Leiðbeining:
Endamálið við formálanum er at javngera tey útgjaldsboð, ið latin verða gjaldstovuni, so gjaldstovan
ikki skal vera í iva um, at tað snýr seg um eini útgjaldsboð. Kann hesin formáli ikki verða nýttur í
einstøkum føri, so skal onnur skipan verða avrádd við gjaldstovuna.
Møgulig undirskjøl skulu verða hjáløgd hesum formála.
Oyðublaðið skal ikki verða nýtt, tá ið grundarlagið undir gjaldingini er eitt uttanhýsis skjal, har
allar tær upplýsingar eru í, ið eru neyðugar fyri at avgreiða útgjaldið. Dømi um uttanhýsis skjal
er keypsfakturi fyri vørur og tænastur. Eitt uttanhýsis skjal er eftir roknskaparkunngerðini § 11,
stk. 2 skjal, sum verður útflýggjað av øðrum enn stovninum, ið førir roknskap
(bókhaldsskylduga). Uttanhýsis skjøl eiga í mest møguligan mun at verða útvegað at avgreiða
útgjaldingar eftir. Um so er, at tað knýtir seg ein ávís málsviðgerð til málið, áðrenn uttanhýsis
skjalið kann verða avgreitt, eigur hetta oyðublaðið at verða nýtt.
Onnur oyðubløð, ið nýtt vera til útgjaldingar:
Ferðaloyvi og ávísing av ferðaforskoti – uttanlandsferðing (EK 8.x): Verður nýtt til
ferðaforskot og at avrokna við, tá ið ferðin er av.
Útgjaldingarumbøn at nýta hjá almennum stovnum, ið hava bókhald á Føroya
Gjaldstovu (EK 3.x): Verður nýtt til kontant útgjald til t.d. at keypa frímerki, avgreiða toll og
áfylla stovnskassa.
Ferðauppgerð innanlands: Hetta skjalið verður nýtt til uppgerð fyri tænastuferðir
innanoyggja.
Lønargjaldsumbøn (EK 10.x): Allar lønir, samsýningar o.a., ið goldnar verða um
lønarskipanina hjá Føroya Gjaldstovu, skulu verða ávístar á hesum oyðublaðnum.
Minnist til, at er talan um A-inntøku, skal verða rindað um skattaskipanina! Í vegleiðingarskrivi
frá Líkningarráð Føroya eru dømi um A- og B-inntøkur. Er ivi um, hvørt talan er um A- ella Binntøku, skal útgjaldið verða ávíst um A-skattaskipanina, t.v.s. sum ein lønargjaldsumbøn.
Eftir roknskaparkunngerðini §11, 2. stk. so er kravið til eini gjaldsboð, at har skulu standa tær
upplýsingar og viðleggjast skal tilhoyrandi skjalatilfar, ið skjalprógvar skrásetingarættleikan!
Teigur A:
Snýr tað seg um eini reglulig gjaldsboð (fastur gjaldsordri), skulu útgjøldini verða greinað sundur í
talvu A2, og sagt skal verða frá nær í mánaðinum, tey skulu verða rindað.
Teigur B:
Í hesum teiginum skal í stuttum verða greitt frá, hvat útgjaldið snýr seg um. Niðanfyri eru lýst nøkur
útgjaldssløg við dømum um undirskjøl o.a., ið skulu fylgja við gjaldsboðnum.
Dentur verður lagdur á, at um Føroya Gjaldstova skal gjalda út, so er upplýsingarkravið
aloftast í minsta lagi tað, ið niðanfyri er tilskilað.
Talan kann sjálvsagt eisini vera um onnur útgjaldingarsløg (útgjaldingarsløgini eru sett í gásareygu),
enn tey her nevndu.
"Ávegisgjald til rakstur hjá stovnum": Her snýr tað seg serliga um útgjald til stovnar, ið hava FSLtilknýti 4, t.e. stovnar, ið eru tiknir við á játtanarlóg fyri rakstrarætlan, og sum hava egið bókhald og fáa
útgoldið ávegisgjøld. Upphæddin kann verða flutt sum reglulig mánaðarboð, men tó bara fyri eitt
fíggjarár í senn. Greitt skal verða frá um viðurskifti, ið hava týdning fyri útgjaldið sum t.d., hvussu stór
játtanin er, og nær gjørt verður upp endaliga. Í sambandi við útgjaldið fer millumrokningin millum
stovnin og landskassan fram yvir standardroknskaparkonto 03.52. Støða eigur at verða tikin til saldo,
sum stendur á millumrokningini 1. januar.

"Útgjald – rakstrarstudningur o.t.": Hetta eru útreiðslur, ið verða bókaðar á standardkonto 54. Tá ið
studningur verður goldin, skal verða greitt frá um formliga grundarlagið, sum studningurin verður
veittur eftir, sum t.d.: lóg, kunngerð ella reglugerð. Somuleiðis eigur at verða sagt um møguligar
treytir, ið settar eru í studningstilsøgnini, sum t.d.: hvørt peningurin skal verða rindaður aftur, um
ávísar fyritreytir eru ikki loknar, hvussu peningurin skal verða rindaður aftur, og hvør ið hevur
ábyrgdina av, at hesar treytir verða loknar. Ov nógv útgoldin studningur undanfarna fíggjarár eigur at
verða mótroknaður í útgjaldinum. Í eini tílíkari støðu eigur at verða tosað við gjaldstovuna um, hvussu
konteringin skal verða gjørd.
"Útgjald – studningur til verkætlanir o.t." Vanliga snýr hetta seg um persónar og virki. Hetta eru
útreiðslur, ið verða bókaðar á standardkonto 53. Tað sama er galdandi her sum undir
punktinum."Útgjald – rakstrarstudningur o.t.".
NB.: Snýr tað seg um studning til verkætlanir hjá stovnum o.t., ið hava sína rakstrarætlan á
fíggjarlógini, so er tað ikki útgjald, men harafturímóti innanvirkis flyting. Tílíkar flytingar skulu verða
gjørdar í samráð við gjaldstovuna.
"Aðrir studningar o.t." Hetta eru útreiðslur, ið vanliga verða bókaðar á standardkonto 52 og 55.
Minnist til, at er talan um A-inntøku, skal verða rindað um A-skattaskipanina!
Do. punktið "Útgjald – rakstrarstudningur o.t.".
"Húsaleiga": Stovnsleiðslan ávísir eftir rundskrivi landsstýrisins, dagfest 31. des. 1996 j.nr. 312-2990, gjaldsboð fyri leigusáttmálar. Landsstýrið ger tó vart við, at Fíggjarmálastýrið/lønardeildin skal
góðkenna allar leigusáttmálar, sum viðkomandi aðalstjóri eisini skal undirskriva. Fyrstu ferð, gjaldsboð
verður stovnað, skal ljóstak av leigusáttmálanum fylgja við útgjaldsboðnum. Regluligt gjaldsboð um
húsaleigu kann verða stovnað tvørtur um fíggjarár. Hetta verður gjørt við at viðmerkja undir punkti
A2": "Húsaleiga galdandi til og við [mm.áá]". Verður útgjaldsmynstrið broytt frá einum ári til annað,
mega nýggj gjaldsboð verða stovnað hvørt ár. Tað er skylda stovnsins at steðga útgjaldsboði um
húsaleigu ein ella tveir mánaðir frammanundan leigusáttmálin fer úr gildi.
"Endurgjald": Verður endurgoldið/lutvíst endurgoldið, so skal t.d. ljóstak av kvittaðari rokning,
góðkendum roknskapi ella undirskrivaðari avtalu fylgja við. Snýr tað seg um serligt
heimildargrundarlag, so eigur altíð at verða víst á tað.
"Útgjald í sambandi við útlegg": Greitt skal verða frá, hví neyðugt hevur verið at leggja út fyri
stovnin, og hvat ið lagt verður út fyri. Kvittað rokning, sum skjalprógv fyri útgjaldið, skal verða løgd við.
"Afturgjald av ov nógv goldnum peningi o.ø.": Greitt skal verða gjølla frá, hvat gjaldið snýr seg
um, hvussu støðan er íkomin, at ov nógv er goldið, og hvar "skeiva" inngjaldið er bókað. Ljóstak av
upprunaliga skjalinum skal fylgja við, sí roknskaparkunngerðina § 12, stk. 2.
"Rætting av skeivari avgreiðslu": Lagt skal verða við ein frágreiðing um, hví skeivt er avgreitt, og
eitt ljóstak av upprunaskjalinum, sí roknskaparkunngerðina § 12, stk. 2.
"Útgjald í sambandi við landskassaútlán o.t.: Víst skal verða á útgjaldsheimildina, og greitt skal
verða frá forarbeiðinum til lánsveitingina og hvørji (innanvirkis) reglugerð, avgreiðslan er framd eftir.
Umframt sjálv lánsskjølini, skulu øll tey skjøl, sum hava týdning í málinum, fylgja við.
"Veðhald": Tá ið lagt verður út fyri veðhald, skal verða greitt frá tí forarbeiði, sum gjørt er í sambandi
við, at støða verður tikin til at gjalda. Hesi skjøl skulu fylgja við: Alt samskifti í málinum, ljóstak av
undirskrivaðum veðhaldi og tilsøgn frá peningastovni um, at pantibrævið e.t. uttan drál verður
transporterað landskassanum, tá ið ávíst verður.
"Gjald í sambandi við dóm": Ljóstak av dómi, uppgerð frá advokati og onnur málsviðgerðarskjøl
skulu fylgja við.

"Útgjald eftir sáttmála – einki eksternt skjal": Víst skal verða á sáttmála, og ljóstak av viðkomandi
síðum úr sáttmálanum skulu fylgja við.
"Trygd": Verður peningalig trygd veitt við gjaldi, skulu viðkomandi mál í málsviðgerðini fylgja við.
"Keypa partabrøv": Tá ið goldið verður fyri partabrøv, sum eru keypt, skulu partabrøvini verða latin
gjaldstovuni. Ber tað ikki til, so skal gjaldstovan hava úrskrift úr partabrævabókini við tilsøgn um, at
partabrøvini verða send gjaldstovuni uttan drál í tí løtu, viðurskiftini teimum viðvíkjandi eru komin í
rættlag. Hetta sama er galdandi fyri onnur virðisbrøv.
"Keyp av fastari ogn": Saman við útgjaldsumbønini skulu vera ljóstøk av øllum viðkomandi skjølum í
sambandi við keypið. Ljóstak av skeytinum skal somuleiðis fylgja við.
Teigur C:
Í henda teigin skulu m.a. tær frágreiðingar, ið standa undir viðmerkingunum til teig B, verða settar.
Frágreiðing kann eisini verða løgd við sum fylgiskjal.
Teigur D:
Umráðandi er nágreiniliga at lýsa, hvør tann er, ið skal hava pening úr landskassanum, og hvørs
peningastovnskonta talan er um. Snýr tað seg um gjald til persónar o.t., sum hava bústað í Føroyum,
so skal peningurin verða goldin til veruligan (fysiskan) persón, har føðingardagur og ár eru viðmerkt,
ella til felag, sum skrásett er í vinnuskránni hjá T&S.
Snýr tað seg um felag, sum t.d. áhugafelag, frítíðarfelag ella kór, sum ikki er skrásett í vinnuskránni,
so skal ein veruligur (fysiskur) persónur ábyrgda fyri at taka ímóti peninginum. Í hesum føri er rætt at
upplýsa føðingardagin hjá viðkomandi fólki. Í nøkrum førum er møguleiki fyri at upprætta "felagið" í
vinnuskránni í samráð við T&S.
Teigur E:
Í henda teigin verður sett konteringin av teirri upphædd, ið verður goldin.

