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BiJIagen
1 Kamerbrief

2 Uitvoeringstoets

Aanleiding
In de uitvoeringstoets bij het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 is aangegeven dat

de uitvoeringstoets zal worden herijkt In de schrifteiijke beantwoording van

kamervragen bij het Belastingplanpakket is aangegeven dat de herijking naar

verwachting voor de plenaire behandeling wordt afgerond

Beslispunten
• Wij adviseren u om akkoord te gaan met bijgaande uitvoeringstoets en

opiegbrief Als u akkoord bent kunt de opiegbrief ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s

en de nu voorliggende nota conform de beleldslijn Actieve openbaarmaking
nota s

tS n

DLL

Kernpunten
• Aanleiding voor de herijking is

1 Dat het oordeel in de oorspronkelijke uitvoeringstoets voor een groot deel

afhankelijk is van onzekere aannames en

2 De toevoeging van een nieuwe berekeningsmethode ter voorkoming van

dubbele belasting die in het beleidsbesluit nog niet was uitgewerkt en

daarom ook niet was verwerkt in de oorspronkelijke uitvoeringstoets
• De aannames die als basis dienden voor de uitvoeringstoets behoeven op dit

moment geen bijstelling De aantallen blijven onder de in de uitvoeringstoets

geprognosticeerde aantallen Omdat er nog onzekerheid is ten aanzien van de

uiteindelijke omvang van de klantreacties wordt een nieuwe herijking gedaan
nadat het herstei vrijwel volledig is afgerond en de bezwaartermijnen van

de betreffende aanslagen waarin herstei is verwerkt zijn verstreken

• De nieuwe berekeningsmethode ter voorkoming van dubbele belasting heeft

tot beperkte extra aanpassingen in de automatisering geleid De kosten van

automatisering zijn daarom naar boven bijgesteld De noodzakelijke

systeemaanpassingen zijn tijdig gerealiseerd

Toelichting

Communicatie

De brief is afgestemd met directie Communicatie
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PoUtiek bestuurUjke context

Vanuit de Kamer is meerdere keren aandacht gevraagd voor de uitvoeringstoets

op dit onderwerp gezien de impact van het herstel

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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