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PROCES-VERBAAL
van de mondelinge uitspraak op het be~oepschrift van mevrouw
....- . . .
te
tegen de uitspraak van de Inspecteur,
het hoofd van de eenheid Ondernemingen
van de Belasting
dienst, up het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende'
de haar opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting en de pre
roie volksverzekeringen voar het jaar 1994.
~

De mondelinge behandeling van bovenbedoelde zaak heeft plaats
gevonden te b a t e r zitting van
; alwaar
zijn verschenen de gemachtigde van belanghebbende,.t.n
.
.... alsmede namens de Inspecteur
2
en
b
J

De beslissing van het Gerechtshof in deze zaak luidt als
voIgt:
Bet Gerechtshof bevestigt de uitspraak waarvan beroep.

Deze beslissing berust op de volgende gronden:
~

1. Belanghebbende is ongehuwd. Zij is reeds jaren werkzaam als
prostituee. Sedert 1 januari 1994 wordt zij door de Belasting
dienst aangernerkt als ondernerner en worden haar inkomsten ult
prostitutie aangernerkt als winst uit onderneming.
2. Over 1994 heeft belanghebbende aangifte gedaan naar een

belastbaar inkornen van f 10.027, waarin begrepen f 3.200 als
winst uit ondernerning. Bij de aanslagregeling heeft de 1n
specteur diverse correcties aangebracht en de aanslag vastge
steld op een naar een belastbaar lnkornen van f 40.994.
3. Tegen de onder 2 bedoelde aanslag is belanghebbende in be
zwaar gekornen waarna de Inspecteur gedeeltelijk aan belangheb
bendes bezwaren is tegemoetgekornen. Oaarbij heeft hij de aan
slag verminderd tot een naar een belastbaar inkomen van
f 34.104.
4. In geschil is het antwoord op de vraag of de Inspecteur
terecht de volgende bedragen niet in aftrek heeft toegestaan:
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a. bewakingskosten
b. persoonlijke verzorging
c. afschrijving kleding
d. zelfstandigenaftrek
e. dotatie fiscale oudedagsreserve
Belanghebbende beantwoordt de vraag,
kennend, de Insp'ecteur bevestigend.
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f 9.810
f
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in aIle onderdelen, ont

f
f

5. Met hetgeen belanghebbende in de stukken heeft aangevoerd
en ter zitting heeft gesteld heeft zij naar het oordeel van
het Hof, tegenover de gemotiveerde betwisting door de Irispec~
teur, niet aannemelijk gemaakt dat zij de onder punt 4 letter
a beqpelde bewakingskosten heeft gemaakt. Dit klemt temeer nu
zij noch betalingsbewijzen noch namen van personen die deze
bewakingsdiensten aan haar bewezen zouden hebben heeft overge
legd. Ook anderszins heeft belanghebbende n:i et aannemelijk
gemaakt dat dergelijke kosten zijn gemaakt. Genoemde kosten
kunnen derhalve niet ten laste van de winst worden gebracht.
6.1. Artikel 8b, lid 1, letter a, onderde1en 4 en 5, van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna: Wet IB) bepaalt dat
bij het bepalen van de winst niet in aftrek komen kosten en
lasten die verband houden met kleding - met uitzondering van
werkkleding - en persoonlijke verzorging. Naar het oordeel van
het Hof vallen de onder punt 4 letters b en c genoemde kosten
wegens persoonlijke verzorging en afschrijving van kleding
onder genoemde bepaling en kunnen derhalve niet ten laste van
de winst worden gebracht. Daarbij heeft het Hof mede in aan
merking genomen dat belanghebbende, tegenover de gemotiveerde
betwisting door de Inspecteur, niet aannemelijk gemaakt dat de
kleding in kwestie zo bijzonder is dat die uitsluitend of na
genoeg uitsluitend door prostituees wordt gedragen dan wel
anderszins niet geschikt zou zijn om in het normale dagelijkse
leven te worden gebruikt. Reeds daarom is geen sprake van
werkkleding.
6.2. Belanghebbende stelt dat in de parlementaire geschiedenis
is bepaald dat een fotomodel meergenoemde kosten wel in aftrek
kan brengen op basis van artikel 8b, lid 3, Wet IB en beroept
zich op het gelijkheidsbeginsel. Belanghebbende verkeert naar
het oordeel van het Hof, gelijk de Inspecteur terecht heeft
betoogd, niet in een met die van een fotomodel vergelijkbare
situatie nu de door een fotomodel verrichte werkzaamheden in
belangrijke mate van aard en uitvoering afwijken van de door
belanghebbende verrichte werkzaamheden. Ook anderszins is be
langhebbende niet"op ~~n lijn te stellen met de in genoemd
artikellid bedoelde artiest of presentator. Belanghebbendes
stelling faalt derhalve.

nummer BK-97/00160

biz. 3

7.1. Belanghebbende claimt toepassing van de zelfstandigenaf
trek van artikel 44m wet lB. Een redelijke verdeling van de
bewijslast brengt mee dat op belanghebbende de bewijslast rust
dat zij in het onderhavige jaar tenminste 1225 uur heeft be
steed aan het feitelijk drijven van een onderneming.

~

7.2. De door belanghebbende overgel~gde urenspecificatie, re
sulterende in een totaal aantal uren van 1325, is achteraf
opgesteld en door de Inspecteur gemotiveerd bestreden. Het Hof
is met de Inspecteur van oordeel dat belanghebbende niet aan-
nemelijk heeft gemaakt dat voor aankoop van kleding en per
soonlijke verzorging 150 uur extra is besteed, naast de tijd
die, daarmee gebruikelijk is gernoeid. Nu belanghebbende deze
uren niet aannemelijk heeft gemaakt kan in het midden blijven
of deze activiteiten kunnen worden aangemerkt als het feite
lijk drijven van een onderneming. Hetzelfde oordeel geldt voor
de uren besteed aan het contact leggen met klanten, zowel tc
lefonisch als in de horeca. Daarnaast steunt de urenspccifi
catie op geen enkele onderbouwing.

7.3. Het Hof leidt hieruit af dat de urenopstelling ruw en
globaal van karakter is en onvoldoende betrouwbaar, zodat bc
langhebbende haar stelling, nu deze van die urenopstelling
uitgaat, onvoldoende aannernelijk heeft gernaakt. Belanghebben
des beroep op de zelfstandigenaftrek dient te worden afgewe
zen.
8. Nu de onder punt 4 letters b en c genoemde Kosten en lasten
niet ten laste van de winst gebracht kunnen worden is er even
min plaats voor activering van deze kosten. Nu deze Kosten
niet geactiveerd kunnen worden is het onderneroingsvermogen aan
het einde van het onder.havige jaar negatief. Dit heeft tot
gevolg dat een dotatie aan de in artikel 44d Wet IB en volgen
de bedoelde oudedagsreserve leidt tot een evenzo hoge afname
van deze oudedagsreserve aan het einde van het onderhavige
jaar. De Inspecteur heeft deze correctie derhalve terecht aan
gebracht.

9. Het gelijk is op aIle punten aan de Inspccteur, de uit
spraak waarvan beroep dient dus te worden bevestigd.
10. Het Hof acht geen termen aanwezig voar een veroordeling in
de proceskosten als bedoeJ.d in artikel 5a van de wet admini
stratieve rechtspraak belastingzaken.
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Aldus vastgesteld door'
, raadsheer, en door deze
uitgesproken ter zitting van het Gerechtshof te 's-Gravenhage
op woensdag 27 mei 1998, in tegenwoordigheid van de waarnemend
griffier •
g?;!
Dc besl issing is op de voet van
artikel 17a, lid 1, van de Wet administratieve rechtspraak
belastingzaken i.n het openbaar uitgesproken.

Waarvan is opgemaakt dit proccs-verbaal, hetwelk door de voor
noemdc raadsheer en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

Voor afschrift G O n f o n ?
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fier van het
~-----Gerechtshof te 's-Gravenhage.
Aangetekend aan
partijen verzonden:
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