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Politikerne forbereder i 2017
nye og mere enkle dagpengeregler.
MA presser på for at lette vilkårene betydeligt og gøre
det nemmere for selvstændige at komme i gang uden
at komme i konflikt med dagpengelovgivningen. Vi er
optimistiske og forventer bedre regler fra 1. januar 2018.
Vi orienterer selvfølgelig, når der er nyt på hjemme
siden, på vores Facebook og i vores nyhedsbreve.
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I denne brochure får
du MA’s ekspertviden
om tilværelsen som
selvstændig.
Brug os og spørg
hellere én gang for
meget.
Held og lykke med
din virksomhed.
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1. MA har svarene på
spørgsmål som selvstændig
MA har masser af medlemmer, der er selvstændige. De har gennem årene kvalificeret os til
den r ådgivning, der nu kan komme dig til gavn.
MA a-kasse er også for selvstændige
MA er a-kassen for studerende, lønmodtagere og selvstændige.
Vil du starte selvstændig virksomhed, kan du derfor roligt
fortsætte dit medlemskab af MA. Som medlem er du en del
af det netværk og det faglige fællesskab, MA tilbyder. Du har
adgang til al vores rådgivning som selvstændig, og du kan
benytte de workshops og arrangementer specielt rettet mod
selvstændige, MA udbyder og annoncerer på ma-kasse.dk.

Vi er specialister for
vidensiværksættere
MA’s medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af selv
stændige. Vi har mange vidensiværksættere, freelancere
samt konsulenter inden for stort set alle brancher lige fra
kommunikation, it, film, oplevelsesøkonomi og sundhed til
specialistopgaver inden for biotek. Vi har også selvstændige,
der har startet butikker – både fysiske og webshops.
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I MA kender vi dit jobmarked godt nok til at kunne give dig
en kvalificeret karriererådgivning til et nyt job, hvis du må
ophøre med din selvstændige virksomhed og kommer på
dagpenge. Du kan i denne pjece læse om hvilke regler, du skal
opfylde for at kunne modtage dagpenge. Her i foråret 2017
arbejdes der på nye regler på området. Spørg os om dine vilkår
og meld dig til de workshops, vi afholder jævnligt.

MA’s medlemmer
repræsenterer et
bredt udsnit af
selvstændige.

2. Det vil vi råde dig til at 					
undersøge på forhånd
I gang trin for trin – hvad har du brug for?
Før du bliver selvstændig
Jo bedre forberedt du er, når du starter din virksomhed, jo
større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. De fleste kommuner har en erhvervsserviceafdeling, som tilbyder
gratis rådgivning i et vist omfang. samt juridiske forhold.
Starter du en virksomhed, hvor du skal opdyrke nye markeder,
udvikle nye produkter og ansætte flere medarbejdere, kan du
få gratis hjælp og sparring i de fem regionale væksthuse.

Tjekliste: Trin for trin
•• At undersøge om din ide er salgbar
•• At søge hjælp, sparring ogrådgivning
•• At tage et iværksætterkursus
•• At udarbejde en forretningsplan

SKAT holder ligeledes gratis kurser for iværksættere og
nystartede virksomheder, hvor de gennemgår de almindelige
regler om virksomhedsform, moms- og skatteforhold i
forbindelse med opstart af egen virksomhed. Brug deres
hjemmeside.

•• At kontakte MA vedrørende ændring af
medlemskab til selvstændig

Du kan få god basisviden på et iværksætterkursus, før du
starter. Både erhvervsservicecentrene og væksthusene
afholder iværksætterkurser og temamøder. Flere private
kursusudbydere har specialiseret sig i kurser for selvstændige,
hvor man får en grundig gennemgang af emner som salgs- og
markedsføring, moms og skatteforhold, regnskab og bogføring.

•• At registrere din virksomhed hos SKAT

•• At kontakte MA, hvis du er ledig og vil starte
selvstændig bibeskæftigelse

•• At planlægge salg og markedsføring af
din idé/dit produkt
•• At finde faglige netværk.
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Det er en god idé at komme med i et netværk af selvstændige.
Her er forskellige muligheder som erfa-grupper, sociale
netværk og forskellige foreninger.
Det kan være nødvendigt at betale sig fra assistance og
rådgivning. De fleste selvstændige har en revisor til at tage
sig af udarbejdelse af budgetter, årsregnskaber, selvangivelse
og eventuelt deltagelse i møder med pengeinstitut og SKAT.
Der kan også være spørgsmål, der kræver juridisk bistand
af en advokat til at hjælpe dig med at udarbejde aftaler,
standardkontrakter og diskutere valg af virksomhedsform.

Netresurser

Din virksomhedsform
Netop virksomhedsform er en af de ting, du skal overveje,
før du starter. Der er forskel på, hvordan du hæfter for gæld
og andre forpligtelser, afhængig af om du starter en enkelt
mandsvirksomhed, et interessentskab, et anpartsselskab eller
et aktieselskab.
Inden du etablerer din virksomhed, er det en god ide at skrive
en forretningsplan – både for din egen skyld, og fordi det ofte
er et krav, hvis du har brug for kapital og skal præsentere din
virksomhed for dit pengeinstitut eller andre investorer. I planen
kan du beskrive din idé, dine produkter eller ydelser, dit behov
for kapital og potentielle kunder og konkurrenter. På nettet er der
mange skabeloner til forretningsplaner målrettet forskellige typer
af virksomheder blandt andet en ’fri agent plan’ til freelancere.

Netresurser A-Z
• MA’s hjemmeside under Job & Karriere.

Der er mange gode sites på nettet både for
iværksættere in spe og for garvede selvstændige.
Vi har listet nogle af de vigtigste og de største. Der
er forskellige netværk og grupper på LinkedIn med
udgangspunkt i selvstændige og iværksættere,
hvor du kan deltage i diskussionerne og hente
informationer.

!

• BusinessModelCanvas.com. Forretningsmodel
udviklet til små- og mellemstore virksomheder.
• Frieagenter.dk – en indgang til bogen Frie
Agenter. Gode råd til freelancere med blandt
andet f orretningsplanen ’fri agent plan.’
• Ivaerk.dk er Danmarks største inspirationsforum
for iværksættere og vækstvirksomheder.
• Iværksætterhjælpen.dk giver gratis rådgivning af
eksperter og erfarne iværksættere inden for emner,
der er relevante for at starte og drive virksomhed.
• Retsinfo.dk. Statens juridiske informationssystem,
som indeholder al dansk lovgivning.
• Skat.dk. Informationer og regler for fx håndteringen
af moms, told og lønsumsafgift.
• Startupcompany.dk. En vidensvirksomhed, der
leverer viden og skaber udvikling for iværksættere.
• Startupsvar.dk. Giver svar på mindst) 100 spørgsmål
om at være freelancer/selvstændig.
• Startvaekst.dk er en portal, der blandt andet giver et
overblik over de regionale væksthuses tilbud.
• Virk.dk. Samler en række offentlige og private
informationer og digitale ydelser på erhvervs
området blandt andet elektroniske overførsler
samt diverse blanketter og skemaer.
• Vækstguiden.dk er en portal, der samler alle
offentlige tilbud til virksomheder omkring vækst,
innovation og udvikling.
• KarlBak.dk er et aarhusiansk firma, der giver start
hjælp.
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Overvej om et
kontorfællesskab
kunne være
noget for dig!

Freelancere
• Worksome.dk
• Brainshare.sharetribe.com
• Amino.dk/freelancer
• Upwork.com

Fødselshjælpere –
incubators og accelerators

• Toptal.com

• Accelerace.dk
• Thinkubator.dk
• Venturecup.dk
• Cse.cbs.dk
• Startupbootcamp.org

Særligt for kvinder
• Kv.dk. Foreningen for kvindelige virksomhedsejere
er en landsdækkende forening for kvinder, der helt
eller delvist ejer deres virksomhed.
• Wib-danmark.dk er et både internationalt og lokalt
businessnetværk for kvinder.
• Webrrls.dk. Netværk for kvinder, der interesserer
sig for it.

Netværk
• Tværfaglige akademikere (LinkedIn)

• Women-in-business.dk. Netværk for kvinder med
passion for vækst.

• Amino.dk er et mødested for iværksættere.
• Dansk Iværksætterforening, d-i-f.dk, er et netværk
for iværksættere.
• Mikronet.dk er et netværk for freelancere
og mikrovirksomheder.

Crowdfunding
• Startvaekst.virk.dk/vaekst/finansiering/crowdfunding

• Iværksætter Netværket Danmark (LinkedIn)
• Skat.dk
• Viljestyrke.dk. Internetforum for freelancere/
selvstændige.
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3. Sådan kan du forsikre dig
Forsikret som selvstændig
Selvstændige erhvervsdrivende kan være forsikret mod
arbejdsløshed på samme måde som lønmodtagere. For at
blive optaget i MA som selvstændig skal virksomheden
være din hovedbeskæftigelse. Som selvstændig skal du være
fuldtidsforsikret.
Er du lønmodtager og påbegynder drift af selvstændig
virksomhed som hovedbeskæftigelse, behøver du ikke gøre
andet end at meddele det til os, så vi kan vejlede dig korrekt om
dine rettigheder.
Har du planer om at drive selvstændig virksomhed ved siden af
dit arbejde som lønmodtager – fx 50/50 – skal du (fortsat) være
forsikret som lønmodtager. Kontakt os for at høre nærmere.

Skattemyndighederne har ikke samme regler for, hvornår et
arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønar
bejde, som de regler a-kasserne administrerer, men i forhold
til dagpengesystemet er det a-kassen, der efter en konkret
vurdering afgør, om du er selvstændig.
Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, vil du næsten altid
blive anset for at drive selvstændig virksomhed som medar
bejdende ægtefælle. Registrerede partnere sidestilles med
ægtefæller.

Er du selvstændig?

Kontakt MA, hvis du er i tvivl.

Flere af MA’s medlemmer arbejder i dag i en gråzone mellem
lønmodtager og selvstændig. Det gælder fx nogle typer kon
sulentopgaver, honorarmodtagere eller arbejde som freelancer.

Foreninger

Du er selvstændig, når du arbejder for egen regning og risiko.
Heri ligger, at du er personligt forpligtet af dine aftaler, og at du
ikke kan være sikker på, at du kan få dine penge, hvis den, der
har bedt dig om at lave et stykke arbejde, er utilfreds med det.

Du vil som udgangspunkt blive betragtet som selvstændig, hvis
du ønsker at oprette en forening, udfører dit arbejde gennem
foreningen og foreningen aflønner dig ved hjælp af de midler,
du eller andre kan skaffe til foreningen.

Du anses altid for selvstændig
erhvervsdrivende, hvis

Case:
Mathilde Andersen

• du har ansat arbejdskraft (ikke foreneligt med status
som lønmodtager).

... er cand.comm. Hun har gennem en årrække a
 rbejdet
som kommunikationskonsulent i en større privat
virksomhed.

• du overfører beløb til beskatning som
medarbejdende ægtefælle.
• du foretager nedskrivning af varelager.

Hun bliver desværre afskediget, men får samtidig
kontakt til en anden virksomhed, der kan bruge hende
til en større opgave af kortere varighed.

• du foretager skattemæssige fradrag for drifts
udgifter og afskrivning på driftsmidler efter
gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende.

Virksomheden vil ikke fastansætte Mathilde, men de
vil gerne hyre hende ind som ekstern konsulent i de tre
måneder, opgaven forventes at vare.

• du er omfattet af en kollektiv overenskomst som
arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiveror
ganisation.

Mathilde kontakter MA for at høre om mulighederne
for at kunne påtage sig opgaven. Mathilde får at vide,
at hun godt kan have et korterevarende arbejdsforhold,
der har karakter af selvstændig virksomhed, men det
må ikke være en indledning til en varig beskæftigelse
som selvstændig.

• du er omfattet af mindst to af følgende fire kriterier:
1. momsregistrering/fakturering af moms,
2. anvender virksomhedsskatteloven for et givet
skatteår,
3. angiver over-/underskud af selvstændig
virksomhed eller
4. deltager i et interessentskab.
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Det betyder også, at du normalt hæfter for virksomhedens
gæld og for ansattes fejl og ulykker. Derimod er det uden
betydning, om virksomheden aktuelt giver overskud, selv om
formålet med virksomheden er at opnå et økonomisk udbytte.

Mathilde vælger denne mulighed og siger derfor glad ja
til opgaven.
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4. Honorar- og freelancearbejde
Er jeg selvstændig eller lønmodtager?
Mange medlemmer af MA er i en slags gråzone, hvor det er
svært at afgøre, om du er selvstændig eller lønmodtager, fordi
du arbejder freelance eller har honoraropgaver.
Du kan således have opgaver, hvor du ikke er ansat i traditionel
forstand, men har kontrakt på en bestemt opgave. Lønnen
udbetales som regel som et honorar, hvor du skal betale B-skat
og også selv sørge for at tage penge fra til ferie mv.
Vurderingen af, om der er tale om selvstændig virksomhed
eller lønmodtagerarbejde, skal foretages efter de retningslinjer,
som er beskrevet under selvstændig bibeskæftigelse. I hvert
enkelt tilfælde skal vi foretage en konkret vurdering. Vi har
derfor ingen endelig facitliste.
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Får du en opgave, hvor den, der har givet dig opgaven, har
bestemt indholdet af den, størrelsen på dit honorar, den tid
det må tage dig at lave opgaven og i øvrigt har mulighed for at
give dig instruktioner under arbejdets udførsel, så er du som
udgangspunkt lønmodtager, selvom du modtager et honorar og
selv betaler skat af honoraret.
Får du derimod en opgave, hvor du ikke er underlagt kontrol
eller instruktion, hvor du selv har fastlagt honoraret/arbejdets
pris, udfører arbejdet i eget navn, og hvor du selv beregner
arbejdstimer, vil du som udgangspunkt være selvstændig.
Nogle medlemmer, der fx laver konsulentarbejde uden
momspligt, kommer i tvivl, om de er lønmodtager eller
selvstændig, når en arbejdsgiver forlanger, at de bliver 
cvr-registreret og sender faktura på en fuldført opgave.
Kontakt os for en afklaring.

Hvis du selv afholder udgifter
til materialer og redskaber, selv
annoncerer, selv fastlægger arbejdstiden og
honorar samt udfører arbejdet i eget navn,
er du oftest selvstændig.

Arbejder du uden
at være momsreg
istreret, uden at udfylde
udvidet selvangivelse og kun for
én virksomhed, hvor du er underlagt et
tjenesteforhold og får fast løn,
så tyder det mere på status
som lønmodtager.
Også selv om du måske
fakturerer din løn.

Eksempel
Du modtager dagpenge og får en honoraropgave på 5.000 kr.
Du har ikke en aftale med din arbejdsgiver om et timetal, da
du arbejder på ren provisionsløn (også kaldet ukontrollabelt
arbejde).
• MA vurderer, at der er tale om lønmodtagerarbejde, og
vi omregner derfor dit honorar med en omregningssats på
230,08 kr. (2017). Dine arbejdstimer udregnes efter omregn
ing således: 5.000 kr./230,08 kr. = 21,73 timer, som modregnes
i dine dagpenge.

• Hvis vi derimod vurderer, at du arbejder som selvstændig,
skriver du de timer på dagpengekortet, du bruger på
opgaven.
Er det 10 timer, bliver du trukket 10 timer. Til gengæld kan
du ikke bruge timerne til at få en ny periode på dagpenge.
Bliv yderligere informeret om honorar- og freelancevilkår på
ma-kasse.dk.

Timerne kan du bruge til et nyt beskæftigelseskrav – det vil
sige, de tæller med i de 1.924 arbejdstimer, man skal have for
at få en ny periode på dagpenge.

Musikere,
forfattere og
kunstnere kan
meget nemt
komme i klemme
i systemet. Spørg
os altid, så vi
kan rådgive dig.

Case:
Malene Andersen
… er bachelor i dansk og har kandidat i oplevelses
økonomi. Hun er ledig og modtager dagpenge.
Malene har, mens hun læste, hjulpet et par af sine
venner med noget annoncetekst. En ven foreslår, at hun
laver en lille hjemmeside og tilbyder små og mellem
store virksomheder at hjælpe til med formulering af
annoncer, hjemmesider og slogans.
Alt arbejde skal som udgangspunkt foregå via mail og
internet – og Malene skriver også på sin hjemmeside,
at hun kan kontaktes telefonisk hver tirsdag og onsdag
mellem kl. 19 og 21.
Malene forventer ikke, at der vil være mere end 10
timers arbejde om måneden til dette freelance arbejde,
og at arbejdet til enhver tid kan lægges uden for normal
arbejdstid.
Malene får gennem MA tilladelse til at drive virksom
heden som selvstændig bibeskæftigelse.
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5. Selvstændig virksomhed
som hovedbeskæftigelse
Hvordan er dine dagpengeforhold?

Der er tale om selvstændig hovedbeskæftigelse, hvis
virksomheden har dannet grundlag for din optagelse eller
overflytning til en a-kasse som selvstændig erhvervsdrivende.
Din selvstændige virksomhed kan også efter en konkret
vurdering anses for hovedbeskæftigelse.
Fx hvis virksomheden er dit primære indtægtsgrundlag, eller at
du har de fleste af dine arbejdstimer i virksomheden.

Betingelser for at få dagpenge
efter hovedbeskæftigelse
Der kan være mange gode grunde til, at du ophører med din
virksomhed. Uanset årsagen skal du være opmærksom på, at
der er fire betingelser, du skal opfylde, før du kan få dagpenge:

Salg

%

Anses du for at drive selvstændig virksomhed, skal vi tage
stilling til, om du driver den som hovedbeskæftigelse eller som
bibeskæftigelse.

• Hele virksomheden skal være solgt – vi skal have
kopi af hele salgskontrakten med underskrifter.
• Du må ikke sælge til ægtefælle, samlever eller
umyndige børn.
• Salget skal være endeligt.

• Status om selvstændig i relation til offentlige
myndigheder og lignende skal være bragt til ophør.
Vi skal have en kopi af den underskrevne momsaf
meldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens
bekræftelse på momsafmeldingen.

• Du skal være endeligt ophørt med din virksomhed.
• Du skal have haft arbejde af en vis varighed (såkaldte
beskæftigelseskrav, se senere afsnit) og samtidig have været
medlem af en a-kasse.
• Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
• Du skal have beregnet en dagpengesats.

Særligt om konsulentvirksomhed
Mange af MA’s medlemmer driver en eller anden form for
konsulentvirksomhed, hvor der ud over en hjemmeside
ofte hverken er driftsmidler, varelager, personale,
erhvervsforsikringer eller erhvervstelefon.
Hvis du lukker din konsulentvirksomhed, vil du normalt
først kunne anses for at være endeligt ophørt med at drive
selvstændig virksomhed, når hjemmesiden er lukket, og
vi har modtaget en bekræftelse på momsafmeldingen fra
Erhvervsstyrelsen.
I det følgende gennemgår vi de enkelte betingelser.

Lukning
• Status om selvstændig i relation til offentlige
myndigheder og lignende skal være bragt til ophør.
Vi skal have en kopi af den underskrevne momsaf
meldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens
bekræftelse på momsafmeldingen.
• Eventuelle lokaler skal være afviklet, solgt eller
udlejet. Hvis virksomheden har været drevet fra
bopælen, skal du erklære, at lokalet er overgået
til privat brug.
• Eventuelle samarbejdsaftaler skal være opsagt. Vi
skal have kopi af breve eller e-mails om ophør af
samarbejde eller bekræftelse fra tidligere
samarbejdspartner om, at samarbejdet er stoppet.
• Hjemmeside skal være lukket.
• Eventuel opsigelse af forsikringer.
• Eventuel erhvervstelefon skal være lukket.
• Eventuelle driftsmidler og inventar skal være
afviklet.
• Eventuelt varelager skal være afviklet.
• Eventuelt personale skal være opsagt og fratrådt.
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Endeligt ophørt med din virksomhed
Du skal dokumentere, at din virksomhed er endeligt ophørt for
at have ret til dagpenge. Der er flere ophørsmåder, men
her er de to mest almindelige:
Andre former for ophør
Går du konkurs eller på tvangsauktion eller trues af en sådan,
skal du henvende dig til MA for at få vejledning, hvis du skal på
dagpenge. Det samme gælder, hvis du i stedet for at lukke eller
sælge ønsker at bortforpagte eller at udleje din virksomhed.
Arbejde i din ægtefælles virksomhed
Ønsker du at ophøre med at arbejde i din ægtefælles
virksomhed, skal du være opmærksom på, at du som
udgangspunkt bliver betragtet som selvstændig efter regler,
vi skal administrere efter, selv om du har en lønaftale, betaler
A-skat m.m. Kontakt os i god tid inden du holder op, da der
gælder særlige regler, afhængigt af om du er medejer af
virksomheden eller ej.
Særligt om selskaber
Driver du din virksomhed som aktieselskab eller
anpartsselskab, skal du enten sælge alle anparter eller aktier til
andre end ægtefælle/samlever eller umyndige børn eller opløse
selskabet. I begge tilfælde skal du sende dokumentation til os –
enten i form af en salgskontrakt eller kopi af det dokument, der
viser, at selskabet er opløst.
Du kan også vælge at beholde selskabet som en slags
”pengekasse”. I givet fald skal følgende tre betingelser være
opfyldt:

Alle dine arbejdsopgaver tæller med til opgørelsen af arbejds
timer pr. uge. Det kan fx være deltagelse i produktion,
projektledelse, forberedelse af oplæg, foredrag, undervisning,
udarbejdelse af tilbud, ekspedition, indkøb, telefonpasning,
rengøring, ledelse, administration, transporttid og regnskab/
bogføring.
På baggrund af oplysningerne vurderer vi, om du har arbejdet
mere end 30 timer i virksomheden.
Efter reglerne skal vi lægge vægt på, at der har været en
rimelig omsætning i forhold til branchen og dine personlige
arbejdsopgaver. Omsætningen er vigtig, idet den i høj grad
afspejler aktivitetsniveauet i din virksomhed.
Det er kun arbejde, der ligger i en periode, hvor du har været
medlem af en a-kasse, der kan medregnes til beskæftigelses
kravet.
I tvivlstilfælde kan vi bede dig om yderligere oplysninger eller
dokumentation.
Hvis virksomheden tidligere har været din bibeskæftigelse, skal
der være sket en reel udvidelse af virksomhedens aktiviteter for,
at kravet om væsentligt omfang kan opfyldes.
Har du både selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde,
er det kun løntimerne, der tæller med til beskæftigelseskravet,
hvis du ikke har arbejdet mere end 30 timer i virksomheden.
Har du haft lønarbejde før eller efter, du har været selvstændig,
er der mulighed for, at du også kan bruge dette til at opfylde
beskæftigelseskravet.

• Formålsparagraffen i selskabet skal ved en ekstraordinær
general forsamling ændres til ”formueadministration”,
”formuepleje” eller ”formueforvaltning”. Der må ikke stå
andet som selskabets formålsparagraf.
• Du skal skriftligt erklære, at der ikke længere er
erhvervsmæssige aktiviteter i selskabet.
• Du skal sende kopi af udskriften fra Erhvervsstyrelsen,
hvor det fremgår, at formålsparagraffen er ændret.

Arbejde af en vis varighed –
det såkaldte beskæftigelseskrav
For at gå på dagpenge skal du opfylde et beskæftigelseskrav.
Det betyder, at du som selvstændig skal have arbejdet i
væsentligt omfang i mindst 52 uger inden for de seneste tre
år fra den dag, du er ophørt med din virksomhed, og at dit
arbejde i virksomheden svarer til lønarbejde i mere end 30
timer om ugen.
Hvordan vurderer vi beskæftigelseskravet?
Selvstændige kan ikke som lønmodtagere dokumentere
arbejdet via e-indkomstregisteret. Du skal derfor udfylde
en væsentlighedserklæring med en række oplysninger
om virksomheden, din omsætning og dine personlige
arbejdsopgaver.

Case:
Maj Andersen
… er cand.pæd. Efter nogle år som lønmodtager bliver
Maj afskediget på grund af nedskæringer. Efter et halvt
års ledighed med den maksimale dagpengesats beslutter
Maj sig for at tage chancen og starte en selvstændig
konsulentvirksomhed for daginstitutioner.
Men halvandet år efter må Maj lukke virksomheden.
Hendes indtægt er ikke tilfredsstillende i forhold til
hendes arbejdsindsats. Hun momsafmelder sig og lukker
hjemmesiden ned.
Maj har arbejdet langt mere end 30 timer om ugen,
og der har været en fornuftig omsætning i forhold til
branchen. Hun opfylder derfor beskæftigelseskravet og
har ret til en ny dagpengeperiode på to år.
Da Maj ikke har arbejdet i tre hele regnskabsår i virk
somheden, skal hendes dagpengesats ikke beregnes
efter indtjeningen i virksomheden. I stedet skal Maj
have den sats, hun fik sidst hun var ledig.
Det er en fordel for hende at få den høje sats, da hendes
indtjening i virksomheden ikke var høj nok til kunne få
den maksimale dagpengesats.
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Der er normalt en karens på tre
uger for selvstændige, før du kan
få dagpenge. Du kan tidligst få
dagpenge fra den dag, hvor du er
tilmeldt jobcentret.
Stå til rådighed
For at kunne få dagpenge skal du være til fuld rådighed for
arbejdsmarkedet.
Det betyder:
• Du kan til enhver tid tage et arbejde på fuld tid.
Du må fx ikke være syg eller have problemer med dit
helbred, som gør, at du ikke kan påtage dig et arbejde som
lønmodtager på fuld tid.
• Du er tilmeldt dit jobcenter på jobnet.dk eller møder
personligt op på jobcentret.
• Du skal være aktivt jobsøgende og leve op til rådighedsreglerne.
• Du skal oprette et cv på jobnet.dk og tjekke dine jobforslag
mindst hver 7. dag.

Fast dagpengesats
Hvis du kun har haft et mindre overskud, er det muligt at få
en fast sats svarende til dimittendsats som forsørger. Den giver
180.960 kr. om året (2017). Det kræver dog, at du har arbejdet
i væsentligt omfang i enten de seneste tre år umiddelbart før,
du søger om dagpenge, eller i de seneste tre hele afsluttede
regnskabsår har arbejdet i væsentligt omfang, før du søger om
dagpenge.
Midlertidige dagpenge
Det er kun muligt i helt særlige tilfælde at modtage dagpenge
i en midlertidig periode uden arbejde som selvstændig, som
næppe vil gælde for MA's medlemmer. Fx kan fiskere modtage
midlertidige dagpenge ved ekstraordinære isvintre.
Karensperioder
Du kan ikke modtage dagpenge de første tre uger, efter du har
lukket virksomheden/afmeldt moms. Er du gået konkurs, er
karenstiden dog kun en uge.

Du skal have beregnet en
dagpengesats
Du kan få op til 220.740 kr. om året (2017) i dagpenge før skat.
Det svarer til 18.395 kr. om måneden før skat.
Har du drevet din virksomhed i mindst tre hele sammen
hængende regnskabsår, vil din sats som udgangspunkt blive
beregnet på baggrund af de to bedste regnskabsår inden for de
seneste fem hele år. Du skal have været medlem af en a-kasse i
perioden.
For at få den maksimale sats skal du have et overskud på
266.604 kr. i gennemsnit for hver af de to år. Du kan ikke få
mere end 90 pct. af din tidligere indtægt pr. år og ikke højere
end maksimumsatsen.
Har du mindre end tre hele regnskabsår, skal du som udgangs
punkt beregnes efter din situation før den selvstændige virk
somhed. Vi går med andre ord tilbage i tiden og kan beregne
satsen efter dit lønarbejde, eller vi benytter den dagpengesats,
du tidligere har fået.

Case:
Martin Andersen
… er cand.scient. i biologi og miljørådgiver. Han har drevet
et konsulentfirma i syv år, hvor han rådgiver virksom
heder og kommuner. Han har ikke haft ansatte og har
derfor selv udført alle arbejdsopgaverne i virksomheden.
Nedgang i aktiviteterne tvinger ham desværre til at
måtte lukke virksomheden. Han afmelder moms og
fjerner virksomhedens hjemmeside. Samtidig melder
han sig ledig og ansøger om dagpenge i MA. I forbindelse
med ansøgningen udfylder han også en væsentligheds
erklæring, hvor det fremgår, at omsætningen har ligget
omkring 600.000 – 700.000 kr. i alle årene på nær i 2016,
hvor omsætningen faldt markant. Overskuddet har i de
to bedste regnskabsår været på 378.000 og 390.000 kr.
MA bevilger Martin dagpenge med den maksimale dag
pengesats, da han har dokumenteret, at virksomheden er
endeligt ophørt. Han opfylder både et beskæftigelseskrav
og har haft et gennemsnitligt overskud af de to bedste
regnskabsår, der berettiger til den maksimale sats.
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Cand.selv.?
MA holder løbende
workshops. Se opslag på
makasse.dk.
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6. Selvstændig virksomhed
som bibeskæftigelse
Test din drøm af som selvstændig
i samarbejde med MA
Tal med MA inden du starter en virksomhed som bibeskæftig
else. Det gælder også, hvis du allerede har en bibeskæftigelse,
som du gerne vil fortsætte med i en periode med dagpenge.

Tidligere selvstændig virksomhed
som hovedbeskæftigelse

Hvad er bibeskæftigelse?

Har du tidligere drevet en virksomhed som din hoved
beskæftigelse, bliver den ikke din bibeskæftigelse, blot fordi du
drosler aktiviteterne ned.

Selvstændig bibeskæftigelse er defineret som en virksomhed,
der ikke er din hovedbeskæftigelse eller primære indtægts
grundlag. Den typiske selvstændige bibeskæftigelse er med
andre ord en beskæftigelse, som du kan passe ved siden af et
fuldtids lønarbejde.
Som udgangspunkt kan enhver form for virksomhed drives
som en bibeskæftigelse.
Derfor er det vigtigt først at finde ud af, om du har en
selvstændig virksomhed, eller om der er tale om en hobby.

Selvstændig virksomhed eller hobby?
Hobbyprægede aktiviteter uden indtægt betragtes som
hovedregel som fritidsaktiviteter. De har ingen betydning for
retten til dagpenge.
Ulønnet kunstnerisk virksomhed er som hovedregel hobby. Du
må fx gerne udstille dine malerier eller skulpturer, så længe du
ikke har salg for øje. Du må også gerne begynde at skrive på
en bog, så længe det er for din egen eller familiens skyld. Men
henvender du dig til et forlag med henblik på udgivelse, vil det
være selvstændig virksomhed.

Det kræver dog, at dit lønarbejde opfylder visse betingelser,
hvis du bliver ledig fra arbejdet. Du kan:
• have arbejdet som lønmodtager i 1.924 timer inden for de
seneste 15 måneder, før du bliver ledig, eller
• have arbejdet i 962 timer inden for de seneste otte m
 åneder,
før du bliver ledig. Samtidig skal der være sket en væsentlig
omlægning af din virksomhed, da du startede lønarbejdet.
Omlægningen skal have medført mindre arbejde i din
virksomhed.
Det er de timer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKATs
indkomstregister inden for de 15 måneder, som tælles med. Op
fylder du én af de to betingelser, har du gjort virksomheden til
din bibeskæftigelse, og du kan søge om tilladelse til at fortsætte
virksomheden samtidig med dagpenge, hvis du bliver ledig.

Arbejde i din ægtefælles virksomhed

Med andre ord: Hvis et af formålene er at tjene penge på din
hobby, er der tale om erhvervsmæssig virksomhed – også
selvom virksomheden faktisk giver underskud.

Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, anses du som
hovedregel for at være selvstændig. Det gælder også, selvom
du har en lønaftale med din ægtefælle eller din ægtefælles sel
skab. Det har altså ikke betydning, at du skattemæssigt anses
for at være lønmodtager.

Hvis du er moms-/cvr-registreret og angiver overskud/
underskud og skattemæssige afskrivninger, vil du drive
selvstændig virksomhed. Du kan dog sagtens drive selvstændig
virksomhed, selv om du ikke er momstilmeldt eller starter en
virksomhed, der ikke skal momsregistreres.

For at få dagpenge samtidig med arbejdet i din ægtefælles
virksomhed skal du derfor opfylde de regler, der er nævnt her
i brochuren.

Er din omsætning under 50.000 kr. om året, behøver du ikke
at blive momsregistreret. Der er også brancher, hvor man ikke
skal betale moms, men derimod en lønsumsafgift blandt andet
i sundhedssektoren. Virksomheder inden for undervisning,
kultur, kunst og sport er også eksempler på momsfrie brancher.
Du kan kontakte SKAT og få oplyst, om din virksomhed er
momsfri eller momspligtig. Uanset om du er momsregistreret
eller ikke, vil du i a-kassehenseende blive betragtet som
selvstændig.
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Men du kan have ændret din virksomhed som hoved
beskæftigelse til din bibeskæftigelse ved at have et lønarbejde.

Ret til dagpenge samtidig med
bibeskæftigelse
For at få ret til dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæf
tigelse skal du sandsynliggøre, at virksomheden til enhver tid
kan udføres uden for normal arbejdstid. Med andre ord skal
du stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og kunne passe et
fuldtidsarbejde (37 timer) ved siden af bibeskæftigelsen.

Det er MA, der efter en konkret vurdering træffer afgørelse,
om du har ret til dagpenge. Vi træffer den ud fra en række
oplysninger fra dig fx:
• virksomhedens branche og art

Det betyder:
• Du kan til enhver tid tage et arbejde på fuld tid.
Du må fx ikke være syg eller have problemer med dit
helbred, som gør, at du ikke kan påtage dig et arbejde som
lønmodtager på fuld tid.

• virksomhedens opgaver og antal
• størrelsen af virksomheden
• virksomhedens omsætning og indtjening

• Du er tilmeldt dit jobcenter på jobnet.dk eller møder
personligt op på jobcentret.
• Du skal være aktivt jobsøgende og leve op til rådighedsreglerne.

• virksomhedens eventuelle åbningseller træffetid
• mulighed for at andre i virksomheden kan tage over for dig
– eventuelt ved en fast arbejdsaftale.

Ud over ovennævnte kan vi få brug for andre oplysninger fra
dig. Hvis virksomheden er en sæsonvirksomhed eller har peri
oder, hvor der er mere travlt end ellers, skal dit arbejde, også i
de travle perioder, kunne klares uden for normal arbejdstid.

Øvrige krav for at få ret til dagpenge
For at få dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse
skal du ud over at være til fuld rådighed for arbejdsmarkedet
opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge.
Stå til rådighed
For at kunne få dagpenge skal du være til fuld rådighed for
arbejdsmarkedet.

• Du skal oprette et cv på jobnet.dk og tjekke dine jobforslag
mindst hver 7. dag.

Kravene for at få dagpenge samtidig med en selvstændig
bibeskæftigelse skal være opfyldt fra den dag, hvor du ønsker
at få udbetalt dagpenge.

Hvordan søger jeg om tilladelse til
bibeskæftigelse?
Det er MA, som skal vurdere, om du driver virksomhed
som bibeskæftigelse. Vi skal også vurdere, om arbejdet i
virksomheden til enhver tid kan klares uden for normal
arbejdstid.
Derfor vil vi bede dig udfylde blanketten AR 259A, hvor du
oplyser nærmere om virksomheden. Du finder den i MA
Selvbetjening.
Når du søger om tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse, skal
du have en konkret idé om, hvordan virksomheden skal drives.
Det er ikke muligt at give en meget åben forhåndsgodkendelse
til en senere opstart af virksomheden.
Får du en tilladelse, har du pligt til at underrette MA om
ændringer i driften af virksomheden eller om andre forhold,
der kan påvirke din dagpengeret, fx hvis du ændrer dit
kundegrundlag fra private kunder til erhvervskunder.

Case:
Mathias Andersen
... læser matematik og fysik og har gennem sin studietid
løst opgaver for små virksomheder og for sine venner og
bekendte.
For vennerne har det handlet om opgaver med instal
lation af pc’er og tablets og om programmer, der driller.
Opgaverne for de små virksomheder har bestået i kortere
konsulentopgaver som implementering af nye program
mer, opbygning af kundedatabaser og applikationer til
optimering af forretningen.
Han dimitterer som cand.scient. og melder sig ind i MA.
Mathias kan ikke leve af sin virksomhed og søger om
dagpenge. Da Mathias kan løse sine opgaver i sin virk
somhed uden for normal arbejdstid, vil han kunne få den
godkendt som selvstændig bibeskæftigelse.
Derfor kan Mathias modtage dagpenge fra MA i 78 uger,
samtidig med at han driver sin virksomhed.

Hvis vi giver
afslag, skyldes det
typisk, at man ikke
kan lægge sine
arbejdsopgaver
uden for normal
arbejdstid.
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Begrænset dagpengeret i 78 uger

Ophør med bibeskæftigelse

Du kan kun modtage dagpenge i 78 uger, når du har tilladelse
til at drive virksomhed som bibeskæftigelse.

Du anses for ophørt med virksomheden, når du på en tro-oglove erklæring erklærer, at virksomheden er lukket eller solgt.
Du skal også oplyse datoen for ophøret. Blanketten finder du på
MA Selvbetjening.

Du kan dog ikke få dagpenge i længere tid, end de almindelige
regler giver ret til. Udløber din ret til dagpenge efter de
almindelige regler, inden du har fået dagpenge i alle 78 uger,
kan de sidste ugers dagpenge ikke udbetales, medmindre du
har optjent ret til dagpenge på ny.
Sådan tælles de 78 uger
Retten til dagpenge samtidig med din bibeskæftigelse løber fra
den første dag, hvor du driver din virksomhed og samtidig får
dagpenge. Alle uger, hvor du får udbetalt dagpenge eller fx er
i løntilskud, tæller med, uanset hvor meget der bliver udbetalt
i den enkelte uge. Har du fået sygedagpenge fra kommunen,
vil de første seks uger også tælle med til de 78 uger. Uger, hvor
du slet ikke får udbetalt ydelser, tæller ikke med. Fx ferie med
feriegodtgørelse.
Har du inden for de seneste 78 uger, før du starter din bibeskæf
tigelse, drevet en anden virksomhed samtidig med dagpenge,
skal denne periode trækkes fra den nye 78-ugers-periode.
Ret til nye 78 uger
Når perioden på 78 uger udløber, skal du have optjent ret til en
ny periode på 78 uger, før du kan fortsætte din bibeskæftigelse
samtidig med dagpenge. Du får ret til nye 78 uger ved:
• at have haft 962 timers lønarbejde inden for de sidste 18
måneder, eller
• at have drevet anden selvstændig virksomhed i væsentligt
omfang i 26 uger inden for de sidste 18 måneder.

Fradrag i dagpenge for arbejde i
virksomhed
Alle arbejdstimer i din virksomhed skal fradrages i dine
dagpenge. Alle dine arbejdsopgaver tæller med til opgørelsen af
arbejdstimer pr. uge. Det kan fx være deltagelse i produktion,
projektledelse, forberedelse af oplæg, foredrag, undervisning,
udarbejdelse af tilbud, ekspedition, indkøb, telefonpasning,
rengøring, ledelse, administration, hjemmesideopdatering,
markedsføring, transporttid og regnskab/bogføring.
Der skal ske fradrag for den faktiske tid, du har brugt på
alle arbejdsopgaver i virksomheden, uanset hvornår du har
arbejdet.
På dagpengekortet skal du oplyse, hvor mange timer du har
brugt på virksomheden i rubrikken ’selvstændig virksomhed’ –
også selv om du ikke har haft en indtægt.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må sælge til din
ægtefælle, samlever eller dine umyndige børn. Du kan også
bortforpagte eller udleje virksomheden. Det må ikke være til
din ægtefælle, samlever eller dine umyndige børn. Du skal
sende en kopi af aftalen til MA.
Har du været momsregistreret, skal du indsende en kopi af din
momsafmeldelse.
Ophører du med din virksomhed, bortfalder begrænsningen
på 78 uger. Du vil herefter kun være omfattet af de almindelige
regler for ret til dagpenge. Det gælder uanset, om din
begrænsede dagpengeret på 78 uger er udløbet eller ej.
Udtræden for medejere
Har du drevet en virksomhed sammen med andre medejere,
kan du udtræde, hvis dine arbejdsfunktioner er bortfaldet i
forbindelse med din udtræden, eller at arbejdsfunktionerne er
overtaget af anden arbejdskraft end din ægtefælle, samlever
eller umyndige børn.
Det er et krav, at dine arbejdsfunktioner har været så klart
beskrevet, at det er muligt at afgøre, at netop dit arbejde er
bortfaldet.
Bibeskæftigelse i ægtefælles virksomhed
Har du arbejdet i eller drevet en virksomhed som
bibeskæftigelse sammen med din ægtefælle, og er du ikke
medejer af virksomheden, så udfyld en særlig tro-og-love
erklæring. Du finder den i vores selvbetjening.
Du har ikke andre muligheder for at ophøre med en
selvstændig bibeskæftigelse.

Enkeltstående opgave som
selvstændig
Du har mulighed for at påtage dig en enkeltstående arbejds
opgave som selvstændig uden begrænsning af dagpengeretten.
Det kræver, at opgaven er klart afgrænset både hvad angår
arbejdstimer og periode. Opgaven må heller ikke udføres
regelmæssigt eller have karakter af en opstart af en egentlig
virksomhed.
Er du ledig fra lønarbejde, vil du kunne sige ja til en
enkeltstående opgave efter regning. Det anses ikke for at være
selvstændig bibeskæftigelse.
Efter reglerne er der snævre grænser for, hvad der kan
gives tilladelse til. Kontakt MA før du siger ja til at lave en
enkeltstående opgave.
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7. Feriedagpenge, efterløn,
sygesikring og lønsikring
som selvstændig
Få også tjek på disse forhold
Feriedagpenge

Sygeforsikring for selvstændige

Driver du selvstændig hovedbeskæftigelse, kan du ikke få fe
riedagpenge. Du skal med andre ord selv spare op til ferie. Har
du optjent feriedagpenge, skal du – om muligt – søge om disse,
inden du starter din selvstændige hovedbeskæftigelse.

Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen
efter to ugers sygdom eller ved graviditet, barsel eller adoption.
Det gælder dog kun, hvis du har drevet selvstændig virksom
hed i væsentligt omfang i mindst seks måneder inden for de
seneste 12 måneder.

Ret til feriedagpenge i et givet ferieår optjenes på grundlag af
ydelser, fx dagpenge, udbetalt i det foregående kalenderår. Det
betyder, at du ofte ikke vil kunne få feriedagpenge det første
ferieår, efter du er ophørt med din selvstændige virksomhed.

Efterløn samtidig med
selvstændig virksomhed
Ønsker du at drive selvstændig virksomhed samtidig med, at
du modtager efterløn, findes der forskellige muligheder.
Hvis du i de tre sidste år før overgangen til efterløn har drevet
selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og i mere
end 30 timer om ugen, har du mulighed for at drive selvstæn
dig virksomhed i 962 timer om året eller 18½ time om ugen
og samtidig modtage supplerende efterløn. Der er forskellige
betingelser for de to ordninger.
Du kan også søge om tilladelse til at drive virksomhed i maks.
400 timer om året. Her er det ikke en betingelse, at du tidligere
har drevet selvstændig virksomhed. Kontakt os for at få mere
at vide om reglerne, så vi kan vejlede dig individuelt.

Sygedagpengene beregnes på grundlag af arbejdsfortjenesten
ved virksomheden.

Andre forsikringer
Vi råder dig til at kontakte dit forsikringsselskab med henblik
på obligatoriske og frivillige forsikringsordninger.
Du kan også tegne en sygeforsikring for 1.-3. fraværsdag.
Forsikringsordningerne for sygedagpenge administreres af
Udbetaling Danmark. Læs mere på borger.dk eller spørg din
kommune.

MA Lønsikring for selvstændige
MA tilbyder i samarbejde med forsikringsselskabet BNP
Paribas Cardíf ét af markedets bedste lønsikringsordninger.
Forsikringen dækker, hvis man ophører med sin selvstændige
virksomhed og herefter bliver ledig. Du kan læse mere om
forsikringsbetingelser, priser mv. på ma-kasse.dk.
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Vi kender dig
Forvent at blive genkendt i MA, hvis du har en baggrund inden for humaniora, naturvidenskab,
samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed og pædagogik. Hvad enten du er nyuddannet,
lønmodtager, freelancer, projektansat - eller måske driver din egen virksomhed.
MA’s ekspertise er at rådgive netop dig. Forvent at blive guidet gennem dagpengejunglen,
så du får den økonomiske støtte, du har krav på, hvis du bliver ledig. Og forvent inspirerende
sparring og rådgivning, så du finder vejen til dit nye job.
Velkommen.
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