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VRAAG 1             65 punte 
 
Dizzy Chemicals (Edms) Bpk (‘Dizzy’) is ’n inwoner van die Republiek van Suid-Afrika. Die 
maatskappy is ’n geregistreerde belasting op toegevoegde waarde (BTW) -ondernemer met 
’n 30 Junie finansiële jaareinde.  
 
Dizzy vervaardig ’n verskeidenheid voedselkleurstowwe en -bymiddels. Die maatskappy 
vervaardig hierdie bymiddels uit grondstof wat in Suid-Afrika en oorsee verkry word. Dizzy 
omskep die grondstowwe in onder meer die handelsmerk bymiddel, TruBlu, in sy fabriek 
naby Port Elizabeth.   
 
TruBlu is sy grootste verkoper, aangesien dit slegs van natuurlike bestanddele gemaak 
word. Dit word in poeiervorm verkoop en hierdie poeier moet sorgsaam verpak word om die 
helderblou kleur wat klante verlang, te behou. Uitermatige blootstelling aan sonlig kan 
veroorsaak dat die poeier se kleur verbleik. Die poeier is ook geneig om vog te absorbeer, 
wat dan ’n impak op die gewig het.  
 
TruBlu word aan klante oor die hele wêreld verkoop. Dizzy is nie bereid om die vervoerrisiko 
van sy uitvoere te dra nie en verskeep daarom alle goedere vry aan boord. As ’n toegewing 
aan sy klante sal Dizzy die verskepingsreëlings tref, en sy klante dan vir die 
verskepingskoste faktureer.  
 
Wanneer die goedere verskeep word, word dit vergesel van ’n goedere-afleweringsnota. Met 
aankoms stuur klante monsters van die TruBlu wat hulle ontvang het na ’n toetsfasiliteit 
waarop in die verkoopooreenkoms ooreengekom is. Die toetsfasiliteit voer twee toetse uit:  

 Die eerste toets is om die blou skakering van die bymiddel te meet; en  

 Die tweede toets is om die voginhoud te bepaal.  
 
Die resultate van hierdie twee toetse word vergelyk met perke waarop Dizzy en die klant 
ooreengekom het. Indien die resultate binne die vereiste perke val, word die finale prys van 
die produk bepaal deur die gewig met die ooreengekome prys per kilogram vir die 
handelsmerkbymiddel te vermenigvuldig. Dizzy sal dan ’n faktuur teen hierdie finale prys 
uitreik.  
 
Indien die resultate buite die aanvaarbare perke val – met ander woorde, indien die poeier òf 
te nat is òf die kleur te veel verbleik het – is die klant daarop geregtig om die poeier aan 
Dizzy terug te stuur. Die klant het egter die keuse om die poeier teen ’n verminderde prys te 
aanvaar. Onderhandelings oor so ’n laer prys, wat van die mate van degradering afhanklik 
is, vind op daardie stadium plaas. 
 
Gedurende Dizzy se 2013 jaar van aanslag het die maatskappy onder meer die volgende 
transaksies gehad:  
 

Transaksie 1 

  
Dizzy het ‘n besending TruBlu op 1 Junie 2013 teen ’n beraamde verkoopprys van 
R1 500 000 (1 000 kg teen R1 500 per kg) na ’n klant in Nieu-Seeland verskeep. Dit het 
Dizzy R800 000 (BTW uitgesluit) gekos om hierdie TruBlu te vervaardig. Alle 
grondstofaankope en produksiekoste is gedurende die 2013 jaar van aanslag aangegaan. 
Die skip wat hierdie poeier vervoer het, is weens slegte weer vertraag en het eers op 
2 Julie 2013 in Nieu-Seeland aangekom.  

  
Die ooreengekome toetsprosedures is op 14 Julie 2013 voltooi. Die verskepingsvertraging 
het ’n negatiewe uitwerking op die TruBlupoeier gehad, en die kleur het tot ’n vlak benede 
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die aanvaarbare perk verbleik. Daarbenewens het die gewig van die poeier as gevolg van 
bykomende vog wat tydens die vaart geabsorbeer is, in transito tot 1 200 kg gestyg. 
Aangesien die klant die TruBlu dringend nodig gehad het, het hy ingestem om die poeier 
teen ’n totale prys van R600 000 te koop. Na afloop van onderhandelinge is ’n faktuur op 
31 Julie 2013 teen hierdie prys uitgereik. 
  

Transaksie 2 

 
Sweety Pie Bpk (‘Sweety Pie’), ’n lojale klant van Dizzy, is besig om ’n nuwe reeks 
lekkergoed wat ’n helder rooi bymiddel benodig, bekend te stel. Alhoewel Dizzy nie 
normaalweg hierdie bymiddel vervaardig nie, het die maatskappy ingestem om ’n rooi 
bymiddel as ’n spesiale bestelling vir Sweety Pie te vervaardig. Voor Dizzy met werk aan die 
nuwe bymiddel begin het, het Sweety Pie R400 000 van die verwagte faktuurprys as ’n 
deposito aan Dizzy voorgeskiet. Die twee partye het ooreengekom dat hierdie bedrag 
gebruik sou word om die vervaardiging van die spesiale rooi bymiddel te befonds. Dizzy het 
die voorskotbetaling op 14 Junie 2013 ontvang en het die voorskot van R400 000, sowel as 
R50 000 van sy eie fondse, op 3 Julie 2013 gebruik om grondstowwe aan te koop.    

Vervaardiging het op 10 Julie 2013 ’n aanvang geneem en Dizzy het die bymiddel op 
31 Julie 2013 aan Sweety Pie gelewer. ’n Faktuur vir R615 600 (BTW ingesluit) is op hierdie 
datum aan Sweety Pie gestuur.  

 

Transaksie 3 

 
Dizzy het sommige van sy verskepingshouers aan Joe Shipping (Edms) Bpk (‘Joe Shipping’) 
verkoop. Hierdie houers weeg altesaam 20 ton. Dizzy het oorspronklik op 1 Julie 2005 
R240 000 (BTW uitgesluit) vir die houers betaal. Die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse 
Inkomstediens het ingestem tot ’n slytasievermindering op die verskepingshouers, bereken 
oor ’n tydperk van 12 jaar.  

Joe Shipping het die houers op 1 Junie 2013 gekoop en dit op dieselfde dag by Dizzy kom 
haal. Ingevolge die verkoopooreenkoms was die prys op die markprys van skrootmetaal 
twee maande na aflewering, met ander woorde op 31 Julie 2013, gegrond. Op 1 Junie 2013 
was die markprys van skrootmetaal R1 700 per ton (BTW uitgesluit) en op 31 Julie 2013 was 
die markprys van skrootmetaal R2 200 per ton (BTW uitgesluit). 

 

Transaksie 4 

 
Toe hy die verskepingshouers kom haal het, het die verteenwoordiger van Joe Shipping ’n 
verpakkingsmasjien wat Dizzy nie meer gebruik het nie raakgesien. Hierdie masjien is tien 
jaar gelede vir R150 000 (BTW uitgesluit) gekoop. Dizzy was geregtig op die artikel 11(e)- 
vermindering op hierdie verpakkingsmasjien en die afskrywingstydperk was vier jaar. Joe 
Shipping het hierdie masjien op 1 Junie 2013 op dieselfde voorwaardes as die 
verskepingshouers gekoop (kyk transaksie 3). Die masjien, wat vyf ton geweeg het, is op 
dieselfde dag as die verskepingshouers deur Joe Shipping afgehaal. 
 

Transaksie 5 

 
Dizzy het grondstof by sy oorsese verskaffer, Cheapnnasty Plc (‘Cheapnnasty’), gekoop en 
daarvoor betaal. Toe Dizzy die normale toetse om kwaliteit te verseker op hierdie aankope 
uitgevoer het, is gevind dat hierdie spesifieke besending met ’n plaagdoder besmet was. 
Dizzy het vooruit betaal vir hierdie bestelling. Aangesien Cheapnnasty geweier het om 
aanspreeklikheid vir die besmette grondstof te aanvaar, dagvaar Dizzy nou vir Cheapnnasty 



3 
 

vir ’n terugbetaling. Dizzy het mnr Samson Shark, ’n plaaslike prokureur, aangestel om die 
geld in te vorder. ’n Eerste verhoor van die saak het op 1 Mei 2013 plaasgevind, maar dit is 
in afwagting op die uitkoms van onafhanklike laboratoriumtoetsing van die grondstof 
uitgestel. Die resultate van hierdie toetse word eers in Januarie 2014 verwag. Dizzy het mnr 
Shark retensiegeld van R300 000 (BTW uitgesluit) betaal voor hy met die werk begin het, en 
sy ’n daaglikse tarief is R10 000 (BTW uitgesluit). Hy het Dizzy teen 30 Junie 2013 R30 000 
(BTW uitgesluit) vir drie dae se werk gefaktureer. Die restant van die betaling word in sy 
prokureurstrustrekening gehou. Daar word verwag dat mnr Shark Dizzy eers weer op 
31 Januarie 2013 sal faktureer.    

Transaksie 6 

 
Weens ’n tekort aan residensiële akkommodasie in die omgewing kon party van Dizzy se 
werknemers nie daarin slaag om akkommodasie naby die fabriek te kry nie. ’n Plaaslike 
bouer, mnr Bob Bouwer, het dit as ’n geleentheid geïdentifiseer en het ’n gemengdegebruik- 
gebou wat uit 150 eenslaapkamerwoonstelle asook kantoorruimte bestaan het, naby Dizzy 
se fabriek opgerig. Mnr Bouwer het die eiendom op 1 Junie 2013 vir R57 miljoen (BTW 
ingesluit) aan Dizzy verkoop. Hierdie prys is soos volg toegedeel: 

 Grond: R5 700 000. 

 Residensiële akkommodasie: R17 100 000. 

 Kommersiële ruimte: R34 200 000. 

Die Kommissaris het beslis dat 40% van die eiendom vir kommersiële doeleindes gebruik 
word. Dizzy het die residensiële akkommodasie (al 150 woonstelle) vanaf 1 Junie 2013 teen 
’n maandelikse markverwante huurgeld van R1 000 per woonstel aan sy werknemers 
verhuur. Die finansies- en menslikehulpbronafdelings van Dizzy beset die kommersiële 
ruimte.  

Aangesien Dizzy nie genoeg kontant gehad het om vir die eiendom te betaal nie, het mnr 
Bouwer ingestem om ekwiteitsaandele in Dizzy in plaas van ’n kontantbetaling te ontvang. 
Dizzy het dienooreenkomstig op 1 Junie 2013 30 000 van sy ekwiteitsaandele aan mnr 
Bouwer uitgereik. Die markwaarde van ’n ekwiteitsaandeel in Dizzy, soos deur ’n 
geakkrediteerde waardasiedeskundige bepaal, was op daardie datum R1 900. In die 
vasstelling van die waarde per aandeel het die waardasiedeskundige Dizzy se waarde na 
die aankoop van die eiendom in ag geneem.     

Die volgende is as koste van verkope (BTW uitgesluit) in mnr Bouwer se rekeningkundige 
rekords weerspieël:  

 R’000 

Boumateriaal 7 000  

Salarisse 13 000 

Huur 8 000 

Waardevermindering van masjinerie en toerusting 
   (belastingverminderings het R15 miljoen beloop) 

 
12 000 

Ander bokoste (belastingaftrekbaar) 5 000 

Totaal 45 000  

 

Transaksie 7 

  
Dizzy het op 1 Julie 2012 ’n rentevrye lening van R180 000 aan me Amber Fizzy (as ’n 
aandeelhouer), ’n inwoner van die Rebubliek, toegestaan. Me Fizzy, wat 25% van Dizzy se 
ekwiteitsaandele hou, het die lening op 31 Januarie 2013 terugbetaal. Die amptelike 
rentekoers vir die tydperk van die lening was 6%.   


