Nye dagpengeregler for
Selvstændige
Freelancere
Honorarlønnede
Kombinerede indkomster

Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning for dig,
der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer flere
forskellige indkomster. Reglerne gør det fleksibelt og forudsigeligt
at optjene dagpengeret, og det bliver nemt at opstarte og afslutte
selvstændig virksomhed.

Nye dagpengeregler for selvstændige, freelancere, honorarlønnede og kombinerede indkomster

Fleksibel og
forudsigelig
optjening af
dagpengeret

Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning
for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet
eller kombinerer flere forskellige indkomster
Nyt indkomstkrav
Med de nye regler optjener du retten til
at modtage dagpenge ved at opfylde
et indkomstkrav. Det betyder, at du skal
have tjent et vist beløb inden for de sidste
tre eller fem år (se side 3) for at få ret til
dagpenge.
Al indkomst tæller med
Al indkomst fra arbejde, som du betaler
skat af, tæller med til optjeningen. Både
A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales
arbejdsmarkedsbidrag, og overskud fra
selvstændig virksomhed. På den måde
kan du både bruge overskuddet af din
forretning, dit lønmodtagerjob og honoraret for fx dine foredag til at optjene din
dagpengeret. Det er også din samlede
indkomst, der bliver brugt til at udregne
din dagpengesats.

Let at ophøre som selvstændig
Reglerne gør det let at ophøre med selvstændig virksomhed. Oftest kan du klare
det ved at afmelde virksomheden via det
Centrale Virksomhedsregister (se side 4).
Supplerende dagpenge og
selvstændig virksomhed
De nye regler gør det også muligt at
modtage supplerende dagpenge, når du
opstarter eller driver en virksomhed som
bibeskæftigelse (se side 5).
I denne publikation får du hovedtrækkene i de nye regler og de mest typiske
eksempler på reglerne i praksis (se side
6-9). Har du brug for konkret vejledning,
så kontakt din a-kasse.

De nye regler har betydning
for dig, der melder dig ledig
den 1. oktober 2018 eller
senere.
Det arbejde og selvstændig
virksomhed, du har haft før
denne dato, tæller med ved
opgørelsen af dagpengeretten
og beregningen af din sats.

De nye regler
kan også få
betydning for din
efterløn. Kontakt
din a-kasse for
mere information

Indkomstkrav, indkomsttyper og dagpengesats
Ophør af selvstændig virksomhed
Selvstændig bibeskæftigelse med supplerende dagpenge
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Sådan fungerer dagpengereglerne i praksis - find dit eksempel her
Møbelsnedker må lukke efter fire år

Beregninger ud fra overskud af selvstændig virksomhed

Opsagt grafiker starter designbureau

Beregninger ud fra A-indkomst + bibeskæftigelse med supplerende dagpenge

Deltidsansat bibliotekar med foredragsvirksomhed

Beregninger ud fra kombineret A- og B-indkomst

Handicaphjælper med webshop

Beregninger ud fra kombineret A-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed + bibeskæftigelse med supplerende dagpenge

De vigtigste ord og begreber
Kontakt din a-kasse og få mere at vide om de nye regler
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Indkomstkrav, indkomsttyper
og dagpengesats
Med de nye regler tæller al indkomst fra arbejde med, når a-kassen skal
vurdere din ret til dagpenge (se nedenfor). Som nyledig kan du optjene ret til
dagpenge på to måder:
Som fuldtidsforsikret skal du inden for de sidste tre år samlet have tjent mindst
228.348 kr. (2018 tal - der kan maksimalt medtælles 19.029 kr. pr. måned) for at
få ret til dagpenge. Som deltidsforsikret er beløbet 152.232 kr. (2018 tal - der
kan maksimalt medtælles 12.686 kr. pr. måned).
Hvis din indtægt udelukkende kommer fra overskuddet af selvstændig virksom
hed, og du ikke kan opfylde indkomstkravet inden for de sidste tre år, kan du
optjene ret til dagpenge, hvis du samlet set har haft et skattemæssigt overskud
på minimum 228.348 kr. (2018 tal) inden for de sidste fem år.

Al den indkomst, du
betaler skat af, tæller
med til optjeningen
Det er kun perioder, hvor du har
været medlem af en a-kasse, der
kan medregnes.

De her aktiviteter kan du bruge til optjeningen af din ret til dagpenge
Alle arbejdsrelaterede og skattepligtige indkomster, der fremgår af din
årsopgørelse, kan medregnes til optjening af din ret til dagpenge.

De her aktiviteter kan du
ikke bruge til optjening

Som lønmodtager er det

Som selvstændig er det

Ustøttet A-indkomst, som du betaler
arbejdsmarkedsbidrag af.

Overskud fra virksomhed eller sel
skab, hvor du har haft afgørende indflydelse* for afsluttede årsopgørelser.

Indkomst fra formueforvaltning (se også side 10), hvor du
ikke - eller kun begrænset - har
personligt arbejde forbundet
med aktiviteten, tæller ikke med
til optjening af dagpengeret eller
satsberegning.

Ustøttet B-indkomst, som du betaler
arbejdsmarkedsbidrag af, og hvor indkomsten
ikke indgår i en virksomhed.
Indkomst ved aktiviteter med eget CVR/
SE-nummer, som bliver beskattet som
lønmodtager eller honorarmodtager.
Udbetalt løn som medarbejdende ægtefælle,
hvor du har en lønaftale efter kildeskatteloven.
Løn udbetalt som A-indkomst i et selskab, som
du ikke har afgørende indflydelse i*.

Løn udbetalt som A-indkomst i
et selskab, som du har afgørende
indflydelse i*.
Aktiviteter udført af medarbejden
de ægtefælle uden lønaftale efter
kildeskatteloven.
Ustøttet B-indkomst, der indgår i din
virksomhed.

Fritidsbeskæftigelse (se også
side 10) kan heller ikke bruges til
optjening af dagpengeret eller
satsberegning, og timer brugt på
fritidsbeskæftigelse skal modregnes i dine dagpenge.

* Du har afgørende indflydelse, hvis du, din ægtefælle / nærmeste familie ejer min. 50 pct. eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet.

Sådan bliver din dagpengesats udregnet
Udregningen af din dagpengesats sker på baggrund af dine 12 bedste
indtjeningsmåneder inden for de seneste 24 måneder.
Hvis du har opfyldt indkomstkravet på baggrund af selvstændig virksomhed
i de seneste fem år, bliver din dagpengesats beregnet som et gennemsnit af de
to år med det højeste skattemæssige overskud inden for de seneste fem
afsluttede regnskabsår.
Du kan få op til 90% af din hidtidige indtægt i dagpenge,
dog maks. 18.633 kr. pr. måned (2018 tal).

Kontakt din a-kasse og få mere at vide om de nye regler

Se eksempler på
optjening og beregning
bagerst i publikationen

Alle satser er 2018 satser

Så meget skal du have tjent for at have ret til dagpenge
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Ophør af selvstændig virksomhed
For at kunne modtage dagpenge skal du være ophørt med selvstændig virksomhed som
hovedbeskæftigelse. I de fleste tilfælde er det nok at afmelde virksomheden fra det Centrale
Virksomhedsregister (CVR-registret) og få et ophørsbevis fra skatteforvaltningen
to måneder, men det giver dig mulighed
for at afvikle din virksomhed sideløbende
med dagpenge i op til fire måneder (når
venteperioden på to måneder er fratrukket). De timer, du bruger på afviklingen,
bliver modregnet i dine dagpenge.

Venteperioder
Når du ophører med en virksomhed, får
du som udgangspunkt en venteperiode
på tre uger fra den dag, hvor du er ophørt.
I venteperioden kan du ikke modtage
dagpenge. Hvis du går konkurs, får du
kun én uges venteperiode.

Gentagne ophør i dagpengeperioden
Du kan maksimalt ophøre med en
virksomhed én gang i hver dagpengeperiode (udover ophøret ved indplaceringen). Herefter skal du genoptjene retten
til at ophøre med en virksomhed.

Hvis du ikke umiddelbart kan ophøre
med virksomheden i CVR-registret, kan
du udfylde en tro og love erklæring om, at
virksomheden er ophørt. Herefter har du
seks måneder til at lukke virksomheden
endeligt. Her får du en venteperiode på

Der er ingen venteperiode, hvis du ophører
med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Heller ikke hvis du allerede
er indplaceret i en dagpengeperiode og
efter en periode uden dagpenge, igen
søger om at få dagpenge.

Det sker, når du både har:
 genoptjent retten til dagpenge, og
 har genoptjent retten til supplerende
dagpenge (se side 5).

Du kan også udtræde af din
ægtefælles virksomhed, hvis
du dokumenterer, at samlivet
med ægtefællen er ophævet i
forbindelse med separation eller
skilsmisse.
Hvis du er medarbejdende
ægtefælle med lønaftale efter
skattelovgivningen, skal du ikke
ophøre med virksomheden for
at blive dagpengeberettiget,
da aktiviteterne i virksomheden
betragtes som lønmodtageraktiviteter.

Ophørsmuligheder
for selvstændige
Afmelding i det Centrale
Virksomhedsregister
Din selvstændige virksomhed
kan betragtes som ophørt, når
din virksomhed er registreret
som ophørt i CVR-registret, og
du har fået et ophørsbevis fra
skatteforvaltningen.
Ophør på tro og love
Hvis du ikke umiddelbart kan
ophøre med virksomheden i
CVR-registret, kan du udfylde
en tro- og love-erklæring, om
at virksomheden er ophørt.
Herefter har du seks måneder til
at lukke virksomheden endeligt.
Timer brugt på afviklingen af
virksomheden bliver modregnet
dagpengene.
Ophør via ændrede ejerforhold
Hvis du udtræder af en virksomhed med flere ejere, er du ophørt
med virksomheden, når det er
registreret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er ejer.
Udtræden af et selskab med flere
ejere kræver, at du / nærmeste
familie ikke længere har afgørende indflydelse* i selskabet.

Ophørsmuligheder for
medarbejdende og
medejende ægtefæller
Medarbejdende ægtefælle
Hvis du er medarbejdende
ægtefælle og uden lønaftale, kan
du ophøre med virksomheden ved
at på tro og love at erklære, at
du er udtrådt af din ægtefælles
virksomhed. Det samme gælder,
hvis du ikke er registreret som ejer
af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen, men står opført i SKATs
register som medhæftende for
virksomheden. Du kan også
udtræde på tro og love, hvis du har
overdraget din virksomhed til din
samlever.

Alle satser er 2018 satser

Jobsøgningsperiode
Når du ophører med din virksomhed som
hovedbeskæftigelse, får du en såkaldt
jobsøgningsperiode på seks måneder.
Her må du ikke starte selvstændig virksomhed eller indtræde i en virksomhed
eller selskab ved siden af dagpengene.
Hvis du er medarbejdende eller medejende ægtefælle, kan du også først genindtræde i virksomheden efter jobsøgningsperioden. Hvis du går konkurs eller
ophører med virksomhed som bibeskæftigelse, gælder jobsøgningsperioden ikke.

Medejende ægtefælle
Hvis du som medejende ægtefælle udtræder af din ægtefælles
virksomhed, er du ophørt med
virksomheden, når det er registreret hos Erhvervsstyrelsen, at du
ikke længere er ejer. Udtræden af
et selskab med flere ejere kræver,
at du / nærmeste familie ikke
længere har afgørende indflydelse* i selskabet.

Ophør ved omdannelse
af selskab
Du kan ophøre med et selskab,
hvis du ændrer formålsparagraffen for selskabet til formueforvaltning. Dette skal du anmelde
til Erhvervsstyrelsen.
Ophør ved konkurs, tvangsauktion og bortforpagtning / udlejning
Der gælder særlige regler, hvis
din virksomhed ophører på grund
af konkurs eller tvangsauktion,
eller hvis du bortforpagter / udlejer din virksomhed. I nogle tilfælde kan dit ophørstidspunkt være
tidligere end det endelige ophør.
Hør nærmere i din a-kasse.

* Du har afgørende indflydelse, hvis du, din ægtefælle / nærmeste familie ejer min. 50 pct. eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet.
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Selvstændig bibeskæftigelse
med supplerende dagpenge
Med de nye regler kan du drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
og samtidig modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger

Du skal stadig stå til rådighed
Det er ikke et krav, at dit arbejde i virksomheden skal kunne udføres uden for
normal arbejdstid. Du skal dog fortsat
stå til rådighed for arbejdsmarkedet og
kunne overtage fuldtidsarbejde med
dags varsel.

Varighed og forlængelsesmuligheder
Alle måneder, hvor du får udbetalt dagpenge, indgår i forbruget af dine 30 uger.
Dette sker uanset, om du har fået fradrag
i dagpengene for de timer, du har brugt
på bibeskæftigelsen. Måneder, hvor du
ikke har fået dagpenge, indgår ikke i
forbruget af de 30 uger. Uger, hvor du
får udbetalt supplerende dagpenge ved
lønarbejde, indgår.
Hvis du har fået udbetalt dagpenge
samtidigt med drift af selvstændig virksomhed forud for den 1. oktober 2018,
medregnes disse uger ikke i de 30 uger
med supplerende dagpenge.
Det er muligt at forlænge tidsbegrænsningen for supplerende dagpenge med op
til 12 uger. Kontakt din a-kasse for mere
information.

Sådan genoptjener
du ret til ny periode
med supplerende
dagpenge
Du har løbende mulighed for at
optjene ret til en ny periode med
supplerende dagpenge. Kravet
er enten:
 En samlet indkomst (A- og
B-indkomst og overskud af
selvstændig virksomhed) i
et år på 228.348 kr. uden at
du modtager dagpenge det
pågældende år, eller
 seks måneders lønmodtagerbeskæftigelse (svarende til
146 timer pr. måned) uden
dagpenge inden for 12
sammenhængende måneder.

Fritidsbeskæftigelse
og dagpenge

Sådan kan din eksisterende selvstændige virksomhed
defineres som bibeskæftigelse
Hvis du samtidig med driften af din selvstændige virksomhed har haft lønmodtagerbeskæftigelse inden din ledighed, kan din virksomhed defineres som bibeskæftigelse.
Det er en betingelse, at du har:
Mindst 80 indberettede løntimer i gennemsnit pr. måned i de seneste seks måneder,
inden din ledighed. Ved ukontrollabel arbejdstid omregnes din indkomst til arbejdstimer
med den omregningssats, som anvendes ved genoptjening af dagpengeret*.
Mindst én løntime i fem af de seneste seks måneder inden din ledighed.
* Ud fra din årsopgørelse omregnes B-indkomst og overskud fra virksomhed til en månedlig indtægt ved at dele med 12.
Herefter divideres den månedlige indtægt med en omregningssats på 118,68 kr. pr. time (2018 tal) for at få dine løntimer.

Hvis din aktivitet kan defineres
som fritidsbeskæftigelse, kan du
fortsat modtage dagpenge. De
timer, du bruger på fritidsbeskæftigelsen, bliver modregnet
i dagpengene, og du kan ikke
bruge fritidsbeskæftigelsen til
at optjene dagpengeret eller til
beregning af dagpengesats.
Du har en fritidsbeskæftigelse
hvis din aktivitet ikke er lønmodtagerarbejde, selvstændig
virksomhed eller formueforvaltning. Der vil også være tale om
fritidsbeskæftigelse, hvis din
aktivitet fremgår af en særlig
liste. Det er fx deltidslandbrug,
fredskov, egen vindmølle og
biavl af et vist omfang.

Alle satser er 2018 satser

Du har ret til supplerende dagpenge
samtidigt med at du driver selvstændig
virksomhed i to situationer. Dels hvis du
har drevet en virksomhed ved siden af
dit lønmodtagerjob (inden du blev ledig)
og dermed driver virksomheden som din
bibeskæftigelse (se betingelser i boksen
nedenfor). Og dels hvis du starter en selvstændig virksomhed op, efter du er blevet
indplaceret i en dagpengeperiode.
De timer, du bruger på at arbejde i
virksomheden, bliver modregnet i dine
dagpenge. Det overskud, din virksomhed
laver, kan du bruge til at genoptjene din
dagpengeret.
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EKSEMPEL
Overskud fra selvstændig virksomhed

Møbelsnedker må
lukke efter fire år
Efter fire år som selvstændig møbelsnedker, må Maja lukke sin
enkeltmandsvirksomhed på grund af svigtende omsætning.
Den 1. december 2018 afmelder hun virksomheden i CVR-registret
og modtager kort efter et ophørsbevis fra skatteforvaltningen, som hun
fremviser til sin a-kasse, da hun søger om dagpenge.

Sådan optjener Maja sin ret til dagpenge, og sådan
beregnes hendes dagpengesats
Alle satser er 2018 satser og beregningerne er fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag.

Dagpengeret
Maja optjener sin dagpengeret på baggrund af det overskud fra
virksomheden, der er registreret på hendes seneste tre afsluttede
årsopgørelser. Det overskud, hun har lavet i 2018, bliver således
ikke talt med til hverken indkomstkrav eller beregning af dagpengesats, da det endnu ikke er registreret på en årsopgørelse.

loftet), bliver den samlede indkomst for 2016 på 228.348 kr.
(19.029 kr. x 12).

I 2015 havde Majas virksomhed et overskud på 225.000 kr. svarende til en månedlig indtægt på 18.750 kr. (225.000 kr. / 12).

I 2017 havde Majas virksomhed et overskud på 330.000 kr.
svarende til en månedlig indtægt på 27.500 kr. (330.000 kr. / 12).
Da der maksimalt kan medtælles 19.029 kr. pr. måned (jf. indkomstloftet), bliver den samlede indkomst for 2017 på 228.348
kr. (19.029 kr. x 12).

I 2016 havde Majas virksomhed et overskud på 276.000 kr. svarende til en månedlig indtægt på 23.000 kr. (276.000 kr. / 12). Da
der maksimalt kan medtælles 19.029 kr. pr. måned (jf. indkomst-

Samlet set giver det Maja en indkomst på 681.696 kr. (225.000
kr. + 228.348 kr. + 228.348 kr.). Da indkomstkravet er på 228.348
kr., har Maja optjent sin dagpengeret.

Dagpengesats
Da Maja opfylder indkomstkravet på baggrund af de tre
seneste afsluttede årsopgørelser, beregnes hendes dagpengesats ud fra de bedste 12 indtjeningsmåneder inden for de sidste
24 måneder*.
Da 2018 ikke kan anvendes til beregningen (se ovenfor), betyder
det, at Maja kun kan anvende overskuddet fra 2017 samt
december måned i 2016 til at få beregnet sin dagpengesats.

I 2017 havde virksomheden sit største overskud på 330.000 kr.
svarende til 27.500 kr. pr. måned, og derfor bruges de 12
måneder i 2017 til beregningen.
Da dagpengesatsen udregnes som 90% af gennemsnittet af de 12
bedste måneder, fratrukket 8% am-bidrag, giver det dagpengesats
på 22.770 kr. pr. måned (90% af 27.500 kr. - 8% am-bidrag ).
Dagpengesatsen kan dog maksimalt udgøre 18.633 kr. pr.
måned, så de 18.633 kr. pr. måned bliver Majas dagpengesats.

* Såfremt Maja ikke havde været i stand til at opfylde indkomstkravet, ville hendes dagpengesats blive udregnet på baggrund af de to bedste regnskabsår inden for de sidste fem år.

Kontakt din a-kasse og få mere at vide om de nye regler
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EKSEMPEL
A-indkomst og supplerende dagpenge i 30 uger

Opsagt grafiker
starter designbureau
Mark har været ansat som grafiker på et reklamebureau de sidste 15 år, men
da bureauet mister sine to største kunder, bliver han opsagt. Mark har dog altid
haft lyst til at prøve kræfter med tilværelsen som selvstændig, så da han melder
sig ledig d. 1. december 2018, starter han en virksomhed op og kan få 30 ugers
supplerende dagpenge med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Sådan optjener Mark sin ret til dagpenge, og sådan beregnes hans
dagpengesats og indkomst ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Alle satser er 2018 satser og beregningerne er fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag.

Dagpengeret
Mark optjener sin dagpengeret på baggrund af sin samlede indkomst de sidste tre år. Her har Mark haft en a-indkomst på 28.480
kr. pr. måned, svarende til 1.025.280 kr. for perioden (28.480 kr. x 36),
men da der kun kan medregnes 19.029 kr. pr. måned (jf. indkomst-

loftet), bliver Marks samlede indkomst på 685.044 kr.
(19.029 kr. x 36). Da indkomstkravet er på 228.348 kr.,
har Mark optjent sin dagpengeret.

Dagpengesats
Marks dagpengesats beregnes ud fra de bedste 12 indtjeningsmåneder inden for de sidste 24 måneder. Da dagpengesatsen
udregnes som 90% af gennemsnittet af de 12 bedste måneder,
fratrukket 8% am-bidrag, giver det en dagpengesats på 23.581 kr.

pr. måned (90% af 28.480 kr. - 8% am-bidrag).
Dagpengesatsen kan dog maksimalt udgøre 18.633 kr. pr. måned,
så de 18.633 kr. pr. måned bliver Marks dagpengesats.

Selvstændig bibeskæftigelse med supplerende dagpenge
Da Mark gerne vil prøve kræfter med livet som selvstændig,
opretter han et designbureau og modtager supplerende dagpenge i op til 30 uger. De timer Mark bruger på sin nye virksomhed,
modregnes i dagpengene, mens overskuddet fra virksomheden ikke
berører dagpengene. Mark kan bruge det beskattede overskud til
at optjene ny dagpengeret.

Da Mark bruger 38 timer på virksomheden pr. måned, bliver hans
dagpenge nedsat med 4.416 kr. pr. måned (18.633 / 160,33 timer
x 38 timer). Til gengæld har Mark et overskud af virksomheden på
7.018 kr. pr. måned, så hans samlede indtægt bliver 21.235 kr.
pr. måned (18.633 kr. - 4.416 kr. + 7.018 kr.) i de 30 uger, han kan
modtage supplerende dagpenge*.

* Ovenstående er udregnet som et gennemsnit. Typisk vil timer og indtjening variere fra måned til måned, når man modtager supplerende dagpenge.

Kontakt din a-kasse og få mere at vide om de nye regler
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EKSEMPEL
Kombineret A-indkomst og Honorar (B-indkomst)

Deltidsbibliotekar
med foredragsvirksomhed
Frank har de sidste fem år ernæret sig ved at kombinere en fast
bibliotekarstilling på deltid med rejseforedrag, som han har modtaget
honorarer for. Da kommunen sammenlægger to biblioteker bliver Frank
opsagt, og han melder sig ledig og ansøger om dagpenge d. 1. oktober 2018.

Sådan optjener Frank sin ret til dagpenge,
og sådan beregnes hans dagpengesats
Alle satser er 2018 satser og beregningerne er fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag.

Dagpengeret
Frank optjener sin dagpengeret på baggrund af sin samlede indkomst de sidste tre år (1. oktober 2015 – 30. september 2018). Her
har Frank haft en A-indkomst på 14.271 kr. pr. måned, svarende til
513.756 kr. for perioden (14.271 kr. x 36).

I 2016 har Frank haft en samlet B-indkomst på 84.570 kr., svarende
til 7.048 kr. pr. måned (84.570 kr. / 12 måneder), og i 2017 en samlet
B-indkomst på 59.341 kr., svarende til 4.945 kr. pr. måned (59.341
kr. / 12 måneder).

B-indkomsten dokumenteres på baggrund af Franks seneste tre
afsluttede årsopgørelser (2015, 2016 og 2017), som deles med 12
måneder for at få den månedlige indtægt. B-indkomsten for 2018
indhentes fra indkomstregistret. Da perioden derved bliver mere
end tre år, modregnes eventuel B-indkomst, der er indberettet i
2015, i indkomsten fra årsopgørelsen for 2015.

I 2018 har Frank fået indberettet B-indkomst til indkomstregistret
på 5.149 kr. pr. måned (9 x 5.149 = 46.341 kr.).

I Franks tilfælde har B-indkomsten for rejseforedragene i 2015
været på 53.849 kr., svarende til 4.487 kr. pr. måned (53.849 kr.
/ 12 måneder). Denne indkomst fratrækkes den del af Franks
B-indkomst, der er indberettet til indkomstregistret i perioden fra
1. januar – 30. september 2015. I denne periode har Frank således
fået indberettet 3.000 kr. pr. måned svarende til 27.000 kr. for denne
periode. Franks B-indkomst for 2015 beregnes således: 53.849 kr. –
(9 x 3.000 kr.) = 26.849 kr.

Den samlede B-indkomst for hele perioden bliver således 217.101
kr. (26.849 kr. + 84.570 kr. + 59.341 kr.+ 46.341). Sammen med
A-indkomsten giver det en samlet indkomst på 730.857 kr. (
217.101 kr. + 513.756 kr.). På grund af indkomstloftet kan Frank ikke
medregne al indkomst. Franks samlede indkomst overstiger langt
indkomstkravet på 228.348 kr., og Frank har derfor optjent sin ret
til dagpenge.

I en del af månederne har Frank ramt indkomstloftet på 19.029
kr. pr. måned (fx A-indkomst på 14.271 kr. + 7.048 kr. i honorar =
21.319 kr.), hvor han kun kan medtælle de 19.029 kr. pr. måned.

Dagpengesats
Franks dagpengesats beregnes ud fra de bedste 12 indtjeningsmåneder inden for de sidste 24 måneder.
Franks bedste indtjeningsmåneder er oktober - december i 2016
og januar-september i 2018. Her har Franks samlede A- og
B-indkomst været 238.737 kr. svarende til 19.895 kr. pr. måned
(238.737 kr. / 12 måneder).

Kontakt din a-kasse og få mere at vide om de nye regler

Da dagpengesatsen udregnes som 90% af gennemsnittet
af de 12 bedste måneder, fratrukket 8% am-bidrag, giver
det Frank en dagpengesats på 16.473 kr. pr. måned
(90% af (19.895 kr. - 8% am-bidrag)).
Den maksimale dagpengesats udgør 18.633 kr. pr. måned.
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EKSEMPEL
Kombineret A-indkomst og selvstændig virksomhed

Handicaphjælper
med webshop
Hanne har været timelønnet handicaphjælper i tre år, men da den
handicappede person flytter, bliver hun opsagt. Sideløbende med jobbet
som handicaphjælper har hun drevet en mindre webshop i fire års tid,
hvor hun har solgt hjemmedesignede smykker. Hanne melder sig ledig
og ansøger om dagpenge d. 1. november 2018.

Sådan optjener Hanne sin ret til dagpenge, og sådan beregnes hendes
dagpengesats og indkomst ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Alle satser er 2018 satser og beregningerne er fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag.

Dagpengeret
Hanne optjener sin dagpengeret på baggrund af sin samlede indkomst de sidste tre år (1. november 2015 - 31. oktober 2018). Her
har Hanne haft en variabel A-indkomst på mellem 0 og 13.904 kr.
pr. måned, som samlet over de 36 måneder har givet en indkomst
på 212.456 kr. Derudover har Hanne et overskud fra sin selvstændige virksomhed fra 2015 (via årsopgørelsen) på 82.556 kr. I 2016 gav
webshoppen et samlet overskud på 47.280 kr., og i 2017 et samlet
overskud på 63.306 kr. Da årsopgørelsen for 2018 først foreligger i
løbet af 2019, kan Hanne ikke medregne den indtægt til optjenin-

gen af dagpengeret. Hanne har ikke fået indberettet B-indkomst
til indkomstregistret i 2015, hvorfor der ikke skal ske et fradrag i
indtægten på årsopgørelsen 2015.
Hannes samlede indtægt bliver således 405.598 kr. (A-indkomst
212.456 kr. + overskud fra webshop på 82.556 kr. + 47.280 kr. +
63.306 kr.). Hun har ingen måneder ramt indkomstloftet på 19.029
kr. pr. måned. Da indkomstkravet er på 228.348 kr., har Hanne
optjent sin dagpengeret.

Dagpengesats
Hannes dagpengesats beregnes ud fra de bedste 12 indtjeningsmåneder inden for de sidste 24 måneder. Hannes 12 bedste indtjeningsmåneder ligger i 2017. I 2017 havde virksomheden et samlet
overskud på 63.306 kr. I 2017 har Hanne fået indberettet A-indkomst på: 13.704 kr. i 9 måneder og 9.087 kr. i tre måneder.
Her har Hannes samlede A-indkomst og overskud af webshop

været 186.201 kr. svarende til 15.517 kr. pr. måned
(186.201 kr. / 12 måneder). Da dagpengesatsen udregnes
som 90% af gennemsnittet af de 12 bedste måneder, fratrukket
8% am-bidrag, giver det Hanne en dagpengesats på 12.848 kr.
pr. måned (90% af (115.517 kr. - 8% am-bidrag)). Den maksimale
dagpengesats udgør 18.633 kr. pr. måned.

Selvstændig bibeskæftigelse med supplerende dagpenge
Da Hannes webshop kan defineres som bibeskæftigelse (se side
5), kan hun videreføre den som selvstændig bibeskæftigelse med
supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger. De timer
hun bruger på webshoppen modregnes i hendes dagpenge, mens
overskuddet fra virksomheden ikke berører dagpengene.
Hanne kan også bruge det beskattede overskud til at optjene ny
dagpengeret.

Da Hanne bruger 55 timer på virksomheden pr. måned*, bliver
hendes dagpenge nedsat med 4.407 kr. pr. måned (12.848 / 160,33
timer x 55 timer). Til gengæld har hun et overskud af virksomheden
på 7.558 kr. pr. måned, så Hannes samlede indtægt bliver således
15.999 kr. pr. måned (12.848 kr. – 4.407 kr. + 7.558 kr.) i de 30 uger,
hun kan modtage supplerende dagpenge*.

* Ovenstående er udregnet som et gennemsnit. Typisk vil timer og indtjening variere fra måned til måned, når man modtager supplerende dagpenge.

Kontakt din a-kasse og få mere at vide om de nye regler
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De vigtigste ord og begreber
Vil du have uddybet nedenstående kontakt da din a-kasse

B-indkomst, hvoraf der betales AM-bidrag
B-indkomst, hvoraf der er betalt AM-bidrag, kan medregnes til indkomstkravet,
beskæftigelseskravet og beregning af
dagpengesatsen. B-indkomsten dokumenteres via dine årsopgørelser. Du skal
selv sørge for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af din B-indkomst. Hvis
du modtager B-indkomst, der indgår i en
virksomhed, er der tale om selvstændig
virksomhed.
Beskæftigelseskonto
Når du får ret til dagpenge, får du oprettet en beskæftigelseskonto. Her registreres
de løntimer, du har fået indberettet, efter
at du har fået ret til dagpenge. Der kan i
nogle tilfælde også registreres forhold, der
sidestilles med løntimer samt arbejde i udlandet. Du kan se de registrerede timer via
Mine dagpengetællere på Jobnet.dk.
Timerne på beskæftigelseskontoen kan du
bruge til at forlænge din ret til dagpenge
med op til ét år. Du kan også bruge timerne
til at genoptjene en ny to-årig dagpengeret. Hvorvidt du har timer på din beskæftigelseskonto eller ej er også afgørende
for, om du skal opfylde et indkomstkrav
eller et beskæftigelseskrav for at få ret til
dagpenge.
Beskæftigelseskrav
Når du har fået ret til en dagpengeperiode og har gyldige timer på beskæftigelseskontoen, skal du opfylde et beskæftigelseskrav for at genoptjene retten til
dagpenge. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret, skal have fået indberettet 1.924
løntimer i optjeningsperioden (1.258 løntimer for deltidsforsikrede). Det svarer til ét
års fuldtidsarbejde inden for tre år.
B-indkomst, selvstændig virksomhed mv.
omregnes til timer med omregningssatsen.
Formueforvaltning
Din aktivitet defineres som formueforvaltning, når du: 1) Har lejeindtægter fra ud-

lejning af fast ejendom, hvis du ikke har
haft personligt arbejde med udlejningen
2) Passivt ejer en virksomhed, og du dermed ikke har personligt arbejde i virksomheden 3) Ejer en bortforpagtet virksomhed
4) Forvalter egen formue, herunder køber
og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer, eller 5) I øvrigt
ikke eller i meget begrænset omfang har
personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet.

arbejdende eller medejende
ægtefælle, kan du også først genindtræde i virksomheden efter jobsøgningsperioden. Hvis du ophører som følge
af konkurs eller fra bibeskæftigelse, er der
ingen jobsøgningsperiode.

Fritidsbeskæftigelse
Din aktivitet anses for fritidsbeskæftigelse,
hvis aktiviteten hverken er lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Der skal dog være tale om
en erhvervsmæssig aktivitet. Det betyder,
at f.eks. hobbyer og andre fritidsaktiviteter
ikke går ind under denne definition. Derudover vil der være tale om fritidsbeskæftigelse, hvis aktiviteten står på en særlig liste
med blandt andet: deltidslandbrug, drift
af en udlejningsejendom med op til 10 lejemål, drift af fredskov på højst fem hektar,
ubetydeligt arbejde i forbindelse med egne
vedvarende energikilder (solceller, vindmøller mv.), biavl med op til 20 bistader. Du
skal i disse tilfælde træffe beslutning om,
hvorvidt en aktivitet skal anses for selvstændig virksomhed eller fritidsbeskæftigelse, når du melder dig ledig.

Lønmodtageraktivitet
Din aktivitet anses for lønmodtageraktivitet, hvis:
1) du har fået udbetalt løn i et ustøttet,
sædvanligt beskæftigelsesforhold, der
er i overensstemmelse med gældende
overenskomster eller i øvrigt er udført på
almindelige løn- og arbejdsvilkår,
2) der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og
3) indtægten beskattes som personlig
indkomst (A og B- indkomst).

Indkomstkrav
Når du ikke har timer på beskæftigelseskontoen, hvis timerne er forældet, eller hvis
du aldrig har modtaget dagpenge, skal du
opfylde et indkomstkrav for at få dagpengeret. Som fuldtidsforsikret skal du inden
for de seneste tre år have fået indberettet mindst 228.348 kr. i samlet indkomst.
Der kan højest medregnes 19.029 kr. pr.
måned. Som deltidsforsikret skal du inden
for de seneste tre år have fået indberettet
mindst 152.232 kr. i samlet indkomst.
Der kan højest medregnes 12.686 kr. pr.
måned. Deltidsforsikrede skal således
også bruge et år til at optjene retten til
dagpenge. Beløbene gælder i 2018.
Jobsøgningsperiode
Når du ophører med din virksomhed som
hovedbeskæftigelse, får du en jobsøgningsperiode på seks måneder, hvor du
ikke må starte selvstændig virksomhed eller indtræde i en virksomhed eller selskab
ved siden af dagpengene. Hvis du er med-

Venteperiode
Venteperiode er en periode, hvor du
ikke kan modtage dagpenge, efter du er
ophørt med din virksomhed.

Ophør med drift af selvstændig
virksomhed
Der er en række ophørsgrunde i reglerne,
som du skal opfylde for at kunne modtage
dagpenge, hvis du har drevet selvstændig
virksomhed som hovedbeskæftigelse.
Du kan fx anses for ophørt med en virksomhed, når virksomheden er registreret
som ophørt i CVR-registret. De skattemæssige forpligtelser (moms) skal være
overdraget eller afsluttede.
Selvstændig bibeskæftigelse
Din selvstændige virksomhed defineres
som bibeskæftigelse, hvis du før ledigheden havde mindst 80 indberettede løntimer i gennemsnit pr. måned i de seneste seks måneder, samt mindst én løntime
i fem af de seneste seks måneder inden
din ledighed samtidig med driften af virksomheden. Virksomheden anses også for
bibeskæftigelse, hvis du starter den op i
dagpengeperioden.
Selvstændig hovedbeskæftigelse
Din selvstændige virksomhed defineres
som din hovedbeskæftigelse, hvis den ikke
kan defineres som din bibeskæftigelse (se
ovenfor). Driver du din virksomhed som
din hovedbeskæftigelse, skal din virksomhed være ophørt, før du eventuelt kan få
dagpenge.

Alle satser er 2018 satser

A-indkomst, hvoraf der betales AM-bidrag
A-indkomst, hvoraf der er betalt AMbidrag, kan medregnes til indkomstkravet
og beregning af dagpengesatsen. Det er
f.eks. løn, feriepenge, løn under barsel eller
sygdom, sygeferiepenge m.v. Af disse indkomster betales der A-skat, og indkomsten
er indberettet til indkomstregistret. A-skat
indeholdes principielt af arbejdsgiveren.

