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Ákvörðun  nr. U4

frá 13. desember 2011

um málsmeðferð við endurgreiðslu skv. 6. og 7. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 og 70. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 987/2009 (*)

(Texti sem varðar EES og samning EB og Sviss)

FRAMKVÆMDARÁÐIÐ UM SAMRÆMINGU 
ALMANNATRYGGINGAKERFA HEFUR,

með hliðsjón af a-lið 72. gr. reglugerðar Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um 
samræmingu almannatryggingakerfa, en samkvæmt honum 
skal framkvæmdaráðið fjalla um öll álitaefni sem lúta að 
framkvæmd og túlkun í tengslum við ákvæði reglugerðar (EB) 
nr. 883/2004 og reglugerðar (EB) nr. 987/2009,

með hliðsjón af 6. og 7. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 
883/2004,

með hliðsjón af 70. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009,

í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í annarri 
undirgrein 2. mgr. 71. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 er komið á 
endurgreiðslukerfi en markmiðið með því er að leitast 
við að koma á sanngjarnari fjárhagslegri skiptingu 
milli aðildarríkjanna þegar um er að ræða atvinnulausa 
einstaklinga sem hafa fasta búsetu í aðildarríki öðru en 
lögbæru ríki. Endurgreiðslum er ætlað að jafna aukna 
fjárhagslega byrði þess aðildarríkis sem er búseturíki 
og veitir atvinnuleysisbætur skv. a-lið 5. mgr. 65. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 883/2004 án þess að hafa fengið 
iðgjöld frá hlutaðeigandi einstaklingum þegar þeir 
stunduðu síðast atvinnu í öðru aðildarríki.

2) Þær atvinnuleysisbætur, sem búseturíki veitir skv. a-lið 5. 
mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 innan tilskilins 
tímabils, skal það ríki endurgreiða þar sem atvinnulaus 
einstaklingur heyrði síðast undir löggjöf, án tillits til 
skilyrða fyrir rétti til atvinnuleysisbóta sem kveðið er á 
um í löggjöf síðara ríkisins.   

3) Í fjórða málslið 6. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB)  
nr. 883/2004 er gert ráð fyrir að draga megi tímabil 

flutnings á bótum skv. b-lið 5. mgr. þeirrar greinar frá 
endurgreiðslutímabilinu en ekki skulu koma til frádráttar 
önnur tímabil þegar hlutaðeigandi einstaklingur hefur 
fengið atvinnuleysisbætur frá því ríki þar sem hann 
stundaði síðast atvinnu (einkum skv. 1. mgr. 65. gr. 
eða síðasta málslið 2. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 
883/2004).

4) Bestu starfsvenjur sem almennt eru viðurkenndar eru ein 
forsenda þess að uppgjör endurgreiðslna milli stofnana sé 
hraðvirkt og skilvirkt.

5) Nauðsynlegt er að stofnanir búi við gagnsæi og njóti 
leiðbeininga til að tryggja einsleita og samfellda beitingu 
ákvæða ESB varðandi málsmeðferð við endurgreiðslu 
skv. 6. og 7. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 
og 70 gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009. 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

I. ALMENNAR MEGINREGLUR UM MÁLSMEÐFERÐ 
VIÐ ENDURGREIÐSLU

1.  Þegar búseturíki hefur greitt atvinnuleysisbætur til 
hlutaðeigandi einstaklings skv. a-lið 5. mgr. 65. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 883/2004 (hér á eftir nefnd „grunnreglugerð“) kveða 
endurgreiðsluákvæði 6. og 7. mgr. sömu greinar á um að 
búseturíkið (hér á eftir nefnt „kröfuríki“) og ríkið, þar sem 
atvinnulaus einstaklingur heyrði síðast undir löggjöf (hér á eftir 
nefnt „skuldarríki“) skuli deila með sér fjárhagslegu byrðinni.

2.  Ekki er unnt að vísa frá kröfu um endurgreiðslu með 
þeim rökum að hlutaðeigandi einstaklingur hefði ekki átt rétt á 
atvinnuleysisbótum samkvæmt landslöggjöf skuldarríkisins.

3.  Kröfuríkið getur aðeins farið fram á endurgreiðslu 
ef hlutaðeigandi einstaklingur hefur lokið starfstímabilum 
launþega eða sjálfstætt starfandi einstaklings í skuldarríkinu 
áður en hann varð atvinnulaus og þegar slík tímabil eru 
viðurkennd með tilliti til atvinnuleysisbóta í síðara ríkinu.

2013/EES/9/07

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 57, 25.2.2012, bls. 4. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 166/2012 frá 28. september 
2012 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 13.12.2012, 
bls. 21.
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II. ÁKVÖRÐUN ENDURGREIÐSLUTÍMABILS

1.  Þriggja eða fimm mánaða tímabil, sem krafist er endur-
greiðslu vegna, sbr. 6. og 7. mgr. 65. gr. grunnreglu gerðar innar 
(hér á eftir nefnt „endurgreiðslutímabil“), skal hefjast fyrsta 
daginn sem atvinnuleysisbætur koma í reynd til greiðslu.  
Endurgreiðslutímabilinu skal ljúka að liðnum þeim fresti, sem 
kveðið er á um í 6. og 7. mgr. 65. gr. (þrír eða fimm mánuðir), 
án tillits til lækkunar, frestunar eða afturköllunar réttinda eða 
greiðslu bóta innan téðs tímabils samkvæmt löggjöf kröfu-
ríkisins. 

2.  Aðeins er hægt að leggja fram nýja kröfu um endur-
greiðslu þegar hlutaðeigandi einstaklingur fullnægir skilyrðum 
löggjafar kröfuríkisins, í samræmi við a-lið 5. mgr. 65. gr. 
grunnreglugerðarinnar, til nýs réttar til bóta, enda er sá réttur 
ekki framhald af fyrri ákvörðun um að veita atvinnuleysisbætur.

3.  Þrátt fyrir fjórða málslið 6. mgr. 65. gr. grunnreglu-
gerðarinnar skal ekki draga önnur tímabil atvinnuleysisbóta, 
sem greiddar hafa verið í samræmi við löggjöf skuldarríkisins, 
frá endurgreiðslutímabilinu. 

III. FRAMLENGING ENDURGREIÐSLU 
TÍMABILS SKV. 7. MGR. 65. GR. GRUNN

REGLUGERÐARINNAR 

1.  Samkvæmt 7. mgr. 65. gr. grunnreglugerðarinnar skal 
endurgreiðslutímabilið lengjast í fimm mánuði enda hafi 
hlutaðeigandi einstaklingur lokið, á næstliðnum 24 mánuðum, 
a.m.k. 12 mánaða starfstímabili sem launþegi eða sjálfstætt 
starfandi einstaklingur, sem er viðurkennt til atvinnuleysisbóta, 
fyrir þann dag sem atvinnuleysisbætur koma í reynd til 
greiðslu.

2.  Ekki er hægt að hafna framlengingu endurgreiðslutímabils 
skv. 7. mgr. 65. gr. grunnreglugerðarinnar með þeim rökum 
að hlutaðeigandi einstaklingur myndi ekki eiga rétt á 
atvinnuleysisbótum samkvæmt landslöggjöf skuldarríkisins.

IV. HÁMARKSFJÁRHÆÐ ENDURGREIÐSLU 
SKV. 70. GR. REGLUGERÐAR (EB) NR. 987/2009 

(HÉR Á EFTIR NEFND „FRAMKVÆMDAR
REGLUGERÐ“) ÁKVÖRÐUÐ

1.  Sú hámarksfjárhæð endurgreiðslu, sem á við milli 
þeirra aðildarríkja sem talin eru upp í 5. viðauka við 

framkvæmdarreglugerðina og um getur í síðasta málslið 70. gr. 
þeirrar reglugerðar, skal tilkynnt framkvæmdaráðinu innan sex 
mánaða frá lokum viðkomandi almanaksárs. 

Hvert aðildarríki, sem talið er upp í 5. viðauka, skal setja fram 
tilkynningu þar sem getið er þeirrar hámarksfjárhæðar sem á 
við viðkomandi almanaksár, og enn fremur lýsingu á þeirri 
aðferð sem er notuð við útreikning á fjárhæðinni. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI

1.  Þegar skuldarríkinu hefur verið tilkynnt um endur-
greiðslukröfu skulu breytingar, sem gerðar eru síðar á fjárhæð 
atvinnuleysisbóta, sem falla undir endurgreiðslu eftir á í 
samræmi við löggjöf kröfuríkisins, ekki hafa áhrif á kröfuna 
sem kröfuríkið hefur tilkynnt um.  

2.  „Heildarfjárhæð“ bóta, sem stofnun á búsetustað greiðir 
(sbr. annan málslið 6. mgr. 65. gr. grunnreglugerðarinnar), 
tekur til heildarkostnaðar atvinnuleysisbóta sem kröfuríkið 
skal greiða áður en frádráttur er reiknaður út (brúttófjárhæð). 

VI. LOKAÁKVÆÐI

1.  Ákvæði um endurgreiðslu skv. 6. og 7. mgr. 65. gr. grunn-
reglugerðarinnar skulu aðeins eiga við um bætur sem veittar 
eru á grundvelli a-liðar 5. mgr. 65. gr. grunnreglu gerðarinnar.

2.  Við beitingu endurgreiðslufyrirkomulagsins skal 
leið bein andi meginregla vera gott samstarf milli stofnana, 
gagnsemi og sveigjanleiki.

3.  Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum 
Evrópusam bandsins.

4.  Ákvörðun þessi öðlast gildi fyrsta dag eftir annað 
mánuð frá birtingu hennar að því er varðar allar kröfur um 
endurgreiðslu sem ekki hafa verið afgreiddar fyrir þann dag. 

 Formaður framkvæmdaráðsins,

	 Elżbieta	ROŻEK

____________


