
360Nuusbrief
Newsletter         

                                                       Uitgawe 30  | Desember 2021



INHOUD

Besigheids- en Aandeelwaardasies: Sleutelbegrippe en Slaggate

Die POPI-wet: beste praktyk vir IT-sekuriteit 

Bestuur van Tydlyne in die SAID Dispuutresolusieproses

Uitstel – Pret Vandag, Pyn More

Oes op land – implikasies vir boedel

Volmagte en demensie

Evolusie, Revolusie of Nuutskepping vir jou Handelsnaam?

Mediumtermyn-begroting

Kriptobates en Belasting

Getroud binne gemeenskap van goed: Stel testament versigtig op

Diensbillikheidverslagdoening

Waardasie van Kommersiële en Industriële Eiendomme: Sleutelkonsepte en 
Slaggate



bloot die hele boerdery na ‘n maatskappy te skuif nie. 
In die eerste plek kan dit groot kapitaalwinsbelasting 
implikasies hê indien u byvoorbeeld die maatskappy van 
niks af opgebou het en die maatskappy, by u afsterwe, 
groot waarde het. Dit is ook ‘n feit dat dit normaalweg 
duurder is om uit ‘n maatskappy struktuur te kom, indien 
u byvoorbeeld op ‘n stadium alle te gelde sou wou maak. 

Dit is dus nodig om iewers ‘n goue middeweg te vind, waar 
u struktuur prakties en uit ‘n belasting oogpunt optimaal 
aan mekaar gesit is. Daar bestaan metodes en toegewings 
in terme van die Inkomstebelastingwet wat u, terwyl u in 
lewe is, geleentheid bied om u boedel effektief te struk-
tureer om sodoende ‘n gladde oorgang van eienaarskap 
aan u erfgename en ook belastings betaalbaar, effektief 
te struktureer. Behoorlike boedelbeplanning is 
dus van kardinale belang.  Praat gerus met ‘n 
kundige in hierdie verband. 
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Voorberei deur CORE Trusts & Estates 

Ons almal hou duim vas vir ‘n goeie oes, maar wat gebeur waar ek in eie naam boer en te sterwe kom net voor oestyd? 

Wanneer iemand te sterwe kom, moet sy boedel beredder word ooreenkomstig die bepalings van sy testament. Die 
eksekuteur van die boedel moet sorg dat die oorledene se laste betaal word. Dit is egter nie die einde van die koste nie. 
Die eksekuteur en ander boedelkoste moet betaal word en dan is daar ook nog belastings, soos kapitaalwinsbelasting, 
inkomstebelasting en boedelbelasting.

‘n Oes op land het ‘n groot invloed op die koste in die boedel, indien in eie naam geboer word en indien die plaas in die 
oorledene se naam geregistreer is. Die algemene reël is dat ‘n oes op land deel vorm van die waarde van die eiendom 
op dieselfde grondslag as ander vaste aanhegtings, soos geboue. Die waarde van die oes het dus ‘n impak op die 
waardasie van die grond in die boedel. Dit is dus baie belangrik dat die eiendom so gou moontlik na afsterwe waardeer 
moet word omdat die waarde van die bates in die boedel, soos op datum van afsterwe bepaal moet word. Die waarde 
van die plaas speel ‘n baie belangrike rol in die berekening van boedelbelasting betaalbaar in ‘n boedel.

Met betrekking tot die vraag of ‘n oes op land ‘n invloed het op kapitaalwinsbelasting, in die boedel betaalbaar, bepaal 
die Inkomstebelastingwet dat indien ‘n boer ‘n oes (as deel van die grond of apart daarvan) sou “verkoop / oordra”, 
dit aan inkomstebelasting onderhewig sal wees en nie aan kapitaalwinsbelasting nie. Onthou dat daar by afsterwe 
outomaties geag word dat alle eiendom aan die boedel “verkoop / oorgedra” word. By gebrek aan enige ooreenkoms, 
sal die eksekuteur ‘n verdeling moet doen tussen die waarde van die grond en die waarde van die oes, soos op datum 
van dood. Indien die plaas, met oes daarop as lopende saak bemaak word, is daar ‘n uitsondering op gemelde reël en 
hoef die oes nie apart waardeer te word nie en sal dit nie onderhewig wees aan inkomstebelasting nie – dit sal dan 
bloot deel van die plaas se waarde vorm en van kapitale aard wees.

Met betrekking tot inkomstebelasting is die situasie ook baie ongunstig, indien u in eie naam sou boer. Die oorledene 
se inkomstebelasting moet afgehandel word, soos op datum van afsterwe. Dit impliseer dat die insetkoste van die oes, 
wat voor datum van dood aangegaan is, aftrekbaar sal wees in die finale belasting berekening, soos op datum van 
dood en moontlik ‘n belasting verlies veroorsaak. Die probleem is dat die boedel, na datum van dood, nou ‘n nuwe 
belastingpligtige word en dat gemelde “belasting verlies” nie aan die boedel oorgedra mag word nie. Die oes wat na 
dood ingesamel word, word dus inkomste na dood, wat in die boedel aan inkomstebelasting onderhewig sal wees en 
waarteen die insetkoste nie as uitgawe geëis sal kan word nie. Dit het baie meer inkomstebelasting tot gevolg. 

Indien op die belasting implikasies by afsterwe gefokus word, blyk dit dat dit ‘n groot aantal boere sal loon om te 
oorweeg om nie meer in eie naam boerdery te bedryf nie. Twee van die voordele om in ‘n maatskappy besigheid te 
bedryf, is die volgende:

Oes op land – implikasies vir boedel

Kontinuïteit – omdat die maatskappy nie kan sterf, soos 
‘n natuurlike persoon nie, is daar geleentheid om opvolg 
beplanning te doen, sodat die volgende generasie nie 
nodig het om van voor af te begin om byvoorbeeld ‘n 
goeie krediet geskiedenis op te bou wanneer pa te sterwe 
kom nie. Aandele in die maatskappy kan ook geleidelik 
oorgedra word, sodat die oorgang na die volgende geslag 
glad kan verloop. 

Belasting – die maatskappy bied ‘n ekstra belasting 
pligtige, wat in baie gevalle teen ‘n laer koers as ‘n 
individu belas word en bestaan daar toegewings in 
die Inkomstebelasting Wet, indien ’n maatskappy 
byvoorbeeld as kleinsake korporasie sou kwalifiseer. Die 
negatiewe inkomstebelasting implikasies by afsterwe van 
die boer kan ook bestuur en in baie gevalle wesentlik 
verminder word. 

Aan die ander kant, is dit nie altyd die beste manier om 



Die eienaar van ‘n besigheid moet dikwels weet hoeveel 
die besigheid werd is.

Om die besigheids- en aandeelwaarde korrek te bereken, 
moet die waardeerder die regte teoretiese kennis hê, 
en moet hy/sy dit ook dikwels doen (in oefening wees), 
anders word daar maklik foute begaan.

Daar bestaan talle wanopvattings aangaande besigheids- 
en/of aandeelwaarde, onder andere:
•  Die besigheidswaarde en die aandeelwaarde is     
    dieselfde waarde
•  Die besigheidswaarde is dieselfde as die netto      
    batewaarde
•  Die besigheidswaarde word uitsluitlik op vorige   
    winsgewendheid bereken, dus gebaseer op 
    finansiële state
•  Verkeerde kapitalisasie-/diskontokoerse word in   
     berekenings gebruik
•  Die besigheidswaarde word gebaseer op die    
    netto wins voor belasting in plaas van na belasting
• Dubbeltelling gebeur tydens die berekeningsproses
    en vele meer

Die Besigheidswaarde

Dit kan ook beskryf word as die ondernemingswaarde 
van die besigheid.

Vorige winsgewendheidsyfers (finansiële state) is net die 
vertrekpunt. Die hooffokus in die waardasieproses is op 
die verwagte toekomstige finansiële prestasie van die 
besigheid.

Die netto verwagte wins moet beraam word. Dit is die 
netto wins NA rente, waardevermindering, amortisasie 
en belasting.

Die verskil tussen die besigheidswaarde en die 
aandeelwaarde

Ten einde die aandeelwaarde te bereken, moet die 
besigheidswaarde eers bepaal word. 

As die besigheidswaarde bekend is, moet die 
balansstaatsaldo’s in ag geneem word. Bates moet 
bygetel en laste afgetrek word.

Dit gee dan die aandeelwaarde, wat die stand van die 
balansstaat insluit terwyl die besigheidswaarde dit nie 
insluit nie.
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Netto Batewaarde

Die netto batewaarde is presies wat dit sê: ‘n berekening 
om die netto batewaarde te bepaal. Dit is NIE ‘n berekening 
van die besigheidswaarde (ondernemingswaarde) nie. 

Kapitalisasie-/diskontokoers

Daar is ‘n wesenlike verskil tussen die kapitalisasie-/
diskontokoerse wat gebruik word om eiendom te 
waardeer en die kapitalisasie-/diskontokoerse wat 
gebruik word om besigheidswaarde te bereken.

Die gepaste kapitalisasie-/diskontokoerse om ‘n eiendom 
te waardeer word gereeld in bronne soos die Rode’s 
Verslag of SAPOA se verslag gepubliseer. Dit wissel 
gewoonlik (na gelang van die tipe eiendom) tussen 9% 
- 15%.

Daarteenoor word die kapitalisasie-/diskontokoerse om ‘n 
besigheid te waardeer op ‘n heel ander wyse bereken. Dit 
word nie in ‘n verslag gepubliseer nie en die waardeerder 
moet die korrekte berekeningsmetode gebruik om dit te 
bepaal. Die koers wissel gewoonlik tussen 20% - 30%.

Die produktiewe bates

Dit is die bates wat gebruik word om die inkomste in 
die besigheid te genereer, soos die rekenaars, meubels, 
toerusting en voertuie. Dit is nie die voorraad in ‘n 
kleinhandelonderneming nie.

Die besigheidswaarde sluit reeds die waarde van die 
produktiewe bates in, en dus is dié waarde inherent deel 
van besigheidswaarde. Die besigheidswaarde weerspieël 
die opbrengs op die produktiewe bates.

As die aandeelwaarde bereken word, word die waarde 
van die produktiewe bates derhalwe nie bykomend 
bygetel nie, want dit sal dubbeltelling van produktiewe 
bates tot gevolg hê.

Voorberei deur CORE Valuations

Besigheids- en Aandeelwaardasies: 
Sleutelbegrippe en Slaggate



Gedurende die belastingadministrasieproses kan dispute 
tussen die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) en 
die belastingpligtige ontstaan. Dit kan meningsverskille 
wees oor die korrekte toepassing van bepalings van ‘n 
Belastingwet by die aanslag deur SAID, of vrae oor die 
korrektheid van ‘n besluit deur SAID.

Hoofstuk 9 van die Wet op Belastingadministrasie handel 
oor die dispuutresolusieproses.

Oorsig oor die proses

Daar is verskeie regsprosesse tot die beskikking van 
belastingpligtiges om beswaar te maak teen die 
regsgeldigheid van optrede en besluite deur SAID. Die reg tot 
beswaar of appèl teen, of hersiening van enige besluit deur 
SAID is ‘n grondvereiste vir die regsproses of ‘n regverdige 
verhoor in die Suid-Afrikaanse belastingstelsel. Dit is dan 
ook ‘n fundamentele beginsel dat ‘n belastinghersiening 
of belastingappèl  binne ‘n redelike tyd aangehoor word 
aangesien die gevaar bestaan dat die belastingowerheid of 
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Bestuur van
Tydlyne in die SAID 
Dispuutresolusieproses

die belastingpligtige die proses onnodig kan vertraag om ‘n 
verhoor te vermy.

Ten einde die moontlikheid te beperk dat onnodig tyd vermors 
word, moet SAID en belastingpligtiges voldoen aan streng 
reëls in Hoofstuk 9 van die Wet op Belastingadministrasie 
en reëls uitgereik ingevolge artikel 103 van die Wet op 
Belastingadministrasie om te hou by die voorgeskrewe 
tye vir die prosedure van ‘n belastingdispuut. Die reëls 
beheer in wese die prosedure   en is ‘n uiteensetting van die 
voorgeskrewe tydlyne om beswaar en appèl teen ‘n aanslag 
of besluit aan te teken, die alternatiewe dispuutresolusie, 
en die aanhoor van ‘n appèl voor ‘n Belastingraad of in ‘n 
Belastinghof.

Bewyslas

Tydens die dispuutresolusieproses rus die las op die 
belastingpligtige om te bewys dat ‘n bedrag, transaksie, 
gebeurlikheid of item vrygestel of op ‘n ander wyse nie 
belasbaar is nie, dat ‘n bedrag of item aftrekbaar is of 
verreken kan word, watter belastingkoers op ‘n transaksie, 
gebeurlikheid, item of klas van belastingpligtige van 
toepassing is, dat ‘n bedrag as vermindering van belasting 
betaalbaar kwalifiseer, dat ‘n waardasie korrek is en of ‘n 
besluit wat ingevolge ‘n belastingwet aan beswaar of appèl 
onderhewig is, ‘n verkeerde besluit is.

Opsomming van Dispuutresolusieproses

Belastingpligtige moet appèl 
aanteken by wyse van NOO 
(efiling) of ADR2 (epos/pos) – 

30 dae na besluit

Belastingpligtige maak 
beswaar in voorgeskrewe 

formaat – binne 30 dae na 
redes verstrek is

Belastingpligtige vra redes 
aan – binne 30 dae na 

datum van aanslag

Belastingpligtige dien 
opgawe in

SAID slaan aan

SAID reageer – 
45 dae later

Is belastingpligtige benadeel

Die aanslag word finaalBelastingpligtige 
aanvaar dit

SAID reageer – 
binne 60 dae na beswaar

Belastingpligtige 
aanvaar redes

nee

nee

nee

ja

ja

ja
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Betaling van belasting hangende beswaar of appèl

‘n Persoon se verpligting om belastingskuld op die gespesifiseerde datum te betaal word nie outomaties opgehef deur ‘n 
beswaar of appèl of in afwagting op ‘n hofbeslissing nie. Ingevolge die  beginsel van “betaal nou, argumenteer later” word 
van ‘n belastingpligtige vereis om ‘n belastingskuld te betaal voordat ‘n dispuut afgehandel of opgelos is. Die belastingpligtige 
se verpligting sal slegs deur SAID opgehef word wanneer die belastingpligtige sodanige formele aansoek indien. Die 
belastingpligtige kan ‘n senior SAID-amptenaar versoek om die betaling van belasting of ‘n gedeelte daarvan verskuldig 
ingevolge ‘n aanslag op te skort indien die belastingpligtige die aanspreeklikheid vir betaling van daardie belasting betwis of 
voornemens is om dit te betwis. 

Opskorting van betaling het tot gevolg dat, tensy SAID redelik oortuig is dat daar ‘n risiko van bate-uitwissing bestaan, geen 
verhalingsprosedure gevolg mag word nie. SAID mag nie die belasting verhaal vanaf die datum dat ‘n versoek om opskorting 
ontvang word tot 10 werksdae na kennisgewing van SAID se besluit aan die belastingpligtige uitgereik is nie. Indien opskorting 
van betaling toegestaan is maar later herroep word, mag verhalingsprosedure eweneens nie gevolg word gedurende die 
tydperk met ingang van die dag wat die opskorting herroep word en 10 werksdae nadat die kennisgewing van herroeping 
aan die belastingpligtige uitgereik is nie. Indien opskorting van betaling toegestaan is, word dit onmiddellik herroep vanaf 
die verstryking van die voorgeskrewe datum indien ‘n belastingpligtige versuim om die reg uit te oefen om met die dispuut 
voort te gaan.

Aanvraag van redes

Indien ‘n belastingpligtige glo dat hy/sy nie voorsien is van ‘n omvattende basis vir die aanslag wat onderneem is nie, moet 
die belastingpligtige binne 30 dae na datum van die aanslag redes van SAID aanvra. Die redes sal die belastingpligtige in staat 
stel om ‘n beswaar teen die aanslag te formuleer. Indien die belastingpligtige nie die versoek binne 30 dae kan indien nie, 
moet hy/sy ‘n versoek indien om die tydperk van 30 dae te verleng waarin redes aangevra mag word.  Indien SAID tevrede 
is dat daar redelike gronde bestaan om die tydperk te verleng, kan die 30 dae met ’n verdere tydperk van hoogstens 45 dae 
verleng word.

Indien SAID tevrede is dat die redes wat nodig is om die belastingpligtige in staat te stel om ‘n beswaar te formuleer wel 
verskaf is, moet SAID die belastingpligtige binne 30 dae na aflewering van die versoek dienooreenkomstig inlig. Waar redes 
nie deur SAID verskaf is sodat die belastingpligtige die beswaar kan formuleer nie, moet SAID binne 45 dae na aflewering van 
die versoek reageer.

Beswaar teen die aanslag

Indien die belastingpligtige deur ‘n aanslag of besluit benadeel voel, selfs nadat hy/sy SAID se redes verstaan, kan hy/sy binne 
30 dae na die datum van aanslag beswaar aanteken of, indien die belastingpligtige redes vir die aanslag aangevra het, die 
datum waarop die redes of die kennisgewing dat voldoende redes reeds verstrek is, afgelewer is.

SAID kan hierdie tydperk van 30 dae met ‘n verdere 30 dae verleng waar ‘n senior SAID-amptenaar tevrede is dat “redelike 
gronde” bestaan vir die vertraging met die indien van die beswaar. ‘n Senior SAID-amptenaar kan slegs die beswaartydperk 
met meer as 30 dae verleng indien “buitengewone omstandighede” bestaan.

By ontvangs van die beswaar kan SAID binne 30 dae die belastingpligtige in kennis stel dat die beswaar ongeldig is.  By ontvangs 
van die kennisgewing van ongeldigheid kan die belastingpligtige binne 20 dae na aflewering van die kennisgewing ‘n nuwe 
beswaar indien. By ontvangs van ‘n geldige beswaar kan SAID binne 30 dae na ontvangs van die beswaar die belastingpligtige 
versoek om sy/haar redes vir beswaar teen die aanslag in dispuut met bykomende dokumente te staaf. Die belastingpligtige 
moet die verlangde dokumente binne 30 dae na die datum van bogenoemde kennisgewing verskaf, of uitstel van hoogstens 
20 dae aanvra indien “redelike gronde” bestaan. By ontvangs van die stawende dokumente moet SAID sy besluit rakende die 
beswaar binne 60 dae lewer, en hierdie tydperk kan met hoogstens 45 dae verleng word.

Appèl teen ‘n besluit

Die belastingpligtige kan appelleer teen die Kommissaris se besluit om nie die beswaar toe te laat nie deur die Alternatiewe 
Dispuutresolusieproses (ADR) te volg of direk met ‘n regsgeding te begin. Die regsproses behels ‘n appèl aan die Belastingraad 
(net as die belasting in dispuut minder as R1 000 000 is) of Belastinghof (as die belasting in dispuut meer as R1 000 
000 is, indien die belastingpligtige hierdie uitweg kies, of indien die voorsitter van die Belastingraad die saak na die 
Belastinghof verwys). 

Om met enigeen van die twee appèlprosesse (ADR of regsgeding) te begin, moet daar binne 30 dae na 
ontvangs van SAID se beslissing oor die beswaar kennis van appèl gegee word. Hierdie kennisgewing 
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van appèl moet afgelewer word by die SAID-kantoor wat met die beswaar gehandel het, of enige adres wat SAID verstrek 
het in die kennisgewing dat die beswaar nie toegelaat is nie. Die tydperk van 30 dae kan vir 21 werksdae deur ‘n senior 
SAID-amptenaar verleng word indien die persoon meen daar is redelike gronde vir die vertraging, of tot 45 werksdae indien 
buitengewone omstandighede bestaan wat die verlenging van meer as 21 dae regverdig. 

Alternatiewe Dispuutresolusie

Die ADR-proses is ‘n meganisme om die dispuut by wyse van onderlinge ooreenkoms te besleg. SAID en die belastingpligtige 
kan probeer om die dispuut deur ADR-prosedures te besleg soos in die reëls voorgeskryf. Die verrigtinge rondom die appèl 
word opgeskort terwyl die ADR-prosedure aan die gang is.

SAID moet binne 30 dae na ontvangs van kennisgewing van appèl die belastingpligtige in kennis stel of die dispuut by wyse 
van ADR-prosedures besleg kan word al dan nie.

Die ADR-verrigtinge begin op die datum wat die Kommissaris die belastingpligtige in kennis gestel het dat die dispuut geskik 
is vir alternatiewe dispuutresolusie. Die partye moet die ADR binne 90 dae afhandel, tensy die partye ooreenkom om hierdie 
tydperk te verleng.

Belastingraad

Die Belastingraad bestaan uit ‘n voorsitter (moet ‘n regspraktisyn wees uit ‘n paneel wat deur die Minister aangestel word) 
en, indien die voorsitter dit nodig ag, ‘n rekenmeester, en ‘n verteenwoordiger van die handelsgemeenskap (hierdie persone 
moet lede wees van ‘n paneel wat vir hierdie doel aangestel is). By bepaling of ‘n rekenmeester of ‘n handelsverteenwoordiger 
ingesluit moet word, moet die voorsitter vertoë oorweeg wat deur die senior SAID-amptenaar of die belastingpligtige gerig 
is. 

Waar SAID en die belastingpligtige nie ‘n skikkingsooreenkoms kan bereik nie en die alternatiewe dispuutresolusie beëindig 
word, moet die belastingpligtige binne 20 dae met kennisgewing die appèl voor die Belastingraad bring. Die klerk van die 
Belastingraad moet binne minstens 30 dae voor die aanhoor van die appèl vir SAID en die belastingpligtige in kennis stel van 
die datum, tyd en plek van die verhoor.

Indien die alternatiewe dispuutresolusieproses nie gevolg is nie, moet die appèl binne 35 dae na lewering van die kennisgewing 
van appèlversoek deur die Belastingraad aangehoor word.

Die beslissing van die Belastingraad moet binne 60 dae na aanhoor van die saak gelewer word. Die klerk van die Belastingraad 
moet binne 10 dae na ontvangs van die beslissing die beslissing aan SAID en die belastingpligtige voorsien. Waar die appèl 
nie na die Belastinghof verwys word nie, moet SAID die belastingpligtige binne 45 dae na ontvangs van die beslissing van ‘n 
aanslag voorsien om uitvoering aan die beslissing te gee.

Verwysing na die Belastinghof

Die Belastinghof het jurisdiksie oor belastingappèlsake wat deur belastingpligtiges aanhangig gemaak word.

Waar SAID of die belastingpligtige voornemens is om by die Belastinghof te appelleer moet die klerk van die Belastingraad 
binne 21 werksdae na ontvangs van die beslissing van die Belastingraad, maar voor die verstryking van die 60 dae waarin 
die Belastingraad sy beslissing lewer,  van die voorneme verwittig word. Die klerk van die Belastinghof moet binne 10 dae 
na ontvangs van ‘n versoek sodanige versoek aan die betrokke voorsitter voorsien. Die voorsitter moet binne 15 dae na 
ontvangs van ‘n versoek ‘n beslissing maak en die klerk in kennis stel, wat daarna binne 10 dae die partye in kennis moet stel. 
Die saak sal dan in die Belastinghof aangehoor word om die dispuut te besleg.

Daar is vyf voorverhoorstadiums voordat ‘n saak in die Belastinghof aangehoor word. Hierdie stadiums word in reëls 31 tot 
43 uiteengesit. Die pleitstadium is soortgelyk aan siviele sake waar die partye hul saak formuleer ten einde die twispunte 
waarmee die hof moet handel duidelik te stel. Ingevolge reël 31 moet SAID binne 45 dae die appellant (belastingpligtige) 
voorsien van ‘n verklaring van die gronde van aanslag en die teenappèl. Die appellant moet ingevolge reël 32 binne 45 dae 
na lewering van SAID se verklaring hul verklaring van die gronde van appèl aan SAID verskaf. Die belastingpligtige mag ook 
binne 10 dae na aflewering van SAID se verklaring ‘n kennisgewing van openbaarmaking aan SAID lewer wat SAID versoek 
om enige dokumentasie te openbaar wat die appelleerder nodig mag kry om ingevolge reël 32 gronde van appèl te 
formuleer. 

SAID en die belastingpligtige sal deur verskeie stadiums van die regsgeding gaan soos die versoek om 
openbaarmaking, aansoek om die appèl by die Belastinghof in te dien, die voorverhoorkonferensie 



en uiteindelik waar getuies gedagvaar kan word en dokumentêre bewys vir die Belastinghofverhoor voorberei word.

Na afloop van die voorverhoorstadiums en die verhoor sal die Belastinghof ‘n beslissing maak om die aanslag of besluit te 
bevestig, of beveel dat die aanslag of besluit gewysig word, of die aanslag na SAID terugverwys. Die registrateur van die 
Belastinghof moet by wyse van kennisgewing binne 21 dae na ontvangs van die uitspraak die skriftelike uitspraak van die 
Belastinghof aan die partye voorsien.

Appèl na die Hooggeregshof

Die belastingpligtige of die Kommissaris mag teen enige beslissing van die Belastinghof appelleer op die wyse wat in die 
Wet op Belastingadministrasie voorgeskryf word. Hulle kan òf appelleer by die Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof 
wat jurisdiksie het in die gebied waar die sitting van die Belastinghof gehou is, òf direk by die Hoogste Hof van Appèl met 
toestemming van die President van die Belastinghof.

Appèl teen ‘n beslissing van die Belastinghof kan oor sowel feitelike as regskwessies aangeteken word. Die kennisgewing 
van voorneme om te appelleer moet ingedien word binne 21 werksdae na die datum van die kennisgewing uitgereik deur 
die registrateur wat die partye van die Belastinghof se beslissing verwittig, of binne sodanige verdere tydperk as wat die 
President mag toelaat.

Indien ‘n party nalaat om binne die toegelate tyd ‘n kennisgewing van voorneme om te appelleer in te dien, sal dit beskou 
word as afstanddoening van die reg tot appèl, behalwe dat die reg voorbehou word om te kruisappelleer indien die ander 
party appèl aanteken.  

Voldoening aan tydlyne

As ‘n belastingpligtige hul saak binne redelike tyd afgehandel wil hê, moet sowel die belastingpligtige as SAID aan al die 
voorgeskrewe tydperke vir die onderskeie stadiums in die dispuutproses probeer voldoen. SAID raak toenemend strenger 
met die belastingpligtige se voldoening aan hierdie tydlyne. Kwytskelding sal nie noodwendig deur SAID toegestaan word 
indien die belastingpligtige nie aan die tydraamwerk voldoen het nie.
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Voorberei deur CORE Tax

Uitstel – 
Pret Vandag, Pyn More 

Totdat jy uitvind WAAROM jy uitstel, 
sal jou lewe steeds bly sloer.

(Deel 1)

“Werk more vir ‘n beter vandag”.  

Hoewel dit ‘n lagwekkende aanhaling is, sal ons in alle 
eerlikheid moet erken dat uitstel soos ‘n troetelsondetjie 
is. Ons ervaar sowel genot as skuldgevoel terwyl ons dit 
doen, en is maar te bewus van die nare gevolge. Tog voel 
ons hulpeloos om dit af te skud.

Volgens navorsing het vyf persent van die wêreldbevolking 
in die 1950s hulself as uitstellers geïdentifiseer. Sedert 
2000 het hierdie syfer tot twintig persent gestyg. Jy vra 
waarskynlik “hoekom?” en wonder terselfdertyd oor jou eie 
bydrae tot hierdie statistieke.

Voordat ek die moontlike redes vir hierdie hoë voorkoms 
bespreek, gee ek ‘n paar definisies van uitstel: 

•  Die gaping tussen voorneme en optrede.
•  ‘n Spesiale soort irrasionele gesloer. 
•  Daadwerklike besluit om iets belangriks NIE te doen nie.
•  Gewoonte om dringende take te vermy ondanks  
     negatiewe gevolge.
•  Weet wat jy behoort te doen en nie in staat om jouself  
     sover te kry nie.

Aangesien uitstel sedert die 1700s ‘n gewilde en wyd 
nagevorste onderwerp is, is baie teorieë oor die redes 
daarvoor aanvaar en later verwerp. Die jongste bevindings 
het minstens ‘n paar waarnemings gemeen, onder meer 
wat uitstel NIE is nie.

Daar word algemeen aanvaar dat uitstel nie luiheid is nie en 
ook nie ‘n kwessie van tydbestuur is nie.

Dit is nie luiheid nie, want luiaards is geneig om niks te doen 
nie, terwyl uitstel ‘n daadwerklike besluit is om iets anders te 
doen in plaas van wat die prioriteit is. Dit het ook nie met 
tydbestuur te doen nie, want die uitstel van sekere 
take is dikwels te wyte aan die onaangename 
aard van die taak self, soos om ‘n vuil 
badmaker skoon te maak. Dit kan 
ook te wyte wees aan negatiewe 



Professor Tim Pychyl van Carleton University in Kanada is ‘n 
gerespekteerde akademikus oor die onderwerp van uitstel. 
Hy sê dat emosionele regulering vir hom die ware verhaal 
rondom uitstel is, want die mate waarin ek my emosies kan 
hanteer, bepaal die mate waarin ek met ‘n taak kan volhou.

Oorspronklike aanhaling “Emotional regulation, to me, is 
the real story around procrastination, because to the extent 
that I can deal with my emotions, I can stay on task.”

Mense mag wel aanvoer dat die hoër getal uitstellers in die 
samelewing sedert die 2000s te wyte is aan swak tydbestuur 
of tegnologiese afleidings. Tegnologie is weliswaar net nog 
‘n toevoeging tot die talryke afleidings waaruit ons kan 
kies om dié dinge wat ons eintlik moet doen, te vermy. 
Ons vermyding is gewoonlik toe te skryf aan die negatiewe 
gevoelens wat met die taak self of die uitvoering daarvan 
geassosieer word.
 
As die taak wat ons uitstel ons sleg laat voel (vervelig, 
te moeilik, of vrees vir mislukking) wil ons primitiewe 
neuronbedrading ons in daardie moment beter laat voel. 
Ons sal dus iets begin doen wat ons as genotvoller beskou, 
soos om katvideo’s te kyk...

Die gevoel van verligting is van korte duur, maar wen 
gewoonlik teen die skuldgevoel wat die irrasionele keuse 
meebring. Dit is ‘n duidelike teken van ‘n gewoontesiklus, 
aangesien gewoontes ontwikkel wanneer ‘n bepaalde 
insident (voel hartseer) ‘n sekere aksie (eet sjokolade) 
veroorsaak en lei tot ‘n beloning (voel gelukkig). Dit sal 
bykans onmoontlik wees om die gewoonte te verbreek 
sonder dat ons verstaan wat in die eerste plek die sneller 
daarvoor was.
 
Om die uitstelgewoonte te bowe te kom, moet jy eers 
uitvind wat die onderliggende redes is waarom jy so optree.

Die goeie nuus is dat gewoontes aangeleerde gedrag is wat 
derhalwe afgeleer kan word. In die volgende artikel kyk ons 
in meer besonderhede na ‘n paar van bogenoemde redes 
vir uitstel.
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emosies oor jouself in verhouding tot die taak, soos “ek is 
nie slim genoeg hiervoor nie”.

Ek vind dit interessant dat selfs ‘n beroemde genie soos 
Leonardo da Vinci berug was vir uitstel. Dit het hom 15 
jaar geneem om die epiese skildery van Mona Lisa te 
voltooi. Gerugte beweer dat hy op sy sterfbed vir God en 
die mensdom om verskoning gevra het dat so baie dinge 
ongedaan gebly het.

Spyt hou verband met sowel dit wat ons doen as dit wat ons 
nalaat om te doen, maar wat die siklus van uitstel betref sal 
berou altyd die gevolg wees van wat ons nalaat of uitstel. 
Uitstel soos om nie betyds vir daardie jaarlikse mediese 
ondersoek te gaan nie, om nie die potensieel waardevolle 
kliënt vroeg genoeg te bel nie, om te laat te begin studeer 
vir ‘n belangrike eksamen, om te laat te begin spaar vir 
aftrede, ens.

Die duidelik oorkoepelende bedreiging uit al bogenoemde 
voorbeelde het meer te make met emosies as met die 
beskikbaarheid en/of bestuur van tyd.

Die jongste navorsing stem saam dat uitstel in die meeste 
gevalle eerder ‘n kwessie van emosionele regulering is. Dis 
hoe ons oor ‘n sekere taak VOEL wat ons daarvan weerhou 
om dit betyds aan te pak.

Die volgende potensiële redes vir uitstel is in onlangse 
studies uitgelig:

•  ADHD (aandaggebrek/hiperaktiwiteit)
•  Angstigheid
•  Depressie
•  Perfeksionisme
•  Vrees vir mislukking
•  Abstrakte doelwitte
•  Gebrek aan energie
•  Gevoel van oorweldig wees
•  Persepsie van gebrek aan beheer
•  Geen konneksie met toekomstige self
•  Beloning ver in die toekoms
•  Vrees vir beoordeling of negatiewe terugvoer

“Weerstand is makliker aan die begin as aan die einde”
- Leonardo da Vinci

Voorberei deur CORE Labour
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Evolusie, Revolusie of Nuutskepping vir jou Handelsnaam?

Daar word dikwels moeite en geld bestee aan die vestiging van ‘n besigheid en die identiteit van sy handelsnaam. Dit 
is aanvanklik ‘n groot uitgawe, maar dis net die begin van ‘n volgehoue belegging deur die hele lewensduur van enige 
suksesvolle onderneming. Namate die besigheid groei en verander behoort die handelsnaam hiermee tred te hou.

Hoe weet ‘n mens wanneer dit tyd is om jou handelsnaam op te kikker? Verbasend genoeg is die antwoord dat dit altyd 
tyd is, aangesien ‘n handelsnaam moet verander sodat dit sterk kan bly. Verandering het ‘n konstante in ons lewens 
geword, maar die blote woord gee ons koue rillings.

By Core Brand Management verkies ons om die onderwerp van verandering effens anders te benader. By voorkeur 
moedig ons kliënte aan om verandering aan te gryp as ‘n geleentheid tot verbetering. Die identiteit van handelsname 
verouder, verflou en raak mettertyd afgesaag, en dit kan die persepsie skep dat dit ook van die maatskappy waar is. 

Daar is drie benaderings wat gevolg kan word as strategie om ‘n bestaande handelsneem te verbeter, naamlik evolusie, 
revolusie of  nuutskepping.  Afhangende van die geskiedenis en toekomsvisie van die maatskappy kan enigeen van die 
drie benaderings ‘n handelsnaam herposisioneer sodat dit tersaaklik of relevant bly.  

Handelsnaam-evolusie

Dié proses word gevolg wanneer ‘n verandering in visuele identiteit nodig is: om ‘n nuwe voorkoms te gee terwyl daar 
steeds bande met die huidige identiteit bly. ‘n Mens kan in verskeie grade van die oorspronklike wegbeweeg, maar die 
grafiese kern word bewaar.

Opdatering van jou handelsnaam beteken nie noodwendig ‘n totale hersiening nie. Klein veranderings aan die voorkoms 
of aanpassings aan jou bemarkingsboodskap kan ‘n groot verskil maak.

Evolusie van ‘n handelsnaam kan so gering wees soos opdatering van die lettertipes wat in die handelsnaammateriaal 
gebruik word, of die gebruik van meer toepaslike taal in jou bemarking. Hierdie veranderings kan die wêreld ‘n ander 
persepsie van jou besigheid gee. Of ons nou daarvan hou of nie, voorkoms is belangrik. Jy sal tog nie ‘n totaal oud-
modiese pak na ‘n belangrike vegadering aantrek nie; net so min behoort jy jou handelsnaam met ouderwetse modes 
te beklee. Positiewe drag – en gedrag – help om die gewenste boodskap uit te dra. 

Handelsnaam-revolusie

Dié proses is van toepassing op handelsname wat ‘n meer opsigtelike of gewaagde transformasie nodig het om in lyn 
te kom met die besigheidsdoelwitte van ‘n bepaalde tydvak en toekomstige strategiese posisionering.

Met tye moet handelsname ‘n beduidende verandering in die besigheid kommunikeer, iets meer revolusionêr.  

Dra jou logo of boodskappe iets van jou besigheid of handelsnaam oor wat nie meer van toepassing is nie? Dan is dit 
tyd vir ‘n omwenteling. Kyk waarheen jou besigheid op pad is en stel dit dan aan die wêreld bekend met ‘n revolusie 
in die handelsnaam wat die nuwe rigting weerspieël.

Starbucks ontwikkel voortdurend hul besigheid en brei verder uit as die bekende koffiewinkels na 
verpakte verbruikersgoedere wat wissel van tee tot roomys. Hulle het dus onlangs as deel van 
die handelsnaam se revolusie hul identiteit opdateer deur die woord “coffee” uit die naam te 

NAVOOR



verwyder. Nou is die handelsnaamidentiteit net hul logo sonder die naam Starbucks Coffee, want hulle is meer as net 
koffie.

Handelsnaam-nuutskepping

Die naam dui op die doel van hierdie benadering: om ‘n geheel nuwe handelsnaam te skep wat die nuwe strategie, 
rigting en kern van die besigheid verteenwoordig. Dit is belangrik om op te weeg of die handelsnaam ruimte gelaat 
het vir evolusie of revolusie om die identiteit te verbeter. As dit nie die geval is nie, is die oplossing om ‘n nuwe 
handelsnaam te skep.

As jou besigheid en die mark verander, behoort jou handelsnaam dieselfde te doen. Maar moet jy subtiele, klein 
veranderings maak of ‘n totaal nuwe baadjie aantrek?

360o  |  Nuusbrief - Newsletter 

NAVOOR

AFTERBEFORE

Voorberei deur CORE Brand Management

EVOLUSIE REVOLUSIE NUUTSKEPPING



360o  |  Nuusbrief - Newsletter 

Volmagte en demensie

Kliënte vra gereeld wat hulle moet doen as een van hul 
ouers aan demensie begin ly. Hoe bestuur ’n mens so ’n 
situasie ten beste wat boedelbeplanning betref? Daar is 
baie voorbeelde van bejaardes wat weens hul ouderdom 
en ’n gebrek aan vermoë, hetsy fisiek of verstandelik,’n 
sogenoemde volmag aan ’n kind of ander persoon gegee 
het om hul sake te bestuur. Gewoonlik is dit banksake, 
mediese versekering en die bestuur van hul dag-tot-dag-
sake. Die bedoeling is gewoonlik om sodanige volmag te 
laat geld tot die einde aanbreek. 

Let daarop dat niemand aan iemand anders ’n volmag kan 
gee as hy of sy nie self in staat is om sodanige take te verrig 
of besluite te neem nie. Wat die Suid-Afrikaanse reg betref, 
is so ’n volmag slegs geldig solank die gewer van die volmag 
steeds self die take en besluite sou kon behartig. Indien jou 
pa of ma dus nie meer by sy of haar volle bewussyn is nie, 
verval enige volmag wat aan jou gegee is outomaties. 

Al die kontrakte wat jy dus namens jou ouer aangegaan 
het, gaan ongeldig wees omdat jy nie meer die 
handelingsbevoegdheid het nie. Die volmag houer (agent) 
word deur siviele eise in die gesig gestaar as enige party 
die geldigheid van sodanige handeling bevraagteken. In die 
praktyk weet ons daar lê duisende volmagte by banke en 
versorgings eenhede wat inderwaarheid ongeldig is. 

In Amerika en Brittanje bestaan die begrip “lasting power 
of attorney”. Dit is geldig tot die oomblik van afsterwe. Die 
Regs kommissie in Suid-Afrika het reeds in 2004 in ’n verslag 
getiteld,  “Gesteunde besluitneming: Volwassenes met ’n 
beperkte besluitnemings vermoë “ (vry vertaal) voorgestel 
dat wetgewing gewysig moet word. Tot dusver is niks 
gewysig nie. 

Die volgende oplossings vir hierdie probleem kan oorweeg 
word:

Die verwante partye kan ’n aansoek by die hooggeregshof 
bring om ’n curator bonis aan te stel. Hierdie kurator sal dan 
gemagtig wees om alle finansiële belange te behartig tot 
en met die persoon se afsterwe, waarna die eksekuteur sal 
oorneem. Hierdie proses is nogal duur en kan R30 000 tot 
R40 000 kos. 

’n Alternatief vir mense met kleiner boedels is om aansoek 
te doen om as administrateur aangestel te word ingevolge 
die Wet op Geestesgesondheidsorg. 

As laaste en moontlik die beste oplossing kan ’n trust gebruik 
word. Terwyl die persoon nog toerekeningsvatbaar is, kan 

hy of sy ’n inter vivos-trust registreer met hom- of haarself 
as enigste en lewenslange begunstigde. Die trustees kan 
tipies ’n kind of twee en ’n ander professionele persoon 
wees. Sodra die begunstigde ingevolge die definisie in die 
wet (Wysigingswet op Belastingwette, Wet 22 van 2000, 
artikel 6B(1)) as “ongeskik” verklaar word, word die trust 
as ’n sogenoemde spesiale trust by die Suid-Afrikaanse 
Inkomstediens (SAID) geregistreer. Die belangrikste element 
naas die voldoening aan die definisie van ongeskiktheid is 
dat die trustees aan geen ander persoon voordele kan 
toeken nie. Dit mag egter wel gebeur sodra die oorspronklike 
begunstigde sterf. 

Hoe kry ’n mens bates in so ’n trust? Op twee maniere, naamlik 
skenkings of lenings. Skenkings aan spesiale trusts word 
gedek in die SAID se bindende private beslissings (BPR 306). 
Daarin word bepaal dat sodanige skenkings vir bogenoemde 
doel nie onderworpe is aan skenkingsbelasting nie. Die SAID 
sal egter elke geval op meriete aanslaan en beoordeel. Die 
gevreesde artikel 7C van die Wet op Inkomstebelasting sluit 
lenings aan spesiale trusts uit, en geen rente hoef aan die 
uitlener betaal te word nie. Die finansiering van ’n primêre 
woning van ’n verbonde persoon is uitgesluit. Derhalwe kan 
die boedel eienaar vir hom- of haarself ’n gerieflike eenheid 
in ’n versorgings eenheid bekom en terselfdertyd sy of haar 
boedel aansienlik verklein.

Polisse wat ’n persoon teen gevreesde siektes en 
ongeskiktheid verseker, kan ook sinvol aangewend word om 
geld in die trust te kry. 

Daar is dus hoop vir potensiële lyers aan demensie. Dit is 
egter ’n hoogs gespesialiseerde gebied in boedelbeplanning. 
Kundige en professionele advies is noodsaaklik.

Met erkenning aan Mnr. Johan Brandt (’n lid van FISA en ’n 
regskonsultant verbonde aan Allegiance Consulting (Edms.) 
Bpk.)

Voorberei deur CORE Trusts & Estates 



Eerstens moet ‘n mens bepaal hoe hierdie inligting gesteel 
kan word. Begin dink waarvandaan en hoe hierdie inligting 
moontlik gesteel kan word. Die eenvoudigste voorbeeld is 
datastafies en skootrekenaars. Ons aanvaar dat, as hierdie 
toestelle gesteel word, die dief die toestelle in die hande 
wou kry.  Maar POPIA dwing ons om die moontlikheid te 
oorweeg dat die dief die inligting op die toestelle wou hê. 
Dan moet ons gaan kyk na hoe die data op die toestelle 
beveilig kan word indien dit gesteel word. Data op hierdie 
toestelle moet geënkripteer en deur ‘n wagwoord beskerm 
word. As jy ‘n bediener (server) in ‘n oop kantoor het, sal 
dit verskuif moet word na ‘n veilige plek waar toegang 
beperk kan word. Iets so eenvoudig soos draadlose internet 
of wi-fi: word die wagwoord dikwels verander? As kliënte 
aan die wi-fi konnekteer, kan hulle toegang tot die interne 
bedieners verkry? Wagwoordbeleid, enkriptering, opspoor 
van indringing, netskanse (firewalls), 2-faktor- verifikasie is 
alles goeie sekuriteitspraktyk wat ingestel behoort te word.

POPIA dwing maatskappye om verantwoordelikheid te 
aanvaar vir ‘n kliënt se inligting en al die nodige stappe te 
neem om dié inligting te beskerm. Daar is min tyd oor en 
die sperdatum sal nie uitgestel word nie. Die raamwerk en 
beleid om aan die wet te voldoen moet in plek wees.
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Die POPI-wet: beste praktyk vir IT-sekuriteit 

Jy is hopelik reeds besig met registrasie vir POPIA en aan 
die werk om daaraan te voldoen. Die sperdatum van 1 
Julie 2021 is voor die deur, en by baie mense bestaan 
daar steeds onsekerheid of onduidelikheid oor wat moet 
gebeur. Om kort en kragtig op te som, behels dit dat jy 
‘n Inligtingsbeampte moet registreer en al die nodige 
dokumentasie moet voltooi. Ongelukkig is dit nie al wat 
jou te doen staan nie. POPIA skryf voor dat jy al die nodige 
stappe moet neem om ‘n kliënt se persoonlike inligting 
te beskerm. As jy nog altyd sekuriteitbewus was, volg jy 
waarskynlik reeds sekere beste praktyk en is slegs geringe 
regstellings nodig. Die aanbevole plan van aksie sal wees om 
‘n IT-administrateur of kontrakteur byderhand te hê terwyl 
jy deur die kontrolelys werk om aan POPIA te voldoen.

Hierdie artikel is nie ‘n kontrolelys nie. Dit gee slegs ‘n 
aanduiding van ‘n paar van die praktyke wat ingestel sal 
moet word om voldoening te bewerkstellig.

Wat met persoonlike inligting bedoel word is ook vir 
sommige nog onduidelik. Iets so eenvoudig soos ‘n 
kontaknommer kan as persoonlike inligting beskou word en 
moet derhalwe beskerm word. Wet op die Beskerming van 
Persoonlike Inligting: Jy is daarvoor verantwoordelik om die 
kliënt se persoonlike inligting te beskerm. Hoe gaan ons te 
werk?

Voorberei deur CORE IT-support

Diensbillikheidverslagdoening

Diensbillikheid (Employment Equity) is een van die uitdagendste en mees onderskatte elemente van transformasie 
waarmee Suid-Afrikaanse werkgewers te doen het.

Die tydgleuf vir Diensbillikheidverslagdoening het in September 2021 oopgemaak en die spertyd vir aanlyn-indiening 
is 15 Januarie 2022.
 
Alle maatskappye wat as Aangewese Werkgewers kwalifiseer, moet jaarliks Diensbillikheidverslae by die Departement 
van Indiensneming en Arbeid indien. Aangewese Werkgewers is diegene wat:
•  50 of meer werknemers in diens het; of
•  Minder as 50 werknemers in diens het maar met ‘n jaarlikse omset soos vermeld in Skedule 4 van die  
    Wet op Billike Indiensneming (WBI) nr 47 van 2013; of
•  Munisipaliteite of Regeringsorganisasies.
•  Werkgewers kan ook vrywillig aangewese werkgewers word ingevolge artikel 14 van die WBI.
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Mediumtermyn-begroting

Voorberei deur CORE BEE

Die mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring (MTBBV) 
beskryf in hooftrekke die staat se bestedingsplanne oor ‘n 
tydperk van drie jaar. Dit sluit ook projeksies vir ekonomiese 
groei in, en bied die jongste blik op die stand van openbare 
finansies.

Godongwana het beklemtoon dat die twee “op dieselfde 
bladsy” is wat betref die fiskale raamwerk. Die minister het 
min afgewyk van die koers wat in die Februarie-begroting 
ingeslaan is, en fiskale konsolidasie met die oog op die 
stabilisering van skuld wat vanjaar na raming R4 triljoen sal 
oorskry. Dit was aan die orde van die dag.

Hier is ‘n kort opsomming van die begroting:

Ekonomiese vooruitsig

Die Tesourie het die BBP-groeikoers opwaarts hersien van 
3.3% na 5.1%, en sê dat opbrengsvlakke teen 2022 na 
voor-pandemievlakke sal terugkeer. Groei is aangehelp 
deur:
•  minder strawwe Covid-19-beperkings, 
•  laer rentekoerse, en 
•  hoër kommoditeitspryse.

“Die stukrag van Suid-Afrika se ekonomiese herstel sal ook 
afhang van die uitrol van inentings,” het Godongwana aan 
Parlementslede gesê. 

Die pas van herstel sal nie oor die volgende drie jaar volgehou 
word nie aangesien groei gemiddeld 1.7% per jaar beloop, 
skaars genoeg om in die land se ontwikkelingsbehoeftes te 
voorsien.

Godongwana het die belangrikheid beklemtoon van 
strukturele hervormings, waarvan sommige nie uitgerol is 
teen die pas wat hy sou wou sien nie.

Tydelike belastingmeevaller

Nog ‘n voordeel van die sterker kommoditeitsprys was 
hoër belastinginkomste, wat nou ‘n geprojekteerde R120.3 
miljard meer sal beloop as die raming van Februarie.

Die Tesourie projekteer nou inkomste-invorderings van 
R1.485 triljoen vir die 2021/22-belastingjaar. Dit is steeds 
laer as projeksies voor die pandemie. Die voorspelling is dat 
inkomste van 2021/22 tot 2022/23 R284.7 miljard laer as 
die begrotingsprojeksies van 2020 sal wees.

Die Tesourie se MTBBV-dokument lui verder dat die 
verbeterde inkomstevooruitsig verband hou met beter as 
verwagte invordings in die laaste kwartaal van 2020/21, met 
opwaartse aanpassings aan die ekonomiese groeivooruitsig 
en sterk belastinginvorderings, veral van korporatiewe 
maatskappye.

Korporatiewe inkomstebelasting is verantwoordelik vir 
R75.5 miljard van die hoër geprojekteerde inkomste-
invorderings vir die jaar.

Skulddelging

Die tydelike belastingmeevaller sal deels gebruik word 
om die begrotingstekort te verminder, asook vir ander 
maatskaplike verligtingsmaatreëls in reaksie op die 
pandemie en die uitwerking van die burgerlike onrus in 
Julie. Die skuldlas vir 2021/22 sal na raming R4.08 triljoen 
beloop.

Skulddelgingskoste oorskadu ander kritieke areas van 
besteding en die vooruitskatting is dat dit in die medium 
termyn altesaam meer as R1 triljoen sal beloop. “Oor die 
volgende drie jaar sal die regering meer betaal aan 
rente op sy skuld, gemiddeld 21 sent uit elke rand 
wat per jaar as inkomste ingevorder word”, 
het Godongwana gesê.  

Hoewel sommige werkgewers diensbillikheid nie ernstig opneem nie, behoort werkgewers bewus te wees dat hulle 
verplig is om te verseker dat die inhoud van die verslae akkuraat en waar is. Hulle moet kan toon dat voldoende 
moeite gedoen is om vordering te maak ingevolge hul Diensbillikheidsplan. In moeilike ekonomiese tye soos wat ons 
tans beleef, moet werkgewers, waar gepas, met hul Diensbillikheidsforums beraadslaag en hul planne aanpas. Dit is 
belangrik om die redes vir sodanige veranderings aan te teken en die Departement van Indiensneming en Arbeid van 
die maatskappy se voorneme te verwittig.

Oortreding van die Wet op Billike Indiensneming kan duur boetes tot gevolg hê en, in uiterste gevalle, selfs tronkstraf. 
Maatskappye loop ook gevaar dat hulle nie kwalifiseer om sekere punte op die B-BBEE-telkaart te verdien nie en nie 
met die staat besigheid mag doen nie.

Vir enige bystand met B-BBEE-verwante aangeleenthede, kontak asseblief die CORE BEE-span. 



360o  |  Nuusbrief - Newsletter 

Hersiene skuldverhoudings

Die tydelike belastingmeevaller het dit vir die Tesourie 
moontlik gemaak om sy verhouding van skuld tot BBP 
na 69.9% te hersien teenoor die 74.1% wat in Februarie 
geprojekteer is. Dié verhouding sal teen 2024/25 tot 77.8% 
styg en dan in 2025/26 ‘n hoogtepunt van 78.1% bereik 
voordat dit daal.

Die gekonsolideerde begrotingstekort as ‘n maatstaf van 
BBP word vir vanjaar op 7.8% geraam voordat dit in 2024/25 
tot 4.9% krimp, en dit is ook die jaar waarin die regering 
verwag dat inkomste nie-rentebesteding sal oortref. Dit het 
laas in 2008/09 gebeur.

In geheel gesien het die fiskale vooruitsig oor die kort 
termyn verbeter, nie net danksy beter belastinginvordering 
nie. Staatsdepartemente het volgens ‘n Tesourie-amptenaar 
bestedingsdissipline begin implementeer.

Bestedingsplafon

In die huidige jaar sal besteding na verwagting met R56 
miljard deur die plafon van R1.51 triljoen rand breek weens 
die Covid-19-grendeltye, burgerlike onrus en wysigings 
aan die loonrekening, aldus die MTBBV-dokument. 
Beter inkomstes sedert die Februarie-begroting het dit 
egter moontlik gemaak om oor die medium termyn die 
bestedingsplafon te verhoog. Die plafon vir 2022/23 is 
met R30.5 miljard tot R1.57 triljoen verhoog. Vir 2023/24 
is die bestedingsplafon met R28.1 miljard tot R1.55 triljoen 
opgestoot.

Sorgsaam maar  streng – sukkelende semi-staatsinstellings

Godongwana het geen nuwe geld vir sukkelende 
staatsbeheerde entiteite aangebied nie, en gesê dat totale 
skuldaflossings vir dié instellings oor die medium termyn 
gemiddeld R73.4 miljard sal beloop.

Eskom bly ‘n beduidende risiko vir staatsfinansies aangesien 
hy steeds op staatswaarborge staatmaak. 

SAA het reeds in 2021/21 R21 miljard se steun van die 
staat ontvang, wat R10.3 miljard vir die delging van 
staatsgewaarborgde skuld insluit.
In die MTBBV se fiskale risikobeoordeling het Godongwana 
gewaarsku dat toegang tot kapitaalmarkte vir staatsinstellings 
toenemend beperk raak as gevolg van trae inkomstegroei, 
swak bedryfsprestasie en stygende skulddelgingskoste.

Stygende rentekoerse en toenemend ongunstige 
leningsvoorwaardes verhoog ook die risiko’s wat met 
geld leen gepaard gaan. Die Covid-19-pandemie en 
gepaardgaande beperkings op ekonomiese aktiwiteit het die 
implementering van kapitaalbeleggingsprojekte vertraag, 
tariefwysigings gedemp en die invordering van betalings 
vanaf gebruikers verlangsaam, het die risikobeoordeling 
gemeld.

Volgens die MTBBV sal die totale skuldaflossings vir 
staatsbeheerde maatskappye oor die medium termyn 
gemiddeld R73.4 miljard per jaar beloop, terwyl buitelandse 
skuld 45% van die totaal uitmaak. 

Godongwana het gesê die MTBBV laat min ruimte vir nuwe 
befondsing aan staatsbeheerde instellings behalwe om hulle 
met bestaande skuldverpligtinge te help – soos spreek uit 
die R2.9 miljard wat aan Denel toegestaan is na wanbetaling 
– omdat semi-staatsinstellings beter moet begin presteer.
Hoewel geen nuwe geld in Godongwana se eerste 
mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring aan 
sukkelende staatsbeheerde instellings aangebied is nie, sal ‘n 
uitsondering gemaak word wanneer krediteure waarborge 
opeis en die instellings aan die betrokke voorwaardes 
voldoen.

Oplossing vir Eskom-skuld

Tydens ‘n inligtingsessie voor die aanbieding van die 
MTBBV het Tesourie se adjunkdirekteur-generaal van bate-
en-lastebestuur, Duncan Pieterse, verduidelik dat R230 
miljard oor 10 jaar aan Eskom toegeken is vir skuld en 
skulddelgingskoste. Daar word egter voortdurend by wyse 
van ‘n finansieswerkstroom deur die Nasionale Tesourie, 
die Departement van Openbare Ondernemings en die 
Departement van Minerale Hulpbronne en Energie gewerk 
om Eskom se skuld- en ander finansiële uitdagings aan te 
spreek.

Toelaes

Die MTBBV sê dat ‘n te breë uitbreiding van steun deur 
maatskaplike toelaes nie volhoubaar sal wees vir die 
onderpresterende Suid-Afrikaanse ekonomie nie, en nie 
oorweeg kan word indien dit groei en ekonomiese aktiwiteit 
ondermyn nie.   

Dit volg ook op onrus wat gedurende Julie in KwaZulu-Natal, 
Gauteng en, in mindere mate, Mpumalanga uitgebreek het 
en die Suid-Afrikaanse ekonomie na raming R50 miljard aan 
BBP-groei gekos het. 

Die MTBBV sê verligting van nood by wyse van maatskaplike 
toelaes sal in die 2021/22 finansiële jaar R28.3 miljard 
beloop. 

“Ten einde gedurende die 2021/22 finansiële jaar voort te 
gaan met die verligting van voedselonsekerheid en armoede 
word ‘n bykomende R26.7 miljard aan die Departement van 
Maatskaplike Ontwikkeling toegeken om weer die spesiale 
Covid-19 maatskaplike toelaag vir verligting van nood vir agt 
maande van Augustus 2021 tot Maart 2022 in te stel,” het 
die verklaring vermeld.

Die verhoging van verskeie vorms van steun deur 
maatskaplike toelae lê ook aan die wortel van 
konflik tussen die ANC en middelklas sowel 
as gegoede Suid-Afrikaners, aangesien 
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Die woord “kriptogeldeenheid” is vervang deur “kriptobate” ooreenkomstig die voorgestelde aanvaarding van ‘n eenvormige 
definisie van kriptobates binne die Suid-Afrikaanse regulatoriese raamwerk.

‘n Kriptobate word omskryf as ‘n digitale voorstelling van waarde wat nie deur ‘n sentrale bank uitgereik word nie maar wat 
elektronies verhandel, oorgedra of geberg word deur natuurlike of regspersone met die oog op betaling, belegging en ander 
vorms van gebruik, en pas kriptografiese tegnieke in die onderliggende tegnologie toe.

Daar is verskeie tipes kriptobates in die mark. Dit staan oor die algemeen as kriptogeldeenhede bekend, soos Litecoin, Ripple, 
Bitcoin, en Ethereum. Met kriptobates moet ‘n mens kriptografiese tegnieke vir toegang tot digitale bates gebruik. Dit dien 
as ruilmiddel vir alle finansiële transaksies. 

Ander klasse van kriptobates is nutsmunte, sekuriteitsmunte, en kriptogeldeenhede. Die geldeenheid word gesekureer 
om bykomende eenhede te skep en bates oor te dra. Die meeste van hierdie geldeenhede gebruik sogenaamde 
“blockchain”-tegnologie.

Voorberei deur CORE Financial Solutions

Kriptobates en Belasting

ekonome volhou dat ‘n beduidende uitbreiding van 
maatskapliketoelaag-ondersteuning nie bereik kan word 
sonder om hoërinkomste-verdieners te belas nie.

Staatsdienslone

Die gekonsolideerde MTBBV meld dat, hoewel daar in die 
2021-begroting wat in Februarie deur Mboweni voorgelê is 
voorsiening gemaak is vir die pensioendraende verhoging, 
dit nie die nie-pensioendraende toegif ingesluit het nie. 

Die MTBBV-bylae oor vergoedingsdata meld dat 
vergoedingsbesteding op die gekonsolideerde begroting 
tussen 2006/07 en 2020/21 jaarliks met gemiddeld 9.9% 
gestyg het, van R170 miljard tot R635.4 miljard, terwyl 
vergoedingsbesteding deur nasionale en provinsiale 
departemente met 9.8% per jaar toegeneem het, van R153 
miljard tot R570.3 miljard.

In ‘n somber karakterisering van die situasie het 
Godongwana geskimp dat, indien die koste om die 
staatsdiensloonooreenkoms met inbegrip van die toegif na 
te kom te hoog raak, die regering genoop sal word om geld 
uit die Infrastruktuurfonds oor te dra om die koste te dek.

Sasria en onrusfondse

Die toekenning van R3.9 miljard aan Sasria is 
in ooreenstemming met die tweede spesiale 

toewysingswetsontwerp van 2021 en sal deur die 
subprogram vir finansiële bestuur in die bate-en-
lastebestuurprogram van staatsinstellings aan Sasria 
voorsien word.

Godongwana het aangekondig dat ‘n netto byvoeging 
van R59.4 miljard tot nie-rentedraende besteding in die 
hoofbegroting voorgestel word, wat R77.3 miljard in 
bestedingsverhogings behels.

“Die 2021/22 fiskale raamwerk sluit R3 miljard in die 
gebeurlikheidsreserwe in vir bykomende entstofaankope, 
en R11 miljard as ‘n voorwaardelike toewysing aan Sasria 
vir risikodekking in die nasleep van die openbare geweld in 
Julie,” aldus die MTBBV.

Onvoldoende kapasiteit vir Nasionale 
Gesondheidsversekering

Die Nasionale Tesourie het daarop gewys dat die Nasionale 
Gesondheidsversekering (NGV)-beleid in die eerste vyf jaar 
bykomende befondsing van R40 miljard per jaar sal benodig, 
en moontlik mettertyd meer. 

Daar is tans “onvoldoende kapasiteit” in die 
gesondheidsektor om aan die beleid te werk,” het die 
Tesourie gesê. Die Wetsontwerp self moet ook nog deur die 
Parlement goedgekeur word. 
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Eienskappe van kriptobates

‘n Eenvoudiger manier om kriptobates te verstaan, is dat dit digitale bates is. Wat verwarrend is, is dat nie alle digitale bates 
kriptobates is nie. So hoe onderskei ‘n mens die verskil? 
•  Kriptobates gebruik kriptografie.  
•  Dié tipe bate is afhanklik van verspreidegrootboek-tegnologie. 
•  ‘n Mens het nie ‘n derde party soos ‘n bank nodig om kriptobates uit te reik soos wat die geval met “bitcoins” is nie. 
•  Kriptobates het drie hoofgebruike: ‘n belegging, ‘n ruilmiddel, en toegang tot goedere en dienste. 

Moet ‘n mens belasting op kriptobates betaal?

Normale inkomstebelastingreëls geld vir kriptobates en belastingpligtiges wat geraak word, moet hul winste en verliese as 
deel van hul belasbare inkomste verklaar.  

Die onus rus op belastingpligtiges om alle kriptobateverwante belasbare inkomste te verklaar in die belastingjaar waarin dit 
ontvang is of opgeloop het. Versuim om dit te doen kan tot rente en boetes lei.

Hoe werk dit?

Volgens standaard inkomstebelastingreëls kan inkomste wat uit kriptobatetransaksies ontvang is of opgeloop het op die 
inkomsterekening belas word onder “bruto inkomste”.

So nie kan sodanige winste as kapitaal van aard beskou word. Om te bepaal of die bedrag wat opgeloop het of ontvang is 
inkomste of kapitaal van aard is, behoort dit teen bestaande jurisdiksie getoets te word.

Belastingpligtiges is geregtig om uitgawes wat verband hou met die oploop of ontvangs van kriptobates te eis, mits sodanige 
uitgawes in die lewering van die belastingpligtige se inkomste en vir handelsdoeleindes aangegaan word.

Basiskoste-aanpassings kan gemaak word indien dit binne die paradigma van kapitaalwinsbelasting val. Winste of verliese 
ten opsigte van kriptobates kan breedweg geklassifiseer word met verwysing na drie tipes scenarios wat elk aanleiding gee 
tot verskillende uitkomste ten opsigte van belasting:
•  Kriptobates kan verkry word deur dit te “myn” – sogenaamde mining. ‘n Mens myn dit deur transaksies in ‘n rekenaar- 
    gegenereerde openbare grootboek te verifieer waarvoor jy ingewikkelde rekenaaralgoritmes moet oplos. 
•  Beleggers kan ‘n plaaslike geldeenheid vir ‘n kriptobate ruil (of andersom) deur kriptobatebeurse, wat in wese markte vir  
    kriptobates is, of deur private transaksies.
•  Goedere of dienste kan vir kriptobates geruil word en aangesien dit as ‘n ruiltransaksie beskou word, geld normale     
    ruiltransaksiereëls

Hoe spoor SAID kriptobatetransaksies op?

Ingevolge die Inkomstebelastingwet word ‘n wye verskeidenheid invorderingsmagte aan die Inkomstediens toegestaan. Dit 
sluit in dat derdeparty-diensverskaffers finansiële data moet indien. 

Voorberei deur by CORE Tax

Getroud binne 
gemeenskap van goed: 
Stel testament versigtig op

Indien u nie voor u huweliksluiting ‘n huweliksvoorwaarde 
kontrak opgestel het om spesifiek anders te bepaal nie, sal 
u, in terme van die Suid Afrikaanse reg, binne gemeenskap 
van goed getroud wees. Dit beteken dat u en u eggenoot 
of eggenote een gemeenskaplike boedel besit en elk ‘n 

onverdeelde halwe aandeel van die boedel besit. U kan nie 
kies watter bates wie besit nie – u besit elk ‘n onverdeelde 
halwe aandeel van al die bates in die gemeenskaplike boedel. 
Indien dit u wens is dat, by afsterwe van die eerssterwende 
eggenoot, sekere bates reeds aan iemand anders as die 
langslewende van u moet vererf, kan bogemelde situasie ‘n 
probleem afgee – u kan dus eintlik net die helfte van alles 
bemaak.

Om bogemelde probleem aan te spreek, word die beginsel 
van boedel samesmelting gebruik. In praktyk kom dit 
daarop neer dat daar ‘n gesamentlike testament 
opgestel word en in die testament bepaal word 
dat boedel samesmelting moet plaasvind 
met betrekking tot die bates, wat nie 
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aan die langslewende eggenoot of eggenote moet vererf 
nie. Hierdie bates word dan volgens u wense bemaak. Dit 
kom dus daarop neer dat ‘n gedeelte van die langslewende 
gade se boedel, reeds by afsterwe van die eerssterwende 
gade bemaak word. Afhangend van die omstandighede, 
word daar in baie gevalle ‘n reg, soos ‘n vruggebruik ten 
gunste van die langslewende gade geskep, as voorwaarde 
vir die vererwing. Dit is egter nie egter nie ‘n voorvereiste 
om ‘n vruggebruik of soortgelyke reg te skep nie. 

‘n Eenvoudige voorbeeld van so ‘n bemaking, is as volg: 

“Indien die Testateur die eerssterwende van ons is, bepaal 
ons dat ons dat daar boedel samesmelting plaasvind met 
betrekking tot ons plaas, bekend as Grootvlei, en bemaak 
ons gemelde plaas aan ons seun, Gert. Die bemaking is 
onderhewig aan die lewenslange reg van vruggebruik van 
die Testatrise, vry van die verpligting om sekuriteit te stel 
aan die Meester van die Hooggeregshof.”

Die belasting gevolge van boedel samesmelting is ongelukkig 
nie so eenvoudig soos wat dit is om dit in die testament te 
bewoord nie. ‘n Paar van die slaggate, waarvan mens bewus 
moet wees, is die volgende:

Moontlike skenkingsbelasting

U moet onthou dat elke gade ‘n onverdeelde halwe aandeel 
van die gemeenskaplike boedel besit. Soos genoem, word 
daar dus met ‘n persoon, wat steeds in lewe is, se bates 
gehandel by afsterwe van die eerssterwende gade. Persone 
wat nog in lewe is mag bates tot ‘n maksimum van R100,000 
per jaar skenk, sonder om skenkingsbelasting te betaal. 
Indien meer as dit in ‘n belastingjaar geskenk word, is daar 
skenkingsbelasting betaalbaar.   

Indien die langslewende gade se boedel, nadat die testament 
implementeer is, meer as R100,000 kleiner is as wat sy of 
haar halwe aandeel van die gemeenskaplike boedel was, sal 
daar op die verskil tussen wat die langslewende eggenote 
se onverdeelde halwe aandeel onmiddellik voor dood 
van die eerssterwende was en die waarde van sy of haar 
boedel onmiddellik na afsterwe van die eerssterwende, 
skenkingsbelasting betaalbaar wees (nadat die R100,000 
korting in berekening gebring is).

Hereregte

Die algemene reël is daar nie Hereregte betaalbaar is op ‘n 
oordrag uit ‘n boedel nie. Indien hierdie geval dra ‘n persoon, 
wat in lewe is, egter sy of haar halwe aandeel in ‘n eiendom 
oor aan ‘n erfgenaam en sal daar Hereregte betaalbaar is 
op die lewende persoon se gedeelte van die eiendom. 
Hereregte sal op die volle waarde van die bate wat oorgedra 
word bereken word en sal die bedrag, wat bereken word, 
dan deur twee gedeel word. Daar kan dus steeds Hereregte 
betaalbaar wees indien die halwe aandeel, wat vanaf die 
lewende persoon oorgedra word, onder die perk val van 
waar Hereregte betaalbaar is. 

Kapitaalwinsbelasting

Daar is ‘n korting van R300,000 t.o.v. kapitaalwinsbelasting 
m.b.t bates uit in ‘n boedel. Daar sal ook kapitaalwinsbelasting 
op die gedeelte vanaf die lewende persoon betaalbaar wees 
en moet daar onthou word dat daar dan slegs ‘n R40,000 
korting, in terme van huidige wetgewing van toepassing sal 
wees op hierdie gedeelte. 

Boedelbelasting

Boedelbelasting is slegs op die oorledene se gedeelte van 
die boedel betaalbaar. Art 4(q) van die Boedelbelastingwet 
bepaal dat alles wat ‘n langslewende gade toeval, van 
boedelbelasting vrygestel is. Wat egter hier belangrik is, 
is dat Art 4(q) van die Boedelbelastingwet ook bepaal dat 
indien daar van die langslewende gade, in terme van die 
testament, verwag word om sekere bates aan derde partye 
af te gee as voorwaarde vir vererwing, die waarde van dit 
wat afgegee moet word, afgetrek moet word van die waarde 
van wat, in terme van Art 4(q) van die Boedelbelastingwet 
aftrekbaar is. 

Die gedeelte wat die langslewende erf, in die vorm van bates 
en moontlik beperkte regte, soos vruggebruik, sal dus, vir 
doeleindes van berekening van boedelbelasting, verminder 
moet word met die waarde van sy of haar halwe aandeel 
in bates, waarop boedel samesmelting van toepassing is en 
wat aan iemand anders bemaak word.

Dit is verder belangrik om te onthou dat, waar ‘n vruggebruik 
verleen is in die boedel van die eerssterwende gade, daar 
op die staking van die vruggebruik in die boedel van die 
langslewende gade, boedelbelasting bereken sal word 
en dat die blooteienaar vir die boedelbelasting, wat die 
staking van die vruggebruik veroorsaak, verantwoordelik 
sal wees. Indien ‘n seun (die blooteienaar) dus ‘n plaas erf, 
onderhewig aan die vruggebruik van sy moeder, sal die 
seun verantwoordelik wees vir die pro rata boedelbelasting 
wat die staking van die vruggebruik in sy moeder se 
boedel veroorsaak. Die waarde van die vruggebruik in die 
eerssterwende gade se boedel sal oor die lewensverwagting 
van die vruggebruiker uitgewerk word, terwyl die staking 
van die vruggebruik, in die langslewende gade se boedel, 
oor die lewensverwagting van die blooteienaar (seun 
in ons voorbeeld), soos op datum van afsterwe van die 
langslewende gade, uitgewerk sal word. 

BTW

Wanneer ‘n BTW ondernemer sterf, moet vasgestel word 
waar BTW moontlik betaalbaar sal wees. Wanneer ‘n BTW 
bate aan iemand vererf, wie ook ‘n BTW ondernemer is, 
bestaan die moontlikheid dat die erfgenaam net met die 
onderneming kan voortgaan en dat daar nie BTW betaalbaar 
sal wees nie. Daar word sekere riglyne hiervoor neergelê 
deur toepaslike wetgewing. In konteks van hierdie 
bespreking, is dit egter belangrik om daarop te 
let dat, waar ‘n vruggebruik oor die bates, 
wat saamgesmelt word, verleen word, 
daar BTW op die waarde van die 
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Waardasie van Kommersiële en Industriële Eiendomme:
Sleutelkonsepte en Slaggate

Die term “Markwaarde” word maklik deur talle mense gebruik, maar word dikwels nie reg begryp nie. 

Kortom beteken dit die mees waarskynlike prys waarvoor dit sal verkoop. Nie die hoogste en nie die laagste prys nie, in ‘n 
transaksie onder beding van uiterste voorwaardes. Die veronderstelling is ook dat die verkoper (huidige eienaar) gewillig 
moet wees om die eiendom teen daardie bedrag te koop (indien hy die potensiële koper sou wees).

Kommersiële eiendom teenoor industriële eiendom

Presies dieselfde metodiek en dieselfde uitdagings is in die waardasieproses van toepassing; daarom verwys ek in die res van 
hierdie artikel slegs na kommersiële eiendom wat dan industriële eiendom insluit.

Algemene Opmerkings

Die grondslag vir die waardasie is om die verwagte netto huurinkomste van die volgende jaar te kapitaliseer.
Huurinkomste wissel dikwels aansienlik van jaar tot jaar, en dus kan die kapitalisasiemetode gevolg word.
Waar verwagte toekomstige huurinkomste van jaar tot jaar wissel, behoort die verdiskonteerde kontantvloeimetode gebruik 
te word. 

Dit is ‘n meer ingewikkelde tipe waardasie as die waardasie van ‘n residensiële eiendom. 
Die redes hiervoor is onder meer:
• Huurkontrakte vir kommersiële eiendom kan kompleks wees.
• Die waardeerder moet deeglik navorsing doen in verband met die detail van die huurkontrak om te bepaal watter       
    uitgawes die verantwoordelikheid van die huurder is en watter deur die eienaar van die eiendom betaal moet word. 
•  ‘n Groot inkoopsentrum bestaan moontlik uit meer as 50 verskillende winkelhuurders, elk met sy eie huurkontrak – dit  
    kan baie ingewikkeld raak.
• As gevolg van bogenoemde kan ‘n waardasie van dieselfde kommersiële eiendom deur twee verskillende waardeerders  
    tot 10% verskil – en albei sal steeds geloofbaar wees.

Faktore wat bruto huurinkomste beïnvloed

• Die historiese bruto huurinkomste is bloot ‘n aanduiding van wat in die verlede gebeur het.
• Die waardeerder moet die waardasie op die verwagte bruto inkomste van volgende jaar baseer (as vertrekpunt). 
• Indien dit ‘n groot inkoopsentrum is (met baie huurders), moet die waardeerder die Effektiewe Bruto Huurinkomste   
    beraam. In die kleinhandel word ‘n bruto huur, wat ‘n persentasie van die winkel se omset is, dikwels toegepas.
• Inkomstevoorspelling is ‘n sensitiewe en kritieke deel van die waardasieproses.

Faktore wat netto huurinkomste beïnvloed

Ten einde die netto huurinkomste te bereken, moet die uitgawes wat die eienaar van die eiendom ten opsigte van die 
eiendom het, afgetrek word. 

Om hierdie berekening te maak, moet die waardeerder (gebaseer op die kontrak) weet wie die uitgawes 
betaal, byvoorbeeld: 

Voorberei deur CORE Trusts & Estates 

bloot eiendomsreg betaalbaar sal wees, al vererf dit aan ‘n BTW ondernemer. Hierdie BTW sal dan eers by staking van die 
vruggebruik terug geëis kan word.   
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Wie betaal die volgende (huurder of eienaar)?
• Klein instandhoudingsitems
• Groter instandhoudingsitems soos plafonherstelwerk, verfwerk, lugversorging, ensomeer 
• Sekuriteit
• Skoonmaak
• Eiendomsbelasting (water, riool, vullisverwydering)
• Die gebou-opsigter se salaris
• Watter persentasie moet begroot word vir leegstaantoelating
•  Watter persentasie moet begroot word vir jaarlikse kapitaalbesteding

Voorbeeld van ‘n tipiese berekening

Verwagte Potensiële Bruto Huurinkomste
-  4 % leegstaan-toelating en invorderingsverlies 
=  Effektiewe Bruto Huurinkomste

Minus:  
-    Eiendomsversekering
-    Eiendomsbelasting
-    Groter instandhoudingsitems
-    Sekuriteit en skoonmaak
-    5% begroting vir kapitaalbesteding
-    5% eiendomsbestuursfooi
-    Ouditeursfooie, bankkoste, ens.
=  Netto Huurinkomste

Gepaste Kapitalisasiekoerse

SAPOA (Suid-Afrikaanse Eiendomseienaarsvereniging) publiseer kwartaalliks ‘n dokument wat gepaste kapitalisasie- en 
diskontokoerse vir verskeie tipes eiendomme aandui, byvoorbeeld kleinhandel (groot winkelsentrums, streeksentrums en 
buurtsentrums), kantoor- en industriële eiendom.

Dit is gebaseer op navorsing in die mark ten opsigte van die werklike verhoudings tussen markwaarde en netto huurinkomste 
van die onderskeie tipes eiendom, en word dus allerweë as geloofwaardig beskou.

Hierdie kapitalisasiekoers is egter van toepassing op metropolitaanse gebiede en groter dorpe. ‘n Kleiner plattelandse dorp 
loop normaalweg ‘n groter risiko om betroubare huurders te kry en die waardeerder moet dus twee of drie persentasiepunte 
by SAPOA se aangeduide koers tel. As die gebou oud is, moet dit ook met ‘n hoër kapitalisasiekoers as ‘n nuwe gebou 
gewaardeer word.

Die algemeenste foute
Die algemeenste foute wat tydens die waardasieproses gemaak word, is
•  Die waardasie word gebaseer op historiese huurinkomstesyfers in plaas van verwagte toekomstige netto huurinkomste.
•  Bruto huurinkomste word gekapitaliseer in plaas van netto huurinkomste.
•  Nie alle aftrekkings word vir uitgawes gemaak nie en die berekende netto huurinkomste is te hoog. 
•  Die kapitalisasiekoers wat gebruik word, is te laag en die waardasiebedrag is derhalwe te hoog. 




