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VRAAG 1           75 punte 
 
Alle verwysings is na die Inkomstebelastingwet, tensy anders aangedui.  
 
Arnod Eiendomme Bpk 
 
Arnod Eiendomme Bpk (‘Arnod’) is ’n genoteerde maatskappy met een miljoen uitgereikte 
ekwiteitsaandele wat algemeen gehou word. Arnod is ’n inwoner soos omskryf en vorm nie 
deel van ’n groep van maatskappye soos omskryf nie.  

Arnod is ’n geregistreerde ondernemer vir belasting op toegevoegde waarde (BTW) en sy 
finansiële jaar en belastingjaar van aanslag eindig op die laaste dag van Februarie.  Arnod 
het ’n beslissing verkry om insetbelasting in ooreenstemming met die omsetmetode te 
bepaal waar die verhouding tussen belasbare lewerings en totale lewerings 90 : 100 is.  

Arnod se portefeulje van beleggingseiendomme bestaan uit – 

 handelseiendomme (inkopiesentrums en kantoorgeboue); en  

 residensiële eiendomme. 
 
Inligting met betrekking tot die 2012 jaar van aanslag  
 
Die volgende is tydens die voltooiing van die belastingopgawe (IT14) vir die 2012 jaar van 
aanslag vasgelê.  Alle bedrae sluit waar toepaslik BTW uit: 
 

 Aant. R 

Inkomste-items   
Handelseiendomme bruto huurgeld  36 000 000 

Residensiële eiendomme bruto huurgeld   4 000 000 

Totale huurinkomste (ander inkomste)  40 000 000 

Rente – finansiële instellings / ander  250 000  

Rekeningkundige wins met vervreemding van bates  1 12 000 
Uitgawe-items   
Waardevermindering en waardedaling 1 3 306 000 
Salarisse en lone (mediese bydraes hieronder uitgesluit) 4.1 – 4.7 7 822 000 
Mediese-skemabydraes 4.8 1 200 000 
Ander (insluitend R800 000 SEB-uitgawes in aantekening 2)  14 788 900 

Netto wins – subtotaal (wins per finansiële state)  13 145 100 

Debiet-aanpassings   
Rekeningkundige wins met vervreemding van vaste en / of 
ander bates 

  
1.1 & 4.7 

 
12 000 

Spesiale toelaes nie in die inkomstestaat geëis nie   
Slytasietoelaag – artikel 11(e)  1.1 1 556 000 
Artikel 12C(1)(f) vliegtuigtoelaag 1.2 2 668 421 
Artikel 12N toelaag 3 2 340 000 
Kredietaanpassings   
Waardevermindering volgens die finansiële state 1.1 & 1.2 1 806 000 
Rekeningkundige / Billike-waarde-aanpassings om te voldoen 
aan IFRS 

 
1.3 

 
1 500 000 

Voorsienings nie in die huidige jaar aftrekbaar nie 4.5 53 000 
Ander (boete) 4.6 25 000 
Verhaling van toelaes voorheen toegestaan 4.7 12 000 
Belasbare inkomste  9 964 679 
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Aantekeninge 
 
1 Waardevermindering en waardedaling 
 

   R 

1.1 Waardevermindering op motorvoertuie   

  Ou maatskappymotor van die Besturende Direkteur (BD) – 
aantekening 4.8 

 Nuwe maatskappymotor van die BD – aantekening 4.8 

 Ander voertuie  

 
60 000 
16 000 

1 480 000 

  
Die waardevermindering is dieselfde as die slytasie-toelaag 
toegestaan vir inkomstebelastingdoeleindes (artikel 11(e) 
saamgelees met Bindende Algemene Beslissing 7). 
 

 

1.2 ’n Tweedehandse vliegtuig is op 1 Januarie 2012 vir ’n 
kontantbetaling van R15 miljoen vanaf ’n nie-ondernemer 
aangekoop.  
  
Die vliegtuig is onmiddellik geheel en al vir besigheids-
doeleindes in gebruik geneem. Waardevermindering is soos 
volg bereken:  R15 000 000 x 10% x 2/12 

 
 
 
 
 

 250 000 
  1 806 000 

1.3 Arnod het die billike-waardemodel, ingevolge IAS 40, Investment 
Property, vir sy beleggingseiendomme aanvaar.  
 
Die geboue (uitgesluit dié waarna in aantekening 3 verwys word) 
word jaarliks herwaardeer en die billike-waarde-aanpassing in 
die huidige jaar het gelei tot ’n vermindering in billike waarde van  
 
Hierdie geboue kwalifiseer nie vir enige belastingtoelaes nie 
aangesien hulle voor 1 April 2007 verkry is.  

 
 
 
 

1 500 000 
 

  3 306 000 

 
2 Swart ekonomiese bemagtiging 
 

Ten einde die punte vir swart ekonomiese bemagtiging (SEB) te verkry wat benodig 
was om vir die huur van die regeringsgrond te kan onderhandel (kyk aantekening 3 
hieronder), het Arnod ’n Ekonomiese Bemagtigingsprogram (EB-program) 
geïmplementeer om die vereistes van die SEB-telkaart, soos voorgeskryf deur die Wet 
op Breë-Basis Swart Ekonomiese Bemagtiging, aan te spreek.  

 
 Die EB-program behels dat Arnod 2% van sy jaarlikse omset vir ’n tydperk van tien 

jaar aan ’n aantal klein onafhanklike besighede in swart besit, wat by die onderhoud 
van eiendom betrokke is, bestee. Ingevolge die program verskaf Arnod mentorskap 
aan die besigheidseienaars en betaal ook ooreengekome uitgawes wat die 
deelnemende besighede aangaan, aan hulle terug.  

 
 Die Departement van Handel en Nywerheid het die EB-program goedgekeur op die 

grondslag dat die SEB-punte jaarliks, na afloop van ’n beoordeling van Arnod se 
nakoming van die bepalings en voorwaardes van die EB-program, toegeken sal word.  

  
 Die R800 000 (ingesluit in die ‘ander’ uitgawes-item op die IT14) verteenwoordig 

terugbetalings vir eise gedurende die 2012 jaar van aanslag ingevolge die EB-program 
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deur die geselekteerde besighede ingedien. Nie een van hierdie terugbetalings hou 
verband met dienste wat hierdie besighede aan Arnod gelewer het nie.  

  
3 Lae-kostebehuising 
 

Arnod het op 1 Maart 2011 besluit om die lae-kostebehuisingsmark te betree. Die 
direkteure het ’n stuk grond geïdentifiseer waarop 100 lae-koste residensiële eenhede 
gebou kon word. Die grond wat vir die ontwikkeling geïdentifiseer is, word deur die 
provinsiale regering besit, maar is nie te koop nie. Die provinsiale regering is egter 
bereid om ’n 30-jaarverhuringsooreenkoms van die grond aan te gaan, op die 
volgende voorwaardes: 

 

 Arnod moet ingevolge die SEB-telkaart (kyk aantekening 2 in hierdie verband) 
kwalifiseer. 

 ’n Maandelikse huurbedrag van R30 000 is vooruitbetaalbaar.  

 Die huurbedrag is onderworpe aan ’n jaarlikse verhoging wat op die inflasiekoers 
gegrond is. 

 
Die huurooreenkoms is op 1 April 2011 onderteken en die eerste maand se huur is op 
daardie datum betaal.   

 
Alhoewel Arnod nie verplig was om lae-kostebehuising op die grond op te rig nie, het 
Arnod op 1 Julie 2011 vrywillig (met die toestemming van die provinsiale regering) 
begin met die konstruksie van 100 lae-koste residensiële eenhede. Hierdie eenhede is 
op 31 Desember 2011 teen ’n koste van R234 000 elk voltooi en Arnod het op 
1 Januarie 2012 met die verhuring van die eenhede, teen ’n maandelikse huurgeld van 
R2 300, begin.   

  
4 Salarisse en lone 
 

   R 

4.1 Aftrekbare salarisse en lone (voor aftrekking van LBS maar 
sonder om die items hieronder gelys in ag te neem)  

 
5 252 000 

 
4.2 Arnod se deel van Werkloosheidsversekeringsfondsbydraes 

 
60 000 

4.3 Bonusse vir die jaar 
 
Bonusse vir senior bestuur het gedurende die jaar opgeloop, 
maar is eers na die jaareinde betaal. Geen werknemersbelasting 
is van hierdie bedrae afgetrek nie.  
 

1 500 000 

4.4 
 

’n Enkelbedraggratifikasie is deur die eksekuteur namens mnr 
Arnold Bosch se boedel ontvang 
 
Mnr Bosch was ’n stigterslid en senior uitvoerende beampte van 
Arnod wat in Desember 2011 onverwags oorlede is. Tydens ’n 
direksievergadering in Januarie 2012 het Arnod se direkteure 
besluit om postuum (na-doods) ’n enkelbedrag aan mnr Bosch (sy 
eerste enkelbedrag ooit) toe te ken vir sy jarelange toegewyde 
diens aan die maatskappy.  
 

 
500 000 

4.5 Verhoging in die voorsiening vir verlofgeld 53 000 
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   R 

4.6 Boetes opgeloop vir laat betaling van LBS aan die Suid-
Afrikaanse Inkomstediens (SAID)  
 

 
25 000 

4.7 Ander voordele / toelaes aan werknemers toegeken 
 
Afgesien van die nie-bydraende mediese skema (kyk aantekening 
4.8), het Arnod ook die volgende byvoordele verskaf: 

 ’n Maandelikse reistoelaag van R12 000 aan elk van die 
drie onderhoudsvoormanne 

 ’n Maatskappymotor aan die BD.  
 

Arnod het op 1 Maart 2010 ’n BMW 320i teen ’n koste van 
R360 000 (BTW ingesluit) aangekoop vir die eksklusiewe gebruik 
deur die BD. Die BMW 320i is op 1 Januarie 2012 vir ’n bedrag 
van R240 000 ingeruil. Die inruil het tot ’n wins van R12 000 gelei. 
Die maatskappy het nie die keuse ingevolge paragraaf 66 van die 
Agste Bylaag uitgeoefen nie.  
 
’n Nuwe BMW 325i is teen ’n koste van R480 000 (BTW ingesluit) 
aangekoop. 
 
Nie een van hierdie BMWs het ’n onderhoudsplan soos in die 
Sewende Bylae bedoel, gehad nie. Die BD moet die koste van 
privaatbrandstof betaal en hou ’n ritboek by waarin hy sy 
kilometerlesings aanteken.   
 

 
 
 
 
 

432 000 
 
 
 
 

 

 Subtotaal 7 822 000 

4.8 
 

Bydraes tot die mediese skema  
 
Arnod betaal 100% van werknemerbydraes ingevolge die reëls 
van hierdie fonds. Alle werknemers is verplig om aan die mediese 
skema te behoort. Goedgekeurde besoldiging beloop R6 miljoen. 
Die SAID het die aftrekking goedgekeur.  
 

1 200 000 

   9 022 000 

 
5  Aandeelaansporingskema 
 

Gedurende die 2012 finansiële jaar het Arnod ’n aandeelaansporingskema vir 
uitvoerende bestuur geïmplementeer om die groei van die maatskappy te bevorder 
en om senior uitvoerende beamptes te behou en aan te spoor. Die skema het op 
1 November 2011 in werking getree.  
 
Elk van die vyf senior uitvoerende beamptes het op 1 November 2011 1 200 Arnod-
aandele teen geen vergoeding ontvang, in ruil vir dienste wat oor die volgende vyf 
jaar gelewer sou word. Arnod het die 6 000 aandele teen ’n koste van R250 per 
aandeel in die mark verkry.    
  
Gedurende hierdie vyf-jaartydperk mag die uitvoerende beamptes nie hierdie 
aandele verkoop of andersins beswaar nie.   
 
Indien ’n uitvoerende beampte Arnod se diens binne hierdie vyf-jaartydperk verlaat, 
behalwe as gevolg van dood, ongeskiktheid of aftrede, moet die uitvoerende 
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beampte die aandele teen R250 per aandeel aan Arnod verkoop. In die geval van 
dood, ongeskiktheid of aftrede sal alle beperkings op die aandele opgehef word. Op 
die datum van mnr Bosch se afsterwe was die markwaarde van Arnod-aandele R265 
per aandeel.  
 

6 Verkryging van kantoorgebou   
 

Arnod het op 29 Februarie 2012 ’n kantoorgebou van ’n handelstrust, wat nie ’n 
verbonde persoon met betrekking tot Arnod is nie, vir R75 miljoen verkry. Arnod het 
die verkryging gefinansier deur 250 000 nuwe ekwiteitsaandele aan die trust uit te 
reik.   
 
Die trust is ’n geregistreerde BTW-ondernemer en maak slegs belasbare lewerings. 
Dit het die kantoorgebou as ’n kapitale bate gehou. Die verkoop het as die verkoop 
van ’n lopende saak gekwalifiseer. Arnod gebruik die kantoorgebou geheel en al om 
belasbare lewerings te maak.  
 
Die handelstrust se basiskoste vir die kantoorgebou was R42 miljoen. Geen 
belastingtoelaes was op die gebou toegelaat nie, want die handelstrust het die nuwe 
kantoorgebou voor 1 April 2007 verkry.  
 
Die markwaarde van die Arnod-aandele was net voor die transaksie R300 per 
aandeel, en op 1 Maart 2012 was die markwaarde R320 per aandeel.  
 
Op 28 Februarie 2013 was die markwaarde van die kantoorgebou R83 miljoen.  

 
7 SAID navraag  
 

Na indiening van die IT14 opgawe het Arnod ’n versoek om verdere inligting (’n 
IT14SD) van die SAID ontvang. Die SAID wil hê dat die maatskappy BTW van 
R5 600 000 moet betaal, gegrond op die totale huurinkomste van R40 miljoen. Die 
totale uitset-BTW per die VAT201-vorms vir die jaar verklaar was R5 041 326,31.  

  


