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Forhøj beløbsgrænsen for tab på 
debitorer 
(småfordringer)  

UDFORDRINGEN
Ifølge praksis er forudsætningen for, at et tab kan fradrages i momsgrundlaget, at tabet er konstateret. Konsta-
tering af tab forudsætter efter momsloven og dens tilhørende retspraksis som udgangspunkt, at kreditor har 
foretaget indenretlige skridt for at konstatere tabet. I 2014 blev det på baggrund af en anbefaling fra Virksom-
hedsforum præciseret, at også interne rykkerprocedurer f.eks. i en intern inkassoafdeling, kan danne grundlag 
for, at et tab på en debitor anses for konstateret. 

Dette udgangspunkt fraviges bl.a. for fordringer under 3.000 kr., således at tab under 3.000 kr. anses for 
konstateret i tilfælde, hvor der trods påkrav ikke indbetales, og videre inkassation derefter indstilles. Reglen 
forhindrer, at virksomheder selv i tilfælde af mindre beløb er tvunget til at forfølge kravene med yderligere skridt 
for at kunne fradrage tabet i momsgrundlaget.

For virksomhederne vil det imidlertid ofte være at kaste gode penge efter dårlige at forfølge en række mindre 
krav, der ligger over den nuværende grænse på 3.000 kr. Manuelle procedurer som interne inkassoprocedurer 
er uforholdsmæssigt omkostningskrævende særligt, hvis der ingen udsigt er til, at yderligere skridt vil medføre 
en betaling. Overdragelse til inkasso vil også medføre øgede omkostninger. 

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør forhøje beløbsgrænsen for tab på debitorer til omkring 10.000 kr. Desuden bør beløbet 
fremover reguleres i henhold til § 20 i personskatteloven, således at grænsen ikke udhules af inflationen. Med 
en grænse på 10.000 kr. skabes der en bedre balance imellem, hvornår det reelt kan betale sig at forfølge et 
krav i forhold til de medfølgende omkostninger.

Det skal bemærkes, at ved et tab på 10.000 kr. vil virksomheden selv tabe 8.000 kr. og derfor have et stærkt 
incitament til at forfølge krav, hvor der er en reel betalingsevne.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
I dag reguleres grænsen ikke og udhules derfor af inflationen.

En gennemførelse af forslaget vurderes at ville give anledning til et yderst beskedent provenutab.
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