Per aangetekende post
Aan de Belastingdienst/
Regiokantoor
(overnemen van aanslag of via deze link
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/hulpmiddel-adressenbelastingkantoren-douanekantoren
…………
………..

Verzoek om ambtshalve vermindering belastingaanslag
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen belastingjaar
…………………………… ex art. 65 Awr
/
Bezwaarschrift belastingaanslag inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen belastingjaar ………………………..
Van:
Naam: ………………..
adres: ……………………
geboortedatum:……………………
bsn:…………………………..

Geachte inspecteur,
Hierbij verzoek ik u de aan mij opgelegde aanslag inkomstenbelastingbelasting/premie
volksverzekeringen over het jaar ……………….., met aanslagnummer
……………………………. en dagtekening…………………………………… (zie bijlage 1)
alsnog ambtshalve te verminderen
en maak ik, indien nog aan de orde bezwaar tegen de voorgenoemde aanslag
in die zin dat alleen het werkelijke rendement ter zake het Box 3 rendement in de heffing
wordt betrokken en wel op de volgende gronden:
overeenkomstig de uitspraak van de Hoge Raad 24 december 2021 ECLI:NL:HR:2021:1963:
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de Hoge Raad heeft bij uitspraak van 24 december 2021 ECLI:NL:HR:2021:1963 geoordeeld
dat de in het jaar 2017 ingegane wettelijke regeling van het belasten van spaargeld en overig
vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting in strijd is met het ongestoord genot van
eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de
Rechten van de Mens (EVRM) voor degenen, zoals ik in de onderhavige jaren, die door dit
forfaitaire stelsel wordt geconfronteerd met een heffing naar een voordeel uit sparen en
belegging dat hoger is dan het werkelijke behaalde rendement. Deze hogere heffing leidt in
dat geval volgens de Hoge Raad tot een schending van zijn door artikel 1 EP, in samenhang
met artikel 14 EVRM, gewaarborgde rechten. Daarbij leidt de heffing voor mij tot een
buitensporige last. Om die reden verzoek ik u om een op rechtsherstel gerichte compensatie
door te bepalen dat met betrekking tot het onderhavige belastingjaar alleen het onderstaand
genoemde werkelijke rendement in de heffing wordt betrokken.

Werkelijk rendement sparen en beleggen
……………………… (Bewijsmiddelen meezenden als (fiscale) jaaroverzichten met daarop
spaarrekening/spaarrente of dividenduitkeringen etc. als bewijs ter onderbouwing) (bijlage 2)
Fictief rendement in de aanslag
(Uit aangifte overnemen)………………………..
Dientengevolge verzoek ik u het bezwaar/het verminderingsverzoek om voorgenoemde
gronden gegrond te verklaren en de onderhavige aanslag te herzien, waarbij de aanslag wordt
berekenend naar een inkomen uit sparen en beleggen als voorgenoemd (werkelijk rendement
sparen en beleggen), onder handhaving van de overige elementen van die aanslag.
Indien aan de orde is het bezwaarschrift achterwege gebleven omdat pas nadien de
voorgenoemde uitspraak van de Hoge Raad als voorgenoemd heeft plaatsgevonden.
Graag licht ik dit verzoek mondeling toe.
Indien u nog nadere informatie wenst, dan hoor ik dat graag.
Ik verzoek u tevens tot een toekenning van een schadevergoeding, wegens overschrijding van
de redelijke termijn waarbinnen de zaak is/wordt behandeld.
Met vriendelijke groet
Naam en handtekening:

__________, __________

Bijlage 1: (kopie) aanslag
Bijlage 2: (kopie) bewijsstukken werkelijk rendement sparen en beleggen
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