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Umsókn um dagpening 
Sjálvstøðug vinnurekandi við ella uttan trygging ella stjórar í egnum felag við trygging 

í sambandi við sjúku ella skaða. 

Januar 2021 Staravegur 18  •  Postboks 3096  •  FO-110  Tórshavn 
Tel 360000  •  Faks 360001  •  av@av.fo  •  www.av.fo 

Umsøkjari 
Navn P – tal 

Bústaður Telefon 

Býur Postnr. Fartelefon 

Teldupostur 

Starvsheiti 

Ert tú stjóri í egnum felagi Ert tú sjálvstøðugt vinnurekandi við trygging Uttan trygging 

Navn felagsins V – tal 

Peningurin ynskist goldin soleiðis 
Skrásetingarnr. Kontonummar Peningastovnur 

Konta til bundna eftirlønaruppsparing 

Skrásetingarnr. Kontunummar Peningastovnur/
tryggingarfelag 

Niðanfyristandandi spurningar skulu svarast 

Nær byrjaði fráveran? (dagur) 

Fráveran er orsakað av Sjúku Skaða Arbeiðsskaða Barnsburði Ferðsluskaða 

Ert tú fyritíðarpensjónistur? Ja Nei 

Um ja, fært tú Hægstu fyrtíðarpensjón? Miðal fyrtíðarpensjón? Lægstu fyrtíðarpensjón? 

Ert tú fólkapensjónistur? Ja Nei 

Ert tú tryggjað/ur? Ja Nei 

Um ja, hvør trygging (navn á tryggingarfelagi) 

Váttan 
A: Eg vátti, at eg burturav ella í mestan mun eri sjálvstøðugt vinnurekandi. Somuleiðis vátti eg, at eg havi 

fastan bústað og eri undir fullari skattskyldu í Føroyum. 

B: Eg vátti, at eg eri stjóri í egnum felag, sum ikki ella bert í lítlan mun havi leysa arbeiðsmegi tilknýttað. 
Somuleiðis vátti eg, at eg havi fastan bústað og eri undir fullari skattskyldu í Føroyum. 

Dagfesting Undirskrift 

Viðmerkingar

Umsóknin skal sendast ella latast almannaverkinum.
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Váttan frá TAKS ella avrit av uppgjørdum roknskapi 
Í sambandi við at sjálvstøðug vinnurekandi við ella uttan trygging ella stjórar í egnum 

felag við trygging søkja um dagpening í sambandi við sjúku ella skaða. 
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Til TAKS at útfylla 

Navn umsøkjarans P–tal 

Váttan fyri seinasta álíknaða inntøkuárið 
Frá dagfesting til og við dagfesting 

og hevur inntøka umsøkjarans verið tilsamans kr. brutto. 

Váttan um umsøkjarin hevur goldið lønir út. Um ja, skal tíðarskeið og upphædd ásetast niðanfyri: 
Frá dagfesting til og við dagfesting 

og hevur lønarútgjaldið verið tilsamans kr. 

Dagfesting Undirskrift og stempul frá TAKS 

Váttanin skal sendast ella latast Almannaverkinum. 
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Leiðbeining til umsókn um dagpening 
Sjálvstøðug vinnurekandi við ella uttan trygging ella stjórar í egnum felag við trygging 

í sambandi við sjúku ella skaða. 
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Tel 360000  •  Faks 360001  •  av@av.fo  •  www.av.fo 

Áðrenn umsóknin verður útfylt 

Áðrenn tú útfyllur hetta umsóknarblað, verður tú biðin um at lesa vegleiðingina niðanfyri gjølla. Um so 
er at tú ert í iva, ring tá til Almannaverkið, sum kann geva tær vegleiðing. 

Í dagpeningalógini stendur, at við bót sektast, um ikki harðari revsing er ásett í revsilógini, tann sum 
gevur Almannaverkinum skeivar ella villeiðandi upplýsingar ella tigur við upplýsingum, sum hann hevur 
skyldu at lata Almannaverkinum. 

Leiðbeining 

Tey, sum eru tilmeldað sjálvbodnu dagpeningaskipanina, kunnu fáa dagpening, tá tey hava verið 
tilmeldað í 4 vikur, hetta eftir at tryggingargjaldið er goldið, og um tey annars lúka heilsutreytirnar 
og treytirnar í dagpeningalógini. 

Sjálvstøðugt vinnurekandi, sum ikki eru tryggjað, og sum ikki ella bert í lítlan mun hava leysa 
arbeiðsmegi afturat sær, kunnu søkja um dagpening eftir seinasta álíknaða inntøkuárið sum 
grundarlag. Váttan um hetta skal fylgja við frá TAKS. 

Rætt til dagpening hava persónar frá tí degi, teir eru vorðnir 16 ára gamlir. Rætturin fellur burtur frá tí 
1. í mánaðinum eftir, at viðkomandi hevur fingið tillutað hægstu fyritíðarpensjón, fólkapensjón ella er
fyltur 70 ár.

Umsóknarfreist 
Freistin til lata inn umsókn um dagpening í samband við sjúku og skaða er í seinasta lagi 60 dagar 
aftaná fyrsta fráverudag.  Kemur umsóknin inn seinni, verður dagpeningur veittur frá tí degi, umsóknin 
er móttikin. 
Tó kann, um serligar orsøkir tala fyri tí, víkjast frá 60 daga freistini. Sum serligar orsøkir er at rokna 
uttanífrá komandi hending, sum umsøkjarin ikki hevur ræði á og sum í avgerandi mun hevur forðað 
fyri, at umsóknin verður latin inn rættstundis. 
Tryggingargjaldið skal vera inngoldið í seinasta lagi ein mánað eftir gjaldkomudagin, annars dettur 
tryggingin burtur. 

Læknaváttan 
Frávera í sambandi við sjúku ella skaða skal skjalprógvast við læknaváttan. 
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