
Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar x

2611 Utgående moms x

6351 Konstaterad förlust på kundfordringar x

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

Om betalning uteblir
När företagets fordran har förfallit till betalning ska du agera för att få kunden 
att betala. Du kan t ex,

‣ Skicka betalningspåminnelser.
‣ Skicka inkassokrav.
‣ Ansöka om betalningsföreläggande.
‣ Begära utmätning.
‣ Skicka hot om konkurs.

Värdelösa fordringar
Företaget ska inte  ta upp värdelösa tillgångar i sin balansräkning [BR]. För att 
du ska kunna skriva ned företagets tillgång till noll och bokföra den som en 
konstaterad kundförlust ska vissa krav vara uppfyllda. Kunden ska, 

‣ Gått i konkurs.
‣ Fått ackord.
‣ Varit utsatt för en utmätning och saknat utmätningsbara tillgångar.

Konstaterad kundförlust
För att du ska kunna konstatera en kundförlust krävs att det finns mycket 
starka skäl att tro att fakturan inte kommer att bli betald överhuvudtaget. 

Skatteverket ställer stora krav på att kundförlusten verkligen är konstaterad. 
Spar all dokumentation du har i fallet. Skatteverket kan komma vilja  se den 
för för att du ska få igenom avdraget

Moms
En konstaterad kundförlust ger rätt till återtag av den utgående momsen som 
uppstått vid försäljningstillfället. Momsbeloppet debiteras konto 2611. Detta 
innebär att momsdeklarationen inte kommer att stämma. Företaget ska där-
för lämna med en förklaring på skattedeklarationen. Det innebär att Skatte-
verket vet att den utgående momsen påverkas av en konstaterad kundförlust.

Bokföring - i bokslutet
En konstaterad kundförlust regleras som en bortbokning av den ursprungliga 
kundfordran. Det sker en minskning av den ursprungliga momsen vid försälj-
ningstilfället och varuvärdet debiteras kostnadskontot 6351 - Konstaterad 
förlust på kundfordringar.
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Konto Namn Debet Kredit

1519 Nedskrivning av kundfordringar x

6352 Befarade förluster på kundfordringar x

1510 Kundfordringar x

2611 Utgående moms x

6351 Konstaterade förluster på kundfordringar x

Checklist

1.
Minska ursprunglig kundfordring genom att kreditera konto 1510.

2.
Minska utgående moms på försäljningen genom att debitera konto 2611.

3.
Öka dina kostnader p g a kundförlust genom att debitera konto 6351.

Bokföring - konstaterad kundförlust som tidigare varit befarad
En konstaterad kundförlust som tidigare varit bokförd som en befarad kund-
förlust regleras genom en ombokning av hela den ursprungliga kundfordran. 
Du minskar den ursprungliga momsen vid försäljningstillfället och varuvärdet 
debiteras kostnadskontot 6351 - Konstaterad förlust på kundfordringar.

Checklist

1.
Ta bort tidigare nedskrivning genom att debitera konto 1519.

2.
Ta bort befarade kundförluster genom att kreditera konto 6352.

3.
Ta bort ursprunglig kundfordran genom att kreditera konto 1510.

4.
Återför utgående moms på försäljningen genom att debitera konto 2611.

5.
Öka dina kostnader p g a kundförlust genom att debitera konto 6351.
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Konto Namn Debet Kredit

1519 Nedskrivning av kundfordringar 72 000

6352 Befarade förluster på kundfordringar 72 000

Konto Namn Debet Kredit

1519 Nedskrivning av kundfordringar 72 000

6352 Befarade förluster på kundfordringar 72 000

1510 Kundfordringar 90 000

2611 Utgående moms 18 000

6351 Konstaterad förlust på kundfordringar 72 000

Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 90 000

6351 Konstaterad förlust på kundfordringar 72 000

2611 Utgående moms 18 000

Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 90 000

3010 Försäljning 72 000

2611 Utgående moms 18 000

Exempel #1 - ursprunglig faktura
Berlin AB har bokfört en kreditförsäljning, 72 000 kr exkl. moms 18 000 kr.

Exempel #1- konstaterad kundförlust, i bokslutet
Efter 65 dagar går kunden i konkurs och du vet med säkerhet att företaget 
aldrig kommer få några pengar. Berlin AB bokför en konstaterade kundförlust i 
samband med deras bokslut.

Exempel #2 - befarad kundförlust, löpande
Vi utgår från fakturan ovan. Kundfordringarna är 72 000 kr exkl. moms. Berlin 
AB bokar om företagets kundfordran till en befarad kundförlust. I detta läget 
får de inte återföra den utgående momsen.

Exempel #2 - konstaterad kundförlust, löpande
Berlin AB får reda på att deras kund har gått i konkurs. De bokar om  deras 
befarade kundförlust till en konstaterad kundförlust. När en förlust är konsta-
terad får de lov att återföra den utgående momsen på deras försäljning.
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