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VRAAG 1               54 punte 
 
Jonathan Small en sy vrou Elizabeth is buite gemeenskap van goedere getroud. Jonathan is 52 
jaar oud en Elizabeth is 47 jaar oud. Hulle het twee kinders – hul dogter Sarah is ’n 22-jarige 
student en hul seun Herbie is 15 jaar oud en nog op skool. Al die gesinslede is gewoonlik 
woonagtig in Suid-Afrika ingevolge die Inkomstebelastingwet, 1962 (Wet 58 van 1962), soos 
gewysig.  
 
Elizabeth het Dream Design (Edms) Bpk (‘Dream Design’),’n binnenshuise-ontwerpmaatskappy 
waarvan sy die alleenaandeelhouer is, in 1998 gestig. Elizabeth is die besturende direkteur en 
het drie ontwerpers en ’n algemene administrateur in diens. Dream Design het ’n Februarie 
jaareinde en is ’n geregistreerde ondernemer ingevolge die Wet op Belasting op Toegevoegde 
Waarde, 1991 (Wet 89 van 1991), soos gewysig. 
 
Jonathan en Elizabeth het ’n onafhanklike rekenmeester, mnr Chris Hosking, in 2002 betaal om 
hulle te help om die Small-familietrust op te rig. Mnr Hosking bedryf sy eie rekeningkundige 
praktyk as ’n alleenpraktisyn. Hy is nie ’n ondernemer vir doeleindes van belasting op 
toegevoegde waarde (BTW) nie. Jonathan en Elizabeth is saam met mnr Hosking as trustees 
aangestel. Die trustees se mandaat is om die bates van die Trust te administreer en, volgens 
die diskresie van die trustees, aan die finansiële behoeftes van Jonathan, Elizabeth en hul 
kinders uit die inkomste van die Trust te voorsien.  
  
Elizabeth het op die dag toe die Trust gestig is al haar aandele in Dream Design teen 
markwaarde aan die Trust verkoop. Die aankoop is deur middel van ’n leningsrekening befonds. 
Hierdie leningsrekening is in 2009 ten volle vereffen uit dividendinkomste wat vanaf Dream 
Design ontvang is. Die inkomste van die Trust bestaan sedertdien uit dividende op hierdie 
aandele tesame met rente-inkomste op die bedrae wat nie aan die trustees uitgekeer is nie. Die 
trustees het egter op 28 Februarie 2015 alle bedrae tot op daardie datum opgeloop aan of 
ontvang deur die Trust uitgekeer.  
 
Jonathan is ’n suksesvolle algemene praktisyn wat in diens van ’n plaaslike hospitaal is. 
Jonathan besit die gesinswoning. Hierdie huis is oorspronklik deur ’n verbandlening van Second 
Divisional Bank gefinansier, maar dit was reeds teen 2005 afbetaal. Jonathan het in daardie jaar 
’n tweede verband met die gesinswoning as sekuriteit uitgeneem om ’n blok woonstelle vir 
R3 miljoen as ’n belegging te koop. Hy het die huur ontvang jaarliks by sy bruto inkomste 
ingesluit. Die uitwerking op sy belasbare inkomste was egter minimaal, aangesien die aftrekking 
wat hy vir rente op die verband betaal geëis het, so te sê gelyk aan die huurinkomste was.   
 
Jonathan wou toekomstige boedelbelasting minimaliseer en sy persoonlike bates teen 
professionele eise beskerm. Hy het dienooreenkomstig eienaarskap van sy blok woonstelle op 
1 Maart 2015 teen geen vergoeding in die naam van die Small-familietrust oorgedra. Op daardie 
datum was die markwaarde van die eiendom R5 500 000. Die tweede verband oor die 
gesinswoning is in Jonathan se naam behou. Aangesien daar geen kontant in die Trust 
beskikbaar was nie, het Jonathan ook die hereregte en oordragkoste namens die Trust betaal. 
Die Trust is verplig om hierdie kostes aan Jonathan terug te betaal.      
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Gedurende die loop van die 2016 jaar van aanslag het onder meer die volgende transaksies in 
die Trust se bankrekening plaasgevind: 
 

 R 

Dividende vanaf Dream Design 
Die dividend is op 1 Oktober 2015 verklaar en op 15 Oktober 2015 betaal. Dit 
was die enigste dividend vir die jaar. 

700 000 

Huurinkomste 325 000 

Rente op die kontantsaldo’s  
R9 000 van hierdie rente-inkomste is toeskryfbaar aan dividendontvangstes wat 
in die Trust se bankrekening behou is. 

16 000 

Maandelikse fooie van R2 000 vir trusteedienste aan mnr Hosking vir die tydperk 
Oktober 2015 tot Februarie 2016. 

 

Markverwante rente gehef op die lening ten opsigte van die hereregte en 
oordragkostes 
Hierdie koste is uit dividendinkomste ontvang betaal.  

 
14 000 

Eiendomsbelasting en diensgelde vir die blok woonstelle 60 000 

Daar was geen huurbedrae op 28 Februarie 2015 uitstaande nie, aangesien die 
Trust nie die woonstelle op hierdie datum besit het nie. Huur van R5 000 was op 
29 Februarie 2016 uitstaande.   

 

 
Die trustees het binne hul mandaat opgetree deur die volgende bedrae op 29 Februarie 2016 in 
die hande van die begunstigdes te vestig: 

 Uit huurinkomste: R150 000 aan Jonathan en R25 000 elk aan Sarah en Herbie; en 

 Uit dividendinkomste: R200 000 aan Elizabeth.  

In opdrag van die trustees het Dream Design op 1 Oktober 2015 die uitstaande maandelikse 
trusteefooie van R12 000 verskuldig aan mnr Hosking vir die tydperk 1 Maart 2015 tot 
30 September 2015 betaal. Daar sal nie van die Trust verwag word om hierdie bedrag aan die 
maatskappy terug te betaal nie.  

Dream Design stal elke jaar by die South African Design Indaba uit. Vir die Julie 2015 Indaba 
het die organiseerders die volgende voorstel aan Dream Design gemaak: As Dream Design sy 
dienste gratis aan die Indaba sou verskaf deur met die tema, dekor en beplanning van die 
gebeurtenis te help, sou Indaba sy standaardfooi van R50 000 vir die verskaffing van 
uitstalruimte aan Dream Design by die Indaba tersyde stel. Dream Design het ingestem tot die 
voorstel, wat toe soos beplan uitgevoer is. Dream Design skat dat dat die maatskappy R40 000 
kon gehef het vir die dienste aan die Indaba gelewer. Dream Design het geen fakture met 
jaareinde in verband met die transaksie ontvang of uitgereik nie. Die maatskappy se 
rekenmeester is van mening dat die transaksie effektief ’n netto saldo van nul het en dat dit dus 
geen inkomstebelasting- of BTW-gevolge het nie. Hy is nie van plan om die aangeleentheid 
verder te voer nie.   
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Jonathan Small is besig om sy belastingopgawe vir die 2016 jaar van aanslag te voltooi. Sy 
berekenings is soos volg: 
 

 R 

Salaris uit indiensneming 660 000 

Huurinkomste vanaf die Trust ontvang 150 000 

Rente-uitgawe ten opsigte van die tweede verband (160 000) 

Geraamde belasbare inkomste vir normalebelastingdoeleindes  650 000 

Skenkings gedurende die jaar gemaak –  

Kapitaalverlies vir kapitaalwinsbelastingdoeleindes met die oordrag van die 
woonstelle aan die Trust 

 
(3 000 000) 

  

 
Jonathan het ’n vasgestelde kapitaalverlies van R20 000 wat vanaf sy 2015 jaar van aanslag 
oorgebring is.    

Jonathan het sy belasbare-inkomsteberekeninge en ondersteunende dokumente voorgelê aan 
me Amara Singh (CA(SA)), wat hom help om sy jaarlikse belastingopgawes saam te stel. Kort 
nadat sy dit ontvang het, het sy hom geskakel en gesê: ‘Jy moes nooit die woonstelle teen geen 
vergoeding aan die Trust oorgedra het nie.’ 
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AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, JUNIE 2016 

PROFESSIONELE VRAESTEL 4 

 
 

VRAAG 1 – VERLANG 

Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

(a) Bereken Jonathan se belasbare inkomste vir die 2016 jaar van aanslag. 
Begin jou berekening met Jonathan se geskatte belasbare inkomste 
van R650 000. 

 
 

17 

 
 

17 

(b) Bespreek me Singh se kommentaar aan Jonathan krities.   
 
Kommunikasievaardighede – logiese beredenering  

8 
 
1 

 
 

9 

(c) Bespreek die belastinggevolge vir Dream Design van die betaling wat 
die maatskappy aan mnr Hosking gemaak het. Ignoreer BTW. 

 

5 

 

5 

(d) Bespreek, met redes, die gevolge vir Dream Design wat spruit uit die 
reëling met die South African Design Indaba met betrekking tot – 
(i) normale inkomstebelasting; en 
(ii) BTW. 
 
Kommunikasievaardighede – logiese beredenering  

 
 

15 

7 

1 

 
 
 
 
 

23 

Totaal  54 

 
 
 


