&�������#�����������������������
����'()��»

SFS har registrert enkelte av opplysningene på disse oppgavene på EDB, og denne delen av materi-
alet er innhentet av Statistisk sentralbyrå. Hvilke opplysninger som er innhentet går frem av vedlegg
A og B for 1996 og vedlegg C og D for 1997.

���(�����������������������������
I tillegg er det hentet opplysninger om skattepliktig alminnelig inntekt og utlignede skatter fra Skat-
tedirektoratets ligningsregister for etterskuddspliktige skattytere (etterskuddsregisteret). Dette re-
gisteret inneholder grunnlagene for beregning av skatter og utlignede skatter for alle etterskudds-
pliktige skattytere. For skipsaksjeselskaper som omfattes av ordningen inneholder etterskuddsregis-
teret den skattepliktige inntekten, utlignede skatter basert på denne inntekten samt tonnasjeskatt.

Følgende opplysninger er hentet fra etterskuddsregisteret;
•  kommunenummer
•  løpenummer
•  organisasjonsnummer (kun 1996)
•  tonnasjeskatt
•  inntekt alle kommuner rederi
•  skatt inntekt egen kommune rederi
•  skatt inntekt alle kommuner rederi
•  fellesskatt rederi
•  godtgjørelsesfradrag
•  ubenyttet godtgjørelsesfradrag
•  inntekt kommune
•  inntekt egen kommune rederi

På datamaterialet fra SFS for 1996 årgangen manglet det organisasjonsnummer. Koblingen mot
etterskuddsregisteret ble derfor foretatt ved hjelp av navn. For 1997 årgangen ble organisasjons-
nummer lagt til grunn for koblingen.

���������������������������
Bearbeidingen av materialet er omtalt for skipsaksjeselskaper og deltakerlignede selskaper hver for
seg. På grunn av at det er skipsaksjeselskapene som er skattesubjekter, er det meste av
kontrollinnsatsen rettet inn mot disse.

������&����'�������&��
Under bearbeidingen av materialet for 1996 er det for en del av opplysningene etablert hjelpefelter
som viser andelene positive og negative verdier. Dette er benyttet til publiseringsformål når en skal
skille for eksempel mellom positivt og negativt regnskapsmessig resultat. Videre er disse kolonnene
benyttet til publiseringsformål for å finne antall som har positiv eller negativ verdi. Opplysninger i
materialet som har blitt gjenstand for en slik oppsplitting er;
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•  regnskapsmessig resultat
•  inngangsverdi beskattet inntekt
•  netto finansinntekt

Excel ble brukt til bearbeiding av 1996 materialet. For 1997 årgangen ble SAS brukt isteden for
Excel, og det var derfor ikke nødvendig å etablere denne type hjelpefelter.

���������������	����
	�����	�����������	�
Enkelte selskaper lå med JA i feltet for «Kastet ut». Det vil si at selskapet ikke kom inn under ord-
ningen for inntektsåret 1996. Det ble avklart med SFS hvorvidt selskapene skulle tas ut av materialet
eller ikke. Dette feltet var ikke med for 1997 materialet.

Det ble for 1997 materialet opprettet et felt, "holdesut", for å kunne merke de som ikke skal være
med i publiseringen. Det ble blant annet oppdaget noen dubletter som ble holdt utenfor.

��������������������	��	��� ����	���	�	�
Beløpene for utlignet tonnasjeskatt og skattepliktig alminnelig inntekt er oppgitt både i materialet fra
SFS og i Skattedirektoratets etterskuddsregister. Dette utgjør derfor en viktig kontrollmulighet, samt
at det er viktig å etablere konsistens mellom de to statistikkgrunnlagene.

I de tilfellene utlignet tonnasjeskatt og/eller skattepliktig alminnelig inntekt viste avvik mellom de to
kildene, ble tallene fra SFS lagt til grunn. Årsaken til dette er at opplysningene fra etterskuddsregis-
teret ble tatt ut på et tidligere tidspunkt enn opplysningene fra SFS. Videre ble det fra SFSs side
opplyst at man etter tidspunktet for uttak av data fra etterskuddsregisteret hadde gjennomført enkelte
endringssaker. Ved avvik ble derfor opplysninger om utlignet tonnasjeskatt og skattepliktig almin-
nelig inntekt rettet i etterskuddsregisteret.

�����������������������!�	��	�������������������	�����
Godtgjørelsesfradraget er et fradrag i utlignet skatt, men skal ikke komme til fradrag i utlignet ton-
nasjeskatt. Det ble derfor kontrollert at eventuelt godtgjørelsesfradrag kun kom til fradrag i utlignet
inntekts- og fellesskatt basert på skattepliktig alminnelig inntekt. I denne sammenheng var det nød-
vendig å etablere hjelpeberegninger som viste virkningen av godtgjørelsesfradraget i forhold til
samlede skatter, samt skatter basert på skattepliktig alminnelig inntekt.

���������������	�	��	�	�	��	�	�
Selskapene innenfor ordningen skal ha minst én kvalifiserende eiendel. Det vil si at selskapet enten
eier skip eller flyttbare innretninger direkte, eller gjennom andel i deltakerlignet selskap, NOKUS-
selskap eller annet aksjeselskap innenfor ordningen.

Det ble påsett at alle selskaper hadde minst én kvalifiserende eiendel. I de tilfellene det manglet
kvalifiserende eiendeler helt, ble det lagt inn verdien 1 på ett av feltene for kvalifiserende eiendeler.
Hvilken av postene som ble benyttet var avhengig av om de øvrige opplysningene knyttet til selska-
pet tydet på om det hadde eiendeler i direkte eie, eller gjennom annet selskap. 1997 materialet ble i
tillegg kontrollert mot Regnskapsregisteret i Brønnøysund (BKF). Ved å se på eiendelsiden i balan-
sen kan vi få et bilde av hvilken eller hvilke kvalifiserende eiendel(-er) som vil være naturlig for det
aktuelle selskapet å ha. I alt 3 selskaper i 1996 og 38 selskaper i 1997 manglet opplysninger om
kvalifiserende eiendeler.
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For en del felter er det i materialet oppgitt skattyters påstand, endringer ført av SFS, samt resultatet
av ligningen. I de tilfellene det ikke er endringer ført av SFS (fravik), er det verdien som ligger i
skattyters påstand som er den gjeldende. På enheter hvor feltet for fravik er benyttet, er resultatet av
ligningen vist i kolonnen som kalles «endret til». For å få et enhetlig felt som gjelder for alle skatt-
ytere, er det derfor i disse tilfellene opprettet en felles kolonne som inneholder beløpet som gjelder
for alle enhetene. Under danningen av denne felles kolonnen, ble det påsett at kolonnen til slutt in-
neholdt beløpet som gjelder den enkelte skattyter, uansett om dette er tilsvarende som skattyters
påstand eller etter ligningsmessig endring.

Følgende opplysninger i materialet for 1996 inneholder kolonner for skattyters påstand, fravik, end-
ret til og en felles kolonne med gjeldende beløp;

•  tonnasjeskatt
•  regnskapsmessig egenkapital
•  innbetalt aksjekapital inkl. overkurs
•  positive midlertidige forskjeller
•  utsatt skatt
•  inngangsverdi konto for beskattet inntekt
•  netto finansinntekter
•  herav tillegg for høy egenkapital
•  skattepliktig utbytteinntekt
•  annen skattepliktig inntekt
•  sum skattepliktig inntekt
•  sum nettotonnasje
•  sum transaksjoner

Følgende opplysninger i materialet for 1997 inneholder kolonner for skattyters påstand, fravik, end-
ret til og en felles kolonne med gjeldende beløp;

•  tonnasjeskatt
•  inngangsverdi på konto besk.
•  herav midl. forskjeller og utsatt skatt
•  netto finansinntekt
•  herav tillegg høy EK
•  skattepliktig utbytteinntekt
•  annen skattepliktig inntekt
•  sum skattepliktig inntekt
•  sum nettotonnasje

����%��&������	���������������	�����	������	��
For 1996 er det kontrollert at inngangsverdien på konto for beskattet inntekt er sammensatt slik;

Regnskapsmessig egenkapital
- Innbetalt kapital inkl. overkurs
- Positive midlertidige forskjeller
+ Utsatt skatt
= Inngangsverdi konto for beskattet inntekt

Det ble ikke funnet inkonsistenser i beregningen av inngangsverdi på konto for beskattet inntekt.
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Det var ikke mulig å gjennomføre den samme kontrollen for 1997 materialet.

����'�������	
������������	�������	��
Det er kontrollert at sum skattepliktig inntekt er sammensatt slik;

Positive netto finansinntekter (negativ netto finansinntekt kommer ikke til fradrag)
+ Skattepliktig utbytteinntekt
+ Annen skattepliktig inntekt
= Sum skattepliktig alminnelig inntekt

Mindre avvik ble rettet mot netto finansinntekter, mens større avvik ble rettet etter å ha kontaktet
SFS.

���(���������������������&��
Bearbeidingen av de deltakerlignede selskapene er begrenset i forhold til aksjeselskapene. Årsaken
er at det er aksjeselskaper innenfor ordningen som er skattlagt. Deltagere i deltakerlignede selskaper
innenfor ordningen må enten være utlending uten skatteplikt til Norge, eller norsk aksjeselskap. På
bakgrunn av dette vil alle deltagere i deltakerlignede selskaper innenfor ordningen inngå i materialet
for aksjeselskaper. Opplysningene om de deltakerlignede selskapene er derfor kun benyttet som
bakgrunnsinformasjon. Opplysningene som er benyttet fra denne delen av materialet er i hovedsak
antall deltakerlignede selskaper, antall kvalifiserende eiendeler og bruk av overgangsregler.

���������������	���	����	�	��	����
	�����	�����������	�
Selskaper med JA i feltet for kastet ut er tatt ut av materialet for 1996. Dette gjaldt kun et fåtall
selskaper.

������������"�	���
#�����$�����������	� ����	������������	(������	�
På tilsvarende måte som for aksjeselskapene, er det også for de deltakerlignede selskapene benyttet
egne kolonner med skattyters påstand, fravik og resultatet av ligningsbehandlingen for en rekke
felter. Dette gjelder sum transaksjoner. På tilsvarende måte som for aksjeselskapene har det også
vært nødvendig å splitte kolonnen for regnskapsmessig overskudd i overskudd og underskudd for
1996 materialet.

!�"�������
Det er hovedsakelig to hensyn som er avgjørende for kvaliteten på undersøkelsen. For det første
sammenhengen mot andre kilder som gir sammenlignbare størrelser i forhold til opplysningene som
innhentes i undersøkelsen, og mulige feilkilder når statistikken utarbeides.

!��������
�������������������������������
Den viktigste kilden for å sammenligne størrelser som hentes inn i skattestatistikken for rederier, er
Skattedirektoratets ligningsregister for etterskuddspliktige skattytere (etterskuddsregisteret).
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Grunnlagene for utligning av skatt vil være tilgjengelig fra begge kildene, og representerer en
kontrollmulighet i det innsamlede materialet.

Det er avgjørende at det er etablert en sammenheng mellom de to datakildene. Dette ble gjort ved
hjelp av organisasjonsnummer for 1997 materialet. For inntektsåret 1996 manglet
organisasjonsnummer i det innsamlede materialet fra oppgavegiveren. Dette medførte at det var
nødvendig å etablere sammenhengen mot etterskuddsregisteret manuelt, ved at aksjeselskapene i
materialet fra oppgavegiveren ble påført organisasjonsnummeret. På grunn av det begrensede
antallet selskaper som kom inn under ordningen i 1996, ble det lagt stor vekt på å etablere korrekte
sammenhenger mot etterskuddsregisteret.

Tallene fra det innsamlede materialet ble sammenlignet mot tilsvarende tall på etterskuddsregisteret.
Ved avvik ble det tatt kontakt med oppgavegiver for å avklare hvilken kilde som inneholdt korrekte
beløp, og rettet i tråd med dette. Kvaliteten på skattestatistikken for rederier kan sies å være god sett
i forhold til opplysningene på etterskuddsregisteret.

!��)���������
Det er lagt ned et betydelig arbeid i kontroll og oppretting på enhetene som inngår i statistikken. Det
er likevel ikke mulig å sikre en ensartet oppstilling på alle områder. Resultatene fra
skattestatistikken for rederier er beheftet med en viss usikkerhet på grunn av feilkildene. De
viktigste feilkildene er kort omtalt nedenfor.

Feil i grunnlagsdata kan skyldes at oppgavegiver har fylt ut oppgavene til ligningsmyndighetene på
en feilaktig eller upresis måte. Dersom feilen ikke er rettet opp, for eksempel fordi den blir rettet i en
endrings- eller klagesak, kan opplysningene som ligger i materialet være feil.

Under ligningen og registreringen av opplysningene fra skjema til edb kan det oppstå
feilregistreringer. Omfanget av dette forventes å ha beskjeden betydning.

Videre kan det oppstå feil under bearbeidingen av grunnlagsdataenen frem til ferdig
statistikkgrunnlag. Selv om det er lagt opp til kontrollrutiner underveis, kan enkelte feil fortsatt
foreligge i materialet. Det er her grunn til å peke på at materialet for de deltakerlignede selskapene i
første rekke er benyttet som bakgrunnsinformasjon, og ikke har vært gjenstand for samme grad av
kontroll som opplysningene for aksjeselskaper.

Det ble for 1997 materialet oppdaget at noen enheter hadde sum andel og ikke antall andeler i
feltene for kvalifiserende eiendeler. Det vil si at dersom et selskap for eksempel eide 40 prosent av
delatkerlignet selskap innenfor ordningen og 70 prosent av et annet deltakerlignet selskap innenfor
ordningen så ble dette summert til 110 i posten "D - Andel i deltakerlignet selskap". Det riktige for
dette eksempelet er to andeler i deltakerlignet selskap. Feilene ble skjønnsmessig endret i samråd
med SFS.
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#�$����������
Resultatene fra skattestatistikken for rederier er publisert i Ukens statistikk nr. 13, 1998 og Ukens
statistikk nr. 12, 1999. Statistikk som publiseres i Ukens statistikk er også gjort tilgjengelig på
Internett, med adressen 000"��#"�
"

#��*����������&��������������++#

���	������	���	�
Tabell 1. Antall skipsaksjeselskaper og deltakerlignede selskaper

  som er skattlagt etter Skattelovens §51A
Antall

Antall skipsaksjeselskaper 213
  Herav antall ikke i skatteposisjon 55
  Herav antall med utlignet skatt 158

Antall deltakerlignede selskaper 111

���	��	�����	��	
Tabell 1. Skattepliktige inntekter og utlignede skatter etter Skattelovens §51A for skipsaksjeselska-
per. 1996.  1 000 kroner.

Antall med
beløp

Beløp
1000 kr

������&��������������
Netto finansinntekt 172 -310.319,8
   Herav negativ netto finansinntekt (ikke fradragsberettiget) 109 -389.900,4
   Herav positiv netto finansinntekt (skattepliktig) 63 79.580,6
      Herav tillegg for høy egenkapital 56 33.381,9
+ Skattepliktig utbytteinntekt 5 4.415,0
+ Annen skattepliktig inntekt 10 29.763,5
= Sum skattepliktig inntekt 76 113.759,1

,������������������-
   Skatt på inntekt til kommune og fylke 76 8.247,3
+ Fellesskatt til Skattefordelingsfondet 76 23.604,5
+ Tonnasjeskatt 120 16.659,2
= Sum skatt før godtgjørelsesfradrag (bruttoskatter) 158 48.511,0
- Godtgjørelsesfradrag 2) 9 6.613,9
= Sum skatt etter godtgjørelsesfradrag (nettoskatter) 158 41.897,0
1) 36 selskaper har utlignet både inntekts- og tonnasjeskatt etter godtgjørelsesfradrag.  38
    selskaper har kun utlignet inntektsskatt, mens 84 selskaper kun har utlignet tonnasjeskatt.
    2 selskaper har null i utlignet inntektsskatt på grunn av godtgjørelsesfradrag.
2) Godtgjørelsesfradrag kommer ikke til fradrag i utlignet tonnasjeskatt.
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Tabell 2.  Alle skipsaksjeselskaper 1995 og skipsaksjeselskaper som ikke
   lignes etter Skattelovens §51A i 1996.  Skattepliktig inntekt og
   utlignede skatter.  1 000 kroner.

1995 1996
������&��������������
Alminnelig inntekt 2.591.714,8 1.884.963,7
Korreksjonsinntekt 160.263,9 133.095,2

,����������������
   Skatt på inntekt til kommune og fylke 210.877,2 136.701,4
+ Skatt på korreksjonsinntekt til kommune og
fylke

13.221,8 9.649,4

+ Fellesskatt til Skattefordelingsfondet 510.247,6 398.367,6
+ Fellesskatt på korreksjonsinntekt 31.652,1 27.617,2
= Sum skatt før godtgjørelsesfradrag (brutto skatt) 765.998,7 572.335,6
- Godtgjørelsesfradrag 132.532,4 160.423,8
= Sum skatt etter godtgjørelsesfradrag (netto
skatt)

633.466,2 411.911,8

Antall skattytere med utlignet skatt 1) 1092 775
1) Antall skattytere som har fått beregnet skatt av inntekt før eventuelt
    godtgjørelsesfradrag.

Tabell 3. Antall kvalifiserende eiendeler tilhørende skipsaksjeselskaper og
  deltakerlignede selskaper skattlagt etter Skattelovens §51A.  1996.

Eiendel I alt Skipsaksje-
selskaper

Deltakerlignede
selskaper

Skip i fart og flyttbare innretninger 401 253 148
Andel i deltakerlignet selskap 209 209 -
Andel i NOKUS-selskap 19 19 -
Andel i aksjeselskap 51 51 -

Tabell 4. Antall skipsaksjeselskaper og deltakerlignede selskaper etter benyttet
  overgangsregel i Skattelovens §51A.  1996

Overgangsregel I alt Skipsaksje-
selskaper

Deltakerlignede
selskaper

A Fisjon/fusjon 48 45 3
B Omdannelser 31 31 -
C Personlig andel til aksjeselskap 16 16 -
D Vertikalfisjon 82 69 13
E Oppfylling av vilkår 28. februar 44 20 24
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�++# �++�
Talet på aksjeselskap 213 670
  Av dette ikkje i skatteposisjon 55 178
  Av dette med utlikna skatt 158 492
Talet på deltakarlikna selskap 111 267

���	��	�����	��	
.��������������&���������������������������������2�������0!�1�����������������
���'�������&
���������������++#�����++����333�������

1996 1997

Talet på Beløp Talet på Beløp
selskap 1 000 kr selskap 1 000 kr

med
beløp

med beløp

������&��������������
Positiv netto finansinntekt 63      79 581 174       314 381
   Herav tillegg for høg eigenkapital 38      22 477 136       129 138
+ Skattepliktig utbytteinntekt 5        4 415 22       137 789
+ Annan skattepliktig inntekt 10      29 764 26         28 520
= Sum skattepliktig inntekt 76     113 759 204       480 690

,��������������
Skatt på inntekt til kommune og fylke 76        8 247 204         32 446
+ Fellesskatt til Skattefordelingsfondet 76      23 605 204       102 145
+ Tonnasjeskatt 120      16 659 385         44 724
= Sum skatt før frådrag for godtgjering 158      48 511 492       179 315
- Frådrag for godtgjering1 9        6 614 18           5 862
= Sum skatt etter frådrag for godtgjering2 156      41 897 491       173 453

1) Frådrag for godtgering kjem ikkje til frådrag i utlikna tonnasjeskatt
2) Talet på skattytarar på etterskotsregistert i 1997 er 511
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1996 1997

������&��������������
Allmenn inntekt  1 884 964     1 801 904
Korreksjonsinntekt    133 095              562

,��������������
   Skatt på inntekt til kommune og fylke    136 701       121 625
+ Skatt på korreksjonsinntekt til kommune og fylke        9 649               38
+ Fellesskatt til Skattefordelingsfondet    398 368       385 785
+ Fellesskatt på korreksjonsinntekt      27 617              119
= Sum skatt før godtgjeringsfrådrag    572 336       507 568
- Godtgjeringsfrådrag    160 424       238 715
= Sum skatt etter godtgjeringsfrådrag    411 912       268 852

Talet på skattytarar med utlikna skatt2           775              603

1) Skattytarar med selskapstype 05 og 92 på Skattedirektoratets etterskotsregister.
2) Talet på skattytarar som har fått rekna ut skatt av inntekt før eventelt frådrag for godtgjering
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/ssb/sarepta/a1/skatt/sbselsk/data/g1996/rederi/UHGDV�DUN

Felt.nr. Posisjon  Feltbeskrivelse Kortfelt navn Lengde Type
1 1 -30  Selskapets navn navn 30 A
2 31 -45  Kommune kommune 15 A
3 46 -49  Kommunenummer komnr 4 A
4 50 -56  Løpenummer lopenr 7 A
5 57 -65  Orgnisasjonsnummer orgnr 9 A
6 66 -75  Tskatt ereg tserg 10 N
7 76 -85  Tskatt SFS tssfs 10 N
8 86 -95  Innt ereg innerg 10 N
9 96 -105  Innt SFS innsfs 10 N
10 106 -115  Diff kontroll diffkon 10 N
11 116 -125  Skt innt eg sieg 10 N
12 126 -135  Skt innt all sia 10 N
13 136 -145  Fellskatt fellsk 10 N
14 146 -155  Godtgjfradr ggf 10 N
15 156 -165  Ub godtgj ubg 10 N
16 166 -175  Sum skatt sumsk 10 N
17 176 -185  Skt f godt skfg 10 N
18 186 -195  Skt e godt skeg 10 N
19 196 -205  Godt godt 10 N
20 206 -215  Tonnskt tonnsk 10 N
21 216 -225  Sum annen sumann 10 N
22 226 -227  Ant tonn antonn 2 N
23 228 -229  Ant annen antann 2 N
24 230 -231  Bare en? bareen 2 N
25 232 -233  Begge? begge 2 N
26 234 -235  Antall aksjonærer 51A antaskj 2 N
27 236 -240  % aksjonær 51A paksje 5,2 N
28 241 -243  Kastet ut? kastut 3 A
29 244 -258  Sum omsetning sumoms 15 N
30 259 -268  Regskapsmessig overskudd regnsk 10 N
31 269 -278  Overskudd oversk 10 N
32 279 -288  Underskudd undersk 10 N
33 289 -298  Sum skattekostnad sumska 10 N
34 299 -308  Sum eiendeler sumeien 10 N
35 309 -310  Regel A - Fisjon/fusjon  ra 2 N
36 311 -312  Regel B - Omdannelser  rb 2 N
37 313 -314  Regel C - Personlig andel til AS  rc 2 N
38 315 -316  Regel D - Vertikalfisjon  bd 2 N
39 317 -318  Regel E - Oppfylling av vilkår 2  re 2 N
40 319 -320  A - Skip i fart  a 2 N
41 321 -322  B - Flyttbar innretning  b 2 N
42 323 -324  Dir  dir 2 N
43 325 -326  D - Andel i deltkerlignet selsk  d 2 N
44 327 -328  E - Andel i NOKUS-selskap  e 2 N
45 329 -330  F - Andel i aksjeselskap  f 2 N
46 331 -332  Delt  delt 2 N
47 333 -334  Sum eiend  sume 2 N
48 335 -344  Regskapsmessig egenkapital  rgnsm 10 N
49 345 -354  Regskapsmessig fravik  rgnsmu 10 N
50 355 -364  Regnskapsmessig endret til  regn 10 N
51 365 -374  Regn EK  rek 10 N
52 375 -389  innbetalt kapital  innbkap 15 N
53 390 -399  Innbetalt fravik  innfra 10 N
54 400 -414  Innbetalt endret til  innendr 15 N
55 415 -429  Innb kap  innbka2 15 N
56 430 -444  psoitive midl.forskeller  pos 15 N
57 445 -459  Positive fravik  posfra 15 N
58 460 -474  Positive endret til  posendr 15 N
59 475 -489  Pos m fors  psomfor 15 N
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Felt.nr. Posisjon  Feltbeskrivelse Kortfelt navn Lengde Type
60 490 -504  + utsatt skatt  utsska 15 N
61 505 -519  Utsatt skatt fravik  usfra 15 N
62 520 -534  Utsatt skatt endret til  ussjk 15 N
63 535 -549  Uts skat  utsskai 15 N
64 550 -564  =Inngangsverdi besk.inntekt  iv 15 N
65 565 -579  Inngangsverdi fravik  iv2 15 N
66 580 -594  Inngangsverdi endret til  iv3 15 N
67 595 -609  Inngv bes  iv4bes 15 N
68 610 -624  Andel av inngangsverdi som er positiv posi 15 N
69 625 -639  Andel av inngangsverdi som er negativ nega 15 N
70 640 -654  Diff kontroll diffk 15 N
71 655 -669  Diff diff 15 N
72 670 -684  Netto finansinntket nettof 15 N
73 685 -699  Netto finansinntekt fravik nf2 15 N
74 700 -714  Netto finansinntekt endret til nf3 15 N
75 715 -724  Nto finint nfi 10 N
76 725 -734  Pos finint posfin 10 N
77 735 -744  Neg finint negfin 10 N
78 745 -754  Herav tillegg høy EK herav 10 N
79 755 -764  Høy EK fravik hek 10 N
80 765 -774  Høy EK endret til hek2 10 N
81 775 -784  Høy EK hek3 10 N
82 785 -794  Sk.pl.utbytteinntekt skpu 10 N
83 795 -804  Sk.pl.utbytteinnt fravik skpu2 10 N
84 805 -814  Sk.pl. utbytteinnt endret til skpu3 10 N
85 815 -824  Sktpl utbinnt skpu4 10 N
86 825 -834  Annen skattepliktig inntekt askp 10 N
87 835 -844  Annen skat.plkinnt fravik asp2 10 N
88 845 -854  Annen skatplktinnt endret til asp3 10 N
89 855 -864  Annen skt asp4 10 N
90 865 -874  Sum skattepliktig inntekt sumskj 10 N
91 875 -884  Sum sk.pl inntekt fravik sspi 10 N
92 885 -894  Sum sk.pl inntekt endret til sspi2 10 N
93 895 -904  Sum nettotonasje sn 10 N
94 905 -914  Sum nettotonasje fravik sn2 10 N
95 915 -924  Sum nettotonasje endret til sn3 10 N
96 925 -934  Sum nettotonasje sn4 10 N
97 935 -944  Sum tonnasjeskatt st 10 N
98 945 -954  Sum tonnasjeskatt fravik st2 10 N
99 955 -964  Sum tonnasjeskatt endret til st3 10 N
100 965 -974  Sum transaksjoner str 10 N
101 975 -984  Sum transaksjoner fravik str2 10 N
102 985 -994  Sum transaksjoner endret til str3 10 N
103 995 -1004  Sum trans str4 10 N
104 1005 -1115  Endret transaksjon endrett 10 N
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/ssb/sarepta/a1/skatt/sbselsk/data/g1996/rederi/UHGGD�DUN

Felt nr. Posisjon Feltbeskrivelse Kortfelt navn Lengde Type
1 1 -30 Selskapets navn navn 30 A
2 31 -45 Selskapsform slform 15 A
3 46 -60 Kommune kommune 15 A
4 61 -61 Antall delt.51A antdel 1 N
5 62 -69 %delt.51A Pdelt 5.2 N
6 70 -72 kastet ut? katetut 3 A
7 73 -87 Sum omstening Sumoms 15 N
8 88 -102 Regnskapsmessig overskudd Regnska 15 N
9 103 -117 Overskudd Oversku 15 N
10 118 -132 Underskudd Undersk 15 N
11 133 -147 Sum eiendeler Sumeine 15 N
12 148 -156 Egenkapitalprosent EK 5.2 N
13 157 -158 Regel A - Fisjon/Fusjon RA 2 N
14 159 -160 Regel B - Omdannelser RB 2 N
15 161 -162 Regel D - Vertikalfisjon RD 2 N
16 163 -165 Regel E - Oppfylling av vilkår2 RE 2 N
17 166 -171 A - skip i fart A 2 N
18 172 -173 Flyttbar innretning B 2 N
19 174 -186 Sum nettotonasje Sumnet 10.2 N
20 187 -196 Sum nettotonasje fravik Sufra 10 N
21 197 -206 Sum transaksjoner Sumtran 10 N
22 207 -216 Sum transaksjoner påstand Sumtrp 10 N
23 217 -226 Sum transaksjoner fravik Sutfra 10 N
24 227 -236 Sum transaksjoner endret til Sumtren 10 N
25 237 -246 Sum transak Sumtr 10 N
26 247 -256 Effektivt tillegg for høy EK Eff1 10 N
27 257 -267 Effektivt tillegg for høy EK fr. Eff2 10 N
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Felt.nr. Posisjon  Feltbeskrivelse Kortfelt navn Lengde Type
1 1 -9 Organisasjonsnummer ORGNR 9 A
2 10 -39 Selskapets navn NAVN 30 A
3 40 -47 Selskapsform ORGFORM 8 A
4 48 -59 Kommune KOMMUNE 12 A
5 60 -64 Prosent innenfor PINNFOR  5.2 N
6 65 -79 Sum omsetning SUMOMS 15 N
7 80 -94 Regnskapsmessig overskudd REGNSK 15 N
8 95 -109 Sum skattekostnad SUMSKAT 15 N
9 110 -124 Sum eiendeler SUMEIEN 15 N
10 125 -139 Sum omsetning X% SUMOMSX 15 N
11 140 -154 Regnskapsmessig overskudd X% REGNSKX 15 N
12 155 -169 Sum eiendeler X% SUMEIEX 15 N
13 170 -170 Regel A - Fisjon/fusjon RA 1 A
14 171 -171 Regel B - Omdannelser RB 1 A
15 172 -172 Regel C - Personlig andel til AS RC 1 A
16 173 -173 Regel D - Vertikalfisjon RD 1 A
17 174 -178 Regel E - Oppfylling av vilkår 2 RE 1 A
18 179 -183 A - Skip i fart EA 5.2 N
19 184 -188 B - Flyttbar innretning EB 5.2 N
20 189 -193 D - Andel i deltakerlignet selskap ED 5.2 N
21 194 -198 E - Andel i NOKUS selskap EE 5.2 N
22 199 -203 F - Andel i aksjeselskap EF 5.2 N
23 204 -218 Inngangsverdi på konto besk. - Påstand INNGV1 15 N
24 219 -233 Inngangsverdi på konto besk.-Endret til INNGV2 15 N
25 234 -248 Inngangsverdi på konto besk. - Fravik INNGV3 15 N
26 249 -263 Herav midl.forskj.og uts.skatt-Påstand HERAV1 15 N
27 264 -278 Herav midl.forskj.og uts.skatt-Endr.til HERAV2 15 N
28 279 -293 Herav midl.forskj.og uts.skatt - Fravik HERAV3 15 N
29 294 -308 Netto finansinntket - Påstand NFININT1 15 N
30 309 -323 Netto finansinntket - Endret til NFININT2 15 N
31 324 -338 Netto finansinntket - Fravik NFININT3 15 N
32 339 -353 Herav tillegg høy EK - Påstand HOYEK1 15 N
33 354 -368 Herav tillegg høy EK - Endret til HOYEK2 15 N
34 369 -383 Herav tillegg høy EK - Fravik HOYEK3 15 N
35 384 -398 Sk.pl.utbytteinntekt - Påstand SKPLUTB1 15 N
36 399 -413 Sk.pl.utbytteinntekt - Endret til SKPLUTB2 15 N
37 414 -428 Sk.pl.utbytteinntekt - Fravik SKPLUTB3 15 N
38 429 -443 Annen sk.pl.inntekt - Påstand ASKPLIN1 15 N
39 444 -458 Annen sk.pl.inntekt - Endret til ASKPLIN2 15 N
40 459 -473 Annen sk.pl.inntekt - Fravik ASKPLIN3 15 N
41 474 -488 Sum skattepliktig inntekt - Påstand SUMSKPL1 15 N
42 489 -503 Sum skattepliktig inntekt - Endret til SUMSKPL2 15 N
43 504 -518 Sum skattepliktig inntekt - Fravik SUMSKPL3 15 N
44 519 -533 Sum nettotonnasje Påstand SUMNTON1 15 N
45 534 -548 Sum nettotonnasje Endret til SUMNTON2 15 N
46 549 -563 Sum tonnasjeskatt -Påstand SUMTONS1 15 N
47 564 -578 Sum tonnasjeskatt -Endret til SUMTONS2 15 N
48 579 -593 Sum tonnasjeskatt -Fravik SUMTONS3 15 N
49 594 -594 Holdes utenfor publisering HOLDESUT 1 A
50 595 -609 Inntekt kommune ALM_INNT 15 N
51 610 -624 Inntekt alle kommuner rederi INNTARED 15 N
52 625 -639 Godtgjørelsefradrag (fradrag i skatt) G_FELT06 15 N
53 640 -654 Ubenyttet godtgjørelsesfradrag G_FELT07 15 N
54 655 -669 Godtgjørelse forrige år G_FELT08 15 N
55 670 -684 Ubenyttet godtgj. forrige år G_FELT09 15 N
56 685 -699 Skatt inntekt egen kommune rederi S_INTKRE 15 N
57 700 -714 Skatt inntekt alle kommuner rederi S_INTARE 15 N
58 715 -729 Fellesskatt rederi S_FELRED 15 N
59 730 -744 Tonnasjeskatt S_TONN 15 N
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Felt.nr. Posisjon  Feltbeskrivelse Kortfelt navn Lengde Type
60 745 -759 Inntekt egen kommune rederi INNTERED 15 N
61 760 -763 Kommunenummer KOMNR 4 A
62 764 -770 Løpenummer LOPENR 7 A
63 771 -800 Navn1 NAVN1 30 A
64 801 -815 Inngangsverdi på konto besk. INNGV 15 N
65 816 -830 Herav midl.forskj. og uts.skatt HERAV 15 N
66 831 -845 Netto finansinntekt NFININT 15 N
67 846 -860 Herav tillegg høy EK HOYEK 15 N
68 861 -875 Skattepliktig utbytteinntekt SKPLUTB 15 N
69 876 -890 Annen skattepliktig inntekt ASKPLIN 15 N
70 891 -905 Sum skattepliktig inntekt SUMSKPL 15 N
71 906 -920 Sum tonnasjeskatt SUMTONS 15 N
72 921 -935 Sum nettotonnasje SUMNTON 15 N
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Felt nr. Posisjon Feltbeskrivelse Kortfelt navn Lengde Type
1 1 -9 Org.nr ORGNR 9 A
2 10 -39 Selskapets navn NAVN 30 A
3 40 -47 Selskapsform ORGFORM 8 A
4 48 -59 Kommune KOMMUNE 12 A
5 60 -74 % innenfor PINNFOR 15 N
6 75 -89 Sum omsetning X% SUMOMSX 15 N
7 90 -104 Regnskapsmessig overskudd X% REGNSKX 15 N
8 105 -119 Sum eiendeler X% SUMEIEX 15 N
9 120 -120 Regel A - Fisjon/fusjon RA 1 A
10 121 -121 Regel B - Omdannelser RB 1 A
11 122 -122 Regel C - Personlig andel til AS RC 1 A
12 123 -123 Regel D - Vertikalfisjon RD  1 A
13 124 -125 Regel E - Oppfylling av vilkår 2 RE 1 A
14 126 -127 A - Skip i fart EA 2 N
15 128 -129 B - Flyttbar innretning EB 2 N
16 130 -131 D - Andel i deltakerlignet selskap ED 2 N
17 132 -133 E - Andel i NOKUS selskap EE 2 N
18 134 -135 F - Andel i aksjeselskap EF 2 N
19 136 -150 Herav tillegg høy EK - Påstand HOYEK1 15 N
20 151 -165 Herav tillegg høy EK - Endret til HOYEK2 15 N
21 166 -180 Herav tillegg høy EK - Fravik HOYEK3 15 N
22 181 -195 Sum nettotonnasje - Påstand SUMNTON1 15 N
23 196 -210 Sum nettotonnasje - Endret til SUMNTON2 15 N
24 211 -211 Holdes utenfor publisering HOLDESUT 1 A
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