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Wie kent ‘m niet: marktplaats.nl, de grootste advertentiesite van Nederland. Dé plek om
nieuwe en tweedehands goederen te kopen of verkopen. Een markt voor hobbyisten én
handelaren. De Belastingdienst bezoekt de site ook regelmatig: om belastbare inkomsten
te achterhalen. Veel handelaren op marktplaats.nl hebben geen adequate administratie
van hun aan- en verkopen, maar daar weet de fiscus wel raad mee......

De Belastingdienst ontmoette mevrouw Penning op de internetsite marktplaats.nl. Penning had een
uitkering van het Uwv, én ze had 1.378 advertenties op marktplaats.nl gezet. Het merendeel van die
advertenties had betrekking op te koop aangeboden kinderwagens, buggy's en andere artikelen voor
baby's en kinderen. Penning maakte op de site gebruik van diverse e-mailadressen en
telefoonnummers. Na ontdubbeling bleven er 320 advertenties over, met artikelen met een
vraagprijs van in totaal € 48.629. 
De inspecteur stelde dat Penning met haar handel op marktplaats.nl belastbare inkomsten –
resultaat uit overige werkzaamheden – had genoten. Hij berekende die inkomsten op € 11.000 en
verhoogde haar aangegeven inkomen over 2007 met dat bedrag. Bij die aanslag legde de inspecteur
ook een vergrijpboete op van 50%.
Penning maakte bezwaar tegen de correctie en boete.
De inspecteur wees dat bezwaar af, Penning ging
daartegen in beroep bij Rechtbank Den Haag. Zij
stelde dat zij geen resultaat uit overige
werkzaamheden had genoten, eenvoudigweg omdat
zij geen arbeid had verricht. Zij had uitsluitend
advertenties geplaatst en herplaatst. 
Rechtbank Den Haag dacht daar anders over. 
De rechtbank constateerde dat Penning in 2007 ten
minste 320 advertenties op marktplaats.nl had
geplaatst, dat zij die advertenties had opgesteld en
beheerd, telefoon en e-mail over die advertenties had
beantwoord en nog diverse andere werkzaamheden
met de aangeboden artikelen had verricht. Daarmee
stond vast dat zij wél werkzaamheden had verricht.
Met die werkzaamheden nam zij deel aan het economisch verkeer, gericht op het behalen van
voordeel en dat voordeel was redelijkerwijs voorzienbaar. Voor de rechtbank was dat voldoende om
te beslissen dat Penning belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden had genoten. De rechtbank
verwierp ook Penning’s verweer tegen het geschatte bedrag van de gecorrigeerde inkomsten. De
inspecteur had een redelijke schatting gemaakt van de genoten inkomsten, temeer omdat hij bij zijn
berekening geen rekening had gehouden met nog eens 47 advertenties, met een totale vraagprijs
van € 5.439, die Penning vanaf een ander IP-adres had geplaatst. Ook de boete was volgens de
rechtbank terecht: de inspecteur had aannemelijk gemaakt dat Penning het resultaat uit de
internetverkoop willens en wetens niet in haar aangifte had vermeld.  
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Commentaar
Marktplaats.nl biedt een podium voor particulieren, hobbyisten en professionele handelaren. Voor
particulieren en hobbyisten hebben de internetdeals geen fiscale gevolgen, voor de handelaren
behoren de transacties tot hun reguliere winst uit onderneming. De tussencategorie geeft fiscale
sores, zoals blijkt uit deze procedure. Een particulier die een kleine 400 advertenties op de site
plaatst, met een totale vraagprijs van ruim € 54.000, wil kennelijk een professionele handelaar
worden. Dan valt het resultaat van die transacties in het voorportaal van de winst uit onderneming:
het is belast als resultaat uit overige werkzaamheden. 
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