Umsókn um barnagjald

(Ll. um barnagjald til einsamallar uppihaldarar v.fl.).

Søkt verður um

set x

Barnagjald – forskotsrindað

(Børn fødd uttan fyri hjúnalag/foreldur sundurlisin ella skild)

Barnagjald til forleldraleys

(Um annað ella bæði foreldur barnsins eru deyð)

Barnagjald – faðirskapur ikki staðfestur

(Um eingin gjaldsskyldugur er til barnið)

Fermingargjald/klædnaískoyti

(Gjaldsavgerð ella váttan frá presti skal viðleggjast)

Navn og bústaður umsøkjarans
Navn

P – tal

Gøta

Telefon

Býur

Postnr.

Fartelefon

Teldupostur

Navn og bústaður hins gjaldsskylduga – við umsókn um forskotsrindan av barnagjaldi
Navn

P – tal

Gøta

Telefon

Býur

Postnr.

Fartelefon

Teldupostur

Um annað ella bæði foreldur barnsins eru deyð
Mamman
Fornavn og eftirnavn

Fødd tann

Seinasti bústaður

Deyð tann

Pápin
Fornavn og eftirnavn

Føddur tann

Seinasti bústaður

Deyður tann

Upplýsingar um viðurskifti, ið kunnu hava týdning fyri ásetan av barnagjaldinum
Set x við ja ella nei
1.

Hevur tú danskan heimarætt (ríkisborgararætt)?

Ja

Nei

2.

Hevur barnið/børnini danskan heimarætt (ríkisborgararætt)?

Ja

Nei

3.

Hevur tú fastan bústað í Føroyum?

Ja

Nei

4.

Er barnið/børnini búsitandi í Føroyum?

Ja

Nei

5.

Hevur tú foreldrarættin yvir barninum/børnunum?

Ja

Nei:

6.

Er barnið sett heiman – í pleygu/almennum stovni?

Ja

Nei

7.

Er barnið gift?

Ja

Nei

8.

Býrt tú saman við gjaldsskylduga pápanum/mammuni?

Ja

Nei

9.

Hevur barnið/børnini rætt til endurgjald (í sb. við deyða hjá faðir/móður)?

Ja

Nei
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Umsókn um barnagjald

(Ll. um barnagjald til einsamallar uppihaldarar v.fl.).

Barnið/børnini
Navn

P – tal

Bústaður

Navn

P – tal

Bústaður

Navn

P – tal

Bústaður

Navn

P – tal

Bústaður

Navn

P – tal

Bústaður

Um barnið er føtt uttan fyri hjúnalag, og faðirskapsmálið ikki er avgreitt
Set x við ja ella nei
Er faðirskapsmálið byrjað hjá Føroya Landfúta?

Ja

Nei

Er faðirskapsmálið byrjað við Føroya Rætt?

Ja

Nei

Verður faðirskapsmálið viðgjørt hjá myndugleika í útlondum?

Ja

Nei

Um so er, hvar?

Skal útfyllast, um tygum ynskja barnagjaldið flutt á konto í peningastovni/postgiro
Skrás. Nr.

Kontonummar

Peningastovnur

Undirskrift
Undirritaði váttar við hesum, at upplýsingar latnar í og saman við hesum umsóknarblað eru sannar. Eg eri
kunnað/ur um, at eg eftir lógini um barnagjald havi skyldu at boða frá einihvørjari broyting í persónligum
viðurskiftum hjá mær og barninum/børnunum, sum kunnu hava við sær, at barnagjaldið broytist/fellur burtur.
Samstundis gevi eg Almannaverkinum loyvi at útvega upplýsingar um míni viðurskifti frá øðrum myndugleikum, um
hetta gerst neyðugt fyri málsviðgerðina.
Dagfesting

Undirskrift

At leggja við umsóknarblaðnum
1.
2.
3.
4.

Føði-, dóps- og/ella navnabræv fyri hvørt barnið undir 18 ár (avrit)
Gjaldsavgerð (bidragsresolution), um foreldrini eru sundurlisin/skild, ella um barnið er føtt uttan fyri
hjúnalag, og tann gjaldsskyldugi er álagdur at gjalda
Skjalprógv fyri møguligt loypandi útgoldið skaðaendurgjald til barnið/børnini
Deyðsváttan um mamman og/ella pápin eru deyð uttanlands.

Umsóknin skal sendast ella latast inn til Almannaverkið.
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