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2013 BELASTINGVERWANTE BEGROTINGSVOORSTELLE 

 
Die volgende is ’n opsomming van die belastingverwante begrotingsvoorstelle wat op 
27 Februarie 2013 deur die Minister van Finansies aangekondig is. 
 
 
HOOGTEPUNTE UIT DIE BEGROTING 
 
Die belangrikste belastingvoorstelle vir 2013 sluit die volgende in: 
• ’n Werkverskaffing belastingaansporing gemik op ondersteuning van jong werkers en 

diegene wat in spesiale ekonomiese sones in diens is. 
• Daar word nie van individue wie se belasbare inkomste vanaf een werkgewer 

afkomstig is en wat minder as R250 000 per jaar is, verlang om 
inkomstebelastingopgawes in te dien nie. 

• Brandstofheffings styg vanaf 3 April 2013 met 23c per liter. 
• Vanaf Maart 2014 sal ’n werkgewer se bydrae tot uittreefondse namens ’n werknemer 

as ’n belasbare byvoordeel in die hande van die werknemer behandel word. Individue 
sal vanaf daardie datum toegelaat word om 27,5% van die hoogste van belasbare 
inkomste of diensinkomste vir bydraes tot pensioen-, voorsorg-, en 
uittredingannuïteitsfondse af te trek, tot ’n maksimum jaarlikse aftrekking van 
R350 000. Bydraes bo die drempel sal na toekomstige jare oorgedra word. 

• Vaartbelyning van registrasie by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) en ’n 
vermindering in nakomingsvereistes vir die indiening van belastingopgawes deur 
besighede. 

• ’n Vereiste dat buitelandse ondernemings wat e-boeke, musiek en ander elektroniese 
dienste in Suid-Afrika lewer, as BTW-ondernemers registreer. 

• Verskeie maatreëls is voorgestel om die aftrekking van rente op spesifieke soorte 
skuld te beperk om die belastingbasis te beskerm. 

• ’n Geoutomatiseerde belastingklaringstelsel (“Tax Clearance Certificate” (TCC)) sal 
vanjaar geïmplementeer word. 

• ’n Beleidsdokument oor koolstofvrystellingsbelasting sal in 2013 gepubliseer word met 
die oog daarop om ’n koolstofbelasting vanaf 2015 in te stel. 

 
INDIVIDUE 
 
Verligting vir individue 
 
Persoonlike inkomstebelasting 
Die 2013 begroting bevat voorstelle vir direkte persoonlike inkomstebelastingverligting vir 
individue ten bedrae van R7 biljoen.  
 
Ander verligting in die vorm van aanpassings aan die mediese belastingkrediet en ander 
monetêre drempels wat ongeveer R350 miljoen sal beloop. 
 
Die belastingdrempel vir individue jonger as 65 jaar sal R67 111 wees, vir individue 65 jaar 
op tot 75 jaar sal dit R104 611 wees en vir diegene ouer as 75 jaar sal dit R117 111 wees. 
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Vrystellings vir rente en dividendinkomste 
• Die jaarlikse vrystelling op rente verdien vir individue jonger as 65 jaar styg tot R23 800 

(R22 800 in die vorige jaar). 
• Die vrystelling vir individue 65 jaar en ouer styg tot R34 500 (R33 000 in die vorige 

jaar).  
 
Mediese uitgawes  
• Maandelikse belastingkrediete vir belastingpligtiges onder die ouderdom van 65 jaar: 

  R242 vir die belastingpligtige en eerste afhanklike; en 
  R162 vir elke bykomende afhanklike.  

• Belastingpligtiges onder 65 jaar kan mediesefondsbydraes as ’n aftrekking bo vier keer 
die bedrag van die mediesefondskrediet en enige ander mediese uitgawes eis, beperk 
tot die bedrag wat 7,5% van belasbare inkomste oorskry. 

• Belastingpligtiges onder 65 jaar, waar die belastingpligtige of die belastingpligtige se 
gade of kind ’n gestremde persoon is, kan mediesefondsbydraes as ’n aftrekking bo 
vier keer die bedrag van die mediesefondskrediet en alle kwalifiserende mediese 
uitgawes eis. 

• Belastingpligtiges bo 65 jaar mag alle kwalifiserende mediese uitgawes as ’n aftrekking 
eis. 

 
MAATSKAPPYE 
 
Maatskappybelastingkoerse 
Geen verandering aan maatskappybelastingkoerse is voorgestel nie. 
 
Kleinsakekorporasies 
Die belastingvrye drempel vir kleinsakekorporasies sal vanaf R63 556 tot R67 111 styg, en 
belasbare inkomste tot en met R365 000 sal teen 7% belas word. ’n Nuwe belastinggleuf 
van belasbare inkomste tot en met R550 000 is ingestel en die toepaslike koers is 21%. Vir 
belasbare inkomste bo R550 000 is die normale maatskappybelastingkoers van 28% van 
toepassing. Hierdie wysigings sal vir jare van aanslag eindigend op of na 1 April 2013 in 
werking tree. 
 
Banke en makelaars 
Merk-tot-markbelasting is in 2012 ingestel, maar die inwerkingtredingsdatum is tot 2014 
uitgestel. Hierdie wetgewing sal op grond van verdere konsultasies verfyn word. 
 
Finansiële tussengangers en belasting op oordrag van sekuriteite 
Banke ontvang tans geen vrystelling van die belasting op oordrag van sekuriteite (“securities 
transfer tax” (STT)) wanneer hulle as ’n tussenganger optree nie. Hierdie gebrek aan 
verligting ontwrig tussengangertransaksies waar winste klein is, aangesien STT alle 
tussengangerwinste moontlik kan elimineer (of dit selfs oorskry). Daar word gevolglik 
voorgestel dat sekere tussengangers, waaronder banke, vrygestel word van STT sodat JSE-
transaksies internasionaal mededingend bly. 
 
Huurderverbeterings aan eienaars se grond  
Baie kommersiële huurders bring beduidende verbeterings op die vaste eiendom van ’n 
eienaar aan, veral in die geval van langtermynhure. In die meeste gevalle kan die huurder 
nie waardevermindering op hierdie verbeterings afskryf nie, op grond daarvan dat hulle nie 
aan die eienaarskapvereiste voldoen nie. Hierdie gebrek aan waardevermindering 
kompliseer baie kommersiële ooreenkomste. Daar word voorgestel dat die eienaarskaptoets 
vir waardevermindering vervang word deur “besit en gebruik” en toepaslike wysigings sal 
aan die belasting van die verhuurder en behandeling van huurverbeterings aangebring word. 
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Bykomende aspekte by pyplyne 
Aangesien waardevermindering afgeskryf kan word op pyplyne, sal waardevermindering ook 
in dieselfde mate as op die onderliggende pyplyne afgeskryf kan word op aanvullende 
toerusting soos elektriese bedrading en sekere verwante komponente.  
 
Uitklaring van handelsvoorraadberekeninge 
Die kosprys van handelsvoorraad word tans in ooreenstemming met algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk bereken wat deur die SAID goedgekeur is. Daar word voorgestel 
dat die kosprys van handelsvoorraad outomaties moet ooreenstem met Internasionale 
Finansiële Verslagdoeningstandpunte (“International Financial Reporting Standards” (IFRS)) 
sonder dat SAID-goedkeuring verkry hoef te word.  
 
Sluiting van onbedoelde eise vir die navorsings- en ontwikkelingsaansporing 
Hoewel die navorsings- en ontwikkelingsaansporing onlangs gewysig is, het inligting aan die 
lig gekom dat dit nog steeds misbruik word. Die aansporing het ten doel om Suid-Afrika se 
posisie as ’n innoveringsentrum, gemeet aan wêreldstandaarde, te bevorder. Die doel is nie 
om te help met roetine-opgraderings of standaard aanpassings om wêreldkompetisie te 
ewenaar nie. Die maatstawwe om in aanmerking te kom, sal aangepas word om te verseker 
dat die aansporing slegs beskikbaar is waar dit die aanvanklike beleidsoogmerk steun.  
 
Mynbou ontwateringsvereniging 
Hoewel die belastingstelsel ’n vrystelling vir mynbou rehabilitasie-entiteite bevat, is daar nie 
’n gelykstaande vrystelling vir ’n mynbou ontwateringsvereniging (wat deur mynhuise 
befonds word) nie. Die vereniging herstel watervlakke waarop mynbou ’n negatiewe 
uitwerking gehad het. Vrystelling vir hierdie vereniging word oorweeg. 
 
Aansporings vir die konstruksie van bekostigbare behuising 
’n Belastingaansporing word oorweeg vir ontwikkelaars (en werkgewers) van nuwe 
behuising (ten minste vyf eenhede wat aan die voorgeskrewe standaarde voldoen) met ’n 
verkoopprys van minder as R300 000 per wooneenheid. Hierdie aansporing sou uitdagings 
waarvoor huisgesinne in die “gapingmark” te staan kom, aanspreek. ’n Uitsluiting van 
R60 000 per kwalifiserende huis verkoop word voorgestel. 
 
INTERNASIONAAL 
 
Die uitstel van uitgawes deur sekere verbonde persone aangegaan 
Die belastingstelsel teiken inkomste op grond van die vroegste van ontvangs of toevalling, 
terwyl aftrekkings geëis kan word op grond van wanneer dit betaal of aangegaan word. 
Hoewel hierdie stelsel oor die algemeen toepaslik is, spoor dit belastingpligtiges aan om 
aftrekkings op aangegane uitgawes te versnel indien ’n verbonde teenparty nie onmiddellike 
(of uitgestelde) ooreenstemmende inkomste het nie. Dit is dikwels die geval wanneer 
uitgawes deur ’n Suid-Afrikaanse filiaal in verband met ’n buitelandse houermaatskappy 
aangegaan word. Om potensiële misbruik te beperk, sal aftrekkings uitgestel word totdat 
betaling plaasgevind het. 
 
Poort- (“gateway”) filiaal 
Dit is nie ongewoon dat Suid-Afrikaanse multinasionale ondernemings ’n buitelandse filiaal 
as ’n tesouriebedryf gebruik nie. In teenstelling met plaaslike tesourieë kan buitelandse 
tesourieë valuta vrylik sonder regulerende goedkeuring rondbeweeg, wat ’n aansporing skep 
om uit Suid-Afrika te skuif. Om hierdie aansporing uit te skakel, sal genoteerde Suid-
Afrikaanse multinasionale ondernemings toegelaat word om ’n enkele plaaslike filiaal vir 
Reserwebankdoeleindes as ’n nie-inwonermaatskappy te behandel, sodat tesourie-
bedrywighede binne Suid-Afrika kan bly. Daarbenewens mag hierdie entiteite hul 
buitelandse funksionele geldeenheid, eerder as die rand, as die beginpunt vir 
belastingberekeninge gebruik. 
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Aktiwiteite van beheerde buitelandse maatskappye 
Toerekening vir beheerde buitelandse maatskappye behoort teoreties slegs van toepassing 
te wees in die geval van passiewe inkomste en sekere soorte inkomste wat waarskynlik tot 
oordragprysvermyding (bekend as afleidende (“diversionary”) inkomste) sal lei. Hoewel die 
reëls tans hierdie resultaat in die meeste gevalle bereik, het sekere anomalieë oor die jare 
ontstaan wat uitgeklaar moet word. In die besonder wil dit voorkom asof aktiewe buitelandse 
navorsings- en ontwikkelingsaktiwiteite onopsetlik in hierdie groep val en so ook 
internasionale skeepsaktiwiteite, internasionale pyplyne en kommoditeitskanse wat met 
aktiewe bedrywighede verband hou. Dit is ook kommerwekkend dat die versekeringspremies 
van intra-beheerde buitelandse maatskappye nie dieselfde verligting daarop as op hul ander 
betalings ontvang nie. Hierdie anomalieë sal uit die weg geruim word. 
 
Vaartbelyning van valutabelasting 
Die huidige belastingberekening van valutawinste en -verliese is uiters kompleks en nie 
heeltemal in lyn met rekeningkundebeginsels nie. Die valutabelastingreëls word tans 
vereenvoudig om ’n meer praktiese benadering daar te stel, met ’n langer termyn 
verskuiwing na ’n IFRS-benadering om die belastingstelsel te vereenvoudig sonder om 
afdwinging te benadeel. 
 
INDIREKTE BELASTING 
 
BELASTING OP TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW) 
 
Motors 
Die omskrywing van “motor” in die BTW-wet sluit tans onder meer ’n voertuig uit wat slegs 
een persoon kan akkommodeer. ’n Renmotor of kar wat ’n ondernemer deels vir 
rekreasiedoeleindes en deels vir besigheidsdoeleindes verkry (byvoorbeeld vir 
advertensiedoeleindes) ressorteer onder hierdie uitsluiting. Gevolglik sou die aankoop van 
hierdie voertuie vir ’n aftrekking van insetbelasting kon kwalifiseer, ten spyte daarvan dat 
hierdie voertuie dikwels vir rekreasie- (en selfs gewone pendel-) doeleindes gebruik kan 
word. Daar is geen beleidsredes waarom hierdie voertuie verskillend van ’n normale 
passasiersvoertuig behandel moet word nie en die wetgewing sal dienooreenkomstig 
verander word. 
 
Herinbesitneming van goedere 
’n Ondernemer (debiteur) word geag ‘n lewering van goedere ingevolge ’n paaiement-
kredietooreenkoms aan die krediteur te gemaak het indien die krediteur daardie goedere 
herinbesit neem. Met die instelling van die Nasionale Kredietwet (2005), mag ’n debiteur ook 
afstand doen van goedere wat ingevolge ’n paaiementkredietooreenkoms gelewer is. Vir 
BTW-doeleindes behoort die reëls dieselfde te wees, ongeag of die krediteur of die debiteur 
die opsie uitoefen om van die goedere afstand te doen. 
 
Toekomstige lewering van dienste 
’n Spesiale tyd-van-leweringreël geld vir goedere wat ingevolge ’n ooreenkoms gelewer word 
(huur- of paaiementkredietooreenkomste uitgesluit). Wanneer die ontvanger daardie 
goedere in besit neem en die vergoeding vir daardie lewering nie vooruit bepaal kan word 
nie, word die lewering uitgestel tot die vroegste van die datums wanneer betalings verskuldig 
is of ontvang word, of wanneer ’n faktuur uitgereik word. ’n Soortgelyke reël sal ingestel word 
vir dienste wanneer die vergoeding vir daardie diens as gevolg van ’n voorwaardelike 
toekomstige gebeurtenis (byvoorbeeld aandeelprys en wisselkoers) nie vooruit bepaal kan 
word nie. 
 
Lewerings tussen verbonde persone 
Spesiale tyd-van-leweringreëls is van toepassing op transaksies tussen verbonde persone. 
Die doel van hierdie reëls is om kunsmatig uitgestelde transaksies te voorkom. Daar is egter 
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geen voor-die-hand-liggende rede waarom hierdie reël van toepassing moet wees indien die 
transaksie tot ’n inset vir die koper lei met ’n gelyktydige uitset vir die verkoper nie. Verligting 
word dienooreenkomstig in hierdie area voorgestel. 
 
Belastingfakture in ’n buitelandse geldeenheid uitgereik 
Hoewel ’n geldige belastingfaktuur in rand uitgereik moet word, skryf die BTW-wet nie voor 
hoe transaksies in ’n buitelandse geldeenheid behandel moet word nie. Dit sal aangespreek 
word deur fakture in ’n buitelandse geldeenheid teen die kontantkoers (“spot rate”) waaroor 
die partye ooreengekom het of die kontantkoers op die leweringsdatum te omskep. 
 
Tydelike verhuring van residensiële vaste eiendom 
Ontwikkelaars wat die tydelike verligtingbepalings vir die verhuring van residensiële vaste 
eiendom gebruik, kan die inligting as deel van hul normale rekordhouding behou in plaas 
daarvan om so ’n verklaring binne 30 dae vanaf die lewering aan die SAID te maak.  
 
Huiseienaarsvereniging 
Die lewering van dienste deur ’n deeltitelvereniging aan sy lede in die loop van die bestuur 
van die deeltitelregspersoon is gewoonlik van BTW vrygestel. ’n Huiseienaarsvereniging 
geniet nie ’n soortgelyke vrystelling nie en daar word voorgestel dat hierdie ongelyke 
behandeling verwyder word. 
 
Die reg om vaste eiendom te gebruik 
Tans val ’n koöperasie wat lidmaatskap lewer buite die BTW-wet en is dus nie onderworpe 
aan BTW nie. Eiendomskoöperasies sal dienooreenkomstig net soos aandeelblok-
maatskappye behandel word. 
 
Indirekte uitvoere 
Die uitvoeraansporingskema sal deur nuwe uitvoerregulasies vervang word. Wetgewende 
wysigings sal benodig word om ooreenstemming te verseker. 
 
Ingevoerde goedere – beskadig of vernietig 
Die BTW-wet het nie ’n verligtingmeganisme vir goedere wat beskadig of vernietig is of 
waarvan afstand gedoen word nie, wat beteken dat BTW geld wanneer daardie goedere 
Suid-Afrika vir tuisgebruik binnekom. Daar word voorgestel dat soortgelyke BTW-verligting 
verskaf word vir goedere wat beskadig of vernietig is of waarvan afstand gedoen word. 
 
BELASTINGADMINISTRASIE 
 
Om die kwessie van belastingvermyding aan te spreek, onderhandel die SAID tans met 
maatskappye wie se basis van bedrywighede in Suid-Afrika is, maar wat skynbaar ’n groot 
deel van hulle winste na lae-belastingjurisdiksies verskuif het. 
 
Die SAID ondersoek ook skemas wat volgens die hersiene algemene teenvermydingsreëls 
geïdentifiseer is, na verskeie jare van nougesette werk waarin transaksies deur ’n 
verskeidenheid jurisdiksies en entiteite nagespoor is. Voordele val tipies adviseurs en 
voorafbestaande aandeelhouers toe, eerder as nuwe aandeelhouers wat as die oënskynlike 
begunstigdes van die transaksies voorgehou word. 
 
Permanente Vrywillige Blootleggingsprogram 
As deel van die Wet op Belastingadministrasie (2011), het ’n permanente vrywillige 
blootleggingsprogram op 1 Oktober 2012 in werking getree. ’n Geraamde 700 
belastingpligtiges het alreeds aansoeke ingedien, en ’n geraamde belasting van meer as 
R200 miljoen sal na verwagting voor die einde van Maart 2013 ingesamel word. 
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Nie-nakoming 
Die SAID teiken verskeie nie-nakomingsareas, soos onder meer persone wat ontvangers 
van regeringsbesteding is maar wie se belastings nie op datum is nie. Deur noue 
samewerking met die Tesourie en skakeling met die regeringsbetalingstelsel, het die SAID 
maatskappye geïdentifiseer wat betalings ontvang het maar wat nie hul volle inkomste 
verklaar het nie. Hulle word tans geoudit en ander sal volg. 
 
Belastingklaringsertifikate  
Die SAID ondergaan tans ’n algehele hervorming van die Belastingklaringsertifikaatproses 
(“TCC” proses). Die SAID sal in die nabye toekoms ’n enkele registrasiesproses instel 
waarvolgens maatskappye eenmalig en op ’n eenvoudige manier vir alle belastingtipes en 
doeane-aktiwiteite sal kan registreer. 
 
BELASTINGBELEID NAVORSINGSPROJEKTE 
 
Skuldverligting  
Die doel van die terugbetalingsbepalings binne die BTW-wet is om die insetbelasting 
afgetrek op lewerings deur ’n ondernemer ontvang terug te vorder indien die ondernemer nie 
die skuld vir daardie lewering binne ’n tydperk van 12 maande betaal het nie. Hierdie 
terugvordering is dikwels veeleisend wanneer skulde verlig word om die debiteur te help om 
potensiële of werklike insolvensie te vermy. Skuldverligting om debiteure in nood uit te help 
(soos besigheidsredding) word oorweeg. Die vraag is of die behoefte aan hierdie verligting 
opgeweeg kan word teen die potensiële misbruik (doelbewuste insetaftrekkings sonder ’n 
daaropvolgende uitset). 
 
Toedeling – nie-finansiële sektore 
Dit wil voorkom of die aanvaarde toedelingsmetode (“default apportionment method”), wat op 
omset gegrond is, met tye onbillik is, omdat daar moontlik nie ’n direkte korrelasie tussen 
uitgawes aangegaan en omset gegenereer is nie. Daar word voorgestel dat die toepassing 
van hierdie aanvaarde metode herevalueer word. 
 
HERVORMING VAN DIE BELASTING VAN TRUSTS 
 
Om die belastingvermyding wat met trust gepaard gaan in te perk, stel die regering verskeie 
wetgewende maatreëls gedurende 2013/14 voor. Sekere aspekte van plaaslike en 
buitelandse trusts is weens hul buigsaamheid en die deurvloei-aard daarvan al lankal ’n 
probleem vir globale belastingafdwinging. ’n Verdere problematiese aspek is die gebruik van 
trusts om boedelbelasting te vermy, wat hersien sal word. Die voorstelle sal nie van 
toepassing wees op trusts wat gestig is om na die wettige behoeftes van minderjarige 
kinders en persone met gestremdhede om te sien nie.  
 
Die voorstelle is soos volg: 
• Diskresionêre trusts sal nie meer as deurvloeimediums hanteer word nie. Belasbare 

inkomste en verliese (insluitend kapitaalwinste en -verliese) moet ten volle bereken word 
op trustvlak waar uitkerings as aftrekbare betalings tot die bedrag van lopende belasbare 
inkomste behandel word. Begunstigdes sal uitkerings belastingvry kan ontvang, behalwe 
waar dit aanleiding gee tot aftrekbare betalings (wat by gewone inkomste ingesluit sal 
word). 

• So ook sal bedryfstrusts op entiteitsvlak belasbaar wees, met uitkerings wat as 
aftrekbare betalings tot die bedrag van lopende belasbare inkomste behandel sal word. 
Trusts sal geag wees bedryfstrusts te wees indien hulle óf ’n bedryf beoefen óf indien 
begunstigde eienaarskapbelange in hierdie trusts vrylik oordraagbaar is. 

• Uitkerings uit buitelandse stigtings sal as gewone inkomste behandel word. Die teiken 
van hierdie wysiging is skemas wat ontwerp is om inkomste teen globale belasting te 
beskerm. 
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BELASTINGGIDS 
 
Individue en trusts 
 

Inkomstebelastingskale vir natuurlike persone en spesiale trusts 
Jaar van aanslag geëindig 28 Februarie 2014 

Belasbare inkomste Belastingskale  
0 – 165 600 18% van elke R1 
165 601 – 258 750 29 808 + 25% van die bedrag wat 165 600 te bowe gaan 
258 751 – 358 110 53 096 + 30% van die bedrag wat 258 750 te bowe gaan 
358 111 – 500 940  82 904 + 35% van die bedrag wat 358 110 te bowe gaan 
500 941 – 638 600 132 894 + 38% van die bedrag wat 500 940 te bowe gaan 
638 601 en bo 185 205 + 40% van die bedrag wat 638 600 te bowe gaan 

 
Natuurlike persone 
 

Belastingdrempels  
 2013 2014 
 R R 
Onder die ouderdom van 65 jaar 63 556 67 111 
Ouderdom 65 en onder 75 99 056 104 611 
Ouderdom 75 en ouer 110 889 117 111 

 
 

Belastingkortings  
 2014 
 R 
Primêr – alle natuurlike persone 12 080 
Sekondêr – persone van ouderdom 65  6 750 
Tersiêr – persone van ouderdom 75 en ouer 2 250 

 
Trusts  
Die belastingkoers op trusts (behalwe spesiale trusts wat belas word teen koerse van 
toepassing op individue) bly onveranderd op 40%. 
 
VOORLOPIGE BELASTING 
 
’n Voorlopige belastingpligtige is enige persoon wat ’n inkomste behalwe besoldiging of ’n 
toelae of voorskot betaalbaar deur die persoon se prinsipaal verdien. Die volgende individue 
is vrygestel van die betaling van voorlopige belasting: 
• Individue onder die ouderdom van 65 jaar wat nie ’n besigheid bedryf nie en wie se 

belasbare inkomste – 
  nie die belastingdrempel vir die belastingjaar sal oorskry nie; of 
  uit rente, buitelandse dividende en huur vir die belastingjaar R20 000 of minder 

sal wees. 
• Individue wat 65 jaar en ouer is indien hul belasbare inkomste vir die belastingjaar – 

  uitsluitlik uit besoldiging, rente, buitelandse dividende of huur uit die verhuring 
van vaste eiendom bestaan; en 

  R120 000 of minder is. 
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Uittreefonds enkelbedragonttrekkingsvoordele  
 

Belasbare inkomste 
uit enkelbedrag-

voordele  
Belastingskaal 

R R 
0 – 22 500  0% van belasbare inkomste 
22 501 – 600 000 18% van belasbare inkomste wat 22 500 te bowe gaan 
600 001 – 900 000 103 950 + 27% van belasbare inkomste wat 600 000 te bowe gaan 
900 001 en bo 184 950 + 36% van belasbare inkomste wat 900 000 te bowe gaan 

 
Uittreefonds enkelbedragonttrekkingsvoordele bestaan uit enkelbedrae wat uit ’n pensioen, 
pensioenbewarings-, voorsorg-, voorsorgbewarings- of uittredingannuïteitsfonds onttrek 
word (insluitend toewysing ingevolge ’n egskeidingsbevel). 
 
Belasting op ’n spesifieke uittreefonds enkelbedragonttrekkingsvoordeel (X) is gelykstaande 
aan – 
• belasting bepaal deur die belastingskaal toe te pas op die somtotaal van daardie 

enkelbedrag X plus alle ander uittreefonds enkelbedragonttrekkingsvoordele vanaf 
Maart 2009 opgeloop, alle uittreefonds enkelbedragvoordele vanaf Oktober 2007 
opgeloop en alle skeidingsvoordele vanaf Maart 2011 opgeloop; min  

• belasting bepaal deur die belastingskaal toe te pas op die somtotaal van alle 
uittreefonds enkelbedragonttrekkingsvoordele voor enkelbedrag X vanaf Maart 2009 
opgeloop, alle uittreefonds enkelbedragvoordele vanaf Oktober 2007 opgeloop en alle 
skeidingsvoordele vanaf Maart 2011 opgeloop. 

 
Uittredingsfonds enkelbedragvoordele 
 

Belasbare inkomste 
uit enkelbedrag-

voordele 
Belastingskaal 

R R 
0 – 315 000 0% van belasbare inkomste  
315 001 – 630 000 18% van belasbare inkomste wat 315 000 te bowe gaan 
630 001 – 945 000 56 700 + 27% van belasbare inkomste wat 630 000 te bowe gaan 
945 001 en bo 141 750 + 36% van belasbare inkomste wat 945 000 te bowe gaan 

 
Uittreefonds enkelbedragvoordele bestaan uit enkelbedrae uit ’n pensioen-, pensioen-
bewarings-, voorsorg-, voorsorgbewarings- of uittredingannuïteitsfonds met afsterwe, 
uittrede of diensbeëindiging weens oortolligheid of beëindiging van die werkgewer se bedryf.  
 
Skeidingsvoordele bestaan uit enkelbedrae van of uit ’n reëling met ’n werkgewer weens 
afstanddoening, beëindiging, verlies, repudiasie, kansellasie of verandering van ’n persoon 
se amp of diens.  
 
Belasting op ’n spesifieke uittreefonds enkelbedragvoordeel (Y) is gelyk aan – 
• belasting bepaal deur die belastingskaal toe te pas op die somtotaal van daardie 

enkelbedrag of skeidingsvoordeel Y plus alle ander uittreefonds enkelbedragvoordele 
vanaf Oktober 2007 opgeloop en alle uittreefonds enkelbedragonttrekkingsvoordele 
vanaf Maart 2009 opgeloop en alle ander skeidingsvoordele vanaf Maart 2011 opgeloop; 
min 

• belasting bepaal deur die belastingskaal toe te pas op die somtotaal van alle uittreefonds 
enkelbedragvoordele opgeloop voor die enkelbedrag Y vanaf Oktober 2007 en alle 
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uittreefonds enkelbedragonttrekkingsvoordele opgeloop vanaf Maart 2009 en alle 
skeidingsvoordele opgeloop voor die 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 teen ’n 
maksimum effektiewe koers van 15% belasbaar. Geen aftrekkings word toegelaat vir 
uitgawes aangegaan om buitelandse dividende te produseer nie. 
 
VRYSTELLINGS 
 
Rente en dividende 
• Rente uit ’n Suid-Afrikaanse bron verdien deur enige natuurlike persoon onder die 

ouderdom van 65 jaar, tot R23 800 per jaar, en persone 65 jaar en ouer, tot R34 500 
per jaar, is van belasting vrygestel. 

• Rente is vrygestel waar dit verdien word deur nie-inwoners wat fisies vir minstens 183 
dae gedurende ’n 12-maande tydperk voor die rente toeval of betaal word uit Suid-
Afrika afwesig was en wat nie besigheid by wyse van ’n vaste besigheidsplek in Suid-
Afrika bedryf nie. Sekere vrygestelde rente sal vanaf 1 Julie 2013 aan ’n 15% 
terughoubelasting onderhewig wees. 

 
AFTREKKINGS 
 
Lopende pensioenfondsbydraes 
Die aftrekking is beperk tot die grootste van – 
• 7,5% van besoldiging uit uittredingfunderingsdiens, of 
• R1 750. 
Geen oorskot mag na die volgende jaar van aanslag oorgedra word nie. 
 
Agterstallige pensioenfondsbydraes 
Die aftrekking is beperk tot ’n maksimum van R1 800 per jaar. Enige oorskot bo R1 800 mag 
na die volgende jaar van aanslag oorgedra word. 
 
Lopende uittredingannuïteitsfondsbydraes 
Die aftrekking is beperk tot die grootste van – 
• 15% van belasbare inkomste behalwe uittredingfunderingsdiens, of 
• R3 500 min lopende aftrekkings aan ’n pensioenfonds, of 
• R1 750. 
Enige oorskot mag na die volgende jaar van aanslag oorgedra word. 
 
Agterstallige uittredingannuïteitsfondsbydraes  
Die aftrekkings is beperk tot ’n maksimum van R1 800 per jaar. Enige oorskot bo R1 800 
mag na die volgende jaar van aanslag oorgedra word. 
 
Mediese en ongeskiktheidsuitgawes 
• Belastingpligtiges 65 jaar en ouer mag alle kwalifiserende uitgawes eis. Die krediet sal 

slegs vanaf 1 Maart 2014 geld. 
• Belastingpligtiges onder 65 jaar, waar die belastingpligtige of die belastingpligtige se 

gade of kind ’n gestremde persoon is, mag, by die vasstelling van belasting betaalbaar, 
maandelikse mediesefondsbydraes (’n belastingkorting bekend as ’n mediesefonds 
belastingkrediet) tot R242 vir elk van die belastingpligtige en eerste afhanklike op die 
mediese fonds en R162 vir elke bykomende afhanklike eis. Wanneer belasbare 
inkomste bepaal word, kan hulle ook ’n aftrekking vir mediesefondsbydraes eis bo vier 
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keer die bedrag van mediesefondsfooi belastingkrediete en alle kwalifiserende 
mediese uitgawes (wat mediesefondsbydraes uitsluit) oorskry. 

• Ander belastingpligtiges onder 65 jaar mag, by die vasstelling van belasting 
betaalbaar, maandelikse bydraes tot mediese fondse (’n belastingkorting bekend as ’n 
mediesefonds belastingkrediet) tot en met R242 vir elk van die belastingpligtige en die 
eerste afhanklike op hul mediese skema en R162 vir elke bykomende afhanklike eis. 
Wanneer belasbare inkomste bepaal word, kan hulle ook ’n aftrekking vir die somtotaal 
van mediesefondsbydraes bo vier keer die bedrag van mediesefondsfooi 
belastingkrediete en enige ander mediese uitgawes eis, beperk tot die bedrag wat 
7,5% van belasbare inkomste (uittreefonds enkelbedrae uitgesluit) oorskry. 

 
Skenkings  
Aftrekkings met betrekking tot skenkings aan sekere openbare weldaadsorganisasies is 
beperk tot 10% van belasbare inkomste (uittreefonds enkelbedrae uitgesluit) voordat 
mediese uitgawes afgetrek word. 
 
Toelaes  
 
Bestaanstoelaes en voorskotte 
Waar ontvangers verplig is om vir besigheid minstens een nag weg van hulle gewone plek 
van inwoning deur te bring en die akkommodasie waarop die toelae of voorskot betrekking 
het in die Republiek is en die toelae of voorskot toegestaan word om te betaal vir – 
• maaltye en toevallige koste, word ’n bedrag van R319 per dag geag bestee te gewees 

het; 
• slegs toevallige koste, word ’n bedrag van R98 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 is, 
word ’n spesifieke bedrag per land geag bestee te gewees het.  
 
Besonderhede van hierdie bedrae word gepubliseer op die SAID se webwerf onder ‘Legal & 
Policy / Legislation / Regulations and Government Notices / Income Tax Act, 1962’. 
 
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 - 60 000 19 310 81.4 26.2 
60 001 - 120 000 38 333 86.1 29.5 
120 001 - 180 000 52 033 90.8 32.8 
180 001 - 240 000 65 667 98.7 39.4 
240 001 - 300 000 78 192 113.6 46.3 
300 001 - 360 000 90 668 130.3 54.4 
360 001 - 420 000 104 374 134.7 67.7 
420 001 - 480 000 118 078 147.7 70.5 
exceeding 480 000 118 078 147.7 70.5 
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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 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 logboek, 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 tarief van 324 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 ten opsigte van die voertuig van die werkgewer ontvang word nie. 

 
BYVOORDELE 
 
Werkgewer-besitte voertuie 
• Die belasbare waarde is 3,5% van die vasgestelde waarde (die kontantkoste, BTW 

ingesluit) per maand van elke voertuig. Waar die voertuig – 
  onderworpe is aan ’n instandhoudingsplan toe die werknemer die voertuig bekom 

het en die belasbare waarde 3,25% van die bepaalde waarde is; 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. 

• By aanslag word die byvoordeel vir die belastingjaar verminder deur die verhouding 
van die afstand vir besigheidsdoeleindes afgelê, gestaaf deur ’n logboek, 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 logboek gestaaf word. 

 
Rentevrye of lae-rente lenings 
Die verskil tussen rente gehef teen die amptelike koers en die werklike rentebedrag wat 
gehef word, moet by bruto inkomste ingesluit word. 
 
Residensiële akkommodasie 
Die byvoordeel wat by bruto inkomste ingesluit moet word is die grootste van die voordeel 
bereken deur ’n voorgeskrewe formule toe te pas of die koste vir die werkgewer. 
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Die formule sal van toepassing wees indien die akkommodasie besit word deur die eienaar, 
deur ’n verwante inrigting met betrekking tot die werkgewer, of onder sekere beperkte 
omstandighede waar dit nie deur die werkgewer besit word nie. 
 
DIVIDENDBELASTING 
 
Dividendbelasting teen 15% word gehef op dividende betaal deur inwonermaatskappye en 
deur nie-inwonermaatskappye met betrekking tot aandele op die JSE genoteer. Dividende is 
vrygestel van die belasting indien die geregtigde eienaar van die dividend ’n Suid-Afrikaanse 
maatskappy, uittredingsfonds of ander vrygestelde persoon is. 
 
Die belasting moet, in die geval van dividende op genoteerde aandele, teruggehou word 
deur maatskappye wat die belasbare dividende betaal of deur gereguleerde tussengangers. 
 
 
MAATSKAPPY BELASTINGSKALE 
 

JARE VAN AANSLAG EINDIGEND TUSSEN 
1 APRIL 2013 EN 31 MAART 2014 

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% 

 
 
KLEINSAKEKORPORASIES 
 

JARE VAN AANSLAG EINDIGEND TUSSEN 
1 APRIL 2013 EN 31 MAART 2014 

Belasbare 
inkomste 

Belastingskaal 

R R 
0 – 67 111 0% van belasbare inkomste 
67 112 – 365 000 7% van belasbare inkomste wat 67 111 te bowe gaan 
365 001 – 550 000 20 852 + 21% van belasbare inkomste wat 365 000 te bowe gaan 
550 001 en bo 59 702 + 28% van belasbare inkomste wat 550 000 te bowe gaan 

                    
 
OMSETBELASTING VIR MIKROBESIGHEDE 
 
Finansiële jaar geëindig 28 Februarie 2014 
 

JARE VAN AANSLAG EINDIGEND TUSSEN 
1 APRIL 2013 EN 31 MAART 2014 

Belasbare omset  Belastingskaal   
R R 

0 – 150 000 0% van belasbare omset  
150 001 – 300 000 1% van belasbare omset wat 150 000 te bowe gaan 
300 001 – 500 000 1 500 + 2% van belasbare omset wat 300 000 te bowe gaan  
500 001 – 750 000 5 500 + 4% van belasbare omset wat 500 000 te bowe gaan 
750 001 en bo 15 500 + 6% van belasbare omset wat 750 000 te bowe gaan 
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EFFEKTIEWE KAPITAALWINSBELASTINGKOERSE 
 
Kapitaalwins op die beskikking van bates word in belasbare inkomste ingesluit. 
 
Maksimum effektiewe belastingkoers 
Individue en spesiale trusts 13,3% 
Maatskappye 18,6% 
Ander trusts 26,7% 
 
Gebeure wat tot ’n beskikking aanleiding gee, sluit in ’n verkoop, skenking, ruil, verlies, 
afsterwe en emigrasie. 
 
Die volgende is sommige van die spesifieke uitsluitings: 
• R2 miljoen wins/verlies by die beskikking van ’n primêre woning. 
• Die meeste persoonlike gebruiksbates. 
• Aftreevoordele. 
• Betalings ten opsigte van oorspronklike langtermynversekeringspolisse. 
• Jaarlikse uitsluiting van ’n R30 000 kapitaalwins of -verlies word toegestaan aan 

individue en spesiale trusts. 
• ’n Kleinsake-uitsluiting van kapitaalwinste vir individue (minstens 55 jaar oud) van 

R1,8 miljoen wanneer oor ’n klein onderneming met ’n markwaarde wat nie R10 miljoen 
oorskry nie, beskik word. 

• In plaas van ’n jaarlikse uitsluiting word ’n uitsluiting van R300 000 in die jaar van 
afsterwe aan individue toegestaan. 

 
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 en ’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. 
 
Hereregte 
Die verkryging van eiendom deur alle persone, wat nie aan BTW onderworpe is nie, is 
onderworpe aan hereregte teen die volgende koerse: 
 
Waarde van eiendom Koers 

R  
0 – 600 000 0% 
600 001 – 1 000 000 3% van die waarde wat  600 000 te bowe gaan 
1 000 001 – 1 500 000 12 000 + 5% van die waarde wat 1 000 000 te bowe gaan 
1 500 001 en bo 37 000 + 8% van die waarde wat 1 500 000 te bowe gaan 

 
Boedelbelasting  
Boedelbelasting word teen ’n uniforme 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 aanspreeklikhede, bemakings aan 
openbare weldaadsorganisasies en eiendom wat langslewende gades toekom. 
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Skenkingsbelasting 
• Skenkingsbelasting word teen ’n uniforme koers van 20% gehef op die waarde van 

eiendom wat geskenk word. 
• Die eerste R100 000 van die kumulatiewe waarde 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. 

• Skenkings tussen gades 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 persent op die oordrag van 
genoteerde of ongenoteerde sekuriteite. Sekuriteite bestaan uit aandele in maatskappye of 
ledebelange in beslote korporasies. 
 
 
27 Februarie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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