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Fradrag for tab på udlån til ven© 

 
 

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

www.v.dk 
  

Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag 

for tab på tilgodehavender hvor det anføres: 

 

”Denne retsstilling blev ved et lovindgreb i januar 2010 ændret med virkning fra 27. 

januar 2010, således at privatpersoner nu også skulle beskattes af gevinst og havde fra-

dragsret for tab på pengefordringer i danske kroner.” 

 

Den 29. september 2011 spurgte jeg Skat, om jeg kunne få fradrag for tab på et privatlån 

ydet til en ven, da vennen ikke kan betale lånet tilbage som aftalt i gældsbrevet, og da 

det ikke ser ud til, at vennen bliver i stand til nogensinde at tilbagebetale lånet.  

 

Den 6. november 2011 fik jeg svar fra Skat, der skrev følgende:  

”K.A. 

Tak for din mail.  

Nej, tab på privat gæld kan ikke fratrækkes.  
 

Med venlig hilsen  
…… 

SKAT” 

 

Jeg vil derfor gerne høre dig, om du mener, at denne besvarelse er forkert, jf. dit indlæg, 

samt hvordan jeg i givet fald er stillet til at klage over denne besked fra Skat? 
 

På forhånd tak 

K.A.  

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 12. november 2016 
 
 

  
  
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

Svar  

Jeg har på vores efterfølgende telefoniske drøftelser og e-mail-korrespondance forstået 

det således, at Deres ven, dvs. debitor, har underskrevet et gældsbrev om lånet. Gælds-

brevet er underskrevet af begge parter den 27. januar 2010. Bilagene om overførsel af 

pengene til Deres ven viser, at beløbet er overført den 27. januar 2010, kl.  

 

Videre har jeg forstået det således, at Deres ven fik en gældssanering, og at der intet 

kom til udbetaling til Deres vens kreditorer, herunder Dem.  

 

Som anført i Spørg om Penge den 29. oktober 2016, jf. tillige ovenfor, blev skattereg-

lerne om personers gevinst og tab på udlån ændret med virkning fra 27. januar 2010, 

således at privatpersoner nu også skulle beskattes af gevinst og havde fradragsret for tab 

på pengefordringer i danske kroner. 

 

Den generelle beskatning af gevinster og adgang til fradrag for tab gælder kun fordrin-

ger erhvervet den 27. januar 2010 eller senere, dvs. bl.a. tilfælde, hvor udlånet er foreta-

get den 27. januar 2010 eller senere.  

 

Også ”privatpersoner” har således nu fradrag for tab på udlån, med mindre debitor er 

kreditors nærtstående, f.eks. kreditors barn. I Skat´s egen vejledning er det beskrevet på 

den måde, at ”Personer er som altovervejende hovedregel skattepligtige af gevinst og 

har fradrag for tab på fordringer”. 

 

 

 

Særligt om børsnoterede fordringer 

Det kan supplerende bemærkes, at  er der ikke tale om et enkelt udlån, som beskrevet 

ovenfor, men derimod en børsnoteret fordring, er fradragsretten for tab på en pengefor-

dring er betinget af, at Skat har modtaget oplysninger om erhvervelsen af fordringen 

inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor fordringen er erhvervet.  

 

De oplysninger, der skal afgives, er følgende: 

• Fordringens identitet 
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• Antal fordringer eller pålydende værdi (hvis fordringen er i fremmed valuta, an-

gives den) 

• Anskaffelsestidspunktet 

• Anskaffelsessummen. 

 

Kravet om oplysning til Skat om erhvervelsen af fordringen som betingelse for fradrags-

ret for tab på fordringen gælder for børsnoterede fordringer, der erhverves den 1. januar 

2011 eller senere.  

 

Kravet gælder ikke for Deres fordring, der ikke er børsnoteret. 

 

 

Er tabet realiseret 

I Deres sag rejser sig endvidere spørgsmålet om, hvorvidt der – i skatteretlig forstand – 

er realiseret et tab på fordringen.  

 

Gevinst og tab på fordringer opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og 

afståelsessummen. Det er kursværdien på erhvervelsestidspunktet, der anvendes som 

anskaffelsessum, medmindre den skattepligtige godtgør, at fordringen er erhvervet for et 

højere beløb. 

 

Skat´s praksis for, hvornår en fordring kan anses for tabt, er ganske streng. Hvor debitor 

er en person, kan et tab således efter Skats opfattelse først anses for at være endeligt 

konstateret, når fordringen bortfalder som følge af forældelse, akkord, eftergivelse mv. 

Det er således ikke tilstrækkeligt til at opnå fradragsret for et tab, at debitor er gået kon-

kurs, da – som det siges i Skats vejledning – ”fordringen mod debitor … fortsat består, 

uanset at debitors konkursbo er afsluttet.” 

 

De har oplyst, at Deres ven har opnået en gældssanering. Ved en gældssanering er ud-

gangspunktet, at gælden bortfalder (”saneres væk”). Efter min opfattelse har De derfor 

realiseret et tab i skattemæssig forstand.  
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Delkonklusion 

Jeg er på denne baggrund ikke enig med besvarelsen fra Skat, hvor den pågældende 

medarbejder oplyser, at der ikke er fradragsret for tab på privat gæld – og herunder alt-

så, at De ikke skulle have fradragsret for tabet. Det er min helt klare vurdering, at Skat 

burde have svaret, at De har fradragsret for tabet. 

 

 

Særligt om et problem om forældelse i sagen 
Det er imidlertid en særskilt problemstilling, om forældelse kan være til hinder for at få 

fradraget anerkendt ved Skat som følge af forældelse.  

 

Det er min bedste opfattelse, at De som udgangspunkt må anses at have realiseret tabet 

på fordringen på det tidspunkt, hvor Skifteretten afsagde gældssaneringskendelse om 

bortfald af Deres fordring mod Deres ven.  

 

En skatteyder kan som udgangspunkt få genoptaget en skatteansættelse, eksempelvis 

med henblik på at opnå et yderligere fradrag, hvis skatteyderen senest den 1. maj i det 

fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, 

der kan begrunde ændringen. Hvis gældssaneringskendelsen først er afsagt i 2013 eller 

senere, kan De anmode om genoptagelse af Deres skatteansættelse for det pågældende 

år efter disse regler. Fristen herfor udløber i 1. maj 2017.  

 

Skatteansættelser vedrørende indkomstår, der ligger længere tilbage i tid, dvs. for 2012 

og længere tilbage i tid, kan derimod kun genoptages, når visse bestemte betingelser er 

opfyldt, herunder tilfælde, herunder hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”.   

 

Der er her min bedste opfattelse, at Skat´s klart fejlagtige tilkendegivelse om Deres mu-

lighed for at få fradragsret for tabet på fordringen mod Deres ven, som udgangspunkt 

må anses som en sådan særlig omstændighed, at der er grundlag for ekstraordinær gen-

optagelse.  
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Jeg vil på denne baggrund anbefale Dem at rette henvendelse til Skat med henblik på at 

opnå fradragsret for tabet på Deres ven.  

  

 
_______ o _______ 

 
 
 


