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VRAAG 1 60 punte 
 
Alistair Murphy het medies studeer en as ’n algemene praktisyn (huisdokter) gekwalifiseer.  
Hy het toe twee jaar lank oorsee gewerk om hom in staat te stel om sy studieskuld van 
R180 000 af te betaal. Met sy terugkeer na Suid-Afrika het hy diens aanvaar by ’n hospitaal 
waar hy 15 jaar lank gewerk het.  Met die goedkeuring van die hospitaal het hy ook 
afloswerk (‘locum’) (kontrakwerk) vir ’n huisdokter onderneem.  
 
Toe die huisdokter aftree-ouderdom bereik het, het hy aangebied om sy praktyk aan 
Dr Murphy, wat op daardie stadium 44 jaar oud was, te verkoop.  Die voorwaardes van die 
ooreenkoms tussen Dr Murphy en die praktisyn was dat Dr Murphy as ’n ondernemer vir 
belasting op toegevoegde waarde (BTW) sou registreer en die praktyk van die huisdokter op 
1 Maart 1999 as ’n lopende saak in sy eie naam sou bekom.  
  
Dr Murphy en die huisdokter het op volgende waardes ooreengekom: 
 
 R 
Klandisiewaarde 600 000 
Debiteure 165 000 
Kantoor- en mediese toerusting 75 000 
Residensiële eiendom (60% word as spreekkamers gebruik) 1 250 000 
Totale aankoopprys (BTW teen 0% ingesluit) 2 090 000 

 
Ingevolge die ooreenkoms het Dr Murphy die klandisiewaarde-gedeelte van die 
aankoopprys oor ’n tydperk van vyf jaar afbetaal, die uitstaande debiteurebedrae is 
oorbetaal sodra dit verhaal is en Dr Murphy het die restant van die aankoopprys by wyse 
van ’n verband oor die eiendom gefinansier.   
 
Toe Dr Murphy in 1999 uit diens by die hospitaal bedank het, het hy die opgelope voordeel 
van sy pensioenfonds na ’n goedgekeurde pensioenbewaringsfonds oorgedra.   
 
Die toevallings en uitgawes van Dr Murphy vir die tydperk 1 Maart 2009 tot 
28 Februarie 2010 en die tydperk 1 Maart 2010 tot 30 April 2010 was as volg: 
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geëindig  
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BTW gehef  
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BTW gehef 
(waar van 

toepassing) 

Professionele gelde 
Die jaarlikse waarde van professionele gelde is sedert 
2008 meer as R2 500 000. Die bedrag sluit oorbetalings 
en gelde vir Zambiese mediese dienste uit (kyk hieronder). 

3 200 000 558 201 

Oorskotbetaling deur fondse en/of pasiënte 
Oorskotbetalings (d.i. bedrae te veel betaal) kom gereeld 
voor wanneer pasiënte ’n rekening betaal wat die mediese 
fonds daarna ook direk aan Dr Murphy betaal.  Dr Murphy 
se personeel is gewoonlik in staat om die spesifieke 
pasiënt te identifiseer en ’n terugbetaling word gewoonlik 

10 000  
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binne ’n tydperk van twee maande na die datum van 
ontvangs gedoen.   

Dr Murphy het in Desember 2009 ’n oorbetaling van 
R11 400 (insluitend BTW) ontvang, maar sy rekenmeester 
kon nie die pasiënte met wie hierdie bedrag verband hou, 
identifiseer nie. Die pasiënte aan wie terugbetalings 
verskuldig was, is in Mei 2010 geïdentifiseer en die bedrae 
is in daardie maand terugbetaal.  

Gelde vir Zambiese mediese dienste 
Dr Murphy lewer af en toe mediese dienste in Zambië.  In 
November 2009 het hy ’n week in Zambië deurgebring en 
het VSA $2 500 ontvang vir dienste daar gelewer (kontant- 
(sig-) koers op transaksiedatum = R7,47687).  Suid-Afrika 
het ingevolge ’n dubbelbelastingooreenkoms met Zambië 
alleenbelastingreg op hierdie bedrag.   

Dr Murphy het nie gekies om die gemiddelde wisselkoers 
toe te pas nie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Die bedrag (VSA $2 500) omgereken teen kontant- 
(sig-) koers 

 
18 692 

 

• Die bedrag omgereken teen die bankkoers 
(gerealiseerde waarde) 

 
18 354 

 

• Wisselkoersverskil 338  

Gelde vanaf openbare weldaadsorganisasie 
Dr Murphy lewer ook sy dienste gratis aan ’n goed-
gekeurde plaaslike openbare weldaadsorganisasie.  
Hierdie dienste word elke jaar in Januarie gelewer.  Indien 
Dr Murphy sy normale tariewe vir hierdie dienste sou hef, 
sou hy op ’n bedrag van R5 700 geregtig gewees het. 

0  

Rente ontvang 112 500  12 500 

Bates gebruik vir bedryfsdoeleindes 
• Rekenaartoerusting

• 

: Op 1 Mei 2009 teen ’n koste 
van R6 000 plus BTW van R840 aangekoop en in 
gebruik geneem  
Kragopwekker

Uitlegnota 47 laat ’n drie-jaar afskrywingstydperk vir 
rekenaartoerusting en vyf jaar vir kragopwekkers toe. 

: Op 1 Junie 2008 teen ’n koste van 
R36 000 plus BTW van R5 040 aangekoop en in 
gebruik geneem 
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Munisipale koste op Dr Murphy se residensiële 
eiendom  

  

• Erfbelasting 50 400 8 700 
• Water, elektrisiteit en sanitasie  39 000 7 926 

Ingevolge ’n bindende privaatbeslissing wat Dr Murphy 
verkry het, is hy daarop geregtig om 60% van die 
maandelikse insetbelasting op hierdie rekening te eis. Die 
balans word geag vir privaatgebruik te wees en nie verkry 
vir doeleindes van die maak van belasbare lewerings nie. 

  

Kommunikasie-uitgawes 
Kantoor- en sellulêre foon (96% van hierdie oproepe was 
vir besigheidsdoeleindes) 

 
 

45 600 

 

Konferensies en personeelopleidingsuitgawes 
Dr Murphy het R12 000 aan opleiding van personeel 
bestee en R8 000 van die Vaardigheidsfonds verhaal. 

 

12 000 
8 000 

 

Afloswerkers (kontrakteurs) 
Dr Murphy maak gebruik van afloshuisdokters wanneer hy 
met verlof is of in Zambië werk.  Hierdie dokters is almal 
onafhanklike praktisyns en het Dr Murphy gefaktureer vir 
dienste gelewer. Nie een van hierdie huisdokters is BTW-
ondernemers nie. 

120 000  

Mediese voorraad 
Dr Murphy het hierdie medisyne in sy mediese praktyk 
gebruik en dit van ’n enkele verskaffer aangeskaf wat dit 
teen ’n korting van 20% op die markwaarde aan hom 
verkoop het.   

 
 

 
 
 

• Totale uitgawe aangegaan met die verkryging van 
medisyne 

 
55 000 

 
7 980 

• Voorraad voorhande op jaareinde – gewaardeer 
teen kosprys 

 
22 000 

 

Versekeringsuitgawes   

• Kantoor en mediese wanpraktyk  68 000 13 680 
• Persoonlike lewe 32 000  

Personeelverwante koste 
15% van die goedgekeurde besoldiging mag vir die 
aftrekking ingevolge artikel 11(l) gebruik word   

  

• Salarisse aan personeellede betaal (netto van 
bedrae hieronder) 

 
800 000 

 

• Bydraes aan mediese fonds 216 000  
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• Uittredingannuïteitsfondsbydraes deur Dr Murphy 

namens sy personeellede betaal  
 

80 000 
 

• Werkloosheidsversekeringsfondsbydraes 
(‘Unemployment Insurance Fund’ (UIF)) – die 
werkgewer se bydrae   

 
 

8 000 

 

• Werknemersbelasting 144 000  
• Vaardigheidsontwikkelingsheffings (‘Skills 

Development Levy’ (SDL)) 
 

8 000 
 

Uittredingannuïteit 
Dr Murphy se bydraes tot ’n Suid Afrikaanse uittreding-
annuïteitsfonds vir homself.  ’n Bedrag van R220 000 is in 
vorige jare nie as ’n aftrekking toegelaat nie. 

150 000 12 000 

Befondsing vir aftrede 
Dr Murphy en sy vrou was altyd van plan om op 
1 Mei 2010, wanneer hy normale uittree-ouderdom bereik, 
kus toe te trek. Terwyl hulle met hul jaarlikse vakansie 
was, het hul ’n aanbod gemaak om ’n huis te koop. Die 
aanbod is aanvaar.  

 
 

Die totale prys van die residensiële eiendom (hereregte 
ingesluit) was R2 750 000 en is op 12 Februarie 2010, die 
dag van die oordrag, betaal 

 
 

2 750 000 

 

Om dit te finansier het hy op 1 Februarie 2010 ’n bedrag 
van R950 000 uit sy pensioenbewaringsfonds onttrek 

 
950 000 

 

Die balans van die aankoopprys is uit sy spaargeld 
befonds.  

 
 

 

Verkoop van mediese praktyk 
Na 28 Februarie 2010 het Dr Murphy sy praktyk te koop 
aangebied en het ’n aanbod met ’n effektiewe datum van 
30 April 2010 van ’n pas gekwalifiseerde huisdokter 
ontvang, wat hy aanvaar het.  Aangesien die transaksie 
aan al die vereistes van artikel 11(1)(e) van die BTW Wet 
voldoen, het die totale aankoopteenprestasie BTW teen ’n 
koers van 0% ingesluit. 

Die aankoopprys is as volg toegedeel: 

  
 
 
 
 
 
 
 

• Klandisiewaarde  : Die klandisiewaarde was op 
1 Oktober 2001 teen R900 000 waardeer en Dr Murphy 
sal hierdie waarde vir kapitaalwinsbelastingdoeleindes 
(KWB) as waardasiedatumwaarde aanvaar 

 
 

750 000 
• Debiteure  : Die debiteure bestaan uit handelsdebiteure, 

wat nie oorgedra is nie. Die nuwe huisdokter sal die 
bedrae aan Dr Murphy oorbetaal soos dit ingevorder 
word 

 
 

450 000 
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Besonderhede 

12 maande 
geëindig  

28 Februarie 
2010 

2 maande 
geëindig 

30 April 2010 

Uitsluitend 
BTW gehef  

Insluitend 
BTW gehef 
(waar van 

toepassing) 
• Rekenaar-, kantoor- en mediese toerusting (vir minder 

as die oorspronklike koste verkoop) 
 

120 000 
• Kragopwekker  30 000 
• Residensiële eiendom (60% word as spreekkamers 

gebruik) wat nie op 1 Oktober 2001 waardeer is nie 
(aanvaar dat die artikel 18A uitsetverrekening met die 
aankoop van die eiendom gelyk was aan die artikel 
16(3)(h) insetverrekening met verkoop) 

  
 
 
 

2 800 000 
• Mediese voorraad  14 000 

Op 1 Mei 2010 het Dr Murphy uit albei uittreefondse getree 
en het hy die volgende ontvang: 

  

• Van die pensioenbewaringsfonds, ’n enkelbedrag van 
R20 000 en ’n maandelikse pensioen van R10 000. 

  

• Van die uittredingannuïteitsfonds, ’n enkelbedrag van 
R1 100 000. Twee-derdes van die fonds is gebruik om 
’n lewensannuïteit te bekom ingevolge waarvan 
Dr Murphy ’n maandelikse annuïteit van R40 000 sal 
ontvang.  

  

 
Dr Murphy het nie enige aangeslane kapitaalverlies wat vanaf die 2009 jaar van aanslag 
oorgedra is nie.   
 
 


