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Afronding van betalingen in euro : definitief CBN-advies  

 

In een vorig nummer van deze nieuwsbrief werd de aandacht gevestigd op een ontwerpadvies van de 

Commissie voor Boekhoudkundige Normen over de afronding van betalingen in euro op een bedrag 

dat een veelvoud is van vijf cent indien de consument in speciën betaalt (Balans nr. 724, 3). De 

Commissie heeft daarover nu haar definitief advies gepubliceerd (Advies 2014/9 van 10 september 

2014). 

 

Op de toevoeging van een eindpassage na, is het definitieve advies identiek aan het ontwerpadvies. 

De Commissie blijft dus bij haar twee mogelijke methoden om de wettelijke afrondingsverschillen te 

boeken, en laat ook gelijkwaardige andere methoden toe. 

 

* Ofwel schrijft de ondernemer gewoon het door de consument betaalde bedrag in in het 

verkoopdagboek, zonder dat de samenstellende bestanddelen die zijn vermeld op het uitgereikte 

document, verder worden uitgesplitst in dat boek. Een afrondingsverschil wordt niet afzonderlijk 

geboekt. 

 

* Ofwel splitst het boekhoudregistratiesysteem de verschillende bestanddelen die zijn vermeld op het 

uitgereikte document, en wordt het eventuele verschil tussen de som van de samenstellende 

bestanddelen en het totaalbedrag, dat het gevolg is van het afrondingsverschil, geboekt als een 

financieel resultaat. 

 

Nieuwigheid  

 

In haar definitieve advies voegt de Commissie daar nu aan toe dat de wetgever er bij de invoering van 

de afrondingsregeling in het Wetboek van economisch recht van uitgegaan is dat men bij 

symmetrische afrondingen gemiddeld genomen exact het te betalen bedrag betaalt, aangezien de 

afrondingen naar boven de afrondingen naar beneden compenseren.  

 

Daarom is de Commissie van mening dat een onderneming er kan voor opteren om tijdens het 

boekjaar alle betalingsverschillen op één rekening te boeken. Wanneer op balansdatum per saldo een 

negatief of positief betalingsverschil wordt verkregen, moet dit saldo vervolgens finaal worden 

toegewezen aan een financiële kostenrekening, respectievelijk een financiële opbrengstenrekening.  

 


