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Kompetencer
I tilfælde af at arbejdsforholdet i Tyskland ender og fuldtidsledighed indtræder, er det i henhold til
EU-forordningen 883/2004, som hovedregel Danmark der bliver ansvarlig for udbetalingen af
arbejdsløshedsdagpenge for grænsependlere med bopæl i Danmark.
Forsikringstiderne der blev optjent i Tyskland, skal medregnes i Danmark.
I Tyskland er arbejdsløshedsforsikringen obligatorisk. Arbejdsgiveren overfører bidragene for
arbejdsløshedforsikringen automatisk. Den kompetente myndighed er Bundesagentur für Arbeit.
Indenfor koordineringen af arbejdsløshedsforsikring findes der følgende dokumenter:
PD U1: Dette dokument indeholder de tyske forsikrings- / beskæftigelsestider og kan forelægges i
forbindelse med ansøgningen om arbejdsløshedsdagpenge i Danmark. Hvis man vælger at
forelægge den, fritager det ikke den kompetente danske myndighed for selv at indhente
oplysningerne i Tyskland.
SED U-Serie: Disse dokumenter benyttes til udveksling af oplysninger mellem
arbejdsløshedsforsikringsinstitutionerne, dvs. mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
eller den danske a-kasse og den tyske Bundesagentur für Arbeit. I henhold til EU-forordning
987/2009 er institutionerne som hovedregel forpligtet til at udveksle oplysningerne intern.
Dit arbejdsforhold ender, hvad skal der gøres?










henvend dig til en dansk A-kasse straks efter du får kendskab til, at dit arbejdsforhold
ender. Du vælger selv A-kassen
ansøge om dokument PD U1 hos den ansvarlige Agentur für Arbeit
ansøge om arbejdsløshedsdagpenge hos den danske A-kasse
ændre den danske forskudsopgørelse
informere den ansvarlige Familienkasse om, at arbejdsforholdet ender, da det skal afgøres
om der videre er krav på Børne- og ungeydelse (Kindergeld) i Tyskland eller om kravet
fremover opstår i Danmark (i givet fald søge om Børne- og Ungeydelse i Danmark)
opsige medlemskab i den tyske fagforening (Gewerkschaft)
afklare om der er behov for handling i forhold til pensionsordningen (Betriebsrente) i
Tyskland.
Sikre at alle tyske myndigheder har den aktuelle adresse

Hvad sker der når ansættelsesforholdet er ophørt
Den første dag hvor arbejdsforholdet officielt er endt, henvender du dig til A-kassen og søger om
arbejdsløshedsdagpenge. Samtidig registrerer du dig hos det danske Jobcenter, da dette er en
forudsætning for dit krav på arbejdsløshedsdagpenge. A-kassen indhenter dokumentation for de
tyske forsikrings- / beskæftigelsestider hos Agentur für Arbeit. Du selv kan ligeledes søge om PD
U1 dokumentet hos Agentur für Arbeit. Dette er dokumentationen for de tyske forsikrings- /
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beskæftigelsestider. Venligst opbevar dette dokument omhyggeligt og giv det ikke ud af
hænderne.
Skulle PD U1 dokumentet ikke foreligge ved ansøgningstidspunktet, er den danske A-kasse i
henhold til EU-forordningen 883/2004 forpligtet til at beregne arbejdsløshedsdagpengene
foreløbig.
I stedet for PD U1 dokumentet, kan andre egnede dokumenter (f.eks. lønsedler) forelægges for
beregningen af arbejdsløshedsdagpenge.
Som beregningsgrundlag bruges arbejdsindtægten eller erhvervsindkomsten fra den sidste
beskæftigelse.
Tips



Bibehold din tysk konto, indtil alt er afklaret afsluttende (f.eks. Skat, Børne- og Ungeydelse
osv.)
Opbevar alle dokumenter i sammenhæng med arbejdsforhold i papirform, da disse
dokumenter kann være vigtig senere, f.eks. ved ansøgningen om pension

Links
www.pendlerinfo.org
www.arbeitsagentur.de
www.danskeakasser.dk
www.star.dk
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