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Geachte relatie,

Momenteel is er veel in het nieuws over de Belastingdienst en de belastingheffing op het vermogen in
box 3. In deze brief willen we u kort informeren.

Uitspraak van de Iloge Raad
Op 24 december 202I heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen box 3 wordt
belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad heeft
geoordeeld dat de forfaitaire heffing moet worden teruggebracht tot een heffing over het werkelijk
rendement.

Belastingiaren
De uitspraak is vooralsnog alleen van belang voor belastingaanslagen die betrekking hebben op de jaren
2017 enlater. Feitelijk heeft de procedure betrekking op de jaren 2017 en 2018. Maar wij gaan er van
uit dat deze ook relevant is voor de jaren 2019 en later, omdat het systeem in al deze jaren globaal
hetzelfde is.

Wat betekent dit voor u?
Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad zijnwe voor u in kaart aan het brengen hoeveel
fictief rendement de Belastingdienst heeft geheven ten opzichte van het werkelijke rendement alsmede
de financiële impact.

Actie of afwachten?
Het is afwachten of de Staatsecretaris van Financiën rechtsherstel gaat bieden voot mensen die bezwaar
hebben gemaakt of dat hij rechtsherstel gaat bieden voor iedereen die te veel box-3 belasting betaald
heeft. Update van2 februari 2022: De verwachting is dat er 1 april 2022 concrete antwoorden van de
Staatssecretaris van Financien komen.

Mocht er rechtsherstel geboden wordt dan gaan we voor alle jaren een verzoek tot ambtshalve
vermindering indienen. De bezwaartermijn over 2017 loopt af op
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december 2022.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, aanel dan niet om contact met
ons op te nemen.
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