Arbeiðsloysisskipanin
The Faroese Employment Office

UMSÓKN

um teknan av sjálvbodnari arbeiðsloysistrygging fyri

løntakarar

Rætt at tekna sjálvbodna trygging hevur
tann, sum:
1. hevur fastan bústað í Føroyum
2. hevur fulla skattskyldu í Føroyum
3. er fyltur 16 ár, men ikki 67 ár
4. hevur lønarinntøku frá útlendskum
arbeiðsgevara, sum sambært skattalógini
§ 61 ikki er A-inntøka.
“§61. Ein inntøka verður ikki roknað sum
A-inntøka, tá hon verður goldin av:
a) Útlendskum sendistarvsstovum og
limum teirra og av útlendskum
sendikonslum.
b) Persónum, deyðsbúgvum, feløgum,
felagsskapum, stovnum v.m., sum ikki
hava heimting her á landi.”

seinni broytingum um arbeiðsloysistrygging og
arbeiðsávísing.
Tryggingin kann í fyrsta lagi fáa gildi frá tí degi,
Arbeiðsloysisskipanin hevur fingið skrivliga
umbøn um upptøku.
Umsóknarblaðið við neyðugum upplýsingum skal
verða Arbeiðsloysisskipanini í hendi í seinasta
lagið 14 dagar eftir, at Arbeiðsloysisskipanin
hevur móttikið skrivligu umsóknina. Annars fellur
umsóknin burtur.
Tryggingin skal hava verið í gildi samanhangandi
í minsta lagi í 1 ár, áðrenn hin tryggjaði hevur
rætt til útgjald.

Upplýsingarnar, latnar á umsóknarblaðnum,
kunnu í sambandið við eftrilit kannast við heimild
í § 27 í Løgtingslóg nr. 113 frá 13. juni 1997 við

1 Navn og bústaður
Føðingardagur og P-tal

Tel.

Navn

/

Teldupostur

Býlingur/Gøtunavn, nr.
Postsmoga

Postnr.

Býur/bygd
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2 Navn og bústaður hjá útlendskum arbeiðsgevara

Navn

Tlf.

Býlingur/Gøtunavn, nr.
Postnr.

Teldupostur
Postsmoga

Býur/bygd

Land

Møguligur ábyrgdarpersónur

3 Síðani nær hevur tú fingið starv hjá omanfyrinevnda arbeiðsgevara?
Dagfesting:

4 Bústaður og full skattskylda
Hevur tú fastan bústað í Føroyum?

JA

NEI

Hevur tú fulla skattskyldu í Føroyum?

JA

NEI

Hevur tú lønarinntøku, sum sambært skattalógini § 61 ikki er A-inntøka?

JA

NEI

(sí § 61, ið er endurgivin á forsíðuni)

5 Hevur tú fingið útflýggjað?
Løgtingslóg nr. 113 frá 13. juni 1997 um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing við seinni
broytingum

JA

NEI

Kunngerð frá 15. oktober 2005 um sjálvbodna arbeiðsloysistrygging fyri løntakarar

JA

NEI

6 Viðmerkingar

7 Váttan og undirskrift umsøkjarans

Upplýsingarnar latnar á umsóknarblaðnum kunnu kannast av eftirlitinum við heimild í § 27 í Løgtingslóg nr. 113 frá
13. juni 1997 við seinni broytingum um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing.
Undirritaða/undirritaði loyvir Arbeiðsloysisskipanini at útvega allar neyðugar upplýsingar um viðurskifti míni, eisini
upplýsingar frá skattavaldinum, og bindi eg meg til at geva Arbeiðsloysisskipanini boð um allar broytingar í
viðurskiftum mínum viðvíkjandi omanfyrinevndu spurningurm og annars um viðurskifti, sum kunnu hava týdning fyri
Arbeiðsloysisskipanina.
Eg vátti undir trúnaðartreytum at givnu upplýsingarnar eru sannar

___________________
Dagfesting

____________________________________________________
Undirskrift

