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4. Selvstændige 

Regeringen foreslår, at der i modellen for tidlig pension tildeles anciennitet for pe-

rioder som selvstændig. Dermed kan personer, der har haft deres egen virksom-

hed, fx en tømrermester, også have mulighed for at opnå retten til tidlig pension. 

Ved tildeling af anciennitet opgøres selvstændiges beskæftigelsesomfang på bag-

grund af nettooverskuddet – overskuddet før renter og andre finansielle aktiviteter 

fra virksomheden – som omregnes til et timeantal/beskæftigelsesgrad i året. 

I omregningen er der taget udgangspunkt i den maksimale dagpengesats i året. 

Hvis nettooverskuddet er større end det maksimale dagpengeniveau for året, op-

nås der ét års anciennitet. Hvis nettooverskuddet svarer til halvdelen af det maksi-

male dagpengeniveau, opnås et halvt års anciennitet. For år, hvor der ikke er op-

nået overskud, tildeles der ikke anciennitet. Det sikrer, at den selvstændige har 

haft beskæftigelse i et tilstrækkeligt omfang. Det svarer til tilgangen i dagpengesy-

stemet.  

Der kan ikke opnås mere end ét års anciennitet i løbet af et kalenderår. 

Oplysninger om selvstændiges nettooverskud sker på baggrund af skatteoplysnin-

ger, som findes tilbage til 1974. For årene før 1974 kan anciennitet tildeles ved, at 

personen fremlægger dokumentation om, at man har udført overskudsgivende 

selvstændigt erhverv. 

Boks 1 

Eksempel på optjening af anciennitet som selvstændig i 2018 

 

 
Anm.: I 2018 var den maksimale dagpengesats årligt på 223.596 kr. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 



  Side 2 af 2 

Hvis man driver virksomhed i selskabsform (ApS eller A/S) beskattes selskabet 

særskilt af sit over-/underskud, og ejeren betragtes i den henseende som ansat 

lønmodtager. Derved vil der blive optjent anciennitet, som om de var lønmod-

tagere på baggrund af deres indbetalinger til ATP. 

Medarbejdende ægtefæller, hvor der er indgået lønaftale, vil opnå anciennitet på 

samme måde som lønmodtagere. I de tilfælde hvor der ikke er indgået lønaftale, 

vil der opnås anciennitet som selvstændig på baggrund af det overførte overskud. 


