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og forhøjet beskæftigelsesfradrag© 

 

 

Af advokat (L) Bodil Christiansen, Advotax Advokatfirma 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
 

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 
 

Skatteministeriet offentliggjorde den 7. marts 2022 et lovudkast, som skal 
udmønte dele af ”Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi” fra 21. 
januar 2022.   
 
Lovudkastet drejer sig om bl.a. en lempelse af elafgiften, afskaffelse af den 
grønne check for ikke-pensionister og forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. 
Et af de væsentlige budskaber på nuværende tidspunkt er måske, at der - set 
i lyset af de aktuelle priser på el - ikke er udsigt til nogen større nedsættelse 
af den almindelige el-afgift. 
 
 
Aftalen om en reformpakke 

I januar 2022 indgik regeringen, DF, SF, Radikale Venstre og Kristendemokraterne ”Af-

tale om en ny reformpakke for dansk økonomi”. Formålet med aftalen var - i over-

skriftsform – bl.a. at styrke det danske arbejdsmarked, virksomhedernes konkurrenceev-

ne og den grønne omstilling.  

 

Med det foreliggende udkast til nye regler er det tanken at udmønte tre tiltag i aftalens 

del om ”Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked”. På visse punkter er lovudkastet 

dog vist allerede overhalet af virkeligheden.  

 

 

http://www.v.dk/
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1. Reduceret el-afgift  

Som det første element i lovudkastet foreslås en lempelse af den almindelige elafgift 

således og i 2022-priser: 

• med 14 øre/kWh fra den 1. juli 2022,  

• med 16 øre/kWh i perioden 2024 til 2029 og  

• med 17 øre/kWh fra og med 2030.  

 

Elafgiften vil med disse lempelser i 2022-priser udgøre:  

• 76,3 øre/kWh fra den 1. juli 2022 

• 73,1 øre/kWh i 2023 

• 70,1 øre/kWh i 2024 

• 63,9 øre/kWh i 2025 – 2029 

• 62,9 øre/kWh i 2030 

 

Ambitionen med lempelsen er at øge elektrificeringen i Danmark, og det antages i lov-

udkastet, at flere husholdninger f.eks. vil få et større incitament til at få installeret en 

ladestander eller en varmepumpe som supplerende opvarmning.   

 

Formentlig vil de færreste forbrugere opleve forslaget som en akut hjælp i forhold til de 

meget store prisstigninger på el, senest med en svimlende rekord i sidste uge, med en 

pris på 3,38 kr. pr. kilowatt-time før afgifter og moms. 

 

 

2. Ændringer vedrørende den grønne check  

Som det andet element foreslås i lovudkastet flere ændringer vedrørende den såkaldt 

”grønne check”.  

 

Det er her tanken at fastholde den grønne check for pensionister, dvs. personer, der har 

nået folkepensionsalderen eller modtager eller får forskud på førtidspension, seniorpen-

sion eller Tidlig Pension.  
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For alle andre er udgangspunktet, at den grønne check afskaffes fra og med 2023. For 

2022 nedsættes den grønne check til det halve, svarende til, at checken afskaffes pr. pr. 

1. juli 2022. Efter lignende regler afskaffes tillægget til checken.  

 

 

Den supplerende grønne check 

Den supplerende grønne check vedrørende børn foreslås på den ene side forhøjet, såle-

des at checken pr. barn fra og med 2023 vil udgøre 120 kr. pr. barn, dog maksimalt 240 

kr., for både pensionister og ikke-pensionister.  

 

For personer, der modtager den fulde børne- og ungeydelse selv, vil forhøjelsen fra og 

med 2023 udgøre 240 kr. pr. barn, dog maksimalt 480 kr. for både pensionister og ikke-

pensionister.  

 

For indkomståret 2022 foreslås det at forhøje den supplerende grønne check for ikke-

pensionister til 90 kr. pr. barn, dog maksimalt 180 kr., og for pensionister til 110 kr. pr. 

barn, dog maksimalt 220 kr. 

 

For personer, der modtager den fulde børne- og ungeydelse selv, vil det forhøjede beløb 

for ikke-pensionister i 2022 udgøre 180 kr. pr. barn, dog maksimalt 360 kr., og for pen-

sionister 220 kr., dog maksimalt 440 kr. 

 

For personer, der ikke længere modtager en grøn check, vil checken vedrørende børn i 

sagens natur ikke længere være en ”supplerende check”.  

 

 

3. Forhøjet beskæftigelsesfradrag  

Lovudkastet omfatter for det tredje et forslag om forhøjelse af beskæftigelsesfradraget.  

Med forslaget tilstræbes, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde.  

 

Efter gældende regler har alle erhvervsaktive personer adgang til et beskæftigelsesfra-

drag.  
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Fradraget er variabelt og beregnes som udgangspunkt på samme grundlag som arbejds-

markedsmarkedsbidrag 

 

 

Grundlag for beregning - arbejdsmarkedsbidrag 

Arbejdsmarkedsbidraget blev frem til 2008 anset som et socialt bidrag. Men med virk-

ning fra 1. januar 2008 blev bidraget ændret til en skat, der er omfattet af de almindelige 

skatteretlige regler 

 

For lønmodtagere er grundlaget for beregning af arbejdsmarkedsbidrag - og dermed 

også beskæftigelsesfradraget - lønmodtagerens pengeløn og værdien af eventuelle per-

sonalegoder. Det drejer sig herunder også om løn i en opsigelsesperiode, løn under syg-

dom og barsel m.v., efterbetalinger, fratrædelsesgodtgørelser, og efterløns- og pensions-

lignende ydelser m.v., når sådanne ydelser har sammenhæng med et tidligere ansættel-

sesforhold eller hverv. 

 

For selvstændigt erhvervsdrivende opgøres beregningsgrundlaget som den del af over-

skuddet ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der er personlig indkomst, og summen af 

en række nærmere specificerede overførsler fra virksomheden til den selvstændigt er-

hvervsdrivende. 

 

 

Beskæftigelsesfradraget 

Beskæftigelsesfradraget beregnes, som allerede nævnt, som udgangspunkt på samme 

grundlag som beregning af arbejdsmarkedsbidrag, og udgør efter gældende regler 10,65 

pct. af beregningsgrundlaget, dog maksimalt 41.600 kr. (2022-tal).  

 

Fradraget er et såkaldt ”ligningsmæssigt fradrag” med en skatteværdi på ca. 25,6 pct. i 

en gennemsnitskommune. 
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Forslag om forhøjelse  

Med lovudkastet foreslås det at forhøje det maksimale beskæftigelsesfradrag fra de før-

nævnte 41.600 kr. i 2022 til 42.300 kr. i henholdsvis 2023 og 2024 (2022-priser), dvs. 

en forhøjelse med 700 kr.  

 

Fra 2025 og fremefter foreslås fradraget fastsat til maksimalt 43.500 kr. (2022-priser), 

og dermed en forhøjelse med 1.200 kr.  

 

Med en skatteværdi på ca. 25,6 pct. i en gennemsnitskommune er der for den enkelte, 

erhvervsaktive skatteyder – alt andet lige – tale om en skattebesparelse i 2023 og 2024 

på knap 180 kr. om året, som følge af det forhøjede beskæftigelsesfradrag, svarende til 

ca. 15 kr. om måneden.  

 

I lovudkastet antages det, at forslaget vil øge arbejdsudbuddet med ca. 500 fuldtidsper-

soner i 2025.  

 
_______ o _______ 


