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Geachte heer/mevrouw,  
 
In de brief van 30 juni 2022 kon u lezen dat u gelijk hebt gekregen in uw bezwaar tegen de 
berekening van uw box 3-inkomen. We hebben daarna uw box 3-inkomen berekend met een 
nieuwe rekenmethode. Vervolgens hebben we gekeken of het oude of het nieuwe 
box 3-inkomen gunstiger is voor u. In deze brief leest u wat dit betekent voor uw 
belastingaanslag over <JAAR>. 
 
De oude en de nieuwe rekenmethode 

Met de oude methode gaan we ervan uit dat u een deel van uw vermogen spaarde en een 
deel belegde. Daarover berekenen wij dan een fictief rendement. Bij de nieuwe rekenmethode 
gaan we uit van de vermogensbestanddelen die u werkelijk had. Dit zijn de 
vermogensbestanddelen die u zelf aangaf in uw aangifte. Voor <JAAR> gebruikten we de 
volgende fictieve percentages in de nieuwe rekenmethode: 
 

 Spaartegoeden: <PERCENTAGE JAAR SPAARTEGOEDEN> 

 Beleggingen en overige bezittingen: <PERCENTAGE JAAR BELEGGINGEN EN 
OVERIGE BEZITTINGEN> 

 Schulden: <PERCENTAGE JAAR SCHULDEN> 
 
De nieuwe berekening is voor u gunstiger  

De uitkomst van de nieuwe methode is voor u gunstiger. Daarom krijgt u geld terug.  
Wilt u zien hoe we uw box 3-inkomen met de nieuwe methode hebben berekend? Op 
belastingdienst.nl/box3 staat een hulpmiddel dat u hiervoor kunt gebruiken.  
 
Vlak na deze brief krijgt u van ons een verminderingsbeschikking van uw aanslag 
inkomstenbelasting <JAAR>. Het kan ook zijn dat u deze al hebt ontvangen. Op de 
beschikking staat uw nieuwe box 3-inkomen bij 'Voordeel uit sparen en beleggen'. Het nieuwe 
box 3-inkomen is ook verwerkt in de andere onderdelen van uw belastingaanslag, zoals het 
drempelinkomen voor eventuele giften of specifieke zorgkosten. Daarnaast hebben we uw 
verzamelinkomen aangepast. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor u. 
 
Als u het niet eens bent met uw nieuwe aanslag  

Bent u het niet eens met uw nieuwe aanslag? U kunt niet in beroep gaan. U kunt wel een 
verzoek tot vermindering doen. Daarmee geeft u aan waar u het niet mee eens bent. Op 
belastingdienst.nl/box3 staat hoe u zo’n verzoek doet. 
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U krijgt misschien meer brieven 

Als u voor meerdere jaren bezwaar hebt gemaakt tegen uw box 3-inkomen, dan krijgt u van 
ons voor elk jaar een brief over de uitkomst van de herberekening. 
 
Kopie belastingconsulent 

Hebt u een belastingconsulent? Geef deze dan een kopie van deze brief.  
 
Hebt u vragen?  

Kijk op belastingdienst.nl/box3 voor meer informatie over de nieuwe 
vermogensrendementsheffing.  
 
Hoogachtend,  
 
namens de inspecteur 
 
 
 
 
H.F.H.M. van de Weijer 


