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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

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

Actuele ontwikkelingen rondom box 3 p.5

Hoe bezwaar maken? p.7

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. In deze toolbox leest u wat 

er tot het box 3-vermogen geteld wordt, en hoe de heffing nu en in 

de toekomst berekend wordt.
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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 belast. In deze toolbox leest u wat er wel en niet in box 3 
valt. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van jaarlijks achteraf vastgestelde percentages hoe hoog het rendement 
op uw vermogen was, en heft daar 31% inkomstenbelasting over. Verderop in deze toolbox staan handige rekentools 
die berekenen wat dit voor uw vermogen betekent.

Nieuwe ontwikkelingen
Kijk regelmatig op https://www.rendement.nl/box3 om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwik-
kelingen omtrent de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad. Ook wordt deze toolbox bijgewerkt 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.

Opmerkingen

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
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 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.

Opmerkingen

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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 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.

Opmerkingen

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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 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 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

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/nieuws/hoge-raad-serveert-nieuwe-heffing-box-3-af.html


6

 ARTIKEL Hoe staat het er nu voor met de box 3-heffing?

Na het Kerstarrest van vorig jaar is het tumult rondom de box 3-heffing zeker niet afgenomen. Vragen zoals 
moeten niet-bezwaarmakers wel voor compensatie in aanmerking komen en zorgt de Overbruggingswet 
ook niet weer voor een hausse aan bezwaarschriften houden belastingplichtigen flink bezig. Wat staat ons 
allemaal te wachten op het gebied van de box 3-heffing nu en in de toekomst? Lees de verwachtingen in dit 
verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Geen ambtshalve verzoek box 3-gedupeerden meer nodig

Het kabinet heeft voorgesteld om een procedure ‘massaal bezwaar plus’ in te richten voor de 
belastingplichtigen die geen of niet op tijd bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing over de jaren 
2017-2022. Deze box 3-gedupeerden hoeven daarom geen ambtshalve verzoek om vermindering meer in te 
dienen. Lees in dit nieuwsartikel hoe dit zou moeten werken.

Opmerkingen

 REKENTOOL Box 3 spaarvariant berekenen

In 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 dat verschilt met wat u heeft moeten betalen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/verdiepingsartikel/hoe-staat-het-er-nu-voor-met-de-box-3-heffing.html
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/nieuws/geen-ambtshalve-verzoek-box-3-gedupeerden-meer-nodig.html
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/tools/box-3-spaarvariant-berekenen.html
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 REKENTOOL Box 3 verschil berekenen

Hoeveel meer of minder vermogensrendementheffing over box 3 betaalt u in 2023? Vanaf 2023 t/m 2025 
wordt de box 3-heffing berekend volgens de forfaitaire spaarvariant. In de jaren t/m 2022 wordt de belasting 
ook nog berekend volgens de oude regelgeving. Het voor u voordeligste resultaat wordt dan gebruikt voor 
de te betalen inkomstenbelasting. Vanaf 2023 geldt dus alleen nog de spaarvariant. Bekijk aan de hand van 
deze rekentool hoeveel meer of minder vermogensheffing u betaalt in 2023 ten opzichte van 2022.

Opmerkingen

Stap 4 Hoe bezwaar maken?

 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/tools/box-3-verschil-berekenen.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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