
Box 3 belasting – vergelijking oude en aangepaste rekenwijze

Aan de hand van de volgende grafieken kan op eenvoudige wijze een indruk verkregen worden of toepassing van de 

rekenregels volgens de Wet rechtsherstel box 3 voordeliger uitpakt dan de oorspronkelijke rekenregels die vanaf 2017 geldig 

zijn. Volg daarbij de volgende stappen.

 Bepaal voor enig jaar het totaal aan spaartegoeden (S) en beleggingen (B). Deel deze bedragen voor een (fiscaal) paar 

door twee.

 Bereken de som van beide en het aandeel van S daarin. Dus bijvoorbeeld: als S = € 180.000 en B = € 120.000 dan is de 

som van beide € 300.000 (oftewel 300k) en het aandeel van de spaartegoeden  60%,

 Lees vervolgens in de grafiek die bij dat belastingjaar hoort (bijvoorbeeld 2020) voor een waarde van 300k op de 

horizontale as de waarde van de zwarte lijn en die van de paarse lijn (aan de rechter zijde gemarkeerd met 60%) ook de 

waarde af.

 De conclusie is dan dat de box 3 belasting volgens de oude methode ongeveer € 2.800 bedraagt en volgens de nieuwe 

methode ongeveer € 1.700. De potentiële verlaging voor dat jaar zou dan ongeveer € 1.100 bedragen

 Doe dit zo mogelijk voor alle jaren van 2017 t/m 2020. Het is ook mogelijk dit voor 2021 of 2022 te doen, maar voor die 

jaren zal de belastingdienst bij het opleggen van de aanslag automatisch de voor een belastingplichtige meest gunstige 

methode kiezen.

In het geval van (substantiële) schulden kan beter gebruik worden gemaakt van het spreadsheet model. Er wordt in de 

grafieken ook verondersteld dat er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om het voordeel van sparen en beleggen 

ongelijk over de partners te verdelen. In het spreadsheet model kan dat wel.

© RAB - Het aan deze grafieken ten grondslag liggende rekenmodel is op goede werking getest met concrete aangiftes en 

aanslagen, alsmede met in de memorie van toelichting van het hierboven genoemde wetsvoorstel vermelde voorbeelden

Koepel Gepensioneerden kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de hierna  weergegeven resultaten van dit model














