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VRAAG 2 32 punte 
 
U is ’n belastingkonsultant.  Die volgende inligting is aan u voorgelê:  
 
Midlands (Edms) Bpk (‘Midlands’), ’n inwonermaatskappy, besit ’n hotel in die KwaZulu-
Natalse Midlands Meanderarea.  Midlands het ’n kontrak met ’n inwonermaatskappy 
genaamd Nashen Bpk (‘Nashen’) gehad om akkommodasie en maaltye vir ’n tydperk van 
ses maande aan studente van ’n land, wat nie ’n dubbelbelastingooreenkoms met Suid-
Afrika het nie, te voorsien.  Nashen het ’n kontrak gehad om die studente op te lei.   
 
Gedurende September 2009, nadat hulle slegs twee maande by die hotel gebly het, het die 
studente die hotel verlaat sonder om enige rede vir hul vertrek te gee. Hulle het uitgebreide 
skade aangerig aan die hotelkamers wat hulle bewoon het.  Midlands het regsadvies oor die 
saak ingewin en het op grond van die advies gedreig om Nashen te dagvaar tensy hulle ’n 
skadevergoedingseis van R4 miljoen skik. 
 
Die eis het uit die volgende bestaan:  
 
• R600 000 vir maaltye en akkommodasie vir die oorblywende vier maande van die 

kontrak;  
• R1 400 000 om herstelwerk aan die hotelkamers te laat doen; en  
• R2 miljoen vir verlies aan klandisiewaarde wat Midlands as gevolg van die gebeure 

wat tot die eis aanleiding gegee het, gely het. 
 
Op 15 November 2009 het die partye ooreengekom om die saak buite die hof te skik.  
 
Nashen het Midlands R2 miljoen betaal en Midlands het onderneem om afstand te doen van 
enige regte wat hulle vir die skadevergoeding en enige hangende of oorweegde hofaksie 
teen Nashen sou kon hê. Die partye het ooreengekom dat die R2 miljoen 50% van elk van 
die drie items in die eis verteenwoordig.   
 
Midlands het R30 000 se regskoste opgedoen in verband met hierdie aangeleentheid, wat 
hulle gedurende Desember 2009 vereffen het.  
 
Midlands is nie ’n kleinsakekorporasie soos omskryf nie.  
 
Met die voltooiing van Midlands se belastingopgawe (IB14) vir die 2010 jaar van aanslag 
geëindig op 28 Februarie 2010, het die maatskappy se rekenmeester die rekeningkundige 
netto inkomste, wat die R2 miljoen ontvang ten opsigte van die skadevergoeding en 
R30 000 regskoste betaal ingesluit het, soos volg aangepas: 
 
 R R 
Netto inkomste  5 000 000  
Min: Verlies aan klandisiewaarde ontvang (’n kapitale ontvangste)   (1 000 000) 
  4 000 000  
Plus: Regskoste van ’n kapitale aard (50% van R30 000)    15 000  
Plus: Belasbare kapitaalwins   
 Opbrengs vir verlies aan klandisiewaarde 1 000 000   
 Min: Basiskoste – regskoste van ’n kapitale aard (15 000)  
 Kapitaalwins 985 000   
 Sluit 50% by belasbare inkomste in  492 500  
Belasbare inkomste  4 507 500  
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Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) het egter bogenoemde hantering bevraagteken. 
Die SAID het verklaar dat hulle die volle R2 miljoen skadevergoeding wat ontvang is as van 
’n inkomste-aard en dus belasbaar behandel, maar dat hulle die aftrekking van regskoste 
ingevolge artikel 11(c) ten volle toelaat. Die 2010 aanslag wat die SAID dienooreenkomstig 
op 15 Februarie 2011 uitgereik het, het belasbare inkomste van R5 miljoen getoon.  
 
Die maatskappy se 2009 jaar van aanslag het aangeslane belasbare inkomste van 
R3 250 000 getoon.  Hierdie aanslag is op 31 Januarie 2010 uitgereik.  
 
Midlands se 2008 aanslag gedateer 30 Mei 2009 het belasbare inkomste van R2 400 000 
getoon.  
 
Die maatskappy het sy tweede voorlopige belastingbetaling vir 2010 op ’n geskatte 
belasbare inkomste van R3 800 000 gebaseer.  
 
Die belasbare inkomste vir die 2008 en 2009 jare van aanslag sluit nie enige belasbare 
kapitaalwins in nie.  Die maatskappy het nie die 2008 en 2009 aanslae betwis nie. 
 
 
 


