
Lífeyrisréttindi á milli landa með 

áherslu á EES-samninginn

Hádegiserindi fyrir Landssamtök lífeyrissjóða

9. mars 2021

Bára Jóhannesdóttir – Ingvar Sverrisson



EES-samningurinn
• Almannatryggingar bundnar við hvert ríki 

(réttindaávinnsla og greiðslur)

• EES-samningurinn: Frelsi einstaklinga til að flytja 
og starfa í öðrum aðildarríkjum má ekki leiða til 
brottfalls áunninna réttinda

Reglugerð (EB) nr. 883/2004 um samhæfingu 
almannatrygginga

• 30 aðildarríki EES (ESB 27, EFTA 3)

• Ísland: Almannatryggingar (TR) og skyldubundnir 
lífeyrissjóðir



Samhæfing almannatrygginga

• EES ríki ákveða sjálf hverjir eiga að vera 

tryggðir samkvæmt lögum þess og með hvaða 

skilyrðum

• Meginreglur til að tryggja góða framkvæmd

• Jafnræði, ein löggjöf, samlagning réttinda 

(biðtímareglur), útflutningur bóta, samvinna 

aðildaríkja



Hvaða réttindi eru tryggð 
• Aðildarríki varðveiti tryggingarupplýsingar um 

einstaklinga sem eru búsettir og/eða starfaði í 

landinu. 

• Aðildarríki greiði lífeyri í samræmi við 

tryggingaskrá/tímabil viðkomandi einstaklings, 

þegar aldri hefur verið náð eða örorka verður

• Tryggingastofnun í forsvari - reiðir sig á 

upplýsingar frá lífeyrissjóðunum



Brexit - 1. janúar 2021

Einstaklingar þegar búsettir á Íslandi eða Bretlandi
• Áframhaldandi ávinnsla skv. landslögum og vernd skv. rgl. (EB) 

883/2004

• Lífeyrir áfram greiddur úr landi

Flutningur eftir 1. janúar 2021
• Ekki lengur frjáls för skv. EES

• Ávinnsla í almannatryggingum skv. landslögum 

• Óvíst með greiðslu lífeyris úr landi



Samskipti við erlendar stofnanir:

• Tryggingastofnun er samskiptastofnun sem annast m.a. móttöku 

umsókna og almenna milligöngu.

• Allar umsóknir að utan koma í gegnum systurstofnanir TR.

• Stöðluð eyðublöð eru E-vottorð (á tungumáli þess lands sem 

sendir vottorðið), SED vottorð í RINA (á ensku). 

• Umsókn um lífeyri á milli landa getur tekið 6 mánuði upp í 1 1/2 

ár (mjög misjafnt eftir löndum).
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RINA - EESSI

Rafræn samskipti milli Evrópulanda + Bretland er enn með
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Umsókn berst til TR frá systurstofnun erlendis frá 

Afla upplýsinga um tryggingatímabil
• Þjóðskrá segir til um búsetutímabil á Íslandi.

• Iðgjaldatímabil sótt til lífeyrissjóðanna.
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Af hverju þarf TR upplýsingar um iðgjöld?

• Kerfin eru mismunandi eftir löndum – stofnanir í Svíþjóð og Noregi sjá 

t.d. um bæði búsetu- og iðgjaldatengdum lífeyri. 

• Pólland byggir t.d. sitt tryggingakerfi á iðgjaldatengdum lífeyri. 

• Ekki hægt að vera tryggður í tveimur löndum samtímis.

• E205/P5000 er notað til að ákvarða hvar viðkomandi er/var tryggður.
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Tryggingastofnun þarf að fylla út E205 IS 
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RINA P5000
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Sótt um lífeyri út – Búsett á Íslandi

Aldur vegna ellilífeyrisumsókna er algengur aldur 65 ára

Vegna örorku er fólk á aldrinum 18 og upp úr



9.3.2021 Tryggingastofnun14

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Árið 2007 (des.) Árið 2017 (des.) Árið 2021 (mars)

Erlendis búsettir með greiðslur frá TR 



9.3.2021 Tryggingastofnun15

0

500

1000

1500

2000

2500

Árið 2007 (des.) Árið 2017 (des.) Árið 2021 (mars)

Hérlendis búsettir m/ erlendar tekjur



9.3.2021 Tryggingastofnun16

Hægt að senda fyrirspurnir á: 

erlendmal@tr.is


