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Fleksie-jaargelde kry die groen lig 
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Inleiding 

I
N die derde interim verslag van die 
Katz Kommissie word daar onder 
andere voorgestel dat 'n lid van 'n 

aftreefonds by aftrede self moet kan 
besluit watter gedeelte van die opbrengs 

van die fonds hy in die vorm van 'n 
enkelbedrag wil neem. 

Tans is die posisie dat 'n lid by 
aftrede geregtig is om slegs een-derde 
van die jaargeld waarop hy by aftrede 
geregtig word, met 'n enkelbedrag te 
vervang. Die oorblywende twee-derdes 
moet deur die fonds aangewend word 
om 'n Iyfrente ("a l~fe annuity") vir die 
lid beskikbaar te steI. Die lid kan dus 
nie die fonds opdrag gee om na sy 
aftrede aan horn 'n jaargeld te betaal 
vir 'n bepaalde temyn van se tien jaar, 
na afloop waarvan die jaargeld tot 'n 
einde kom nie (a I van die lnkomste
belastingwet 58 van 1962 sv "uit
tredingannuYteitsfonds"). 

Tot redelik onlangs was die uit
tredende lid in sy keuse beperk tot een 
van die volgende jaargelde: 

(i) 'n Jaargeld wat betaalbaar is tot die 
dood van die afgetrede lid waarna 
dit staak en geen verdere bedrae aan 
sy boedel of aan sy atnanklikes of 
benoemdes betaalbaar is nie. Hierdie 
jaargeld bied gewoonlik die hoogste 
moontlike inkomste aan die lid. 

(ii) 'n Jaargeld wat betaalbaar is tot die 
dood van die lid of 'n vasgestelde 
termyn van se tien jaar welke 
gebeurtenis ookal laaste plaasvind. 
Indien die lid byvoorbeeld ses jaar 
na aftrede sterf, sal die jaargeld vir 
'n verdere vier jaar aan sy af
hanklikes of benoemdes betaal 
word. 

(iii) 'n Jaargeld wat betaalbaar is tot die 
dood van die langslewende van die 
lid of sy of haar gade. 

In al drie gevaIle beteken dit dat die 

kapitaal wat by aftrede deur die fonds 
aangewend word om die jaargeld te 
verskaf, by die lid se dood na aftrede 
bloot verdwyn aangesien die jaargeld 
aan sy lewensverwagting gekoppel was. 

'n Nuwe benadering 
Die term jaargeld word nie in die 
lnkomstebelastingwet omskryf nie. Die 
Spesiale Inkomstebelastinghof het in 
ITC 761 19 SATC 103 beslis dat een 
van die vereistes van 'n jaargeld is dat 
die bedrag 'n vasgestelde jaarlikse 
betating moet wees. In ITC 768 19 
SATC 211 is die standpunt ingeneem 
dat die bed rag nie 'n vasgestelde bed rag 
hoef te wees nie, solank as wat die 
bedrag vasstelhaar is op die tydstip 
waarop dit verskuldig en betaalbaar is. 

'n Jaargeld wat aan 'n afgetrede lid 
van 'n uittredingannu'iteitsfonds betaal 
word, moet benewens hierdie vereiste 
ook betaalbaar wees vir die res van die 
lid se lewe. lndien 'n lid dus self sou 
kon besluit op die bedrag van die 
jaargeld wat jaarliks aan horn betaal 
moet word, loop die fonds die risiko 
dat die kapitaaI wat die jaargeld moet 
genereer, lIitgepllt sal word voordat die 
afgetrede lid sterf. 

Ten spyte hiervan het dit praktyk 
geword dat by die lid se aftrede hy die 
fonds opdrag gee om die kapitale 
bedrag wat gewoonlik gebruik word om 
die verpligte jaargeld mee aan te koop, 
in effektetrust te bele. Die lid beslllit 
dan self elke jaar (binne sekere perke) 
wat die bedrag van die jaargeld is wat 
hy vir die betrokke jaar wil he. 

Die meeste fondse het tot onlangs 
'n "onttrekking" van tllssen 2% en 
20% van die waarde van die fonds 

toegelaat en in sommige gevalle is 
jaarlikse onttrekkings van so hoog as 
40% toegelaat. Indien die persentasie 
onttrekkings gelyk is aan of minder is 
as die groeikoers wat die fonds op die 
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kapitaal verdien , sal die afgetrede lid 
se kapitaal behoue bly of selfs in 
waarde vermeerder. Wanneer die lid 
te sterwe kom, is daar, anders as in 
die geval van die bogenoemde drie 
tipes jaargeld, nog geld in die fonds 
wat aan sy atbanklikes of benoemdes 
betaal kan word. 

Dit beteken egter nie dat hierdie 
oorblywende kapitaaI by die afgetrede 
lid se dood as 'n enkelbedrag lIitbetaal 
kan word nie. 

Die omskrywing van uittreding
annui"teitsfonds bepaal dat die reels van 
die fonds moet bepaal dat waar 'n lid te 
sterwe kom nadat hy op Iyfrente 
geregtig geword het, geen verder 
voordeel behalwe 'n jaargeld of jaar
gelde aan sy afhanklikes of benoemdes 
betaalbaar sal wees nie. Dit verhoed dlls 
die fonds om 'n enkelbedragbetaling te 
maak, maar daar word ten minste nie 
in so 'n geval vereis dat die jaargeld 
betaalbaar moet wees vir die res van 

die afhanklike of be no em de se lewe nie. 
Fondse betaal in die praktyk die ' 
oorblywende kapitaal uit deur middel 
van 'n jaargeld oor 'n vasgestelde 
tydperk van vyf jaar. 
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Inkomstebelasting en 
boedelbelasting 
Die jaargeld wat na die lid se dood vir 
vyf jaar aan die afhanklikes of be
noemdes betaal word, is belasbaar. Die 
idee word dikwels aan aftredende 1ede 
verkoop op grond van die feit dat in 
die praktyk daar geen boedelbelasting 
gehef word op die waarde van die 
jaargeld wat na dood voortgaan of be
taalbaar word nie. 

Nuwe praktyksnota 
Gedurende Junie 1996 het die Suid

Afrikaanse Inkomste Diens Praktyks

nota RF 1/96 vrygestel waarin dit 
duidelik verklaar word dat Binnelandse 
Inkomste in beginsel geen beswaar het 
teen die sogenaamde fleksie-jaargeld 
nie. In oorleg met verteenwoordigende 
liggame in die pensioenebedryf is daar 

besluit om sekere parameters neer te le 
waarbinne fondse moet opereer wan
neer dit kom by die betaling van fleksie

jaargelde. 
Die parameters is soos volg: 

(i) Die jaargeldbedrag moet vasgestel 
word op die netto beleggingsbedrag 
na aftrekking van enige kostes. 
Waar 'n bed rag van RI 00 000 bele 
word teen 'n koste van 5,5 % moet 
die jaargeld bereken word op die 
netto bedrag van R94 500. 

(ii) Fleksie-jaargelde betaalbaar aan 'n 

jaargeldtrekker moet jaarliks (op die 
jaardag van die aanvangsdatum) 
hersien word ten einde 'n gewysigde 
fondswaarde te bereken waarop die 
minimum en maksimum jaargeld 
betaalbaar deur die fonds, bereken 
moet word. 
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(iii) 	Fleksie-jaargelde wat nie binne 
hierdie parameters val nie, sal nie 
deur Binnelandse Inkomste erken 
word nie en die betrokke fonds wat 
sulke jaargelde betaal , sal nie 
ingevolge die Inkomstebelastingwet 
as 'n uittredingsannu"iteit- of 
pensioenfonds goedgekeur word nie. 

Hierdie praktyksnota is van toepassing 
op alle fleksie-jaargelde wat reeds op 
30 Junie 1996 in werking was, asook 
jaargelde wat na bogenoemde datum in 
werking tree. 

'n Lid van 'n uittredingan
nuHeitsfonds kan met die gebruik van 
'n fleksie-jaargeld sy belasbare in
komste manipuleer aangesien hy slegs 
belas word op die jaargeld wat hy 
onttrek. W 
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