Fastgjald
Faktablað
Lætt og trygt
Fastgjald skipanin er til afturvendandi innkrevjing av limagjøldum og øðrum føstum gjøldum frá
tínum gjaldarum - á ein lættan og tryggan hátt.

Skipan á internetinum
Fyri at brúka Fastgjald krevst, at tú loggar á www.fastgjald.fo við sama brúkara og loyniorðið, ið tú
brúkar til Rokningadepilin. Harvið hevur tú fulla trygd fyri, at bert tú hevur atgongd til tínar upplýsingar. Tí er ikki neyðugt at gera serliga íløgu í kostnaðarmikla skipan ella forrit.
Skráseting av tínum gjaldarum og hartil hoyrandi upplýsingum skal bert gerast eina ferð. Fastgjald
heintar sjálvvirkandi allar upplýsingar um tínar gjaldarar og uppkrøv so hvørt uppkrøvini fella til
gjaldingar, og tá goldið er, verður inngjaldið sjálvvirkandi skrásett á gjaldaran.
Tú sleppur sostatt undan at senda fílu til Elektron hvørja ferð uppkrøv skulu avgreiðast. Tú skal
bert tryggjað tær, at allar upplýsingar um tínar gjaldarar og uppkrøv eru liðugt skrásettar innan
síðstu freist, ið tú loypandi fært boð um frá Elektron. Fastgjald syrgir so fyri, at uppkrøvini verða
avgreidd sambært tínum skrásetingum.
Fastgjald syrgir so fyri, at uppkrøvini verða avgreidd sambært tínum skrásetingum.

Tilmelding av sjálvvirkandi gjaldsavtalum
Tú kanst eisini lætt melda sjálvvirkandi gjaldsavtalur til vegna tínar gjaldarar. Gjaldarin skal bert
upplýsa tær sítt skrásetingar- og kontunummar - so klárar tú restina.

GjaldSkipanin
Fastgjald er partur av GjaldSkipanini, og tí kanst tú uppkrevja tínar gjaldarar sjálvvirkandi, við inngjaldskortið á pappírið ella talgilt í Mínboks.
Tað finst sostatt eingin lættari og tryggari háttur at gjalda síni afturvendandi uppkrøv enn við GjaldSkipanini, og uppkrøvini verða altíð goldin til tíðina.

Spar pening við Fastgjald
Við Fastgjald gerst umsitingin av uppkrøvum og inngøldum munandi lættari, og í síðsta enda sparir
tú nógvan pening.
Tað kostar at brúka Fastgjald, men kostnaðurin er væl minni enn um tú sjálv/ur skal hava alt stríðið
av at fáa peningin inn. Kostnaðurin, ella partur av hesum, kann eisini leggjast á gjaldarnar.
Samlaði príslistin sæst á www.gjaldskipanin.fo.

Halt longri uppá tínar gjaldarar
Við GjaldSkipanini varðveita gjaldarnir sítt tilknýti í longri tíð, enn um teir skulu gjalda manuelt hvørja ferð. Virðið av hesum er mangar ferðir størri enn kostnaðurin av at brúka GjaldSkipanina.

Betri gjaldarar
Royndir vísa, at uppkrøv, ið eru meldaði til GjaldSkipanina, hava munandi størri sannlíkindi fyri at
verða goldin enn uppkrøv, ið skulu gjaldast manuelt hvørja ferð.
Nógv limafeløg og fyritøkur vita av royndum, at GjaldSkipanin merkir minni umsiting og færri rykkjarar, og at kontan til tap uppá gjaldarar gerst munandi minni.
Afturat hesum kemur, at kredittvágin fyri uppkrøv undir 1.000 kr. er dekkaður av peningastovnunum, so leingi tín gjaldari hevur eina sjálvvirkandi gjaldsavtalu meldaða til GjaldSkipanina.
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