Informationsblad om företag och företagande

Du blir arbetslös först nar företaget
laggs ner
Du som har F-skattsedel, registrerat bolag eller arbetar
med ett självanställningsbolag är företagare. En
företagare har generellt sätt ingen rätt till ersättning
innan du lagt ner din verksamhet. Som
uppdragstagare kan du vara både företagare och
arbetstagare. Det är kassan som efter en
bedömning avgör vad du anses vara. Din
självständighet spelar stor roll för bedömningen.
Kontakta alltid kassan för att undvika en felaktig
utbetalning.

Företagarens rätt till ersättning
Generellt sätt har en företagare inte någon rätt till
ersättning. Du blir arbetslös först när du lagt ner din verksamhet och inte längre har
någonting med den att göra. För att kunna få ersättning måste du som företagare
vidta några åtgärder. Du får ersättning:
1. Då din verksamhet definitivt har upphört
Du har lagt ner ditt företag och driver inte längre verksamheten. Du har varken
någon äganderätt eller utför något personligt arbete i företaget. Du kan helt
enkelt ses som helt skild från verksamheten.
2. Då ditt företag är vilande
Ditt företag är inte aktivt och det förekommer ingen produktion på grund av en
tillfällig svacka. Du hoppas att produktionen ska kunna komma igång igen vid
ett senare tillfälle. Du får söka ersättning en gång vart femte år.
3. Om verksamheten drivits som en bisyssla vid sidan av ett heltidsarbete
Du har haft en verksamhet som inte gett mer än 2190 kronor i veckan, vid
sidan av ett heltidsarbete i 12 månader. Inkomsten från din bisyssla var inte
din huvudsakliga inkomst.
4. Då verksamheten har drivits deltid jämsides med ett deltidsarbete
Du har då drivit ditt företag på deltid och arbetat max 10 timmar i veckan i din
verksamhet. Detta har skett vid sidan av en deltidsanställning där du arbetat
minst 17 timmar per vecka. Du ska alltså jobbat max 10 timmar i din
verksamhet jämsides med att du varit anställd på deltid.

Vem är då företagare?
Den vanligaste definitionen på en företagare är en person som självständigt och med
inflytande driver ett företag samt utför ett personligt arbete inom verksamheten. Du
måste uppnå alla dessa förutsättningar för att kunna vara företagare. När du slutar
vara företagare får ingen av dessa förutsättningar vara uppnådda.
Den som innehar F-Skattsedel eller har ett registrerat bolag (även om bolaget inte är
aktivt) är företagare. Även om du inte har någon f-skattesedel eller något registrerat
bolag kan kassan ändå bedöma att du arbetar i företagsliknande former.

Arbeta i tidigare ägt företag
Du är inte helt skild från din verksamhet om du arbetar i ett företag du tidigare ägt. Du
kan inte få ersättning eftersom du inte lämnat din verksamhet helt. Du anses vara en
företagare med ett aktivt bolag. Som företagare blir du arbetslös först då din
personliga verksamhet i företaget helt är över.

Ett annat företag tar över din verksamhet
Säljer du ditt företag till en utomstående och inte
längre har någon personlig verksamhet inom företaget,
anses du vara skild från verksamheten. Om du en tid efter
försäljning sedan väljer att börja arbeta i företaget är du precis som alla andra
anställda. Om du direkt efter försäljningen börjar arbeta i företaget är du fortfarande
företagare. Ditt personliga arbete inom verksamheten har inte upphört.

Fungerar du som konsult?
Kommer ni överens vid köpet om att du ska fungera som konsult under en viss
period, anses du under denna tid vara företagare. Precis som ovan utför du ett
personligt arbete i din verksamhet under denna period och kan därför inte vara
arbetslös.
Ingen av dessa omständigheter ger dig som företagare rätt till någon ersättning. För
att få ersättning som företagare måste du göra de åtgärder som finns beskrivet på
föregående sida.

Att överlåta företaget till någon annan
När du är företagare är det du som har och driver företaget. Du kan som tidigare
nämnt inte få ersättning innan du vidtagit någon av de nödvändiga åtgärdena. Att
skriva över verksamheten på exempelvis en make för att få ut ersättning går inte. Det
går helt enkelt inte att bevisa att du själv inte arbetar kvar inom verksamheten. Du
har alltså inte upphört att vara företagare. Du kan inte heller få ut ersättning för att ett

annat företag, exempelvis Frilans Finans sköter din fakturering. För att få ut
ersättning som företagare måste du ha vidtagit någon av åtgärderna på föregående
sida.

Uppdragstagaren ses som företagare eller arbetstagare
Uppdragstagaren tar emot uppdrag från en eller flera uppdragsgivare utan ett
anställningsförhållande. Du som är uppdragstagare kan ses både som företagare
och som arbetstagare. Kassan tittar på din självständighet och gör en bedömning om
hur du ska ses. Antingen är du är en självständig uppdragstagare eller en
osjälvständig uppdragstagare.
Enligt IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) anses en självständig
uppdragstagare vara en företagare. En osjälvständig uppdragstagare ses som en
arbetstagare. Om alla villkor för ersättningen är uppfyllda kan en osjälvständig
arbetstagare ha rätt till ersättning.
En självständig uppdragstagare…
… gör vanligtvis sina uppdrag i
företagsliknande former
… gör vanligtvis uppdragen utan någon
kontroll eller arbetsledning
… bestämmer om möjligt arbetsplatsen
själv.
… tar uppdrag från flera uppdragsgivare
samtidigt
… använder vanligtvis sina egna
maskiner/redskap.
… står för samtliga kostnader för
uppdraget.
… fakturerar uppdragsgivaren en total
kostnad enligt ett avtal de tidigare kommit
överens om.

En osjälvständig uppdragstagare...
… erbjuder bara sin arbetskraft till
uppdrag.
… gör bara en typ av arbete.
… har en, möjligen två, uppdragsgivare
man blivit beroende av.
… har inte ett tillfälligt förhållande till
uppdragsgivare.
… ersätts enbart för den arbetstid som
gått. Oftast genom en bestämd ersättning
i ett kollektivavtal.
… gör arbetet på en plats bestämd av
uppdragsgivaren, där arbetstiden kan
kontrolleras av uppdragsgivaren.
… saknar vanligen lokal för sin
verksamhet.
… har inte ett registrerat företag.

.

Kontakta alltid kassan
Kontakta alltid kassan. Det kan finnas specifika omständigheter i just ditt fall som gör
att du kan/inte kan få ersättning. Kontakta också alltid kassan om du tänker börja
arbeta i ett företag du tidigare ägt. Du riskerar annars att få en felaktig ersättning och

tvingas bli återbetalningsskyldig. Ring 08-613 75 60, vi svarar varje vardag mellan 817.

