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Vermogensbestanddelen moeten aan het einde van het jaar aan een van de drie boxen worden
toegedeeld. Bij die toedeling geldt een duidelijke rangorde: een vermogensbestanddeel dat in box 1
valt, kan niet aan box 2 of box 3 worden toegedeeld, ook niet als in box 1 een vrijstelling geldt.
Hetzelfde geldt voor de rangorde tussen box 2 en box 3.
De overgang tussen de boxen - aangeduid als boxhoppen - kan fiscaal voordeel opleveren. 
Als de ondernemer de tijdelijk overtollige liquide middelen in zijn bedrijf direct ná 1 januari van box
1 of vanuit de bv naar box 3 overbrengt, vermijdt hij de zware belastingheffing over het rendement
op dat geld in box 1 (tarief maximaal 52%) of in de bv (belastingdruk circa 40%) en ruilt hij die
voor de veel gunstiger vermogensrendementsheffing van 1,2%. Die overbrenging kan het beste
direct ná 1 januari 2012 plaatsvinden. Een ander voorbeeld is het verschuiven van vermogen uit box
3 kort vóór de peildata naar box 1 of 2 om zo de vermogensrendementsheffing te vermijden. 

De wetgever heeft ‘stevige’ maatregelen tegen het
boxhoppen getroffen. 
Een vermogensbestanddeel dat rondom de peildata
voor de vermogensrendementsheffing vanuit box 3
naar box 1 of 2 wordt overgebracht én dat niet langer
dan zes aaneengesloten maanden dienstbaar is aan
het verwerven van inkomen in die andere box, wordt
tot de grondslag van beide boxen gerekend. Dat
betekent dubbele belastingheffing! De inkomsten die
uit het ‘verschoven’ vermogensbestanddeel worden
genoten tijdens de periode van minder dan zes
maanden worden in box 1 of box 2 belast én het
betreffende vermogensbestanddeel wordt betrokken
in de vermogensrendementsheffing. Als het
vermogensbestanddeel niet langer dan drie maanden
uit box 3 is weggeweest, worden de inkomsten zonder
meer in beide boxen in de heffing betrokken. Is het vermogen meer dan drie, maar minder dan zes
maanden verschoven, dan blijft toerekening aan box 3 − en daarmee de dubbele belastingheffing −
achterwege als de belastingplichtige aantoont dat er zakelijke argumenten aan de
vermogensverschuiving ten grondslag liggen. 
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