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    dagpenge ifradrag  eA-kass
Oversigt over gældende fradragsregler. 

 

Forhold 
Medfører 
fradrag 

 

Fremgår af 
indkomst-
registeret 

Medregnes 
til optjening 
af ret til 
dagpenge 

AM-bidrag 

Arbejde, herunder A- og B-indkomst. Ja Ja Ja Ja 

Støttet arbejde. Ja Ja1 Nej Ja 

Udenlandsk arbejde. Ja Nej Ja Nej [Ja] 

DIS-indkomst. Ja Ja Ja Nej 

Ulønnet arbejde. Ja Nej Nej Nej 

Frivillige aktiviteter. Nej Nej Nej Nej 

Selvstændig virksomhed, herunder 
opstartsvirksomhed, bibeskæftigelse og 
afvikling af virksomhed. 

Ja (selvoplyste 
timer) 

Nej Ja Ja 

A-indkomst udbetalt til ejeren af et 
selskab, hvor ejeren har afgørende 
indflydelse. 

Ja (selvoplyste 
timer) 

Ja (indberettet 
A-indkomst) 

Ja Ja 

Fritidsbeskæftigelse. Ja Nej Nej Ja 

Formueforvaltning. Nej Nej Nej Nej 

Frivilligt, ulønnet arbejde. Nej, i op til 44 
timer om 
måneden. 

Herefter: ja 

Nej Nej Nej 

Selvbygger/medbygger 
 
Mindre byggearbejder i egen bolig 
Almindelig vedligeholdelse og reparation af 
egen bolig. 

Udelukkes fra 
dagpenge 

Ja 
Nej 

Nej Nej Nej 

Indtægter i form af 

- Løn [A-indkomst] 

- Rådighedsløn [A-indkomst] 

- Honorarer [B-indkomst] 

Ja Ja Ja Ja 

Indtægter i form af rådighedsvederlag, 
personlige tillæg 
mv. til deltidsansatte brandmænd [A-
indkomst]. 

Nej Ja Ja Ja 

Indtægter, der træder i stedet for løn, 
f.eks. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 
pga. manglende opsigelsesvarsel el. lign. 
og beløb fra Lønmodtagernes Garantifond 
[A-indkomst]. 

Ja Ja Ja Ja 

Fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til løn 
i en opsigelsesperiode. 

Ja Ja Ja Ja 

Indtægter ifm. ombud og offentlige og 
private hverv [A-indkomst]. 

Ja Ja Ja Ja 

Indtægter fra hverv i 
hjemmeværn, lokalt beredskab, frivilligt 

Nej Ja2 Ja Ja 
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brandværn, kystredningsberedskabet, 
digeberedskabet [A-indkomst]. 

Indtægter for hverv som 
nævning, domsmand, lægdommer, [A-
indkomst]. 

Nej Ja2 Ja Ja 

Indtægt for hverv som tilforordnet ved 
valg [B-indkomst]. 

Nej Ja Nej Nej 

Indtægter for hverv som vidne. Nej Nej Nej Nej 

Indtægter, som et medlem af en 
kommunalbestyrelse 
og et regionsråd modtager for hverv  
[A-indkomst]. 

Nej Ja2 Ja Ja 

Indtægter for hverv som 
borgmester, rådmand eller udvalgsformand 
og som regionsformand  
[A-indkomst]. 

Ja Ja Ja Ja 

Løbende udbetaling af pension, der er led i 
et tidligere ansættelsesforhold. 

Ja Ja Nej Nej 

Løbende udbetaling af udenlandsk pension. Ja Nej Nej Nej 

Løbende udbetaling af pension og 
pensionslignende ydelser til et medlem, 
der tidligere har været borgmester, 
udvalgsformand, rådmand, 
regionsformand, medlem af Folketinget 
eller Europa-Parlamentet mv. 

Ja Ja Nej Nej 

Løbende udbetaling fra en tidligere 
arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles 
med pension. 

Ja Ja Nej/ja hvis der 
betales 

arbejdsmarkeds
bidrag 

Afhænger af om 
SKAT anser 
beløbet som 

pension – hvis 
ja, betales der 
ikke AM-bidrag 

Indtægter fra  

- Førsteudsendelse 

- genudsendelse, 

- genopførelse og  

- anden form for genanvendelse 
af bøger, fotografier, teaterstykker, film 
mv. 

Ja, dog kun hvis 
indtægten 
stammer 

fra arbejde 
inden for 

medlemmets 
arbejdsområde, 

hvor 
genanvendelser 
mv. er normale. 

Ja Ja Ja 

Licensafgifter. Nej Ja Ja Ja 

Royalties. Nej    

Koda/Gramex-afgifter [B-indkomst]. Nej Ja Ja Ja 

Legater, hvor der er knyttet en 
arbejdspligt. 

Ja Ja Ja Ja 

Legater, hvor der ikke er knyttet en 
arbejdspligt. 

Nej Nej Nej Nej 

Kapitalpensioner og kapitalforsikringer. Nej Nej Nej Nej 

Indtægter fra opsparings- og 
forsikringsordninger (herunder livrenter), 
der er uden forbindelse med et 
arbejdsforhold. 

Nej Nej Nej Nej 

Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets 

Tillægspension og udbetalinger efter lov 
om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 

Nej Ja Nej Nej 
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Pension efter ægtefælle eller samlever 
samt børnepension. 

Nej Ja Nej Nej 

Førtidspension inklusive tillæg og 
invaliditetsydelse efter lov om social 
pension. 

Nej Ja Nej Nej 

Erstatninger, herunder erstatninger efter 
lov om arbejdsskadesikring – løbende 
udbetaling. 

Nej Ja Nej Nej 

Erstatninger, herunder erstatninger efter 
lov om arbejdsskadesikring. 

Nej Nej Nej Nej 

Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til 
besættelsestidens ofre og hædersgaver. 

Nej Ja Nej Nej 

Livsvarige ydelser på finansloven til 
kunstnere og deres efterladte. 

Nej Ja Nej Nej 

Efterløn efter funktionærlovens § 8, 
efterindtægt efter lov om 
tjenestemandspension, godtgørelse for 
usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 
4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b mv., 
fratrædelsesgodtgørelse efter 
funktionærlovens § 2 a og godtgørelse 
efter ligebehandlingsloven. 

Nej Ja Ja Ja 

Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed 
og fast ejendom. 

Nej Nej Nej Nej 

Forpagtningsafgift og indtægt ved 
udlejning, der ikke kan betragtes som 
erhvervsmæssig, og overskud af egen 
bolig. 

Nej Nej Nej Nej 

Renter, aktieudbytte og lignende, arv, 
gaver og gevinster. 

Nej Nej Nej Nej 

Underholdsbidrag. Nej Nej Nej Nej 

Pension, der udbetales som følge af tab af 
erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et 

tidligere ansættelsesforhold. 

Nej Ja Nej Nej 

Den forhøjelse af pensionen, som en 
tjenestemand modtager som følge af 
arbejdsskade (tilskadekomstpension). 

Nej Ja Nej Nej 

Vederlag, der modtages for at overholde 
konkurrence- eller kundeklausuler – 
løbende [A-indkomst]. 

Nej Ja Ja Ja 

Vederlag, der modtages for at overholde 
konkurrence- eller kundeklausuler – sum 
[A-indkomst]. 

Nej Ja Nej Nej 

Feriepenge og betaling for feriefridage, der 
udbetales, uden at ferien eller 
feriefridagene afholdes efter ferieloven. 

Nej Ja Ja Ja 

Indtægter fra formueforvaltning. Nej Nej Nej Nej 

Tantieme, gratiale, bonus, opsparet 
søgnehelligdagsbetaling og lignende 
udbetalinger, som vedrører et 
arbejdsforhold. 

Nej Ja Ja Ja 

1 Indkomsten kan udskilles på baggrund af oplysninger i DFDG. 

2 Indberettet som indtægtsart 0102 og kan derfor udskilles.   


