Erklæring om udtræden af ægtefælles/samlevers
selvstændige virksomhed

Navn

CPR‐nr.

Jeg har arbejdet i min ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed:
Virksomhedens navn og adresse:

CVR‐nr.:

Virksomheden ejes af:
☐ Mig
☐ Andre
☐ Min ægtefælle
☐ Min samlever
☐ Mig
☐ Andre
☐ Min ægtefælle
☐ Min samlever
☐ Mig
☐ Andre
☐ Min ægtefælle
☐ Min samlever

Jeg erklærer hermed på tro og love, at jeg har sidste arbejdsdag i min ægtefælles/samlevers
selvstændige virksomhed.
Ligeledes erklærer min ægtefælle/samlever på tro og love, at jeg har sidste arbejdsdag i
virksomheden.

Er du tidligere udtrådt af ægtefælles/samlevers virksomhed? ☐ Ja – oplys dato:

Dato
Dato

☐ Nej

Endvidere erklærer min ægtefælle og jeg, at vi er bekendt med, at jeg fra ovennævnte dato:
 ikke må udføre nogen form for opgaver i virksomheden
 ikke må være skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle
 ikke må have en lønaftale i virksomheden
 ikke må sidde i bestyrelse og/eller direktion i ægtefælles/samlevers selskab
 ikke må fremgå af virksomhedens hjemmeside mv.
Dato

Din underskrift

Dato

Ægtefælles/samlevers underskrift
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Se vejledningen
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Vejledning ved udtræden af ægtefælles/samlevers
selvstændige virksomhed
Når du udtræder af din ægtefælles/samlevers virksomhed, skal du være opmærksom på følgende:
 Din status hos SKAT som medarbejdende ægtefælle skal ophøre
 Du kan tidligst anses for udtrådt, når a‐kassen har modtaget tro og love erklæringen underskrevet af dig og din
ægtefælle/samlever om, at du er udtrådt af virksomheden.
 Udtræden er betinget af, at du ikke længere udfører nogen form for opgaver i virksomheden.
Bekendtgørelse nr. 1182 af 26. september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet.
§ 17. Et medlem, der har drevet selvstændig virksomhed som medarbejdende ægtefælle, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, anses for
ophørt med virksomheden, når medlemmet på tro og love erklærer at være udtrådt af ægtefællens virksomhed.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en medejende ægtefælle, der ikke er registreret som ejer af virksomheden hos
Erhvervsstyrelsen, men som står opført i Skatteforvaltningens registre som medhæftende for virksomheden. Det er en
forudsætning, at registreringen i Skatteforvaltningens registre som medhæftende ægtefælle ophører.
Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på et medlem, der har overdraget sin virksomhed til sin samlever. Det er en
betingelse, at medlemmet er samlever på fælles bopæl med den person, der ejer virksomheden, og at medlemmet og
samleveren opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde
etableret fælles bopæl inden overdragelsen.
Stk. 4. Ophøret efter stk. 1 og 2 kan tidligst gælde fra det tidspunkt, a‐kassen har modtaget en erklæring underskrevet på tro
og love af medlemmet og dennes ægtefælle om, at medlemmet er udtrådt af virksomheden. Udtræden er betinget af,
at medlemmet ikke længere udfører nogen form for opgaver i virksomheden.
Stk. 5. Et medlem, der udtræder af en virksomhed, der fortsættes af ægtefællen, skal bringe sin skattemæssige status som
medarbejdende ægtefælle til ophør.
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