Vidste du at .........
Efterløn - for og imod tilladelse til selvstændig
virksomhed som bibeskæftigelse (400 timer)

Skemaet viser nogle af de forhold, der kan have betydning for, om du får
tilladelse til at modtage efterløn, mens du driver selvstændig virksomhed.
Oversigten gælder kun selvstændig virksomhed efter den såkaldte
400-timers-ordning.
Skemaet er delt op på brancher og er kun vejledende. A-kassen foretager i hver
enkelt sag en konkret vurdering.
Taler for tilladelse

Taler for afslag

Fiskeri

• Fangst fra små fartøjer
• Geografisk afgrænset fangst
område
• Udelukkende fangst med kroge,
garn eller ruser
• Begrænset fangst af enkelte fiskearter samt mindre bifangster

• Fangst fra større fartøjer
• Ikke geografisk afgrænset
fangstområde
• Kvotens størrelse
• Flere typer fangstmetoder
• Mulighed for at trawle på båden

Landbrug

• Mindre landbrug
• Normtimerne indikerer, at det
kan holdes indenfor timetallet

• Arealets størrelse og afgrødernes
art i henhold til det normale for
branchen ikke kan holdes inden
for 400 timer
• Antallet af dyr i henhold til det
normale for branchen ikke kan
holdes inden for 400 timer

Terapeuter • Lille afgrænset kundekreds
/alternative • Ingen annoncering
behandlere • Begrænset åbningstid

• Åbningstidens længde
• Mange behandlinger
• Timepris gange behandlinger gør,
at Dækningsbidrag 1 kan overstige
det tilladte.
• Aftaler med sygesikringen, Falck
og andre større virksomheder.

Salg/butik

• Ikke afgrænset eller stor potentiel
kundekreds
• Annoncering
• Internetsalg
• Åbningstidens længde
• Ikke afgrænset antal markedsdage
• Hvis omsætningen er afhængig
af andres arbejdsindsats – fx hvor
der opnås provision af nye sælgeres
omsætning.
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• Lille fast kundekreds
• Salg fra bopæl eller mindre
forretning
• Begrænset åbningstid
• Begrænset eller ingen annon
cering

Taler for tilladelse

Taler for afslag

Kunstnere

• Færdiggørelse af enkelt specifik
opgave
• Enkelte specifikt definerede
værker
• Lille afgrænset salgsområde

• Ikke afgrænset produktion
• Store eller ikke afgrænsede salgssteder
• Internetsalg
• Professionelt og kvalitetsmæssigt
højt niveau, så Dækningsbidrag 1
ikke kan holdes under grænserne.

Udlejning

• Små udlejningsejendomme
• Dækningsbidrag 1 ikke har været
over det tilladte.
• Udlejning af få værelser i turistsæsonen, hvis der ikke annonceres
via fx turistforening eller andre
formidlere.

• Større udlejningsejendomme
• Flere lejemål
• Hvis der er meget arbejde forbundet
med udlejningen
• Dækningsbidrag 1 har oversteget
det tilladte

Konsulenter • Få faste kunder, der kun kan udfø
res mindre bestillingsopgaver for
/liberale
• Præcis beskrivelse af bl.a.
erhverv
kundegrundlag, arbejdsopgaver,
nettoomsætning, vareforbrug.
• Dokumentation for timeforbrug
hos nuværende kunder.

• Ikke afgrænset eller stor potentiel
kundekreds
• Annoncering
• Internetsalg / hjemmeside
• Åbningstidens længde

OBS:
Dækningsbidrag 1 er virksomhedens nettoomsætning minus vareforbrug.
Vareforbruget består kun af udgifter, der varierer i forhold til omsætningen i virksomheden.
Dækningsbidrag 1 må ikke i regnskabsåret overstige 83.887 kr. (2021).
Dækningsbidrag 1 bliver reguleret hver år.
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