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1. INLEIDING 

Die volgende is ’n opsomming van die belastingverwante voorstelle wat op 
24 Februarie 2016 deur die Minister van Finansies aangekondig is. 

2. HOOGTEPUNTE UIT DIE BEGROTING 

Die hersiening van die 2016 begroting was hoofsaaklik daarop gemik om 
kritci op die regering se vermoë om vir sy uitgawes en skuld te betaal, te 
paai. Dit is benader deur die totale uitgawes met R25 biljoen per jaar te sny 
en belastings oor die volgende paar jaar te verhoog. Die verlaging in skuld 
sal gevolglik vroeër as wat vantevore voorgestel is begin, in ’n poging om 
skuldvlakke te stabiliseer.  

Die belangrikste belastingvoorstelle vanjaar sluit die volgende in: 

• Die annuïtiseringsvereiste vir voorsorgfondse en belastingvrye 
oordragte vanaf pensioen- na voorsorgfondse word vir twee jaar 
uitgestel. 

• ’n Verbeterde SAID en SARB Vrywillige Blootleggingsprogram ten 
opsigte van buitelandse bates en inkomste, van toepassing vir die 
tydperk 1 Oktober 2016 tot 31 Maart 2017.   

• Die insluitingskoers vir kapitaalwinsbelasting vir individue, spesiale 
trusts en versekeraars se individuele polishouerfondse styg vanaf 33,3% 
tot 40%. Vir ander belastingbetalers styg die insluitingskoers vanaf 
66,6% tot 80%. 

• Maatreëls om belastingvermyding deur trusts te voorkom – bates wat 
via lenings na ’n trust oorgeplaas word, word met afsterwe in die boedel 
van die oprigter (die aanname is dat dit die skenker/lener beteken) 
ingesluit en rentevrye lenings word as skenkings gekategoriseer. 

• Styging in die hereregtekoers vanaf 11% tot 13% met betrekking tot 
verkope van eiendom wat R10 miljoen oorskry. 

• Die algemene brandstofheffing sal op 6 April 2016 met 30 sent per liter 
styg.  

• ’n Verhoging van 6% tot 8,5% in aksynsbelasting op alkoholiese drank 
en tabakprodukte. 

• ’n Buitebandheffing van R2,30 per kilogram gaan op 1 Oktober 2016 
ingestel word, en ’n belasting op suiker-versoete drankies gaan op 1 
April 2017 ingestel word. 

3. ONBEANTWOORDE VRAE 

Konsultasieproses 

Die finalisering van beleid met betrekking tot uittredingshervormings duur 
voort, en belastingpligtiges moet nog twee jaar vir ’n resultaat wag. Dit laat 
egter vrae oor breër beleid ontstaan, spesifiek oor hoe wetgewing 
goedgekeur is voordat konsultasie voltooi is of ten volle in ag geneem is. 
Vanjaar se begroting sluit twee ander aangeleenthede in wat ook hierdie 
beginsel raak, naamlik die dubbele belasting van artikel 8C en die 
herroeping van die terughoudingsbelasting op dienste. Verdere 
beraadslaging tussen die SAIGR en sowel die Parliament as die Nasionale 
Tesourie is nodig ten einde duidelikheid oor hierdie aangeleenthede en ’n 
konstruktiewe pad vorentoe te kry. 
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Belastingonkostes 

Belastingonkostes verteenwoordig die inkomstebelasting wat deur die 
Regering verbeur word om sekere beleidsriglyne te bevorder. Dit blyk 
duidelik uit vanjaar se begroting dat die kleinsakekorporasie (KSK) -
aansporing goed werk en so ook die motorindustrie ontwikkelingsprogram. 
’n Verskeidenheid ander aansporings, insluitend die navorsing- en 
ontwikkeling- en leerlingskaptoelaes, het egter sedert die 2011 basisjaar 
afgeneem. Nog vrae sal gestel moet word oor wat die struikelblokke is wat 
voorkom dat belastingpligtiges hierdie aansporings met sukses opneem. 

Verskuiwing in beleid oor indirekte belasting 

Geen belastingverhogings rakende die drie tradisionele groot belastings, 
naamlik persoonlike inkomstebelasting, maatskappybelasting en BTW, is 
aangekondig nie. Die begroting het egter ’n verskeidenheid nuwe indirekte 
belastings ingestel, wat wissel van suikerbelasting en buitebandbelasting tot 
die algemene brandstofheffing, wat nog ’n algemene inkomstegenereerder 
is. Daar is ’n duidelike tendens van ’n verskuiwing in die belastingmengsel 
vanaf direkte na indirekte belastings. Met koolstofbelasting nog in die 
vooruitsig, sal belastingpligtiges meer ontledings van die onkostes moet 
doen om hul werklike belastingblootstelling, wat nou in ander onkostes 
verskuil sal wees, te bepaal. Hierdie belastings het ook ’n direkte uitwerking 
op die prysvasstelling van goedere en dienste en dit is dus belangrik om dit 
binne ’n belastingpligtige se besigheid te oorweeg, aangesien dit 
mededingendheid, veral op ’n globale skaal waar mededingers moontlik nie 
aan sodanige kostes blootgestel is nie, raak.  
 
Veranderinge in die skuldmengsel 

Een van die grootste verwagtinge van vanjaar se begroting was dat daar 
pogings sou wees om kwellings deur graderingsagentskappe in verband 
met Suid-Afrika se vermoë om sy skuld te betaal, te besweer. Een van die 
belangrikste sterkpunte, soos deur hierdie graderingsagentskappe uitgelig, 
was die Nasionale Tesourie se vermoë en praktyk om feitlik uitsluitlik van 
plaaslike skuld gebruik te maak. Dit beteken dat Suid-Afrika se skuld nie 
beduidend aan skommelinge in die rand blootgestel is nie. Die begroting 
stel met reg voor dat skuld oor die volgende paar jaar verminder moet word. 
Dit is egter kommerwekkend dat vanjaar se begroting voorstel dat die 
buitelandse skuldkomponent gedurende hierdie verminderingsiklus bykans 
verdubbel, wat in werklikheid beteken dat plaaslike skuld vir buitelandse 
skuld verruil word. Dit is onduidelik of hierdie voorstel deur beleid of ander 
oorwegings aangedryf is, en meer duidelikheid sal verkry moet word ten 
einde te begryp waarom hierdie besluit geneem is.  
 
Onsekerheid oor die befondsingstekort 

Die begrotingstekort is deur ’n mengsel van belastingverhogings en 
besnoeiings in onkostes aangespreek. Die Minister het egter verklaar dat 
R15 biljoen per jaar vir die volgende paar jaar onbefonds bly. Die begroting 
noem dat die befondsing vir hierdie tekort met verloop van tyd deur 
voorstelle, waarskynlik in die mediumtermynbegrotingstoespraak, vasgestel 
sal word. Daar is egter uitdruklik opgemerk dat hierdie befondsingsmodelle 
belastings soos ’n weeldebelasting, ’n bykomende persoonlike 
inkomstebelastingkoers of ’n toename in die BTW-koers kan insluit.  
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4. INDIVIDUE EN TRUSTS 

Verligting vir individue  

Persoonlike inkomstebelasting 

Om die impak van inflasie op laer- en middelinkomsteverdieners te 
verminder, sal die primêre korting en die onderste drie inkomsteskale met 
onderskeidelik 1,8% en 3,4% aangepas word. Die belastingvrye drempel vir 
natuurlike persone onder 65 jaar sal vanaf R73 650 tot R75 000 styg. 

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.  

Bydraes 

Belastingkrediete vir mediese skemafooie  

Die maandelikse belastingkrediete vir mediese skemafooie sal op 1 Maart 
2016 vanaf R270 tot R286 per maand vir die belastingpligtige en die eerste 
afhanklike styg. Die maandelikse belastingkrediet vir elke bykomende 
afhanklike sal vanaf R181 tot R192 styg. 

Ander belastingvoorstelle wat individue raak 

Uittredingshervormings 

Toelaatbare aftrekking vir byvoordeel van werkgewerbydraes aan 
uittreefondse: Artikel 11(k)(iii) van die Inkomstebelastingwet (die Wet) het 
die toelaatbare aftrekking vir die byvoordeel van werkgewerbydraes 
onopsetlik tot die werklike waarde van die werkgewer se bydrae beperk. In 
die geval van uittreefondse waar die voordele uit komponente afgesien van 
slegs omskrewe bydraekomponente bestaan, word die byvoordeelwaarde 
egter ingevolge die Sewende Bylae van die Wet deur ’n formule bepaal en 
kan dit die werklike werkgewerbydrae oorskry.  

In hierdie geval sou die beskikbare aftrekking nie in ooreenstemming wees 
met die byvoordeelwaarde van die werkgewer se bydrae nie en sou enige 
surplusbedrag belasbaar word. Dit was nie die oorspronklike bedoeling nie 
en  ’n wysinging sal met inwerkingtreding vanaf 1 Maart 2016 aangebring 
word om ’n aftrekking op tot die volle waarde van die byvoordeel van die 
werkgewer se bydrae toe te laat, mits dit ingevolge paragraaf 12D van die 
Sewende Bylae van die Wet waardeer word. 

Passiewe inkomste-aftrekking: Voor 1 Maart 2016 kon belastingpligtiges, tot 
’n sekere perk, uittredingsannuïteitsfondsbydraes teen hul passiewe of nie-
handelsinkomste aftrek. Die huidige bewoording van artikel 11(k) van die 
Wet laat nie hierdie verrekening toe nie. Daar word voorgestel dat artikel 
11(k) van die Wet gewysig word om toe te laat dat bydraes tot uittreefondse, 
onderworpe aan die beskikbare perke, teen passiewe inkomste afgetrek kan 
word.  



 

Bladsy 7 van 27 

Oorrol van surplus bydraes voor 1 Maart 2016: Daar word voorgestel dat 
artikel 11(k) van die Wet gewysig word om die oorrol van surplus bydraes 
tot uittredingsannuïteits- en pensioenfondse wat op tot 29 Februarie 2016 
geakkumuleer het, toe te laat.  

Volgorde van toelaatbare aftrekkings: Om die volgordereël vir die 
berekening van toelaatbare aftrekkings by die vasstelling van belasbare 
inkomste reg te stel, word voorgestel dat die toelaatbare artikel 11(k)-
aftrekking van die Wet voor die toelaatbare artikel 18A-aftrekking bereken 
word. 

Opheffing van die vereiste vir ’n belastingaanwysing om belastingvrye 
oordragte vanaf pensioen- na voorsorgfondse te bewerkstellig: Die 2015 
uittredingshervormings maak voorsiening vir belastingvrye oordragte vanaf 
pensioen- na voorsorgfondse. Voor die wysiging het belastingvrye oordragte 
vanaf pensioen- na voorsorgfondse ’n belastingaanwysing vanaf die SAID 
vereis. Daar word voorgestel dat hierdie vereiste vir ’n belastingaanwysing 
opgehef word, aangesien dit nie meer op hierdie oordragte van toepassing 
is nie. 

Waardasie van bydraes aan omskrewe voordeel pensioenfondse gemaak: 
Paragraaf 12D van die Sewende Bylae maak slegs voorsiening vir bydraes 
werklik deur die werkgewer of werknemer aan sekere uittreefondse 
gemaak, en sluit bydraes namens die werkgewer of werknemer 
(byvoorbeeld deur die uittreefonds) gemaak uit. Daar word voorgestel dat 
paragraaf 12D van die Sewende Bylae gewysig word om alle bydraes ten 
voordeel van die lid gemaak, in te sluit. 

Ander tegniese wysigings van paragraaf 12D word ook voorgestel. 

Gevestigde regte vir voorsorgfondslede – egskeidingsbevelskikkings: Ten 
einde gevestigde regte (d.i. bydraes voor 1 Maart 2016 gemaak) in die 
geval van egskeiding billik toe te deel, word voorgestel dat die onttrekking 
van uittreevoordele wat uit egskeidingsbevelskikkings ontstaan, 
proporsioneel toegedeel word as ’n vermindering teen sowel die gevestigde 
reg- en die nie-gevestigde reg-gedeeltes van die uittreebelang.  

Gevestigde regte van voorsorgfondslede – verpligte oordrag: 
Voorsorgfondslede ouer as 55 jaar mag vanaf 1 Maart 2016 aanhou om tot 
daardie voorsorgfonds by te dra sonder die verpligting om ’n annuïteit met 
uittrede te koop. Indien hulle egter oorgaan na ’n ander uittreefonds, sou 
enige toekomstige bydraes tot daardie fonds nie van annuïtisering vrygestel 
wees nie.   

Daar word voorgestel dat verpligte oordragte (deur die sluiting van ’n 
uittreefonds) nie die lid se vermoë affekteer om verdere bydraes, wat as ’n 
enkelbedrag geneem kan word, te maak nie. Bykomende tegniese 
regstellings word vereis om hieraan uitvoering te gee.  

Bydraes tot buitelandse pensioene, annuïteite en uitbetalings: Die hantering 
van bydraes tot buitelandse fondse en die belasting van betalings uit 
buitelandse fondse sal hersien word, met inagneming van die 
belastingbeleid vir Suid-Afrikaanse uittreefondse. Dit is ’n positiewe skuif, in 
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die lig van voorleggings wat die SAIGR in die verlede in verband met hierdie 
aangeleentheid aan die Nasionale Tesourie gemaak het. 

Suikerbelasting 

Vetsug wat uit die oormatige verbruik van suiker spruit, is globaal ’n bron 
van kommer en Suid-Afrika is geen uitsondering nie. In ooreenstemming 
met globale tendense stel die regering voor dat ’n belasting op suiker-
versoete drankies met inwerkingtreding vanaf 1 April 2017 ingestel word om 
die oormatige verbruik van suiker te help ontmoedig. 

Byvoordele  

Duidelikheid in verband met uitreiking van ’n aanslag vir die herberekening 
van byvoordeel: Paragraaf 3(2) van die Sewende Bylae van die Wet laat die 
SAID-kommissaris toe om in sekere omstandighede die kontantekwivalent 
van ’n byvoordeel her vas te stel en òf die werkgewer òf die werknemer aan 
te slaan. Daar is onsekerheid oor die omstandighede wat hiertoe aanleiding 
kan gee. Om duidelikheid te verskaf, word voorgestel dat paragraaf 3(2) van 
die Sewende Bylae in ooreenstemming gebring word met die bewoording 
van paragraaf 5(2) van die Vierde Bylae.  

Ooreenstemming van die omskrywing van private reise: Dit is in die praktyk 
vir werkgewers moeilik om die begrip van private reise toe te pas. Die 
verskil in die bewoording van die omskrywing van private reise in artikel 8 
en die Sewende Bylae van die Wet dra by tot die verwarring. Om dit reg te 
stel word voorgestel dat die bewoording van die twee bepalings in 
ooreenstemming met mekaar gebring word. 

Verhoogde aansporing vir verskaffing van beurse deur werkgewers: Daar 
word voorgestel dat die inkomstedrempel vir werknemers om in aanmerking 
te kom vir toegang tot belastingvrystelling van die byvoordeel met 
betrekking tot beurse toegestaan deur werknemers vanaf R250 000 tot 
R400 000 verhoog word en dat daar ’n verhoging in die waarde van 
kwalifiserende beurse vanaf R10 000 tot R15 000 vir NQF-vlakke 1–4 en 
vanaf R30 000 tot R40 000 vir NQF-vlakke 5–10 is. 

Belastingvrye beleggings  

Ooreenstemming van behandeling vir boedelbelastingdoeleindes: 
Belastingvrye beleggings is vanaf 1 Maart 2015 ingestel om individue aan te 
moedig om te spaar. Die regering het daarvan bewus geword dat hierdie 
voordeel misbruik word om boedelbelasting te vermy en 
teenvermydingswetgewing word voorgestel om spesifieke aangeleenthede 
wat geïdentifiseer is, aan te spreek. 

Dividendbelastingaanslae in die konteks van belastingvrye beleggings: Daar 
word van beleggers wat dividende uit belastingvrye beleggings ontvang, 
verwag om met ontvangs van die dividendbetalings ’n belastingvrye 
dividendbelastingaanslag by die SAID in te dien. Daar word voorgestel dat 
’n wysiging aangebring word om hierdie vereiste te skrap.  

Oordragte tussen diensverskaffers: Die inwerkingstredingsdatum om 
oordragte vanaf belastingvrye beleggings tussen diensverskaffers toe te 
laat, sal vanaf 1 Maart 2016 tot 1 November 2016 uitgestel word om 
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diensverskaffers meer tyd te gee om die administratiewe prosesse wat vir 
hierdie oordragte vereis word, te finaliseer.  

Aandeelaansporingskemas vir werknemers 

Opheffing van moontlike dubbele belasting: Indien ’n belastingpligtige ’n 
beperkte ekwiteitsinstrument met ’n waarde ontvang, moet dit ten spyte van 
die beperkings in jaar 1 by bruto inkomste ingesluit word. Met vestiging 
moet die wins met die instrument, ingevolge paragraaf (n) van die 
omskrywing van bruto inkomste saamgelees met artikel 8C, in die jaar van 
vestiging by bruto inkomste ingesluit word. Dit kan tot dubbele belasting lei 
en daar word voorgestel dat die verkryging van aandele onderworpe aan die 
bepalings van artikel 8C van die Wet spesifiek van paragraaf (c) van die 
omskrywing van bruto inkomste uitgesluit word.  

Aanspreek van omseiling van die reëls van artikel 8C: Hoewel artikel 8C 
sommige van die geïdentifiseerde belastingvermydings aanspreek, hanteer 
die huidige reëls nie in toereikende mate sommige skemas waar beperkte 
aandele wat deur werknemers gehou word, in ruil vir ’n bedrag wat as ’n 
dividend kwalifiseer, gelikwideer word nie. Daar word voorgestel dat die 
huidige reëls hersien word om dit aan te spreek.  

Insluiting van sekere dividende in die omskrywing van besoldiging: Sekere 
dividende uit beperkte ekwiteitsinstrumente ontvang, kwalifiseer nie vir ’n 
inkomstebelastingvrystelling nie en is met aanslag van die direkteure en 
werknemers belasbaar. Daar word voorgestel dat hierdie belasbare 
dividende spesifiek by die omskrywing van besoldiging vir werknemer-
belastingdoeleindes ingesluit word.  

Werknemers van buitelandse werkgewers in Suid-Afrik a aangewys as 
voorlopige belastingpligtiges 

Indien buitelandse werkgewers in Suid-Afrika nie werknemersbelasting 
aftrek nie, moet plaaslike werknemers ingevolge die Vierde Bylae van die 
Wet voorlopige inkomstebelasting betaal. Daar word voorgestel dat die 
Kommissaris (SAID) hulle by wyse van ’n openbare kennisgewing van hul 
status in kennis stel, in plaas daarvan om individuele kennisgewings uit te 
reik. 

Aanwysings aangevra vir enkelbedraguitbetalings 

Daar is uitsonderings op die reël dat werkgewers in die geval van 
enkelbedraguitbetalings by die Kommissaris moet vasstel wat die korrekte 
bedrag van werknemerbelasting is wat weerhou moet word voordat die 
betaling gemaak word. Daar word voorgestel dat die voorsiening vir hierdie 
uitsonderings opgehef word.  

Skrapping van uitsluiting van die berekening van bo ete  

Die boete vir die onderbetaling van voorlopige belasting is gegrond op ’n 
persentasie van normale belasting betaalbaar nadat kortings en belasting 
reeds betaal in ag geneem is. Sekere eenmalige betalings, soos uittree-
enkelbedrae en skeidingsvoordeelbetalings, is uitgesluit by die berekening 
van die boete omdat dit vooraf afsonderlik belas word. Daar word van 
belastingpligtiges verwag om voorlopige belasting op die ander bedrae 
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gelys in paragraaf (d) van die omskrywing van bruto inkomste te betaal, 
omdat hierdie bedrae nie ingevolge die enkelbedrag belastingtabelle belas 
word nie. Deur hierdie bedrae by die boeteberekening uit te sluit, word 
belastingpligtiges egter nie gepenaliseer indien hulle versuim om die 
vereiste voorlopige belasting te betaal nie. Om dit reg te stel, word 
voorgestel dat die uitsluiting van die paragraaf (d)-bedrae wat  nie ingevolge 
die spesiale tabelle belas word nie, geskrap word.  

Datum waarop die beraming van tweede voorlopige bel asingbetaling 
ingedien moet word 

’n Voorlopige belastingpligtige is nie onderworpe aan die 
onderbetalingsboete nie, indien ’n raming vir die tweede voorlopige 
belastingtydperk voor die betaaldatum van die daaropvolgende voorlopige 
belastingbetaling ingedien word. Daar word voorgestel dat hierdie 
grasietydperk op die datum van aanslag van die toepaslike jaar sluit. 

Maatreëls om belastingvermyding deur trusts te voor kom 

Daar is gemerk dat sommige belastingpligtiges trusts gebruik om die 
betaling van boedelbelasting en skenkingsbelasting te vermy. Indien die 
stigter van ’n trust byvoorbeeld sy of haar bates aan die trust verkoop, en ’n 
rentevrye lening aan die trust toestaan, gee dit nie aanleiding tot 
skenkingsbelasting nie en die bates word nie met afsterwe in sy of haar 
boedel ingesluit nie. Ten einde belastingpligtiges se vermoë om rykdom oor 
te dra sonder om belas te word te beperk, stel die regering voor dat die 
bates wat by wyse van ’n lening aan ’n trust oorgedra word, by afsterwe by 
die boedel van die stigter (die aanname is dat dit die lener/skenker beteken) 
ingesluit word en dat die rentevrye lenings aan trusts as skenkings 
gekategoriseer word. Bykomende maatreëls om die gebruik van 
diskresionêre trusts vir inkomsteverdeling en ander belastingvoordele te 
gebruik, sal ook oorweeg word. 

5. MAATSKAPPYE 

Maatskappybelastingkoerse 

Geen verandering aan maatskappybelastingkoerse is voorgestel nie. 

Hibriede skuldinstrumente  

Daar word voorgestel dat ’n toegewing gemaak word sodat 
skuldinstrumente onderworpe aan ’n ondergeskikstellingsooreenkoms 
uitgesluit word uit artikel 8F hibriede skuldinstrumente. 

Bate-vir-aandeeltransaksies vir natuurlike persone in diens van ’n 
maatskappy 

Bate-vir-aandeeltransaksie gee nie aanleiding tot ’n kapitaalwinsgebeurtenis 
wanneer die transaksie tussen ’n persoon en ’n maatskappy is, en die 
persoon òf ’n kwalifiserende belang in die maatskappy hou òf ’n natuurlike 
persoon is wat voltyds vir die maatskappy werk nie.  Die kwalifiserende 
voorwaardes is ingestel om te verseker dat slegs beduidende en 
langtermynoordragte van bates-vir-aandele uit die vrystelling voordeel trek, 
en om die inkorporasie van professionele diensfirmas te steun. Aangesien 
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sommige belastingpligtiges egter aangedui het dat die perke van die 
voorwaardes onduidelik is, word voorgestel dat artikel 42 van die Wet ter 
wille van duidelikheid gewysig word.  

Vermydingskemas ten opsigte van beskikking oor aand ele 

Een van die skemas wat gebruik word om die belastinggevolge van 
aandeelbeskikkings te vermy, behels dat die maatskappy aandele by die 
verkoper terugkoop en nuwe aandele aan die koper uitreik. Die verkoper 
ontvang betaling in die vorm van dividende, wat moontlik vrygestel is van 
dividend- en normale belasting, en die bedrag deur die koper betaal kan 
moontlik as toegevoegde belastingkapitaal kwalifiseer. So ’n transaksie is, 
in wese, die verkoop van aandele wat aan belasting onderworpe behoort te 
wees. Die wydverspreide gebruik van hierdie reëlings dien ondersoek te 
word om vas te stel of bykomende teenmaatreëls benodig word.  

Belastingimplikasies van aandeelleningsreëlings  

As gevolg van ’n 2015-wysiging is daar geen inkomstebelasting- en effekte-
oordragimplikasies indien ’n genoteerde aandeel vir ’n beperkte tydperk van 
12 maande as kollateraal in ’n aandeleleningsreëling oorgedra word nie. 
Hoewel die belastingverligting verwelkom word, is daar kommer dat die 12-
maande beperkingsreël te beperkend is. Hierdie voorwaarde sal saam met 
ander aspekte hersien word. 

Verfyning van die bepalings rakende aandele deur de rde partye 
gerugsteun 

Wettige transaksie voor 2012: Die regering het in 2012 nuwe reëls ingestel 
om vermydingskwessies rakende transaksies en reëlings in verband met 
voorkeuraandele met dividendopbrengste, wat deur derde partye 
gerugsteun word, te hanteer. Hierdie dividendopbrengste word ingevolge 
die nuwe reëls as gewone inkomste behandel. Omdat die reëls moontlik 
wettige transaksies en reëlings kan raak, sal die regering dit oorweeg om 
die reëls met betrekking tot daardie transaksies wat voor 2012 aangegaan 
is, te verslap. 

Daarbenewens sal bykomende maatreëls oorweeg word om die ontduiking 
van teenvermydingsmaatreëls wat na die 2012-wysigings aan die lig gekom 
het, stop te sit. 

Oorgangsbelastingaangeleenthede wat uit die reguler ing van 
verskansingsfondse spruit 

Daar is sekere scenarios waarin die belastingverligting wat deur die 
Wysigingswet op Belastingwette (2015) verskaf is om met die oorgang van 
die verskansingsindustrie na ’n nuwe gereguleerde belastingregime te help, 
beperk word en nie op sekere truststrukture van verskansingsfondse van 
toepassing is nie. Dit is die geval met die belastingverligting vir bate-vir-
aandeel- en amalgamasietransaksies. Daar word voorgestel dat voorsiening 
gemaak word vir die aanspreek van hierdie scenarios.   
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Belasting van eiendomsinvesteringstrusts (EITs) 

Kwalifiserende uitkeringreël: Aangesien verhalings soos byvoorbeeld 
gebouetoelaes wat voorheen geëis is by die omskrywing van bruto inkomste 
in die Wet ingesluit is, kan dit die 75% rente-inkomste-ontleding raak wat 
gebruik word om die kwalifiserende uitkering van toepassing op EITs te 
bepaal. Daar word voorgestel dat die bepalings in verband met die 
kwalifiserende uitkeringsreël in artikel 25BB van die Wet hersien word om 
hierdie anomalie te skrap.  

Interaksie tussen EITs en artikel 9C: Die huidige bepalings van artikel 9C 
van die Wet is ontoepaslik vir EITs, aangesien dividende vanaf EITs 
ontvang belasbaar is maar die uitgawes aangegaan om hierdie belasbare 
dividend voort te bring nie aftrekbaar is nie. Om hierdie anomolie uit die weg 
te ruim, word voorgestel dat artikel 9C(5) gewysig word om aandele in EITs 
uit te sluit. 

Solvensie-assessering en bestuursraamwerk vir 
langtermynversekeraars  

Die Versekeringswetsontwerp, wat uitvoering gee aan die Raad op 
Finansiële Dienste se raamwerk vir ‘solvency assessment and 
management’ (SAM) vir langtermyn- en korttermynversekeraars, sal 
waarskynlik in 2017 in werking tree. Gevolglik het die Parlement voorgestel 
dat die veranderinge om die belastingwaardasiemetode vir langtermyn-
versekeraars in ooreenstemming te bring met SAM, wat deel van die 2015 
Wetsontwerp op die Wysiging van Belastingwette was, in 2016 verder 
oorweeg word.  

Waagkapitaalbefondsing vir klein besighede  

Befondsing bly een van die grootste uitdagings vir klein besighede. Ten 
einde ekwiteitsbefondsers aan te moedig om in klein besighede te belê, is 
die waagkapitaal maatskappyregime in 2008 ingestel. Tans is 31 
waagkapitaalmaatskappye geregistreer. Die regering is daarvan bewus dat 
die toepassing van sekere bepalings op hierdie maatskappye daartoe kan 
lei dat potensiële beleggers planne om van hierdie aansporing gebruik te 
maak laat vaar. Maatreëls om hierdie onopsetlike gevolg te temper, sal 
ondersoek word.  

Stedelike ontwikkelingsones  

Die belastingaansporing aan stedelike ontwikkelingsones vir die 
bevordering van stedelike vernuwing was suksesvol en daarom word 
voorgestel dat hierdie belastingaansporing aan meer munisipaliteite 
beskikbaar gestel word, onderworpe aan die toepassing van ’n streng stel 
kriteria. 

Kleinsakekorporasies (KSKs) in spesiale ekonomiese sones (SESs) 

Toe die belastingaansporing vir SESs in 2013 ingestel is, was daar geen 
duidelikheid oor die belastingbehandeling van KSKs wat in SESs geleë is 
nie. Daar word voorgestel dat die wetgewing gewysig word om dit duidelik 
te maak dat KSKs aan maatskappy- inkomstebelasting teen òf die 
toepaslike progressiewe koers òf teen 15%, welke ook al die laagste is, 
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belas word. Om vir die 15%-koers in aanmerking te kom, sal die KSK nog 
steeds moet voldoen aan die bepalings van artikel 12R van die Wet. 

Belastinghantering van die Nasionale 
Behuisingsfinansieringskorporasie (NBFK) 

Die Departement van Menslike Nedersettings is besig om al sy menslike 
nedersetting finansieringsinstansies in die NBFK te konsolideer. Daar word 
voorgestel dat ’n spesiale belastingvrystelling, soortgelyk aan dié verskaf 
aan sekere regeringsentiteite, aan die NBFK toegestaan word. Verdere 
wysigings sal oorweeg word om te verseker dat die oordrag van bates vanaf 
die Department se huidige ontwikkelingsfinansieringsinstansies na die 
NBFK belastingneutraal is. 

Belastinghantering van grond ingevolge grondhervorm ingsinisiatiewe 
geskenk  

Belastingwetgewing maak tans voorsiening vir belastingverligting vir grond 
geskenk vir grondhervorming. Hierdie belastingverligting sluit nie alle 
regeringsinisiatiewe vir grondhervorming in nie en daar word voorgestel dat 
die wetgewing gewysig word om daardie wat by die Nasionale 
Ontwikkelingsplan ingesluit is, te dek.  

Duidelikheid oor die belastinghantering van staatst oekennings 

Staatstoekennings wat nie in die Elfde Bylae van die Wet gelys word nie, 
kan steeds buite die omskrywing van bruto inkomste val indien dit van ’n 
kapitale aard is. Daar word voorgestel dat staatstoekennings by bruto 
inkomste ingesluit word en dat die Elfde Bylae die enigste meganisme is vir 
die bepaling of dit belasbaar is of nie. 

6. INTERNASIONAAL 

Onttrekking van terughoudingsbelasting op diensgeld e  

In ’n poging om onvoorsiene kwessies, insluitend onsekerheid oor die 
toepassing van plaaslike belastingwetgewing en belastingregte ingevolge 
belastingooreenkomste op te los, word voorgestel dat 
terughoudingsbelasting op diensgelde uit die Wet geskrap word en 
ingevolge die bepalings van rapporteerbare reëlings in die Wet op 
Belastingadministrasie hanteer word.  

Buitelandse maatskappye en kollektiewe beleggingske mas  

Artikel 9D belas Suid-Afrikaanse eienaars van beheerde buitelandse 
maatskappye op bedrae gelykstaande aan daardie entiteite se netto 
inkomste. Dit het nadelige gevolge vir kollektiewe beleggingskemas wat 
aandele in buitelandse kollektiewe beleggingskemas hou. Daar is 
onsekerheid of dit die plaaslike fonds of die belegger in die plaaslike fonds 
is wat geag moet word die houer van die deelnemingsregte in die 
buitelandse kollektiewe beleggingskema te wees. Duidelikheidshalwe word 
voorgestel dat kollektiewe beleggingskemas uitgesluit word uit die 
toepassing van artikel 9D op beleggings wat in buitelandse maatskappye 
gemaak word.  
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Afrekking van oninbare skuld 

Artikel 11(i) maak voorsiening vir ’n aftrekking van enige skuld verskuldig 
aan die belastingpligtige wat gedurende die jaar oninbaar geword het, mits 
hierdie bedrag by die belastingpligtige se inkomste ingesluit is of was. Waar 
’n belastingpligtige, wat nie ’n geldlener is nie, ’n bedrag wat in ’n 
buitelandse geldeenheid gedenomineer is aan ’n ander persoon geleen het, 
word enige valutaverskille wat met betrekking tot sodanige lening onstaan 
as ’n insluiting in of aftrekking van inkomste, na gelang van die geval, by die 
vasstelling van belasbare inkomse in berekening gebring. 

Waar sodanige lening egter oninbaar word, is geen aftrekking ingevolge 
artikel 11(a) met betrekking tot enige valutawinste by inkomste beskikbaar 
nie, en is die belastingpligtige nie op belastingverligting geregtig nie. 
Wysigings aan artikel 11(i) word voorgestel om dit aan te spreek. 

Terughoudingsbelasting op rente waar rente afgeskry f word 

Die Wet vereis dat belasting teruggehou word op rente wat aan ’n 
buitelandse persoon betaal is. Rente word geag betaal te word op die 
datum waarop die rente verskuldig en betaalbaar word. In situasies waar 
terughoudingsbelasting op rente betaal word wat verskuldig en betaalbaar 
word, maar die rente daarna as oninbaar afgeskryf word, is daar geen 
meganisme vir ’n terugbetaling van terughoudingsbelasting op rente wat 
alreeds betaal is nie. Daar word voorgestel dat ’n meganisme ontwikkel 
word om vir ’n terugbetaling van terughoudingsbelasting betaal op rente 
voorsiening te maak. 

Beskerming van die belastingbasis en hipotetiese bu itelandse 
belasting betaalbaar weens belastingverliese van ’n  buitelandse groep 

’n Hoë-belastingvrystelling is in 2009 vir beheerde buitelandse maatskappye 
(BBM) ingestel. As gevolg hiervan is alle BBM-inkomste in Suid-Afrika 
vrygestel van belasting in gevalle waar die BBM ’n bedrag van buitelandse 
belasting betaal wat gelykstaande is aan minstens 75% van die belasting 
wat in Suid-Afrika verskuldig en betaalbaar sou gewees het indien die BBM 
’n Suid-Afrikaanse inwoner was. Die hoë-belastingvrystelling is gegrond op 
’n berekening van ’n hipotetiese bedrag van buitelandse belasting, deur die 
buitelandse groepsmaatskappye se verliese buite rekening te laat. 

Die regering is bewus daarvan dat in die toepassing van hierdie berekening 
’n vrystelling toegestaan word in situasies waar geen buitelandse belasting 
in werklikheid betaalbaar is nie. Daarbenewens sou, in die afwesigheid van 
die hoë-belastingvrystelling, geen buitelandse belastingkortings in hierdie 
verband toegestaan gewees het ten einde ekonomiese dubbele belasting te 
vermy nie. Ten einde hierdie onopsetlike anomalie aan te spreek, word 
voorgestel dat die aanpassing vir buitelandse groepverliese by die 
berekening van die hoë-belasingvrystelling geskrap word. 
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7. OMGEWINGSBELASTINGS 

Koolstofbelasting 

Die wetsontwerp op koolstofbelasting is in November 2015 gepubliseer en 
tot op datum is 90 kommentaar ontvang. Die wetsontwerp sal gewysig word 
om openbare kommentaar en verdere konsultasie in ag te neem. 

Buitebandheffing 

Die buitebandheffing wat in die 2015 begroting voorgestel is, is gemik op die 
vermindering van vermorsing terwyl hergebruik, herbenutting en herwinning 
aangemoedig en storting in opvullingsterreine ontmoedig word. Hierdie 
heffing sal teen ’n koers van R2,30 per kg van  buitebande geïmplementeer 
word en op 1 Oktober 2016 in werking tree. Die heffing sal die huidige 
fooireëlings vir buitebande wat deur die Departement van Omgewingsake 
gereguleer word, vervang. 

Gloeilampbelasting  

’n Omgewingsheffing op gloeilampe is in 2009 ingestel om die gebruik van 
meer doeltreffende kompakte fluoressentligte aan te moedig en 
elektrisiteitsaanvraag te verminder. Hierdie heffing is laas in 2013 verhoog. 
Om inflasie in berekening te bring, word voorgestel dat die heffing vanaf R4 
tot R6 per gloeilamp met inwerkingtreding vanaf 1 April 2016 verhoog word. 

Heffing op plastieksakke 

Die doel van hierdie heffing, wat die afgelope tien jaar in plek is, is om die 
verspreiding van plasieksakke wat as windverstrooide rommel of in 
afvalfasiliteite eindig, teen te werk. Dit het oor die algemeen gehelp om die 
produksie en invoer van plastieksakke te verminder. Die heffing is laas in 
2013 verhoog. Die regering is van voorneme om die heffing vanaf 6 sent tot 
8 sent per sak met inwerkingtreding vanaf 1 April 2016 te verhoog, om 
inflasie in berekening te bring. 

Motorvoertuigemissiebelasting  

Die doel van die motorvoertuigemissiebelasting is om verbruikers aan te 
moedig om meer brandstofdoeltreffende voertuie met lae 
koolstofvrystellings te gebruik, en om vervaardigers aan te moedig om 
brandstofdoeltreffendheid te verbeter. Om vol te hou met hierdie strategie, 
stel die regering die implementering van ’n kombinasie inflasionêre 
aanpassing voor gegrond op die 2013–2015 tydperk, met inwerkingtreding 
vanaf 1 April 2016. Dit sal die belastingkoers vir passasiersvoertuie vanaf 
R90 tot R100 vir elke gram van emissies/km bo 120g CO2/km en vir 
dubbelkajuitvoertuie, vanaf R125 tot R140 vir elke gram van emissies/km bo 
175 g CO2/km verhoog. 

Bevordering van volhoubare praktye vir ’n skoner om gewing 

Ten einde belastingpligtiges aan te moedig om meer omgewingsvriendelike 
besluite te neem, sal kapitaaltoelaes in sekere gevalle aangepas word, 
spesifiek in verband met opgradering van raffinaderye en aansporings vir 
hernubare energie. 
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8. INDIREKTE BELASTING 

Belasting op toegevoegde waarde (BTW) 

Denkbeeldige insetbelasting op goedere wat goud bev at  

Veranderinge is in 2014 aangebring aan die Wet op BTW om goedere wat 
goud bevat uit te sluit uit die omskrywing van tweedehandse goed. Dit het 
onder die regering se aandag gekom dat die uitsluiting van goedere wat 
goud bevat uit hierdie omskrywing te beperkend is, veral in situasies waar 
die goudinhoud van sodanige goedere minimaal of onbenullig is. Daar word 
voorgestel dat die 2014 wysiging hersien word om hierdie anomalie uit te 
skakel.  

Belasting van nieuitvoerende direkteursfooie 

Ingevolge die Inkomstebelastingwet en die Wet op BTW kan ’n 
nieuitvoerende direkteur se fooie onderworpe aan sowel 
werknemersbelasting as BTW wees. Daar is verskillende menings of 
werknemersbelasting van hierdie fooie afgetrek moet word en of die 
direkteur as ’n BTW-ondernemer moet registreer. Daar word voorgestel dat 
hierdie aangeleenthede ondersoek word om duidelikheid te kan verskaf. 

Subsidies uit die Nasionale Vaardigheidsfonds en di e sektor onderrig- 
en opleidingsowerhede 

Die Wet op BTW ken ’n nulkoers toe aan subsidies wat deur sektor 
onderrig- en opleidingsowerhede (SETAs) toegeken word, maar noem nie 
spesifiek daardie toegeken deur die Nasionale Vaardigheidsfonds nie. 
Ooreenstemming van die BTW-behandeling van hierdie twee toekennings 
sal oorweeg word. 

Lojaliteitsprogramme 

Daar is geen bepalings in die Wet op BTW in verband met 
lojalteitsprogramme en die BTW-implikasies van die aflossing van 
lojaliteitspunte nie. Daar word voorgestel dat lojaliteitsprogramme ontleed 
en wetswysigings oorweeg word om duidelikheid oor die BTW-hantering 
daarvan te verskaf. Bepalings in verband met geskenkbewyse sal ook 
hiersien word om te bepaal of dit gewysig moet word. 

Vasgestelde waarde van maatskappymotors 

BTW Regulasie 2835 spesifiseer ’n metode vir die vasstelling van die 
vasgestelde waarde van ’n maatskappymotor vir doeleindes van 
uitsetbelasting. Hierdie metode verskil van die metode voorgeskryf in 
paragraaf 7(1) van die Sewende Bylae van die Inkomstebelastingwet. 
Hierdie verskille het daartoe gelei dat werkgewers en 
betaalstaatbestuurders die vasgestelde waarde van die maatskappymotors 
by wyse van twee metodes bereken en twee stelle rekords hou, wat ’n 
administratiewe las skep. Daar word voorgestel dat die bepalings van BTW 
Regulasie 2835 in ooreenstemming met die bepalings van die Sewende 
Bylae van die Inkomstebelastingwet gebring word. 
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Afstanddoening en kansellasies van skuld 

Afstanddoening en kansellasies is nie by die omskrywing van finansiële 
dienste ingesluit nie. Ondernemers wat afstand doen van skuld of dit 
kanselleer, verskaf ’n diens deur die afstanddoening van ’n reg. Skuld 
tussen verbonde persone waarvan afstand gedoen word of wat 
gekanselleer word sou aanleiding gee tot ’n uitsetbelastingaanspreeklikheid 
bereken teen die opemarkwaarde van die bedrag waarvan afstand gedoen 
is, alhoewel geen vergoeding ontvang sal word nie. Afstanddoening van die 
reg om geld te ontvang (afstanddoening van ’n skuldsekuriteit) kan ook 
geag word ’n afsonderlike lewering te wees. Daar word voorgestel dat die 
belastingimplikasies in verband met hierdie lewerings ontleed word om te 
bepaal of ’n wetswysiging benodig word. 

Ooreenstemming van verjaringstermyne 

’n Persoon mag ’n bedrag aftrek van die uitsetbelasting toeskryfbaar aan ’n 
later belastingtydperk, mits hierdie later tydperk binne vyf jaar vanaf die 
datum van sekere gebeure is, byvoorbeeld die datum waarop ’n 
belastingfaktuur uitgereik moes gewees het. Daar word voorgestel dat ’n 
insetbelastingaftrekking in sekere omstandighede beperk word tot die 
belastingtydperk waarin die tyd van lewering plaasgevind het. 
Daarbenewens word voorgestel dat duidelikheid verkry word oor die 
tydsbeperking vir die betaling van terugbetalings. 

Indirekte uitvoere 

Ingevolge die Wet op BTW mag daar in sekere omstandighede van ’n 
ondernemer wat gekies het om goed vir indirekte uitvoere teen die nulkoers 
te lewer, verwag word om uitsetbelasting in berekening te bring indien daar 
nie aan die toepaslike dokumentêre vereistes van Regulasie 2761 (R 2761) 
voldoen is nie. Daar word in R 2761 voorsiening gemaak dat die 
ondernemer ’n insetbelastingaftrekking kan eis waar die toepaslike 
dokumente later binne sekere tydperke verkry is. Die toepaslike artikel van 
die Wet op BTW verwys egter nie na die insetbelastingaftrekking wat in R 
2761 toegelaat word nie. Daarom word voorgestel dat die Wet na hierdie 
reg tot ’n aftrekking verwys word ten einde dit in ooreenstemming met R 
2761 te bring. 

Ooreenstemming van BTW en doeaneskedules 

Bylae 1 van die Wet op BTW bevat items wat met invoere vrygestel is van 
BTW. Ingevolge die Wet op Doeane en Aksyns word items wat vrygestel is 
van BTW tydens invoer op grond van opskrifnommers of kortingitems en 
beskrywings soos in bylaes 1 en 4 van die Wet op Doeane en Aksyns 
geïdentifiseer. Daar word voorgestel dat die aantekeninge tot die 
itemnommers in bylae 1 van die Wet op BTW in ooreenstemming gebring 
word met die aantekeninge tot die itemnommers in bylaes 1 en 4 van die 
Wet op Doeane en Aksyns. 

Verlore, vernietigde of beskadigde goed 

Die Wet op BTW is gewysig om item nommer 412.07 in te sluit wat 
ingevoerde goed vrystel van BTW indien daar onvoorwaardelik daarvan 
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afstand gedoen is aan die Kommissaris of dit met die toestemming van die 
Kommissaris vernietig is. Geen soortgelyke vrystelling bestaan vir goed 
waar bewys is dat dit verloor, vernietig of beskadig is as gevolg van 
byvoorbeeld natuurlike rampe of sodanige omstandighede wat die 
Kommissaris uitsonderlik ag nie. Daarom word voorgestel dat die 
wetgewing gewysig word om bogenoemde goed vry te stel van BTW. 

Betalingsbasis 

Die Wet op BTW bepaal dat openbare besture en munisipaliteite soos 
omskryf in artikel 1 op die betalingsbasis geregistreer word. Artkel 15(2A) 
vereis op sy beurt dat ondernemers wat op die betalingsbasis geregistreer 
is ’n belastingfaktuur uitreik vir enige lewering wat R100 000 of meer is. 
Openbare besture en munisipaliteite hoef egter nie aan hierdie vereiste te 
voldoen nie. Hierdie vrystelling word egter nie uitgebrei na munisipale 
entiteite nie. Daar word voorgestel dat ’n soortelyke vrystelling aan 
munisipale entiteite toegestaan word.  

Alternatiewe dokumentere bewyse 

Artikel 16(2)(g) van die Wet op BTW bepaal dat ’n aftrekking toegelaat mag 
word waar ’n ondernemer in besit is van alternatiewe dokumentere bewyse 
wat vir die Kommissaris aanvaarbaar is. Die Kommissaris se oordeel is 
beperk tot omstandighede waar die ondernemer nie in staat is om die 
dokumente voorgeskryf in artikel 16(2)(a) tot (f) te bekom nie. Daar word 
voorgestel dat ruimte gelaat word dat die Kommissaris ander oorwegings in 
ag kan neem by die aanvaarding van alternatiewe dokumentêre bewyse.  

Verwydering van goed uit ’n doeanebeheerdegebied wa t binne ’n SES 
geleë is  

Besighede wat binne ’n doeanebeheerdegebied in ’n SES geleë is, geniet 
sekere BTW kontantvloeivoordele op ingevoerde goed in die 
doeanebeheerdegebied. Om die voordele verbonde aan beleggings in 
SESs verder te bevorder, word ’n wysiging voorgestel om voorsiening te 
maak vir die BTW-vrye beweging van ingevoerde goed na ’n 
vervaardigingsbelastingkortinggebruiker binne ’n doeanebeheerdegebied in 
’n SES, mits daar ’n verkoop onderworpe aan BTW plaasvind.  

9. BELASTINGADMINISTRASIE 

Verlenging van beswaar- en kondoneringsstydperke 

Die huidige tydperk vir die indiening van ’n beswaar ingevolge die Wet op 
Belastingadministrasie (WBA) is 30 besigheidsdae vanaf die aanslagdatum. 
In die praktyk het dit geblyk ’n te kort tydperk te wees, veral in komplekse 
aangeleenthede, wat tot ’n groot aantal aansoeke om kondonering gelei het. 
Daarom word voorgestel dat ’n langer tydperk vir die indiening van ’n 
beswaar en kondonering oorweeg word. Wysigings aan die 
geskilbeslegtingingsreëls sal ook vereis word om hierdie voorstel tot 
uitvoering te bring, wat tot ’n verandering in die reëls vir die versuim tot 
nakoming binne die voorgeskrewe tydperke kan lei. 
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Kommersiële lid om voorsittende beampte in belastin ghof te assisteer 

Die WBA bepaal dat indien ’n belastingappèl verband hou met die 
mynwese, die handelslid ’n geregistreerde ingenieur met ondervinding in 
daardie veld of ’n geswore waardeerder moet wees indien dit op die 
waardasie van bates betrekking het. Omdat ander aangeleenthede van ’n 
tegniese aard ook ’n kommersiële lid met kundigheid in die toepaslike veld 
mag vereis, word voorgestel dat ’n wysiging oorweeg word om ’n meer 
generiese bepaling vir hierdie doel in te sluit. 

Bepalings vir die onderstellingsboete 

Wysigings aan die stelsel vir die onderstellingsboete van die WBA om 
duidelikheid aangaande die algemene teenvermydingsmaatreëls te 
bevorder, sal oorweeg word. 

Vrywillige blootleggingsprogram 

’n Persoon wat bewus is van ’n hangende oudit of ondersoek mag nie vir 
vrywillige blootleggingsverligting aansoek doen nie. Daar word voorgestel 
dat ’n wysiging oorweeg word ten einde duidelikheid te verkry oor wat met 
hangende oudit of ondersoek bedoel word. 

10. BELASTINGRIGLYNE (insluitend tabelle) 

Individue en trusts  

Inkomstebelastingkoerse vir natuurlike persone en spesiale trusts 

Jaar van aanslag geëndig 28 Februarie 2017  

Belasbare inkomste Belastingskale 
0 – 188 000 18% van elke R1 
188 001 – 293 600 33 840 + 26% van belasbare inkomste wat 188 000 te bowe gaan 
293 601 – 406 400 61 296 + 31% van belasbare inkomste wat 293 600 te bowe gaan 
406 401 – 550 100 96 264 + 36% van belasbare inkomste wat 406 400 te bowe gaan 
550 101– 701 300 147 996 + 39% van belasbare inkomste wat 550 100 te bowe gaan 
701 301 en bo 206 964 + 41% van belasbare inkomste wat 701 300 te bowe gaan 

 
Natuurlike persone 

Belastingdrempels  
 2015/16 2016/17 
 R R 
Onder die ouderdom van 65 jaar 73 650 75 000 
Ouderdom 65 jaar en onder 75 jaar 114 800 116 150 
Ouderdom 75 jaar en ouer 128 500 129 850 

 
Belastingkortings  
 2015/16 2016/17 
 R R 
Primêr – alle natuurlike persone 13 257 13 500 
Sekondêr – persone 65 jaar en onder 75 jaar 7 407 7 407 
Tersiêr – persone 75 jaar en ouer 2 466 2 466 
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Trusts  

Die belastingkoers op trusts (behalwe spesiale trusts wat belas word teen 
koerse van toepassing op individue) sal op 41% bly. 

Uittreefonds enkelbedrag onttrekkingsvoordele 

Belasbare inkomste  Belastingkoers  

R R 
0 – 25 000 0% van belasbare inkomste 
25 – 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 
egskeidingsbevel) 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, 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. 

 
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 
uittredingannuïteitsfonds 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.  
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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. 

 
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 produseer nie. 
 
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 fisies vir ten 
minste 182 dae (of 183 dae in ’n skrikkeljaar) gedurende ’n 12-maande 
tydperk voordat die rente oploop uit Suid-Afrika afwesig is of 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 as byvoordele belas word as bydraes deur die 
individuele werknemer beskou. 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 bedrae wat oorgedra word, word verminder deur bydraes 
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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 enkelbedrag- 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 
weldaardsorganisasies behandel. 

Toelaes 

Toelaes 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 R372 per dag geag 

bestee te gewees het; 
• slegs toevallige uitgawes, word ’n bedrag van R115 vir elke dag wat 

binne die tydperk val, geag bestee te gewees het.  
 
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 gewees het. Besonderhede van hierdie bedrae word op die SAID 
se webwerf gepubliseer onder Legal & Policy /  Secondary Legislation / 
Income Tax Notices / 2016.  
 
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 
Instandhoudings-

koste  
R R per jaar c per km c per km 

0 – 80 000 26 675 82,4 30,8 
80 001 – 160 000 47 644 92,0 38,6 
160 001 – 240 000 68 684 100,0 42,5 
240 001 – 320 000 87 223 107,5 46,4 
320 001 – 400 000 105 822 115,0 54,5 
400 001 – 480 000 125 303 132,0 64,0 
480 001 – 560 000 144 784 136,5 79,5 
Exceeding 560 000 144 784 136,5 79,5 

 
Aantekening 
• 80% van die reistoelae 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 minstens 
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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. 

 
Alternatief  
• Waar die afstand afgelê vir besigheidsdoeleindes nie 8 000 kilometer 

per jaar oorskry nie, is geen belasting op tot ’n koers van 329 sent per 
kilometer, ongeag die waarde van die voertuig, betaalbaar op ’n 
toelae wat deur die werkgewer aan die werknemer betaal word nie.  

• Hierdie alternatief is nie beskikbaar indien ander vergoeding in die 
vorm van ’n toelae 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 sleg in 
beperkte gespesifiseerde situasies aftrekkings teen diensinkomste of 
toelaes 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 
omskrewebydraekomponente 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 onderhoudsplan toe die werkgewer die 

voertuig bekom het, is die belasbare waarde 3,25% van die 
vasgestelde waarde; of 



 

Bladsy 24 van 27 

�  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. 

• By 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. 

• By 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 laere van die formule waarde en die werklike 
huur betaal wees. 

Maatskappybelastingkoerse 

JARE VAN AANSLAG EINDIGEND 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 eindigend op enige datum tussen 1 April 2016 en 31 Maart 
2017: 
 

Belasbare inkomste Belastingkoers 

R R 

0 – 75 000  0% van belasbare inkomste  

75 001 – 365 000 7% van belasbare inkomste wat 75 000te bowe gaan 

365 001 – 550 000 20 300 + 21% van belasbare inkomste wat 365 000 te bowe gaan 

550 001 en bo 59 150 + 28% van belasbare inkomste wat 550 000 te bowe gaan 

 

Mikrobesighede 

Finansiële jare wat op enige datum tussen 1 Maart 2016 en 28 Februarie 
2017 eindig: 
 

Belasbare omset  Belastingkoers   

R R 
0 – 335 000 0% van belasbare inkomste  
335 001 – 500 000 1% van belasbare inkomste wat 335 000 te bowe gaan 
500 001 – 750 000 1 650 + 2% van belasbare inkomste wat 500 000 te bowe gaan    
750 001 en bo 6 650 + 3% van belasbare inkomste wat 750 000 te bowe gaan 

 
Effektiewe kapitaalwinsbelasting- (KWB-) koerse 

Kapitaalwinste op die van die handsetting van bates word by belasbare 
inkomste ingesluit. 
 
Maksimum effektiewe belastingkoers: 

Individue en spesiale trusts 16.4% 
Maatskappye 22.4% 
Ander trusts 32.8% 
 
Ander belastings, aksyns en heffings 

Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) 

BTW word teen die standaardkoers van 14% gehef op die lewering van 
goed 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 aansoek doen. Sekere lewerings is onderworpe aan ’n 
nulkoers of is vrygestel van BTW. 
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Hereregte  

Hereregte op transaksies ten opsigte van eiendom op of na 1 Maart 2016 
verkry en wat nie aan BTW onderworpe is nie, is teen die volgende koerse 
betaalbaar: 
 
Waarde van eiendom Koers  

R  

0 – 750 000 0% 
750 001 – 1 250 000 3% van die waarde wat 750 000 te bowe gaan 
1 250 001 – 1 750 000 15 000 + 6% van die waarde wat 1 250 000 te bowe gaan 
1 750 001 – 2 250 00 45 000 + 8% van die waarde wat 1 750 000 te bowe gaan 
2 250 000 – 10 000 000 85 000 + 11% van die waarde wat 2 250 000 te bowe gaan 
10 000 001 en bo 937 500 + 13% van die waarde wat 10 000 000 te bowe gaan 

 
Boedelbelasting  

Boedelbelasting word teen ’n eenvormige koers van 20% gehef op eiendom 
van inwoners en Suid-Afrikaanse eiendom van nieinwoners.  
 
’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 en Suid-Afrikaanse groepmaatskappye en 
skenkings aan sekere openbare weldaadorganisasies is vrygestel van 
skenkingsbelasting. 

 
Belasting op oordrag van sekuriteite 

Die belasting word gehef teen ’n koers van 0.25 van ’n present op die 
oordrag van genoteerde of ongenoteerde sekuriteite. Sekuriteite bestaan uit 
aandele in maatskappye of ledebelange in beslote korporasies. 
 
Belasting op internasionale vlugte 

Die belasbare bedrag kom te staan op 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. 

 



 

Bladsy 27 van 27 

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 werknemers, gegrond op werknemers se besoldiging onder ’n sekere 
bedrag. Werkgewers wat nie vir doeleindes van LBS or 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 reproduseer 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. 

 


