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Belastingheffing in box 3: strijd met het eigendomsrecht

De wijze van heffing over inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) staat al enige tijd

ter discussie. De afgelopen jaren is deze heffing door belastingplichtigen meerdere

keren tot aan de Hoge Raad toe betwist. In tegenstelling tot eerdere uitspraken,

heeft de Hoge Raad op 24 december 2021 niet alleen geoordeeld dat de box 3

heffing een inbreuk vormt op het eigendomsrecht, maar ook dat aan

belastingplichtigen voor 2017 en latere jaren rechtsherstel dient te worden

geboden. Voor een nadere toelichting op deze uitspraak, verwijzen wij naar onze

flyer van 27 december 2021.

Op 28 april 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief gepubliceerd

waarin bekend is gemaakt op welke wijze het kabinet voornemens is rechtsherstel

te bieden aan belastingplichtigen. Daarnaast heeft de Hoge Raad op 20 mei 2022

een uitspraak gedaan over de positie van belastingplichtigen die niet tijdig bewaar

hebben gemaakt tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Graag informeren

wij u over deze laatste ontwikkelingen en de gevolgen van de door het kabinet

gemaakte keuzes omtrent het rechtsherstel.

Box 3: hoe zat het ook alweer?

De Nederlandse inkomstenbelasting kent drie inkomenscategorieën (boxen)

waarover belasting wordt geheven. In box 1 betaalt u belasting over inkomen uit

werk en woning, in box 2 over inkomen uit aanmerkelijk belang en in box 3 over het

inkomen uit sparen en beleggen. In tegenstelling tot de belastingheffing in de

overige boxen, wordt in box 3 niet geheven over het daadwerkelijk gerealiseerde

inkomen, maar over een fictief vastgesteld rendement. Over dit fictieve rendement

is in 2021 31% belasting verschuldigd.

Vanaf 2017 geldt dat het belaste fictieve rendement afhangt van de omvang van het

vermogen. Des te groter het vermogen, des te hoger het belaste rendement dat de

belastingplichtige wordt geacht te behalen. De gedachte die hieraan ten grondslag

ligt is dat belastingplichtigen met een groter vermogen worden geacht een groter

deel hiervan te investeren in hoogrenderende beleggingen. Bij belastingplichtigen

met een relatief kleiner vermogen wordt aangenomen dat een groot deel van het

vermogen bestaat uit laagrenderende beleggingen zoals spaartegoeden. Het

forfaitair rendement voor 2021 is opgenomen in de hierna volgende tabel.

Rechtsherstel: ‘de forfaitaire spaarvariant’

Het kabinet heeft ervoor gekozen om aan belastingplichtigen die tijdig bezwaar

hebben gemaakt rechtsherstel te bieden op basis van de zogenoemde forfaitaire

spaarvariant. Net als in het huidige box 3-systeem, wordt het inkomen uit sparen en

beleggen op basis van een fictief rendement bepaald. In tegenstelling tot het huidige

systeem, wordt het fictieve rendement bepaald op basis van de werkelijke

vermogenssamenstelling van de belastingplichtige. Voor spaartegoeden zal een

relatief laag forfaitair rendement van toepassing zijn en voor beleggingen een relatief

hoog forfaitair rendement. De onderstaande tabel geeft inzicht in de berekening van

het forfaitair rendement voor de toepassing van het rechtsherstel.

Met name voor spaarders kan de toepassing van deze forfaitaire spaarvariant tot een

besparing van inkomstenbelasting leiden.

Voorbeeld: rechtsherstel voor spaarder in box 3

In dit voorbeeld gaan we uit van een belastingplichtige zonder fiscaal partner, met een

vermogen in box 3 van €500.000 dat volledig bestaat uit spaartegoeden. In 2021 werd

zijn forfaitaire rendement in box 3 als volgt berekend:

Belastingschijven box 3 (2021) Forfaitaire rendement

Vrijgesteld: € 0 - €     50.000 n.v.t.

1e schijf: €   50.000 - € 100.000 1,898%

2e schijf: € 100.000 - € 1.000.000 4,501%

3e schijf: € 1.000.000 -> 5,69%

2017 2018 2019 2020 2021

Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01%

Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46%

Beleggingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69%

https://www.govers.nl/upload/file/flyer-update-ontwikkelingen-box-3-v2.pdf
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In het huidige box-systeem wordt deze belastingplichtige belast op basis van een

forfaitair rendement van €18.953 waar 31% inkomstenbelasting over is

verschuldigd. De verschuldigde belasting bedraagt in box 3 dus €5.875.

Op basis van de forfaitaire spaarvariant wordt het forfaitaire rendement als volgt

berekend:*

Volgens de forfaitaire spaarvariant bedraagt het forfaitaire rendement €50. De

verschuldigde belasting bedraagt €15 (31%). De besparing van belasting bedraagt in

dit geval €5.860.

Rekenvoorbeeld: geen rechtsherstel voor belegger

De forfaitaire spaarvariant biedt geen tegemoetkoming voor beleggers die een lager

rendement hebben gerealiseerd dan het forfaitaire rendement. In dit voorbeeld

gaan we uit van een belastingplichtige zonder fiscaal partner met €400.000 aan

spaartegoeden, €600.000 aan beleggingen (bijv. onroerend goed) en €500.000 aan

schulden. Het saldo van de waarde van de bezittingen en schulden bedraagt dus

€500.000.

Omdat de werkelijke vermogensmix in het huidige box 3-systeem niet relevant is en

het vermogen van deze belastingplichtige gelijk is aan het vermogen van de

spaarder in het vorige voorbeeld, bedraagt het belaste forfaitair rendement

wederom €18.953.*

Op basis van de forfaitaire spaarvariant wordt het forfaitaire rendement als volgt

berekend:*

Het forfaitaire rendement op basis van de forfaitaire spaarvariant is hoger dan het

forfaitaire rendement op basis van het huidige box 3-systeem. Deze belastingplichtige

komt dus niet in aanmerking voor een verlaging van de verschuldigde belasting in box

3. Voor het door het kabinet geboden rechtsherstel is het niet relevant dat ook deze

belastingplichtige over spaartegoeden beschikt waarover geen rendement is genoten.

Ook is niet relevant of deze belastingplichtige een werkelijk rendement met zijn

beleggingen heeft gerealiseerd dat lager is dan het forfaitaire rendement. Aangezien

de beleggers met lage rendementen in deze forfaitaire spaarvariant toch uit de boot

lijken te vallen, is niet uitgesloten dat deze beleggers wederom in de pen klimmen en

tot aan de Hoge Raad de box 3-heffing zullen betwisten.

De periode 2017-2020: wie kan gebruik maken van het rechtsherstel?

Op 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat aan belastingplichtigen die niet

tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting geen

rechtsherstel wordt geboden, indien de definitieve aanslag inkomstenbelasting

onherroepelijk vaststond ten tijde van het arrest van de Hoge Raad waarin is

geoordeeld dat aan belastingplichtigen rechtsherstel dient te worden geboden. Dit

arrest is gewezen op 24 december 2021.

Naar aanleiding van deze uitspraak bestaat de verwachting dat de Belastingdienst

alleen rechtsherstel zal bieden aan degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen

de definitieve aanslagen IB 2017 tot en met 2020.

* Ten behoeve van het overzicht is geen rekening gehouden met het gedeelte van de schulden groot €3.200 dat niet in aanmerking wordt
genomen. Daarnaast is in de forfaitaire spaarvariant geen rekening gehouden met een eventueel toe te passen heffingsvrij vermogen,
omdat over de toepassing van het heffingsvrij vermogen voor het bepalen van het rechtsherstel nog geen duidelijkheid bestaat.

Rendements-

grondslag

Forfaitair rendement 

in %

Forfaitair rendement 

in €

Heffingsvrij vermogen €50.000 - €0

Schijf 1 €50.000 1,898% €949

Schijf 2 €400.000 4,501% €18.004

Totaal €500.000 €18.953

Rendements-

grondslag

Forfaitaire 

rendement in %

Forfaitair 

rendement in €

Spaartegoeden €500.000 0,01% €50

Totaal €500.000 €50

Rendements-

grondslag

Forfaitaire 

rendement in %

Forfaitair 

rendement in €

Spaartegoeden €400.000 0,01% €40

Beleggingen €600.000 5,69% €34.140

Schulden - €500.000 2,46% - €12.300

Totaal €500.000 €21.880
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Een bezwaarschrift is tijdig indien deze binnen zes weken na het ontvangen van de

definitieve aanslag inkomstenbelasting is ingediend. De inzet van de Belastingdienst

is om deze groep belastingplichtigen uiterlijk 4 augustus 2022 rechtsherstel te

bieden op basis van de forfaitaire spaarvariant. Er is daarvoor geen aanvullende

actie vereist.

Belastingplichtigen die hun definitieve aanslag inkomstenbelasting voor de jaren

2017 tot en met 2020 nog niet hebben ontvangen, krijgen automatisch rechtsherstel

bij het opleggen van de definitieve aanslag. Ook hiervoor is geen aanvullende actie

vereist.

De periode 2021-2022: automatisch rechtsherstel

Voor de jaren 2021 en 2022 geldt dat de Belastingdienst automatisch rechtsherstel

zal bieden bij het opleggen van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting op basis

van de forfaitaire spaarvariant. Het is mogelijk dat een voorlopige aanslag

inkomstenbelasting wordt opgelegd op basis van het huidige box 3-systeem zonder

rechtsherstel. Indien u in aanmerking komt voor rechtsherstel op basis van de

forfaitaire spaarvariant, dan zal de definitieve aanslag in dat geval leiden tot een

teruggaaf van de te veel betaalde box 3 belasting. Voor de jaren 2021 en 2022 is dus

geen actie vereist door belastingplichtigen.

De periode 2023-2024: een nieuw forfaitair stelsel

Het kabinet zal de forfaitaire spaarvariant uitwerken in een wetsvoorstel, die naar

verwachting in werking zal treden vanaf 1 januari 2023. De bedoeling is dat de

forfaitaire spaarvariant het uitgangspunt is voor het bepalen van de verschuldigde

heffing in box 3 voor de jaren 2023 en 2024. De verwachting is dat de belastingdruk

voor beleggers daardoor zal toenemen en de belastingdruk voor spaarders zal

afnemen. Dit kan aanleiding zijn om de structurering van uw vermogen vanuit fiscaal

oogpunt te heroverwegen.

Vanaf 2025: belastingheffing op basis van werkelijk rendement

De intentie van het kabinet is om vanaf 2025 een nieuw heffingssysteem te

introduceren voor de belastingheffing over inkomen uit sparen en beleggen.

Belastingheffing zal in dit nieuwe systeem in beginsel plaatsvinden over het

daadwerkelijk gerealiseerde rendement.

Wat kunt u op dit moment doen?

Op dit moment hoeft u in de meeste gevallen geen actie te ondernemen.

Heeft u in het verleden tijdig bezwaar gemaakt tegen de definitieve aanslagen

inkomstenbelasting? Dan zal de Belastingdienst ernaar streven om voor 4 augustus

rechtsherstel te bieden op basis van de forfaitaire spaarvariant.

Is uw definitieve aanslag inkomstenbelasting nog niet opgelegd? Dan zal de

Belastingdienst automatisch rechtsherstel bieden op basis van de forfaitaire

spaarvariant bij het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Is uw definitieve aanslag inkomstenbelasting wel opgelegd en heeft u niet tijdig

bezwaar gemaakt? Dan komt u op basis van de uitspraak van de Hoge Raad niet in

aanmerking voor rechtsherstel, tenzij uw definitieve aanslag inkomstenbelasting nog

niet onherroepelijk vaststond op 24 december 2021. Uw definitieve aanslag

inkomstenbelasting was op 24 december 2021 onherroepelijk indien de

bezwaartermijn voor de definitieve aanslag van zes weken op dat moment al was

verstreken.

De staatssecretaris van financiën heeft de mogelijkheid om niet-bezwaarmakers toch

rechtsherstel te bieden, maar de verwachting is dat van deze mogelijkheid geen

gebruik zal worden gemaakt. Ook voor de niet-bezwaarmakers is dus op dit moment

geen actie nodig.

Mocht uw nog geen bezwaar hebben gemaakt tegen de definitieve aanslag

inkomstenbelasting die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk was, dan

bestaat de mogelijkheid om rechtsherstel te verkrijgen door het indienen van een

verzoek tot ambtshalve vermindering.

Tenslotte

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen op dit

gebied. Mocht u vragen hebben omtrent de ontwikkelingen ten aanzien van box 3,

neem dan contact op met uw relatiebeheerder.


