
Útgjald úr landskassanum 

Roknskaparvegleiðing Dgf. 1. oktober 1998 Ár-nr.-slag 1998-1.0-B 

Til: Stovnar, sum gjalda út um útgjaldingarskipanina hjá Føroya Gjaldstovu 

Heiti: Vegleiðing um útgjalding úr landskassanum, tá útgjaldingarskjalið er eitt "innanhýsis skjal" 

1.0   Endamálið við hesi vegleiðingini og viðlagda oyðublaði (EK 6.x) er at javngera tey útgjaldsboð, ið latin 
verða gjaldstovuni, so gjaldstovan ikki skal vera í iva um, at tað snýr seg um eini útgjaldsboð.  

1.1   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 kunngerð nr. 114 frá 22. august 1996 um roknskaparverk 
landsins o.a., hereftir nevnd roknskaparkunngerðin, § 12, 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 viðlagda oyðublað at verða nýtt. Í kunngerð nr. 22 frá 27. januar 
1993 um minstukrøv til bókhald og roknskap § 11 fæst ein nærri lýsing av krøvum til eitt uttanhýsis skjal. 

1.2   Kann viðlagda oyðublað ikki verða nýtt í einstøkum føri, so skal onnur skipan verða avrádd við 
gjaldstovuna. Er eingin skipan avrádd, verður skjalið ikki avgreitt. Teir stovnar, sum ikki kunnu nýta 
oyðublaðið í einstøkum føri, og sum sjálvir hava ment standardoyðubløð til endamálið, skulu formliga hava 
fingið hesi viðurskifti upp á pláss innan 3 mánaðir frá dagfestingini av hesi vegleiðing.  

 
2.0   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 B-inntøku, skal útgjaldið verða 
ávíst um A-skattaskipanina, t.v.s. sum ein lønargjaldsumbøn. 

 
3.0   Eftir roknskaparkunngerðini §11, 2. stk. so er kravið til eini gjaldsboð, at har skulu standa tær 
upplýsingar og viðleggjast skal tilhoyrandi skjalatilfar, ið skjalprógvar skrásetingarrættleikan! Viðkomandi, ið 
ávísir útgjaldingarskjalið, hevur ábyrgdina av, at hesi viðurskifti eru í lagi. 

3.1   Greitt skal í stuttum verða frá, hvat útgjaldið snýr seg um. Á baksíðuni á oyðublaðnum eru lýst nøkur 
útgjaldssløg við dømum um undirskjøl o.a., ið skulu fylgja við gjaldsboðnum.  

3.2   Dentur verður lagdur á, at um Føroya Gjaldstova skal gjalda út, so er upplýsingarkravið aloftast í minsta 
lagi tað, ið er tilskilað á baksíðuni á viðlagda oyðublaði.  

3.3  Talan kann sjálvsagt eisini vera um onnur útgjaldingarsløg (útgjaldingarsløgini eru sett í gásareygu) enn 
tey, sum eru nevnd á baksíðuni á oyðublaðnum. 

3.4   Umráðandi er nágreiniliga at lýsa, hvør tann er, ið skal hava pening úr landskassanum. 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 toll- og 
skattstovuni. 

3.5   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. Mælt verður til, at stovnarnir í sjálvi málsviðgerðini útvega upplýsingar um A-tal / 
føðingardag. 

3.6   Viðkomandi, sum skal hava peningin, eigur sjálvur at upplýsa, hvørja konto peningurin eigur at flytast á.  

3.7   Útgjaldingarskjalið skal verða ávíst av tí persóni, ið hevur ávísingarheimild. Bæði stovnsheiti og nøvn 
teirra, sum góðkenna og ávísa útgjaldingarskjalið, skulu vera týðulig, og um stempul ikki verður nýtt, skulu 
nøvnini verða maskinskrivað. 

 



4.0   Roknað kann verða við eini avgreiðslutíð upp á 7 arbeiðsdagar frá tí, at gjaldstovan hevur skjalið, til 
útgjaldið er á konto hjá viðkomandi.  

 
5.0   Onnur oyðubløð (tey mest vanligu), ið nýtt vera til útgjaldingar: 

 Ferðaloyvi og ávísing av ferðaforskoti – uttanlands-ferðing (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.  

  

Føroya Gjaldstova , tann 1. oktober 1998 

Leif Abrahamsen 
   

 


