Dubieuze debiteuren, hoe zit het ook alweer?
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In tijden van economische recessie hebben ondernemingen steeds meer en meer te maken met
debiteuren die te laat of helemaal niet (kunnen) betalen. De redactie van FiscaalTotaal
bespreekt deze week het onderwerp dubieuze debiteuren.
Voordat we ingaan op dubieuze debiteuren in het bijzonder, bespreken we eerst artikel 3.25
Wet IB 2001. Artikel 3.25 Wet IB 2001 is belangrijk voor de afwaardering van debiteuren
omdat goed koopmansgebruik en een bestendige gedragslijn van belang zijn in het handelen
van de ondernemer. In deze wetsbepaling is neergelegd dat de in een kalenderjaar genoten
winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik, met inachtneming van een bestendige
gedragslijn die onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst. De bestendige gedragslijn kan
alleen worden gewijzigd indien goed koopmansgebruik dit rechtvaardigt. De wet geeft
jammer genoeg geen invulling aan de begrippen goed koopmansgebruik en bestendige
gedragslijn. Goed koopmansgebruik kan gezien worden als een beginsel of norm waar een
koopman zich aan moet houden. De koopmannen (ondernemers) moeten handelen zoals een
goede en nauwgezette koopman te werk zou gaan bij het opmaken van zijn balans. De
invulling van dit begrip is overgelaten aan de rechters, daarmee is er ook niet één duidelijke
rechtsregel te formuleren. Van zaak tot zaak kan dit veranderen.
Een vordering die een onderneming heeft op debiteuren waardeert men normaliter op de
nominale waarde. Als een vordering door welke oorzaak dan ook onvolwaardig is, kan men
de vordering waarderen op het bedrag dat vermoedelijk zal kunnen worden geïnd. Er bestaan
twee stelsels voor de waardering van de vorderingen: de individuele waardering en de
collectieve waardering.
Bij de individuele waardering wordt elke vordering afzonderlijk gewaardeerd. Het komt
hierbij aan op het subjectieve oordeel van de ondernemer omtrent de op de balansdatum
(meestal 31 december) bestaande feiten en omstandigheden zoals die hem bekend zijn
geworden zolang de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Een verzuimde afwaardering
van een vordering die later wordt ontdekt, moet behulp van de zogenoemde foutenleer worden
hersteld in het oudste nog openstaande jaar.
Bij de collectieve waardering wordt op het totale nominale bedrag van de uitstaande
vorderingen een bepaald – door ervaring en algemeen inzicht in de economische toestand
verkregen – percentage in mindering gebracht. Blijkt later dat een afgewaardeerde vordering
toch kan worden geïnd, dan is hetgeen boven de boekwaarde wordt verkregen winst. Ook zal
men een dubieuze vordering ten gunste van de fiscale winst moeten herwaarderen als de
betalingskans sinds de vorige balansdatum is verbeterd.

Het is mogelijk een zogenoemde voorziening dubieuze debiteuren te vormen. De actiefpost
vorderingen blijft dan op de nominale waarde staan maar er wordt daarnaast ten laste van de
winst een voorziening getroffen in de vorm van een afzonderlijke passiefpost. Die
voorziening wordt ten gunste van de winst (deels) afgeboekt als de debiteur uiteindelijk toch
betaalt.
Vragen die op kunnen komen als een ondernemer zijn debiteur(en) wil afwaarderen zijn
bijvoorbeeld: wanneer is een vordering onvolwaardig? Zijn er standaardperioden waarna een
vordering ‘dubieus’ wordt? Welk percentage kun je dan afboeken?
Hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen helaas geen standaardformule geven
wanneer een debiteur als dubieuze debiteur gezien kan worden of hoeveel procent een
vordering in waarde daalt in vooraf bepaalde gevallen. Er zijn meerdere factoren die van
belang kunnen zijn bij het (af)waarderen van vorderingen. Hoelang het duurt voordat een
ondernemer zijn geld krijgt kan per branche verschillend zijn. Als het in die branche normaal
is dat bedrijven pas na 90 dagen betalen dan zou het niet logisch zijn om na 30 dagen te
zeggen dat er sprake is van een dubieuze debiteur. In een ander geval waar er normaal
gesproken binnen 7 dagen betaald wordt, is het begrijpelijk dat de ondernemer zich gaat
afvragen of het geen tijd wordt om af te waarderen als de debiteur al 90 dagen niet heeft
betaald. Natuurlijk moet ook redelijkerwijs onderzoek worden gedaan naar de
betalingsmogelijkheden van de debiteur. De uitingen van de debiteur kunnen hier ook een rol
bij spelen. Als het heel slecht gaat met de financiën van de debiteur en het wordt duidelijk dat
niet meer het volledige bedrag betaald kan worden of als faillissement dreigt dan – per geval
kan het altijd anders zijn- is het wel duidelijk dat de vordering afgewaardeerd moet worden.
Een vordering op een te hoog bedrag laten staan terwijl het al duidelijk is dat de debiteur niet
kan betalen is ook niet toegestaan. Er zijn dus geen standaardperioden te geven wanneer een
debiteur ‘dubieus’ wordt. Ook kan niet bij voorbaat worden gezegd hoeveel procent
afgewaardeerd kan/mag worden. Allemaal afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van
het geval. Het belangrijkste is dat uw correctie van de vordering gebaseerd is op een
overtuigend verhaal over de kans op niet-betaling en dat het beginsel van goed
koopmangebruik en de bestendige gedragslijn niet uit het oog worden verloren.

