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Arbeiðsgevari 
Umsókn um afturrindan av lønarútreiðslum – Corona 

vegna starvsfólk, sum vanliga hava rætt til løn undir sjúku og sum eru smittað av corona, sett 
í sóttarhald ella mælt til at fara í sóttarhald   

Navn á virki/arbeiðsgevara 

Arbeiðsgevari/virki V-tal

Bústaður Telefon 

Býur Postnr. Fartelefon 

Teldupostur 

Søkir um afturrindan av lønarútreiðslum fyri 

Navn á starvsfólki P – tal 

sum var fráverandi (Niðanfyristandandi spurningar skulu svarast) 

Nær byrjaði fráveran? (dagur) Nær endaði fráveran? (dagur) 

Fráveran er orsakað av Smittu Sett/ur í sóttarhald Mælt/ur til at fara í sóttarhald 

Mánaðarlønt 

Mánaðarløn (mánaðan frammanundan fráveru) kr. Mánaður og ár 

Vikulønt/tímalønt/sjófólk 
Starvsfólki hevur seinastu fimm vikurnar undan fráveruni arbeitt hjá mær 
ella um sjófólk seinastu túrarnir verið við (navn á skipi/báti)? 

Frá dagfesting til og við dagfesting 

Dagar tilsamans sum (starvsheiti) 

og hevur inntøka umsøkjarans verið tilsamans  kr. uttan frítíðarløn 

Um annað umboðandi inntøkugrundarlag, krevst frágreiðing. (skriva undir viðmerkingum) 

Frá dagfesting til og við dagfesting 

og hevur inntøka umsøkjarans verið tilsamans  kr. uttan frítíðarløn. 

Viðmerkingar 

Lønarafturgjaldið skal flytast á hesa kontu 

Skrás.nr. Kontunummar Peningastovnur 

Váttan 

Undirritaði/a arbeiðsgevari/virki váttar, at upplýsingar, latnar í og saman við hesum umsóknarblað, eru sannar. 
Starvsfólkið gevur Almannaverkinum heimild at skráseta omanfyri standandi og kanna inntøkuviðurskifti í hesum 
sambandi. 

Dagfesting Undirskrift, arbeiðsgevari/virki Undirskrift, starvsfólk 

Verður umsóknin móttikin av Almannaverkinum í seinasta lagi 90. dagin aftan á fráverudagin, kann 
afturrindan játtast frá og við 1. fráverudegi. Annars kann bert játtast frá móttøkudegnum. 
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