
Ferðaloyvi og ávísing av ferðaforskoti Galdandi frá 1. mars 2013 Ferðauppgerð Galdandi frá 1. mars 2013 EK 8.7  Ferðaloyvi, ávísing av ferðaforskoti og ferðauppgerð

(fyri tænastuferð uttanlands)
Ferðaskeið

a  Navn stovnsins 1 Fráferð frá 2 Koma til 3 Dagur

b  Stovnsnummar

c  P-tal
d  Navn
e  Telefon
f   Bústaður Útreiðslur í sambandi við uttanlandsferð

Stovnsnr.:
g  Peningastovnur 4 Dag- og náttarpeningur o.a. (§29 nr. 7)

4.1 dg. í Danmark á 360 kr.

4.2 dg. í _______ á kr. _____
h  Tænastuferð til 4.3 dg. í _______ á kr. _____

4.4 Náttarviðbót ___ nætur á 250 kr. StRk-Útgr.-Stað-Endam.-Verkætl.-Verke.

4.5 Frádráttur fyri kost, ið er goldin av øðrum (minus) D:   1411-0200-                           

i  Tíðarskeið 5 Gisting
5.1 Hotell D:   1411-0150-                           

j  Ørindi
6 Ferðaútreiðslur o.a.

6.1 Flogferðaseðlar 

6.2 Almenn flutningsfør

6.3 Hýruvognar/leigað akfør D:   1411-0100-                            

7 Ymsar útreiðslur í sambandi við ferðina

7.1 D:   1411-0300-                            

8 Endurgjald fyri kreditkort (kortgjald)

8.1 D:   1411-0500-                            

k  Umbiðið forskot kr. Debet -0646-0100-0000-0000 9 Útreiðslur - aðrar kontur enn StRk 1411

9.1 D:   14             -          
l   Kvittan fyri móttøku av forskoti

Verður útfylt av Gjaldstovuni ella á bókhaldinum á avrokningarstaðnum.

10 Útreiðslur tilsamans (teigur  4.1 - 9.1) Upphædd: Rokning nr.:

11 Møguligt ferðaforskot K:
m Frágreiðing um ferðina  (skal verða skrivað á baksíðuna) 12 Munur til góðar/at rinda aftur K:

13 K:

n  Umbøn um ferðaloyvi: Dagf.: 14 Undirskrift: Dagf.:

o  Góðkent ferðaloyvi: Dagf.: 15 Góðkent: Dagf.:

p  Ávíst ferðaforskot: Dagf.: 16 Ávíst: Dagf.:

ad. m ad. 4

ad. o ad. 8
ad. 12

ad. 4.4
ad. 13

ad. 1-3 ad. 14

Skrásetingarnr. Kontunr.

Eru allar máltíðir roknaðar upp í skeiðgjaldið, verður bara goldið 40% av
dagpeninginum. Døgurði verður roknaður til 30% og nátturði 30% av 
dagpeningaupphædd. Upphæddin skal verða greinað á baksíðuni.
Fyri innivist í Danmark verður í mesta lagi latið 805 kr. fyri náttina

Skjøl skulu vera viðløgd. Fremmant gjaldoyra skal verða roknað um til danskar kr. 

til (dg-mm-ár)

Víst verður til galdandi avtalu millum Tænastumannafelag Landsins

Uttan fyri ríkið verða gjøldini hjá uttanríkisráðnum nýtt.

ad. 4.5
og Føroya Landsstýri, sí  vegleiðingar   á  www.lnd.fo
Gjaldstovan upplýsir TAKS tað, sum er bókað á StRk. 1411.

-        -

_________ ÷ _________  = 

Kontustrongur ið skal nýtast í smb. við útgjald av 
forskoti. Sami kontustrongur skal nýtast tá kravið 
verður skrásett í debitoraskipanini.

-        -

góðskrivað/skuldskrivað kontu hjá tí ferðandi.teknað. Ferðaloyvi skal ikki verða givið, hevur starvsfólkið ikki (eftir rokning). Í høvuðsstaðarumráðnum í mesta lagi 1.025 kr.
Verður útfylt av Gjaldstovuni.

Ferðatrygging verður ikki tikin við í ferðauppgerðina. 
Avroknað skal verða innan 3 vikur eftir heimkomu. 
Endurgjald fyri kreditkort samb. rundskriv frá Fíggjarmálaráðnum.
Verður upphæddin ikki goldin/afturrindað beinanvegin, verður hon

Um eingi skjalprógv eru fyri útreiðslur fyri hotell, verður latið
ad. 5ad. 4.1-4.3verður, at ferðaloyvi er givið, váttar stovnsleiðslan eisini, at trygging er

Stovnsleiðslan skal geva loyvi til tænastuferðir uttanlands. Tá ið váttað
nær møgulig skeið eru byrjað og endað o.l.
Her skal verða greitt frá ferðini; m.a. nær møguligir fundir hava verið,

Kontering

frá (dg-mm-ár)

Stovnsnr.

Samtal kr.

Tann, ið ferðast hevur, skrivar undir her.Uppgerðin skal vísa ferðing millum lond - ikki  innanlands.
250,- kr. fyri hvørja nátt fyri tænastuferð í Danmark.

á undirskjølunum, og verða ført inn á uppgerðina. 
avroknað gamlar ferðir. ad. 5-9.1

(EK 8.7)  Gjaldstovan  28-02-2013
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