
Formlig ábyrgdarøki at taka við í roknskaparreglugerðina hjá stovninum 

Roknskaparvegleiðing Dgf. 19. august 2002 Ár-nr.-slag  2002-6.0-A 

Til: Stovnsleiðarar FG. j. nr. 2002 000 82   

Heiti: Formlig ábyrgdarøki at taka við í roknskaparreglugerðina hjá stovninum 

  

1  Inngangur 
Sambært rundskrivi um roknskaparreglugerðir er eitt av aðalmálunum at greina allar arbeiðsuppgávur 
skrivliga, so starvsfólkini vita, hvør ábyrgd er áløgd teimum, hvørjar heimildir og arbeiðsuppgávur tey hava, 
og hvussu tær skulu verða loystar. Endamálið er, at mannagongdirnar á roknskaparøkinum skulu vera 
virknar og tryggar.  

 
2  Formliga markamótið millum gjaldstovuna og stovnin 
Av tí at gjaldstovan er miðdepilin í sambandi við umsitingina, sum knýtir seg til Búskaparskipan landsins, so 
er tað ikki nøktandi bert at greina ábyrgdarøkini á stovnunum. Tað er eisini neyðugt í roknskaparreglugerðini 
at greina ábyrgdarbýtið við gjaldstovuna.  

Havt skal verða í huga, at tað eru umleið 400 virkin stovnsnummur í Búskaparskipan landsins, har leiklutur 
gjaldstovunar kann vera ymiskur frá einum stovnsnummari til annað. Tí er umráðandi, at markamótini millum 
stovnin og gjaldstovuna vera skipað eftir einum føstum leisti, sum er greindur í roknskaparreglugerðini hjá 
stovninum. Ein javngerð av markamótinum er tí ein fyritreyt fyri, at gjaldstovan kann verða før fyri at lúka 
krøvini í roknskaparreglugerðini. 

Dømi um øki, sum krevja formligar heimildir: 

 umbøn um at stovna/ broyta/ strika Edv-brúkarar  

 umbøn um at stovna/ broyta/ strika skrásetingareindir 

 umbøn um at stovna/ broyta/ strika upprunadátur 

 umbøn um serligar listar og broytingar  

 umbøn um at stovna/ strika kontur: t.d. stað og endamál 

 umbøn um at stovna PS-kontu, giro ella kassa 

 ávísa til skráseting í t.d. høvuðsbók, kreditori, debitori, anleggi, løn og vegskatti 

 ávísa lønargjaldingarumbøn  

Talan er her um samskifti, sum bæði fevna um at geva gjaldstovuni boð og at senda umbønir. 

 
3  Hvørji formlig viðurskifti er talan um? 
Gjaldstovan hevur valt at skipað samskiftið millum stovn og gjaldstovuna so einfalt sum gjørligt, í bert tvey 
formlig ábyrgdarøki, nevniliga: 

1. Ávísing av skjølum og viðlíkahald av upprunadátum o.t. mótvegis Føroya Gjaldstovu.  
2. Umsiting mótvegis Edv-kervisfyrisitingini á gjaldstovuni. 

Tað er einki krav um persónsskilnað millum ábyrgdarøkini.  

 
4  Hvussu skal hetta verða framt í verki? 
Stovnsleiðarin skal í roknskaparreglugerðini í fylgiskjali A1 stovnseta hesi formligu ábyrgdarøki mótvegis 
gjaldstovuni:  

 



Ábyrgdarøki Sundurgreining av 
ábyrgdarøki 

Vísandi til part í roknskapar-
rundskrivi 

Persónsnavn 

Ávísing o.t. Ávísa til skráseting t.d. í 
høvuðsbók, kreditori, debitori 
og ávísa lønargjaldingarumbøn 

Umbøn um at stovna/ broyta 
/strika upprunadátur, kontur og 
kassa. 

6.1 og 6.2 Navn 1 
Navn 2 
… 

Umsiting mótvegis 
Edv-
kervisfyrisitingini 

t.d. at stovna / broyta /strika 
Edv-brúkarar og 
skrásetingareindir í 
Búskaparskipan landsins 

1.2 og 10 Navn 1 
Navn 2 
… 

Til tess at fáa hesi formligu ábyrgdarøki skipað, skulu ábyrgdarøkini verða sett upp á eitt serligt 
fráboðanarskjal (EK 105), ið samstundis skal verða viðlagt sum fylgiskjal A1 í roknskaparreglugerðini hjá 
stovninum. Fráboðanarskjalið, sum ber heitið: "Fráboðan um ábyrgdarøki á mótinum: Stovnur og Føroya 
Gjaldstova", skal verða váttað av stovnsleiðaranum og sent gjaldstovuni. Gjaldstovan brúkar so 
fráboðanarskjalið sum grundarlag undir formliga samskiftinum við stovnin.  

Verða ábyrgdarøkini broytt, skal nýtt fráboðanarskjal verða sent gjaldstovuni. Eitt nýtt fráboðanarskjal fyri 
ávís stovnsnummur strikar av sær sjálvum tað, sum er frammanundan fráboðað fyri somu stovnsnummur.  

Er ábyrgdarbýtið eins fyri fleiri stovnsnummur, kann stovnsleiðarin seta fleiri stovnsnummur á 
fráboðanarskjalið. Eru tey persónligu ábyrgdarøkini ymisk millum tvey ella fleiri stovnsnummur, mugu 
ábyrgdarbýtini verða sundurgreinað á ávikavist tvey ella fleiri fráboðanarskjøl.  

Tað skulu ikki verða gjørdar viðmerkingar til ábyrgdarøkini á fráboðanarskjalinum sum t.d., at tey eru 
tíðaravmarkað, at hámarksupphæddir eru settar á, og um ábyrgdarbýtið til serligar 
standardroknskaparkontur. Eru tílíkar ræðisavmarkingar neyðugar, eigur stovnurin sjálvur at umsita tær við 
innanvirkis mannagongdum og greina hesar í roknskaparreglugerðini. 

Tá ið umræður ábyrgdarøkið mótvegis Edv-kervisfyrisitingini á gjaldstovuni, so er tilknýtið til Búskaparskipan 
landsins avgerandi fyri, hvussu fráboðanarskjalið verður fylt út.  

N.B. Ásetingarnar í hesi vegleiðingini koma ikki í staðin fyri tær innanvirkis mannagongdir, sum eru settar í 
verk á stovninum. T.d. kann verða hugsað, at tað er ein annar á stovninum, sum umsitur viðlíkahald av 
upprunadátum enn viðkomandi, sum boðar gjaldstovuni frá, at upprunadáta t.d. eitt kontunummar er broytt. 
Mannagongdirnar eru fyrst og fremst til fyri at javngera markamótið millum stovnarnar og gjaldstovuna.  

 
5  Eftirlit við heimildunum 
Gjaldstovan fer við stakroyndum at eftirkanna, um ávísingar, fráboðanir ella umbønir eru heimilaðar sambært 
teimum fráboðanum, sum gjaldstovan hevur fingið. Er ósamsvar, so verður skjalið sent aftur til stovnin.  

Meginregluliga avgreiðir gjaldstovan altíð ordrar og umbønir, sum eru undirskrivað av stovnsleiðaranum.  

 
6  Gildiskoma 
Frá 16. september 2002 at rokna fara avgreiðslurnar á gjaldstovuni fram sambært hesi vegleiðingini. 

 

Føroya Gjaldstova, tann 19. august 2002 

Leif Abrahamsen 

 

http://www.gjaldstovan.fo/index.asp?pID=%7b2B4A35DF-1BD7-46E9-8C8F-FB4FD6E98D05%7d

