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Efni: Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um frumvarp til laga um skyldur 
erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra.

Með bréfí, dags. 12. febrúar 2007, sendi félagsmálanefnd Alþingis Tryggingastofnun 
ríkisins til umsagnar frumvarp til laga um skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör 
starfsmanna þeirra, 541. mál, heildarlög.

Almennar athugasemdir.
Reglur um útsenda starfsmenn og rétt þeirra til almannatrygginga eru í ESB rg. 1408/71, 
sbr. 29. gr. og viðauka VI við EES samninginn sem gildir milli íslands og annarra EES 
ríkja. Þar er skýrt hvaða löggjöf skuli gilda um almannatryggingar þeirra, hvaða réttar 
þeir njóti í landinu þar sem unnið er tímabundið, hvaða vottorð skuli notuð o.fl.

EES reglumar taka til launþega og sjálfstætt starfandi sem eru EES ríkisborgarar. Með 
Norðurlandasamningi um almannatryggingar er gildissviðið rýmkað þannig að EES 
reglur gilda um þá sem búa á Norðurlöndum og falla undir norræna löggjöf.

Skv. EES reglunum falla þeir sem sendir eru starfa tímabundið í öðru samningsríki 
yfírleitt undir löggjöf heimalands (útsendingarlands) varðandi réttindi og skyldur til 
almannatrygginga. Utsending þarf þó að fullnægja ákveðnum skilyrðum og er þá 
staðfest með vottorði (E101) að löggjöf útsendingarlands gildi á tilteknu tímabili. Gildir 
þetta um þá tryggingaflokka sem ESB rg. 1408/71 tekur til. í viðauka VI við EES 
samninginn er Tryggingastofnun falin framkvæmd þessara ákvæða, þ.e. að gefa út E101 
IS vottorð þegar það á við. Nokkrir dómar hafa fallið hjá Evrópudómstólnum um gildi 
E101 vottorða, sbr. t.d. C-2/05 og C-202/97 og hjá Efta dómstólnum, sbr. E-3/04.

I íslenskum kjarasamningum eru ákvæði um rétt launþega til greiðslna í veikinda- eða 
slysatilvikum. Réttur skv. kjarasamningum fellur ekki undir gildissvið ESB rg. 1408/71. 
Lögbundnar bætur almannatrygginga vegna m.a. veikinda, fæðingar eða vinnuslysa falla 
hins vegar þar undir.

Tryggingastofnun telur það geta verið á gráu svæði að skylda vinnuveitanda til 
viðbótargreiðslna þegar löggjöf heimalands tekur til viðkomandi starfsmanns skv. EES 
reglunum og hann nýtur réttar skv. henni til greiðslna frá almannatryggingum í veikinda- 
eða slysatilvikum. Launagreiðslur í veikindatilvikum gætu talist ígildi bóta og því 
ákveðin hætta á skörun.

í frv. er kveðið á um vátryggingu og bótarétt vegna vinnuslysa og í greinargerð kemur 
fram að erlenda fyrirtækið eigi að kaupa vátrygginguna. Skv. þessu á að lögfesta skyldu 
til að vátryggja og rétt til vátryggingabóta vegna vinnuslysa fyrir þá sem lögin taka til en
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hið sama á ekki við um innlenda launþega. Um vátryggingar fyrir þá er fjallað í 
kj arasamningum.

Á nokkrum stöðum er sagt að ákvæðið gildi með fyrirvara um betri rétt starfsmanns skv. 
ráðningarsamningi, kjarasamningi eða löggjöf heimalands. Erfitt getur verið að ganga úr 
skugga um betri rétt og vandasamt er að bera saman rétt milli landa og réttindakerfi sem 
eru e.t.v. mjög ólík. Sjá fylgiskjal.

Einstakar athugasemdir.
Um 1. sbr. 3. gr. frv. Grænland og Færeyjar hafa gerst aðilar að Norðurlandasamningum 
um almannatryggingar. Því gilda EES reglurnar um almannatryggingar einnig um 
Grænlendinga sem sendir eru hingað til lands sem útsendir starfsmenn.

Allir sem búsettir eru og tryggðir á Norðurlöndum geta komið hingað til lands sem 
útsendir starfsmenn án tillits til ríkisborgararéttar sbr. Norðurlandasamning og EES 
reglur. Útsendir starfsmenn sem koma frá öðrum EES ríkjum en Norðurlöndum verða 
hins vegar að vera ríkisborgarar í EES ríki til að geta notið réttinda hér á landi eða 
undanþegnir íslenskri löggjöf skv. reglum ESB rg. 1408/71. Frv. gerir ekki ráð fyrir því.

Frv. tekur aðeins til launþega, en rg. ESB 14078/71 tekur einnig til sjálfstætt starfandi 
sem þá geta komið hingað til lands og starfað tímabundið sem sjálfstæðir.

Um 2. gr. Framkvæmd ESB rg. 1408/71 hér á landi er hjá þremur ráðuneytum og þremur 
stofnunum. Stjómsýsla almannatrygginga og heilbrigðisþjónustu er hjá heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneyti. Bera ætti atriði í frv. er varða þessi mál undir það.

Um 5. gr. frv. Hér er fjallað um rétt til launa í veikinda eða slysatilvikum, væntanlega 
frá hinu erlenda fyrirtæki, en það er þó óljóst. Fái starfsmaður í veikindum greidd laun 
skv. ráðningarsamningi, kjarasamningi eða lögum heimalands skal hann fá mismun launa 
ef réttur skv. ákvæðinu er hagstæðari. Þá gildir ákvæðið með fyrirvara um betri rétt 
starfsmannsins skv. ráðningarsamningi, kjarasamningi eða löggjöf í ríkinu þar sem hann 
starfar að jafnaði. Skv. greinargerð er átt við að taka eigi tillit til heildargreiðslna skv. 
löggjöf í heimalandi, þ.m.t. greiðslna almannatrygginga og greiða starfsmanni mismun ef 
réttur skv. frv. er hagstæðari. Um bætur almannatrygginga þegar farið er á milli EES 
landa gilda hins vegar ákvæði ESB rg. 1408/71 eins og áður hefur verið sagt og 
meginreglan er sú að einstaklingur fellur aðeins undir löggjöf eins lands á hverjum tíma 
og það er löggjöf útsendingarlands þegar um útsenda starfsmenn er að ræða. Hér virðist 
sem að til viðbótar bótarétti skv. löggjöf útsendingarlands eigi svo að koma lögbundin 
réttindi skv. íslenskum lögum til viðbótar. Þetta gæti talist andstætt meginreglu rg. ESB 
1408/71 og skapað óvissu auk þess sem óljóst er hvemig þetta eigi að framkvæmast.

Um 7. gr. frv. Hér er ijallað um slysatryggingu vegna andláts, líkamstjóns eða missi 
starfsorku vegna vinnuslysa. í greinargerð kemur fram að fyrirtæki skuli kaupa umrædda 
tryggingu. Þetta kemur ekki fram í frumvarpstextanum. Því mætti ætla að starfsmaður 
yrði skylduslysatryggður í þessum tilvikum, óháð því hvort trygging hafí verið keypt. 
Hér virðist eiga að lögfesta skyldu erlends vinnuveitanda til að tryggja erlenda 
starfsmenn sína. I greinargerð kemur fram að byggt er á slysatryggingum launþega hér á 
landi skv. kjarasamningum SA og ASÍ. Skv. því er þetta er ekki lögfest þegar um 
innlenda launþega er að ræða. Fyrirvari er um betri rétt skv. ráðningarsamningi,
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kjarasamningi eða löggjöf í heimalandinu. Óljóst er við hvað er átt, t.d. hvort ekki sé 
skylt að kaupa tryggingu ef betri réttur er í heimalandi eða hvort tryggingin verði ekki 
greidd út ef bætur frá heimalandi eru jafnháar. Þá er óljóst hvar erlenda fyrirtækið fær 
keypta tryggingu þar sem nákvæmlega er búið að kveða á um inntak 
tryggingavemdarinnar.

Um 8. gr. Hér er kveðið á um að fyrirtæki sem hyggst veita þjónustu hér á landi samtals 
lengur en 10 daga á 12 mánaða tímabili veiti m.a. upplýsingar um „að viðkomandi 
starfsmenn njóti almannatryggingavemdar í heimaríki (E101)”. Jafnframt segir að 
Vinnumálastofnun afhendi stjómvöldum, þ.á.m. Tryggingastofnun, upplýsingamar og að 
Vinnumálastofnun skuli halda skrá yfir fyrirtæki sem veita henni upplýsingar um 
starfsemi sína hér á landi skv. lögunum.

Upplýsingar um að almannatryggingalöggjöf heimalands taki til viðkomandi koma fram á 
vottorði E 101, sem er vottorð um hvaða löggjöf skuli gilda, sbr. 13.-17. gr. rg. ESB nr. 
1408/71 en ekki vottorð um að viðkomandi „njóti almannatryggingaverndar” og ekki 
heldur sjúkratryggingavottorð eins sagt er í greinargerð. Auk E101 vottorðsins á 
viðkomandi vera með viðeigandi sjúkratryggingavottorð frá stofnun í heimalandi sem 
afhendist Tryggingastofnun. Einnig á útgáfustofnun að senda Tryggingastofnun afrit 
E101 vottorðsins. Þetta kemur fram á vottorðinu. Sjá fylgiskjöl. Tryggingastofnun skráir 
upplýsingar sem stofnuninni berast um einstaklinga sem búa eða starfa hér á landi en falla 
undir erlenda almannatryggingalöggjöf, sbr. nánar rg. 463/1999.

Ekkert er því til fyrirstöðu að Vinnumálastofnun og Tryggingastofnun skiptist á 
upplýsingum sem þeim berast varðandi almannatryggingavemd útsendra starfsmanna hér 
á landi. En skv. viðauka VI við EES samninginn hafa þar til bær stjómvöld falið 
Tryggingastofnun að annast framkvæmd þessara tilteknu ákvæða ESB rg. 1408/71. 
Einnig skal bent á að þótt að jafnaði skuli gefa E101 vottorðið út fyrirfram er heimilt að 
gefa það út afturvirkt. Með samningum sem heilbrigðismálaráðuneytið annast er hægt að 
framlengja gildistímann umfram meginregluna (12-24 mán.) til allt að 5 ára.

Tryggingastofnun telur að geti útsendur starfsmaður frá EES ríki sem er EES borgari ekki 
lagt fram E101 vottorð og ekki sé hægt að útvega það afturvirkt, þá falli hann undir 
almannatryggingalöggjöf starfslandsins, þ.e. íslands, en ekki heimalandsins, þar til annað 
verði ákveðið. Það þýðir að viðkomandi starfsmaður öðlast bótarétt skv. íslenskum 
lögum, að fullnægðum öðrum skilyrðum laganna. í frv. sem hér um ræðir virðist ekki 
gert ráð fyrir þeim möguleika.

Virðingarfyllst,

Karl Steinar GuðnasonH 
forstjóri

Hjálagt:
Afrit E101 vottorðs, ný útgáfa, óþýdd. 

Afrit E101 vottorðs, eldri útgáfa, á íslensku. 
Upplýsingar úr Missoc 2006 um rétt til greiðslna og bóta vegna veikinda i 12 Evrópulöndum

Tölulegar upplýsingar
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