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1519 Nedskrivning av kundfordringar x

6352 Befarade förluster på kundfordringar x

Konto Namn Debet Kredit

1519 Nedskrivning av kundfordringar 100 000

6352 Befarade förluster på kundfordringar 100 000

Kundfordringar
Kundfordringar är en del av den monetära [pengar] vardagen för de flesta  fö-
retag i Sverige. Det säljer en vara eller en tjänst till ett annat företag som för-
binder sig att betala inom t ex 30 dagar. Om fakturan betalas för sent utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Var aktiv
Om ditt företag upptäcker att en kund har svårt att betala p g a på en tillfällig 
svacka eller likviditetsbrist, är det viktigt att snabbt komma överens om en 
avbetalningsplan. Genom att agera snabbt hjälper du för det mesta både dig 
själv och även din kund. Visserligen kan det dröja innan företaget erhåller full 
betalning - men den brukar inbetalas på sikt.

Osäker kundfordran
När du misstänker att en kund inte kan betala din kundfordran, som förfallit 
till betalning, och om du har skickat mer än ett krav eller överlämnat ärendet 
för inkasso, ska kundfordran bokföras om till en osäker kundfordran.

En kundfordran betraktas som osäker om kunden av olika anledningar ställt in 
betalningarna. Den bokförda värdet för utgående moms som bokförts vid för-
säljningstillfället får inte återföras förrän konstaterad konkurs eller accepterat 
ackord ingåtts. 

Moms
Befarade kundförluster ger inte rätt till återtag av den utgående momsen som 
uppstått vid försäljningstillfället. Den momsen erhålls först vid en konstaterad 
kundförlust.

Bokföring
En osäker kundforan redovisas som en nedskrivning av kundfordringar med 
det belopp som anses osäkert, minus utgående moms.

Exempel - nedskrivning av osäker fordran, 100 %
Space Oddity AB har sålt webbrelaterade  konsulttimmar till Telefonkiosken 
AB, 125 000 kr inkl. moms 25 000 kr. Kunden är sen med sin betalning. Efter-
som du redan skickat iväg en påminnelse väljer du att skriva ned kundfordran 
med sitt fulla belopp.

Ursprunglig fordran exklusive moms.
Belopp som ska skrivas ned = 125 000 x 0,80 = 100 000 kr
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Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto 125 000

1519 Nedskrivning av kundfordringar 100 000

1510 Kundfordringar 125 000

6352 Befarade förluster på kundfordringar 100 000

Exempel - inbetalning av osäker fordran, 100 %
Telefonkiosken AB lyckas reda upp sin likviditetsbrist och betalar in hela  kund-
fordran, 125 000 kr inkl. moms 25 000 kr till Space Oddity AB.

1.
Debitera konto 1930 med det inbetalda beloppet.
= 125 000 kr.

2.
Debitera konto 1519 med fordran minus utgående moms.
Detta innebär att den tidigare nedskrivningen bokas bort.
= 125 000 x 0,80 = 100 000 kr.

3.
Kreditera konto 1510 med fordran inkl. utgående moms.
Detta innebär att den ursprungliga kundfordran bokas bort. 
= 125 000 kr.

4.
Kreditera konto 6352 med fordran minus utgående moms.
Detta innebär att den tidigare befarade förlusten bokas bort.
= 125 000 x 0,80 = 100 000 kr.

Sammanställning
Vi gör en sammanställning på alla konteringar i bokföringskedjan.

1510 Kundfordringar 125 000
3010 Försäljning  100 000
2611 Utgående moms  25 000

1519 Nedskrivning av kundfordringar  100 000
6352 Befarade förluster på kundfordringar 100 000

1930 Checkräkningskonto 125 000
1519 Nedskrivning av kundfordringar 100 000
1510 Kundfordringar  125 000
6352 Befarade förluster på kundfordringar  100 000

Försäljning
Kvar blir försäljning, utgående moms och checkräkningskontot där kunden 
betalt in våra pengar.

1930 Checkräkningskonto 125 000
3010 Försäljning  100 000
2611 Utgående moms  25 000
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