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SUMMARY 

THE IMPORTANCE OF VALUE-ADDED TAX FOR ESTATE PLANNING 

In the context of estate planning value-added tax (VAT) is particularly of 
importance to the estate owner who either in his personal capacity is 
registered as a VAT vendor or who, although not a VAT vendor, conducts 
an enterprise in his personal capacity and in the course whereof he makes 
vatable supplies. In firstmentioned instance the estate owner's deceased 
estate will upon his demise be a VAT vendor whilst in lastmentioned 
instance the likelihood exists that the deceased estate will be a VAT vendor. 

If the deceased estate is a VAT vendor the executor in his capacity as 
representative VAT vendor will have to account for output tax on the supply 
of all those assets that were either wholly or partially used in the course or 
furtherance of the enterprise in respect of which the deceased made 
vatable supplies. The supply of enterprise assets to purchasers, heirs or 
legatees constitutes the continuation of the enterprise. 

In certain instances the deceased estate will have to account for output tax 
at the standard rate on the open market value of the supply of an asset 
used in the course of the enterprise, however, the output tax will not be 
carried by the direct recipient of the asset but in fact by the deceased 
estate. The deceased estate will upon paying the output tax from its 
resources be legally unable to recover same from the recipient of the 
supply. In the case of bequests it is, however, possible through the use of a 
bequest price to either wholly of in part shift the carrying of the output tax 
from the deceased estate to the heir or legatee. 

In certain instances the liability upon the deceased estate to pay output tax 
in respect of enterprise assets supplied to purchasers, heirs or legatees 
could put a strain upon the deceased estate's cash resources. In might 
result in other estate assets having to be sold. When this happens the 
estate planner's carefully laid plans to provide for his dependants and to 
ensure a smooth administration of his deceased estate could be 
jeopardized. It requires a careful factual analysis to determine whether a 
deceased estate would carry output tax liability in respect of the supply of 
estate assets. 

VAT does not, however, affect those assets in the deceased estate that 
were not used in the course or furtherance of the deceased's VAT 
enterprise. 

In the context of estate planning VAT is of no significance to the estate 
owner who does not in his personal capacity conduct an enterprise which 
makes vatable supplies. 



Daar word sorns na belasting op toegevoegde waarde' verwys as die 

"~s~oes te r t j i e~  van belastings" orndat dit dikwels deur besluitnemers oor die 

hoof gesien word.3 In die konteks van boedelbeplanning is een so 'n 

besluitnerner die persoon wat onder rneer 'n ondernerning vir eie rekening 

bedryf en in die loop of ter bevordering van sodanige onderneming 

lewerings4 maak wat ingevolge die Wet op Belasting op Toegevoegde 

waarde5 aan belasting onderhewig is. Die vraag is enersyds watter 

uitvloeisels die BTW-aanspreeklikheid6 van sodanige persoon tydens die 

inwerkingstelling van 'n boedelplan gedurende sy lewe kan hl: en 

andersyds hoe die BTW-aanspreeklikheid van sodanige persoon7 se 

bestorwe boedel die inwerkingstelling van 'n boedelplan na sy afsterwe kan 

raak. 

Die afsterwe van 'n individu het sekere belastingirnplikasies, byvoorbeeld 

norrnale belasting op die bestorwe8 boedel en boedelbelasting9 wat gehef 

kan word. Een van die aspekte wat maklik agterwee kan bly in die 

beplanning van 'n bestowe boedel is die kwessie van hoeveel aan uitset- 

BTW'O deur die bestorwe boedel op die verkoping enlof vererwing van 

Voortaan na verwys as BTW. 
Verstoteling. 
Kruger Finansies en Tegniek 26. 
Bv alle kossoorte, liggaamlike roerende goed, grond en verbeterings op grond. 
professionele dienste en kommersiele dienste. 
89 van 1991. Voortaan na vewys as die BTW-wet. Alle verwysings na wetgewing in 
hierdie skripsie verwys na hierdie wet, tensy anders aangedui. 
Die begrip "BTW-aanspreeklikheid" verwys enersyds na die verpligting om BTW te hef 
(vorder) en andersyds na die verpligting om dit daarna aan die belastinggaarder oor te 
betaal. 
Voortaan na verwys bf as boedeleienaar of as BTW-ondernemer of as boedeleienaar 
wat 'n BTW-onderneming bedryf maar nie 'n BTW-ondernemer is nie. 
Ook afgestowe genoem. 

'n Belasting wat slegs op 'n bestofwe boedel gehef word indien die netto waarde 
d a a ~ a n  R1.5 miljoen oorskry. 
Ook uitsetbelasting genoem. Dit verwys na die BTW wat deur 'n BTW-ondernemer 
gehef word op goedere en dienste wat hy lewer ter bedryf van sy onderneming. Dit 



bates in die ondernemingsgedeelte van die bestorwe boedel gedra sal moet 

word." 'n Nadoodse boedelplan wat versigtig deurdink is, sal die impak van 

uitset-BlW op die waarde van die bestorwe boedel verminder. Dit is 

immers elke boedeleienaar se goeie reg om sy bestorwe boedel so te 

beplan dat die uitset-BTW wat by sy afsterwe veranhvoord moet word die 

minimum kontanteise aan sy bestorwe boedel stel.I2Sy erfgename sal baie 

dankbaar wees indien hy dit we1 doen. 

Net soos wat boedelbelasting nie 'n medewerkende krag is tydens 

boedelbeplanning vir 'n boedeleienaar met bruto bates ter waarde van R50 

000 nie, is BTW nie 'n rnedewerkende krag tydens boedelbeplanning vir 'n 

boedeleienaar wat nie 'n besigheidsonderneming vir eie rekening bedryf 

nie.I3 BTW is slegs 'n medewerkende krag tydens boedelbeplanning vir die 

boedeleienaar wat 'n besigheidsonderneming vir eie rekening bedryf en in 

die loop of ter bevordering van sodanige onderneming leweringsI4 maak 

wat ingevolge die BTW-wet aan B l W  onderhewig is, ongeag of hy in sy 

spesifieke omstandighede wetlik verplig is om die belasting te vorder of 

nie.I5 Gevolglik word enersyds met die woorde "Die belang van BTW vir 

boedelbeplanning" bedoel hoe, waar en wanneer het BTW 'n invloed op 

boedelbeplanning vir die persoon wat 'n onderneming vir eie rekening 

bedryf en in die loop of ter bevordering van sodanige ondernerning 

lewerings maak wat ingevolge die BTW-wet aan BTW onderhewig is. 

Anders as wat die term blyk voor te gee, behels boedelbeplanning nie bloot 

die saamstel van 'n boedelplan nie. Dit behels ook die inwerkingstelling 

word onderskei van inset-BTW, wat verwys na die BTW wat 'n BTW-ondernemer 
betaal op goedere en dienste wat hy aanwend ten einde sy onderneming te bedryf. " Van Gijsen 15 Julie 2001 Sake Rapport 23; Gous 30 Mei 1999 Sake Rapport 6. 

12 Cloete Jou Geldsake 5; Greenan Geld 54. 
j3 Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-6. 
14 Sien vn 4. 
j5 Hy sal nie wetlik verplig wees om BTW te vorder nie indien die geheel van die waarde 

van die lewerings wat hy gemaak he! gedurende die voorgeskrewe tydperk nie die 
voorgeskrewe minimum bedrag oorskry nie; Beneke. Davis en Jooste Estate Planning 
8A-6. 



van 'n boedelplan - nie net v06r nie maar ook na die boedeleienaar se 

afsterwe. Gevolglik word andersyds met die woorde "Die belang van BTW 

vir boedelbeplanning" bedoel hoe, waar en wanneer BTW as sodanig, 

sowel as voorskrifte ingevolge die BTW-wet, tydens die voordoodse en 

nadoodse inwerkingstelling van boedelplanne relevant is. 

In hierdie skripsie sal die betekenis van begrippe wat ter sake by 

boedelbeplanning en BTW (in die konteks van boedelbeplanning) is, 

uiteengesit word. Daar sal verduidelik word wat BTW behels en hoe dit in 

die praktyk aanwending vind by ondernemings. Daar sal aangetoon word 

wat die BTW-implikasies tydens die beredderingsproses is van die 

aanwending van verskillende ondernemingsvorme om 'n onderneming mee 

te bedryf. Die regsimplikasies, gesien vanuit 'n BTW-oogpunt, van die 

afsterwe van persone wat BTW-ondernemings bedryf, sal toegelig word. 

Die proses van deregistrasie as ondernemer tydens die beredderingsproses 

sal verduidelik word. Die uiteindes van BTW-ondernemingsbates na die 

afsterwe van verskillende ondernemers en die BTW-gevolge d a a ~ a n  in die 

spesifieke omstandighede sal breedvoerig bespreek word. In die verband 

sal onder meer aangetoon word welke rol BTW by die 

boedelbeplanningsproses kan speel asook welke invloed BTW kan he op 

die werktuie wat die boedeleienaar kan aanwend ten einde voorafbepaalde 

boedelbeplanningsdoelwitte te bereik. Die studie sal afgesluit word met 'n 

vetwysing na maniere hoe die boedeleienaar voorsiening vir sy bestorwe 

boedel se aanspreeklikheid vir uitset-BTW kan maak. 

2. WAT IS "BOEDELBEPLANNING"? 

Soos reeds aangedui, is die oogmerk van hierdie studie om die belang van 

BTW vir boedelbeplanning te ondersoek. Dit is gevolglik nodig om eerstens 

ondersoek na die begrip "boedelbeplanning" en verwante begrippe in te 

stel. 



Die begrip "boedel" verwys na 'n geheel van stoflike besittingsI6 en 

geldelike verpligtinge." Die begrip "boedeleienaar" verwys na 'n persoon 

met stoflike besittings en geldelike verpligtinge, dit wil s6 'n persoon met 'n 

boedel. Die begrip "lewende boedel" verwys na 'n boedel waarvan die 

eienaar lewe. Die begrip "bestorwe boedel" verwys na 'n boedel waarvan 

die eienaar oorlede is. 

Die begrip "beplanning" verwys na voorafbesinning gevolg deur die optrek 

van 'n ~lan,' ' die uitvoering waarvan daarop gemik is om voorafbepaalde 

doelwitte te bereik.Ig Die begrip "boedelbeplanning" verwys na die optrek 

van planne deur 'n boedeleienaar ten opsigte van elk van sy lewende en sy 

bestorwe boedel. As sodanig behels boedelbeplanning gevolglik 

voordoodse en na-doodse beplanning.20 Terwyl die plan ten opsigte van die 

lewende boedel tydens die boedeleienaar se lewe ten uitvoer gebring word, 

word die plan ten opsigte van die bestorwe boedel na die boedeleienaar se 

afsterwe ten uitvoer gebring." Sodoende oorbrug boedelbeplanning die 

gaping tussen waar die boedeleienaar nou is, ten opsigte van sy lewende 

en sy bestorwe boedel, en waar hy verkieslik wil wees.'' Die wisselwerking 

tussen voordoodse en nadoodse beplanning moenie uit die oog verloor 

word nie. Bobbert skryf in die verband, "Enige beplanning wat voordoods 

geskied het, kan deur na-doodse stappe ongedaan gemaak 

Die boedeleienaar word normaalweg deur sekere bewuswordings genoop 

om oorweging aan die beplanning van sy lewende enlof sy bestorwe boedel 

te skenk. Wanneer hierdie bewuswordings tot die daarstelling van doelwitte 

Werklike en geagte bates. 
Cameron en Heystek Retirement 175; Naude 17 Junie 2001 Sake Rapport 19; 
Bobbert 1976 TRW 10. 
Abrie, Graham en Liebenberg Boedelbeplanning 3; Bobbert 1976 TRW I I. 
Abrie, Graham en Van der Linde Boedelbeplanning 5. 
Bobbert I976 TRW I 5  - 16. 
Die eksekuteur is by uitstek gemoeid met die uitvoering van die plan ten opsigte van 
die bestorwe boedel. 
Bobbert 1976 TRW 9. 
1976 TRW22. 



lei, het boedelbeplanning vir praktiese doeleiendes 'n aanvang geneem. 

Hierna word die w e r k t ~ i e ~ ~  wat aangewend gaan word ten einde die 

doelwitte te bereik, bepaal. Na aanwending van die werktuie ooreenkomstig 

'n tydrooster om die doelwitte te bereik, word die volvoerde plan gereeld 

h e r ~ i e n ~ ~  en indien nodig her~ntwerp.'~ Boedelbeplanning is dus nie 'n 

eenmalige prosedure nie, maar 'n voortdurende proses.27 Boedelbeplanning 

impliseer pro-aktief wees.'' 

Van die bewuswordings wat 'n boedeleienaar mag noop om oorweging 

aan die beplanning van sy lewende boedel te skenk, is: 

die verganklikheid van sy lewe; 

die ongeordenheid van sy lewende boedel; 

dat sy afhanklikesZ9 nie genoegsaam versorgd en beskermd sal wees 

indien hy sou sterf nie; 

dat sy bates nie beskerming teen skuldeisers geniet nie; 

dat daar oponthoude met die bereddering van sy bestorwe boedel sal 

wees; 

dat familietwiste met betrekking tot bates in sy bestorwe boedel stellig na 

sy dood sal ontstaan; 

dat van sy besigheidsondernemings, na sy dood, binne die familie 

voortgesit sal moet word en 

dat belasting en inflasie 'n wegvretende effek op die bates in sy lewende 

boedel het. 

24 Ook genoem hulpmiddels of instrumente. 
25 De Villiers 1981 MB 49. 
26 Bobberl1976 TRW 17. 
27 Bruwer Jou Geldsake 4. 

Cameron en Heystek Retirement 176. 
29 Afhanklikes is gewoonlik persone soos minderjarige kinders. 'n huweliksmaat, 'n 

gestremde familielid, 'n verswakte bejaarde ouer of 'n ander persoon wat staatmaak 
op die finansiele ondersteuning van die boedeleienaar. 'n Afhanklike is dus iemand 
wat wettiglik aanspraak kan maak op onderhoud of iemand wat inderdaad afhanklik 
was van die oorledene. 



Soortgelyke bewuswordings wat 'n boedeleienaar kan noop om oorweging 

aan die beplanning van sy bestorwe boedel te skenk, is: 

die verganklikheid van sy lewe; 

dat sy afhanklikes nie genoegsaam versorgd en beskermd na sy dood 

sal wees nie; 

dat daar oponthoude met die bereddering van sy bestorwe boedel sal 

wees; 

dat familietwiste met betrekking tot bates in sy bestorwe boedel stellig na 

sy dood sal ontstaan; 

dat van sy besigheidsondernemings, na sy dood, binne die familie 

voortgesit sal moet word; 

die potensieel negatiewe uitwerking van belasting op die grootte van sy 

vererfbare boedel en 

dat sy boedel of 'n deel d a a ~ a n  na sy dood in ongewenste hande mag 

beland. 

Van die doelwitte wat die boedeleienaar deur middel van beplanning met 

betrekking tot sy lewende boedel poog om te bereik, is?' 

om belastingaanspreeklikheid tot die minimum te beperk vir homself en 

sy afhank~ikes;~' 

om voorsiening te maak vir die fondse wat benodig sal word om die 

bestorwe boedel se uiteindelike belastingverpligtinge na te k ~ m ; ~ '  - om sy lewende boedel te orden; 

om afhanklikes behoorlik te versorg; 

om deur~o~endhe id~~ te verseker vir sy besigheidsondernemings; 

30 Scott Boedels 2 - 10; Abrie, Graham en Liebenberg Boedelbeplanning 58 - 61; 
Laubscher 6 September 1999 Sake Rapport 5; De Villiers 1981 MB 42. 

31 Deur middel van effektiewe belastingstrukturering. 
32 Anderson, Dodd en Roos Guide 180; Holtzhausen 31Januarie 1999 Sake Rapport 4. 



beskerming teen insolvensie en 

om die uiteindelike erfopvolgingsproses so glad as moontlik te laat 

verloop. 

Soortgelyke doelwitte wat die boedeleienaar deur middel van beplanning 

met betrekking tot sy bestorwe boedel poog om te bereik, is:34 

om belastingaanspreeklikheid tot die minimum te beperk vir sy bestotwe 

boedel en sy erfopvo~gers~~; 

om fondse daar te stel om die bestorwe boedel se belastingverpligtinge 

na te kom; 

om die beredderingsproses so glad as moontlik te laat v e r ~ o o p ; ~ ~  

om likiditeit3' te verseker ten einde skulde en admininstra~iekoste~~ te 

de~g;~' 

om deurlopendheid te verseker ten opsigte van sy 

besigheid~ondernemin~s;~~ 

om afhanklikes behoorlik versorgd na te ~aa t ;~ '  

om boedelbates te beskerm teen erfopvolgers wat nie met geld kan werk 

nie;42 

om die uiteindelike erfopvolgingsproses so glad as moontlik te laat 

v e r ~ o o p . ~ ~  

33 Kontinu'iteit of onafgebrokenheid. 
34 Abrie. Graham en Liebenberg Boedelbeplanning 62 - 66; Holtzhausen 31 Januarie 

35 
1999 Sake Rappod4; De Villiers 1981 MB 42. 
Erfgename en legatarisse. 

36 Cameron eta1 Personal Finance 120; Huxham en Haupt Notes 373. 
37 Beskikbaarheid van kontant; Pelser 11 April 1999 Sake Rapporf 4. 

Dit sluit eksekuteursvergoeding, oordragskoste van vaste eiendom, waardasiekoste. 
erfbelasting, bankkoste, rneestersfooie, BTW ens in. 

39 Boedellaste vererf nie: Davey Handbook 11. 
40 Tensy daar 'n plaasve~anger is wat onmiddelik kan oorneem, is 'n boedeleienaar se 

ondernemings geneig om tot stilstand te kom nB sy afsterwe. 
41 Cameron et a1 Personal Finance 120. 
42 Cameron et a1 Personal Finance 120; Abrie, Graham en Liebenberg 

Boedelbeplanning 37. 



Van die werktuie wat die boedeleienaar kan aanwend ten einde sy doelwitte 

met die beplanning van sy lewende boedel te bereik, is:44 

skenkingq4= 

m a a t s k a ~ ~ ~ e ; ~ ~  

beslote ko rp~ras ies ;~~  

venno~tskappe;~~ 

rnede-aandeelhouersooreenkomste; 

inter vivos trusts;49 

beleggings; 

verkoop van bates; 

lewende annu~teite.~' 

Van die werktuie wat die boedeleienaar kan aanwend ten einde sy doelwitte 

met die beplanning van sy bestorwe boedel te bereik, is?' 

'n te~tarnent;~' 

boedelsamesmelting; 

Abrie, Graham en Van der Spuy Boedels (4de uitg.) 9; Cameron et a1 Personal 
Finance 120. 
De Villiers 1981 MB 45; Bobbert 1976 TRW20 - 21 
Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 9-4, 9-7; Davey Handbook 25. 

'n Korporatiewe entiteit wat namens homself kan optree met aandeelhouers wat 
aandele in die maatskappy besit. 
'n Korporatiewe entiteit wat in sy eie naam kan optree en wat tot 10 lede kan h& wat 
elk 'n ledebelang in die korporasie het. 
'n Vennootskap is 'n organisasie (of vereniging) van tot 20 persone wat elk op 'n 
manier 'n bydrae lewer om 'n gemeenskaplike besigheid te bedryf; Beneke, Davis en 
Jooste Estate Planning 9-14. 
'n Lewende trust, d i 'n trust wat deur 'n boedeleienaar gedurende sy leeftyd tot stand 
gebring is; Davey Handbook 41 - 43. 
'n Lewensannu'iteit verwys na die pensioen wat jy moet aankoop met die opbrengs 
van jou uittree-annu'iteit; Davey Handbook 36. 
De Villiers 1981 MB 45; Bobbert 1976 TRW20 - 21. 

'n Regsdokument waarin jy uiteensit hoe jy wil h& met jou bates en sake gehandel 
word na jou dood; Dit word ook beskryi as die handleiding vir die uitvoering van die 
laaste wense van die oorledene: Beneke. Davis en Jooste Estate Planning 9-10; 
Greenan Geld 54; Botha Geld 22. 



mortis causa trusts;53 

lewensversekering; 

beperkte belange soos vruggebr~ik~~,  blote eiend~rnsreg~~, ususs6, 

fideic~rnrnissurn~~, habitatios8 en ~ e i d i n ~ s r e ~ ; ~ '  

bemakingspryse.60 

Die bogenoemde lyste van bewuswordings, doelwitte en werktuie is nie 

volledig nie en moet aangepas word ooreenkomstig die persoonlike 

ornstandighede van die boedeleienaar. Dit dien bloot as voorbeeld van 

onder andere waar oral die boedeleienaar tydens boedelbeplanning die 

trefwydte van BTW moet ondersoek. 

3. WAT IS "BTW? 

Naas "belang" en "boedelbeplanning" is "BTW" die ander begrip in die titel 

van hierdie studie wat toeligting verdien. 

BTW is 'n belasting wat gehef word op sekere goedere en dienste en teen 

die waarde van sodanige goedere en dienste bereken word.61 Dit word 

ingevorder deur geregistreerde ondernemers6' namens die 

belastinggaarder op die waarde deur hulle toegevoeg in die bedryf van hulle 

'n Testamentere trust, d i 'n trust wat in 'n testament geskep word; Davey Handbook 
33; Abrie, Graham en Liebenberg Boedelbeplanning 38 - 39. 
Die reg om die "vrugte" te "gebruik" van 'n bate wat aan 'n ander behoort. 
Die eienaarskap van 'n bate minus die vruggebruik. 
Gebruiksreg oor grond. 
Dit is wanneer iemand 'n bate uit 'n boedel erf onderworpe daaraan dat dit na sy 
afstelwe of die verloop van 'n sekere tyd na 'n ander, voorafbepaalde persoon, moet 
oorgaan. Vry vertaal beteken dit eintlik om in pag te hou vir die nageslag; De Waal en 
Schoeman-Malan lnleiding 139; Van der Merwe PraMyk 235. 
Bewoningsreg, d i die reg van vrye bewoning van 'n ander se huis. 
Beneke. Davis en Jooste Estate Planning 12-2 - 12-15; Abrie. Graham en Liebenberg 
Boedelbeplanning 26 -27. 
Geld wat 'n erfopvolger moet betaal voordat hy 'n legaat of erflating kan ontvang. Ook 
genoem 'n bemaaksom; Viljoen Geld 35; Abrie et a1 Bestorwe Boedels 167. 
Art 7; Scott Boedels 53; Koune Finansies en Tegniek 29; Metcash Trading Ltd v C: 
SARS and Another 63 SATC 13 22H. 
In hierdie skripsie BW-ondernemers genoem. 



~ndernemings.~~ Die grondslag waarop BTW werk, is dat die regstreekse 

ontvanger van die goed of diens die BTW moet dra, ongeag of hy dit later 

na 'n ander party kan skuif of nie.64 

'n Persoon is ingevolge die BTW-wet verplig om by die belastinggaarder 

aansoek te doen om as ondernemer vir BTW-doeleiendes geregistreer te 

word indien hy 'n onderneming bedryf en die totale waarde van die 

belasbare lewerings wat hy vir 'n twaalf maande tydperk in die loop of ter 

bevordering van die onderneming maak, R300 0 0 0 ~ ~  oorskry of waarskynlik 

sal oorskry." Dit staan bekend as verpligte reg i~ t ras ie .~~ 'n 0ndernemer6' 

vir BTW-doeleindes is gevolglik enige persoon wat ingevolge die BTW-wet 

geregistreer is as sulks of moet wees6' lndien 'n persoon bee7' 

ondernemings bedryf en hy geheel en al verskillende belasbare lewerings in 

die loop of ter bevordering van elk maak, word die totale waarde van die 

belasbare lewerings7' ten opsigte van elke onderneming saamgevoeg ten 

einde te bepaal of die registrasiedrempel oorskry Die BTW wat 

gehef word op belasbare lewerings word buite rekening gelaat wanneer 

bepaal word of die registrasiedrempel oorskry 

Die omskrywing van die term "persoon" in die BTW-wet sluit onder meer 'n 

natuurlike persoon, 'n maatskappy. 'n beslote korporasie, 'n vennootskap, 'n 

Davis 1991 Annual Survey 567; Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-3; 
Metcash Trading Ltd v C: SARS and Another 63 SATC 13 23E-G; Botes 1998 De 
Rebus 57. 
Du Toit Finansies en Tegniek 29; Lester Finansies en Tegniek 20; Roodt Ins 
Times and lnv 23; Beneke. Davis en Jooste Estate Planning 8A-3; Metcash Trading 
Ltd v C: SARS and Another 63 SATC 13 23 B-D. 
Voortaan na verwys as die registrasiedrempel. 
Art 23(1); Stein 1992 B Law 131; Kruger en Schollz Pay less Tax 152; Scott Boedels 
4; SARS VAT 404 Gids 7; Kourie Finansies en Tegniek 29. 
Brettenny en Strauss Studentegids 9; De Koker en Kruger VAT 12-1. 
Voortaan na verwys as BTW-ondernemer. 
Woordomskrywing van "ondernemer" in art 1; Brettenny en Strauss Studentegids 14; 
Botes 1998 De Rebus 57. 
Of meer. 
Goedere en dienste waarop BTW gehef word. 
Brettenny en Strauss Studentegids 9; Kruger en Scholtz Pay less Tax 157. 
Art 23(6); Stein 1992 6 Law 133; sien par 10 t o  v die begrip "waarde". 



trust en 'n bestowe boedel in.74 Dit is die persoon wat 'n ondernerning 

bedryf, en nie die onderneming nie, wat as ondernerner vir BTW-doeleindes 

geregistreer word.75 

Dit is in die belastinggaarder se diskresie om 'n persoon se registrasie as 

BTW-ondernerner tot 'n bepaalde datum terug te dateer.76 

Die BTW-wet ornskryf 'n "onderneming" as 'n aktiwiteit of bedrywigheid wat 

voortdurend of gereeld deur 'n persoon beoefen word en in die loop of ter 

bevordering waarvan belasbare lewerings teen vergoeding gernaak 

Dit is opmerklik dat geen melding van die registrasiedrempel in die 

ornskrywing van "ondernerning" gernaak word nie. Die term "ondernerning" 
78 . 79 sluit uitdruklik die rnaak van vrygestelde lewerings u~t .  

'n Boedeleienaar kan in sy hoedanigheid as natuurlike persoon 'n bepaalde 

aktiwiteit of bedrywigheid voortdurend of gereeld beoefen en in die loop of 

ter bevordering daarvan vrygestelde lewerings teen vergoeding rnaak. Die 

lewering van huisvesting aan 'n natuurlike persoon in 'n woning ingevolge 'n 

ooreenkorns vir die huur en verhuring van die huisvesting is byvoorbeeld 
80 . van B l W  vrygestel. Dlt beteken dat die eienaar van 'n woonstelgebou wat 

woonstelle aan slegs natuurlike persone verhuur vir bewoningsdoeleindes 

'n ondernerning bedryf wat slegs vrygestelde lewerings rnaak. Die feit dat 

daar ondernemings is wat uitsluitlik vrygestelde lewerings rnaak, bring rnee 

74 Woordomskrywing van "persoon" in art 1; Brettenny en Strauss Studentegids 14; 

75 
SARS VAT 404 Gids 7. 
Woordomskrywing van "ondernemer" in art 1. 

76 

77 
Art 23(4): SARS BTW-PraMyknota 14 par 2.2(b); Stein 1992 B Law 133. 
Woordornskrywing van "onderneming" in art 1; Meyerowitz 1991 Taxpayer 144. 

78 Goedere en dienste waarop BTW nie gehef word nie. Die teendeel hieman is 
belasbare lewerings. 

79 Voorbehoud (v) by die woordomskrywing van "onderneming" in art 1; art 12 bevat 'n 
volledige lys van vrygestelde lewerings; Arthur en Erasmus Guideline 3; Stein 1992 B 
Law 133; Brettenny en Strauss Studentegids 55; SARS VAT 404 Gids 25; Beneke, 
Davis en Jooste Estate Planning BA-3. 
Art 12(c). 



dat nie elke onderneming wat deur 'n BTW-ondernemer bedryf word 

noodwendig 'n "onderneming" soos omskryf in die BTW-wet is nie." Die 

term "BTW-onderneming" (in plaas van bloot "onderneming" soos gebruik 

word in die BTW-wet) sal derhalwe in hierdie studie gebruik word om te 

venvys na 'n aktiwiteit of bedrywigheid wat voortdurend of gereeld deur 'n 

persoon beoefen word en in die loop of ter bevordering waarvan belasbare 

lewerings teen vergoeding gemaak word. 

Die feit dat 'n boedeleienaar 'n BTW-onderneming bedryf, impliseer nie dat 

hy 'n BTW-ondernerner is nie. Dit sal byvoorbeeld die geval wees as die 

boedeleienaar nie op vrywillige grondslag as BTW-ondernerner geregistreer 

is nie en hy ook nie verplig is om aansoek om registrasie te doen nie 

omrede die totale waarde van die belasbare lewerings wat hy vir 'n twaalf 

maande tydperk maak nie die registrasiedrempel oorskry of waarskynlik sal 

oorskry nie. As 'n persoon 'n BTW-ondernemer is, bedryf hy noodwendig 'n 

BTW-onderneming." 

'n "Belasbare lewering" is die lewering van goed of 'n diens wat ingevolge 

die BTW-wet aan belasting onderhewig is.83 Nie alle lewerings wat 'n BTW- 

ondernemer maak, is noodwendig belasbare lewerings nie. Tensy dit 'n 

vrygestelde lewering is, is slegs 'n lewering, wat deur die BTW-ondernemer 

gemaak word in die loop of ter bevordering van die BTW-onderneming wat 

hy bedryf, 'n belasbare l e ~ e r i n g . ~ ~  Lewerings gemaak deur 'n BTW- 

ondernemer wat nog gemaak is in die loop of ter bevordering van sy BTW- 

onderneming nog vrygestelde lewerings is, kan beskryf word as nie- 

belasbare lewerings. Die BTW-wet maak voorsiening vir belasbare 

lewerings teen 'n standaardkoers van veertien persentE5 en teen 'n 

'' Stein 1992 B Law 131. 
DU Plessis 1991 SteM RT l53 ;  SARS VAT404 Gids 7. 

83 Woordomskrywing van "belasbare lewering" in art 1; Stack, Cronje en Hamel 
Belasting 524; Arthur en Erasmus Guideline 9. 41. 

84 SARS VAT 404 Gids 23. 
Sedert 7 April 1993. 



n~lkoers.'~ Geen belasting word vanselfsprekend gehef op vrygestelde 

lewerings nie.87 

lngevolge die BTW-wet behels "goed" liggaamlike roerende goed, vasgoed, 

enige saaklike reg in liggaamlike roerende goed en enige saaklike reg in 

vasgoed." "Dienste" daarenteen behels alle transaksies wat nie die 

lewering van "goed" behels nie." 

'n Verpligte aansoek om registrasie moet gedoen word aan die einde van 

die rnaand waarin die totale waarde van die belasbare lewerings deur 'n 

persoon (in die bedryf van 'n BTW-ondernerning), gemaak vir die 

voorafgaande twaalf rnaande, die registrasiedrernpel o o r ~ k r y . ~ ~  Dit rnoet 

ook gedoen word aan die begin van die rnaand indien dit vermoed word dat 

die totale waarde van belasbare lewerings vir die volgende twaalf maande 

die registrasiedrempel sal o~rskry .~ '  Die registrasiedrempel is versamelend 

van toepassing op al die BTW-ondernemings wat 'n persoon bed~yf.'~ Die 

vraag of die totale waarde van belasbare lewerings vir die voorafgaande 

twaalf maande die registrasiedrempel oorskry, word die terugwerkende 

registrasie-toets genoem en die vraag ten opsigte van die volgende twaalf 

maande heet die vooruitwerkende registrasie-t~ets.'~ 

As 'n persoon se BTW-ondernerning (of BW-ondernernings versarnelend) 

slegs ten opsigte van die registrasiedrernpel nie voldoen aan die vereistes, 

wat horn verplig om aansoek te doen om registrasie as BW-ondernerner 

Art 7 ;  SARS VAT 404 Gids 23. 
Art 12; Brettenny en Strauss Studentegids 19, 89; Stein 1996 Tax Planning 31; Botes 
1998 De Rebus 57. 
Woordornskrywing van "goed" in art 1; Stein 1992 B Law 229. 
Woordomskrywing van "dienste" in art 1 ;  Beneke. Davis en Jooste Estate Planning 
8A-3. 
Art 23(l)(a); Stack, Cronje en Harnel Belasting 530; Arthur en Erasmus Guideline 41. 
Art 23(l)(b); Kruger en Scholtz Pay less Tax 152; Stack, Cronje en Hamel Belasting 
530. 
Brettenny en Strauss Studentegids 9; De Koker en Kruger VAT 3-6. 
SARS VAT 413 Guide 6; De Koker en Jenkinson Commentary 19 - 14. 



nie, mag hy nieternin vrywilliglik aansoek doen om registrasie indien die 

totale waarde van die belasbare lewerings wat hy in die loop of ter 

bevordering van sy BTW-onderneming(s) oor die voorafgaande twaalf 

rnaande gernaak het R20 000 o o r s k ~ y . ~ ~  Dit staan as vrywillige registrasie 

bekend.95 

'n BTW-ondernerner se pligte behels onder rneer die voltooiing van BTW- 

opgawes ten opsigte van elke belastingtydperk, asook die indiening 

d a a ~ a n  binne die voorgeskrewe tydperk en, indien betaa~baar,'~ die 

oorbetaling van die BTW aan die belastinggaarder." Ten opsigte van elke 

belastingtydperkQ8 is die BTW betaalbaar deur of terugbetaalbaar aan 'n 

BTW-ondernemer die verskil tussen die uitsetbelasting en die 

insetbe~asting.~~ In die algemeen is uitsetbelasting die BTW wat die BTW- 

ondernerner vorder op die belasbare lewerings deur horn gemaak in die 

loop of ter bevordering van sy BW-ondernerning.'OO Insetbelasting 

daarenteen is die BTW wat van die BTW-ondernemer gevorder word op 

belasbare lewerings wat aan hom gernaak word en welke belasbare 

lewerings deur horn gebruik, verbruik of gelewer word in die loop of ter 

bevordering van sy BTW-ondernerning.'O1 

Die self-aangeslane BTW moet oorbetaal word op of voor die 

aanspreeklikheidsdatum, naamlik die 25ste van die maand wat volg op die 

84 Art 23(3); Brettenny en Straus Studentegids 10; Kruger en Scholtz Pay less Tax 152; 

95 
Scott Boedels 4; Davis 1991 Annual Survey 568. 
Stein 1992 B Law 134; Volschenk Finansies en Tegniek 47; Du Plessis 1991 Stell RT 
160. 172. 

95 Wanneer die inset-BlW teen die uitset-BlW verreken word, mag dit tot gevolg he dat 
BTW aan die BlW-ondernemer terugbaalbaar is; Brettenny en Strauss Studentegids 
6. 

97 

98 
SARS VAT 404 Gids 50; Arthur en Erasmus Guideline 51 - 53. 
Die tydperke is tussen een en ses maande lank; art 27. 

99 Metcash Trading Ltd v Commissioner, South African Revenue Service 2001 (1) SA 
1109(KH) 1121. 

l W  Sien ook vn 10. 
lo' Arthur en Erasmus Guideline 13; De Koker en Kruger VAT3-8 



einde van die be~astingt~dperk.'~~ Die aanspreeklikheidsdatum word 

uitgestel na die laaste besigheidsdag van die maand indien betaling direk in 

die belastinggaarder se bankrekening gedoen word.lo3 

Bates van die BTW-ondernemer of sy bestorwe boedel, wat nie algeheel of 

gedeeltelik aangewend is om belasbare lewerings in die loop of ter 

bevordering van 'n BTW-onderneming te maak nie, sal nie deur BTW 

geraak word nie.'04 Sulke bates val dus buite die trefwydte van die BTW- 

wet. Na sulke bates sal hierna verwys word as nie-ondernemingsbates. 

Wanneer die term "ondernemingsbates" in hierdie studie gebruik word, sal 

dit verwys na bates wat algeheel of gedeeltelik aangewend is om belasbare 

lewerings te maak in die loop of ter bevordering van 'n BTW-onderneming. 

Dit is 'n feitevraag of 'n bate ten tye van die boedeleienaar se afsterwe 'n 

ondernemingsbate was of nie. Vir doeleindes van sodanige vraag word 

geen onderskeid getref tussen bates wat kapitaal van aard is en bates wat 

inkomste van aard is nie.'05 

Bogenoemde feite ter toeligting toon dat BTW, hoewel eenvoudig in 

beginsel, ingewikkeld kan wees sover dit die praktiese toepassing daawan 

in sekere omstandighede betref. Die feit dat 'n bestorwe boedel 'n "persoon" 

vir doeleindes van die BTW-wet is, benadruk die noodsaaklikheid d a a ~ a n  

dat die BTW-aanspreeklikheid van bestorwe boedels nagespeur word 

wanneer boedelbeplanning gedoen word vir of deur 'n boedeleienaar wat of 

'n BTW-ondernemer is of wat 'n BTW-onderneming bedryf maar nie 'n 

BTW-ondernemer is nie. Veral van belang dan is moontlike uitsonderings 

' O Z  Singh v Commissioner, South African Revenue Service 2002 ( 3 )  SA 94 ( D )  97; 
Brettenny en Strauss Studentegids 11. 92. 

103 Art 28(1); Kruger en Scholtz Pay less Tax 156; Kruger Finansies en Tegniek 22; 
Roodt Ins Times and lnv 23. 

'04 SARS VAT 413 Guide 20; Botes 1998 De Rebus 57. 
'05 SARS VAT 413 Guide 17; Anon 1992 Rekeningkunde SA 52. 



op die red dat die regstreekse ontvangerlo6 van belasbare goed die BTW 

moet dra en die verrnoe van die BTW-draer (indien dit die bestorwe boedel 

is) om die BTW na 'n ander party te skuif. 

4. DIE EENMANSAAK 

Die eenmansaakio7 is die enigste ondernerningsvorrn waardeur die 

boedeleienaar 'n BTW-ondernerning vir eie rekeningio8 kan bedryf. Die 

regsaard van die eenmansaak sal kortliks toegelig word. 

Die eenrnansaak is 'n geskikte ondernerningsvorm as die skeiding van die 

boedeleienaar se eie bates en die van sy onderneming nie 'n oorweging is 

nie.'Og Die eenrnansaak beskik nie oor 'n selfstandige regspersoonlikheid 

nie en sy bestaansduur is aan die welstand en solvensie van die eienaar 

gekoppel.l10 Die afsterwe van die eienaar van die eenrnansaak bring die 

eenrnansaak tot 'n einde. Daar is dus nie enige sprake van deurlopendheid 

nie.ll1 Die eenrnansaak is derhalwe onlosrnaaklik aan die persoon van die 

eienaar gekoppel. By 'n eenrnansaak is die boedeleienaar die alleen- 

eienaar van die BTW-ondernerning en hou hy gevolglik alle 

ondernemingbates in sy eie naarn. Al die winste van die eenmansaak 

behoort en val direk aan die boedeleienaar toe."' Aangesien hy die BTW- 

ondernerning vir eie rekening bedryf, sal hy in sy hoedanigheid as 

natuurlike persoon as BTW-ondernerner geregistreer wees. 

Aangesien die eenrnansaak deel van die boedel van die eienaar uitrnaak, 

bring die dood van die eienaar ook die bereddering van die eenrnansaak 

106 Ook oordragnemer genoem. 
lo' Ofle we1 alleeneienaarskap kan geniet. 
108 D w s in sy eie naam. 
109 

110 
Van Gijsen 24 November 2002 Geld Rapport 7. 

4 1 1  
Van Rensburg (red) Ondernerningsbestuur 37; Anon Stationery 58. 
Sien vn 33; die doelwit (gestel in par 2) om deurlopendheid te verseker tov 'n 
besigheidsondernerning kan dus nie d m v 'n eenmansaak bereik word nie. 

112 Genis 27 Junie 1999 Sake Rapport 4. 



rnee. Die eenrnansaak en die bates wat nodig is om dit te bedryf, word dan 

gewoonlik verkoop en die opbrengs onder erfgename verdeel, tensy dit as 

'n lopende saak aan 'n enkele bevoordeelde bemaak is.113 Tensy die 

boedeleienaar vroegtydig voorsiening rnaak vir opvolging114, en sodoende 

in daardie konteks deurlopendheid verseker, is die BTW-onderneming se 

lewensvatbaarheid na die boedeleienaar se afsterwe gering.l15 

Boedelbeplanning is gevolglik 'n uiters belangrike deel van die finansidle 

beplanning van die boedeleienaar wat besluit om sy BTW-onderneming in 

sy eie naarn of in 'n handelsnaarn te bedryf.l16 

5. AFSTERWE VAN 'N AANDEELHOUER OF LID VAN 'N BTW- 

ONDERNEMER 

Die rnaatskappy, beslote korporasie,'17 vennootskap en be~igheidstrust"~ 

vorrn sorns 'n integrale deel van die boedelplan van 'n boedeleienaar wat, 

benewens die BTW-onderneming(s) wat hy vir eie rekening bedryf, nog 

ander BTW-ondernernings bedryf of by ander BTW-ondernernings betrokke 

is. Die BTW-irnplikasies van die afsterwe van 'n boedeleienaar wat 'n 

aandeelhouer van 'n rnaatskappy is, 'n lid van 'n BK is of 'n belang in 'n 

v e n n o o t ~ k a ~ " ~  of besigheidstrust het, sal kortliks uiteengesit word. 

Die woordornskrywing van "persoon" in die BTW-wet sluit 'n maatskappy, 

BK, vennootskap en trust in.''' Dit het tot gevolg dat hierdie vier 

ondernerningsvorrne opsigselfstaande as BTW-ondernerners geregistreer 

"3 BV aan 'n testamentere trust. 
114 lndien die boedeleienaar wil he sy erfgenaam of erfgename moet, t o v sy besigheid, 

in sy voetspore volg. 
115 

116 
Olivier en Van den Berg Boedelbeplanning 133. 

117 
Van Gijsen 24 November 2002 Geld Rapport 7: Anon Stationery 58. 
Voortaan na verwys as BK. '" Ook saketrust, bedryfstrust of handeldrywende trust genoem. 

119 In familiebesighede kan vennootskappe effektief aangewend word om deurlopendheid 
te verseker. 

IZ0 Artl.  



word."' lndien die boedeleienaar dus 'n BTW-ondernerning deur middel 

van 'n maatskappy of BK bedryf, sal die maatskappy of BK afsonderlik van 

die boedeleienaar as BTW-ondernemer geregistreer  wee^.'^^ Aangesien 

die rnaatskappy of BK 'n regspersoon is wat afsonderlik van die 

boedeleienaar bestaan, bly dit na sy afsterwe v~ortbestaan. '~~ Die 

boedeleienaar se afsterwe het geen BTW-effek op die maatskappy of BK 

nie.lz4 Die eksekuteur se besluit om die ondernerning te beeindig deur die 

boedeleienaar se aandele in die rnaatskappy of sy ledebelang in die BK te 

verkoop, sal eweneens geen BTW-gevolge he nie.125 

Dieselfde beginsels geld by 'n vennootskap. Vir doeleindes van die BTW- 

wet word 'n vennootskap as 'n afsonder~ike"~ persoon geag wat die 

onderneming afsonderlik van die vennote b e d r ~ f . ' ~ ~  Dit is die vennootskap 

in plaas van die vennote wat bygevolg as BTW-ondernemer geregistreer 

is.''' lndien daar meer as twee vennote is, word die vennootskap geag 

vooti te bestaan wanneer 'n enkele vennoot ~ te r f . ' ' ~  Dit beteken dat die 

afsterwe van 'n vennoot nie die gevolg het dat registrasie opnuut rnoet 

plaasvind nie, omdat die ontbinde en nuwe vennootskap vir BTW- 

doeleindes geag word een en dieselfde te wees.I3O 

Die oorlede vennoot se belang in die BTW-onderneming en die 

ondernerningsbates vorrn deel van die bates in sy bestorwe boedeLT3' Die 

12' De Koker en Jenkinson Commentary 19-46. 
Iz2 Stein 1992 B Law 131; SARS VAT404 Gids 7; Du Plessis 1991 Stell RT  177. 

Anon 25 April 1999 Sake Rapport 4. 
124 

125 
Wessels Finansies en Tegniek 22. 

126 
Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-7. 
Ondanks die feit dat 'n vennootskap nie oor 'n afsonderlike regspersoonlikheid, 
verwyderd van die vennote, beskik nie en daar juridies geen skeiding tussen die bates 
van die vennote en die van die vennootskap is nie. 

12' Art 51 ( I  )(a); SARS VAT 413 Guide 10. 
128 Art 51(l)(b); Meyerowitz 1992 Taxpayer 169, Meyerowitz 1997 Taxpayer 38; 

Brettenny en Strauss Studentegids 14. 
Art 51(2); Arthur en Erasmus Guideline 107; SARS VAT413 Guide 10. 

130 Art 51(2); Arthur en Erasmus Guideline 107; Meyerowitz 1997 Taxpayer 39. 
Potgieter Geld 30. 



oordragq3' van die belang na die nuwe vennootskap stel nie 'n belasbare 

lewering daar nie omdat die oorlede vennoot nie 'n BTW-onderneming met 

betrekking tot die belang bedryf het nie en omdat die ontbinde en die nuwe 

vennootskap, synde geag een en dieselfde te wees, nie 'n lewering aan 

hornself kan maak nie.'33 Die afsterwe van 'n enkele vennoot het dus nie 'n 

BTW-effek op die vennootskap, die BTW-onderneming of 

ondernemingsbates van die vennootskap nie.134 

'n ~ e s i ~ h e i d s t r u s t ' ~ ~  is in wese bates wat opsy gesit is om 'n 

besigheidsonderneming mee te  bed^.'^^ Dit is nie 'n regspersoon soos 'n 

maatskappy of BK, wat in eie reg transaksies kan sluit, nie.13' Trustees in 

hulle hoedanigheid as bf eienaars bf administrateurs van die trustbates 

handel namens die be~igheidstrust.'~~ 'n Persoonlike besigheidstrust is 

soortgelyk aan 'n maatskappy of BK waarvan die boedeleienaar die enigste 

aandeelhouer of lid is.I3' 'n privateq4' besigheidstrust14' daarenteen vertoon 

groot ooreenkomste met die venn~otskap. '~~ As gevolg van die feit dat die 

BTW-wet 'n trust as 'n persoon ag wat afsonderlik van die oprigter(s), 

trustees en begunstigdes die BTW-onderneming bedryf, en as sulks 

afsonderlik as ondernemer geregistreer is,'43 sal die afsterwe van 'n 

132 Ingevolge 'n koop-en-verkoop-ooreenkoms onderneem die sakevennote dat die 
langslewendes die belang van die een wat eerste stetf, sal koop; Potgieter Geld 30. 

133 Meyerowitz 1997 Taxpayer 39; Arthur en Erasmus Guideline 108. '" SARS VAT 413 Guide 10; Wessels Finansies en Tegniek 22. 
135 Daar bestaan geen statutere definisie vir 'n besigheidstrust nie. 
136 Abrie. Graham en Liebenberg Boedelbeplanning 40 - 41; Scott Boedels 21. 
137 Du Toit Trust Law 9 - 14. 

Woordomskrywing van "trust" in art 1 van die Wet op die Beheer oor Trustgoed 57 van 
1988: Du Toit Trust Law 3 - 4; Abrie. Graham en Van der Linde Boedelbeolannina 89 - - 

138 
90. 

140 
Abrie, Graham en Van der Linde Boedelbeplanning 166; Anon Stationery 58. 
D w s die publiek is nie betrokke as inkomste-begunstigdes nie; Kruger en Scholtz 
Pay less Tax 226. 

14' 'n "Vennootskapstrust" in Du Toit Trust Law 180 en 'n "vennootskaps-besigheidstrust" 
in Abrie. Graham en Van der Linde Boedelbeolannina 167 aenoem. 
Van de; Westhuizen 20 September 1998 &ke ~ a i p o r t  4; Du Toit Trust Law 179 - 
182; Abrie. Graham en Van der Linde Boedelbeplanning 167; Davis 1986 Taxpayer 
64. 

14' Art 51 ( I  )(a) - (c). 



oprigter, trustee of begunstigde geen BTW effek op die besigheidstrust, die 

BTW-onderneming of meegaande ondernemingsbates h6 nie. 

Die boedeleienaar wat, benewens sy eenmansaak, enige ander 

ondernerning deur enige van bogenoemde vier ondernemingsvorrne bedryf, 

kan derhalwe aanvaar dat sy afsterwe, BTW-gesproke, geen uitwerking op 

die ander onderneming sal h6 nie. 

6. AFSTERWE VAN DIE EIENAAR VAN 'N BTW-ONDERNEMING WAT 

NIE 'N BTW-ONDERNEMER IS NIE 

lndien die boedeleienaar in sy hoedaningheid as natuurlike persoon 'n 

BTW-onderneming vir eie rekening bedryf, maar hy is nie geregistreer as 

BTW-ondernerner nie, moet, tydens boedelbeplanning, in gedagte gehou 

word dat drie ornstandighede kan opduik, sou hy te sterwe kom. 

Die eerste omstandigheid wat kan opduik, is dat die boedeleienaar 

ingevolge die reels rakende verpligte registrasie op die tydstip van afsterwe 

veronderstel was om as BTW-ondernemer geregistreer te  wee^.'^^ Dit is 'n 

feitevraag of die boedeleienaar ten tye van sy afsterwe veronderstel was 

om as BTW-ondernemer geregistreer te gewees het. Die eksekuteur moet 

hierdie feitevraag beantwoord deur die toepassing van die terugwerkende 

registrasie-toets. Vir doeleindes van die toets eindig die twaalf maande 

tydperk op die laaste dag van die maand wat die boedeleienaar se afsterwe 

~oorafgaan. '~~ lndien die uitkoms van die toets positief is, moet die 

eksekuteur by die belastinggaarder aansoek doen om die registrasie van 

die bestorwe boedel as BTW-~ndernemer.'~~ 

144 Sien par 3; SARS VAT 413 Guide 2; De Koker en Jenkinson Commentary 19 - 11 
14' SARS VAT413 Guide 6; De Koker en Jenkinson Commentary 19 - 14. 
146 Art 23(2); De Koker en Kruger VAT 12-3. 14-2. 
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Die tweede omstandigheid wat kan opduik, is dat alhoewel die 

boedeleienaar ingevolge die reels rakende verpligte registrasie nie op die 

tydstip van afsterwe veronderstel was om as BTW-ondernemer geregistreer 

te gewees het nie, sy bestorwe boedel we1 ingevolge sodanige reels verplig 

is om as BTW-ondernemer geregistreer te wees.I4' Daar is twee 

voo~ereistes vir die opduik van hierdie omstandigheid. Die eerste 

voo~ereiste is dat die uitkoms van die terugwerkende registrasie-toets, 

soos toegepas in die vorige paragraaf, negatief is.I4' Die tweede 

voo~ereiste is dat die boedeleienaar se BTW-onderneming deur die 

eksekuteur of in opdrag en onder die toesig van die eksekuteur voortgesit 

Die BTW-wet bepaal dat enigiets wat gedoen word ter beeindiging van 'n 

BTW-onderneming geag word gedoen te wees in die loop of ter bevordering 

van so 'n ~ndernerning. '~~ Gevolglik kom sowel die verkoop van die BTW- 

onderneming en ondernemingsbates as die vererwing d a a ~ a n  aan 

erfopvolgers neer op die voortsetting van die BTW-onderneming. 

As aan beide bogenoemde voo~ereistes voldoen is, moet die eksekuteur 

die vooruitwerkende registrasie-toets met betrekking tot die oorledene se 

BTW-onderneming met ingang van die eerste dag van die maand wat volg 

op sy afsterwe, t ~ e ~ a s . ' ~ '  lndien die uitkoms negatief is, is die eksekuteur 

nie verplig om aansoek te doen om die registrasie van die bestorwe boedel 

as BTW-ondernemer nie. lndien die uitkoms positief is, moet die eksekuteur 

bepaal of die registrasiedrempel oorskry word suiwer as gevolg van die 

tegeldemaking enlof vererwing van die ondernemingsbate~.'~~ Met ander 

147 SARS VAT 413 Guide 2; De Koker en Jenkinson Commentary 19 - 11. 
j4' SARS VAT 413 Guide 6. "' SARS VAT 413 Guide 7. 
150 Voorbehoud (i) by die woordomskrywing van "onderneming" in art 1, gelees met art 

151 
53(l)(a); De Koker en Kruger VAT3-15; Divaris I994 Taxgrarn 6. 

152 
SARS VAT 413 Guide 6; De Koker en Jenkinson Commentary 19 - 14. 
Par (i) van die voorbehoud tot art 23(1); Arthur en Erasmus Guideline 107. 



woorde, was dit nie vir die tegeldernaking enlof die vererwing van die BTW- 

onderneming enlof die ondernerningsbates nie, sou die registrasiedrempel 

nie oorskry gewees het nie. lndien die antwoord hierop negatief is, is die 

eksekuteur verplig om namens die bestorwe boedel aansoek om registrasie 

as BTW-ondernemer te doen.lS3 lndien die antwoord positief is, rus daar 

geen sodanige verpligting op die eksekuteur nie, rnaar dan moet hy die 

vooruitwerkende registrasie-toets daarna maand vir maand herhaa~. '~~  

Sou die toepassing van die vooruitwerkende registrasie-toets in die 

daaropvolgende rnaande 'n positiewe uitkoms lewer en die oorskryding van 

die registrasiedrempel kan nie toegeskryf word aan die tegeldemaking enlof 

vererwing van die BTW-ondernerning enlof die ondernemingsbates nie, is 

die ekskuteur verplig om narnens die bestorwe boedel aansoek te doen om 

registrasie as ~lW-ondernemer. '~~ 

Wanneer die eksekuteur in bogemelde omstandighede die vooruitwerkende 

registrasie-toets toepas, moet hy die tyd wat hy voorsien dit nog gaan neem 

om die boedel volledig te beredder in aanmerking n e e ~ n . ' ~ ~  Dit kan prakties 

soos volg verduidelik word. Gemeet op 'n maandgrondslag is die 

gemiddelde van die totale waarde van die belasbare lewerings, gemaak tot 

op hede deur die bestorwe boedel, R40 000. Die eksekuteur voorsien dat 

hierdie gemiddelde gehandhaaf sal word vir solank as die 

beredderingsproses nog voortduur. Gemeet op 'n jaargronds~ag'~~ word die 

registrasiedrempel dus oorskry. Die eksekuteur voorsien egter dat dit nog 

ses maande gaan neem om die boedel volledig te beredder. Dit beteken dat 

die totale waarde van die belasbare lewerings wat verwag word om in 

werklikheid oor die volgende jaar gemaak te word nie die 

- - 

153 SARS VAT413 Guide 7; De Koker en Jenkinson Commentary 19 - 14. 
Arthur en Erasmus Guideline 106; SARS VAT 413 Guide 7 ;  De Koker en Jenkinson 
Commentary 19 - 14; De Koker en Kruger VAT 12-2. 

lS5 SARS VAT 413 Guide 7.  '" Arthur en Erasmus Guideline 109. 
Is' R40 000 vermenigvuldig met 12 maande oorskry R300 000. 



registrasiedrempel oorskry nie.'58 Die eksekuteur is derhalwe nie verplig om 

aansoek te doen om die bestorwe boedel se registrasie as BTW- 

ondernemer nie.I5' 

Die derde omstandigheid wat myns insiens kan opduik, is soos volg. Die 

boedeleienaar was nbg ingevolge die reels rakende verpligte registrasie op 

die tydstip van sy afsterwe veronderstel was om as BTW-ondernemer 

geregistreer te wees nbg is sy bestorwe boedel gedurende die 

beredderingsproses ingevolge sodanige reels veronderstel om geregistreer 

te word. Die eksekuteur besluit desnieteenstaande om aansoek te doen om 

die vrywillige registrasie van die bestorwe boedel, en die aansoek is 

sukse~vo l . '~~  

Bogenoemde drie omstandighede kan tot gevolg h6 dat 'n ander scenario 

as die een (naarnlik dat sy bestorwe boedel nie 'n BTW-ondernemer sal 

wees nie) wat die boedeleienaar in gedagte gehad het toe hy inter vivos 

enlof testament& beskikkings gemaak het, horn voordoen na die 

boedeleienaar se afsterwe. 

Wanneer nadoodse beplanning gedoen word vir die boedeleienaar wat 'n 

BTW-onderneming bedryf, maar nie 'n BTW-ondernerner is nie, moet 

gevolglik die moontlikheid dat een van hierdie drie omstandighede na sy 

afsterwe kan opduik, in aanmerking geneem word. Daar sal 

158 R40 000 vermenigvuldig met 6 rnaande. 
15' Arthur en Erasmus Guideline 109. 
1MI Vrywillige registrasie kan die bestorwe boedel help om mededingend met pryse te bly. 

As 'n BTW-ondernemer goedere of dienste aankoop, kan hy die inset-BTW terugeis. 
So sal sy aankoopprys dus laer wees as 'n nie-geregistreerde mededinger. Die 
voordeel is in werklikheid veel groter as die inset-BTW op alle onregstreekse koste 
wat hy het (soos telefoon , water en elektrisiteit) in aanmerking geneem word. 
Hierteen moet die eksekuteur die nadele van hoer verkooppryse en hoer 
administratiewe koste opweeg. 



veiligheidshalwe testament& 'n gebeurlikheidsplan opgestel moet word vir 

ingeval een van bogenoemde drie ornstandighede ~pduik . '~ '  

7. AFSTERWE VAN 'N BTW-ONDERNEMER 

lndien 'n BTW-ondernemer besluit om nie tydens sy lewe met sy BTW- 

ondernerning en ondernerningsbates weg te doen deur dit aan 'n ander 

persoon of aan 'n ander ondernerningsvorm (hetsy waarin hy 'n belang het 

of nie) oor te dra nie, moet hy voorsiening maak vir wat daarrnee rnoet 

gebeur, sou hy onverwags te sterwe korn. 

Die BTW-ondernemer se afsterwe sal op sigself nie 'n BTW-effek he nie, 

aangesien die BTW-wet bepaal dat waar, na die afsterwe van 'n BTW- 

ondernerner, 'n BTW-ondernerning voorheen dew horn bedryf, verder deur 

of narnens die eksekuteur bedryf word, of enigiets gedoen word in verband 

met die beeindiging van die onderneming, sy bestorwe boedel, soos deur 

die eksekuteur verteenwoordig, geag word 'n BTW-ondernemer ten opsigte 

van die ondernerning te wees.16* Die BTW-ondernerner en sy bestorwe 

boedel word gevolglik deur die BTW-wet as een en dieselfde persoon 

geag.'63 

Tegelyk met sy aanstelling word die eksekuteur ook BTW-verteenwoordiger 

van die bestorwe boedel. Die BTW-wet verwys na die eksekuteur as 

"verteenwoordigende ~ndernerner". '~~ Hy kan ook beskryf word as die 

verteenwoordigende BTW-pligtige van die bestorwe boedel. lngevolge die 

BTW-wet sal die eksekuteur in sy persoonlike hoedanigheid aanspreeklik 

16' Bobbert 1976 TRW 16 verwys hierna as "alternatiewe wyses van optrede om die doel 
te bereik." 
Anderson. Dodd en Roos Guide 38; Clegg Practical Guide 94; De Koker en Jenkinson 

163 
Commentary 19 - 21 ; SARS VAT 413 Guide 16. 
Art 53(l)(a); Meyerowitz 1992 Taxpayer 168; Beneke, Davis en Jooste Estate 

1 M  
Planning 8A-6. 
Art 46(g): Meyerowitz 2001 Taxpayer 233; Arthur en Erasmus Guideline 106. 110: 
Kourie Finansies en Tegniek 29; De Koker en Kruger VAT 14-3. 



wees vir die betaling van boetes en rente indien die BTW-pligte met 

betrekking tot die BTW-onderneming in die bestorwe boedel nie nagekom 

word nie.'65 

Die eksekuteur moet die plaaslike belastinggaarder van sy aanstelling as 

eksekuteur verwittig asook of die BTW-onderneming aktief voortgesit gaan 

lndien die BTW-ondernemer se teenwoordigheid onontbeerlik is vir die 

bedryf van die BTW-onderneming, sal die eksekuteur nie die BTW- 

onderneming aktief kan voortsit nie.'" Die betrokke onderneming sal dan 

ook nie deur 'n koper of erfopvolger voortgesit kan word nie. 'n 

Advokaatpraktyk is 'n voorbeeld h ie~an . '~ '  

'n BTW-onderneming wat aktief deur of namens die eksekuteur voortgesit 

word, sal uiteindelik as deel van die beredder ing~~roses'~~ gestaak word, 

net om daarna in die naam van die koper of erfopvolger voortgesit te 

word.'70 Die eksekuteur moet binne 21 dae vanaf die aanvang van die 

staking ("die stakingsdatum") die belastinggaarder skriftelik van die staking 

verwittig en terselfdertyd aansoek doen om die kansellasie van die 

bestorwe boedel se registrasie as BTW-ondernemer.17' Hierna moet die 

eksekuteur as verteenwoordigende ondernemer nog steeds ten opsigte van 

elke daaropvolgende belastingtydperk BTW-opgawes tot en met die datum 

van kansellasie ("die kansellasiedatum"), soos deur die belastinggaarder 

le5 Art 48(2) en (3): Arthur en Erasmus Guideline 110; De Koker en Kruger VAT 14-3. 
166 Art 48(7); De Koker en Kruger VAT 14-3; SARS VAT 413 Guide 13. 
lE7 Jordaan, Hamel en Roeleveld Praktiese Benadering 81. 
468 Arthur en Erasmus Guideline 108. 
169 DiB proses behels die bymekaarbring van al die oorledene se bates, die afbetaling van 

alle skuld en die verdeling van die netto bates volgens die oorledene se wense (indien 
hy 'n geldige testament gehad het) of regsgeldige formule (indien hy nie 'n geldige 
testament gehad het nie); Greenan Geld 54. 

170 Arthur en Erasmus Guideline 115; Olivier en Van den Berg Boedelbeplanning 134. 
17' Art 24(3); SARS VAT 404 Gids 10. 



goedgekeur, indien.17' Die stakingsdatum sal geld vanaf die tydstip waarop 

die BTW-onderneming en ~ndernemin~sbates '~~ nie rneer deel van die 

bestofwe boedel vorrn nie.'74 Die stakingsdatum word bereik deur die 

tegeldemaking van somrnige of alle ondernerningsbates enlof oordrag van 

sommige of alle ondernerningsbates aan die erfopvolgers. Dit beteken die 

stakingsdatum word bereik of wanneer al die ondernemingsbates te gelde 

gemaak is of wanneer die oordrag van al die ondernerningsbates wat 

vererf, voltooi is. Die likwidasie- en di~tribusierekening'~~ sal uiteindelik 

aantoon hoe met die BTW-onderneming en ondernemingsbates 

weggedoen is. 

In die geval waar sommige of alle ondernemingsbates te gelde gernaak 

gaan word, moet die eksekuteur in oorleg met die erfopvolgers wat 

daardeur geraak word, besluit op 'n tege~dernakingsplan.'~~ Die 

beredderingsproses kan verdeel word in 'n ~ikwidasiefase'~~ en 'n 

distrib~siefase.'~' Die tegeldemaking van ondernerningsbates geskied 

gedurende die likwidasiefase. Die belangrikste faktore wat by die besluit oor 

'n tegeldemakingsplan en spesifieke tegeldemakingsmetodes in 

aanrnerking geneem moet word, is die boedelskuld en hoe dit vereffen gaan 

word, hoe die ondernemingsbates vir tegeldemakingsdoeleindes hanteer 

kan word, wie die erfopvolgers ten opsigte van die opbrengs is, uitdruklike 

testamentere voorskrifte wat tegeldemakingsmetodes voorskryf, die 

17' Art 48(8). 
173 Dit sluit bates in wat slegs gedeeltelik aangewend is in die bedryf van die BTW- 

onderneming om belasbare lewerings te maak. 
Art 24(2). 
Opgawe van die bates en laste van die boedel en van die verdeling van die bates 
onder erfopvolgers; De Waal en Schoernan-Malan Inleiding 233 - 234; Scott Boedels 

176 
40 -41. 

177 
Abrie et a1 Bestonve Boedels 8. 
Die tydperk waartydens die bates en laste van die bestorwe boedel vasgestel word, 
bates ingevorder en (indien nodig) te gelde gemaak word, laste vereffen word en die 
netto bates aan erfopvolgers toegedeel word. 

17' Die tydperk waartydens die netto bates van die bestorwe boedel onder die 
erfopvolgers uitgedeel (verdeel) word. 



praktiese uitvoerbaarheid van die voorgenome tegeldemakingsplan en die 

belange en wense van die e r f ~ ~ v o l ~ e r s . " ~  

8. TYDSTIP VAN DEREGISTRASIE AS BTW-ONDERNEMER 

lndien die BTW-ondernemer voornemens is om testamenter die uiteinde 

van sy BTW-onderneming en ondernemingsbates te reel, behoort hy, ter 

wille van ingeligte besluitneming, tydens die boedelbeplanningsproses 

kennis te neem van hoe en op watter tydstip deregistrasie van 'n bestorwe 

boedel wat 'n BTW-ondernemer is, plaasvind en watter faktore 'n invloed op 

die tydstip van deregistrasie mag uitoefen. 

Deregistrasie van die bestorwe boedel as BTW-ondernemer vind plaas op 

die kansellasiedatum, welke datum na goeddunke deur die 

belastinggaarder vasgestel word.'80 lndien die BTW-onderneming deur of 

namens die eksekuteur voortgesit word, sal die eksekuteur eers aansoek 

om die bestorwe boedel se deregistrasie as BTW-ondernemer kan doen 

nadat die BTW-onderneming se bedrywighede vir goed gestaak is.I8' Die 

BTW-wet beskou die tegeldemaking en verdeling van die BTW- 

onderneming en ondernemingsbates as voortsetting van die BTW- 

~ n d e r n e m i n ~ . ' ~ ~  Solank daar dus ondernemingsbates in die bestorwe 

boedel is wat nog nie te gelde gemaak is nie of nog nie aan die regmatige 

erfopvolgers oorgedra is nie, is die BTW-onderneming se bedrywighede 

nog nie gestaak nie. 

In die geval van 'n algehele tegeldemaking van die BTW-ondernerning en 

ondernemingsbates word die datum waarop die proses van tegeldemaking 

179 Laurie Finansies en Tegniek 44; De Waal en Schoeman-Malan Inleiding 231. 
180 Sien par 8. 
18' Erasmus 1993 De Rebus 804. 
'02 Voorbehoud (i) by die woordomskrywing van "onderneming" in art 1, gelees met art 

53(l )(a). 



regtens voltooi is, beskou as die datum waarop die BTW-onderneming se 

bedrywighede vir goed gestaak is.la3 Dit sal gedurende die likwidasiefase 

van die beredderingsproses wees. 

In die geval waar byvoorbeeld 'n enkele ondernemingsbate bestem is vir 

vererwing en die res vir tegeldemaking, sal die datum waarop die oordrag 

van sodanige enkele ondernemingsbate aan die erfopvolger regtens voltooi 

is, beskou word as die datum waarop die BTW-onderneming se 

bedrywighede vir goed gestaak is.IB4 Dit sal noodwendig gedurende die 

distribusiefase van die beredderingsproses wees. 

In die geval waar byvoorbeeld geen ondernemingsbates bestem is vir 

vererwing nie en alles daarvan vlugtig te gelde gemaak word en die 

stakingsdatum gevolglik alreeds vroeg in die likwidasiefase aanbreek, sal 

die kansellasiedatum nie noodwendig voor die aanbreek van die 

distribusiefase wees nie. Die BTW-wet bepaal dat die kansellasiedatum sal 

strek van die laaste dag van die belastingtydperkla5 waartydens die 

onderneming se bedrywighede gestaak is.'@ Hierdie bepaling is egter 

onderhewig daaraan dat die belastinggaarder in die uitoefening van sy 

diskresie nie 'n ander kansellsiedatum goedkeur nie.18' Selfs al breek die 

laaste dag van die belastingtydperk, waartydens die onderneming se 

bedrywighede gestaak is, lank voor die aanbreek van die distribusiefase 

aan mag die belastinggaarder byvoorbeeld besluit dat die kansellasiedatum 

eers na die distribusiefase sal wees. Nadat die eksekuteur die bereddering 

van die bestorwe boedel tot bevrediging van die ~ e e s t e r ' ~ '  voltooi het, 

la3 SARS VAT 413 Guide 41; Arthur en Erasmus Guideline 127; De Koker en Jenkinson 
Commentary 19-39. 

lB4 Erasmus 1993 De Rebus 803. 
I85 Vir die meeste eenmansake strek die belastingtydperk oor twee maande; De Koker en 

Kruger VAT 17-2. 
'" Art 24(3). 
la' Art 2413). - 
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verskaf die Meester 'n ~iasseerstrokie'~~ as bewys van sy bevrediging aan 

die eksekute~r . '~~ Alhoewel die eksekuteur geregtig is om binne 21 dae van 

die stakingsdatum aansoek te doen om die deregistasie van die bestorwe 

boedel as BTW-ondernemer, verwag die belastinggaarder in die praktyk dat 

die eksekuteur die aansoek rig eers nadat die liasseerstrokie aan hom 

verskaf is.Ig1 Die bestonve boedel se deregistrasie as BTW-ondernemer 

kan desondanks, teoreties gesproke, of voor of n6 dies venitfg2 plaasvind. 

Dies venit is die tydstip waarop 'n legataris of erfgenaam se vorderingreg 

teen die eksekuteur dat sy legaat of erflating aan hom oorgedra word, 

afdwingbaar word.lg3 Sodanige tydstip is wanneer die Meester bevestig dat 

die likwidasie- en distribusierekening vry van beswaar ter insae gel& het.Ig4 

Nadat sodanige bevestiging deur die Meester gegee is, moet die 

eksekuteur onvenvyld, ooreenkomstig die likwidasie- en distribusierekening, 

die skuldeisers betaallg5 en die balans van die boedelbates onder die 

erfopvolgers ve rdee~ . ' ~~  

Dies venit word deur dies ceditTg7 voorafgegaan. Die oomblik wanneer die 

intestate erflater sterf, val sy boedel oop. Die oomblik van oopvalling staan 

onder meer bekend as die oomblik van delatiofg8 of dies  edit.'^^ By die 

intestate erfreg word vorderingsregte ten opsigte van boedelgoedere dus 

verkry sodra die boedel oopval. Die testate eflater se boedel val nie 

outomaties oop op die oomblik wanneer hy sterf nie. By testate erfreg is die 

lag Ook 'n liasseersertifikaat genoern in SARS VAT413 Guide 46. 
190 

191 
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193 
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bedoeling van die testateur deurslaggewend om die tydstip van oopvalling 

te bepaa1.200 'n Testateur kan dies cedit in geheel of gedeeltelik uitstel sodat 

dit nie met sy afsterwe saamval nie.201 Deur die aanwending van 

opskortende voorwaardes kan die testateur byvoorbeeld bepaal dat die 

geheel of gedeelte van sy boedel nie oopval met sy afsterwe nie.'02 

As deregistrasie voor dies venit plaasvind, vind dit plaas gedurende die 

likwidasiefase van die beredderingsproses. As deregistrasie na dies venit 

plaasvind, vind dit plaas of gedurende die distribusiefase van die 

beredderingsproses of na afloop van die distribusiefase. 

9. DIE UlTElNDE VAN BTW-ONDERNEMINGSBATES Na DIE 

AFSTERWE VAN 'N BOEDELEIENAAR 

As uitgangspunt by die nadoodse boedelbeplanning vir 'n BTW-ondernemer 

of 'n boedeleienaar wat 'n BTW-onderneming bedryf, maar nie 'n BTW- 

ondernemer is nie, en wat voornemens is om testamenter oor die BTW- 

onderneming en ondernemingsbates te beskik, geld dat sy testament by sy 

huidige omstandighede moet pas en nie daardie wat hy in die toekoms 

voorsien nie.203 Wanneer sy testament met betrekking tot spesifiek sy BTW- 

onderneming beplan word, moet hy derhalwe besluit wat hy wil h6 moet met 

die onderneming en ondernemingsbates gebeur indien hy onmiddelik na 

ondertekening van die testament te sterwe sou kom. Wat hy oor vyf of tien 

jaar vir sy BTW-onderneming voorsien, is nie ter sake nie.'04 

Die testamentere keuses beskikbaar aan die tersaaklike boedeleienaar om 

die erfopvolgingsproses met betrekking tot sy BTW-onderneming en die 

Abrie et a1 Bestorwe Boedels 61; De Waal en Schoeman-Malan Inleiding 8, 
201 Wiechers Testamente 72 - 74. 
202 Davey Handbook 26 
203 Bruwer Jou Geldsake 4 .  
2M Pelser I I April 1999 Sake Rapport 4. 



ondernerningsbates so glad as moontlik te laat verloop en om deur middel 

van die onderneming en ondernemingsbates sy afhanklikes behoorlik 

versorg na te laat, is in bree trekke, tweerlei van aard. Die eerste keuse is 

om testament& opdrag te gee vir die tegeldemaking van die BTW- 

ondernerning enlof ondernemingsbates en die tweede is om die BTW- 

ondernerning enlof ondernemingsbates aan erfopvolgers te bernaak.'05 Die 

uiteinde van sowel die BTW-ondernerning as die ondernerningsbates is dus 

dat dit of die eiendorn van 'n koper gaan word of die eiendom van 'n 

erfopvolger gaan word. 

Vir doeleindes van nadoodse boedelbeplanning is daar verskeie 

perrnutasies met betrekking tot die tegeldernaking en vererwing van 

ondernerningsbates waarvan kennis geneern kan word. 

Eerstens kan al die ondernemingsbates te gelde gemaak word deur dit te 

verkoop. Die verkoping sal plaasvind tydens die likwidasiefase van die 

beredderingsproses. Drie moontlikhede is in die verband tot die 

boedeleienaar se beskikking. Die eerste moontlikheid is dat die BTW- 

ondernerning as 'n lopende saakZo6 verkoop Die tweede 

moontlikheid is dat nog die geheel nog 'n gedeelte van die BTW- 

ondernerning as lopende saak verkoop word, maar dat die 

ondernerningsbates s t ~ k s g e w ~ s ' ~ ~  verkoop Die derde rnoontlikheid 

is dat 'n gedeelte (of gedeeltes) van die BTW-onderneming wat afsonderlik 

bedryf kan word as lopende saak (of lopende sake) en die res van die 

ondernerningsbates stuksgewys verkoop word."0 Die BTW-wet klassifiseer 

'05 De Lange Finansies en Tegniek 78. 
206 Wanneer 'n BTW-ondernemer of 'n gedeelte daa~an,  wat afsonderlik bedryf kan 

word, as lopende saak gelewer word, impliseer dit dat die ondernemingsbates wat 
nodig is om die onderneming, of om die gedeelte afsonderlik as onderneming, te 
bedryf daarmee saam gelewer word. 
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208 
Sien par 12. 
D w s een vir een of afsonderlik. 

2x3 Sien par 14. 
2'0 Sien par 14. 



elke koper as synde of 'n verbonde persoon of 'n nie-verbonde persoon met 

betrekking tot die boedeleienaar en as 'n persoon wat of 'n BTW- 

ondernemer is of nie 'n BTW-ondernemer is nie.*I1 

Tweedens kan die BTW-onderneming en die ondernemingsbates vererf aan 

testament& aangewese bevoordeeldes ( e r f ~ ~ v o l ~ e r s ) . ~ ~ ~  Soos in die geval 

waar al die ondernemingsbates te gelde gemaak word, is die eerste 

moontlikheid dat die BTW-onderneming as 'n lopende saak vererf. Die 

tweede moontlikheid is dat die ondernemingsbates stuksgewys vererf. Die 

derde moontlikheid is dat 'n gedeelte (of gedeeltes) van die BTW- 

onderneming wat afsonderlik bedryf kan word as lopende saak (of sake) en 

die res van die ondernemingsbates stuksgewys vererf. Die erfopvolgers 

word weer eens geklassifiseer as synde of verbonde persone of nie- 

verbonde persone met betrekking tot die boedeleienaar en as of BTW- 

ondernemers of nie BTW-ondernerners nie. 

Derdens kan die BTW-onderneming en die ondernemingsbates gedeeltelik 

verkoop word en gedeeltelik vererf.*13 In hierdie verband is die eerste 

moonlikheid dat 'n gedeelte (of gedeeltes) van die BTW-onderneming wat 

afsonderlik bedryf kan word as lopende saak (of sake) verkoop word en die 

res van die ondernerningsbates stuksgewys vererf. Die tweede 

moontlikheid is dat 'n gedeelte (of gedeeltes) van die BTW-onderneming 

wat afsonderlik bedryf kan word as lopende saak (of sake) verkoop word en 

sommige van die oorblywende ondernemingsbates stuksgewys verkoop 

word en die res stuksgewys vererf. Die derde rnoontlikheid is dat sornmige 

ondernerningsbates stuksgewys verkoop word en 'n gedeelte (of gedeeltes) 

211 Sien par 11. 
21 2 Sien par 15. 
213 Sien para 14 en 15. 



van die BTW-onderneming wat afsonderlik bedryf kan word as lopende 

saak (of sake) vererf. Die vierde moontlikheid is dat sommige 

ondernemingsbates stuksgewys verkoop word, ander ondernemingsbates 

stuksgewys vererf en 'n gedeelte (of gedeeltes) van die BTW-onderneming 

wat afsonderlik bedryf kan word as lopende saak (sake) vererf. Die koper(s) 

en erfopvolgers sal weer eens, soos in die vorige twee paragrawe genoem, 

geklassifiseer word as synde of verbonde persone of nie-verbonde persone 

met betrekking tot die boedeleienaar en as persone wat of BTW- 

ondernemers is of nie BTW-ondernemers is nie. 

214 . Die BTW-implikasies van bogenoemde uiteindes sal aanstons u~teengesit 

word. 

10. DIE WAARDE VAN BELASBARE LEWERINGS 

Uitset-BTW word verantwoord op die waarde van 'n lewering.'15 lndien die 

oordrag van die BTW-onderneming enlof ondernemingbates deel uitmaak 

van voordoodse enlof nadoodse boedelbeplanning moet, met die oog op 

die moontlikheid dat die boedeleienaar enlof die bestorwe boedel die uitset- 

BTW sal moet dra, die waarde van voorgenome lewerings vasgestel word. 

Die algemene reel, ingevolge die BTW-wet, is dat die waarde van 'n 

belasbare lewering, indien die vergoeding vir die lewering geld is, die 

geldbedrag is, en indien die vergoeding nie in geld is nie, is dit die ope- 

markwaarde van die lewering op die tydstip van   ewe ring."^ Die waarde 

van 'n belasbare lewering sluit nie BTW in ~ ~ i e . ~ ' '  

2'4 In para 14 en 15. 
215 Sien par 3 en die gesag aangehaal by vn 61. "' Art lO(5); Botes 1998 De Rebus 58; Huxham en Haupt Notes 616. 
217 Art lO(2); Stack, Cronje en Harnel Belasting 533; Brettenny en Strauss Studentegids 

25; Du Plessis 1991 Stell RT 158; De Koker en Kruger VAT 12-3. 



"Ope-markwaarde" word in die BTW-wet omskryf as die vergoeding in geld 

wat die lewering van die goed gewoonlik op die ope mark sou behaal in 'n 

transaksie tussen vreerndelinge wat elk tot sy eie beswil beding.''' Ope- 

markwaarde sluit BTW in.219 lndien die vergoeding nie in geld is nie is die 

waarde van die belasbare lewering dus die ope-markwaarde van die 

lewering minus die bedrag BTW wat by die ope-markwaarde ingesluit is. 

11. VERBONDE PERSONE 

Tydens voordoodse sowel as nadoodse boedelbeplanning ten opsigte van 

'n BTW-ondernemer en tydens nadoodse boedelbeplanning ten opsigte van 

'n boedeleienaar wat 'n BTW-onderneming bedryf, maar nie 'n BTW- 

ondernemer is nie, moet in gedagte gehou word dat die BTW- 

aanspreeklikheidsreels met betrekking tot die lewering van 'n BTW- 

onderneming en ondernemingsbates aan sogenaamde verbonde persone 

verskil van die wat van toepassing is op dieselfde lewerings aan nie- 

verbonde persone.220 Deur hierdie verskil te ignoreer, kan die BTW- 

ondernemer en die bestonve boedel wat 'n BTW-ondernemer is, verplig 

wees om die uitset-BTW ten opsigte van die lewering van 'n BTW- 

onderneming en ondernemingsbates te dra. Sodoende kan 'n kontanttekort 

in die boedel ter weeg gebring Daar moet veiligheidshalwe voor 06 

gehou word wie, vir BTW-doeleindes, verbonde persone met betrekking tot 

die boedeleienaar en sy bestonve boedel is. 

218 Art 3(2) lees "...synde 'n lewering wat vryelik aangebied en gemaak word tussen 
persone wat nie verbonde persone is nie"; Brettenny en Strauss Studentegids 26: 
Arthur en Erasmus Guideline 121. 

219 Art 3(l)(b): Brettenny en Strauss Studentegids 107: Stack. Cronje en Hamel Belasting 
533. - - - 

220 K ~ g e r  Finansies en Tegniek 26; Genis 31 Mei 1998 Sake Rapport 4. ''' Wessels Finansies en Tegniek 22. 



Dit gaan derhalwe hier oor die aard van die verhouding tussen die 

boedeleienaar en die koper enlof die e r f o p v o ~ ~ e ? ~ ~  van sy BTW- 

onderneming en ondernemingbates na sy afsterwe. 

'n "Verbonde persoon" met betrekking tot die boedeleienaar is enige 

familielid van hom of die boedel van die familielid (indien die familielid 

oorlede of insolvent is) sowel as enige trustfonds indien die familielid of die 

boedel van die familielid 'n begunstigde is.223 Die statutere omskrywing van 

"familielid" word aangetref in die 1nkomstebelastin~wet2'~ waar vyf gevalle 

geeien word waar 'n persoon geag word 'n familielid van die boedeleienaar 

te  wee^:'^' 

(a) Die boedeleienaar se gade word geag 'n familielid van hom te wees. 

(b) Enigiemand wat binne die derde graad van bloedverwantskap aan die 

boedeleienaar verwant is, word geag 'n familielid van hom te wees. 

Hieronder resorteer die boedeleienaar se kind, kleinkind, agterkleinkind, 

ouer, grootouer, oorgrootouer, broer, suster, oom, tante, broerskind en 

susterskind. 

(c) Enigiemand wat binne die derde graad van bloedverwantskap aan die 

boedeleienaar se gade verwant is, word geag 'n familielid van hom te 

wees. Hieronder resorteer die boedeleienaar se gade se kind, kleinkind, 

agterkleinkind, ouer, grootouer, oorgrootouer, broer, suster, oom, tante, 

broerskind en susterskind. Voorbeelde is die boedeleienaar se 

skoonpa, skoonma, swaer en skoonsuster. 

222 Voortaan oordragnemer i p v koper enlof erfopvolger genoem. 
223 Woordomskrywing van "verbonde persone" in art 1; Beneke, Davis en Jooste Estate 

Planning 8A-8; Pace en van der Westhuizen Trusts 99: De Koker en Kruger VAT 10-9. 
224 58 van 1962. 
225 Art I :  Beneke. Davis en Jooste Estate Planning 8A-8. 



(d) Die gade van enigiemand wat binne die derde graad van 

bloedverwantskap aan die boedeleienaar verwant is, word geag 'n 

familielid van horn te wees. Hieronder resorteer die gade van die 

boedeleienaar se kind, kleinkind, agterkleinkind, ouer, grootouer, 

oorgrootouer, broer, suster, oom, tante, broerskind en susterskind. 

Voorbeelde is die boedeleienaar se skoonseun, skoondogter, swaer en 

skoonsuster. 

(e) Die gade van enigiemand wat binne die derde graad van 

bloedverwantskap aan die boedeleienaar se gade verwant is, word 

geag 'n familielid van horn te wees. Hieronder resorteer die gade van 

die boedeleienaar se gade se kind, kleinkind, agterkleinkind, ouer, 

grootouer, oorgrootouer, broer, suster, oom, tante, broerskind en 

susterskind. Voorbeelde is die boedeleienaar se gade se skoonseun, 

skoondogter, skoonpa, skoonma, swaer en skoonsuster. 

Die term "kind sluit ook 'n wettig aangenome kind in.226 in Wettig 

aangenome kind word geag binne die eerste graad van bloedverwantskap 

aan sy aangenome ouer verwant te wees. Enige bloedverwant van die 

aangenome ouer verkeer in dieselfde verhouding tot die aangenome kind 

as sou die aangenome kind 'n biologiese kind van die aangenome ouer 

wees. Dit beteken byvoorbeeld dat die broer van die aangenome ouer geag 

word verwant te wees aan die aangenome kind binne die derde graad van 

bloedverwantskap. 

Na aanleiding van bogenoemde vyf gevalle kan die volgende opmerkings 

ter verdere toeligting gemaak word: 

2 2 h o ~ r d o m ~ k r y w i n g  van "kind in art 1 van die lnkornstebelastingwet. 
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Die boedeleienaar se halfbroer en halfsuster is aan horn verwant binne 

die tweede graad van bloedvetwantskap (net soos sy volbroer en 

volsuster) aangesien hulle 'n gerneenskaplike ouer het. 

Die boedeleienaar se stiefouer is 'n farnilielid van horn aangesien die 

stiefouer die gade van die boedeleienaar se ouer is. 

Die boedeleienaar se stiefkind is 'n farnilielid van horn aangesien die 

stiefkind die kind van die boedeleienaar se gade is. 

Die boedeleienaar se stiefbroer en stiefsuster is nie farnilielede van horn 

nie aangesien hy en hulle geen gerneenskaplike ouer het nie. 

Die boedeleienaar se pleegouer en pleegkind is nie farnilielede van horn 

nie aangesien daar geen bloedvetwantskap tussen horn en hulle is nie. 

Die boedeleienaar se kind se skoonouer is nie 'n farnilielid van die 

boedeleienaar nie. 

Die boedeleienaar se kind se swaer of skoonsuster is nie 'n farnilielid van 

die boedeleienaar nie tensy sodanige persoon die skoonseun of 

skoondogter van die boedeleienaar is. 

Verdere persone wat nie kwalifiseer om farnilielede van die 

boedeleienaar te wees nie, is sy en sy gade se agter-agterkleinkind, 

grootoorn, groottante, oornskind, tanteskind, kleinneef, kleinniggie en 

bet-oorgrootouer. 

Aangesien die boedeleienaar en sy bestotwe boedel vir BTW-doeleindes 

geag word een en dieselfde persoon te wees, sal enige farnilielid (ingevolge 

die bespreking hierbo) van horn en enige trust waarvan enige farnilielid van 



horn 'n begunstigde is of kan wees, ook geag word 'n verbonde persoon 

met betrekking tot sy bestorwe boedel te Die woordomskrywing 

van "verbonde persone" met betrekking tot die boedeleienaar bevat geen 

verwysing na 'n maatskappy of 'n BK nie. Dit beteken dat indien enige van 

bogenoemde farnilielede 'n aandeelhouer van 'n maatskappy of lid van 'n 

BK is, sodanige maatskappy of BK nie geag sal word 'n verbonde persoon 

met betrekking tot die boedeleienaar, sy insolvente boedel of sy bestorwe 

boedel te wees nie.'" 

In die geval van 'n lewering tussen verbonde persone is die waarde van die 

lewering die ope-markwaarde indien die lewering gedoen word teen geen 

vergoeding nie (wat normaalweg die geval is by erfopvolging) of teen 'n 

vergoeding wat minder is as die ope-markwaarde en die ontvanger (indien 

hy veronderstellenderwys die ope-markwaarde betaal het) nie op 'n volle 

insetbelasting-aftrekking ten opsigte van die lewering geregtig is nie.229 

(Indien die ontvanger op 'n volle insetbelasting-aftrekking geregtig is, word 

vir BlW-doeleiendes aanvaar dat daar geen voordeel in sal wees om teen 

minder as die ope-markwaarde te lewer nie.)230 Hierteenoor is die waarde 

van 'n lewering tussen nie-verbonde persone nu1 indien die lewering gedoen 

word teen geen ~ e r ~ o e d i n ~ . ~ ~ '  

Dit is dus opvallend dat die BlW-implikasies van lewerings aan verbonde 

persone wesenlik verskil van die aan nie-verbonde persone. lndien die 

boedeleienaar nie hierdie verskille voor oe hou tydens die optrek van die 

nadoodse boedelplan nie, kan onvoorsiene kontanteise aan die bestorwe 

boedel gestel word. 

227 Divaris 1994 Taxgram 6: De Koker en Jenkinson Commentary 19 - 10; Brettenny en 

228 
Strauss Studentegids 23. 

229 
Erasrnus 1993 De Rebus 804. 
Art lO(4); Botes 1998 De Rebus 58; Brettenny en Strauss Studentegids 26; Stack, 

230 
Cronje en Harnel Belasting 533: Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-8. 
Brettenny en Strauss Studentegids 26. 

231 Meyerowitz 1992 Taxpayer 169: Arthur en Erasmus Guideline 122: Du Plessis 1991 
Stell RT 159. 



12. BTW EN DIE VERKOOP OF VERERWING VAN 'N BTW- 

ONDERNEMING AS 'N LOPENDE SAAK 

'n Nadoodse boedelplan kan v ~ o r s k r y f * ~ ~  dat 'n BTW-onderneming 

ongeskonde aan die nuwe eienaar gelewer word. Die BTW-wet verwys 

hierna as die lewering van die onderneming as 'n lopende saak. Die BTW- 

implikasies van so 'n lewering word s t a t u t ~ ? ~ ~  gereel. Wat, in die konteks 

van nadoodse boedelbeplanning, in hierdie bespreking tersake is, is die 

verkoop of vererwing as 'n lopende saak van 'n BTW-onderneming (of 'n 

gedeelte daarvan wat afsonderlik bedryf kan word) wat deel uitmaak van 

die bates in 'n bestorwe boedel wat 'n BTW-ondernemer is. 

Die BlW-wet bevat nie 'n nadruklike omskrywing van die term "lopende 

saak" nie, nogtans word dit effektiewelik omskryf in paragraaf (i) van die 

voorwaarde tot artikel l l ( l ) ( e )  as synde 'n inkomste-verdienende 

b e d r y ~ i ~ h e i d . ~ ~ ~  Of 'n BTW-onderneming (of 'n gedeelte daarvan wat 

afsonderlik bedryf kan word) in 'n spesifieke geval inderdaad as 'n lopende 

saak gelewer is, moet na aanleiding van die omringende feite bepaal 

Daar is 'n voordeel verbonde aan die verkoop of ~ e r e r w i n ~ , ' ~ ~  as 'n lopende 

saak, van 'n BTW-onderneming (of 'n gedeelte daarvan wat afsonderlik 

bedryf kan word) wat deel uitmaak van die bates van 'n bestorwe boedel 

wat 'n BlW-ondernemer is, aan 'n persoon237 wat 'n BTW-ondernemer is 

232 Per die testament. 
233 In die BTW-wet. 
234 Meyerowitz 1995 Taxpayer 172: SARS BTW-Prakfyknota 14 par 2.4. 
235 ITC 1622 59 SATC 334; Meyerowitz 1995 Taxpayer 174. 
236 In plaas van die frase '"verkoop of verelwing" sal die woord "oordrag" voortaan gebruik 

 word^ 
237 SOOS omskryf in art 1 van die BTW-wet 



ten tye van oordragZ3' of wie se registrasie as BTW-ondernemer deur die 

belastinggaarder teruggedateer is tot die datum van oordrag. Die voordeel 

behels dat die bestorwe boedel uitsetbelasting teen die nulkoers op die 

geldvergoeding vir die lewering hoef te v e r a n t ~ o o r d . ~ ~ ~  

Daar is vier praktyksvereistes waaraan die verkoop of vererwing van 'n 

BTW-onderneming (of 'n gedeelte daarvan wat afsonderlik bedryf kan word) 

moet voldoen om as die lewering van 'n lopende saak beskou te word en vir 

die nulkoers om gevolglik te geld, naarn~ik:'~' 

(a) Skriftelike ooreenkoms: 

Die eksekuteur (as verteenwoordigende BTW-ondernemer) en die 

oordragnemer moet skriftelik ooreenkom dat die onderneming (of die 

gedeelte daarvan wat afsonderlik bedryf kan word) as 'n lopende saak 

oorgedra word. 

(b) Inkomste-verdienende bedrvwiaheid: 

Die skriftelike ooreenkoms moet bepaal dat die BTW-onderneming (of die 

gedeelte daarvan wat afsonderlik bedryf kan word) sonder meer 'n 

inkomste-verdienende bedrywigheid sal wees op die datum van oordrag 

van eiendomsreg. Die partye se bedoeling in die verband tydens 

kontraksluiting is wat tel en nie of die onderneming (of die betrokke 

gedeelte) inderdaad inkomste-verdienend is op die uiteindelike datum van 

238 In die geval van onroerende eiendorn vind oordrag van eiendornsreg plaas wanneer 
die eiendom in die oordragnerner se naam geregistreer word; Anon Home Loan 27; 
Anon 1992 Rekeningkunde SA 53. 

239 Art l l ( l ) (e )  gelees met SA lnkornstediens se BTW-PraMyknota 14; Meyerowitz 1992 
Taxpayer 169; Clegg Practical Guide 94; Genis Sake Rapport (iii) 4; Stein 1992 5 Law 

240 
231. 
SARS BTW-PraMyknota 14; Brettenny en Straws Studentegids 17; Meyerowitz 1995 
Taxpayer 170 - 177; Friedland Finansies en Tegniek 26; De Koker en Kruger VAT 9- 
13 - 9-14; Anon 2002 Taxgram 13; SARS VAT 413 Guide 29; Botes 1998 De Rebus 
58. 



oordrag van eiendomsreg nie.24' Op voorwaarde dat dit behoorlik 

funksioneerZ4' hoef 'n onderneming nie winsgewend of suksesvol te wees 

om inkomste-verdienend te wees nie.243 Dit moenie vir die oordragnemer 

nodig wees om enige aksie van stapel te stuur ten einde die onderneming 

in sy huidige vorm te bedryf nie.244 

Dit is soms moeilik om te bepaal of 'n onderneming 'n inkomste- 

verdienende bedrywigheid is. Die oordrag van bloot 'n besigheidstruktuur 

sal nie aan die vereiste, dat die onderneming 'n inkomste-verdienende 

bedrywigheid moet wees, voldoen Voorts sal die oordrag van 

onverhuurde kommersiele vaste eiendom nie kwalifiseer as die oordrag van 

'n inkomste-verdienende bedrywigheid nie, terwyl die oordrag van 'n 

verhuurde kommersiele vaste eiendom met 'n besettingsyfer van meer as 

50 persent we1 sal kwalifiseer indien sessie en delegasie ten opsigte van 

die bestaande huurooreenkoms(te) by die oordrag ge'inkorporeer is.246 Die 

bemaking van die vruggebruik ten opsigte van 'n bate sal kwalifiseer as die 

lewering van 'n inkomste-verdienende bedrywigheid indien dieselfde 

onderneming wat deur die erflater ten opsigte van die bate bedryf is, deur 

die vruggebruiker bedryf kan 

(c) Lewerinq van die onderneminasbates: 

Al die ondernemingsbates wat nodig is om die BTW-onderneming (of die 

gedeelte d a a ~ a n  wat afsonderlik bedryf kan word) as lopende saak te 

bedryf, moet aan die oordragnemer gelewer word. Dit geld selfs as die 

'" Milner Street Properties (Pty) Ltd v Eckstein Properties (Pty) Ltd 64 SATC 60. 
242 Anon Home Loan 27. 
243 SARS BJW-PraMyknota 14 par 2.4.1; Meyerowitz 1995 Taxpayer 173; Botes 1998 

De Rebus 58. 
ZM Anon Home Loan 27. 
245 Anon Home Loan 27. 
246 Botes 1998 De Rebus 58; Brettenny en Strauss Studentegids 89; SARS BTW- 

PraMyknota 14 par 2.4.l(b). 
247 Meyerowitz 1995 Taxpayer 174; SARS BTW-PraMyknota 74 par 2.4.l(e). 



oordragnemer reeds by voorbaat oor die nodige toerusting en gereedskap 

beskik om die onderneming (of die gedeelte daarvan wat afsonderlik bedryf 

kan word) as lopende saak te bed~yf.'~' lndien van die ondernemingsbates 

wat nodig is om die onderneming as lopende saak te bedryf slegs 

gedeeltelik vir hierdie doel aangewend word, sal ten opsigte van diesulke 

ondernemingsbates slegs daardie gedeelte van die vergoeding (indien 

betaalbaar) wat verband hou met die lopende saak aan die nulkoers 

onderhewig wees. Die orige gedeelte sal aan die standaardkoers 

onderhewig 

Soos met inkomste-verdienende bedrywigheid is dit insgelyks soms moeilik 

om te bepaal watter bates is nodig om die onderneming as lopende saak te 

bedryf. So, byvoorbeeld in die geval van 'n veeboerdery, sal die oordrag 

van die plaaseiendom, uitsluitend die plaastoerusting en lewende hawe nie 

kwalifiseer as die oordrag van 'n lopende saak nie.250 In die geval van 'n 

saaiboerdery sal die oordrag van die plaaseiendom sonder die meegaande 

boerdery-implemente, soos trekkers en ploee, nie die oordrag van 'n 

lopende saak daarstel Die oordrag van die plaaseiendom met die 

plaastoerusting, weiding, oeste en lewende hawe sal we1 kwalifiseer as die 

oordrag van 'n lopende ~ a a k . ~ ~ ~  Die oordrag van 'n fabriek, insluitend al die 

vewaardigingstoerusting, maar sonder die fabrieksgebou, sal nie kwalifiseer 

as die oordrag van 'n lopende saak nie.253 Ten einde te voorkom dat die 

belastinggaarder weier dat die oordraggewer uitsetbelasting teen die 

nulkoers verantwoord moet of die onderneming veiligheidshalwe romp en 

248 Meyerowitz 1995 Taxpayer 173. 
249 

250 
Meyerowitz 1998 Taxpayer 118. 
Rossouw 1998 De Rebus 23: Brettenny en Strauss Studentegids 89. 
Meyerowitz 1995 Taxpayer 172. 

252 Arthur en Erasmus Guideline 132(G). 
253 Meyerowitz 1995 Taxpayer 172. 175: SARS BTW-Prakfyknota 14 par 2.4.2; Anon 

Home Loan 27. 



stomp2" oorgedra word of 'n aanwysing vooraf van die belastinggaarder 

verkry 

(d) Nulkoers: 

Die partye rnoet in die geval van 'n verkoping skriftelik ooreen korn dat die 

ooreengekome vergoeding vir die lewering van die ondernerning BTW teen 

die nulkoers i n s l ~ i t . ~ ~ ~  

Die testamentere bernaking van 'n BTW-onderneming as 'n lopende saak 

sal tot gevolg he dat die onderneming langer aktief voortgesit word deur of 

namens die eksekuteur. Dit sal die administratiewe las van die eksekuteur 

as verteenwoordigende BTW-ondernerner dienooreenkornstig verswaar. 

In die geval van vererwing behoort die boedeleienaar se opvolgbeplanning 

te verseker dat die aangewese erfopvolger die onderneming namens die 

eksekuteur voortsit en dat hy onderleg is in die praktiese beginsels van 

BTW. 

Die boedeleienaar wat 'n BTW-ondernemer is ingevolge vrywillige 

registrasie en wat oorweeg om testamenter instruksies te gee vir die 

verkoop van sy BTW-onderneming as 'n lopende saak, of wat oorweeg om 

dit testamenti3 as 'n lopende saak te bemaak, behoort as deel van die 

boedelbeplanningsproses eers die totale waarde van die belasbare 

lewerings, gernaak in die loop of ter bevordering van die ondernerning, 

terugwerkend vir twaalf rnaande sowel as vooruitwerkend vir twaalf 

rnaande, te berekemZ5' As beide berekenings toon dat die 

registrasiedrernpel nie oorskry word nie, bestaan die rnoontlikheid dat die 

254 Die spreukwoordelike "lock, stock and barrel". 
255 Meyerowitz 1995 Taxpayer 172. 
256 Friedland Finansies en Tegniek 26. 
257 Sien par 5. 



oordragnemer (tensy hy tydens oordragneming alreeds 'n BTW-ondernemer 

is of hy tydens oordragneming alreeds 'n BTW-onderneming of twee bedryf 

ten opsigte waarvan hy nie verplig is om as BTW-ondernemer geregistreer 

te wees nie maar as gevolg van die oordragneming van die betrokke BTW- 

onderneming verplig sal wees om aansoek om registrasie as BTW- 

ondernemer te doen) aansoek om vrywillige registrasie as BTW- 

ondernemer sal moet doen. Dan bestaan die moontlikheid dat die 

belastinggaarder die koper of erfopvolger se aansoek om vrywillige 

registrasie mag weier. lndien dit gebeur sal die bestorwe boedel 

uitsetbelasting teen die standaardkoers moet verantwoord. Of BTW dan 

betaalbaar sal wees, sal bepaal word deur die aard van die verhouding 

tussen die boedeleienaar en die ~ordra~nemer.'~' Selfs as die 

boedeleienaar ingevolge die reels aangaande verpligte registrasie 'n BTW- 

ondernemer is, kan dieselfde probleem ontstaan indien die totale waarde 

van die belasbare lewerings wat hy maak in die loop of ter bevordering van 

die BTW-onderneming oor die relevante twaalf maande tydperke tot benede 

die registrasiedrempel daaLZ5' 

Dit is dus duidelik dat indien die beoogde verkoop of vererwing van 'n BTW- 

onderneming as 'n lopende saak nie verwesenlik word nie vanwee nie- 

nakoming van enige van die betrokke BTW-praktykvereistes nie, kontant- 

eise, in die vorm van uitset-BTW, aan die bestorwe boedel gestel mag word 

wat miskien nie bygebring kan word sonder om boedelbates te gelde te 

maak nie.'=' 

258 Sien par 14; SARS VAT413 Guide 29. 
259 Stein 1996 Tax Planning 30. 
2m Wessels Finansies en Tegniek 22. 
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13. KLASSlFlKASlE VAN BATES 

Dit is reedsz6' gemeld dat daardie bates van 'n boedeleienaar sowel as van 

'n bestorwe boedel, wat 'n BTW-ondernemer is, wat nie algeheel of 

gedeeltelik aangewend is om belasbare lewerings in die loop of ter 

bevordering van 'n BTW-onderneming te maak nie, nie deur BTW 

geaffekteer word nie. Dit is noodsaaklik dat die boedeleienaar wat 'n BTW- 

onderneming bedryf, hetsy hy 'n BTW-ondernemer is of nie, sy bates in drie 

groepe indeel ten einde daardie oordragte van bates wat, teoreties 

gesproke, belasbare lewerings vir BTW-doeleindes daarstel te eien en 

hierdie indeling duidelik voor oe te hou wanneer hy besin oor hoe om oor sy 

BTW-onderneming en meegaande ondernemingsbates te beskik. 

Die eerste groep is die bates wat in geheel aangewend word om belasbare 

lewerings te maak. Voorbeelde hiewan is die besigheidsperseel waar die 

BTW-onderneming bedryf word, handelsvoorraad, kantoormeubels, 

skryfbehoeftes, rekenaars, kopiereg, patente, handelsmerke, 

handelsdebiteure, onderdele, lewende hawe, plaas-implemente, trekkers en 

~ t r o ~ e r s . ~ ~ ~  

Die tweede groep is die bates wat gedeeltelik aangewend word om 

belasbare lewerings te maak. Voorbeelde hiewan is 'n woonhuis vanwaar 'n 

BTW-onderneming bedryf word en 'n moto~oertuig wat vir huishoudelike 

sowel as besigheidsdoeleindes aangewend 

Die derde groep is die bates wat nie aangewend word in die loop of ter 

bevordering van die BTW-onderneming nie. Voorbeelde hiervan is 'n 

woonhuis, wat uitsluitlik vir residensiele doeleindes gebruik word, 

In par 1; Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-9. 
262 Arthur en Erasmus Guideline 16: Brits Finansies en Tegniek 23; SARS VAT 413 

Guide 17. 
SARS VAT 413 Guide 18. 



huishoudelike meubels en toebehore, strandhuis en 'n moto~oertuig wat 

nooit vir besigheidsdoeleindes aangewend word nie.264 Dit word algemeen 

aanvaar dat die plaashuis waarin 'n boer (wat 'n BTW-ondernerner is ten 

opsigte van sy boerdery) woon, nog gedeeltelik nog in geheel aangewend 

word in die loop of ter bevordering van die b~erder~-onderneming.~~~ 

Die BTW-wet klassifiseer nie om dowe neute bates in verhouding tot hul 

aanwending in die bedryf van 'n BTW-onderneming nie. Daar sal 

h i e r ~ n d e ? ~ ~  aangetoon word dat, ten opsigte van sowel die verkoop as die 

vererwing van BTW-ondernemingsbates wat deel uitmaak van die bates 

van die boedeleienaar of 'n bestorwe boedel, wat 'n BTW-ondernemer is, 

die reels met betrekking tot die verantwoording van uitset-BTW ten opsigte 

van bates wat slegs gedeeltelik aangewend is om belasbare lewerings te 

maak dieselfde is as die ten opsigte van bates wat geheel en al aangewend 

is om belasbare lewerings te maak. lndien uitset-BTW aan die 

belastinggaarder verantwoordbaar is, mag ten opsigte van bates wat slegs 

gedeeltelik aangewend is om belasbare lewerings te maak, persentasie- 

gewys 'n aftrekking teen die uitsetbelasting geeis Hierna word 
a 268 algemeen verwys as "toedeling . 

14. BTW EN DIE VERKOPING VAN ONDERNEMINGSBATES 

Sinvolle voordoodse sowel as nadoodse boedelbeplanning vir 'n BTW- 

ondernemer en nadoodse boedelbeplanning vir 'n boedeleienaar wat 'n 

BTW-onderneming bedryf, maar nie 'n BTW-ondernemer is nie, vereis dat 

die BTW-implikasies van die verkoping van die BTW-onderneming enlof die 

264 De Koker en Jenkinson Commentary 19-23; SARS VAT 413 Guide 18. 
265 Arthur en Erasmus Guideline 116. 
266 In para 14 en 15. 
267 Art 17(1) gelees met art 18(4); Silver 2002 Acta Juridica 21 5, 21 7; Stein 1992 B Law 

232; Meyerowitz 1998 Taxpayer I 18. 
268 SARS VAT 404 Gids 31; Kruger Finansies en Tegniek 22; Brettenny en Straws 

Studentegids 32; Du Plessis 1991 Stell RT 169; Anon 1992 Rekeningkunde SA 53. 



ondernemingsbates deur of die BTW-ondernemer of die eksekuteur van 'n 

bestorwe boedel wat 'n BTW-ondernemer is, voor oe gehou word. 

Ondernerningsbates word nadoods te gelde gemaak deurdat dit deur of 

namens die eksekuteur verkoop word gedurende die likwidasiefase van die 

beredderingsprose~.~~~ lndien daar 'n algehele verkoping van die 

ondernerningsbates is, sal die BTW-ondernerning vir BTW-doeleindes 

gestaak word op die datum waarop die oordrag van eienaarskap ten 

opsigte van al die ondernerningsbates voltooi is.270 Die BTW-gevolge van 

die verkoop van 'n ondernerningsbate sal daawan afhang of die koper 'n 

verbonde persoon of 'n nie-verbonde persoon met betrekking tot die oorlede 

boedeleienaar is sowel as d a a ~ a n  of die koper 'n BTW-ondernemer is al 

dan nie.27' 

Die permutasies, wat die omvang van die verkoping, die aard van die 

verhouding tussen die oorlede boedeleienaar en die koper en die BTW- 

status van die koper oplewer, is velerlei. Met die ornvang van die verkoping 

word bedoel of die BTW-onderneming en rneegaande ondernemingsbates 

in geheel as lopende saak verkoop word, of slegs 'n gedeelte as lopende 

saak verkoop word en of ondernerningsbates stuksgewys verkoop word. Vir 

doeleindes van doeltreffende nadoodse boedelbeplanning behoort ten 

rninste die BTW-gevolge van die hieronder alfabeties-genomrnerde 

rnoontlikhede in aanrnerking geneern te word. In die geval waar 'n BTW- 

onderneming (of gedeelte van 'n BTW-ondernerning wat afsonderlik bedryf 

kan word) as lopende saak verkoop word aan 'n BTW-ondernerner, word, 

tensy anders verrneld, aangeneern dat aan al die praktyksvereistes vir die 

lewering van 'n lopende saak voldoen is, sodat die nulkoers geld.272 Dit sluit 

269 Sien par 7. 
270 Art 24(2); sien par 7. 
271 Arthur en Erasrnus Guideline 115 - 116; De Koker en Jenkinson Commentary 19-30 - 

19-31. 
272 Sien par 12. 
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byvoorbeeld die vereiste in dat die ondernemingsbates wat nodig is om die 

onderneming of gedeelte d a a ~ a n  te bedryf, ingesluit is in die koop. 

(a) Die BTW-onderneming kan as lopende saak verkoop word aan 'n 

verbonde persoon wat 'n BTW-ondernemer is. Die bestorwe boedel sal 

uitset-BTW teen die nulkoers moet ve ran t -~oord .~~~ Nog die bestorwe 

boedel nog die koper sal dus enige uitset-BTW dra. 

(b) Die BTW-onderneming kan as lopende saak verkoop word aan 'n 

verbonde persoon wat nog 'n BTW-ondernemer is op die datum van 

oordrag van eiendomsreg nog wie se registrasie as BTW-ondernemer 

deur die belastinggaarder teruggedateer word tot die datum van 

oordrag van eiendomsreg. Die bestorwe boedel sal uitset-BTW teen die 

standaardkoers op die meeste van die ope-markwaarde van die 

onderneming en die koopsom (hierna "geldvergoeding" genoem) moet 

~erantwoord.'~~ Teoreties gesproke sal die koper die uitset-BTW, 

bereken op die geldvergoeding, moet dra en die bestorwe boedel die 

uitset- BTW, bereken op die verskil tussen die ope-markwaarde en die 

geldvergoeding (indien laasgenoemde minder is as die ope- 

markwaarde) moet dra. 

(c) Die BTW-onderneming kan as lopende saak verkoop word aan 'n nie- 

verbonde persoon wat 'n BTW-ondernemer is. Die bestorwe boedel sal 

uitset-BTW teen die nulkoers moet ~erantwoord.'~~ Nog die bestorwe 

boedel nog die koper sal gevolglik enige uitset-BTW dra. 

(d) Die BTW-onderneming kan as lopende saak verkoop word aan 'n nie- 

273 Abrie. Graham en Liebenberg Boedelbeplanning 92. 
274 De Koker en Jenkinson Commentary 19-31; SARS VAT 413 Guide 30 - 31 
275 SARS VAT 413 Guide 29; Arthur en Erasmus Guideline 116. 

48 



verbonde persoon wat nog 'n BTW-ondernemer is op die datum van 

oordrag van eiendomsreg nog wie se registrasie as BTW-ondernemer 

deur die belastinggaarder teruggedateer word tot die datum van 

oordrag van eiendomsreg. Die bestorwe boedel sal uitset-BTW teen die 

standaardkoers op die geldvergoeding moet ~erantwoord.'~~ Die koper 

sal dus die uitset-BTW dra. 

(e) 'n Ondernemingsbate kan stuksgewys verkoop word aan 'n verbonde 

persoon wat 'n BTW-ondernemer is. lndien die koper van plan is om die 

ondernemingsbate in geheel (nie slegs gedeeltelik nie) aan te wend om 

belasbare lewerings te maak, sal hy geregtig wees op 'n volle 

insetbelasting-aftrekking ten opsigte van die l e ~ e r i n g . ' ~ ~  In sodanige 

situasie, bepaal die BTW-wet, is die waarde van die lewering die 

geldvergoeding, selfs al is die geldvergoeding minder as die ope- 

markwaarde.'" Gevolglik sal die bestorwe boedel uitset-BTW teen die 

standaardkoers op die geldvergoeding moet verantwoord. Die koper sal 

dus die uitset-BTW dra. 

lndien die koper die ondernemingsbate slegs gedeeltelik gaan aanwend 

om belasbare lewerings te maak of geensins gaan aanwend om 

belasbare lewerings te maak nie, moet die bestorwe boedel uitset-BTW 

teen die standaardkoers op die meeste van die ope-markwaarde van 

die ondernemingsbate en die geldvergoeding verantw~ord. '~~ Soos in 

(b) hierbo sal die koper die uitset-BTW betaalbaar op die 

geldvergoeding dra en indien die ope-markwaarde meer is as die 

geldvergoeding, sal die bestorwe boedel die uitset-BTW wat betaalbaar 

is op die verskil, dra. 

276 Art 7(l)(a) gelees met BTW-PraMyknota 14 par 2.2. 
277 

278 
Art i7(1); Stack, Cronje en Hamel Belasting 529. 
Art lO(4) gelees met art 16(3); Abrie, Graham en Liebenberg Boedelbeplanning 92; 
De Koker en Kruger VAT 11-10; Huxham en Haupt Notes 616. 
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(f) 'n Ondernemingsbate kan stuksgewys verkoop word aan 'n verbonde 

persoon wat nie 'n BTW-ondernerner is nie. Die bestorwe boedel sal 

uitsetbelasting teen die standaardkoers op die rneeste van die ope- 

rnarkwaarde van die ondernerningsbate en die geldvergoeding rnoet 

v e r a n t w o ~ r d . ~ ~ ~  Die posisie ten opsigte van wie die uitset-BTW dra, is 

soos in (b). 

(g) 'n Ondernerningsbate kan stuksgewys verkoop word aan 'n nie- 

verbonde persoon wat 'n BTW-ondernerner is. Die bestorwe boedel sal 

uitset-BTW teen die standaardkoers op die geldvergoeding rnoet 

verantw~ord.~~' Die koper dra die uitset-BTW. 

(h) 'n Ondernerningsbate kan stuksgewys verkoop word aan 'n nie- 

verbonde persoon wat nie 'n BTW-ondernerner is nie. Die bestorwe 

boedel sal uitset-BTW teen die standaardkoers op die geldvergoeding 

rnoet ~erantwoord.~'~ Die koper dra die uitset-BTW. 

(i) 'n Boedeleienaar kan testament& van 'n kornbinasie van bogenoemde 

rnoontlikhede gebruik rnaak, byvoorbeeld die verkoop van 'n gedeelte 

(of gedeeltes) van die BTW-onderneming wat afsonderlik bedryf kan 

word as lopende saak (sake) en die stuksgewyse verkoop van die res 

van die ondernemingsbates aan verskillende kornbinasies van 

verbondelnie-verbonde persone en BTW-ondernernerslnie-BTW- 

ondernemers. Uitset-BTW sal verantwoord rnoet word in 

ooreensternming met die toepaslike aanspreeklikheidsreels soos in die 

agt rnoontlikhede hierbo uiteengesit. 

279 Art lO(4); Stack, Cronje en Hamel Belasting 523. 
280 Brettenny en Strauss Studentegids 63, 93; Arthur en Erasmus Guideline 116. 
281 Abrie et a1 Bestorwe Boedels 215; Abrie, Graham en Liebenberg Boedelbeplanning 

92; Arthur en Erasmus Guideline 116. 
282 Arthur en Erasmus Guideline 116: Brettenny en Strauss Studentegids 65 - 66, 98; 

Stack. Cronje en Hamel Belasting 533. 



Op bogenoemde aanspreeklikheidsreels is daar uitsonderings waawan die 

boedeleienaar kennis behoort te neem. Die verkoop van 'n motowoertuig 

(soos omskryf in die BTW-wet) wat 'n ondernemingsbate is, is 'n 

vrygestelde lewering, behalwe as dit handelsvoorraad Die verkoop 

van enigiets wat deur die ondernemer aangeskaf is vir onthaaldoeleindes 

sal ook 'n vrygestelde lewering daarstel, behalwe as 'n insetbelasting- 

aftrekking ten opsigte daawan toegestaan Die lewering van 

woonakkommodasie deur middel van 'n verkooptransaksie is nie 

onderhewig aan BTW nie: Die koper rnoet daarop hereregteZa5 betaa~.~ '~  

Die BTW-wet bepaal dat in die geval van die verkoop van 'n 

ondernemingsbate wat slegs gedeeltelik aangewend is in die loop of ter 

bevordering van die BTW-onderneming, geag word dat die lewering 

d a a ~ a n  aan die koper in geheel gemaak word in die loop of ter bevordering 

van die betrokke ~nderneming.~" lngevolge die BTW-wet sal die bestorwe 

boedel we1 'n aftrekking ooreenkomstig die mate waarin die bate vir 

privaatdoeleindes aangewend is, teen die uitsetbelasting wat verantwoord 

is, kan e i ~ . ~ "  Sodanige aftrekking word bereken deur die toepassing van 

die belastingbreukdeel (141114)~~~ op die minste van die kosprys en die 

ope-markwaarde van die bate op die datum van verkoop en om die 

resultaat daarna te vermenigvuldig met die persentasie waarin die bate vir 

privaatdoeleindes aangewend is.290 

lndien 'n BTW-ondernemer of 'n boedeleienaar wat 'n BTW-onderneming 

bedryf, maar nie 'n BTW-ondernerner is nie, gevolglik oorweeg om 

283 ~ r t  17(2)(c) gelees met art 8(14). 
Brettenny en Strauss Studentegids 30. 

285 Die belasting wat betaalbaar is wanneer vaste eiendom verkoop word. '" Art 9(15) van die Wet op Hereregte 40 van 1949; Meyerowitz 1991 Taxpayer 148. "' Art 8(16)(a). 
288 

288 
Art 18(4); Anon 1992 Rekeningkunde SA 53. 
Stack, Cronje en Hamel Belasting 526; Brettenny en Strauss Studentegids 34; 
Friedland Finansies en Tegniek 26; Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-3. 

290 Art 18(3)(h); sien par 3; Huxham en Haupt Notes 614. 



testamentere aanwysings vir die tegeldernaking van die BTW-ondernerning 

enlof ondernerningsbates te gee, rnoet hy dus in aanrnerking neern dat die 

BTW-gevolge van die tegeldernaking sal afhang daarvan of die koper 'n 

verbonde persoon of nie met betrekking tot hom of sy bestorwe boedel is 

sowel as daarvan of die koper 'n BTW-ondernerner is of nie. 

Die BTW-gevolge van die verkoping deur 'n BTW-ondernemer tydens sy 

lewe van 'n BTW-onderneming en ondernerningbates is dieselfde as wat 

hierbo uiteengesit is met betrekking tot die verkoping van 'n BTW- 

onderneming en ondernemingbates deur 'n eksekuteur van 'n bestowe 

boedel wat 'n BTW-ondernerner is. 

15. BTW EN DIE SKENKING OF VERERWING VAN 

ONDERNEMINGSBATES 

Tydens die voordoodse boedelbeplanning van 'n BTW-ondernerner kan die 

skenking van die BTW-ondernerning enlof die ondernerningsbates ter 

sprake korn. Eweneens kan tydens die nadoodse boedelbeplanning van 'n 

BTW-ondernemer en van 'n boedeleienaar wat 'n BTW-ondernerning 

bedryf, rnaar nie 'n BTW-ondernerner is nie, die vererwing van die BTW- 

ondernerning enlof die ondernerningbates ter sprake korn. lndien dit 

byvoorbeeld gerade geag word dat die BTW-onderneming enlof 

ondernemingbates vererf, behoort die BTW-irnplikasies daarvan eers 

ondersoek te word. 

Waar 'n BTW-ondernerning testament& as lopende saak bernaak word, 

rnoet seker gemaak word dat die gebou waarin die ondernerning bedryf 

word, indien dit aan die boedeleienaar behoort, ook bernaak word. Die rede 

hiervoor is dat die bemaking van die onderneming nie outornaties die 

gebou insluit nie.*" As kontantgeld 'n ondernerningsbate is wat vererf, sal 

Cloete Jou Geldsake 3 



geen uitsetbelasting op die lewering daarvan verantwoord hoef te word 

nie."' 

In die geval waar die erfopvolger ten opsigte van 'n lopende saak nie 'n 

BTW-ondernemer is nie, kan hy, voordat die BTW-ondernemingZg3 (of 

gedeelte daarvan wat afsonderlik bedryf kan word) aan hom oorgedra word, 

vrywilliglik aansoek doen om as BTW-ondernemer geregistreer te word. Die 

vereistes wat die BTW-wet stel vir die aansoek om suksesvol te wees, is 

soos vo1g.294 Die BTW-onderneming sal uiteindelik as lopende saak deur 

die bestorwe boedel gelewer word. Die erfopvolger is voornemens om die 

onderneming vanaf 'n bepaalde datum te bedryf. Die totale waarde van die 

belasbare lewerings deur die oorlede boedeleienaar enlof die bestorwe 

boedel in die bedryf van die onderneming gemaak, het R20 000 oor 'n 

tydperk van twaalf maande oorskry. 

As algemene reel kan gestel word dat enige oordrag deur die eksekuteur 

van bates wat deel gevorm het van die BTW-onderneming, onderhewig sal 

wees aan BTW. '~~  Dieselfde agt en verdere moontlikhede wat hierboZg6 

uiteengesit is tydens die bespreking van die BTW-implikasies van die 

verkoping van 'n BTW-onderneming en ondernemingsbates kan toepassing 

vind by die oordra van 'n BTW-onderneming en ondernemingsbates aan 

erfopvolgers. Die omgewende omstandighede sal egter nie altyd dieselfde 

wees nie vanwee die feit dat 'n verkoping met 'n geldvergoeding 

gepaardgaan, terwyl 'n erfopvolging, tensy daar 'n bemakingsprys 

betaalbaar is, nie met 'n geldvergoeding gepaardgaan nie. Tensy anders 

vermeld, word in die geval van die vererwing van 'n BTW- onderneming 

2g2 SARS VAT 413 Guide 28. 
293 lngesluit die ondernemingsbates wat nodig is om die onderneming te bedryf. 
"' Art 23(3)(c). 
295 Genis 31 Mei 1998 Sake Rapport 4: SARS VAT413 Guide 19. 
296 Sien Dar 14. 



(of gedeelte van 'n BTW-onderneming wat afsonderlik bedryf kan word) as 

'n lopende saak aan 'n BTW-ondernemer, weer eens aanvaar dat die 

praktyksvereistes vir die lewering van 'n lopende saak nagekom is en dat 

die nulkoers gevolglik geld. Dit sluit die vereiste dat die ondernemingsbates 

wat nodig is om die BTW-onderneming (of gedeelte daarvan) te bedryf, 

ingesluit is in die bemaking. Tensy anders vermeld, word aanvaar dat geen 

bemakingspryse betaalbaar is nie en dat die geldvergoeding dus nu1 is. 

Vir doeleiendes van doeltreffende boedelbeplanning behoort die BTW- 

gevolge van ten minste die volgende moontlikhede in aanmerking geneem 

te word: 

(a) Die BTW-onderneming vererf as 'n lopende saak aan 'n verbonde 

persoon wat 'n BTW-ondernemer is. Die bestorwe boedel sal uitset- 

BTW teen die nulkoers moet v e r a n t ~ o o r d . ~ ~ ~  Nog die bestorwe boedel 

nog die erfopvolger hoef gevolglik enige uitset-BlW te dra. 

(b) Die BTW-onderneming vererf as lopende saak aan 'n verbonde persoon 

wat nog 'n BTW-ondernemer is op die datum van oordrag van 

eiendomsreg nog wie se registrasie as BTW-ondernemer deur die 

belastinggaarder teruggedateer word tot die datum van oordrag van 

eiendomsreg. Die bestorwe boedel sal uitset-BTW teen die 

standaardkoers op die ope-markwaarde van die lewering moet 

v e r a n t ~ o o r d . ~ ~ ~  Teoreties gesproke sal die bestorwe boedel die uitset- 

B l W  moet dra. 

(c) Die BTW-onderneming vererf as lopende saak aan 'n nie-verbonde 

persoon wat 'n BTW-ondernemer is. Die bestorwe boedel sal uitset- 

XI? Divaris 1994 Taxgram 6. 
Clegg Practical Guide 94; De Koker en Jenkinson Commentary 19-31 
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BTW teen die nulkoers moet v e r a n t w o ~ r d . ~ ~ ~  Nog die bestorwe boedel 

nog die erfopvolger sal dus uitset-BTW hoef te dra. 

(d) Die BTW-onderneming vererf as lopende saak aan 'n nie-verbonde 

persoon wat nie 'n BTW-ondernemer is nie. Die bestorwe boedel sal 

uitset-BTW teen die standaardkoers moet verantwoord op nul.300 Die 

posisie ten opsigte van die dra van uitset-BTW is dieselfde as in (c). 

(e) 'n Ondernemingsbate vererf stuksgewys aan 'n verbonde persoon wat 

'n BTW-ondernerner is. Die bestorwe boedel sal uitset-BTW moet 

verantwoord teen die standaardkoers op die ope-rnarkwaarde van die 

lewering indien die erfopvolger (indien hy die ope-markwaarde betaal 

het) nie op 'n volle insetbelasting-aftrekking geregtig is nie.30' Dit 

beteken gevolglik dat indien die erfopvolger nie die ondernemingsbate, 

wat hy erf, in geheel gaan aanwend in sy BTW-onderneming om 

belasbare lewerings te maak nie, die bestorwe boedel uitset-BTW moet 

verantwoord teen die standaardkoers op die ope-markwaarde van die 

onderneming~bate.~~~ Die uitset-BTW wat verantwoord moet word aan 

die belastinggaarder word bereken deur die be~ast in~breukdeel~~~ te 

vermenigvuldig met die ope-rnark~aarde.~'~ Ten opsigte van 

plaasgrond word die Landbankwaarde nie as weerspieelend van die 

ope-markwaarde beskou nie.305 In bogenoemde omstandighede sal die 

toepaslike uitset-BTW gevolglik deur die bestorwe boedel gedra word. 

Die BTW-wet bepaal dat waar die leweraar en ontvanger verbonde 

persone is, die tydstip van lewering, in die geval van goed wat verwyder 

"' Genis 31 Mei 1998 Sake Rapport 4;  Arthur en Erasmus Guideline 116. 
3W Meyerowitz 1992 Taxpayer 169; SARS VAT 413 Guide 29. 
30' Genis 31 Mei 1998 Sake Rapport4. 
302 Arl lO(4); De Koker en Jenkinson Commentary 19 - 1 1 ;  Arthur en Erasmus Guideline 

116; Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-9. 
303 Sien par 14 en vn 289. 
304 Art 3; SARS VAT 413 Guide 31. 
'05 Arthur en Erasmus Guideline 121. 



moet word, die tydstip is waarop dit verwyder moet word en in die geval 

van goed wat nie verwyder moet word nie, die tydstip is waarop dit aan 

die ontvanger beskikbaar gestel Waar die erfopvolger nie die 

ondernemingsbate in geheel gaan aanwend in sy BlW-onderneming 

om belasbare lewerings te maak nie, is die tydstip van lewering egter 
307 308 Die tydstip van lewering is belangrik die kansellasiedatum . 

aangesien dit die belastingtydperk bepaal waarbinne die eksekuteur 

van die lewering rekenskap309 moet gee.310 

lndien die erfopvolger die ondernemingsbate wat hy erf in geheel gaan 

aanwend in sy BTW-onderneming (om belasbare lewerings te maak) is 

hy geregtig op 'n volle insetbelasting-aftrekking indien hy 

veronderstellenderwys die ope-markwaarde betaal het.311 Op 

voorwaarde dat die erfopvolger alreeds 'n BTW-ondernemer is voor of 

die tydstip waarop die ondernemingsbate verwyder moet word of 

(indien nie verwyder moet word nie) die tydstip waarop dit aan die 

erfopvolger beskikbaar gestel word, mag die bestorwe boedel dan 

uitset-BTW verantwoord teen die standaardkoers op  nu^.^'^ In hierdie 

omstandighede sal nog die bestorwe boedel nog die erfopvolger dus 

enige uitset-BlW hoef te dra. 

Wanneer die bestorwe boedel uitset-BTW moet verantwoord teen die 

standaardkoers op die ope-markwaarde van die ondernemingsbate is 

dit dus in een opsig asof geag word dat die ondernemingsbate vir 'n 

bedrag gelykstaande aan die ope-markwaarde verkoop is aan die 

erfopvolger en in 'n ander opsig asof geag word dat die erfopvolger 'n 

306 

307 
Art 9(2)(a)(i) en (ii); Stack, Cronje en Hamel Belasting 532. 
Datum waarop die bestorwe boedel se registrasie as BTW-ondernemer gekanselleer 
word. 

308 Arthur en Erasmus Guideline 122. 
309 

310 
Die verantwoording van uitset-BTW. 
Art 9(2); Meyerowitz 1992 Taxpayer 170. '" Pace en Van der Westhuizen Trusts 99. 

312 Art lO(4); Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-9. 



bernakingsprys gelykstaande aan die ope-rnarkwaarde ten opsigte van 

die ondernerningsbate betaal het. Hierdie uitset-BTW word deur die 

bestorwe boedel gedra en kan nog in terrne van die BTW-wet nog 

andersins van die erfopvolger verhaal AS voorsorgrnaatreel 

behoort daar derhalwe vroegtydig deur die boedeleienaar vir die nodige 

fondse ter delging van hierdie boedellas voorsiening gernaak te word. 

Die negatiewe uitwerking van hierdie boedellas op die kontantvloei van 

die bestorwe boedel kan andersyds teegewerk word deur 'n 

bernakingsprys, gelykstaande aan die ope-rnarkwaarde van die 

ondernerningsbate, aan die erflating te k o p p e ~ . ~ ' ~  

(f) 'n Ondernerningsbate vererf stuksgewys aan 'n verbonde persoon wat 

nie 'n BTW-ondernerner is nie. Die bestorwe boedel sal uitset-BTW teen 

die standaardkoers op die ope-rnarkwaarde van die lewering rnoet 

~erantwoord.~ '~ Die bestorwe boedel sal gevolglik die uitset-BTW dra. 

(g) 'n Ondernerningsbate vererf stuksgewys aan 'n nie-verbonde persoon 

wat 'n BTW-ondernerner is. Die bestorwe boedel sal uitset-BTW teen 

die standaardkoers rnoet verantwoord op  nu^.^'^ Nog die bestorwe 

boedel nog die erfopvolger sal enige uitset-BTW hoef te dra. 

(h) 'n Ondernerningsbate veref stuksgewys aan 'n nie-verbonde persoon 

wat nie 'n BTW-ondernerner is nie. Die bestorwe boedel sal uitset-BTW 

teen die standaardkoers rnoet verantwoord op nu~.~I '  Nog die bestorwe 

boedel nog die erfopvolger sal enige uitset-BTW hoef te dra. 

' 13  Wessels Finansies en Tegniek 22. 
' 14  Sien par 18. 
315 Meyerowitz 1992 Taxpayer 170; Genis 31 Mei 1998 Sake Rappod 4. 
'16 Beneke. Davis en Jooste Estate Planning 8A-9; Abrie, Graham en Liebenberg 

Boedelbeplanning 92; Genis 31 Mei 1998 Sake Rappod4. "' Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-9; Genis 31 Mei 1998 Sake Rappod4. 



(i) 'n Boedeleienaar kan testamenter van 'n kombinasie van bogenoemde 

moontlikhede gebruik maak, byvoorbeeld die vererwing van 'n gedeelte 

(of gedeeltes) van 'n BTW-onderneming wat afsonderlik bedryf kan 

word as lopende saak (sake) en die stuksgewyse vererwing van die res 

van die ondernemingsbates aan verskillende kombinasies van 

verbondelnie-verbonde persone en BTW-ondernemerslnie-BTW- 

ondernemers. Uitset-BTW sal verantwoord moet word in 

ooreenstemming met die toepaslike reels soos in die agt moontlikhede 

hierbo uiteengesit. 

In die geval waar 'n erfopvolger, wat nie 'n verbonde persoon is nie, 'n 

bemakingsprys ten opsigte van 'n ondernemingsbate betaal, moet die 

bestorwe boedel uitset-BTW op die bemakingsprys ~erantwoord.~ '~ Die 

erfopvolger sal die uitset-BTW dra. 

In die geval waar 'n erfopvolger, wat sowel 'n verbonde persoon as 'n BTW- 

ondernemer is, 'n bemakingsprys ten opsigte van 'n ondernemingsbate 

betaal en hy nie sodanige ondernemingsbate in geheel gaan aanwend om 

belasbare lewerings te maak nie, moet die bestorwe boedel uitset-BTW 

teen die standaardkoers op die meeste van die ope-markwaarde van die 

ondernemingsbate en die bernakingsprys verantw~ord.~ '~ Die erfopvolger 

sal die uitset-BTW bereken op die bemakingsprys dra en indien die ope- 

markwaarde meer is as die koopsom, sal die bestorwe boedel die uitset- 

BTW, bereken op die verskil, dra. 

In die geval waar 'n erfopvolger, wat 'n verbonde persoon is maar nie 'n 

BTW-ondernemer is nie, 'n bemakingsprys ten opsigte van 'n 

ondernemingsbate betaal, moet die bestorwe boedel uitset-BTW teen die 

p~ 

318 Arthur en Erasmus Guideline 132(F); SARS VAT 413 Guide 31; De Koker en 
Jenkinson Commentary 19 - 32. 

319 Art lO(4): Genis 31 Mei 1998 Sake Rapport 4; Beneke, Davis en Jooste Estate 
Planning 8A-9. 



standaardkoers op die meeste van die ope-markwaarde van die 

ondernemingsbate en die bemakingsprys v e r a n t ~ o o r d . ~ ~ ~  Die posisie ten 

opsigte van die dra van uitset-BTW is dieselfde as in die onmiddelik 

voorafgaande paragraaf. 

Op die aanspreeklikheidsreels soos bespreek ten opsigte van die agt321 

moontlikhede is daar uitsonderings waarop die boedeleienaar bedag moet 

wees. Hierdie uitsonderings is dieselfde as wat ~ r o e e r ~ ~ ~  genoem is. 

Soos in die geval met die verkoop van 'n ondernemingsbate wat slegs 

gedeeltelik aangewend is om belasbare lewerings te maak, sal die 

bestorwe boedel by die vererwing van sulke bates ook geregtig wees om 'n 

aftrekking teen die uitset-BTW, ooreenkomstig die mate waarin die bate 

vir private doeleindes aangewend is, te e i ~ . ~ ' ~  

Wanneer die boedeleienaar oorweging daaraan skenk om sy BTW- 

onderneming enlof ondernemingsbates te laat vererf, kan vir 

boedelbeplanningsdoeleindes gevolglik aanvaar word dat die BTW- 

aanspreeklikheidsreds by vererwing in alle wesentlike opsigte ooreenstem 

met die by verkoping. 

Die BTW-gevolge van die skenking deur 'n BTW-ondernemer tydens sy 

lewe van 'n BTW-onderneming en ondernemingbates is dieselfde as wat 

hierbo uiteengesit is met betrekking tot die vererwing van 'n BTW- 

onderneming en ondernemingbates vanuit 'n bestorwe boedel wat 'n BTW- 

ondernemer is. 

16. BTW EN GEMEENSKAPLIKE BOEDELS 

320 Arthur en Erasmus Guideline 123. 
"' (a) tot (i) hierbo. 
322 Sien par 14. 
323 Sien par 14. 



lndien 'n BTW-onderneming deel uitmaak van die bates van 'n 

gemeenskaplike324 boedel ontstaan die vraag waiter gevolge, BTW- 

gesproke, gaan intree vanwee die bereddering van die gemeenskaplike 

boedel na die afsterwe van 'n gade. 

Vir BTW-doeleindes word 'n egpaar, wat binne gemeenskap van goed 

getroud is, beskou as soortgelyk aan 'n venn~otskap.~'~ Dit beteken dat die 

gemeenskaplike boedel as afsonderlik van die gades beskou 

Alhoewel slegs die man of slegs die vrou as BTW-ondernemer geregistreer 

is ten opsigte van die BTW-onderneming, wat hylsy onderskeidelik in 

sylhaar n a a ~ n ~ ' ~  vir eie rekening bedryf, word dit ingevolge die BTW-wet 

geag dat die gemeenskaplike boedel die onderneming bedryf, ofte we1 dat 

die gemeenskaplike boedel die belasbare lewerings maak in die loop of ter 

bevordering van die ~nderneming.~'' 

lndien beide gades afsonderlik vir eie rekening 'n BTW-onderneming bedryf, 

sal elkeen ingevolge die huweliksgoederebedeling die eienaar wees van 'n 

onverdeelde halwe aandeel van elke BTW-onderneming en die meegaande 

ondernemingsbate~.~~~ Wanneer een gade te sterwe kom, beredder die 

eksekuteur nie slegs die eersterwende gade se onverdeelde halwe aandeel 

van die gemeenskaplike boedel nie, maar die gemeenskaplike boedel in 

gehee~.~~ '  

lndien beide gades afsonderlik sylhaar BTW-onderneming bedryf en 

geeneen is 'n BTW-ondernemer nie, omrede die ondernemings (afsonderlik 

324 Ook gesamentlike of gekombineerde boedel genoem. 
325 SARS VAT 413 Guide 32; De Koker en Jenkinson Commentary 19 - 32;  sien par 5. 
326 Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-6 en 8A-10. 
327 Of in 'n handelsnaam. 

Art 51(1). 
329 Van Gijsen 29 April 2001 Sake Rapport 19; Holtzhausen 23 Augustus 1998 Sake 

Rapport 4; Scott Boedels 16. 
33D Art 51(2) gelees met art 46(g). 



beoordeel) nie die registrasiedrernpel oorskry nie, rnoet die eksekuteur, 

wannneer hy die terugwerkende- en vooruitwerkende registrasietoets doen, 

die versarne~ende~~' totale waarde van die belasbare lewerings wat elk in 

die loop of ter bevordering van sylhaar ondernerning rnaak, be reke f~ .~~*  

lndien die versarnelende totale waarde die registrasiedrernpel oorskry, rnoet 

die eksekuteur aansoek doen om die bestorwe gerneenskaplike boedel se 

registrasie as BTW-~ndernerner.~~~ 

Gestel die gerneenskaplike boedel het 'n bate in die vorrn van 'n enkele 

BTW-onderneming en die langslewende gade is testament& aangewys as 

enigste erfgenaam. Terwyl beide nog geleef het, was slegs een gade in 

sylhaar hoedanigheid as natuurlike persoon geregistreer as BTW- 

ondernerner. Ongeag watter gade eerste sterf, die bestorwe 

gerneenskaplike boedel sal daarna die BTW-ondernerner wees. Watter 

gade ook al oorspronklik as BTW-ondernemer geregistreer was, die 

vererwing van sylhaar onverdeelde halwe aandeel in die ~ n d e r n e r n i n g ~ ~ ~  na 

die langslewende sal 'n belasbare lewering vir BTW-doeleindes d a a r s t e ~ . ~ ~ ~  

Daarbenewens word die oordrag van die langslewende se onverdeelde 

halwe aandeel in die BTW-ondernerning na die langslewende ook geag 'n 

belasbare lewering daar te stel. Die reel is dat die bestorwe 

gerneenskaplike boedel dan uitset-BTW rnoet verantwoord teen die 

standaardkoers op die ope-rnarkwaarde van die ondernerning in sy 

g e h e e ~ ~ ~ ~ . ~ ~ '  Alhoewel die langslewende gade dus slegs die onverdeelde 

halwe aandeel erf, vind, BTW-gesproke, oordrag van die BTW- 

ondernerning in sy geheel vanaf die bestorwe gerneenskaplike boedel na 

die langslewende plaas.338 

331 Ook kumulatiewe genoem. 
332 SARS VAT413 Guide 11; De Koker en Jenkinson Commentary 19-18. 
333 SARS VAT413 Guide 11; De Koker en Jenkinson Commentary 19-18. 
334 Dit sluit die ondernemingbates wat nodig is om die onderneming te bedryf in 
335 Genis 31 Mei 1998 Sake Rapport 4. 
338 In stede van op die onverdeelde halwe aandeel van die eersterwende. 
337 Arthur en Erasmus Guideline 132 - 132(A). 

Beneke, Davis en Jooste Estate Planning 8A-10. 



Die langslewende gade word beskou as 'n verbonde persoon met 

betrekking tot die bestorwe gemeenskaplike boede~ .~~ '  Die BTW-implikasie 

van 'n erfregtelike oordrag vanaf die bestorwe gemeenskaplike boedel na 

die langslewende gade is gevolglik dat, tensy die langslewende gade 'n 

BTW-ondernemer is en die BTW-on~iernerning~~~ as lopende saak oorgedra 

word of die ondernemingsbates (indien dit stuksgewys oorgedra word) in 

geheel aangewend gaan word in die loop of ter bevordering van 'n BTW- 

onderneming (ten opsigte waarvan die langslewende gade 'n BTW- 

ondernemer is) van die langslewende gade, die bestorwe gemeenskaplike 

boedel uitset-BTW teen die standaardkoers moet verantwoord op die ope- 

markwaarde van die BTW-onderneming enlof ~ndernemin~sbates.~~'  

Uit die bespreking hierbo blyk dat die bereddering van 'n BTW-onderneming 

wat deel uitmaak van 'n bestorwe gemeenskaplike boedel derhalwe in 

sommige opsigte ongewone regsnadraaie het. Kennis hiervan is 

noodsaaklik vir doelmatige boedelbeplanning. 

17. BTW EN BOEDELSAMESMELTING 

Boedelsamesmelting, verwoord in 'n testament, word dikwels as 

beplanningswerktuig aangewend. As sodanig maak dit deel uit van 

nadoodse boedelbeplanning. Wanneer 'n BTW-onderneming, of 'n gedeelte 

daarvan, testament& betrek word by boedelsamesmelting moet rekening 

gehou word met die BTW-implikasies wat boedelsamesmelting vir die 

onderskeie boedels sal meebring. 

339 De Koker en Kruger VAT 10-9; Divaris 1994 Taxgram 6; Beneke. Davis en Jooste 

340 
Estate Planning 8A-10. 
Sien vn 330. 

34' Beneke. Davis en Jooste Estate Planning 8A-10. 



Wanneer testamentere boedelsamesmelting as beplanningsinstrument 

gebruik word, word gewoonlik van artikel 37 van die ~ o e d e l w e t ~ ~ '  gebruik 

gemaak. 

Normaalweg het g a d e ~ ~ ~ ~  een van twee basiese motiverings vir 

testamentere boedelsamesmelting. Hulle meen of dat dit 'n beter resultaat 

tot gevolg sal h6 as wat die geval sou wees waar hul mekaar oor en weer 

as alleen-erfgename aanwys en die langslewende die goed dan na sylhaar 

dood weer aan die kinders bemaak of hulle wil daardeur 'n werklike 

verkleining van die langslewende se boedel bewerkste~l ig.~~~ In 

eersgenoemde geval is die rede meestal om ter wille van die kinders die 

langslewende te verhinder om sylhaar onverdeelde halwe aandeel van die 

gemeenskaplike345 boedel (of die hele gemeenskaplike boedel) aan 'n 

volgende eggenoot na te ~ a a t . ~ ~ ~  

Die aanvoomerk vir testamentere boedelsamesmelting behels dat twee (of 

rneer) persone hulle afsonder~ike~~' boedels (of gedeeltes van hul 

afsonderlike boedels) ingevolge 'n gesamentlike testament saamsrne~ t~~~  en 

dan in sodanige gesarnentlike testament oor die aldus s a a m g e ~ m e l t e ~ ~ ~  

boedel b e ~ k i k . ~ ~ '  Wat egter dikwels uit die oog verloor word, is dat die 

gades se sterftes normaalweg radikaal verskil wat die finansiele gevolge 

betref.35' 

342 66 van 1965. 
343 Persone wat nie met mekaar getroud is nie kan ook hulle boedels saarnsmelt. " Derksen 1980 MB 1. 
345 In die geval van gades wat binne gemeenskap van goed getroud is. 
346 

347 
Cilliers 1984 De Rebus 504; Davey Handbook 31. 
Dit sluit in die onverdeelde halwe aandeel van die gemeenskaplike boedel van gades 
wat binne gemeenskap van goed getroud is. 

"' Verenig of ineensmelt. 
349 Verenigde of ineengesmelte. 
350 'n Gesamentlike testament is 'n enkele dokument waarin meerdere persone oor hulle 

boedels beskik; Davey Handbook43 - 44,47; Wiechers Testamente 82 - 83: Genis 5 
Julie 1998 Sake Rapport 4. 

35' Cloete Jou Geldsake 5. Dit is beter as die twee sterfgevalle apart in die testament 
hanteer word en die bemakings en bepalings by elke sterfgeval toepaslik aangepas 
word. 



Wanneer 'n egpaar binne gemeenskap van goed trou, vind 'n ander soort 

boedelsarnesmelting plaas. Voor die troue het elke gade sylhaar eie boedel 

gehad en na die troue is daar een gemeenskaplike boedel. Elkeen is 

regtens die eienaar van 'n onverdeelde halwe aandeel van die 

gemeenskaplike boedel. 'n Gade wat binne gemeenskap van goed getroud 

is se "boedel" bestaan dus regskundig uit 'n onverdeelde halwe aandeel 

van die gemeenskaplike boede~.~~'  

Die voltooiing van testarnentdre boedelsamesmelting behels dat die 

langslewende party die testamentere bepalings betreffende 

boedelsamesmelting skriftelik aanvaar (goedkeur).353 Die boedels wat 

sodoende saamsmelt, is dus die eersterwende se bestorwe boedel en die 

langslewende se lewende boedel. 

'n Egpaar wat binne gemeenskap van goed getroud is, kan hul boedels3" 

testamenter saamsrnelt. Vir BTW-doeleindes sal die onverdeelde halwe 

aandele van elke gade desondanks na voltooiing van boedelsamesmelting 

bly voortbestaan. Ten opsigte van huwelike binne gerneenskap van goed 

sal testamentere boedelsamesrnelting dus nie 'n verandering in die BTW- 

aanspreeklikheid normaalweg van krag op gemeenskaplike boedels 

rneebring nie en sal die BTW-gevolge derhalwe dieselfde wees as wat 

h i e r b ~ ~ ~ ~ u i t e e n ~ e s i t  is ten opsigte van gerneenskaplike boedels. 

As die boedeleienaar se BTW-onderneming (hetsy hy ten opsigte d a a ~ a n  

'n BTW-ondernemer is of nie) alreeds ingevolge 'n gesamentlike testament 

betrek is by boedelsamesmelting, of as hy oorweging daaraan skenk om sy 

352 Sien par 16. 
353 Arthur en Erasmus Guideline 132; Abrie, Graham en Liebenberg Boedelbeplanning 

354 
24: Genis 5 Julie 1998 Sake Rapport 4. 
Dit wil se elkeen se onverdeelde halwe aandeel van die gemeenskaplike boedel. 

355 Sien par 16. 



BTW-onderneming by testamentere boedelsamesmelting te betrek, moet hy 

vir doeleindes van sinvolle boedelbeplanning vertroud gemaak word met die 

BTW-gevolge wat as gevolg van a d i a ~ i e ~ ' ~  sal intree. 

In die bespreking hierna word dit geag dat die boedelsamesmelting 

plaasvind tussen boedels (of gedeeltes van boedels) van BTW- 

ondernemers wat buite gemeenskap van goed met mekaar getroud is en 

waar die langslewende geadieer het. Aangesien BTW slegs BTW- 

ondernemings en gepaardgaande ondernemingsbates affekteer, impliseer 

dit noodwendig dat die boedelsamesmelting ten minste BTW-ondernemings 

en die gepaardgaande ondernemingsbates insluit. 

Wanneer die BTW-gevolge bepaal word, word die boedels (of gedeeltes 

van boedels), wat saamgesmelt het, steeds apart van mekaar bejeen. 

Gesien uit 'n BTW-oogpunt het boedelsamesmelting dus tot gevolg dat, 

afsonderlik van mekaar, sowel die b o e d e ~ ~ ~ ~  van die eerstetwende as die 

boedel van die langslewende, belasbare lewerings maak tydens die 

veretwing van die saamgesmelte bates. In teenstelling met die 

gemeenskaplike boedel van gades wat binne gemeenskap van goedere 

getroud word die belasbare lewerings dus nie geag gemaak te word 

deur 'n enkele saamgesmelte boedel nie. 

In die praktyk gee die langslewende party nie die geheel of gedeelte van sy/ 

haar BTW-onderneming en meegaande ondernemingsbates prys nie tensy 

hylsy in ruil daarvoor 'n beperkte reg ten opsigte van die BTW- 

ondernemings en ondernemingbates in die saamgesmelte boedel kry nie. 

356 Adiasie beteken die skriflelike aanvaarding van die boedelsamesmelting deur die 
langslewende party. 

357 Of sodanige gedeelte van die boedel wat by boedelsamesmelting betrek is. 
358 Sien par 16. 



Die beperkte reg is normaalweg in die vorm van 'n vruggebruik of 'n 

gevestigde reg op t rus t - ink~mste~~~ of 'n fideicommissum.360 

Gestel die langslewende gade kry 'n vruggebruik oor die BTW- 

ondernemings in die saamgesmelte boedel en die egpaar se seun kry die 

blote eiendomsreg. Om die BTW-gevolge te bepaal word die lewerings, wat 

deur elk van die bestorwe boedel en die langslewende se boedel gemaak 

word, apart beoordeel. Die lewering van die vruggebruik ten opsigte van die 

BTW-onderneming wat aan die langslewende behoort het, sal geen BTW- 

gevolge h6 nie. Die rede h i e ~ o o r  is dat dit as 'n lewering deur die 

langslewende aan homselflhaarself beskou word en dat dit as sulks nie 'n 

lewering in die loop of ter bevordering van die BTW-ondernerning is nie.36' 

Die BTW-gevolge van die lewering van die vruggebruik en die blote 

eiendomsreg ten opsigte van die BTW-onderneming wat 'n bate in die 

bestowe boedel van die eersterwende is, word h i e r ~ n d e r ~ ~ ~  bespreek. 

Die lewering van die blote eiendornsreg ten opsigte van die langslewende 

se BTW-onderneming word beskou as synde gedoen in die loop of ter 

bevordering van sodanige onderneming. Die BTW-gevolge is dieselfde as 

in die geval van 'n bestowe boedel wat 'n BTW-ondernemer is en die blote 

eiendornsreg ten opsigte van die BTW-ondernerning aan die oorledene se 

seun ~ e r e r f . ~ ~ ~  

Uit die bespreking van die BTW-gevolge van boedelsamesmelting by gades 

wat buite gemeenskap van goed getroud is, blyk dit duidelik dat daar geen 

oor en weer BTW-be'invloeding van die bestorwe boedel en die 

359 lndien die BTW-onderneming enlof ondernemingbates betrek by boedelsamesmelting 
aan 'n testamentere trust bemaak is. 

360 

361 
Van der Merwe PraMyk 237. 
Meyerowitz 1997 Taxpayer 39; Arthur en Erasmus Guideline 132(A). 

362 In oar 18. 
363 ' Sien par 18. 



langslewende se boedel tydens vererwing van die saamgesmelte bates is 

nie. In die algemeen is die BTW-gevolge van die vererwing van die BTW- 

onderneming en ondernemingsbates wat die eersterwende tot die 

boedelsamesmelting bygedra het ooreenkomstig die beginsels h i e r b ~ ~ ~ ~  

bespreek. 

18. BTW EN ERFOPVOLGING VIR DIE BOER 

Daar is tradisioneel sekere werktuie wat die boer, wat 'n BTW-ondernemer 

ten opsigte van sy boerdery is, kan aanwend ter bereiking van sy doelwitte 

om die erfopvolgingsproses so glad moontlik te laat verloop en afhanklikes 

behoorlik versorg na te laat. Die BTW-effek van die aanwending van 

sodanige werktuie moet bepaal word ten einde te beoordeel of, en indien 

we1 hoe, dit die lewensvatbaarheid van die bestorwe boedelplan be'invloed. 

Die vruggebruik is volgens gewoonte een van die belangrikste werktuie wat 

die boer ter bereiking van bogenoemde doelwitte kan aanwend. Dit kan as 

volg prakties toegelig word. Veronderstel die boer is buite gemeenskap van 

goed getroud en sy testament bepaal dat die b ~ e r d e r y ~ ~ ~  aan sy seun 

bemaak word, onderhewig aan 'n vruggebruik ten gunste van sy vrou. Die 

r e ~ t a n t ~ ~ ~  van die boedel is aan sy dogter bemaak. 

Na die boer se afsterwe afsterwe vind, ten opsigte van die boerdery, die 

lewering van 'n ~ r u g g e b r u i k ~ ~ ~  aan die vrou en die lewering van 'n blote 

eiendomsreg aan die seun plaas. Vruggebruik in hierdie konteks is die reg 

om die boerdery te bedryf en die inkomste daaruit te ontvang terwyl die 

boerdery eintlik aan die seun b e h ~ o r t . ~ ~ '  Die ~nderbou ,~~ '  wat nodig is om 

364 In par 15. 
3" Wat byvoorbeeld bestaan uit die plaasgrond, lewende hawe, voertuie, gereedskap en 

boerdefy-implemente. 
366 Oorblywende gedeelte. 
367 Sien vn 54; Davey Handbook 27. 

Vruggebruik kan dus 'n nuttige metode daarstel om afhanklikes behoorlik versorg na 
te laat. 

369 Die plaasgrond, lewende hawe, voertuie, gereedskap en boerdefy-implemente. 



die boerdery voort te sit, word dus aan die vrou gelewer. lndien die reg om 

die boerdery te bedryf en inkomste daaruit te ontvang aktief uitgeoefen 

word, sal die vruggebruik 'n inkomste-verdienende bedrywigheid daarstel. 

Op die veronderstelling dat die boer se vrou of alreeds tydens sy afsterwe 'n 

BTW-ondernemer was (ten opsigte van 'n ander BTW-onderneming) of 

andersins dat sy as BTW-ondernemer ten opsigte van die boerdery 

geregistreer is voor die vruggebruik aan haar gelewer word of dat haar 

registrasie as BTW-ondernemer teruggedateer word deur die 

belastinggaarder tot die datum waarop die vruggebruik aan haar gelewer is, 

en dat sy en die eksekuteur skrifielik ooreenkom dat die boerdery as 

lopende saak oorgedra word en 'n inkomste-verdienende bedrywigheid sal 

wees ten tyde van die oordrag, sal aan al die praktyksvereistes vir die 

lewering van die vruggebruik om as die lewering van 'n lopende saak 

beskou te word, voldoen lndien dit gebeur sal die bestorwe boedel, 

ten opsigte van die lewering van die vruggebruik, uitset-BTW teen die 

nulkoers moet verant~oord.~~ '  

Die seun is nie in staat om met behulp van die blote eiendomsreg die 

boerdery voort te sit nie. Opsigself kan die "uitoefening" van die blote 

eiendomsreg ook nie 'n inkomste-verdienende bedrywigheid daarstel nie.372 

In die opsig sal die lewering van die blote eiendomsreg dus nie aan een van 

die ~ e r e i s t e s ~ ~ ~  vir die lewering van 'n lopende saak voldoen nie. Die BTW- 

gevolg hiervan is dat die bestorwe boedel uitset-BTW teen die 

standaardkoers op die ope-markwaarde van die blote-eiendomsreg moet 

v e r a n t ~ o o r d . ~ ~ ~  Die bestorwe boedel sal slegs die betaling, uit eie sak,375 

370 SARS BTWPraktyknota 14 gelees met art 23(4); Wessels Finansies en Tegniek 22; 
Abrie. Graham en Liebenberg Boedelbeplanning 92. 

371 Divaris 1994 Taxgrarn 6;  Erasrnus 1993 De Rebus 804; Genis 5 Julie 1998 Sake 
Rapport 4; Genis 15 Augustus 1999 Sake Rapporl4. 

372 Divaris 1994 Taxgrarn 7 ;  SARS VAT413 Guide 35. 
373 

374 
Art I l ( l ) (e ) ( i ) (aa )  gelees met par 2.4.1 van BTWPrakyknota 14. 
Art 10(4)(c); Genis 31 Mei 1998 Sake Rapporl4. 

375 Wessels Finansies en Tegniek 25; sien die bespreking onder ( e )  in par 15. 



van uitset-BTW op die lewering van die blote eiendomsreg kan vryspring 

indien die seun 'n BTW-ondernemer is en hy in die loop of ter bevordering 

van sy BTW-onderneming die blote eiendomsreg ten volle (nie slegs 

gedeeltelik nie) aanwend om belasbare lewerings te ~ n a a k . ~ ~ ~  In sodanige 

geval sal, op die veronderstelling dat die seun, indien hy die ope- 

markwaarde vir die blote eiendomsreg betaal het, op 'n volle insetbelasting- 

aftrekking geregtig sou wees, die bestorwe boedel uitset-BTW teen die 

standaardkoers op hoef te verantwoord. 

lndien die seun we1 'n BTW-ondernemer is, maar hy die blote eiendomsreg 

of gedeeltelik of glad nie in die loop of ter bevordering van sy BTW- 

onderneming gaan aanwend om belasbare lewerings te maak nie, sal hy 

uiteraard (sou hy die ope-markwaarde vir die blote eiendomsreg betaal het) 

nie op 'n volle insetbelasting-aftrekking geregtig wees nie. Gevolglik sal die 

bestorwe boedel uitset-BTW moet verantwoord teen die standaardkoers op 

die ope-markwaarde van die blote e i e n d o m ~ r e ~ . ~ ~ ~  

Die ope-markwaarde van die blote eiendomsreg word ooreenkomstig artikel 

3 van die BTW-wet bepaal. Artikel 3(2) omskryf "ope-markwaarde" as die 

vergoeding in geld wat die lewering van die goed gewoonlik op die ope- 

mark sou haal tussen persone wat nie verbonde persone379 is nie. Divaris 

haal 'n plaaslike ontvanger van inkomste aan wat in hierdie verband aan 

horn geskryf het, "It is generally accepted that where a usufruct over a 

property is granted or transferred, the market value of the remaining bare 

dominium is resultantly reduced to nil." Hierop s6 Divaris, "This form of 

valuation is no doubt meant to be adopted only in the context of the Value 

Added Tax and would not apply to other taxes or duties."380 Huidiglik is die 

378 Art 10(4)(c): Genis 31 Mei 1998 Sake Rappod 4. 
377 Die blote eiendomsreg is gelewer sonder vergoeding. 
378 Art 10(4)(c); Divaris 1994 Taxgram 7 ;  Genis 15 Augustus 1998 Sake Rappod4: SARS 

BTW-PraMvknota 14 Dar 2.4.l(e).  
378 

380 
Sien par 1 i. 
Divaris 1994 Taxgram 7 



belastinggaarder se invalshoek tot die bepaling van die ope-markwaarde 

van die blote eiendomsreg gebaseer op artikel 3(4) van die BTW-wet. Die 

artikel bepaal dat indien nie bepaal kan word wat die vergoeding in geld is 

wat die goed gewoonlik op die ope mark sou haal tussen persone wat nie 

verbonde persone is nie, die waarde van die goed bepaal moet word 

ooreenkomstig 'n metode deur die ~omrnissaris~~' g~edgekeur.~'~ In 'n 

i n ~ i ~ t i n ~ s t u k ~ ~ ~  word die metode vewat in arikel 62(l)(c) van die 

lnkom~tebelas t in~wet~~ goedgekeur. Hiewolgens word die jaarlikse 

waarde van die vruggebruik op die eiendom, gekapitaliseer teen 12% oor 

die lewensverwagting van die vruggebruiker, afgetrek van die billike 

markwaarde van die volle eiendomsreg op die e i e n d ~ m . ~ ' ~  Vir 

boerderygrond kan die landbankwaardes gebruik Daar sal 

derhalwe binne die bestorwe boedel vir die uitset-BTW, wat ten opsigte van 

die lewering van die blote eiendomsreg aan die belastinggaarder oorbetaal 

rnoet word, voorsiening gemaak moet word. 

lndien daar nie voorsiening vir die uitset-BTW, wat verantwoord moet word, 

gemaak is nie, kan die bestorwe boedel probleme met likwiditeit3" 

ondewind. Veronderstel die boerdery se markwaarde is R5 miljoen en die 

gade van die boer is 70 jaar oud ten tyde van die boer se afsterwe. Dan sal 

die waarde van die vruggebruik altesame R3 621 642 beloop. Die 

b~ootwaarde~'~ waarop uitset-BTW bereken gaan word, is R1 378 358, wat 

"' Van Binnelandse Inkomste. 
Die relevant gedeelte van art 3(4) lees, 'Waar die ope markwaarde ... nie ... 
vasgestel kan word nie , word die ope markwaarde vasgestel volgens 'n dew die 
Kommissaris goedgekeurde metode wat 'n genoegsame objektiewe benadering van 
die vergoeding in geld wat verkry kan word vir daardie lewering van bedoelde goed of 
dienste voorsien." "' SARS VAT 413 Guide 35. 

384 58 van 1962. 
385 Stack. Cronie en Hamel Belasting 517; Abrie et a1 Boedels 208; SARS VAT 413 Guide - 

36. 
SARS VAT 413 Guide 35; Abrie et a1 Boedels 208; De Koker en Jenkinson 
Commentary 19 - 34. 

"' Sien vn 37. 
Ope-markwaarde van die blote eiendomsreg. 



meebring dat die restant van die boedel, wat aan die dogter nagelaat is, 

R192 970 (synde die bedrag wat as uitset-BTW verantwoord moet word) sal 

rnoet prysgee wanneer die BTW betaalbaar deur of terugbetaalbaar aan die 

bestorwe boedel ten opsigte van die toepaslike belastingtydperk bereken 

lndien daar nie genoegsame kontant in die bestorwe boedel is nie, 

kan dit tot gevolg hb dat ander3'0 boedelbates verkoop moet word om die 

betrokke uitset-BTW, betaalbaar deur die bestorwe boedel, byte bring.391 

As die gade leef tot 80 of 90 jaar kry die seun eers volle eiendomsreg 

wanneer hy self al (na)by aftree-ouderdom is. Wanneer die boer se vrou te 

sterwe korn, "vererf' die vruggebruik na die seun. Dan kan hy die blote 

eiendornsreg, in kombinasie met die vruggebruik, "aanwend" om belasbare 

lewerings te maak. Die "vererwing" van die vruggebruik na die seun word 

nie vir BTW-doeleindes as 'n belasbare lewering beskou nie. Veronderstel 

die seun is hierna 'n BTW-ondernerner ten opsigte van die boerdery. As 'n 

reel kan 'n BTW-ondernemer slegs 'n aftrekking ten opsigte van inset-BTW 

(hetsy werklik of denkbeeldig) eis as hyself die uitgawe aangegaan het in 

die loop of ter bevordering van sy BTW-onderneming. Alhoewel die seun 

geen uitgawe ten opsigte van die verkryging van die blote eiendomsreg 

aangegaan het nie, is hy ingevolge die BTW-wet we1 op hierdie stadium392 

geregtig op 'n insetbelasting-aftrekking ten opsigte van die destydse 

verkryging van die blote eiendomsreg deur Sodoende kan hy die 

uitset-BTW van R192 970 wat destyds tot nadeel van die dogter (as 

restante erfgenaarn) verantwoord is, verhaal. Met hierdie uiteindelike 

verhaling van uitset-BTW in gedagte kan die boer testamenter opdrag gee 

dat die seun 'n bedrag gelykstaande aan die uitset-BTW of aan die 

bestorwe boedel of aan die restante erfgenaam be taa~ .~ '~  DiB 

389 Gous Sake Rapport 4; Cloete Jou Geldsake 3. 
3" D w s nie-boerderybates. 
391 Davey Handbook 10,64; Bruwer Jou Geldsake 4; Genis 31 Mei 1998 Sake Rapport4. 

Die stadium waar hy volle eiendomsreg het. 
393 Art 18(4)(b) gelees met art 16(3); Gous 30 Mei 1999 Sake Rapport 6.  
394 GOUS 30 Mei 1999 Sake Rapport 6 ;  Cloete Jou Geldsake 3. 



bemakingsprys395 het tot gevolg dat die uitset-BTW onregstreeks van die 

seun gevorder word. Die probleem met hierdie opsie is dat indien die seun 

nie die bemakingsprys kan betaal nie, bates van die bestorwe boedel 

rnoontlik verkoop sal moet word om die uitset-BTW te delg.396 Hierdie 

probleem kan onde~ang word deur die seun vroegtydig bewus te maak van 

hierdie finansiele verpligting sodat hy die geleentheid kan h6 om die nodige 

fondse bymekaar te ~ n a a k . ~ ' ~  

'n Wyse waarop moontlik verhoed kan word dat uitset-BTW verantwoord 

moet word deur die bestorwe boedel ten opsigte van die lewering van die 

blote eiendomsreg aan die seun, is om 'n mate van gebruik van die 

boerdery aan die seun te verleen. Byvoorbeeld deur die melkery op die 

plaas aan die seun te bemaak, vry van die ~ruggebruik.~" lndien die seun 

'n BTW-ondernemer is ten opsigte van die melkery is dit nogtans 

onwaarskynlik dat hy die blote eiendomsreg (wat dan geld ten opsigte van 

die res van die boerdery) in geheel gaan aanwend om belasbare lewerings 

te maak in die loop of ter bevordering van.die melkery. 

Die probleem met bogenoemde erfopvolging is dat die seun se hande 

effektief vasgebind word vanwee sy onvermoe om die boerdery vir eie 

rekening te bedryf solank die vruggebruik horn ontneem 'n 

Moontlike oplossing is om die boerdery as 'n lopende saak aan die seun te 

be~naak.~" Dit laat weer die vraag of daar voldoende bates in die restant is 

om die gade behoorlik versorg na te laat. Om die problem te ondewang kan 

die boer spesifieke bemakings (legate) aan die gade en dogter doen en die 

395 ORe we1 bemaaksom. Die seun moet die bedrag betaal as hy die plaas wil erf. 
398 Scott Boedels 8;  Anon Finansies en Tegniek 54; De Lange Finansies en Tegniek 78; 

De Villiers Finansies en Tegniek 26; Abrie et a1 Bestonve Boedels 167. 
397 Of deur bv 'n spaarpolis met ingeboude groei (vir inflasie-doeleindes) uit te neem; 

Scott Boedels 9 ;  Van Gijsen 29 Oktober 2000 Sake Rapport 20. 
398 Genis 15 Augustus 1999 Sake Rapport 4. 
399 Van Gijsen 15 Julie 2001 Sake Rapport 23. 
400 GOUS 30 Mei 1999 Sake Rapport 6. 



restant (wat die boerdery insluit) na die seun laat vererf.4" In plaas van 

spesifieke bemakings aan sy gade kan die boer deur polisse poog om haar 

behoorlik versorg na te laat of andersins testamenter te bepaal dat die seun 

'n jaargeld aan sy ma en 'n spesifieke bemaakbedrag (wat teen 'n vaste 

koers groei of gekoppel is aan 'n persentasie van die waardasie van die 

boerdery) aan die dogter moet betaa1!02 Sodoende sal die boerdery as 'n 

lopende saak na die seun oorgedra word en BTW vermy word. Hierdie 

opvolgbeplanning veronderstel dat die seun afhanklik is van die boerdery- 

inkomste en sowel bereid as bekwaam is om die boerdery te bed~y f .~ '~  

In die geval waar die boer binne gemeenskap van goed getroud is, is die 

boerdery 'n bate van die gemeenskaplike boedel. Alhoewel dit die boer 

persoonlik is wat as BTW-ondernemer geregistreer is, word dit vir BTW- 

doeleindes geag dat die boerdery deur die gemeenskaplike boedel bedryf 

word en kan hy testamenter slegs oor sy onverdeelde halwe aandeel van 

die boerdery b e ~ k i k . ~ ' ~  Tradisioneel word dan van boedelsamesmelting 

gebruik gemaak om 'n sinvolle en doelmatige vererwing te b e w e r k s t e ~ l i ~ . ~ ~ ~  

Boedelsamesmelting het tot gevolg dat die boer en sy gade se onverdeelde 

halwe aandele in die boerdery saamgesmelt word sodat die boerdery reeds 

by die eersterwende se dood as 'n saamgevoegde eenheid kan vererf, 

eerder as die moontlikheid later van verdeelde eienaarskap. Ten einde 

skenkingsbelasting te vermy, vererf die boerdery dan in geheel aan die 

seun onderworpe aan 'n vruggebruik oor die hele, of s6 die helfte daawan, 

401 

402 
Gous 30 Mei 1999 Sake Rapport 6. 
Badenhorst Finansies en Tegniek 39; De Villiers Finansies en Tegniek 26; Wiechers 
Testarnente 80 -81. 

403 Anon Finansies en Tegniek 54; De Villiers Finansies en Tegniek 26. 
404 Sien par 16. 
405 Sien par 17. 



ten gunste van die langslewende. Die BTW-implikasies van 

boedelsamesmelting is alreeds406 bespreek. 

Ander, in die praktyk minder gewilde, werktuie wat die boer kan aanwend 

om die uiteindelike erfopvolgingsproses so glad moontlik te laat verloop en 

afhanklikes behoorlik versorg na te laat, is fideicommissum, usus, habitatio, 

weidingsregte en bemakings aan testamentere trusts. Alles wat met 

beperkte regte407 bereik kan word, kan met 'n trust bewerkstellig word en 

boonop met meer voordelige gevolge, byvoorbeeld ten opsigte van 

inkomstebe~asting.~~~ 

Vir die boer wat oorweging daaraan skenk om een of meer van hierdie 

werktuie ter uitvoering van sy bestorwe boedelplan aan te wend, is die 

BTW-gevolge wat dit vir sy bestorwe boedel as BTW-ondernemer gaan 

inhou iets waarvan hy hornself deeglik moet vergewis. Die situasie wat horn 

in die praktyk voordoen, is dat die boer die bemaking van sy BTW- 

onderneming enlof ondernemingsbates aan 'n bepaalde erfopvolger 

onderhewig stel aan, byvoorbeeld 'n fideicommissum,409 usus, habitatio of 

weidingsregte ten gunste van 'n ander begunstigde. 

Die BTW-gevolge van die vererwing van een of meer van 'n fidusidre 

belang, gebruiksreg, bewoningsreg of weidingsreg ten opsigte van 'n BTW- 

onderneming of -0ndernemingsbate wat deel uitmaak van die bates in 'n 

bestorwe boedel wat 'n BTW-ondernemer is, is ooreenkornstig die beginsels 

alreeds410 bespreek. 

406 In par 17. 
407 Vruggebruik, fideicommissum (fidusigre belang), usus, habitatio, weidingsregte en 

jaargelde. 
408 Van der Mewe Prakfyk 262. 

Davey Handbook 27 - 29. 
'lo Sien par 15. 



Waar uitset-BTW op erfgoed dus deur 'n bestorwe boedel, in plaas van die 

betrokke regstreekse erfopvolger, betaalbaar sal wees, moet die 

boedeleienaar poog om maatreels in te stel waardeur sodanige erfopvolger 

onregstreeks die las ten opsigte van die uitset-BW moet dra.4" 

Dit staan soos 'n paal bo water dat 'n sorgvuldig beplande bestorwe boedel, 

in besonder sover dit die BTW-aanspreeklikheid as gevolg van veretwing 

van 'n BTW-onderneming en ondernemingsbates betref, die waardevolste 

nalatenskap vir 'n boer se gesin of afhanklikes is.412 

Gedagtig aan die werktuie wat die boer, hetsy hy 'n BTW-ondernemer is of 

nie,413 tradisioneel aanwend in nadoodse boedelbeplanning, sal BTW 'n 

wolk wees wat voortdurend oor sy boedelplanne hang. 

19. BTW EN EKSEKUTEURSFOOIE 

Ten opsigte van eksekuteursfooie ontstaan die vraag of die bestorwe 

boedel, as BTW-ondernemer, op 'n insetbelastingkrediet ten opsigte van 

inset-BTW betaal op eksekuteursdienste geregtig is. 

As die eksekuteur 'n BTW-ondernemer is en sy eksekuteurspligte verrig het 

in die loop of ter bevordering van sy onderneming, moet hy uitset-BTW 

verantwoord teen die standaardkoers op sy ~ e r g o e d i n ~ . ~ ' ~  Dieselfde 

beginsel geld as die eksekuteur se werkgewer 'n BTW-ondernemer is en hy 

sy eksekuteurspligte verrig het in die loop of ter bevordering van sy 

werkgewer se ~nderneming.~ '~ As die eksekuteur we1 'n BTW-ondernemer 

is, maar nie sy eksekuteurspligte verrig het in die loop of ter bevordering 

41 1 

412 
Cloete Jou Geldsake 3 .  
Bruwer Jou Geldsake 4. -~ ~ ~ -~ -~ ~ 

413 Omrede die belasbare lewerings wat hy maak nie die registrasiedrempel oorskry nie. 
4'4 Art 7: SARS VAT 413 Guide 47. 
415 Clegg Practical Guide 94; De Koker en Jenkinson Commentary 19-43 



van sy BTW-onderneming nie, sal hy geen uitset-BTW hoef te verantwoord 

op sy vergoeding nie.416 

Die vraag ontstaan of die bestorwe boedel wat 'n BTW-ondernemer is 'n 

voordeel het bo die bestorwe boedel wat nie 'n BTW-ondernemer is nie in 

die sin dat dit 'n insetbelasting-aftrekking kan eis ten opsigte van die BTW 

wat die eksekuteur op sy dienste gehef het. Die antwoord is dat die 

bestorwe boedel, wat 'n BTW-ondernemer is, we1 tot 'n mate 'n 

insetbelasting-aftrekking kan eis ten opsigte van die BTW wat die 

eksekuteur op sy dienste gehef het. 

Die reel in hierdie verband kan soos volg opgesom word: Waar dienste aan 

'n BTW-ondernemer gelewer word ten einde hom in staat te stel om 

goedere of dienste in die loop of ter bevordering van die bedryf van sy 

BTW-onderneming te lewer, sal die BTW gehef op die lewering van die 

dienste aan hom kwalifiseer (hetsy ten volle of gedeeltelik) as 'n 

insetbelasting-a~rekking.~' Die dienste wat die eksekuteur aan die 

bestorwe boedel gelewer het, het die bestorwe boedel onder andere in 

staat gestel om die BTW-onderneming en die ondernemingsbates 

gedurende die beredderingsproses aan die koper(s) enlof erfopvolger(s) te 

lewer. 

Sodanige insetbelasting-aftrekking word geeis teen die uitset-BTW wat die 

bestorwe boedel moet verantwoord op die tegeldemaking enlof vererwing 

van 'n BTW-onderneming enlof ondernemingsbates. Die insetbelasting- 

aftrekking word egter beperk tot die mate wat die BTW gehef deur die 

eksekuteur verband hou met die tegeldemaking enlof vererwing van 'n 

BTW-onderneming enlof ondernemingbates gedurende die 

416 Art 7; De Koker en Kruger VAT 3-8. 
417 Arthur en Erasmus Guideline 113; SARS VAT 413 Guide 48 
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bereddering~~roses.~'~ Om te bepaal watter persentasie van die BTW 

gehef deur die eksekuteur as insetbelasting-aftrekking geeis kan word, 

word die totale waarde van die BTW-onderneming(s) en 

ondernemingsbates gedeel deur die totale waarde van al die bates in die 

bestorwe boedel en die antwoord vermenigvuldig met 1 0 0 . ~ ' ~  

20. VOORSlENlNG VIR DIE BESTORWE BOEDEL SE BTW- 

AANSPREEKLIKHEID 

'n Gebrek aan kontant in 'n bestorwe boedel kan 'n vertraging in die 

bereddering daarvan meebring. Die boedeleienaar moet daarteen waak dat 

een of meer van die belangrikste (hetsy in terme van geldwaarde, sentiment 

of andersins) bates in sy bestorwe boedel noodgedwonge te gelde gemaak 

moet word ten einde sy bestorwe boedel in staat te stel om sy BTW- 

aanspreeklikheid as gevolg van die tegeldemaking of vererwing van 'n 

BTW-onderneming enlof ondernemingsbates na te kom. Daar moet dus 

veiligheidshalwe bepaal word watter (indien enige) BTW-aanspreeklikheid 

die boedeleienaar se nadoodse beplanning tot gevolg sal he, indien hy te 

sterwe sou kom. 420 

As die BTW-ondernerner of die boedeleienaar wat 'n BTW-onderneming 

bedryf, maar nie 'n BTW-ondernemer is nie, se testament6re plan om die 

erfopvolgingsproses so glad moontlik te laat verloop en afhanklikes 

behoorlik versorg na te laat, tot gevolg sal he dat uitset-BTW voortspruitend 

uit die tegeldemaking of vererwing van die BTW-ondernerning(s) en BTW- 

ondernemingsbates deur die bestowe boedel in plaas van die regstreekse 

oordragnemer gedra moet word, moet besin word oor waar die kontant 

daarvoor vandaan sal k ~ m . ~ ~ '  Versuim om dit te doen kan tot gevolg he dat 

''' Art 17; SARS VAT413 Guide 48. 
419 Arthur en Erasmus Guideline 114. 
420 De Villiers 1981 MB 43 - 44. 
42' Wessels Finansies en Tegniek 22. 



die boedeleienaar se boedelbeplanning tot 'n mindere of meerdere mate 

skipbreuk kan ly. 

Daar is verskeie moontlikhede, wat die boedeleienaar kan volg, 

byvoorbeeld: 

(a) Daar word nie testamenter of andersins vir die uitset-BTW, wat nie deur 

die oordragnemer gedra word nie, begroot nie. Dit sal tot gevolg he dat 

die uitset-BTW uit die restant van die bestorwe boedel gedelg word. 

Aangesien die restante erfgename se erfporsies ooreenkomstig die 

omvang van die uitset-BTW verklein word, vereffen hulle onregstreeks 

die uitset-BTW. As die restant nie oor voldoende kontant beskik nie sal 

die uitsetbelasting in effek 'n kontanttekort veroorsaak. Dit kan op sy 

beurt die verkoop van kernbates of waardevolle bates teen laer as hulle 

markwaarde tot gevolg hf3.422 Sornmige erfopvolgers kan dan moontlik 

nie die volle voordeel, wat die boedeleienaar vir hul in die vooruitsig 

gestel het, ontvang nie. 

(b) Daar kan testament& opdrag gegee word dat die erfopvolger(s) van die 

BTW-onderneming enlof ondernemingsbates ten opsigte waarvan 

uitset-BTW deur die bestorwe boedel in plaas van die oordragnemer 

gedra sal moet word, 'n bemakingsprys gelykstaande aan die uitset- 

BTW aan die bestorwe boedel betaa~.~ '~  Sodoende word die uitset- 

BTW-las na die erfopvolger(s) verskuif. As sodanige erfopvolger 'n 

BTW-ondernemer is en die ondernemingsbate(s) in geheel in sy BTW- 

onderneming aangewend gaan word om belasbare lewerings te maak, 

sal hy 'n insetbelasting-aftrekking gelykstaande aan die bemakingsprys 

kan eis. Sodoende sal hy die bemakingsprys verhaa~.~ '~ 

422 De Villiers 1981 MB 44: Gous 30 Mei 1999 Sake Rapport 6;  Abrie. Graham en 
Liebenberg Boedelbeplanning 60. 

423 Gous 30 Mei 1999 Sake Rapport 6;  Cloete Jou Geldsake 3. 
424 Art 18(4)(b) gelees met art 16(3); Gous 30 Mei 1999 Sake Rapport 6 .  



(c) Daar kan testamenter bates vir tegeldemaking geoormerk word ten 

einde die bestorwe boedel se aanspreeklikheid vir uitset-BTW af te 10s. 

Daar moet egter gelet word op bates (hetsy persoonlike bates of BTW- 

ondernemingsbates) wat, weens hulle aard, heelwat in waarde kan 

verminder bloot as gevolg van die boedeleienaar se afsterwe. 

(d) Daar kan lewen~versekering~'~ uitgeneem word, wat genoegsaam aan 

die bestorwe boedel sal uitbetaal om die negatiewe uitwerking van die 

uitset-BTW op die restant te neutra~iseer.~'~ Lewensversekering kan 

beskou word as 'n  eni in^.^'' Die premie, wat betaal word, kan as rente 

op die lening beskou word. Gemeet aan die versekerde bedrag, sal die 

premie veel laer wees as die rente op enige ander lening wat by 'n 

finansiele instelling verkry word. Boonop hoef die lening nie terugbetaal 

te word nie, maar word dit met die dood van die boedeleienaar uitgewis. 

Geld wat op lewensversekering betaal word, is geld in die water, en is 

bloot daarop gerig om die risiko vir diegene wat van die boedeleienaar 

afhanklik is, te ~eminder.~" Die boedeleienaar moet die moontlikheid 

dat die versekeraar die eis om die een of ander rede mag repudieer in 

aanmerking neerr~.~" Die opbrengs van 'n versekeringspolis sal, vir 

boedelbelastingdoeleindes, die belasbare bedrag van die bestorwe 

boedel verhoog en kan sodoende aanleiding daartoe gee dat 

boedelbelasting op die bestorwe boedel gehef word of andersins die 

boedelbelasting, wat alreeds gehef word, verhoog. 

425 Ook lewensdekking genoem. 
426 Bruwer Jou Geldsake 4; Van Gijsen 18 Maart2001 Sake Rapport 21; Abrie, Graham 

427 
en Liebenberg Boedelbeplanning 65. 

428 
Laurie Finansies en Tegniek 44. 
De Lange Finansies en Tegniek 47. 

429 Rutherford Finansies en Tegniek 59. 



(e) Daar kan alreeds tydens die boedeleienaar se lewe bepaalde roerende 

bates in kontant of in bates van 'n meer likiede aard430 omskep word.431 

Die boedeleienaar moet die groeipotensiaal in geldwaarde van die bates 

ten opsigte waarvan die bestorwe boedel 'n aanspreeklikheid vir uitset-BTW 

sal oploop in aanmerking neem aangesien dit die omvang van die uitset- 

BTW, wat verantwoord sal moet word, kan ~e rhoog .~~ '  

21. SAMEVAlTlNG EN GEVOLGTREKKING 

Die doel van hierdie studie was om die belang van BTW vir 

boedelbeplanning te bepaal. BTW is van belang vir voordoodse 

boedelbeplanning indien die boedeleienaar 'n BTW-ondernemer is en vir 

nadoodse boedelbeplanning indien die bestorwe boedel 'n BTW- 

ondernemer gaan wees of moontlik gaan wees. lndien die boedeleienaar 

ten tye van sy afsterwe in sy hoedanigheid as natuurlike persoon 'n BTW- 

ondernemer is, sal sy bestorwe boedel ook 'n BTW-ondernemer  wee^.^^^ 

lndien die boedeleienaar ten tye van sy afsterwe in sy hoedanigheid as 

natuurlike persoon vir eie rekening 'n onderneming bedryf wat belasbare 

lewerings (soos omskryf in die BTW-wet) maak, maar hy is nogtans nie 'n 

BTW-ondernemer nie, bestaan die moontlikheid dat sy bestorwe boedel 'n 

BTW-ondernemer sal wees. Hiermee word bedoel dat sy bestorwe boedel 

ingevolge die bepalings van die BTW-wet moontlik as BTW-ondernemer 

geregistreer sal moet 

As die bestorwe boedel nie 'n BTW-ondernemer is nie, is die enigste belang 

430 Bv genoteerde aandele. 
43' De Villiers 1981 MB 44. 
432 De Villiers 1981 Mi3 42. 
433 Sien par 7. 
434 Sien par 6. 



wat BTW vir die bestorwe boedel het die BTW wat deur die eksekuteur 

(indien hy die bereddering in die loop of ter bevordering van sy 

ondernerning ten opsigte waarvan hy 'n BTW-ondernerner is, doen) gehef 

Tydens die bereddering van 'n bestorwe boedel, wat 'n BTW-ondernerner 

is, word slegs daardie bates wat in geheel of gedeeltelik aangewend is in 

die loop of ter bevordering van die BTW-ondernerning(s) deur die BTW-wet 

geraak.436 

Sowel die BTW-ondernerner as die boedeleienaar wat vir eie rekening 'n 

BTW-ondernerning bedryf, rnaar nie 'n BTW-ondernerner ten opsigte 

d a a ~ a n  is nie, rnoet vir doeleindes van sinvolle nadoodse 

boedelbeplanning vasstel hoe die BTW-aanspreeklikheid van sy bestorwe 

boedel die haalbaarheid van doelwitte, gestel ingevolge die bestorwe 

boedelplan, negatief mag be'invloed. 437 

BTW-gevolge vir 'n bestorwe boedel, wat 'n BTW-ondernerner is, is te wyte 

aan die feit dat die BTW-ondernerning en ondernerningsbates gedurende 

die beredderingsproses te gelde gernaak word (deur dit te verkoop) enlof 

verdeel word (aan erfopvolgers oorgedra word). Sowel die tegeldernaking 

(likwidasie) as die verdeling (uitdeling of distribusie) van sodanige bates 

word geag gedoen te word in die loop of ter bevordering van die BTW- 

ondernerning en stel gevolglik belasbare lewerings vir BTW-doeleindes 

daar. Op hierdie belasbare lewerings rnoet daar uitset-BTW deur die 

eksekuteur as verteenwoordigende BTW-ondernerner verantwoord word. 

435 Sien par 19. 
436 

437 
Sien para I 3  - 15 
Sien para 6 en 7. 



BTW-aanspreeklikheid vir die bestorwe boedel behels dus die verpligting 

om uitset-BTW te hef en aan die belastinggaarder oor te betaal. Uitset-BTW 

in hierdie konteks is die BTW wat die eksekuteur hef (en gelyktydig of 

daarna vorder) op die lewering van die BTW-onderneming enlof 

ondernemingsbates aan die koper(s) enlof erfopvolger(s). Uitset-BTW word 

gehef teen 'n koers van 14% (standaardkoers) of 0% (nulkoers) op die 

waarde van die  eweri in^.^^' 

Slegs die heffing van uitset-BTW teen die standaardkoers lewer BTW- 

aanspreeklikheid op. Solank die uitset-BTW ten volle gevorder word van die 

regstreekse oordragnemer (koper, begiftigde of erfopvolger) spruit daar, 

geld-gesproke, geen negatiewe implikasies vir die lewende of bestorwe 

boedel voort nie. Wanneer die uitset-BTW egter slegs gedeeltelik of glad 

nie gevorder word van die oordragnemer nie, word onderskeidelik die res 

van die uitset-BTW of al die uitset-BTW "gevorder" van die lewende of die 

bestorwe boedel. Met "gevorder" word bedoel dat die betrokke boedel dan 

uit eie sak die res of al die uitset-BTW rnoet dra. Die betrokke boedel kan 

nie hierdie uitset-BTW van die oordragnemer verhaal nie. Hierdie 

"vordering" van uitset-BTW van die bestorwe boedel kan enersyds 'n 

kontanttekort in die bestorwe boedel veroorsaak en andersyds die 

boedeleienaar se planne, om sy afhanklikes behoorlik versorg na te laat, 

verydel. Indien 'n lewering sodanige geldlas op die bestorwe boedel in plaas 

van die regstreekse oordragnemer sal plaas, rnoet die moontlikheid 

ondersoek word om die las onregstreeks na die oordragnemer te skuif. 

lndien 'n skuiwing nie moontlik is nie of daarteen besluit word, sal besin 

rnoet word oor die daarstelling van 'n gebeurlikheidsplan ten einde die 

ongewenste tegeldemaking van boedelbates ten einde die uitset-BTW te 

betaal, te v o ~ r k o m . ~ ~ ~  

438 

439 
Sien para 7. 9 en 10. 
Sien para 14. 15, 18 en 20. 



Vir doeleindes van nadoodse beplanning moet, ten opsigte van die 

boedeleienaar wie se bestorwe boedel 'n BTW-ondernemer sal wees of 

rnoontlik sal wees, bepaal word watter testamentere lewerings en wanneer 

testamentere lewerings van BTW-ondernemings en ondernerningsbates 

aan oordragnemers (kopers en erfopvolgers) 'n gedeeltelike of algehele 

vordering van uitset-BTW van die bestorwe boedel in plaas van die 

oordragnerner sal veroorsaak. Die faktore wat hierin 'n rol speel is: 

die ornvang van die verkoping of erfopvolging; 

die ornvang van die vergoeding (indien enige) betaalbaar deur die 

oordragnemer vir die BTW-onderneming enlof ondernerningsbates; 

die aard van die verhouding tussen die boedeleienaar (bestorwe boedel) 

en die oordragnemer en 

die BTW-status van die ~ordragnerner .~~~ 

Buiten enkele uitsonderings sal enige BTW-onderneming of 

ondernemingsbate wat na 'n verbonde persoon vererf en wat nie in geheel 

aangewend gaan word in 'n BTW-ondernerning om belasbare lewerings te 

maak nie, tot gevolg he dat die bestorwe boedel die uitset-BTW, bereken op 

die verskil tussen die ope-markwaarde en die bemakingsprys (indien betaal 

en rninder is as die ope-markwaarde) van sodanige BTW-onderneming of 

ondernerningsbate, sal moet dra. Die BTW-irnplikasies sal dieselfde wees 

indien die BTW-ondernerning of ondernemingsbate aan 'n verbonde 

persoon geskenk word. 

Ook buiten enkele uitsonderings sal enige BTW-ondernerning of 

ondernerningsbate wat aan 'n verbonde persoon verkoop word deur of die 

BTW-ondernemer of deur of namens die eksekuteur van 'n bestorwe boedel 

wat 'n BTW-ondernerner is, tot gevolg he dat die BTW-ondernerner of 

bestorwe boedel uitset-BTW, bereken op die verskil tussen die ope- 

440 Sien para 9, 11 - 17. 
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markwaarde en die geldvergoeding (indien minder as die ope-markwaarde), 

sal moet dra. 

Die boedeleienaar se boedelbeplanningsprioriteite is bepalend ten opsigte 

van die benadering wat deur horn gevolg moet word met betrekking tot sy 

lewende en bestorwe boedel se werklike of potensiele aanspreeklikheid vir 

uitset-BTW op die lewering van 'n BTW-onderneming enlof 

ondernemingsbates. 'n Boedeleienaar se doelwitte ten opsigte van 

voordoodse en nadoodse boedelbeplanning is nie altyd onderling 

versoenbaar en wedersyds haalbaar nie. Duidelikheidshalwe moet die 

boedeleienaar sy doelwitte prioriteitsgewys (voorrangsgewys) rangskik. Hoe 

hoer die verrnyding van die bestorwe boedel se aanspreeklikheid vir die 

betaling van uitset-BTW op die vererwing of tegeldemaking van 

ondernemingsbates op die lys van prioriteite is, hoe belangriker sal dit wees 

om die beplanning aktief daawolgens aan te pas. Hierdie doelwit rnoet dan 

oorweeg word in onderlinge verband met ander doelwitte, soos 

byvoorbeeld: 

om bestendigheid in die voortbestaan, groei en bestuur van die BTW- 

onderneming te verseker; 

om onnodige uiteenvalling van die bestorwe boedel te voorkom; 

om voorsiening te rnaak vir die ordelike verdeling van die bates in die 

bestorwe boedel; 

om twis en wedywering tussen erfopvolgers uit te skakel en 

om die bereddering van die bestorwe boedel te vergemaklik. 

Belastingvermyding is nie alles nie. Die doelmatigheid van 'n boedelplan 

behoort nie opgeoffer of onder verdenking gebring te word bloot om die 

bestorwe boedel van 'n las ten opsigte van uitset-BTW te vrywaar nie. 



lndien die bestorwe boedel uitset-BTW moet verantwoord teen die nulkoers 

of teen die standaardkoers op nu1 (indien die lewering sonder teenprestasie 

geskied) of teen die standaardkoers op die geldvergoeding betaal of teen 

die standaardkoers op die ekwivalent in geld van die teenprestasie gelewer, 

sal die lewering van die BTW-onderneming enlof ondernemingsbates geen 

druk op die kontantvloei in die bestorwe boedel plaas nie. 

Die bereddering van 'n bestorwe boedel wat nie 'n BTW-ondernemer is nie, 

is minder administrasie-intensief as een wat 'n BTW-ondernemer is. In 

laasgenoernde geval is die eksekuteur as verteenwoordigende BTW- 

ondernemer addisioneel belas met die nakoming van al die verpligtinge 

deur die BTW-wet opgel6. Nogtans behoort die bereddering van 'n 

bestorwe boedel wat 'n BTW-ondernemer is nie langer te neem as die van 

'n bestorwe boedel wat nie 'n BTW-ondernemer is nie. 
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