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Inleiding

D

IE belasbare gedeelte van 'n
enkelbedrag wat 'n persoon by
aftrede van 'n pensioen, voor
sorgs- of uittredingsannu"iteitsfonds
ontvang (hierna bloot enkelbedrag
genoem), is teen sy gemiddelde koers
belasbaar. Yoor 1 September 1995 was
so ' n enkelbedrag teen die belasting
betaler se gemiddelde koers, soos
bereken in die jaar van aanslag waarin
die enkelbedrag ontvang was of toegeval
het, belas. Waar so 'n enkelbedrag
ontvang is, of toeval na I September
1995, is dit egter belasbaar teen die
hoogste van die volgende twee koerse:
(i) die belastingbetaler se gemiddelde
koers in die jaar van aanslag waarin die
enkelbedrag onvang word of waarin dit
toeval (jaar van aftrede), of (ii) sy
gemiddele koers in die voorafgaande
jaar van aanslag.
Die rede vir die 1995-wysiging is om
die belastingbetaler te verhoed om sy
belasbare inkomste, en gevolglik sy
gemiddelde koers , in die jaar van sy
aftrede te verlaag ten einde minder
belasting op die enkelbedrag te betaal.
Ingevolge artikel l1(n)(aa)(A) van die
lnkomstebelastingwet is die maksimum
aftrekking waarvoor ' n belastingbetaler
kwalifiseer as aftrekking ten opsigte van
bydraes tot 'n uittredingsannu"iteits
fonds, gelyk aan 15% van sy belasbare
inkomste uit inkomste wat nie uittre
dingsgefundeerd is nie. Die belasbare
gedeelte van'n enkelbedrag kan dus ook
in' aanmerking geneem word by die
berekening van genoemde aftrekking.
As die belasbare gedeelte van 'n enkel
bedrag wat by , n persoon se bruto in
komste ingesluit word, dus se RI00 000
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is, kan by R 15 000 daarvan tot ' n
uittredingsannu'iteitsfonds bydra en as
aftrekking eis. Dit was nog tot redelik
onlangs ' n gewilde manier om jou
gemiddelde belastingkoers te verminder
in die jaar van aftrede. So ' n bydrae het
selfs meer belasting bespaar as onder
normale omstandighede. As die belas
tingbetaler se grenskoers, se 45% was,
was sy belastingbesparing eerstens R6
750 (45% van R15 000), en tweedens
het dit tot gevolg gehad dat sy ge
middelde koers ook verlaag en dat hy
ook minder belasting op die enkelbedrag
betaal.

1995-wysiging
In die Inkomstebelastingwet van 1995
is artikel 5( 10) gewysig ten einde die
tweeledige belastingbesparing soos
hierbo aangetoon, stop te sit. Artikel
11 (n)(aa)(A) is egter nie gewysig nie,
wat beteken dat 15% van die enkelbedrag
nog steeds tot 'n uittredingsannu'iteits
fonds bygedra en vir belastingsdoeleindes
afgetrek kan word. Die wetgewer se
oogmerk was klaarblyklik nie om die
eerste besparing in bogenoemde voor
beeld (die R6 750) uit die weg te ruim
nie, maar slegs om te verhoed dat die
belastingbetaler se gemiddelde koers
deur so ' n bydrae verlaag word en dat
die belasting wat deur die enkelbedrag
aangetrek word, in die proses verminder
word. Dit word egter hier aangetoon dat
die gevolge van die wysiging tot arti kel
5( 10) wyer is as wat moontlik beoog was.
, n Persoon wat op die punt staan om af
te tree, moet dus versigtig wees en nie
allerlei advies, wat mag lei tot die
verhoging van sy bydraes tot uittredings
annu"iteitsfondse in die jaar van sy
aftrede, te aanvaar nie.
Art 5( 10) verskaf die formule (tarief
formule) waarvolgens ' n belasting
betaler se belasting vasgestel word in die

geval waar ' n bedrag, wat teen gemid
delde koers bel as moet word, by sy bruto
inkomste ingesluit is (bv 'n enkelbedrag
uit een van genoemde fondse). Dit is
hierdie formule wat in 1995 gewysig is
om te verhoed dat die belastingbetaler
sy gemiddelde koers kan verlaag deur
15% van die belasbare enkelbedrag tot
, n uittredingsannu'iteitsfonds by te dra.
Myns insiens is die belangrikste voor
deel van 'n bydrae tot ' n uittredings
annu'iteitsfonds die feit dat die koers van
belastingbesparing op die bydrae hoer
is as die koers waarteen die opbrengs
van die fonds na aftrede belas word. Die
laer koers waarteen die opbrengs belas
word, is die gevolg van die feit dat 'n
gedeelte van die opbrengs belastingvry
is, 'n gedeelte teen gemiddele koers bel as
word en die belastingbetaler se grens
koers gewoonlik laer is na aftrede. As
'n persoon byvoorbeeld R 100 tot ' n uit
tredingsannu"itteitsfonds bydra en sy
grenskoers is 45 %, sal die bydrae horn
slegs R55 koso Indien sy grenskoers na
aftrede 38% is, sal hy dus nou slegs R38
belasting op die opbrengs van RIOO
betaal (enige moontlike groei op die
bydrae is buite rekening gelaat). ' n
Belastingbesparing is dus teweeg
gebring. 'n Bydrae tot 'n uittredings
annu"iteitsfonds kan ook in sekere
gevalle ' n verlies tot gevolg he. As die
b~lastingbetaler se grenskoers in die jaar
waarin hy die bydrae maak, se 38% is,
kos die bydrae horn effektief R62. As hy
na aftrede 'n grenskoers van 45 % het,
sal hy dus slegs R55 van die opbrengs
behou. Indien in aanmerking geneem
word dat hy R62 bele het, is dit duidelik
dat dit glad nie die moeite werd was om
tot die uittredingsannu'iteitsfonds by te
dra nie. Hieronder word deur middel van
, n voorbeeld aangetoon dat dit presies
is wat gebeur waar ' n persoon na 1 Sep
tember 1995 15% van 'n belasbare en-
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kelbedrag tot 'n uittredingsannuHeits
fonds bydra. Dit is egter buite die doel
van hierdie artikel om die tarief-formule
wat in die belastingberekeninge in die
voorbeeld toegepas word, te verduidelik
of verder toe te lig.

Voorbeeld
Mnr A tree af en ontvang 'n enkelbedrag
van R220 000 van sy pensioenfonds.
Hiervan is slegs R 100000 belasbaar. Die
res van sy inkomste vir die jaar van
aanslag (1997) bestaan uit 'n salaris van
R25 000 en sy jaarlikse pensioen van
R25 000. Hy het geen bydrae tot 'n uit
tredingsannuHeitsfonds gemaak nie. Sy
belasting betaalbaar vir die jaar van
aanslag waarin hy aftree, is soos volg:
Salaris
laarlikse pensioen
Belasbare enkelbedrag
(pensioenfonds)

Belasbare inkomste
Min: Belasbare enkelbedrag

25000
25000
100000
150000
100000
50000
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R38 100

Indien Mnr A egter in die jaar van sy
aftrede sou besluit om 15% van die
belasbare enkelbedrag tot 'n uittre
dingsannuHeitsfonds by te dra sal hy vir
'n aftrekking van R 15 000 kwalifiseer
en sal sy belasting vir die jaar dus
verminder. Sy belasting sal dan soos
volg bereken word:
Salaris
laarlikse pensioen
Belasbare enkelbedrag
(pensioenfonds)

Bruto inkomste
Min: Aftrekkings
Bydraes tot uittredings
annuHeitsfonds

Belasbare inkomste

Belasting op R50 000, dus:

R34290

~ayday?

Payday!

25000
25000
100000
150000

15 000
135000

Die bydrae van R 15 000 tot die
uittredingsannutteitsfonds het sy
belasting met 'n bedrag van R3 810
(R38 100 minus R34 290) verminder.
Dit beteken 'n besparing van 25,4%
(R3 810 -7- R15 000 x 100).
Dit is interessant dat sy gemiddelde
belastingkoers ook 25,4% is (R12 700
-7- R50 000 x 100).
Dit beteken dus dat die bydrae wat
hy tot die uittredingsannuHeitsfonds
gemaak het, belasting teen sy ge
middelde koers bespaar het en dat hy
teen sy grenskoers (wat waarskynlik
heelwat hoer sal wees) belas sal word
op die opbrengs.

Slotsom
Persone wat aftree, moet dus uiters
versigtig wees indien die voorstel aan
hulle gedoen word dat hulle 'n gedeelte
van hul enkelbedrag tot 'n uittre
dingsannuHeitsfonds moet bydra om
sodoende belasting te kan bespaar in
die jaar waarin hulle aftree.
Die belastingimplikasies hiervan
kan negatief wees.

m

IF YOU'RE A
PRIVATE PRACTITIONER...
NO WORK, NO PAY.
Only the Professional Provident Society

pays cash to cover loss of income
through sickness and disability from
day one. No wait, no worry, no woe.
Another of the excellent benefits on
offer at PPS.
There's also comprehensive medical
aid, group term life cover, aretirement
annuity and an investment plan giving
atax-free lump sum upon cessation. All
of this exclusive to graduate
professionals, of course.

Vnique Protection
for Ciraduate Professionals
Head Office (0 11) 486-1088

MAY 1997, CONSULTUS

Central (0 11) 642-7450 Pretoria (012) 43-2378 Cape Town (021) 419-6049
Durban (031) 307-4541
Port Elizabeth (041) 34-4070

Bloemfontein (051) 430-3259

67

