
Ga voor meer praktische vakinformatie naar: 

rendement.nl

© 2022 Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden.

Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te 

verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de 

volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer.

In vier stappen door box 3 van 
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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wat valt er onder de box 3-heffing? p.2

Hoe de box 3-heffing berekenen? p.5

Actuele ontwikkelingen rondom box 3 p.6

Hoe bezwaar maken? p.9

In box 3 van de inkomstenbelasting (IB) wordt het inkomen uit 

sparen en beleggen belast. Deze box 3-heffing wordt ook wel de 

vermogensrendementsheffing genoemd. Sinds 2017 geldt voor de 

berekening daarvan een systeem waarbij er voor het bepalen van de 

heffing een fictief rendement berekend wordt. De Hoge Raad heeft 

geoordeeld dat dit in strijd is met het Europees recht.

In deze toolbox leest u wat er tot het box 3-vermogen geteld 

wordt, hoe de heffing berekend wordt, en ook wat de recente 

ontwikkelingen zijn.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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De vermogensrendementsheffing in box 3 van de IB

In box 3 van de IB wordt het inkomen uit sparen en beleggen (zoals spaarrekeningen en beleggingen) belast. In 
deze toolbox leest u eerst wat er wel en niet in box 3 valt. Vervolgens staat uitgelegd hoe u op basis daarvan de 
vermogensrendementsheffing berekent. Hierbij hanteert de Belastingdienst fictieve rendementspercentages voor 
sparen en beleggen, die elk jaar worden aangepast. Daarnaast hoort bij een bepaald vermogen een eveneens fictieve 
vaste verdeling tussen beleggingen en spaargeld.
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze manier van berekenen van rendement in strijd is met het Europees recht, 
maar momenteel is nog niet duidelijk nog niet duidelijk hoe het kabinet dit gaat oplossen. Verderop in de toolbox vindt 
u hier meer informatie over.

Nieuwe ontwikkelingen
Kijk regelmatig op https://www.rendement.nl/box3 om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwik-
kelingen omtrent box 3 en de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Ook zullen we deze toolbox 
bijwerken als er nieuwe informatie komt.

 CHECKLIST In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Wat valt er onder de box 3-heffing?

 INFOGRAPHIC Wat valt in welke box en waarom?

De heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats vindt plaats aan de hand van het 
zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin inkomsten 
en aftrekposten moeten worden verantwoord. Iedere box kent zijn eigen methodiek en belastingtarief. 
Bekijk in deze infographic wat in welke box hoort.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/box3
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/toolbox/in-vier-stappen-door-box-3-van-de-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/infographics/wat-valt-in-welke-box-en-waarom.html


3

Opmerkingen

 CHECKLIST Het opgeven van bezittingen in box 3

Een aantal bezittingen moet u opgeven voor de box 3-heffing, maar er zijn ook bezittingen die hiervoor zijn 
vrijgesteld. Met behulp van deze checklist kunt u zelf controleren welke bezittingen u wel en welke u niet 
moet opgeven in box 3.

Opmerkingen

 NIEUWS Cryptomunten in de aangifte inkomstenbelasting

Bij het doen van aangifte inkomstenbelasting is elk jaar het devies: controleer de al ingevulde gegevens 
en vul waar nodig aan. Dat geldt zeker voor cryptomunten, want die zijn niet van tevoren ingevuld. Het 
peilmoment voor de waarde is 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de aangifte over 2021 is dit dus 1 
januari 2021. Meer over de fiscale regels rondom cryptomunten leest u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 V & A Vallen aandelen alleen in box 3 als het belang onder de 5% blijft?

Als u met de verkoop van beleggingsaandelen winst behaalt, is deze winst in principe belastingvrij. De 
aandelen zelf vallen in box 3 van de IB. Deze vrijstelling geldt ook voor dividenduitkeringen. Pas als u 5% of 
meer van de aandelen bezit wordt u gezien als aanmerkelijkbelanghouder, en zijn verkoopwinst en dividend 
belast in box 2. Lees de Vraag & Antwoord voor een toelichting.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/tools/het-opgeven-van-bezittingen-in-box-3.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/nieuws/cryptomunten-in-de-aangifte-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/vraag-en-antwoord/vallen-mijn-aandelen-alleen-in-box-3-als-het-belang-onder-de-5-blijft
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Opmerkingen

 V & A Hoe moet ik verhuurde panden in box 3 waarderen?

U moet woningen in box 3 in principe waarderen op de WOZ-waarde. Overige onroerende zaken (dus: niet-
woningen) in box 3 moeten u waarderen op de waarde in het economisch verkeer. Gangbaar hiervoor is de 
huurkapitalisatiemethode, maar er zijn waardedrukkende factoren. U leest ze in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 V & A Hoe wordt een tweede woning in het buitenland belast?

Als inwoner van Nederland moet u in Nederland uw wereldinkomen aangeven. Dit geldt dus ook voor een 
woning in het buitenland. De waarde van een tweede huis in het buitenland moet u dus in uw aangifte IB 
vermelden. Voor woningen geldt in box 3 de WOZ-waarde als uitgangspunt. Wel is er een aftrek mogelijk ter 
voorkoming van dubbele belasting. In deze Vraag & Antwoord staat uitgelegd hoe die werkt.

Opmerkingen

 V & A Moet ik mijn persoonlijke bezittingen in box 3 aangeven?

Roerende zaken die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt, hoeft u in principe niet aan te geven in box 3. 
Denk bijvoorbeeld aan uw privé-auto, uw inboedel, een schilderij en dergelijke. Beslissend hierbij is of u 
de roerende zaak gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Is daarvan geen sprake, dan vallen deze roerende 
zaken wel onder de heffing van box 3. Voorbeelden hiervan leest u in deze Vraag & Antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/vraag-en-antwoord/hoe-moet-ik-verhuurde-panden-in-box-3-waarderen
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/vraag-en-antwoord/hoe-wordt-een-tweede-woning-in-het-buitenland-belast
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/vraag-en-antwoord/moet-ik-mijn-oldtimers-in-box-3-aangeven
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Opmerkingen

 V & A Bij wie ligt de bewijslast ten aanzien van box 3-vermogen?

Voor box 3-vermogen geldt dat als u een vermogensbestanddeel niet opneemt in box 3 (of voor een veel 
lager bedrag opneemt), terwijl de Belastingdienst later vindt dat dit wel in box 3 moet worden opgenomen, 
de fiscus moet bewijzen dat het vermogensbestanddeel wel in box 3 valt. Neemt u een schuld op in box 3 
en de fiscus is het daar niet mee eens, dan moet u met bewijs komen dat de schuld in box 3 hoort. Deze 
Vraag & Antwoord gaat hier verder op in.

Opmerkingen

 V & A Wat zijn de fiscale regels voor spaargeld eenmanszaak?

Ondernemers denken vaak dat gelden die binnen de onderneming zijn verdiend zijn verdiend ook in de 
onderneming mogen blijven. Maar van liquiditeiten, spaarrekeningen en deposito’s moet worden getoetst 
of u ze binnen afzienbare tijd nodig heeft ter financiering. Zo niet, dan zijn deze tegoeden overtollig en 
moet u ze overhevelen naar box 3. In deze Vraag & Antwoord staan de regels verder uitgelegd.

Opmerkingen

Stap 3 Hoe de box 3-heffing berekenen?

 REKENTOOL Box 3-heffing berekenen

Sinds 2017 gelden er drie schijven voor de berekening van het fictieve rendement, met verschillende 
percentages. Met deze rekentool berekent u eenvoudig de box 3-heffing voor dit jaar en eerdere jaren.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/vraag-en-antwoord/bij-wie-ligt-de-bewijslast-ten-aanzien-van-box-3-vermogen
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-fiscale-regels-voor-spaargeld-eenmanszaak
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/tools/box-3-heffing-berekenen.html
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 INFOGRAPHIC Box 3-heffing in 2022

Voor 2022 heeft het kabinet de percentages voor de berekening van de box 3-heffing aangepast; het 
rendement uit beleggen en uit sparen zijn beide verlaagd. Het heffingsvrije vermogen is dit jaar gesteld op  
€ 50.650. Het belastingtarief is 31% gebleven. Bekijk de infographic voor een uitleg van de box 3-heffing, 
aan de hand van een voorbeeld.

Opmerkingen

Stap 4 Actuele ontwikkelingen rondom box 3

 NIEUWS Hoge Raad serveert ‘nieuwe’ heffing box 3 af

De opzet van de heffing op spaargeld en beleggingen is in strijd met Europese grondrechten. Dat oordeelt 
de Hoge Raad in zijn langverwachte arrest over box 3 ‘nieuwe stijl’. Bovendien moet de belastingplichtige in 
deze zaak alleen aangeslagen worden voor het werkelijk behaalde rendement. Het arrest kán daarmee flinke 
gevolgen hebben voor de schatkist. In dit nieuwsartikel leest u meer over deze uitspraak.

Opmerkingen

 NIEUWS Bezwaren box 3 2017 tot en met 2020 gegrond verklaard

De Belastingdienst heeft de ruim 200.000 bezwaarschriften die waren ingediend tegen de box 3-heffing via 
de massaalbezwaarprocedure over de jaren 2017 tot en met 2020 gegrond verklaard. Wanneer, hoeveel en 
welke mensen hun geld terugkrijgen wordt waarschijnlijk duidelijk in het Voorjaarsbesluit, dit volgt in mei. 
Lees wat u met uw aangifte 2021 moet doen in dit nieuwsartikel.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/infographics/box-3-heffing-in-2022.html
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/nieuws/hoge-raad-serveert-nieuwe-heffing-box-3-af.html
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/nieuws/bezwaren-box-3-2017-tot-en-met-2020-gegrond-verklaard.html
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Opmerkingen

 NIEUWS Hoge Raad: geen compensatie box 3 bij te laat bezwaar

Belastingplichtigen die te laat bezwaar hebben gemaakt tegen een te hoge heffing in box 3 van de 
inkomstenbelasting hoeven juridisch gezien geen compensatie te krijgen. Dat heeft de Hoge Raad 
geoordeeld. Nu dit arrest er is, kan het kabinet ook besluiten hoe groot de doelgroep voor de box 
3-compensatie wordt. Meer over deze uitspraak leest u in dit nieuwsartikel

Opmerkingen

 ARTIKEL Hoe gaan de compensatie en de toekomst van box 3 eruitzien?

Het kabinet wil voor box 3 van de IB toe naar een systeem met een zogeheten vermogens aanwasbelasting. 
Die wijziging zou dan vanaf 2025 moeten ingaan. Intussen is ook duidelijk dat de compensatie van de 
huidige box 3-heffing in het meest ‘karige’ scenario in de miljarden euro’s gaat lopen. Over de vraag wie 
er allemaal gecompenseerd gaat worden en hoe deze compensatie er komt uit te zien is onlangs meer 
duidelijkheid gekomen. Lees een overzicht van de ontwikkelingen in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Correctie box 3 werkt ook door naar andere regelingen

Met het alleen maar corrigeren van de aanslagen met een box 3-heffing is de Belastingdienst er nog niet. 
De fiscus zal ook nog moeten kijken naar andere regelingen; het verzamelinkomen daalt immers door de 
correctie. Welke andere regelingen dit zijn heeft de staatssecretaris van Financiën onlangs aangegeven. U 
leest ze in dit nieuwsartikel

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/verdiepingsartikel/hoe-gaan-de-compensatie-en-de-toekomst-van-box-3-eruitzien.html
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Opmerkingen

 REKENTOOL Box 3 spaarvariant berekenen

Op 28 april 2022 heeft staatssecretaris Van Rij bekend gemaakt dat het rechtsherstel box 3 voor de jaren 
2017 t/m 2022 zal gebeuren volgens de spaarvariant. Met deze online rekentool kunt u eenvoudig zelf 
uitrekenen hoeveel vermogensrendementheffing u volgens de spaarvariant zou hebben moeten betalen, en 
hoeveel het verschilt met wat u heeft moeten betalen.

Opmerkingen

 NIEUWS Belastingdienst legt voorlopig geen aanslagen box 3 op

De Belastingdienst legt tot nader order geen aanslagen op voor vermogen in box 3 van de 
inkomstenbelasting. Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad over box 3 schort het kabinet de heffing nu 
op, omdat het eerst moet besluiten hoe het omgaat met het arrest. Mogelijk gaat de heffing op basis van 
werkelijk rendement ook eerder in dan gedacht. Lees in dit nieuwsartikel wat de mogelijke gevolgen zijn.

Opmerkingen

 NIEUWS Te hoge voorlopige aanslagen 2022 met box 3 niet ingevorderd

Belastingplichtigen die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022 hebben ontvangen waarin 
box 3-inkomen is opgenomen en een te betalen bedrag, krijgen binnenkort een brief van de fiscus. Hierin 
staat dat er geen invordering zal plaatsvinden en er ook geen invorderingsrente wordt gerekend als de 
laatste betaaltermijn wordt overschreden. In dit nieuwsartikel staat meer over wat u kunt verwachten.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/tools/box-3-spaarvariant-berekenen.html
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/nieuws/belastingdienst-legt-voorlopig-geen-aanslagen-box-3-op.html
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/nieuws/te-hoge-voorlopige-aanslagen-2022-met-box-3-niet-ingevorderd.html
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Opmerkingen

 NIEUWS Uitstel aanslagen box 3 leidt tot belastingrente

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft ervoor gekozen om de definitieve aanslagen over 2021 waarin 
box 3 is verwerkt tot nader order niet op te leggen. Door deze beslissing kan de belastingplichtige straks 
echter wel belastingrente (van 4%) verschuldigd zijn over een op tijd ingediende aangifte omdat de aanslag 
over 2021 pas na 1 juli uitgereikt zal worden en er zeker een afwijking zal volgen. Dit nieuwsartikel maakt 
duidelijk hoe dit zit.

Opmerkingen

 NIEUWS Waar gaat het heen met toekomst én compensatie box 3?

Het kabinet wil voor box 3 van de inkomstenbelasting naar een systeem met een zogeheten 
vermogensaanwasbelasting. Die wijziging zou vanaf 2025 ingaan. Intussen is ook duidelijk dat de 
compensatie van de huidige box 3-heffing in het meest ‘karige’ scenario in de miljarden euro’s gaat lopen.

Opmerkingen

Stap 5 Hoe bezwaar maken?

 MAATWERKBRIEF Bezwaarschrift tegen heffing box 3

Betaalt u belasting in box 3, dan is het verstandig om een bezwaarschrift in te dienen tegen de definitieve 
aanslag inkomstenbelasting 2020. Dit bezwaarschrift gaat dan mee in de massaalbezwaarprocedure. Deze 
maarwerkbrief helpt u bij het opstellen van een dergelijk bezwaarschrift.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/nieuws/uitstel-aanslagen-box-3-leidt-tot-belastingrente.html
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/nieuws/waar-gaat-het-heen-met-toekomst-en-compensatie-box-3.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/tools/bezwaarschrift-tegen-heffing-box-3.html
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Opmerkingen

 NIEUWS Massaalbezwaarprocedure voor bezwaren box 3 IB 2020

De bezwaarschriften die belastingplichtigen indienen tegen de box 3-heffing over 2020 heeft de 
staatssecretaris van Financiën weer aangewezen als massaal bezwaar, net zoals is gedaan in eerdere 
jaren. Iedere belastingplichtige moet individueel en binnen zes weken na dagtekening van de aanslag 
inkomstenbelasting 2020 bezwaar indienen. Lees in dit nieuwsartikel op welke basis het bezwaar gemaakt 
wordt.

Opmerkingen

 TOOLBOx Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

Heeft u bezwaar ingediend, dan is het nuttig om te weten hoe de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure 
verloopt. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en 
informatie over het verloop van deze procedures.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over box 3 van de IB, kunt u die 
voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag via rende-
ment.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/nieuws/massaalbezwaarprocedure-voor-bezwaren-box-3-ib-2020.html
https://www.rendement.nl/bezwaar-en-beroep/toolbox/stap-voor-stap-door-de-fiscale-bezwaar-en-beroepsprocedure.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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