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Heiti: Renta av fremmandari fígging av almennum virksemi og íløgum 

 
Sambært vegleiðingini Ár-nr.-slag 1998-1.0-A um fremmanda fígging av almennum virksemi og íløgum, 
verður peningur, tá ið gevari rindar frammanundan, fluttur á peningastovnskontu hjá landskassanum, og 
upphæddin verður í fyrstu syftu støðlað á fíggjarstøðuni hjá stovninum á kontu 0881: "Ikki inntøkuført – 
granskingarstyrkur, gávur o.a.". 

Mánaðarliga verður flutt av støðlaðu upphæddini á fíggjarstøðuni inn á raksturin hjá stovninum, 
samsvarandi nýtsluni til endamálið við fremmandu fíggingini.  

Útreiðslur og inntøkur í sambandi við fremmanda fígging, skulu verða bókaðar sambært kontuskipan 
landsins undir stovnsnummarinum hjá stovninum. Til tess at hava greiðu á, hvat verður brúkt til hvørja 
verkætlanina, sum verður fíggjað av øðrum, skulu inntøkur og útreiðslur til endamálið verða skrásettar í 
staðartáttinum. 

Hevur gevari rindað ávegis eina munandi upphædd til endamálið, og peningurin verður nýttur yvir eitt longri 
skeið, kann stovnurin við røttum grundgeva, at stovnurin hevur ein ávísan rentumiss, sum kundi komið 
verkætlanini til góðar, tí peningurin fer í landskassan og ikki inn á eina markaða rentuberandi 
peningastovnskontu hjá stovninum. 

Hesin spurningur verður loystur á tann hátt, at gjaldstovan í samráð við stovnin tilskrivar rentu av fremmandu 
fíggingini, sum stendur støðlað á fíggjarstøðuni. Tilskrivingin fer fram á kontu 0881 undir staðarvirðinum hjá 
verkætlanini. 

Rentan er ein árlig miðalrenta, sum er 1,5% lægri enn tann renta, sum Føroya Sparikassi letur fyri 
innistandandi við 12 mánaða uppsøgn.  

Upphæddin, sum rentan verður roknað av, er mánaðarsaldan á kontu 0881, tá ið nettoraksturin fyri 
verkætlanina gevur 0.  

Gjaldstovan tilskrivar rentuna, tá ið stovnsleiðarin hevur góðkent ársroknskapin ella tá ið stovnsleiðarin 
fráboðar, at verkætlanin er um at verða liðug. 

 
Bóking av rentu: 

D: 57.90 "Aðrar rentuútreiðslur" 
K: 08.81 "Ikki inntøkuført - granskingarstyrkir, gávur o.a." 

 
Debeteringin fer fram á stovnsnummarinum fyri renturútreiðslur fyri landskassan og krediteringin verður gjørd 
undir stovnsnummari stovnsins og staðnum fyri verkætlanina. Hetta merkir, at landskassin ber 
rentuútreiðsluna, og stovnurin fær meira at ráða yvir.  
   

Gildiskoma: 
Roknskaparvegleiðingin er galdandi frá og við fíggjarárinum 2001. 

Føroya Gjaldstova , tann 20. januar 2002 

Leif Abrahamsen 
   

 


