
Fremmant gjaldoyra 

 
Onkur munur er á, tá rokningar verða bókaðar í fremmandum gjaldoyra og í donskum krónum. Vegleiðingin 
viðger "Bóking av fremmandum gjaldoyra" og "Flytingar í donskum krónum til onnur lond enn Danmark og 
Grønland". Tað verður tikið fyri givið, at brúkarin frammanundan dugir at gera bektir og bóka rokningar í 
donskum krónum. Sí eisini "mannagongd um fremmant gjaldoyra". 

BÓKING AV FREMMANDUM GJALDOYRA 

 
Mynd: "Invoices" 

Í vindeyganum "Invoices", stendur "KR." í teginum "Invoice Currency" (til vinstru fyri "Invoice Amount").  

 

 Far í teigin "Supplier" ella "Supplier Num" og vel kreditor. 

Eini feilboð koma møguliga fram á vindeygað, so skjótt sum dagfestingin á fakturanum er skrivað í teigin 
"Invoice Date".  

 

http://gjaldstovan.gov.fo/tanastur/vegleidingar/Documents/kreditor-fremmant-gjaldoyra-mannagongd.pdf


Feilboðini eru hesi: 

 

Sum nevnt varð omanfyri, so stóð "KR." í teiginum "Invoice Currency" áðrenn ein kreditorur varð valdur. 
Hetta er tí, at "KR." er forvalt.  Um eingi feilboð koma fram, aftaná "Invoice Date" er skrivað, so merkir hetta, 
at kreditorurin hevur eina kontu í "KR." í valdu lokatiónini. Feilboðini omanfyri hava tí ongan týdning fyri 
okkara viðkomandi - tað verður ikki fyrr enn eitt annað gjaldoyra verður valt ístaðin fyri "KR.". 

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "OK", um feilboðini omanfyri eru komin fram.  

 Skriva síðan fakturanummar í teigin "Invoice Num" og vel gjaldoyra í teiginum "Invoice Currency". 

Koma omanfyri nevndu feilboð fram eftir at gjaldoyra er valt, so er einki kontunummar skrásett undir hesari 
lokatiónini ("Site") fyri tað ávísa gjaldoyrað. Um so er, so skal ein konta knýtast at lokatiónini, sum hevur tað 
ávísa gjaldoyrað; hetta verður gjørt við at útfylla oyðublaðið EK 90.2, "Viðlíkahald av FSL-kreditor 
stamdátum", og senda gjaldstovuni tað saman við einum avriti av fakturanum. (Oyðublaðið finst á 
heimasíðuni hjá gjaldstovuni: http://gjaldstovan.gov.fo). 

Eini onnur feilboð, sum møguliga koma fram, eru, at einki virði er skrásett fyri gjaldoyrað; te. eingin kursur er 
skrásettur: 

 

Sambært mannagongdini viðvíkjandi fremmandum gjaldoyra, so eigur virðið á gjaldoyranum (te. kursvirðið) 
at verða skrásett fyri alla inniverandi viku. Er einki virði skrásett fyri gjaldoyrað, skal verða boðað gjaldstovuni 
frá, so gjaldoyrað kann verður skrásett fyri inniverandi viku. 

 Koma omanfyri nevndu feilboð fram, so skalt tú trýsta á "OK", og strika tað tú hevur skrásett við 
[Ctrl+Píl upp]; eini boð koma tá fram á vindeygað, og har skalt tú trýsta á "OK".  

Um omanfyri nevndu feilboð ikki koma fram, er bert at bóka víðari; tvs. upphæddin og fráboðanarteksturin 
skulu skrivast. 

http://gjaldstovan.gov.fo/tanastur/oydublod/Documents/EK090_3.PDF
http://gjaldstovan.gov.fo/


 

Tað, sum hondin peikar niður á, er ein "bar". Við at trýsta og halda músaknøttin niður á "barrina" kann 
vindeygað dragast aftur og fram. Tað letur seg eisini gera, at "tabba" yvireftir til høgru millum teigarnar. 
Vindeygað skal dragast eitt sindur út til høgru, sum víst niðanfyri: 

 

Hetta er bert fyri at tryggja sær, at eitt virði (te. kursvirði) er skrásett fyri tann ávísa dagin. Er einki virði 
skrásett, so er teigurin "Exchange Rate" blankur, sum víst omanfyri. Hetta er tí at dagfestingin í teiginum 
"Exchange Date" ikki inniheldur nakað virði til gjaldoyrað. 

Tað skal leggjast afturat, at hendan dagfestingin er júst tann sama, sum hon undir teiginum "Invoice Date". 
Hetta merkir, at dagfestingin í "Invoice Date" er "flutt yvir" í hendan teigin. Men skrásetarin skal altíð nýta 
"dags-dato" í teiginum "Exchange Date". 

Er vikan, har rokningin var skrásett, liðug, og er farið í vikuna aftaná áðrenn rokningin er leysgivin ella 
rættað, so er tað betur at fara innaftur í bektina og rætta dagfestingina í teiginum "Exchange Date" til "dags-
dato". Annars kemur "innanhýsis-kursmunur" í yvirføringina frá FSL-Kreditor til FSL-Høvuðsbók. 

 Skriva "dags-dato" inn í teigin "Exchange Date" og vita eftir, um nakað virði er skrásett fyri 
gjaldoyrað tann ásetta dagin (eitt virði skal koma fram í teiginum "Exchange Rate").  

 Um einki virði kemur fram á vindeygað, so skal gjaldstovan boðast frá, og virðið fyri ávísa gjaldoyrað 
verður skrásett fyri inniverandi viku.  

 Kemur virðið á gjaldoyranum fram í teigin, so kann haldast á fram at skráseta fakturan við at trýsta á 
[Enter] (tað sama sum at trýsta á knøttin "Distributions").  

 

Rokningarnar verða konteraðar í tí upphædd, sum rokningin ljóðar uppá. Er rokningin á USD 100, so skal 
100 skrivast í teigin "Amount". 

MVG skal ikki gjaldast av rokningum, sum koma uttanlanda frá. Inniheldur upphæddin MVG, so er tekin um, 



at kreditorurin ikki hevur drigið hetta frá (td. er MVG "VAT" á eingilskum). Kreditorurin skal tá kunnast um, at 
MVG ikki verður goldið av hesi rokning, so eingin misskiljing kemur í seinri. 

 Er rokningin liðugt konterað, er bert eftir at goyma við "F10". 

  

FLYTINGAR Í DONSKUM KRÓNUM TIL ONNUR LOND ENN DANMARK OG GRØNLAND 

Tað er ikki óvanligt, at veitari, sum hevur ikki bústað í danska ríkinum, kann krevja, at goldið verður í 
donskum krónum  - og inn á kontu í einum peningastovni, sum er uttan fyri danska ríkið. 
  
Viðgerðin av eini tílíkari avtalu eigur at fara fram eftir somu mannagongdum sum við fremmandum gjaldoyra, 
og verður DKR valt sum gjaldoyra. 
  
Sera umráðandi er, at rætt verður farið fram longu, tá ið veitarin verður skrásettur í FSL - Kreditor, tá ið valuti 
verður valdur,  - og síðan, tá ið fakturi verður skrásettur/ bókaður. 
  
Av tí at gjaldoyrað DKR stendur á valmyndini í FSL undir fremmandum  gjaldoyra, so ber til at rinda til veitara 
í donskum krónum og inn á kontu í einum peningastovni, sum er uttan fyri danska ríkið. 
  

 
  
Er avtalan við íslendskan veitara tann, at bert kann verða goldið í donskum krónum á kontu í einum 
íslendskum peningastovni, so eigur eingin umrokning til íslendskar krónur at fara fram. Men útgjaldið  skal 
verða skrásett við tí "fremmanda" gjaldoyranum: DKR. 
  
Hetta merkir, at rokningin frá íslendska veitaranum skal verða skrásett við gjaldoyranum DKR sum fremmant 
gjaldoyra.  
  
Gjaldoyra DKR eigur ikki at verða blandað saman við KR, ið vanliga verður nýtt, tá ið goldið verður til 
kreditorar í Føroyum og Danmark. 
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