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Afgifter på private husholdninger

Afskaf den grønne check

UDFORDRINGEN
Den grønne check blev indført i 2010 som et nedslag i den skyldige skat. Checken består af en ordinær grøn 
check til alle personer over 18 år og en supplerende grøn check til forsørgere. Oprindeligt udgjorde checken 
1300 kr. og den supplerende check 300 kr. pr. barn (dog maks. to børn). Siden er checken nedsat flere gange, 
og udgør i dag henholdsvis 875 kr./525 kr. for pensionister / ikke-pensionister med en supplerende check 
på henholdsvis 200 kr./120 kr. pr. barn for pensionister / ikke-pensionister. Som noget nyt deles den supple-
rende check mellem forældrene, hvis begge har forældremyndighed over barnet.

Checken (inkl. den supplerende grønne check) bliver af trappet ved indkomst over ca. 421.700 kr. årligt, 
svarende til 451.000 kr. før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Alt ef ter, om man er pensionist og/eller 
forsørger (og antallet af børn), er checken helt af trappet ved en indkomst mellem ca. 421.000 kr. og ca. 
426.000 kr. (ca. 457.000-463.000 kr. før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag). 

I 2013 blev indført et tillæg til den grønne check på 280 kr. årligt (kun til personer over 18 år). Tillægget 
bortfalder, hvis årsindkomsten overstiger ca. 242.000 kr. svarende til ca. 263.000 kr. før fradrag for arbejds-
markedsbidrag.

Den grønne check komplicerer personskattesystemet unødigt i forhold til, hvor relativt lidt den udgør for den 
enkelte familie. Det maksimale beløb, en familie på fire (eller flere) kan modtage, er således 1.850 kr. om året 
for ikke-pensionister og 2.310 kr., hvis begge voksne er pensionister. Det er henholdsvis ca. 150 kr. og ca. 
200 kr. om måneden.

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør afskaf fe den grønne check, således at indkomstskattesystemet bliver mere overskueligt. 
Besparelsen fra afskaf felsen bør målrettes tiltag, der især kommer de danske husholdninger til gode, f.eks. 
de foreslåede punktafgif tslempelser. 
 

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Fordi den grønne check bortfalder og aftrappes ved stigende indkomst, svækker den gevinsten ved at tage 
et arbejde og at øge sin arbejdsindsats. Af samme grund vil en afskaffelse øge arbejdsudbuddet svarende til 
omkring 1500 fuldtidspersoner. Heraf er deltagelseseffekten – personer der indtræder på arbejdsmarkedet, 
når checken bortfalder – ca. 500 personer.

Blandt andet derfor koster den grønne check statskassen omkring 2½ mia. kr. om året i tabte skatteindtægter. 
Da checken er fastlåst i kr. og ører (ikke følger med inflationen), så mister den gradvis sin værdi. Dermed falder 
også gradvis de positive ef fekter ved at afskaffe checken til ca. 2 mia. kr. i 2030. 
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