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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV  

TRYGDEORDNINGER  

BESLUTNING nr. S9 

av 20. juni 2013 

om framgangsmåter for refusjon ved gjennomføring av artikkel 35 og 41 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 883/2004 

(2013/C 279/05)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR SAMORDNING AV 

TRYGDEORDNINGER HAR – 

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 

samordning av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at Den 

administrative kommisjon har ansvaret for å behandle alle 

administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår 

som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004 

og forordning (EF) nr. 987/2009(2), 

under henvisning til artikkel 35 og 41 i forordning (EF) 

nr. 883/2004, 

under henvisning til artikkel 66-68 i forordning (EF) 

nr. 987/2009, 

i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 883/2004 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Utgiftene til naturalytelser som blir gitt av institusjonen i 

en medlemsstat på vegne av institusjonen i en annen 

medlemsstat, skal refunderes fullt ut. 

2) Dersom ikke noe annet er avtalt, må refusjonene mellom 

institusjonene gjøres raskt og effektivt for å hindre en 

oppsamling av fordringer som blir stående ubetalt i lengre 

perioder. 

3) En oppsamling av fordringer vil kunne hindre at 

unionsordningen fungerer på en effektiv måte, og sette 

enkeltpersoners rettigheter til i fare. 

4) I beslutning nr. S1 har Den administrative kommisjon 

fastsatt at institusjonen på oppholdsstedet skal få 

refundert utgifter til helsetjenester som blir gitt på 

grunnlag av et gyldig europeisk helsetrygdkort. 

5) God praksis som er fastsatt i fellesskap, vil bidra til  

et raskt og effektivt refusjonsoppgjør mellom institu-

sjonene. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 279 av 27.9.2013,  

s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 24. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

A. Refusjon på grunnlag av faktiske utgifter (artikkel 62 i 

forordning (EF) nr. 987/2009) 

Artikkel 1 

Institusjonen som krever refusjon på grunnlag av faktiske 

utgifter, skal presentere sin fordring innen den fristen som er 

nevnt i artikkel 67 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009 (heretter 

kalt «gjennomføringsforordningen»). Institusjonen som mottar en 

fordring, skal sørge for at fordringen blir betalt innen fristen 

fastsatt i artikkel 67 nr. 5 i gjennomføringsforordningen, så raskt 

som den er i stand til det. 

Artikkel 2 

1.  Fordringer som gjelder refusjon av naturalytelser gitt på 

grunnlag av et europeisk helsetrygdekort, et dokument som 

kommer i stedet for et europeisk helsetrygdkort eller et annet 

dokument som gir rett til ytelser, kan bli avvist og fordringen 

sendt tilbake til kreditorinstitusjonen i tilfeller der fordringen 

for eksempel 

— er ufullstendig og/eller ukorrekt utfylt, 

— gjelder ytelser som ikke er gitt innenfor tidsrommet da det 

europeiske helsetrygdkortet eller dokumentet som gir rett til 

ytelser, og som ble benyttet av ytelsesmottakeren, var 

gyldig. 

2.  En fordring kan ikke avvises fordi personen ikke lenger er 

medlem av trygdeordningen til den institusjonen som har 

utstedt det europeiske helsetrygdkortet eller dokumentet som 

gir rett til ytelser, såfremt ytelsene ble gitt til mottakeren 

innenfor tidsrommet da det aktuelle dokumentet var gyldig. 

3.  En institusjon som har plikt til å refundere utgiftene for 

ytelser gitt på grunnlag av et europeisk helsetrygdkort, kan be 

om at institusjonen der personen rettmessig var registrert på 

tidspunktet da ytelsene ble tildelt, skal betale utgiftene for disse 

ytelsene tilbake til den første institusjonen, eller dersom 

personen ikke hadde rett til å benytte det europeiske 

helsetrygdkortet, gjøre opp saken med den berørte person. 

Artikkel 3 

En debitorinstitusjon kan ikke vurdere på nytt om en fordring 

oppfyller kravene i artikkel 19 og artikkel 27 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 883/2004, med mindre det finnes rimelig grunn til 

mistanke om misbruk som fastsatt i Den europeiske unions 

domstols rettspraksis(3). Debitorinstitusjonen må derfor godta 

opplysningene om hva fordringen bygger på, og må refundere 

fordringen. Dersom det foreligger mistanke om misbruk, kan 

  

(3) Dom av 12. april 2005 i sak C-145/03 Annette Kellers arvinger 

mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og  

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), samling [2005]  

s. I-02529. 
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debitorinstitusjonen med en god begrunnelse avvise fordringen 

slik det er fastsatt i artikkel 67 nr. 5 i gjennomførings-

forordningen. 

Artikkel 4 

Dersom debitorinstitusjonen ved anvendelsen av nr. 2 og 3 

tviler på at en fordring bygger på korrekte opplysninger, er det 

kreditorinstitusjonens ansvar å undersøke om fordringen ble 

utferdiget på riktig måte, og eventuelt trekke den tilbake eller 

foreta en ny utregning. 

Artikkel 5 

En fordring som presenteres etter fristen fastsatt i artikkel 67  

nr. 1 i gjennomføringsforordningen, skal ikke tas hensyn til. 

B. Refusjon på grunnlag av faste beløp (artikkel 63 i 

gjennomføringsforordningen) 

Artikkel 6 

Oversikten fastsatt i artikkel 64 nr. 4 i gjennomføringsforord-

ningen skal framlegges for debitorstatens kontaktorgan innen 

utgangen av året etter referanseåret, og fordringene som bygger 

på denne oversikten, skal presenteres for det samme organet så 

snart som mulig etter at de årlige faste summene per person er 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende, men likevel innen 

fristen fastsatt i artikkel 67 nr. 2 i gjennomføringsforordningen. 

Artikkel 7 

Når det er mulig, skal kreditorinstitusjonen ved samme 

anledning framlegge for debitorinstitusjonen de fordringene 

som gjelder et bestemt kalenderår. 

Artikkel 8 

Debitorinstitusjonen som mottar en fordring som gjelder 

refusjon på grunnlag av faste beløp, skal sørge for at fordringen 

blir betalt innen fristen fastsatt i artikkel 67 nr. 5 i gjennom-

føringsforordningen, men så raskt som den er i stand til det. 

Artikkel 9 

En fordring som presenteres etter fristen fastsatt i artikkel 67  

nr. 2 i gjennomføringsforordningen, skal ikke tas hensyn til. 

Artikkel 10 

En fordring som gjelder refusjon på grunnlag av faste beløp, 

kan avvises og sendes tilbake til kreditorinstitusjonen i tilfeller 

der fordringen for eksempel 

— er ufullstendig og/eller ukorrekt utfylt, 

— viser til en tidsperiode som ikke er omfattet av registrering 

på grunnlag av et gyldig dokument som gir rett til ytelser. 

Artikkel 11 

Dersom debitorinstitusjonen tviler på at en fordring bygger på 

korrekte opplysninger, er det kreditorinstitusjonens ansvar å 

undersøke om fakturaen ble utstedt på riktig måte, og eventuelt 

trekke den tilbake eller foreta en ny utregning. 

C. Betaling av fordringer (artikkel 67 i 

gjennomføringsforordningen) 

Artikkel 12 

1.  I samsvar med artikkel 67 nr. 5 i gjennomførings-

forordningen kan ingen fordringer bestrides etter 18 måneder 

etter utgangen av den måneden de ble presentert for 

debitorstatens kontaktorgan. 

2.  Dersom kreditorstatens kontaktorgan ikke har svart og 

oversendt påkrevet underlagsmateriale innen tolv måneder etter 

utgangen av den måneden kreditorstatens kontaktorgan mottok 

innsigelsen, skal innsigelsen anses som godtatt av kredi-

torstaten, og fordringen eller dens relevante deler endelig 

avvises. 

D. Nedbetaling og morarente (artikkel 68 i 

gjennomføringsforordningen) 

Artikkel 13 

Ved nedbetaling i henhold til artikkel 68 i gjennomførings-

forordningen skal beløpet for nedbetalingen fastsettes separat 

for fordringer basert på faktiske utgifter (artikkel 67 nr. 1 i 

gjennomføringsforordningen) og fordringer basert på faste 

beløp (artikkel 67 nr. 2 i gjennomføringsforordningen). 

Artikkel 14 

1.  En nedbetaling i henhold til artikkel 68 nr. 1 i gjennom-

føringsforordningen skal utgjøre minst 90 % av totalbeløpet i 

den opprinnelige fordringen fra kreditorstatens kontaktorgan. 

2.  Dersom kreditorstaten generelt har erklært at den aksepterer 

nedbetalinger, vil disse automatisk bli regnet som akseptert. 

Revisjonsutvalget skal utarbeide en liste over medlemsstater som 

har erklært at de aksepterer nedbetalinger. 

3.  Medlemsstatene som ikke har erklært at de aksepterer 

nedbetalinger, skal ta stilling til særskilte tilbud om nedbetalinger 

innen seks måneder etter utgangen av den måneden fordringen 

ble presentert. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, regnes 

nedbetalingen som akseptert, og den kan gjennomføres. 

Artikkel 15 

1.  Dersom en fordring innfris ved nedbetaling, skal debitor 

bare betale differensen mellom fordringens endelige beløp og 

nedbetalingen. 

2.  Dersom fordringen er lavere enn nedbetalingen som er 

fastsatt på bakgrunn av den opprinnelige fordringen, skal 

kreditorstaten enten 

a)  betale tilbake det overskytende til debitorstaten. Slike 

utbetalinger skal utføres av debitorstatens kontaktorgan 

umiddelbart og senest innen seks måneder etter utgangen av 

den måneden fordringsbeløpet ble fastsatt, eller  
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b)  avtale med debitorstaten at det overskytende beløpet 

godskrives en framtidig fordring. I betalingsoverføringen 

skal det overskytende beløpet som godskrives en framtidig 

fordring, tydelig framgå. 

3.  Renter fra nedbetalinger reduserer ikke debitorstatens 

gjeld, og skal forbli kreditorstatens eiendel. 

Artikkel 16 

1.  Morarenter skal i henhold til artikkel 68 nr. 1 i gjennom-

føringsforordningen fastsettes på månedsbasis etter følgende 

formel: 

I= 
 
PV 

 
1+ 

i 

 

n 
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der 

— I representerer morarente 

— PV (nåverdi, «present value») representerer verdien av den 

for sene betalingen; verdien er fastsatt som den delen av den 

utestående fordringen som ikke er oppgjort innen fristene 

fastsatt i artikkel 67 nr. 5 og 6 i gjennomføringsforordningen, 

og som ikke er dekket av en nedbetaling i samsvar med 

artikkel 68 nr. 1 i gjennomføringsforordningen. Nåverdien 

skal omfatte bare fordringen eller de delene av den som er 

gjensidig anerkjent av debitor- og kreditorstatene som 

gyldige, selv der hele eller deler av fordringen har vært 

gjenstand for innsigelser. 

— i representerer den årlige renten som Den europeiske 

sentralbank benytter i sine viktigste refinansieringstrans-

aksjoner, og som var effektiv første dag i den måneden 

betalingen forfalt. 

— n representerer perioden (i måneder) som starter med den 

første måneden etter fristene fastsatt i artikkel 68 nr. 1 i 

gjennomføringsforordningen, og som varer til og med 

måneden før betalingen ble mottatt. Perioden avbrytes ikke 

mens saksgangen i henhold til artikkel 67 nr. 7 i gjennom-

føringsforordningen pågår. 

2.  Kravet om morarente skal presenteres av kreditorstatens 

kontaktorgan til debitorstatens kontaktorgan innen seks 

måneder etter den måneden der den for sene betalingen ble 

betalt. 

3.  Krav om morarente som presenteres etter tidsfristen 

fastsatt i nr. 2, skal ikke tas hensyn til. 

Artikkel 17 

1.  Morarenter skal betales til kreditorstatens kontaktorgan 

innen tolv måneder etter utgangen av den måneden da kravet 

ble presentert for debitorstatens kontaktorgan. 

2.  Revisjonsutvalget skal, etter begrunnet anmodning fra en 

av partene, legge forholdene til rette for et endelig oppgjør i 

tilfeller der morarenter ikke betales i perioden fastsatt i nr. 1. 

Revisjonsutvalget skal gi en grunngitt uttalelse innen seks 

måneder etter den måneden de ble forelagt saken. 

E. Diverse bestemmelser 

Artikkel 18 

1.  For betalinger omhandlet i denne beslutning skal 

betalingsdatoen skal være gjeldende transaksjonsdato som 

fastsatt av bankinstitusjonen til kreditorstatens kontaktorgan. 

2.  Debitorstatens kontaktorgan skal bekrefte mottak av en 

presentert fordring innen to måneder fra datoen da fordringen 

ble mottatt. Datoen da fordringen ble mottatt skal være presisert 

på bekreftelsen. 

3.  To eller flere medlemsstater, eller deres kompetente 

myndigheter eller kontaktorganer, kan inngå avtaler om å gi 

avkall på betalingene omhandlet i denne beslutning, eller om 

andre måter å avslutte disse sakene på. 

4.  Revisjonsutvalgets uttalelse avgitt i henhold til artikkel 67 

nr. 7 i gjennomføringsforordningen, kan frita partene fra 

betalingene omhandlet i denne beslutning, eller fastsette andre 

måter å avslutte disse sakene på, idet det tas hensyn til 

prinsippet om et godt samarbeid mellom medlemsstatenes 

myndigheter og institusjoner. 

F. Sluttbestemmelser 

Artikkel 19 

1.  Institusjonene skal sikre et godt samarbeid seg imellom og 

handle som om de gjennomførte egen lovgivning. 

2.  Denne beslutning vil bli kunngjort i Den europeiske 

unions tidende. Den får anvendelse fra første dag etter at den er 

kunngjort på alle fordringer basert på faktiske utgifter registrert 

i kreditorstatens regnskaper etter at forordning (EF)  

nr. 987/2009 trådte i kraft, og på alle fordringer basert på faste 

beløp offentliggjort i Den europeiske unions tidende etter at 

forordning (EF) nr. 987/2009 trådte i kraft. 

3.  Denne beslutning erstatter beslutning nr. S4 av  

2. oktober 2009. 

4.  Som unntak fra nr. 2 skal artikkel 12 nr. 2 og artikkel 18  

nr. 2 anvendes på fordringer omhandlet i nr. 2 som ble presentert 

for debitorstatens kontaktorgan etter offentliggjøring i  

 Den europeiske unions tidende. 

 Anne McMANUS 

 President for Den administrative kommisjon 

 __________  


