
 
 

Faktaark  21. januar 2022 
   

  

Afskaffelse af den grønne check for ikke-pensionister 

Med aftalen om En ny reformpakke for dansk økonomi er der enighed om at afskaffe 
den almindelige grønne check for ikke-pensionister og at forhøje den supplerende 
grønne check for børn fra 120 kr. pr. barn til 240 kr. pr. barn. 

Den grønne check er en skattefri ydelse, der består af tre dele: (almindelig) grøn 
check til personer over 18 år, supplerende grøn check for børn (maks. to børn) og 
tillæg til grøn check for personer med lav indkomst. De gældende og foreslåede 
satser fremgår af tabel 1. 
 

Afskaffelsen af den almindelige grønne check samt tillægget for lavindkomster for 
ikke-pensionister og forhøjelsen af den supplerende grønne check for børn skøn-
nes at medføre et merprovenu på knap 1,2 mia. kr. i 2030, jf. tabel 2.  

 
Arbejdsudbuddet skønnes at stige med knap 1.100 fuldtidspersoner i 2030. Ind-
komstforskellene målt ved Gini-koefficienten skønnes forøget med 0,04 pct.-po-
int. 

Tabel 1 

Satser for grøn check 

Kr./år Ikke-pensionister Pensionister 

 Gældende Initiativ Gældende Initiativ 

Grøn check til alle over 18 år 525 0 875 875 

Supplerende grøn check for personer under 18 år 
(maks. to børn) 

120 240 200 240 

Tillæg til personer med lave indkomster 280 0 280 280 

 

 
Anm.:  Den almindelige grønne check og den supplerende grønne check for børn er indkomstafhængig og aftrappes 

med 7,5 pct. af den del af modtagerens topskattegrundlag, der overstiger 429.200 kr. (2022-niveau). Tillægget 
til grøn check for lavindkomster gives til personer med indkomst under 250.800 kr. (2022-niveau). Grøn 
check er fastsat nominelt og reguleres ikke. 

Kilde: Skatteministeriet.  
 

Tabel 2 

Provenumæssige konsekvenser 

 2022 2023 2024 2025 2030 

Mio. kr. (2022-niveau)      

Umiddelbar provenuvirkning 780 1.490 1.450 1.400 1.190 

Merprovenu efter tilbageløb 600 1.150 1.110 1.080 920 

Merprovenu efter tilbageløb og adfærd 760 1.450 1.400 1.360 1.160 

 

 
Anm.: I 2022 er der indregnet halv virkning svarende til at ændringerne har virkning fra 1. juli 2022. 
Kilde: Skatteministeriet.  


