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Inkomstcnbelasting. Bedrijfskosten van prostitu6's.

Geachte mevrouw Altink,
In antwoord op uw bovenvermelde aan de voorrnalige minister van financien
gcrichte brief, waarvoor u de aandacht vraagt van de huidige minister, deel ik u
het volgende mede.
In de eerste plaats wil ik opmerke-n dat niet de minister maar de staatssecretaris
van Financien belast is met de fiscale aangelegenheden. lk vertrouw er dan oak
op d3t u kunt billijken dat ik de beantwoording van uw brief op mij heb genomen.

-----

Voor wat betreft de inhoud van uw brief bericht ik u tlet volgende.
Kosten van kleding en (andere) ten behoeve van de belastingplichtige zelf
gemaakte kosten voor persoonlijke verzorging kunnen in beginsel niet ten lastc
van de tiscale winst worden gebracht. Deze kosten figgen namelijk zodanig in de
prive-steer dat het zakelijke karakter niet at nauwelijks valt aan te tonen. Om elke
discussie over de (niet) aftrekbaarheid van deze kosten uit te sluiten heeft de
wetgever expliciet bepaald dat kosten van persoonlijke verzorging bij het bepalen
van de winst niet in aftrek komen. Deze bepaling is opgenomen in artikel 3.16,
tweede lid, onderdelen c en d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: de
Wet IB 2001).
In het zevende lid van genoemd artikel is een uitzondering opgenomen voor
enkele met name genoemde beroepsgroepen waarvan klaarblijkelijk mag
worden aangenomen dat de door hen gemaakte kosten een overwegend zakelijk
karakter hebben. De wetgever heeft deze uitzondering welbewust beperkt tot
belastingplichtigen die optreden als artiest, presentator of die als heroep een tak
van sport beoetenen. In de door u aangevoerde omstandigheden heb ik niet de
vrijheid deze bepaling ook toe Ie passen op een andere beroepsgroep, zoals
bijvoorbeeld prostitue's. De mij in <lrlikel 63 van de Aigemene wet inzake
rijksbelastingen toegekende bevoegdheid tot het toepassen van de
hardheidsclausule is namelijk beperkt tot die gevallen waarin sprake is van een
door de wetgever niet bedoeld gevoig. Daarvan is in dit geval geen sprake.
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te kwalificeren als werkkleding. In artikel7 van de Uitvoeringsregeling
inkomstenbelasting 2001 is geregeld wat onder werkkleding moet worden
verstaan, namelijk kleding die uitsllJitend of nagenoeg uitsJuitend geschikt is om
bij het behalen van winst te dragen en kleding die is voorzien van een of meer
duidelijk zichtbare, aan de onderneming gebonden beeldmerken met een
oppervlakte van tezamen ten minste 70 c1ll2.
In gevallen als het onderhavige zal kleding die tijdens het werk wordt gedragen
aileen aftrekbaar (kunnen) zijn, als de belanghebbende aannemelijk maakt dat
de kleding in kwestie zo bijzonder is, dat die (nagenoeg) uitsluitcnd door
prostitue's wordt gedragen en dus ook niet geschikt is am te dragen in het
'norm"ale' dagelijkse leven, waartoe ook het uitgaansleven moet worden
gerekend. Juist dit laatste zal een beletsei (kunnen) 7.ijn voor de aftrek.
Ik sluit echter niet uit dat in een aantal gevallen aannemelijk is te maken dat de
kleding aileen geschikt is als prostitue te dragen. De bewijslast terzake is
blJitengewoon moeilijk en rust op de belastingplichtige.
Voorts is mij bekend dat in de praktijk ook de vraag aan de orde is of Kosten van
frequent SOA-onderzoek voor prostitues moeten worden aangemerkt als niet
aftrekbare kosten van persoonlijke verLOrging.
In deze situatie kan worden gesteld het zakelijke karakter van die uitgaven
zodanig overheerst dat niet (meer) kan worden gesproken van "ten behoeve van
de belastingplichtige zelf gemaakte Kosten voor persoonlijke verzorging" als
bedoeld in artikel 3.16, tweede lid, van de Wet 182001. In huidige politiek
rnaatschappelijke context is er mijns inziens aanleiding die stelling te volgen en
de Kosten van frequent SOA-onderzoek ten laste van de winst te brengen.
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Ik vertrouw u met het vorenstaande voldoende te hebben gei"nformeerd.
-Tot slot bied ik u miJn vefG~tschuldiging aan
van uw brief eerst nu plaatsvindt.
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