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VRAAG 1                 58 punte  
     
Pine Jel (Edms) Bpk (‘Pine Jel’), ’n geregistreerde ondernemer vir doeleindes van belasting op 
toegevoegde waarde (BTW), vervaardig en verkoop verbruiksgoedere aan mynbou-
maatskappye. Pine Jel is vir belastingdoeleindes ’n inwoner van Suid-Afrika.  

Die arbeidsonrus in die mynbousektor gedurende die afgelope twee jaar het ’n negatiewe 
finansiële impak op die maatskappy gehad. Gevolglik het die direksie ’n herstruktureringsplan, 
wat die vermindering van die maatskappy se aanspreeklikhede en die sluiting van een afdeling 
insluit, goedgekeur. 
 
1 Verpligtinge ten opsigte van gebou 

Pine Jel het gedurende die maatskappy se jaar van aanslag geëindig 31 Desember 2011 ’n 
nuwe en ongebruikte kommersiële gebou vir R11 400 000 (BTW ingesluit) van National Bank 
Bpk (‘NatBank’) verkry. NatBank is ’n geregistreerde BTW-ondernemer. Die maatskappy het ’n 
deposito van R1 miljoen betaal en die res van die koopprys het aan NatBank verskuldig gebly. 
Die gebou is gedurende daardie jaar in gebruik geneem, soos beoog in artikel 13quin van die 
Inkomstebelastingwet, Wet 58 van 1962, soos gewysig (‘die Wet’).  

Op 30 September 2014 was R5 450 000 steeds verskuldig aan NatBank. Dit het ’n bykomende 
lening van R450 000 ingesluit, wat gedurende Pine Jel se 2012 jaar van aanslag van NatBank 
geleen het om herstelwerk aan die gebou te befonds. Die herstelwerk is deur ’n derde party, ’n 
geregistreerde BTW-ondernemer, uitgevoer en is uit die opbrengs van die lening betaal. Alle 
rente verskuldig op albei verpligtinge is ten volle betaal. 

Die maatskappy het nie genoeg kontantvloei gegenereer om sy terugbetalingsverpligtinge op 
die lening na te kom nie. In Augustus 2014 het die maatskappy aandele aan derde partye 
uitgereik om fondse in te samel om die verpligtinge te vereffen. Op 30 September 2014 het Pine 
Jel ’n skikkingsooreenkoms met NatBank bereik waarvolgens ’n kapitaalbedrag van R4 200 000 
ter volle en finale vereffening van die verpligtinge te betaal sou word. Aangesien NatBank van 
mening was dat hierdie bedrag nie verhaalbaar was nie, het die bank teësinnig ingestem om 
van die bedrag van R1 250 000 afstand te doen, wat ’n totale kwytskelding van die R450 000 
wat gebruik is om die gebouherstelwerk te befonds, ingesluit het.  

2 Aftrede 

Ten einde Pine Jel se aftrede en diensbeëindigingskoste te befonds, het een van die 
hoofaandeelhouers, mnr Abel Cele, geld aan Pine Jel voorgeskiet. Mnr Cele het ’n verband op 
sy persoonlike woning geneem en het die geld teen ’n koers 100 basispunte hoër as sy 
verbandkoers aan die maatskappy geleen. Dit is gedoen om hom in staat te stel om ’n wins op 
die transaksie te maak en om hom vir die onversekerde aard van die lening aan Pine Jel te 
vergoed. Die totale bedrag van sy rente uit ander bronne het R25 000 vir die 2015 jaar van 
aanslag oorskry.   

3 Aftrede van mnr Deon Benade 

Mnr Deon Benade, ’n 61-jarige werknemer van Pine Jel, het ’n 4% aandeel in Pine Jel gehou en 
het een van die maatskappy se afdelings bestuur. Gedurende arbeidsonrus het stakende 
werknemers hom aangeval en hy moes in die hospitaal opgeneem word. Die voorval was vir 
hom so traumaties dat hy nie in staat was om verder te werk nie. Sy dokters het die maatskappy 
later verwittig dat mnr Benade nie in staat sou wees om enigsins terug te keer werk toe nie.  
 
Mnr Benade het op 31 Oktober 2014 vroeg afgetree.  
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Hy het die volgende kumulatiewe betaalstaat vir die tydperk 1 Maart 2014 tot 31 Oktober 2014 
ontvang:  
 

Kode Beskrywing R 

3601 Salaris 480 000 

3901 Aftreepakket deur die werkgewer betaal 500 000 

3605 Verlofbetaling 20 000 

3810 Mediese fondsbydraes names die werknemer betaal 28 800 

 
Die aftreepakket en die opgehoopte verlof is op 31 Oktober 2014 by wyse van ’n enkele 
elektroniese oordrag aan mnr Benade betaal. Ingevolge ’n aanwysing wat van die Suid-
Afrikaanse Inkomstediens (SAID) ontvang is, is ’n bedrag van R18 000 van die R500 000 
skeidingsvoordeel afgetrek, en ’n bedrag van R6 480 van die verlofuitbetaling. Die SAID het 
aangedui dat die verlofbetaling nie as ’n skeidingsvoordeel gekwalifiseer het nie. Die totale 
werknemersbelasting op die vergoeding, die aftreepakket van R500 000 uitgesluit, het 
R138 832 vir die jaar beloop.  
 
Ingevolge sy indiensnemingskontrak moes die maatskappy na mnr Benade se aftrede 
voortgaan om die maandelikse bydrae tot die mediese fonds vir sowel hom as sy gade te 
betaal. Die bydraes vir die 2015 jaar van aanslag vir mnr Benade het R1 800 per maand beloop. 
As deel van die skikkingsooreenkoms het Pine Jel ingestem om ook R1 800 per maand vir sy 
gade by te dra, alhoewel sy ’n lid van ’n afsonderlike mediese fonds was.  
 
Al mnr Benade en sy gade se mediese uitgawes is deur die mediese fondse betaal. 
 
Mnr Benade het nog nooit enige ander enkelbedrag van Pine Jel ontvang nie. Toe hy sy vorige 
maatskappy verlaat en in Mei 2010 by Pine Jel aangesluit het, het hy egter R100 000 uit sy 
vorige pensioenfonds onttrek. Die belasting op daardie enkelbedrag betaal, het R13 950 beloop. 
Hy het R75 000 van die enkelbedrag gebruik om op 31 Mei 2010 ’n 4%-aandeel in Pine Jel te 
koop. Hy het nie enige ander enkelbedragvoordele uit aftreefondse ontvang nie. Sy aanvanklike 
bedoeling was om op 1 Maart 2015, die dag waarop hy 62 geword het, uit sy huidige 
aftreefonds te tree. 
 
Mnr Benade het Pine Jel ingelig dat hy graag sy aandele in die maatskappy wou verkoop. Nóg 
die maatskappy nóg die aandeelhouers was bewus van enige ander persoon wat sou 
belangstel om die aandele by mnr Benade te koop. Die aandeelhouers het almal saamgestem 
dat sy 4%-belang R400 000 werd was. Die maatskappy het aangebied om die aandele terug te 
koop wanneer die kontantvloeisituasie verbeter.  
 
Mnr Benade het belanggestel om ’n veldvoertuig vir sy persoonlike gebruik te koop. Pine Jel het 
so ’n voertuig gehad en die aandeelhouers het skriftelik ooreengekom dat Pine Jel mnr Benade 
se aandele in ruil vir die voertuig kon koop. ’n Onafhanklike waardeerder het die voertuig op 
30 November 2014 teen R395 000 waardeer. Mnr Benade het die voertuig op daardie datum in 
ruil vir sy 4%-aandeel in Pine Jel aanvaar. Pine Jel het hom van ’n brief voorsien waarin 
verklaar word dat die toegevoegde belastingkapitaal van die maatskappy as gevolg van hierdie 
transaksie met ’n bedrag van R400 verminder het.    
 
Mnr Benade het nie gedurende sy 2015 jaar van aanslag enige ander bates van die hand gesit 
nie en het ook nie enige ander inkomste verdien nie. 



 
 

ITC Junie 2015 2 © SAICA 2015 
Vraestel 1 Vraag 1 

 

 

 

AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, JUNIE 2015 

PROFESSIONELE VRAESTEL 1 

 

VRAAG 1 – VERLANG 
Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

(a) Berei ’n memorandum, waarin waar toepaslik na regspraak verwys 
word, aan mnr Cele voor waarin jy verduidelik of die rente op sy 
verband betaal in die bepaling van sy belasbare inkomste aftrekbaar sal 
wees.  
   
Kommunikasievaardighede – aanbieding; logiese beredenering  
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(b) Bespreek die normale belastinggevolge vir Pine Jel wat uit die 

skikkingsooreenkoms met NatBank spruit.  
 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse 
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(c) Bespreek die BTW-gevolge, indien enige, vir albei partye van die 
verkryging van die eiendom en die skikkingsooreenkoms tussen Pine 
Jel en NatBank. 
 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse; logiese 
beredenering 
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(d) Bereken die normale belastingverpligting van mnr Benade vir die 2015 
jaar van aanslag. 
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Totaal   58 

 


