
Dagpenge for selvstændige 
 
Selvstændig bibeskæftigelse med dagpengeret 
Reglerne bygger i meget høj grad på konkrete vurderinger. Hvis du vil vide, hvad konsekvenserne er for dig, hvis du vil starte 
en virksomhed, må du derfor komme med en række oplysninger, og så afgør vi i a-kassen, om du kan få dagpenge eller ej. 

Du kan få en fornemmelse af, hvilke oplysninger vi skal bruge, ved at læse følgende oversigt over de grundlæggende regler. 

Til rådighed for arbejdsmarkedet 
Hvis du er tilmeldt jobcenteret som ledig og du er til rådighed for fuldtids lønmodtagerarbejde, kan du godt samtidig have 
selvstændig bibeskæftigelse med et antal timer om ugen. Der er ingen fast grænse for hvor mange timer, men jo flere du har, 
jo mere nærmer du dig den grænse, der gør, at du ikke kan få dagpenge. Eller at vi betragter din virksomhed som 
hovedbeskæftigelse - og så kan du heller ikke få dagpenge.  

Det er et krav, at du kan sandsynliggøre, at du kan have et lønarbejde på fuld tid, og samtidig udføre alle opgaver i din 
virksomhed. Det betyder i praksis, at du skal kunne udføre alt arbejde i virksomheden om aftenen eller i weekenden. Hvis du 
fx kun kan besøge kunder i dagtimerne, kan du ikke samtidig være i et lønarbejde, og så kan du ikke få dagpenge. 
 
Fradrag i dagpengene 
Du bliver trukket i dagpengene for alle de timer du bruger på din virksomhed. Vi blander os ikke i, hvor meget du tjener (eller 
taber) på din virksomhed.  
 
Dagpenge i 78 uger 
Når du melder dig ledig som almindelig lønmodtager, har du ret til dagpenge i 104 uger.  

Fra den dag du starter som selvstændig, har du kun ret til dagpenge i 78 uger. Når de 78 uger er brugt, må du lukke 
virksomheden, hvis du vil have dagpenge i de sidste 26 uger, der er tilbage af den oprindelige dagpengeret.  
 
En ny periode på 78 uger 
Når du har brugt dine 78 uger, kan du få en ny 78-ugers periode, hvis du har haft 962 timers almindeligt lønarbejde de 
seneste 18 måneder. Så hvis du kan skaffe lønarbejde nok, kan du blive ved med at drive din virksomhed som 
bibeskæftigelse. 
 
Hvornår er du selvstændig? 
Det er umuligt at sige noget kort om afgrænsningen mellem lønarbejde og selvstændig virksomhed. Hvis du arbejder som 
freelancer og får honorar for dit arbejde, vil det ofte blive betragtet som selvstændig virksomhed. Hvis du er momsregistreret 
vil du praktisk taget altid have status som selvstændig i a-kassen. 

Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, er du altid selvstændig hvis der er under 20 ansatte. Også selvom du har en 
ansættelse som almindelig lønmodtager!  

Efter skattereglerne kan man godt have sit eget ApS, og ansætte sig selv som lønmodtager. Det kan man ikke efter a-
kassereglerne. Så det kan godt være du skattemæssigt er lønmodtager, men i forhold til a-kassen er du selvstændig!  

Derfor hvis du har a-kassespørgsmål, så spørg os i a-kassen. Hvis du har skattespørgsmål så spørg dit skattekontor (eller din 
revisor). 
 
Hvis du stopper med din selvstændige bibeskæftigelse 
Hvis du starter som selvstændig, betragter vi dig som selvstændig indtil den dag vi har modtaget en skriftlig erklæring om, at 
du har lukket/solgt/bortforpagtet din virksomhed. 

Det gælder også selvom du i en lang periode ikke har haft en eneste opgave i virksomheden. 

 
  

 


