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                                               REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 311/2007                  2010/EES/32/13 

frá 19. mars 2007 

um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar 
(EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt 
 starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja (*) 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 frá 
21. mars 1972 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar 
(EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna 
gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og 
aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja (1), 
einkum 122. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tiltekin aðildarríki eða lögbær yfirvöld þeirra hafa farið 
fram á að viðaukum við reglugerð (EBE) nr. 574/72 
verði breytt. 

2) Fyrirhugaðar breytingar eru tilkomnar vegna ákvarðana 
sem viðkomandi aðildarríki hafa tekið eða lögbær 
yfirvöld þeirra sem tilnefna þau yfirvöld sem er skylt að 
sjá til þess að löggjöf um almannatryggingar sé fram-
kvæmd í samræmi við lög Bandalagsins. 

3) Í 9. viðauka við þá reglugerð er skrá yfir kerfi sem taka 
skal tillit til við útreikning á meðaltali ársútgjalda vegna 
veittrar aðstoðar í samræmi við 94. gr. og 95. gr. reglu-
gerðar (EBE) nr. 574/72. 

4) Fengist hefur samhljóða álit framkvæmdaráðs um 
félagslegt öryggi farandlaunþega. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum 1.–5. viðauka, 7., 9. og 10. viðauka við reglugerð 
(EBE) nr. 574/72 er breytt til samræmis við viðaukann við 
þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 19. mars 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vladimír ŠPIDLA 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 82, 23.3.2007, bls. 6. Hennar var getið í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2007 frá 7. desember 
2007 um breytingu VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 26, 8.5.2008, bls. 
20. 

(1) Stjtíð. EB L 74, 27.3.1972, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1).  
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VIÐAUKI 

1. Ákvæðum 1. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „C. Danmörk“: 

„C. DANMÖRK: 1. Socialministeren (félagsmálaráðherra), 
København 

2. Beskæftigelsesministeriet (atvinnumála-
ráðuneytið), København 

3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (innanríkis- 
og heilbrigðismálaráðuneytið), København 

4. Finansministeren (fjármálaráðherra), København 

5. Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender 
(fjölskyldu- og neytendamálaráðherra), 
København“ 

 

b) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „S. PÓLLAND“: 

„S. PÓLLAND: 1. Minister Pracy i Polityki Spo�ecznej (atvinnu- 
og félagsmálaráðherra), Warszawa 

2. Minister Zdrowia (heilbrigðisráðherra), 
Warszawa“ 

 

c) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „Y. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“: 

„Y. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ: 1. Secretary of State for Work and Pensions 
(innanríkisráðherra fyrir atvinnu- og lífeyrismál), 
London 

1a. Secretary of State for Health 
(heilbrigðisráðherra), London 

1b. Commissioners of HM Revenue and Customs or 
their official representative (ríkisskattstjórar og 
tollayfirvöld eða opinber fulltrúi þeirra), London 

2. Secretary of State for Scotland (ráðherra sem fer 
með málefni Skotlands), Edinburgh 

3. Secretary of State for Wales (ráðherra sem fer 
með málefni Wales), Cardiff 

4. Department for Social Development (ráðuneyti 
félagslegrar þróunar), Belfast 

Department of Health, Social Services and 
Public Safety (ráðuneyti heilbrigðismála, 
félagsmála og almannaöryggis), Belfast 

5. Principal Secretary, Social Affairs (aðalritari 
félagsmála), Gibraltar 

6. Chief Executive of the Gibraltar Health 
Authority (aðalframkvæmdastjóri 
heilbrigðismála á Gíbraltar)“ 

 

2. Ákvæðum 2. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Þættinum „C. DANMÖRK “ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað a-liðar: 
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„a) Veikindi og meðganga og fæðing:  

i. Aðstoð:  

1. Almennt: Þar til bært hérað 

2. Fyrir krefjendur um lífeyri og lífeyrisþega 
og aðstandendur þeirra sem búa í öðru 
aðildarríki, sjá ákvæði 4. og 5. þáttar 1. kafla 
III. bálks reglugerðarinnar og 28.–30. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar: 

Den Sociale Sikringsstyrelse (stjórn 
almannatrygginga), København 

ii. bætur í peningum: Yfirvöldin í því sveitarfélagi þar sem bótaþeginn er 
búsettur“ 

 

b) Þættinum „I. ÍRLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Aðstoð: — Health Service Executive Dublin-Mid Leinster 
(heilbrigðisstjórn Dublin-Mid Leinster), 
Tullamore, County Offaly 

— Health Service Executive Dublin-North East 
(heilbrigðisstjórn Dublin-North East), Kells, 
County Meath 

— Health Service Executive South (heilbrigðis-
stjórn South), Cork 

— Health Service Executive West (heilbrigðisstjórn 
West), Galway“ 

 

c) Þættinum „J. ÍTALÍA“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað liðar 3. B: 

„B. Sjálfstætt starfandi einstaklingar:  

a) Til lækna: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir lækna) 

b) Til lyfjafræðinga: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir lyfjafræðinga) 

c) Til dýralækna: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir dýralækna) 

d) Til hjúkrunarfræðinga, aðstoðarfólks í 
heilbrigðisþjónustu og barnahjúkrunarfræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della 
professione infermieristica (ENPAP) (opinber félags-
málaskrifstofa fyrir umönnunarstéttir) 

e) Til verkfræðinga og arkitekta: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli 
ingegneri ed architetti liberi professionisti (opinber 
félagsmálasjóður fyrir verkfræðinga og arkitekta) 

f) Til landmælingamanna: Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi 
professionisti (opinber félagsmálasjóður fyrir land-
mælingamenn) 
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g) Til lögmanna og málaflutningsmanna: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense 

(opinber félagsmálasjóður fyrir lögmenn og mála-
flutningsmenn) 

h) Til hagfræðinga: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei dottori commercialisti (opinber félagsmálasjóður 
fyrir hagfræðinga) 

i) Til endurskoðenda: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei ragionieri e periti commerciali (opinber félags-
málasjóður fyrir endurskoðendur) 

j) Til ráðgjafa á sviði ráðningamála: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i 
consulenti del lavoro (opinber félagsmálaskrifstofa 
fyrir ráðgjafa á sviðið ráðningamála) 

k) Til lögbókenda: Cassa nazionale notariato (opinber félagsmálasjóður 
fyrir lögbókendur) 

l) Til tollmiðlara: Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle 
imprese di spedizione e delle agenzia (FASC) 
(opinber félagsmálasjóður fyrir tollmiðlara) 

m) Til líffræðinga: Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei biologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
líffræðinga) 

n) Til tæknimenntaðra manna og ráðunauta í 
landbúnaði: 

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli 
impiegati in agricoltura (opinber félagsmálasjóður 
fyrir tæknimenntaða menn og ráðunauta í landbúnaði) 

o) Til sölufulltrúa: Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i 
rappresentanti di commercio (opinber félagsmála-
sjóður fyrir sölufulltrúa) 

p) Til sérfræðinga í iðnaði: Ente nazionale di previdenza dei periti industriali 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir sérfræðinga í 
iðnaði) 

q) Til tryggingafræðinga, efnafræðinga, jarðræktar-
fræðinga, skógfræðinga og jarðfræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza 
pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli 
attuari, dei chimici e dei geologi (opinber félagsmála-
skrifstofa fyrir tryggingafræðinga, efnafræðinga, jarð-
ræktarfræðinga, skógfræðinga og jarðfræðinga) 

r) Til sálfræðinga: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli 
psicologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir sálfræð-
inga) 

s) Til blaðamanna: Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei 
giornalisti italiani (opinber félagsmálastofnun fyrir 
ítalska blaðamenn) 

t) Til sjálfstætt starfandi einstaklinga í landbúnaði, 
handverki og viðskiptum: 

Istituto nazionale della previdenza sociale — sedi 
provinciali (opinber almannatryggingastofnun, INPS-
umdæmisskrifstofur)“ 

 

d) Þættinum „Q. HOLLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Veikindi og meðganga og fæðing:  

a) Aðstoð: — til einstaklinga sem, skv. 2. gr. sjúkratrygginga-
laganna, ber skylda til að kaupa sér tryggingu hjá 
sjúkratryggingafélagi: félaginu sem hlutaðeig-
andi einstaklingur hefur keypt sjúkratryggingu af 
í skilningi sjúkratryggingalaganna eða  
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 — til einstaklinga sem ekki falla undir liðinn hér að 
framan og búa erlendis og eiga, samkvæmt reglu-
gerðinni eða EES-samningnum eða samningnum 
við Sviss um frjálsa för einstaklinga, rétt á heil-
brigðisþjónustu í búsetulandi sínu samkvæmt 
hollenskri löggjöf: 

1. Skráning og innheimta lögboðinna iðgjalda: 
College voor zorgverzekeringen í Diemen 
eða 

2. Heilbrigðisþjónusta: Agis 
Zorgverzekeringen, Amersfoort 

b) Bætur í peningum: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, 
Amsterdam (tryggingastofnun launþega), Amsterdam 

c) Sjúkratryggingagreiðslur: Belastingdienst Toeslagen, Utrecht“ 

 

e) Þættinum „S. PÓLLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 6. liðar: 

„6. Fjölskyldubætur: þar til bær héraðsmiðstöð fyrir félagsþjónustu á 
búsetu- eða dvalarstað einstaklinga sem á rétt á 
bótum“ 

 

f) Þættinum „X. SVÍÞJÓÐ“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Í öllum öðrum tilvikum en vegna atvinnuleysisbóta:   

a) Almennt: Försäkringskassans länsorganisation (héraðs-
skrifstofur almannatryggingastofnunar) sem eru til 
þess bærar að fjalla um umsókn  

b) Til sjómanna sem ekki eru búsettir í Svíþjóð: Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland 
(almannatryggingastofnun, Vestur-Gautland) fyrir öll 
mál önnur en lífeyri, sjúkragreiðslur og ástundunar-
greiðslur og langtímagreiðslur vegna vinnuslysa 

c) Við beitingu 35.- 59. gr. framkvæmdarreglugerð-
arinnar til einstaklinga sem ekki eru búsettir í 
Svíþjóð: 

Försäkringskassan länsorganisation (héraðsskrifstofur 
almannatryggingastofnunar), Götaland 

d) Við beitingu 60.- 77 gr. framkvæmdarreglugerð-
arinnar til einstaklinga, þó ekki sjómanna, sem 
ekki eru búsettir í Svíþjóð: 

Försäkringskassan (almannatryggingastofnun) á þeim 
stað þar sem vinnuslysið varð eða atvinnusjúkdómur 
kom upp 
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e) Við beitingu 60. - 77 gr. framkvæmdarreglugerð-
arinnar til sjómanna sem ekki eru búsettir í 
Svíþjóð: 

Försäkringskassan länsorganisation (héraðsskrifstofur 
almannatryggingastofnunar), Götaland“ 

 

g) Þættinum „Y. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 3. liðar: 

„3. Fjölskyldubætur:  

— Stóra-Bretland: HM Revenue, Child Benefit Office (ríkisskattstjóri, 
barnabótadeild), Newcastle upon Tyne 

HM Revenue and Customs, Tax Credit Office 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, skattfrádráttardeild), 
Preston 

— Norður-Írland: HM Revenue , Child Benefit Office (NI) 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, barnabótadeild, 
(NI)), Belfast 

HM Revenue and Customs, Tax Credit Office 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, skattfrádráttardeild), 
Belfast 

— Gíbraltar: Principal Secretary, Social Affairs (aðalritari 
félagsmála), Gibraltar“ 

 

3. Ákvæðum 3. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Þættinum „C. DANMÖRK“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað II. liðar: 

„II. STOFNANIR Á DVALARSTAÐ 

a) Veikindi og meðganga og fæðing:  

i. við beitingu 19. gr. a, 20., 21. og 31. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar: 

Þar til bært hérað 

ii. við beitingu 24. gr. framkvæmdarreglugerðar-
innar: 

Yfirvöldin í því sveitarfélagi þar sem bótaþeginn 
dvelur 

b) Vinnuslys og atvinnusjúkdómar:  

i. við beitingu 4. kafla í IV. bálki framkvæmdar-
reglugerðarinnar, að undanskilinni 64. gr.: 

Arbejdsskadestyrelsen (opinber skrifstofa vinnuslysa- 
og atvinnusjúkdómaráðsins), København 

ii. við beitingu 64. gr. framkvæmdarreglugerðar-
innar: 

Yfirvöldin í því sveitarfélagi þar sem bótaþeginn 
dvelur 

c) Atvinnuleysi:  

i. við beitingu 6. kafla VI. bálks framkvæmdar-
reglugerðarinnar, að undanskilinni 83. gr.: 

Þar til bær atvinnuleysistryggingasjóður 
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ii. við beitingu 83. gr. framkvæmdarreglugerðar-
innar: 

Vinnumiðlun staðsett í því bæjarfélagi sem á 
dvalarstað bótaþega“ 

 

b) Þættinum „I. ÍRLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Aðstoð: — Health Service Executive Dublin-Mid Leinster 
(heilbrigðisstjórn Dublin-Mid Leinster), 
Tullamore, County Offaly 

— Health Service Executive Dublin-North East 
(heilbrigðisstjórn Dublin-North East), Kells, 
County Meath 

— Health Service Executive South 
(heilbrigðisstjórn South), Cork 

— Health Service Executive West (heilbrigðisstjórn 
West), Galway“ 

 

c) Þættinum „J. ÍTALÍA“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað liðar 3B: 

„B. Sjálfstætt starfandi einstaklingar:  

a) Til lækna: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir lækna) 

b) Til lyfjafræðinga: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrirlyfjafræðinga) 

c) Til dýralækna: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir dýralækna) 

d) Til hjúkrunarfræðinga, aðstoðarfólks í 
heilbrigðisþjónustu og barnahjúkrunarfræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della 
professione infermieristica (ENPAP) (opinber 
félagsmálaskrifstofa fyrir umönnunarstéttir) 

e) Til verkfræðinga og arkitekta: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli 
ingegneri ed architetti (opinber félagsmálaskrifstofa 
fyrir verkfræðinga og arkitekta) 

f) Til landmælingamanna: Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi 
professionisti (opinber félagsmálasjóður fyrir 
landmælingamenn) 

g) Til lögmanna og málaflutningsmanna: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense 
(opinber félagsmálasjóður fyrir lögmenn og 
málaflutningsmenn) 

h) Til hagfræðinga: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei dottori commercialisti (opinber félagsmálasjóður 
fyrir hagfræðinga) 
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i) Til endurskoðenda: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei ragionieri e periti commerciali (opinber 
félagsmálasjóður fyrir endurskoðendur) 

j) Til ráðgjafa á sviði ráðningamála: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i 
consulenti del lavoro (opinber félagsmálaskrifstofa 
fyrir ráðgjafa á sviði ráðningamála) 

k) Til lögbókenda: Cassa nazionale notariato (opinber félagsmálasjóður 
fyrir lögbókendur) 

l) Til tollmiðlara: Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle 
imprese di spedizione e delle agenzia (FASC) 
(opinber félagmálasjóður fyrir tollmiðlara) 

m) Til líffræðinga: Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei biologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
líffræðinga) 

n) Til tæknimenntaðra manna og ráðunauta í 
landbúnaði: 

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli 
impiegati in agricoltura (opinber félagsmálasjóður 
fyrir tæknimenntaða menn og ráðunauta í landbúnaði) 

o) Til sölufulltrúa: Ente nazionale di assistenza per gli agenti e 
rappresentanti di commercio (opinber 
félagsmálasjóður fyrir sölufulltrúa) 

p) Til sérfræðinga í iðnaði: Ente nazionale di previdenza dei periti industriali 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir sérfræðinga í 
iðnaði) 

q) Til tryggingafræðinga, efnafræðinga, jarðræktar-
fræðinga, skógfræðinga og jarðfræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza 
pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli 
attuari, dei chimici e dei geologi (opinber 
félagsmálaskrifstofa fyrir tryggingafræðinga, 
efnafræðinga, jarðræktarfræðinga, skógfræðinga og 
jarðfræðinga) 

r) Til sálfræðinga: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli 
psicologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
sálfræðinga) 

s) Til blaðamanna: Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 
(opinber félagsmálastofnun fyrir ítalska blaðamenn) 

t) Til sjálfstætt starfandi einstaklinga í landbúnaði, 
handverki og viðskiptum: 

Istituto nazionale della previdenza sociale — sedi 
provinciali (opinber almannatryggingastofnun, INPS-
umdæmisskrifstofur)“ 

 

d) Þættinum „S. PÓLLAND“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað a- liðar 2. liðar: 

„a) Til einstaklinga sem nýlega hafa verið launþegar eða 
sjálfstætt starfandi, að undanskildum sjálfstætt 
starfandi bændum, og til atvinnuhermanna og 
starfsmanna sem hafa lokið öðrum starfstímabilum en 
þeim sem eru tilgreind í c-, d- og e-lið: 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almanna-
tryggingastofnun — ZUS) — útibússkrifstofan í 
Łódź — fyrir einstaklinga sem hafa lokið trygg-
ingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. 
tímabil sem síðast var lokið á Spáni, í Portúgal, á 
Ítalíu, Grikklandi, Kýpur eða Möltu 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almanna-
tryggingastofnun — ZUS) — útibússkrifstofan í 
Nowy Sącz — fyrir einstaklinga sem hafa lokið 
tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. 
tímabil sem síðast var lokið í Austurríki, Tékk-
landi, Ungverjalandi, Slóvakíu eða Slóveníu 
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 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almanna-
tryggingastofnun — ZUS) — útibússkrifstofan í 
Opole — fyrir einstaklinga sem hafa lokið 
tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. 
tímabil sem síðast var lokið í Þýskalandi 

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almanna-
tryggingastofnun — ZUS) — útibússkrifstofan í 
Szczecin — fyrir einstaklinga sem hafa lokið 
tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. 
tímabil sem síðast var lokið í Danmörku, Finn-
landi, Svíþjóð, Litháen, Lettlandi eða Eistlandi 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almanna-
tryggingastofnun — ZUS) — I Oddział w 
Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów 
Międzynarodowych (útibú I í Varsjá — aðalskrif-
stofan fyrir alþjóðasamninga) — fyrir 
einstaklinga sem hafa lokið tryggingatímabilum í 
Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem var síðast 
lokið í Belgíu, Frakklandi, Hollandi, Lúxemborg, 
Írlandi eða Breska konungsríkinu“ 

 

ii. Eftirfarandi komi í stað 3. liðar: 

 

„3. Vinnuslys og atvinnusjúkdómar.:  

a) Aðstoð: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki 
(sjúkrasjóður ríkisins — héraðsútibú) í þeim lands-
hluta þar sem viðkomandi hefur búsetu eða dvelur 

b) Bætur í peningum:  

i. vegna veikinda: — staðarskrifstofur Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych (almannatryggingastofnunar – 
ZUS) með svæðisbundna lögsögu á búsetu- eða 
dvalarstað eða 

— héraðsútibú Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (almannatryggingasjóðs 
landbúnaðarins — KRUS) með svæðisbundna 
lögsögu á búsetu- eða dvalarstað 

ii. örorka eða andlát þess sem telst 
fyrirvinna fjölskyldu: 

 

— til einstaklinga sem nýlega hafa 
verið launþegar eða sjálfstætt 
starfandi (að undanskildum 
sjálfstætt starfandi bændum): 

Einingar almannatryggingastofnunar (Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych) sem eru tilgreindar í a-lið 
2. liðar 

— til einstaklinga sem nýlega hafa 
verið sjálfstætt starfandi bændur: 

Einingar almannatryggingasjóðs landbúnaðarins 
(Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) sem 
tilgreindar eru í b-lið 2. liðar 

— til atvinnuhermanna þegar um er að 
ræða tímabil herþjónustu í Póllandi 
hafi síðasta tímabilið verið umrætt 
herþjónustutímabil og 
tryggingatímabil erlendis: 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie 
(lífeyrisskrifstofa fyrir herinn í Varsjá) sé um að ræða 
þar til bæru stofnunina sem tilgreind er í þriðja 
undirlið ii. liðar í b-lið 3. liðar 2. viðauka 
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— til starfsmanna sem tilgreindir eru í 
d-lið 2. liðar þegar um er að ræða 
þjónustutímabil í Póllandi, ef 
síðasta þjónustutímabilið var innan 
einnar af þeim stofnunum sem 
tilgreindar eru í d-lið 2. liðar og 
tryggingatímabil erlendis: 

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
(lífeyrisskrifstofa innanríkis- og stjórnsýsluráðu-
neytisins í Varsjá) sé um að ræða þar til bæru 
stofnunina sem tilgreind er í fjórða undirlið ii. liðar í 
b-lið 3. liðar 2. viðauka 

— til fangavarða þegar um er að ræða 
þjónustutímabil í Póllandi hafi 
síðasta tímabilið verið umrætt 
þjónustutímabil og tryggingatímabil 
erlendis: 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie 
(lífeyrisskrifstofa fyrir fangelsisþjónustuna í Varsjá) 
sé um að ræða þar til bæru stofnunina sem tilgreind 
er í fimmta undirlið ii. liðar í b-lið 3. liðar 2. viðauka 

— til dómara og saksóknara: 

 

Sérstofnanir dómsmálaráðuneytisins 

— til einstaklinga sem hafa eingöngu 
lokið tryggingatímabilum erlendis: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (einingar almanna-
tryggingastofnunar) sem eru tilgreindar í g-lið 
2. liðar“ 

 

e) Þættinum „Y. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 3. liðar: 

„3. Fjölskyldubætur:  

Við beitingu 73. og 74. gr. reglugerðarinnar:  

— Stóra-Bretland: HM Revenue and Customs, Child Benefit Office 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, barnabótadeild), 
Newcastle upon Tyne, NE88 1AA 

HM Revenue and Customs, Tax Credit Office 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, skattfrádráttardeild), 
Preston, PR1 0SB 

— Norður-Írland: HM Revenue and Customs, Tax Credit Office (NI) 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, barnabótadeild), 
Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 
7UW 

HM Revenue and Customs, Tax Credit Office 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, skattfrádráttardeild), 
Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, 
Belfast, BT2 7WF 

— Gíbraltar: Department of Social Services (félagsmálaráðuneyti), 
23 Mackintosh Square, Gibraltar“ 

 

4. Ákvæðum 4. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Þættinum „C. DANMÖRK“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. a) Aðstoð vegna veikinda, meðgöngu og 
fæðingar: 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (innanríkis- og 
heilbrigðismálaráðuneytið), København 
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b) Sjúkrabætur í peningum: Arbejdsdirektoratet (vinnumálaskrifstofan),  

c) Bætur í peningum vegna meðgöngu og 
fæðingar: 

Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender 
(fjölskyldu- og neytendamálaráðuneyti),“ 

 

ii) Eftirfarandi komi í stað 3. liðar: 

„3. Bætur vegna endurhæfingar: Arbejdsdirektoratet (vinnumálaskrifstofan),“ 

 

iii) Eftirfarandi komi í stað 7. liðar: 

„7. Lífeyrir samkvæmt „loven om Arbejdsmarkedets 
Tillægspension (ATP)“ (lögum um viðbótar-
lífeyri launþega): 

Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, ATP, (skrifstofa 
viðbótarlífeyris fyrir launþega), Hillerød“ 

 

b) Þættinum „I. ÍRLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Aðstoð: Health Service Executive (heilbrigðisstjórn), Naas, 
Co. Kildare“ 

 

c) Þættinum „S. PÓLLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 2. liðar: 

„2. Bætur í peningum:  

a) Vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar, 
fötlunar, elli, andláts, vinnuslysa og atvinnu-
sjúkdóma: 

— Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala 
(almannatryggingastofnunin – ZUS- höfuð-
stöðvar) 

— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — 
Centrala (almannatryggingasjóður landbúnaðar-
ins — KRUS — höfuðstöðvar), Warszawa 

— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
(lífeyrisskrifstofa innanríkis- og 
stjórnsýsluráðuneytisins), Warszawa 

b) Vegna atvinnuleysis: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (atvinnu- og 
félagsmálaráðuneyti), Warszawa 

c) Fjölskyldubætur og aðrar iðgjaldsfrjálsar 
bætur: 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (atvinnu- og 
félagsmálaráðuneyti), Warszawa“ 
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d) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „Y. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“: 

„Y. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Stóra-Bretland:  

a) Iðgjöld og aðstoð við launþega sem starfa utan 
aðalstöðva: 

HM Revenue and Customs, Centre for Non-
Residents Inland Revenue (ríkisskattstjóri og 
tollayfirvöld, miðstöð fyrir fólk með aðsetur erlendis), 
Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ 

b) Allar aðrar fyrirspurnir: Department of Work and Pensions (ráðuneyti 
atvinnu- og lífeyrismála), The Pension Service, 
International Pension Centre, Tyneview Park, 
Newcastle upon Tyne, NE98 1 BA 

Norður-Írland:  

a) Iðgjöld og aðstoð við launþega sem starfa utan 
aðalstöðva: 

HM Revenue and Customs, Centre for Non-
Residents (ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, miðstöð 
fyrir fólk með aðsetur erlendis), Benton Park View, 
Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ 

b) Allar aðrar fyrirspurnir: Department for Social Development (félagsþróunar-
ráðuneyti), Social Security Agency (almannatrygg-
ingastofnun), Network Support Branch 
(netstuðningsdeild), Overseas Benefits Unit 
(bótadeild handan hafsins), Level 2, James House, 2 
— 4 Cromac Street, Belfast, BT7 2JA 

Gíbraltar: Department for Work and Pensions (ráðuneyti 
atvinnu- og lífeyrismála), The Pension Service, 
International Pension Centre, Tyneview Park, 
Newcastle upon Tyne, NE98 1 BA“ 

 

5. Ákvæðum 5. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „16. BELGÍA — HOLLAND“: 

 

„16. BELGÍA-HOLLAND 

a) Samningurinn frá 21. mars 1968 um innheimtu og endurgreiðslur iðgjalda til almannatrygginga og framkvæmdasamningur 
frá 25. nóvember 1970 sem gerður var samkvæmt umræddum samningi. 

b) Samningur frá 13. mars 2006 um sjúkratryggingar. 

c) Samningur frá 12. ágúst 1982 um tryggingar vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar og örorku.“ 

b) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „51. DANMÖRK – SPÁNN“: 

 

„51. DANMÖRK – SPÁNN 

Enginn.“ 

c) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „54. DANMÖRK – ÍTALÍA“: 

 

„54. DANMÖRK– ÍTALÍA 

Samningur frá 18. nóvember 1998 um endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar sem kveðið er á um í 36. og 63. gr. Samningurinn 
gildir frá og með 1. janúar 1995.“ 
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d) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „110. EISTLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“: 

 

„110. EISTLAND – BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Samningur frá 29. mars 2006 milli lögbærra yfirvalda í Lýðveldinu Eistlandi og Breska konungsríkinu skv. 3. mgr. 36. gr. og 
3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um að koma á öðrum aðferðum við endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar sem 
veitt er samkvæmt reglugerðinni af hálfu beggja landanna og öðlast gildi 1. maí 2004.“ 

e) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „195. ÍTALÍA - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“: 

 

„195. ÍTALÍA – BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Samningur frá 15. desember 2005 milli lögbærra yfirvalda í Lýðveldinu Ítalíu og Breska konungsríkinu skv. 3. mgr. 36. gr. og 
3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um að koma á öðrum aðferðum við endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar sem 
veitt er samkvæmt reglugerðinni af hálfu beggja landanna og öðlast gildi 1. janúar 2005.“ 

6. Ákvæðum 7. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „H. FRAKKLAND“: 

„H. FRAKKLAND: Enginn“ 

b) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „V. SLÓVAKÍA“: 

„V. SLÓVAKÍA: Enginn“ 
 

7. Ákvæðum 9. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „C. Danmörk“: 

 

„C. DANMÖRK 

Árlegur meðaltalskostnaður vegna aðstoðar skal reiknaður út með tilliti til fyrirkomulags sem er sett fram í lögum um opinbera 
heilbrigðisþjónustu, lögum um sjúkrahús og, að því er varðar kostnað vegna endurhæfingar, lögum um virka félagsmálastefnu og 
í lögum um virkar atvinnuráðstafanir.“ 

b) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „I. ÍRLAND“: 

 

„I. ÍRLAND 

Árlegur meðaltalskostnaður vegna aðstoðar skal reiknaður út með því að taka tillit til aðstoðar (heilbrigðisþjónusta) sem þær 
heilbrigðisstjórnir, sem um getur í 2. viðauka, veita í samræmi við ákvæði heilbrigðislaga 1947 til 2004.“ 

c) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „S. PÓLLAND“: 

 

„S. PÓLLAND 

Árlegur meðaltalskostnaður vegna aðstoðar skal reiknaður út með því að taka tillit til fyrirkomulags sem er sett fram í lögum um 
heilbrigðisþjónustu sem er rekin með opinberu fjármagni, í lögum um opinbera neyðarþjónustu lækna og, að því er varðar 
kostnað vegna endurhæfingar, einnig í lögum um almannatryggingakerfi og lögum um félagslegar tryggingar bænda.“ 
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8. Ákvæðum 10. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Þættinum „B. TÉKKLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. a) Við beitingu 17. gr. reglugerðarinnar: �eská správa sociálního zabezpe�ení (stjórn 
almannatrygginga í Tékklandi) 

1. b) Við beitingu 14. gr. (b-liður 1. mgr.) reglugerð-
arinnar og 10. gr. (b-liður), 11. gr. (1. mgr.), 
11. gr. a (1. mgr.), 12. gr. (a-liður), 13. gr. (2. og 
3. mgr.), 14. gr. (1., 2. og 3. mgr.), 80. gr. 
(2. mgr.), 81. gr. og 85. gr. (2. mgr.) fram-
kvæmdarreglugerðarinnar, stofnun sem tilnefnd 
er í 10. mgr. 4. gr. framkvæmdarreglugerðar-
innar: 

�eská správa sociálního zabezpe�ení (stjórn 
almannatrygginga í Tékklandi), og héraðsskrifstofa 
hennar“ 

 

b) Þættinum „D. ÞÝSKALAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 2. liðar: 

„2. Við beitingu: 

— a-liðar 1. mgr. 14. gr., 1. mgr. 14. gr. b 
reglugerðarinnar og ef um samkomulag er að 
ræða skv. 17. gr. reglugerðarinnar, ásamt 11. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, 

— a-liðar 1. mgr. 14. gr. a, 2. mgr. 14. gr. b 
reglugerðarinnar og ef um samkomulag er að 
ræða skv. 17. gr. reglugerðarinnar, ásamt 11. gr. 
a framkvæmdarreglugerðarinnar, 

— 14. gr. (b-liður 2. mgr.), 14. gr. (3. mgr.), 14. gr. 
a (2.-4. mgr.) og 14. gr. c (a-liður) og ef um 
samkomulag er að ræða skv. 17. gr. reglugerðar-
innar, ásamt 12. gr. a framkvæmdar-
reglugerðarinnar, 

 

i. einstaklingar sem eru sjúkratryggðir: Stofnunin sem þeir eru tryggðir hjá ásamt toll-
yfirvöldum að því er varðar eftirlit 

ii. einstaklingar sem eru ekki sjúkratryggðir og 
falla ekki undir starfstengt lífeyriskerfi: 

Þar til bær lífeyristryggingastofnun, ásamt toll-
yfirvöldum að því er varðar eftirlit 

iii. einstaklingar sem eru ekki sjúkratryggðir en 
falla undir starfstengt lífeyriskerfi: 

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer 
Versorgungseinrichtungen (samtök starfstengdra 
lífeyriskerfa), Köln, ásamt tollyfirvöldum að því er 
varðar eftirlit“ 

 

c) Þættinum „I. ÍRLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 4. liðar: 

„4. a) Við beitingu 110. gr. framkvæmdarreglu-
gerðarinnar (vegna bóta í peningum): 

Department of Social and Family Affairs (félags- og 
fjölskyldumálaráðuneytið) 

 



17.6.2010  Nr. 32/199 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

b) Við beitingu 110. gr. (vegna aðstoðar) og 
2. mgr. 113. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar: 

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster 
(heilbrigðisstjórn Dublin-Mid Leinster), Tullamore, 
County Offaly 

Health Service Executive Dublin-North East 
(heilbrigðisstjórn Dublin-North East), Kells, County 
Meath 

Health Service Executive South (heilbrigðisstjórn 
South), Cork 

Health Service Executive West (heilbrigðiststjórn 
West), Galway“ 

 

d) Þættinum „J. ÍTALÍA“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 3. liðar: 

„3. Við beitingu 11. gr. a og 12 gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar: 

 

Til lækna: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir lækna) 

Til lyfjafræðinga: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir lyfjafræðinga) 

Til dýralækna: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir dýralækna) 

Til hjúkrunarfræðinga, aðstoðarfólks í 
heilbrigðisþjónustu og barnahjúkrunarfræðinga: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
degli infermieri professionali, assistenti sanitari, 
vigilatrici d'infanzia (opinber félagsmálasjóður fyrir 
hjúkrunarfræðinga, aðstoðarfólk í heilbrigðisþjónustu 
og barnahjúkrunarfræðinga) 

Til sölumanna og sölufulltrúa: Ente nazionale di assistenza per gli agenti e 
rappresentanti di commercio (opinber félagsmála-
sjóður fyrir sölumenn og sölufulltrúa) 

Til líffræðinga: Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei biologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
líffræðinga) 

Til sérfræðinga í iðnaði: Ente nazionale di previdenza dei periti industriali 
(opinber félagsmálaskrifstofa fyrir sérfræðinga í 
iðnaði) 

Til sálfræðinga: Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi 
(opinber félagsmála- og aðstoðarskrifstofa fyrir 
sálfræðinga) 

Til blaðamanna: Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 
„Giovanni Amendola“ (opinber Giovanni Amendola 
félagsmálastofnun fyrir ítalska blaðamenn) 

Til tryggingafræðinga, efnafræðinga, jarðræktar-
fræðinga, skógfræðinga og jarðfræðinga: 

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale 
degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e 
dei geologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
tryggingafræðinga, efnafræðinga, jarðræktarfræðinga, 
skógfræðinga og jarðfræðinga) 
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Til tæknimenntaðra manna og ráðunauta í 
landbúnaði: 

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli 
impiegati in agricoltura (opinber félagsmálaskrifstofa 
tæknimenntaðra manna og ráðunauta í landbúnaði) 

Til verkfræðinga og arkitekta: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli 
ingegneri ed architetti (opinber félagsmálasjóður fyrir 
verkfræðinga og arkitekta) 

Til landmælingamanna: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei geometri (opinber félagsmálasjóður fyrir 
landmælingamenn) 

Til lögmanna og málaflutningsmanna: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense 
(opinber félagsmálasjóður fyrir lögfræðinga) 

Til hagfræðinga: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei dottori commercialisti (opinber félagsmálasjóður 
fyrir hagfræðinga) 

Til endurskoðenda: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei ragionieri e periti commerciali (opinber 
félagsmálasjóður fyrir endurskoðendur) 

Til ráðgjafa á sviði ráðningamála: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i 
consulenti del lavoro (opinber félagsmálaskrifstofa 
fyrir ráðgjafa á sviði ráðningamála) 

Til lögbókenda: Cassa nazionale notariato (opinber félagsmálasjóður 
fyrir lögbókendur) 

Til tollmiðlara: Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri 
doganali (opinber félagsmálasjóður fyrir tollmiðlara) 

Til sjálfstætt starfandi einstaklinga í landbúnaði, 
handverki og viðskiptum: 

Istituto Nazionale della previdenza sociale — sedi 
provinciali (opinber almannatryggingastofnun, INPS-
umdæmisskrifstofur)“ 

 

e) Þættinum „M. LITHÁEN“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Við beitingu 14. gr. (b-liður 1. mgr.), 14. gr. a 
(b-liður 1. mgr.), 14. gr. b (1. og 2. mgr.), 
14. gr. d (3. mgr.) og 17. gr. reglugerðarinnar 
og 6. gr. (1. mgr.), 10. gr. b, 11. gr. (1. mgr.), 
11. gr. a, 12. gr. a, 13. gr. (2. og 3. mgr.), 
14. gr. (1. og 2. mgr.), 85. gr. (2. mgr.) og 
91. gr. (2. mgr.) framkvæmdarreglugerðar-
innar: 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
Užsienio išmokų tarnyba (stjórn almannatrygginga-
sjóðs ríkisins, skrifstofa fyrir bætur erlendis)“ 

 

ii. Eftirfarandi komi í stað 5. liðar: 

„5. Við beitingu 110. gr. framkvæmdarreglu-
gerðarinnar: 

 

a) Aðstoð skv. 1. og 4. kafla III. bálks reglu-
gerðarinnar: 

 

Valstybinë ligoniø kasa (sjúkrasjóður ríkisins), 
Vilníus 
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b) Bætur í peningum í skv. 1. - 4. og 8. kafla 
III. bálks reglugerðarinnar: 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
Užsienio išmokų tarnyba (stjórn almannatrygginga-
sjóðs ríkisins, skrifstofa fyrir bætur erlendis) 

c) Bætur í peningum skv. 6. kafla III. bálks 
reglugerðarinnar: 

Lietuvos darbo birža (vinnumiðlun Litháen) 

d) Bætur í peningum skv. 5. og 7. kafla 
III. bálks reglugerðarinnar: 

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (félagsmála-
skrifstofur sveitarfélaga)“ 

 

f) Þættinum „S. PÓLLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 12. liðar: 

„12. Við beitingu 2. mgr. 102. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar í tengslum við 70. gr. 
reglugerðarinnar: 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (atvinnu- og 
félagsmálaráðuneyti), Warszawa“ 

 

g) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „X. SVÍÞJÓÐ“: 

 

„X. SVÍÞJÓÐ 

1. Í öllum öðrum tilvikum en þeim sem eru tilgreind 
hér á eftir: 

Försäkringskassan lokalkontor (héraðsskrifstofur 
almannatryggingastofnunar) 

2. Til sjómanna sem ekki eru búsettir í Svíþjóð: Försäkringskassans länsorganisation 
(almannatryggingastofnun, Vestur-Gautland) 

3. Við beitingu 16. gr. reglugerðarinnar: Försäkringskassan länsorganisation 
(almannatryggingastofnunar, Gautland) 

4. Við beitingu 17. gr. reglugerðarinnar gagnvart 
hópum einstaklinga: 

Försäkringskassan länsorganisation 
(almannatryggingastofnun, Gautland) 

5. Við beitingu 2. mgr. 102. gr. framkvæmdarreglu-
gerðarinnar: 

a) Försäkringskassan (almannatryggingastofnun), 
aðalskrifstofa. 

b) Fyrir atvinnuleysisbætur — Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen, IAF (atvinnu-
leysistryggingaráðið)“ 

 

h) Þættinum „Y. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Við beitingu 14. gr. c, 14. gr. d (3. mgr.) og 
17. gr. reglugerðarinnar og 6. gr. (1. mgr.), 
11. gr. (1. mgr.), 11. gr. a (1. mgr.), 12. gr. a, 
13. gr. (2. og 3. mgr.), 14. gr. (1., 2. og 3. mgr.), 
80. gr. (2. mgr.), 81. gr., 82. gr. (2. mgr.) og 
109. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar: 

 

Stóra-Bretland: HM Revenue and Customs, Centre for Non-Residents 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, miðstöð fyrir fólk 
með aðsetur erlendis), Benton Park View, Newcastle 
upon Tyne, NE98 1ZZ 
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Norður-Írland: Department for Social Development (félagsþróunar-
ráðuneyti), Social Security Agency (almannatrygg-
ingastofnun), Network Support Branch (netstuðnings-
deild), Overseas Benefits Unit (bótadeild handan 
hafsins), Level 2, James House, 2 — -4 Cromac 
Street, Belfast, BT7 2JA 

HM Revenue and Customs, Centre for Non-Residents 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, miðstöð fyrir fólk 
með aðsetur erlendis), Benton Park View, Newcastle 
upon Tyne, NE98 1ZZ“ 

 

ii. Eftirfarandi komi í stað 3. liðar: 

„3. Við beitingu 85. gr. (2. mgr.), 86. gr. (2. mgr.) og 
89. gr. (1. mgr.) framkvæmdarreglugerðarinnar: 

 

 

Stóra-Bretland: HM Revenue and Customs, Child Benefit Office 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, barnabótadeild), 
Newcastle upon Tyne, NE88 1AA 

HM Revenue and Customs, Tax Credit Office 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, skattfrádráttardeild), 
Preston, PR1 0SB 

Norður-Írland: HM Revenue and Customs, Child Benefit Office 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, barnabótadeild), 
Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 
7UW 

HM Revenue and Customs, Tax Credit Office 
(ríkisskattstjóri og tollayfirvöld, skattfrádráttardeild), 
Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, 
BT2 7WF“ 

 

 
 
 


