Selvstændig som hoved- eller bierhverv
Hvornår er du selvstændig som hoved- eller bierhverv, og hvad betyder det for dig?
Er du selvstændig som hovederhverv, betyder det, at du ikke kan modtage dagpenge.
Er du selvstændig som bierhverv, kan du modtage dagpenge i en begrænset periode.
Det har derfor stor betydning for dig, hvilken kategori du placeres i.
Hvis du har flere aktiviteter, vurderes de hver for sig. Du kan f.eks. godt være lønmodtager med én aktivitet og samtidig honorarmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende med dine andre aktiviteter.
Selvstændig som hovederhverv
Helt overordnet afgøres din status som selvstændig først og fremmest af, om du har
eller påtager dig en økonomisk risiko ved din aktivitet, og om du i væsentligt omfang
udfører arbejde i virksomheden.
Ved økonomisk risiko forstås, at du risikerer at få et tab ved aktiviteten, fordi der er flere
udgifter end indtægter. Den tid du lægger i virksomheden, er ikke en økonomisk risiko,
selvom du måske ikke får betaling. En økonomisk risiko kan f.eks. skyldes, at du sælger varer
og har udgifter ved købet eller fremstillingen, som du risikerer ikke at få dækket. Eller du kan
blive nødt til at ombytte varen, tage varen retur eller udbedre skader på varen og betale
udgifterne herved eller betale en kompensation til din kunde. Udgifter til f.eks. transport til
arbejde, arbejdstøj, frokost i arbejdstiden anses for typiske udgifter i et lønmodtagerforhold,
og udgør ikke en økonomisk risiko.
Andre kriterier kan også have betydning, giver din virksomhed f.eks. underskud, vil der
bl.a. blive set på, om din virksomhed er tilrettelagt og drevet på en sådan måde, at den
kan forventes at blive rentabel. Den anses for rentabel, når overskuddet er så stort, at der er
plads til driftsøkonomiske afskrivninger (fradrag for faktisk værdiforringelse), forrentning af
den investerede kapital og aflønning af din arbejdsindsats.
Er du selvstændig som hovederhverv, skal du generelt være opmærksom på, at du ikke
automatisk er sikret i det sociale system i tilfælde af sygdom, barsel, ledighed, ulykke og
pension. Det betyder bl.a., at du skal være opmærksom på selv at etablere de nødvendige
forsikringer. Dog har du visse minimumsrettigheder ved sygdom og barsel.
Lønmodtager med selvstændigt bierhverv
- herunder honorarmodtager uden for ansættelsesforhold
Ved vurderingen af om du har et selvstændigt bierhverv, gælder andre forhold end økonomien.
Du kan derfor godt have store indtægter med dit bierhverv, uden at det har indflydelse på akassens vurdering.
I stedet er det vigtigt, hvorvidt du står til rådighed for arbejdsmarkedet, og antallet af
arbejdsstimer er afgørende. Dit selvstændige bierhverv må ikke overstige ca. 10-15 timer pr.

uge, hvis du skal stå til rådighed for et lønmodtagerarbejde på fuld tid (ca. 37 timer pr. uge).
Der skal dog altid foretages en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på, at der ikke er
sket en sammenblanding af indtægterne fra den selvstændige virksomhed og indtægten som
lønmodtager.
Mange kunstnere har et selvstændigt bierhverv, f.eks. som komponist,
udgiver af egne plader, billedkunstner eller andet. Men du kan også have et selvstændigt
bierhverv som honorarmodtager.
En honorarmodtager har indtægter uden en økonomisk risiko. Hvis du har sådanne indtægter,
og samtidig ikke er i et ansættelsesforhold, er du honorarmodtager. Det kunne f.eks. være:




at du holder et foredrag, skriver en artikel, en sang eller lignende,
at du modtager et engangsvederlag,
at du er freelancer, privatunderviser eller konsulent.

En del konsulenter, privatunderviser og freelancere er honorarmodtagere, da de ikke
har en økonomisk risiko – f.eks. løn til ansatte. Da freelanceren eller konsulenten ikke
er i et ansættelsesforhold, er de honorarmodtagere. Du anses skattemæssigt for
honorarmodtager, hvis du ikke er ansat hos den, der udbetaler dig honoraret.
Honoraret vil typisk være aftalt på forhånd ved et fast beløb for hver opgave, for hver
time eller lignende, og samtlige af dine udgifter kan typisk dækkes af honoraret.
Honoraret er som udgangspunkt ikke indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed,
for du har ikke en økonomisk risiko forbundet med at erhverve honoraret.
Hvis du kategoriseres som selvstændig med bibeskæftigelse, kan du modtage dagpenge
i 78 uger. Har du haft 962 timers (dvs. 6 måneders) arbejde som lønmodtager inden
for de sidste 18 måneder, har du optjent ret til en ny periode på 78 uger.
Hobbyvirksomhed
Hvis det primære formål med at drive virksomhed ikke er at opnå et overskud, men at
dyrke fritids- eller private interesser som f.eks. maleri eller ridesport, er der tale om
hobbyvirksomhed. Så længe det ikke drejer sig om din musikalske virksomhed, vil dette
som udgangspunkt ikke få indflydelse på din dagpengeret.
Hvis Skat derimod anser din musikalske virksomhed for hobbyvirksomhed f.eks. fordi der
gennem en længere årrække har været underskud, vil det indebære, at du ikke kan få
dagpenge, da du ikke har optjent arbejdstimer hertil.
Medlemskab hos ATP som selvstændig
Du skal være opmærksom på, at der er mulighed for, at du kan fortsætte dit medlemskab
af ATP, selvom du bliver selvstændig erhvervsdrivende. Det er dog visse betingelser, som
du skal opfylde. For nærmere information bedes du kontakte ATP.
Er du i tvivl om din status?
Hvis du er i tvivl, eller hvis der er tale om en selvstændig virksomhed, kan a-kassen hjælpe
dig med at vurdere, om det er som hoved- eller bierhverv i henhold til a-kasselovgivningen.
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