
Debitorrokningar - Stytt útgáva 

Tá debitorrokningar skulu skrásetast, verður ábyrgdarøkið  Debitor  valt. 

 Í vindeyganum  Navigator  velur tú  Skráset => Rokningar 

Vindeygað  Transaction Batches 
Brúkarin skal her velja tað stovnsnr. og -heiti, sum eigur rættin til kravið, ið skrásetast skal. 

 
Mynd: "Transaction Batches" 

 Trýst á [F9] í teiginum Source fyri at fáa yvirlitið yvir stovnar fram (Batch Sources)  

 
Mynd: "Batch Sources" 

 Vel stovn í yvirlitinum Batch Sources. Leitað kann verða við at skriva stovnsnavnið ella part 
av tí í teigin "Find" og síðan trýsta á knøttin [Find] í neðra - DØMI: %tekn%klaks% 

Útfyll restina av vindeyganum Transaction Batches 

1. Name:  Skipanin gevur bektini eitt nummar tá goymt verður. Um teigurin er gulur skalt tú 
sjálv/ur geva bektini eitt navn. Tað kann t.d. vera títt brúkaranavn og dato 

2. Totals:  Skriva talið 0 í teigarnar "Control Count og Amount" 

 

 

 



Myndin niðanfyri er eitt dømi um hvussu vindeygað "Transaction Batches" kann verða útfylt. 

 
Mynd: "Transaction Batches" 

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "Transactions" 

 
Vindeygað  Transactions 
Í vindeyganum skal kundin (debitorurin) finnast fram, møguligar viðmerkingar og fylgiseðla-, journal- 
ella málnummar skrivast. 

 
Mynd: "Transactions" 

 
Økið "Bill To" 

 Klikk við músini í gula Name-teigin í økinum Bill To  

 Trýst á [F9] fyri at fáa navnayvirlitið Customers fram  

 Skriva debitornavnið ella part av navninum í teigin "Find", t.d. %gjaldst%  

 Trýst á knøttin [Find] fyri at leita fram  

 Vel kundan og trýst á [Enter] 



 
Mynd: "Transactions ". Soleiðis sær myndin út eftir at teigarnir eru útfyltir. 

1. Number:  Kennir tú kundanummarið, kanst tú leypa navnateigin um og skriva tað teigin 
Number  

2. Location:  Kundaadressan hevur eitt nummar, hetta er tað, sum stendur í locations-teiginum. 
Fleiri adressur kunnu vera knýttar at einum kunda. Um fleiri adressur eru, er tað tó altíð tann 
eina, sum er høvuðsadressa (PRIMÆR) 

 Trýst á skiljiblaðið "More" fyri at skráseta møguligar viðmerkingar og fylgiseðla-, journal- ella 
málnummar 

 
Mynd: "Transactions - More" 

1. Special Instructions:  Tað, ið verður skrivað í teigin, kemur við á rokningina  

2. Comments:  Tað, ið verður skrivað í teigin, sæst aftur undir kontufyrispyrjing uppá kunda  

3. Purchase Order Number:  Fylgiseðla-, journal- ella málnummar. Hetta kemur við á 
rokningina 

  Trýst á knøttin  "Line Items"  fyri at fáa myndina "Lines" fram 

 



Vindeygað Lines 
 
Í vindeyganum "Lines" verða vørulinjurnar skrásettar. 

 
Mynd: "Lines" 

Í teigin "Description" verður vørutekstur skrivaður. Skrivað kann verða beinleiðis í teigin, ella ein allýst 
vørulinja (Standard Memo Line) kann verða leitað fram við at trýsta á [F9] í teiginum. Allýstar 
vørulinjur verða upprættaðar undir menupunktinum "Skráset => Vørulinjur". 

 Trýst á [Tab] fyri at koma til teigin "Description"  

 Skriva vørutekst 
ella  

 Trýst á [F9] í teiginum "Description" fyri at velja eina vørulinju (Standard Memo Line)  

 Innset nøgd í teigin "Quantity"  

 Innset møguliga eindarprís í teigin "Unit Price" og trýst á [Tab] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gjaldstovan.fo/index.asp?pID=%7b79CC2A81-649C-4E2B-8D1E-7AE65B8834CF%7d


Mvg-skráseting:  Um rokningin inniheldur MVG, verður hetta skrásett fyri hvørja linju sær. 

 Trýst á [F9] í teiginum "Tax Code" fyri at velja mvg-kotu. Um einki mvg skal vera á vøruni, 
kann Tax Code-teigurin vera tómur 

 
Mynd: "Lines" 

 Trýst á knøttin  Distributions  fyri at kontera vørulinjuna 

 
Vindeygað  Distributions 
Tær vørulinjur, sum eru allýstar (Standard Memo Line), konterar skipanin sjálv, meðan vørulinjur sum 
ikki eru allýstar, skulu konterast. Konteringin verður gjørd í vindeyganum Kontuskipan Landsins 
undir Distributions. 
 

 
Mynd: "Accounting" 

1. Innset konteringina. Leitað kann verða í øllum teigum við at trýsta á [F9]  
2. Tá konteringin er innsett verður trýst á "OK"  
3. Trýst á "X" uppi í høgra horni á vindeyganum "Accounting" fyri at lata tað aftur 



Ger rokning liðna: Tá allar vørulinjur eru konteraðar, skal rokningin gerast liðug. Hetta verður gjørt í 
vindeyganum Transactions. 

 
Mynd: "Transactions" 

 Trýst á knøttin "Complete" 

 
Mynd: "Transactions" 

Tá rokningin er gjørd liðug, verður teigurin "Complete", ovast í høgra horni, markaður. Knøtturin 
"Complete" er nú broyttur til "Incomplete". 

 Trýst [Píl niður] fyri at byrja uppá eina nýggja rokning 
ella  

 Trýst [F4] fyri at koma út á høvuðsvalmyndina 

 
Knýt skjal til rokning 
Skulu bókingarskjøl / fylgiseðil knýtast til rokningina; sí tá vegleiðingina her  Knýt skjal til rokning í 
debitoraskipanini 

https://gjaldstovan.gov.fo/tanastur/vegleidingar/Documents/debitor-knyt-skjal-til-rokning-i-debitoraskipanini.pdf
http://www.gjaldstovan.fo/Index.asp?pID=%7bB5C5E85A-73FD-4A1A-86C0-FBD98BBCA4D1%7d#{62DED453-6BB5-4F7F-8628-CA35EE2287D2}
http://www.gjaldstovan.fo/Index.asp?pID=%7bB5C5E85A-73FD-4A1A-86C0-FBD98BBCA4D1%7d#{62DED453-6BB5-4F7F-8628-CA35EE2287D2}


Rættingar 
Rættingar kunnu verða gjørdar í rokningini áðrenn hon verður útskrivað/dagførd. Við at trýsta á 
knøttin "Incomplete", kann t.d. vørutekstur, prísur og kontering verða rættað. Eftir at rokningin er 
útskrivað/dagførd, er bert gjørligt at gera rættingar í konteringini. Er inntøppingin av vøruteksti ella 
prísi skeiv, ella um skeivur kundi er valdur og rokningin er dagførd, má ein kreditnota skrivast til skeivu 
rokningina, og síðan má ein nýggj rokning gerast. Sí eisini vegleiðingina "Rætting til rokning ella 
kreditnotu". 
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