
Ministerie van Financien

Fiscale Zaken

Directie Algemene
Fiscale Politick

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Septemberbrief toekomstig stelsel box 3

Datum

26 September 2022

Notanummer

2022^0000233912
Aanleiding
Uw toezegging uit onder andere het commissiedebat Contourennota box 3

heffing op basis van werkelijk rendement op 29 juni jl om in September een

brief te sturen naar aanleiding van verschillende toezeggingen en moties over het

toekomstige box 3 stelsel op basis van werkelijk rendement

Bijlagen
1 Conceptbrief
2 Onderzoek liquiditeit
3 Toelicfiting NV8

A Berekening forfaits

Beslisponten
• Gaat u akkoord met verzending van bijgevoegde conceptbrief We adviseren

u akkoord te gaan en de brief te ondertekenen

• Gaat u akkoord met het openbaar maken van de nu vooriiggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen

worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
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Kernpunten
• Het is een lange brief De brief dekt een groot aantal toezeggingen en moties

af In de brief worden deze benoemd

• De toon van de brief is zo neutraal mogelijk In de gevraagde vergelijking
tussen een vermogenswinstbelasting en een vermogensaanwasbelasting
komen zowel de voor als de nadelen van staand beieid aan bod De brief

bevat geen nieuwe beleidsvoornemens

• BZK legt de brief parallel voor aan de minister voor Volkshuisvesting en

Ruimtelijke Ordening DIt omdat het tweede deel van de brief gaat over het

belasten van onroerende zaken
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Toelichting
De structuur van de brief

1 Vergelijking tussen vermogenswinstbelasting en vermogensaanwasbelasting
2 Opties voor onroerende zaken in een vermogensaanwasbelasting
3 Mogelijkheden om rekening te houden met infiatie

4 Overige aspecten van een vermogensaanwasbelasting
o Arbitragemogelijkheden in brede zin

o Kwijtscheldingswinst relatie met armoede en schuldenbeleid

o Doorwerking naar toeslagen
o De afbakening van roerende zaken zoals kunst

o Berekening van de forfaits voor 2023 voor de overbruggingswet
5 Een aangepaste planning vanwege invoerlng per 2026
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Communicatie

Er is niet voorzien in actieve communicatie

Politiek bestuurlijke context

De moties die met deze brief worden afgedaan worden in de brief genoemd U

hebt toegezegd deze brief in September te sturen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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