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Webinar den 13. november 2020



COVID-19

COVID-19 regler med særlige muligheder for dagpenge udløb den 31. oktober 2020. 

Herefter gælder almindelige regler.



Selvstændig

Du skal lukke din virksomhed:

- Ophørsbevis fra SKAT

- CVR ophør fra Erhvervsstyrelsen

Ret til dagpenge forudsætter:

➢Medlem i mindst 1 år.

➢Opfylder indkomstkravet.  Overskud på kr. 238.512 i alt på 3 seneste afsluttede 
indkomstår. Højest kr. 19.876 per måned.

➢Sats beregnes på 12 bedste måneder / 24 seneste måneder. 

Gennemsnit kr. 23.050 per måned giver højeste sats kr. 19.083 per

måned.



Selvstændig - Hvad skal du gøre?

Melde dig ledig på Jobnet.dk

Udfylde ledighedserklæring i selvbetjeningen på ajks.dk

Indsende Ophørsbevis og dokumentation for CVR-afmelding

Ret til dagpenge 3 uger efter ophør.

Først ny virksomhed igen om 6 måneder.



Freelancer

Du betragtes som lønmodtager.

Ret til dagpenge forudsætter:

➢Medlem i mindst 1 år.

➢Opfylder indkomstkravet.  Indkomst på kr. 238.512 / 3 seneste år. Højest kr. 
19.876 per måned.

➢Sats beregnes på 12 bedste måneder / 24 seneste måneder

Gennemsnit kr. 23.050 per måned giver højeste sats kr. 19.083 per 

måned.



Freelancer

Melde dig ledig på Jobnet.dk

Udfylde ledighedserklæring i selvbetjeningen på ajks.dk

Vi indhenter oplysninger om dine indtægter i indkomstregisteret.

Har du også virksomhed ved siden af, skal det være din bibeskæftigelse:

6 måneder tilbage: Lønarbejde i mindst 480 timer + lønarbejde i 5 af 6 måneder.

Hvis opstart mens ledig, så er det en bibeskæftigelse.



Dagpengeret

Du får 2 års dagpengeret, der skal bruges indenfor 3 år.

Højeste dagpengesats kr. 19.083 per måned før skat.

Dagpenge udbetales månedsvis til den sidste hverdag i måneden.

Du skal indsende dagpengekort og oplyse om timer og indkomst hver måned.

Rådighed: Aktivt jobsøgende og komme til møder/samtaler.



Supplerende dagpenge

Ret til 30 uger – et klippekort

Lønmodtager / freelancer: Uger med arbejde + ledighed tæller.

Selvstændig bibeskæftigelse: Alle uger tæller.

Alt arbejde og alle indtægter skal fratrækkes dagpengene.



AJKS

Kontakt os for personlig vejledning via selvbetjeningen eller telefonisk.

Karrieresamtale med en karrierevejleder, når du er meldt ledig.

Vejledning om dagpenge: Tal med en a-kassevejleder

Nyhedsbreve 

Information på hjemmesiden www.ajks.dk

Arrangementer: Webinarer med temaer. Gratis for alle medlemmer af AJKS.

http://www.ajks.dk/

