
Bókhaldsliga viðgerðin av MVG 

Roknskaparvegleiðing Dgf. 29. desember 1999 Ár-nr.-slag 1999-2.0-A 

Til: Stovnar o.t. sum bóka eftir kontuskipan landsins 

Heiti: Bókhaldsliga viðgerðin av MVG 

 

MVG-skrásettir stovnar 
Konturnar fyri sølu-MVG, keyps-MVG og MVG-avrokning verða skrásettar undir stovnsnummari stovnsins 
undir standardroknskaparkontu fyri stuttfreistaðari skuld. Hesar kontur eru: 

08.31   Inngangandi MVG-rakstur (keyps-MVG-rakstur)  
08.32   Inngangandi MVG-íløgur (keyps-MVG-íløgur) 
08.33   Útgangandi MVG (sølu-MVG)  
08.34   Avrokning MVG  

Stovnurin ábyrgist fyri, at konturnar verða stemmaðar av. 

Er bert ein partur av virkseminum hjá stovninum MVG-skyldugur, so skal tann MVG-skyldugi parturin verða 
skrásettur á einum staði fyri seg.  

Sølu-MVG  
Sølu-MVG verður bókað á roknskaparkontu 08.33. Heitið á roknskaparkontuni er Útgangandi-MVG. 

Kontantsøla: Teir stovnar, ið hava kassaroknskap og sum senda hann til gjaldstovuna at bóka, skulu tilskila 
MVG-partin á ta kassauppgerð, ið send verður gjaldstovuni. Víst verður til "Kunngerð um minstukrøv til 
bókhald og roknskap nr. 22 frá 27. januar 1993" um, hvørji formkrøv verða sett til kassaroknskap.  

Kreditsøla: Verður kravið stovnað í debitorskipanini, verður MVG-upphæddin útroknað og bókað, tá ið kravið 
verður tilskrivað.  

Keyps-MVG 
Inngangandi MVG skal verða bókað á tveimum kontum - Keyps-MVG, rakstur og Keyps-MVG, íløgur. Vert er 
at hava í huga, at íløguhugtakið í MVG-samanhangi er ikki altíð tað sama sum í Kontoskipan landsins. 
Markið, nær eitt keyp er ein íløga í MVG-samanhangi, er 4.000 kr. Vegleiðandi í so máta er, at útreiðslur, 
sum verða bókaðar á standardkontu 14, eru rakstur og útreiðslur, og tær, sum verða bókaðar á 
standardkontu 15, partvís 16, 31 og 32, eru íløgur. Snýr tað seg um bygging, umvælingar o.s.fr., er markið 
50.000 kr. í MVG-samanhangi. Tá ið bókað verður í FSL-kreditorskipanini, skal inngangandi MVG-
upphæddin verða bókað á hesa konto. 

Uppgerð av keyps-MVG av felags útreiðslum: Snýr tað seg um um keyps-MVG av útreiðslum, sum eru felags 
við virksemi, ið ikki er MVG-skyldugt, skal stovnurin gera upp, hvussu stórur partur av keyps-MVG av 
felagsútreiðslum skal verða taldur við í tað MVG-skylduga virksemið.  

Tá ið støða skal verða tikin til, hvat ið er/ikki er MVG-skyldugt virksemi, verður í sambandi við uppgerðina 
nýttur ein býtislykil, sum gjørdur verður í samráð við Toll- og skattstovu Føroya. 

Snýr tað seg um keyps-MVG av felagsútreiðslum, skal upphæddin verða flutt av (krediterast) kontu 75.10 á 
(debiterast) kontu 08.31 ella 08.32.  

MVG-avrokning 
Tá ið avgjaldsskeiðið er runnið, flyta / bóka stovnarnir saldoirnar á 08.31, -2 og 3 yvir á 08.34 Avrokning 
MVG og gera upp mótvegis Toll- og skattstovu Føroya. Ein positiv uppgerð merkir, at stovnurin skal rinda 
tað, uppgerðin vísir, til Toll- og skattsstovu Føroya (og øvugt).  

Í FSL-skipanini verður gjaldið avgreitt við FSL-kreditor.  

Stovnarnir ábyrgjast sjálvir fyri MVG-avrokning.  

 



ENDURRINDAN AV KEYPS-MVG HJÁ STOVNUM / VIRKSEMI, SUM IKKI ERU MVG-SKRÁSETTIR 
/ SKRÁSETT 

Vanligar reglur 
Tá ið fíggjarlógaruppskotið verður gjørt, skulu stovnar (virksemi), sum ikki eru MVG-skrásettir, meta um 
rakstrar- og løguútreiðslur, uttan útreiðslur til keyps-MVG verða tiknar við.  

Á roknskapinum verður keyps-MVG skrásett fyri seg á standardkontu 75. Sjálvur útreiðsluparturin verður 
skrásettur á standardkontu 14, 15, 16, 19, 31 og 32 t.v.s. uttan MVG. Men MVG-parturin verður skrásettur á 
standardkontu 75. 

Snýr tað seg um MVG av vørum og tænastum, sum uttanlands persónar og stovnar rinda uttanlands, so skal 
MVG-upphæddin verða skrásett saman við útreiðsluni til vøruna / tænastuna.  

Keyps-MVG verður mánaðarliga lyft av roknskapinum og flutt á eina felags játtan undir § 20, høvuðskontu 
20.52.5.01 "Endurrindan av keyps-MVG". Gjaldstovan, og bert gjaldstovan, ger hesa skráseting.  

Saldo á standardkonto 75 skal vera 0 í ársroknskapi stovnins.  

Samanumtikið og roknskaparliga merkir henda broyting einki fyri stovnarnar. Teir skulu skráseta sum áður! 
Uppgávan er løgd á Føroya Gjaldstovu, sum mánaðarliga skal lyfta MVG-ið á standardroknskaparkontu 
75.99 og so flyta tað haðan til eitt stovnsnummar, sum bert gjaldstovan kann skráseta á.  

Stovnar, sum hava egið bókhald, og sostatt egið gjaldføri, og sum bóka mánaðarligar sumpostar í FSL, skulu 
ikki skráseta MVG-endurrindanina. Henda skráseting fer bert fram í FSL. Ávegisgjøldini skulu verða við 
MVG. Í sambandi við útgjaldið fer millumrokningin millum stovnin og landskassan vanliga fram á 
standardroknskaparkontu 03.52. Alment skal mánaðarjavnin á hesi kontu verða so nær við 0, sum til ber, og 
1. januar eigur støða at verða tikin til munin, sum stendur á millumrokningini. 

Serligar reglur um endurgjøld fyri útlegg og fremmanda fígging 
MVG-afturrindanin er bert av játtanartøkniligum slagi, og kann ikki verða sammett við MVG-afturrindan, um 
MVG-skrásettur stovnur hevur negativa MVG-uppgerð, t.v.s. skal hava afturgoldið frá Toll- og skattstovu 
Føroya.  

Snýr tað seg t.d. um útlegg, ið stovnurin ger vegna tryggingarskaða, ella at lagt verður út fyri kommunur, so 
skal eitt tílíkt útlegg verða kravt inn brutto, so at tað verður íroknað, sum lagt er út í keyps-MVG, og sum 
skrásett er á 75.10.  

Av tí at tað er Føroya Gjaldstova, sum ábyrgist fyri høvuðskonto 20.52.5.01 "Endurrindan av keyps-MVG" 
skulu konteringar av hesum slagi verða gjørdar í samráð við Føroya Gjaldstovu, eins og bókingarnar skulu 
verða gjørdar á henni . 

Niðanfyri skulu hesar støður verða viðgjørdar:  

 Flytingar millum almennar stovnar í sambandi við útlegg – báðir stovnarnir eru tiknir við á játtanarlóg 

 Endurgjøld frá kommunum fyri útlegg, sum landskassin hevur gjørt 

 Endurgjøld í sambandi við, at almennur stovnur leggur út fyri tryggingarskaða  

 Fremmand fígging 

Viðgerðin hevur útgangsstøði í døminum niðanfyri.  
 
Dømi:  

Mánaðarjavni eftir, at mánaðarlig endurrindanin av keyps-MVG er bókað 

D: 103020-15xx "Keyp av útbúnaði, netto" 10.000 kr. 

D: 103020-7510 "Keyps-MVG" 2.500 kr. 

K: 103020-7599 "Endurrindan av keyps-MVG" 2.500 kr. 

D: 127689-7599 "Endurrindan av keyps-MVG" 2.500 kr. 



127689 er stovnsnummarið fyri játtanini á § 20, høvuðskonto 20.52.5.01 "Endurrindan av keyps-MVG". 

Flytingar millum almennar stovnar í sambandi við útlegg – báðir stovnarnir eru tiknir við á játtanarlóg 
Stovnsnummar 103020 hevur lagt út fyri stovnsnummar 129988, og peningurin skal verða kravdur aftur. 

D: 129988-7110 "Innanhýsis flytingar millum almennar stovnar - útr" 10.000 kr. 

K: 103020-7610 "Innanhýsis flytingar millum almennar stovnar - 
innt" 

10.000 kr. 

Sum tað sæst av døminum, skal flytingin millum stovnsnumrini 103020 og 129988 verða gjørd uttan MVG. 

Bóking av endurgjaldi, tá ið landið hevur lagt út fyri kommunur 
Stovnsnummar 103020 hevur lagt út fyri ávísa kommunu (sí játtanarskipanina part 2), og peningurin skal 
verða kravdur aftur.  

K: 103020-77xx "Flyting frá kommunum" 10.000 kr. 

K: 127689-7510 "Keyps-MVG" 2.500 kr. 

D: 103020-084x "Millumrokning við kommunur o.a." 12.500 kr. 

Av tí at tað er stovnsnummar 127689, sum endaliga ber MVG-útreiðslurnar, skulu hesar útreiðslur verða 
tiknar við sum inntøka undir hesum stovnsnummari. 

Stovnur leggur út fyri tryggingarskaða  
Stovnsnummar 103020 hevur lagt út fyri tryggingarskaða og skal hava upphæddina endurrindaða.  

K: 103020-1560 "Tryggingarendurgjøld o.l" 10.000 kr. 

K: 127689-1560 "Tryggingarendurgjøld o.l." 2.500 kr. 

D: 103020-04xx "Tøkur peningur" 12.500 kr. 

Av tí at tað er stovnsnummar 127689, sum endaliga ber MVG-útreiðslurnar, skulu hesar útreiðslur verða 
tiknar við sum inntøka undir hesum stovnsnummari. 

Fremmand fígging 
Stovnsnummar 103020 hevur havt útreiðslur, sum skulu verða fíggjaðar við inntøkum, ið koma undir 
hugtakið "fremmand fígging". Gevari hevur í hesum døminum rindað frammanundan. 

D: 103020-0881 "Ikki inntøkuført - granskingarstyrkir, gávur o.a." 12.500 kr. 

K: 103020-6390 "Flytingarinntøkur" 10.000 kr. 

K: 127689-6390 "Flytingarinntøkur" 2.500 kr. 

Sí meira um evnið um fremmanda fígging í roknskaparvegleiðing 1998-1.0-A. 

Av tí at tað er stovnsnummar 127689, sum endaliga ber MVG-útreiðslurnar, skulu hesar útreiðslur verða 
tiknar við sum inntøka undir hesum stovnsnummari. 

Gildiskoma 
Henda vegleiðing kemur í gildi 1. januar 2000. Samstundis fer: Vegleiðing I: "Bókhaldsliga viðgerðin av 
MVG", sum var send út saman við fyrstu útgávu av Kontoskipan landsins, úr gildi. 

Føroya Gjaldstova, tann 29. desember 1999 
 

Leif Abrahamsen 

 


