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OPSOMMING 

Die bestaande belastingaansporingsmaatreels in Suid-Afrika is nagevors. 

Belastingaansporingsmaatreels wat vroeer in gebruik was, is ook onder

soek. 

Aandag is gegee aan die kontantaansporingsmaatreels wat vir vervaardi

gingsondernemings beskikbaar is in Suid-Afrika. Programme wat deur onder 

andere die Nywerheid-Ontwikkelingskorporasie van Suid-Afrika Beperk en 

die Kleinsake-Ontwikkelingskorporasie aangebied word is ondersoek. 

Ondersoek is ingestel na die bevindings van die Margo kommissie Verslag 

wat in 1986 uitgereik is. Die verslag van die Katz-kommissie wat in 1994 

uitgereik is, is ook nagevors. Aandag is gegee aan die 1994, 1995 en 

1996 begrotings asook sommige van die aspekte van die Algemene Ooreen

koms op Tariewe en Handel. 

Die belastingkoerse en aansporingsmaatreelsprogramme wat deur die Ver

enigde State van Amerika, Verenigde Koninkryk en Kanada beskikbaar ge

stel word aan ondernemings is ondersoek. 

Moontlike oplossings vir die probleme wat tans ondervind word in Suid

Afrika se aansporingsmaatreelstelsel is geformuleer. 

(xi} 



SUMMARY 

The existing tax incentives in South Africa were researched. Tax incen

tives that were previously in use, were also investigated. 

Attention was given to the cash incentives available to manufacturing 

enterprises in South Africa. Amongst others the programmes offered by 

the Industrial Development Corporation of South Africa Limited and the 

Small Business Development Corporation were investigated. 

The findings of the Margo Commission Report issued in 1986 were inves

tigated. The Katz Report issued in 1994 was also researched. Attention 

was given to the 1994, 1995 and 1996 budgets as well as some of the 

aspects of the General Agreement on Tariffs and Trade. 

The taxation rates and incentive programmes available to enterprises in 

the United States of America, United Kingdom and Canada were investi 

gated. 

Possible solutions for the problems currently experienced in South 

Africa with regard to incentives have been formulated. 

(xi i) 



KEY TERMS 

Tax incentives; Cash incentives; Manufacturing enterprises; Decentrali

sation; Homelands; General Agreement on Tariffs and Trade; General Ex

port Incentive Scheme; Industrial Development Corporation of South Afri

ca; Regional Industrial Development Programme; Small Business Develop 

ment Corporation. 
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HOOFSTUK 1 

AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING 

1.1 AGTERGROND 

Dit is seker nie oordrewe om te se dat 'n gesonde ekonomie in Suid-Afri

ka grotendeels afhanklik is van die groei van die Suid-Afrikaanse ver 

vaardigingsektor nie. 

Suid-Afrika beskik oor basiese hulpbronne, volop arbeid, lae koste grand 

en geboue asook vele ander faktore wat dit vir binnelandse sowel as bui

telandse individue en maatskappye aanloklik behoort te maak om hier te 

investeer. 

Die vo 1 gehoue dub be 1 syfer- i nfl as i ekoers, hande 1 sbo i kot te, 1 ae ekonomi ese 

groeikoers en onrus in die land het egter tot lae investering gely en 

daar word sedert 1981 deur die Streeknywerheidontwikkelingsprogram van 

Suid-Afrika gepoog om die ontwikke1ing van ondernemings in onderskeie 

streke in Suid-Afrika aan te moedig. 

Verskeie tipes finansiering en skemas word onder andere ook deur die Ny

werheid-Ontwikkelingskorporasie van Suid-Afrika Beperk en die Kleinsake

Ontwikkelingskorporasie aan potensiele beleggers beskikbaar gestel. 

Be1astingaansporingsmaatreels is ook beskikbaar wat daarop gemik is om 

beleggings en groei te stimuleer. Dit gebeur egter soms dat hierdie aan-
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spori ngsmaatreel s ni e meer deur die Kommi ssari s van Bi nnel andse Inkomste 

as relevant geag word nie en dan word dit uitgefaseer wat dan wesenlike 

implikasies vir ondernemings tot gevolg het. 

Die Margo-kommissie het onder andere aandag gegee aan die aansporing 

stelsel in Suid-Afrika en voor en nadele is uitgewys. 

11Die Kommissie kon nie bemerk dat daar in die verlede 'n kon
sekwente beleid met betrekking tot die verlening van belasting
aansporings was nie. Sulke aansporings is dikwels ingevoer om 
tekortkominge op sekere terreine van ekonomiese bestuur aan te 
vul sodat die maatskappysektor nie beter daaraan toe sou wees 
nie. Ta77e is blykbaar op 'n ad-hoc grondslag ingevoer en die 
doelmatigheid daarvan is nie gereeld hersien nie. Die gevolg is 
'n hele rits bepalings, beskryf as aansporings, vir 'n wye ver
skeidenheid bedrywighede, sodat investering en ekonomiese be
drywighede nou in groot mate meer deur oorwegings van 'belas
tingdoelmatigheid' befnvloed word as deur ekonomiese voordele. 11 

(Margo 1986: 297) 

Daar was oak 'n in diepte ondersoek gedoen deur die Katz-kommissie in 

1994 waartydens daar ondersoek ingestel is na die huidige belastingstel

sel in Suid-Afrika. 

11ft is clear therefore that an overhaul of the existing system 
of tax incentives is much needed." (Katz 1994:203) 

In die derde interim verslag van die Katz-kommissie wat in November 1995 

gepubliseer is het die kommissie weereens nog nie finale aanbevelings 

kon maak oar die aansporingsmaatreels wat hulle vir Suid-Afrika se 

ekonomie aanbeveel nie. 

"The Commission sti 77 requires to investigate numerous addi
tional matters which it proposes to address in a further inte
rim report to be published next year. Topics still to be co
vered include the following: 
(f) further aspects of tax incentives 
(Katz 1995:5) 
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1.2 PROBLEEMSTELLING 

1.2.1 Hoofdoelwit 

Die hoofdoelwit is om die rol van belasting en ander kontantaanspo

ringsmaatreels beskikbaar vir vervaardigingsondernemings in Suid-Afrika 

te ondersoek. 

1.2.2 Newedoelwitte 

Die eerste newedoelwit is om 'n studie te doen van die belastingaanspo

ringsmaatreels wat beskikbaar is vir vervaardigingsondernemings in Suid 

Afrika. 

Die tweede newedoelwit is om 'n studie te doen van die kontantaanspo

ringsmaatreels wat beskikbaar is vir vervaardigingsondernemings in Suid

Afrika. 

Die derde newedoelwit is om 'n studie te doen van huidige en toekomstige 

ontwikkelinge van toepassing op aansporingsmaatreels in Suid-Afrika. 

Die vierde newedoelwit is om 'n studie te doen van die ander faktore wat 

ook 'n rol speel by die totstandkoming van ondernemings. 

Die vyfde newedoelwit is om 'n studie te doen van aansporingsmaatreels 

beskikbaar vir vervaardigingsondernemings in die Verenigde State van 

Amerika, Verenigde Koninkryk, Australie en Kanada. 
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Die sesde newedoelwit is om voorstelle vir moontlike verbetering 

te oorweeg waar leemtes blootgele word. 

1.3 HIPOTESE 

Dit word aanvaar dat belastingaansporingsmaatreels daargestel word as 

motivering vir ondernemings. Die getuienis met hierdie strekking is eg

ter nog nie sterk genoeg om die maatreel te gebruik as grondsl ag vir be 

lastinghervorming nie. 

Die impl ikasies van die uitfasering en/of koersveranderings van aan

sporingsmaatreels kan egter verreikende gevolge op ondernemings he. 

Saam met belastingaansporingsmaatreels is daar kontantaansporingsmaat

reels. Voorbeelde hiervan is langtermynlenings teen lae rentekoerse, 

finansiering van kapitaalgoedere indien dit uitgevoer word en vele an

der. 

Die kontantaanspori ngsmaatreel s wat kontraktuee 1 daargeste 1 word a an 

klein tot groot ondernemi ngs is kwant i fi seerbaar en ondernemi ngs kan be

grotings aanpas om die toekomstige verpligtinge nate kom. Hierdie aan

sporings blyk dus nuttig te wees vir ondernemings wat bystand benodig 

by oprigting en/of addisionele uitbreiding en is nie bedoel om onbeperk 

in die toekoms benut te word nie. 

Leemtes en probleme ten opsigte van belastingaansporingsmaatreels is 

reeds deur die Margo-kommissie uitgewys (Margo 1986:26). Die Katz-
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kommissie het weereens ondersoek ingestel na die belastingstelsel in 

Suid-Afrika wat daarop dui dat daar tekortkominge en moontlike wysigings 

binnekort in die bestaande stelsel gaan plaasvind (Katz 1995:6). 

'n Ondersoek na die bestaande aansporingsmaatreels sal hierdie leemtes 

in perspektief plaas om aanbevelings daaroor te maak, waar moontlik ook 

met verwysing na maatreels in die buiteland. 

1.4 AFBAKENING VAN PROBLEEMSTELLING 

Hierdie studie handel oor die rol van belasting- en ander kontantaanspo

ringsmaatreels in Suid-Afrika. Dit is egter nie bedoel om 'n studie van 

alle ander maatreels en faktore wat 'n rol mag speel te wees nie. 

1.5 AFKORTINGS 

BTW Belasting op Toegevoegde Waarde 

EMA Uitvoerbemarkingsbystand 

GATT Algemene Ooreenkoms op Tariewe en Handel 

GElS Algemene Uitvoeraansporingskema 

GKN Gefedereerde Kamer van Nywerhede 

HOP Heropbou- en Ontwikkelingsprogram 

KBI Kommissaris van Binnelandse Inkomste 

KSOK Kleinsake-Ontwikkelingskorporasie Beperk 

NOK Nywerheid-Ontwikkelingskorporasie van Suid-Afrika Beperk 

PWV Pretoria, Witwatersrand en Vereeniging-gebied 

RDP Streeksontwikkelingsprogram 
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RIDP 

SAFTO -

TBVC 

VSA 

WNNR 

Streeknywerheidontwikkelingsprogram 

South African Foreign Trade Organization 

Transkei, Bophuthatswana, Venda en Ciskei 

Verenigde State van Amerika 

Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad 

Margo-kommissie, Margo-verslag 

Katz-verslag 

Verslag van die Kommissie van Ondersoek na die Belasting

struktuur van Suid-Afrika onder voorsitterskap van Regter 

C.S. Margo. 

Verslag van die Kommissie van Ondersoek onder voorsitter

skap van Prof. Michael Katz. 

Inkomstebelastingwet - (die Wet) 

Inkomstebelastingwet no 58 van 1962, soos gewysig 

1.6 STRATEGIE VAN NAVORSING 

Die strategie wat beoog word vir die ondersoek kan in die volgende stap

pe verdeel word: 

Stap 1 

Ondersoek die belastingaansporingsmaatreels van toepassing in Suid-Af

rika (hoofstuk 2) 

Stap 2 

Ondersoek die kontantaansporingsmaatreels van toepassing in Suid-Afrika 

(hoofstuk 3) 
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Stap 3 

Ondersoek die huidige en toekomstige ontwikkelinge van toepassing op 

aansporingsmaatreels in Suid-Afrika (hoofstuk 4) 

Stap 4 

Ondersoek en beskryf ander faktore wat 'n rol mag speel by die oprigting 

van 'n onderneming in Suid-Afrika (hoofstuk 5) 

Stap 5 

Ondersoek en beskryf die toepassing van aansporingsmaatreel s van toepas

sing in die buiteland (hoofstuk 6) 

Stap 6 

Formuleer en bespreek aanbevelings wat daarop gemik is om tekortkominge 

uit die weg te ruim (hoofstuk 7) 

Hierdie ondersoek is hoofsaaklik 'n literatuurstudie. 

1.7 BELANGRIKHEID VAN STUDIE 

Dit is belangrik dat die rol van aansporingsmaatreel sin vervaardigings

ondernemings ondersoek word sodat die volle implikasie daarvan op maat

skappye bepaal kan word. 

Daar is aanduidings dat kontantaansporingsmaatreels in die toekoms 'n 

groter rol gaan speel by vervaardigingsondernemings en dus is dit be

langrik om die implikasies daarvan in ondernemings vroegtydig te kan 
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bepaal. 

Aan die hand van die inligting ingesamel sal daar ondersoek ingestel 

word na tekortkominge in die huidige aansporingstelsel en indien nodig 

sal aanbevelings gedoen word. 

Nuwe vervaardigingsondernemings sien daagliks die lig in Suid-Afrika en 

in die huidige swak ekonomiese toestand is dit belangrik dat onderne

mings die maksimum beskikbare "hulpbronne" in die vorm van aansporings

maatreels tot hulle beste moet kan benut. 

Die doel van hierdie studie is om alle bestaande aansporingsmaatreels 

in Suid-Afrika krities te evalueer en dan moontlike beplanningskeuses 

te identifiseer wat tot voordeel vir ondernemers sal wees. 
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HOOFSTUK 2 

BELASTINGAANSPORINGSMAATREeLS 

2.1 INLEIDING 

Die hoofdoelwit van hierdie hoofstuk is om die aansporingsmaatreels van 

toepassing in Suid-Afrika te ondersoek en die toepassing daarvan in ver

vaardigingsondernemings te evalueer. 

Alhoewel kapitaaluitgawes nie vir belastingdoeleindes aftrekbaar is nie 

(Inkomstebelastingwet 1962:Artikel ll(a)), maakdie Inkomstebelastingwet 

uitdruklik voorsiening vir die aftrekking van sekere kapitale uitgawes 

of 'n gedeelte daarvan in die vorm van belastingverminderings. Hierdie 

aftrekkings en verminderings is belastingaansporingsmaatreels. 

Daar word jare reeds deur die Streeknywerheidontwikkelingsprogram van 

Suid-Afrika gepoog om die ontwikkeling van ondernemings in die onder

skeie streke in Suider-Afrika aan te moedig. In die laat veertiger jare 

het die regering tot die besef gekom dat nywerheidsontwikkeling in Suid

Afrika hoofsaaklik beperk is tot die PWV, Kaapse Skiereiland, Durban/ 

Pinetown en Port-Elizabeth/Uitenhagegebied. 

Deur die skepping van werksgeleenthede op die platteland en naby die so 

genaamde tuislande sou die verswarting van die tradisionele nywerheids

gebiede gekeer kon word. Dit sou bewerkstellig kon word deur nywerheids

ontwikkeling in die onderontwikkelde gebiede aan te moedig. Dit was dan 
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ook een van die opdragte wat deur die Tomlinson kommissie (1955) on

dersoek moes word (Van den Berg 1976:20). 

Die suiwer politiese bevindings van die Tomlinson-kommissie was dat ny

werheidsontwikkeling binne die tuislande aangemoedig moet word eerder 

as wat sogenaamde grensgebiede ontwikkel word. Die regering het hierdie 

aanbevelings egter om politiese redes verwerp. 

Die volgende is 'n uittreksel uit 'n artikel in die Oxford University 

Press wat deur Bell (1973:7) gepubliseer is: 

urhe overriding consideration in the Government's decision to 
reject the majority recommendation of the Commission that in
dustrial development be concentrated mainly inside the Bantu 
areas, was essentially political ... the granting of concessions 
to Europeans to establish industries and to acquire other 
rights ancillary thereto would open the door to a state of af
fairs which would be tantamount to the creation of additional 
'white spots'in the Bantu areas, . .. would result in the conces
sionaries claiming rights and privileges .. u 

In die vroee vyftiger jare het die regering besluit om nywerheidsontwik

keling in die blanke gebiede aangrensend tot die sogenaamde tuislande 

aan te moedig. Dit is dan ook hoe die sogenaamde "grensnywerheidsgebie-

de" ontstaan het (Tomlinson 1955:140). 

Die doel van desentralisasie was die meer eweredige verspreiding van 

ekonomiese aktiwiteite en werkverskaffing aan die bevolking in geogra

fiese gebiede wat in die verlede nie as ontwikkelingsvatbaar beskou is 

nie. In Suid-Afrika was die primere doel die ontwikkeling van die tuis

lande en die skepping van werksgeleenthede aan die nie-blanke bevol-
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kingsgroepe wat andersins na die blanke gebiede sou stroom om 'n heen

kome te vind. 

Die sogenaamde tuislande het egter gebrek aan ekonomiese ontwikkeling 

ondervind vanwee die afwesigheid van die besteding van verdienste en in

komste deur die tuislandwerker in die tuisland. Die werksgeleentheid 

moes dus na die hart van die tuisland geneem word en nie die tuislander 

na die grensgebied nie. 

In 1969 is daar besluit om 'n aantal geselekteerde groeipunte binne die 

tuislande te identifiseer en is daar begin met die infrastrukturele ont

wikkeling. Die kaart hierna gee 'n aanduiding van die ligging van groei

punte in die verskillende tuislande, tesame met die dorpsgebiede wat vir 

die huisvesting van kern blanke personeel ontwikkel sou word (NOK 

1991/1992:84). 
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Die ou konsessiepakket, wat daarop gemik was om ontwikkeling in die on

derskeie streke te stimuleer deur ondernemings in die begin jare te kom

penseer vir verliese gely en op die langtermyn te vergoed vir die nadele 

verbonde aan die feit dat die ondernemings ver van die groot markte ge

lee is, het wel merkwaardige resultate opgelewer. 

Die bedrag aan konsessies, moes voldoende wees om ten minste die netto 

koste-agterstand in 'n gedesentraliseerde gebied vir 'n periode van vyf 

jaar te dek. Konsessies was in een of meer van die volgende vorms 

toegestaan: 

- Kontantskenkings aan nyweraars om hulle te vergoed vir die onmiddelli

ke en direkte uitgawes in verband met die fisiese verskuiwing van sy 

fabriek en personeel uit die PWV-gebied. Dit het hoofsaaklik die koste 

ingesluit van die aftakeling van.toerusting, die vervoer en herinstal

lering daarvan asook die koste om die personeel en hulle besittings 

na die gedesentraliseerde gebiede te vervoer 

- Leningskapitaal vir die aankoop van nywerheidsgrond en geboue buite 

die tuislande asook bedryfskapitaal teen mededingende rentekoerse kon 

van die NOK verkry word. In die geval waar grond en geboue aangekoop 

was binne die tuislande moes die lenings verkry word van die betrokke 

Ontwikkelingskorporasies 

- Behuisingslenings tot 'n maksimum van R23 000 per wooneenheid, terug

betaalbaar oor twintig jaar, vir die behuising van blanke kernperso

neel, teen 'n rentekoers van 2~% benede die amptelike bouverenigings 

koerse, kon van die NOK verkry word 

- Inkomstebelastingkortings is in die gedesentraliseerde gebiede, uit

sluitende die tuislande oor 'n periode van sewe jaar toegestaan. In-
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dien die belastingkortings nie binne die tydperk geeis kon word nie, 

kon daar by die Desentralisasieraad aansoek gedoen word vir die ver

lenging van die tydperk 

- Spoorvragrabatte van 20% op die uitwaartse vervoer van vervaardigde 

goedere vanaf Umtata en Butterworth was outomaties toegestaan. In die 

res van Transkei en Ciskei was die rabat 15% 

- Hawerabatte van 25% op die hawegelde betaalbaar te Oos-Londen was toe

gestaan ten opsigte van goedere vervaardig in Transkei en Ciskei 

- Tendervoorkeure, op sekere goedere wat in goedgekeurde gedensentrali

seerde sentra vervaardig was, het bestaan. 'n Prysvoorkeur van tot 5% 

was toegestaan op tenders van die Staatstenderraad, die Departement 

van Verdediging en die Provinsiale Administrasies, terwyl die tender

organisasie van die Departement van Bantoeadministrasie en -ontwikke

ling 'n prysvoorkeur van tot 10% op goedere vervaardig in grensgebiede 

en tuislande toegestaan het (GKN 1973:19). 

In die Republiek van Suid-Afrika, insluitende die Selfregerende Gebiede, 

het daar sedert 1 April 1982 tot 31 Maart 1991 4 181 projekte onder die 

program gevestig. Dit het gelei tot 'n konsessiesdraende belegging van 

R5 436 miljoen en die skepping van tussen 450 000 en 500 000 direkte 

werksgeleenthede in die gebiede. Vir elke Rl bestee aan konsessies het 

die regering ook R7,26 aan belasting ge1n (Desentralisasieraadjaarver

slag 1990/1991:4). 

Hierdie pakket het na verloop van jare nie meer aan al die behoeftes in 

die onderskeie streke voldoen nie en 'n nuwe program wat daarop gemik 

is om ondernemings te vergoed vir prestasie gelewer, is bekend gestel 
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vanaf 1 Mei 1992. 

Die ontwikkelingstreke in Suid-Afrika was soos in die onderstaande kaart 

ingedeel (Van den Berg 1976:26). Die ligging van die groeipunte in die 

verskillende tuislande, tesame met die dorpsgebiede wat vir die huisves

ting van kern blanke personeel ontwikkel sou word, word duidelik aange

dui. 
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Daar was verskillende belastingaansporingsmaatreels deur die owerhede 

van Suid-Afrika, Transkei, Bophuthatswana, Venda en Ciskei aan ver

vaardigingsondernemings beskikbaar gestel. Alhoewel daar verskillende 

koerse van toepassing was in die onafhanklike state het die beginsel van 

aftrekking dieselfde gebly aangesien die inkomstebelastingwette van die 

state baie soos die Inkomstebelastingwet van Suid-Afrika was. Die ver

skillende koerse wat van toepassing was sal egter in tabelvorm uiteen-

gesit word. 

Daar moet egter in gedagte gehou word dat alhoewel hier slegs melding 

gemaak word van die TBVC state die ander nasionale state ook kontant

aansporingsmaatreels tot die beskikking van nyweraars gestel het. Die 

belastingaansporingsmaatreels van toepassing in Suid-Afrika het egter 

ook gegeld vir hierdie state aangesien hulle nie onafhanklik was nie. 

Die kontantaansporingsmaatreels word in die volgende hoofstuk bespreek. 

Die Oxford Dictionary definieer 'n aansporingsmaatreel soos volg: 

" incentive - something that rouses or encourages a person to 
some action or effort" 

Die Collins Dictionary definieer dit soos volg: 

11 1. something that arouses to effort or action 2.stimulus. 11 

Dit blyk uit bogenoemde definisies dat 'n aansporingsmaatreel as 'n sti

mulant gesien kan word om vervaardiging aan te moedig wat dan ook werk-

skepping tot gevolg sal he. 
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Die volgende opmerking is ook in die Katz verslag gemaak: 

'7ax incentives are a form of special pleading, a preferential 
treat~ent to a particular target group, enterprise or objecti
ve. They represent government assistance through the tax system 
which might take the form of allowances, accelerated deprecia
tion, in the case of indirect taxes a lower ad valorem or a 
special rate per unit of commodity category. In the case of an 
investment incentive, government measures introduced to in
fluence decision will have the effect of increasing the profit 
accruing to the potential investment or altering risks attached 
to it.u (Katz 1994:196) 

Die doel van hierdie hoofstuk is dan ook om die verskeie aantal belas-

tingaansporingsmaatreels wat beskikbaar is vir plaaslike sowel as bui

telandse beleggers te ondersoek en te evalueer. 

2.2 BELASTINGAANSPORINGSMAATREeLS 

2.2.1 Verskillende soorte maatreels 

Daar is hoofsaakl i k dri e soorte aanspori ngsmaatreel s be ski kbaar vir ver

vaardigingsondernemings. Kontantsubsidies kan aangewend word deur nuwe 

ondernemings of deur bestaande ondernemings wat wil uitbrei. Spesiale 

belastingverminderings wat daarop gemik is om uitvoer aan te moedig en 

ander belastingverminderings om vervaardigingsondernemings aan te moe-

dig. 

Belastingverminderings is addisionele aftrekkings en/of toelaatbare af

trekkings wat beskikbaar is vir vervaardigingsondernemings. Die belas

tingverminderings word geeis wanneer die jaarlikse inkomstebelastingop-

gawes ingedien word. Kontantsubsidies sal in die volgende hoofstuk be-
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spreek word. 

2.2.2 Belastingvermindering vir uitvoerders 

Om te kwalifiseer vir die uitvoertoelaes moet die belegger by die Depar

tement van Handel en Nywerheid registreer (Inkomstebelastingwet 1962:Ar-

tikel llbis). 

2.2.2.1 Bemarkingstoelaag ten opsigte van agente (Inkomstebelastingwet 

1962 :Artikel 17) 

'n Belastingpligtige mag die werklike uitgawes aangegaan gedurende die 

jaar wat verband hou met die aanstelling van 'n agent buite Suid-Afrika 

vir die verkoop van goedere buite Suid-Afrika aftrek. 

Die belastingpligtige moet egter die goedere in Suid-Afrika vervaardig 

of 'n gemagtigde agent wees van 'n Suid-Afrikaanse vervaardiger. 

2.2.2.2 Bemarkingstoelaag (Inkomstebelastingwet 1962:Artikel 11 bis) 

Die doel van hierdie toelaag was om uitvoere aan te moedig. In 'n ar 

tikel in die Income Tax Reporter (April 1978:47) word die mening uitge

spreek dat die artikel nie in sy doel geslaag het nie. 

11 We have long held the view that the exporters' a77owance is 
a most unfortunate, largely politica77y motivated inclusion in 
the Act. We doubt its efficiency and would support its de
letion." 

Hierdie was 'n addisionele toelaag bo en behalwe die werklike uitgawe 

19 



aangegaan~ 'n Verdere 75% of 100% van die bemarkingstoelae kon deur die 

belastingpligtige geeis word. Dit het dan tot gevolg gehad dat uitvoer 

ders in effek 175% of 200% van die bemarkingskoste as 'n aftrekking kon 

eis. 

Onder bemarkingskoste was ingesluit die koste van navorsing vir die be-

marking van die goedere oorsee, die advertensiekoste, voorsiening van 
~ 

gratis voorbeelde, bring van kliente van uitvoerlande na Suid-Afrika, 

voorbe~eiding van tenders, kommissie betaal, verpakkingsmateriaal vir 

die uitvoer, aanstel van agente in die buiteland en die koste vir die 

instandhouding van 'n depot of pakhuis. Dit is dus duidelik dat hierdie 

toelaag 'n aansienlike invloed kon he op die belastingpligtige se bere

kening van belasbare inkomste. Alle bemarkingskoste kon in effek tot 

twee maal van die inkomste verdien uit die verkoop van goedere oorsee 

verhaal word. 

Die artikel is nie meer van toepassing op uitgawes aangegaan na 31 Maart 

1992 nie. 

2.2.3 Ander belastingverminderings 

2.2.3.1 Slytasieverminderings 

Die Inkomstebelastingwet maak voorsiening vir belastingwaardeverminde

ring in die vorm van kapitale toelaes van toepassing op aanleg en masji-

nerie, jaarlikse vermindering vir sekere geboue en 'n slytasieverminde-

ring op ander bates. 
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Slytasieverminderings mag slegs geeis word op bates wat direk deur die 

belastingpligtige gebruik is in 'n proses van vervaardiging vir die 

doeleinde~ van die belastingpligtige se bedryf (Inkomstebelastingwet 

1962: Artikel 12C). 

Alhoewel die Inkomstebelastingwet nie 'n vervaardigingsproses definieer 

nie, het verskeie hofbevindings egter die volgende riglyne neergel@: 

- Dit moet 'n volledige proses wees, dit wil se daar mag nie 'n onder

breking wees in die proses wat daarop dui dat die vervaardigingsproses 

voltooi is nie. 

- Daar moet 'n wesenlike verandering wees in die materiaal vanaf die be-

. gin van die proses tot aan die einde van die proses. Dit sal die geval 

wees waar die vorm, aard of bruikbaarheid van die produk verander het. 

Hierdie riglyn is beklemtoon in die saak van die Kommissaris van Bin

nel andse Inkomste teen Hersamer. (KBI v Hersamer(Edms)Bpk 29 SATC 53). 

Praktyknota Nr.42 uitgereik op 27 November 1995 gee bylaes wat onder

skeid maak tussen "Prosesse soortgelyk aan 'n vervaardigingsproses", 

"Vervaardigingsprosesse .. en "Prosesse nie geag as vervaardigingsprosesse 

of prosesse soortgelyk aan 'n vervaardigingsproses nie". 

Slytasieverminderings kan normaalweg slegs deur die eienaar van die bate 

geeis word, dit wil se dat slegs die verhuurder van 'n gehuurde bate die 

slytasievermindering kan eis (Inkomstebelastingwet 1962:Artikel 12C). 

Bates onder~ewig aan 'n afbetalingskredietooreenkoms is egter 'n uitson

dering. Gesien uit 'n regsoogpunt bly hierdie bates die eiendom van die 
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finansier'totdat die laaste paaiement betaal is. Vir belastingdoeleindes 

word die koper egter geag die eienaar van die bate te wees vanaf die be

gin van die kontrak en is die koper dus geregtig om 'n slytasieverminde

ring op die bate te eis (lnkomstebelastingwet 1962:Artikel 12C). 

Voordat gekyk word na die aftrekkings wat beskikbaar is, is dit belang 

rik om vas te stel watter koste deel uitmaak van die kosprys van 'n ba

te. 

Die koste van 'n bate word saamgestel deur die regstreekse koste van die 

verkryging van die bate, met inbegrip van die koste van installering of 

oprigting daarvan min enige bedrae wat teruggekry of vergoed is ten op

sigte van 'n bate wat vernietig of beskadig was (Inkomstebelastingwet 

1962:Artikel 12B). Die koopooreenkoms om die bate te vervang moet binne 

1 jaar gesluit word en die vervangende bate moet binne 3 jaar in gebruik 

geneem word (Inkomstebelastingwet 1962:Artikel 8(4)(e)). 

Indien daar belasting op toegevoegde waarde betaal is met die verkryging 

van 'n bate en hierdie belasting as 'n insetbelasting geeis is, is die 

koste van die bate vir doeleindes van slytasie, netto van belasting op 

toegevoegde waarde (Inkomstebelastingwet 1962:Artikel 23C). 

Geen finansieringskoste word by die kosprys van 'n bate ingesluit nie. 

Enige finansieringskoste aangegaan deur 'n belastingpligtige ten opsigte 

van die koopprys verskuldig ingevolge 'n ooreenkoms vir die verkryging 

van enige masjinerie wat vir die doeleindes van sy bedryf gebruik word, 

word as 'n aftrekking toegestaan by die vasstelling van die belasbare 
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inkomste (Inkomstebelastingwet 1962:Artikel 11(bB)). Finansieringskoste 

wat bereken of betaalbaar is ten opsigte van 'n tydperk langer as 12 

maande, word geag van dag tot dag toe te val (Inkomstebelastingwet 

1962:Artikel ll(bB)). 

Die koste van 'n bate wat onderhewig is aan slytasie word vermeerder met 

die koste wat aangegaan is om die bate van een plek na 'n ander te ver

skuif. Indien 'n bate se fondasie of ondersteunende struktuur duidelik 

onderskei kan word van die bate en die nutsduur van die struktuur is be

perk tot die nutsduur van die bate sal dit aangeneem word dat dit deel 

uitmaak van die bate en kan daar dus slytasie op afgeskryf word. Hierdie 

beginsel word verduidelik in Praktyknota Nr.16(1993) uitgereik deur die 

Kantoor van die Kommissaris van Binnelandse Inkomste. 

Verminderings ten opsigte van aanleg en masjinerie wat in 'n vervaar

digingsproses gebruik is, (nuut/ongebruik en gebruik) is soos volg: 

- 'n Vermindering van 33~% per jaar oor drie jaar op nuwe aanleg en 

masjinerie wat tussen 1 Julie 1996 en 30 September 1996 vir gebruik 

in 'n vervaardigingsproses verkry is (Coopers & Lybrand 1996/97:20). 

- 'n Vermindering van 20% per jaar oor vyf jaar vir toerusting in ge

bruik geneem na 15 Desember 1989 (Inkomstebelastingwet 1962:Artikel 

12C) . 

- Toerusting aangekoop tussen 1 Januarie 1989 en 14 Desember 1989 kwali

fiseer vir 'n 50:30:20 afskrywing. 

Hierdie artikel neem nie die feit in ag dat sekere masjinerie se leeftyd 

korter as vyf jaar is nie, ook nie die feit dat invoerregte en die swak 
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Rand meebring dat ingevoerde masjinerie baie duur is nie. Hierdie 

vermindering kan ook geeis word selfs al neem die waarde van die masjien 

toe (Huxham & Haupt 1994:134). 

Voordat die artikel gewysig is kon 'n belastingpligtige 50%'van die kos 

prys van 'n bate in die eerste jaar van produksie eis. Gestel 'n masjien 

het R100 000 gekos dan was die aftrekking R50 000 terwyl dit nou volgens 

die nuwe toelating slegs R20 000 sal wees. 

Praktyknota Nr .15 ui tgerei k op 16 Maart 1992 en Praktyknota Nr .19 uitge

reik op 30 April 1993 deur die Kantoor van die Kommissaris van Binne

landse Inkomste het gewysigde afskrywingstermyne en -metodes ten opsigte 

van bates bekendgestel wat deur vervaardigingsondernemings benut kan 

word. 

Ondernemings sal van die verminderde saldo-metode van afskrywing na die 

reguitlynmetode kan oorskakel sander om vooraf toestemming van die Kom

missaris van Binnelandse Inkomste te verkry. Ondernemings sal egter 'n 

bateskedule tesame met opgawes moet indien wat die volgende besonderhede 

aantoon: 

- Datum van verkryging en oorspronklike kosprys 

- Belastingwaarde aan die begin van die belastingtydperk 

- Verkoopprys en wins/verlies met verkoop/afskrywings 

- Slytasie geeis 

- Belastingwaarde aan einde van belastingtydperk 

- Bates wat ten valle gedepresieer is moet teen 'n waarde van R1 getoon 

word vir identifikasiedoeleindes. 
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Praktyknota Nr.39 uitgereik op 10 Mei 1995 bepaal dat bates met 'n kos 

prys van minder as Rl 000 ten valle in die jaar van aankoop afgeskryf 

mag word. 

Afskrywingstydperke wat aanvaarbaar is vir die Kommissaris van Binne 

landse Inkomste is beskikbaar in Praktyknota Nr.19. 

Verminderfngs van toepassing op nuwe en gebruikte aanleg en masjinerie 

in die tuislande gedurende 1992/93 het soos volg daaruit gesien:(Aiken 

& Peat 1992/93:18) 

Transkei Bophuthatswana Venda Ciskei 

Be leggings- 30% 20% - -

vermindering 

(Nuut) 

Aanvangsver- 20% - - 25% 

mindering 

(Nuut) 

Aanvangsver- - - - 25% 

mindering 

(Gebruik) 

Jaarlikse Gebruiks- 70%Jrl 20%(1) 10-25% 

vermindering lewe 30%Jr2 

(1) 'n Vermindering van 20% per jaar oor vyf jaar vir toerusting in ge

bru i k geneem na 1 September 1991. Toerust i ng aangekoop tus sen 1 Jan-
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uarie 1989 en 31 Augustus 1991 kwalifiseer vir 'n 50:30:20 afskry

wing. 

'n Beleggingsvermindering was 'n vermindering bykomend tot die aanvangs

en slyt~sievermindering wat afgetrek kon word van die belasbare inkomste 

(Margo 1986:277}. 

Oit blyk dus duidelik uit bogenoemde dat belastingpligtiges in Transkei 

en Bophuthatswana aansienlik bevoordeel is deur die feit dat hulle on

derskeidelik 30% en 20% as belastingaftrekking kon eis ten opsigte van 

beleggingsvermindering. 

'n Aanvangsvermindering is 'n versnelde slytasievermindering wat wel die 

belastingwaarde van die bate verlaag (Huxham & Haupt 1987:87}. 

Veronderstel 'n maatskappy gelee in die voormalige Ciskei-gebied sou 'n 

masjien aankoop vir R100 000. In die eerste jaar van aankoop kon die 

volgende aftrekking teen belasbare inkomste verreken word: 

Aanvangsvermindering (RlOO 000 x 25%} 

Slytasievermindering [(R100 000 - R25 000} x 10%] 

R 25 000 

R 7 500 

Oit is duidelik dat meer as 'n kwart van die kosprys van die masjien 

reeds in die eerste jaar as 'n belastingaftrekking geeis kon word. 

Oaar word in die algemeen nie 'n slytasievermindering op geboue toege

staan nie, maar 'n jaarlikse vermindering van 5% vir twintig jaar word 

wel toegestaan op geboue wat geheel en a1 of hoofsaaklik in die vervaar

digingsproses gebruik word (Inkomstebelastingwet 1962:Artike1 13). Die 
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vermindering word vir die volle jaar geeis. Veronderstel 'n gebou word 

vir R1 000 000 aangekoop dan sal 'n bedrag van R50 000 per jaar as ver-

mindering geeis kan word. 

'n VersneTde afskrywingskoers van 10% op geboue en verbeterings wat tus-

sen 1 Juli~ 1996 en 30 September 1999 opgerig word en voor 31 Maart 2000 

in 'n vervaardigingsproses in gebruik geneem word, kan geeis word (Coo-

pers & Lybrand 1996/97:21). 

Indien daar aan die volgende vereistes voldoen was kon daar 'n aanvangs

vermindering van 17,5% op geboue opgerig na 1 Julie 1985 maar voor 

31 Desember 1988 geeis word: 

-Die gebou moes hoofsaaklik of geheel en al deur die belastingpligtige 

gebruik word ten einde 'n proses van vervaardiging daarin uit te voer 

- In die geval waar 'n gebou opgerig was op 'n perseel wat nie aan die 

belastingpligtige behoort het nie sou die vermindering slegs toege

staan word as die belastingpligtige op datum van oprigting geregtig 

was om dit vir ten minste tien jaar te okkupeer 

- Die gebou deur die belastingpligtige verhuur was en die ontvangste 

en toevallings wat die huurder by die beoefening van sy bedryfin

komste vir die doeleindes van die Inkomstebelastingwet uitgemaak het 

- Hierdie vermindering was slegs toegestaan in die eerste jaar wat die 

gebou ingebruikgeneemwas (Inkomstebelastingwet 1962:Artikell3(7)). 

Die belastingimplikasies wat die beleggingsvermindering, voor die wysi-

ging van die artikel (Inkomstebelastingwet 1962:Artikel 13(6A)(aB)) in 

Suid-Afrika gehad het, was dat 'n belastingpligtige 20% van die kosprys 
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van die gebou kon verhaal asook 17,5% aanvangsvermindering. Veronderstel 

dus 'n gebou het R1 000 000 gekos, dan kon R375 000 in die eerste jaar 

afgetrek word. 

Die vermi nderi ngs van toepass i ng op nywerhei dsgeboue of verbeteri ngs vir 

die periode 1992/93 in die tuislande was soos volg: (Aiken & Peat 

1992/93:18) 

Transkei Bophuthatswana Venda Ciskei 

Beleggingsver- 20% 20% - -

mindering 

Aanvangsver- - - - 25% 
mindering 

Jaarlikse ver- 2% 10% 5% 2% 
mindering 

Vaste bates mag herwaardeer word in die finansiele state van die onder-

neming. Die herwaardasie surplus is nie belasbaar nie en die berekening 

van slytasie vir belastingdoeleindes moet egter nog steeds bereken word 

op die oorspronklike kosprys. 

Artikel 11(g) van die Inkomstebelastingwet(1962) laat die koste van ver-

beterings aan gehuurde eiendom as 'n aftrekking toe indien die grand en 

geboue vir die voortbrenging van inkomste gebruik word. Koste kan jaar

liks, beginnende wanneer die verbeterings voltooi is, afgetrek word. Dit 

word versprei oor 'n tydperk van ·25 jaar of die termyn van die oor-

spronklike huur (wat ook aldie kortste). Die eiendom moet gebruik word 

vir die voortbrenging van inkomste. 
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2.2.3.2 Wetenskaplike navorsing 

2.2.3.2.1 Uitgawes van 'n inkomste-aard 

'n Aftrekking ten opsigte van uitgawes aangegaan deur die belastingplig

tige mag geeis word indien daar bewys kan word dat dit aangegaan is om 

sy besigheid te ontwikkel en dit nie as 'n kapitale uitgawe geag kan 

word nie. 

Bydraes gemaak deur die bel ast i ngp 1 i gt i ge- a an un i vers ite ite, ko 11 eges 

of ander organisasies wat gebruik word in wetenskaplike navorsing wat 

verband hou met sy besigheid en indien daar 'n sertifikaat deur die 

Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad(WNNR) uitgereik word kan ook 

as 'n uitgawe geeis word (Inkomstebelastingwet 1962:Artikel ll(p)). 

2.2.3.2.2 Kapitale uitgawes 

Indien 'n belastingpligtige kapitale uitgawes ten opsigte van wetenskap

like navorsing vir die ontwikkeling van sy besigheid aangaan mag hy 

hierdie uitgawes teen 25% per jaar oor 'n vier jaar periode as 'n toe

laatbare uitgawe teen sy belasbare inkomste aftrek. 'n Sertifikaat moet 

jaarliks deur die WNNR verskaf word (Inkomstebelastingwet 1962:Artike1 

ll(q)). 

Daar mag 5% van die koste van die kapitale uitgawe ten opsige van geboue 

en toerusting wat uitsluitlik vir wetenskaplike navorsing gebruik word, 

jaarl i ks goedgekeur deur die WNNR, jaarl i ks afgetrek word. Die navorsi ng 
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moet deur die belastingpligtige self gedoen word. 

Indien die navorsing gestaak word of geen goedkeuring verkry word nie 

sal daar 'n verhaling wees ten opsigte van die verminderings (lnkomste

belastingwet l962:Artikel ll(q)). 

Daar is geen verhaling indien die item verkoop word nie of indien 'n 

versekeringseis ontvang word nie. Daar sal ook geen verhaling wees in

dien die navorsing suksesvol voltooi word nie. 

2.2.3.3 Dubbelbelastingooreenkomste 

Inkomste ontvang van buitelandse bronne word normaalweg nie ingesluit 

in die belasbare inkomste in Suid-Afrika nie (Inkomstebelastingwet 

1962:Artikel 1). Hierdie reel skakel egter nie noodwendig die probleem 

van internasionale dubbelbelasting uit niet aangesien sommige inkomste 

wat gewoonlik geag word ontvang is van 'n bron buite Suid-Afrika (en dus 

nie-belasbaar sou wees) nou deur wetgewing geag word ontvang is van 'n 

Suid-Afrikaanse bron en daarom deel uitmaak van inkomste onderhewig aan 

Suid-Afrikaanse belasting. 

In sommige van die dubbelbelastinggevalle is daar egter verligting. 

Enige belasting betaal in die buiteland kan verreken word teen die 

belasting betaalbaar in Suid-Afrika. 

Daar het dubbelbelastingooreenkomste bestaan tussen Suid-Afrikat Bophu

thatswana, Ciskei, Transkei en Venda wat hierdie probleem uitgeskakel 
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het. 

2.2.3.4 Toegevoegdewaardeproses 

Daar is in September 1991 'n belastingaansporingsmaatreel geskep wat 

voorsiening maak vir die koste aangegaan in die toegevoegdewaardeproses 

(lnkomstebelastingwet 1962:Artikel 37(E)). Hierdie proses word gedefi-

nieer as 'n proses waarby 'n grondstof of 'n tussenproduk verwerk word 

om 'n tussenproduk of finale produk op te lewer en die proses moet deur 

'n regeringsaangestelde komitee goedgekeur word. 

Die kriteria wat gevolg word bepaal dat: 

-Die proses ten minste 35% waarde tot die oorspronklike waarde van die 

grondstof toevoeg deur gebruikmaking van die volgende formule: 

A - {B + C) x 100 
A 1 

A = Fabrieksprys van die produk wat geproduseer is 

B = Koste van grondstowwe wat gebruik is in die produksie van die 

produk 

C = Koste van elektrisiteit verbruik in die produksieproses 

- Die proses op so 'n skaal moet wees dat dit internasionaal kompeterend 

is 

- Indien ingevoerde kapitaalgoedere gebruik gaan word in die proses, die 

belastingpligtige van buitelandse termynkrediet gebruik sal maak vir 

die doeleindes van finansiering. 
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Die belastingverminderings van toepassing kan soos volg opgesom word: 

- Rente en finansieringskoste aangegaan ten opsigte van die verkryging 

van masjinerie of 'n gebou word as 'n uitgawe toegestaan in die jaar 

waarin bedoelde onkoste aangegaan is 

- Koste van masjinerie kan oor 'n tydperk van 5 jaar afgeskryf word 

- Enige herstelkoste aan 'n gebou kan in die jaar waarin dit aangegaan 

is afgeskryf word 

- Indien daar 'n vasgestelde verlies situasie ontstaan omrede die belas

tingpligtige se aftrekkings die belasbare inkomste oorskry kan die 

belastingpligtige aansoek doen vir die uitreiking van verhandelbare 

belastingsertifikate deur die Kommissaris. Hierdie kan dan aan derde 

partye verkoop word wat dit kan aanwend vir die betaling van hulle be

lastingverpligtinge. 

2.2.3.5 Huurpremies 

Die huurder mag die premie betaal vir die gebruik van 'n bate aftrek van 

sy inkomste (Inkomstebelastingwet 1962:Artikel ll(f)). 

Daar moet begin word met die aftrekkings in die jaar wat die eerste pre

mie betaal is. Dit moet in jaarlikse paaiemente, wat gebaseer is op die 

periode van die huur onderhewig aan 'n maksimum termyn van 25 jaar, te 

same met die normale huuruitgawe afgetrek word. 

2.2.3.6 Patente 

'n Aftrekking ten opsigte van werklike onkoste aangegaan by die uitdink 
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of ontwikkeling van 'n uitvinding, of die skepping van 'n model of 'n 

handelsmerk, word toegestaan aan die belastingpligtige indien dit by die 

voortbrenging van inkomste gebruik gaan word of indien inkomste daaruit 

verkry gaan word. 

Indien die onkoste minder as R3 000 beloop is dit ten volle aftrekbaar. 

Indien die koste meer as R3 000 beloop sal dit oor die waarskynlike ter

myn van die gebruik van die patent tot 'n maksimum van 25 jaar afgeskryf 

word (Inkomstebelastingwet 1962:Artikel 11(gA)). 

2.2.3.7 Werknemersopleidingvermindering 

'n Vermindering van 100% van opleidingskoste wat voor 1 September 1984 

aangegaan is of 50% van opleidingskoste wat op of na 2 September 1984 

maar voor 31 Julie 1990 aangegaan is, is toegestaan aan die belasting

pligtige wie se werkenemers die opleiding ontvang het {Inkomstebelas

tingwet 1962:Artikef llsept). 

Die belastingpligtige was dus effektiewelik geregtig op 'n. totale af

trekking van 150% of 200% van die opleidingskoste. 
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2.2.4 Maatskappy, individuele en ander belastings 

Die belastingkoerse van toepassing op maatskappye en individue in Suid

Afri ka word hi er uiteenges it ( lnkomstebe 1 ast i ngwet 1962: Be 1 ast i ngska l e). 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 

Gewone maatskappybe- 40% 35% en 5% 35% 35% 

lasting oorgangs-

heffing 

Sekondere belasting op 15% 25%(3) 25% 12,5% 

maatskappye 

Individue 43%(1) 43%(4) 45%(5) 45% 

- Getroud R80 000 R80 000 R80 000 R100 000 

- Ongetroud R56 000 R56 000 R80 000 R100 000 

Individue 40%(1) 40%(4) 45%(5) 45% 

- Getroude vrou R50 000 R50 000 R80 000 R100 000 

Dividende 15%(2) 15% 15% -

Belasting op toege- 14% 14% 14% 14% 

voegde waarde 

(1) Die belastingkoers van toepassing op individue is 'n marginale 

koers. 

(2) Die 15% terughoubelasting is slegs van toepassing op dividende wat 

aan buitelanders verklaar is voor of op 1/10/1995. 

(3) Ten opsigte van dividende wat op of na 22 Junie 1994 verklaar 
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word. 

(4) 'n Oorgangsheffing van 3,33% op soveel van die belasbare inkomste 

as wat R50 000 in die geval van getroude en ongetroude persone en 

R175 000 in die geval van getroude vroue oorskry, is betaalbaar. 'n 

Koers van 17% is van toepassing op die eerste R5 000 se inkomste. 

Alle natuurlike persone word vanaf 1995/96 volgens dieselfde tabel 

bel as. 

(5) 'n Oorgangsheffing van 1,67% op soveel van die belasbare inkomste 

wat R50 000 oorskry, is betaalbaar. 'n Koers van 17% is van toepas

sing op die eerste R5 000 se inkomste. 

Die koerse van toepassing in die TBVC state gedurende 1992/93 was soos 

volg {Aiken & Peat 1992/93:18). 

Transkei Bophuthatswana Venda Ciskei 

Gewone maatskap- 35% 40% 48% 48%( 1) 
py belasting 

' 
Individue 27% 35%(2) 43% 20%(3) 
- Getroud/Onge- Maksimum Maksimum Maksimum Maksimum 

troud R40 000 R35 000 R80 OOO(G) R25 000 
R54 000(0) 

Individue 27% 35% 43% 20% 
- Getroude vrou 

Belasting op 14% 14% 14% 14% 
toegevoegde 
waarde 

Dividende 15%(4) 15% 15% 20% 
Rente 10%(4) - - 20% 
Bestuursfooie - 40%(5) - 10% 
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(1) Belasting was slegs gehef op maatskappye wat desentralisasievoor

dele ontvang het uitgesonderd voordele in verband met vervoer, elek

trisiteit en behuising. 

(2) Persone wat nie gewoonlik in Bophuthatswana woonagtig was nie, en 

lede was van 'n vennootskap of gesamentlike onderneming wat daar be

sigheid bedryf het, was verantwoordelik vir nie-inwoners vennoot

skapbelasting. Hierdie belasting wat gehef was in die plek van enige 

ander belasting op inkomste, was gehef teen 'n koers van 15% van die 

bruto bedrag wins wat die persoon uit die vennootskap of gesament

like onderneming uit sy aktiwiteite in Bophuthatswana toegeval het. 

(3) 'n Vastekoers van 15% was van toepassing op inkomste wat RIO 000 

oorskry ten opsigte van persone wat permanent in Ciskei woonagtig 

was of op 'n permanente basis in Ciskei in diens was. Alle ander be

lastingpligtiges was belas op hul volle inkomste op 'n glyskaal tot 

20%. 

(4) Die belasting by bron terugehou op dividende uitgekeer deur maat

skappye wat bestuur en beheer word in Transkei was van toepassing 

op inwoners en nie-inwoners. Hierdie was 'n finale belasting aan

gesien dit nie vereis was dat rente en dividendinkomste in opgawes 

verkl aar hoef te gewees het ni e. · 

(5) 'n Belasting op bestuursgelde teen 'n koers van 40% was betaalbaar 

op alle bestuursdienste of funksies gelewer deur enige nie-Bophu

thatswana maatskappy aan enige Bophuthatswana persoon of maatskappy 

waar die bestuursgelde die kleinste van 10% van die bruto inkomste 

of 25% van die netto inkomste van die maatskappy voor belasting oor

skry. 
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Belasting op toegevoegde waarde (BTW) word gehef op goedere verskaf deur 

'n handelaar in die gewone loop van besigheid asook by die invoer van 

goedere. Daar is geen territoriale beperking nie behalwe op uitvoere na 

ander lande buite Suid-Afrika wat as 'n nulkoers belas word. 

2.3 OPSOMMING 

In hi erdi e hoofstuk is daar eerstens ondersoek i ngeste 1 na die oor

spronklike rede waarom die streeknywerheidsontwikkelingsprogram in wer

king gestel is. Daar is ook verder ondersoek ingestel na die desentra-

lisasieprojekte wat aangepak was deur die Regering. 

Die definisie van 'n aansporingsmaatre@l dui daarop dat dit as 'n stimu-

lant gebruik moet word maar as daar gekyk word na die verskillende be

lastingaansporingsmaatreels wat in die TBVC state bestaan het en die wat 

nog huidiglik in Suid-Afrika in werking is, kan die implikasies van die 

uitfasering of koersveranderings van die aansporingsmaatreels wesenlik 

wees. 
' "As taxpayers require certainty, and because the costs and 
complications associated with removal and introduction of 
specific tax measures are frequently substantial, the 
Commission cautions against the use of tax incentives for 
discretionary or short-term policy purposes. 11 (Katz 1994:89) 

Verskillende belastingaansporingsmaatreels in Suid-Afrika is van nader 

beskou. Daar is ook vergelykings getref tussen belastingkoerse wat van 

toepassing was in die TBVC state en die van toepassing in Suid-Afrika. 

Die probleem wat ontstaan indien 'n onderneming slegs gebruik maak van 
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belastingaansporingsmaatreels kan die skielike wysiging van die maat

reels aansienlike implikasies kan he op 'n onderneming se kontantvloei-

begrotings. 

'n Groot tekortkoming van die bestaande belastingaansporingsmaatreel

stelsel in Suid-Afrika is dat die koste-effek van die aansporingsmaat

reels vir die Staat nie meetbaar is nie. 

11 The Commission's task has been made far more difficult by vir
tue of the lack of 1nformation available regarding the costs of 
these incentives. The Unit for Fiscal Analysis reports the due 
to the lack of useful and accurate data and a serious manpower 
shortage in Revenue offices, attempts to quantify tax allowan
ces had to be abandoned. This is a most unfortunate development 
which must be changed if South Africa is to develop a rational 
tax po1icy. 11 (Katz 1994:203) 

Daar word in die volgende hoofstuk gekyk na die kontantaansporingsmaat

reels en dan kan daar beter bepaal word wat die invloed van die aanspo-

ringsmaatreels op ondernemings is. 

Die Margo-kommissie het oak verskeie voor en nadele van die bestaande 

aansporingstelsel in Suid-Afrika uitgewys wat verder in hoofstuk 4 be

spreek sal word. 
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HOOFSTUK 3 

KONTANTAANSPORINGSMAATREeLS 

3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die verskillende belastingaansporingsmaatreels 

beskikbaar vir vervaardigingsondernemings bespreek. 

In hierdie hoofstuk word die kontantaansporingsmaatreels wat deur orga

nisasies beskikbaar gestel word, bespreek. 

Kontantaansporingsmaatreels word onder andere deur organisasies soos die 

Nywerheid-OntwikkelingskorporasievanSuid-AfrikaBeperk, Kleinsake-Ont

wikkelingskorporasie en Streeks-Ontwikkelingskorporasies aangebied. 

3.2 NYWERHEID-ONTWIKKELINGSKORPORASIE VAN SUID-AFRIKA BEPERK (NOK) 

Die NOK is 'n finansiele instelling wat 'n wye spektrum van finansiele 

fasiliteite beskikbaar stel aan privaat ondernemers vir die uitbreiding 

van ekonomies lewensvatbare vervaardigingsondernemings in Suid-Afrika. 

Die NOK is reeds in 1940 gestig en die aandelekapitaal word deur die 

Suid-Afrikaanse Regering gehou. Dit is nie onderhewig aan die vereistes 

van die Suid-Afrikaanse Maatskappywet ten opsigte van openbaarmaking 

nie, maar inkomstebelasting word teen normale maatskappykoerse gehef 

{NOK 1991/1992:1). 
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Die NOK se huidige fokus is gerig op klein tot medium onafhanklike on

dernemings wat nie dieselfde toegang tot die kapitaalmark het as die 

grater groepe nie. 

Die doel is om saam met die privaatsektor te werk aan groat nywerheids

projekte wat op invoervervanging en uitvoer gerig is. Daar word veral 

gekyk na projekte waar waardetoevoeging tot plaaslike grondstowwe van 

toepassing is. 

Die NOK het gedurende die 1993 boekjaar R4,6 miljard vir finansiering 

gemagtig en R3,7 miljard ten opsigte van uitvoerkrediete. Dit kon gesien 

word as 'n rekordprestasie in 'n omgewing wat algemeen as ongunstig vir 

nuwe investering beskou was (NOK Jaarverslag 1993:7). 

3.2.1 Fasiliteite beskikbaar 

Daar is hoofsaaklik drie soorte fasiliteite beskikbaar, naamlik normale 

finansiering, spesiale skemas en uitvoerfinansiering. 

3.2.1.1 Normale finansiering 

By normale finansiering word mediumtermynlenings ingesluit wat daar ge

stel word vir die aankoop van grand en geboue, masjinerie asook bedryfs

kapitaalbenodigdhede. 

Uitgestelde koop en/of bruikhuur.finansiering is oak beskikbaar vir die 

aanskaffing van nuwe masjinerie en toerusting. 
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Gewone- en voorkeuraandelekapitaal kan deur die NOK opgeneem word waar 

dit nodig is om die finansiele struktuur van ondernemings te versterk 

(NOK[SA] Riglyne:4). 

Daar word ook verskeie mededingende rentekoerse beskikbaar gestel, wat 

in verskillende kombinasies deur die onderneming aangewend kan word af

hangende van die behoeftes. 

Die NOK bied 'n pakket van mededingende rentekoerse aan wat kan bestaan 

uit 'n vaste markverwante rentekoers vir die valle leningstermyn of 'n 

wisselende markverwante rentekoers wat halfjaarliks vasgestel word en 

wat gebaseer is op die Eskom leningseffekte se rentekoerse van die afge

lope drie jaar plus 'n premie. 'n Vaste internasionaal verwante finan

sieringskoers wat vas is vir die valle termyn is beskikbaar vir uitvoer

ders van kapitaalgoedere en dienste. Daar is ook 'n spesiale rentekoers 

beskikbaar wat van tyd tot tyd aangekondig mag word om spesifieke ont

wikkeling aan te moedig. 

'n Korttermynwisselende-koers kan met die vaste en wisselende markver

wante koerse hierbo genoem gekombineer word. Hierdie koers word kwar

taalliks vasgestel en is gebaseer op 90 dae-nie-likiede-bankaksepkoerse 

plus 'n premie. 

Die verwagte kontantvloei van die projek word in ag geneem by die vas

stelling van die terugbetalingsvoorwaardes van die lenings. Dit word ge

woonlik in maandelikse, kwartaallikse of halfjaarlikse paaiemente ver

deel, nadat daar voorsiening gemaak is vir 'n grasietydperk aan die be

gin (NOK 1991/1992:4). 
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'n Belangrike aspek wat hier na vore kom is dat die NOK teen mededing

ende koerse fondse beskikbaar stel aan ondernemings en dat die bepaalde 

onderneming se verwagte kontantvloei die bepalende faktor is waarvolgens 

terugbetaling gaan plaasvind. Met ander woorde dit verskil van onderne

ming tot onderneming. 

3.2.1.2 Spesiale skemas 

3.2.1.2.1 Standaardhuurgeboue 

Standaardhuurgeboue vir nyweraars wat 500m 2 tot 2000m 2 benodig is be

skikbaar in Atlantis, Oos-Londen, Berlin, Bloemfontein, Bronkhorst

spruit, George, Richardsbaai, Newcastle, Pietersburg en Queenstown. 

Hierdie is almal as voorkeurontwikkelingsgebiede ge1ndentifiseer. 

Die gebruik van hierdie geboue word aanbeveel aangesien die kapitaal wat 

benodig sou word vir die aankoop van 'n gebou nou vir ander doeleindes 

aangewend kan word. 

Die leningsbevoegdhede van die onderneming verhoog en die kapitaalvloei 

is beter aangesien daar geen kapitaalterugbetalingsverpligtinge is nie. 

Die huurgeld betaalbaar is normaalweg ook minder as die leningspaaie

ment. 

Die huurtermyn word vir 'n periode van tot vier jaar aangegaan, waarna 

dit vir 'n verdere periode onderhandelbaar is. Geriewe wat beskikbaar 

gestel word deur die NOK sluit omheining, toegangspaaie en parkeerge 

riewe in. Daar is 'n kantoorruimte met was- en kleedgeriewe asook 'n 
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kombuis waar etes vir 15 tot 45 persone voorberei kan word. Elektrisi

teit is beskikbaar in die vorm van 'n hoofskakelbord in die fabriek met 

munisipale aansluiting asook standaardbeligting in die fabriek. 

Die grootte van die gebou sowel as ander fasiliteite kan aangepas en/of 

voorsien word. Die huurder kan die fabriek van die NOK aankoop en sy 

verantwoordelikhede is die normale instandhouding, munisipale heffings, 

versekering, koste van die huurooreenkoms, verskaffing van sekuriteit 

in die vorm van 'n bankwaarborg vir drie maande se huur en water en 

elektrisiteit asook die versekering. 

Die aanvangshuurgeld, wat gedurende Januarie elke jaar hersien word, 

word bereken om aan die NOK 'n opbrengs op die vervangingswaarde te le

wer en dit is gewoonlik laer as die gewone uitleenkoerse van die NOK. 

Die huurooreenkomste maak voorsiening vir 'n verhoging van min of meer 

5 tot 10 persent per jaar vir die eerste vier jaar. Die huur verskil van 

area tot area maar dit wissel tussen R4,00 en R8,00 per m2 (NOK[SA] 

Standaardhuurgeboue). 

3.2.1.2.2 Waagkapitaal 

Spesiale finansieringskemas vir bedrywe wat hoe vlak van tegnologie ver

eis, soos byvoorbeeld elektronika, is beskikbaar aan ondernemings. Die 

skema het die kommersialisering van die produk en die ondersteuning vir 

die vestiging van 'n nuwe onderneming ten doel. Alle normale tipes van 

die NOK-finansiering is beskikbaar. 
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3.2.1.2.3 Invoerfinansiering 

Krediet- en waarborgfasiliteite om invoer van kapitaalgoedere en dienste 

te finansier word beskikbaar gestel aan ondernemings. 

Impofin (Edms) Bpk, 'n volfiliaal van die NOK, het kredietlynfasiliteite 

met banke in verskafferslande wat ondernemings in staat stel om masjine

rie en toerusting op uitgestelde kredietterme en teen gunstige rente

koerse aan te koop. 

Die NOK kan ook kredietfasiliteite, gereel deur oorsese leweransiers, 

waarborg vir die invoerder van die goedere (NOK 1991/1992:5). 

3.2.1.2.4 Finansiering vir die uitvoer van kapitaalgoedere 

Kredietfasiliteite vir die uitvoer van kapitaalgoedere en dienste is be

skikbaar wat dit vir Suid-Afrikaanse uitvoerders moontlik maak om aan 

buitelandse kopers mededingende terme aan te bied. 

Uitvoerfasiliteite is beskikbaar teen aantreklike rentekoerse vir die 

duur van die krediettydperk. Die fasiliteite is in Suid-Afrikaanse rand 

of VSA-dollar beskikbaar. 

Produkte waarop dit van toepassing is kan wissel van spesifieke kapi

taaltoerusting tot die konstruksie van projekte, onderhewig aan 'n aan

vaarbare Suid-Afrikaanse inhoud. Dit is van toepassing op die na-verske

pingsperiode, dit wil se vandat dit afgelewer is totdat dit deur die ko

per aanvaar word of wanneer vorderingsbetalings betaalbaar word. Dit is 
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beskikbaar vir tydperke van twee tot tien jaar, maar dit is onderworpe 

aan die beskikbaarheid van uitvoerkredietversekeringsdekking (NOK 1991/ 

1992:4). 

3.2.1.2.5 Multiskofskema 

Die multiskofskema bied die moontlikheid aan 'n fabriek om deur die im

plementering van 'n verdere produksieskof uit te brei en sodoende een

heidskoste te verlaag en winsgewendheid te verhoog. Kapitaal word be

skikbaar gestel teen 'n lae rentekoers. 

Finansiering teen RlOO miljoen per jaar is beskikbaar. Die rentekoers 

is 9% vir die eerste drie jaar en daarna geld voorafbepaalde gewaarborg

de maksimum rentekoerse. 

Ondernemings met bates meer as R1 miljoen kan aansoek doen. Daar moet 

minstens een agt uur skof bygevoeg word wat tot groter indiensneming sal 

lei. Dit moet egter ekonomiese meriete he en die onderneming moet 'n ge

sonde infrastruktuur he. 

Die uitbetaling van die skema is onderworpe aan 'n ouditeursertifikaat. 

Fondse mag slegs aangewend word vir die multiskofskema, anders is dit 

terugbetaalbaar. Die leningstermyn is vyf jaar en daar is weereens 'n 

grasietydperk van 12 maande {NOK[SA] Multiskofskema). 

3.2.1.2.6 Lae rentekoerskema vir bevordering van uitvoere 

Die lae rentekoerskema vir bevordering van uitvoere is beskikbaar vir 
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klein en medium ondernemings met vaste bates en bedryfsbates wat in 

totaal kleiner as RlOO miljoen is. 'n Bedrag van RlOO miljoen per jaar 

is beskikbaar vir nuwe beleggings. 

Finansiering word beskikbaar gestel teen 9% vir die eerste 3 jaar vir 

die aankoop van masjinerie en toerusting. 'n Koers van 9% of 60% van die 

heersende koers geld as 60% of meer van die omset van die onderneming 

uitvoere gaan wees. 

As daar nie ten valle aan die vereistes voldoen word nie dan is die 

helfte van die finansiering teen 9% en die ander helfte teen die normale 

NOK-koerse. Dit is byvoorbeeld waar uitvoeromset tussen 30% en 60% is. 

Vir 'n onderneming om te kan kwalifiseer moet die bykomende kapasiteit 

tot gevolg he dat ten minste 30% van die omset uit uitvoere sal bestaan. 

Daar moet nuwe werksgeleenthede geskep word en dit moet ekonomiese me

riete he. 

Die finansieringstermyn is vyf tot sewe jaar met 'n grasietydperk van 

een jaar voordat terugbetaling begin {NOK[SA] Lae rentekoersskema). 

3.3 UITVOERFINANSIERING- EN KREDIETVERSEKERINGSKEMA 

Die uitvoerfinansiering- en kredietversekeringskema is beskikbaar gestel 

deur die Regering in samewerking met die NOK. 

Die fasiliteite is beskikbaar in Suid-Afrikaanse rand of VSA-dollar. 

Daar is wisselende rentekoerse ten opsigte van die rand maar vir die 
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dollar is dit 'n vaste koers. 

3.3.1 Verskaffers kredietfasiliteite 

Die verskaffers kredietfasiliteit is beskikbaar waar Suid-Afrikaanse 

uitvoerders krediet verleen aan buitelandse aankopers. Die uitvoerder 

verkry 'n lening van die NOK en voer dit dan deur na die aankoper. Al 

die uitvoerkrediet-onderhandelings vind plaas tussen die verskaffer en 

die aankoper terwyl die leningsooreenkoms tussen die NOK en die uitvoer

der aangegaan word. 

Die krediet wat beskikbaar is, is van toepassing op kontrakte tot en met 

R2 miljoen en is van toepassing op periodes van twee tot vyf jaar vanaf 

verskaffing van goedere of voltooiing van die kontrak. 

Die skuld van die aankoper word gewoonlik deur middel van skuldbriewe 

verreken wat halfjaarliks betaalbaar is en wat dan aan die NOK geendos

seer word. 

Die aankoper moet 'n vyf tot tien persent deposito met ondertekening van 

die kontrak betaal, 'n verdere persentasie met verkryging van die goe

dere en die balans van die koopprys (maksimum 85%) oor die kredietpe

riode. Die NOK se lening is dus vir die kredietgedeelte wat tot 90% kan 

wees en die koste van die versekering kan ingesluit wees by die kontrak

prys. 

Die fondse word deur die NOK aan die verskaffer geleen wat dit dan weer 

op sy beurt aan die koper leen. 
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3.3.2 Finansiele kredietfasiliteite 

Die finansiele kredietfasiliteit is van toepassing op grater kontrakte 

met 'n periode van tot tien jaar. Die NOK leen die fondse aan die koper 

of aan die regering of regeringsagent in die koper se land. Die lening 

geld vir 85% van die kontrakprys. 

Hierdie transaksie vorm nie deel van die uitvoerkontrak nie en die koper 

kan nou die uitvoerkontrak nakom deur gebruikmaking van hierdie fondse. 

Die uitvoerder eis van die NOK sodra die goedere gelewer word. Die koste 

van die versekering is vir die rekening van die uitvoerder maar kan wel 

ingesluit word by die kontrakprys (IDC[SA] Export finance guide:!). 

3.4 STREEKNYWERHEIDONTWIKKELINGSPROGRAM (RIDP) 

Hierdie program (Streeknywerheidontwikkelingsprogram 1992) is sedert Mei 

1991 beskikbaar aan maatskappye en beslote korporasies. Hierdie aanspo

ringsplan is slegs van toepassing op vervaardigingsondernemings en die 

voordele wat ontvang word is belastingvry. 

Die eerste beginsel wat toegepas word, is dat gedurende die totstandko

ming van 'n onderneming daar onafwendbaar 'n aansienlike kontantuitvloei 

sal plaasvind. Om hiervoor te vergoed is daar 'n vestigingsvoordeel be

skikbaar gestel vir die eerste twee jaar se aktiwiteite. 

Die tweede beginsel wat geld is dat 'n onderneming oor 'n periode van 

drie jaar vergoed sal word vir die resultate gelewer deur die gebruik-
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making van die wins/uitset-voordeelskema. 

3.4.1 Vestigingsvoordeel 

Die formule wat toegepas word vir die berekening van die vestigings

voordeel vir die eerste twee jaar is: 

(Vaste bedryfsbates x 100%) + (Voorraad en debiteure x 50%} x 70% x 15% 

Hierdie voordeel is betaalbaar vir 'n periode van twee jaar. Vaste be

dryfsbates sluit in geboue, aanleg, masjinerie, kantoortoerusting en 

kommersiele voertuie. Voorraad en debiteure word beperk tot twee en drie 

maande van die jaarlikse omset respektiewelik. Die maksimum waarde van 

die bates is beperk tot R15 miljoen. 

'n Minimum aandeelhouersbelang van 35% of meer van die totale bates is 

'n voorvereiste en moet deurgaans gehandhaaf word vir die eerste twee 

jaar. 

Indien die aandeelhouersbelang sou daal na 28%, dit wil se laer as 35% 

maar steeds hoer as 25%, sou die uitbetaling van die voordeel dienoor 

eenkomstig aangepas word na 28 + 35, dus 80%. 

Indien dit sou gebeur dat die aandeelhouersbelang sou daal na minder as 

25% van die totale bates, sal die onderneming onmiddellik oorgaan na die 

wins/uitset-voordeelskema. 

Daar moet 'n redelike vlak van werksgeleenthede gehandhaaf word en alle 

toerusting moet produktief aan die gang gehou word vir die twee jaarpe-
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riode. 

Betalings geskied oor twee jaar in kwartaallikse paaiemente en is terug

betaalbaar binne die eerste valle jaar van produksie. 

Die kerngebiede van Pretoria, Witwatersrand, Vereeniging en Durban kwa

lifiseer egter nie vir hierdie voordeel nie. Die Kaapse Skiereiland, Pi

netown, Pietermaritzburg en grater Durban-gebied kwalifiseer net vir 60% 

van die vestigingsvoordeel. 

3.4.2 Winsjuitset-voordeelskema 

Die formule wat toegepas word vir die berekening van die wins/uitset

voordeelskema vir die volgende drie jaar word as volg bereken: 

(20% x Wins voor belasting en voordeel) x [1 + 200% x 

Wins voor belasting en voordeel+rente op buite kapitaal] 
Totale bedryfsbates 

Die wins/uitset-voordeel ontvang mag nie die vestigingsvoordeel oorskry 

nie. Die wins/uitset-voordeel word jaarliks vir 'n periode van drie jaar 

betaal. 

Die kerngebiede van Pretoria, Witwatersrand, Vereeniging en Durban kwa

lifiseer nie vir hierdie voordeel nie. 

3.4.3 Hervestigingsvoordeel 

Goedgekeurde buitelandse aansoeke vir die hervestigingsvoordeel kan 'n 

voordeel van tot Rl miljoen per projek ontvang. Daar mag versoek word 
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dat 'n notariele verband as sekuriteit verskaf word. 

3.5 KLEINSAKE-ONTWIKKELINGSKORPORASIE (KSOK) 

Die KSOK is 'n publieke maatskappy wat in Februarie 1981 gestig is. Tot 

1991 is daar reeds Rl 100 miljoen se lenings aan 31 000 ondernemers toe

gestaan wat 285 000 nuwe werksgeleenthede geskep het (Courier[SA]:3). 

Die hoofdoelwit van die KSOK is om aan klein en mediumgrootte onderne

mings fondse beskikbaar te stel. Die kriteria waarteen die KSOK hierdie 

ondernemings meet is dat die bates kleiner as Rl5 miljoen moet wees en 

kleinondernemings word gesien as ondernemings met minder as 200 werkne

mers en mediumondernemings met meer as 200 maar minder as 500 werkne

mers. Daar word ook gekyk na markgrootte, aantal werknemers en of dit 

arbeidsgeorienteerd is. In Suid-Afrika is min of meer 91% van die 

800 000 formele besighede kleinsake-ondernemings (Courier[SA]:36). 

Sedert die stigting van die KSOK tot 31 Maart 1994 is 'n totaal van 

48 424 lenings ten bedrae van Rl 996 miljoen aan klein- en medium onder

nemings toegestaan (KSOK Jaarverslag 1994:14). Die KSOK het sedert sy 

stigting by benadering 380 500 werksgeleenthede bevorder (KSOK Jaarver

slag 1994:16). 

Huidige regeringsondersteuning aan kleinsake-ondernemings sluit onder 

andere in 'n 50% aandeelhouding in die KSOK, ongeopenbaarde aantal le

nings aan mediumgrootte industrie deur middel van die NOK, gedeeltelike 

befondsing van 11 klein ondernemings by verskillende Suid-Afrikaanse 

universiteite, jaarlikse ad hoc-toelaes aan die KSOK vir ontwikkelings-
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programme en ad hoc-toelaes aan die Ontwikkelingsbank. 

Die KSOK verskaf mediumtermynlenings kleiner as Rl miljoen aan onderne

mings teen fluktuerende rentekoerse wat afhang van markkoerse en kon

tantvloei omstandighede. Die terugbetalingstermyn is drie jaar vir be

dryfskapitaal (voorraad), vyf jaar vir toerusting en tien tot vyftien 

jaar vir geboue. 

3.5.1 Kleinondernemingaanvangsfonds 

Die kleinondernemingaanvangsfonds is beskikbaar vir nuwe besighede asook 

bestaande besighede met nuwe idees. 

Die eienaars moet ten minste 50% van die besigheid besit, dit moet 'n 

nuwe projek wees en voorkeur sal verleen word aan besighede wat invoere 

gaan vervang, uitvoere tot gevolg sal he en wat addisionele werkskepping 

sal teweegbring. 

3.5.2 Kleinondernemingondersteuningsfonds 

Die kleinondernemingondersteuningsfonds is beskikbaar vir bestaande be

sighede wat deur omstandighede buite hulle beheer in 'n finansiele pro

bleemsituasie beland het. 

'n Bedrag van tot R750 000 is beskikbaar indien die besigheid ekonomies 

lewensvatbaar is en op die langtermyn kompeterend sal wees. 

Die finansiele probleme moes nie deur swak bestuur ontstaan het nie en 
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werksgeleenthede moet bly voortbestaan. 

3.5.3 Kleinbouerstussentydsefonds 

'n Kleinbouerstussentydsefonds met 'n maksimum bedrag van R40 000 per 

kontrak en RIOO 000 per kontrakteur is beskikbaar. Die werk moet van 'n 

hoe standaard wees en alle kontrakbetalings moet aan die KSOK gesedeer 

word. 

3.5.4 Omvattende bystandprogram 

'n Omvattende bystandprogram is beskikbaar vir 'n entrepreneur wat al

reeds 'n informele besigheid het wat nou so gegroei het dat hy dit op 

'n voltydse basis wil bedryf. 

'n Bedrag tot 'n maksimum van R50 000 is beskikbaar en rente kan tot 36 

maande gesubsidieer word en die teru~betalingsperiode kan 36 maande oor

skry. Die aansoeker se inkomste moet afhanklik wees van die besigheid. 

3.5.5 Mini-leningsprogram 

'n Mini-leningsprogram wat rente dra teen 1% per maand tot 'n maksimum 

van R5 000 is beskikbaar vir klein besighede en is terugbetaalbaar oor 

'n periode van ses maande. 

3.5.6 Kredietlyne 

Kredietlynfasiliteite is beskikbaar om groat projekte of reeks van uit-
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voerkontrakte te akkommodeer vanaf Suid-Afrika na spesifieke lande en 

om die toestaan van finansiering te vergemaklik. Die KSOK gaan 'n kre

dietlyn aan met banke in daardie lande. 

Dit neem die vorm aan van 'n blanko aanbod vir kort- en langtermyn kre

dietfasiliteite aan daardie banke. Die uitvoerders van die Suid-Afri

kaanse produkte weet dan vooraf dat daar krediet beskikbaar is in daar

die lande. 

Die goedkeuring van die Suid-Afrikaanse Reserwebank word benodig vir 

buitelandse aansoeke vir lenings waarvan die periode ses maande oorskry, 

vir 'n Suid-Afrikaanse aansoeker wat meer as 25% buitelands beheer word 

en vir 'n Suid-Afrikaanse aansoeker wat staatmaak op sekuriteit wat ver

skaf word deur 'n buitelandse bron vir terugbetaling (SBDC[SA] Financing 

programmes) . 

3.6 INDUSTRielE UITVOERAANSPORINGSMAATREelS 

Daar is verskeie uitvoeraansporingsmaatreels wat deur die regering self 

aan ondernemings in Suid-Afrika beskikbaar gestel word. 

3.6.1 Algemene uitvoeraansporingskema (GElS) 

Die algemene uitvoeraansporingskema het op 1 April 1990 inwerking ge

tree. In hoofstuk 4 sal daar verder ondersoek ingestel word na die 

moontlike veranderings wat gaan plaasvind met hierdie skema. 

Bystand word verleen aan uitvoerders wat kwalifiseer onder hierdie skema 
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in terme van die volgende riglyne en deur gebruikmaking van die volgende 

formule: 

Z = U X {M + of - E) X P 

Z = Waarde van bystand verleen aan uitvoerder 

U = Waarde van verkope/uitvoere 

M = Vervaardigingsvlakfaktor 

Die waarde van M word bepaal deur die graad van verwerking 

waardeur die produk gegaan het. 

Kategorie 1 - Primere produk {boomstomp, veselstowwe) = 0% 

faktor 

Kategorie 2 - Gereduseerde primere produk (gesaagde hout, ga

ring) = 7,5% faktor 

Kategorie 3 - Materiaal-intensieweproduk {geskaafde planke, 

geweefde tekstiele) = 12,5% faktor 

Kategorie 4- Vervaardigde produkte (meubels, kledingstukke) 

= 25% faktor 

E Wisselkoersfaktor waarmee M aangepas word vir inflasie en 

wisselkoersskommelings 

P = Plaaslike inhoudfaktor 

Plaaslike inhoud tot 35%- Faktor 0 

Plaaslike inhoud 35% tot 75%- Faktor werklike% 

Plaaslike inhoud bo 75% - Faktor 1 

Die vervaardigingsvlakfaktor word op 'n gereelde basis aangepas. Op 

22 Augustus 1994 was die persentasies onderskeidelik 0%, 2,5%, 6% en 

18,5% gewees. Die E-faktor vir die periode April tot September 1995 was 

vasgestel op 8%. Omdat die toepassing van die faktor daarop sal uitloop 

dat voordeelvlakke hoer sal wees as die maksimum nettovoordele wat in 
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September voorgeskryf is, sal die maksimumvoordele van 0%, 2,5%, 3% en 

14% vir die betrokke tyd geld (Sake-Beeld 1995:S4). 

'n Uitvoerder wat aansoek doen vir hierdie skema moet geregistreer wees 

by die Departement van Handel en Nywerheid. Uitvoere na Botswana, Leso

tho, Swaziland en Namibie kwalifiseer nie vir hierdie voordeel nie. 

Uitvoerverkope beteken die verkoop van kwalifiserende produkte wat die 

invloei van buitelandse valuta, vanaf 'n nie-inwonersrekening na Suid

Afrika tot gevolg het. 

Uitvoerverkoopswaarde beteken die werklike uitvoerwaarde van die goe

dere, maar sluit vragkoste, versekering en kommissie uit. 

Plaaslike inhoud beteken die uitvoerverkoopswaarde van die produk minus 

die gefaktureerde waarde van alle insette (ingesluit invoerbelasting) 

wat ingevoer is. Indien daar op 'n produk 'n etiket verskyn "Vervaardig 

in Suid-Afrika" sal dit aanvaar word dat die plaaslike inhoud bo 75% is. 

Daar moet oak jaarliks 'n ouditeursverslag aan die Departement van Han

del en Nywerheid voorgele word wat geouditeerde uitvoerverkope aantoon 

sodat dit dan gerekonsilieer kan word met die werklike verkope getoon 

tydens die indien van eise (GElS 1990). 

GElS het die oorspronklike Kategorie A-(lnsetvergoeding) en Kategorie 

B-(Waardetoevoegingvergoeding) skemas vervang (Department of Trade and 

Industry[SA] Export Incentives). 
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3.6.1.1 Kategorie A-Skema 

Insette vir die doeleindes van die berekening van die Kategorie A-skema 

het die volgende ingesl~it: 

(1) enige materiaal, aangekoop van buite die vervaardigingseenheid, wat 

'n integrale deel van die uitvoerproduk uitmaak 

(2) enige verpakkingsmateriaal wat gebruik word 

(3) enige materiaal direk verbruik (katalisators en verspilling van (1) 

en (2) hierbo) maar sluit uit krag, brandstof, beskermende klere, 

behuising vir werkers en enige kapitale items of koste van herstel 

van kapitale items. 

Die doel van hierdie skema was om uitvoerders te vergoed vir die inhe

rente kosteverlies wat gekoppel is aan tariefbeskermende insette waarvan 

die prys dus hoer is. Die vergoeding wat ter sprake was, is bereken as 

50% van die waarde van die toepaslike tariefbeskermende insette. 

As alternatief kon die uitvoerder besluit het om nie van die Kategorie 

A-skema gebruik te maak nie, maar om by Doeane en Aksyns aansoek te doen 

vir die vryskelding of terugbetaling van doeanereg. 

3.6.1.2 Kategorie B-Skema 

Die formule wat van toepassing was op die Kategorie B-skema, is soos 

volg: 

Waarde toegevoeg = X - Y + Z 

X = Die uitvoerwaarde (vry aan boord, uit fabriek) 

Y = Die koste van die insette tydens die vervaardiging van die uit-
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voerprodukte 

Z Die insetvergoeding wat geeis kan word op hierdie insette 

Waarde toegevoeg kan gedefinieer word as die verskil tussen die uitvoer

prys van die finale produk en die koste van insette om die finale produk 

wat uitgevoer gaan word te produseer. Hieronder word ingesluit admini

stratiewe en bemarkingsbokoste, lone en salarisse, voorsiening vir waar

devermindering, rente betaal op lenings en huur betaal. 

Die vergoeding is dan bereken as 10% van die waardetoegevoegkomponent 

van die uitvoerproduk. 

Daar kon dus uitvoerders wees wat slegs op Kategorie A- of slegs Kate

gorie 8-vergoedings geregtig was, maar daar kon ook die uitvoerders wees 

wat op beide van die vergoedings geregtig was en wat dan die formule 

soos volg aangepas het: 

1/10 (X - Y) 

By Kategorie A- en Kategorie 8-vergoedings was dit nie 'n vereiste dat 

daar 'n ouditeursverslag voorsien moet word nie. 

3.6.2 Uitvoerbemarkingsbystand (ENA) 

'n Ander deel van die Uitvoeraansporingstelsel wat op 1 April 1990 in 

werking getree het is EMA (EMA[SA]). Hierdie aansporingstelsel bestaan 

uit die volgende skemas: 
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3.6.2.1 Primereuitvoermarknavorsing 

Die doel van hierdie primereuitvoermarknavorsingsbystand is om uitvoer

ders gedeeltelik te vergoed vir die koste aangegaan by die ontwikkeling 

van nuwe uitvoermarkte deur middel van persoonlike kontak met kliente. 

Aangesien dit hoofsaaklik op klein tot medium grootte uitvoerders van 

toepassing is, moet marknavorsing gedoen word deur navorsers wat volgens 

die mening van die Direkteur-Generaal die vermoe getoon het in verhou

ding met sake verwant aan handel en industrie. Daar moet ook skriftelik 

verslag gedoen word aan die Departement van Handel en Nywerheid na vol

tooiing van die navorsing. 

Die vergoeding wat ter sprake is word bereken teen 50% van die koste van 

'n ekonomieseklas retoervliegtuigkaartjie plus die koste van die tran

sportering van die monsters tot 'n maksimum van R600, asook 'n onder

houdstoelaag van R300 per dag vir 'n maksimum van 15 dae. 

3.6.2.2 Uitwaartseverkoopshandelsmissie 

Die doel van hierdie skema is om Suid-Afrikaanse uitvoerders te help om 

kontak te maak met buitelandse aankopers met die oog op die sluiting van 

uitvoerbestellings. 

Die primere oogmerk van hierdie missie is om persoonlike kontak te maak 

in die handelskringe, om kennis op te doen van handelsomstandighede in 

die betrokke markte en om nuwe of addisionele handelsgeleenthede op te 

spoor. 
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Die vergoeding wat ter sprake is in die geval word bereken as 50% van 

die koste van 'n ekonomieseklas retoerkaartjie plus 'n onderhoudstoelaag 

van R300 per dag vir 'n maksimum van 15 dae. 

3.6.2.3 Inwaartseaankoopshandelsmissie 

Die doel van die inwaartseaankoopshandelsmissieskema is om kontak tussen 

potensiele aankopers van Suid-Afrikaanse produkte en die verskaffers van 

die produkte bymekaar te bring met die oog op die sluiting van uitvoer

bestellings. 

Die vergoeding ter sprake is beperk tot een besigheidsklas retoervlieg

tuigkaartjie vanaf vertrekpunt tot eindpunt in die RSA asook besigheids

klasvliegtuigkaartjies ten opsigte van binnelandse vlugte en onderhouds

toelaag ten bedrae van R150 per dag vir 'n maksimum van 10 dae. 

3.6.2.4 Tentoonstellingsbystand 

Die doel van die tentoonstellingsbystandskema is om uitvoerders wat ge

registreer is by die Departement van Handel en Nywerheid behulpsaam te 

wees met die bekendstelling van hulle produkte aan die buitelandse mark. 

3.6.2.4.1 Skema 1 

Die eerste skema is van toepassing op tentoonstellings waar Suid-Afrika 

offisieel deelneem deur middel van 'n nasionale uitstalling. Alle ree

lings word deur die Departement van Handel en Nywerheid self getref en 

alle koste van toepassing word ook deur die Departement van Handel en 
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Nywerheid betaal. Vragkoste tot 'n maksimum van drie kubieke meter of 

twee ton word per uitstaller betaal. Dit word slegs van die uitstaller 

verwag om die versekeringskoste ten opsigte van die uitstalling te be

taal en om te reel vir 'n verteenwoordiger om die uitstalling te beman. 

3.6.2.4.2 Skema 2 

Die tweede skema maak voorsiening vir finansiele bystand, beperk tot 80% 

van sekere aanvaarbare uitgawes tot 'n maksimum van R15 000, aan maat

skappye wat wil deelneem aan gespesialiseerde uitstallings buite Suid

Afrika en wat deur die Departement van Handel en Nywerheid as aanvaar

baar beskou word vir die promosie van die Suid-Afrikaanse uitvoermark. 

Onder aanvaarbare uitgawes word die volgende geklassifiseer: 

- huur ten opsigte van die uitstalruimte 

- oprigting van die stalletjie 

- telefooninstallasies 

- elektriese installasie en verbruik 

- huur van essensiele meubels. 

3.7 KOMMERSielE- EN FINANSielE RAND 

Sedert September 1985 was daar 'n tweeledige buitelandse wisselkoers

stelsel in gebruik in Suid-Afrika, naamlik die Kommersiele Rand en die 

Finansiele Rand. Hierdie stelsel is egter op 13 Maart 1995 afgeskaf 

(Sake-Beeld 1995:$1). 

Die Kommersiele Rand was daar vir lopende transaksies wat te doen gehad 
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het met die vloei van goedere en dienste na en van Suid-Afrika, buite

landse lenings en die betaling van dividende en rente. 

Die Finansiele Rand was vir kapitale transaksies en was dus as 'n beleg

gingsbetaalmiddel gebruik. Die Departement van Deviesebeheer van die 

Suid-Afrikaanse Reserwebank tesame met die banke het alle buitelandse 

wisselkoerstransaksies gekontroleer. 

Die Finansiele Rand het gedien as 'n nie-inwonersbetaalmiddel en kon ge

sien word as 'n poel van fondse wat aan nie-inwoners beskikbaar was. Die 

Finansiele Rand is teen 'n diskonto teenoor die Kommersiele Rand gekwo

teer en kon daarom die effektiewe koste van 'n belegging vanuit die bui

teland verlaag. 

3.8 OPSOMMING 

Daar word 'n hele aantal kontantaansporingsmaatreels beskikbaar gestel 

deur die NOK, RIDP en KSOK. Hierdie aansporingsmaatreels neem die vorm 

aan van lae rentekoers lenings aan klein en mediumgrootte ondernemings 

asook die beskikbaarstelling van 'n wye spektrum van skemas aan onder

nemings en individue. 

Alhoewel hierdie aansporingsmaatreels hoofsaaklik gerig is op klein en 

mediumgrootte ondernemings is rentekoerse, terugbetalingspaaiemente en 

die termyn van die ooreenkoms nie noodwendig vooraf vasgestel nie, maar 

is dit onderhandelbaar. Elke onderneming word dus afsonderlik geevalueer 

en bygestaan. 

62 



Daar is ook ondersoek ingestel na 'n aantal uitvoerfinansieringskemas. 

Die feit dat hierdie tipe skemas beskikbaar is dui daarop dat die uit

voer van goedere en dienste 'n hoe prioriteitsfaktor in Suid-Afrika is. 

Hierdie skemas het hoofsaaklik te doen met die vergoeding van koste aan

gegaan en die bemarking van Suid-Afrikaanse produkte in die buiteland. 

Uit voorafgaande blyk dit dus duidelik dat daar 'n aansienlike hoeveel

heid kontantaansporingsmaatreels beskikbaar is aan vervaardigingsonder

nemings in Suid-Afrika. 

Hierdie fondse is vryelik beskikbaar en ondernemings kan daarvoor aan

soek doen deur die betrokke instellings te kontak en dan die nodige aan

soekvorms te voltooi en in te dien. 
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HOOFSTUK 4 

HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGE 

4.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstukke is daar hoofsaaklik aandag gegee aan die be

staande aansporingsmaatreels wat beskikbaar is in Suid-Afrika. 

Na die verkiesing in 1994 en die inhuldiging van 'n nuwe regering word 

daar met nuwe belangstelling deur die buiteland gekyk na investering in 

Suid-Afrika. Die uitfasering van die tuislande en sekere aansporings

maatreels kan en gaan wesenlike finansiele implikasies he op onderne

mings in Suid-Afrika. 

Die doel van hierdie hoofstuk is dan ook om aandag te gee aan moontlike 

veranderinge wat gaan plaasvind in die toekoms en om sommige van die 

aanbevelings wat in die verlede reeds gedoen is te ondersoek. 

4.2 MARGO-KOMMISSIE VERSLAG (1986) 

Daar is op 20 November 1984 'n kommissie van Ondersoek na die Republiek 

van Suid-Afrika se belastingstruktuur onder voorsitterskap van Regter 

Margo deur die Regering aangestel ingevolge 'n proklamasie in Goewer

mentskennisgewing 2561. Die opdrag van die Kommissie was om met inag

neming van die besondere ekonomiese ontwikkelingsbehoeftes en die 

staatkundige bedeling in Suid-Afrika ondersoek in te stel en aanbe-
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vel ings te doen oor die daarstell ing van 'n samehangende bel astingstruk

tuur op alle owerheidsvlakke van die Republiek van Suid-Afrika (Staats

koerant:l984). Een van die spesifieke doelstellings van die ondersoek 

wat nagestreef moes word was om voorstelle te maak oor die raamwerk 

waardeur in die toekoms aandag gegee kan word aan belastings en belas

tingbeleid as 'n ge1ntegreerde komponent van die oorhoofse ekonomiese 

beleid. Met inagneming van die uitwerking van belasting op private 

inisiatief en die struktuur en vestiging van ondernemings moes daar 

rekening gehou word met die invloed wat belasting in Suid-Afrika uit

oefen ten opsigte van die bevordering van streekontwikkeling en eko

nomiese samewerking in Suidelike Afrika, uitvoere en internasionale han

del en buitelandse beleggings. 

Die Margo-kommissie het dan ook in die verslag wat op 20 November 1986 

voorgele is aandag geskenk aan die aansporingstelsel van toepassing in 

Suid-Afrika. 

4.2.1 Aansporings vir spesifieke doelwitte 

Die Margo-kommissie bespreek in hierdie gedeelte van die verslag die on

derskeie tipes bepalings wat van toepassing is. Daar word ondermeer ge

kyk na beleggingsverminderings, aanvangsverminderings, streekontwikke

ling, uitvoere, wetenskaplike navorsing en jaarlikse vermindering op ge

boue. 
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4.2.1.1 Beleggingsvermindering 

Die beleggingsvermindering vir masjinerie of installasies vir gebruik 

in 'n vervaardigingsproses is die eerste keer in die 1960/61-begroting 

ingevoer. Die doel van hierdie vermindering was om die ekonomie te sti-

muleer (Margo 1986:297). 

Aanvanklik was die koers 15% maar dit het later jare na 30% verhoog 

voordat dit op 30 Junie 1985 afgeskaf is. Die beleggingsvermindering is 

later ook toegestaan vir masjinerie wat gebruik is in soortgelyke pro

sesse as vervaardiging terwyl dit ook aan die verhuurders van toerusting 

toegestaan was indien die verhuurder 'n belastingpligtige was. 

Die terugtrekking van hierdie vermindering het aansienlike belasting-

implikasies gehad aangesien ondernemings nou nie meer die addisionele 

30% as belastingaftrekking kon eis nie. 

"Wat dje probleem vererger, js dje fejt dat dje beleggjngsver
mjnderjng wat ver]jgtjng van jnkomstebelastjng verskaf het ten 
opsjgte van 'n aansjen]jke deel van kapjtaalgoedere wat aange
koop js, jngetrek js." (Margo 1986:354) 

4.2.1.2 Aanvangsvermindering 

Oorspronklik was die vermindering vir die eerste keer ingevoer in die 

1945/46-begroting vir 'n twee jaar tydperk en later vir 'n verdere tyd

perk in die 1954/55-begroting (Margo 1986:297). 

Dit was oorspronklik slegs van toepassing op nuwe masjinerie maar is ook 

later uitgebrei na nuwe en gebruikte masjinerie wat in soortgelyke pro-
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sesse gebruik was. 

Die oorspronklike koers was 10% maar in 1974 is dit verhoog na 25%. Met 

die uitfasering van die beleggingsvermindering in 1985 was dit 50%. 

Die Margo-kommissie het aanbeveel dat die vermindering oor 'n drie jaar 

tydperk toegestaan word en wel in die verhouding van 50:30:20 (Margo 

1986:27). 

4.2.2 Streekontwikkeling 

In die sestigerjare is daar reeds belastingtoegewings vir streekontwik

keling ingevoer. Alhoewel dit deur die jare hersien is, het die belang

rikste verandering in 1982 plaasgevind toe die belastingtoegewings ver

vang is met subsidies (Margo 1986:298). 

Die belangrikste toegewings wat bestaan het toe die ondersoek plaasge

vind het was die volgende: 

- Nie-belasbare kontanttoelaes vir die opleiding van werknemers en ar-

beidskoste 

- Rente- en huursubsidies 

- Elektrisiteitskoste en huisvesting van sleutelpersoneel 

- Terugbetaling van verskuiwingskoste. 

Die Margo-kommissie het aanbeveel dat die subsidies en toegewings gead

ministreer word deur die betrokke departemente (Margo 1986:27). Die 

voorsiening van die toegewings deur die belastingstelsel om desentra-
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lisasie aan te moedig is nie van pas nie (Margo 1986:305). 

4.2.3 Uitvoere 

'n Hoe vlak van uitvoer van vervaardigde goedere was 'n belangrike ele

ment van die regering se Nywerheidsontwikkelingsprogram. Die toegewings 

wat beskikbaar is bestaan uit 'n vergoeding deur middel van 'n belas

tingvermindering vir sekere uitgawes en onkoste aangegaan tydens buite

landse bemarking. Die vermindering word bereken deurdat die uitvoerder 

sy bemarkingskoste eerste kan eis en dan addisioneel daartoe ook 'n ver

mindering (Margo 1986:298). 

Die Margo-kommissie was van mening dat die uitvoerbemarkingstoelaag nie 

deel van die Inkomstebelastingwet moet uitmaak nie. Daar moet eerder 

gekyk word na ondersteunende stappe wat in ooreenstemming is met die Al

gemene Ooreenkoms oor Tariewe en Handel waarvan Suid-Afrika 'n onderte

kenaar is (Margo 1986:305). 

4.2.4 Opleiding 

Die opleidingsaansporingsmaatreels was daarop gemik om die vaardigheids

peil van werknemers te verhoog. Benewens die gewone aftrekking ten op

sigte van ui.tgawes aangegaan vir opleiding was 'n bykomende aftrekking 

van 100% van die opleidingsuitgawes toegelaat. In September 1984 was die 

persentasie verlaag tot 50% en was dit nie meer van toepassing op werk

nemers wat meer as R15 000 per jaar verdien het nie (Margo 1986:298). 
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"In sy getuieni s het die Departement van Mannekrag verwys na 
ondersoeke na die doeltreffendheid van belastingtoegewings vir 
indiensopleiding. 'n Gepubliseerde verslag oor 'n ondersoek na 
indiensopleiding in die Republiek toon dat 'n aantal maatskap
pye die opleiding van hulle personeel aangepak het ongeag of 
hulle belastingtoegewings geeis het of nie. Gedurende 1981 is 
ongeveer R150 miljoen aan opleiding bestee, terwyl net RlB mil
joen werklik deur middel van belastingtoegewings toegestaan 
is." (Margo 1986:305) 

Dit bly steeds belangrik dat daar een of ander vorm van aansporingsmaat

reel moet wees om opleiding aan te moedig, maar dit is nie altyd maklik 

om die uitwerking daarvan te monitor nie. Die Margo-kommissie steun die 

benadering dat die belastingtoegewingstelsel in 'n kontanttoelaestelsel 

omskep moet word en verkieslik deur middel van subsidies wat deur die 

Departement van Mannekrag beheer word (Margo 1986:305). 

4.2.5 Wetenskaplike navorsing 

Verminderings vir wetenskaplike navorsing, hetsy onkostes van 'n kapi-

tale aard of 'n nie-kapitale aard, is beskikbaar. In die geval van on

koste van 'n kapitale aard word 'n aftrekking van 25% van die werklike 

koste toegestaan terwyl die onkoste ten opsigte van 'n nie-kapitale aard 

ten valle aftrekbaar is (Margo 1986:298). 

Die Margo-kommissie het aanbeveel dat die huidige aftrekking ten opsigte 

van wetenskaplike onkoste van 'n nie-kapitale aard so gelaat word maar 

dat die toegewing ten opsigte van die kapitale aard vervang moet word 

deur 'n subsidieskema wat beheer word deur die Wetenskaplike en Nywer-

heidsnavorsingsraad (Margo 1986:305). 

69 



4.2.6 Geboue 

In 1959 en 1960 is die jaarlikse vermindering van 2% ten opsigte van ge-

boue en die geboue beleggingsvermindering van 10% onderskeidelik inge

stel. Laasgenoemde is deur die jare verhoog tot 20% alvorens dit in 1985 

vervang is deur die aanvangsvermindering van 17,5%. Hierdie aanvangsver-

mindering is op 31 Desember 1987 afgeskaf. 

Daar is ook 'n aftrekking van 50% van toepassing op geboue opgerig vir 

wonings van werknemers tot 'n bedrag van R6 000 (Margo 1986:299). 

4.2.7 Getuienis ingewin 

Na die ontleding van die getuienis ingewin deur die Margo-kommissie blyk 

dit dat die meerderheid ten gunste van die afskaffing van die belasting-

aansporingsmaatreels is en dat dit vervang moet word deur 'n stelsel van 

laer belastingkoerse en/of direkte kontanttoelaes. Een voorlegging be-

toog: 

"The special allowances- to promote manufacturing, decentrali
zed economic development, exports, training, housing, etc -
which distort taxation revenue statistics should be replaced by 
tax-exempt cash subsidies ... Not only would the tax picture not 
be blurred but government expenditure on subsidized activities 
would be subject to public scrutiny and better control." 
(Margo 1986:299) 

'n Ander voer aan: 

"The merits of attempting to achieve economic objectives 
through the mechanism of tax legislation are questionable. The 
prime purpose of any tax legislation should be the collection 
of revenue, and any deviation from this purpose leads to unwar
ranted confusion, ambiguity and complexity. Replacing allowan
ces with a system of direct cash grants, which in the case of 
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manufacturing processes should be paid to the manufacturer and 
not the perceived owner of the asset, to achieve specified eco
nomic objectives is considered more efficient in that the re
sults of grants can be more accurately measured and if found to 
be inefficient withdrawn and directed to some other worthwhile 
activity.u (Margo 1986:299) 

Daar is selfs die wat meen dat aansporings van 'n maatskaplike aard af-

geskaf moet word maar dat aansporings van 'n investeringsaard behou moet 

word. Dan was daar ook die wat van mening was dat daar te veel klem gele 

word op aansporings wat die koste van kapitaal verminder en verkies dat 

daar meer gekyk moet word na werkskepping (Margo 1986:300). 

Daar was ander wat gemeen het dat die volgende beginsels, ge1dentifiseer 

deur die Staande Kommissie insake Belastingbeleid in 1983, in enige toe

komstige skema vervat behoort te word : 

- Daar moet 'n ewewig bewaar word tussen toegewings wat van toepassing 

is op nywerheidsbeleggings en daardie van toepassing op ander sektore 

van die ekonomie. Daar moet egter nie oorstimulering van kapitaalin

tensiewe teenoor arbeidsintensiewe ondernemings wees nie 

Daar moet 'n redelike aanmoediging wees vir fisiese investering in 

"menslike kapitaal" 

- Die nuwe skema moet meer koste-effektief wees as die huidige stelsel 

van aanvangs- en beleggingsverminderings 

- Dit moet die huidige stelsel se misbruike vermy 

- Gedurende die oorgangsperiode moet die beskerming wat tans teen die 

invloed van inflasie toegestaan word nie versteur word nie (Margo 

1986:300) 
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4.2.8 Buitelandse ondervinding 

Die Margo-kommissie het aansporingsvorme in 'n aantal ontwikkelde en 

ontwikkelende lande ondersoek. 

4.2.8.1 Aansporings vir investering 

Die meeste ontwikkelde lande moedig investering in aanleg, masjinerie 

en geboue aan deur versnelde depresiasie, investeringsverminderings en 

belastingkrediete. 

In die ontwikkelende lande word daar meer gepoog om streekontwikkeling 

en uitvoere aan te moedig (Margo 1986:300). 

4.2.8.2 Streekontwikkeling 

Aansporings vir streekontwikkeling in ontwikkelende lande sluit inver

snelde depresiasie, vrystellings van belasting op kapitaal en sekere 

eiendomsbelastings, kontanttoelaes, lae rentekoerslenings en belasting

aftrekbare investeringsreserwes. 

Die onderontwikkelde en ontwikkelende lande maak meer gebruik van verle

ning van inkomstebelastingvrystellings, gepaardgaande met verligting van 

belastings en invoerregte betreffende kapitaaltoerusting, rentesubsidies 

en die verligting van eiendomsbelasting. 

Dit wil voorkom of elke jurisdiksie sy eie desentralisasieprogram ont-
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werp het. Werkskepping en ontwikkeling van mannekragvaardighede deur op

leiding word as belangrike maatstawwe beskou. Die aansporingstydperke 

is gewoonlik tien jaar. 

Die Margo-kommissie het opgemerk dat kontantaansporingsmaatreels meer 

algemeen in ontwikkelde lande as ontwikkelende lande voorkom. Dit was 

ook interessant dat die meeste jurisdiksies se aansporingstelsels nie 

so omvattend was soos die in Suid-Afrika nie (Margo 1986:300). 

4.2.8.3 Uitvoere 

Verskillende lande bied verskillende uitvoeraansporings aan. Daar is by

voorbeelduitvoerkredietversekering,belastingverminderings, kontanttoe

laes en subsidies. Gegewens dui daarop dat ontwikkelde lande van gesub

sideerde lenings gebruik maak en ontwikkelende lande van belastingver

minderings om uitvoere aan te moedig (Margo 1986:301). 

4.2.8.4 Ander aansporings 

Daar is lande wat aansporings gee vir navorsing en ontwikkeling welke 

in die vorm van belastingvermindering of in die vorm van toelaes is 

(Margo 1986:301). 

4.2.8.5 Buitelandse verslae 

'n Ierse Kommissie (Commission on Taxation 1984) het tot die gevolgtrek

king gekom dat direkte hulpmiddels meer koste-effektief is as belasting-
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aansporings. Aansporings is slegs om beperkte redes geregverdig byvoor

beeld waar dit duidelik is dat die mark misluk of waar dit vir interna

sionale mededingingsdoeleindes beskikbaar moet wees. 

Die Austral i ese Regeri ng het in die konsepwitskrif 11 Reform of the 

Australian Tax System 11 en VSA Regering in die Reagan-verslag 11 The 

President's Tax Proposals to the Congress for Fairness, Growth and 

Simplicity 11 laer belastingkoerse vir individue en maatskappye en die 

vermindering van belastingaansporings aan die hand gedoen. 

4.3 1994, 1995 en 1996-BEGROTING 

In die 1994-begroting wat op 22 Junie 1994 deur Minister Keys in die 

Parlement ingedien is, is daar aangekondig dat die belastingkoers vir 

maatskappye vanaf 40% na 35% verlaag word, maar dat die sekondere belas

ting op maatskappye vanaf 15% na 25% verhoog word. Hierdie verligting 

aan sakeondernemings kon 'n nuwe investering van R2 000 miljoen mee

bring. Die mark was ook verras dat daar nie 'n verhoging in die BTW

koers was nie (Sake-Beeld 1994:S6). Die feit dat sekondere belasting op 

maatskappye verhoog het sal dan ook maatskappye bevoordeel wat hulle 

dividende hoog dek. 

In 'n artikel in die bylaag "Begroting 1994 11 in die Beeld (1994:1) word 

die mening gelug dat aangesien dit waarskynlik is dat die nuwe regering 

meer seggenskap oor die toewysing van kapitaal sal he as sy voorganger, 

sal die begrotings in die toekoms 'n belangrike beleidsinstrument wees 

wat deur die markte gebruik moet word as rigtingwyser. 
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In dieselfde artikel word daar gese dat die maatskappye wat van vaste 

investering gebruik maak, 'n blinker toekoms het. Na jare waarin vaste 

investering gekrimp het, het maatskappye nou die vooruitsig dat hulle 

kan baat uit die staat se infrastruktuurbesteding . 

. Daar is hoofsaaklik drie hoofdoelwitte wat deur die 1994-begroting ver-

wesenlik moet word. Dit is die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram, fiska

le verantwoordelikheid en ekonomiese groei. In 'n artikel in die Sake-

Beeld (1994:2) word die volgende geskryf: 

" Min. Keys het gese die Begroting is die eerste van die Rege
ring wat aan drie oorweginge moet voldoen.·Dit is: 
- die vestiging van 'n grondslag sodat die staatsfinansies een 

van die vernaamste instrumente vir die HOP kan wees: 
- meewerking deur fiskale dissipline tot makro-ekonomiese sta

biliteit as 'n sleutelelement in ekonomiese groei: en 
- beliggaming van institusionele verandering in die oorgangs

proses na die nuwe grondwetlike bedeling." 

Daar is ook deur mnr Keys aangekondig dat die belastingvrystelling in

gevolge die Algemene Uitvoeraansporingskema (GElS) vanaf 1 Maart 1995 

teruggetrek gaan word (Sake-Beeld 1994:2). GElS word tans deur die Na-

sionale Ekonomiese Forum hersien en voorstelle vir die wysiging daarvan 

sal binnekort bekend gemaak word. 

Eenvormige belastingskale is ingestel om diskriminasie op grond van ge

slag en huwelikstatus uit te skakel in die 1995-begroting. Die normale 

belastingkoers vir maatskappye asook die sekondere belasting op maat-

skappye het onveranderd gebly (Coopers & Lybrand 1995/96:1). 

In die 1996-begroting is die skale van toepassing op natuurlike persone 

gewysig om eers by R100 000 belasbare inkomste die grenskoers van 45% 

75 



te bereik. Die koers van sekond~re belasting op maatskappye is van 25% 

na 12,5% verminder ten opsigte van dividende na 13 Maart 1996 verklaar. 

Geen oorgangsheffing sou meer gehef word nie (Coopers & Lybrand 

1996/97:1). 

4.4 KATZ-VERSLAG (1994) 

Die aanstelling van 'n Kommissie van Ondersoek na sekere aspekte van die 

Belastingstruktuur van Suid-Afrika was op 22 Junie 1994 aangekondig deur 

die Minister van Finansies, mnr Keys. 

4.4.1 Algemene gevolgtrekking 

Die Kommissie van Ondersoek onder voorsitterskap van Prof. Michael Katz 

moes, nadat daar ondersoek ingestel is oar sekere aangeleenthede, terug 

rapporteer. Belasting op Toegevoegde Waarde met spesifieke verwysing na 

die wesenlikheid en effektiwiteit van nulkoerse of vrystellings en veel

voudige gedifferensieerde koerse moes ondersoek word. Die invloed wat 

die belastingstelsel op besparing en investering het asook die relevan

sie van die belastingstelsel vir buitelandse finansiering, investering 

en handel moes ondersoek word. Belasting op winste en verliese voort

spruitend uit transaksies in finansiele instrumente moes oak bestudeer 

word (Katz 1994:1). 

Die Witskrif oar die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (RDP 1994) wat 

in September 1994 gepubliseer was het die volgende ges~: 
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"A Tax Commission has been appointed to advise the Minister of 
Finance. The South African tax system will be reviewed to ensu
re that it supports and facilitates the aims of the RDP, in 
particular equity and efficiency. The general level of tax (as 
a proportion of GDP) is comparable with international stan
dards. However, over the past decade the burden of tax has 
moved from corporations to individuals, primarily on the income 
group R20 000-RBO 000 per year, who now pay 70 percent of all 
personal tax. 

This group consists mainly of wage earners and those with pri
vate sector pensions. In addition, regressive forms of taxation 
include unequal treatment of married women and excessive indi
rect taxation. 

Support will be given to the Commissioner of Internal Revenue 
to increase the efficiency of collection, and to crack down on 
evasion and leakage. All tax incentives and exemptions should 
be listed and a cost-benefit analysis carried out. Incentives 
that comply with the Government's development,industrial, in
vestment, human resource development, and social policies 
should be subject to cost-benefit analysis and an explicit 
political decision should be taken on each. All other incen
tives should be terminated. Additional tax collected should as 
far as possible not be directed to consumption expenditure." 
(RDP 1994:Par 4.3.1 & 4.3.2) 

Die Katz-kommissie het deurentyd die wye doelstellings van die 

rekonstruksie en ontwikkelingsplan van die HOP Witskrif in gedagte 

gehou. 

"In designing its work programme and preparing this Report, the 
Commission has taken particular note of the economic and social 
goals of reconstruction and development as articulated in the 
RDP White Paper. 

In this regard particular attention has been devoted to the ro
le of the tax system, together with other instruments of econo
mic policy, in enhancing South Africa's economic growth perfor
mance and employment creation in sustainable ways. The Commis
sion has commenced an examination of the contribution which tax 
measures can make to improving income distribution and social 
security, in the context of South Africa's extremely unequal 
society." (Katz 1994:5) 

Die koordinasie van die HOP sal bewerkstellig word deur programme wat 

moet voldoen aan basiese behoeftes. Hierdie programme moet onder andere 
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insluit ontwikkeling van menslike hulpbronne, die uitbouing van die eko-

nomie asook die demokratisering van staat en gemeenskap. 

Alhoewel daar in die 1995-begroting R2 522 819 000 (Byl.ae tot Beeld 

1995:1) vir die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (HOP) bewillig is, is 

dit relatief klein en sal dit heelwaarskynlik veel groter wees in die 

toekoms. 

Die Katz-kommissie het dan ook die integriteit van die belastingstelsel 

as 'n uiters belangrike aspek van die integreerde en ondersteunende ont-

wikkelingstrategie geag. Dit is belangrik dat daar 'n balans bly tussen 

die staat se inkomste en die spesifieke belastingmaatreels. Die Katz

kommissie beveel aan dat daar op 'n gereelde basis verantwoording gegee 

moet word van belastingaansporingsmaatreels aangesien dit 'n integrale 

deel is van die jaarlikse begroting. 

Die Katz-kommissie het die volgende riglyne voorgestel as wegspringplek 

vir die definisie van 'n belastingaansporingsmaatreel: 

(a) "where a tax measure pursues an objective that lies out
side the efficacy, balance and coherence of the tax sys
tem itself, it is likely to fall under the ambit of tax 
incentives; 

(b) where a tax measure seeks to benefit any sector or type 
of business or class of taxpayers relative to others,it 
can be considered a tax incentive; 

(c) where a tax measure seeks to promote a particular cate
gory of business expenditure,it can be considered a tax 
incentive; 

(d) where a tax measure seeks to promote particular forms of 
saving or behaviour of individuals or households, it can 
be considered a tax incentive." (Katz 1994:88) 
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Belastingaansporingsmaatreels moet slegs toegestaan word indien daar 

duidelike voordele daaraan verbonde is. Die doelstellings moet gereg

verdig wees en dit moet meer effektief deur die belastingaansporings

maatreel as deur 'n uitgaweprogram van die Staat bereik word. Die wins 

of verlies van toepassing op die belastingmaatreel moet in lyn wees met 

die voordeel verkry en die kanse vir misbruik van die maatreel moet ge

ring wees. 

Die Katz-kommissie waarsku ook dat belastingpligtiges sekerheid verlang 

wanneer 'n belastingaansporing ingestel word omrede die koste en kom

plikasies van toepassing by die uitskakeling daarvan wesenlik is en dit 

dus nie net vir 'n kort periode ingebruik moet wees nie (Katz 1994:89). 

Die Katz-kommissie beklemtoon weereens die feit dat klein en medium 

grootte ondernemings 'n uiters belangrike rol speel in die ekonomie en 

die toekomstige potensiaal om te groei en dus die herverdeling van in

komste kan bewerkstellig. Dit is die ondernemings wat verantwoordelik 

is vir werkverskaffing aangesien hulle hoofsaaklik arbeidsintensief 

gerig is (Katz 1994:148). Kleiner ondernemings maak ook minder gebruik 

van ingevoerde kapitaalgoedere en gewoonlik word ondernemingskap gesti

muleer en besigheidsvaardigheid word aangeleer. 

Slytasieverminderings wat die vinniger afskrywing van bates as oor die 

verwagte ekonomi ese duur daarvan toe 1 a at, veroorsaak 'n aanspori ngsmaat

reel om in kapitaalgoedere te investeer eerder as in arbeid. Aanspo

ringsmaatreels ingevolge die Ontwikkelingsprogram het maatreels daarge

stel wat slegs beskikbaar was in die gedesentraliseerde areas. 
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4.4.2 Doelstellings van bystand deur die belastingstelsel 

Belastingaansporingsmaatreels vir kleiner ondernemings kan hoofsaaklik 

in twee kategorie ingedeel word naamlik die wat 'n direkte belastingver

mindering vir klein ondernemings tot gevolg het omrede die ondernemings 

daarvoor kwalifiseer deur hulle grootte en die aansporingsmaatreels wat 

antwerp is om investering in klein ondernemings te stimuleer. 

4.4.2.1 Gedifferensieerde Korporatiewe belasting 

Gedifferensieerde Korporatiewe belasting wat onder andere in Nederland, 

Engeland en Taiwan in gebruik is, is bedoel om kleiner en mediumgrootte 

ondernemings met meer behoue verdienste te laat vir verdere groei en so 

dus te vergoed vir die beperking op toegang tot kapitaal. Verskillende 

koerse is van toepassing op onder andere drempelbedrae van inkomste vir 

maatskappye wat voldoen aan die kriteria (Katz 1994:153). 

Alhoewel die Katz-kommissie van mening is dat hierdie tipe belasting nie 

'n paslike hervorming onder huidige omstandighede is nie het die Katz

kommissie egter ook opgemerk dat daar nie werklik 'n groot belastinglas 

deur kleiner ondernemings in Suid-Afrika betaal word nie aangesien 90% 

van belasting deur slegs 8% van ondernemings in Suid-Afrika betaal word 

(Katz 1994:154). 
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4.4.2.2 Gedifferensieerde persoonlike belasting vir alleeneienaars en 

vennootskappe 

Sekere lande soos byvoorbeeld Japan belas eie besighede se inkomste teen 

'n gedifferensieerde belastingkoers. Duitsland en Nederland daarenteen 

voorsien spesiale belastingtoelaes vir persone wat in eie diens is (Katz 

1994:154). Die tekortkoming van hierdie stelsel le daarin dat baie klein 

ondernemings nie maklik met klein ondernemings kan kompeteer nie dus sal 

hierdie baie klein ondernemings, wat nie eers deel uitmaak van die be

lastingstelsel nie, nie eintlik voordeel kan trek uit enige belasting

toegewings nie maar kan selfs daardeur indirek benadeel word. 

4.4.2.3 Beleggingsaansporingsmaatreels om toegang tot kapitaal deur 

klein ondernemings daar te stel 

Die Katz-kommissie het versoeke ontvang dat daar beleggingstoelaes aan 

klein ondernemings toegestaan word in die vorm van 'n belastingaftrek

king van 'n beleggingsvermindering van byvoorbeeld 100% afskrywing in 

eerste jaar en dan in die drie daaropvolgende jare 'n slytasieafskrywing 

van 50:30:20. Ander opsies wat aanbeveel was, was belastingkortings vir 

individue wat in ongenoteerde maatskappye bele asook vrystelling van in

komste vir 'n beperkte periode (Katz 1994:155). 

Belastingaansporingsmaatreels in kleiner ondernemings verlig egter ge

woonlik nie die belastinglas nie aangesien daar gewaak moet word teen 

belastingvermyding. Hierdie soort van aansporing veroorsaak egter meer 

investering in kapitaalgoedere as investering in arbeidsintensiewe on-
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dernemings (Katz 1994:156). 

Belastingvakansies word ook soms voorgestel. 'n Belastingvakansie het 

tot gevolg dat verdienste of gedeeltelik of ten volle vrygestel is vir 

'n bepaalde periode. Aangesien die belastingvoordeel gemeet word aan die 

grootte van die winste en nie aan die beleggings of loonuitgawe nie is 

hierdie vrystelling neutraal tussen kapitaal en arbeid. Kleiner onderne

mings word dan toegelaat om enige verliese direk na die periode af te 

skryf teen hulle inkomste. In die praktyk is belastingvakansies egter 

nie so effektief nie aangesien die meeste maatskappye in elk geval ver

liese toon in die eerste paar jaar van besigheid (Katz 1994:156). 

Die Katz-kommissie is egter nie ten gunste van beleggingsaansporings

maatreels nie aangesien die tipe verminderings veroorsaak dat die nor

male belastingskaal verhoog moet word om die koste van die aansporing 

te verhaal (Katz 1994:156). 

4.4.2.4 Belastingaansporingsmaatreels vir kleiner ondernemings in an

der lande 

Die Katz-kommissie het ook ondersoek ingestel na die verskillende aan

sporingsmaatreels wat beskikbaar gestel word in onder andere die vol

gende lande: 

4.4.2.4.1 Verenigde Koninkryk 

Die Verenigde Koninkryk belas ondernemings se inkomste teen 'n koers van 
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25% op die eerste £250 000 van belasbare inkomste. Daarna word die koers 

geleidelik verhoog tot die normale maatskappykoers van 33%. Kleiner on

dernemings word ook toegelaat om 'n meer eenvoudige vorm van finansiele 

state aan die belastingowerheid voor te le. 

Die land bied ook 'n "Besigheidsuitbreidingsprogram" aan wat ontwikkel 

is om die belastingposisie van ongenoteerde maatskappye wat buite ekwi

teit soek, te verander. Die Program is slegs beskikbaar aan individue 

en neem die vorm aan van 'n aftrekking teen die belasbare inkomste van 

die individu in die jaar waarin die aandele uitgereik word. 'n Maksimum 

aftrekking per jaar word toegelaat maar indien die belegging in een be

trokke jaar groter sou wees as die belasbare inkomste van die persoon 

kan die oorskot oorgedra word na die volgende jaar. Die Program vereis 

'n minimum van aandeelhouding van vyf jaar (Katz 1994:164}. 

Daar sal ook 'n meer vollediger bespreking van ander aansporingsmaat

reels beskikbaar in die Verenigde Koninkryk in hoofstuk 6 wees. 

4.4.2.4.2 Verenigde State van Amerika 

Die Verenigde State belas ook ondernemings teen 'n glyskaal wat begin 

met 15% van 'n belasbare inkomste tot $50 000. Mikro-ondernemings kan 

'n onmiddellike afskrywing van tot $10 000 op kapitaaluitgawes eis (Katz 

1994:164}. 

In hoofstuk 6 word van die ander aansporingsmaatreels verder ondersoek. 
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4.4.2.4.3 Kanada 

In Kanada mag die provinsiale owerhede korttermynbelastingverligting 

verskaf sodat ondernemings aangemoedig word om in sekere stede of af

gelee areas te vestig. Plaaslike owerhede kan sekere belastingvakansies 

daarstel in ruil vir sekere verpligtinge deur ondernemings (Katz 

1994:165). 

In hoofstuk 6 sal daar ook meer volledig na die ander aansporingsmaat

reels gekyk word. 

4.4.2.4.4 Frankryk 

Klein industriele maatskappye waarvan die omset laer as FF500 miljoen 

is kan voordeel trek uit 'n belastingkrediet indien die kapitaaltoename 

ooreenstem met minstens 25% van die maatskappy se netto ekwiteit. Die 

belastingkrediet is gelyk aan 25% van die toename in kapitaal tot 'n 

maksimum van FF500,000 (Katz 1994:165). 

4.4.2.4.5 Korea 

Korea beskik oor 'n omvattende aansporingsmaatreelstelsel vir onderne

mings wat bekend staan as "Nuwe Klein-Medium Ondernemings". Hierdie on

dernemings moet betrokke wees by vervaardiging en hulle moet tegnologies 

intensief wees. Die maksimum aantal werknemers mag nie meer as 300 wees 

nie. 
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Die belastingvoordeel vir hierdie ondernemings bestaan uit vrystelling 

van inkomstebelasting vir die eerste vier jaar en dan in die daaropvol

gende twee jaar 'n 50% vrystelling. By die berekening van belasbare in

komste kan 15% van die bates in gebruik as 'n verlies in berekening ge

bring word. Daar is ook 'n spesiale waardeverminderingskoers van toepas

sing op hierdie ondernemings. Tot 2% van inkomste verdien uit die buite

land deur middel van uitvoere kan as 'n verlies in berekening gebring 

word. Hulle word ook toegelaat om 1,5% van die inkomste of 20% van die 

verkope af te trek vir tegnologiese ontwikkeling (Katz 1994:165). 

4.4.2.4.6 Maleisie 

In Maleisie word enige persoon wat 'n lening maak aan 'n klein onderne

ming, dit is nou ondernemings waarvan die aandeelhouersfondse nie 

M$500,000 oorskry nie, 'n belastingkorting toegelaat indien daar aan se

kere vereistes voldoen word. Die aftrekking word bereken teen 2% pro ra

ta per jaar op die uitstaande bedrag. Indien die aftrekking meer is as 

die belasting betaalbaar kan die oorskot oorgedra word na die volgende 

jaar. Ondernemings met 'n 11 pionierstatus 11 word 'n 70% belastingvrystel

ling toegelaat vir die eerste vyf jaar. Daar word ook 'n valle vrystel

ling van invoerbelasting toegelaat op masjinerie en grondstowwe inge

voer (Katz 1994:166). 

4.4.2.4.7 Botswana 

Belastingaansporingsmaatreels speel 'n belangrike rol in Botswana. Hier 

val die klem op die bevordering van ekonomiese groei deur gebruikmaking 
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van die beskikbare arbeidsmag. 

Die volgende projekte is beskikbaar: 

- Kleinskaalse projekte vir vaste kapitaalbeleggings van minder as 

P25 000. Verminderings vir kapitaalbeleggings word gebaseer op 'n per

sentasie van die beleggingskoste. Daar word voorkeur gegee aan aktiwi

teite in die platteland en aan vroulike werkgewers. 

- Mediumskaalse projekte vir beleggings tussen P25 000 en P900 000. 'n 

Belastingvakansie vir 5 jaar met 'n terugbetaling van alle belasting 

betaal. In stedelike gebiede is die terugbetalingkoers 100% vir die 

eerste twee jaar, 75%, 59% en 25% in die drie daaropvolgende jare. In 

die platteland is die terugbetalingkoers vir die eerste drie jaar 

100%. Nuwe industrie ontvang vergoeding vir ongeskoolde arbeidskoste 

en 'n opleidingsvergoeding gedurende die eerste vyf jaar (Katz 

1994:166). 

4.4.2.4.8 Nigerie 

'n Vervaardigingsonderneming met 'n omset van NSOO 000 of laer word in 

Nigerie belas teen 'n laer koers vir die eerste drie jaar van besigheid 

(Katz 1994:157). 

4.4.2.4.9 Senegal 

Beleggingsaansporings vir ondernemings in Senegal wat voldoen aan sekere 

grootte en werkverskaffings vereistes sluit onder andere vrystelling van 

invoerbelasting en ander belastings vir 'n periode van vyf tot twaalf 
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jaar in (Katz 1994:167). 

4.4.2.4.10 Swaziland 

Klein vervaardigingsondernemings in Swaziland wat bydra tot uitvoere 

kwalifiseer vir belastingvakansies of algehele belastingvrystelling vir 

'n periode van vyf jaar (Katz 1994:167). 

4.5 SUID-AFRIKA EN GATT 

Suid-Afrika kon vir die eerste keer sedert 1986 aktief deelgeneem het 

aan die internasionale handelsonderhandelinge van die Algemene Ooreen

koms op Tariewe en Handel (General Agreement on Tariffs and Trade -

GATT) wat bekend staan as die Uruguay Samesprekings wat op 15 Desember 

1993 ten einde geloop het. 

Die verlaging in invoertariewe asook ander wesenlike konsessies verteen

woordig wesenlike veranderinge in die internasionale handelsbeleid van 

Suid-Afrika. Omrede Suid-Afrika vir jare nie regtig betrokke kon wees 

met internasionale handelskompetisie nie het die Uruguay Samesprekings 

nou deure oopgesluit vir die Suid-Afrikaanse industrie. 

Suid-Afrika was 'n stigterslid van GATT toe dit tot stand gekom het net 

na die Tweede Wereldoorlog in 1948. Suid-Afrika het egter vir 'n onver

klaarbare rede as 'n ontwikkelde land en nie 'n ontwikkelende land aan

gesluit wat strenger reels op invoere tot gevolg gehad het. Daar was ook 

sekere spesiale konsessies wat nie benut kon word nie. Suid-Afrika was 
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ook beperk deurdat sekere produkte gebind was aan 'n nulkoers invoerta

rief. Omrede GATT beperkings vooraf ooreengekome maksimum vlakke van 

invoertariewe beskerm het dit dus veroorsaak dat sekere produkte inge

voer kon word teen 'n nulkoers. Daarteenoor was die Regering ook verplig 

om by die vasgestelde maksimumkoers van 10% op ander produkte te hou. 

In 1948 was Suid-Afrika onder die indruk gebring dat hierdie nul- en lae 

invoerkoersverpligtinge net tydelik sou wees. Dit het egter nooit veran

der nie en toe Suid-Afrika wel hierdie tipe produkte begin vervaardig 

kon ons nie die verwante tariefbeskerming bekostig nie. 

Veel later toe Suid-Afrika deur sanksies getref word, was daar geen be

skerming onder die GATT ooreenkoms nie. Deur middel van GATT sou alle 

belange partye beskerm word en redelik en regverdig behandel word ten 

opsigte van internasionale handel. Die Omvattende Anti-Apartheidswet van 

1986 van die VSA het egter al hierdie reels verbreek. Aangesien GATT 

meer ekonomies van aard is was dit nie sterk genoeg teen die politieke 

sanksies nie. 

Sanksies het egter veroorsaak dat Suid-Afrika nou meer gerig was op in

voervervanging wat dan ook verder veroorsaak het dat die Suid-Afrikaanse 

industrie ten alle koste beskerm moes word. Dit was dan ook een van die 

redes waarom Suid-Afrika tydens die Kennedy Samesprekings in die sesti

ger jare en die Tokio Samesprekings in die sewentiger jare geen handels

konsessies gemaak het nie. In 1988 het Suid-Afrika egter besef dat daar 

iets gedoen moet word alvorens Suid-Afrika uit GATT uitgesluit kon word 
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(SAFTO 1994:1). 

Die taakmag wat in 1993 in die lewe geroep is het na verskeie onderhan

delings 'n finale voorlegging aan GATT gedoen wat dan ook deur hulle 

aanvaar is. Die volgende uitdaging is dan nou ook die implementering van 

die tariefverlagings oor die volgende 5 tot 12 jaar. Daar gaan ook 'n 

poging aangewend word om die betrokke 10 000 tarieflyne te verminder na 

3 500. 

Omrede Suid-Afrika nou onderworpe is aan al die kodes van die GATT oor

eenkoms moet GElS nou uitgefaseer word. Daar is ooreengekom op 'n pe

riode van drie jaar maar dit sal moontlik verleng kan word na 'n periode 

van ses jaar. Omrede daar nog nooit in die geskiedenis van GATT 'n her

klassifisering van 'n ontwikkelde land na 'n ontwikkelende land was nie 

is daar besluit om Suid-Afrika as 'n "ekonomie in oorgang" te klassifi

seer. 

Geen direkte subsidie aan uitvoerders sal deur GATT aanvaar word nie. 

Daar is egter moontlike maatreels wat oorweeg kan word vir klein en me

diumgrootte uitvoerders soos byvoorbeeld voorverskepingsfinansiering en 

navorsing- en ontwikkelingsbystand. 

Die Nasionale Ekonomiese Forum Handel en Nywerheidswerkgroep het op hul

le agenda onder andere die volgende (SAFTO 1994:6): 

- Korttermynfinansiering vir uitvoerders 

- Bystand vir uitvoerindustrie 
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- Uitvoerbemarkingsbystandskemas 

- Opweeg van tariewe ten opsigte van gesubsidieerde invoere 

- Verbeterde marktoegang vir uitvoerders veral in die VSA en Europese 

markte 

- Ontwikkeling van klein en mediumgrootte ondernemings veral in die ge

bied van uitvoere 

- Sosiale dimensies van handelsbeleide insluitend werkverskaffing en 

klousules in handelsooreenkomste. 

Projekte wat in werking gestel kan word wat sal voldoen aan die GATT 

vereistes, is onder andere die volgende: 

- Invoerbelastingkorting 

- Uitvoerversekering en korttermynfinansiering 

- Uitvoerbemarkingsbystand 

- NOK skemas - Uitvoerkapasiteit 

- Multiskof 

- Arbeidsintensiewe produkte 

- Makliker toegang tot markte 

- Menslike hulpbronontwikkeling 

- Opgraderingtegnologie van toepassing op aanleg 

- Daarstelling van aanlokliker beleggingsklimaat 

- Klein tot mediumgrootte ondernemings ontwikkeling. 

Uitvoerverwerkingsgebiede is spesiale industriele insluitings wat pro

dukte vervaardig vir uitvoer en wat handel buite die normale doeane be

perkings van 'n land al is dit binne die land gelee. 'n Spesifieke ge-

90 



bied word apart van die lokale ekonomie gehou deur fisiese en doeane be

perkings. Grondstowwe kan ondermeer dan deur ondernemings in die gebie

de vry van invoerbelasting ingevoer word. Alle produksies moet egter 

uitgevoer word. Ondernemings in die gebiede kan ondermeer belastingva

kansies ontvang, kan ook vrygestel wees van industriele loonooreenkom

ste en ander regulasies wat van toepassing is op ondernemings in ander 

gebiede. 

Die volgende probleme kan egter in hierdie gebiede ontstaan. Aangesien 

ondernemings nie aan die gewone arbeidsregulasies onderworpe is nie kan 

daar onredelike lae loontariewe en eise aan werkers gestel word wat dan 

tot gevolg het dat werkers nie deur die normale vakuniekanale kan staak 

nie. 

Alhoewel alle produkte vervaardig in die gebiede uitgevoer moet word sal 

hierdie maatskappye moet kompeteer met ander ondernemings wat nie oor 

dieselfde voordele beskik nie. 

Daar kan ook 'n probleem ontstaan omrede die Departement van Doeane en 

Aksyns nie oor voldoende personeel beskik om die beweging van produkte 

in en uit hierdie gebiede te kontroleer nie. Grondstowwe kan teen nul

koers ingevoer word deur ondernemings in hierdie gebiede wat dit dan 

weer aan ander ondernemings buite hierdie gebiede verskaf. 

Om ondernemings binne hierdie spesifieke areas te plaas sal ook 'n aan

sienlike nuwe kapitaaluitleg ten opsigte van masjinerie en toerusting 
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tot gevolg he. 

lndien al bogenoemde in berekening gebring word is dit meer aanvaarbaar 

om Uitvoerverwerkingseenhede binne bestaande ondernemings te stig as 

hierdie afsonderlike nuwe ondernemings in afsonderlike areas. 

4.6 OPSOMMING 

Dit blyk dus uit voorafgaande dat daar gereeld ondersoek ingestel word 

na die aansporingstelsel vir ondernemings in Suid-Afrika en alhoewel 

daar telkemale probleme opduik is dit duidelik dat daar in die toekoms 

'n oplossing gevind sal moet word om die huidige ekonomie so aan te wak

ker dat daar meer werkskepping kan wees. 

Alhoewel die pad vorentoe moeilik gaan wees sal die eindresultaat die 

moeite werd wees. Omrede daar positiewe ontwikkeling sedert 1990 is sal 

die verlaging van GElS nie so 'n probleem wees nie. Die huidige laer be

lasting- en inflasiekoers asook die feit dat sanksies nou afgeskaf is 

het die mark meer toeganklik gemaak wat dan ook vrye handelsareas daar

gestel het. 

Dit is dus uiters belangrik dat daar vir kleiner ondernemings 'n goedbe

plande strategie moet wees gekombineerd met beheerbare voorwaardes, op

leidingsinisiatiewe, tegniese ondersteuning en dies meer. Alhoewel be

lastingaansporingsmaatreels nie 'n wesenlike doelstelling in hierdie 

program is nie kan dit nog steeds bydra in die skepping van 'n omgewing 
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waarin die kleiner onderneming kan ontwikkel. 
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HOOFSTUK 5 

ANDER BEPALENDE FAKTORE 

5.1 INLEIDING 

Die hoofdoelwit van hierdie hoofstuk is om die ander faktore wat ook 'n 

rol mag speel by die.ontwikkeling van ondernemings te bespreek. Met die 

daarstelling van die desentralisasieprogram in die vroee vyftiger jare 

het die regering aansporings beskikbaar gestel aan ondernemings wat be

reid was om in die sogenaamde tuislande te vestig. Daar was egter ander 

koste aspekte en beperkende faktore wat ook 'n rol gespeel het by die 

besluitnemingsproses wat deur bestuur geneem was. Daar moet dus in die 

toekoms deur die regering gewaak word om nie hierdie faktore uit die oog 

te verloor indien soortgelyke aansporingsmaatreels weer ingevoer sou 

word nie. 

5.2 KWANTIFISEERBARE KOSTE-OORWEGINGS 

Die onderstaande kwantifiseerbare koste-oorwegings wat 'n bepalende fak

tor blyk te wees moet deur ondernemings in gedagte gehou word wanneer 

daar besluite geneem word oor die oprigting en/of verskuiwing van 'non

derneming. 

5.2.1 Vervoerkoste 

Indien die onderneming nie naby die primere en sekondere grondstofbronne 
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is nie kan daar met 'n redelike mate van sekerheid aanvaar word dat die 

vervoerkoste per eenheid vervaardig 'n belangrike faktor gaan wees. 

In sommige gevalle is dit wel so dat indien die onderneming nader aan 

die grondstof beweeg daar basies geen vervoerkoste van die grondstowwe 

sal wees nie, maar dan moet die finale produk weer vervoer word na die 

afsetgebied. 

Addisionele vervoerkoste van personeel tussen die werkplek en die woon

plek kan terselfdertyd 'n addisionele las op die onderneming se vervoer

rekening plaas. 

Vervoerkoste sny dus na beide kante en elke onderneming sal vooraf moet 

bepaal waar die bedryf die beste voordeel/kleinste nadeel sal he. Indien 

'n aansporingsmaatreel in die vorm van 'n vervoersubsidie beskikbaar ge

stel sou kon word aan hierdie ondernemings, sal dit die beperkende fak

tor meer regverdig. 

5.2.2 Verpakkingskoste 

Indien 'n onderneming sou besluit om die arbeidsintensiewe deel van die 

onderneming naby meer beskikbare en goedkoper arbeid op te rig en dan 

die verkoopsarea in die groter sentra te stasioneer kan daar gevind word 

dat daar 'n addisionele verpakkingskoste ontstaan wat direk verband hou 

met die ligging van die ondernemings. 
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5.2.3 Verskuiwingskoste 

Koste verbonde aan die aftakeling van toerusting, die vervoer daarvan 

na die nuwe aanleg en die heroprigting is koste wat nie uit die oog ver

loor moet word nie. Dieselfde geld ook vir die verskuiwing van voorrade. 

Alhoewel die Inkomstebelastingwet (1962) in Artikel 12B daarvoor voor

siening maak dat alle koste aangegaan ten opsigte van die installering 

en oprigting van bates gekapitaliseer mag word sal die totale koste van 

verskuiwing dus na die onderskeie bates toegedeel moet word. 

5.2.4 Telefoon- en kommunikasiekoste 

lndien 'n onderneming sou besluit om na 'n meer afgelee area te verskuif 

moet daar verwag word dat daar 'n aansienlike styging in sy telefoonkos

te sal intree. Waar die grootste gedeelte van die verbruikersmark in die 

groot sentra gelee is sal die oproepe oor langer afstande tot gevolg he 

dat die koste van die telefoondiens aansienlik kan styg. 

Waar die onderneming in die afgelee gebied steeds 'n administratiewe 

stelsel in die groot sentra behou kan dit ook tot gevolg he dat beheer

sisteme verskerp moet word. Duplikasie van sekere dokumentasie mag nodig 

wees en dit sal die verhoging van drukwerk teweegbring. 

5.2.5 Instandhoudingskoste 

Vanwee die groter afstand tussen die onderneming en die groot sentra 
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waar onderhoudsdienste vrylik beskikbaar is, is dit realisties om te 

aanvaar dat die onderneming se instandhoudingskoste relatief hoer sal 

wees as die bedryf wat in die stedelike gebied gevestig is. Waar tegnici 

benodig word om instandhoudingswerk te verrig, beloop die reiskoste soms 

meer as die koste verbonde aan die herstelwerk. 

Groot ondernemings mag genoodsaak wees om hulle eie instandhoudingspan

ne in diens te hou bloot om produksievertragings sover moontlik te ver

my. Hierdie spanne sal dan nie altyd voltyds beset kan word nie wat ad

disionele en onproduktiewe koste tot gevolg sal he. 

Ondernemings mag dit raadsaam vind om buitengewoon wye reeks onderdele 

aan te hou ten einde enige moontlike brekasie die hoof te bied. Nood

saaklike bedryfskapitaal word op hierdie wyse vasgepen. 

5.2.6 Voorraadvlakke 

Enige onderneming wat doeltreffend bestuur word, sal altyd poog om die 

optimale voorraadpeile te handhaaf. Daar behoort dus sinchronisasie tus

sen besteltye, masjienkapasiteit en toekomstige behoefte te bestaan. 

Indien 'n onderneming egter ver van die grondstofbronne gevestig is en 

soms in die steek gelaat word met die aflewering van sy grondstowwe sal 

die onderneming genoodsaak wees om hoe voorraadpeile te handhaaf. 

Hierdie hoer voorraadvlakke sal dan ook indirek ly tot hoer verseke

ringspremies wat weer eens 'n addisionele koste-effek tot gevolg sal he. 
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5.3 NIE-KWANTIFISEERBARE KOSTE-OORWEGINGS 

In die voorafgaande paragrawe is 'n aantal kwantifiseerbare oorwegings 

bespreek. Die volgende verskansde koste kan egter ook 'n rol speel by 

die vestiging van 'n onderneming. 

5.3.1 Gevestigde markte 

Waar 'n onderneming reeds gevestig was en nou besluit om te verhuis kan 

'n aansienlike gedeelte van sy "passing trade" verlore gaan. Dit kan dus 

gebeur dat ondernemings hulle bestaande kliente sal moet afstaan en self 

weer kliente sal moet werf. 

5.3.2 Appresiasie van vaste eiendom 

'n Onderneming wat in 'n meer stedelike gebied gevestig is en sy eie 

grond en geboue besit ondervind met die verloop van jare 'n aansienlike 

appresiasie in die waarde van die eiendom. By die herwaardering van die 

eiendom en die skepping van 'n kapitaalreserwe verhoog die waarde van 

die onderneming wat dit 'n beter bedingingswaarde in die kapitaalmark 

verleen. 

Ondernemings wat dus besluit om van huurgeboue gebruik te maak verloor 

hierdie appresiasie van vaste eiendom en dus ook die sterker bedingings

mag. 

Die standaardhuurgeboue fasiliteit wat deur die NOK beskikbaar gestel 
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word (Verwys par.3.2.1.2.1) het dus die effek dat die onderneming wat 

daarvan gebruik maak nie oar dieselfde sekuriteit sou beskik as 'n on-

derneming wat wel 'n eiendom besit nie. 

5.3.3 Personeel 

Indien 'n onderneming sou besluit om te hervestig kan dit gebeur dat 

daar van die personeel is wat onwillig is om saam te verhuis. 

John Abbink het alreeds op 'n byeenkoms van Unesco in 1950 in sy toe-

spraak getiteld "Special Problems in Industrialization" die volgende 

opmerking gemaak: 

11 The single most important problem facing leaders in under
developed countries is that of convincing their people that 
economic progress comes from with in: that it cannot be imposed 
from without or even greatly advanced unless there exists a 
wide-spread desire for national improvement so strong that the 
necessary temporary sacrifices will seem worthwhile to all who 
will be affected.~~ 

Industriele ontwikkeling kan nie net beskou word as 'n meganiese proses 

wat slegs 'n verandering in die aanwending van produksiefaktore behels 

nie. Oit behels veel meer en vereis 'n grondige verandering waaraan 'n 

omvattende proses van ekonomiese en sosiale reorientasie verbonde is. 

Oit word van personeel verwag om nuwe verhoudings, sienswyses, denk-

wyses, gewoontes, gebruike en vaardighede te ontwikkel wat tot voordeel 

van die onderneming aangewend kan word. Die werklike vooruitgang kan 

alleen bekom word as die betrokke samewerking van die personeel verkry 

word. 
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'n Ander belangrike probleem waaraan aandag gegee moet word by die ont

wikkeling sal die verkryging van die nodige opgeleide personeel wees. 

Om ongeskoolde en in mindere mate halfgeskoolde arbeid te bekom sal 

waarskynlik nie 'n probleem wees nie. Dit is egter die voorsiening van 

vakmanne, tegnici en administratiewe personeel waar die probleem sal le. 

Die oplossing le dus in opleiding. 

Vakmanne en tegnici moet opgelei word terwyl administratiewe- en be

stuurspersoneel oor voldoende kwalifikasies en nodige ondervinding moet 

beskik om in die onderneming opgeneem te kan word en te kan aanpas. Hoer 

salarisse en behuising kan ook 'n rol speel. 

Die regering sal dan moet aandag gee aan aansporingsmaatreels om onder

nemings by te staan met die verkryging van opgeleide personeel of die 

opleiding van ongeskoolde arbeid. 

5.3.4 Bedryfskapitaal 

Die onderneming bevind hom onmiddellik na verskuiwing met die probleem 

dat hy hoer bedryfskoste moet finansier. Alhoewel die onmiddellike voor

dele soos lae rentekoerse en goedkoper huurgelde geniet word, moet die 

onderneming arbeid oplei, hoer vervoerkoste betaal en grater voorrade 

finansier. Terselfdertyd kan dit 'n geruime tyd duur voordat hy weer 

dieselfde vlak van produktiwiteit en omset kan handhaaf. 

Die onderneming kan dus verplig wees om leningskapitaal te verkry ten 

einde hierdie behoeftes te finansier en dit ly weer tot die verswakking 
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van die onderneming se solvabiliteit. 

5.5 OPSOMMING 

In die voorafgaande paragrawe is 'n beskouing gegee van die vernaamste 

kwantifiseerbare en nie-kwantifiseerbare koste-oorwegings wat deur 'n 

onderneming in aanmerking geneem moet word by die oprigting en/of ver

skuiwing van 'n onderneming. Die besluit om te skuif al dan nie kan 

slegs geneem word na intensiewe ontleding van die verwagte kostepatroon. 

In die vorige hoofstukke is daar reeds vasgestel dat sekere aansporings

maatreels slegs in sekere areas beskikbaar was en hierdie faktore wat 

in hierdie hoofstuk bespreek is sou dus 'n belangrike rol gespeel het. 

Indien daar dus wesenlike veranderinge aan die bestaande aansporings

maatreels in Suid-Afrika aangebring word sal hierdie aspekte deurentyd 

ingedagte gehou moet word. 
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HOOFSTUK 6 

AANSPORINGSMAATREelS IN DIE BUITELAND 

6.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstukke is die aansporingsmaatreels van toepassing in 

Suid-Afrika bespreek. Die doel van hierdie hoofstuk is om sekere ander 

lande soos die Verenigde State van Amerika, Verenigde Koninkryk, Austra

lie en Kanada se verskillende aansporingstelsels te ondersoek. 

6.2 VERENIGDE STATE VAN AMERIKA (V.S.A) (Directory of Incenti

ves 1983) 

Elke staat in die V.S.A. administreer 'n ekonomiese ontwikkelingspro

gram wat sekere tipes aansporingsmaatreels beskikbaar stel aan privaat

ondernemings. 

Die totale staatsuitgawe ten opsigte van ekonomiese ontwikkeling in 

1981-1982 in die V.S.A. het gewissel van $511,400 tot $30,812,000 (Di

rectory of Incentives 1983:3). Selfs in tye waar begrotings ingekort 

word het ekonomiese ontwikkelingsprogramme steeds sterk gebly in ver

houding met ander staatsprogramme. 

Agentejagentskappe met as hoofdoel die administrasie van hierdie aanspo

ringsprogramme word deur die kabinet aangewys. Hierdie agentskappe lewer 

dan direk verslag aan die betrokke regering. In state waar daar nie 'n 
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kabinet vorm van regering is nie word 'n kommissie met gelyke regte 

daargestel wat verantwoordelik is vir die besteding van die ontwikke

lingsuitgawes. Deurdat persone op kabinetsvlak verantwoordelik gehou 

word vir die besteding van hierdie fondse is hierdie tipe programme baie 

doeltreffend. 

Die grootste gedeelte van hierdie programme stel dit ten doel om werk

skepping aan te moedig, die voortbrenging van belasbare inkomste te be

werkstellig, die staat se ekonomiese basis te beskerm en finansiele wel

stand van gemeenskappe in die staat te beskerm. 

6.2.1 Omvang van staatsekonomiese ontwikkeling 

Omrede die omvang van die betrokke programme gegroei het, het die agent

skappe wat dit bestuur ook aansienlik gegroei. Omvattende departemente 

wat aandag gee aan handelspromosie, finansiele bystand, mannekragontwik

keling, advertensies en vele ander het onder een dak begin funksioneer. 

Hierdie omvattende departemente bring beter koordinasie te weeg. 

6.2.1.1 Industriele ontwikkeling 

Industriele ontwikkeling is steeds 'n primere fokus van die ontwikke

lingsagentskappe. Naas die handhawing van die basiese industrie soos 

onder andere vervaardiging, mynbou en landbou poog hierdie agentskappe 

ook om nuwe ondernemings te werf. Baie van die state in die V.S.A. het 

spesialiste in diens wat regoor die wereld reis met die doel om onder

nemings te vind wat hulle moontlik in die betrokke staat wil kom vestig. 

103 



Die staat sal dus veral ondersoek instel na die arbeidsmag, beskikbare 

persele, ondersteunende dienste en algemene ontwikkelingsdoelstellings 

van die betrokke onderneming alvorens daar bystand aan die onderneming 

verleen sal word. Dit het tot gevolg dat daar deur 'n staat geselek

teerde tipes industrie uitgesoek kan word wat aan hierdie vereistes vol

doen en sodoende verhoog dit die kompetisie tussen die betrokke onder

nemings (Directory of Inventives 1983:5). 

Daar word veral aandag gegee aan advertensies en bevordering van toeris

me. Hierdie twee items kan 'n wesenlike deel vorm van die uitgawes wat 

deur die staat spandeer is. 

6.2.1.2 Buitelandse belegging in die V.S.A. 

Dit is alombekend dat baie buitelandse beleggers graag in die V.S.A. wil 

bele. Gedurende die laaste paar jaar het buitelandse belegging in die 

V.S.A. toegeneem van $185 biljoen in 1985 tot $403 biljoen in 1991 (Tax 

and Financial Incentives 1994:467). Dit was egter oak die uitgangspunt 

van baie state om aktief betrokke te wees by die werwing van buitelandse 

beleggers. Daar moet egter altyd rekening gehou word met die feit van 

die invloed van buitelandse teenwoordigheid in die ekonomie asook die 

maksimering van werksgeleenthede en die toename van belasting ontvang 

vanaf buitelandse beleggers. 

Omdat state soms effens versigtig was vir mynbou- en landbou-onderne

mings is daar aandag gegee aan vervaardigingsondernemings. Die vestiging 

van sekere vervaardigingsondernemings het soms selfs 'n sneeubal-effek 
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tot gevolg gehad deurdat die vestiging van sekere ander verwante onder

nemings en verwante produkte ontstaan het. 

Die aansporingsmaatreels wat aan plaaslike ondernemings daargestel word 

is ook van toepassing op buitelandse beleggers en is daar dus nie spe

siale aansporingsmaatreels vir die ondernemings nie (Directory of 

Incentives 1983:6). 

6.2.1.3 Bevordering van uitvoere 

Die aanmoediging van uitvoere is 'n baie belangrike faset van enige van 

die state in die V.S.A se staatsuitbreidingsprogram. Alhaewel groat in

ternasionale korporasies selde die bystand van die publieke sektor nodig 

het vir uitvoere is daar tog die mediumgrootte en kleiner firmas wat die 

potensiaal het om uit te brei. 

Gewoonlik beskik kleiner organisasies nie oor die ondervinding of die 

kapitaal om uit te voer nie. Dit was dan oak die beweegrede agter die 

staat se handelsontwikkelingsprogramme ten opsigte van tegniese bystand 

en konsultasieprogramme. Programme wat aangebied is, is ondermeer diag 

nostiese dienste, handelsverspreiding, markbystand, handelstentoonstel

lings en seminare. Daar is selfs van die state wat markstudies vir klein 

organisasies doen (Directory of Incentives 1983:7). 

6.2.2 Middels vir staatsekonomiese ontwikkeling 

Staatsaansporingsmaatreels vir besighede kan in vier bree kategoriee 
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verdeel word naamlik finansiele kapitaal, belastingaansporingsmaatreels, 

dienste en tegniese bystand en laastens die bevordering van 'n besig

heidsomgewing. Die volgende tabel is 'n opsomming van die middels be

skikbaar in die V.S.A (Directory of Incentives 1983:9): 

Finansiele aansporingsmaatreels 

- Subsidies 

- Lenings 

- Rentesubsidies 

- Direkte subsidies 

- Leningswaarborge 

- Industriele inkomste obligasies 

- Algemene obligasies 

- Sambreelobligasies 

- Ekwiteitsfinansiering 

Belastingaansporingsmaatreels 

Nie-finansiele bystand 

- Ondernemingskonsultasie 

- Bestuursopleiding 

- Markstudies 

- Perseelseleksie 

- Lisensies, regulasies en permitte 

- Diensopleiding 

- Navorsing en ontwikkeling 

- Besigheidsverkrygingsbystand 

- Gespesialiseerde dienste 

Verbetering van ondernemingsomgewing 
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- Fisiese omgewing 

- Publieke infrastruktuurontwikkeling 

- Grond en geboue 

- Besigheidsrade en ekonomiese ontwikkelingskorporasies 

6.2.2.1 Finansiele aansporingsmaatreels 

6.2.2.1.1 Subsidies 

Subsidies is die direkte oorplasing van staatsfondse na ondernemings. 

In die algemeen is dit die soort van finansiele bystand wat die meeste 

ondernemings sal verkies aangesien daar geen terugbetalingsvoorwaardes 

aan gekoppel word nie. Dit is egter 'n duur vorm van staatsuitgawes aan

gesien daar geen verhaling van die fondse is nie (Directory of Incen

tives 1983:9). 

6.2.2.1.2 Lenings 

Lenings laat ondernemings toe om geld direk van die staat of verwante 

organisasies te leen. Rentekoerse op die lenings is gewoonlik teen hui

dige verwante markkoerse of selfs laer koerse. Lenings teen markkoerse 

word gewoonlik verskaf aan die ondernemings wat nie oor voldoende seku

riteit beskik om van die bestaande handelsbanke te leen nie. Nuwe en 

kleinondernemings vind hierdie vorm van bystand baie belangrik. 

Vir baie ander ondernemings is die verkryging van lenings teen die gewo

ne markverwante koerse nie 'n probleem nie en hulle sal dus slegs van 
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die lenings gebruik maak indien dit teen 'n laer koers aan hulle beskik

baar gestel kan word. Hulle moet dan kan bewys dat finansiering nie be

skikbaar is vanaf die konvensionele instellings nie of dat dit teen 'n 

hoer rentekoers aangebied word. 

'n Aantal van die state maak gebruik van selfaanvullende leningsfondske

mas. Enige kapitaalterugbetaling word direk weer in die mark ge1nvesteer 

terwyl die renteterugbetalings wat ontvang word aangewend word vir die 

betaling van administratiewe uitgawes. As hierdie skema eers ge1mplemen

teer is, is dit nie meer afhanklik van die staat se bydraes nie (Direc

tory of Incentives 1983:10). 

6.2.2.1.3 Rentesubsidies 

In hierdie geval subsidieer die staat die betrokke rente wat wel deur 

'n onderneming in die gewone loop van besigheid betaal word op lenings 

aangegaan. 

Deur direkte subsidies, wat selde gebruik word, kan die staat direk die 

rente gehef verlaag deur betalings te maak aan die uitlener. Alternatie

welik kan die staat ook reserwe fondse deponeer in finansiele instal

lings onderhewig aan die vereistes hoe hierdie fondse aangewend moet 

word. 

Waarborge op kommersiele lenings verhoog die beskikbaarheid van kapitaal 

aan ondernemings en verlaag leenkoste. Die staat waarborg die lening en 

indien die lener nie kan terugbetaal nie sal die staat 'n gedeelte of 
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die volle lening terugbetaal. 

Industriele inkomste-obligasies is die aansporingsmaatreel wat die mees

te deur die state gebruik word. Dit word gemagtig en uitgereik deur 'n 

publieke agent en verskaf dan finansiering vir die aanskaf van vaste ba

tes in goedgekeurde industriele projekte. Rente verdien op hierdie obli

gasies is nie onderworpe aan inkomstebelasting nie wat dan die effektie

we opbrengskoers van die obligasies verhoog. Hierdie obligasies word eg

ter nie deur die agent of staat gewaarborg ten opsigte van terugbetaling 

nie. 

Algemene obligasies stem baie ooreen met die industriele obligasies be

halwe dat dit wel gewaarborg word. 

Sambreelobligasies is 'n ander vorm van finansiering wat deur sommige 

state gebruik word. Algemene obligasies word uitgereik ter voorsiening 

van finansiering vir industriele projekte aan 'n aantal ondernemings in

dien die koste van 'n individuele projek so klein is dat die vaste koste 

van die uitreiking van obligasies nie relatief verband hou met die kapi

taal benodig nie of indien 'n onderneming nie oor bevredigende krediet

waardigheid beskik nie (Directory of Incentives 1983:10). 

6.2.2.1.4 Ekwiteitsfinansiering 

Die meeste vorms van finansiele aansporingsmaatreels bied finansiering 

aan ondernemings aan teen vaste terugbetalingsvoorwaardes. Ekwiteitsfi

nansiering daarenteen verskaf finansiering aan ondernemings teen veran-
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derlike terugbetalingsvoorwaardes. Die tyd en grootte van die terugbe

talingspaaiement word bepaal deur die finansiele toestand van die onder

neming in aanmerking te neem. Toekomstige inkomste of winste van die on

derneming word in aanmerking geneem. Dit kan dus gebeur dat ondernemings 

uitstel ten opsigte van terugbetaling kan kry totdat die onderneming 

winste begin genereer. 

Daar is basies drie meganismes wat aangewend kan word om ekwiteit aan 

ondernemings oor te dra: gewone- en voorkeuraandele en omskepbare skuld. 

Albei vorme van aandele is terugbetaalbaar aan die staat of agent. Om

skepbare skuld kan op 'n latere stadium omgeskep word in gewone aandele. 

Tantieme-ooreenkomste is 'n verdere vorm van finansiering en terugbeta

ling word bereken as 'n vaste persentasie van opbrengs uit verkope be

taalbaar deur die onderneming aan die betrokke agent totdat die skuld 

ten valle gedelg is. 

'n Verdere vorm van finansiering is waarborge. Dit neem die vorm aan van 

kontrakte wat deur die onderneming uitgereik word dat die houer daarvan 

teen 'n vaste bedrag aandele in die onderneming kan aankoop oor 'n gege

we periode (Directory of Incentives 1983:11). 

6.2.2.2 Belastingaansporingsmaatreels 

Buitelandse maatskappye wat in die V.S.A. wil bele word gekonfronteer 

met 'n verskeidenheid van regs-, finansiele-, en inkomstebelastingstel

sels. Ge1ntegreer in die stelsels is daar ook aansporingsmaatreels wat 
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daarop gerig is om buitelandse belegging te stimuleer en om die inkom

stebelastinglas te verlig. 

Op 1 Januarie 1993 was 'n korporasie belas op belasbare inkomste teen 

die volgende koerse {Tax and Financial Incentives 1994:467): 

Belasbare inkomste % 

$0 tot $50 000 15 

$50 001 tot $75 000 25 

$75 001 tot $10 000 000 34 

bo $10 000 000 35 

Bykomend tot hierdie is daar 'n toeslag van 5% betaalbaar op belasbare 

inkomste tussen $100 000 en $335 000. Indien die belasbare inkomste meer 

as $15 miljoen is, is daar 'n toeslag van 3% betaalbaar. 'n Vastekoers 

van 35% geld vir inkomste bo $18 333 333. 

Alle ondernemings is gewoonlik op 'n sekere stadium onderworpe aan een 

of ander vorm van belasting. Dit kan in die vorm van inkomstebelasting

toegewi ng, ei end oms be 1 ast i ng, verkoopsbe 1 ast i ng en ve 1 e ander wees .. 

Enige korting of vrystelling op voorafgaande kan dus as 'n aansporings

maatreel gesien word. 

Om te kwalifiseer vir enige aftrekking moet 'n onderneming voldoen aan 

sekere kriteria. Enige inkomstebelastingkonsessies word slegs toegestaan 

indien die onderneming 'n wins toon. 

Vrystelling van verkoopsbelasting op die aankoop van nuwe industriele 

masjinerie en grondstowwe is 'n verdere vorm van aansporingsmaatreel. 
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Deurdat die staat sekere ondernemings kan belas teen 'n vastewaarde op 

eiendom vir 'n gegewe periode bly die eiendomsbelasting op die eiendom 

laag oor 'n lang periode. Sekere eiendom kan ook vrygestel wees van 

eiendomsbelasting (Directory of Incentives 1983:12). 

6.2.2.3 Nie-finansiele bystand 

State het vorms van nie-finansiele bystand alreeds lankal gesien as 'n 

waardevolle vorm van aansporingsmaatreel. Dit is dienste wat deur die 

staat aan ondernemings beskikbaar gestel word wat dan die koste om be

sigheid te doen verlaag. 

6.2.2.3.1 Ondernemingskonsultasie 

Baie state bied 'n konsultasiediens aan ondernemings teen 'n baie bil

like vergoeding en selfs soms gratis. Aansienlike bedrae word deur on

dernemings betaal aan hulle bestuur. In teenstelling is die gebrek aan 

behoorlike bestuur en kapitaal baie keer die ondergang van klein en me

diumgrootte ondernemings. State bied hulp aan in die vorm van boekhou

ding, leningspakette en leningsaansoekbystand. 

Bestuurseminare word aan ondernemings aangebied wat handel met die pro

bleme wat bestuur kan ondervind. 'n Baie populere area is energiebespa

ring. Daar is selfs van die state wat energiebesparingsoudits uitvoer 

en dan die nodige voorstelle aan ondernemings beskikbaar stel. 

Staatsontwikkelingsagente ondersoek gereeld programme en uitvoere sodat 
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hulle in staat is om ondernemings by te staan met marknavorsing. 

Elke staat beskik oor industriele spesialiste wat in die betrokke staat 

of in 'n ander staat die mees geskikte ligging vir 'n aanleg identifi

seer. Ondernemings spaar baie tyd en koste en vind wel so die beste lig

ging van 'n perseel {Directory of Incentives 1983:13). 

6.2.2.3.2 Lisensies, regulasies en permitte 

Regulasies daargestel deur die regering bring baie koste mee. Sekere 

vrygestelde sones word in sommige state geskep wat dan wel 'n effense 

vorm van verligting verskaf aangesien sommige van die regulasies nie 

daar van toepassing is nie {Directory of Incentives 1983:14). 

6.2.2.3.3 Diensopleiding 

Omtrent al vyftig state beskik oor mannekragontwikkelingsprogramme. Dit 

is belangrik om opgeleide mannekrag beskikbaar te kan stel aan onderne

mings wat beoog om in 'n spesifieke staat te bele. State lei persone op 

vir die werksgeleenthede waarin daar 'n tekort ten opsigte van geskoolde 

arbeid is. Daar is dus 'n aansienlike koste besparing wat deurvloei na 

die onderneming indien opgeleide personeel beskikbaar is {Directory of 

Incentives 1983:14). 

6.2.2.3.4 Navorsing en ontwikkeling 

Die meeste state se navorsing vind in twee dele plaas naamlik die voor-
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siening van ekonomiese data op 'n deurlopende basis en spesifieke navor

singsprojekte vir kliente op aanvraag. 

Deurdat die agente nou saamwerk met die plaaslike gemeenskappe is die 

terugvoer wat ontvang word baie volledig ten opsigte van die geografiese 

ligging van moontlike persele en die samestelling van gemeenskappe. 

Hierdie navorsing kan ook bepaal watter tipe ondernemings wel gunstig 

in die staat opgeneem kan word en watter ander ondernemings dan daaruit 

verder kan vloei. Alle moontlike navorsing ten opsigte van koste en be

skikbaarheid van grondstowwe, ander koste van produksie, identifikasie 

van moontlike kliente en kompetisie is beskikbaar. Syfers ten opsigte 

van beskikbare arbeidsmag, werkloosheidssyfers in die betrokke area en 

vlak van opleiding van personeel is beskikbaar. 

Navorsing is nie net van toepassing op nuwe ondernemings nie maar daar 

word ook baie navorsing gedoen oor moontlike ander boekhoudingsmetodes, 

opleiding van bestuur en ander metodes om die effektiwiteit van bestaan

de ondernemings te verbeter. 

Daar word ook ondersoek ingestel na die samesmelting van bestaande on

dernemings om koste te bespaar en winste te verhoog (Directory of Incen

tives 1983:14). 

6.2.2.3.5 Besigheidsverkrygingsbystand 

Daar word bystand verleen deur die onderskeie state aan ondernemings om 
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kontrakte van die staat te bekom om goedere en dienste te lewer. Hierdie 

program is hoofsaaklik beskikbaar vir klein en mediumgrootte onderne

mings. Die staat help nie net met die voltooiing van die aansoeke nie 

maar sal ook bystand verleen vir die verkryging van lenings indien bene

dig (Directory of Incentives 1983:16). 

6.2.2.3.6 Gespesialiseerde dienste 

Die aansporingsprogramme wat hieronder geklassifiseer kan word is omge

wingsekonomiese ontwikkeling en kleinsake-ontwikkeling. Gemeenskapsont

wikkeling en plaaslike ontwikkelingsmaatskappye is potensiele versprei

ders van hierdie ontwikkelingsprogramme. 

Vir kleinsake-ondernemings is daar bestuursprogramme beskikbaar en van 

die state sal selfs van die wette van toepassing op kleiner ondernemings 

probeer ophef om dit vir hulle makliker te maak om 'n onderneming daar 

op die been te bring. Daar is ook verskeie vorme van finansiele bystand 

beskikbaar en tegniese bystandsprogramme word ook aangebied (Directory 

of Incentives 1983:17). 

6.2.2.4 Verbetering van ondernemingsomgewing 

Behalwe vir die intensiewe aansporingsmaatreels en besigheidsdienste wat 

beskikbaar gestel word aan ondernemings word daar ook deur die onder

skeie state programme aangebied om die fisiese bedryfsomgewing en alge

hele besigheidsklimaat te verbeter. 
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6.2.2.4.1 Fisiese omgewing 

Ondersoeke na die faktore wat die ligging van ondernemings, beleggings 

en bestuursbesluitneming be1nvloed beklemtoon die belangrikheid van die 

openbare infrastruktuur soos ondermeer elektrisiteit, water, afvalfasi

liteite en vervoer. 

Indien paaie, brGe, lughawens en hawens onder die jurisdiksie van die 

betrokke state val gebeur dit baie dat van die state inkomste

obligasies, verkry uit die inkomste van eiendomsbelasting, uitreik om 

die ontwikkeling en verbetering daarvan te finansier. 

Alhoewel dit nie algemeen voorkom nie is daar van die state wat sekere 

eiendomme ontwikkel en selfs industriele parke skep vir die benutting 

deur kleiner ondernemings. Deurdat die staat groot gedeeltes eiendom 

aankoop voorkom dit dat ondernemings eiendom teen spekulatiewe pryse 

moet aanskaf. Dit vergemaklik ook die verkryging van 'n besigheidsper

seel binne 'n soms oorvol area. 

Sommige van die state bou spekulatiewe geboue wat voldoen aan die basie

se vereistes wat deur ondernemings benodig word. Dit verlaag dan die 

aanvanklike oprigtingskoste en -tyd van ondernemings. Besighede kan ook 

hierdie eiendom koop of huur teen laer pryse (Directory of Incentives 

1983:18). 
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6.2.2.4.2 Besigheidsrade en ekonomiese ontwikkelingskorporasies 

Deur die oprigting van privaatbesigheidsrade en ekonomiese ontwikke

lingskorporasies word die privaatsektor betrek by die staat se ekono

miese ontwikkelingsprogram. Soms word 'n ekonomiese ontwikkelingskor

porasie gestig wat 'n nie-winsgewende organisasie is, vrygestel van in

komstebelasting wat dan donasies ontvang van instellings en maatskappye. 

Die doel van hierdie tipe instellings is dat hulle donasies en fondse 

wat ontvang word kan administreer en aan ondernemings kan deurgee wat 

nie altyd vir die staat 'n miklike of gemagtigde taak is nie. Tweedens 

kan hierdie organisasies fondse aanwend vir aktiwiteite wat nie altyd 

vir die staat toelaatbaar is om te doen nie. Aangesien die sogenaamde 

"red tape" nie geld vir di~ organisasies nie kan hulle gewoonlik vinni

ger optree om te voldoen aan die vereistes (Directory of Incentives 

1983:19). 

6.3 VERENIGDE KONINKRYK 

Die Verenigde Koninkryk is 'n groot handels- en industrielesentrum met 

uitstekende wereldwye kommunikasie. Alle uitvoerbeheer is opgehef in 

1979. Met 'n huidige inkomstebelastingkoers van 33% op maatskappye en 

'n koers van 25% op klein maatskappye skep dit 'n ideale omgewing vir 

belegging. Daar is verskeie skemas wat deur die regering beskikbaar ge

stel word aan finansiele instellings in die industrie. Hierdie skemas 

is ook beskikbaar aan buitelandse ondernemings wat in die Verenigde Ko

ninkryk wil bele (Tax and Financial Incentives 1994:453). 
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6.3.1 Belastingaftrekkings vir kapitaaluitgawes 

'n Aantal verminderings kan geeis word op kapitaalbates. Die volgende 

tabel gee 'n opsomming van die belangrikste verminderings (Tax and 

Financial Incentives 1994:456). 

Eerste jaar 

Aanleg en masjinerie 

Industriele geboue 

- Ondernemingsones 

- Elders 

Kommersiele geboue 

- Ondernemingsones 

- Elders 

Wetenskaplike navorsing 

(1) Tot 31 Oktober 1993- daarna nul. 

(2) Verminderde saldo-metode 

(3) Reguitlynmetode 

6.3.1.1 Aanleg en masjinerie 

40%(1) 

100% 

20%(1) 

100% 

Nul 

100% 

Jaarliks 

25%(2) 

4%(3) 

Nul 

4%(3) 

Tot en met 31 Oktober 1993 kon maatskappye 'n aanvangsvermindering van 

40% op aanleg en masjinerie geeis het. Na die datum geld egter net die 

vermindering van 25% per jaar volgens die verminderde saldo-metode (Tax 

and Financial Incentives 1994:456). 
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6.3.1.2 Geboue 

'n Industriele- of kommersielegebou wat in 'n voorafbepaalde onderne

mingsone gelee is kwalifiseer vir 'n onmiddellike afskrywing van die 

gebou. 'n Jaarlikse reguitlynvermindering van 4% is beskikbaar op die 

koste van die oprigting van industriele geboue. 'n Industriele gebou 

word gedefinieer as een waarin vervaardiging, verwerking of verwante 

proses plaasvind. Indien 'n gedeelte van die gebou nie voldoen aan die 

definisie nie sal die vermindering nog toegestaan word indien die 

gedeelte nie 25% oorskry nie (Tax and Financial Incentives 1994:456). 

6.3.1.3 Sagteware 

Uitgawes ten opsigte van sagteware wat 'n kort lewensduur het of wat 

verkry is onder 'n huur word normaalweg geag 'n lopende uitgawe te wees 

vir rekeningkundige doeleindes en moet dienooreenkomstig in die rekords 

afgeskryf word. In ander gevalle waar kapitaaluitgawes aangegaan is na 

9 Maart 1992 ten opsigte van die verkryging van sagteware vir besig

heidsdoeleindes word dit geag aanleg en masjinerie te wees en is die 

kapitaalverminderings daarop van toepassing (Tax and Financial 

Incentives 1994:456). 

6.3.1.4 Patente 

Uitgawes ten opsigte van die aankoop van patentregte is onderhewig aan 

'n afskrywing van 25% per jaar volgens die verminderde saldo-metode (Tax 

and Financial Incentives 1994:457). 
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6.3.1.5 Kapitaalwinste 

lndien 'n maatskappy 'n bate wat in die besigheid gebruik was teen 'n 

prys hoer as die oorspronklike kosprys verkoop en dan die opbrengs in

vesteer in die vervanging van bates is daar 'n verligting beskikbaar. 

Hierdie verligting is bedoel om herinvestering in kapitaalgoedere aan 

te moedig. Enige wins gemaak uit die verkoop van die bate kan afgetrek 

word van die kosprys van die nuwe bate en sodoende sal enige belasting 

wat betaalbaar sou wees op die verkoop van die bate uitgestel word tot 

die verkoop van die nuwe bate. Hierdie belastingverligting is ook be

skikbaar vir individue en vennootskappe. Dit is van toepassing op grond 

en geboue, aanleg en masjinerie asook klandisiewaarde (Tax and Financial 

Incentives 1994:457). 

6.3.2 Toelaes en ander bystand beskikbaar vir buitelandse beleggers 

Daar word 'n groot verskeidenheid van toelaes en aansporingsmaatreels 

beskikbaar gestel deur die Verenigde Koninkryk se Regering en die Euro

pese Ekonomiese Gemeenskap. Die Verenigde Koninkryk se Ondernemings 

Inisiatief bring in een gekoordineerde program 'n aantal toelaes byme

kaar en help ondernemings deur die verskaffing van toelaes vir streeks

investering, navorsing- en ontwikkelingsprogramme, professionele konsul

teringstudies vir groeiende ondernemings en bystand ten opsigte van be

planning, navorsing en die skakeling met uitvoermarkte. 
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6.3.2.1 Streekstoelaes 

In bepaalde Verenigde Koninkryk bystandsareas word toelaes deur die Re

gering beskikbaar gestel vir nuwe beleggingsprojekte. Daar is hoofsaak-

1 ik twee hoofskemas naaml ik die Streeksselektiewebystand en die Streeks

ondernemingstoelaes. 

6.3.2.1.1 Streeksselektiewebystand 

Hierdie is die mees belangrike skema beskikbaar vir vervaardigings- en 

diensondernemings. Elke nuwe investeringsprojek se meriete word deur Re

geringsbeamptes ondersoek. Bystand word verskaf in verhouding tot die 

vaste kapitaalkoste of die aantal werksgeleenthede geskep of instandge

hou deur die projek vir 'n periode van drie jaar. 

Die belangrikste maatstaf van die projek moet 11 toevoeging 11 wees. Die ei

ser moet demonstreer dat die bystand ontvang nodig is vir die projek om 

vooruit te gaan of om meer intensief te wees of om die projek te verbe

ter (Tax and Financial Incentives 1994:457). 

6.3.2.1.2 Streeksondernemingstoelaes 

Hierdie toelaes is beskikbaar vir klein ondernemings. 'n Vaste toelaag 

van 15% van die koste op goedgekeurde projekte indien die maatskappy se 

werknemers minder as 25 is en 'n vaste toelaag van 50% op die koste van 

die projek indien die maatskappy minder as 50 werknemers het. Hierdie 

toelaag is vas sodat ondernemings presies weet watter reels daargestel 
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is indien daar aansoek gedoen word. Die koste wat hier van toepassing 

is is kosprys van aanleg en masjinerie asook relevante arbeids- en bo

koste. Die maksimum toelaag is £15,000 vir beleggingsprojekte en £25,000 

vir nuwe projekte (Tax and Financial Incentives 1994:458). 

6.3.2.2 Navorsing en ontwikkeling 

Toelaes is beskikbaar vir ondernemings wat addisionele fondse benodig 

vir langtermynprojekte. Hierdie skemas is beskikbaar aan alle besighede 

en organisasies. Daar is verskeie toelaes beskikbaar tot normaalweg 'n 

maksimum van 50% van die goedgekeurde projek (Tax and Fianacial Incen

tives 1994:458). 

6.3.2.3 Leningswaarborgskemas vir kleinondernemings 

Indien alle ander vorme van bystand uitgeput is en 'n onderneming oar 

minder as 200 werknemers beskik kan die Regering help deur finansiering 

beskikbaar te stel deur middel van die leningswaarborgskema. Hierdie 

skema waarborg die terugbetaling van 70% van mediumtermynlenings gemaak 

deur deelnemende finansiele instellings. In ruil hiervoor betaal die 

lener aan die Regering kwartaalliks 'n premie van 1,5% van die gewaar

borgde bedrag. Die gewaarborgde lenings mag wees vir bedrae tot en met 

£250,000 en is terugbetaalbaar oor 'n periode van twee tot sewe jaar 

(Tax and Financial Incentives 1994:459). 
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6.3.2.4 Konsultasietoelaes 

Die sukses behaal deur klein- en mediumgrootte ondernemings na die ge

bruik van eksterne professionele konsultante het die Regering aangespoor 

om fondse te allokeer vir die aanmoediging vir die gebruik van die kon

sultante. Ondernemings en groepe met minder as 500 werknemers is gereg

tig vir die volgende konsultasietoelaes: 

-Die Bemarkingsinisiatief kan gebruik word om inligting in te win oor 

enige aspek van die bemarkingsfunksie. Dit kan onder andere gebruik 

word om die mees winsgewendste deel van die mark te identifiseer of 

om vas te stel hoe kliente se behoeftes verander het. Pryse kan ook 

nagesien word en die moontlikheid van na-verkoopsdiens kan ondersoek 

word 

- Die Ontwerpinisiatief dek weer 'n groot verskeidenheid van onderwerpe 

insluitende die antwerp vir doeltreffende produksie, materiaalkeuse, 

industriele antwerp en korporatiewe identifikasie 

- Die Bestuursinisiatief dek die rekenaarondersteunende antwerp, produk

siebestuur, buigsame vervaardigingstelsels en ander tegnieke wat we

senlike verbeterings teweeg kan bring in die prestasie van 'n onder

neming 

-Die Besigheidsbeplanningsinisiatief dek die ontwikkeling van strate

giese besigheidsbeplanning 

- Die Finansiele-lnligtingstelseli.nisiatief handel met die verbetering 

van bestaande stelsels of die ontwikkeling en implementering van nuwe 

inligtingstelsels. Die gebruik van datadienste, rekenaar en sagteware 

kan ook in ag geneem word (Tax and Financial Incentives 1994:458). 
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6.3.2.5 Bystand vir uitvoerders 

Die Buitelandse Promosie Ondersteuningseenheid het omvattende fasili

teite beskikbaar gestel vir nuwe en bestaande uitvoerders wat inligting 

verskaf ten opsigte van buitelandse markte. Toelaes is beskikbaar ten 

opsigte van reiskoste, marknavorsing, uitstallings en buitelandse semi

nare. Wesenlike buitelandse projekte kan ook kwalifiseer vir finansiele 

hulp. 

Die Uitvoerkredietwaarborgdepartement is daar om Verenigde Koninkryk on

dernemings te beskerm teen die risiko van verkope in die buiteland deur 

die voorsiening van waarborge en finansiering vir uitvoerskuld (Tax and 

Financial Incentives 1994:459). 

6.3.2.6 Europese gemeenskap 

Behalwe vir navorsing- en ontwikkelingstoelaes is daar ook ander wesen

like bystand beskikbaar wat deur ondernemings benut kan word. 

Die Europese beleggingsbank kan beleggingsprojekte wat gemeenskapsont

wikkeling aanspoor finansier. Dit voorsien langtermynlenings wat kom

peterend is. Alhoewel lenings regdeur die Verenigde Koninkryk beskikbaar 

is aan ondernemings met minder as 500 werknemers, is lenings aan grater 

ondernemings beperk tot Bystandsareas. Europese beleggingsbanklenings 

is beskikbaar in 'n verskeidenheid van valutas en is dus be1nvloedbaar 

deur verskillende wisselkoersskommelings (Tax and Financial Incentives 

1994:459). 
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6.3.2.7 Vervaardiging 

Agentskappe en ander organisasies bestuur fabrieksgebouprogramme in By

standsareas en voorsien so nuwe en bestaande geboue vir verhuring of 

aankoop. Huurkontrakte teen markverwante koerse word beskikbaar gestel 

aan potensiele huurders. Fabrieke kan gratis verhuur word vir 'n bepaal

de periode indien daar op 'n langtermynhuur ooreengekom is. Langtermyn

huurkontrakte kan aangekoop word en die betaling kan versprei word oor 

'n periode van 24 jaar teen 'n vaste rentekoers (Tax and Financial In

centives 1994:459). 

6.3.2.8 Ander 

Daar is ook ander vorme van toelaes en finansielebystand beskikbaar 

naamlik: 

Spesifieke toelaes voorsien deur die Regering vir projekte in plat

telandse ontwikkelingsareas 

Die koste van nuwe bouwerk mag kwalifiseer vir sekere projektoelaes 

- Investering in energiebesparingsmaatreels vir vervaardigingsonderne

mings word ook aangemoedig deur die Regering. Verskeie skemas is be

skikbaar wat hulp verleen ten opsigte van die koste van hierdie pro

jekte 

Opleidingsrade is verantwoordelik vir finansiele bystand ten opsigte 

van opleiding deur middel van 'n aantal skemas (Tax and Financial In

centives 1994:459). 
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6.3.2.9 Belastinghantering van toelaes 

Regeringstoelaes is in die algemeen belasbaar as inkomste indien dit ge

sien kan word as 'n bydrae om inkomste voort te bring. 'n Toelaag is 'n 

bydrae om die koste van 'n kapitaalbate te verlaag en is nie belasbaar 

nie, maar verminder die bedrag waarop slytasie of ander verminderings 

geeis kan word (Tax and Financial Incentives 1994:459). 

6.4 AUSTRALie 

Aansporingsmaatreels in Australie is beskikbaar op beide nasionale en 

streeksvlakke. Regeringsaansporingsmaatreels neem die vorm van inkomste

belastingkonsessies aan asook direkte toelaes wat industriele ontwikke 

ling en uitvoere aanmoedig. Die aansporingsmaatreels daargestel deur die 

onderskeie streke is meer streeksgerigte aansporingskemas. 

Gedurende die 1960's en 1970's het die Regering 'n stuksgewyse benade

ring gevolg ten opsigte van besigheidsaansporingsmaatreels deur middel 

van die Inkomstebelastingwet. Dit het onder andere 'n wye reeks van kon 

sessies ingesluit vir primere vervaardigers en beleggingstoelaes om die 

aankoop van aanleg aan te moedig. In die 1990's het die neiging egter 

ontstaan dat daar gelyke voordele vir ondernemings moet wees aangesien 

die bevoordeling van sekere ondernemings daartoe kan ly dat daar nie 

voldoende beheer uitgeoefen kan word nie en dat die moontlikheid van 

misbruik kan bestaan {Tax and Financial Incentives 1994:1). 

In die algemeen is die belastingkoers van toepassing op ondernemings in 
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Australie 33%. 

6.4.1 Belastingverligtings en aansporingsmaatreels 

6.4.1.1 Navorsing en ontwikkeling 

Die Australiese Inkomstebelastingwet maak voorsiening vir 'n belasting

verligting ten opsigte van goedgekeurde navorsing- en ontwikkelingsuit

gawes. 

Die goedgekeurde aktiwiteite moet voldoen aan die volgende vereistes: 

- Dit moet sistematiese en eksperimentele aktiwiteite wees 

- Dit moet uitgevoer word in Australie 

- Dit moet vernuwing of tegniese risiko bevat 

- Dit moet aangegaan word om nuwe inligting, nuwe of verbeterde mate-

riaal en produkte te bekom. 

Hierdie aftrekking is beskikbaar aan maatskappye, publieke trusts en 

vennootskappe (Tax and Financial Incentives 1994:2). 

Die uitgawes wat kwalifiseer vir die aftrekking is die volgende: 

- Kontraktuele uitgawes van die maatskappy 

- Salarisuitgawes 

- Ander uitgawes direk aangegaan deur die maatskappy of namens die maat-

skappy 

- Aanleg en masjinerie wat kwalifiseer 

- Kerntegnologie aangekoop is aftrekbaar teen 100%. 
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Indien die toelaatbare navorsings- en ontwikkelingskoste in 'n jaar min

der as $20,000 is, is geen toegewing beskikbaar nie. Die volle 150% is 

van toepassing indien die koste meer as $50,000 is en indien dit tussen 

$20,000 en $50,000 is word die aftrekking bereken volgens 'n glyskaal 

(Tax and Financial Incentives 1994:3). 

Enige aankope van aanleg en masjinerie vir navorsing en ontwikkeling is 

ook onderhewig aan die toegewing. Dit is aftrekbaar in drie gelyke 

paaiemente oor die eerste drie jaar van die gebruik van die masjinerie. 

Kapitaaluitgawes ten opsigte van geboue in gebruik is onderhewig aan 'n 

slytasievermindering van 2,5% per jaar oor 40 jaar (Tax and Financial 

Incentives 1994:3). 

6.4.1.2 BelastingaftreKKings vir Kapitaaluitgawes 

Kapitaaluitgawes kan kwalifiseer vir hoer koerse indien dit verwant is 

aan navorsing en ontwikkeling. 

6.4.1.2.1 Aanleg en masjinerie 

Daar is standaard slytasiekoerse van toepassing, maar indien masjinerie 

aanhoudend gebruik word wat dan tot die gevolg het dat die standaard

koerse te laag is kan die belastingpligtige aansoek doen by die Kommis

saris dat 'n hoer slytasiekoers toegelaat word. Indien die koste van 

aanleg en masjinerie laer is as $300 en die verwagte lewensduur minder 

as drie jaar is kan die uitgawe direk afgeskryf word (Tax and Financial 
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Incentives 1994:7). 

6.4.1.2.2 Geboue 

Geboue wat inkomste genereer mag gedepresieer word teen 4% per jaar. ln

dien die gebou verkoop word, word die vermindering toegestaan aan die 

nuwe eienaar (Tax and Financial Incentives 1994:8). 

6.4.1.2.3 Patentregte 

Uitgawes aangegaan ten opsigte van die verkryging van 'n patentreg is 

aftrekbaar in die jaar wat dit aangegaan is. Enige kapitaaluitgawe aan

gegaan te opsigte van die ontwikkeling of verkryging van 'n patent moet 

afgeskryf word oor die effektiewe lewensduur van die industriele eien

dom. Die aftrekking word toegestaan aan die eienaar van die eiendom dus 

word die reg van die aftrekking verkoop saam met die eiendom indien dit 

van eienaar sou verwissel. Die aftrekking word toegestaan vanaf die eer

ste jaar wat die patent inkomste genereer (Tax and Financial Incentives 

1994:8). 

6.4.1.2.4 Kapitaalwinsbelasting 

Indien 'n onderneming 'n bate, wat in die besigheid gebruik was, teen 

'n prys hoer as die oorspronklike kosprys verkoop, word dit 'n kapitale 

wins genoem. Nie-inwoners is onderhewig aan die belasting ten opsigte 

van "belasbare Australiese bates" verkoop. Dit sluit onder andere ook 

grond en geboue, aandele in privaatmaatskappye en aandeelhoudings in 
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publieke maatskappye in indien die aandeelhouding meer as 10% was (Tax 

and Financial Incentives 1994:8). 

Daar is 'n verligting ten opsigte van die betaling van belasting op ka

pitaalwinste van toepassing indien: 

- Dit 'n verpligte verkoop was of die bate verloor of beskadig was 

-Die bate oorgedra word deur 'n nie-korporatiewe belastingpligtige aan 

'n volfiliaal of deur 'n vennootskap aan 'n ander maatskappy 

- Indien bates oorgedra word tussen maatskappye in die groep 

In sommige gevalle waar aandele in 'n maatskappy en/of aandele in 'n 

effektetrust verruil word vir ander aandele in 'n maatskappy of effek

tetrust 

Waar aandele van een klas verruil word vir aandele in 'n ander klas 

(Tax and Financial Incentives 1994:9). 

6.4.2 Streekstoelaes en finansielebystand 

6.4.2.1 Nieu-Suid-Wallis 

Die doel van streeksontwikkelingsprogramme is om ondernemings aan te 

moedig om na nie-metropolitaanse areas te skuif. Daar is dan ook 'n 

spoorvragsubsidie van toepassing in die areas. 

Die Staatsenergie Navorsing- en Ontwikkelingsfonds moedig projekte aan 

wat verband hou met navorsing ten opsigte van energie besparing, skep

ping van werksgeleenthede en verbetering van effektiwiteit en veiligheid 

van energievoorsiening. 
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'n Besigheidsuitbreidingsprogram voorsien 'n subsidie aan kleinonderne

mings wat die helfte van die koste van die aanstelling van 'n besig

heidskonsultant dek. Dit moet egter direkte voordeel vir Nieu-Suid-Wal

lis teweegbring. 

Die Nieu-Suid-Wallis Tegnologieseontwikkelingsraad was gestig om kommer

sialisering van aktiwiteite in die publieke sektor aan te moedig deur 

middel van deelname met die privaatsektor. Fondse is beskikbaar in die 

vorm van rentevrye lenings wat terugbetaalbaar is wanneer sukses bereik 

word. Befondsing is ongeveer $50,000 en beloop gewoonlik nie meer as 50% 

van die koste van die projek nie (Tax and Financial Incentives 1994:11). 

6.4.2.2 Victoria 

Daar is beperkte staatsbystand beskikbaar in Victoria vir nuwe waagkapi

taa l. 

Die Regering van Victoria het 'n Strategiesenavoringsfonds gestig wat 

die befondsing van langtermyn kommersiele navorsing toepas. 

'n Aantal staatstoelaes deur middel van die Plattelandsefinansierings

kommissie is beskikbaar gestel vir hoofsaaklik nuwe belegging in Vic

toria. Die projek moet wesenlike voordele inhou vir die staat en in die 

praktyk word dit hoofsaakl ik toegestaan aan ondernemings wat in die 

platteland besigheid doen en aan ondernemings wat betrokke is met voed

selverwerking. 
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Gedurende die 1993-begroting is 'n bedrag van $20,000,000 opsy gesit vir 

ontwikkeling van projekte in plattelandse areas (Tax and Financial In

centives 1994:11). 

6.4.2.3 Wes-Australie 

Daar is 'n toename ten opsigte van die aansporingsmaatreels daargestel 

deur die Wes-Australiese regering in die laaste paar jaar. Die klem het 

veral verskuif na die ontwikkelings- en vervaardigingsindustrie en nie

metropolitaanse areas. 

Daar word veral gekyk na ondernemings wat betrokke is by die vervaardi

ging van nuwe materiaal asook herwinning- en afvalbestuur. Die pakket, 

tot ongeveer 10% van koste, wat onderhandel kan word kan onder andere 

insluit eiendom, toelaes en lae-rentekoerslenings. 

Finansiele bystand is beskikbaar tot 'n bedrag van $20,000 per diens 

deur middel van die Nasionale Industrie-uitbreidingsdiens om 

vervaardigi ngs- en diensmaatskappye te help met die verkrygi ng van 

deskundige advies in die volgende areas (Tax and Financial Incentives 

1994:12): 

- Ondernemingstrategieontwikkeling 

- Produksietegnieseontwikkeling 

- Kwaliteitdaarstelling 

- Produkontwerp 

- Bemarkingstrategieontwikkeling. 
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Finansiele bystand kan ook beskikbaar gestel word deur die Departement 

van Handel aan maatskappye om deel te neem aan buitelandse en inter

nasionale handelsuitstallings. Daar is ook fondse beskikbaar vir maat

skappye wat uitvoerbemarking ontwikkel. 

Die Kleinsake-Ontwikkelingskorporasie voorsien 'n aantal adviserende

en finansiele dienste asook die Kleinsake-Waarborgskema. Hierdie skema 

ondersteun lenings gemaak deur die handelsbanke aan klein ondernemings 

tot en met $150,000 indien die ondernemings nie oor voldoende sekuriteit 

beskik nie (Tax and Financial 1994:12). 

Die Departement van Handel bestuur ook die Streeksontwikkelingsini

siatiefskema wat toelaes beskikbaar stel tot 15% of $45,000 van die to

tale fondse benodig deur ondernemings om besigheid te begin of uit te 

brei in sekere streke in die staat (Tax and Financial Incentives 

1994:12). 

6.4.2.4 Queensland 

Loon- en eiendomsbelastingkortings is beskikbaar aan kwalifiserende on

dernemings wat nuwe besigheid of uitbreiding in die staat te weeg bring. 

Die huur van eiendom deur die Queensland Regering teen konsessiekoerse 

is beskikbaar in die begin jare in die Crown Industrielepark en ander 

Tegnologiese Parke. Die klem val hoofsaaklik op vervaardigings- en na

vorsingsondernemings (Tax and Financial Incentives 1994:13). 
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6.4.2.5 Suid-Australie 

Die Regering van Suid-Australie het verskeie aansporingsmaatreels ant

werp om die ontwikkeling van nuwe belegging in die tegnologiese markte 

aan te moedig. 

Bystand word aangebied in die vorm van direkte toelaes, rentevrye le

nings en lenings teen lae rentekoerse aan ondernemings wat kan aantoon 

dat hulle kan kompeteer met internasionale markte, dat dit nie bestaande 

ondernemings in die staat gaan benadeel nie en dat hulle finansieel le

wensvatbaar is. Fondse tot en met $500,000 is beskikbaar. 

Bedrae tot $500,000 is ook beskikbaar aan ondernemings om die ontwikke

ling van ondernemings in die desentralisasiestreke van die staat aan te 

moedig. Daar moet aangetoon word dat die onderneming lewensvatbaar is 

en dat dit die betrokke area finansieel gaan bevoordeel (Tax and Finan

cial Incentives 1994:13). 

6.5 KANADA 

Die Regering van Kanada, die tien provinsies en die twee landstreke het 

verskeie programme wat ontwikkel is om nuwe en uitbreiding van bestaande 

ondernemings aan te moedig, veral in gebiede waar daar 'n hoe werkloos

heidsyfer is. Hierdie programme kan in die vorm wees van kontanttoelaes, 

verdeling van koste, terugbetaalbare lenings en tegniese bystand (Tax 

and Financial Incentives 1994:63). 
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6.5.1 Belastingverligtings en aansporingsmaatreels 

Die algemene federale belastingkoers van toepassing op ondernemings is 

28,84%. Daarenteen vorder elke provinsie ook sy eie belasting in wat die 

effektiewe belastingkoers opskuif na 37,74% tot 45,84%. 

Ondernemings wat beheer word deur 'n inwoner van Kanada en wat nie 'n 

publieke onderneming is nie kan aansoek doen vir verlaging van die fede

rale belastingkoers tot 12,8% vir die eerste $200,000 van aktiewe besig

heidsinkomste. Daar is ook van die provinsies wat 'n verlaging in die 

belastingkoers toestaan vir federale kleinondernemings sodat die gekom

bineerde belastingkoers dan wissel tussen 16,3% en 22,8%. 

Alle Kanadese ondernemings en ondernemings wat aan nie-inwoners behoort 

en wat in Kanada besigheid doen is verplig om 0,2% belasting op hulle 

belasbare kapitaal aangewend in Kanada te betaal as dit meer as $10 

mi 1 joen bedra. 

Sedert 1 Januarie 1991 is daar 'n belasting van 7% betaalbaar op alle 

goedere en dienste verbruik in Kanada. Die belasting neem die vorm aan 

van belasting op toegevoegde waarde van toepassing in Suid-Afrika. Dit 

is nie van toepassing op goedere wat uitgevoer word nie (Tax and Finan

cial Incentives 1994:64). 

6.5.1.1 Vervaardigingsondernemings 

Alle ondernemings is geregtig op 'n belastingaansporing ten opsigte van 

135 



inkomste verdien uit die vervaardiging van goedere in Kanada. Hierdie 

aansporingsmaatreel neem die vorm aan van 'n inkomstebelastingkrediet 

wat bereken word met 'n formule wat die koste van kapitaal en arbeid ty

dens die vervaardigingsproses in aanmerking neem (Tax and Financial In

centives 1994:64). 

6.5.1.2 Navorsing en ontwikkeling 

Beide die huidige uitgawes en die kapitaaluitgawes, uitsluitende die 

koste van grond en geboue, is ten volle aftrekbaar in die jaar waarin 

dit aangegaan is. Die uitgawes moet egter kwalifiseer vir goedgekeurde 

uitgawes en dit moet aangegaan wees deur 'n onderneming wat besigheid 

doen in Kanada. Enige uitgawes wat nie in 'n betrokke jaar geeis kan 

word nie kan oorgedra word na die volgende jaar. 

Om te kwalifiseer as goedgekeurde uitgawe moet die navorsing gedoen word 

volgens 'n sistematiese ondersoek of die ondersoek moet gedoen word in 

'n wetenskaplike of tegnologiese omgewing (Tax and Financial Incentives 

1994:65). 

6.5.2 Belastingaftrekkings vir kapitaaluitgawes 

6.5.2.1 Beleggingsbelastingkrediete 

Die federale inkomstebelasting kan verminder word met beleggingsbelas

tingkrediete ten opsigte van die koste van kwalifiserende bates of na

vorsingsuitgawes. In die algemeen is die krediete slegs beskikbaar vir 
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voorgeskryfde geboue en masjinerie wat gebruik word vir vervaardiging 

van goedere in voorafbepaalde stadig groeiende streke. Die krediete is 

ook van toepassing op goedgekeurde navorsing- en ontwikkelingsuitgawes. 

Die krediet word bereken as 'n persentasie van die uitgawes. Dit wissel 

tussen 15% en 30% afhangende van die ligging en aard van die projek. 

In die algemeen kan die krediet aangewend word tot en met 75% van die 

federale belasting wat andersins betaalbaar sou wees en selfs tot 100% 

in die geval van kleinondernemings. Ongebruikte krediete kan drie jaar 

terug of tien jaar vorentoe oorgedra en verreken word (Tax and Financial 

Incentives 1994:69). 

6.5.2.2 Waardevermindering 

Waardevermindering wat vir rekeningkundige doeleindes afgetrek word kan 

nie vir belastingdoeleindes geeis word nie. 'n Kapitaalkosprysverminde

ring kan egter geeis word ten opsigte van kapitaalbates wat in die be

sigheid gebruik word uitsluitend vaste eiendom. 

Hierdie kosprysvermindering hoef nie volgens 'n vasgestelde basis geeis 

te word nie maar enige bedrag tot en met die maksimum kan in enige be

paalde jaar geeis word. In die algemeen word die kapitaalkosprysvermin

dering bereken volgens die verminderde saldo-metode. Dieselfde soort ba

tes word in klasse saamgevoeg en die koers van toepassing op 'n bepaalde 

klas word dan gebruik om die vermindering te bereken. Die onafgeskryfde 

kapitaalkoste is dan in effek die beginsaldo plus die koste van bates 
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aangekoop minus die opbrengs van bates verkoop tot 'n maksimum van oor

spronklike kosprys. In die jaar wat die bate aangekoop word kan slegs 

die helfte van die normale kapitaalkosprysvermindering geeis word. 

Onderstaande verteenwoordig die mees belangrikste koerse: 

Geboue 4% 

Aanleg, masjinerie en meubels 20% 

Vervaardigingstoerusting 25% 

'n Spesiale vermindering op die koste van die verkryging van klandisie

waarde kan geeis word. Daar word 75% van die werklike uitgawe geneem en 

7% daarvan word afgeskryf volgens die verminderde saldo-metode (Tax and 

Financial Incentives 1994:70). 

Driekwart van die bedrag gerealiseer tydens die verkoop van 'n kapitaal

bate word ingesluit in die inkomste van die onderneming. Dieselfde geld 

vir kapitaalverliese wat slegs teen kapitaalwinste afgespeel mag word. 

Indien die kapitaalverliese in een bepaalde jaar meer is as die kapi

taalwinste kan die verlies vir drie jaar teruggedra word (Tax and Finan

cial Incentives 1994:71). 

6.5.3 Toelaes en ander finansielebystand vir buitelandse beleggers 

Die volgende finansiele aansporingsmaatreels is beskikbaar deur middel 

van die federale- en provinsionale regeringsprogramme. 
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6.5.3.1 Algemene beleggingsaansporingsmaatreels 

Die volgende drie tipes aansporingsmaatreels is beskikbaar vir onderne

mings. 

6.5.3.1.1 Federale Besigheidsontwikkelingsbank 

Die Federale Besigheidsontwikkelingsbank was gestig met die hoofdoel om 

bestaande en nuwe ondernemings in alle dele van Kanada te help met fi

nansiele bystand en bestuursdienste. Daar word veral aan kleiner organi

sasies hulp verleen. Die bank verskaf lenings aan ondernemings wat nie 

kompeterende lenings vanaf ander instansies kan verkry nie. Lenings word 

hoofsaaklik toegestaan vir die verkryging van grond, geboue en toerus

ting, maar lenings word ook toegestaan vir die verhoging van bedryfska

pitaal of vir die aankoop van 'n besigheid. 

Die Federale Besigheidsontwikkelingsbank kan ook ekwiteitsfinansiering 

aanbied. Hierdie belegging moet dan 'n opbrengs bied wat verband hou met 

die risiko daaraan verbonde. Die maatskappy kan die aandele in die toe

karns van die bank af terugkoop. 

Ander vorme van hulp verleen deur die bank kan i~ die vorm van finan

siele beplanningsprogramme, 'n omvattende databasisdiens vir navorsing 

en die verkryging van bestuursinligting, bestuurskonsultasiediens, semi

nare en werkswinkels wees (Tax and Financial Incentives 1994:71). 
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6.5.3.1.2 Kleinondernemings-Besigheidsleningswet 

Die Kleinondernemings-Besigheidsleningswet was ontwerp om bestaande en 

nuwe klein ondernemings te help om sogenaamde ondernemingsverbeterings

lenings vanaf banke en ander uitleners te bekom. Lenings word direk deur 

hierdie organisasies aan klein ondernemings gemaak met die wet wat dan 

voorsiening maak vir verliesdelingsooreenkomste tussen die uitlener en 

die regering. 

Hierdie lenings kan gemaak word aan ondernemings waarvan die verwagte 

bruto inkomste per jaar nie meer as $2,000,000 is nie en waar die hoof

aktiwiteit van die onderneming een van die volgende is: 

- Vervaardiging 

- Groot- of kleinhandelverkope 

- Diensondernemings 

- Konstruksie 

- Vervoer. 

Die maksimum bedrag ten opsigte van die lening wat op een gegewe tyd 

uitstaande mag wees mag nie $100,000 oorskry nie. Die maksimum rente

koers wat deur die leners gehef mag word is 1% bo primakoers en die le

ning moet binne tien jaar terugbetaal word as 'n verpligte jaarlikse 

paaiement (Tax and Financial Incentives 1994:72). 

6.5.3.1.3 Masjinerieprogramme 

Die masjinerieprogramme laat die kwytskelding van sekere tariefheffings 
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toe op die invoer van masjinerie, verwante toerusting en ander onderde

le wat nie in Kanada vervaardig word nie. Hierdie program se oogmerk is 

dus om ondernemings toe te laat om die beste moontlike toerusting te 

bekom indien dit nie in Kanada beskikbaar is nie sodat die onderneming 

sy maksimum effektiwiteit kan bereik (Tax and Financial Incentives 

1994:72). 

6.5.3.2 Uitvoerbystand 

6.5.3.2.1 Uitvoerontwikkelingskorporasie 

Die Uitvoerontwikkelingskorporasie is 'n staatskorporasie wat finansiele 

fasiliteite beskikbaar stel vir Kanadese produkte wat uitgevoer word. 

Verskillende vorme van uitvoerversekering en verwante waarborge word 

voorsien asook lenings en leningswaarborge vir buitelandse aankopers van 

Kanadese produkte. Die produkte ter sprake moet ten minste 'n 60% Kana

dese inhoud he. Die korporasie kan tot 90% van die verliese ten opsigte 

van die uitvoer waarborg (Tax and Financial Incentives 1994:72). 

6.5.3.2.2 Programme vir uitvoermarkontwikkeling 

Programme vir uitvoermarkontwi kkel ing van die Departement van Buitel and

se Sake wat bystand verleen aan Kanadese ondernemings wat wil deelneem 

aan uitvoerbemarkingsaktiwiteite of wat dit self wil onderneem. Hoof

saakl i k word daar hul p verl een met die besoek a an moont 1 ike markte, 

deelname aan handelsmissies en handelsuitstallings en vestiging van per

manente verkoopskantore in bestaande markte. Die programme dra by tot 
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sekere van die koste aangegaan of toelaes betaal aan individue. Indien 

die projek suksesvol was kan die bedrag terugbetaal word (Tax and Finan

cial Incentives 1994:72). 

6.5.3.2.3 Kanadese-Internasionale-Ontwikkelingsagent 

Deur middel van die Industriele Deelnemingsprogramme word Kanadese on

dernemings aangemoedig om deel te neem aan industriele ontwikkeling in 

ontwikkelende lande. Daar word hoofsaaklik hulp verleen aan klein en me

diumgrootte ondernemings om aan hierdie projekte deel te neem (Tax and 

Financial Incentives 1994:72). 

6.5.3.2.4 Kanadese-Kommersielekorporasie 

Na aanleiding van 'n versoek deur 'n buitelandse regering en/of inter

nasionale agente of van 'n Kanadese verskaffer kan die Kanadese-Kommer

sielekorporasie hulp verleen met die uitvoer van 'n wye verskeidenheid 

van Kanadese goedere en dienste deur op te tree as 'n kontakpersoon 

tussen 'n regering-aan-regering transaksie (Tax and Financial Incentives 

1994:73). 

6.5.3.3 Streeksaansporingsmaatreels 

6.5.3.3.1 Westelike-Diversifikasiefonds 

Die Westelike-Diversifikasiefonds was begin om die ekonomiese basis van 

die vier westelike provinsie van Kanada naamlik Brits-Columbia, Alberta, 
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Saskatchewan en Manitoba te versterk. Die hoofvereiste van enige voor

legging is dat dit moet bydra tot die uitbreiding van die diversifikasie 

van die ekonomie. Fondse word hoofsaaklik toegestaan indien die projekte 

een van die volgende ten doel sal he: 

- Ontwikkeling van nuwe produkte 

- Ontwikkeling van nuwe markte 

- Ontwikkeling van nuwe tegnologie 

- Verhoging van die produktiwiteit van die industrie 

Afname in invoere. 

Die Westelike-Diversifikasiefonds is beskikbaar om tekorte aan te vul 

indien fondse verkry van ander organisasies nie voldoende sou wees nie. 

Die bydrae moet in die toekoms terugbetaal word en die terme van terug

betaling is redelik aanpasbaar en die bystand is rentevry (Tax and Fi

nancial Incentives 1994:73). 

6.5.3.3.2 Atlantiese-Kanadese-Geleentheidsagentskap 

Die Atlantiese-Kanadese-Geleentheidsagentskap koordineer en beplan alle 

regeringsaktiwiteite wat bydra tot die ekonomiesegroei in die Atlantiese 

streek. Die agentskap is verantwoordelik vir besigheids- en industriele 

ontwikkelingsbeleid en programme wat van toepassing is op klein en me 

diumgrootte ondernemings in die streek. 

Deur middel van die programme beskikbaar stel die agentskap waarborge 

ten opsigte van lenings beskikbaar. Hierdie lenings moet egter aangewend 

word om 'n projek te begin of uit te brei in die kommersiele sektor. 
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Ondersteuning aan klein en mediumgrootte ondernemings is ook beskikbaar 

in die vorm van gespesialiseerde dienste (Tax and Financial Incentives 

1994:73). 

6.5.3.3.3 Kaap-Brenton-Onderneming 

Die Kaap-Brenton-Onderneming was gestig om die ekonomie van die Kaap 

Brenton Eiland te versterk en sodoende werksgeleenthede te verbeter. 

Bystandsprogramme word onder andere daargestel vir kleinondernemings en 

vervaardigingsondernemings. Toelaes wat nie terugbetaalbaar is nie is 

verkrygbaar vanaf die Geleentheidsindentifikasieprogramme en die Ver

reikingsprogramme terwyl lenings vir kapitaalbates beskikbaar is vanaf 

die Leningsprogram (Tax and Financial Incentives 1994:74). 

6.5.3.4 Navorsing- en ontwikkelingsaansporingsmaatreels 

Die Industriele Navorsingsbystandsprogram, wat geadministreer word deur 

die Nasionale Navorsingsraad, se oogmerk is om die kwaliteit en spektrum 

van industriele navorsing en ontwikkeling in Kanada aan te moedig. Teg 

niese en finansielebystand word aangebied aan navorsers wat besig is met 

goedgekeurde industriele navorsing wat hoog tegnies is en wat moontlik

hede het van hoe opbrengs. 

Die Industriele Energienavorsings- en Ontwikkelingsprogramme is gestig 

met die doel om navorsing aan te moedig in die veld van nuwe en verbe

terde produkte en toerusting wat tot gevolg sal he dat energie bespaar 

sal word. Die Regering se bystand kan tot 50~ van die werklike koste van 
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die projek beloop (Tax and Financial Incentives 1994:74). 

6.6 OPSOMMING 

In hierdie hoofstuk is daar ondersoek ingestel na van die aansporings

maatreels wat ingebruik is in die Verenigde State van Amerika, Verenigde 

Koninkryk, Australie en Kanada. 

Met nadere ondersoek is daar vasgestel dat die V.S.A. oor 'n omvattende 

stelsel van aansporingsmaatreels beskik en dat elke staat ook oor sy eie 

aansporingsmaatreels beskik. Die meeste van hierdie maatreels word gead

ministreer deur agente/agentskappe wat aangestel is deur die staat self 

en wat aan die regering verslag moet doen. 

Die aansporingsmaatreels van toepassing in die Verenigde Koninkryk, Au

stralie en Kanada stem baie ooreen. Daar word hoofsaaklik aandag gegee 

aan belastingaftrekkings vir kapitaaluitgawes asook navorsing en ontwik

keling. 

Al die lande wat in die hoofstuk ondersoek is het programme om uitvoere 

aan te moedig. Dit blyk dus weereens dat uitvoere vir enige ekonomie van 

uiterste belang is. 
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HOOFSTUK 7 

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING 

7.1 INLEIDING 

In die voorafgaande hoofstukke is ondersoek ingestel na belasting- en 

ander kontantaanspori ngsmaatreel s van toepass i ng op vervaard i g i ngsonder

nemings in Suid-Afrika. Die aansporingsmaatreels wat in die Verenigde 

State van Amerika, Verenigde Koninkryk, Australie en Kanada in gebruik 

is, is ook ondersoek sodat daar waar moontlik 'n vergelyking getref kon 

word. 

Die resultate van die vorige hoofstukke word in hierdie hoofstuk saamge

vat en 'n moontlike oplossing vir 'n effektiewe aansporingstelsel in 

Suid-Afrika sal bespreek word. 

7.2 OPSOMMING 

7.2.1 Belastingaansporingsmaatreels 

Belastingaansporingsmaatreels is belastingverminderings wat gesien kan 

word as addisionele belastingaftrekkings of toelaatbare aftrekkings wat 

dus die belasbare inkomste van 'n onderneming in 'n betrokke jaar ver

minder. 

Daar is hoofsaaklik twee soorte belastingaansporingsmaatreels in Suid-
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Afrika in gebruik naamlik die spesiale belastingverminderings vir uit

voere en ander belastingverminderings. 

Indien 'n belegger geregistreer is by die Departement van Handel en Ny

werheid kwalifiseer hy vir die bemarkingstoelaag ten opsigte van uitga

wes aangegaan vir die daarstelling van 'n agent in die buiteland wat 

Suid-Afrikaanse goedere daar verkoop. 

Ander belastingverminderings sluit ondermeer in slytasieverminderings, 

wetenskaplike navorsing, toegevoegdewaardeproses en huurpremies. 

Slytasieverminderings mag geeis word op bates wat direk deur 'n belas

tingpligtige in 'n vervaardigingsproses gebruik word. Van die belangrik

ste bates wat kwalifiseer is geboue, aanleg en masjinerie, meubels en 

voertuie. Alhoewel die afskrywingskoerse en -metodes verskil per klas 

van bates bly die beginsel dieselfde naamlik dat die kosprys van die 

bate oor sy verwagte nuttige lewensduur afgeskryf moet word. 

Oor die jare was daar gereelde aanpassings ten opsigte van koersveran

derings en metodes van afskrywing. Beleggings- en aanvangsverminderings 

is ingefaseer en weer uitgefaseer wat daarop dui dat die doel waarvoor 

hierdie verminderings oorspronklik ingestel is nie altyd bereik is nie 

en dan weer op 'n latere stadium aangepas of uitgefaseer moes word. 

Enige uitgawe aangegaan deur 'n belastingpligtige ten opsigte van weten

skaplike uitgawes kan geeis word. Uitgawes van 'n inkomste-aard is direk 

aftrekbaar terwyl alle kapitale uitgawes oor 'n periode van vier jaar 
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afgeskryf moet word. In albei gevalle moet daar 'n sertifikaat van die 

WNNR voorgele word. 

Die aanspori ngsmaatreEH ten ops i gte van die toegevoegdewaardeproses maak 

voorsiening vir die afskrywing van enige rente, finansieringskoste, her

stelwerk aan masjinerie en die koste van die masjinerie indien die pro-

ses voldoen aan die kriteria daargestel. 

Na nadere ondersoek na die inkomstebelasting betaalbaar deur maatskappye 

en individue is daar vasgestel dat daar nie wesenlike veranderinge 

plaasgevind het oor die laaste drie jaar nie. Alhoewel daar sekondere 

belasting op maatskappye en oorgangsheffings ingebring is het die be

lastingkoers in die algemeen redelik konstant gebly. 

Regdeur die ondersoek na die belastingaansporingsmaatreels van toepas

sing in Suid-Afrika is daar vergelykende syfers en persentasies gegee 

van die koerse en bedrae wat van toepassing was in die Transkei, Bophu-

thatswana, Venda en Ciskei toe die tuislande nog bestaan het. Dit blyk 

dan ook duidelik dat die belasting betaalbaar deur ondernemings in die 
' 

tuislande aansienlik laer was as die in Suid-Afrika. 

Ten opsigte van die slytasiekoerse was daar nie aansienlike verskille 

tussen die TBVC-state en Suid-Afrika self nie. 

Dit blyk dus duidelik uit voorafgaande dat alhoewel daar gebruik gemaak 

word van 'n verskeidenheid van belastingaansporingsmaatreels daar soms 

baie kritiek bestaan oor die instelling van sommige van die maatreels. 
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Daar kan nie regtig aanvaar word dat die maatreels slaag in hulle doel 

nie en aangesien hierdie maatreels deel uitmaak van 'n ingewikkelde be

lastingstelsel en Inkomstebelastingwet is dit vir die klein sakeman soms 

moeilik om die valle implikasies en definisies van toepassing te ver

staan en reg in sy onderneming toe te pas. 

Word daar ondersoek ingestel na die inkomstebelastingkoerse van toepas

sing op maatskappye en 'n vergelyking word gemaak tussen die koerse van 

toepassing in die buiteland en in Suid-Afrika kan daar duidelik vasge

stel word dat die koerse in Suid-Afrika heelwat hoer is. In die V.S.A. 

word korporasies bel as teen 'n koers van 15% tot 25% op belasbare inkom

ste wat nie $75 000 oorskry nie. In die Verenigde Koninkryk word klein 

maatskappye belas teen 25% terwyl dit in Suid-Afrika huidiglik 35% is. 

Daar is ook geen direkte vermindering wat deurgegee word aan die klein 

en mediumgrootte entrepreneur nie, wat dus geen aansporing vir investe

ring daarstel nie. 

Dit wil ook voorkom asof daar, oor die jare waarin die belastingaanspo

ringsmaatreels in gebruik was, nie werklik bepaal kan word of daar in 

die doel geslaag is nie en soos weereens gesien in die derde Katz-ver

slag {1995:6) sal daar nog verder ondersoek ingestel moet word na die 

rol van aansporingsmaatreels in Suid-Afrika. 

7.2.2 Kontantaansporingsmaatreels 

Kontantaansporingsmaatreels in Suid-Afrika word hoofsaaklik aan onder

nemings beskikbaar gestel deur die NOK, KSOK en Streeks-Ontwikkelings-
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korporasies. 

Die NOK bied hoofsaaklik drie soorte fasiliteite aan klein en medium

grootte ondernemings. Normale finansiering teen mededingende rentekoerse 

word aangebied in die vorm van mediumtermynlenings vir die aankoop van 

eiendom, masjinerie en bedryfskapitaal. 

Spesiale skemas deur die NOK aangebied kan in die vorm van standaard

huurgeboue, waagkapitaal, invoerfinansiering, finansiering vir uitvoere 

en multiskofskemas wees. 

Standaardhuurgeboue is beskikbaar in 'n paar dorpe en kan deur voorne

mende ondernemings benut word. Teen 'n billike maandelikse huur kan on

dernemings sonder enige groot kapitaaluitleg van hierdie geboue gebruik 

maak. 

Waagkapitaal daarenteen is 'n spesiale finansieringskema wat beskikbaar 

is aan ondernemings wat 'n hoe vlak van tegnologie vereis. 

Die multiskofskema bied die moontlikheid aan 'n fabriek om deur middel 

van die implementering van 'n addisionele produksieskof koste te verlaag 

en dus winsgewend uit te brei. Fondse word teen 'n lae rentekoers be

skikbaar gestel. 

Die NOK se programme steun ook invoere en uitvoere van produkte. Kre

diet- en waarborgfasiliteite vir die invoer van kapitaalgoedere word be

skikbaar gestel en in sommige gevalle kan die NOK deur middel van bui-
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telandse kontakte ondernemings bystaan met die verkryging van goeie kre 

dietterme. 

Kredietfasiliteite vir die uitvoer van kapitaalgoedere is ook beskikbaar 

wat dit vir uitvoerders moontlik maak om mededingende terme aan buite

landse kopers te kan aanbied. Hierdie fasiliteite is beskikbaar in Suid

Afrikaanse rand of VSA-dollar teen mededingende rentekoerse. 

Finansiering is ook beskikbaar teen lae rentekoerse aan ondernemings wat 

minstens 30% van hulle bykomende produksie gaan uitvoer. 

In samewerking met die Regering bied die NOK ook die volgende skemas 

aan. Die verskafferskredietfasiliteit bied lenings aan die verskaffer 

van die goedere wat dit dan deurvoer na die buitelandse koper. Die fi

nansiele kredietfasiliteit daarenteen bied lenings aan die koper of aan 

die regering van die koper. 

Die Streeksnywerheidsprogram wat in Mei 1991 ontstaan het bied belas 

tingvrye voordele aan vervaardigingsondernemings. Die beginsels wat hier 

ter sprake kom is dat nuwe ondernemings gewoonlik in die eerste twee 

jaar na oprigting 'n kontantvloeiprobleem sal ondervind en in die daar

opvolgende drie jaar dan vergoed moet word vir die winste en uitsette 

gelewer. Die vestigingsvoordeel en wins/uitset-voordeelskema geld nie 

in die kerngebiede van Pretoria, Witwatersrand, Vereeniging en Durban 

nie en die Kaapse Skiereiland, Pinetown en Pietermaritzburg kwalifiseer 

net vir 60% van die voordele. 
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Die KSOK is 'n publieke maatskappy wat fondse beskikbaar stel aan klein 

en mediumgrootte ondernemings. Daar is verskillende fondse wat beskik

baar gestel word maar daar word deurentyd gekyk na die ekonomiese le

wensvatbaarheid en skepping van werksgeleenthede wat die onderneming sal 

bied. 

GElS enEMA is twee industriele uitvoeraansporingsmaatreels wat aan uit

voerders wat kwalifiseer beskikbaar is. Alhoewel GElS die vorige kate

gorie A- en Kategorie B-skemas vervang het is GElS ook besig is om uit

gefaseer te word sodat Suid-Afrika kan voldoen aan kodes wat daargestel 

word deur die GATT-ooreenkoms. 

EMA se primereuitvoermarknavorsingskema vergoed uitvoerders gedeeltelik 

vir koste aangegaan met die ontwikkeling van nuwe uitvoermarkte. Die 

uitwaartseverkoopshandelsmissie poog weer om uitvoerders by te staan om 

kontak te maak met moontlike aankopers in die buiteland. Die inwaartse

aankoopshandelsmissie doen net die teenoorgestelde van voorgenoemde der

halwe verskaf dit kontak tussen potensiele aankopers van Suid-Afrikaanse 

produkte. Die tentoonstellingsbystandskema is behulpsaam met die bekend

stelling van Suid-Afrikaanse produkte aan buitelandse aankopers. 

Daar is dus 'n hele aantal skemas beskikbaar vir Suid-Afrikaanse onder

nemings wat op 'n vaste formule bereken kan word en wat duidelik behoort 

te wees vir enige onderneming wat daarvan gebruik wil maak. Hierdie ske

mas is hoofsaaklik beskikbaar aan klein en mediumgrootte ondernemings 

wat werkskepping ten doel stel of wat uitvoere daar gaan stel. 
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7.2.3 Huidige en toekomstige ontwikkelinge 

Die verslag van die Margo-kommissie wat in 1986 gepubliseer is het 

aandag gegee aan die belastings en belastingbeleid in die Suid-Afri

kaanse ekonomie. Die invloed op privaat inisiatief en die vestiging van 

ondernemings moes deurentyd in aanmerking geneem word. 

Die Margo-kommissie het dan ook aanbeveel dat daar wysigings moes plaas

vind ten opsigte van die beleggings- en aanvangsverminderings en dat 

streekontwikkelingstoelaes deur die betrokke partye geadministreer moet 

word. Die voorsiening van toegewings deur die belastingstelsel om desen

tralisasie aan te moedig is ook nie ondersteun nie. 

Die Margo-kommissie was van mening dat uitvoere op so 'n wyse aange

moedig moet word dat daar steeds voldoen word aan die bepalings van 

GATT. Die Margo-kommissie was ook van mening dat die kapitaaluitgawes 

aangegaan ten opsigte van navorsing vervang moet word deur 'n subsi

d i eskema wat beheer moet word deur die Wetenskap 1 ike en Nywerhei ds

navorsingsraad. 

Daar is reeds in 1986 menings ingewin dat belastingaansporingsmaatreels 

afgeskaf moet word en vervang moet word deur 'n stelsel van laer belas

tingkoerse en direkte kontanttoelaes. 

Uit inligting ingewin kon die Margo-kommissie tot die gevolgtrekking kom 

dat ontwikkelende lande, waaronder Suid-Afrika ook klassifiseer, meer 

gebruik maak van die verlening van belastingvrystellings en die verlig-
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ting van invoerregte, rentesubsidies en die verligting van eiendomsbe

lastings. Daar is oak gemerk dat die meeste van die lande nie oar so 'n 

omvattende aansporingstelsel soos Suid-Afrika beskik het nie. 

In 1994 is die Katz-verslag gepubliseer. Die taak van die Katz-kommissie 

was dat die rol wat die bestaande belastingstelsel op besparing en in

vestering het asook die belangrikheid van die belastingstelsel vir bui

telandse finansiering en investering ondersoek moes word. 

In die verslag is daar dan ook uitgespel dat die belastingaansporings

maatreels en vrystellings gelys moet word en die koste-voordeel ontleed 

moet word. Alle aansporingsmaatreels wat verband hou met die regering 

se ontwikkelingsprogram, die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram wat in 

1994 aangekondig is, beleggings en industriele ontwikkeling moet gelys 

en geanaliseer word en 'n duidelike politiese besluit moet geneem word 

oar elkeen. Alle ander aansporingsmaatreels moet uitgefaseer word. Die 

Katz-kommissie beveel oak aan dat belastingaansporingsmaatreels slegs 

toegestaan moet word indien daar duidelike voordele verbonde aan is. Die 

wins of verlies van toepassing op die aansporingsmaatreel moet in lyn 

wees met die voordeel verkry. 

In 1993 is daar op die Uruguay Samesprekings 'n verlaging in invoerta

riewe asook ander wesenlike konsessies aangekonding wat groot verande

ringe in die internasionale handelsbeleid van Suid-Afrika te weeg gaan 

bring. Die uitfasering van GEIS word egter nou ook genoodsaak. Die in

stelling van ander maatreels en projekte wat nie in die vorm van direkte 

subsidies aan uitvoerders is nie sal nou inwerking gestel moet word. 
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7.2.4 Ander bepalende faktore 

Daar is sekere kwantifiseerbare- en nie-kwantifiseerbare koste-oorwe

gings wat ook ingedagte gehou moet word deur ondernemings indien 'n nuwe 

onderneming opgerig word of indien daar besluit sou word om 'n bestaande 

onderneming te verskuif. Vervoer-, telefoon-, instandhoudingskoste en 

appresiasie is maar 'n paar van die koste wat nie uit die oog verloor 

moet word wanneer hierdie besluite geneem word nie. Dit is moontlik ook 

koste wat nie in aanmerking geneem word indien daar nuwe aansporings

maatreels deur die Regering ingefaseer word nie. 

7.2.5 Aansporingsmaatreels in die buiteland 

By nadere ondersoek kon daar met sekerheid vasgestel word dat die V.S.A. 

oor 'n omvattende aansporingsmaatreelstelsel beskik. Elke staat admini 

streer sy eie ekonomiese ontwikkelingsprogram deur middel van agente of 

agentskappe wat deur die kabinet aangestel word. Die hoofdoelwitte van 

die maatreels is om werkskepping aan te moedig en die finansiele wel

stand van die inwoners van die staat te bevorder. 

Daar word hoofsaaklik aandag geskenk aan finansiele bystand, mannekrag

ontwikkeling, advertensies, industriele ontwikkeling en buitelandse be

legging asook die bevordering van uitvoere. 

Hierdie doelwitte word bereik deur gebruikmaking van 'n aantal finan

siele aansporingsmaatreels, belastingaansporingsmaatreels asook nie fi

nansiele bystandsprogramme en die verbetering van die onderneming se 
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omgewing. 

In die Verenigde Koninkryk word daar ook 'n aantal belastingaansporings

maatreels beskikbaar gestel aan ondernemings. In die eerste plek is die 

belastingkoers van toepassing op kleinondernemings laer as die van toe

passing op groter ondernemings. Toelaes en ander bystand word ook be

skikbaar gestel aan buitelandse beleggers en uitvoerders. 

In Australie word daar ook van belastingaansporingsmaatreels gebruik ge

maak. Oaar word egter net soos in die V.S.A. van afsonderlike toelaes 

per streek gebruik gemaak. 

Kanada het 'n paar belastingaansporingsmaatreels in gebruik en maak meer 

gebruik van aansporingsmaatreels wat gemik is om belegging in kleiner 

organisasies aan te moedig. Nie-finansiele uitvoerbystand is ook beskik

baar in die vorm van waarborgvoorsiening, markontwikkeling en die daar

stel van kontakpersone. Kanada maak ook gebruik van streekaansporings

maatreels in drie streke en ondersteun weereens soos al die voorgenoemde 

lande ook navorsing en ontwikkeling. 

7.3 GEVOlGTREKKING 

Soos reeds aangedui in die derde verslag van die Katz-kommissie wat in 

November 1995 gepubliseer is moet daar nog ondersoek ingestel word na 

die aansporingsmaatreelstelsel in Suid-Afrika. Alhoewel daar reeds jare 

lank gepoog word deur die nuwe en ou regerings is dit nie maklik om 'n 

aanvaarbare stelsel te vind wat volkome slaag in sy doelstellings nie. 
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Daar word gehoop dat daar meer ondersoek na buitelandse stelsels gedoen 

sal word alvorens die bestaande aansporingsmaatreels in Suid-Afrika ge

wysig word. Die V.S.A., Verenigde Koninkryk en Kanada maak ondere andere 

gebruik van laer inkomstebelastingkoerse vir klein en mediumgrootte on

dernemings om investering te stimuleer. Daar word ook baie meer aandag 

gegee aan werkverskaffing met gepaardgaande opleidingsprogramme en na

vorsing word strek aangemoedig. 

Alhoewel die koste-aspek van aansporingsmaatreels in Suid-Afrika nog 

nooit werklik bepaal kon word nie, word daar steeds jaar na jaar 

daarvoor voorsiening gemaak in die Inkomstebelastingwet (1962). 

Skrywer is egter van mening dat elke streek in Suid-Afrika sy eie aan

sporingsmaatreels beskikbaar moet stel en self moet administreer. Die 

koste-aspek moet gereeld gemonitor word en die regering moet op 'n 

gereelde basis op hoogte gehou word van die koste van die aansporings

maatreels en die voordeel daaruit verdien deur ondernemings. Elke streek 

kan moontlik ook verder investering aanmoedig deur laer belastingkoerse 

vir klein en mediumgrootte ondernemings daar te stel. 

Daar word dus voorgestel dat verdere navorsing gedoen word betreffende 

die aansporingsmaatreels in ander lande sodat 'n moontlike oplossing 

gevind kan word vir die tekortkominge van Suid-Afrika se bestaande aan

sporingstelsel. Daaruit kan voorstelle gemaak word wat sal verseker dat 

Suid-Afrikaanse wetgewing dieselfde of beter voordele sal kan bied aan 

vervaardigingsondernemings in Suid-Afrika om sodoende investering aan 

te moedig. 
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