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Samenvatting
Belanghebbende bemiddelt bij de totstandkoming van contracten tussen een Amerikaanse vennootschap en personen met een
financieringsbehoefte. De Amerikaanse vennootschap merkt belanghebbende aan als haar agent. Belanghebbende heeft de contracten
laten lopen via een beleggingsvennootschap van zijn echtgenote. De met de contracten samenhangende fees zijn door de Amerikaanse
vennootschap uitbetaald aan een Liechtensteinse Stiftung. De inspecteur heeft deze fees als ‘inkomsten uit andere arbeid’ dan wel als
resultaat uit overige werkzaamheden via het instrument van navordering tot het belastbare inkomen van belanghebbende gerekend. In
beroep bij het hof bestrijdt belanghebbende de navorderingsaanslagen met een groot aantal formeelrechtelijke klachten. Hij krijgt het hof
op deze punten echter niet aan zijn zijde. Voorts is het hof van oordeel dat de fees terecht tot het belastbare inkomen van
belanghebbende zijn gerekend. Belanghebbende krijgt wel gelijk met betrekking tot zijn claim op aftrek van persoonlijke
verplichtingenrente, maar de inspecteur beroept zich vervolgens met succes op het leerstuk van interne compensatie. De opgelegde
boetes worden door het hof op grond van het evenredigheidsbeginsel gematigd.
(Beroep gegrond.)

Commentaar
`Niet geschoten, altijd mis’ moet belanghebbende in de onderhavige procedure hebben gedacht. Belanghebbende vuurt een schot
hagel af bestaande uit een veelheid aan argumenten en standpunten, maar treft desalniettemin geen enkel doel. De argumenten en
standpunten van belanghebbende kan het hof moeiteloos en met een vanzelfsprekende motivering, die commentaar van mijn kant
overbodig maakt, verwerpen.

[1] Mr. I.R.J. Thijssen is advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.
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