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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003
av 21. oktober 2003
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til definisjoner og
ajourførte definisjoner(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

Artikkel 1

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2
bokstav c), og

Definisjonene nevnt i artikkel 15 nr. 2 bokstav c) i forordning
(EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over
inntekter og levekår, særlig med hensyn til ibruktaking av
inntektsdefinisjonene i artikkel 2 bokstav l) og m), er angitt i
vedlegg I.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en
felles ramme for systematisk utarbeiding av
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og
forløpsdata for inntekt og for omfang og fordeling av
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på EUplan.
I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav c) i forordning
(EF) nr. 1177/2003 er gjennomføringsbestemmelser nødvendige for å harmonisere definisjoner,
særlig ibruktakingen av inntektsdefinisjonene,
definisjonene av husholdningsmedlemmer og tidligere
husholdningsmedlemmer, og for å fastsette tidsplanen for
innlemming av de ulike inntektsvariablene.
Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

Vilkårene for levering av bruttoinntektsdata på
komponentnivå, samt tidsplanen for innlemming av de ulike
inntektskomponentene, er angitt i vedlegg II.

Artikkel 2
Definisjonene i denne forordning, unntatt definisjonen av
tidligere husholdningsmedlemmer, og bestemmelsene angående
levering av inntektsdata, får anvendelse både på tverrsnitts- og
forløpskomponenten i fellesskapsstatistikkene over inntekter
og levekår (EU-SILC).

Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle
medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2003.

For Kommisjonen
Pedro SOLBES MIRA
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 17.11.2003, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2004 av 4. juni 2004 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 19.
(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.
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VEDLEGG I
DEFINISJON AV HUSHOLDNINGSMEDLEMMER OG TIDLIGERE HUSHOLDNINGSMEDLEMMER,
PENSJONER FRA INDIVIDUELLE PRIVATE ORDNINGER, PREMIER TIL INDIVIDUELLE PRIVATE
PENSJONSORDNINGER, HUSHOLDNINGENS SAMLEDE BRUTTOINNTEKT, HUSHOLDNINGENS
SAMLEDE DISPONIBLE INNTEKT OG HUSHOLDNINGENS SAMLEDE DISPONIBLE INNTEKT FØR
SOSIALE OVERFØRINGER (UNNTATT YTELSER VED HØY ALDER OG ETTERLATTEYTELSER;
MEDREGNET YTELSER VED HØY ALDER OG ETTERLATTEYTELSER) OG BRUTTO-/
NETTOINNTEKTSKOMPONENTER
1.

HUSHOLDNINGSMEDLEMMER OG TIDLIGERE HUSHOLDNINGSMEDLEMMER

1.1.

Husholdningsmedlemmer(1)
Med mindre annet framgår av de mer spesifikke vilkårene lenger nede, skal følgende personer regnes som
medlemmer av en husholdning dersom de deler husholdningsutgiftene:
1.

vanligvis bosatte personer som er i slekt med andre medlemmer,

2.

vanligvis bosatte personer som ikke er i slekt med andre medlemmer,

3.

bosatte pensjonærer, losjerende og leietakere,

4.

gjester,

5.

bosatte personer som er ansatt som tjenestefolk, au pairer,

6.

vanligvis bosatte personer som er midlertidig fraværende (på grunn av ferie, arbeid, utdanning e.l.),

7.

barn i husholdningen som er under utdanning borte fra hjemmet,

8.

personer som er fraværende i lange perioder, men som har tilknytning til husholdningen: personer som
arbeider borte fra hjemmet,

9.

personer som er midlertidig fraværende, men som har tilknytning til husholdningen: personer som
oppholder seg på sykehus, pleiehjem eller andre institusjoner.

Ytterligere, spesifikke vilkår for å regnes som medlem av en husholdning:
a) Kategori 3, 4 og 5:
Slike personer må for tiden ikke ha noen privat adresse andre steder, eller deres faktiske eller planlagte
opphold må vare i minst seks måneder.
b) Kategori 6:
Slike personer må for tiden ikke ha noen privat adresse andre steder, og deres faktiske eller planlagte
fravær fra husholdningen må ikke vare i mer enn seks måneder.
Kategori 7 og 8:
Uavhengig av fraværets faktiske eller planlagte varighet skal slike personer på det aktuelle tidspunkt ikke
ha en privat adresse andre steder, de må være partner til eller barn av et husholdningsmedlem, og de må
fortsette å ha nær tilknytning til husholdningen og regne denne adressen som sitt hovedbosted.
c) Kategori 9:
Slike personer må ha en klar økonomisk tilknytning til husholdningen, og må være eller planlegge å være
borte fra husholdningen i mindre enn seks måneder.

(1)

Medlemsstater som i EU-SILC bruker husholdningsdefinisjonen fra sine nasjonale statistikksystemer, kan definere «medlem av en
husholdning» i samsvar med den definisjonen.
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Deling av husholdningsutgiftene
Deling av husholdningsutgiftene omfatter både det å dra nytte av dem (f.eks. barn, personer uten inntekt) og
det å betale dem. Dersom utgiftene ikke deles, utgjør personen en separat husholdning med samme adresse.
« Va n l i g v i s b o s a t t »
En person skal regnes for å være et vanligvis bosatt medlem av husholdningen dersom han/hun har tilbrakt
størsteparten av sin daglige hviletid der de siste seks månedene. Personer som danner nye husholdninger
eller slutter seg til eksisterende husholdninger, skal normalt regnes som husholdningsmedlemmer på det
nye bostedet; tilsvarende skal de som flytter til en ny adresse, ikke lenger regnes som medlemmer av den
opprinnelige husholdningen. Det ovennevnte kriteriet «de siste seks månedene» skal erstattes med et planlagt
opphold på minst seks måneder på det nye bostedet.
«Planlagt opphold på minst seks måneder»
Det skal tas hensyn til hva som kan regnes som «varig» flytting til eller fra husholdninger. En person som har
flyttet til en husholdning for et ubestemt tidsrom eller med planer om å bli i minst seks måneder, skal regnes
som et medlem av husholdningen, selv om personen ennå ikke har bodd i husholdningen i seks måneder, og
faktisk har tilbrakt størsteparten av den tiden på et annet bosted. Tilsvarende skal en person som har flyttet ut
av husholdningen til et annet bosted med planer om å bli borte i minst seks måneder, ikke lenger regnes som
et medlem av den forrige husholdningen.
«Midlertidig fraværende som er losjerende»
Dersom personen som er midlertidig fraværende, er losjerende, er det fraværets varighet som bestemmer
hvilken husholdning han/hun er medlem av. Som unntak kan visse personkategorier med svært nær tilknytning
til husholdningen regnes som medlemmer uavhengig av fraværets varighet, forutsatt at de ikke regnes som
medlemmer av en annen privat husholdning.
Hensikten med anvendelsen av disse kriteriene er i størst mulig grad å begrense faren for at personer som har
to private adresser der det er mulighet for at de kan telles, ikke forekommer to ganger i utvalgsgrunnlaget. På
samme måte er hensikten i størst mulig grad å begrense faren for at enkelte personer ikke regnes som medlem
av noen husholdning, selv om de faktisk tilhører den private husholdningssektoren.
1.2.

Tidligere husholdningsmedlem
Med «tidligere husholdningsmedlem» menes en person som for tiden ikke er medlem av husholdningen og som
ikke ble registrert som medlem av husholdningen i den foregående runden, men som bodde i husholdningen i
minst tre måneder i løpet av inntektsreferanseperioden.
Tidligere husholdningsmedlemmer skal bare inngå i forløpskomponenten i EU-SILC.

2.

BRUTTOINNTEKTSKOMPONENTER

2.1.

Lønnsinntekt
Lønnsinntekt er definert som den samlede lønn, i kontanter eller naturalier, som en arbeidsgiver betaler til en
lønnstaker som vederlag for arbeid utført av sistnevnte i løpet av inntektsreferanseperioden.
Lønnsinntekt deles inn i:
1.

Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende (PY010G),

2.

Brutto lønnsinntekt i naturalier (PY020G),

3.

Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (PY030G).
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2.1.1.

Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende (PY010G)
Dette dreier seg om den pengemessige komponenten i lønnstakerens vederlag, som en arbeidsgiver utbetaler
kontant til en lønnstaker. Den omfatter verdien av trygde- og pensjonspremier og inntektsskatt som betales
av lønnstakeren, eller av arbeidsgiveren på vegne av lønnstakeren, til sosialforsikringsordningen eller
skattemyndighetene.
Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende omfatter:
–

lønn i kontanter for arbeidet tid eller for arbeid utført i hovedarbeidsforhold og eventuelle biarbeidsforhold
eller tilfeldige arbeidsforhold,

–

vederlag for tid der det ikke er utført arbeid (f.eks. betalt ferie),

–

overtidstillegg,

–

honorarer utbetalt til styremedlemmer i foretak med selvstendig rettsevne,

–

akkordlønn,

–

godtgjøringer for forsørging av barn,

–

provisjoner, drikkepenger og gratialer,

–

ekstralønn (f.eks. en trettende månedslønn),

–

deling av overskudd og bonuser utbetalt i kontanter,

–

produktivitetsbaserte tilleggsutbetalinger,

–

godtgjøring for arbeid utført i fjerntliggende områder (når det regnes som en del av arbeidsvilkårene),

–

godtgjøring for transport mellom bosted og arbeidssted,

–

tilleggsutbetalinger fra arbeidsgivere til lønnstakere eller tidligere lønnstakere og andre berettigede
personer for å supplere godtgjøringer fra sosialforsikringsordninger ved sykdom, uførhet eller fødsel eller
til etterlatte, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader,

–

utbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker i stedet for lønn gjennom en sosialforsikringsordning når
arbeidstakeren ikke kan arbeide på grunn av sykdom, uførhet eller fødselspermisjon, dersom slike
utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader.

Den omfatter ikke:
–

refusjon fra arbeidsgiver for utgifter i forbindelse med arbeidet (f.eks. forretningsreiser),

–

sluttvederlag som kompensasjon til lønnstakere når arbeidsforholdet opphører før lønnstakeren har nådd
normal pensjonsalder for den aktuelle stillingen, samt vederlag ved oppsigelse på grunn av overtallighet
(inngår i «Ytelser ved arbeidsløshet» (PY090G)),

–

godtgjøringer for utgifter knyttet til arbeidet, f.eks. reise- og oppholdsutgifter eller utgifter til vernetøy,

–

engangsutbetalinger ved normal pensjonering (inngår i «Ytelser ved høy alder» (PY100G)),

–

streikelønn fra fagforeninger.
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2.1.2.

Brutto lønnsinntekt i naturalier (PY020G)
Dette dreier seg om de ikke-pengemessige inntektskomponentene som gratis eller til nedsatt pris kan inngå i
en arbeidsgivers lønnsmessige ytelser til en lønnstaker(1).
Brutto lønnsinntekt i naturalier omfatter:
–

firmabil og tilhørende utgifter (f.eks. gratis drivstoff, bilforsikring, eventuelle skatter og avgifter) til enten
privat bruk eller både privat og arbeidsmessig bruk,

–

gratis eller subsidierte måltider, matkuponger,

–

refusjon eller utbetaling av boligutgifter (f.eks. regninger for gass, elektrisitet, vann, telefon eller
mobiltelefon),

–

andre varer og tjenester som arbeidsgiveren gir sine lønnstakere gratis eller til redusert pris, når de
utgjør en vesentlig inntektskomponent på nasjonalt plan eller de utgjør en vesentlig inntektskomponent i
særskilte grupper av husholdninger.

Verdien av gratis varer og tjenester skal beregnes på grunnlag av markedsverdien av disse varene og tjenestene.
Verdien av varer og tjenester til redusert pris skal beregnes som differansen mellom markedsverdien og det
beløp som betales av arbeidsgiveren.
Den omfatter ikke:

2.1.3.

–

arbeidsgiverens kostnader ved å skaffe eller yte disse varene og tjenestene dersom de er nødvendige for at
lønnstakeren skal kunne utføre sitt arbeid,

–

boligtjenester på en arbeidsplass dersom de ikke kan benyttes av lønnstakerens husholdning,

–

bolig som arbeidsgiveren stiller til lønnstakerens rådighet gratis eller til redusert husleie som
husholdningens hovedbosted (beregnet verdi av boligen som stilles til disposisjon gratis eller til redusert
husleie, inngår i «Beregnet leie» (HY030G)),

–

bolig som stilles til en lønnstakers rådighet gratis eller til redusert husleie som husholdningens
sekundærbolig,

–

godtgjøringer til lønnstakeren for innkjøp av verktøy, utstyr, klær osv. som er nødvendige utelukkende
eller hovedsakelig i forbindelse med vedkommendes arbeid,

–

særlige måltider eller drikkevarer som følge av ekstraordinære arbeidsforhold,

–

eventuelle varer eller tjenester som stilles til lønnstakerens rådighet på arbeidsstedet, eller som er
nødvendige på grunn av arbeidets art (f.eks. obligatoriske legeundersøkelser).

Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (PY030G)
Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier omfatter lov-, tariff- eller kontraktfestede utbetalinger i løpet av
inntektsreferanseperioden, foretatt av arbeidsgiver for sine lønnsmottakere til forsikringsgivere (sosialforsikringsordninger og private ordninger), til forsikring mot sosiale risikoer.
Følgende inngår:

(1)

–

arbeidsgivers premie til private pensjonsordninger,

–

arbeidsgivers premie til privat helseforsikring,

–

arbeidsgiveres premie til livsforsikring,

–

arbeidsgivers premie til andre arbeidsgiverforsikringsordninger (f.eks. uføreforsikring),

–

abeidsgiveravgifter til offentlige forsikringsordninger (trygd) (herunder lønnsavgift som oppkreves med
henblikk på sosialforsikring).

Dersom varer eller tjenester tilbys til bruk både til private og arbeidsmessige formål, skal privat bruk beregnes i forhold til total
bruk, og denne andelen settes i forhold til totalverdien.
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2.2.

Næringsinntekt
Næringsinntekt er definert som den inntekt som enkeltindivider eller deres familiemedlemmer mottar
i løpet av inntektsreferanseperioden som resultat av nåværende eller tidligere utøvelse av selvstendig
virksomhet. Selvstendig virksomhet er virksomhet der vederlaget er direkte avhengig av overskuddet (eller
overskuddspotensialet) fra de varer og tjenester som produseres (eget konsum regnes som del av overskuddet).
Den selvstendig næringsdrivende treffer beslutningene om foretakets virksomhet eller delegerer slike
beslutninger, men forblir ansvarlig for foretakets ve og vel. (I denne sammenheng omfatter «foretak» også
enkeltmannsforetak). Inntektsgivende hobbyer skal regnes som selvstendig virksomhet.
Dersom de innsamlede eller utarbeidede inntektsdataene gjelder et tidsrom før referanseperioden, skal
grunnleggende justeringer foretas slik at dataene er tilpasset inntektsreferanseperioden.
Næringsinntekt deles inn i:

2.2.1.

1.

Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder royalties) (PY050G),

2.

Verdi av varer produsert til eget konsum (PY070G).

Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder royalties) (PY050G)
Følgende inngår:
–

netto driftsoverskudd/-underskudd for arbeidende eiere av, eller partnere i, foretak uten selvstendig
rettsevne, minus renter på næringslån,

–

royalties for verk, oppfinnelser osv. som ikke inngår i resultatregnskapet til foretak uten selvstendig
rettsevne,

–

leieinntekter fra forretningsbygg, kjøretøyer, utstyr osv. som ikke inngår i resultatregnskapet til foretak
uten selvstendig rettsevne, etter fradrag av tilhørende kostnader som renter på lån, reparasjoner og
vedlikehold og forsikring.

Følgende inngår ikke:
–

styrehonorarer til eiere av foretak med selvstendig rettsevne (inngår i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller
tilsvarende» (PY010G)),

–

utbytte fra foretak med selvstendig rettsevne (inngår i «Renteinntekter, utbytte, overskudd fra
kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne» (HY090G)),

–

overskudd fra kapitalinvesteringer i et foretak uten selvstendig rettsevne der personen ikke arbeider
(«stille deltaker») (inngår i «Renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten
selvstendig rettsevne» (HY090G)),

–

leieinntekter fra utleie av grunn og inntekter fra pensjonærer og losjerende (inngår i «Inntekt fra utleie av
eiendom eller grunn» (HY040G)),

–

leieinntekter fra utleie av boliger som ikke inngår i resultatregnskapet til foretak uten selvstendig rettsevne
(inngår i «Inntekt fra utleie av eiendom eller grunn» (HY040G)).

Inntekt fra selvstendig virksomhet beregnes som:
–

markedsrettet produksjon (bruttoinntekter/-omsetning, herunder verdien av varer som er produsert av
foretaket, men konsumert av den selvstendig næringsdrivende eller hans/hennes husholdning),

–

pluss markedsverdien av varer og tjenester som er innkjøpt til foretaket uten selvstendig rettsevne, men
konsumert av den selvstendig næringsdrivende og medlemmene av hans/hennes husholdning,

–

pluss formuesinntekt fra foretakets aktiva, finansielle og andre,
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–

minus produktinnsats (råstoff-, salgs-, distribusjons-, vedlikeholds- og administrasjonskostnader osv.),

–

minus lønnskostnader (arbeidstakeres lønn og trygde- og pensjonspremier),

–

minus produksjons- og importavgifter,

–

minus betalte renter på næringslån,

–

minus utgifter til leie av grunn og annen naturkapital som foretaket leier,

–

minus kapitalslit,

–

pluss tilskudd.

Når den selvstendig næringsdrivende eller foretaket utarbeider et årsregnskap for skatteformål, skal
bruttofortjenesten/-tapet i praksis beregnes som det netto driftsoverskuddet/-underskuddet som vises i
nevnte skatteregnskap for de seneste tolv måneder, før fradrag av inntektsskatt og lovfestede trygde- og
pensjonspremier.
Dersom det ikke foreligger årsregnskap enten for skatteformål eller som foretaksregnskap, kan næringsinntekten
måles ved å legge sammen de pengebeløp (og varer) som tas ut av foretaket for personlig bruk (konsum eller
sparing, herunder markedsverdien av varer som foretaket har produsert eller kjøpt, men som går til personlig
bruk).
2.2.2.

Verdi av varer produsert til eget konsum (PY070G)
Med verdien av varer produsert til eget konsum menes verdien av mat og drikkevarer som både produseres og
konsumeres i samme husholdning.
Verdien av varer produsert til eget konsum skal beregnes som markedsverdien av produserte varer minus
kostnader ved produksjonen.
Verdien av mat og drikkevarer skal inngå når den utgjør en vesentlig inntektskomponent på nasjonalt plan eller
en vesentlig inntektskomponent for særskilte grupper av husholdninger.
Denne verdien omfatter ikke:
–

verdien av husholdningstjenester,

–

all produksjon for salg og alle uttak fra et foretak av en selvstendig næringsdrivende (disse verdiene inngår
i «Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder royalties) (PY050G)).

2.3.

Beregnet leie

2.3.1.

Beregnet leie (HY030G)
Med beregnet leie menes verdien som skal beregnes for alle husholdninger som angir at de ikke betaler full
leie, enten fordi de er eiere av egen bolig, leier boligen til under markedspris eller fordi boligen er gratis.
Beregnet leie skal anslås bare for boliger (og eventuelle tilhørende bygninger som f.eks. garasjer) som
husholdningen benytter som hovedbosted.
Verdien som skal beregnes, skal tilsvare markedsleien for en tilsvarende bolig, minus eventuell leie som faktisk
betales (dersom boligen leies til under markedspris), minus eventuelle tilskudd fra offentlige myndigheter eller
ideelle organisasjoner (dersom det er snakk om en egen bolig eller boligen leies til under markedspris), minus
eventuelle mindre utgifter til reparasjon eller oppussing som eieren av egen bolig utfører selv, og som er av
den typen som utleier vanligvis utfører.
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Markedsleie er den leie som betales på det private marked for retten til å bruke en umøblert bolig, ikke
medregnet utgifter til oppvarming, vann, strøm osv.

Formuesinntekt

2.4.

Formuesinntekt defineres som inntekt minus påløpte kostnader som eieren av et finansielt aktivum
eller naturkapital (grunn) mottar i løpet av inntektsreferanseperioden for å stille finansielle midler eller
naturkapitalen til rådighet for en annen institusjonell enhet.

Formuesinntekt deles inn i:

2.4.1.

1.

renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne (HY090G),

2.

inntekt fra utleie av eiendom eller grunn (HY040G).

Renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne (HY090G)

Med renteinntekter (inngår ikke i resultatregnskapet til foretak uten selvstendig rettsevne), utbytte og
overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne menes renteinntekter fra aktiva som
f.eks. bankkontoer, innskuddsbevis, obligasjoner osv., utbytte og overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak
uten selvstendig rettsevne der personen ikke arbeider, mottatt i løpet av inntektsreferanseperioden, minus
påløpte kostnader.

2.4.2.

Inntekt fra utleie av eiendom eller grunn (HY040G)

Med inntekt fra utleie av eiendom eller grunn menes inntekten i løpet av inntektsreferanseperioden fra utleie
av eiendom (f.eks. utleie av en bolig som ikke inngår i resultatregnskapet til foretak uten selvstendig rettsevne,
inntekter fra pensjonærer eller losjerende, eller inntekter fra utleie av grunn) etter fradrag av kostnader som
pantelånsrenter, mindre reparasjoner, vedlikehold, forsikring og andre kostnader.

2.5.

Mottatte løpende overføringer

2.5.1.

Støndader

Med stønader(1) menes løpende overføringer som husholdningen mottar i inntektsreferanseperioden(2) fra
offentlige instanser og ideelle organisasjoner, gjennom kollektivt organiserte ordninger eller utenfor slike
ordninger, for å redusere den økonomiske belastningen forbundet med en rekke risikoer eller behov.

De omfatter verdien av trygde- og pensjonspremier og inntektsskatt som mottakeren betaler av stønadene, til
sosialforsikringsordningen eller skattemyndighetene.

For at en overføring skal regnes som en stønad, må den oppfylle ett av to kriterier:

(1)
(2)

–

obligatorisk dekning (i henhold til lov, forskrift eller tariffavtale) for den berørte gruppen,

–

den må være basert på prinsippet om sosial solidaritet (f.eks. dersom det dreier seg om en forsikringsbasert
pensjon, skal ikke premien og rettighetene settes i forhold til den individuelle risikoen for den som
omfattes av ordningen).

Stønadene som inngår i EU-SILC, er, med unntak for boligtilskudd, begrenset til kontantytelser.
For å få et mer presist bilde av husholdningens velferd, bør stønader i form av engangsutbetalinger som er mottatt i løpet av
inntektsreferanseperioden, behandles i samsvar med Eurostats tekniske anbefalinger. På samme måte kan engangsutbetalinger som
er mottatt før inntektsreferanseperioden, medregnes og beregnes i samsvar med Eurostats anbefalinger.
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Stønader inndeles i:
1.

ytelser til familier/barn (HY050G),

2.

boligtilskudd (HY070G),

3.

ytelser ved arbeidsløshet (PY090G),

4.

ytelser ved høy alder (PY100G),

5.

ytelser til etterlatte (PY110G),

6.

ytelser ved sykdom (PY120G),

7.

ytelser ved uførhet (PY130G),

8.

utdanningsstøtte (PY140G),

9.

øvrige ytelser ved sosial utstøting(HY060G).

Stønader omfatter ikke:
–

ytelser fra ordninger som mottakeren har foretatt utelukkende frivillige innbetalinger til, uavhengig av
arbeidsgiver eller offentlig forvaltning (inngår i «Pensjoner fra individuelle private ordninger (som ikke
omfattes av ESSPROS)» (PY080G)).

2.5.1.1. Y t e l s e r t i l f a m i l i e r / b a r n ( H Y 0 5 0 G )
Med ytelser til familier/barn menes stønader som:
–

gir økonomisk støtte til husholdninger som har omsorg for barn,

–

gir økonomisk støtte til personer som har omsorg for andre slektninger enn barn.

Følgende inngår:
–

inntektserstatning i forbindelse med fødsel: faste eller inntektsrelaterte utbetalinger som skal kompensere
inntektstap som følge av fravær fra arbeidet i perioden før og/eller etter nedkomst eller i forbindelse med
adopsjon,

–

fødselspenger: stønad som vanligvis utbetales som engangsbeløp eller flere delbeløp i forbindelse med
fødsel eller adopsjon,

–

ytelse ved foreldrepermisjon: stønad som betales til enten mor eller far når de avbryter arbeidet eller
reduserer arbeidstiden på grunn av omsorg for barn, som regel små barn,

–

barnetrygd: periodiske utbetalinger til et husholdningsmedlem med forsørgede barn, for å bidra til å dekke
kostnadene ved å forsørge barn,

–

andre kontantytelser: stønader som utbetales uavhengig av barnetrygd for å hjelpe husholdninger til
å dekke særlige kostnader, f.eks. kostnader i forbindelse med særlige behov i familier med enslige
foreldre eller familier med funksjonshemmede barn. Disse stønadene kan utbetales periodisk eller som
engangsbeløp.

Følgende inngår ikke:
–

utbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker i stedet for lønn gjennom en sosialforsikringsordning når
hun ikke kan arbeide på grunn av fødselspermisjon, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig
kan identifiseres som stønader (inngår i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)),
tilleggsutbetalinger fra arbeidsgiver til arbeidstaker for å supplere godtgjøringer fra sosialforsikringsordni
nger ved fødselspermisjon, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader
(inngår i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)).
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2.5.1.2. B o l i g t i l s k u d d ( H Y 0 7 0 G )
Med boligtilskudd menes tiltak fra offentlige myndigheter for å hjelpe husholdninger til å klare boutgiftene. Et
vesentlig kriterium for fastsettelsen av boligtilskuddets størrelse er hvorvidt støtten er behovsprøvd.
Følgende inngår:
–

husleiestønad: en løpende behovsprøvd overføring som tilstås av offentlige myndigheter til leietakere,
midlertidig eller over lengre tid, som hjelp til betaling av husleie,

–

stønad til eiere av egen bolig: en behovsprøvd overføring fra offentlige myndigheter til eiere av egen bolig
for å lette deres løpende boligutgifter: i praksis ofte til å hjelpe til med å betale avdrag og/eller renter på
pantelån.

Følgende inngår ikke:
–

sosial boligpolitikk organisert gjennom skattesystemet (dvs. skattefordeler),

–

alle kapitaloverføringer (særlig investeringstilskudd).

2.5.1.3. Y t e l s e r v e d a r b e i d s l ø s h e t ( P Y 0 9 0 G )
Med ytelser ved arbeidsløshet menes stønader som helt eller delvis erstatter en lønnstakers inntektstap på
grunn av tap av inntektsgivende arbeid, sikrer et eksistensminimum (eller bedre) for personer som trer inn
eller gjeninntrer på arbeidsmarkedet, kompenserer inntektstap på grunn av delvis arbeidsløshet, helt eller
delvis erstatter en eldre arbeidstakers inntektstap på grunn av tap av inntektsgivende arbeid før lovfestet
pensjonsalder som følge av nedleggelser av økonomiske årsaker, bidrar til å dekke kostnadene ved opplæring
eller omskolering av arbeidssøkere eller reise- eller flytteutgifter i forbindelse med arbeidssøking.
Følgende inngår:
–

ytelser ved full arbeidsløshet: ytelser som erstatter inntektstap når en person er arbeidsdyktig og
disponibel, men ikke finner passende arbeid, herunder personer som ikke har arbeidet tidligere,

–

ytelser ved delvis arbeidsløshet: ytelser som erstatter tap av lønn når arbeidsgiver reduserer arbeidstiden,
uansett årsak (lavkonjunktur, teknisk driftsstans, værforhold, ulykker osv.), men uten at arbeidsforholdet
avbrytes,

–

førtidspensjonering på grunn av arbeidsmarkedssituasjonen: periodiske utbetalinger til eldre arbeidstakere
som går av med pensjon før normal pensjonsalder på grunn av arbeidsløshet eller nedbemanning
forårsaket av økonomiske tiltak som omstrukturering av en bransje eller et foretak. Disse utbetalingene
opphører normalt når mottakeren får rett til alderspensjon,

–

tilskudd til yrkesrettet opplæring: utbetalinger fra trygdeforvaltning eller offentlige organer til målgrupper
på arbeidsmarkedet som deltar i omskoleringsprogrammer for å bedre sine sysselsettingsmuligheter,

–

mobilitet og bosetting: utbetalinger fra trygdeforvaltninger eller offentlige organer til arbeidsløse for å
oppmuntre dem til å flytte eller skifte yrke for å søke eller få arbeid,

–

sluttvederlag ved fratredelse (utbetalinger som kompensasjon til arbeidstakere når arbeidsforholdet
opphører før arbeidstakeren har nådd normal pensjonsalder for den aktuelle stillingen),

–

sluttvederlag ved overtallighet: kapitalbeløp utbetalt til arbeidstakere som uforskyldt blir oppsagt av et
foretak som avvikler eller reduserer sin virksomhet,

–

andre kontantytelser: andre former for økonomisk støtte, særlig utbetalinger til langtidsledige.
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Følgende inngår ikke:
–

barnetrygd utbetalt for forsørgede barn (inngår i «Ytelser til familier/barn» (HY050G)).

2.5.1.4. Y t e l s e r v e d h ø y a l d e r ( P Y 1 0 0 G )
Med ytelser ved høy alder menes stønad ved risikoer knyttet til alderdom, inntektstap, utilstrekkelig inntekt,
manglende evne til selv å utføre daglige gjøremål, nedsatt deltakelse i det sosiale liv osv.
Ytelser ved høy alder omfatter stønader som gir en erstatningsinntekt når en eldre person trekker seg tilbake
fra arbeidsmarkedet, eller sikrer en viss inntekt når en person når en bestemt alder.
Følgende inngår:
–

alderspensjoner: periodiske utbetalinger som skal opprettholde mottakerens inntekt når han eller hun
trekker seg tilbake fra inntektsgivende arbeid ved normal pensjonsalder, eller sikre inntekten til eldre
personer,

–

førtidspensjon: periodiske utbetalinger som skal opprettholde mottakerens inntekt når han eller hun går
av med pensjon før normal pensjonsalder i henhold til den relevante ordningen eller referanseordningen.
Dette kan medføre redusert normal pensjon,

–

delpensjon: periodiske utbetalinger av en del av full alderspensjon til eldre arbeidstakere som fortsetter å
arbeide, men med redusert arbeidstid, eller som har en inntekt fra yrkesvirksomhet som er lavere enn et
nærmere angitt tak,

–

pleiestønad: ytelse som utbetales til gamle som trenger hyppig eller konstant bistand, for å bidra til å dekke
ekstra pleieutgifter (bortsett fra legehjelp) når ytelsen ikke er refusjon av dokumenterte utgifter,

–

ytelser som utbetales til etterlatte etter normal pensjonsalder,

–

kontantytelser ved uførhet som utbetales etter normal pensjonsalder,

–

engangsutbetalinger ved oppnådd normal pensjonsalder,

–

andre kontantytelser: andre periodiske stønader og engangsstønader som utbetales ved pensjonering
eller i forbindelse med alderdom, f.eks. kapitalbeløp til personer som ikke helt oppfyller kravene til
periodisk alderspensjon, eller som har vært medlemmer i en ordning som bare omfatter kapitalbeløp ved
pensjonering.

Følgende inngår ikke:
–

barnetrygd for forsørgede barn (inngår i «Ytelser til familier/barn» (HY050G)),

–

førtidspensjoner på grunn av arbeidsmarkedssituasjonen eller nedsatt arbeidsdyktighet (inngår i
henholdsvis «Ytelser ved arbeidsløshet» (PY090G) og «Ytelser ved uførhet» (PY130G)),

–

ytelser som utbetales til gamle som trenger hyppig eller konstant bistand, for å bidra til å dekke ekstra
pleieutgifter, når ytelsen er refusjon av dokumenterte utgifter.

2.5.1.5. Y t e l s e r t i l e t t e r l a t t e ( P Y 1 1 0 G )
Med ytelser til etterlatte menes ytelser som sikrer personer under pensjonsalder en midlertidig eller fast
inntekt når de har mistet sin ektefelle eller partner eller en annen pårørende, vanligvis når vedkommende var
mottakerens hovedforsørger.
Ytelsesberettigede etterlatte kan være den avdødes ektefelle eller tidligere ektefelle, barn, barnebarn, foreldre
eller andre slektninger. I noen tilfeller kan ytelsen utbetales til en person utenfor familien.
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En etterlatteytelse tilstås vanligvis på grunnlag av en avledet rettighet, dvs. en rettighet som opprinnelig
tilhørte en annen person, og dennes død er en forutsetning for at ytelsen tilstås.
Følgende inngår:
–

etterlattepensjon: periodiske utbetalinger til personer hvis rett til ytelsen er avledet av deres forhold til en
avdød person som var omfattet av en ordning (enker, enkemenn, foreldreløse barn o.l.),

–

gravferdshjelp: engangsbeløp til personer som er ytelsesberettiget som følge av sitt forhold til en avdød
person (enker, enkemenn, foreldreløse barn o.l.),

–

andre kontantytelser: andre periodiske utbetalinger eller engangsutbetalinger i kraft av en etterlatt persons
avledede rettighet.

Følgende inngår ikke:
–

barnetrygd for forsørgede barn (inngår i «Ytelser til familier/barn» (HY050G)),

–

begravelseskostnader,

–

tilleggsutbetalinger fra arbeidsgiver til andre ytelsesberettigede for å supplere ytelser til etterlatte fra en
sosialforsikringsordning, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader
(inngår i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)),

–

ytelser til etterlatte utbetalt etter normal pensjonsalder (inngår i «Ytelser ved høy alder» (PY100G)).

2.5.1.6. Y t e l s e r v e d s y k d o m ( P Y 1 2 0 G )
Med ytelser ved sykdom menes kontantytelser som helt eller delvis erstatter inntektstap ved midlertidig
arbeidsudyktighet på grunn av sykdom eller skade.
Følgende inngår:
–

betalt sykepermisjon: faste eller inntektsrelaterte utbetalinger som helt eller delvis skal kompensere
inntektstapet for personer omfattet av en sosialforsikringsordning dersom de blir midlertidig arbeidsudyktige på grunn av sykdom eller skade. Disse ytelsene kan utbetales av selvstendige sosialforsikringsordninger, men de kan også gis av arbeidsgiveren i form av fortsatt lønnsutbetaling under
sykdomsperioden,

–

betalt permisjon i forbindelse med forsørgede barns sykdom eller skade,

–

andre kontantytelser: diverse utbetalinger til personer omfattet av en sosialforsikringsordning i forbindelse
med sykdom eller skade.

Følgende inngår ikke:
–

kontantytelser som erstatter inntektstap ved midlertidig arbeidsudyktighet på grunn av graviditet (inngår i
«Ytelser til familier/barn» (HY050G)),

–

kontantytelser som erstatter inntektstap ved midlertidig arbeidsudyktighet på grunn av uførhet (inngår i
«Ytelser ved uførhet» (PY130G)),

–

utbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker i stedet for lønn gjennom en sosialforsikringsordning når
arbeidstakeren ikke kan arbeide på grunn av sykdom, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan
identifiseres som stønader (inngår i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)),

–

tilleggsutbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker for å supplere godtgjøringen ved sykdom fra en sosialforsikringsordning, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader (inngår
i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)).
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2.5.1.7. Y t e l s e r v e d u f ø r h e t ( P Y 1 3 0 G )
Med ytelser ved uførhet menes ytelser som sikrer personer under normal pensjonsalder en inntekt dersom deres
arbeidsdyktighet på grunn av en fysisk eller psykisk funksjonshemming ligger under et minstenivå fastsatt i
lovgivningen.
Med uførhet menes manglende eller begrenset evne til å delta i økonomisk virksomhet eller leve et normalt
liv på grunn av en fysisk eller psykisk funksjonshemming som forventes å være varig eller vedvare ut over en
fastsatt minsteperiode.
Følgende inngår:
–

uførepensjon: periodiske utbetalinger for å opprettholde eller sikre inntekten til en person under normal
pensjonsalder med en funksjonshemming som gjør at vedkommendes arbeidsdyktighet ligger under et
minstenivå fastsatt i lovgivningen,

–

førtidspensjon som følge av nedsatt arbeidsdyktighet: periodiske utbetalinger til eldre arbeidstakere som
går av med pensjon før normal pensjonsalder på grunn av nedsatt arbeidsdyktighet. Disse pensjonene
opphører normalt når mottakeren får rett til alderspensjon,

–

pleiestønad: ytelse som utbetales til uføre under normal pensjonsalder som trenger hyppig eller konstant
bistand, for å bidra til å dekke ekstra pleieutgifter (bortsett fra legehjelp). Ytelsen kan ikke være en
refusjon av dokumenterte utgifter,

–

økonomisk integrasjon av funksjonshemmede: godtgjøringer til uføre når de utfører arbeid som er tilpasset
deres tilstand, vanligvis i en vernet bedrift, eller når de deltar i yrkesrettet opplæring,

–

ytelser ved uførhet til funksjonshemmede barn i kraft av egne rettigheter, uavhengig av forsørgerforhold,

–

andre kontantytelser: periodiske ytelser og engangsutbetalinger som ikke omfattes av ovenstående
punkter, som f.eks. tidvis inntektsstøtte osv.

Følgende inngår ikke:
–

ytelser som helt eller delvis skal erstatte inntektstap ved midlertidig arbeidsudyktighet på grunn av
sykdom eller skade (inngår i «Ytelser ved sykdom» (PY120G)),

–

barnetrygd til mottakere av uførepensjon (inngår i «Ytelser til familier/barn» (HY050G)),

–

ytelser til etterlatte som har vært forsørget av uføre, f.eks. pensjoner (inngår i «Ytelser til etterlatte»
(PY110G)),

–

ytelser som er refusjon av dokumenterte utgifter,

–

kontantytelser ved uførhet som utbetales etter normal pensjonsalder (inngår i «Ytelser ved høy alder»
(PY100G)),

–

utbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker eller tidligere lønnstaker i stedet for lønn gjennom en
sosialforsikringsordning når lønnstakeren ikke kan arbeide på grunn av uførhet, dersom slike utbetalinger
ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader (inngår i «Lønnstakerens bruttoinntekt i kontanter
eller tilsvarende» (PY010G)),

–

tilleggsutbetalinger fra arbeidsgiver til en lønnstaker eller tidligere lønnstaker for å supplere godtgjøringen
ved uførhet fra en sosialforsikringsordning, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres
som stønader (inngår i «Arbeidstakerens bruttoinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)).
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2.5.1.8. U t d a n n i n g s s t ø t t e ( P Y 1 4 0 G )
Med utdanningsstøtte menes legater, stipender og andre ytelser til studenter.
2.5.1.9. Ø v r i g e y t e l s e r v e d s o s i a l u t s t ø t i n g ( H Y 0 6 0 G )
Stønader klassifisert som «øvrige ytelser ved sosial utstøting» omfatter «sosialt utstøtte» eller «personer som
risikerer sosial utstøting». Dette er en generell definisjon, men målgruppene er (bl.a.) fattige, innvandrere,
flyktninger, narkomane, alkoholikere og voldsofre.
Følgende inngår:

2.5.2.

–

inntektsstøtte: periodiske utbetalinger til personer med utilstrekkelige midler. Kravene for å være berettiget
kan foruten personlige midler også gjelde nasjonalitet, bosted, alder, tilgjengelighet på arbeidsmarkedet
og familiesituasjon. Ytelsene kan være av begrenset eller ubegrenset varighet, de kan utbetales til
enkeltpersonen eller til familien, og de kan gis av sentrale eller lokale myndigheter,

–

andre kontantytelser: støtte til fattige og utsatte personer for å lindre fattigdom eller hjelpe i vanskelige
situasjoner. Disse ytelsene kan komme fra private ideelle organisasjoner.

Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY080G)
Med regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger menes regelmessige pengebeløp som
mottas fra andre husholdninger eller personer i løpet av inntektsreferanseperioden.
Følgende inngår:
–

pliktige underholdsbidrag,

–

frivillige underholdsbidrag som mottas regelmessig,

–

regelmessig kontantstøtte fra personer som ikke tilhører husholdningen,

–

regelmessig kontantstøtte fra husholdninger i utlandet.

Følgende inngår ikke:
–

Gratis eller subsidiert bolig som stilles til rådighet av en annen husholdning (inngår i «Beregnet leie»
(HY030G)).

2.6.

Andre inntekter

2.6.1.

Inntekt for personer under 16 år (HY110G)
Inntekt for personer under 16 år defineres som bruttoinntekten for alle medlemmer av husholdningen under 16
år i løpet av inntektsreferanseperioden.
Følgende inngår ikke:
–

overføringer mellom husholdningsmedlemmer,

–

inntekt på husholdningsnivå (dvs. variablene HY040G, HY050G, HY060G, HY070G, HY080G og
HY090G).

2.7.

Rentebetalinger

2.7.1.

Renter betalt på pantelån (HY100G)
Med renter betalt på pantelån menes samlet bruttobeløp, før eventuelle fradrag for skattekreditt eller
skattefritak, av renter som betales på pantelån på husholdningens hovedbosted i løpet av inntektsreferanseperioden.
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Følgende inngår ikke:

2.8.

–

andre betalinger på pantelån, enten renter eller avdrag, på samme tid, f.eks. låneforsikring eller bolig- og
innboforsikring,

–

betalinger på lån som er tatt opp med sikkerhet i boligen til finansiering av utgifter til boligformål (f.eks.
reparasjoner, rehabilitering, vedlikehold osv.) eller til andre formål,

–

betalte avdrag på lån.

Betalte løpende overføringer
Betalte løpende overføringer inndeles i:

2.8.1.

1.

Inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier (HY140G),

2.

Ordinær formuesskatt (HY120G),

3.

Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (PY030G),

4.

Regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY130G).

Inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier (HY140G)
Med inntektsskatt menes skatt på inntekter, utbytte og kapitalgevinster. Den fastsettes på grunnlag av faktisk
eller antatt inntekt for enkeltpersoner, husholdninger eller beskatningsenheter. Den omfatter skatt beregnet på
eiendom, grunn eller fast eiendom når disse brukes som beregningsgrunnlag for eierens inntekt.
Inntektsskatt omfatter:
–

skatt av enkeltpersoners, husholdningers eller beskatningsenheters inntekter (inntekter fra arbeid, eiendom,
næringsvirksomhet, pensjoner osv.), herunder skatt som trekkes av arbeidsgiver, andre kildeskatter og skatt
av eierinntekter fra foretak uten selvstendig rettsevne som er betalt i løpet av inntektsreferanseperioden,

–

som et unntak kan medlemsstater som bruker data fra registre og andre medlemsstater som finner det
mest hensiktsmessig, rapportere skatt av «mottatt inntekt» i inntektsreferanseåret, dersom dette bare i
ubetydelig grad påvirker sammenlignbarheten,

–

eventuell tilbakebetalt skatt som er mottatt i inntektsreferanseperioden eller tidligere år. Dette beløpet skal
trekkes fra verdien for betalt skatt,

–

renter på skatterestanser og straffegebyrer pålagt av skattemyndighetene.

Inntektsskatt omfatter ikke:
–

avgifter for jakt- og fiskerettigheter.

Med trygde- og pensjonspremier menes de premier som lønnstakere, selvstendig næringsdrivende, arbeidsløse,
pensjonister og eventuelt andre personer betaler inn til lovpliktige offentlige eller arbeidsgiverbaserte sosialforsikringsordninger (pensjon, sykdom osv.) i løpet av inntektsreferanseperioden.
2.8.2.

Ordinær formuesskatt (HY120G)
Med ordinær formuesskatt menes skatt som eier betaler regelmessig på eiendomsretten eller bruksretten til
grunn eller bygninger, samt løpende skatter på nettoformue og andre aktiva (smykker, andre ytre tegn på
rikdom). Den ordinære formuesskatten som skal rapporteres, er den som er innbetalt i løpet av inntektsreferanseperioden.
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Renter på skatterestanser og straffegebyrer som er pålagt av skattemyndighetene og betalt i løpet av inntektsreferanseperioden, samt boskatt som leietakere har betalt direkte til skattemyndighetene i løpet av inntektsreferanseperioden, inngår også.
Følgende inngår ikke:

2.8.3.

–

engangsskatter som f.eks. arve- eller gaveavgifter,

–

skatt på formue, grunn eller fast eiendom som brukes som grunnlag for å anslå eierens inntekt (inngår i
«Inntektsskatt og skatt på trygde- og pensjonspremier» (HY140G)),

–

skatt på grunn, bygninger eller andre aktiva som eies eller leies ut av foretak og benyttes av dem til
produksjonsvirksomhet (dette betraktes som skatt på produksjon og trekkes fra markedsrettet produksjon
i næringsinntekt for å lage komponenten «Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig
virksomhet» (herunder royalties) (PY050G)).

Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (PY030G)
Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier er definert under lønnsinntekt.

2.8.4.

Regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY130G)
Med regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger menes pengebeløp som husholdningen
betaler regelmessig til andre husholdninger i løpet av inntektsreferanseperioden.
Regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger omfatter:

3.

–

pliktige underholdsbidrag,

–

frivillige underholdsbidrag som betales regelmessig,

–

regelmessig kontantstøtte til personer som ikke tilhører husholdningen,

–

regelmessig kontantstøtte til husholdninger i utlandet.

NETTOINNTEKTSKOMPONENTER
Nettoinntektskomponentene beregnes ut fra tilsvarende bruttoinntektskomponenter ved at kildeskatt og trygdeog pensjonspremier trekkes fra.
Nettokomponentene kan oppgis:
1.

etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier,

2.

etter fradrag av kildeskatt,

3.

etter fradrag av trygde- og pensjonspremier.

4.

SAMLET BRUTTO HUSHOLDNINGSINNTEKT OG SAMLET DISPONIBEL
HUSHOLDNINGSINNTEKT

4.1.

Samlet brutto husholdningsinntekt (HY010) beregnes på følgende måte:
Summen av alle husholdningsmedlemmenes personlige bruttoinntektskomponenter (brutto lønnsinntekt i
kontanter eller tilsvarende (PY010G); brutto lønnsinntekt i naturalier ((PY020G); arbeidsgivers trygde- og
pensjonspremier (PY030G); bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder
royalties) (PY050G); verdi av varer produsert til eget konsum (PY070G); ytelser ved arbeidsløshet (PY090G);
ytelser ved høy alder (PY100G); ytelser til etterlatte (PY110G); ytelser ved sykdom (PY120G); ytelser ved
uførhet (PY130G) og utdanningsstøtte (PY140G)) pluss bruttoinntektskomponenter på husholdningsnivå
(beregnet leie (HY030G); inntekt fra utleie av eiendom eller grunn (HY040G); ytelser til familier/
barn (HY050G); øvrige ytelser ved sosial utstøting (HY060G); boligtilskudd (HY070G); regelmessige
mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY080G); renteinntekter, utbytte, overskudd fra
kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne (HY090G); inntekt for personer under 16 år
(HY110G)) minus renter betalt på pantelån (HY100G).
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4.2.

Samlet disponibel husholdningsinntekt (HY020) beregnes på følgende måte:
Summen av alle husholdningsmedlemmenes personlige bruttoinntektskomponenter (brutto lønnsinntekt i
kontanter eller tilsvarende (PY010G); brutto lønnsinntekt i naturalier ((PY020G); arbeidsgivers trygde- og
pensjonspremier (PY030G); bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder
royalties) (PY050G); verdi av varer produsert til eget konsum (PY070G); ytelser ved arbeidsløshet (PY090G);
ytelser ved høy alder (PY100G); ytelser til etterlatte (PY110G); ytelser ved sykdom (PY120G); ytelser ved
uførhet (PY130G) og utdanningsstøtte (PY140G)) pluss bruttoinntektskomponenter på husholdningsnivå
(beregnet leie (HY030G); inntekt fra utleie av eiendom eller grunn (HY040G); ytelser til familier/
barn (HY050G); øvrige ytelser ved sosial utstøting (HY060G); boligtilskudd (HY070G); regelmessige
mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY080G); renteinntekter, utbytte, overskudd fra
kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne (HY090G); inntekt for personer under 16 år
(HY110G)) minus (arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier (PY030G); renter betalt på pantelån
(HY100G); ordinær formuesskatt (HY120G); regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger
(HY130G); inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier (HY140G)).
Variabelen HY140G omfatter justeringer i form av for mye/lite betalt inntektsskatt, kildeskatt og trygde- og
pensjonspremier (dersom det er relevant).
Eller:
Summen av alle husholdningsmedlemmers personlige nettoinntektskomponenter (dvs. etter fradrag av
kildeskatt og trygde- og pensjonspremier) (netto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende (PY010N);
netto lønnsinntekt i naturalier ((PY020N); nettofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet
(PY050N); verdi av varer produsert til eget konsum (PY070N); ytelser ved arbeidsløshet (PY090N); ytelser
ved høy alder (PY100N); ytelser til etterlatte (PY110N); ytelser ved sykdom (PY120N); ytelser ved uførhet
(PY130N) og utdanningsstøtte (PY140N)) pluss nettoinntektskomponenter (dvs. etter fradrag av kildeskatt
og trygde- og pensjonspremier) på husholdningsnivå (beregnet leie (HY030G); inntekt fra utleie av eiendom
eller grunn (HY040N); ytelser til familier/barn (HY050N); øvrige ytelser ved sosial utstøting (HY060N);
boligtilskudd (HY070N); regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY080N);
renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne (HY090N);
inntekt for personer under 16 år (HY110N)) minus (renter betalt på pantelån (HY100N); ordinær formuesskatt
(HY120G); regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY130N); tilbakebetalinger/
innbetalinger knyttet til justering av inntektsskatt (HY145N)).
Eller:
Summen av alle husholdningsmedlemmers personlige inntektskomponenter pluss inntektskomponenter på
husholdningsnivå, hvorav noen er netto (dvs. etter fradrag av kildeskatt eller trygde- og pensjonspremier
eller begge deler) og andre brutto, eller der alle er netto, men i noen tilfeller etter fradrag av kildeskatt, i
andre tilfeller etter fradrag av trygde- og pensjonspremier, eller etter fradrag av begge deler, etter at kildeskatt
og trygde- og pensjonspremier (HY140N), ordinær formuesskatt, regelmessige betalte kontantoverføringer
mellom husholdninger og arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier er trukket fra.
I dette tilfellet kan variabelen HY140N omfatte justeringer av for mye/lite betalt inntektsskatt, kildeskatt og
trygde- og pensjonspremier for noen inntektskomponenter.

4.3.

Samlet disponibel husholdningsinntekt før sosiale overføringer unntatt ytelser ved høy alder og
etterlatteytelser (HY022) beregnes på følgende måte:
Samlet disponibel husholdningsinntekt (HY020) minus samlede nettooverføringer, pluss ytelser ved høy
alder (PY100N) og ytelser til etterlatte (PY110N) (dvs. samlet disponibel inntekt (HY020) minus ytelser ved
arbeidsløshet (PY090N); ytelser ved sykdom (PY120N); ytelser ved uførhet (PY130N); utdanningsstøtte
(PY140N); ytelser til familier/barn (HY050N); øvrige ytelser ved sosial utstøting (HY060N) og boligtilskudd
(HY070N)).

4.4.

Samlet disponibel husholdningsinntekt før sosiale overføringer, medregnet ytelser ved høy alder og
etterlatteytelser (HY023), beregnes på følgende måte:
Samlet disponibel husholdningsinntekt (HY020) minus samlede nettooverføringer (ytelser ved arbeidsløshet
(PY090N); ytelser ved høy alder (PY100N); ytelser til etterlatte (PY110N); ytelser ved sykdom (PY120N);
ytelser ved uførhet (PY130N); utdanningsstøtte (PY140N); ytelser til familier/barn (HY050N); øvrige ytelser
ved sosial utstøting (HY060N) og boligtilskudd (HY070N)).
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5.

POSTER SOM IKKE BETRAKTES SOM DEL AV INNTEKTEN

5.1.

Premier til individuelle private pensjonsordninger (PY035G)

Med premier til individuelle private pensjonsordninger, innbetalt i referanseperioden, menes pensjonsforsikringer
som de enkelte husholdninger har tegnet på eget initiativ og for egen vinning, uavhengig av arbeidsgiver eller
offentlig forvaltning og utenfor sosialforsikringsordninger.

Disse premieinnbetalingene motsvarer pensjoner fra individuelle private ordninger (som ikke omfattes av
ESSPROS) (PY080G).

Følgende inngår: premier til individuelle pensjonsordninger som gir ytelser ved høy alder, til etterlatte og ved
sykdom, uførhet og arbeidsløshet.

5.2.

Pensjoner fra individuelle private ordninger (som ikke omfattes av ESSPROS) (PY080G)

Med pensjoner fra private ordninger (som ikke omfattes av ESSPROS) menes pensjoner og livrenter mottatt i
inntektsreferanseperioden i form av renter eller utbytte fra individuelle private forsikringsordninger, dvs. fullt
utbygde ordninger der premieinnbetalingene foretas av forsikringstakeren uavhengig av arbeidsgiver eller
offentlig forvaltning.

Følgende inngår:

–

pensjonsytelser ved høy alder, til etterlatte, ved sykdom, ved uførhet og ved arbeidsløshet, som mottas i
form av renter eller utbytte fra individuelle private forsikringsordninger.

Følgende inngår ikke:

–

pensjoner fra lovpliktige offentlige ordninger,

–

pensjoner fra lovpliktige arbeidsgiverbaserte ordninger.

TABELL 1
Målvariabler for bruttoinntekt på komponentnivå
Inntektskomponent

2.1. Brutto lønnsinntekt

2.2. Næringsinntekt

2.3. Beregnet leie

Variabel

Målvariabel

PY010G

Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende(1)

PY020G

Brutto lønnsinntekt i naturalier

PY030G

Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier

PY050G

Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig
virksomhet (herunder royalties)

PY070G

Verdi av varer produsert til eget konsum

HY030G

Beregnet leie
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Inntektskomponent

2.4. Formuesinntekt

Variabel

Nr. 9/397

Målvariabel

HY090G

Renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer
i foretak uten selvstendig rettsevne

HY040G

Inntekt fra utleie av eiendom eller grunn

2.5. Mottatte løpende
overføringer

Stønader

HY050G

Ytelser til familier/barn

HY060G

Øvrige ytelser ved sosial utstøting

HY070G

Boligtilskudd

PY090G

Ytelser ved arbeidsløshet

PY100G

Ytelser ved høy alder

PY110G

Ytelser til etterlatte

PY120G

Ytelser ved sykdom

PY130G

Ytelser ved uførhet

PY140G

Utdanningsstøtte

Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger

HY080G

Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom
husholdninger

2.6. Andre inntekter

HY110G

Inntekt for personer under 16 år

2.7. Rentebetalinger

HY100G

Renter betalt på pantelån

2.8. Betalte løpende
overføringer

HY140G

Inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier

HY120G

Ordinær formuesskatt

PY030G

Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier

HY130G

Regelmessige
husholdninger

(1)

betalte

kontantoverføringer

mellom

Dersom praktiske grunner tilsier det, kan noen inntektskomponenter inngå i andre (f.eks. kan firmabilen som i
utgangspunktet inngår i lønnsinntekt i naturalier, registreres som lønnsinntekt i kontanter).
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TABELL 2
Målvariabler for nettoinntekt på komponentnivå
Inntektskomponent

Variabel

Målvariabel

PY010N

Netto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende(1)

PY020N

Netto lønnsinntekt i naturalier

PY050N

Nettofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig
virksomhet (herunder royalties)

PY070N=PY070G

Verdi av varer produsert til eget konsum

2.3. Beregnet leie

HY030N=HY030G

Beregnet leie

2.4. Formuesinntekt

HY090N

Renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer
i foretak uten selvstendig rettsevne

HY040N

Inntekt fra utleie av eiendom eller grunn

2.1. Netto lønnsinntekt

2.2. Næringsinntekt

2.5. Mottatte løpende
overføringer
Stønader
HY050N

Ytelser til familier/barn

HY060N

Øvrige ytelser ved sosial utstøting

HY070N

Boligtilskudd

PY090N

Ytelser ved arbeidsløshet

PY100N

Ytelser ved høy alder

PY110N

Ytelser til etterlatte

PY120N

Ytelser ved sykdom

PY130N

Ytelser ved uførhet

PY140N

Utdanningsstøtte

Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger
HY080N

Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom
husholdninger
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Inntektskomponent

Variabel
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Målvariabel

2.6. Andre inntekter

HY110N

Inntekt for personer under 16 år

2.7. Rentebetalinger

HY100N

Renter betalt på pantelån

2.8. Betalte løpende
overføringer

HY140N

Inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier

HY145N

Tilbakebetalinger/innbetalinger knyttet til skattemessige
justeringer

HY120N=HY120G

Ordinær formuesskatt

HY130N

Regelmessige
husholdninger

(1)

betalte

kontantoverføringer

mellom

Dersom praktiske grunner tilsier det, kan noen inntektskomponenter inngå i andre (f.eks. kan firmabilen som i
utgangspunktet inngår i lønnsinntekt i naturalier, registreres som arbeidstakerens kontantinntekt).

Dersom verken skatt eller trygde- og pensjonspremier er trukket fra en inntektskomponent ved kilden, skal den
betraktes som «brutto».
TABELL 3
Poster som ikke betraktes som del av inntekten
Post som ikke betraktes
som del av inntekten

Variabel

Målvariabel

Premier til og pensjoner fra individuelle private pensjonsordninger(1)
Premier til individuelle
private pensjonsordninger

PY035G=PY035N

Premier til individuelle private pensjonsordninger

Pensjoner fra individuelle
private ordninger

PY080G

Pensjoner fra individuelle private ordninger (brutto)

Pensjoner fra individuelle
private ordninger

PY0080N

Pensjoner fra individuelle private ordninger (netto)

(1)

Disse variablene er obligatoriske fra starten av EU-SILC.
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VEDLEGG II
LEVERING AV INNTEKTSDATA
1.

Et av hovedmålene med EU-SILC er å levere pålitelige og sammenlignbare data om samlet disponibel
husholdningsinntekt, samlet disponibel husholdningsinntekt før overføringer (unntatt ytelser ved høy alder og
etterlatteytelser; medregnet ytelser ved høy alder og etterlatteytelser), samlet bruttoinntekt og bruttoinntekt på
komponentnivå.

2.

Dette målet skal nås i to etapper, ved at medlemsstatene vil få mulighet til å utsette leveringen av noen av de
ovennevnte dataene til etter det første driftsåret. For følgende data er det ikke leveringsplikt fra første driftsår:

3.

–

ikke-pengemessige komponenter som inngår i lønnsinntekt (bortsett fra firmabiler, som skal tas med fra
første driftsår) og næringsinntekt, beregnet leie og rentebetalinger. Disse er valgfrie fra første driftsår og
obligatoriske fra 2007.

–

arbeidsgivers brutto trygde- og pensjonspremier vil bli inkludert fra og med 2007 dersom resultatene av
forundersøkelsene er positive.

Som unntak fra nr. 2 kan Hellas, Spania, Frankrike, Italia og Portugal unnlate å levere bruttoinntektsdata fra første
driftsår. Disse landene må imidlertid gjøre sitt ytterste for å levere disse dataene så snart som mulig, og under alle
omstendigheter senest fra 2007.
I mellomtiden skal Kommisjonen i samarbeid med landene gjennomføre grundige forundersøkelser om dette
emnet, og stille til rådighet teknisk bistand i starten for å hjelpe dem med å oppfylle kravene til levering av
bruttoinntektsdata.
Landene skal hvert år melde om framdriften når det gjelder konvertering mellom netto og brutto i sine
kvalitetsrapporter.

4.

Dersom Hellas, Spania, Frankrike, Italia eller Portugal ikke kan levere en bruttoinntektskomponent fra første
driftsår, skal den tilsvarende nettoinntektskomponenten leveres.
På denne måten vil en inntektskomponent alltid bli registrert i samme form (brutto, etter fradrag av kildeskatt og
trygde- og pensjonspremier, etter fradrag av kildeskatt, etter fradrag av trygde- og pensjonspremier) i samsvar med
landets vanlige definisjon av denne inntektskomponenten.
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