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Het Belastingplan 2010 voorziet in diverse vereenvoudigingen in box 3. 

Voorgesteld wordt om in box 3 één peildatum in te voeren. Onder de huidige wettelijke regeling
gelden twee peildata om het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 te bepalen: 1 januari en 31
december. Het Kabinet stelt voor om per 2011 nog maar één peildatum te hanteren: 1 januari. Dat
levert een vereenvoudiging op, omdat de bezittingen en schulden in één jaar niet meer op twee
tijdstippen moeten worden vastgesteld. 

Op basis van de huidige wettekst kunnen partners voor box 3 per vermogensbestanddeel een keuze
maken in de onderlinge verdeling daarvan. Het kabinet stelt voor om de verdeling voortaan alleen
mogelijk te maken voor de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. Dat is de gemiddelde
rendementsgrondslag van de belastingplichtige en zijn partner, verminderd met het heffingvrije
vermogen van de belastingplichtige en zijn partner. Door deze aanpassing wordt de overdracht van
vrijstellingen tussen partners – om een gunstiger verdeling te bereiken – overbodig. De keuze
vrijheid van belastingplichtigen blijft hierbij in stand: het saldo kan immers nog vrij worden
toegerekend aan de partner.

De waarde van box 3-woningen wordt gesteld op de WOZ-waarde, in plaats van de waarde in het
economisch verkeer. Voor woningen in verhuurde staat die onder de huurbescherming vallen - dus
niet voor vakantiewoningen – wordt de WOZ-waarde gecorrigeerd, rekening houdende met de
waardedrukkende werking van de verhuur. Ook erfpachtcanons kunnen in mindering worden
gebracht op de WOZ-waarde.

Het kabinet introduceert een vrijstelling van contant geld en daaraan gelijk te stellen
vermogensrechten van € 500 per belastingplichtige.

Vanaf 1 januari 2010 kunnen belastingaanslagen voor het successierecht in box 3 in aftrek worden
gebracht. Ook wordt er vanaf die datum heffingsrente berekend over successierechten als de
aangiftetermijn van acht maanden is verstreken.

Commentaar
De pretbox blijkt toch nog eenvoudiger te kunnen. Veel van de voorgestelde maatregelen houden
verband met het ‘voorinvullen’ van de aangiften inkomstenbelasting waarmee de Belastingdienst
binnenkort van start gaat. Door te kiezen voor één peildatum kunnen banken, verzekeraars,
werkgevers en anderen die de vereiste gegevens moeten aanleveren, die tijdig bij de Belastingdienst
beschikbaar stellen.
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