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Detaljerad innehållsförteckning 1963 
(Kronologisk ordning. Byråvis) 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden september-oktober 1962. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som inkommit 
t.o.m. 21.11.1962. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden 
september-oktober inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som inkommit 
t.o.m. 21/11 1962. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden september-
oktober inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som inkommit 
t.o.m. 21/11 1962. 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden september-oktober 1962. Uppgifterna avser dels samtliga inbetalningar som 
inkommit t.o.m. 31/12 1962, dels ett komplement som avser tiden 22/11-31/12 1962. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden 
september-oktober 1962 inom hela riket. Uppgifterna avser summa inbetalningar som 
inkommit t.o.m. 31/12 1962. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden september-
oktober 1962 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som 
inkommit t.o.m. 31/12 1962. 

Tabell 3. (komplement till tabell 1) Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter 
företagets verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal 
inbetalningar avseende perioden september-oktober 1962 inom hela riket. Uppgifterna 
avser endast de inbetalningar som inkommit 22/11-22/12 1962. 

Tabell 4. (komplement till tabell 2) Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter 
företagets verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel 
avseende perioden sept.-oktober 1962 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser 
endast de medel som inkommit 22/11-31/12 1962. 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden november-december 1962. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som 
inkommit t.o.m. 21.1.1963. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden 
november-december 1962 inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som 
inkommit t.o.m. 21.1.1963. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden november-
december 1962 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som 
inkommit t.o.m. 21.1.1963. 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden november-december 1962. Uppgifterna avser dels samtliga inbetalningar som 
inkommit t.o.m. 28.2.1963, dels ett komplement som avser tiden 22.1-28.2 1963. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden 
november-december 1962 inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som 
inkommit t.o.m. 28.2.1963. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
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skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden november-
december 1962 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som 
inkommit t.o.m. 28.2.1963. 

Tabell 3. (komplement till tabell 1) Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter 
företagets verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal 
inbetalningar avseende perioden november-december 1962 inom hela riket. Uppgifterna 
avser endast de inbetalningar som inkommit 22.1-28.2 1963. 

Tabell 4. (komplement till tabell 2) Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter 
företagets verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel 
avseende perioden november-december 1962 inom hela riket. Tusental kronor. 
Uppgifterna avser endast de medel som inkommit 22.1-28.2 1963. 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden januari-februari 1963. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som inkommit 
t.o.m. den 20.3.1963. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden januari-
februari 1963 inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som inkommit t.o.m. 
20/3 1963. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden januari-
februari 1963 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som 
inkommit t.o.m. 20/3 1963. 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden januari-februari 1963. Uppgifterna avser dels samtliga inbetalningar som inkommit 
t.o.m. 30.4.1963, dels ett komplement som avser tiden 21.3-30.4.1963. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden januari-
februari 1963 inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som inkommit t.o.m. 
30.4.1963. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden januari-
februari 1963 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som 
inkommit t.o.m. 30.4.1963. 

Tabell 3. (komplement till tabell 1) Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter 
företagets verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal 
inbetalningar avseende perioden januari-februari 1963 inom hela riket. Uppgifterna avser 
endast de inbetalningar som inkommit 21.3-30.4.1963. 

Tabell 4. (komplement till tabell 2) Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter 
företagets verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel 
avseende perioden januari-februari 1963 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna 
avser endast de medel som inkommit 21.3-30.4.1963. 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden mars-april 1963. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som inkommit t.o.m. 
den 22.5.1963. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden mars-april 
1963 inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som inkommit t.o.m. 
22.5.1963. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden mars-april 
1963 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som inkommit 
t.o.m. 22.5.1963. 
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Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden mars-april 1963. Uppgifterna avser dels samtliga inbetalningar som inkommit 
t.o.m. 28 juni 1963, dels ett komplement som avser tiden 24 maj – 28 juni 1963. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden mars-april 
1963 inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som inkommit t.o.m. 28 juni 
1963. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden mars-april 
1963 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som inkommit 
t.o.m. 28 juni 1963. 

Tabell 3. (kompl. till tab. 1) Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets 
verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende 
perioden mars-april 1963 inom hela riket. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som 
inkommit 24 maj – 28 juni 1963. 

Tabell 4. (kompl. till tab. 2) Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets 
verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende 
perioden mars-april 1963 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser endast de 
medel som inkommit 24 maj – 28 juni 1963. 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden maj-juni 1963. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som inkommit t.o.m. den 
22.7.1963. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden maj-juni 
1963 inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som inkommit t.o.m. 
22.7.1963. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden maj-juni 1963 
inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som inkommit t.o.m. 
22.7.1963. 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden maj-juni 1963. Uppgifterna avser dels samtliga inbetalningar som inkommit t.o.m. 
den 30.8.1963, dels ett komplement som avser tiden 23.7-30.8.1963. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden maj-juni 
1963 inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som inkommit t.o.m. 
30.8.1963. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden maj-juni 1963 
inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som inkommit t.o.m. 
30.8.1963. 

Tabell 3 (kompl. till tab. 1). Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets 
verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende 
perioden maj-juni 1963 inom hela riket. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som 
inkommit 23.7-30.8 1963. 

Tabell 4 (kompl. till tab. 2). Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets 
verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende 
perioden maj-juni 1963 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser endast de 
medel som inkommit 23.7-30.8 1963. 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden juli-augusti 1963. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som inkommit t.o.m. 
den 20.9.1963. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
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skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden juli-
augusti 1963 inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som inkommit t.o.m. 
20.9.1963. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden juli-augusti 
1963 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som inkommit 
t.o.m. 20.9.1963. 

 
Preliminär allmän varuskatt. Uppgifter beträffande uppbörden av preliminär allmän varuskatt 
för perioden juli-augusti 1963. Uppgifterna avser dels samtliga inbetalningar som inkommit 
t.o.m. den 31.10.1963, dels ett komplement som avser tiden 21.9-31.10.1963. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden juli-
augusti 1963 inom hela riket. Uppgifterna avser antal inbetalningar som inkommit t.o.m. 
31.10.1963. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden juli-augusti 
1963 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser summa medel som inkommit 
t.o.m. 31.10.1963. 

Tabell 3. (kompl. till tab. 1) Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets 
verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende 
perioden juli-augusti 1963 inom hela riket. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som 
inkommit 21.9-31.10 1963. 

Tabell 4. (kompl. till tab. 2) Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets 
verksamhet och den skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende 
perioden juli-augusti 1963 inom hela riket. Tusental kronor. Uppgifterna avser endast de 
medel som inkommit 21.9-31.10.1963. 

 
Objektivt uppskattad skörd inom skördeuppskattningsområden 1962. 

Tabell 1. Skattad hektarskörd inom skördeuppskattningsområden (strata). Höstvete. 
Tabell 2. Skattad hektarskörd inom skördeuppskattningsområden (strata). Höstråg. 
Tabell 3. Skattad hektarskörd inom skördeuppskattningsområden (strata). Vårvete. 
Tabell 4. Skattad hektarskörd inom skördeuppskattningsområden (strata). Korn. 
Tabell 5. Skattad hektarskörd inom skördeuppskattningsområden (strata). Havre. 
Tabell 6. Skattad hektarskörd inom skördeuppskattningsområden (strata). Blandsäd. 
Tabell 7. Skattad hektarskörd inom skördeuppskattningsområden (strata). Slåttervall. 
Tabell 8. Skattad hektarskörd inom skördeuppskattningsområden (strata). Matpotatis. Total 

skörd. 
Tabell 9. Skattad hektarskörd inom skördeuppskattningsområden (strata). Matpotatis. Efter 

reducering för stora, små och skadade knölar. 
Tabell 10. Skattad hektarskörd inom skördeuppskattningsområden (strata). Fabrikspotatis. 

 
Arbetskraften i jordbruket 1963 
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