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Kompetencer  

 

I henhold til EU-forordning 883/2004 er det i tilfælde af opsigelse af et dansk arbejdsforhold og 

bopæl i Tyskland, som hovedregel Tyskland, der skal udbetale arbejdsløshedsdagpenge ved 

fuldtidsledighed. Beskæftigelsesperioden i Danmark skal medregnes, hvis den ellers ville have 

indgået i en tvungen forsikringsordning i Tyskland. Er man medlem af en dansk A-kasse, bliver 

forsikringsperioden anerkendt. Ved midlertidig arbejdsløshed, som f.eks. hjemsendelse på grund af 

vejrligt, arbejdsfordeling og lign. er det som hovedregel Danmark som arbejdsland, der skal 

udbetale ydelserne, hvorfor alle med arbejde i Danmark bør være medlem af en dansk A-kasse.  

 

Indenfor koordineringen af arbejdsløshedsforsikring findes der følgende dokumenter: 

  

PD U1: Dette dokument indeholder de danske forsikrings- / beskæftigelsestider og kan forelægges 

i forbindelse med ansøgningen om arbejdsløshedsdagpenge i Tyskland. Hvis man vælger at 

forelægge den, fritager det ikke Agentur für Arbeit for selv at indhente oplysningerne i Danmark.  

SED U-serie: Disse dokumenter benyttes til udveksling af oplysninger mellem 

arbejdsløshedsforsikringsinstitutionerne, dvs. mellem Agentur für Arbeit og Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering eller den danske a-kasse. I henhold til EU-forordning 987/2009 er 

institutionerne som hovedregel forpligtet til at udveksle oplysningerne intern.  

 

Du er blevet sagt op, hvad skal du gøre?  

 

 Senest indenfor 3 hverdage efter opsigelsen skal du melde dig arbejdssøgende hos 

Agentur für Arbeit i Tyskland, der hvor du bor. Det kan du gøre personligt, telefonisk eller 

på www.arbeitsagentur.de. Gør du ikke det, følger en karantæne.  

 Har du en tidsbegrænset arbejdskontrakt, skal du melde dig arbejdssøgende hos 

Agentur für Arbeit, der hvor du bor, senest 3 måneder før kontraktens udløb.  

 Få din danske fagforening til at kigge på, om alle frister er overholdt i forbindelse med 

opsigelsen, og om den har virkning.  

 

Når ansættelsesforholdet er ophørt:  

 

 Underret Skattestyrelsen  

 Opsig dit medlemskab i fagforeningen  

 Opsig den danske arbejdsløshedsforsikring/ a-kassen  

 Afmeld børnefamilieydelse hos Udbetaling Danmark  

 Husk at søge om udbetalingen af dine danske feriepenge inden for 6 måneder i henhold 

til §26 „Lov om ferie - LOV nr 60 af 30/01/2018“, ellers mister du retten til 

feriepengene!  

 Feriepenge som er optjent i perioden fra den 01. september 2019 til den 31. august 

2020, indfryses og overdrages til fonden ”Lønmodtagernes Feriemidler”. Disse 

feriepenge kan udbetales hvis man forlader det danske arbejdsmarked. Udbetalingen er 

http://www.arbeitsagentur.de/
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dog først mulig fra den 01. oktober 2021. (jf. §15, Lov om forvaltning og administration 

af tilgodehavende feriemidler - LOV nr 58 af 30/01/2018) 

 Du bør bevare din danske bankforbindelse (NemKonto) til f.eks. udbetaling af restskat, 

udbetaling af feriepenge etc.. Alternativt kan du også registrere din tysk konto som 

NemKonto. 

 

 

 

Husk at ansøge om følgende: 

  

 Dokumentet PD U1, får du hos din a-kasse, hvis du er medlem, ellers hos Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering (www.star.dk)  

 Feriepenge indenfor 6 måneder, hos din arbejdsgiver eller FerieKonto  

 Indefrosne feriepenge hos ”Lønmodtagernes Feriemidler”, tidligst 01. oktober 2021 

 Sygesikring i Tyskland  

 Skattekort i Tyskland (hvis du ikke allerede har et)  

 Arbeitslosengeld I (arbejdsløshedsdagpenge) hos Agentur für Arbeit og/eller  

 Arbeitslosengeld II / Hartz IV (kontanthjælp) hos Jobcenter i Tyskland  

 Kindergeld (børnefamilieydelse) hos 'Familienkasse'  

 

Følgende skal afklares:  

 

 Arbejdsmarkedspension i Danmark (f.eks. Pension Danmark, Industriens Pension, PKA etc.)  

 Du skal være helt sikker på, at alle myndigheder i Danmark har din nuværende tyske 

adresse  

 

Hvad sker der, hvis jeg er syg på det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet ophører? 

  

Du vil fortsat få udbetalt sygedagpenge fra den respektive danske kommune efter de danske 

regler og er fortsat omfattet af dansk social sikring i denne periode. I dette tilfælde er det vigtigt, 

at tage kontakt op til det danske Jobcenter, for at afklare det videre forløb af din 

sygedagpengesag og for at undgå et brud i udbetalingen af sygedagpenge. Du skal i dette tilfælde 

under alle omstændigheder fortsætte med at være medlem af a-kassen!  

 

Hvad sker der, efter du har meldt dig ledig?  

 

Den første dag du er ledig, melder du dig arbejdsløs. Agentur für Arbeit modtager 

ledighedserklæring og anmoder den respektive a-kasse eller Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering om dokumentation for de danske forsikrings- eller beskæftigelsesperioder. Du kan 

selv ansøge om et PD U1 dokument hos din A-kasse eller hos STAR. Dette er dokumentationen for 

dine danske forsikrings- / beskæftigelsestider. Opbevar dette dokument omhyggeligt og giv det 

ikke ud af hænderne. 
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I henhold til de tidligere nævnte EU-forordninger og Sozialgesetzbuch III (den tyske lov om social 

sikring (SGB), bog III) skal arbejdsløshedsdagpenge beregnes foreløbigt af Agentur für Arbeit, hvis 

dokumentationen af de danske forsikrings-/ beskæftigelsestider ikke foreligger endnu på 

ansøgningstidspunktet. I stedet for PD U1 dokumentet, er det tilladt, at fremlægge anden egnet 

dokumentation, som f.eks. lønsedler. 

Som regel anvendes den danske indkomst som beregningsgrundlag for Arbeitslosengeld I. Hvis 

den danske nettoindkomst er højere end den ofte fiktivt beregnede tyske nettoindkomst, kan du 

anmode om, at den danske nettoindkomst anvendes som beregningsgrundlag. 

 

 

Tips  

 

 Opbevar dit NemID omhyggeligt  

 Bibehold din NemKonto i Danmark til alt er afklaret (skat, børnefamilieydelse etc.), eller 

registrere tysk konto som NemKonto. 

 For at forebygge problemer bør du som grænsependler altid være medlem af en a-kasse  

 Alle dokumenter, der angår ansættelsesforhold, bør opbevares i papirform  

 Alle papirer, som du har modtaget via e-Boks eller digital postkasse, bør printes og 

arkiveres. Print også en oversigt over dit forsikringsforløb hos ATP og gem den.  

 Alle disse dokumenter kan være vigtige på et senere tidspunkt, f.eks. ved ansøgning om 

pension.  

 

Links  
 
www.pendlerinfo.org  

www.arbeitsagentur.de  

www.star.dk (ansøgning om PD U1 - Ansøgningsblanketten hedder EØS 4.0 eller EØS 4.2 på tysk)   

www.borger.dk 

www.ld.dk 

 

http://www.borger.dk/
http://www.ld.dk/

