ATP Lønmodtagerregister
Indledning
Registrene indeholder årlige indberetninger om samtlige lønmodtagere, der har indbetalt ATP-bidrag for
perioden 1.4.1964 til 31.12.1983 samt SE-nummer for arbejdsgiveren.

Population
ATPs lønmodtagerregister indeholder oplysninger om følgende grupper af lønmodtagere:
• Lønmodtagere, der er ældre end 15 og yngre end 67
• Lønmodtagere, der modtager sygedagpenge under sygefravær i de første to ugers sygefravær
• Udenlandske lønmodtagere i Danmark
• Danske lønmodtagere i udlandet
• Løsarbejdere
• Personer omfattet af de forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger i det omfang aktiviteten
falder ind under reglerne for ATP-indbetaling
• Personer med beskæftigelse i Grønland og på Færøerne
Følgende grupper af lønmodtagere er ikke inkluderet:
• Selvstændige
• Medhjælpende hustruer
• Lønmodtagere med mindre end 9 arbejdstimer om ugen
Tabel over antallet af observationer på unikke individer (lønmodtagere) fordelt på år.
År

Antal
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1.503.207
1.608.614
1.659.436
1.699.400
1.733.996
1.825.915
1.907.980
1.934.556
1.967.884
2.012.640
2.028.461
2.003.811
2.066.648
2.205.648
2.295.308
2.362.672
2.372.002
2.357.560
2.396.166

1983

2.403.728

Observationer fra passivregister og aktivregister er summeret i ovenstående tabel.

Dokumentation
Variabelnavn

Datatype

Variabelbeskrivelse

UCPRNR

Numerisk

INDBAAR
SENR

Numerisk
Numerisk

SATSTXT

String(1)

BIDRBLB
KARTNR

REAL
Numerisk

Personnummer på UCPRNR-format
AHARMDDGLBNR [fx 19820105LBNR]
Tilsyneladende har ATP tildelt CPR-numre
retrospektivt for alle individer i perioden
1.4.1964 til indførelse af CPR-nummeret
2.4.1968.
Indberetningsår.
Arbejdsgivernummer. Angivet som SE-nummer,
der frem til CVR-registrets indførelse i 1999 blev
anvendt som identifikation af juridiske enheder,
fx virksomheder og selvstændige
erhvervsdrivende, i forbindelse med afregning af
kildeskat og senere moms, samt af Danmarks
Statistik ved identifikation af erhvervsdrivende.
Sats for indberetningen kan være A og B.
Alle observationer er registreret som A.
Indberettet beløb
Konteringsart.
Udfaldsrummet er 1, 3, 5, 38, 39, 68, 69, 70, 80.

IDENTTXT

String(3)

AJOURDTO
SLETAAR

Dato
Numerisk

Aktiv
Passiv

Numerisk
Numerisk

Der eksisterer ingen beskrivelse af koder i
dokumentation.
Identifikation af, hvor indberetningen kommer
fra.
Der eksisterer ingen beskrivelse af koder i det
afleverede materiale.
Ajourføringsdato. Dato for opdatering.
Årsangivelse for sletning (kun i det passive
kartotek).
Angiver om rækken kommer fra aktiv-registeret.
Angiver om rækken kommer fra passiv-registeret.

Registeret er oprindeligt delt op i to dele, et passivregister og et aktivregister. Passivregistret er et kartotek,
som indeholder indberetninger om personer, som har været døde i mere end 5 år, og derfor er slettet fra
det aktive register. I denne version er passiv- og aktivregistret slået sammen.

Kontekst
Parallelt med Lønmodtagerregistret har ATP ført et Arbejdsgiverregister. Dette register er også bevaret i
Rigsarkivet. Der er dog ikke overensstemmelse mellem SE-nummeret i de to registre. I
Lønmodtagerregistret er SE-nummeret på 8 karakterer, mens det kun er 7 karakterer i
Arbejdsgiverregistret.

SE-nummeret fra ATP-registret kan dog kobles til SKAT’s historiske stamregister over erhvervsdrivende, der
har data om virksomheder fra 1970-2006. Manuelle test har vist, at ca. 56 % af SE-numrene fra ATPs
Lønmodtagerregister kan kobles til SKATs stamregister. SKATs stamregister er bevaret i Rigsarkivet. Der kan
søges om adgang til registret her.
Fra 1976 kan Lønmodtagerregistret kobles til Danmarks Statistiks ”Det erhvervsstatistiske Registersystem”,
Det erhvervsstatistiske Registersystem er bevaret i Rigsarkivet. Der kan søges om adgang til registret her.

Datakvalitet
For perioden indtil 1974 indberettede arbejdsgivere direkte til ATP, mens indberetninger derefter blev
videregivet til ATP via Skattevæsenet ved hjælp af de årlige lønsedler.

Tilgængelighed
Registret indeholder personfølsomme oplysninger. Registret kan udleveres til forskning efter Arkivlovens
bestemmelser.
Der kan søges om adgang til registret via Rigsarkivets arkivdatabaser Daisy her.

