Erklæring om udtræden

Husk at læse vejledningen på næste side
Navn og cpr-nr.
Navn:

Cpr-nr.:

I tilknytning til min ansøgning om dagpenge/efterløn erklærer jeg, ______________________ (navn)
og min ægtefælle, __________________________ (navn) på tro og love, at jeg er udtrådt af
virksomheden ____________________________(Virksomheds navn), som videreføres af min
ægtefælle.
Vi erklærer samtidig, at jeg ikke har ejet/ eller ejer anparter eller aktier i virksomheden.
Vi erklærer også, at jeg efter min udtræden ikke længere udfører nogen form for opgaver i
virksomheden.
Vi er bekendt med, at jeg fra datoen for DANAs godkendelse af min udtræden ikke må være
skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle, og jeg jeg ikke længere må udføre
nogen form for opgaver i virksomheden.
Disse betingelser kan under ingen omstændigheder fraviges.
Hvis betingelserne ikke overholdes, vil retten til ydelser bortfalde med deraf følgende
konsekvenser i form af tilbagebetaling af udbetalte ydelser.
Jeg er bekendt med, at jeg skal give DANA besked, hvis jeg genindtræder i min ægtefælles
virksomhed.
Jeg erklærer, at jeg har læst vejledningen på bagsiden af denne erklæring.
Underskrift
Dato og medlems underskrift:

Dato og ægtefælles underskrift:
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Vejledning til udtræden af ægtefælles virksomhed
Som arbejdende ægtefælle kan du opnå ret til dagpenge eller efterløn, når du udtræder af din
ægtefælles virksomhed, selvom ægtefællen fortsætter driften af virksomheden.
Dette kan ske ved, at du og din ægtefælle på tro og love erklærer, at du er ophørt med dit
personlige arbejde i virksomheden.
Frist for indsendelse af erklæringen
Du kan tidligst anses for udtrådt af virksomheden, når vi har modtaget erklæringen.
Efter din udtræden
Fra tidspunktet for vores godkendelse af din udtræden, må du ikke længere udføre nogen form for
opgaver i virksomheden, og du må ikke være skattemæssigt registeret som medarbejdende
ægtefælle.
VIGTIGT! Disse betingelser er ultimative og kan under ingen omstændigheder fraviges.
Hvis betingelserne ikke overholdes, vil din ret til dagpenge eller efterløn bortfalde, og du vil få et
krav om tilbagebetaling af alle udbetalte ydelser.
Hvis du genindtræder i virksomheden
Hvis du genindtræder i din ægtefælles virksomhed, skal du straks oplyse os om tidspunktet for
genindtrædelsen.
Et ophør med virksomhed i dagpengeperioden
Det er vigtigt for at bevare retten til dagpenge i hele dagpengeperioden, at du er opmærksom på
denne bestemmelse.
Du kan ophøre med en virksomhed én gang i en dagpengeperiode. Ophør med selvstændig
virksomhed i forbindelse med indplaceringen i dagpengeperioden indgår ikke i opgørelsen.
Ophører du med en virksomhed mere end én gang i dagpengeperioden, mister du retten til
dagpenge, indtil du har optjent en ny ret til dagpenge og en ny ret til supplerende dagpenge. Dette
gælder, uanset om du etablerer en helt ny virksomhed eller starter den samme virksomhed op
igen.
Spørgsmål
Har du spørgsmål til erklæringen eller reglerne ved udtræden, er du velkommen til at kontakte os.
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