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1. VOORWOORD 

Die volgende is ’n opsomming van die belastingverwante voorstelle soos op 

22 Februarie 2017 deur die Minister van Finansies aangekondig.  

Ons sluit vir die eerste keer kommentaar vanuit ’n belastingperspektief op die 

verskillende aspekte van die begroting in. 

2. BEGROTINGSRESENSIE 2017 – OORSIG 

Die 2017/2018 oorsig oor die begroting is voorafgegaan deur die Minister se 

mediumtermynbegrotingsbeleidstandpunt (Medium Term Budget Policy 

Statement (MTBPS)) in Oktober 2016 waarin die verwagting reeds by die 

publiek geskep is dat dit wat gaan kom, nie goeie nuus sou wees nie. Verder 

was belastingverhogings ’n uitgemaakte saak. Die begroting gaan egter oor 

meer as net die inkomste-items. Dit gaan ook oor hoe die geld toegewys word 

en hoe uitgawes befonds word (dus skuld) wanneer daar nie genoeg geld by 

wyse van belastings ingesamel kan word nie. 

Dit wil egter voorkom of die regering se immer groeiende behoefte om 

homself te befonds tot stygings, eerder as stabilisering, lei. Soos vanuit die 

grafiek hieronder blyk, het die regering se inkomste die afgelope 22 jaar 

eksponensieel toegeneem en, selfs met inflasie-aanpassings, met bykans 

400% gegroei. Indien ’n per-persoon-aanpassing vir inflasie (dus in vandag 

se geld) gebruik word, het die bedrag wat deur die regering bestee gaan word 

vanaf ongeveer R9 000 tot R21 000 per persoon toegeneem. 

 

* TWvG aangepas – Tydwaarde van geld aangepas 

Die mees beduidende syfer in die begroting was waarskynlyk die aansienlike 

toename in totale besteding tot R1.56 triljoen, op vanaf R1.23 triljoen, wat ’n 

styging van 26.8% uitmaak. Dit blyk ’n mosie van wantroue deur die regering 

in die privaatsektor te wees wanneer dit by die bereiking van die regering se 

politieke doelwitte kom. Dit bevestig ook die regering se siening dat sy 
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belegging in die land beter ekonomiese opbrengste sal lewer as wat die 

privaatsektor kan bereik en is dus ’n beleid van groter 

openbaresektorbetrokkenheid.  

Ekonomiese groei word op 0.5% geraam met ’n styging tot 2.2% teen 2019. 

Die Wêreldbank het egter geraam dat groei teen 2019 tot slegs 1,8% sal 

toeneem en die Bank se ramings was oor die afgelope paar jaar die 

akkuraatste.   

Inkomste vanuit Belastings en Heffings 

Soos voorspel, was die Minister traag om ’n toename in BTW te implementeer 

hoewel hy toegegee het dat dit, in vergelyking met ander Afrika- en globale 

lande, die enigste belasting is wat nie hoog belas word nie. Die Minister het 

weer staatgemaak op die algemene brandstofheffing as deel van die 

invorderings by wyse van ’n 30c verhoging, ten spyte daarvan dat hierdie 

heffing baie meer regressief is as BTW en die armes, by wyse van verhoogde 

vervoerkoste, baie meer raak as wat die geval met BTW sou wees. Verder 

word voorgestel dat BTW in 2018 op brandstof ingestel word en, hoewel dit 

tot ’n laer brandstofheffing kan lei, teiken dit die armes nog steeds meer.  

Soos verwag is, sal die befondsingslas hoofsaaklik aangespreek word by 

wyse van ’n 45% marginale belastingskaal vir individue en trusts wat, na die 

mening van die Minister, saam met die beperkte inflasieverligting, tot die 

invordering van R16.5 miljard van sy nou aangepaste R30 miljard tekort sal 

lei. Belastingveerkragtigheid van persoonlike inkomstebelasting sal 

gedurende 2017 weer eens ’n besprekingspunt wees, soos uitgelig in die 

2016 MTBPS, aangesien dit in die huidige tydperk weer laer as invorderings 

was. Dit is veral belangrik indien die negatiewe indiensnemingsyfers 

voortduur. Daarom sal hierdie belasting, in ’n sukkelende ekonomie, 

waarskynlik nie so veerkragtig wees as wat die SAID en die Minister verwag 

nie. Die 2017 MTBPS en 2017 belastingstatistiek sal gedurende die jaar meer 

duidelikheid hieroor bring. 

Om te verseker dat daar geen arbitrage tussen salarisse en 

handelsinkomste-uitkerings is nie, word dividendbelasting tot 20% verhoog, 

wat die effektiewe belastingkoers op winsuitkerings vanaf 38.8% tot 42.4% 

laat toeneem, wat ons in die top 10 in die wêreld bring. Alhoewel die Minister 

raam dat R6.5 miljard ingesamel sal word (dus ’n 25% verhoging bo die 

aanvanklike R27 miljard), moet sorg aan die dag gelê word dat 

dividentvloeitoenames nie in moeilike ekonomiese tye styg nie.   

Belastings en verlaagde aansporings wat in die vooruitsig gestel word sluit 

koolstofbelasting, belasting op suiker-versoete drankies, dobbelbelasting, en 

suurmyndreinering in en veral laasgenoemde is kommerwekkend. Hierdie 

belastings sal daartoe lei dat die verhouding van belasting tot die bruto 

binnelandse produk (BBP) tot meer as 30% swel en sal Suid-Afrika een van 

die top 10 hoogs belaste lande ter wêreld laat word. 

Die volhoubaarheid van hierdie benadering sal deur baie beredeneer en 

bevraagteken word en die openbare parlementêre beraadslagings vanaf 1 
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Maart 2017 sal waarskynlik tot veel heftiger debatte as in vorige jare 

aanleiding gee.  

Bestedings 

Die Minister het die publiek probeer paai deur skynafnames in 

bestedingsplafonne van R10 miljard aan te kondig. In die lig van die uiterste 

toename in die algehele begroting, sal dit nie veel doen om te demonstreer 

dat die regering werklik ernstig is daaroor om, soos van die nasie verwag 

word, suiniger te leef nie.   

Soos die geval in die onlangse begrotings was, is die twee uitgawelynitems 

wat die nouste dopgehou is, personeelkoste en die koste van skuld, oftewel 

rente. 

Dit is te verwelkom dat die regering se indiensnemingskoste afwaarts, vanaf 

R551 miljard tot R471 miljard, hersien is. Soos in onlangse jare geblyk het, 

sal hierdie voorstel waarskynlik teengestaan word en die Tesourie het nie 

histories baie sukses behaal om vergoedingskoste-ooreenkomste in toom te 

hou nie. Soos vanuit die grafiek hieronder blyk, oorskry die salarisrekening 

reeds 50% van invorderings en selfs as dit vir inflasie aangepas word om ’n 

vergelykbare monetêre waarde te verteenwoordig, was daar ’n styging van 

61% vanaf 2007 tot 2015. Die Minister het genoem dat die salarisrekening 

besig is om te stabiliseer, maar ongelukkig daal dit nie in reëele terme soos 

vereis word nie. 

 

 

* TWvG aangepas – Tydwaarde van geld aangepas 

Skuld en rente 

Rente-onkoste bly steeds ’n bron van kommer en die Minister was weer eens 

nie daartoe in staat om die regering se behoefte om skuld aan te gaan om 
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bedryfskoste te finansier, te beheer nie. Vir die vierde opeenvolgende jaar is 

die leningsraming opwaarts aangepas. Bruto leenskuld beloop nou 49.2% 

van die BBP (47.6% in die 2015 begroting) en sal in 2019 tot 52.4% styg, ’n 

verhoging van 50.5% op die 2016 begroting. Wat ook kommerwekkend is, is 

dat die Minister die datum waarop skuld sal stabilieer voortdurend aanskuif 

en dit sal nou volgens die raming slegs in 2021 wees. Daar word geraam dat 

rente op skuldonkoste tussen 2014 en 2020 tot R197 miljard sal verdubbel. 

Dit beteken dat ons teen 2020 R215 miljard aan rente op skuld sal bestee, 

meer as op polisiëring en behuising, en amper net soveel as op gesondheid. 

Politieke onsekerheid en kredietgraderings-hersienings hou ook ’n 

beduidende risiko vir hierdie ramings in. 

Onwettig besteding 

’n Statistiek wat genoem moet word, is die beweging in onregmatige 

besteding (dus onreëlmatige, ongemagtigde en verkwistende besteding). 

Soos uit die grafiek hieronder blyk, het dit vanaf R35 miljard in 2013, tot R59 

miljard in 2015 geswel.  

 

Die data vir munisipaliteite vir 2016 is nog nie beskikbaar nie, maar die 

Ouditeur-Generaal het alreeds gerapporteer dat nasionale en provinsiale 

onregmatige uitgawes met 80% tot R48 miljard geëskaleer het, ’n styging 

vanaf R28 miljard in die vorige jaar. Dit beteken dat die Minister R20 miljard 

van die R30 miljard net uit hierdie toename kon befonds het. Hierdie 

onregmatige besteding gaan ’n redelike groot uitdaging vir sowel die SAID en 

die Minister bied wanneer die publiek oortuig moet word dat die 

belastingverhogings en beduidende toename in besteding werklik sal lei tot 

die verandering wat ons as land so dringend benodig.  

Wag en sien 

Die Minister het genoem dat die uitwerking van die voorstelle noukeurig 

gemoniteer sal word, wat daarop dui dat hy ongetwyfeld bewus is daarvan 

dat sommige van die voorstelle meer kwaad as goed sal doen. Of die regering 
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omsigtig in sy befondsingsplanne in hierdie moeilike tye was, sal in die 

komende weke tot heelwat debat aanleiding gee, maar die algehele slotsom 

sal waarskynlik wees dat inwoners minder besteebare inkomste sal hê en 

bloot sal moet hoop dat regeringsbesteding soos beplan sal verloop en die 

uitwerking sal hê wat die Minister uiteengesit het. 

3. BEGROTINGSHOOGTEPUNTE 

Die belangrikste belastingvoorstelle sluit die volgende in: 

 ’n Nuwe top persoonlike inkomstebelasting- (PIB-) koers van 45% vir 

individue met ’n belasbare inkomste van meer as R1.5 miljoen. 

 Die belastingkoers op trusts (behalwe spesiale trusts wat teen koerse van 

toepassing op individue belas word) sal vanaf 41% tot 45% styg. 

 ’n Styging in die dividendterughoudingsbelastingkoers vanaf 15% tot 

20%, effektief vanaf 22 Februarie 2017. 

 Die algemene brandstofheffing sal op 5 April 2017 met 30 sent per liter 

styg en die padongelukfondsheffing met 9 sent per liter. Dit sal 

waarskynlik ’n inflasionêre uitwerking op die ekonomie meebring as ’n 

gevolg van die impak op die koste van vervoer, wat op sy beurt tot 

verhoogde goederekoste vir die verbruiker sal lei. 

 ’n 6% tot 10% verhoging in aksynsreg op alkoholiese drank- en 

tabakprodukte. 

 Die instelling van ’n belasting op suikerdrankies gedurende die loop van 

hierdie jaar. Die voorgestelde ontwerp is gewysig om sowel intrinsieke as 

toegevoegde suiker te dek.  

 Die Wetsontwerp op die Nasionale Dobbelary sal in 2017 voor die Kabinet 

gebring word. 

4. INDIVIDUE EN TRUSTS 

Persoonlike inkomstebelasting  

Soos bo genoem is, word ’n nuwe PIB-koers voorgestel vir individue met ’n 

belasbare inkomste wat R1.5 miljoen oorskry. 

Dit dien genoem te word dat die dividendterughoudingsbelastingkoers ook 

vanaf 15% tot 20% verhoog word, ongetwyfeld om te verseker dat ongeag of 

’n individuele besigheidseienaar dividende of ’n salaris verdien, daar beperkte 

arbitragegeleentheid sal wees om die algehele belasting betaalbaar deur so 

’n individu te verminder. So ook sal die belastingkoers betaalbaar deur trusts 

tot 45% verhoog word om die gebruik van trusts om die individu se 

belastingaanspreeklikheid te verminder, te vermy. 

Skynbaar sal slegs 100 000 individue deur die instelling van hierdie nuwe 

belastingskaal geraak word. Afgesien van hierdie nuwe belastingskaal is daar 

bykans geen verligting vir die uitwerking van inflasie (‘bracket creep’) nie, met 

die enigste aanpassing ’n algemene 1% verhoging in die belastingdrempels. 

Die bykomende belasting wat uit hierdie gebrek aan verligting vir die 

uitwerking van inflasie verwag word, saam met die nuwe 45% PIB-koers, is 
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R16.5 miljard met ’n bykomende R6.8 miljard wat uit die verhoogde 

dividendterughoudingsbelastingkoers verwag word.  

Die primêre belastingdrempel styg vanaf R75 000 in 2016/17 tot R75 750 in 

2017/18.   

Terwyl ons saamstem dat ’n belastingstelsel regverdig moet wees, en dat dit 

te verwagte is dat diegene wat ’n hoër inkomste verdien meer belasting moet 

bydra, is daar kommer oor die reaksie op hierdie toenemend buitensporige 

las gehef op dié kategorie van belastingbetalers, gekoppel aan die frustrasies 

met betrekking tot die verkwisting van openbare fondse en gebrekkige 

dienslewering. Dit is opmerklik dat slegs ’n klein persentasie van die 

bevolking tot meer as 50% van die totale persoonlike inkomste-

belastinginvorderings in Suid-Afrika bydra. ‘n Mens moet in gedagte hou dat 

hierdie belastingbetalers ook ’n bydrae maak tot indirekte “belastings” in die 

vorm van BTW, brandstofheffings, buitebandheffings, POF-heffings, e-tol en 

voertuiguitlaatgasbelasting, om net ’n paar te noem. 

Die vraag is nou hoeveel groter kan die las nog wees wat gedra word voordat 

daar in der waarheid ’n afname in die belasting betaal sal wees as gevolg van 

’n afname in die belastingsedes van belastingbetalers wat daardeur geraak 

word? En hoeveel langer sal hierdie belastingbetalers in Suid-Afrika bly 

voordat sommige hoogs geskoolde individue besluit om Suid-Afrika te verlaat 

vir lande waar hul belastingbydrae óf laer as in Suid-Afrika is óf beter 

aangewend word deur regerings van hierdie ander lande?  

Hoewel daar erken word dat die Minister baie moeilike besluite in die gesig 

staar, is hierdie sommige van die ongelukkige realiteite waarvoor ons nasie 

te staan gekom het. 

Vrystelling vir rente- en dividendinkomste  

Die jaarlikse vrysteling op rente verdien deur natuurlike persone jonger as 65 

jaar (R23 800) en deur natuurlike persone 65 jaar en ouer (R34 500) bly 

onveranderd.  

Dit is in lyn met die beleid van die Nasional Tesourie om die gebruik van die 

belastingvrye beleggings aan te moedig en die vrystelling uit te faseer. Dit 

word verder ondersteun deur die verhoging in die jaarlikse drempel.  

Die leeftyddrempel word egter nie verhoog nie en ons hoop om ook inflasie-

verhogings hierop te sien, aangesien ’n blote verhoging in die jaarlikse 

drempel beteken dat individue die leeftyddrempel oor ’n korter tydperk sal 

bereik. 

Bydraes 

Belastingkrediete vir mediese skemafooie  

Die maandelikse belastingkrediete vir mediese skemafooie sal, in lyn met 

inflasie, vanaf 1 Maart 2017 vanaf R286 tot R303 per maand vir die eerste 
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twee begunstigdes styg. Die maandelikse belastingkrediet vir elke 

bykomende afhanklike sal vanaf R192 tot R204 styg. 

Daar is genoem dat daar oorweeg word om hierdie subsidie in die toekoms 

te verminder, as deel van die finansieringsraamwerk vir die Nasionale 

Gesondheidsversekering. 

Uittredingshervorming 

Bewaring van voordele nadat normale uittreedatums bereik word 

Waar ’n individu tans kies om voor die normale uittreedatum af te tree (soos 

ingevolge die 2014 belastingwysigings bepaal), maak die Inkomste-

belastingwet, 1962 (die IBW) nie voorsiening vir die belastingvrye oordrag 

van enkelbedragvoordele vanuit een uittredingsfonds na ’n ander nie. Daar 

word voorgestel dat die oordrag van uittredingsbelange vanaf ’n 

uittredingsfonds na ’n uittredingsannuïteitsfonds, onderworpe aan fondsreëls, 

toegelaat word.  

Hoewel dit verwelkom word, het dit in werklikheid ’n beperkte uitwerking 

aangesien die oordraagbaarheid van fondse na voorsorgfondse huidiglik 

steeds verbied word totdat die uittredingshervormings in verband met 

voorsorgfondsannuïtiseing gefinaliseer is. 

Belastingvrygestelde status van ’n voor-Maart 1998 opbouing in openbare-

sektorfondse 

Die IBW laat tans die belastingvrye oordrag van voor-Maart 1998 

enkelbedragvoordele, vanaf ’n openbaresektorfonds, na ’n pensioenfonds 

toe. Daar word voorgestel dat daaropvolgende oordragte van hierdie 

enkelbedragvoordele na ’n ander pensioenfonds vrygestel van belasting 

moet wees. 

Verwydering van die tydsbeperking op aansluiting by ’n werkgewer se 

oorkoepelende fonds 

Bestaande werknemers wat nie aansluit by ’n nuutgestigte werkgewer 

oorkoepelende fonds nie, het 12 maande om wel aan te sluit, waarna hulle 

nie meer kan aansluit nie. Om werknemers aan te moedig om tot hul aftrede 

by te dra en praktiese probleme uit die weg te ruim, word voorgestel dat die 

12-maandebeperking verwyder word en dat werknemers toegelaat word om 

sonder die tydsbeperking aan te sluit. Dit is steeds onderhweing aan die reëls 

van die fonds. 

Toepassing van die perk op aftrekbare uittredingsfondsbydraes 

Dit is tans nie duidelik hoe die algehele jaarlikse perk van R350 000 op 

bydraes tot pensioen-, voorsorg- en uittredingsannuïteitsfondse toegepas 

moet word wanneer maandelikse werknemersbelasting bepaal word nie. 

Daar word voorgestel dat die bedrag van R350 000 oor die belastingjaar 

versprei moet word – dit is die meer omsigtige benadering. 
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Hierdie duidelikheid word verwelkom aangesien dit in die praktyk heelwat 

administratiewe probleme vir werkgewers veroorsaak het. 

Ander belastingvoorstelle met betrekking tot individue 

Inkomstebelastingvrystelling op buitelandse diens ten opsigte van Suid-

Afrikaanse inwoners 

Indien ’n Suid-Afrikaanse inwoner tans vir meer as 183 dae in ’n 12-

maandetydperk in die buiteland werk, is buitelandse inkomste verdien, 

onderworpe aan sekere voorwaardes, vrygestel van belasting. Om die 

kwessie van dubbele nie-belasting aan te spreek, word daar voorgestel dat 

sodanige buitelandse diensinkomste slegs vrygestel word van belasting 

indien dit onderworpe is aan belasting in die ander land.  

Daar word gehoop dat daar oor die breër impak van hierdie voorstel 

gekonsulteer sal word voordat dit geïmplementeer word en die wetgewing 

opgestel word. ’n Groot aantal maatskappygroepe het persone wat die land 

verlaat en dit is alreeds ’n uiters komplekse aangeleentheid om belasting-

regverdigheid en nakoming aan altwee kante van die grens te verseker. Dus 

sal insette van hierdie werkgewers waarde tot die finale oplossing wat deur 

die Nasionale Tesourie oorweeg word, kan toevoeg. 

Verfyning van maatreëls om belastingvermyding deur die gebruik van trusts 

te voorkom 

Die Wysigingswet op Belastingwetgewing, 2016, het artikel 7C in die IBW 

ingestel met die doel om die belastingvrye oordrag van rykdom aan trusts, 

deur gebruikmaking van laerente- of rentevrye lenings, te beperk. Hierdie 

artikel ag enige rente afgestaan met betrekking tot laerente- or rentevrye 

lenings aan ’n trust, as ’n skenking onderworpe aan skenkingsbelasting teen 

’n koers van 20% te wees. Sommige belastingbetalers het egter alreeds 

probeer om die teenvermydingsmaatreël te omseil deur sodanige lenings te 

maak aan maatskappye wat deur ’n trust besit word. Om misbruik teen te 

werk, word voorgestel dat die omvang van hierdie teenvermydingsmaatreël 

uitgebrei word om hierdie vermydingskemas te ondervang.  

Daarbenewens word voorgestel dat die teenvermydingsmaatreël nie van 

toepassing moet wees op trusts wat nie vir boedelbeplanning gebruik word 

nie, soos byvoorbeeld trusts vir werknemeraandeleskemas en sekere 

handelstrusts. Hierdie voorgestelde wysigings sal ongetwyfeld verwelkom 

word deur diegene wat daardeur geraak is en wat met die aanvanklike 

instelling van artikel 7C die onderwerp van heelwat debat tussen die 

Nasionale Tesourie, SAIGR en ander belanghebbendes was. 

Opheldering van die reëls in verband met die belasting van werknemer 

aandeelgebaseerde skemas 

In 2016 is wysigings aangebring aan die IBW om teenvermydingsmaatreëls 

in te stel teen skemas waar beperkte aandele deur werknemer aandeel-

gebaseerde aansporingskemas toegeken is. Hierdie aandele is dan 
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gelikwideer in ruil vir ’n bedrag wat as ’n dividend gekwalifiseer het. Die 2016-

veranderinge het egter nie die interaksie tussen artikel 8C en die bepalings 

van die Agste Bylae, wat winste wat uit die oorgaan of van-die-hand-setting 

van ’n beperkte ekwiteitsinstrument uit kapitaalwinsbelasting uitsluit, ten volle 

aangespreek nie. Daar word voorgestel dat hierdie interaksie opgehelder 

word. 

Ons hoop dat daar deurdringende konsultasie oor hierdie aspek sal wees ten 

einde te verseker dat wanneer die wysigings geïmplementeer word, dit 

doeltreffend sal wees. Die aanvanklike veranderinge het heelwat onsekerheid 

geskep en die industrie is uiters gewillig om die Nasionale Tesourie by te 

staan met die bekamping van die gaping wat in die vooruitsig gestel word. 

Verhoging van die byvoordeelvrystelling van beurse wat deur werknemers 

verskaf word 

Die regering stel voor dat die inkomstedrempel vir werknemers om in 

aanmerking te kom, vanaf R400 000 tot R600 000 gelig word en die monetêre 

perke op beurse vanaf R15 000 tot R20 000 verhoog word vir onderrig onder 

NQF vlak 7, en vanaf R40 000 tot R60 000 vir kwalifikasies op NQF vlak 7 en 

hoër. Ons verwelkom hierdie verhoogde perke, wat in lyn is met voorleggings 

wat deur die SAIGR gemaak is, met die oog daarop om die vaardigheidstekort 

in Suid-Afrika aan te spreek. Ons merk dat ’n hoër perk vir leerders met 

gestremdhede mag geld – dit is iets wat die SAIGR lankal voorgestaan het 

aangesien sodanige leerders se spesiale behoeftes tot hoër kostes kan lei. 

Ons hoop dat hierdie pogings, gekoppel aan die uitbreiding van die 

leerlingtoelae en werknemerbelastingaansporing, tot verbeterde vaardighede 

sal lei en indiensneming sal bevorder. 

Werknemersbelasting en terugbetaling van reisuitgawes 

Om die berekening en administrasie van werknemersbelasting te 

vergemaklik, word voorgestel dat slegs daardie deel van die reisuitgawes wat 

aan ’n werknemer terugbetaal word en wat die koers of afstand in die 

Staatskoerant ingevolge die huidige wetweging vasgestel deur die Minister 

van Finansies oorskry, as vergoeding vir doeleindes van die bepaling van 

werknemersbelasting geag moet word. 

Die terugbetaling van reisuitgawes is tans nie deur die betaalstaat belasbaar 

nie. 

Volgens die voorstel sal die oorskot, waar die werkgewer teen die hoër koers 

terugbetaal word of die afstand die vasgestelde afstand oorskry, deur die 

betaalstaat belasbaar wees. 

Belastingvrye beleggings 

Belastingvrye beleggings is vanaf 1 March 2015 ingestel om individue aan te 

moedig om te spaar. Die jaarlikse beperking vir bydraes tot belastingvrye 



 

 

Bladsy 13 van 37 

 

spaarrekeninge sal vanaf R30 000 tot R33 000 verhoog word en op 1 Maart 

2017 in werking tree. 

Dit word verwelkom, aangesien dit noodsaaklik is dat mense aangemoedig 

word om in hierdie moeilike ekonomiese tye te spaar. Soos bo genoem is, 

stel ons ’n toekomstige verhoging in die leeftydperkbeperking van R500 000 

in die vooruitsig om te verseker dat individue steeds oor die lang termyn van 

hierdie middel gebruik kan maak. 

Belasting op suiker-versoete drankies 

Vetsug as gevolg van die te hoë verbruik van suiker is wêreldwyd 

kommerwekkend en Suid-Afrika is geen uitsondering nie. In navolging van 

globale tendense stel die regering voor dat ’n belasting op drankies wat suiker 

bevat ingestel word, sodra die nodige wetgewing goedgekeur en onderteken 

is, ten einde die uitermatige inname van suiker te bekamp. 

Daar is genoem dat verdere beraadslaging oor die belasting van 

suikerdrankies tans plaasvind. Die voorgestelde ontwerp is gewysig om 

intrinsieke sowel as toegevoegde suiker in te sluit. Die suikerinhoud sal die 

basis bly waarop die belasting toegepas word aangesien dit pas by die 

openbare gesondheidsdoelwitte. Die voorgestelde belastingkoers sal 

2.1c/gram vir ’n suikerinhoud bo 4g/100ml wees. Vyftig persent van die 

voorgestelde koers sal op konsentraatdrankies van toepassing wees. 

Daar word voorgestel dat die wetgewing gedurende hierdie jaar aangeneem 

word nadat die besonderhede gefinaliseer is. Die belasting sal later vanjaar 

ingestel word en deur Doeane en Aksyns geadministreer word. 

Daar is genoem dat ’n deel van die inkomste gebruik sal word om 

gesondheidsbevorderings intervensies te befonds, as deel van ’n strategie 

om nie-oordraagbare siektes te bekamp. 

5. MAATSKAPPYE 

Korporatiewe belastingkoerse 

Geen verandering aan maatskappybelastingkoerse is voorgestel nie. 

Verligting vir maatskappye in moeilike ekonomiese toestande 

Oor die afgelope paar jaar het ons ’n tendens gesien wat die verskaffing van 

verligting betref om die moeilike ekonomiese tye- wat Suid-Afrikaanse 

maatskappye en individue in die gesig staar, in ag te neem. In die vorige jaar 

was daar wysigings aan artikel 8F, waarvolgens lenings onderworpe aan 

ondergeskikstellingsooreenkomste nie meer as hibriede skuld-instrumente 

beskou word nie.   

“Rente” op die skuld was voor hierdie wysiging in hierdie omstandighede nie 

as ’n aftrekking vir die lener toegelaat nie en die rente is as ’n dividend in 

specie vir die lener sowel as die uitlener behandel en was potensieel 
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onderworpe aan dividendbelasting. Dit het ingevolge die 2016 Wetsontwerp 

op Belastingwysigings verander, onderworpe aan sekere voorwaardes wat 

nagekom moet word. Die 2016 wysiging het verligting gebring vir daardie 

maatskappye wat hul skuld weens likiditeits-/solvabiliteitsprobleme 

ondergeskik gestel het.  

Die SAIGR het die afgelope tyd heelwat navrae in verband met die 

afstanddoening van skuld ontvang, waar maatskappye weens die kwyning in 

die ekonomie nie meer in die posisie is om sodanige skuld terug te betaal nie. 

Diegene wat dit moes hanteer het, sal daarvan bewus wees dat 

afstanddoening van skuld moontlike verhalings, vermindering van 

aangeslane verliese en/of kapitaalwinste meebring. Daar word in die 2017 

begroting voorgestel dat die verhaling van skuld wat gebruik is om 

belastingaftrekbare uitgawes te finansier, nie meer van toepassing sal wees 

in die geval van dormante groepmaatskappye of maatskappe onder 

ondernemingsredding nie. So ook word voorgestel dat die bepaling in 

verband met die verhaling van skuld deur mynmaatskappye wat gekanselleer 

of kwytgeskeld word, of wat vrygestel word of waarvan afstand gedoen is 

sonder om hul belastingaftrekbare kapitaaluitgawes te verminder, sal wegval. 

Nog ’n voorstel maak voorsiening vir die omskepping van skuld tot ekwiteit, 

met die enigste belastingimplikasie die verhaling van gekapitaliseerde rente 

wat voorheen as ’n aftrekking geëis is.  

Diegene wat vind dat hulle in die bogenoemde omstandighede moet afstand 

doen van skuld, sal ongetwyfeld die verligting wat uit hierdie voorstelle spruit, 

verwelkom. 

Die omseiling van teenvermydingsbepalings word aangespreek 

Daar is ’n aantal voorstelle om teenvermydingsmaatreëls in te stel om die 

kwessie van belastingvermyding met betrekking tot spesifiek geïdentifiseerde 

vermydingstransaksies aan te spreek. Sommige hiervan is in die 2016 

begrotingshersiening genoem, maar geen sodanige maatreëls is in die 2016 

belastingwysigings ingestel nie. Die voorstelle vir 2017 word hieronder 

opgesom.  
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Verdoeselde verkoop van aandele deur die gebruik van aandeelterugkope 

Soos die geval in die 2016 begrotingshersiening was, word voorgestel dat 

spesifieke teenmaatreëls ingestel word om belastingvermyding via 

aandeelterugkoopskemas aan te spreek – met ander woorde, daardie 

skemas waarin betaling vir die aandele in die vorm van dividende is wat 

vrygestel is van normale belasting en/of terughoudingsbelasting. 

Die misbruik van kunsmatige skuldterugbetaling word aangespreek   

Sedert die instelling van die huidige belastingreëls vir skuldkwytskelding, het 

dit onder die regering se aandag gekom dat krediteure en debiteure 

korttermynaandeelhoudingstrukture aangaan met die doel om inkomste-

belasting te omseil wat uit ’n verhaling spruit wat deur skuldkwytskeldings-

reëls veroorsaak word. Om dit te bereik, sal ’n krediteur inskryf op aandele in 

sy debiteur en die debiteur vir daardie aandele betaal. Die debiteur sal op sy 

beurt die inskrywingsbedrag gebruik om die skuld van die krediteur te 

vereffen. Kort nadat die betaling gedoen is, sal die oorspronklike 

aandeelhouer van die debiteur die aandele waarop die krediteur ingeskryf 

het, teen ’n klein premie koop. Hierdie klein premie sal die kapitaalwins-

belasting dek waarvoor die krediteur aanspreeklik is ten opsigte van die 

aandele in die debiteur wat aan die aandeelhouer verkoop is. Dit beteken dat 

die fiskus normale belastinginkomste op die verhaling verloor en slegs die 

laer kapitaalwinsbelasting ontvang. Daar word voorgestel dat maatreëls 

ingestel word om hierdie strukture te voorkom. 

Interaksie tussen die “in duplum” reël en die statutêre belastingwetgewing 

Daar word voorgestel dat alle belastingreëls wat oor laerente- of rentevrye 

lenings handel, gewysig word om die toepassing van die in duplum reël* 

uitdruklik uit te sluit om die doeltreffendheid daarvan te verseker. Dit is op 

grond van die persepsie dat sommige belastingbetalers moontlik staatmaak 

op hierdie reël om die kwantifisering van die belastingvoordeel wat uit die 

laerente- of rentevrye lenings spruit, te verdraai. 

Let daarop dat die SAID van mening is dat die in duplum reël ook nie op rente 

op bedrae verskuldig aan die SAID van toepassing is nie. 

* Die in duplum reël bepaal dat rente op skuld ophou om op te loop wanneer 

die totale bedrag van rente gelyk is aan die uitstaande bedrag. 

Omseiling van dividendstropingsreëls word aangespreek 

As ’n maatskappy tans geld van ’n party wil leen aan wie die maatskappy 

aandele verkoop en die maatskappy voor die verkoop van die aandele ’n 

belastingvrye dividend verklaar, bepaal ’n teenvermydingsreël dat sodanige 

dividende in die hande van die verkoper onderworpe is aan inkomste- of 

kapitaalwinsbelasting. Dit is egter slegs van toepassing indien die befondsing 

van die aandele deur die koper verskaf is of deur ’n verbonde persoon, met 

betrekking tot die koper gewaarborg is. Daar word voorgestel dat dit uitgebrei 

word tot daardie gevalle waar derdepartyskuld gebruik word om die aankoop 
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van sodanige aandele te befonds, aangesien die gebruik van derdepartyskuld 

geïdentifiseer is as ‘n wyse van omseiling van die teen-vermydingsreël. 

Veranderinge aan die omskrywing van toegevoegde belastingkapitaal 

“Toegevoegde belastingkapitaal” word in artikel 1 van die IBW omskryf. Dit is 

in wese bedrae met verkryging van aandele wat deur aandeelhouers tot die 

maatskappy toegevoeg is. Dit word verminder deur enige kapitaal wat daarna 

deur die maatskappy aan een of meer aandeelhouers oorgedra word en 

staan algemeen bekend as ’n kapitaaluitkering.   

Daar is geïdentifiseer dat sekere Suid-Afrikaanse maatskappye met 

buitelandse moedermaatskappye hul toegevoegde belastingkapitaal 

verhoog, en daar kan aangevoer word dat die betaling van dividendbelasting 

by wyse van kapitaaluitkerings daardeur vermy  word. Indien die  

onderliggende belegging nie onroerende eiendom in Suid-Afrika is nie, is 

hierdie kapitaaluitkerings nie onderworpe aan kapitaalwinsbelasting in die 

hande van die buitelandse moedermaatskappy nie. Daar word voorgestel dat 

belastingwetgewing gewysig word om die misbruik van die omskrywing van 

toegevoegde belastingkapitaal te voorkom.  

Korporatiewe herorganisasiereëls 

Belastingimplikasie op die aanvaarding van voorwaardelike skuld 

Die korporatiewe herorganisasiereëls maak voorsiening vir die belastingvrye 

oordrag van bates vir korporatiewe herorganisasiedoeleindes in gevalle waar 

die oordrag befonds word deur die verkryging van aandele in die batekoper, 

of waar die koper die skulde van die verkoper oorneem. Wat skuld betref, 

word tans slegs vir onvoorwaardelike verpligtinge voorsiening gemaak. Om 

dit in lyn met standaard sakepraktyk te bring, word voorgestel dat die 

oorname van toekomstige voorwaardelike aanspreeklikhede ook geag word 

aanvaarbare vergoeding te wees om belastingvrye oordragte ingevolge 

korporatiewe herorganisasiereëls te bevorder. 

Interaksie tussen eiendomsbeleggingstrusts (REIT’s) en korporatiewe 

herorganisasiereëls 

REITs is nie daarop geregtig om sekere kapitaaltoelae te eis nie, aangesien 

spesiale reëls hulle toelaat om hul aandeelhoueruitkerings teen rente-

inkomste af te trek. Die gevolg hiervan is dat wanneer ’n REIT ’n party by ’n 

herorganisasietransaksie is, ’n anomalie ontstaan deurdat die bates daarvan 

nie as toelaebates sou kwalifiseer nie en daarom is die herorganisasiereëls 

nie van toepassing op transaksies waarby REITs betrokke is nie. Daar word 

voorgestel dat die wetgewing gewysig word om voorsiening te maak dat 

korporatiewe herorganisasiereëls van toepassing is op transaksies met ’n 

REIT. 
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Uitbreiding van bepalings in verband met kollateraal en 

aandeleleningsreëlings 

Die regering het geleidelik maatreëls begin instel om kwellings oor die 

beperkte omvang van belastingverligtingsbepalings in verband met 

kollateraal en aandeleleningsreëlings aan te spreek. Wetsveranderinge is in 

2016 aangebring om genoteerde regeringskuldbriewe in te sluit as 

toelaatbare instrumente vir aandelelenings en kollaterale reëlings. In die lig 

van die voortgesette hersiening word voorgestel dat veranderinge aangebring 

word om die huidige bepalings van kollateraal en aandele-leningsreëlings uit 

te brei na genoteerde buitelandse regeringskuldbriewe. 

Wysigings aan bepalings in verband met derdeparty-ondersteunde aandele 

Alle dividende wat tans, direk of indirek, spruit uit transaksies en reëlings 

waarby voorkeuraandele ondersteun word deur derde partye, word geag 

gewone inkomste te wees, onderworpe aan “kwalifiserendedoel-” 

vrystellings, waarop die teenvermydingreëls nie van toepassing is nie. Daar 

is geïdentifiseer dat die kwalifiserendedoelvrystellings te eng is, en geldige 

transaksies mag belemmer. Daar word voorgestel dat die huidige 

kwalifiserendedoelvrystelling uitgebrei word om alle kwalifiserende doelwitte 

te omvang. 

Finansiële sektor 

Oorweging van die belastinghantering van banke en ander finansiële 

instansies in lig van International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 

Vanaf 2018, sal die finansiële verslagdoening van finansiële bates en laste 

nie meer deur International Accounting Standard (IAS) 39 voorgeskryf word 

nie, maar vervang word deur IFRS 9. Artikel 24JB van die IBW volg tans die 

rekeningkundige hantering beoog in IAS 39. Daar word voorgestel dat die 

belastinghantering van finansiële bates en laste van banke en ander 

finansiële instansies ingevolge artikel 24JB in lyn gebring word met IFRS 9, 

met die uitsondering van die hantering van waardedalings. 

Uitsluiting van waardedalingsaanpassings uit die bepaling van belasbare 

inkomste in artikel 24JB 

Die SAID het in 2012 ’n riglyn oor die belastinghantering van twyfelagtige 

skulde vir banke uitgereik, gegrond op en beperk tot die rekeningkundige 

hantering beoog in IAS 39. In die lig van die komende verandering na IFRS 

9, word voorgestel dat die beginsels van die SAID-riglyn hersien word en in 

die IBW gewysig word. 

Daar word ook voorgestel dat artikel 24JB waardedalingsaanpassings 

waarvoor in IFRS 9 voorsiening gemaak word, uitgesluit word, aangesien die 

doel van hierdie aanpassings is om voorsiening te maak vir toekomstige 

risiko’s in plaas daarvan om, soos beoog in artikel 24JB, in die bepaling van 

belasbare inkomste uitsluitlik op die huidige verliese te fokus. 
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Toepassing van hibriede skuldinstrumentreëls in artikel 8F met betrekking tot 

banke en ander finansiële instansies wat ingevolge artikel 24JB belas word 

Artikel 8F van die IBW verseker dat waar skuld seker eienskappe soortgelyk 

aan ekwiteit toon, rente op die skuld nie as ’n aftrekking vir die lener toegelaat 

word nie en die rente as ’n dividend in specie vir sowel die lener as die uitlener 

behandel word en onderworpe aan dividendbelasting mag wees. Indien die 

lener ’n bank or finansiële instansie is, soos beoog in artikel 24JB, word 

aangevoer dat die aftrekking van rente weens die toepassing van artikel 24JB 

steeds toelaatbaar mag wees, ten spyte van die huidige 

teenvermydingbepalings wat in artikel 8F beskikbaar is. Daar word voorgestel 

dat duidelik gestel word dat artikel 8F die bepalings van artikel 24JB tersyde 

stel.  

Die wanverhouding in die toepassing van die bepalings van paragraaf 12A 

van die Agste Bylae en artikel 24JB word aangespreek 

Ingevolge die skuldverminderingsreëls moet ’n debiteur die basiskoste van ’n 

bate wat deur skuld gefinansier word, verminder met enige bedrag van 

daardie skuld wat daarna gekanselleer of kwytgeskeld word of wat vrygestel 

word of waarvan afstand gedoen word. In die geval van skuld wat binne ’n 

groep van maatskappye gekanselleer of kwytgeskeld word of wat vrygestel 

word of waarvan afstand gedoen word, maak die IBW voorsiening dat daar 

nie van die debiteur verlang sal word om die basiskoste van die bate te 

verminder nie. In gevalle waar die skuld deur ’n finansiële instansie aan ’n 

medegroepmaatskappy verskaf word en die lening gekanselleer, 

kwytgeskeld of vrygestel word of waarvan afstand gedoen word, ontstaan ’n 

anomalie omdat daar nie van die debiteur verwag sal word om die basiskoste 

van die bate te verminder nie, terwyl die finansiële instansie, ingevolge artikel 

24JB, steeds voordeel kan trek uit ’n aftrekking ten opsigte van die bedrag 

van die lening wat kwytgeskeld is. Daar word voorgestel dat maatreëls 

ingestel word om die wanverhouding in die belastingbehandeling van 

verminderde of kwytgeskelde lenings tussen ’n finansiële instansie en ’n 

ander maatskappy wat deel van dieselfde groep maatskappye as daardie 

finansiële instansie is, te verbied. 

Belastingwysigings weens die Solvensie-assessering- en bestuursraamwerk 

vir langtermynversekeraars 

In 2016 is wysigings aangebring aan die IBW as gevolg van die solvensie-

assessering- en bestuurshervormings. Daar word voorgestel dat die 

wetgewing gewysig word om kwellings aangaande die toepassing en 

vertolking van die wetswysigings aan te spreek.  

Aansporings 

Mynbou-omgewingsfondse 

Bydraes to mynbourehabilitasietrusts is, onderworpe aan sekere 

voorwaardes, sedert 2006 aftrekbaar vir belastingdoeleindes. Die 

Departement van Omgewingsake het in November 2015 regulasies vir 
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finansiële voorsienings vir die rehabilitasie, bestuur en gevolge van 

mynsluitings vir mynboumaatskappye gepubliseer. Belastingwysigings word 

voorgestel om hierdie nuwe regulasies in aanmerking te neem. 

Daarbenewens word voorgestel dat die huidige bepalings wat op die 

inperking van die misbruik van die voordeel van belastingaftrekbare bydraes 

(deur sodanige fondse vir doelwitte buiten rehabilitasie te gebruik) gemik is, 

versterk word. 

Gedeeltelike eienaarskap van grond wat ingevolge grondhervormings-

inisiatiewe geskenk word 

In 2016 het belastingwysigings voorsiening gemaak vir ’n vrystelling van 

skenkingsbelasting en kapitaalwinsbelasting op grondhervormings-

inisiatiewe soos in die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) uiteengesit. 

Hierdie veranderinge maak voorsiening vir ’n vrystelling waar volle 

eienaarskap van die grond oorgedra word. Daar word voorgestel dat die 

huidige vrystelling uitgebrei word om onder toepaslike omstandighede 

voorsiening te maak vir gedeeltelike eienaarskap van grond, soos in die NOP 

in die vooruitsig gestel word. 

Verfyning van die waagkapitaal maatskappybewind 

Die regering is geleidelik besig om veranderinge aan die waagkapitaal 

maatskappybewind aan te bring om belegging in klein en mediumgrootte 

ondernemings aan te moedig. Daar word voorgestel dat verdere 

veranderinge aan die stelsel aangebring word om beleggingstruikelblokke, 

soos byvoorbeeld die reëls in verband met beleggingsopbrengste en die 

kwalifiserendemaatskappytoets, uit die weg te ruim. 

Opheldering van die omvang van verligting vir internasionale skenker-

befondsingsorganisasies 

Daar is tans spesiale belastingverligting beskikbaar vir internasionale 

skenkerbefondsingsorganisasies wat ontwikkelingshulp aan Suid-Afrika 

verskaf. Daar is egter nie ooreenstemming in die belastinghantering van 

hierdie skenkerorganisasies nie. Daarom word voorgestel dat veranderinge 

aangebring word om die belastinghantering van hierdie organisasies in lyn 

met mekaar te bring. 

Kleinsakekorporasies (KSKs) en mikrobesigheide 

Kwalifiserende mikrobesighede (met ’n omset van tot R1 miljoen per jaar) 

mag kies om onderworpe aan omsetbelasting te wees, terwyl kwalifiserende 

KSKs (met ’n bruto inkomste van minder as R20 miljoen per jaar) vir voorkeur 

maatskappybelastingkoerse op hul belasbare inkomste kwalifiseer. Daar is 

geen oorgangsmaatreël vir mikrobesighede wat genoeg groei om na die 

KSK-bedeling te migreer nie, wat tot onvoorsiene belastingverpligtinge en 

administratiewe boetes kan lei. Die regering stel voor dat die administratiewe 

boetes wat daarmee verband hou, verminder word sodat die oorgang glad 

kan verloop. 
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Geen verandering is aan die belastingskale van toepassing op 

mikrobesighede aangebring nie en ’n baie klein wysiging is aan die KSK 

belastingskale aangebring. 

6. INTERNASIONALE BELASTING 

Belastinghantering van buitelandse lidfondse 

Die Suid-Afrikaanse regering is van voorneme om buitelandse lidfondse in te 

stel om plaaslike en buitelandse fondsbestuurders in staat te stel om fondse 

wat beleggings in die res van Afrika en die wêreld as teiken het, te skep en 

te bestuur. Om buitelandse lidfondse aantreklik te maak, sal ’n spesiale 

belastingbedeling geïmplementeer word waardeur buitelandse beleggers wat 

in die fondse belê, wat op hulle beurt in die res van Afrika of elders belê, 

vrygestel van terughoudingsbelasting op rente sal wees. Die fooie wat deur 

plaaslike batebestuurders en kollektiewe-skemabestuurders op 

beleggingsbestuursdienste verdien word, sal egter in Suid-Afrika onderworpe 

aan belasting wees. 

Veranderinge aan die belastinghantering van plaaslike tesourie-

bestuursmaatskappye (‘domestic treasury management companies’ 

(DTMCs)) 

Wysigings is in 2013 aan die IBW aangebring om voorsiening te maak 

daarvoor dat kwalifiserende DTMCs vir belastingverligting in aanmerking kan 

kom wat buitelandse valutawinste en -verliese betref. Die kwalifiserende 

kriteria met betrekking tot belastinginwonerskap van DTMCs sal hersien 

word, aangesien dit te beperkend is. 

Belastingimplikasies van die verkryging van buitelandse intellektuele 

eiendom deur Suid-Afrikaanse multinasionale maatskappye 

Die IBW laat nie aftrekkings toe vir die betalings aan ’n buitelandse persoon 

vir die gebruik, of reg tot gebruik, van bedorwe intellektuele eiendom nie. Die 

doel is om erosie van die belastingbasis te voorkom wat spruit uit die 

toewysing van Suid-Afrikaanse intellektuele eiendom aan buitelandse 

entiteite wat aan laer effektiewe belastingkoerse in daardie buitelandse land 

onderworpe is, gevolg deur teruglisensiëring van daardie intellektuele 

eiendom aan Suid-Afrikaanse belastingbetalers. 

Aangesien hierdie teenvermydingsmaatreëls wettige kommersiële 

transaksies mag raak en die gebruik ontmoedig van Suid-Afrikaans-

gebaseerde groepsinfrastruktuur om buitelandse intellektuele eiendom 

verder te ontwikkel, sal verslapping van die beleid oorweeg word. Die doel 

van die aanvanklike beleid, naamlik om belastingbasiserosie te voorkom, sal 

egter steeds voor oë gehou word. 
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Belastingimplikasies van beheerde buitelandse maatskappye en buitelandse 

trusts 

In die 2015 begrotingshersiening is aangekondig dat maatreëls ingestel gaan 

word oor die hantering van buitelandse maatskappye wat deur ingevoegde 

trusts gehou word. Geen spesifieke teenmaatreëls is egter in hierdie verband 

ingestel nie. 

Gevolglik word voorgestel dat spesifieke teenmaatreëls ingestel word om 

misbruik te beperk. 

7. OMGEWINGSBELASTINGS 

Koolstofbelasting 

Die konsep wetsontwerp op koolstofbelasting is in November 2015 

gepubliseer. In die lig van kommentaar wat ontvang is en bykomende 

openbare beraadslaging, sal ’n hersiene Wetsontwerp op Koolstofbelasting 

vir openbare kommentaar gepubliseer word en teen die middel van die jaar 

in die Parliament ter tafel gelê word. 

Daar is genoem dat die regering teen die einde van 2017 opheldering sal 

verskaf oor die ooreenstemming van die koolstofbelasting en die 

koolstofbegroting na 2020. Daar word nie verwag dat dit tot ná 2020 ’n impak 

op die prys van elektrisiteit sal hê nie. 

Buitebandheffing 

Die buitebandheffing is ingestel om vermorsing te verminder, terwyl 

hergebruik, herbenutting en herwinning aangemoedig word en storting in 

opvullingsterreine ontmoedig word. 

Die buitebandheffing het op 1 Februarie 2017 in werking getree en bly 

onveranderd teen ’n koers van R2.30/kg per buiteband. 

Gloeilampbelasting  

’n Omgewingsheffing op gloeilampe is in 2009 ingestel om die gebruik van 

meer doeltreffende kompakte fluoresserende ligte aan te moedig en 

elektrisiteitsaanvraag te verminder.  

Hierdie heffing bly onveranderd op R6 per gloeilamp. 

Plastieksakheffing  

Hierdie heffing werk die verspreiding van plastieksakke, wat as 

windverstrooide rommel of in afvalfasiliteite eindig, teen. Die heffing is in 2003 

ingestel en daar word nie oor die algemeen gevoel dat dit sy doel, om 

verbruikersgedrag te verander, bereik het nie.   

Geen aanpassing is egter aangebring aan die heffing van 8 sent per sak nie.  
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Voertuiguitlaatgasbelasting  

Die doel van die motorvoertuiguitlaatgasbelasting is om verbruikers aan te 

moedig om meer brandstofdoeltreffende voertuie met lae koolstof-vrystellings 

te gebruik en om vervaardigers aan te moedig om brandstof-doeltreffendheid 

te verbeter.  

Die koerse bly dieselfde teen ’n belastingkoers van R100 vir elke gram van 

emissies/km bo 120g CO2/km vir passasiersvoertuie en R140 vir elke gram 

van emissies/km bo 175g CO2/km vir dubbelkajuitvoertuie. 

8. INDIREKTE BELASTING 

Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) 

Ten spyte daarvan dat baie kundiges voorspel het dat daar ’n verhoging in 

die BTW-koers sal wees, was dit net soos in vorige jare nie die geval nie. 

Hoewel dit potensieel die mees ekonomies lewensvatbare opsie vir ’n 

verhoging in inkomste is, gegewe dat die Suid-Afrikaanse koers gemiddeld 

ten minste 1% laer as in ander Afrika-lande is, is daar ook belangrike 

kwellings oor hoe dit armer huishoudings sal raak indien dit nie deur 

spesifieke openbare besteding getemper word nie. ’n Rowwe raming van die 

uitwerking van ’n 1% verhoging in die BTW-koers is dat dit inkomste-

insamelings potensieel met R21 miljard kan opstoot.  

Die vooruitsig is dat die BTW-basis in 2018/2019 uitgebrei kan word deur die 

skrapping van die nulkoers op brandstof te oorweeg terwyl die 

teenaanpassing van die brandstofheffing ook oorweeg word. 

Opheldering van die BTW-hantering op huureiendomverbeterings 

Die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde, 1991 (die BTW-wet) bevat 

geen riglyne met betrekking tot die BTW-hantering van verbeterings aan 

huureiendom wat tydens die tydperk van die huurooreenkoms deur die 

huurder aan die eiendom aangebring word nie. Daar word voorgestel dat 

wysingings aan die BTW-wet aangebring word met betrekking tot die BTW-

behandeling wat die tyd en waarde van die lewering van huureiendom-

verbeterings betref. 

BTW-ondernemerstatus van munisipaliteite 

Die plaaslike regeringsverkiesings van 3 Augustus 2016 het daartoe gelei dat 

sekere munisipaliteite tot ’n einde gekom het of saamgesmelt het. Die gevolg 

was dat sommige munisipaliteite hul BTW-registrasies óf moes kanselleer, óf 

moes aansoek doen om nuwe BTW-registrasies. Daar word voorgestel dat 

oorgangsmaatreëls ingestel word om dit aan te spreek.  
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Wysiging van die omskrywing van “inwoner van die Republiek” vir BTW-

doeleindes 

Die BTW-wet bevat ’n omskrywing van “inwoner van die Republiek” vir BTW-

doeleindes met betrekking tot oor-die-grenslewerings gegrond op die 

omskrywing van “inwoner” in die IBW. Indien ’n buitelandse maatskappy egter 

effektief in Suid-Afrika bestuur word, sal dit geag word ’n inwoner van Suid-

Afrika te wees. Dit impliseer dat goedere of dienste wat deur ’n Suid-

Afrikaanse maatskappy aan sodanige buitelandse maatskappy gelewer word 

onderworpe aan BTW sal wees en dat geen nulkoersbepalings van 

toepassing sal wees nie. Indien daar nie vereis word dat die buitelandse 

maatskappy vir BTW registreer nie, maar onderhewig is aan Suid-Afrikaanse 

BTW omdat dit ’n inwoner is, sal die BTW wat betaal word ’n 

besigheidsuitgawe wees aangesien daardie maatskappy nie in staat sal wees 

om die BTW betaal as ’n insetbelastingkrediet te kan eis nie. Die omskrywing 

van “inwoner van die Republiek” in die BTW-wet sal gewysig word om vir 

sodanige situasies voorsiening te maak. 

Herroeping van die 2011 wysiging wat handel oor die waarde wat op 

interpakhuisverkope geplaas moet word 

Indien goedere ingevoer word in Suid-Afrika en vir tuisverbruik aangeteken 

word, is die goedere onderworpe aan BTW. Die BTW word bereken deur die 

waarde vir aksynsregdoeleindes, plus enige doeanereg wat daarop gehef 

word, plus 10% van die waarde van die goedere in rekening te bring. 

Wanneer die goedere egter in die land ingevoer word en aangeteken word 

dat dit in ’n gelisensiëerde pakhuis gestoor word, maar nie aangeteken word 

dat dit vir tuisverbruik is nie, en sodanige goedere dan deur een pakhuis aan 

’n ander verkoop word, is die waarde wat op sodanige goedere geplaas moet 

word die hoogste van die bostaande berekening, of die werklike geldbedrag 

betaal, of die opemarkwaarde van die goedere.  

Dit is bepaal ingevolge ’n 2011 wysiging aan die BTW-wet. Voor 2011 is die 

waarde geag die laagste van hierdie bedrae te wees. Die 2011 wysiging is 

weens administratiewe en nakomingskompleksiteite nooit geïmplementeer 

nie en daar word voorgestel dat dit met terugwerkende uitwerking herroep 

moet word. 

Uitstel van die 2015 wysiging wat oor die BTW-hantering van die nasionale 

behuisingsprogram handel 

In 2015 is wysigings aangebring aan die BTW-wet om die nulkoers op die 

lewering van goedere en dienste vir die regering se nasionale behuisingsplan 

af te skaf, met inwerkingtreding op 1 April 2017. Nóg die Nasionale Tesourie 

nóg die munisipaliteite is egter gereed om die BTW-wysigings te maak. Daar 

word voorgestel dat die datum van inwerkingtreding vir hierdie wysiging vir 

twee jaar uitgestel word. 
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Opheldering van die nulkoers op internasionale reisversekering 

Daar word voorgestel dat die bepaling rakende die nulkoers met betrekking 

tot internasionale reise opgehelder word. Dit sluit byvoorbeeld in opheldering 

terwyl die reisiger nog in die vertrekland is, terwyl die reisiger nog na of van 

die oorspronklike vertrekpunt in Suid-Afrika vervoer word en terwyl die 

reisiger nie fisies reis nie, maar in ’n hotelkamer is. 

Opheldering van die BTW-hantering van dienste gelewer in verband met 

sekere roerende eiendom wat in ’n uitvoerland geleë is 

Die begrip “roerende eiendom” word nie in die BTW-wet omskryf nie. 

Ingevolge die Maatskappywet sluit roerende eiendom effekte of aandele in. 

Effekte of aandele in ’n buitelands geïnkorporeerde maatskappy wat op die 

Johannesburgse Aandelebeurs (JAB) genoteer word, kan moontlik ge-

interpreteer word as synde roerende eiendom te wees wat in ’n uitvoerland 

geleë is. Die BTW-wet maak voorsiening vir ’n nulkoers op dienste gelewer 

(fooie gehef) direk in verband met roerende eiendom wat in ’n uitvoerland 

geleë is op die tydstip wanneer die dienste gelewer word. Dit impliseer dat 

die dienste gelewer in verband met effekte of aandele in ’n buitelands 

geïnkorporeerde maatskappy wat op die JAB genoteer is, onderworpe aan 

nulkoers BTW moet wees. Daar word voorgestel dat veranderinge aan die 

BTW-wet aangebring word om die BTW-hantering van hierdie dienste op te 

helder. 

Doeane en aksyns 

Hersiening van die administratiewe stelsel vir die terugbetaling van diesel 

Die 2015 begroting het ’n omvattende hersiening van die administrasie van 

die dieselterugbetaling aangekondig, wat vereis dat die dieselterugbetaling 

ontkoppel word van die BTW-stelsel en dat ’n alleenstaande dieselterug-

betalingadministrasie geskep word. ’n Besprekingsdokument wat die opsies 

vir ’n vereenvoudigde administrasiestelsel uiteensit, is op 15 Februarie 2017 

vir openbare kommentaar gepubliseer. Dit is aan SAIGR-lede vir insette 

gestuur. Die wetswysigings om die skeiding van die dieselterug-

betalingstelsel uit te voer, sal na openbare beraadslaging ontwikkel word.  

9. BELASTINGADMINISTRASIE 

Goedkeuring van organisasies wat belastingaftrekbare skenkings ontvang 

Daar word voorgestel dat die IBW gewysig word om die huidige 

goedkeuringsproses vir openbareweldaadsorganisasies wat belasting-

aftrekbare skenkings ontvang, te bevestig.  Dit is bykomend tot die 

goedkeuring van hul belastingvrygestelde status. 
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Reëls vir die berekening van oorgangsrente ingevolge die Wet op 

Belastingadministrasie, 2011 (die WBA) 

Daar word voorgestel dat wysigings aangebring word om die 

oorgangsreëlings vir die berekening van rente op belastingskuld ingevolge 

die WBA verder op te helder om te verseker dat dit nie tot onkonsekwenthede, 

of die onder- of ooroploping van rente lei nie. 

Belastingraad  

Daar word voorgestel dat dit opgehelder word dat die finale besluit of ’n 

rekenmeester of kommersiële lid deel van die samestelling van die 

Belastingraad moet vorm of nie, by die voorsitter van die Belastingraad berus. 

Besluite deur die SAID 

Daar word voorgestel dat alle besluite deur die SAID wat nie onderworpe is 

aan besware of appèl nie, onderworpe moet wees aan die remedies van 

artikel 9 van die WBA. 

Oploping van rente betaalbaar deur die SAID 

Rente wat deur die SAID betaalbaar is, kan oor ’n aantal belastingjare oploop. 

Ten einde komplikasies in die belasting van daardie rente of rente wat vir 

vorige jare aangepas word te voorkom, word voorgestel dat die rente 

betaalbaar deur die SAID geag word om op die betaaldatum daarvan aan die 

ontvanger toe te val. 

10. BELASTINGRIGLYNE (insluitend tabelle) 

Individue en trusts 

Inkomstebelastingkoerse vir natuurlike persone en spesiale trusts 

Jaar van aanslag geëindig 28 Februarie 2018 

Belasbare inkomste 

(R) 

Belastingskale  

0 – 189 880 18% van elke R1 

189 881 – 296 540 34 178 + 26% van die bedrag wat 189 880 te bowe gaan 

296 541 – 410 460 61 910 + 31% van die bedrag wat 296 540 te bowe gaan 

410 461 – 555 600 97 225 + 36% van die bedrag wat 410 460 te bowe gaan 

555 601 – 708 310 149 475 + 39% van die bedrag wat 555 600 te bowe gaan 

708 311 – 1 500 000 209 032 + 41% van die bedrag wat 708 310 te bowe gaan 

1 500 001 en bo 533 625 + 45% van die bedrag wat 1 500 000 te bowe gaan 

 

Natuurlike persone 

Belastingdrempels  

 2017/18 2016/17 

 R R 

Onder die ouderdom van 65 jaar 75 750 75 000 

Ouderdom 65 jaar en onder 75 jaar 117 300 116 150 

Ouderdom 75 jaar en ouer 131 150 129 850 
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Belastingkortings   

 2017/18 2016/17 

 R R 

Primêr – alle natuurlike persone 13 634 13 500 

Sekondêr – persone 65 jaar en onder 75 jaar 7 479 7 407 

Tersiêr – persone 75 jaar en ouer 2 493 2 466 

 

Trusts  

Die belastingkoers op trusts (behalwe spesiale trusts wat belas word teen 

koerse van toepassing op individue) sal vanaf 41% tot 45% styg. 

Uittreefonds enkelbedrag onttrekkingsvoordele 

Belasbare inkomste  Belastingskaal  

R R 

0 – 25 000 0% van belasbare inkomste  

25 001 - 660 000 18% van belasbare inkomste wat 25 000 te bowe gaan 

660 001 - 990 000 114 300 + 27% van belasbare inkomste wat 660 000 te 

bowe gaan 

990 001 en bo 203 400 + 36% van belasbare inkomste wat 990 000 te 

bowe gaan 

 

Uittreefonds enkelbedrag onttrekkingsvoordele bestaan uit enkelbedrae wat 

uit ’n pensioen-, pensioenbewarings-, voorsorg-, voorsorgbewarings- of 

uittredingannuïteitsfonds (insluitend toewysing ingevolge ’n egskeidings-

bevel) onttrek word. 

Belasting op ’n spesifieke uittreefonds enkelbedrag onttrekkingsvoordeel (X) 

is gelyk aan – 

 die belasting bepaal deur die belastingskaal toe te pas op die somtotaal 

van daardie enkelbedrag X, plus alle ander uittreefonds enkelbedrag 

onttrekkingsvoordele vanaf Maart 2009 opgeloop, plus alle uittreefonds 

enkelbedragvoordele vanaf Oktober 2007 opgeloop en alle 

skeidingsvoordele vanaf Maart 2011 opgeloop; min  

 die belasting bepaal deur die belastingskaal toe te pas op die somtotaal 

van alle uittreefonds enkelbedrag onttrekkingsvoordele voor enkelbedrag 

X vanaf Maart 2009 opgeloop, alle uittreefonds enkelbedragvoordele 

vanaf Oktober 2007 opgeloop en alle skeidingsvoordele vanaf Maart 

2011 opgeloop.  
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Uittreefonds enkelbedragvoordele  

Belasbare inkomste Belastingkoers  

R R 

0 – 500 000 0% van belasbare inkomste 

500 001 – 700 000 18% van belasbare inkomste wat 500 000 te bowe gaan 

700 001 – 1 050 000 36 000 + 27% van belasbare inkomste wat 700 000 te 

bowe gaan 

1 050 001 en bo 130 500 + 36% van belasbare inkomste wat 1 050 000 te 

bowe gaan 

 

Uittreefonds enkelbedragvoordele bestaan uit enkelbedrae uit ’n pensioen-, 

pensioenbewarings-, voorsorg-, voorsorgbewarings- of uittredingannuïteits-

fonds met afsterwe, uittrede of diensbeëindiging weens oorbodigheid of 

beëindiging van die werkgewer se bedryf.  

Skeidingsvoordele bestaan uit enkelbedrae van of in ooreenkoms  met ’n 

werkgewer weens afstanddoening, beëindiging, verlies, repudiasie, 

kansellasie of verandering van ’n persoon se amp of diens.  

Belasting op ’n spesifieke uittreefonds enkelbedragvoordeel of 

skeidingsvoordeel (enkelbedrag of skeidingsvoordeel Y) is gelyk aan – 

 die belasting bepaal deur die belastingskaal toe te pas op die somtotaal 

van bedrag Y, plus alle ander uittreefonds enkelbedragvoordele vanaf 

Oktober 2007 opgeloop en alle uittreefonds enkelbedrag 

onttrekkingsvoordele vanaf Maart 2009 opgeloop en alle ander 

skeidingsvoordele vanaf Maart 2011 opgeloop; min 

 die belasting bepaal deur die belastingskaal toe te pas op die somtotaal 

van alle uittreefonds enkelbedragvoordele opgeloop voor enkelbedrag Y 

vanaf Oktober 2007 en alle uittreefonds enkelbedrag 

onttrekkingsvoordele opgeloop vanaf Maart 2009 en alle 

skeidingsvoordele opgeloop voor skeidingsvoordeel Y vanaf Maart 2011. 

 

Dividende 

Die dividendterughoudingsbelasting sal met inwerkingtreding op 22 

Februarie 2017 tot 20% styg (voorheen 15%). Die regering het die dividend- 

terughoudingsbelastingkoers verhoog om die verskil tussen die top marginale 

persoonlike inkomstebelastingkoers en die gekombineerde statutêre 

belastingkoers te verminder. 

Daar is genoem dat Suid-Afrika se gekombineerde statutêre belastingkoers 

(dit is, 38.8%) op dividendinkomste laer is as die gemiddeld van die 

Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (OECD) (bo 40%) 

is. Die verhoogde dividendterughoudingsbelastingkoers sal die geleenthede 

vir arbitrage verminder. 
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Buitelandse dividende 

Die meeste buitelandse dividende wat deur individue vanaf buitelandse 

maatskappye ontvang word (aandeelhouding van minder as 10% in die 

buitelandse maatskappy) is belasbaar teen ’n maksimum effektiewe koers 

van 15%. Geen aftrekkings word toegelaat vir uitgawes aangegaan om 

buitelandse dividende te verdien nie. 

Om ooreenstemming te verkry tussen inkomende buitelandse dividende, sal 

die effektiewe koers van 15% tot 20% aangepas word, met inwerkingtreding 

vir die jare van aanslag wat op of na 1 Maart 2017 begin. 

Terughoudingsbelasting op verkope van onroerende eiendom 

Die regering het voorgestel dat die terughoudingsbelasting op verkope van 

onroerende eiendom deur nie-inwoners verhoog word om dit in lyn met die 

verhoogde effektiewe kapitaalwinsbelastingkoerse te bring.  

Die koerse vir individue sal vanaf 5% tot 7.5% verhoog word. So ook sal die 

koerse vir maatskappye vanaf 7.5% tot 10% en vir trusts vanaf 10% tot 15% 

verhoog word. 

Vrystellings 

Rente 

Rente van ’n Suid-Afrikaanse bron verdien deur enige natuurlike persoon 

onder die ouderdom van 65 jaar, beperk tot R23 800 per jaar, en vir persone 

65 en ouer, beperk tot R34 500 per jaar, is vrygestel van belasting. 

Rente is vrygestel wanneer dit verdien is deur nie-inwoners wat vir ten minste 

181 dae gedurende ’n 12-maandetydperk fisies afwesig is uit Suid-Afrika 

voordat die rente toeval of waar die skuld waaruit die rente voorspruit nie 

effektief verbonde is aan ’n permanente saak van die nie-inwoner in Suid-

Afrika nie. 

Aftrekkings 

Bydraes aan pensioen-, voorsorg- en uittredingannuïteitsfondse  

Bydraes aan pensioen-, voorsorg- of uittredingsannuïteitsfondse gedurende 

’n belastingjaar is aftrekbaar deur lede van daardie fondse. Bedrae bygedra 

deur werkgewers en wat as byvoordele belas word sal as bydraes deur die 

individuele werknemer beskou word. Die aftrekking is beperk tot 27.5% van 

die hoogste van besoldiging vir LBS-doeleindes of belasbare inkomste (albei 

sluit uittreefonds enkelbedrae en skeidingsvoordele uit). 

Daarbenewens is die aftrekking beperk tot ’n maksimum van R350 000. Enige 

bydraes wat die beperkings oorskry, word na die volgende jaar van aanslag 

oorgedra en word geag in daardie jaar van aanslag bygedra te wees. Die 
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bedrae wat oorgedra word, word verminder deur bydraes verreken wanneer 

belasbare uittreefonds enkelbedrae of uittreeannuïteite bereken word.  

Skenkings 

Aftrekkings met betrekking tot skenkings aan sekere openbare 

weldaadsorganisasies is beperk tot 10% van belasbare inkomste 

(uittreefonds enkelbedrae en skeidingsvoordele uitgesluit). Die bedrag van 

skenkings wat 10% van die belasbare inkomste oorskry, word in die volgende 

jaar as ’n skenking aan kwalifiserende openbare weldaadsorganisasies 

behandel. 

Toelae 

Toelae en voorskotte vir etes en toevallige uitgawes 

Waar die ontvanger verplig is om vir besigheid minstens een nag weg van sy 

of haar gewone plek van verblyf deur te bring, en die akkommodasie waarop 

die toelae of voorskot betrekking het, in die Republiek van Suid-Afrika is en 

die toelae of voorskot toegestaan word om te betaal vir – 

 maaltye en toevallige uitgawes, word ’n bedrag van R397 (voorheen 

R372) per dag geag bestee te wees; 

 slegs toevallige uitgawes, word ’n bedrag van R122 (voorheen R115) vir 

elke dag wat binne die tydperk val, geag bestee te wees.  

 

Waar die akkommodasie waarop die toelae of voorskot betrekking het buite 

die Republiek van Suid-Afrika is, word ’n spesifieke bedrag per land geag 

bestee te wees. Besonderhede van hierdie bedrae word op die SAID se 

webwerf gepubliseer onder Legal Counsel / Secondary Legislation / Income 

Tax Notices / 2017.  

Reistoelae  

Koerse per kilometer wat gebruik mag word om die toelaatbare aftrekking vir 

besigheidsreisdoeleindes te bepaal, waar geen rekords van werklike koste 

gehou word nie, word bepaal deur die volgende tabel te gebruik: 

Waarde van die 

voertuig 

 (BTW ingesluit) 

Vaste koste Brandstofkoste 
Instand-

houdingskoste 

R R per jaar c per km c per km 

0 – 85 000 28 492 91.2 32.9 

85 001 – 170 000 50 924 101.8 41.2 

170 001 – 255 000 73 427 110.6 45.4 

255 001 – 340 000 93 267 118.9 49.6 

340 001 – 425 000 113 179 127.2 58.2 

425 001 – 510 000 134 035 146.0 68.4 

510 001 – 595 000 154 879 150.9 84.9 

Wat 595 000 te bowe 

gaan 

 

154879 150.9 84.9 
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Aantekening 

 80% van die reistoelaag moet vir die doeleindes van die berekening 

van LBS by die werknemer se besoldiging ingesluit word. Die 

persentasie word tot 20% verminder indien die werkgewer tevrede is 

dat minstens 80% van die gebruik van die motorvoertuig vir die 

belastingjaar vir besigheidsdoeleindes sal wees. 

 Geen brandstofkoste mag geëis word indien die werknemer nie die 

volle koste van brandstof in die voertuig gebruik gedra het nie en geen 

instandhoudingskoste mag geëis word indien die werknemer nie die 

volle koste van instandhouding van die voertuig gedra het nie (m.a.w. 

indien die voertuig aan ’n instandhoudingsplan onderworpe is). 

 Die vaste koste moet op ’n pro-ratagrondslag verminder word indien die 

voertuig vir minder as ’n volle jaar vir besigheidsdoeleindes gebruik is. 

 Die werklike afstand gedurende ’n belastingjaar afgelê en die afstand 

vir besigheidsdoeleindes afgelê, gestaaf deur ’n ritboek, word gebruik 

om die koste wat teen ’n reistoelae geëis mag word, te bepaal. 
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Alternatief   

 Waar die afstand afgelê vir besigheidsdoeleindes nie 12 000 kilometer 

(voorheen 8 000 kilometer) per jaar oorskry nie, is geen belasting op tot 

’n koers van 355 sent (voorheen 329 sent) per kilometer, ongeag die 

waarde van die voertuig, betaalbaar op ’n toelaag wat deur die 

werkgewer aan die werknemer betaal word nie. 

 Hierdie alternatief is nie beskikbaar indien ander vergoeding in die vorm 

van ’n toelaag of terugbetaling (behalwe vir parkering of tolgelde) ten 

opsigte van die voertuig van die werkgewer ontvang word nie. 

Ander aftrekkings 

Afgesien van die aftrekkings hierbo uiteengesit, mag ’n individu slegs in 

beperkte gespesifiseerde situasies aftrekkings teen diensinkomste of toelae 

eis. 

Byvoordele 

Werkgewerbydraes tot uittreefondse tot voordeel van werknemers 

 Die belasbare byvoordeel is gelyk aan die werklike bydrae waar die 

voordele betaal aan die werknemer uitsluitlik uit omskrewebydrae-

komponente bestaan. 

 Waar die voordele betaalbaar aan die werknemer nie uitsluitlik uit 

omskrewebydraekomponente bestaan nie, word die belasbare 

byvoordeel ingevolge ’n formule bereken.  

Voertuie besit deur werkgewers 

 Die belasbare waarde is 3,5% van die vasgestelde waarde 

(kleinhandelmarkwaarde) per maand van elke voertuig. Waar die 

voertuig – 

  onderworpe is aan ’n instandhoudingsplan met verkryging 

deur die werkgewer, is die belasbare waarde 3,25% van die 

vasgestelde waarde; of 

  ingevolge ’n bedryfshuur deur die werkgewer verkry is, is die 

belasbare waarde die koste aangegaan deur die werkgewer 

ingevolge die bedryfshuur plus brandstofkoste. 

 80% van die byvoordeel moet vir doeleindes van die berekening van 

LBS by die werknemer se besoldiging ingesluit word. Die persentasie 

word tot 20% verminder indien die werkgewer tevrede is dat ten minste 

80% van die gebruik van die motorvoertuig vir die belastingjaar vir 

besigheidsdoeleindes sal wees. 

 Op aanslag word die byvoordeel vir die belastingjaar verminder deur 

die verhouding van die afstand vir besigheidsdoeleindes afgelê, gestaaf 

deur ’n ritboek, te deel deur die werklike afstand gedurende die 

belastingjaar afgelê. 
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 Op aanslag is verdere verligting beskikbaar vir die koste van die 

lisensie, versekering, instandhouding en brandstof vir reis vir 

privaatdoeleindes indien die volle koste daarvan deur die werknemer 

gedra is en indien die afstand vir privaatdoeleindes gereis deur ’n 

ritboek gestaaf word. 

Rentevrye of laerentelenings 

 Die verskil tussen rente gehef teen die amptelike koers en die werklike 

rentebedrag wat gehef word, moet by bruto inkomste ingesluit word. 

Residensiële huisvesting 

 Die byvoordeel wat by bruto inkomste ingesluit moet word, is die 

huurwaarde  daarvan,  soos vasgestel ingevolge ‘n formule uiteengesit in 

paragraaf 9 van die Sewende Bylae. Indien die werknemer enige 

vergoeding vir die gebruik van die huisvesting en/of huishoudelike 

goedere betaal, sal die huurwaarde soos bereken daarmee verminder 

word. 

 Waar die huurwaarde van die huisvesting minder is as die bedrag 

bereken ingevolge die formule (vanweë die ligging, aard of toestand van 

die huisvesting), kan die Kommissaris bedoelde huurwaarde bepaal teen 

sodanige mindere bedrag as wat vir hom billik en redelik blyk te wees. Die 

waarde vasgestel ingevolge die formule is van toepassing indien die 

huisvesting deur die eienaar, of ‘n verwante inrigting met betrekking tot 

die werkgewer, besit word of in sekere beperkte omstandighede waar die 

eienaarskap nie in die werkgewer vestig nie.   Indien die werkgewer of ‘n 

verwante inrigting met betrekking tot die werkgewer ‘n armlengte huur vir 

die gebruik van die huisvesting aan ‘n nie-verbonde persoon betaal, sal 

die waarde van die byvoordeel die laagste van die formule waarde en die 

werklike huur betaal wees. 

Korporatiewe belastingkoerse 

Maatskappye, PSPs en buitelandse inwonermaatskappye 

JARE VAN AANSLAG WAT EINDIG OP ENIGE DATUM TUSSEN 

1 APRIL 2016 EN 31 MAART 2017 

Normale belasting   

Maatskappye en beslote korporasies Basiese koers 28% 

Persoonlike diensverskaffer maatskappye Basiese koers 28% 

Buitelandse inwonermaatskappye wat inkomste uit ’n SA 

bron verdien 

Basiese koers 28% 
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Kleinsakekorporasies 

Finansiële jare wat op enige datum tussen 1 April 2017 en 31 Maart 2018: 

Belasbare inkomste Belastingkoers 

R R 

0 – 75 750  0% van belasbare inkomste 

75 751 – 365 000 

7% van belasbare inkomste wat 75 750 te bowe 

gaan 

365 001 – 550 000 

20 248 + 21% van belasbare inkomste wat 

365 000 te bowe gaan 

550 001 en bo 

59 098 + 28% van belasbare inkomste wat 

550 000 te bowe gaan 

 

Mikrobesighede 

Finansiële jare wat op enige datum tussen 1 Maart 2017 en 28 Februarie 

2018 eindig: 

Belasbare omset Belastingkoers 

R R 

0 – 335 000 0% van belasbare omset 

335 001 – 500 000 1% van belasbare omset wat 335 000 te bowe 

gaan 

500 001 – 750 000 1 650 + 2% van belasbare omset wat 500 000 te 

bowe gaan 

750 001 en bo 6 650 + 3% van belasbare omset bo 750 000 

 
Effektiewe kapitaalwinsbelasting- (KWB-) koerse 

Kapitaalwinste op die beskikking van bates word by belasbare inkomste 

ingesluit. 

Maksimum effektiewe belastingkoers 

 2017/18 2016/17 

Individue en spesiale trusts 18% 16.4% 

Maatskappye 22.4% 22.4% 

Ander trusts 36% 32.8% 

 

Ander belastings, aksyns en heffings 

Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) 

BTW word teen die standaardkoers van 14% gehef op die lewering van 

goedere en dienste deur geregistreerde ondernemers. ’n Ondernemer wat 

belasbare lewerings van meer as R1 miljoen per jaar maak, moet vir BTW 

registreer. ’n Ondernemer wat belasbare lewerings van meer as R50 000 

maar nie meer nie as R1 miljoen per jaar maak, mag om vrywillige registrasie 
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aansoek doen. Sekere lewerings is onderworpe aan ’n nulkoers of is 

vrygestel van BTW. 

Hereregte  

Die regering het voorgestel dat die belastingvrye drempel op die aankoop van 

’n residensiële eiendom vanaf R750 000 tot R900 000 verhoog word, ten 

einde verligting vir laer- en middelinkomstehuishoudings te bring. Hereregte 

op transaksies ten opsigte van eiendom wat op of na 1 Maart 2017 verkry 

word en wat nie aan BTW onderworpe is nie, is teen die volgende koerse 

betaalbaar: 

Waarde van eiendom (R) Koers 

0 – 900 000 0% 

900 001 – 1 250 000 3% van die waarde wat 900 000 te bowe gaan 

1 250 001 – 1 750 000 10 500 + 6% van die waarde wat 1 250 000 te bowe 

gaan 

1 750 001 – 2 250 00 40 500 + 8% van die waarde wat 1 750 000 te bowe 

gaan 

2 250 001 – 10 000 000 80 500 + 11% van die waarde wat 2 250 000 te bowe 

gaan 

10 000 001 en bo 933 000 + 13% van die waarde bo 10 000 000 

 

Boedelbelasting  

Boedelbelasting word teen ’n eenvormige koers van 20% gehef op eiendom 

van inwoners en Suid-Afrikaanse eiendom van nie-inwoners.  

’n Basiese aftrekking van R3,5 miljoen word toegelaat in die bepaling van ’n 

boedel se aanspreeklikheid vir boedelbelasting asook aftrekkings vir skulde, 

bemakings aan openbare weldaadsorganisasies en eiendom wat oorlewende 

gades toekom. 

Skenkingsbelasting  

 Skenkingsbelasting word teen ’n eenvormige koers van 20% gehef op 

die waarde van geskenkte eiendom. 

 Die eerste R100 000 van eiendom wat in elke jaar deur ’n natuurlike 

persoon geskenk word, is vrygestel van skenkingsbelasting. 

 In die geval van ’n belastingpligtige wat nie ’n natuurlike persoon is nie, 

is die vrygestelde skenkings beperk tot toevallige geskenke wat in totaal 

nie R10 000 per jaar oorskry nie. 

 Bemakings tussen gades, Suid-Afrikaanse groepmaatskappye en 

skenkings aan sekere openbare weldaadorganisasies, is vrygestel van 

skenkingsbelasting. 

 

Belasting op die oordrag van sekuriteite 

Die belasting word gehef teen ’n koers van 0.25% op die oordrag van 

genoteerde of ongenoteerde sekuriteite. Sekuriteite bestaan uit aandele in 

maatskappye en ledebelang in beslote korporasies. 
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Belasting op internasionale vlugte 

Die belasting ten bedrae van R190 per passasier wat op internasionale vlugte 

vertrek, vlugte na Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland uitgesluit, in 

welke geval die belasting R100 per passasier is, bly onveranderd. 

Vaardigheidsontwikkelingsheffing 

’n Vaardigheidsontwikkelingsheffing is betaalbaar deur werkgewers teen ’n 

koers van 1% van die totale besoldiging wat aan werknemers betaal is. 

Werkgewers wat ’n jaarlikse besoldiging van minder as R500 000 betaal, is 

van betaling van die heffing vrygestel. 

Werkloosheidsversekeringsbydraes 

Werkloosheidsversekeringsbydraes word maandeliks deur werkgewers aan 

die SAID betaal, op grond van ’n bydrae van 1% deur werkgewers en 1% 

deur die werknemers, gegrond op werknemers se besoldiging onder ’n 

sekere bedrag. Werkgewers wat nie vir doeleindes van LBS of die 

vaardigheidsontwikkelingsheffing geregistreer is nie, moet bydraes aan die 

Kommissaris van Werkloosheidsversekering betaal. 

Hierdie bulletin is voorberei deur Die Suid-Afrikaanse Instituut van 

Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) vir gebruik deur lede van die 

SAIGR en mag nie gekopieer of herproduseer word deur persone wat nie 

lede of assosiate van die Instituut is nie, tensy vooraf geskrewe toestemming 

by die SAIGR verkry is.  

Let asseblief op dat hoewel gepoog word om akkuraatheid te verseker, die 

SAIGR nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige onakkuraathede of foute wat 

hierin vervat mag wees nie. 
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Kommentaar verskaf deur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tarryn Atkinson 

GR(SA) 

Tarryn is die Operasionele Hoof: Werknemer-

belasting en Voordele by FirstRand Bank 

Beperk.  

 

Sy dien as voorsitter van die SAIGR se LBS en 

landverlaterkomitees; en is ook ’n lid van die 

SAIGR se belastingadministrasiekomitee. 

Colin Wolfsohn 

GR(SA) 

Colin is ’n voormalige vennoot van ’n medium-

grootte rekeningkundefirma.  

 

Hy bedryf tans sy eie praktyk en was ’n lid van die 

SAIGR se Raad en het as voorsitter van die SAIGR 

se Nasionale Belastingkomitee gedien. Hy is die 

huidige voorsitter van die Suidelike Streeks- en 

Nasionale Belastingbedryfskomitees. 

 

 

Somaya Khaki 

GR(SA) 

Somaya is ’n Projekdirekteur: Belasting, by die 

SAIGR.  

 

Voor sy by die SAIGR aangesluit het, was sy ’n 

senior bestuurder by Deloitte in die korporatiewe-

belastingafdeling. Sy het onder meer ondervinding 

in belasting, werknemersbelasting, landverlaters-

belasting en samesmeltings en verkrygings. 

 

 

Pieter Faber 

Pieter is die Senior Uitvoerende Beampte: 

Belasting, by die SAIGR. 

 

Voor hy by die SAIGR aangesluit het, was hy ’n 

Tegniese Uitvoerende Beampte: Belastingbeleid en 

-wetgewing by die SA Instituut van Belasting-

professionele persone en ’n senior bestuurder by 

PWC se tegniese departement. 
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 Afgesien van die begenoemde persone, moet spesiale dank ook gerig word aan die SAIGR se 

belastingspan wat hierdie opsomming – en kommentaardokument saamgestel het: 

Pieter Faber (Senior UItvoerende Beampte: Belasting) 

Christel van Wyk (Projekdirekteur: Belastingwetgewing) 

Somaya Khaki (Projekdirekteur: Belastingbestuur en Lede) 

Madelein Grobler (Projekbestuurder: Belastingwetgewing) 

Lesedi Seforo (Projekbestuurder: Belastingbestuur en Lede) 

 

Ons dank ook aan die SAIGR se Bemarking- en Kommunikasiedepartement vir hul steun. 


