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Een deel van de bezwaren tegen de berekening van de
vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag
inkomstenbelasting 2019 wordt aangewezen als massaal
bezwaar, net als in de twee voorgaande jaren.
Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën besloten.
Wanneer belastingplichtigen het bezwaar maken dat de box 3heffing een inbreuk is op het eigendomsrecht, doen zij
automatisch mee met de zogenoemde massaalbezwaarprocedure.
"Zorg dan wel dat u op tijd bezwaar maakt tegen uw aanslag
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inkomstenbelasting 2019. In de bijlage bij de Kamerbrief
aanwijzingsbesluit massaal bezwaar box 3 vindt u meer
informatie", aldus de Belastingdienst.
De massaalbezwaarprocedure betekent dat de fiscus samen met
diverse partijen een klein aantal bezwaren selecteert die
voorgelegd worden aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter
onherroepelijk vaststaat, doet de fiscus een collectieve uitspraak
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op alle bezwaren die meedoen met de massaalbezwaarprocedure.
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Belastingdienst-nieuwsbericht
Kamerbrief aanwijzing massaal bezwaar box 3 over
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Staatssecretaris
schrapt spaartaksplan
en zoekt alternatief



Het voorstel van voormalig
staatssecretaris Menno Snel dat
de spaartaks eerlijker moest
maken, gaat echt van tafel. Zijn
opvolger Hans Vijlbrief zoekt naar
een "simpeler"... 
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Kabinet beperkt
mogelijkheden onbelast
lenen van eigen
onderneming
Vanaf 2023 worden de
mogelijkheden beperkt voor
aanmerkelijkbelanghouders
(aandeelhouders met tenminste 5
procent aandeel) om onbelast geld
te lenen van hun eigen... 
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Zelfstandigenorganisaties hekelen
belastingvoorstellen
Als de politiek besluit te snijden in
de fiscale tegemoetkomingen voor
zzp'ers, wordt het voor
zelfstandigen onmogelijk een
financiële buffer op te bouwen.
Daarvoor... 
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Voorstel: meer
belasting op vermogen,
minder op arbeid
De hoge belastingdruk op arbeid
kan economische groei flink in de
weg zitten. Daarom zou een
volgend kabinet moeten
overwegen de lasten op arbeid te
verlichten en... 
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'Vakantiegeld 2020
meevallertje voor bijna
alle werknemers'
Bijna alle werknemers die eind
deze maand het vakantiegeld
ontvangen, zien een meevallertje

tegemoet. Het netto vakantiegeld
valt als gevolg van aangepaste
belastingtarieven... 
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