
Umsiting av stovnsnumrum 

Roknskaparvegleiðing Dgf.  23-01-2008 Ár-nr.-slag 2008-4.0-A 

Til: Aðalráðini 

Heiti: Umsiting av stovnsnummurum 

 

1. Alment 

Eitt stovnsnummar við brúkararættindum gevur m.a. beinleiðis atgongd til landskassan. Tí skulu 
stovnsnummur verða umsitin við stórum formfesti. Tað er tað, vegleiðingin snýr seg um. 

  

2. At stovna og gera stovnsnummur óvirkin 

Eitt stovnsnummar kann bert verða stovnað í hesum stovnsbólkum : 

Stovnsbólkar Kravt skjalprógv fyri at stovna Stovnsnummarbólkar 

Høvuðskontur á fíggjarlóg  Undirskjal, avrit av fíggjarlóg e.t. 009999-200000  

Internir grunnar  Lóg 004000-004999 

Eksternir grunnar  Lóg 006000-006999 

Sjálvsognarstovnar o.t. Formlig avtala við stovnin e.t. 002000-002999 

Ogn og skuld hjá øðrum Formlig avtala e.t. millum stovnin og eksterna 
partin. 

001000-001999 

Tað er roknskaparhaldið á gjaldstovuni, sum umsitur stovnsnummurini. 

Oyðublað EK 16.x skal verða nýtt, tá ið eitt stovnsnummar verður stovnað ella gjørt óvirkið. 

Hvørt stovnsnummar skal vera knýtt at einum ”stovnsleiðara”. Hevur eitt aðalráð ikki kunnað gjaldstovuna um 
ávísan stovnsleiðara, tá ið eitt stovnsnummar verður gjørt, verður viðkomandi aðalstjóri skrásettur sum 
stovnsleiðari, til gjaldstovan hevur fingið onnur boð. Fráboðan um stovnsleiðara skal fara fram á serligum 
oyðublaði (EK 17.x), sum er á heimasíðuni hjá gjaldstovuni. 

3. Stovnsnummur verða gjørd óvirkin  

Um eitt stovnsnummar ikki longur skal verða nýtt at skráseta á, skal tað verða skrásett sum óvirkið.  

Eitt stovnsnummar verður ikki gjørt óvirkið við teirri grundgeving, at eingin peningur verður játtaður á 
høvuðskontu, sum hevur verið á fíggjarlógini. Orsøkin til, at eitt stovnsnummar ikki sjálvvirkið verður óvirkjað, 
tá ið peningur ikki verður játtaður á fíggjarlógini, er, at munandi útreiðslur/inntøkur møguliga ikki eru endaliga 
gjørdar upp e.t. Er talan um munandi upphæddir, skal ein endaligur roknskapur verða gjørdur fyri 
høvuðskontuna.  

Ein ávís málsviðgerð skal fara fram, áðrenn stovnsnummarið verður gjørt óvirkið. Einki stovnsnummar verður 
strikað/gjørt óvirkið, uttan at allar rakstrarkontur standa á 0,00, og at ogn og skuld á fíggjarstøðuni eru flutt á 
annað stovnsnummar, t.d. hjá viðkomandi aðalráði. Um virksemið verður flutt øðrum stovni at røkja, er 
hugsandi, at bæði ogn og skuld eisini verður flutt hesum stovni.  

Føroya Gjaldstova, 23. januar 2008. 

Leif Abrahamsen 
 

 


