S å ka n en fr il an s de f i nie r a s ig
som ar bet sl ös
För att komma i fråga om ersättning måste
a-kassan definiera dig som arbetslös på
grund av arbetsbrist. Men när har en
frilansare arbetsbrist? Det finns väl alltid
saker att göra för en företagare? Ja, men i
praktiken kan a-kassan se dig som
arbetslös på grund av arbetsbrist när dina
intäkter är så låga att din inkomst hamnar
en bra bit under de inkomster som de
anställda har. Du kan använda
Journalistförbundets frilanskalkylator och
statistik över de anställdas löner för att se
om så är fallet.
Om du plötsligt blir av med stora och
lönsamma uppdrag eller kunder kan du be
om ett intyg av uppdragsgivarna som visar
att relationen har eller ska upphöra. Det
räcker som underlag för att a-kassan ska
förstå att det uppstått arbetsbrist för dig.

De kl a r er a s å hög in k omst som
möj ligt
2015 höjde riksdagen taket i a-kassan. Det
innebär att du som har tjänat bra kan få 80
procent av inkomsten upp till 25 025 kronor
genom den statligt reglerade försäkringen.
Tjänar du ännu mer och är med i
Journalistförbundet täcker fackets
inkomstförsäkring inkomster upp till 60 000
kronor i 100 dagar. Som företagare med
enskild firma är din a-kassa beroende av
ditt företags resultat, det vill säga din
deklarerade inkomst efter avdrag för
företagets kostnader. Om du väljer att
investera så mycket som möjligt av ditt
överskott i ditt företag påverkar det din
ersättning eftersom ditt resultat sjunker ju
mer avdrag du gör. I syfte att hålla din
inkomst hög kan det därför vara bra att
tänka över vissa inköp eller ekonomiska
åtaganden.

A- k a ss an b ra äv en f ö r d ig m ed l åg a in kom ste r
Kan du som tjänar lite lika gärna gå på socialbidrag i fall det skulle gå dåligt? Nej, det
är inte ett bra alternativ. Bidraget, som formellt heter försörjningsstöd, är lågt. Det
finns också stränga villkor inblandade. Du måste till exempel sälja dina ägodelar för
att kommunen ska hjälpa dig. Men a-kassan är en försäkring och du får ersättning
även om du äger en bil eller en sommarstuga.
.
Lägg i nte n ed lö ns am
P åv e rk a a - k as s el ag st iftni ng en
v er k sa mh et
v ia os s
Om du lägger ned din firma när den går
Alla a-kassor har samma regler, även
bra kan du få vänta ett bra tag på att ha
gällande frilansare. Det är riksdagen som
rätt till a-kassa. Bra anses det gå om du
bestämmer i fall reglerna ska ändras.
tar ut en lön, eller gör egna uttag,
Journalistförbundet är en del av TCO som
motsvarande det som en anställd får i
arbetar för att förbättra reglerna även för
lön. Om du gör det kan du bli avstängd
egenföretagare. Är du med i
från a-kassan i 45 dagar. Det är dock
Journalistförbundet eller Journalisternas
mycket ovanligt att a-kassan anser att en
a-kassa kan du alltid höra av dig till dina
frilansare som ansöker om a-kassa
förtroendevalda med synpunkter på
lämnar en lönsam verksamhet.
reglerna. De kan ta med sig dessa i sitt
arbete med att förbättra a-kassan.
Är du o sä k er p å v ad som g äl le r i
Journalistförbundet och TCO vill bland
jus t d in s itu atio n, k o nt a kt a o s s
annat förbättra reglerna vid
för m er i nfo
deltidsarbetslöshet och se en förändring
Journalisternas a-kassa
som gör det möjligt att göra ett företag
tfn 08-613 75 89
vilande en gånga per tredje år, i stället för
medlemakassan@sjf.se
en gång per femte år.
www.journalisternas-akassa.se
Logga in på Mina sidor och skriv ett meddelande

Hä r ha r v i s am lat m a ss a b ra ti ps ti ll f ri la n sa r e om a- k as s a. Vi
ha r f ör sö kt v a ra s å p ed agog i sk a so m möj l igt me n äm net ä r
int e al ltid l ätt . Ett ti p s le de r oft a t il l f le r f r ågo r.
G å me d ! A- k a s sa n är int e
hoppl ös fö r fö ret ag a r e
A-kassan fungerar i princip på
samma sätt för dig som
frilansande företagare som för
den anställde. Det är en
försäkring för dig som blir av
med ditt arbete som gör att du
kan betala dina räkningar. Du får
80 procent av din tidigare
inkomst, upp till 25 000 kr,
förutsatt att du arbetat tillräckligt
mycket. Det är därför du bör gå
med i a-kassan när du blir
företagare, eller stanna kvar om
du går från anställning till
företagande. Skillnaden är att akassan för dig som företagare
utgår från din deklarerade
inkomst, medan ersättningen för
den anställde bygger på den lön
den anställde hade innan
arbetslösheten.

Rä kn a iho p A- s k att o ch F - s k att fö r
ett hög r e b el opp
Det finns inget hinder för dig och a-kassan att
räkna med a-skatteinkomster från till exempel
projekt, inhopp och vikariat. Du behöver alltså
inte välja mellan att basera din a-kassa på
antingen dina anställningar och inhopp eller
dina inkomster från ditt företagande. I regel
kan du dock inte räkna in ersättning från
förtroendeuppdrag inom facket, ideella
föreningar eller för jobb som god man eller
liknande.
Utg å f r ån ditt b äst a i nko mst å r
Det finns två sätt att bestämma om vilken
tidsperiods inkomster som ska utgöra
underlaget för hur mycket pengar som du får
ut. Antingen räknar a-kassan fram din
ersättning baserat på det resultat du hade
förra året, förutsatt att resultatet är fastställt
av skatteverket. För dig som lägger ned din
enskilda firma permanent eller tillfälligt i
början av 2016 utgår Journalisternas a-kassa
alltså från din fastställda inkomst för
inkomståret 2014. Men du kan också välja att
utgå från ett genomsnitt av företagsinkomsten
för 2012 och 2013. Du väljer det mest
förmånliga alternativet i dialog med a-kassan.

Bra tips till frilansare
om a-kassa

Journalisternas a-kassa – Det
självklara valet för dig som arbetar
inom journalistbranschen
ANSTÄLLD, FRILANS ELLER FÖRETAGARE.
VI FINNS DÄR FÖR ALLA ER.

Ar b et sl ös komb in at ö r –
rä kn a s å hä r:
Blir du arbetslös från din
anställning den 2 januari 2016
utgör hela 2015 tiden som akassan utgår ifrån i sin
beräkning, eftersom den utgår
från de senaste tolv
kalendermånaderna. Utifrån
hur mycket du har jobbat och
tjänat räknas det fram vilken
ersättning du får baserat på
din a-skatteanställning.
Därefter görs en separat
uträkning utifrån ditt företags
resultat, men inte för 2015,
eftersom det ännu inte finns
något fastställt resultat från
skatteverket. A-kassan
inhämtar då resultatet ifrån
antingen 2014, eller
genomsnittet av 2012 och
2013 års resultat.

N y s om f ö ret ag a re ? A - k a ss an k an b as e r a s p å ditt t idi ga r e
jobb
Är du relativt ny företagare och blir arbetslös inom två år från det att du
startade ditt företag har du en möjlighet att basera din ersättning på din
tidigare anställning. I stället för utgå från dina f-skatteinkomster, eller lön
och skattepliktiga förmåner från ditt aktiebolag, räknar handläggarna fram
din ersättning utifrån din gamla lön. I detta fall är det alltså viktigt att du
lägger ned eller pausar inom två år från starten. Vad som är definitionen
på starten av ditt företagande är inte svart eller vitt. Firmans
registreringsdatum behöver inte betraktas som början om registreringen i
princip är det enda du har gjort. Det mest sannolika är att a-kassan anser
att starten på ditt företagande inträffar då du börjar arbeta för din första
uppdragsgivare, eller när du börjar marknadsföra dig själv som företagare.
Lägg n e r el le r p au sa i t id
A-kassan fungerar dåligt för dig som ansöker om ersättning först när du
har varit mer eller mindre sysslolös eller underbetald under en längre tid.
Det är mer en försäkring för dig vars firma har börjat gå dåligt.
Om du väntar för länge med att lägga ned eller pausa din verksamhet
riskerar du att få en mycket låg eller ingen ersättning. Detta eftersom
frilansens a-kassa bygger på den deklarerade inkomsten. Genom att lägga
ned i tid kan du få en hyfsad eller bra dagsersättning eftersom a-kassan
då kan beräkna din ersättning utifrån de inkomster du hade året innan det
började gå dåligt. Det finns dock regler på hur lönsamt företaget får vara.
Om du lägger ner när du har god lönsamhet och gott om jobb riskerar du
en avstängning på 45 ersättningsdagar förutom sju dagars karens.

V I H A R L Å N G E R F A R E N H E T A V A T T H J Ä L P A J O U R N A L I S T E R ME D
A R B E TS L Ö S H E T S E R Ä T T N I N G O C H V I Ä R S N A B B A P Å A T T H A N D L Ä G G A
Vi hjälper gärna dig med. Gå med du också. Läs mer på vår hemsida.

Ar b et a int e m ed ditt
för et ag el l er v a ru mä r ke
nä r d u ä r a rbe ts lö s
När du konstaterat att det
bästa för dig är att ansöka om
a-kassa måste du upphöra
med ditt företagande helt och
hållet för att a-kassan ska
kunna betalas ut. Du får inte
ens uppdatera din hemsida
eller marknadsföra dig i
sociala medier. Lagen tillåter
nämligen inte stöd till
företagande via a-kassa och
det finns i princip inga
undantag, även om du får
kommunicera med
skatteförvaltningen och
myndigheter. Motivet är
framför allt att ingen ska
kunna konkurrera med hjälp
av a-kassepengar. A-kassan
får inte vara ett företagsstöd.
Däremot kan du fortsätta att
jobba som anställd, på till
exempel inhopp och vikariat,
samtidigt som du har a-kassa
mellan anställningarna.

Journalisternas a-kassa
Box 1116
111 81 Stockholm
tfn 08-613 75 89
medlemakassan@sjf.se
www.journalisternas-akassa.se

T a fr am en gr än s f ör nä r
din fa ktu r er ing är fö r l åg
Du bör göra en beräkning om
vilken nivå på faktureringen du
måste ha för att kunna leva väl
och betala räkningarna. Märker du
att du får in ett mindre belopp per
månad än denna gräns bör du
lägga ned. Gör gärna beräkningen
med råge då a-kassan utgör 80
procent av lönen + skattepliktiga
förmåner i ditt aktiebolag eller 80
procent av resultatet i din enskilda
firma
Du k an gö ra di tt fö r e tag
v ila nd e i stä ll et fö r a tt
läg ga n ed Ett alternativ till att
avveckla ditt företag är att göra en
tillfällig paus. Det kallas att göra
företaget vilande och du kan få
ersättning trots att företaget inte
är permanent nedlagt. Denna
möjlighet kan du bara använda en
gång vart femte år.

