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2015 BELASTINGVERWANTE BEGROTINGSVOORSTELLE 
 
Die volgende is ’n opsomming van die belastingverwante voorstelle wat op 25 Februarie 
2015 deur die Minister van Finansies aangekondig is. 
 
HOOGTEPUNTE UIT DIE BEGROTING 
 
Die belangrikste voorstelle sluit die volgende in: 
• Die marginale persoonlike inkomstebelastingkoerse sal met een persentasiepunt vir 

alle belastingpligtiges wat meer as R181 900 verdien, verhoog word. Belastingkoerse 
en -kortings sal aangepas word om vir blokkruiping voorsiening te maak. 

• Die algemene brandstofheffing sal op 1 April 2015 met 30,5 sent per liter and die 
Padongelukfondsheffing met 50 sent per liter styg. Dit bring die totale 
brandstofheffingstygings op 80 sent per liter te staan. 

• Voorsiening word gemaak vir ’n uitbreiding van die omsetbelastingbedeling vir 
mikrobesighede. 

• ’n Verandering aan die koerse en skale vir hereregte.  
• ’n Verhoging in aksynsbelasting op alkoholiese drank van tussen 4,8 en 8,5 persent en 

op tabakprodukte van tussen 5 en 7 persent. 
 

Ander voorstelle 
• ’n Verandering aan die selfaanslagstelsel vir inkomstebelasting. 
• Verdere stappe word gedoen om die erosie van die belastingstelsel en 

winsverskuiwing teen te werk, wat verbeterde oordragprysbepalingsdokumentasie 
asook -verslagdoening insluit. 

• Die skakel tussen die dieselrebatstelsel en BTW-stelsel word vanaf 1 April 2016 
verbreek en dieselrebatte vir grondmynbouaktiwiteite en die generering van elektrisiteit 
word verminder. 

• ’n Verhoging in die elektrisiteitsheffing met 2 sent per kWh as ’n tydelike maatreël 
totdat koolstofbelasting ingestel word, word oorweeg. 
 

 
INDIVIDUE 
 
Verligting vir individue  
 
Persoonlike inkomstebelasting 
Ten einde bykomende belastinginkomste in te vorder, sal die marginale persoonlike 
inkomstebelastingkoerse met een persentasiepunt vir alle inkomstebelastingskale behalwe 
die laagste skaal verhoog word. Laasgenoemde sal op 18 persent bly. Dit beteken dat die 
belastingkoers vir trusts ook met een persentasiepunt verhoog word.  
 
Ter verligting vir inflasieverwante verdienstestygings (blokkruiping) sal alle inkomste-
belastingskale en -kortings met 4,2 persent verhoog word. Die belastingvrye drempel vir 
individuele belastingpligtiges jonger as 65 jaar sal vanaf R70 700 tot 73 650 toeneem. 
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Vrystelling van rente en dividendinkomste  
Die jaarlikse vrysteling op rente verdien deur individue jonger as 65 jaar (R23 800) en deur 
individue 65 jaar en ouer (R34 500) bly dieselfde. Die belastingvrye beleggings tree op 
1 Maart 2015 in werking en is van toepassing op goedgekeurde beleggings tot op R30 000.  
 
Mediesefondsbydraes 
 
Mediesebelastingkrediete  
Maandelikse belastingkrediete vir medieseskemafooie sal vanaf 1 Maart 2015 vanaf R257 
tot R270 per maand vir die eerste twee afhanklikes styg. Dit sal vanaf R172 tot R181 vir elke 
bykomende afhanklike styg. 
 
Werknemerbelasting 
Werknemers bo 65 jaar ondervind as gevolg van die skuif na mediesebelastingkrediete ’n 
afname in hul na-belastingsalarisse, hoewel hulle sommige van hierdie bedrae na die einde 
van die belastingjaar op aanslag mag terugeis. Om hierdie las te verlig, word voorgestel dat 
mediesebelastingkrediete wat met medieseskemabydraes verband hou, vir doeleindes van 
sowel LBS as voorlopige belasting in ag geneem word. 
 
Ander belastingvoorstelle wat individue raak 
 
Werknemeraandeelskemas 
Die onderlinge verband in die toepassing van artikel 8C van die Inkomstebelastingwet, 
insluitend die belasting van direkteure en werknemers met vestiging van ekwiteits-
instrumente; die toedeling van kapitaalwinste aan begunstigdes; die inkomstebelasting-
vrystelling van dividende; en die werknemerbelastingvoorsiening in verband met die 
teruggawe van kapitaal, sal hersien word om anomalieë uit te skakel. 

 
Inkomste en beskikkings na en van boedels van oorledenes 
Artikel 25 van die Inkomstebelastingwet bepaal dat geen inkomste of beskikkings by 
afsterwe in die hande van die oorledene verkry word nie, maar dat inkomste in die hande 
van die oorledene se boedel, erfgenaam of legetaris erken kan word. Paragraaf 40 van die 
Agste Bylae erken egter kapitaalwinste en -verliese met afsterwe. Om die anomalieë aan te 
spreek wat ontstaan wanneer die twee bedelings interageer, sal die bepalings ondersoek 
word en wysigings moontlik voorgestel word.   

 
Onttrekkings uit uittredingannuïteitsfondse deur nieinwoners 
Nieinwoners wat vir ’n vaste dienstermyn na Suid-Afrika trek, dra dikwels tot ’n 
uittredingannuïteitsfonds by om op ’n belastingdoeltreffende wyse aan te hou om vir aftrede 
te spaar. Die huidige omskrywing van “uittredingannuïteitsfonds” laat hierdie individue nie 
toe om die bedrae wat hulle gedurende hierdie vaste termyn gespaar het, te onttrek wanneer 
hulle na hul tuislande terugkeer nie. In teenstelling hiermee mag Suid-Afrikaners indien hulle 
emigreer, hul uittredingannuïteitsbelang onttrek. Hierdie teenstrydighede in die hanterings 
sal hersien word. 

 
Harmoniering in die hantering van uittreefondse 
Die belasting van bydraes en die reëls in verband met verpligte annuïtisering vir 
pensioenfondse, voorsorgfondse en uittredingannuïteitsfondse sal vanaf 1 Maart 2016 
verander. Die vlak van aftrekbare bydraes sal tot 27,5 persent van die grootste van 
belasbare inkomste of besoldiging per jaar beperk word. ’n Bykomende wysiging sal 
ondersoek word om ’n weglating in 2013 reg te stel waardeur sommige uittreefondse, wat 
die voordeel van hoër aftrekkings geniet sonder om aan die eenvormige annuïtiseringsreëls 
onderworpe te wees, per ongeluk uitgesluit word. 
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’n Maksimum ouderdom vir die behoud van uittreebelange 
Vanaf 1 Maart 2015 mag lede van ’n uittreefonds die onttreking van hul uittree-inkomste tot 
na hul uittreedatums uitstel (mits die uittreefonds dit toelaat). Dit sal uittreefondslede meer 
buigsaamheid gee en die behoud van uittredingbates bevorder. Om belasting-
beplanningsgeleenthede te beperk, word egter voorgestel dat ’n maksimum ouderdom 
waarop onttrekkings gemaak moet word, ingestel word. Dit is in lyn met ander lande wat 
soorgelyke uittreefondsreëlings het. 

 
Boedelbelasting en uittreefondse  
Wysigings in 2008 het die boonste ouderdomslimiet verwyder waarop vereis is dat ’n individu 
’n annuïteit koop indien hy/sy ’n belang in ’n uittredingannuïteit gehad het, en het, wanneer ’n 
lid sterf, uittreefondsvoordele uit die belasbare boedel uitgesluit. Hierdie twee wysigings het 
dit vir sommige individue moontlik gemaak om boedelbelasting te vermy deur hul bates voor 
hul afsterwe na ’n uittredingannuïteitsfonds oor te plaas. In die oorledene se 
belastingberekening is enkelbedrae wat aan die boedel betaal word onderworpe aan die 
enkelbedrag uittreebelastingskaal. Enkelbedrae bo die toelaatbare aftrekking (nieaftrekbare 
bydraes) is egter nie onderworpe aan die enkelbedrag belastingskaal of boedelbelasting nie. 
 
Om die potensiaal dat boedelbelasting vermy word uit te skakel, stel die regering voor dat ’n 
bedrag gelykstaande aan die nieaftrekbare bydraes tot uittreefondse in die belasbare boedel 
ingesluit word wanneer die uittreefondslid sterf. 

 
 

MAATSKAPPYE 
 
Maatskappybelastingkoerse 
Geen verandering aan maatskappybelastingkoerse is voorgestel nie. 
 
Omsetbelasting vir mikrobesighede 
Die omsetbelastingbedeling is ingestel om die nakomingslas op mikrobesighede met ’n 
jaarlikse omset van op tot R1 miljoen te beperk. Hierdie reëls skakel ’n groot hoeveelheid 
papierwerk en nakomingsuitgawes uit. Die Davis Belastingkomitee het aanbeveel dat hierdie 
aansporing uitgebrei word om die deelname van klein besighede in die ekonomie en die 
belastingstelsel te verbeter. Die regering stel voor dat die koerse en drempels aangepas 
word om die omsetbelasting meer aantreklik te maak. 
 
Bussnelvervoerbetalings aan geaffekteerde taxi-operateurs  
Die regering het die bussnelvervoerstelsel in 2010 ingestel, wat daartoe gelei het dat 
kompensasie vir die verlies aan potensiële verdienste aan geaffekteerde taxi-operateurs 
betaal is. Daar word voorgestel dat die belastinghantering van sodanige betalings aan 
geaffekteerde taxi-operateurs hersien word. 
 
Korporatiewe herorganisasiereëls 
Toelae aan dorpsgebiedontwikkelaars: Artikel 45 van die Inkomstebelastingwet maak 
voorsiening dat toelaes op kapitaalbates binne ’n groep oorgedra kan word. Die omskrywing 
van ’n kapitaalbate in artikel 41 sluit egter handelsvoorraad uit. Die toelae aan 
dorpsgebiedontwikkelaars dek bates wat as handelsvoorraad kwalifiseer, wat beteken dat dit 
ingevolge hierdie artikel nie oorgedra kan word nie. Die regering stel voor dat die 
bewoording van die artikel gewysig word om hierdie toelae in te sluit. 
 
Bate-vir-aandeeltransaksie: Die huidige teenvermydingsmaatreël in artikel 42(5) van die 
Inkomstebelastingwet skep anomolieë en moet uitgeklaar word. 
 
Oor-grens intragroeptransaksies: Artikel 45(3A) van die Inkomstebelastingwet is ook van 
toepassing op oor-grens intragroeptransaksies. Subparagraaf (c) van hierdie artikel skep 
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egter anomalieë. Daar word voorgestel dat hierdie subparagraaf gewysig word om duidelik 
te maak dat die bepalings van hierdie artikel na dieselfde groep van maatskappye as wat in 
artikel 1(1) van die Wet omskryf word, verwys. 
 
Uitkering en uitreiking van aandele teen geen vergoeding  
Die huidige bewoording in artikel 40C van die Inkomstebelastingwet skep anomalieë 
wanneer ’n maatskappy aandele intern uitkeer. Daar word voorgestel dat veranderinge 
aangebring word om duidelik te maak dat die artikel se bepalings slegs op die uitreiking van 
aandele, en nie die uitkering daarvan nie, van toepassing is. 
 
Bedrae uit beskikking van aandele 
Die regering sal die bepalings van artikel 9C van die Inkomstebelastingwet oorweeg om die 
probleem van opbrengs op kapitaal nadat die belastingpligtige ’n aandeel vir ’n tydperk van 
drie jaar gehou het, asook die betekenis van die begrip “beskikking” vir doeleindes van 
hierdie artikel aan te spreek. 
 
Kansellasie van kontrakte 
Indien ’n konstrak gekanselleer word, is die verwagting dat die partye na die staus quo voor 
die transaksie herstel sal word. Daar word egter aangevoer dat die kansellasie van kontrakte 
tot ’n verandering in die bate se basiskoste aanleiding gee, wat tot ’n nulkapitaalwins of 
verlies lei. Dit kom algemeen tussen verbonde persone voor. Daar word voorgestel dat 
hierdie potensiële anomalie verwyder word. 
 
Derdeparty ondersteunde aandele 
In 2014 is veranderinge aan die Inkomstebelastingwet aangebring in verband met die 
herfinansiering van derdeparty ondersteunde aandele vir kwalifiserende transaksies en 
beperkte waarborge. Verdere verfynings word benodig om die vereistes of betekenis of 
“kwalifiserende doel” uit te klaar om die doelstellings van die bepalings te bevorder. 
 
Finansieringsreëlings onderworpe aan sharia 
Belastingwetgewing verleen gelyke erkenning aan sekere vorme van Islamitiese finansiering 
en tradisionele finansiering wat rente behels. In 2014 is veranderinge aan die 
Inkomstebelastingwet aangebring om openbare entiteite by die Islamitiese 
finansieringsreëlings in te sluit en om die omskrywing van sukuk uit te brei om ander entiteite 
in te sluit. Om ’n omgewing te skep waarin Islamitiese finansiering beter kan funksioneer, 
word voorgestel dat die murabaha en sukuk finansieringsreëlings uitgebrei word na 
genoteerde entiteite en dat artikel 8A van die Wet op Belasting op Oordrag van Sekuriteite 
gewysig word om vir murabaha-transaksies voorsiening te maak. 
 
 
EIENDOMSINVESTERINGSTRUSTS (EITs) 
 
In 2012 is ’n spesiale belastingbedeling vir genoteerde EITs in die Inkomstebelastingwet 
ingestel. Die bepalings van artikel 25BB sal verfyn word om anomalieë te verwyder. 
 
Ongenoteerde maatskappye wat eiendom besit  
Ongenoteerde maatskappye wat eiendom besit en wat aan die algemene publiek bemark 
word or wat deur institusionele beleggers gehou word, kwalifiseer nie vir dieselfde spesiale 
belastingbedeling as genoteerde EITs nie. Die regering stel voor dat ongenoteerde 
maatskappye wat eiendom besit vir dieselfde belastingbehandeling moet kwalifiseer 
wanneer hulle gereguleer word. ’n Regulerende raamwerk sal ontwikkel word vir 
ongenoteerde maatskappye wat eiendom besit. 
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Verskansingsfondse 
Die regering stel voor dat verskansingsfondse tot kollektiewe beleggingskemas verklaar 
word, wat hulle aan soortgelyke reëls as ander kollektiewe beleggingskemas ingevolge die 
Wet op Beheer van Kollektiewe Beleggingskemas (2002) onderworpe sal maak. 
Belastingwysigings sal oorweeg word om enige onvoorsiene belastinggevolge wat uit die 
herstrukturering van gereguleerde verskansingsfondse mag spruit, te minimiseer. 
 
Sekuriteiteleningsreëlings  
Die oordrag van kollateraal in ’n sekuriteiteleningsreëling bied die leners die vertroue dat 
hulle nie die onderliggende waarde van die geleende sekuriteite sal verloor nie, wat likiditeit 
in hierdie mark verhoog. 
 
Die regering stel voor dat die belastingbehandeling in verband met die verskaffing van 
kollateraal deur gebruik te maak van die oordrag van tydelike eienaarskap hersien word om 
enige negatiewe impak op aanvaarbare besigheidspraktyke te verminder en die gebruik van 
kollateraal in moontlike belastingvermydingsreëlings te beperk. Daarbenewens sal die 
huidige belastingbehandeling van sekuriteiteleningsreëlings hersien word om vir 
korporatiewe optrede gedurende die termyn van sodanige reëlings voorsiening te maak.  
 
Instelling van die ‘SAM’-grondslag vir die regulering van langtermynversekeraars 
Die Raad op Finansiële Dienste is van voorneme om ‘Solvency Assessment and 
Management’ (SAM), ’n risikogebaseerde toesighoudende bedeling, in 2016 vir lang- en 
korttermynversekeraars in te stel. Die SAM-grondslag vir die waardasie van polishouers se 
laste is nie in lyn met die huidige belastingbehandeling nie. Om SAM in ag te neem, stel die 
regering ’n nuwe waardasiemetode vir polishouerlaste van langtermynversekeraars voor. Die 
nuwe benadering sal op ’n aangepaste International Financial Reporting Standards 
waardasiemetode gegrond wees. 
 
Navorsings- en ontwikkelingsaansporing 
Die navorsing- en ontwikkelings- (N&O) belastingaansporing is ingestel om N&O as ’n 
persentasie van die bruto binnelandse produk te bevorder en om die oordrag van kennis en 
vaardigheidsontwikkeling aan te moedig. Om ingevolge die Inkomstebelastingwet vir die 
belastingaansporing vir uitgawes te kwalifieer, moet die belastingpligtige ’n aansoek om 
goedkeuring aan die betrokke komitee voorlê. Die agterstand in die goedkeuringsproses 
skep egter probleme, veral vir kleiner besighede, wat maande vir goedkeuring moet wag. 
Maatreëls sal oorweeg word om te verseker dat belastingpligtiges nie benadeel word deur 
uitermatige vertragings deur die komitee nie. Die uitreiking van derdepartybefondsing vir 
N&O-aktiwiteite sal ook oorweeg word. 
 
Regeringstoekennings  
Die regering sal die belastingbehandeling van regeringstoekennings hersien om onvoorsiene 
anomalieë asook die regulerende meganisme in verband met hierdie toekennings te 
verwyder. Die regering is van voorneme om anomalieë in verband met toekennings wat nie 
vantevore gelys is nie, die eis van aftrekkings op belastingvrygestelde toekennings, en 
toekenningsverhoudings met publieke-privaatvennootskappe aan te spreek. 
 
Hersiening van aftrekking vir vervaardigingsbates 
Artikel 12C van die Inkomstebelastingwet maak voorsiening vir ’n versnelde depresiasie-
aftrekking vir vervaardigingsbates, mits die bates direk deur die belastingpligtige vir 
doeleindes van sy of haar bedryf gebruik word. Weens veranderinge in die 
besigheidsmodelle van sommige vervaardigingsaktiwiteite, sal die regering die voorwaardes 
vir die toestaan van hierdie aftrekking hersien sonder om die huidige beperkende bepalings 
in artikel 23D van die Inkomstebelastingwet te ondermyn. 
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Rolprentaansporings 
Die regering sal rolprentaansporings in artikel 12O van die Inkomstebelastingwet verfyn om 
anomalieë wat as gevolg van die interaksie van die bepalings daarvan met ander bepalings 
van die Inkomstebelastingwet bestaan, te verwyder. 
 
 
INTERNASIONAAL 
 
Skrapping van spesiale buitelandse belastingkrediete vir dienste uit ’n Suid-
Afrikaanse bron 
Die spesiale buitelandse belastingkrediet vir terughoudingsbelasting wat buitelandse 
maatskappye oplê op Suid-Afrikaanse inwoners ten opsigte van dienste in Suid-Afrika 
gelewer vir kliënte wat inwoners van daardie land was, het tot ’n beduidende nakomingslas 
vir sowel belastingpligtiges as die SAID gelei. Sommige belastingpligtiges het hierdie 
verligting ook uitgebuit. Gevolglik word voorgestel dat die spesiale buitelandse krediete vir 
dienste onttrek word. 
 
Kapitaalwinsbelastingimplikasies van oorkruisuitreiking van aandele 
Die regering het die Inkomstebelastingwet in 2013 gewysig om basiserosie en 
winsverskuiwing teen te werk. Indien ’n Suid-Afrikaanse inwonermaatskappy aandele as 
teenprestasie vir ’n verkryging van aandele in ’n buitelandse maatskappy uitreik, sal dit tot ’n 
kapitaalwins vir die inwonermaatskappy aanleiding gee. Hoewel daar begrip is vir die 
kwellings wat tot veranderinge in belastingwetgewing gelei het, kan hierdie veranderinge 
moontlik wettige handelstransaksies beïnvloed, wat die groei en uitbreiding van Suid-
Afrikaanse multinasionale maatskappye beperk. Die regering sal dit oorweeg om die 
bepaling se vereistes te verslap, sonder om die doel van die aanvanklike beleid, naamlik om 
onbelaste korporatiewe migrasie uit Suid-Afrika teen te werk, uit die oog te verloor. 
 
Reëls vir beheerde buitelandse maatskappye 
Die beheerde buitelandse maatskappy (BBM) verskuiwingsreëls (Eng.: ‘diversionary rules’) 
om die verskuiwing van inkomste na die buiteland deur die verkoop van goedere deur ’n 
BBM aan ’n verbonde inwoner te voorkom, is in 2011 verwyder. BBM-reëls het geblyk 
minder doeltreffend te wees om winsverskuiwing deur Suid-Afrikaanse inwonermaatskappye 
onmiddellik aan te spreek. Hoewel oordragprysvasstellingsreëls in hierdie omstandighede 
toegepas kan word, is die BBM-verskuiwingsreëls meer doeltreffend om winste uit hierdie 
transaksies te belas. Daar word voorgestel dat verskuiwingsreëls van toepassing op die 
verkoop van goedere deur ’n BBM heringestel word. Daarbenewens sal oorweeg word om 
BBMe wat deur tussengangertrusts gehou word, onderworpe aan belasting in Suid-Afrika te 
maak. 
 
Verkoop van onroerende eiendom deur nieinwoners 
Terughouding op beskikking van onroerende eiendom deur nieinwoners: Arikel 35A van die 
Inkomstebelastingwet bepaal dat ’n koper nie belasting op ’n deposito hoef terug te hou nie, 
“totdat die ooreenkoms vir daardie beskikking aangegaan is”. Daar word voorgestel dat die 
bewoording gewysig word om die tydsberekening van die terughouding uit te klaar. 
 
Omskrywing van onroerende eiendom: Die omskrywing van onroerende eiendom in 
paragraaf 2(2) van die Agtste Bylae sal in lyn gebring word met die omskrywing in die 
Organisation for Economic Cooperation and Development se model belastingooreenkoms, 
spesifiek die omskrywing in verband met die reg om mineraalafsettings te bewerk. 
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Terughoudingsbelasting op rente 
(SAIGR kommentaar: die terughoudingsbelasting tree op 1 Maart 2015 in werking) 
Woordomskrywing van rente: Daar word voorgestel dat rente vir terughoudingsbelasting-
doeleindes omskryf word. Dit sal verseker dat daar geen verwarring met ander omskrywings 
in verband met rente in die Inkomstebelastingwet is nie. 
 
Artikel 50B(1) in lyn gebring met artikel 9(2)(b) van die Inkomstebelastingwet: Die bepalings 
van hierdie artikels moet in lyn met mekaar gebring word om voorsiening te maak vir die 
vrystelling vir rente aan ’n nieinwoner betaal vir skuld deur ’n ander nieinwoner verskuldig, 
tensy die ander nieinwoner vir ’n tydperk wat 183 dae oorskry in Suid-Afrika teenwoordig 
was of die skulde verbonde is aan ’n permanente saak in Suid-Afrika. 
 
Terughoudingsbelasting op fooie vir dienste gelewer 
Die artikel sal hersien word om omskrywings uit te klaar en enige anomalieë te verwyder. 
 
Aksynsbelasting 
Doeane- en aksynsbelasting in die Doeane en Aksynswet (deel 1 en artikel A van deel 2 van 
Bylae 1) sal gewysig word, met inwerkingtrede op 25 Februarie 2015. 
 
 
OMGEWINGSBELASTINGS 
 
Koolstofbelasting 
Twee besprekingsdokumente is in 2013 en 2014 gepubliseer en die voorgestelde 
koolstofbelasting is na ’n hersiening van die kommentaar wat ontvang is, verder verfyn. Die 
potensiële gebruik van koolstofvrystellingsverminderings as ’n kostedoeltreffende 
meganisme on kweekhuisgasvrystellings en belastingpligtiges se koolstofbelastinglaste te 
verminder, is positief ontvang. Die belastingontwerp streef na minimisering van potensiële 
nadelige uitwerkings op lae-inkomstehuishoudings en industriemededingendheid. Die 
publikasie van die konsepwetsontwerp op koolstofbelasting later in 2015 sal ’n verdere 
tydperk vir konsultasie moontlik maak. Dit sal dit ook moontlik maak om die belasting in lyn 
met voorgestelde koolstofbegrotings te bring. Wysingings aan die Doeane en Aksynswet sal 
aangebring word om voorsiening te maak vir die administrasie van die koolstofbelasting. 
 
Belastingaansporing vir energiedoeltreffende besparings  
Die belastingaansporing vir energiedoeltreffende besparings sal vanaf 45 c/kWh tot 95 
c/kWh verhoog word en na gesamentlike genereringsprojekte uitgebrei word. Hierdie 
aansporing is in November 2013 ingestel om die voorgestelde koolstofbelasting te 
komplementeer. Dit moedig besighede aan om ’n groener ekonomie te steun. Besighede 
kan aftrekkings eis op grond van bespaarde energie. In die toekoms sal hierdie toelae deur 
’n toedeling van inkomste uit die koolstofbelasting befonds word. 
 
Buitebandheffing 
Suid-Afrika genereer ’n geraamde 108 miljoen ton afval per jaar, waarvan slegs 10 persent 
herwin word. Die regering het bykomende omgewingsheffings op ’n reeks afvalstrome 
ontwerp om te help om afval vanaf grondopvullingsterreine na hergebruik, herwinning en 
verhaling weg te keer. Die regering stel ’n buitebandheffing voor wat vanaf die laaste 
kwartaal van 2015 in werking sal tree, en wat by wyse van die Doeane en Aksynswet 
geïmplementeer sal word en deur die SAID ingevorder sal word. Die voorgestelde 
buitebandheffing sal die bestaande heffingsreëlings vir buitebande per die regulasies van die 
Departement van Omgewingsake vervang. Inkomste uit die heffing sal in die Nasionale 
Inkomstefonds gedeponeer word, en ’n toewysing binne die begroting vir die herwinning van 
afvalbuitebande en ander afvalstrome sal deur die begroting van die Departement van 
Omgewingsake beskikbaar gestel word. 
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INDIREKTE BELASTINGS 
 
BELASTING OP TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW) 
 
Opvoedkundige dienste 
Opvoedkundige dienste is tans vrygestel van BTW, maar daar is onsekerhede rondom die 
presiese omskrywing van “opvoedkundige dienste” en die BTW-behandeling van sekere 
uitgawes, soos huisvesting en die verskaffing van maaltye. Die Davis Belastingkomitee 
hersien tans die BTW-implikasies vir opvoedkundige instellings, en die gevolgtekkings van 
hierdie komitee sal as riglyn vir potensiële veranderinge dien. 
 
Drempel vir die betalingsbasis 
Om met kontantvloei te help, word sommige leweraars met jaarlikse belasbare lewerings 
onder R2,5 miljoen toegelaat om BTW by wyse van ’n betalingsbasis in plaas van ’n 
faktuurbasis te verantwoord. Hierdie leweraars moet natuurlike persone wees of 
ongeïnkorporeerde liggame waarvan al die lede natuurlike persone is. Die Davis 
Belastingkomitee is besig om hierdie bepaling te hersien. Daar mag ruimte wees om die 
drempel te verhoog en/of die toepassing uit te brei sodat geïnkorporeerde besighede by 
hierdie bedeling ingesluit word. Die misbruike wat voorheen ondervind is wanneer besighede 
op die faktuurbasis sake doen met besighede op die betalingsbasis, sal aangespreek moet 
word. 
 
Regulasies vir voorskrifte in verband met buitelandse elektroniese dienste  
Die regulasies vir voorskrifte in verband met elektroniese dienste sal opdateer word om 
sagteware en ander elektroniese dienste in te sluit en sommige onsekerhede te verwyder. 
 
Aangepaste koste 
Die omskrywing van “aangepaste koste” in artikel 1(1) van die BTW-Wet sal gewysig word 
sodat BTW teen die standaardkoers geag word ingesluit te wees waar die verkryging aan 
BTW teen die nulkoers onderworpe was.  
  
Kommersiële huisvesting 
Die omskrywing van “kommersiële huisvesting” in artikel 1(1) van die BTW Wet bepaal dat ’n 
inrigting kommersiële huisvesting is indien dit gereeld of stelselmatig die genoemde 
lewerings verskaf en waar die totale jaarlikse ontvangste uit sodanige lewerings R60 000 in 
’n tydperk van 12 maande oorskry (of verwag kan word te oorskry). Daar word voorgestel dat 
die registrasie en drempelvereistes van kommersiële huisvesting hersien word. 
 
Dieselrebatstelsel 
Tegniese en administratiewe uitdagings is ondervind met die implementering van die 
dieselrebatstelsel en die stelsel se administrasie sal omvattend hersien word. Terwyl die 
hersiening plaasvind, sal stappe gedoen word om sommige van die onmiddellike uitdagings 
te hanteer. Dit sluit onder meer in geskille oor terugbetalings vir subkontraktering in die 
mynbousektor by wyse van sessie mynboulisensies ingevolge die Wet op Minerale- en 
Petroleum-hulpbronne. In die boerderysektor sal aandag geskenk word aan reëls vir 
suikerriet kontrakboerdery en kwessies in verband met kleinskaalse bedrywighede. 
 
 
BELASTINGADMINISTRASIE 
 
Selfaanslagstelsel vir inkomstebelasting 
Wysigings aan die Inkomstebelastingwet word voorgestel om voorsiening te maak vir die 
skuif na ’n inkomstebelasting selfaanslagstelsel. 
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Appèl en geskilbeslegtingsprosedures vir doeane en aksyns 
Eenvormige appèl en geskilbeslegtingsprosedures vir belastings wat deur die SAID 
geadministreer word, word voorgestel deur die prosedures ingevolge die Wet op 
Doeanebeheer (2014), die Wet op Doeanereg (2013) en die Doeane en Aksynswet (1964) in 
lyn te bring met die geskilbeslegtingsprosedures ingevolge die Wet op Belasting-
administrasie (2011). 
 
WETSONTWERP OP NASIONALE DOBBELARY 
 
Die wetsontwerp op nasionale dobbelary sal in 2015 voorberei word. 
 
 
BELASTINGRIGLYNE 
 
Individue en spesiale trusts 
 

Inkomstebelastingkoerse vir natuurlike persone en spesiale trusts 
Jaar van aanslag geëndig 28 Februarie 2016 

Belasbare inkomste Belastingskale 
0 – 181 900 18% van elke R1 van belasbare inkomste 
181 901 – 284 100 32 742 + 26% van belasbare inkomste wat 181 900 te bowe gaan 
284 101 – 393 200 59 314 + 31% van belasbare inkomste wat 284 100 te bowe gaan 
393 201 – 550 100 93 135 + 36% van belasbare inkomste wat 393 200 te bowe gaan 
 550 101– 701 300 149 619 + 39% van belasbare inkomste wat 550 100 te bowe gaan 
701 301 en bo 208 587 + 41% van belasbare inkomste wat 701 300 te bowe gaan 

 
Natuurlike persone 
 

Belastingdrempels 
 2014/15 2015/16 
 R R 
Onder die ouderdom van 65 jaar 70 700 73 650 
Ouderdom tussen 65 en  75 jaar 110 200 114 800 
Ouderdom 75 jaar en ouer 123 350 128 500 

 
Belastingkortings – alle natuurlike persone 

 2014/15 2015/16 
 R R 
Primêr  12 726 13 257 
Sekondêr – persone 65 jaar en ouer 7 110 7 407 
Tersiêr – persone 75 jaar en ouer 2 367 2 466 

 
Trusts  
Die belastingkoers op trusts (behalwe spesiale trusts wat belas word teen koerse van 
toepassing op individue) styg vanaf 40% tot 41%. 
 
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 
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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 handel.  
 
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 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. 
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VRYSTELLINGS 
 
Rente 
Rente van ’n Suid-Afrikaanse bron verdien deur enige natuurlike persoon onder die 
ouderdom van 65 jaar, op tot R23 800 per jaar, en vir persone 65 en ouer, op tot R34 500 
per jaar, is vrygestel van belasting. 
 
Rente is vrygestel wanneer dit verdien is deur nieinwoners wat fisies vir ten minste 183 dae 
gedurende ’n 12-maande tydperk uit Suid-Afrika afwesig is voordat die rente oploop of 
ontvang word en die skuld waaruit die rente voorspruit nie gedurende daardie tydperk van 12 
maande effektief verbonde is aan ’n permanente saak van die nieinwoner in Suid-Afrika nie. 
 
AFTREKKINGS 
 
Lopende pensioenfondsbydraes 
Die grootste van 7,5% van besoldiging uit uittredingsfunderingsdiens, of R1 750. Geen 
oorskot mag na die volgende jaar van aanslag oorgedra word nie. 
 
Agterstallige pensioenfondsbydraes 
Maximum van R1 800 per jaar.  Enige oorskot bo R1 800 mag na die volgende jaar van 
aanslag oorgedra word. 
 
Lopende uittredingannuïteitsfondsbydraes 
Die grootste van 15% van belasbare inkomste behalwe uittredingsfunderingsdiens, R3 500 
min lopende aftrekkings aan ’n pensioenfonds, of R1 750. Enige oorskot mag na die 
volgende jaar van aanslag oorgedra word. 
 
Agterstallige uittredingannuïteitsfondsbydraes 
Maximum van R1 800 per jaar. Enige oorskot bo R1 800 mag na die volgende jaar van 
aanslag oorgedra 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 huisvesting, etes en toevallige uitgawes 
Waar die ontvangers 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 R353 per dag geag bestee te 

gewees het; 
• slegs toevallige uitgawes, word ’n bedrag van R109 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 / 2015.  
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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 26 105 78.7 29.3 
80 001 – 160 000 46 505 87.9 36.7 
160 001 – 240 000 66 976 95.5 40.4 
240 001 – 320 000 84 945 102.7 44.1 
320 001 – 400 000 102 974 109.9 51.8 
400 001 – 480 000 121 886 126.1 60.8 
480 001 – 560 000 140 797 130.4 75.6 
Bo 560 000 140 797 130.4 75.6 

 
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 koers van 318 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. 

 
Ander aftrekkings 
Afgesien van die aftrekkings hierbo uiteengesit mag ’n individu sleg in beperkte 
gespesifiseerde situaties aftrekkings teen diensinkomste of toelaes eis. 

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

soos per regulasie deur die Minister bepaal) per maand van elke voertuig. Waar die 
voertuig – 
�  onderworpe is aan ’n instandhoudingsplan toe die werkgewer die voertuig bekom 

het en die belasbare waarde 3,25% van die bepaalde waarde is; of 
�  ingevolge ’n bedryfshuur deur die werkgewer verkry is,  
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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 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 grootste van die voordeel 
bereken deur ’n voorgeskrewe formule toe te pas of die koste vir die werkgewer. 
 
Die formule sal van toepassing wees indien die akkommodasie besit word deur die eienaar, 
deur ’n verwante instansie met betrekking tot die werkgewer, of onder sekere beperkte 
omstandighede waar dit nie deur die werkgewer besit word nie. 
 
 
MAATSKAPPYBELASTINGKOERSE 
 

JARE VAN AANSLAG EINDIGEND TUSSEN 
1 APRIL 2015 EN 31 MAART 2016 

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 
 
Finansiële jare eindigend op enige datum tussen 1 April 2015 en 31 Maart 2016: 
 

Belasbare inkomste Belastingkoers 
R R 

0 – 73 650 0% van belasbare inkomste  
73 651 – 365 000 7% van belasbare inkomste wat 73 650 te bowe gaan 
365 001 – 550 000 20 395 + 21% van belasbare inkomste wat 365 000 te bowe gaan 
550 001 en bo 59 245 + 28% van belasbare inkomste wat 550 000 te bowe gaan 
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MIKROBESIGHEDE 
 
Finansiële jaar eindigend op 29 Februarie 2016: 
 

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  13.65% 
Maatskappye   18.65% 
Ander trusts    27.31% 
 
ANDER BELASTINGS, AKSYNS EN HEFFINGS 
 
Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) 
BTW word teen die standaardkoers van 14% gehef op die lewering van goedere en dienste 
deur geregistreerde ondernemers.  
 
’n Ondernemer wat belasbare lewerings van meer as R1 miljoen per jaar maak moet vir 
BTW registreer. ’n Ondernemer wat belasbare lewerings van meer as R50 000 maar nie 
meer nie as R1 miljoen per jaar maak, mag om vrywillige registrasie aansoek doen. Sekere 
lewerings is onderworpe aan ’n nulkoers of is vrygestel van BTW. 
 
Hereregte  
Hereregte op transaksies ten opsigte van eiendom op of na 1 Maart 2015 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 
2 250 001 en bo 85 000 + 11% van die waarde wat 2 250 000 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. 
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• 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 informele 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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