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Du er velkommen i El-fagets A-kasse – også som selvstændig 
 
Du kan sagtens være medlem af El-fagets A-kasse, når du arbejder som selvstændig erhvervs-
drivende (mester, installatør, mv.). 
 
Som medlem hos os har du helt samme ret til dagpenge og efterløn som en lønmodtager. Et a-
kasse-medlemskab sikrer derfor dig og din familie, hvis ordrebogen bliver tom, eller du vil lukke 
din virksomhed.   
 
Vi forsikrer kun selvstændige, der har en faglig tilknytning til el-faget. For det er vigtigt for os at 
være specialister på netop dit arbejdsmarked. På den måde er du sikret den mest professionelle 
hjælp og den bedste sparring til at komme videre inden for dit arbejdsmarked. 
 
Som selvstændig er du din egen arbejdsgiver. Derfor har du ikke brug for at organisere dig i 
Dansk El-Forbund. Er du medlem i forbundet, anbefaler vi, at du melder dig ud og kun bevarer 
dit medlemskab af a-kassen. Husk, at et a-kasse-medlemskab er fuldt ud fradragsberettiget – og 
din mulighed for at kunne modtage dagpenge.  
 

Særlige regler for selvstændige  

I denne pjece kan du læse, hvilke regler du skal opfylde for at få dagpenge, hvis du arbejder 
som selvstændig erhvervsdrivende.  
 
Reglerne gælder fra 1. oktober 2018.   
 

Kontakt os hellere en gang for meget end en gang for lidt  

Vi ved godt, at a-kasse-reglerne kan være svære at gennemskue. Det er derfor, du har os – så 
du kan fokusere på din virksomhed.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vi har lokale kontorer tæt på dig, hvor vo-
res dygtige personale altid er klar til at hjælpe dig. 
 
Find din lokalafdeling på hjemmesiden: www.def.dk/lokalafdelinger  
 

Hvornår er du selvstændig erhvervsdrivende? 

Dagpengereglerne læner sig op ad skattereglerne. Det betyder, at du som udgangspunkt er 
selvstændig i dagpengesystemet, hvis du bliver beskattet som selvstændig erhvervsdrivende. 
 
Du er selvstændig, uanset hvordan din virksomhed drives. Det kan være en enkeltmandsvirk-
somhed eller i selskabsform, fx A/S eller ApS.  
 
Typisk vil du også som selvstændig være tilmeldt offentlige registre, fx CVR-registeret med et 
CVR-nummer. Du vil også typisk være momsregistreret. 
 
Fremover vil du være at betragte som selvstændig erhvervsdrivende, hvis:  
 

• du personligt er beskæftiget med aktiviteter, der har et erhvervsmæssigt formål  

http://www.def.dk/lokalafdelinger
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• er registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR) eller har en lovbestemt pligt til regi-
strering 

• din indkomst bliver beskattet som selvstændig virksomhed  

• du arbejder i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse  

• du er medarbejdende ægtefælle (uden en lønaftale) 
 

Sådan får du dagpenge, hvis du bliver ledig  

Som selvstændig skal du opfylde følgende betingelser for at få dagpenge: 
 

• Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder 

• Du skal opfylde et indkomst- eller et beskæftigelseskrav før ophøret af virksomheden 

• Din virksomhed skal som udgangspunkt være ophørt helt. Der er mulighed for at afvikle 
virksomheden samtidig med dagpenge i en begrænset periode 

• Du skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og 
søge fuldtidsjob aktivt 

 

Ny måde at optjene dagpengeret på  

Fremover skal du opfylde et indkomstkrav for at få ret til dagpenge. Du skal have haft en ind-
komst på i alt 228.348 kr. (2018-niveau) inden for en periode på de seneste 3 afsluttede regn-
skabsår. Der kan højest medregnes 19.029 kr. pr. måned. Arbejdet skal være udført i en peri-
ode, hvor du har været medlem af en a-kasse.  
 
Hvis du udelukkende har indtægt ved selvstændig virksomhed, så er det dit overskud af virk-
somheden, som du er blevet beskattet af, der bliver brugt. 
 
Har du forskellige typer indtægt, kan du opfylde indkomstkravet ved at kombinere dem. Det der 
tæller med er: 
 

• A-indkomst fra arbejde som lønmodtager 

• B-indkomst, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af (som ikke indgår i drift af selvstændig 
virksomhed)  

• Overskud fra drift af selvstændig virksomhed 

• A-indkomst, som er udbetalt til dig fra et selskab, hvor du er medejer og har afgørende 
indflydelse   

 
Har du tidligere været ledig, skal du i stedet opfylde et beskæftigelseskrav på 1.924 timer inden 
for 3-års-perioden. Det er de samme indtægtstyper, der tæller med. Indtægterne bliver omregnet 
til timer af a-kassen.  
 

Ny måde at beregne dagpengesats på  

Din dagpengesats bliver også beregnet på baggrund af dit overskud af virksomheden eller en 
kombination af indtægt fra både lønmodtagerarbejde, herunder A-indkomst, B-indkomst og ind-
tægt fra drift af selvstændig virksomhed, hvis du har flere indtægtstyper.  
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Din sats bliver beregnet som et gennemsnit af din indtægt i de 12 bedste måneder ud af de 24 
måneder, der lå forud for du meldte dig ledig. Overskud fra selvstændig virksomhed vil blive for-
delt ud over de måneder, hvor du har drevet virksomheden. 
 

Ophør af virksomheden 

For at være ledig dagpengeberettiget skal dit personlige arbejde i virksomheden være ophørt 
mere end midlertidigt. 
 

Dit personlige arbejde er ophørt, når du har solgt eller lukket virksomheden. Det personlige ar-

bejde er også ophørt, hvis du af andre grunde mere end midlertidigt er afskåret fra at drive virk-
somheden. Du skal fx som hovedregel være momsafmeldt, og du må ikke længere have adgang 

til virksomhedens lokaler eller være i besiddelse af driftsmidler og inventar.  
 
Du skal dokumentere virksomhedsophøret ved at fremvise afmelding fra CVR-registret, momsaf-
melding og bekræftelse på ophøret fra SKAT. 
 
Har du drevet virksomheden som et anparts- eller aktieselskab, skal dine ejerandele være solgt. 
Salg eller bortforpagtning til ægtefæller, samlever og/eller umyndige børn giver ikke ret til dag-
penge. Hvis du ejer virksomheden sammen med andre, kan du vælge helt at udtræde af ejer-
kredsen. Du kan også ophøre ved at nedbringe din ejerandel, så du ikke længere har afgørende 
indflydelse på virksomheden. Dokumentation er registreringsbevis fra SKAT, hvor ændringerne 
fremgår.  
 
Dit ophør skal være mere end midlertidigt. Det er derfor ikke nok, at virksomheden lukker på 
grund af fx sæsonudsving, vejrforhold, strejke eller lignende. 
 
Hvis virksomheden er under afvikling, eller du ikke kan få dokumentationen fra de offentlige regi-
stre med det samme, kan du få dagpenge ved at erklære, at du er ophørt på tro-og-love.  
 
Hvis virksomheden ikke er endeligt ophørt, før du melder dig ledig, kan du få supplerende dag-
penge i op til 30 uger, mens du afvikler din virksomhed. Det er en betingelse, at du ikke driver 
virksomheden, udover hvad der kan anses for afvikling.   
 
Kontakt os under alle omstændigheder i forbindelse med ophør af virksomhed, så du kan få den 
rigtige vejledning. 
 

Karenstid ved ophør 

Du kan ikke få udbetalt dagpenge i de første 3 uger, efter at virksomheden er ophørt. Det gælder 
dog ikke, hvis ophøret skyldes konkurs, betalingsstandsning eller tvangsauktion. I de tilfælde er 
karenstiden 1 uge efter ophøret. 
 
Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor du er tilmeldt jobcenteret som ledig. 
 
Hvis du er ophørt på baggrund af en tro og love-erklæring, har du 2 måneder til at indsende do-
kumentation for dit ophør. Kan du først dokumentere ophøret efter de 2 måneder, får du tidligst 
dagpenge fra den dag, hvor du har dokumenteret ophøret.  
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Går der mere end 6 måneder, før du kan dokumentere dit ophør, kan du tidligst modtage dag-
penge, når du har indsendt dokumentationen.  
 

Selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde  

Hvis du bliver ledig fra et lønmodtagerarbejde og stadig har din selvstændige virksomhed, har 
du mulighed for at videreføre virksomheden i 30 uger, mens du er på dagpenge. Det kræver, at 
virksomheden kan anses for at være dit bierhverv.  
 
Det vil være tilfældet, hvis du har haft mindst 80 timer som lønmodtager i gennemsnit pr. måned 
i de seneste 6 måneder, forud for du melder dig ledig. Der skal være indberettet mindst 1 løn-
time i 5 af de 6 måneder.  
 
Der stilles ikke krav om, at arbejdet skal udføres på bestemte tidspunkter. Du må også gerne ar-
bejde fuld tid i virksomheden. Men du skal stadig være til rådighed for og søge andet lønarbejde. 
De timer, du arbejder i virksomheden, bliver trukket fra i dine dagpenge. 
 

Mens du er på dagpenge 

Rådighed 

Du kan kun få udbetalt dagpenge, så længe du står til rådighed for arbejdsmarkedet.  

 

Det betyder, at du skal være tilmeldt Jobnet.dk som ledig og med et varsel på en dag være i 
stand til at overtage ordinært arbejde som lønmodtager med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.  

 

Du skal også være aktivt jobsøgende og deltage i samtaler og aktiviteter, som din a-kasse og 

jobcentret indkalder dig til. 
 

Mulighed for iværksætteri 

Mens du er på dagpenge, kan du åbne en ny virksomhed i ledighedsperioden og drive den i op 
til 30 uger, uanset hvor mange timer du arbejder i virksomheden. Du får altså mulighed for at 
åbne en virksomhed, der på sigt kan blive dit hovederhverv, samtidig med at du får supplerende 
dagpenge. De timer, du arbejder i virksomheden, bliver trukket fra i dine dagpenge. 
 
Der er en venteperiode på 6 måneder fra dit ophør af den tidligere virksomhed, til du kan starte 
en ny virksomhed på dagpenge.  
 

Aktiviteter i ledighedsperioden 

Der er en lang række aktiviteter, du kan foretage dig, mens du er ledig – herunder formueforvalt-
ning, fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde. 
 
Fritidsaktiviteter er fx: 
 

• Drift af en udlejningsejendom med op til 10 lejemål 

• Drift af egen vindmølle eller solcelleanlæg 

• Drift af deltidslandbrug eller fredskov 
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• Biavl på op til 20 bistader 
 
De timer, du arbejder med aktiviteten, bliver trukket fra i dine dagpenge. 
 
Husk at give besked til a-kassen, hvis du har ønske om ovenstående. 
 

Hvis du vil vide mere 

Du finder alle dine breve fra a-kassen i Mit DEF: www.def.dk/mit-def  
 
Vil du vide mere om selvstændig virksomhed, kan du finde regler og pjecer på www.star.dk 
 
Følg også med på www.def.dk, som vi løbende opdaterer med nye regler, praksis og tilbud, som 
kan være relevante for dig. 

http://www.def.dk/mit-def
http://www.def.dk/

