
Uppgjörsleiðbeiningar vegna ráðningarstyrks – „Sumarstörf námsmanna“ 

1. Farið er inn á vef Vinnumálastofnunar : https://vinnumalastofnun.is/ 

2. Valið er Rafrænir reikningar: 

 

 

3. Þá birtist rafrænn reikningur.  

a. Seljandi:  

Viðkomandi fyllir út upplýsingar um seljanda (fyrirtæki/stofnun/sveitarfélag/félagasamtök) eins 

og við á. Mikilvægt er að fylla út í alla reitina. (Sjá dæmi um reikning hér að neðan) 

i. Reikningsnúmer er það númer sem kemur upp í bókhaldskerfi seljanda 

 

b. Kaupandi:  

Þá er valið Atvinnuleysistryggingasjóður í fellistikunni. 

 

Gjalddagi : Hér er gjalddagi reiknings skráður. Kerfið býður eingöngu upp á að velja dagsetningu 10 

dögum eftir skráningu reiknings. Það er sá tími sem við gefum okkur að vinna úr þeim reikningum sem 

koma til okkar. 

Útgáfudagur reiknings : Hér er settur inn útgáfudagur (dagsetning sem reikningur er gerður) 

Deild : Hér þarf að setja inn rétta tegund úrræðis - Sumarstörf námsmanna 

 

Nafn tengiliðs : Hér verður að setja inn nafn á viðkomandi tengilið sem sendir inn reikninginn 



4. Greiðslu upplýsingar : Hér þarf að fylli inn banka upplýsingar sem á að greiða inn á. 

Viðfang :  Nauðsynlegt er að setja rétt viðfangsnúmer sem lýsir tegund úrræðis. 

Viðfang Tegund 

13591 Sveitarfélög 

13593 Opinberar Stofnanir 

13594 Iðngreinar 

13595 Félagasamtök 
 

Ef atvinnurekendur eru með fleiri en einn starfsmann 

á sama viðfangsnúmeri má senda einn reikning fyrir 

þá alla 

 
Heiti: Laun Jón Jónsson 2021 – 06  

Magn: Hér skal slá inn fjölda mánaða sem að viðkomandi starfsmaður vann (hámarks lengd er 2,5 mán)  

Sé um Félagasamtök að ræða hafa þau heimild til að innheimta mánaðarlega og þá skal setja inn það 

tímabil sem innheimt er hverju sinni.  

Ein.verð: Hér skal skrá inn upphæð, fyrir heilan mánuð er hámarks upphæðin 472.835 að við bættu 11,5% 

mótframlagi í lífeyrissjóð eða 527.211.  

 

*Upphæðina veður að setja inn með 11,5% mótframlagi í lífeyrissjóð. Sé það ekki gert verður 

reikningnum hafnað og umsækjendur beðnir um að fylla út nýjan reikning. 

 

5. Forsenda greiðslna er að í viðhengi séu afrit á PDF formi af :  

 Launaseðli á PDF formatti 

 Staðfesting á greiðslu á PDF formatti 

 Staðfesting á námi á PDF formatti 

Ef þessi viðhengi fylgja ekki eða reikningur er ekki rétt út fylltur áskiljum við okkur að hafna reikning 

 

Það skal tekið fram að þessi rafræni reikningur þarf ekki að endurspegla reikning sem verður til í launakerfi 

atvinnurekenda heldur nýtist hann eingöngu við yfirferð og til samþykktar hjá Vinnumálastofnun.  

 

  



Dæmi um reikning fyrir Sumarstörf Námsmanna 

 

 


