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2006 nr. 54 14. júní
Lög um atvinnuleysistryggingar
Tóku gildi 1. júlí 2006. Breytt meðl. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv.
VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 112/2008 (tóku gildi 1. okt. 2008 nema 12. tölul.
59. gr. sem tók gildi 25. sept. 2008; komu til framkvæmda skv.fyrirmælum í 2. mgr.
56. gr.), l. 131/2008 (tóku gildi 21. nóv. 2008), l. 37/2009 (tóku gildi 8. apríl 2009),
l. 134/2009 (tóku gildi 1. jan. 2010 nema 8. gr. og a- og b-liður 9. gr. sem tóku gildi
1. maí 2010), l. 70/2010 (tóku gildi 25. júní 2010), l. 153/2010 (tóku gildi 1. jan.
2011 nema 1. og 2. gr. sem taka gildi 1. mars 2011) og l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan.
2011).

I. kafli. Gildissvið, markmið og orðskýringar.
� 1. gr. Gildissvið.
� Lög þessi gilda um atvinnuleysistryggingar launamanna
eða sjálfstætt starfandi einstaklinga á innlendum vinnumark-
aði þegar þeir verða atvinnulausir.
� 2. gr. Markmið.
� Markmið laga þessara er að tryggja launamönnum eða
sjálfstætt starfandi einstaklingum tímabundna fjárhagsaðstoð
meðan þeir eru að leita sér að nýju starfi eftir að hafa misst
fyrra starf sitt.
� 3. gr. Orðskýringar.

a. Launamaður:Hver sá sem vinnur launuð störf í ann-
arra þjónustu í a.m.k. 25% starfshlutfalli í hverjum mánuði
og greitt er tryggingagjald vegna starfsins samkvæmt lögum
um tryggingagjald.

[b. Sjálfstætt starfandi einstaklingur:Hver sá sem starfar
við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi í því um-
fangi að honum sjálfum er gert að standa mánaðarlega, eða
með öðrum reglulegum hætti samkvæmt reglum fjármálaráð-
herra, skil á staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi og trygg-
ingagjaldi vegna starfs síns.

c. Nám: Samfellt nám, verklegt eða bóklegt, í viður-
kenndri menntastofnun innan hins almenna menntakerfis á
Íslandi sem stendur yfir í a.m.k. sex mánuði. Enn fremur
er átt við nám á háskólastigi og það nám annað sem gerir
sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar og nám á há-
skólastigi. Einstök námskeið teljast ekki til náms.]1)

1) L. 37/2009, 1. gr.

II. kafli. Stjórnsýsla.
� 4. gr. Yfirstjórn.
� [Velferðarráðherra]1) fer með yfirstjórn atvinnuleysis-
trygginga samkvæmt lögum þessum.

1) L. 162/2010, 32. gr.

� 5. gr. Atvinnuleysistryggingasjóður.
� Atvinnuleysisbætur skulu greiddar úr Atvinnuleysistrygg-
ingasjóði sem fjármagnaður er með atvinnutryggingagjaldi,
sbr. lög um tryggingagjald, auk vaxta af innstæðufé sjóðsins.
� Vinnumálastofnun skal annast fjárvörslu Atvinnuleys-
istryggingasjóðs og framkvæmd laga þessara á grundvelli
þjónustusamnings við stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs.
[Ráðherra]1) er þó heimilt að ákveða annað fyrirkomulag að
fenginni umsögn stjórnar sjóðsins.
� Stjórn Vinnumálastofnunar skal skipa fimm manna úthlut-
unarnefnd að fengnum tilnefningum til fjögurra ára í senn.
Einn nefndarmaður skal tilnefndur af Alþýðusambandi Ís-
lands, einn tilnefndur sameiginlega af Bandalagi starfsmanna
ríkis og bæja og Bandalagi háskólamanna, einn tilnefndur
af [ráðherra],1) einn tilnefndur sameiginlega af fjármálaráðu-
neyti og Sambandi íslenskra sveitarfélaga og einn tilnefndur
af Samtökum atvinnulífsins. Tilnefna skal jafnmarga fulltrúa
til vara. Stjórn Vinnumálastofnunar skipar formann og vara-
formann úthlutunarnefndar úr hópi þeirra sem tilnefndir hafa

verið sem aðalmenn. Hlutverk nefndarinnar er meðal annars
að tryggja samræmi við ákvarðanir um réttindi og viðurlög
á grundvelli laga þessara og annast afgreiðslu mála. Nefnd-
armönnum er óheimilt að skýra óviðkomandi aðilum frá per-
sónuupplýsingum sem þeir komast að í starfi sínu í nefnd-
inni og leynt eiga að fara. Þagnarskylda helst þótt látið sé af
nefndarsetu.
� Reikningar Atvinnuleysistryggingasjóðs skulu endur-
skoðaðir af Ríkisendurskoðun.
� Kostnaður af rekstri sjóðsins greiðist af tekjum hans.

1)
L. 162/2010, 32. gr.

� 6. gr. Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs.
� [Ráðherra]1) skipar níu manna stjórn Atvinnuleysistrygg-
ingasjóðs að fengnum tilnefningum til fjögurra ára í senn.
Tveir stjórnarmenn skulu tilnefndir af Alþýðusambandi Ís-
lands, einn tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja,
einn tilnefndur af Bandalagi háskólamanna, einn tilnefndur
af fjármálaráðuneyti, einn tilnefndur af Sambandi íslenskra
sveitarfélaga og tveir tilnefndir af Samtökum atvinnulífs-
ins. Tilnefna skal jafnmarga fulltrúa til vara. Ráðherra skipar
einn stjórnarmann án tilnefningar og skal hann vera formað-
ur stjórnar sjóðsins. Varamaður formanns stjórnarinnar skal
skipaður með sama hætti og skal hann vera varaformaður.
� Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs er ætlað að hafa eftir-
lit með framkvæmd laganna. Stjórnin skal gæta þess að sjóð-
urinn hafi nægilegt fé til að standa við skuldbindingar sínar.
Hún skal gera áætlanir um rekstur og greiðslur Atvinnuleys-
istryggingasjóðs að fengnum tillögum frá stjórn Vinnumála-
stofnunar. Enn fremur skal hún leggja fram tillögur um fjár-
þörf sjóðsins til [ráðherra]1) í janúar ár hvert ásamt skýrslu
um reikningshald sjóðsins. [Ráðherra]1) skal taka afstöðu
til upplýsinganna og kynna fjármálaráðherra efni þeirra við
undirbúning fjárlagagerðar. Stjórn sjóðsins skal taka ákvörð-
un um ávöxtun innstæðufjár sjóðsins í samráði við [ráð-
herra].1)

� Enn fremur gerir stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs
þjónustusamning við Vinnumálastofnun um umsýslu sjóðs-
ins, sbr. 2. mgr. 5. gr., og staðfestir [ráðherra]1) samninginn.
Stjórnin hefur reglubundið eftirlit með framkvæmd þjónustu-
samningsins í samráði við [ráðherra].1)

� Stjórnarmönnum er óheimilt að skýra óviðkomandi aðil-
um frá persónuupplýsingum sem þeir komast að í starfi sínu
og leynt eiga að fara. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.
� Þóknun stjórnarmanna greiðist úr Atvinnuleysistrygg-
ingasjóði samkvæmt ákvörðun [ráðherra].1)

1)
L. 162/2010, 32. gr.

� 7. gr. Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga.
� Atvinnuleysisbætur til bænda, smábátaeigenda og vöru-
bifreiðastjóra skulu greiddar úr sérstökum sjóði, Trygginga-
sjóði sjálfstætt starfandi einstaklinga, sem fjármagnaður er
með atvinnutryggingagjaldi þessara stétta, sbr. lög um trygg-
ingagjald, auk vaxta af innstæðufé sjóðsins.
� Vinnumálastofnun skal annast fjárvörslu Tryggingasjóðs
sjálfstætt starfandi einstaklinga og framkvæmd laga þess-
ara á grundvelli þjónustusamnings við stjórn Tryggingasjóðs
sjálfstætt starfandi einstaklinga. [Ráðherra]1) er þó heimilt
að ákveða annað fyrirkomulag að fenginni umsögn stjórnar
sjóðsins.
� Úthlutunarnefnd skv. 3. mgr. 5. gr. skal jafnframt tryggja
samræmi við ákvarðanir um réttindi og viðurlög á grundvelli
laga þessara og annast afgreiðslu mála er varða Trygginga-
sjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga.
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� Reikningar Tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstak-
linga skulu endurskoðaðir af Ríkisendurskoðun.
� Kostnaður af rekstri sjóðsins greiðist af tekjum hans.

1)
L. 162/2010, 32. gr.

� 8. gr. Stjórn Tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstak-
linga.
� [Ráðherra]1) skipar fjögurra manna stjórn Tryggingasjóðs
sjálfstætt starfandi einstaklinga að fengnum tilnefningum
til fjögurra ára í senn. Einn stjórnarmaður skal tilnefndur
af Bændasamtökum Íslands, einn af Landssambandi smá-
bátaeigenda og einn af Landssambandi vörubifreiðastjóra.
Tilnefna skal jafnmarga fulltrúa til vara. Ráðherra skipar
einn stjórnarmann án tilnefningar og skal hann vera formað-
ur stjórnar sjóðsins. Varamaður formanns stjórnarinnar skal
skipaður með sama hætti og skal hann vera varaformaður.
� Stjórn Tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstaklinga
skal gæta þess að sjóðurinn hafi nægilegt fé til að standa
við skuldbindingar sínar. Hún skal gera áætlanir um rekstur
og greiðslur Tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstaklinga
að fengnum tillögum frá stjórn Vinnumálastofnunar. Enn
fremur skal hún leggja fram tillögur um fjárþörf sjóðsins til
[ráðherra]1) í janúar ár hvert ásamt skýrslu um reikningshald
sjóðsins. [Ráðherra]1) skal taka afstöðu til upplýsinganna
og kynnir fjármálaráðherra efni þeirra við undirbúning fjár-
lagagerðar. Stjórn sjóðsins skal taka ákvörðun um ávöxtun
innstæðufjár sjóðsins í samráði við [ráðherra].1)

� Enn fremur gerir stjórn Tryggingasjóðs sjálfstætt starf-
andi einstaklinga þjónustusamning við Vinnumálastofnun
um umsýslu sjóðsins, sbr. 2. mgr. 7. gr., og staðfestir [ráð-
herra]1) samninginn. Stjórnin hefur reglubundið eftirlit með
framkvæmd þjónustusamningsins í samráði við [ráðherra].1)

� Stjórnarmönnum er óheimilt að skýra óviðkomandi aðil-
um frá persónuupplýsingum sem þeir komast að í starfi sínu
og leynt eiga að fara. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.
� Þóknun stjórnarmanna greiðist úr Tryggingasjóði sjálf-
stætt starfandi einstaklinga samkvæmt ákvörðun [ráðherra].1)

1) L. 162/2010, 32. gr.

� 9. gr. Umsókn um atvinnuleysisbætur.
� Launamönnum og sjálfstætt starfandi einstaklingum er
heimilt að sækja um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofn-
unar þegar þeir verða atvinnulausir. Umsóknin skal vera
skrifleg á þar til gerðum eyðublöðum og henni skal með-
al annars fylgja vottorð fyrrverandi vinnuveitanda, staðfest-
ing um stöðvun rekstrar og önnur nauðsynleg gögn að mati
Vinnumálastofnunar. Í umsókn skulu koma fram allar þær
upplýsingar er varða vinnufærni umsækjanda og þær rök-
studdar fullnægjandi gögnum. Þegar umsækjandi er yngri en
18 ára skal foreldri eða forráðamaður samþykkja umsóknina
með undirritun sinni.
� Umsókn um atvinnuleysisbætur felur jafnframt í sér um-
sókn um þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum, sbr. lög um
vinnumarkaðsaðgerðir.
� [Sá sem telst tryggður á grundvelli laga þessara skal upp-
lýsa Vinnumálastofnun um allar breytingar sem kunna að
verða á högum hans á þeim tíma er hann fær greiddar at-
vinnuleysisbætur eða sætir biðtíma eða viðurlögum sam-
kvæmt lögum þessum eða annað það sem kann að hafa áhrif
á rétt hans samkvæmt lögum þessum, svo sem um námsþátt-
töku, tekjur sem hann fær fyrir tilfallandi vinnu og hversu
lengi vinnan stendur yfir.]1)

� [Skattyfirvöld, Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratrygg-
ingastofnunin, Innheimtustofnun sveitarfélaga, hlutaðeig-

andi lífeyrissjóðir, [Fangelsismálastofnun],1) viðurkenndar
menntastofnanir innan hins almenna menntakerfis og skólar
á háskólastigi skulu láta Vinnumálastofnun í té upplýsingar
sem nauðsynlegar eru við framkvæmd laga þessara.]2)

� Vinnumálastofnun er heimilt að óska eftir umsögn frá öðr-
um aðilum vegna einstakra umsókna þegar ástæða er til að
mati hennar.
� [Sá sem telst tryggður á grundvelli laga þessara skal eftir
að umsókn hans skv. 1. mgr. hefur verið samþykkt og á þeim
tíma sem hann fær greiddar atvinnuleysisbætur eða sætir bið-
tíma eða viðurlögum samkvæmt lögum þessum hafa reglu-
legt samband við Vinnumálastofnun eftir nánara fyrirkomu-
lagi sem stofnunin ákveður.
� [Ráðherra]3) er heimilt að setja reglugerð, að fenginni um-
sögn stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs, um nánari fram-
kvæmd ákvæðisins, þar á meðal um rafrænar umsóknir, svo
sem hvernig standa skuli að undirskrift rafrænnar umsóknar
og skilum á öðrum gögnum sem fylgja skulu rafrænni um-
sókn, sem og nánar um fyrirkomulag þess hvernig umsækj-
endur skulu hafa reglulegt samband við stofnunina.]1)

1)
L. 134/2009, 1. gr.2) L. 37/2009, 7. gr.3) L. 162/2010, 32. gr.

� 10. gr. Tilkynning um að atvinnuleit sé hætt.
� Sá sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum skal til-
kynna til Vinnumálastofnunar án ástæðulausrar tafar þegar
hann hættir virkri atvinnuleit. Tilkynningin skal gerð með
sannanlegum hætti og skal taka fram ástæðu þess að atvinnu-
leit var hætt.
� 11. gr. Úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga og vinnu-
markaðsaðgerða.
� [Ráðherra]1) skipar þriggja manna úrskurðarnefnd at-
vinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða og jafnmarga
til vara. Nefndarmenn skulu skipaðir til fjögurra ára í senn
og skulu þeir allir vera skipaðir án tilnefningar. [Ráðherra]1)

ákveður hver skal vera formaður nefndarinnar og skal vara-
maður formanns jafnframt vera varaformaður. Formaður og
varamaður hans skulu uppfylla skilyrði til þess að vera skip-
aðir héraðsdómarar.
� Hlutverk úrskurðarnefndarinnar er að kveða upp úrskurði
um ágreiningsefni sem kunna að rísa á grundvelli laganna.
� Nefndarmönnum er óheimilt að skýra óviðkomandi aðil-
um frá persónuupplýsingum sem þeir komast að í starfi sínu í
nefndinni og leynt eiga að fara. Þagnarskylda helst þótt látið
sé af nefndarsetu.
� Úrskurðir úrskurðarnefndarinnar fela í sér endanlega
stjórnvaldsákvörðun.
� [Úrskurðir úrskurðarnefndarinnar um endurkröfu of-
greiddra atvinnuleysisbóta eru aðfararhæfir.]2)

� Kostnaður af starfsemi nefndarinnar greiðist úr Atvinnu-
leysistryggingasjóði samkvæmt ákvörðun [ráðherra].1)

1)
L. 162/2010, 32. gr.2) L. 134/2009, 2. gr.

� 12. gr. Málsmeðferð fyrir úrskurðarnefnd atvinnuleysis-
trygginga og vinnumarkaðsaðgerða.
� Stjórnsýslukæra skal berast úrskurðarnefnd atvinnuleys-
istrygginga og vinnumarkaðsaðgerða skriflega innan þriggja
mánaða frá því að aðila máls var tilkynnt um ákvörðun. Kær-
an telst nægjanlega snemma fram komin ef bréf sem hefur
hana að geyma hefur borist nefndinni eða verið afhent pósti
áður en fresturinn er liðinn.
� Málsmeðferð fyrir úrskurðarnefndinni skal að jafnaði
vera skrifleg en þó getur nefndin kallað málsaðila eða full-
trúa þeirra á sinn fund.
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� Úrskurðarnefndin skal tryggja að aðili máls eigi þess kost
að tjá sig áður en nefndin úrskurðar í því, enda telji nefndin
að hvorki afstaða hans né rök fyrir henni liggi fyrir í gögnum
málsins.
� Stjórnsýslukæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar.
[Stjórnsýslukæra frestar þó aðför á grundvelli ákvörðunar
Vinnumálastofnunar um endurkröfu ofgreiddra atvinnuleys-
isbóta, sbr. 6. mgr. 39. gr.]1)

� Úrskurðarnefndin skal leitast við að kveða upp úrskurð
innan tveggja mánaða eftir að henni berst mál.
� Að öðru leyti fer um málsmeðferð hjá nefndinni sam-
kvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga.

1)
L. 134/2009, 3. gr.

III. kafli. Skilyrði fyrir atvinnuleysistryggingum
launamanna.
� 13. gr. Almenn skilyrði fyrir atvinnuleysistryggingum
launamanna.
� Launamaður, sbr. a-lið 3. gr., sem uppfyllir eftirtalin skil-
yrði telst tryggður samkvæmt lögum þessum nema annað
leiði af einstökum ákvæðum þeirra:

a. er í virkri atvinnuleit, sbr. 14. gr.,
b. er orðinn 16 ára að aldri en yngri en 70 ára,
c. [er búsettur og staddur hér á landi, sbr. þó VIII. kafla],1)

d. hefur heimild til að ráða sig til vinnu hér á landi án
takmarkana,

e. hefur verið launamaður á ávinnslutímabili skv. 15. gr. í
starfi sem ekki er hluti af sérstökum vinnumarkaðsaðgerðum,
sbr. þó V. kafla,

f. leggur fram vottorð fyrrverandi vinnuveitanda, sbr. 16.
gr., og vottorð frá skóla þegar það á við, sbr. 3. mgr. 15. gr.,

g. hefur verið í atvinnuleit samfellt í þrjá virka daga frá
því að umsókn um atvinnuleysisbætur barst Vinnumálastofn-
un.
� Ákvæði g-liðar 1. mgr. á ekki við um starfsfólk í fisk-
vinnslu sem ekki hefur rétt til að gera kauptryggingarsamn-
ing samkvæmt kjarasamningum samtaka aðila vinnumarkað-
arins.
� [Vinnumálastofnun er heimilt að boða þann tryggða til
stofnunarinnar með sannanlegum hætti á þeim tíma sem hann
fær greiddar atvinnuleysisbætur eða sætir biðtíma eða viður-
lögum samkvæmt lögum þessum, meðal annars til að kanna
hvort breytingar hafi orðið á högum hans sem kunna að hafa
áhrif á rétt hans samkvæmt lögum þessum. Skal hinn tryggði
þá vera reiðubúinn að mæta til stofnunarinnar með mjög
skömmum fyrirvara.]1)

1)
L. 134/2009, 4. gr.

� 14. gr.1) Virk atvinnuleit.
� Sá telst vera í virkri atvinnuleit sem uppfyllir eftirtalin
skilyrði:

a. er fær til flestra almennra starfa,
b. hefur frumkvæði að starfsleit og er reiðubúinn að taka

hvert það starf sem greitt er fyrir samkvæmt lögum og kjara-
samningum, sbr. 1. gr. laga nr. 55/1980, um starfskjör launa-
fólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, og uppfyllir skil-
yrði annarra laga,

c. hefur vilja og getu til að taka starfi án sérstaks fyrir-
vara,

d. er reiðubúinn að taka starfi hvar sem er á Íslandi,
e. er reiðubúinn að taka starfi óháð því hvort um fullt starf

eða hlutastarf er að ræða eða vaktavinnu,

f. á ekki rétt á launum eða öðrum greiðslum í tengslum
við störf á vinnumarkaði þann tíma sem hann telst vera í
virkri atvinnuleit nema ákvæði 17. eða 22. gr. eigi við,

g. hefur vilja og getu til að taka þátt í vinnumarkaðsað-
gerðum sem standa honum til boða, og

h. er reiðubúinn að gefa Vinnumálastofnun nauðsynlegar
upplýsingar til að auka líkur hans á að fá starf við hæfi og
gefa honum kost á þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum.
� Hinn tryggði skal tilkynna Vinnumálastofnun um þær
breytingar sem kunna að verða á vinnufærni hans eða aðstæð-
um að öðru leyti skv. h-lið 1. mgr. án ástæðulausrar tafar.
� Þátttaka í vinnumarkaðsaðgerðum kemur ekki í veg fyrir
að hinn tryggði taki starfi sem býðst á þeim tíma.
� Vinnumálastofnun er heimilt að veita undanþágu frá skil-
yrðum b-, d- og e-liðar 1. mgr. þannig að hinn tryggði,
sem vegna aldurs, félagslegra aðstæðna sem tengjast skertri
vinnufærni eða umönnunarskyldu vegna ungra barna eða
annarra náinna fjölskyldumeðlima óskar eftir hlutastarfi eða
starfi innan tiltekins svæðis, geti talist vera í virkri atvinnu-
leit. Enn fremur er heimilt að taka tillit til aðstæðna hins
tryggða sem getur ekki sinnt tilteknum störfum vegna skertr-
ar vinnufærni samkvæmt mati sérfræðilæknis.
� [Sá sem hefur verið skráður í nám, sbr. c-lið 3. gr., á síð-
ustu námsönn án þess að hafa sannanlega lokið náminu og
hyggst halda námi áfram á næstu námsönn telst ekki vera
í virkri atvinnuleit í námsleyfi samkvæmt kennslu- og/eða
námskrá hlutaðeigandi skóla. Hið sama gildir um námsmenn
sem skipta um skóla milli námsanna eða fara milli skóla-
stiga.]2)

� [Ráðherra]3) er heimilt að kveða í reglugerð, að feng-
inni umsögn stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs, nánará
um virka atvinnuleit, svo sem hvaða upplýsingar Vinnumála-
stofnun eru nauðsynlegar skv. h-lið 1. mgr., og um undan-
þágur skv. 4. mgr.

1)
Greininni var breytt með l. 153/2010, 1. gr. Breytingarnar taka gildi 1. mars

2011 skv. 8. gr. s.l.2) L. 134/2009, 5. gr.3) L. 162/2010, 32. gr.

� 15. gr. Ávinnslutímabil.
� Launamaður, sbr. a-lið 3. gr., telst að fullu tryggður sam-
kvæmt lögum þessum eftir að hafa starfað samfellt á síðustu
tólf mánuðum á innlendum vinnumarkaði áður en hann sæk-
ir um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofnunar að öðrum
skilyrðum laganna uppfylltum, sbr. þó 4. mgr.
� Launamaður, sem starfað hefur skemur en tólf mánuði en
lengur en þrjá mánuði á síðustu tólf mánuðum á innlendum
vinnumarkaði áður en hann sækir um atvinnuleysisbætur til
Vinnumálastofnunar, telst tryggður hlutfallslega í samræmi
við lengd starfstíma að öðrum skilyrðum laganna uppfyllt-
um, sbr. einnig 4. mgr.
� Nám, sbr. c-lið 3. gr., sem launamaður hefur stundað í
a.m.k. sex mánuði á síðustu tólf mánuðum áður en hann
sækir um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofnunar svarar
til þrettán vikna vinnuframlags í fullu starfi enda hafi hann
sannanlega lokið náminu og starfað í a.m.k. þrjá mánuði á
innlendum vinnumarkaði á ávinnslutímabilinu. Vottorð frá
hlutaðeigandi skóla skal fylgja umsókn um atvinnuleysisbæt-
ur þar sem fram kemur að launamaður hafi stundað námið og
lokið því. Heimild þessi getur einungis komið til hækkunar
á tryggingarhlutfalli launamanns einu sinni á hverju tímabili
skv. 29. gr.
� Þrátt fyrir ákvæði 1.–3. mgr. getur tryggingarhlutfall
launamanns aldrei orðið hærra en sem nemur starfshlutfalli
hans á ávinnslutímabilinu eða því starfshlutfalli sem hanner
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reiðubúinn að ráða sig til, sbr. 4. mgr. 14. gr. Hafi launamað-
ur ekki verið í sama starfshlutfalli allt ávinnslutímabilið skal
miða við meðalstarfshlutfall hans á þeim tíma.
� [Verkfall eða verkbann sem tekur til starfa launamanns á
ávinnslutímabilinu telst til starfstíma á því tímabili. Við mat á
starfshlutfalli launamanns í verkfalli eða verkbanni skalmiða
við starfshlutfall hans í almanaksmánuðinum áður en verkfall
eða verkbann hófst.]1)

� Heimilt er að taka tillit til starfs sem unnið er með námi
við útreikning á atvinnuleysistryggingu launamanns en þá
telst námið ekki til vinnuframlags hans skv. 3. mgr.
� Vinnuframlag sjómanna miðast við fjölda lögskráningar-
daga. Mánaðarvinna sjómanna telst vera 21,67 lögskráning-
ardagar.
� Launamaður skal vera fullra 16 ára þegar ávinnslutímabil
samkvæmt ákvæði þessu hefst.
� Hafi launamaður einnig verið sjálfstætt starfandi einstak-
lingur, sbr. b-lið 3. gr., á síðustu tólf mánuðum áður en
hann sækir um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofnunar
skal taka mið af öllum störfum hans við ákvörðun á atvinnu-
leysistryggingu hans.
� [Ráðherra]2) er heimilt að kveða í reglugerð, að fenginni
umsögn stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs, nánar á um
ávinnslutímabil, svo sem skrá yfir hlutfallsþrep.

1)
L. 37/2009, 10. gr.2) L. 162/2010, 32. gr.

� 16. gr. Vottorð vinnuveitanda.
� Launamaður, sbr. a-lið 3. gr., skal leggja fram vottorð fyrr-
verandi vinnuveitanda er hann sækir um atvinnuleysisbæt-
ur. Vottorðið skal vera skriflegt á þar til gerðu eyðublaði þar
sem meðal annars kemur fram starfstími hjá vinnuveitanda
á ávinnslutímabili skv. 15. gr. ásamt starfshlutfalli hans. Enn
fremur skal tilgreina ástæður þess að launamaður hætti störf-
um hjá vinnuveitanda, hvort hann hafi tekið út orlof sitt við
slit á ráðningarsamningi og hvernig greiðslum vegna starfs-
loka hafi verið háttað.
� Vinnumálastofnun er heimilt að óska eftir frekari upplýs-
ingum frá vinnuveitanda og skattyfirvöldum til að staðreyna
þær upplýsingar er fram koma í vottorði skv. 1. mgr. [Þeg-
ar staðreyna skal starfshlutfall hins tryggða sem tilgreint er
í vottorði vinnuveitanda skv. 1. mgr. skal Vinnumálastofnun
meðal annars líta til þess hvort laun hins tryggða hafi verið
í samræmi við tilgreint starfshlutfall á ávinnslutímabilinu og
skal þá miða við ákvæði gildandi kjarasamnings í viðkom-
andi starfsgrein á því svæði sem hinn tryggði starfaði eða eft-
ir atvikum viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra fyrir reiknað
endurgjald í viðkomandi starfsgrein.]1)

� Þegar launamaður á þess ekki kost að leggja fram vottorð
vinnuveitanda skal líta til annarra gagna sem færa sönnur á
störf launamanns hjá vinnuveitanda.

1)
L. 37/2009, 11. gr.

� 17. gr. Atvinnuleysistryggingar samhliða minnkuðu
starfshlutfalli.
� Launamaður, sbr. a-lið 3. gr., sem missir starf sitt að
hluta telst hlutfallslega tryggður samkvæmt lögum þessum
og nemur tryggingarhlutfallið mismun réttar hans hefði hann
misst starf sitt að öllu leyti, sbr. 15. gr., og þess starfshlutfalls
sem hann gegnir áfram, frá þeim tíma er hann missti starf sitt
að hluta nema annað leiði af lögum þessum. Hið sama gild-
ir þegar launamaður missir starf sitt en ræður sig til starfaí
minna starfshlutfall hjá öðrum vinnuveitanda.
� Ákvæði þetta á ekki við þegar launamaður ákveður sjálf-
ur að draga úr starfshlutfalli sínu. Að öðru leyti gilda ákvæði

laga þessara um atvinnuleysistryggingu launamannsins, þar
á meðal skilyrðið um að vera í virkri atvinnuleit skv. 14. gr.

IV. kafli. Skilyrði fyrir atvinnuleysistryggingum sjálf-
stætt starfandi einstaklinga.
� 18. gr. Almenn skilyrði fyrir atvinnuleysistryggingum
sjálfstætt starfandi einstaklinga.
� Sjálfstætt starfandi einstaklingur, sbr. b-lið 3. gr., sem
uppfyllir eftirtalin skilyrði telst tryggður samkvæmt lögum
þessum nema annað leiði af einstökum ákvæðum þeirra:

a. er í virkri atvinnuleit, sbr. 14. gr.,
b. er orðinn 16 ára að aldri en yngri en 70 ára,
c. [er búsettur og staddur hér á landi, sbr. þó VIII. kafla],1)

d. hefur heimild til að ráða sig til vinnu hér á landi án
takmarkana,

e. hefur verið sjálfstætt starfandi einstaklingur á ávinnslu-
tímabili skv. 19. gr. og starfsemi hans telst ekki vera hlutiaf
sérstökum vinnumarkaðsaðgerðum, sbr. þó V. kafla,

f. hefur stöðvað rekstur, sbr. 20. gr.,
g. leggur fram staðfestingu um stöðvun rekstrar, sbr. 21.

gr., og vottorð frá skóla þegar það á við, sbr. [5. mgr. 19.
gr.],2)

h. hefur staðið skil á greiðslu tryggingagjalds og stað-
greiðsluskatts af reiknuðu endurgjaldi samkvæmt ákvörðun
skattyfirvalda við stöðvun rekstrar,

i. hefur verið í atvinnuleit samfellt í þrjá virka daga frá
því að umsókn um atvinnuleysisbætur barst Vinnumálastofn-
un.
� Vinnumálastofnun er heimilt að veita undanþágu frá h-
lið 1. mgr. þegar sjálfstætt starfandi einstaklingur hefurekki
staðið skil á greiðslu tryggingagjalds og staðgreiðsluskatts
af reiknuðu endurgjaldi samkvæmt ákvörðun skattyfirvalda
við stöðvun rekstrar en greiðir síðan þessi gjöld aftur í tím-
ann. Við ákvörðun á tryggingarhlutfalli sjálfstætt starfandi
einstaklings er þó einungis heimilt að miða að hámarki við
þrjá mánuði af þeim tíma er vanskilin áttu við um.
� [Vinnumálastofnun er heimilt að boða þann tryggða til
stofnunarinnar með sannanlegum hætti á þeim tíma sem hann
fær greiddar atvinnuleysisbætur eða sætir biðtíma eða viður-
lögum samkvæmt lögum þessum, meðal annars til að kanna
hvort breytingar hafi orðið á högum hans sem kunna að hafa
áhrif á rétt hans samkvæmt lögum þessum. Skal hinn tryggði
þá vera reiðubúinn að mæta til stofnunarinnar með mjög
skömmum fyrirvara.]1)

1)
L. 134/2009, 6. gr.2) L. 37/2009, 12. gr.

� 19. gr. Ávinnslutímabil.
� [Sjálfstætt starfandi einstaklingur, sbr. b-lið 3. gr., telst
að fullu tryggður samkvæmt lögum þessum eftir að hafa
greitt mánaðarlega staðgreiðsluskatt af reiknuðu endurgjaldi
er nemur að lágmarki viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra í
viðkomandi starfsgrein og tryggingagjald samfellt á síðustu
tólf mánuðum áður en hann sækir um atvinnuleysisbætur til
Vinnumálastofnunar að öðrum skilyrðum laganna uppfyllt-
um, sbr. þó einnig 4. og 6. mgr.
� Sjálfstætt starfandi einstaklingur, sem greitt hefur mán-
aðarlega staðgreiðsluskatt af reiknuðu endurgjaldi er nemur
að lágmarki viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra í viðkom-
andi starfsgrein og tryggingagjald skemur en tólf mánuði
en þó lengur en þrjá mánuði á síðustu tólf mánuðum áður
en hann sækir um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofnun-
ar, telst tryggður hlutfallslega í samræmi við fjölda þeirra
mánaða sem hann hefur greitt staðgreiðsluskatt að öðrum
skilyrðum laganna uppfylltum, sbr. þó einnig 4. og 6. mgr.
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Hið sama gildir um sjálfstætt starfandi einstakling sem hefur
greitt mánaðarlega staðgreiðsluskatt af reiknuðu endurgjaldi
sem er lægra en viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra í við-
komandi starfsgrein og tryggingagjald á síðustu tólf mánuð-
um áður en hann sækir um atvinnuleysisbætur til Vinnumála-
stofnunar en þá ákvarðast tryggingahlutfall hans af hlutfalli
fjárhæðar reiknaðs endurgjalds sem greitt hefur verið af og
viðmiðunarfjárhæðar, sbr. þó einnig 4. og 6. mgr.
� Til að reikna út tryggingahlutfall sjálfstætt starfandi ein-
staklings sem greiðir staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi og
tryggingagjald einu sinni á ári skal finna mánaðarlegar með-
altekjur hins tryggða í formi reiknaðs endurgjalds yfir síð-
asta tekjuár áður en að hann sækir um atvinnuleysisbætur
til Vinnumálastofnunar. Telst hann að fullu tryggður sam-
kvæmt lögum þessum hafi hann greitt staðgreiðsluskatt af
mánaðarlegum meðaltekjum á síðasta tekjuári sem nemur að
lágmarki viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra fyrir viðkom-
andi starfsgrein í hverjum mánuði og tryggingagjald. Hafi
hann greitt staðgreiðsluskatt af mánaðarlegum meðaltekjum
á sama tímabili sem eru lægri en viðmiðunarfjárhæð fjár-
málaráðherra í viðkomandi starfsgrein í hverjum mánuði skal
tryggingahlutfall hans ákvarðast af hlutfalli fjárhæðar reikn-
aðs endurgjalds sem greitt hefur verið af og viðmiðunarfjár-
hæðar, sbr. þó einnig 4. og 6. mgr.
� Sjálfstætt starfandi einstaklingur sem greiðir mánaðarlega
staðgreiðsluskatt af reiknuðu endurgjaldi sem er lægra en
25% af viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra í viðkomandi
starfsgrein á síðustu tólf mánuðum áður en hann sækir um
atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofnunar telst ekki tryggð-
ur samkvæmt lögum þessum. Hið sama gildir um sjálfstætt
starfandi einstakling sem greiðir staðgreiðslu af reiknuðu
endurgjaldi einu sinni á ári sem er að meðaltali lægra en 25%
af viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra í viðkomandi starfs-
grein í hverjum mánuði á síðasta tekjuári áður en hann sótti
um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofnunar.]1)

� Nám, sbr. c-lið 3. gr., sem sjálfstætt starfandi einstakling-
ur hefur stundað í a.m.k. sex mánuði á síðustu tólf mánuð-
um áður en hann sækir um atvinnuleysisbætur til Vinnumála-
stofnunar svarar til þrettán vikna vinnuframlags í fullu starfi
enda hafi hann sannanlega lokið náminu og starfað í a.m.k.
þrjá mánuði á innlendum vinnumarkaði á ávinnslutímabil-
inu. Vottorð frá hlutaðeigandi skóla skal fylgja umsókn um
atvinnuleysisbætur þar sem fram kemur að sjálfstætt starf-
andi einstaklingur hafi stundað námið og lokið því. Heimild
þessi getur einungis komið til hækkunar á tryggingarhlutfalli
sjálfstætt starfandi einstaklings einu sinni á hverju tímabili
skv. 29. gr. . . .1)

� [Tryggingahlutfall sjálfstætt starfandi einstaklings getur
þó aldrei orðið hærra en sem nemur því starfshlutfalli sem
hann er reiðubúinn að ráða sig til, sbr. 4. mgr. 14. gr.]1)

� . . . 1)

� Heimilt er að taka tillit til starfs sem unnið er með námi
við útreikning á atvinnuleysistryggingu sjálfstætt starfandi
einstaklings en þá telst námið ekki til vinnuframlags hans
skv. 3. mgr.
� Sjálfstætt starfandi einstaklingur skal vera fullra 16 ára
þegar ávinnslutímabil samkvæmt ákvæði þessu hefst.
� Hafi sjálfstætt starfandi einstaklingur einnig verið launa-
maður, sbr. a-lið 3. gr., á síðustu tólf mánuðum áður en
hann sækir um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofnunar
skal taka mið af öllum störfum hans við ákvörðun á atvinnu-
leysistryggingu hans.

� [Ráðherra]2) er heimilt að kveða í reglugerð, að fenginni
umsögn stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs, nánar á um
ávinnslutímabil.

1)
L. 37/2009, 13. gr.2) L. 162/2010, 32. gr.

� 20. gr. Stöðvun rekstrar.
� Sjálfstætt starfandi einstaklingur, sbr. b-lið 3. gr., telst
hafa stöðvað rekstur hafi hann tilkynnt til launagreiðenda-
skrár ríkisskattstjóra að hann hafi stöðvað rekstur og að öll
starfsemi hafi verið stöðvuð. Þegar metið er hvort starfsemi
hafi verið stöðvuð skal líta til hreyfinga í virðisaukaskattsskrá
ríkisskattstjóra. Heimilt er að taka tillit til hreyfinga í virðis-
aukaskattsskrá vegna eignasölu enda hafi sjálfstætt starfandi
einstaklingur lagt fram yfirlýsingu þess efnis að hann hyggist
hætta rekstri.
� Enn fremur telst sjálfstætt starfandi einstaklingur hafa
stöðvað rekstur hafi hann tilkynnt skráningarnúmer sitt af
skrá, sýnt fram á að atvinnutæki hafi verið seld eða afskráð,
reksturinn framseldur öðrum eða hann hafi verið tekinn til
gjaldþrotaskipta.
� 21. gr. Staðfesting um stöðvun rekstrar.
� Sjálfstætt starfandi einstaklingur, sbr. b-lið 3. gr., skal
leggja fram staðfestingu á því að hann hafi stöðvað rekstur
skv. 20. gr. Staðfestingin skal fela í sér:

a. yfirlýsingu um að öll starfsemi hafi verið stöðvuð og
ástæður þess, og

b. afrit af tilkynningu til launagreiðendaskrár ríkisskatt-
stjóra um að rekstur hafi verið stöðvaður, vottorð frá skattyfir-
völdum um að skráningarnúmer hans hafi verið tekið af skrá
eða önnur viðeigandi gögn frá opinberum aðilum er staðfesta
kunna stöðvun rekstrar.
� 22. gr. Atvinnuleysistryggingar samhliða minnkuðu
starfshlutfalli.
� Sjálfstætt starfandi einstaklingur, sbr. b-lið 3. gr., sem
missir starf sitt en ræður sig sem launamaður, sbr. a-lið 3.
gr., til starfa í minna starfshlutfall telst hlutfallslegatryggð-
ur samkvæmt lögum þessum. Tryggingarhlutfall hans nem-
ur mismun réttar hans hefði hann misst starf sitt að öllu
leyti, sbr. 19. gr., og þess starfshlutfalls sem hann gegnirsem
launamaður, frá þeim tíma er hann hóf störf í hinu nýja starfi.
Að öðru leyti gilda ákvæði laga þessara um atvinnuleysis-
tryggingu sjálfstætt starfandi einstaklings, þar á meðal skil-
yrðið um að vera í virkri atvinnuleit skv. 14. gr.

V. kafli. Tilvik er leiða til þess að atvinnuleysistrygg-
ingar geymast.
� 23. gr. Þátttöku á vinnumarkaði hætt tímabundið.
� Sá sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum og hverf-
ur af vinnumarkaði getur geymt þegar áunna atvinnuleysis-
tryggingu í allt að 24 mánuði frá þeim degi er hann sannan-
lega hætti störfum. [Hið sama á við þegar sá sem telst tryggð-
ur samkvæmt lögum þessum tekur ólaunað leyfi frá störfum
samkvæmt lögum, kjarasamningi eða ráðningarsamningi.]1)

� Sá tími sem hinn tryggði starfar á innlendum vinnumark-
aði á tímabilinu skv. 1. mgr. telst til ávinnslutímabils skv. 15.
eða 19. gr. eftir því sem við á.
� Við útreikninga á ávinnslutímabili skv. 15. eða 19. gr. þeg-
ar kemur til geymdrar atvinnuleysistryggingar skal líta til síð-
ustu tólf mánaða sem hinn tryggði hefur starfað á innlendum
vinnumarkaði á síðustu 36 mánuðum frá móttöku umsóknar
enda leiði ekki annað af lögum þessum.
� Sæki hinn tryggði ekki um atvinnuleysisbætur innan 24
mánaða frá þeim degi er hann sannanlega hvarf af vinnu-
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markaði fellur réttur hans til að geyma atvinnuleysistrygg-
inguna niður.
� Ákvæði þetta á ekki við um þá sem fá greiddar atvinnu-
leysisbætur í öðrum ríkjum eða samkvæmt ákvæðum VIII.
kafla fyrir sama tímabil.

1)
L. 37/2009, 14. gr.

� 24. gr. Minnkað starfshlutfall.
� Launamaður, sbr. a-lið 3. gr., sem minnkar starfshlutfall
sitt getur geymt þegar áunna atvinnuleysistryggingu í alltað
24 mánuði frá þeim degi er hann sannanlega minnkaði starfs-
hlutfall sitt. [Sama á við um sjálfstætt starfandi einstakling,
sbr. b-lið 3. gr., sem greiðir staðgreiðsluskatt af lægra reikn-
uðu endurgjaldi en áður sem jafnframt er lægra en viðmiðun-
arfjárhæð fjármálaráðherra í viðkomandi starfsgrein, sbr. 2.
mgr. 19. gr., eða ræður sig til starfa sem launamaður í hluta-
starf, sbr. 22. gr.]1)

� Sá tími sem launamaður starfar á innlendum vinnumark-
aði á tímabilinu skv. 1. mgr. í sama eða hærra starfshlutfalli
en hann var í áður telst til ávinnslutímabils skv. 15. gr. [Sama
á við um þann tíma er sjálfstætt starfandi einstaklingur greið-
ir staðgreiðsluskatt af hærra reiknuðu endurgjaldi þannigað
hann greiðir af sömu eða hærri fjárhæð en áður.]1)

� Við útreikninga á ávinnslutímabili skv. 15. eða 19. gr.
þegar kemur til geymdrar atvinnuleysistryggingar skal líta
til þeirra tólf mánaða sem hinn tryggði starfaði á innlendum
vinnumarkaði í hæsta starfshlutfalli á síðustu 36 mánuðum
frá móttöku umsóknar enda leiði ekki annað af lögum þess-
um. [Á sama hátt fyrir sjálfstætt starfandi einstakling skal líta
til þeirra tólf mánaða sem hinn tryggði greiddi staðgreiðslu-
skatt af hæsta reiknaða endurgjaldi á síðustu 36 mánuðum
fyrir móttöku umsóknar.]1)

� Sæki hinn tryggði ekki um atvinnuleysisbætur innan 24
mánaða frá þeim degi er hann sannanlega minnkaði starfs-
hlutfall sitt fellur réttur hans til að geyma atvinnuleysistrygg-
inguna niður.
� Ákvæði þetta á ekki við um þá sem fá greiddar atvinnu-
leysisbætur í öðrum ríkjum eða samkvæmt ákvæðum VIII.
kafla fyrir sama tímabil.

1)
L. 37/2009, 15. gr.

� [24. gr. a. Fæðingarorlof.
� Sá sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum og tekur
fæðingarorlof samkvæmt lögum um fæðingar- og foreldraor-
lof getur geymt þegar áunna atvinnuleysistryggingu í allt að
24 mánuði frá þeim degi er hann sannanlega hóf töku fæð-
ingarorlofs.
� Sá tími sem hinn tryggði starfar á innlendum vinnumark-
aði á tímabilinu skv. 1. mgr. telst til ávinnslutímabils skv. 15.
eða 19. gr. eftir því sem við á.
� Við útreikninga á ávinnslutímabili skv. 15. eða 19. gr. þeg-
ar kemur til geymdrar atvinnuleysistryggingar skal líta til síð-
ustu tólf mánaða sem hinn tryggði hefur starfað á innlendum
vinnumarkaði á síðustu 36 mánuðum fyrir móttöku umsókn-
ar enda leiði ekki annað af lögum þessum.
� Sæki hinn tryggði ekki um atvinnuleysisbætur innan 24
mánaða frá þeim degi er hann sannanlega hvarf af vinnu-
markaði fellur réttur hans til að geyma atvinnuleysistrygg-
inguna niður.
� Ákvæði þetta á ekki við um þá sem fá greiddar atvinnu-
leysisbætur í öðrum ríkjum eða samkvæmt ákvæðum VIII.
kafla fyrir sama tímabil.]1)

1)
L. 37/2009, 16. gr.

� 25. gr. Nám.
� Sá sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum og hverf-
ur af vinnumarkaði til að stunda nám, sbr. c-lið 3. gr., get-
ur geymt þegar áunna atvinnuleysistryggingu í allt að [72]1)

mánuði frá þeim degi er hann sannanlega hætti störfum enda
hafi hann sannanlega lokið náminu.
� Sá tími sem hinn tryggði starfar á innlendum vinnumark-
aði á tímabilinu skv. 1. mgr. telst til ávinnslutímabils skv. 15.
eða 19. gr. eftir því sem við á.
� Við útreikninga á ávinnslutímabili þegar kemur til
geymdrar atvinnuleysistryggingar skal líta til síðustu tólf
mánaða sem hinn tryggði hefur starfað á innlendum vinnu-
markaði á síðustu [84]1) mánuðum frá móttöku umsóknar
enda leiði ekki annað af lögum þessum.
� Sæki hinn tryggði ekki um atvinnuleysisbætur innan
[72]1) mánaða frá þeim degi er hann sannanlega hætti störf-
um eða hefur ekki lokið námi innan þess tíma fellur réttur
hans til að geyma atvinnuleysistrygginguna niður.
� Ákvæði þetta á ekki við um þá sem fá greiddar atvinnu-
leysisbætur í öðrum ríkjum eða samkvæmt ákvæðum VIII.
kafla fyrir sama tímabil.

1)
L. 134/2009, 7. gr.

� 26. gr. Óvinnufærni vegna sjúkdóms eða slyss.
� Sá sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum og hverf-
ur af vinnumarkaði verði hann óvinnufær vegna sjúkdóms
eða slyss getur geymt þegar áunna atvinnuleysistryggingu
þann tíma sem hann er óvinnufær.
� Við útreikninga á ávinnslutímabili skv. 15. eða 19. gr. þeg-
ar kemur til geymdrar atvinnuleysistryggingar skal líta til síð-
ustu tólf mánaða frá þeim tíma er hinn tryggði sannanlega
hætti störfum og tímabil skv. 1. mgr. hófst.
� Sæki hinn tryggði ekki um atvinnuleysisbætur innan sex
mánaða frá þeim degi er hann varð vinnufær á ný fellur réttur
hans til að geyma atvinnuleysistrygginguna niður enda eigi
ákvæði 23. gr. ekki við.
� Vottorð sérfræðilæknis er annaðist hinn tryggða skal
fylgja umsókn um atvinnuleysisbætur þar sem meðal ann-
ars skal koma fram hvenær hann varð óvinnufær og hvenær
hann varð vinnufær á ný.
� Ákvæði þetta á ekki við um þá sem fá greiddar atvinnu-
leysisbætur í öðrum ríkjum eða samkvæmt ákvæðum VIII.
kafla fyrir sama tímabil.
� 27. gr. Afplánun refsingar.
� Sá sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum og hverf-
ur af vinnumarkaði þar sem hann tekur út refsingu sína sam-
kvæmt dómi getur geymt þegar áunna atvinnuleysistrygg-
ingu þangað til hann hefur lokið afplánun refsingar.
� Við útreikninga á ávinnslutímabili skv. 15. eða 19. gr. þeg-
ar kemur til geymdrar atvinnuleysistryggingar skal líta til síð-
ustu tólf mánaða frá þeim tíma er hinn tryggði sannanlega
hætti störfum og tímabil skv. 1. mgr. hófst.
� Sæki hinn tryggði ekki um atvinnuleysisbætur innan sex
mánaða frá þeim degi er afplánun refsingar hans lauk fellur
réttur hans til að geyma atvinnuleysistrygginguna niður enda
eigi ákvæði 23. gr. ekki við.
� Vottorð frá fangelsismálayfirvöldum skal fylgja umsókn
um atvinnuleysisbætur þar sem meðal annars skal koma fram
það tímabil sem afplánun refsingar stóð yfir.
� Ákvæði þetta á ekki við um þá sem fá greiddar atvinnu-
leysisbætur í öðrum ríkjum eða samkvæmt ákvæðum VIII.
kafla fyrir sama tímabil.
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� 28. gr. Virkri atvinnuleit hætt tímabundið.
� Sá sem hefur fengið greiddar atvinnuleysisbætur í
skemmri tíma en 24 mánuði en hættir tímabundið virkri
atvinnuleit getur geymt þegar áunna atvinnuleysistryggingu
í allt að 24 mánuði frá þeim degi er hann sótti um atvinnu-
leysisbætur enda hafi hann ekki áður nýtt sér heimild skv.
23.–27. gr. Að öðru leyti gildir 23. gr. um geymdar atvinnu-
leysistryggingar.
� Sá sem hættir virkri atvinnuleit skv. 1. mgr. til að stunda
nám, sbr. c-lið 3. gr., getur geymt þegar áunna atvinnuleysis-
tryggingu í allt að 36 mánuði frá þeim degi er hann sannan-
lega hætti virkri atvinnuleit enda hafi hann sannanlega lokið
náminu. Þegar sótt er aftur um atvinnuleysisbætur skal miða
við atvinnuleysistryggingar hins tryggða eins og þær voru áð-
ur en hann hóf námið nema annað leiði af lögum þessum.
� Sá sem hættir virkri atvinnuleit skv. 1. mgr. vegna tilvika
er ákvæði 25. og 26. gr. fjalla um getur geymt þegar áunna
atvinnuleysistryggingu samkvæmt þeim ákvæðum eftir því
sem við getur átt.
� Ákvæði þetta á ekki við um þá sem fá greiddar atvinnu-
leysisbætur í öðrum ríkjum eða samkvæmt ákvæðum VIII.
kafla fyrir sama tímabil.

VI. kafli. Tímabil sem atvinnuleysisbætur eru greidd-
ar.
� 29. gr.1) Lengd tímabils sem atvinnuleysisbætur eru
greiddar.
� Sá sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum getur átt
rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta samfellt í þrjú ár frá þeim
degi er Vinnumálastofnun tók við umsókn hans um atvinnu-
leysisbætur nema annað leiði af lögum þessum. Biðtími eftir
greiðslu atvinnuleysisbóta skv. X. kafla telst hluti tímabilsins.
Hið sama á við um þann tíma þegar greiddar eru hlutfallsleg-
ar atvinnuleysisbætur, sbr. 17. eða 22. gr.
� Sá tími sem hinn tryggði starfar á vinnumarkaði eftir að
tímabil skv. 1. mgr. hefst telst ekki hluti tímabilsins. Enn
fremur telst sá tími sem atvinnuleysistryggingar geymast skv.
V. kafla ekki hluti tímabilsins skv. 1. mgr.
� Tímabilið skv. 1. mgr. heldur áfram að líða þegar hinn
tryggði sækir að nýju um atvinnuleysisbætur til Vinnumála-
stofnunar eftir að hafa starfað í skemmri tíma en 24 mánuði á
innlendum vinnumarkaði frá því að hann fékk síðast greiddar
atvinnuleysisbætur.

1) Greininni var breytt með l. 153/2010, 2. gr. Breytingarnar taka gildi 1. mars
2011 skv. 8. gr. s.l.

� 30. gr. Endurnýjun tímabils sem atvinnuleysisbætur eru
greiddar.
� Sá sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum og hefur
fengið greiddar atvinnuleysisbætur samtals í þrjú ár skv. 29.
gr. getur áunnið sér rétt innan atvinnuleysistryggingakerfis-
ins að nýju að liðnum 24 mánuðum enda hafi hann starfað á
vinnumarkaði í a.m.k. sex mánuði eftir að fyrra tímabili lauk
og misst starf sitt af gildum ástæðum. Hefst þá nýtt tímabil
skv. 29. gr. en að öðru leyti gilda ákvæði III. og IV. kafla um
skilyrði atvinnuleysistryggingar hins tryggða eftir því sem
við getur átt.
� 31. gr. Nýtt tímabil skv. 29. gr. hefst áður en fyrra tímabili
lýkur að fullu.
� Nýtt tímabil skv. 29. gr. hefst þegar hinn tryggði sækir
að nýju um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofnunar eftir
að hafa starfað samfellt á innlendum vinnumarkaði í a.m.k.
24 mánuði frá því að hann fékk síðast greiddar atvinnuleysis-
bætur. Að öðru leyti gilda ákvæði III. og IV. kafla um skilyrði

atvinnuleysistryggingar hins tryggða eftir því sem við getur
átt.

VII. kafli. Fjárhæð atvinnuleysisbóta.
� 32. gr. Tekjutengdar atvinnuleysisbætur.
� Sá sem telst tryggður skv. III. eða IV. kafla öðlast rétt
til tekjutengdra atvinnuleysisbóta í allt að þrjá mánuði frá
þeim tíma er grunnatvinnuleysisbætur skv. 33. gr. hafa ver-
ið greiddar í samtals [hálfan mánuð]1) nema annað leiði af
lögum þessum.
� Tekjutengdar atvinnuleysisbætur launamanna skv. 1. mgr.
skulu nema 70% af meðaltali heildarlauna og skal miða við
sex mánaða tímabil sem hefst tveimur mánuðum áður en um-
sækjandi varð atvinnulaus. Til launa teljast hvers konar laun
og aðrar þóknanir samkvæmt lögum um tryggingagjald en
ekki skal miða við tekjur af störfum er umsækjandi gegn-
ir áfram, sbr. 17. og 22. gr. Einungis skal miða við meðal-
tal heildarlauna fyrir þá mánuði á viðmiðunartímabilinu sem
umsækjandi hefur starfað á innlendum vinnumarkaði. Aldrei
skal þó miða við færri mánuði en fjóra við útreikning á með-
altali heildarlauna.
� Tekjutengdar atvinnuleysisbætur sjálfstætt starfandi ein-
staklinga skv. 1. mgr. skulu nema 70% af meðaltali heildar-
launa og skal miða við tekjuárið á undan því ári sem umsækj-
andi varð atvinnulaus. Að öðru leyti gildir ákvæði 2. mgr.
� Útreikningar á tekjutengdum atvinnuleysisbótum skulu
byggjast á upplýsingum sem Vinnumálastofnun aflar um
tekjur umsækjanda úr skattframtölum, staðgreiðsluskrá og
tryggingagjaldsskrá skattyfirvalda. Vinnumálastofnun skal
leita staðfestingar hjá skattyfirvöldum á því að upplýsingar
úr staðgreiðsluskrá og tryggingagjaldsskrá hafi verið í sam-
ræmi við álagningu skattyfirvalda. Þegar ekki hafa verið stað-
in skil á greiðslum til skattyfirvalda vegna launamanna skal
líta til annarra gagna sem færa sönnur á tekjur launamanns á
viðmiðunartímabili skv. 2. mgr.
� . . . 1)

� Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. skal hámarksfjárhæð tekjutengdra
atvinnuleysisbóta í hverjum mánuði miðast við tryggingar-
hlutfall hins tryggða þannig að þær nemi aldrei hærri fjár-
hæð en 180.000 kr. á mánuði miðað við óskerta atvinnuleys-
istryggingu, sbr. 15. eða 19. gr. Til að finna út atvinnuleysis-
bætur fyrir hvern dag skal miða við 21,67 daga.
� Sá sem uppfyllir skilyrði III. eða IV. kafla en hefur ekki
starfað á innlendum vinnumarkaði á viðmiðunartímabili skv.
2. eða 3. mgr. öðlast rétt til grunnatvinnuleysisbóta skv. 33.
gr. í samræmi við tryggingarhlutfall hans skv. 15. eða 19. gr.
Hið sama á við þegar tekjutengdar atvinnuleysisbætur skv.
1. mgr. reynast lægri en grunnatvinnuleysisbætur sem hinn
tryggði á rétt á skv. 33. gr.
� Þegar tímabil skv. 29. gr. heldur áfram að líða er hinn
tryggði sækir að nýju um atvinnuleysisbætur á hann ekki
rétt á atvinnuleysisbótum samkvæmt ákvæði þessu enda hafi
hann áður fullnýtt rétt sinn skv. 1. mgr.
� Hinn tryggði sem sætir biðtíma eftir atvinnuleysisbótum
samkvæmt ákvæðum X. kafla skal ekki eiga rétt á tekjutengd-
um atvinnuleysisbótum samkvæmt ákvæði þessu.

1)
L. 134/2009, 8. gr.

� 33. gr. Grunnatvinnuleysisbætur.
� Sá sem telst tryggður skv. III. eða IV. kafla öðlast rétt
til grunnatvinnuleysisbóta við upphaf tímabils skv. 29. gr. í
samræmi við tryggingarhlutfall hans skv. 15. eða 19. gr. nema
annað leiði af lögum þessum.
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� Sá sem telst að fullu tryggður á rétt til óskertra grunn-
atvinnuleysisbóta sem skulu nema [149.523 kr. á mánuði].1)

Lágmarksréttur til atvinnuleysistrygginga veitir rétt til 1/4
hluta grunnatvinnuleysisbóta.
� . . . 1) Fjárhæð grunnatvinnuleysisbóta skv. 2. mgr. og há-
mark tekjutengdra atvinnuleysisbóta skv. 6. mgr. 32. gr. koma
til endurskoðunar við afgreiðslu fjárlaga ár hvert með til-
liti til þróunar launa, verðlags og efnahagsmála. Þó er [ráð-
herra]2) heimilt, að fengnu samþykki ríkisstjórnar, að breyta
fjárhæð grunnatvinnuleysisbóta og hámarki tekjutengdra at-
vinnuleysisbóta til hækkunar ef verulegar breytingar verða
á launaþróun og þjóðhagsforsendum frá afgreiðslu fjárlaga.
Þegar áðurgreind skilyrði leiða til hækkunar á fjárhæðum
skal [ráðherra]2) breyta þeim með reglugerð.3)

� [Vinnumálastofnun er heimilt að ráðstafa grunnatvinnu-
leysisbótum hins tryggða til vinnumarkaðsaðgerða fyrir hlut-
aðeigandi enda sé það tryggt að hinn tryggði njóti hærri
launa meðan þátttaka hans í vinnumarkaðsaðgerð stendur yf-
ir. Frestast þá greiðsla tekjutengdra atvinnuleysisbóta skv. 32.
gr. eftir því sem við á.]1)

1)
L. 134/2009, 9. gr.2) L. 162/2010, 32. gr.3) Rg. 548/2006, sbr. 1253/2007 og

1219/2008. Rg. 945/2010.

� 34. gr. Atvinnuleysisbætur vegna framfærsluskyldu gagn-
vart börnum.
� Sá sem telst tryggður skv. III. eða IV. kafla og hefur fram-
færsluskyldu gagnvart börnum yngri en 18 ára skal eiga rétt á
4% af óskertum grunnatvinnuleysisbótum með hverju barni
frá upphafi tímabils skv. 29. gr. nema annað leiði af lögum
þessum.
� Heimilt er að skuldajafna kröfum Innheimtustofnunar
sveitarfélaga um meðlög hins tryggða sem stofnuninni hef-
ur verið falið að innheimta á móti atvinnuleysisbótum skv. 1.
mgr.
� 35. gr. Tilhögun greiðslna atvinnuleysisbóta.
� Atvinnuleysisbætur skulu greiddar eftir á, fyrir undanfar-
andi mánuð eða hluta úr mánuði þannig að miðist við 20. dag
mánaðar til 19. dags næsta mánaðar, fyrsta virkan dag hvers
mánaðar.
� [Vinnumálastofnun er heimilt að halda eftir greiðslu at-
vinnuleysisbóta sem hinum tryggða hefur áður verið ákvörð-
uð í allt að einn mánuð frá því að greiðsluna átti að inna
af hendi þegar stofnunin hefur rökstuddan grun um að hinn
tryggði uppfylli ekki lengur skilyrði laganna eða hafi þeg-
ar fengið ofgreiddar atvinnuleysisbætur. Þegar slíkur grun-
ur vaknar skal Vinnumálastofnun án ástæðulauss dráttar og
að lágmarki fimm virkum dögum fyrir næsta greiðsludag
atvinnuleysisbóta skv. 1. mgr. tilkynna hlutaðeigandi með
sannanlegum hætti að fyrirhugað sé að halda eftir greiðslu.
Skal stofnunin jafnframt hefja athugun á málinu þegar í stað
skv. 10. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og veita hlutaðeig-
andi andmælarétt skv. 13. gr. sömu laga. Ákvæði stjórnsýslu-
laga gilda að öðru leyti um málsmeðferðina.
� Komist Vinnumálastofnun að því eftir að hafa upp-
lýst málið nægjanlega að hinn tryggði hafi átt rétt á þeirri
greiðslu, að hluta eða öllu leyti, sem haldið var eftir skv. 2.
mgr. ber stofnuninni að greiða þá fjárhæð í síðasta lagi næsta
greiðsludag skv. 1. mgr. ásamt vöxtum fyrir það tímabil sem
féð var í vörslu Atvinnuleysistryggingasjóðs. Skulu vextir
þessir vera jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður
og birtir á hverjum tíma skv. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 38/2001,
um vexti og verðtryggingu.]1)

1)
L. 134/2009, 10. gr.

� [35. gr. a. Tilkynning um tilfallandi vinnu.

� Þeim sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum ber að
tilkynna til Vinnumálastofnunar með að minnsta kosti eins
dags fyrirvara um tilfallandi vinnu sem hann tekur á þeim
tíma er hann fær greiddar atvinnuleysisbætur skv. 32. eða
33. gr. eða sætir biðtíma eða viðurlögum samkvæmt lögum
þessum. Heimilt er þó að tilkynna samdægurs um tilfallandi
vinnu enda sé um að ræða tilvik sem er þess eðlis að mati
Vinnumálastofnunar að ekki var unnt að tilkynna um hina til-
fallandi vinnu fyrr. Í tilkynningunni skulu meðal annars koma
fram upplýsingar um hver vinnan er, um vinnustöðina og um
lengd þess tíma sem hinni tilfallandi vinnu er ætlað að vara.]1)

1)
L. 134/2009, 11. gr.

� 36. gr. Frádráttur vegna tekna.

� Þegar samanlagðar tekjur af hlutastarfi hins tryggða, sbr.
17. eða 22. gr., og atvinnuleysisbætur hans skv. 32.–34. gr.
eru hærri en sem nemur óskertum rétti hans til atvinnuleys-
isbóta að viðbættu frítekjumarki skv. [4. mgr.]1) skal skerða
atvinnuleysisbætur hans um helming þeirra tekna sem um-
fram eru. Hið sama gildir um tekjur hins tryggða fyrir til-
fallandi vinnu, elli- eða örorkulífeyrisgreiðslur samkvæmt
lögum um almannatryggingar, um elli- og örorkulífeyris-
greiðslur úr almennum lífeyrissjóðum . . . ,2) [greiðslur úr
sjúkrasjóðum stéttarfélaga sem eru komnar til vegna óvinnu-
færni að hluta, fjármagnstekjur hins tryggða og aðrar greiðsl-
ur sem hinn tryggði kann að fá frá öðrum aðilum].1) Eingöngu
skal taka tillit til þeirra tekna sem hinn tryggði hefur haftá
þeim tíma er hann fær greiddar atvinnuleysisbætur, sætir bið-
tíma eða viðurlögum samkvæmt lögum þessum.

� [Umönnunargreiðslur sem ætlaðar eru til að mæta út-
lögðum kostnaði vegna veikinda eða fötlunar barns, styrkir
úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga sem ekki eru ætlaðir til fram-
færslu hins tryggða og styrkir úr opinberum sjóðum eða sam-
bærilegum sjóðum sem hinn tryggði fær til þróunar eigin
viðskiptahugmyndar skulu ekki koma til frádráttar greiðsl-
um samkvæmt lögum þessum. Þegar um er að ræða aðrar áð-
ur ótaldar greiðslur sem ekki eru ætlaðar til framfærslu hins
tryggða skal Vinnumálastofnun meta í hverju tilviki hvort
þær skuli koma til frádráttar atvinnuleysisbótum skv. 1. mgr.

� Þegar hinn tryggði fær greiðslur frá sjúkrasjóðum stéttar-
félaga sem eru til komnar vegna óvinnufærni að hluta, sbr.
1. mgr., skal hinn tryggði jafnframt leggja fram vottorð til
Vinnumálastofnunar um vinnufærni sína ásamt staðfestingu
frá sjúkrasjóði stéttarfélags um hversu mikla óvinnufærni
verið er að bæta en að öðrum kosti gildir 1. mgr. 51. gr. um
þær greiðslur.]1)

� Frítekjumarkið skal vera 52.000 kr. á mánuði. Fjárhæð frí-
tekjumarksins kemur til endurskoðunar við afgreiðslu fjár-
laga ár hvert með tilliti til þróunar launa, verðlags og efna-
hagsmála. Þó er [ráðherra]3) heimilt, að fengnu samþykki rík-
isstjórnar, að breyta fjárhæð frítekjumarksins til hækkunar ef
verulegar breytingar verða á launaþróun og þjóðhagsforsend-
um frá afgreiðslu fjárlaga. Þegar áðurgreind skilyrði leiða til
hækkunar á fjárhæð frítekjumarksins skal [ráðherra]3) breyta
henni með reglugerð.4)

1)
L. 134/2009, 12. gr.2) L. 70/2010, 1. gr.3) L. 162/2010, 32. gr.4) Rg. 548/

2006, sbr. 1253/2007 og 1219/2008.

� 37. gr. Uppsöfnun og vernd réttinda.

� Sá sem fær greiddar atvinnuleysisbætur greiðir að lág-
marki 4% af atvinnuleysisbótum skv. 32. og 33. gr. í lífeyr-
issjóð og Atvinnuleysistryggingasjóður greiðir 8% mótfram-
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lag. Hinum tryggða er að auki heimilt að greiða í séreignar-
sjóð.
� Sá sem fær greiddar atvinnuleysisbætur getur óskað eftir
því að halda áfram að greiða til stéttarfélags síns og sér þá
Vinnumálastofnun um að koma greiðslunni til hlutaðeigandi
stéttarfélags.
� 38. gr. Endurmat á rétti til atvinnuleysistrygginga.
� Sá sem hefur fengið greiddar atvinnuleysisbætur skv. 32.
og 33. gr. getur óskað eftir endurmati á atvinnuleysistrygg-
ingu sinni skv. III. eða IV. kafla., og þar með endurútreikningi
á fjárhæð atvinnuleysisbóta, þegar starfstímabil hans hefur
varað samfellt lengur en þrjá mánuði áður en hann sækir aftur
um atvinnuleysisbætur og tímabil skv. 29. gr. heldur áfram að
líða. Skal þá taka mið af nýja starfstímabilinu og þess hluta
eldra ávinnslutímabils sem nægir til að samtals verði miðað
við tólf mánaða tímabil. Óski hinn tryggði ekki eftir endur-
útreikningi miðast atvinnuleysisbætur við fyrri útreikninga.
� 39. gr. Leiðrétting á atvinnuleysisbótum.
� Hafi breytingar orðið á tekjuskattsálagningu hins tryggða
vegna tekna sem tekjutengdar atvinnuleysisbætur eru byggð-
ar á, sbr. 32. gr., skal Vinnumálastofnun leiðrétta fjárhæðbót-
anna til samræmis við álagningu skattyfirvalda.
� Hafi hinn tryggði fengið hærri atvinnuleysisbætur skv. 32.
eða 33. gr. en hann átti rétt á samkvæmt álagningu skatt-
yfirvalda eða öðrum ástæðum ber honum að endurgreiða þá
fjárhæð sem ofgreidd var að viðbættu 15% álagi. Hið sama
gildir um atvinnuleysisbætur sem hinn tryggði hefur fengið
greiddar fyrir tímabil er hann uppfyllti ekki skilyrði laganna.
Fella skal niður álagið samkvæmt þessari málsgrein færi hinn
tryggði rök fyrir því að honum verði ekki kennt um þá ann-
marka er leiddu til ákvörðunar Vinnumálastofnunar.
� Heimilt er að skuldajafna ofgreiddum atvinnuleysisbótum
á móti síðar tilkomnum atvinnuleysisbótum sama einstak-
lings en þó aldrei hærri fjárhæð en sem nemur 25% af síðar-
nefndu atvinnuleysisbótunum í hverjum mánuði. Enn fremur
er heimilt að skuldajafna ofgreiddum atvinnuleysisbótum á
móti inneign hins tryggða vegna ofgreiddra skatta, barnabóta
og vaxtabóta samkvæmt lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt.
Fjármálaráðherra setur í reglugerð nánari reglur um skulda-
jöfnun og forgangsröð.
� Um innheimtu ofgreidds fjár úr Atvinnuleysistrygginga-
sjóði fer skv. 111. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. [Ráð-
herra]1) getur þó falið sérstökum innheimtuaðila að annast
innheimtu.
� Hafi hinn tryggði fengið lægri atvinnuleysisbætur en
honum bar samkvæmt álagningu skattyfirvalda eða öðrum
ástæðum ber Vinnumálastofnun að greiða þá fjárhæð sem
vangreidd var til hins tryggða ásamt vöxtum fyrir það tíma-
bil sem féð var í vörslu Atvinnuleysistryggingasjóðs. Skulu
vextir þessir vera jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands
ákveður og birtir á hverjum tíma skv. 1. mgr. 8. gr. laga nr.
38/2001, um vexti og verðtryggingu. Sama á við þegar nið-
urstaða úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga og vinnu-
markaðsaðgerða leiðir til þess að hinn tryggði hafi átt rétt á
atvinnuleysisbótum samkvæmt lögum þessum en hafði áður
verið synjað um þær eða reiknaðar lægri atvinnuleysisbæt-
ur. Þegar greiðslur úr Atvinnuleysistryggingasjóði eru van-
greiddar vegna skorts á upplýsingum frá hinum tryggða falla
vextir niður.
� [Ákvarðanir Vinnumálastofnunar um endurkröfu of-
greiddra atvinnuleysisbóta skv. 2. mgr. eru aðfararhæfar,

sbr. þó 4. mgr. 12. gr.]2)

1)
L. 162/2010, 32. gr.2) L. 134/2009, 13. gr.

� 40. gr. Gjaldþrot félaga.
� Vinnumálastofnun er heimilt að greiða launamanni gjald-
þrota félags atvinnuleysisbætur skv. 32. og 33. gr. þann
tíma sem hann er án atvinnu á uppsagnarfresti meðan hann
bíður eftir endanlegu uppgjöri á launakröfum sínum sam-
kvæmt lögum nr. 88/2003, um Ábyrgðasjóð launa, enda
uppfylli hann skilyrði laga þessara. Skilyrði er jafnframt
að launamaður framselji Atvinnuleysistryggingasjóði þann
hluta launakröfu sinnar á hendur Ábyrgðasjóði launa er nem-
ur fjárhæð þeirra atvinnuleysisbóta sem hann fær greiddar á
þessum tíma.
� 41. gr. Fjárnám óheimilt.
� Óheimilt er að gera fjárnám í atvinnuleysisbótum sam-
kvæmt lögum þessum sem ekki hafa verið greiddar til hins
tryggða. Þá er jafnframt óheimilt að taka atvinnuleysisbæt-
ur til greiðslu opinberra gjalda annarra en staðgreiðslu opin-
berra gjalda.

VIII. kafli. Atvinnuleit eða atvinna í öðru aðildar-
ríki að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og
stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Fær-
eyjum.
� 42. gr. Atvinnuleit í öðru aðildarríki.
� Vinnumálastofnun er heimilt að greiða atvinnuleysisbæt-
ur skv. VII. kafla til þess sem telst tryggður samkvæmt lögum
þessum og er í atvinnuleit í öðru aðildarríki að samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið eða stofnsamningi Fríverslun-
arsamtaka Evrópu eða í Færeyjum enda uppfylli hann eftir-
talin skilyrði:

a. hefur sótt um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofn-
unar,

b. hefur uppfyllt skilyrði laga þessara á a.m.k. fjórum
næstliðnum vikum fyrir brottfarardag,

c. er heimilt að vera í frjálsri atvinnuleit í öðru aðildarríki
samkvæmt lögum þess ríkis, og

d. skráir sig í atvinnuleit hjá vinnumiðlun í því ríki þar
sem atvinnuleitin fer fram samkvæmt lögum þess ríkis innan
sjö virkra daga frá brottfarardegi.
� Vinnumálastofnun er heimilt að veita undanþágu frá skil-
yrði b-liðar 1. mgr. þegar foreldri, maki, sambúðarmaki eða
samvistarmaki hins tryggða dvelst við nám eða störf í því
landi þar sem atvinnuleitin fer fram. Hið sama getur átt við
er börn hins tryggða undir 18 ára aldri eru búsett í landinu
með hinu foreldri sínu eða hann hefur þegar fengið tilboð um
starf þar í landi.
� Vinnumálastofnun er jafnframt heimilt að veita hinum
tryggða lengri tíma til að skrá sig hjá hinni erlendu vinnu-
miðlun en kveðið er á um í d-lið 1. mgr. Greiðslur atvinnu-
leysisbóta falla þá niður frá og með brottfarardegi og hefjast
að nýju við skráningu erlendis.
� Vinnumálastofnun gefur út viðeigandi vottorð til staðfest-
ingar á rétti hins tryggða samkvæmt ákvæði þessu.
� Lög þess ríkis þar sem atvinnuleitin fer fram skulu gilda
að öðru leyti um eftirfylgni með atvinnuleitinni og þátttöku í
vinnumarkaðsaðgerðum.
� [Ráðherra]1) er heimilt að kveða í reglugerð,2) að fenginni
umsögn stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs, nánar á um at-
vinnuleysistryggingar launamanna og sjálfstætt starfandi ein-
staklinga, sbr. a- og b-lið 3. gr., á grundvelli samningsinsum
Evrópska efnahagssvæðið, stofnsamnings Fríverslunarsam-
taka Evrópu, Norðurlandasamnings um almannatryggingar
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og samnings milli ríkisstjórnar Íslands annars vegar og rík-
isstjórnar Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar.

1)
L. 162/2010, 32. gr.2) Rg. 514/2007. Rg. 646/2008. Rg. 647/2008. Rg. 29/

2009. Rg. 420/2009. Rg. 524/2009. Rg. 833/2009. Rg. 994/2009.

� 43. gr. Lengd þess tímabils sem atvinnuleysisbætur eru
greiddar vegna atvinnuleitar í öðru aðildarríki.
� Vinnumálastofnun er heimilt að greiða atvinnuleysisbæt-
ur skv. 42. gr. samfellt í allt að þrjá mánuði frá brottfarardegi
hins tryggða en þó aldrei í lengri tíma en sem eftir er af tíma-
bili skv. 29. gr.
� Þegar hinn tryggði fær tímabundið starf í öðru aðildarríki
í skemmri tíma en sem eftir er af tímabili 1. mgr. eða segir
upp starfi eða missir það af gildum ástæðum innan þess tíma
er heimilt að greiða honum atvinnuleysisbætur skv. 42. gr.
þann tíma sem eftir er af tímabili skv. 1. mgr.
� Ákvæði 2. mgr. á ekki við hafi starf í öðru aðildarríki veitt
hlutaðeigandi rétt samkvæmt lögum þess ríkis um atvinnu-
leysistryggingar.
� 44. gr. Endurnýjun á tímabili skv. 43. gr.
� Sá sem hefur áður fengið greiddar atvinnuleysisbætur skv.
42. gr. getur áunnið sér að nýju rétt til að fá greiddar atvinnu-
leysisbætur meðan hann er í atvinnuleit í öðru aðildarríki að
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið eða stofnsamn-
ingi Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum að liðnum
sex mánuðum frá lokum tímabilsins skv. 43. gr. enda hafi
hann starfað á innlendum vinnumarkaði í a.m.k. þrjá mánuði
og uppfylli að öðru leyti ákvæði laga þessara.
� 45. gr. Umsókn um greiðslur atvinnuleysisbóta vegna at-
vinnuleitar í öðru aðildarríki.
� Sá sem vill nýta sér rétt sinn skv. 42. gr. skal sækja um að
atvinnuleysisbætur verði greiddar meðan hann er í atvinnu-
leit í öðru aðildarríki að samningnum um Evrópska efnahags-
svæðið eða stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í
Færeyjum til Vinnumálastofnunar á þar til gerðum eyðublöð-
um fyrir brottfarardag. Ef umsækjandi er yngri en 18 ára skal
foreldri eða forráðamaður hans samþykkja umsóknina með
undirritun sinni.
� 46. gr. Tilkynning um heimkomu.
� Hinn tryggði sem hefur fengið greiddar atvinnuleysisbæt-
ur skv. 42. gr. og snýr aftur til landsins til að halda áfram at-
vinnuleit sinni á innlendum vinnumarkaði skal tilkynna um
það skriflega til Vinnumálastofnunar innan sjö virkra daga
frá því að tímabili skv. 43. gr. lauk eða komudegi hafi hinn
tryggði komið til landsins áður en tímabilinu lauk. Atvinnu-
leysistrygging hans er þá sú sama og hún var áður en hann
fór utan í atvinnuleit nema annað leiði af lögum þessum.
� Láti hinn tryggði hjá líða að tilkynna um áframhaldandi
atvinnuleit hér á landi innan tímamarka 1. mgr. falla greiðsl-
ur atvinnuleysisbóta niður frá og með þeim degi er tímabili
skv. 43. gr. lauk eða hann hætti atvinnuleit í öðru aðildarríki
hafi hann sannanlega hætt leitinni áður en tímabilinu lauk.
Skal hinn tryggði þá sækja um atvinnuleysisbætur að nýju
skv. 9. gr.
� Vinnumálastofnun er heimilt að leita upplýsinga hjá þar til
bærri stofnun í því aðildarríki þar sem atvinnuleitin fór fram
um atriði er geta haft áhrif á atvinnuleysistryggingu hlutað-
eigandi hér á landi eða þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum.
� 47. gr. Ávinnslutímabil í öðru aðildarríki.
� Þegar umsækjandi um atvinnuleysisbætur hefur starfað
á innlendum vinnumarkaði [a.m.k. síðasta mánuðinn]1) á
ávinnslutímabili skv. 15. eða 19. gr. er Vinnumálastofnun
heimilt að taka tillit til starfstímabila hans sem launamanns

eða sjálfstætt starfandi einstaklings, sbr. a- og b-lið 3. gr.,
í öðru aðildarríki að samningnum um Evrópska efnahags-
svæðið eða stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í
Færeyjum á ávinnslutímabilinu við mat á atvinnuleysistrygg-
ingu hans enda hafi störf hans í því ríki veitt honum rétt sam-
kvæmt lögum þess um atvinnuleysistryggingar.
� Umsækjandi skal láta tilskilin vottorð um áunnin starfs-
tímabil og tryggingatímabil í öðru aðildarríki fylgja með um-
sókn um atvinnuleysisbætur skv. 9. gr.
� Þegar umsækjandi um atvinnuleysisbætur, sem flytur til
Íslands frá Danmörku, Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi,
Noregi eða Svíþjóð, hefur starfað hér á landi á síðastliðn-
um fimm árum frá móttökudegi umsóknar í þeim mæli að
hann hefði talist tryggður samkvæmt lögum þessum þarf ekki
að uppfylla það skilyrði 1. mgr. að hafa starfað á innlendum
vinnumarkaði [a.m.k. síðasta mánuðinn]2) á ávinnslutímabili
svo að heimilt sé að taka tillit til starfstímabila hans í þess-
um ríkjum. Hið sama á við um þá sem flytja til Íslands frá
framangreindum ríkjum og hafa fengið greiddar atvinnuleys-
isbætur hér á landi á næstliðnum fimm árum frá móttökudegi
umsóknar hjá Vinnumálastofnun.

1)
L. 134/2009, 14. gr.2) L. 70/2010, 2. gr.

� 48. gr. Útgáfa vottorða.

� Vinnumálastofnun skal gefa út vottorð til staðfestingar á
atvinnuleysistryggingu hins tryggða samkvæmt umsókn þar
sem fram kemur starfstímabil hans hér á landi á ávinnslu-
tímabili skv. 15. eða 19. gr. og áunnin réttindi hans sam-
kvæmt lögum þessum. Tilgreina skal hvort hinn tryggði hafi
áunnið sér atvinnuleysistryggingarnar sem launamaður eða
sjálfstætt starfandi einstaklingur, sbr. a- og b-lið 3. gr.

� 49. gr. Greiðsla atvinnuleysisbóta til rétthafa úr erlend-
um tryggingakerfum.

� Vinnumálastofnun er heimilt að greiða ríkisborgara ann-
ars aðildarríkis að samningnum um Evrópska efnahagssvæð-
ið eða stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Fær-
eyingi, sem kemur hingað í atvinnuleit, atvinnuleysisbæt-
ur úr Atvinnuleysistryggingasjóði að beiðni og fyrir hönd
þar til bærrar stofnunar í hlutaðeigandi ríki enda endurgreiði
sú stofnun sjóðnum þær fjárhæðir sem þannig eru inntar af
hendi.

� Vinnumálastofnun er þó heimilt að greiða út atvinnuleys-
isbætur skv. 1. mgr. þrátt fyrir að ekki komi til formlegr-
ar endurgreiðslu enda leiði slíkt af samningum sem íslensk
stjórnvöld eru aðilar að.

IX. kafli. Tilvik er leiða til takmörkunar á atvinnuleys-
istryggingum.
� 50. gr. Verkfall eða verkbann.

� Launamaður, sbr. a-lið 3. gr., sem leggur niður störf í verk-
falli eða vegna verkbanns vinnuveitanda telst ekki tryggð-
ur samkvæmt lögum þessum þann tíma sem vinnustöðvunin
stendur yfir.

� Launamaður sem hefur misst starf sitt áður en til verkfalls
eða verkbanns kom en tekur það fram í umsókn að hann sé að
leita að starfi í þeirri starfsgrein sem verkfallið eða verkbann-
ið tekur til telst ekki tryggður þann tíma sem vinnustöðvunin
stendur yfir á fyrstu fjórum vikunum frá því að Vinnumála-
stofnun tók við umsókn hans.

� Ákvæði 2. mgr. á þó ekki við þegar verkfall eða verkbann
tekur einungis til starfa í viðkomandi starfsgrein á afmörkuðu
svæði.
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� 51. gr. Ósamrýmanlegar greiðslur.
� [Hver sá sem nýtur slysadagpeninga samkvæmt lögum
um almannatryggingar, sjúkradagpeninga samkvæmt lögum
um sjúkratryggingar, endurhæfingarlífeyris samkvæmt lög-
um um félagslega aðstoð eða greiðslna úr sjúkrasjóðum stétt-
arfélaga sem koma til vegna óvinnufærni að fullu telst ekki
tryggður samkvæmt lögum þessum á sama tímabili.]1)

� Hver sá sem nýtur greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði sam-
kvæmt lögum um fæðingar- og foreldraorlof telst ekki
tryggður samkvæmt lögum þessum á sama tímabili.
� Hver sá sem nýtur greiðslna samkvæmt lögum um
greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðrabarna
telst ekki tryggður samkvæmt lögum þessum á sama tímabili.
� Hver sá sem hefur fengið greitt út ótekið orlof við starfs-
lok eða fær greiðslur vegna starfsloka telst ekki tryggður
samkvæmt lögum þessum á því tímabili sem þær greiðslur
eiga við um. Við umsókn um atvinnuleysisbætur skal hinn
tryggði taka fram hvenær hann ætlar að taka út orlof sitt fyrir
lok næsta orlofstímabils.

1)
L. 134/2009, 15. gr.

� 52. gr. Nám.
� Hver sá sem stundar nám, sbr. c-lið 3. gr., telst ekki
tryggður [samkvæmt lögum þessum]1) á sama tímabili
enda er námið ekki hluti vinnumarkaðsaðgerða samkvæmt
ákvörðun Vinnumálastofnunar.
� [Þrátt fyrir 1. mgr. er hinum tryggða heimilt að stunda
nám á háskólastigi sem nemur að hámarki 10 ECTS-eining-
um á námsönn enda sé um svo lágt námshlutfall að ræða
að námið telst ekki lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra náms-
manna. Hinn tryggði skal leggja fram staðfestingu frá við-
komandi menntastofnun um námshlutfallið.
� Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. er Vinnumálastofnun heimilt að
meta þegar sérstaklega stendur á hvort sá er stundar nám á há-
skólastigi sem nemur allt að 20 ECTS-einingum á námsönn
uppfylli skilyrði laganna enda sé um svo lágt námshlutfall
að ræða að námið telst ekki lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra
námsmanna. Skilyrði er að námið kunni að nýtast hinum
tryggða beint við atvinnuleit að mati ráðgjafa Vinnumála-
stofnunar og skal hinn tryggði leggja fram staðfestingu frá
viðkomandi menntastofnun um námshlutfallið. Hinn tryggði
á þá rétt til skertra atvinnuleysisbóta fyrir sama tímabil og
skal Vinnumálastofnun meta skerðinguna á tryggingahlut-
falli sem hann á rétt til skv. 15. eða 19. gr. í samræmi við
umfang námsins.]2)

1)
L. 37/2009, 21. gr.2) L. 134/2009, 16. gr.

� 53. gr. Frelsissvipting.
� Hver sá sem hefur verið sviptur frelsi sínu með dómi telst
ekki tryggður samkvæmt lögum þessum á þeim tíma er hann
tekur út refsingu sína í fangelsi. Hið sama á við um þann sem
hefur verið sviptur frelsi sínu með úrskurði dómara eða tekur
út refsingu sína í samfélagsþjónustu.

X. kafli. Biðtími eftir atvinnuleysisbótum.
� 54. gr. Starfi sagt upp án gildra ástæðna.
� Sá sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum en hefur
sagt starfi sínu lausu án gildra ástæðna skal ekki eiga rétt á
greiðslu atvinnuleysisbóta skv. VII. kafla fyrr en að [tveimur
mánuðum]1) liðnum, sem ella hefðu verið greiddar bætur fyr-
ir, frá móttöku umsóknar um atvinnuleysisbætur. Hið sama
gildir um þann sem missir starf af ástæðum sem hann á sjálf-
ur sök á.
� Hinn tryggði skal uppfylla skilyrði laga þessara á biðtím-
anum skv. 1. mgr.

� Taki hinn tryggði starfi sem ekki er hluti af vinnumark-
aðsaðgerðum meðan á biðtíma skv. 1. mgr. stendur fellur bið-
tíminn niður eftir að hinn tryggði hefur starfað í a.m.k. [hálf-
an mánuð]1) áður en hann sækir aftur um atvinnuleysisbætur
enda hafi hann sagt starfinu lausu eða misst það af gildum
ástæðum. Vari starfið í skemmri tíma, hann hefur sagt starfi
sínu lausu án gildra ástæðna eða misst það af ástæðum sem
hann á sjálfur sök á heldur biðtíminn áfram að líða þegar hinn
tryggði sækir aftur um atvinnuleysisbætur, sbr. einnig 56.gr.

1) L. 134/2009, 17. gr.

� 55. gr. Námi hætt án gildra ástæðna.
� Sá sem telst tryggður samkvæmt lögum þessum en hef-
ur hætt námi, sbr. c-lið 3. gr., án gildra ástæðna skal ekki
eiga rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta skv. VII. kafla fyrr en
að [tveimur mánuðum]1) liðnum, sem ella hefðu verið greidd-
ar bætur fyrir, frá móttöku umsóknar um atvinnuleysisbætur.
Staðfesting frá viðkomandi skóla um að námi hafi verið hætt
skal fylgja umsókninni.
� Hinn tryggði skal uppfylla skilyrði laga þessara á biðtím-
anum skv. 1. mgr.
� Taki hinn tryggði starfi sem ekki er hluti af vinnumark-
aðsaðgerðum meðan á biðtíma skv. 1. mgr. stendur fellur bið-
tíminn niður eftir að hinn tryggði hefur starfað í a.m.k. [hálf-
an mánuð]1) áður en hann sækir aftur um atvinnuleysisbætur
enda hafi hann sagt starfinu lausu eða misst það af gildum
ástæðum. Vari starfið í skemmri tíma, hann hefur sagt starfi
sínu lausu án gildra ástæðna eða misst það af ástæðum sem
hann á sjálfur sök á heldur biðtíminn áfram að líða þegar hinn
tryggði sækir aftur um atvinnuleysisbætur, sbr. einnig 56.gr.

1) L. 134/2009, 18. gr.

� 56. gr. Ítrekunaráhrif fyrri ákvarðana um biðtíma.
� Sá sem áður hefur sætt biðtíma skv. 54. eða 55. gr. eða
viðurlögum skv. 57.–59. gr. og sækir að nýju um atvinnu-
leysisbætur eftir að hafa verið í starfi í skemmri tíma en 24
mánuði og sagt því starfi upp er hann gegndi síðast án gildra
ástæðna skal ekki eiga rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta skv.
VII. kafla fyrr en að [þremur mánuðum]1) liðnum, sem ella
hefðu verið greiddar bætur fyrir, frá móttöku seinni umsókn-
ar um atvinnuleysisbætur. Hið sama á við um þann sem hefur
misst starfið af ástæðum sem hann á sjálfur sök á eða hætt
námi án gildra ástæðna.
� Þegar biðtími skv. 54. og 55. gr. eða viðurlög skv. 57.–59.
gr. hafa frestast skv. 3. mgr. 54. gr., 3. mgr. 55. gr., 3. mgr.
57. gr., 3. mgr. 58. gr. eða 3. mgr. 59. gr. leggst sá tími sem
eftir var af fyrri biðtíma eða viðurlagaákvörðun saman við
biðtíma skv. 1. mgr.
� Þegar sá sem áður hefur sætt biðtíma skv. 1. mgr. sæk-
ir að nýju um atvinnuleysisbætur eftir að hafa verið í starfi
í skemmri tíma en 24 mánuði og hefur sagt upp því starfi
sem hann gegndi síðast án gildra ástæðna skal hann ekki eiga
rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta fyrr en hann hefur starfað í
a.m.k. [tvo mánuði]1) á innlendum vinnumarkaði. Hið sama
á við um þann sem hefur sætt biðtíma skv. 1. mgr. og sækir
að nýju um atvinnuleysisbætur eftir að hafa misst starfið af
ástæðum sem hann á sjálfur sök á eða hætt námi án gildra
ástæðna.
� Endurtaki atvik sig sem lýst er í 3. mgr. á sama tímabili
skv. 29. gr. skal hinn tryggði ekki eiga rétt á greiðslu atvinnu-
leysisbóta fyrr en hann uppfyllir skilyrði 31. gr.
� Ítrekunaráhrif samkvæmt ákvæði þessu falla niður þegar
nýtt tímabil skv. 29. gr. hefst, sbr. 30. eða 31. gr. laganna.

1)
L. 134/2009, 19. gr.
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XI. kafli. Viðurlög.
� 57. gr. Starfi eða atvinnuviðtali hafnað.
� Sá sem hafnar starfi sem honum býðst með sannanleg-
um hætti eftir að hafa verið í atvinnuleit í a.m.k. fjórar vikur
frá móttöku Vinnumálastofnunar á umsókn um atvinnuleys-
isbætur skal ekki eiga rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta skv.
VII. kafla fyrr en að [tveimur mánuðum]1) liðnum, sem ella
hefðu verið greiddar bætur fyrir, frá þeim degi er viðurlaga-
ákvörðun Vinnumálastofnunar er tilkynnt aðila. Hið sama á
við um þann sem hafnar því að fara í atvinnuviðtal vegna
starfs sem honum býðst með sannanlegum hætti eða sinnir
ekki atvinnuviðtali án ástæðulausrar tafar.
� Hinn tryggði skal uppfylla skilyrði laga þessara á viður-
lagatímanum skv. 1. mgr. Hafni hann starfi eða hafni því að
fara í atvinnuviðtal á þeim tíma getur komið til ítrekunará-
hrifa skv. 61. gr.
� Taki hinn tryggði starfi sem ekki er hluti af vinnumarkaðs-
aðgerðum meðan á viðurlagatíma skv. 1. mgr. stendur falla
viðurlögin niður eftir að hinn tryggði hefur starfað í a.m.k.
[hálfan mánuð]1) áður en hann sækir aftur um atvinnuleys-
isbætur enda hafi hann sagt starfinu lausu eða misst það af
gildum ástæðum. Vari starfið í skemmri tíma, hann hefur sagt
starfi sínu lausu án gildra ástæðna eða misst það af ástæð-
um sem hann á sjálfur sök á heldur viðurlagatíminn áfram
að líða þegar hinn tryggði sækir aftur um atvinnuleysisbætur,
sbr. einnig 61. gr.
� Vinnumálastofnun skal meta við ákvörðun um viðurlög
skv. 1. mgr. hvort ákvörðun hins tryggða um að hafna starfi
hafi verið réttlætanleg vegna aldurs hans, félagslegra að-
stæðna sem tengjast skertri vinnufærni eða umönnunarskyldu
vegna ungra barna eða annarra náinna fjölskyldumeðlima.
Enn fremur er Vinnumálastofnun heimilt að líta til heimil-
isaðstæðna hins tryggða þegar hann hafnar starfi fjarri heim-
ili sínu sem og til ráðningar hans í ótímabundið starf innan
tiltekins tíma. Þá er heimilt að taka tillit til aðstæðna þess
sem getur ekki sinnt tilteknum störfum vegna skertrar vinnu-
færni samkvæmt vottorði sérfræðilæknis. Getur þá komið til
viðurlaga skv. 59. gr. hafi hinn tryggði vísvitandi leynt upp-
lýsingum um skerta vinnufærni.

1)
L. 134/2009, 20. gr.

� 58. gr. Þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum hafnað.
� Sá sem hafnar þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum, sbr. lög
um vinnumarkaðsaðgerðir, samkvæmt ákvörðun Vinnumála-
stofnunar eftir að hafa verið í atvinnuleit í a.m.k. fjórar vikur
frá móttöku Vinnumálastofnunar á umsókn um atvinnuleys-
isbætur skal ekki eiga rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta skv.
VII. kafla fyrr en að [tveimur mánuðum]1) liðnum, sem ella
hefðu verið greiddar bætur fyrir, frá þeim degi er viðurlaga-
ákvörðun Vinnumálastofnunar er tilkynnt aðila. [Hið sama
gildir þegar hinn tryggði mætir ekki til Vinnumálastofnunar
á áður boðuðum tíma skv. 6. mgr. 9. gr., 3. mgr. 13. gr. eða 3.
mgr. 18. gr.]1)

� Hinn tryggði skal uppfylla skilyrði laga þessara á við-
urlagatímanum skv. 1. mgr. Hafni hann aftur að taka þátt í
vinnumarkaðsaðgerðum á þeim tíma getur komið til ítrekun-
aráhrifa skv. 61. gr.
� Taki hinn tryggði starfi sem ekki er hluti af vinnumarkaðs-
aðgerðum meðan á viðurlagatíma skv. 1. mgr. stendur falla
viðurlögin niður eftir að hinn tryggði hefur starfað í a.m.k.
[hálfan mánuð]1) áður en hann sækir aftur um atvinnuleys-
isbætur enda hafi hann sagt starfinu lausu eða misst það af
gildum ástæðum. Vari starfið í skemmri tíma, hann hefur sagt

starfi sínu lausu án gildra ástæðna eða misst það af ástæð-
um sem hann á sjálfur sök á heldur viðurlagatíminn áfram
að líða þegar hinn tryggði sækir aftur um atvinnuleysisbætur,
sbr. einnig 61. gr.

1)
L. 134/2009, 21. gr.

� 59. gr. [Látið hjá líða að veita upplýsingar eða látið hjá
líða að tilkynna um breytingar á högum.]1)

� [Sá sem lætur hjá líða að veita nauðsynlegar upplýsing-
ar [skv. 14. gr.]2) eða um annað það sem kann að hafa áhrif
á rétt hans samkvæmt lögum þessum skal ekki eiga rétt á
greiðslu atvinnuleysisbóta skv. VII. kafla fyrr en að tveimur
mánuðum liðnum, sem ella hefðu verið greiddar bætur fyrir,
frá þeim degi er viðurlagaákvörðun Vinnumálastofnunar er
tilkynnt aðila. Hið sama á við þegar hinn tryggði hefur . . .2)

látið hjá líða að tilkynna Vinnumálastofnun um þær breyting-
ar sem kunna að verða á högum hans á því tímabili sem hann
fær greiddar atvinnuleysisbætur eða sætir biðtíma eða viður-
lögum samkvæmt lögum þessum eða annað það sem kann að
hafa áhrif á rétt hans samkvæmt lögum þessum, sbr. 3. mgr.
9. gr. og 2. mgr. 14. gr. Skal honum jafnframt verða gert að
endurgreiða ofgreiddar atvinnuleysisbætur skv. 39. gr.]1)

� [Hinn tryggði skal uppfylla skilyrði laga þessara á viður-
lagatímanum skv. 1. mgr. Veiti hann Vinnumálastofnun ekki
nauðsynlegar upplýsingar á þeim tíma eða tilkynni um breyt-
ingar á högum getur komið til ítrekunaráhrifa skv. 61. gr.]1)

� Taki hinn tryggði starfi sem ekki er hluti af vinnumarkaðs-
aðgerðum meðan á viðurlagatíma skv. 1. mgr. stendur falla
viðurlögin niður eftir að hinn tryggði hefur starfað í a.m.k.
[hálfan mánuð]1) áður en hann sækir aftur um atvinnuleys-
isbætur enda hafi hann sagt starfinu lausu eða misst það af
gildum ástæðum. Vari starfið í skemmri tíma, hann hefur sagt
starfi sínu lausu án gildra ástæðna eða misst það af ástæð-
um sem hann á sjálfur sök á heldur viðurlagatíminn áfram
að líða þegar hinn tryggði sækir aftur um atvinnuleysisbætur,
sbr. einnig 61. gr.

1)
L. 134/2009, 22. gr.2) L. 153/2010, 3. gr.

� 60. gr. Atvinnuleysisbóta aflað með sviksamlegum hætti.
� [Sá sem veitir Vinnumálastofnun vísvitandi rangar upp-
lýsingar í umsókn um atvinnuleysisbætur sem leiða til þess
að hann telst ranglega tryggður að fullu eða að hluta sam-
kvæmt lögum þessum skal ekki eiga rétt á greiðslu atvinnu-
leysisbóta fyrr en hann hefur starfað a.m.k. tólf mánuði á
innlendum vinnumarkaði áður en hann sækir aftur um at-
vinnuleysisbætur. Hið sama gildir um þann sem starfar á
innlendum vinnumarkaði á sama tíma og hann fær greiddar
atvinnuleysisbætur eða sætir biðtíma eða viðurlögum sam-
kvæmt lögum þessum án þess að hafa tilkynnt Vinnumála-
stofnun um að atvinnuleit sé hætt skv. 10. gr. eða um til-
fallandi vinnu skv. 35. gr. a. Skal honum jafnframt verða gert
að endurgreiða ofgreiddar atvinnuleysisbætur skv. 39. gr.]1)

1)
L. 134/2009, 23. gr.

� 61. gr. Ítrekunaráhrif fyrri viðurlagaákvarðana.
� Sá sem hefur sætt viðurlögum skv. 57.–59. gr. eða bið-
tíma skv. 54. og 55. gr. og eitthvert þeirra tilvika sem þar
greinir á sér stað að nýju á sama tímabili skv. 29. gr. skal
ekki eiga rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta skv. VII. kafla fyrr
en að [þremur mánuðum]1) liðnum frá þeim degi er ákvörðun
Vinnumálastofnunar um ítrekunaráhrif liggur fyrir.
� Þegar viðurlög skv. 57.–59. gr. eða biðtími skv. 54. og 55.
gr. hefur frestast skv. 3. mgr. 54. gr., 3. mgr. 55. gr., 3. mgr.
57. gr., 3. mgr. 58. gr. eða 3. mgr. 59. gr. leggst sá tími sem
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eftir var af fyrri viðurlagaákvörðun eða biðtíma saman við
viðurlög skv. 1. mgr.
� Sá sem hefur sætt viðurlögum skv. 1. mgr. og eitthvert
þeirra tilvika er greinir í 57.–59. gr. á við um skal ekki eiga
rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta fyrr en hann hefur starfað í
a.m.k. [tvo mánuði]1) á innlendum vinnumarkaði.
� Endurtaki atvik sig sem lýst er í 3. mgr. á sama tímabili
skv. 29. gr. skal hinn tryggði ekki eiga rétt á greiðslu atvinnu-
leysisbóta fyrr en hann uppfyllir skilyrði 31. gr.
� Ítrekunaráhrif samkvæmt ákvæði þessu falla niður þegar
nýtt tímabil skv. 29. gr. hefst, sbr. 30. eða 31. gr. laganna.

1)
L. 134/2009, 24. gr.

XII. kafli. Ýmis ákvæði.
� 62. gr. Styrkir úr Atvinnuleysistryggingasjóði vegna ein-
staklinga.
� Vinnumálastofnun er heimilt að veita styrki vegna þátt-
töku þeirra sem teljast tryggðir samkvæmt lögum þessum í
vinnumarkaðsaðgerðum, þar á meðal starfsþjálfunarúrræð-
um. Enn fremur er heimilt að veita sérstaka styrki vegna bú-
ferlaflutninga hins tryggða innan lands vegna starfstilboða.
� [Ráðherra]1) skal setja nánari reglur,2) að fenginni tillögu
stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs, um styrki skv. 1. mgr.

1)
L. 162/2010, 32. gr.2) Rg. 12/2009.

� 63. gr. Styrkir úr Atvinnuleysistryggingasjóði til verkefna
á vinnumarkaði.
� [Ráðherra]1) er heimilt, að fenginni tillögu stjórnar At-
vinnuleysistryggingasjóðs, að veita styrki úr Atvinnuleysis-
tryggingasjóði til einstakra verkefna sem ætlað er að efla at-
vinnulíf einstakra svæða, fjölga atvinnutækifærum einstakra
hópa fólks sem og til starfsmenntunar. Fjárhæð þessara fram-
laga ákvarðast við afgreiðslu fjárlaga ár hvert.

1)
L. 162/2010, 32. gr.

� [63. gr. a. Milliríkjasamningar.
� Við framkvæmd laga þessara skal tekið tillit til milliríkja-
samninga á sviði almannatrygg inga og félagsmála sem Ís-
land er aðili að.]1)

1)
L. 70/2010, 3. gr.

� 64. gr. Reglugerðarheimild.
� [Ráðherra]1) er heimilt að setja reglugerð,2) að feng-
inni umsögn stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs, um nán-
ari framkvæmd laga þessara.

1)
L. 162/2010, 32. gr.2) Rg. 514/2007. Rg. 646/2008. Rg. 647/2008. Rg. 12/

2009. Rg. 29/2009. Rg. 420/2009. Rg. 524/2009. Rg. 833/2009. Rg. 994/2009. Rg.
945/2010.

� 65. gr. Gildistaka.
� Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 2006. . . .
Ákvæði til bráðabirgða.
� I. Þeim sem hefur í fyrsta skipti skráð sig atvinnulaus-
an hjá svæðisvinnumiðlun 15. nóvember 2005 eða síðar og
er skráður atvinnulaus 1. júlí 2006 er heimilt að sækja um
atvinnuleysisbætur skv. 9. gr. laga þessara fyrir 1. september
2006 og fer þá um réttindi hans og skyldur innan atvinnuleys-
istryggingakerfisins samkvæmt lögum þessum. Við útreikn-
inga á tekjutengdum atvinnuleysisbótum skv. 32. gr. skal líta
á það tímabil sem hann var skráður atvinnulaus sem tímabil
skv. 23. gr.
� II. Sá sem var skráður atvinnulaus fyrir 15. nóvember
2005 og hefur verið án atvinnu samfellt síðan eða hefur starf-
að í skemmri tíma en sex mánuði á innlendum vinnumark-
aði getur að hámarki átt rétt á grunnatvinnuleysisbótum sam-
kvæmt lögum þessum til 31. desember 2009 en þó ekki í

lengri tíma en fimm ár frá skráningu hjá svæðisvinnumiðl-
un að teknu tilliti til starfstímabila hans. Að öðru leyti gilda
ákvæði laga þessara um réttindi hans og skyldur innan at-
vinnuleysistryggingakerfisins.
� III. Lög þessi skulu gilda að öllu leyti um þann sem hefur
verið skráður atvinnulaus fyrir 1. júlí 2006 en hefur starfað
samfellt í a.m.k. sex mánuði á innlendum vinnumarkaði áð-
ur en hann sækir aftur um atvinnuleysisbætur í fyrsta skiptið
eftir þann tíma. Er þá ekki litið til fyrra bótatímabils hansskv.
9. gr. laga nr. 12/1997, um atvinnuleysistryggingar.
� IV. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 37. gr. um 8% mótframlag
Atvinnuleysistryggingasjóðs í lífeyrissjóð verður mótfram-
lag sjóðsins 7% til 31. desember 2006.
� [V. Þegar atvinnuleysisbætur eru greiddar samhliða
minnkuðu starfshlutfalli skv. 17. eða 22. gr. er heimilt að
lengja hlutfallslega það tímabil sem heimilt er að greiða
tekjutengdar atvinnuleysisbætur skv. 1. mgr. 32. gr. miðað
við mismun réttar hins tryggða hefði hann misst starf sitt
að öllu leyti og þess starfshlutfalls sem hann gegnir áfram.
Hinn tryggði hefur áfram rétt til greiðslu atvinnuleysisbóta
samfellt í þrjú ár skv. 1. mgr. 29. gr.
� [[Þegar atvinnuleysisbætur eru greiddar samhliða minnk-
uðu starfshlutfalli skv. 17. og 22. gr. vegna tímabundins
samdráttar í starfsemi vinnuveitanda skulu föst laun frá
vinnuveitanda fyrir hið minnkaða starfshlutfall ekki koma
til skerðingar á fjárhæð atvinnuleysisbóta skv. 36. gr. enda
hafi fyrra starfshlutfall verið lækkað um [30%]1) hið minnsta
og hinn tryggði haldið að lágmarki 50% starfshlutfalli. Þessi
tímabundna breyting á ráðningarsamningi skal vara í þrjá
mánuði í senn.]2) Á þetta við hvort sem hinn tryggði fær
greiddar tekjutengdar atvinnuleysisbætur eða grunnatvinnu-
leysisbætur skv. 33. gr. Aðrar greiðslur sem hinn tryggði
kann að fá fyrir sama tímabil frá vinnuveitanda skulu koma
til frádráttar greiðslum úr Atvinnuleysistryggingasjóðián til-
lits til frítekjumarks skv. [4. mgr. 36. gr.]2) Hið sama gildir
um greiðslur frá öðrum aðilum en vinnuveitanda.]3)

� [Þrátt fyrir 2. mgr. skulu laun frá vinnuveitanda fyrir hið
minnkaða starfshlutfall og atvinnuleysisbætur skv. 32. eða
33. gr. samanlagt aldrei nema hærri fjárhæð en 491.318 kr.
á mánuði.]2)

� Ákvæði 1. og 2. mgr. eru bundin því skilyrði að hinn
tryggði hafi misst starf sitt að hluta vegna [tímabundins]2)

samdráttar í starfsemi vinnuveitanda sem hann starfar hjá
vegna sérstakra aðstæðna á vinnumarkaði eða hann hafi misst
starf sitt að öllu leyti og ráðið sig í hlutastarf hjá öðrum
vinnuveitanda í lægra starfshlutfalli enda eigi viðkomandi að
mati Vinnumálastofnunar ekki kost á að ráða sig til starfa í
sama starfshlutfalli og hann var í áður vegna sérstakra að-
stæðna á vinnumarkaði.
� [Vinnumálastofnun er heimilt að óska eftir upplýsingum
og gögnum frá viðkomandi vinnuveitanda hafi hinn tryggði
misst starf sitt að hluta vegna samdráttar í starfsemi vinnu-
veitanda sem hann starfar hjá vegna sérstakra aðstæðna á
vinnumarkaði þar sem fram komi nánari rökstuðningur fyrir
samdrætti í starfseminni, svo sem fækkun verkefna eða sam-
dráttur í þjónustu. Skal þá trúnaðarmaður stéttarfélags eða
fulltrúi starfsmanna þar sem trúnaðarmaður er ekki til staðar
staðfesta upplýsingarnar og gögnin.]3)

� [Ákvæði þetta gildir til 30. júní 2011. Þrátt fyrir 2. mgr.
geta þeir sem þegar hafa fengið greiddar atvinnuleysisbætur
á grundvelli ákvæðis þessa fyrir 1. janúar 2011 samhliða allt
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að 29% skertu starfshlutfalli fengið áfram greiddar atvinnu-
leysisbætur á gildistíma ákvæðisins.].1)]4)

1)
L. 153/2010, 4. gr.2) L. 134/2009, 25. gr.3) L. 37/2009, 25. gr.4) L. 131/2008,

1. gr.

� [VI. Sjálfstætt starfandi einstaklingur telst fullnægja skil-
yrðum f- og g-liðar 1. mgr. 18. gr., sbr. einnig 20. og 21.
gr., um stöðvun rekstrar hafi hann tilkynnt skattyfirvöldum
um verulegan samdrátt í rekstri sínum sem leiðir til tíma-
bundins atvinnuleysis hans. Hann skal gera grein fyrir stað-
greiðslu af reiknuðu endurgjaldi mánaðarlega og skila virð-
isaukaskattsskýrslu samkvæmt skráningu hans í grunnskrá
virðisaukaskatts. Staðfestingu skattyfirvalda um að tilkynn-
ing hafi borist þeim skal skila til Vinnumálastofnunar með
umsókn um atvinnuleysisbætur.
� Þrátt fyrir 1. mgr. er sjálfstætt starfandi einstaklingi heim-
ilt að taka að sér tilfallandi verkefni samhliða greiðslu at-
vinnuleysisbóta. Tekjur hans fyrir þau skulu koma til frádrátt-
ar atvinnuleysisbótunum skv. 36. gr. og skal þá miða við frí-
tekjumark að fjárhæð 100.000 kr. á mánuði við útreikning á
frádrætti vegna tekna sjálfstætt starfandi einstaklings.[Þegar
tilfallandi verkefni stendur yfir í lengri tíma en einn mánuð
en endurgjaldið fyrir verkefnið er greitt einu sinni eða óreglu-
lega skal dreifa tekjunum jafnt yfir tímabilið sem verkefnið
stóð yfir og koma þær þannig til frádráttar atvinnuleysisbót-
um hins tryggða á því tímabili að teknu tilliti til frítekjumarks
skv. 2. málsl. í hverjum mánuði. Vinnumálastofnun skal meta
hvort verkefni geti talist tilfallandi og hvort um verulegan
samdrátt er að ræða í rekstri sjálfstætt starfandi einstaklings.
Við matið skal stofnunin þá meðal annars líta til viðmiðun-
arfjárhæða fjármálaráðherra fyrir reiknað endurgjald í við-
komandi starfsgrein sem og reksturs hlutaðeigandi á allt að
þremur síðustu tekjuárum áður en hann sækir um atvinnu-
leysisbætur til stofnunarinnar.]1)

� Láti sjálfstætt starfandi einstaklingur hjá líða að skila inn
til skattyfirvalda skilagrein staðgreiðslu á eindaga og virðis-
aukaskattsskýrslu á gjalddaga fellur niður réttur hans tilat-
vinnuleysisbóta frá þeim tíma er hann hefði átt að skila inn
gögnunum til þess tíma er hann gerir fullnægjandi skil enda
fullnægi hann jafnframt öðrum skilyrðum laganna.
� [Sjálfstætt starfandi einstaklingur á rétt á að fá greidd-
ar atvinnuleysisbætur á grundvelli ákvæðis þessa samfelltí
allt að þrjá mánuði. Þeir sem þegar hafa fengið greiddar at-
vinnuleysisbætur á grundvelli ákvæðis þessa á tímabilinu frá
21. nóvember 2008 til 31. desember 2009 eiga rétt á að fá
greiddar atvinnuleysisbætur á grundvelli ákvæðisins í allt að

tvo mánuði að öðrum skilyrðum laganna uppfylltum.]2)

� Ákvæði þetta gildir til [30. júní 2011].3)]4)

1) L. 37/2009, 26. gr.2) L. 134/2009, 26. gr.3) L. 153/2010, 5. gr.4) L. 131/2008,
1. gr.

� [VII. Þær breytingar sem mælt er fyrir um í lögum þess-
um skulu ekki gilda um þá sem þegar fá greiðslur úr Atvinnu-
leysistryggingasjóði við gildistöku laga þessara, nema breyt-
ingarnar leiði til betri réttar fyrir hinn tryggða og skal hann
þá óska leiðréttingar á greiðslum úr sjóðnum hjá Vinnumála-
stofnun fyrir 1. júní 2009. Ákvæði 24. gr. skal þó gilda um
alla þá sem nýta sér heimild 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða
VI í lögunum eftir gildistöku laga þessara.]1)

1)
L. 37/2009, 27. gr.

� [VIII. [Atvinnuleysistryggingasjóður skal endurgreiða
þeim atvinnuleitendum sem hafa fengið skertar atvinnu-
leysisbætur eftir 1. mars 2009 vegna elli- og örorkulífeyr-
isgreiðslna úr séreignarlífeyrissjóðum á grundvelli laganr.
129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi
lífeyrissjóða, með síðari breytingum, sem nemur fjárhæð
skerðingarinnar. Skilyrði er að viðkomandi atvinnuleitendur
hafi óskað eftir endurgreiðslu úr Atvinnuleysistryggingasjóði
fyrir 1. september 2010.]1)]2)

1) L. 70/2010, 6. gr.2) L. 134/2009, 27. gr.

� [IX. Ákvæði 25. gr. skal gilda um þá sem töldust tryggðir
samkvæmt lögum þessum en hættu þátttöku á vinnumarkaði
til að stunda nám eftir 1. júlí 2006.]1)

1)
L. 134/2009, 27. gr.

� [X. Þrátt fyrir 1. mgr. 29. gr. getur sá sem telst tryggð-
ur samkvæmt lögum þessum og hefur í fyrsta skipti feng-
ið greiddar atvinnuleysisbætur frá og með 1. mars 2008 eða
síðar átt rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta í tólf mánuði til við-
bótar frá þeim degi er tímabili skv. 1. mgr. 29. gr. lauk enda
uppfylli hann áfram skilyrði laga þessara nema annað leiði af
þeim.
� Þrátt fyrir 30. gr. getur sá sem telst tryggður samkvæmt
lögum þessum og hefur fengið greiddar atvinnuleysisbæt-
ur samtals í fjögur ár skv. 1. mgr. áunnið sér rétt innan at-
vinnuleysistryggingakerfisins að nýju að liðnum 24 mánuð-
um enda hafi hann starfað á vinnumarkaði í a.m.k. sex mán-
uði eftir að fyrra tímabili lauk og misst starf sitt af gildum
ástæðum. Hefst þá nýtt tímabil skv. 29. gr. en að öðru leyti
gilda ákvæði III. og IV. kafla um skilyrði atvinnuleysistrygg-
ingar hins tryggða eftir því sem við getur átt.
� Ákvæði 1. mgr. gildir til 31. desember 2011.]1)

1)
L. 153/2010, 6. gr.


