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Rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3
In onze nieuwsbrief van 21 april jl. informeerden wij u over de mogelijke varianten
waarmee het kabinet gevolg geeft aan het zogenoemde Kerstarrest van de Hoge
Raad. Inmiddels is deels duidelijk hoe vanaf 2017 rechtsherstel wordt geboden voor
belastingplichtigen voor wie het daadwerkelijke rendement op box 3 vermogen lager
is geweest dan het forfaitaire rendement in box 3.

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 28 april 2022
Rechtsherstel: forfaitaire spaarvariant periode 2017-2020
Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel over de jaren 2017-2020 voor
alle belastingplichtigen, wiens aanslag nog niet onherroepelijk vaststond, in
gang te zetten volgens de forfaitaire spaarvariant.
In de forfaitaire spaarvariant wordt gewerkt met drie forfaits: één voor
spaargeld, één voor schulden en één voor de overige bezittingen.
De forfaits zijn als volgt vastgesteld:

Deze forfaits worden toegepast op de werkelijke vermogensmix, dat wil zeggen
op het werkelijke spaargeld, de werkelijke schulden en de werkelijke overige
bezittingen van de betreffende belastingplichtige op 1 januari van het
betreffende jaar.

Is het inkomen op basis van de forfaitaire spaarvariant lager dan het inkomen
op basis van de wettelijke regeling dan wordt de verschuldigde belasting
berekend over het inkomen volgens de forfaitaire spaarvariant.
Wie kan de forfaitaire spaarvariant toepassen?
De belastingplichtige die (massaal) bezwaar heeft gemaakt tegen aanslagen
inkomstenbelasting 2017-2020;
De belastingplichtige aan wie nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting
over 2017-2020 is opgelegd of voor wie een opgelegde aanslag nog niet
onherroepelijk vaststond op 24 december 2021;
Alle belastingplichtigen voor de aanslagen inkomstenbelasting over 2021 en
2022
Hoe wordt uitvoering gegeven aan de compensatie?
Voor alle belastingplichtigen geldt dat geen actie hoeft te worden ondernomen. De
teruggaaf wordt ‘automatisch’ door de Belastingdienst verleend.
Wanneer kunnen belastingplichtigen het rechtsherstel – onder voorbehoud - verwachten?
Voor aanslagen waartegen bezwaar is gemaakt vindt het rechtsherstel plaats
van 1 juli t/m 4 augustus 2022. De wettelijke uiterste datum hiervoor is 4
augustus 2022.
Alle andere aanslagen over 2017-2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden
op 24 december 2021: vanaf medio september 2022.
Aanslagen 2021 met box 3 element: vanaf 1 augustus 2022.
Aanslagen 2022 volgens het reguliere aanslagproces in 2023.
Wat is nog onduidelijk?
Het kabinet heeft nog niet besloten of rechtsherstel wordt geboden aan
belastingplichtigen voor wie de aanslag over de belastingjaren 2017-2020 al
onherroepelijk vaststond op 24 december 2021 (de ‘niet-bezwaarmakers’). Het kabinet
wil hierover later dit jaar een besluit nemen en een arrest van de Hoge Raad op dit
punt afwachten.
Overbruggingswet box 3
Voor de belastingjaren 2023 en 2024 wordt vooruitlopend op een wetswijziging
per 1 januari 2025 overbruggende wetgeving voor box 3 ontworpen. Deze
wetgeving is gebaseerd op de bovengenoemde forfaitaire spaarvariant.
Het kabinet is voornemens de overbruggingswet op 1 januari 2023 in werking te
laten treden.
Vervolg
Zodra er meer duidelijkheid is over de positie van de niet-bezwaarmakers zullen
wij u hierover nader berichten.
Medio september 2022 organiseren wij in Amsterdam en Rotterdam
bijeenkomsten om u onder andere op deze punten verder voor te lichten.
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