
for fo:skuddstrekk av skatt og 

medlemsavgifter til folketrygden 1979 

111005 

Talong 

LIGNINGSKONTORET I 

OSLO 

skal rives fra og beholdes av den skattepliktige. 
Talongen skal legges fram for mulige andre 
arbeidsgivere enn hovedarbeidsgiveren 

IKOMMUNEKASSERERKONTORETI Postgirokonto for skatt 

OSLO l 20 30 17 HAGEGATA 22 OSLO 6 RÅDHUSET OSLO l Skattekommunens nr. 

TLF. l l 20 60 TLF. 41 Fødselsnummer Navn og adresse 

101000 33831 QUISLING MARIA 
Klasse 

- FF I KOl 

t 
·T» (og siste 
siffer i tabel/-
~ummeret) betyr 
at hoveddelen 
er tabel/kort. 

.p. betyr at 
hoveddelen er 
prosentkor!. 

Brutto 
lonnsinntekt 

10000 
15000 

Prosent-
sats 

T - E. SKJALGSSONS G 

f 
Andre arbeidsgivere enn hovedarbeids-

giveren skal bruke denne prosenten 

ved forskuddstrekket. 

Husk påskrift på baksiden av kortet. 

Gjennomsnitts· /Herav folketrygdavgift 
prosent Sykedel Pensjonsdel 

5,2 
15,6 

0,4 
l , 7 

2,5 
5, O 

00 90 - 41 30 91 0301 

26 

Utstedt dato 

7 Ol /12/78 
Avgiftssone 

l 3 OSLO 2 l 

Prosentsatsen på talongen er vanligvis høyere enn Deres 
gjennomsnittlige skatteprosent. Dette gjelder særlig pro. 
sentsatsen på talongen til et tabell kort (hvor det er brukt 
marginalprosent). Fritak for ~katteti'ekk i ferien og før jul 
gjør også at prosentsatsen er høyere enn den gjennom-
snittlige skatteprosent. Med gjennomsnittlig skattepro' 
sent menes den andel som skatt og folketrygdavgift 
utgjør av Deres årsinntekt. 

Disse to eksemplene viser den gjennomsnittlige skatte' 
prosenten i 1979 i Deres skatteklasse for en som bare 
har lønnsinntekt og ikke har andre fradrag enn minste
fradrag og oppgjørsfradrag. Andre fradrag vil føre til at 
gjennomsnittsprosenten blir lavere enn vist i eksemplene. 
Hvis De får pensjon, blir gjennomsnittsprosenten lavere 
enn i eksemplene, da det ikke skal beregnes pensjons
del av slik inntekt. Hvis pensjonen ogsa gir rPlt til sær
fradrag, blir gjennomsnittsprosenten enda lavere. 
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Skattekort *) 
for· forskuddstrekk 

1978 
Talong 

Skattekommune (nr. og navn) 

0301 OSLO 

Fødselsnummer 

101000 33831 

**) r~ Prosent-
sats 

- F IKO T -

Denne talong skal den skattepliktige rive fro og ta vare på. 

Han plikter å legge den fram for mulige andre arbeidsgivere 

enn hovedarbeidsgiveren. 

Om påskrift av arbeidsgiver m.v., se baksiden. 

I Ligningskontorets adresse Postg i rokonto 
for skatt 

HAGEGA TA 22 OSLO 6 
TLf. 11 20 60 1203017 

Navn og adresse Utstedt dato 

QUISLING MARIA 7 15/12/77 
Avgiftssone 

E. SKJALGSSONS G 26 l 3 OSLO 2 l 
Andre arbeidsgivere enn hovedarbeidsgiveren skal foreta forskuddstrekk med den prosentsatsen som 
står I denne talongen. Satsen er høyere enn den gjennomsnittlige skatteprosent De har. Med gjen
nomsnittlig skatteprosent menes den andel direkte skatt og folketrygdavgift utgjør av bruttoinn
tekten Deres for hele året. 
Nedenfor er det gitt to eksempler på hvor stor gjennomsnittsprosenten blir i 1978 for en med 
bare lønnsinntekt i samme skatteklasse som Dem og som ikke har andre fradrag enn minstefra
drag og oppgjørsfradrag ved skatteligningen. 
Pensjonister har på grunn av særfradrag en lavere gjennomsnittsprosent enn det eksemplene gir 
uttrykk for. 

Eksempel 1 Eksempel 2 

Brutto lønns- Gjennom ... 

I 
Herav folketrygdavgift Brutto lønns- Gjennom .. 

I 
Herav folketrygdavgift 

inntekt snitts .. Sykedel Pensjonsdel inntekt snjtts .. Sykedel Pensjonsdel prosent prosent 

10000 7,9 0,7 3,8 15000 15,3 1,8 3,8 
Skatteregler og forskuddstrekk for 1978 må oppfattes som foreløpige. Til våren skal det føres nye 
inntektsforhandlinger. Da kan det bli aktuelt med nye skattejusteringer som fører til lavere skatte
trekk. 

*) Forskuddstrekket skal foruten skaUer dekke medlemsavgift til folketrygden (pensjonsdel og 
sykedel). 

**) Er denne rute fylt ut med «T» (og siste siffer I tabell nummeret), er hoveddelen tabellkort. Er 
ruten fylt ut med "P", er hoveddelen prosentkort. 
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<::f.ossums Reoislonskontot 
GRØNNEGATE 8. OSLO 3 - TELEFON 605188 

STATSAUT. REVISOR 

RALPH FOSSU M 
PRIVAT TLF. 78222~ 

STATSAUT. REVISOR 

ARNE MATHIESEN 
PRIVAT TLF. 817067 

ME"OLEMMER AV NORGES STATSAUTORISERTE REVISORERS FORENING 

Oslo 1igningsxontor 
Rådhuset 
OSLO l 

L.nr. 101000 338-31. r,1aria Quisling. 
------------------------------------

Oslo, æ.2.l97C 

Ovennevnte skattyter fikk i januar 1975 melding fra Lignings
kontoret om fritagelse for å skrive selvangivelse. For 1974 

sendte hun imidlertid inn "Egenoppgave for :vensjonisterrl med. 
opplysning om sine kroniske sykdommer, som påfører henne store 
ekstra utgifter til pleie og kur. 

I år har hUll ikke sendt tilsvarende skjema da h'Lill ikke har 

mottatt sådant i posten fra Ligningskontoret. Hun ønsker 
imidlertid a opplyse at de sa~~e forhold som gjaldt i 1974 

også gjorde seg gjeldende i 1975 slik at hun mener seg beret
tiget til samme fradrag ved ligningen iår. 

Jeg gi:.r ut fra at hun vil høre nærmere fra Dem hvis De ønsker 

at hun skal gi noen form for skriftlig melding. Ellers forstår 
j eg det slik at hun under uer..drede forhold fortsatt er fri tatt 

for innsending av selvangivelse og heller ik .... 1te behøver å sende 
Egenoppgave for pensjonister. 

Ned hilsen 

~ '-It ~ 
R. Fossum. I 
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IFra ligningskontoret i (kommune) 

LISLING MARIA OSLO 

Rll~G SKJALGSSCNS G 26 Cl C3 CSlC 02 
Januar 1975 

VI REGNER MED AT DE SKAL SLIPPE Å SKRIVE SELVANGIVELSE I ÅR 
- derfor har vi ikke sendt Dem selvangivelsesblankett denne gangen. 
I 1974 kom det nemlig nye regler som fritar mange pensjonister for plikten til å levere selvangivelse. 
På grunnlag av de opplysninger vi har fra ligningen i fjor, regner vi med at vi skal kunne foreta ligning 
uten at De trenger å skrive selvangivelse. Vi skal sørge for at De får de vanlige skattefrie fradrag i inn
tekt og formue og eventuelle særfradrag på grunn av alder, uførhet eller liten skatteevne. Hvis det 
skulle vise seg at vi likevel får bruk for flere opplysninger, vil De høre nærmere fra oss. 

De behøver altså ikke gjøre noe mer med dette - så sant det som står nedenfor under UNNTAK 
ikke gjelder Dem. 
UNNTAK 1. Hvis Deres økonomiske forhold har endret seg vesentlig fra 1 973 til1 974, bør De hen

vende Dem til ligningskontoret innen 31. januar 1975. 
2. Hvis De har gjeld, gjeldsrenter, livsforsikring, innskudd etter sparekontrakt, eller mener 

at De har krav på særfradrag på grunn av usedvanlig store utgifter ved sykdom, bør De 
fylle ut den egenoppgaven som er påtrykt nedenfor på denne siden. Oppgaven bes i 
tilfelle sendt ligningskontoret innen 31. januar 1975. 

Vil De vite mer om de nye reglene om fritak for plikten til å sende selvangivelse, står lignings
kontoret ti I tjeneste. 

Med hilsen 
LIGNINGSSJEFEN 
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co 
(f) 

ø 
ro 

LL 

Navn 

U Ic::LTNh M1HHf1 
Adresse 

~q 
~ I 

Egenoppgave 
for pensjonister som ikke har 

plikt til å levere selvangivelse 

Til ligningskontoret i (kommune) 

(}U-tJ-

33831 

1974 

l Til bruk for ligningskontoret 

I 
(I 

Jeg ber om at de utfylte postene nedenfor blir tatt 
i betraktning ved ligningen for inntektsåret 1974: 

Gjeld, 
renter m.v. 

Premie for 
frivillig 
livsforsikring 

Fordringshavers navn og adresse 

Selskapets navn 

Innskudd etter sparekontrakt 

Andre fradrag. Redegjør for disse her eller på baksiden 

Usedvanlig store utgifter ved sykdom (ikke refundert av trygdekontoret) 

Sted 

RF-1129 F. BEYER· BERGeN 

Gjeld 1/1 1975 Renter bet. i 1974 Skriv ikke her. 

-
Premiebeløp 

-

Redegjør for dette Ud, ~----:::7 7. 
på baksiden V ~~ .-
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Navn 

X Quisling, Maria 
Adresse 

Erling Skjalssonsgt. 26, Oslo 2 

Egenoppgave 
for pensjonister som ikke har 

plikt til å levere selvangivelse 

Til ligningskontoret i (kommune) 

Oslo 
Fødselsnummer 

10.10.00 33831 
Jeg ber om at de utfylte postene nedenfor blir tatt 
i betraktning ved ligningen for inntektsåret 1974: 

Fordringshavers navn og adresse Gjeld 1/1 1975 
Gjeld, 
renter m.v. -

Selskapets navn Premiebeløp 

Premie for 
frivillig 
livsforsikring 

Innskudd etter sparekontrakt 

Andre fradrag. Redegjør for disse her eller på baksiden 

Usedvanlig store utgifter ved sykdom (ikke refundert av trygdekontoret) 
Redegjør for dette 
på baksiden. 

Sted Dato Underskrift 

Oslo 30.1 .1975 

RF-1129 F. DEYER • BERGEN 

1974 

Til bruk for ligningskontoret 

-. 

Renter bet. i 1974 Skriv ikke her. 

-

= -
-

I 
I 

-
Vend. 

-
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Som det fremgår av tidligere års selvangivelser og innsendte legeattest~~ 
lider jeg av kroniske sykdommer som gj~r at jeg trenger kur og pleie. 
I 1974 hadde jeg igjen lengere rekreasjonsopphold etter å ha vært på 
sykehus, og dette kostet meg kr. 2.178,4, utover det belop som Trygdekonto 
refunderte. Dette kan jeg legitimere med kvitteringer. 
Dessuten medforer hele min livsforsel som folge av sykdom ulemper som 1 1e 
daglige liv påforer meg ekstra utgifter. Jeg ber om at disse forhold bl_~ 
tatt i betraktning ved ligningen. 
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