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Útgjalding av ferðaforskoti 
Teir stovnar, ið hava atgongd til Búskaparskipan landsins, kunnu nú  sjálvir rinda út ferðaforskot gjøgnum 
Kreditoraskipanina hjá gjaldstovuni, og á tann hátt stytta munandi um avgreiðslutíðina. Til tess krevst bert, at 
gjørd verður ein avtala við gjaldstovuna um, at tað er hon, ið stovnsetur kravið í Debitoraskipanini.  
Kravið verður stovnsett á tann hátt, at stovnurin sendir ein fylgiseðil til gjaldstovuna við einum viðheftum avriti 
av útfylta oyðublaðnum:  "Ferðaloyvi og ávísing av ferðaforskoti". Við avtaluni  skal verða gjørt greitt, hvør 
tað er, sum hevur ábyrgd av hvørjum!    
  
Stovnan av kravi 
Tann stovnur, ið nýtir Debitoraskipanina, kann eisini hava umsitingina av kravinum um hendi.  
Debitoraskipanin er ein stór skipan, og er viðkomandi stovnur ikki vanur at nýta hana, ella snýr tað seg bert 
um nøkur fá ferðaforskot um árið, so er helst skilabest at lata  gjaldstovuna avgreiða stovnanina av kravinum 
og at bóka endaligu uppgerðina.   
  
Uppgerð av ferðaforskoti 
Gjaldstovan skal kortini inn í myndina, tá ið uppgerðin verður bókað. Arbeitt verður í løtuni at broyta 
Inngjaldingarskipanina, so at teir stovnar, sum brúka Debitoraskipanina, sjálvir kunnu bóka uppgerðirnar.  
  
Avtalu um avgreiðslu av ferðaforskoti 
Gjørd verður ein avtala við gjaldstovuna, so at formliga kann verða staðfest, hvat ið hvør ger. Annars er 
vandi fyri, at millumrokningar ikki stemma og at krøvini ikki verða send. Innihaldið í avtaluni er hetta: 
  
[navn á skrásetingareind] skrásetur sjálv(ur) útgjald av ferðaforskoti yvir millumrokning nr. 
  
S#-0646-0100-0000-0000 
  
Gjaldstovan skrásetur kravið í Debitoraskipanini. Tað verður stovnað á tann hátt, at stovnurin straks sendir 
ein fylgiseðil til gjaldstovuna við viðheftum avriti av útfylta oyðublaðnum: "Ferðaloyvi og ávísing av 
ferðaforskoti". Gjaldstovan stovnar so kravið yvir somu millumrokning, sum útgjaldið fer av.  
Stovnurin skal taka við í roknskaparreglugerðina, hvør tann er, ið skal stemma hesa kontu av. Tað skal ikki 
verða salda á hesi kontu við mánaðarenda. Um so er, at  gjaldstovan hevur ikki fingið øll krøvini til 
stovnsetingina, so verður skipanin steðgað.  
  
  
(Til teir stovnar, sum frammanundan brúka Debitoraskipanina). 
  
Stovnurin hevur sjálvur um hendi at stovna ferðaforskot í Debitoraskipanini. Mannagongdin í hesum 
sambandi er: 
Kravið verður stovnað á tann hátt, at Kreditorabókhaldið straks sendir ein fylgiseðil til Debitorabókhaldið við 
einum viðheftum avriti av útfylta oyðublaðnum: "Ferðaloyvi og ávísing av ferðaforskoti". Kravið verður so 
stovnað yvir  
  
millumrokning s#  0646-0100-0000-0000, sum eisini er millumrokningin fyri útgjaldið.  
  
Navn á tí, sum skal stemma kontuna av: 
Eru umstøðurnar soleiðis, at tað við mánaðarenda ikki er nakar á stovninum, sum kann gera endaligu 
bókingarnar, so millumrokningin stemmar, so skal stovnurin seta seg í samband við gjaldstovuna, so hon 
kann fáa hetta bókað.  
  
Um so er, at salda er á millumrokningarkontunum við mánaðarenda, so verður avtalan ógildað.  
  
Undirskrift gjaldstovan og stovnsleiðarin 

 


