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Tænk hele vejen rundt om ejer- og generationsskiftet  

Notat om social sikring 

 
Indledning 

I dette notat beskrives nogle af de forhold, som bør overvejes i forbindelse med et ejer- og generationsskifte. 
Notatet har fokus på de socialjuridiske aspekter i et ejer- og generationsskifte, herunder det forhold, at den 
selvstændige skal huske at sikre sig selv, sin medarbejdende ægtefælle og sine ansatte mod sygdom og ar-
bejdsulykker. Notatet har herudover fokus på de nye dagpengeregler fra 1. oktober 2018, samt de familie-
mæssige aspekter som bør overvejes, når man erhverver en landbrugsejendom.  
 
Notatet er udarbejdet i arbejdspakke 4.2. Opmærksomhedspunkter i forhold til et ejer- og generationsskifte 
under projektet Giv stafetten videre til nye kræfter i dansk landbrug. Projektets fokus har særligt været på 
købersiden. Der er dog enkelte opmærksomhedspunkter, som bør iagttages i forhold til sælger. Dette gælder 
særligt, hvis sælger overgår til efterløn eller folkepension. Notatet vil derfor også kort berøre disse to forhold. 
 
 
1. Sygdom  

Sygdom er ubelejligt for de fleste, men som selvstændig erhvervsdrivende rammer en sygdomsperiode 
endnu hårdere, da man ikke er sikret en lønindtægt under sygdom. Loven foreskriver, at en selvstændig er-
hvervsdrivende, efter opfyldelse af visse nærmere fastsatte betingelser, kan få sygedagpenge efter 2 ugers 
sygdom. De første 14 dage af en sygedomsperiode er således for den selvstændiges egen regning, og den 
selvstændige vil herefter maksimalt være berettiget til sygedagpengesatsen, svarende til 4.300 kr. pr. uge. 
(2018-sats). Det kan derfor være en rigtig god idet, at tegne en forsikring mod sygdom. 
 
1.1  Sygedagpengeforsikring til den selvstændige selv 
Hvis den selvstændige erhvervsdrivende tegner en sygedagpengeforsikring, sikres den selvstændige som 
minimum ret til 2/3 af det højeste sygedagpengebeløb. 
 
En af fordelene ved forsikringen er, at den dækker uanset om man kan dokumenteret en arbejdsfortjeneste. 
En landmand der kører med underskud vil således via forsikringen være sikret en indtægt ved sygdom, hvil-
ket ikke ville være tilfældet uden sygedagpengeforsikringen, da sygedagpenge fra kommunen forudsætter, 
at der er et beregningsgrundlag1. 
 
En anden fordel ved forsikringen er, at den selvstændige kan få dækning fra 1. eller 3. sygefraværsdag. I til-
fælde af flere kortvarige sygeforløb under 14 dages varighed, vil forsikringen således være meget fordelag-
tig, da den selvstændige maksimalt vil komme til at afholde udgiften hertil i de to første sygedage.  

                                                      
1 Som beregningsgrundlag for selvstændige anvendes den sidste årsopgørelse fra SKAT. Der tages ud-
gangspunkt i virksomhedens overskud, herunder overskud ved udlejningsejendomme og indtægter ved bort-
forpagtning.  



 

 
En tredje fordel ved forsikringen er, at den også kan tegnes for den selvstændiges medarbejdende ægte-
fælle. Praksis viser, at der gives afslag på sygedagpenge til en medarbejdende ægtefælle, som ikke kan do-
kumentere nogen arbejdsfortjeneste og som ikke er frivillig forsikret. Dette gælder også selvom den mang-
lende indtægt er begrundet med, at det skattemæssigt ikke kan betale sig at overføre indtægt til den medar-
bejdende ægtefælle.  
 
En fjerde fordel ved sygedagpengeforsikringen er, at den giver ret til minimumsydelsen (2/3 af sygedagpen-
gebeløbet) under barsel, uanset om der kan dokumenteres en indtægt, der berettiger hertil. Det er dog en 
forudsætning for udbetaling under barsel, at den selvstændige er berettiget til barselsdagpenge, dvs. opfyl-
der beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge.   
 
1.1.2 Forsikringens dækning 
Forsikringen kan enten tegnes, så den dækker fra 1. eller 3. sygefraværsdag. Herudover kan den selvstæn-
dige vælge om dækningsgraden skal være 2/3 af højeste sygedagpengebeløb (minimumsydelsen) eller om 
dækningen skal udgøre højeste sygedagpengebeløb.  
 
Retten til højeste sygedagpengebeløb er betinget af, at indtægten ved selvstændig virksomhed berettiger til 
udbetaling af højeste sygedagpengebeløb, hvorimod minimumsydelsen udbetales uanset om indtægten er 
lavere og uanset, om der kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste.  
 
Forsikringen dækker ikke alene de første 2 uger af den selvstændiges sygefravær. Forsikringen dækker 
også eventuel efterfølgende sygefravær, men dog ikke i en længere periode end sygedagpengereglerne fo-
reskriver, dvs. i 24 uger for selvstændige.  
 
Forsikringen dækker ikke selvstændige erhvervsdrivende, som driver selvstændig virksomhed i selskabs-
form. Den selvstændige vil i en sådan situation blive anset for at være ansat som lønmodtager i selskabet. 
Den selvstændige kan i stedet blive dækket gennem sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere, 
som tegnes af selskabet.   
  
1.1.3 Betingelser for optagelse 
Optagelse i sygedagpengeforsikringen forudsætter, at der er indtægt i virksomheden. Det forhold, at der for 
eksempel indskydes kapital i virksomheden i opstartsfasen, vil ikke være tilstrækkeligt til, at den selvstæn-
dige vil kunne optages i forsikringen, da der ikke er tale om en indtægt. Har virksomheden således hverken 
kunder eller indtægt, vil den selvstændige ikke kunne optages i sygedagpengeforsikringen.  
 
Til indtægt som selvstændig erhvervsdrivende regnes erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes den 
pågældendes egen arbejdsindsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed og som ikke er lønindtægt indtjent i 
et lønmodtagerforhold, arbejdsløshedsdagpenge eller A-indkomst, indtjent ved arbejde for selskabet.  
 
Herudover vil en medarbejdende ægtefælles indtægt blive regnet for selvstændig erhvervsindtægt, medmin-
dre der er tale om en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A. Dette betyder samtidig, at en medarbejdende 
ægtefælle, der har indgået en lønaftale med sin ægtefælle ikke vil kunne blive optaget i sygedagpengeforsik-
ringen for selvstændige erhvervsdrivende, da ægtefællen vil blive set som lønmodtager. Ægtefællen skal i en 
sådan situation i stedet sikres ved at ejeren af virksomheden (den anden ægtefælle) tegner en sygedagpen-
geforsikring for private arbejdsgivere. 
 



 

1.1.4 Tegning af sygedagpengeforsikring 
Sygedagpengeforsikringen tegnes hos Udbetaling Danmark. 
 
Præmien på forsikringen varierer alt efter om den selvstændige ønsker dækning fra 1. eller 3. fraværsdag og 
alt efter om der ønskes minimumsdækning eller højeste sygedagpengebeløb.  
 
Præmien i 20182 ses nedenfor: 
 
For selvstændige med ret til sygedagpenge fra første fraværsdag opkræves pr. år: 

- Med 1/1 sats = 4.305 kr.  
- Med 2/3 sats = 2.870 kr.  

 
For selvstændige med ret til sygedagpenge fra tredje fraværsdag opkræves pr. år: 

- Med 1/1 sats = 2.787 kr.  
- Med 2/3 sats = 1.858 kr.  

 
Som udgangspunkt er der 6 måneders karens regnet fra det tidspunkt, hvor den selvstændige optages i for-
sikringen. Der er således som udgangspunkt en venteperiode på 6 måneder, før forsikringen får virkning. 
Ved ulykkestilfælde er der dog ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag selvom venteperioden endnu 
ikke er udløbet.  
 
Endeligt skal det nævnes, at der for nyetablerede ikke vil gælde en venteperiode, hvis den nyetablerede bli-
ver optaget i forsikringsordningen inden 3 måneder efter overgangen fra lønarbejde til selvstændig erhvervs-
virksomhed. 
 
1.2  Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere – dækker medarbejdernes sygefravær 
Beskæftiger den selvstændige erhvervsdrivende ansatte, kan det være en god ide, at tegne en forsikring, 
som dækker den selvstændiges udbetaling af sygedagpenge til en syg medarbejder fra anden fraværsdag i 
arbejdsgiverperioden.  
 
Drives den selvstændige virksomhed i selskabsform, f.eks. som et A/S, ApS, s.m.b.a. eller I/S, vil den selv-
stændig også skulle tegne nærværende forsikring (sygedagpengeforsikring private arbejdsgivere) for at 
være dækket mod egen sygdom. Årsagen hertil er, at en selvstændig, der driver virksomhed i selskabsform, 
anses for at være ansat som lønmodtager i selskabet og derfor omfattet af denne forsikring og ikke sygedag-
pengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende.  
 
1.2.1 Forsikringens dækning 
Tegnes en sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere, vil arbejdsgiveren opnå ret til refusion af syge-
dagpenge til en syg medarbejder fra 2. fraværsdag. Retten til refusion forudsætter, at medarbejderen opfyl-
der beskæftigelseskravet.  
 
Forsikringen dækker alene sygdomstilfælde, som er opstået efter at forsikringen er trådt i kraft. En arbejdsgi-
ver vil således ikke kunne få refusion for udbetaling af sygedagpenge til en lønmodtager, som allerede er 
sygemeldt på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden. Dette gælder uanset om medarbejderen fortsat er 
syg efter forsikringens ikrafttræden.  
 
                                                      
2 Prisen reguleres årligt hver den 1. april. 



 

1.2.2 Betingelser for optagelse 
Det er alene mindre private arbejdsgivere, som kan tegne forsikringen. For at være en mindre privat arbejds-
giver må virksomhedens lønudgifter i det forudgående kalenderår ikke overstige 7.525.000 kr. (2018-sats). 
 
Herudover stilles der krav om, at arbejdsgiveren har et CVR/SE-nummer, som er aktivt for indeholdelse af A-
skat.  
 
1.2.3 Tegning af sygedagpengeforsikring 
Sygedagpengeforsikringen tegnes hos Udbetaling Danmark. Tilmeldingsblanketten tilgås via virk.dk. 
 
Forsikringspræmien beregnes som en procentdel3 af virksomhedens samlede lønudgift. Procentdelen udgør 
i 2018 0,71 pct.  
 
Ved opgørelsen af virksomhedens samlede lønudgifter indgår som udgangspunkt alle virksomhedens lønud-
gifter, uanset om de er A- eller B-indkomst for den ansatte efter kildeskatloven.  
 
1.2.4 Udelukkelse af forsikringen 
Overstiger de samlede lønudgifter i et år 9.288.000 kr. (2018-sats), vil arbejdsgiveren blive udelukket af for-
sikringen.  Arbejdsgiver vil også blive udelukket, hvis lønudgifterne i tre på hinanden følgende kalenderår ef-
ter oplysning fra SKAT overstiger 7.525.000 kr.  (2018-sats).  
 
Udelukkelsen vil have virkning fra udgangen af den måned, hvor Udbetaling Danmark får kendskab til, at ar-
bejdsgiverens lønudgifter overstiger de nævnte grænser.  
 
 
2. Arbejdsskadesikring 

Ulykkesstatistikken taler desværre sit tydelige sprog. Landbruget er et farligt erhverv. Hvert år kommer rigtig 
mange landmænd alvorligt til skade, og antallet af dødsulykker er alarmerende højt sammenlignet med an-
dre erhverv. Det kan derfor kun anbefales, at alle landmænd får tegnet en forsikring, der dækker arbejdsska-
der, herunder arbejdsulykker og erhvervssygdomme.  
 
Tegning af en arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for en selvstændig, der beskæftiger ansatte her i landet. 
Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker imidlertid kun den selvstændiges ansatte, og altså ikke den 
selvstændige selv eller den selvstændiges medarbejdende ægtefælle. Ønsker den selvstændige selv at 
være dækket efter arbejdsskadesikringsloven, skal der tegnes yderligere en arbejdsskadeforsikring, en så-
kaldt indehaverarbejdsskadeforsikring.  
 
2.1    Den lovpligtige arbejdsskadesikring 
Arbejdsgiver har en sikringspligt efter loven, når han beskæftiger ansatte her i landet. Sikringspligten inde-
bærer, at arbejdsgiver skal tegne forsikring mod følgerne af en arbejdsulykke, således hans risiko for ulykker 
overføres til et forsikringsselskab. Arbejdsgiver er herudover forpligtet til at tilslutte sig Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring mod følgerne af erhvervssygdomme.  
 

                                                      
3 Procentsatsen reguleres årligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  



 

Forpligtelsen består uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet og uanset varighed. Selv en midlertidig eller 
forbigående ansættelse vil udløse en pligt for arbejdsgiver, til at tegne en forsikring efter arbejdsskadesik-
ringsloven.  
 
Er landmanden derimod kun sig selv evt. med hjælp fra en medarbejdende ægtefælle, gælder der ingen pligt 
til at tegne forsikring mod følgerne af en arbejdsulykke. Det kan dog være en rigtig god ide at gøre, da man 
som selvstændig er meget sårbar, hvis man kommer ud for en arbejdsulykke, og ikke er i stand til at arbejde 
i en given periode. 
 
Tegner arbejdsgiveren ikke den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for sine ansatte, og kommer den ansatte 
ud for en ulykke på arbejdspladsen, vil arbejdsgiveren som udgangspunkt hæfte for den erstatning og/eller 
godtgørelse, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udbetalt til medarbejderen efter arbejdsskadesik-
ringslovens bestemmelser. Arbejdsgiveren vil herudover også skulle indbetale et beløb til Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring svarende til de præmier, der skulle have været indbetalt til et forsikringsselskab, men som 
ikke er blevet indbetalt, på grund af den manglende tegning af forsikringen. 
 
2.1.1     Hvad dækker forsikringen 
Forsikringen dækker arbejdsskader. Ved en arbejdsskade forstås arbejdsulykker og erhvervssygdomme, 
som er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. 
 
For at der kan være tale om en arbejdsulykke, er det en betingelse, at skaden sker pludseligt eller inden for 
5 dage. Herudover er det en betingelse, at der er sammenhæng mellem den skade eller sygdom, der er ind-
truffet, og det arbejde, der er udført. En ulykke, der alene må forventes at give forbigående gener, anses ikke 
for en arbejdsulykke. 
 
Er man inden for forsikringens dækningsområde kan der under nærmere fastsatte betingelser ydes:  

• betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler 
• erstatning for tab af erhvervsevne 
• godtgørelse for varigt mén 
• overgangsbeløb ved dødsfald 
• erstatning for tab af forsørger 
• godtgørelse til efterladte 

 
2.1.2 Tegning af den lovpligtige forsikring 
Tegningen af forsikringen er delt i to, således arbejdsgiveren skal  

1) tegne en arbejdsulykkeforsikring i et forsikringsselskab, som udbyder ulykkesforsikringer og  
2) tilmelde og indbetale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som dækker erhvervssygdomme. 

 
 
2.2      Frivillig indehaverarbejdsskadesikring  
Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller er som hovedregel ikke omfattet af lov om 
arbejdsskadesikring. Så selvom arbejdsgiveren har tegnet en forsikring efter loven for sine ansatte, så vil for-
sikringen hverken indebære en dækning af arbejdsgiveren selv eller dennes medarbejdende ægtefælle.  
 
Den selvstændige vil dog kunne sikre sig selv og sin medarbejdende ægtefælle efter loven ved at tegne en 
frivillig indehaverarbejdsskadeforsikring i et forsikringsselskab og ved at tilmelde sig Arbejdsmarkedets Er-



 

hvervssikring. I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren beskæftiger ansatte, vil der således skulle tegnes to selv-
stændige forsikringer mod arbejdsskader. En der dækker de ansatte (den lovpligtige), og en der dækker ar-
bejdsgiveren selv (den frivillige). Ønskes en medarbejdende ægtefælle også dækket, skal der også tegnes 
en frivillig forsikring for ham/hende. 
 
Drives virksomheden imidlertid som et A/S eller et ApS, vil både den selvstændig og den medarbejdende 
ægtefælle være omfattet af den lovpligtige forsikring uden at tegne en frivillig indehaverarbejdsskadeforsik-
ring, da den selvstændig og den medarbejdende ægtefælle i en sådan situation betragtes som lønmodtagere 
ansat af selskabet. 
 
2.2.1   Hvad dækker den frivillige indehaverarbejdsskadeforsikring 
Tegnes en indehaverarbejdsskadeforsikring vil den selvstændige være dækket efter reglerne i arbejdsskade-
forsikringsloven. Der henvises derfor til Arbejdsskadeforsikring, afsnit 2.1.  
 
2.2.2   Hvordan tegnes den frivillige indehaverarbejdsskadeforsikring 
Indehaverarbejdsskadeforsikringen tegnes i et forsikringsselskab. Herudover skal den selvstændige tilmelde 
og indbetale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 
 
2.3  Alternativ til den frivillige indehaverarbejdsskadeforsikring 
Som et alternativ til den frivillige indehaverarbejdsskadeforsikring kan den selvstændige i stedet vælge at 
tegne særskilte forsikringer mod bl.a. tab af erhvervsevne og varigt mén. 
 
Ofte vil en privat forsikring mod tab af erhvervsevne være billigere end den frivillige indehaverarbejdsskade-
forsikring. Dette skyldes, at en private forsikring mod tab af erhvervsevne ikke er underlagt arbejdsskadesik-
ringslovens regler, herunder kravet om, at der kun skal være et erhvervsevnetab på 15 %, før der kan ske 
udbetaling. Ofte vil en privat forsikring mod tab af erhvervsevne stille krav om, at erhvervsevnetabet skal ud-
gøre 50 % eller 75 %, før der kan ske udbetaling.  
 
Da en privat forsikring mod tab af erhvervsevne således ikke er underlagt reglerne i arbejdsskadesikringslo-
ven er det vigtigt, at forsikringen ikke kun vælges ud fra prisen. Der kan være stor forskel i de forskellige for-
sikringsselskabers vilkår for udbetaling, dækning, karensperiode og ophør. Vilkår som alle vil have en afsmit-
tende effekt på prisen. Ved tegning af en privat forsikring mod tab af erhvervsevne, er det derfor vigtigt nøje 
at gennemgå forsikringens vilkår, således det sikres, at forsikringen lever op til de forventninger, som den 
selvstændige har til forsikringen, hvis uheldet skulle være ude.   
  
 
3. Arbejdsløshed 

Som nystartet erhvervsdrivende er ambitionerne høje, og tiltroen til en selv og ens formåen er stor, men lige-
som man bør sikre sig selv mod sygdom og arbejdsskader, bør man også som selvstændig sikre sig mod 
arbejdsløshed. Ingen ved hvad fremtiden bringer, og der kan komme uforudsete udfordringer som gør, at 
man bliver nødsaget til at dreje nøglen om og lukke ned. Skulle dette være tilfældet, er det vigtigt, at man er 
dækket og dermed sikret en indtægt. Det anbefales derfor, at den selvstændige melder sig ind i en a-kasse 
med det samme, da retten til dagpenge blandt andet er betinget af, at den selvstændige har været medlem 
af en a-kasse i mindst 1 år før ledigheden. 
 



 

3.1  Arbejdsløshedsforsikring 
Med en arbejdsløshedsforsikring sikres den selvstændige en indtægt under ledighed. Dagpengesatsen ud-
gør maksimalt 18.633 kr. pr. måned (2018-sats), og er blandt andet betinget af, at den selvstændige som 
minimum har haft en indtægt på 228.348 kr. (2018-sats) over en 3-årig (evt. en 5-årig) periode. Opgøres ind-
komstkravet over en 3-årig periode kan både indkomst ved selvstændig virksomhed og indkomst ved lønar-
bejde tælle med. Opgøres indkomstkravet derimod over en 5-årig periode vil alene indkomst fra selvstændig 
virksomhed tælle med. Uanset om indkomstkravet beregnes over en 3- eller en 5-årig periode, vil der ikke 
kunne medtages mere end 19.029 kr. (2018-sats) pr. måned. Dette betyder, at man som minimum altid vil 
være 1 år om at opfylde indkomstkravet.  
 
Betingelsen om, at den selvstændige skal have haft en indkomst på minimum 228.348 kr. (2018-sats) over 
enten 3 eller 5 år forud for ledigheden medfører, at den selvstændige ikke kan gå i ret mange år med en 
nedadgående evt. negativ omsætning før retten til arbejdsløshedsdagpenge fortabes. Det er derfor vigtigt, at 
den selvstændige er bevidst om indkomstkravet, hvis virksomheden ikke generere overskud, således virk-
somheden kan blive lukket tids nok til, at den selvstændige fortsat kan opfylde indkomstkravet. Alternativt 
kan den selvstændige supplere med lønarbejde for at sikre sig, at indkomstkravet er opfyldt og retten til ar-
bejdsløshedsdagpenge bevaret.  
 
Ud over indkomstkravet stilles der krav om, at den selvstændige skal have været medlem af en a-kasse i 
mindst 1 år forud for ledigheden. Herudover er det en betingelse, at den selvstændige står til rådighed for 
arbejdsmarkedet og som udgangspunkt er endeligt ophørt med sin virksomhed. Har der alene været tale om 
et deltidslandbrug, stilles der ikke krav om, at aktiviteterne i deltidslandbruget skal være ophørt. Det samme 
vil være tilfældet, hvis den selvstændige virksomhed er fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning efter defi-
nitionerne i arbejdsløshedsloven.   
 
3.2 Hvor meget kan man få i arbejdsløshedsdagpenge 
Opfylder den selvstændige betingelserne for ret til arbejdsløshedsdagpenge, vil den selvstændige have ret til 
90 % af sin hidtidige indtjening, dog maksimalt dagpengesatsen, i arbejdsløshedsdagpenge.   
  
Den præcise dagpengesats afhænger af den selvstændiges indtægt forud for ledigheden. Ved beregningen 
af dagpengesatsen tages der udgangspunkt i de 12 bedste måneder indenfor de sidste 24 måneder forud for 
ledigheden. Det er imidlertid kun de år, hvor der foreligger en endelig årsopgørelse fra SKAT, der kan indgå i 
beregningen. Er et regnskabsår således endnu ikke skattemæssigt opgjort, kan indtægten i dette år ikke 
indgå i beregningen. Den selvstændige vil derfor i praksis aldrig have 24 måneder at plukke ud fra. 
 
Eksempel: 
Melder den selvstændige sig ledig den 1. maj 2019, vil den selvstændiges sats som udgangspunkt skulle 
beregnes på baggrund af de seneste 24 måneder, dvs. fra 1. maj 2017 til 1. maj 2019. Årsopgørelsen fra 
SKAT for 2018 er på tidspunktet for ledigheden endnu ikke dannet. Det samme gælder for 2019. Indtjenin-
gen i 2018 og 2019 kan derfor ikke medtages. Den selvstændiges dagpengesats vil derfor alene blive bereg-
net på baggrund af de 8 måneder i 2017, selvom loven lægger op til at man kan gå 24 måneder tilbage.  
 
Vær i øvrigt opmærksom på, at der ikke længere gælder en mindstesats for selvstændige. Den selvstændige 
vil således ikke kunne få mere i dagpenge, end hvad satsberegningen viser.  
 
Endeligt skal det bemærkes, at såfremt der ikke er 12 måneder med indtægt inden for de seneste 24 måne-
der, vil satsen blive beregnet på baggrund af det antal måneder, hvor der er indkomst. Kun hvis der slet ikke 



 

er nogen indtægt i de seneste 24 måneder, vil opgørelsesperioden blive forlænget med yderligere 12 måne-
der, således man kan gå 36 måneder tilbage. 
 
3.3 Karensperiode 
Retten til arbejdsløshedsdagpenge indtræder som udgangspunkt først 3 uger efter, at den selvstændige er 
endeligt ophørt med sin virksomhed. Ophører den selvstændige med selvstændig virksomheden på grund af 
konkurs eller tvangsauktion vil karensperioden dog kun være 1 uge. Ophører den selvstændige derimod via 
en tro og love-erklæring, vil karensperioden blive udvidet til 2 måneder.   
 
3.4 Særligt i forhold til en medarbejdende ægtefælle 
Som medarbejdende ægtefælle kan der maksimalt overføres 235.800 kr. (2018-sats) af virksomhedens over-
skud. Begrænsningen på de 235.800 kr. medfører, at en medarbejdende ægtefælle ikke vil have mulighed 
for at få maksimumsatsen i dagpenge, da dagpengesatsen beregnes på baggrund af den overførte ind-
komst.  
 
En medarbejdende ægtefælle med overført indkomst vil således maksimalt kunne få 16.270 kr. pr. måned i 
arbejdsløshedsdagpenge medmindre den medarbejdende ægtefælle supplerer sin indtægt med lønarbejde, 
idet dagpengesatsen ikke kan udgøre mere end 90 % af ægtefællens hidtidige indtægt fratrukket 8 % i ar-
bejdsmarkedsbidrag. 
 
Det bør derfor overvejes, om en medarbejdende ægtefælle vil være bedre tjent med at komme over på en 
skattemæssig lønaftale. Der stilles ikke særlige formkrav til lønaftalen, herunder at der skal foreligge en an-
sættelseskontrakt. Lønnen skal blot svare til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, hvilket må betyde, at der 
skal ske en løbende udbetaling.  
 
 
4. Fremtidsfuldmagt 

Et ejer- og generationsskifte sker som oftest ikke fra den ene dag til den anden. Oftest er der tale om en 
langvarig proces, som let kan strække sig over en længere årrække. Når man går i gang med at ejer- og ge-
nerationsskifte bør såvel køber som sælger derfor overveje at oprette en fremtidsfuldmagt som sikrer, at en 
eller flere i forening gives mulighed for at repræsentere pågældende i økonomiske og/eller personlige for-
hold, hvis pågældende på grund af sygdom eller svækkelse bliver ude af stand til at varetage sine anliggen-
der. På den måde sikres det, at ejer- og generationsskiftet ikke går i står eller kommer under værgemålslo-
vens regler, hvis en af parterne bliver ude af stand til at varetage sine anliggender undervejs i generations-
skiftet.  
 
4.1 Hvad er en fremtidsfuldmagt 
En fremtidsfuldmagt er et enkelt og privatretligt alternativ til den almindelige aftaleretlige fuldmagt og det of-
fentligt fastsatte værgemål. 
 
Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt styrkes retten for den selvstændige til selvbestemmelse, idet den selv-
stændige via en fremtidsfuldmagt selv på forhånd får lov til at vælge, hvem, den selvstændige ønsker skal 
repræsentere sig i økonomiske og/eller personlige forhold, hvis den selvstændige på grund af svækkelse el-
ler sygdom ikke selv er i stand hertil.  
 



 

En anden fordel ved at oprette en fremtidsfuldmagt frem for en almindelig fuldmagt er, at fremtidsfuldmagten 
bliver offentliggjort ved dens ikrafttræden, således at også en tredjepart har mulighed for at skabe sig klar-
hed over fuldmagtsforholdet og dets rækkevidde. Fremtidsfuldmagten har også den fordel, at den ikke træ-
der i kraft ved selve oprettelsen. Fremtidsfuldmagten er inaktiv så længe den selvstændige er i stand til at 
varetage sine forhold. Først når den selvstændige ikke længere er i stand til at varetage sine forhold, vil 
fremtidsfuldmagten blive sat i kraft.  
 
Endelig indeholder fremtidsfuldmagten den fordel, at den også kan omfatte personlige forhold, herunder 
f.eks. adgangen til at søge det offentlige om hjælp til pleje, hvilket den almindelige fuldmagt efter aftaleloven 
ikke har hjemmel til.  
 
Fremtidsfuldmagten kan gives til en eller flere i forening, og den selvstændige kan selv bestemme om frem-
tidsfuldmagten skal være begrænset til et eller flere bestemte økonomiske og/eller personlige forhold eller 
om fremtidsfuldmagten skal vedrøre alle økonomiske og/eller personlige forhold. 
 
4.2 Hvem kan udpeges som repræsentant 
Den selvstændige kan som udgangspunkt selv vælge, hvem han/hun ønsker skal repræsentere sig. Der stil-
les blot det krav, at repræsentanten skal være fyldt 18 år på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten ønskes 
sat i kraft. Herudover er det en betingelse, at den valgte ikke selv er under værgemål eller har oprettet en 
fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.  
 
Når den selvstændige skal vælge, hvem der skal repræsentere sig, er det vigtigt at der vælges en eller flere, 
som den selvstændige har tillid til, og som den selvstændige tror på kan og vil varetage den selvstændiges 
interesser bedst muligt, herunder også det forestående generationsskifte.  
 
Den selvstændige bør desuden have for øje, at en fremtidsfuldmagt ofte først vil blive sat i kraft mange år 
efter oprettelsen. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at vælge en person, som er yngre end den selv-
stændige selv.   
 
4.3 Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt 
Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er todelt. Først skal der oprettes en fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagts-
registeret, som tilgås via tinglysningen.dk. Dernæst skal den selvstændige vedkende sig fremtidsfuldmagten 
hos en notar. Vedkendelsen hos notar skal ses som en sikkerhedsventil for, at den selvstændige er i stand til 
at handle fornuftmæssigt, og at femtidsfuldmagten er udtryk for den selvstændiges egen vilje og ønske.  
 
Notarvedkendelsen behøver ikke at ske i umiddelbar tilknytning til, at fremtidsfuldmagten oprettes i fremtids-
fuldmagtsregisteret, men vedkendelsen skal dog sket inden 6 måneder efter oprettelsen. Sker dette ikke, vil 
den oprettede fremtidsfuldmagt blive slettet i registeret.  
 
Selve oprettelsen i fremtidsfuldmagtsregisteret er gratis, hvorimod der betales en retsafgift på 300 kr. for 
vedkendelsen hos notar. Skal fremtidsfuldmagten sættes i kraft, koster dette videre et gebyr på 900 kr. 
(2018-sats). 
 
4.4 Alternativet til en fremtidsfuldmagt  
Oprettes der ingen fremtidsfuldmagt, og bliver den selvstændige ude af stand til at varetage sine økonomi-
ske og/eller personlige forhold, vil den selvstændige være underlagt det offentlige fastsatte værgemål, hvor 



 

Statsforvaltningen uden den selvstændiges samtykke og efter omstændighederne uden inddragelse af den 
selvstændige kan iværksætte et værgemål.  
 
 
5. Familieaspektet  

I forbindelse med en erhvervelse af en virksomhed, bør det overvejes, om virksomheden skal indgå i formue-
fællesskabet eller om virksomheden skal tilhøre den ene ægtefælle som særeje.  
 
Udgangspunktet er, at der er formuefællesskab mellem ægtefæller medmindre andet er aftalt. Formuefælles-
skab vil sige, at ægtefællerne skal dele deres formuer ligeligt mellem sig i tilfælde af separation, skilsmisse 
eller død. Formuefællesskabet kan dog fraviges helt eller delvist, men det kræver at der oprettes en særeje-
ægtepagt, som tinglyses i personbogen. Ægtefællerne kan selv bestemme, hvilken særejeløsning de ønsker 
så længe løsningen blot holder sig inden for ægtefællelovens rammer.4  
 
For mere information omkring den nye ægtefællelov, som trådte i kraft 1. januar 2018 se folder ”Er du gift og 
står overfor et ejer- eller generationsskifte” samt dertilhørende notat.  
 
5.1  Hvilke overvejelser bør der gøres 
Hvordan man indretter sig rent familieretligt er helt og holdent et personligt anliggende. Det der kan virke 
som den bedste løsning for et ægtepar kan virke fuldstændigt fjernt og urealistisk for et andet ægtepar. Det 
vigtigste er derfor, at valget bliver italesat, således ægtefællerne er klar over hvilken retsstilling, deres valg 
medfører. 
 
Ønsker ægtefællerne for eksempel at have formuefællesskab, er det vigtigt at være opmærksom på, at for-
muefællesskabet indebærer, at ægtefællerne på et evt. skifte deler aktiverne ligeligt mellem sig. Men det er 
om end mindst lige så vigtigt at være opmærksom på den afledte konsekvens formuefællesskabet medfører, 
hvis den ene ægtefælle har gæld.  
 
Har den ene ægtefælle gæld og den anden ægtefælle en positiv bodel, vil et skifte om end det er begrundet i 
separation, skilsmisse eller død betyde, at den solvente ægtefælle implicit vil komme til at dække en del af 
den insolvente ægtefælles gæld.  
 
Eksempel:  
Den ene ægtefælle har en gæld på -500.000 kr. Den anden ægtefælle har en positiv formue på 300.000 kr. 
På et evt. skifte vil den solvente ægtefælle skulle afgive 150.000, svarende til halvdelen af sin bodel på 
300.000 kr. til sin ægtefælle. Den insolvente ægtefælles bodel er negativ, og vil derfor blive fastsat til 0 kr. 
Den solvente ægtefælle modtager således 0 kr. fra sin insolvente ægtefælle, men afgiver selv 150.000 kr. 
som følge af, at de har valgt en formuestatus som fordre ligedeling på et skifte.  
 
Har den ene ægtefælle såedes gæld, kan det være relevant at vurdere, om udgangspunktet om formuefæl-
lesskab bør fraviges.  
 
Som et andet eksempel kan nævnes den situation, hvor det udelukkende er den ene ægtefælle, der beskæf-
tiger sig med virksomheden. I en sådan situation kan en særejeløsning være relevant, således ægtefællen 

                                                      
4 Se Lov om ægtefællernes økonomiske forhold, § 12. Der kan ikke aftales andre særejeløsninger end dem, 
der fremgår af denne bestemmelse.  



 

ikke på et evt. skifte står i den situation at måtte sælge sin virksomhed for at kunne rejse tilstrækkelige likvide 
midler til at kunne skifte med sin ægtefælle. 
 
Endelig kan den måde hvorpå man indretter sig rent familiemæssigt også have betydning for kreditorernes 
mulighed for at foretage udlæg i familiens aktiver. Det er et grundlæggende princip i ægtefælleloven, at man 
alene hæfter for egen gæld. Har den ene ægtefælle således gæld, vil dennes kreditorer alene kunne holde 
sig til denne ægtefælles aktiver. Det kan imidlertid være risikabelt alene at indrette sig efter et kreditorbeskyt-
telsessynspunkt, da en ægtepagt om særeje ikke alene skal opretholdes i forhold til ægtefællens kreditorer, 
men også i det interne forhold mellem ægtefællerne.  
 
6. Efterløn  

Er man som sælger omfattet af efterlønsordningen, har man mulighed for at trække sig helt eller delvist til-
bage fra arbejdsmarkedet, selvom man endnu ikke har nået folkepensionsalderen. Der er dog en række be-
tingelser, som man skal huske at iagttage, herunder særligt, at der gælder et indkomstkrav for overhoved at 
være omfattet af ordningen. Indkomsten i årene op til overgangen til efterløn er tillige særlig vigtig, da det er 
den efterlønssatsen bliver beregnet ud fra. 
 
6.1 Betingelser for ret til efterløn 
Retten til efterløn er betinget af, at en række kriterier er opfyldt. Den selvstændige skal for det første være 
medlem af en a-kasse og have indbetalt til efterlønsordningen imellem 25 og 30 år afhængig af, hvornår den 
selvstændige er født. Herudover skal den selvstændige have bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne eller i 
et andet EØS-land og have haft en indtægt på minimum 228.348 kr. indenfor de seneste 3 år evt. 5 år.  
 
Endelig er det en betingelse, at den selvstændige er dagpengeberettiget og har evne og vilje til at arbejde på 
fuld tid. At den selvstændige skal have evne og vilje betyder blandt andet, at den selvstændige ikke må være 
syg eller ude af stand til at påtage sig et arbejde på tidspunktet for efterlønsalderen. Det samme er udgangs-
punktet ved overgangen til efterløn. Har den selvstændige imidlertid allerede erhvervet et efterlønsbevis, kan 
den selvstændige overgå til efterløn, selvom vedkommende er syg på tidspunktet for overgangen. Det er 
derfor en god ide, at den selvstændige søger sit efterlønsbevis så snart dette er muligt, da den selvstændige 
i så fald er sikret retten til efterløn, selvom vedkommende efterfølgende bliver syg. Den selvstændige skal 
dog fortsat opfylde de øvrige betingelser for at kunne gå på efterløn den dag, den selvstændige ønsker at 
overgå.  
 
Endelig er det en betingelse, at den selvstændige har indberettet værdien af sin pensionsformue, da modta-
gelse af pension ofte medfører modregning i efterlønsydelsen. Ophører den selvstændige med sin virksom-
hed ved overgangen til efterløn, er det tillige en betingelse, at den selvstændige overfor sin a-kasse kan do-
kumentere dennes endelige ophør.    
 
Opfylder den selvstændige ovenstående kriterier, vil den selvstændige kunne gå på efterløn, når vedkom-
mende når efterlønsalderen.  
 
6.2 Hvornår kan man gå på efterløn 
Reglerne for hvornår en selvstændig kan gå på efterløn, og hvor længe vedkommende kan være på efterløn 
afhænger af, hvornår den selvstændige er født.  
 



 

Er den selvstændige f.eks. født i perioden fra den 1. juli 1954 og den 31. december 1954, vil den selvstæn-
dige kunne gå på efterløn som 61-årig og være på efterløn i 5 år. Er den selvstændige derimod født i perio-
den fra den 1. juli 1956 til 31. december 1958, vil den selvstændige først kunne gå på efterløn som 63-årig 
og maksimalt være på efterløn i 4 år.  
 
Det forventes, at efterlønsalderen løbende vil blive reguleret i takt med at den gennemsnitlige levealder sti-
ger. Det er derfor ikke utænkeligt, at efterlønsalderen på sigt vil blive højere end de nuværende 65 år, som 
gælder for personer født i 1963 til 1966.  
 
6.3 Hvor meget kan man få i efterløn 
Efterlønnen beregnes med udgangspunkt i dagpengesatsen. Et fuldtidsforsikret medlem vil således maksi-
malt kunne få 223.596 kr. om året i efterløn (2018-sats). Et deltidsforsikret medlem vil maksimalt kunne få 
149.064 kr. om året i efterløn (2018-sats).  
         
For at kunne modtage efterløn som fuldtidsforsikret a-kasse medlem, skal den selvstændige ud af de sidste 
15 år have været fuldtidsforsikret medlem i mindst 10 år, og af de 10 år skal de sidste 52 uger ligge umiddel-
bart op til overgangen til efterløn. Opfylder den selvstændige ikke reglerne for efterløn som fuldtidsforsikret, 
vil efterlønnen blive beregnet som deltidsforsikret hvilket vil sige, at den selvstændige maksimalt vil få 
149.046 kr. pr. år i efterløn (2018-sats). 
 
Den maksimale efterlønssats opnås ved at vente med at gå på efterløn indtil, der er 3 år til folkepensionsal-
deren. Vælger den selvstændige at gå på efterløn tidligere end 3 år før folkepensionsalderen, vil efterløns-
satsen maksimalt kunne udgøre 91 % af dagpengesatsen.   
 
Eksempel 1: 
Svend er selvstændig og fuldtidsforsikret a-kasse medlem. Svend er er født i 1956, og kan gå på efterløn, 
når han fylder 62 ½ år og på folkepension som 67-årig. Vælger Svend at gå på efterløn som 62 ½ årig, vil 
han få 91 % af højeste efterlønssats, forudsat hans indtægt i årene op til overgangen til efterløn berettiger 
hertil. Venter Svend derimod med at gå på efterløn, til han er 64 år, vil Svend opnå maksimum efterlønssats, 
forudsat at han i årene forud for overgangen til efterløn har haft indtægt som berettiger hertil.  
 
Selve satsberegningen er baseret på den selvstændiges indkomst de seneste 24 måneder forud for over-
gangen til efterløn. De 12 bedste måneder lægges til grund for beregningen af satsen. Som ved beregning af 
dagpenge gælder det også ved beregning af efterlønssatsen, at alene de år, hvor der foreligger en endelig 
årsopgørelse fra SKAT kan indgå i beregningen.  
 
I forbindelse med erhvervelsen af efterlønsbeviset, har den selvstændige dog mulighed for at få en satsga-
ranti. En satsgaranti vil sige, at den selvstændige som minimum sikres den efterlønssats, som den selvstæn-
dige var berettiget til på tidspunktet, hvor efterlønsbeviset blev erhvervet. Dette gælder uanset om indtægts-
forholdene senere har ændret sig i nedadgående retning. Har den selvstændige forud for overgangen til ef-
terløn haft en indtægt, der berettiger til en højere efterlønssats, end den sats som den selvstændige er ble-
vet garanteret i forbindelse med erhvervelsen af efterlønsbeviset, vil den selvstændige altid kunne bede om 
at få foretaget en ny beregning.  
 
OBS på modregning af pensionsydelser: 



 

For selvstændige født i 1956 eller senere, vil der ske modregning af pensionsydelser modtaget i efterlønspe-
rioden, uanset om efterlønssatsen udgør 100 % eller 91 %. Kapital- og ratepension vil blive modregnet med 
4 %, mens livrenter på årsbasis vil blive modregnet med 64 % af den opgjorte årlige pensionsydelse.  
 
Er man født før 1. januar 1956 afhænger modregningsadgangen af, om man har udskudt sin efterløn i 2 år 
eller ej. Har man valgt at udskyde sin efterløn i 2 år, vil der kun ske modregning for løbende udbetalte pensi-
oner, der har været led i ens ansættelsesforhold. Som eksempel herop kan f.eks. nævnes arbejdsmarkeds-
pensioner, der udbetales som en løbende ydelse. Udskydes efterlønnen ikke, vil der ske modregning som 
for personer født i 1956 eller senere.   
 
 
6.4 Kan man arbejde samtidig med efterløn 
Sælger kan godt vælge at fortsætte med at arbejde samtidig med at vedkommende er på efterløn. Der gæl-
der dog helt særlige regler for selvstændige. Regler som næppe vil være forenelige med et ejer- og generati-
onsskifte. Derfor vælger mange i stedet at blive ansat som lønmodtager, således at overdragelsen kan blive 
kørt godt i gang.5  
 
Vælges en sådan konstruktion, er det vigtigt, at ansættelsen sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, 
og det er også vigtigt at bemærke, at lønarbejdet vil medføre modregning i efterlønnen. Modregningen vil 
ske time for time, og altså ikke krone for krone. Det kan derfor god være fordelagtigt for den sælgende part, 
at fortsætte i virksomheden som lønmodtager, hvis lønnen blot er tilstrækkelig høj, således at fortjenesten 
ved lønarbejdet overstiger modregningen i efterlønnen.  
 
Har arbejdet et sådant omfang, at der erlægges mere end 145,53 timer i en måned, vil der ikke kunne udbe-
tales efterløn i den pågældende måned.  
 
6.5 Optjening af skattefrie præmier 
Vælger den selvstændige at fortsætte med at arbejde i stedet for at gå på efterløn, vil der kunne optjenes til 
skattefrie præmier.  
 
Hvis man er født den 1. juli 1959 eller senere, kan man begynde at optjene skattefrie præmier så snart man 
har erhvervet sit efterlønsbevis. Er man derimod født før den 1. juli 1959, vil optjening af skattefrie præmier 
yderligere forudsætte, at man opfylder udskydelsesreglen, som varierer alt efter, hvornår man er født.  
 
Et fuldtidsforsikret medlem kan maksimalt optjenes 12 skattefrie præmier af 13.416 kr. (2018-sats). For del-
tidsforsikrede udgør den skattefri præmie 8.830 kr. (2018-sats). En skattefri præmie optjenes ved 481 times 
arbejde, og der kan optjenes skattefrie præmier frem til man når folkepensionsalderen.  
 
Optjenes alle 12 skattefrie præmier, vil man samlet modtage 160.992 kr. (2018-sats) skattefrit, når man når 
folkepensionsalderen.  
 
 

                                                      
5 Sker salget til ens ægtefælle, vil man dog ikke have mulighed for at blive ansat som lønmodtager i den 
overdragne virksomhed.  



 

7. Folkepension 

Er sælger så højt oppe i alderen, at vedkommende kan gå på folkepension, skal man være opmærksom på, 
at engangsindtægter som f.eks. genvundne afskrivninger i forbindelse med salget af virksomheden, kan på-
virke pensionsberegningen, alt afhængigt af hvornår selve overdragelsen finder sted. Sker overdragelsen 
efter, at den selvstændige har nået folkepensionsalderen, vil engangsindtægten påvirke pensionsberegnin-
gen. Sker salget derimod før sælger når folkepensionsalderen, vil engangsindtægten ikke påvirke pensions-
beregningen. Det kan derfor være en god idet, at få generationsskiftet gennemført inden sælger når folke-
pensionsalderen. 
 
 
 
 
 
7.1 Betingelser for at kunne gå på folkepension 
Folkepension er betinget af tre forhold. Der stilles for det første krav om, at man skal have opnået folkepensi-
onsalderen, for at kunne modtage folkepension. Dernæst stilles der krav om, at man skal have dansk stats-
borgerskab6, samt fast bopæl i Danmark. Desuden skal man have boet mindst 3 år i Danmark mellem det 
fyldte 15 år og til folkepensionsalderen.   
 
7.2   Hvornår kan man gå på folkepension  
Man kan gå på folkepension, når man har nået folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen reguleres i takt 
med den stigende levetid. Dette gør, at folkepensionsalderen varierer alt efter, hvornår man er født. Er man 
f.eks. født før 1954, vil man kunne gå på folkepension som 65-årig. Er man født i første halvår af 1954, vil 
man kunne gå på folkepension, når man fylder 65 ½ år, og er man født i andet halvår af 1954, vil man kunne 
gå på folkepension, når man fylder 66 år osv.  
 
7.3   Hvor meget kan man få i folkepension 
Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som varierer alt efter om man er gift/samle-
vende eller enlig.  
 
Grundbeløbet for gifte/samlevende udgør 6.237 kr. pr måned (2018-sats). Pensionstillægget udgør 3.333 kr. 
pr. måned (2018-sats). Samlet vil gifte/samlevende kunne opnå en folkepension på 9.570 kr. pr. måned 
(2018-sats).  
 
For enlige udgør grundbeløbet 6.237 kr. pr. måned (2018-sats) og tillægget 6.728 kr. pr. måned (2018-sats). 
Enlige vil således kunne opnå en folkepension på i alt 12.965 kr. pr. måned (2018-sats) 
 
Grundbeløb: 
Har en folkepensionist indtægt ved personligt arbejde, vil grundbeløbet blive reduceret med 30 %, hvis ind-
tægten udgør mere end 322.500 kr. (2018-sats) på et år. I beregningen heraf ses der bort fra arbejdsmar-
kedsbidrag.  
 

                                                      
6 Kravet fraviges for personer, der har boet i landet i mindst 10 år mellem det fyldte 15 år og til folkepensi-
onsalderen, samt for flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 og § 8. Der findes endvi-
dere særlige regler for borgere fra EU/EØS-lande og Schweiz, samt lande som Danmark har indgået en 
overenskomst med.  



 

Har man indtægt ved personligt arbejde dvs. personlig indkomst på 565.700 kr. (2018-sats) eller mere pr. år, 
vil man ikke være berettiget til folkepension i det år.  
 
I forbindelse med et ejer- og generationsskifte, hvor der skiftes på et tidspunkt, hvor sælger har nået folke-
pensionsalderen, er det derfor vigtigt at have for øje, om salget vil udløse engangsindtægter f.eks. i form af 
genvundne afskrivninger eller ejendomsavance på mere end 322.500 kr. (2018-sats), da engangsindtægten i 
så fald vil medføre reduktion i sælgerens folkepension, da engangsindtægten bliver beskattet som personlig 
indkomst.  
 
Udgør engangsindtægten ejendomsavance, vil denne dog kun påvirke grundbeløbet, hvis virksomhedsskat-
teordningen har været anvendt i salgsåret. Har kapitalafkastordningen i stedet været anvendt i salgsåret, vil 
ejendomsavancen blive beskattet som kapitalindkomst, og dermed ikke påvirke grundbeløbet, da det alene 
er personlig indkomst, som påvirker grundbeløbet. Det bør derfor overvejes, om sælger i året forud for salgs-
året skal skifte til kapitalafkastordningen frem for virksomhedsskatteordningen.     
 
 
Pensionstillæg: 
Pensionstillægget reguleres i forhold til folkepensionistens indtægt7. Er man gift eller samlevende, vil pensi-
onstillægget blive reguleret på baggrund af ægtefællernes/samlevernes samlede indtægt. Dette gælder uan-
set om begge skal have pension. Er den samlede indtægt for gifte/samlevende på 142.800 kr. (2018-sats) 
eller mere, vil der ske reduktion. Reduktionen vil udgøre 32 %, medmindre begge ægtefæller/samlevende er 
pensionister.  Er begge ægtefæller/samlevende pensionister, vil pensionstillægget kun blive reduceret med 
16 %.  
 
Hvis pensionisten har personligt arbejde ved siden af folkepensionen gives der dog et særligt bundfradrag 
på 60.000 kr. (2018-sats). Bundfradraget betyder, at de første 60.000 kr. som pensionisten tjener ved per-
sonligt arbejde, ikke påvirker pensionstillægget. Der er tale om et personligt fradrag hvilket vil sige, at pensi-
onisten ikke kan overføre fradraget til sin ægtefælle, hvis pensionisten ikke selv udnytter fradraget fuldt ud.   
 
Er det endvidere kun den ene ægtefælle/samlever, der er pensionist, vil der også blive ses bort fra halvdelen 
af ægtefællens/samleverens indtægt op til 222.800 kr. (2018-sats).  
 
Pensionstillægget bortfalder, hvis den samlede indtægt for gifte/samlevende udgør 267.700 kr. (2018-sats) 
eller mere. Er begge ægtefæller/samlevende imidlertid pensionister vil pensionstillægget først bortfalde ved 
en indtægt på 392.700 kr. (2018-sats). 
 
For enlige vil pensionstillægget blive reduceret ved en indtægt på 71.200 kr. (2018-sats) pr. år eller mere. 
Reduktionen vil udgøre 30,9 %. Udgør indtægten for en enlig mere end 332.400 kr. årligt (2018-sats) vil pen-
sionisten ikke have ret til pensionstillæg. 
 
 
7.4  Hvordan søger man folkepension 
Ansøgning om folkepension sker digitalt på borger.dk. Udbetalingen sker fra den 1. i måneden, efter man har 
ansøgt om pension. Når man ikke at ansøge om folkepension til den dag man opnår ret til folkepension, kan 
                                                      
7 Indtægtsgrundlaget udgør: personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst samt aktieind-
komst, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.  
 



 

folkepensionen søges med tilbagevirkende kraft. Udbetaling med tilbagevirkende kraft forudsætter imidlertid, 
at Udbetaling Danmark har modtager ens ansøgning om folkepension senest den 10. i den femte måned ef-
ter opnået folkepensionsalder. Ansøges der senere end denne dato, vil man kun være berettiget til at mod-
tage pension fremadrettet.  
 
 
8.  Sammenfatning 

Vi anbefaler, at du sikrer dig selv og dine ansatte mod sygdom, hvis det er muligt. På den måde sikrer du dig 
en indtægt, hvis du selv bliver syg, og en refusion for udbetalt løn op til dagpengemaksimummet, hvis din 
medarbejder bliver syg. Din egen sygeforsikring dækker fra enten første eller tredje sygefraværsdag, mens 
sygeforsikringen for dine ansatte dækker fra anden sygefraværsdag. 
 
Vi anbefaler, at du sikrer dig selv mod arbejdsskader, herunder tab af erhvervsevne og varigt men. Du er 
som selvstændig ikke sikret af den arbejdsskadeforsikring, du har tegnet for dine ansatte. Du skal selv til-
købe en frivillig indehaverarbejdsgiverforsikring og tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for at være 
dækket. Det samme gælder for din medarbejdende ægtefælle. 
 
Vi anbefaler, at du melder dig ind i en a-kasse, så du har ret til dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs. Du skal 
have været medlem af en a-kasse i mindst ét år for at have ret til dagpenge, og du skal som udgangspunkt 
have haft en indkomst på mindst 228.348 kr. indenfor de sidste tre afsluttede regnskabsår (2018-sats). 
 
Hvis din ægtefælle arbejder i virksomheden, bør I overveje, om han eller hun skal over på en lønaftale. Det 
nye dagpengesystem for selvstændige giver nemlig ikke en medarbejdende ægtefælle mulighed for at få den 
maksimale dagpengesats, hvis han eller hun bliver arbejdsløs.  
 
Du bør overveje at oprette en fremtidsfuldmagt, som sikrer, at en eller flere i forening kan repræsentere dig i 
økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du på grund af sygdom eller svækkelse er ude af stand til at va-
retage dine anliggender.  
 
Du bør overveje om visse dele af din formue, herunder virksomheden, skal gøres til dit særeje via en ægte-
pagt, eller om det er mest hensigtsmæssigt, at din ægtefælle ejer visse aktiver fremfor dig, så virksomhe-
dens kreditorer ikke kan gøre krav på dem.   
 
Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, bør du søge om dit efterlønsbevis så snart, det er muligt. Efterlønsbe-
viset sikrer dig nemlig muligheden for at gå på efterløn, selvom du er syg ved overgangen til efterløn. Derud-
over har efterlønsbeviset den fordel, at du ikke længere skal betale efterlønsbidrag, når du først har erhver-
vet beviset.   
 
Hvis du som sælger af en landbrugsejendom står overfor at skulle på efterløn, skal du sikre dig, at du har en 
tilstrækkelig høj indkomst i årene op til overgangen til efterløn. Retten til efterløn er nemlig betinget af, at du 
inden for de seneste tre år har haft en indkomst på minimum 228.348 kr. (2018-sats). Indkomsten i årene op 
til overgangen til efterløn er også særlig vigtig, da det er den indkomst, din efterlønssats bliver beregnet ud 
fra. 
 
Hvis du som sælger af en landbrugsejendom står overfor at skulle på pension, skal du være opmærksom på, 
at engangsindtægter vil påvirke din pensionsberegning, hvis overdragelsen sker, efter du er blevet pensio-



 

nist. En engangsindtægt kan f.eks. være genvundne afskrivninger i forbindelse med salget af din virksom-
hed. Hvis overdragelsen sker før, vil engangsindtægten ikke blive påvirket. Det kan derfor være en god ide 
at få salget eller generationsskiftet gennemført, inden du når pensionsalderen.  
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