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Daar is al hoe meer mense wat 

eiendom in �n trust of beslote 

korporasie (BK) besit en dit in 

hul ele naam wil oordra. 

Die �nuwe wet� wat gb die motivering 

hiervoor is, is waarskynlik 

�n paragraaf in die agtste 

bylae van die Inkomstebelastingwet 

wat dit moontlik maak 

om vrygestel van kapitaalwinsbelasting 

(KWB) �n woning in �n 

trust of BK in jou eie naam oor 

te dra. Daar is streng voorwaardes 

voor, onder meer dat die 

huislening eerstens deurjou en! 

of jou gade aangegaan moes 

wees, maar belangriker flog, dat 

beR1,5m. 

R1,5m. 
Die bedrag wat 

vrygestel is van 

kapitaalwinsbelasting 

wanneer �n 

primŒre woning 

verkoop word. 

hoort selfverduidelikend te 

wees: dis waar julle normaalweg 

woon. Dit sluit dus nie ander 

eiendomme in nie soos woonstelle, 

strandhuise en dies meer, 

wat byvoorbeeld as beleggings 

in �n trust of�n BK gekoop is. Die 

rede waarom jy iou huis uit die 

trust of die BK in jou eie naam 

sal wil oordra, is om gebruik te 

kan maak van die KWB-vrystelling 

van Ri,5 miljoen as jy die 

huis wil verkoop. 

Die vrystelling geld nie vir 

trusts of BK�s nie, net vir individue. 

Dit geld ook net as die huis 

jou primŒre woning is. Dus, as 

jy advies kry om iou strandhuis 

of woonstel in jou eie naam oor 

te dra, is die KWB-vrystelling 

nie �n geldige argument nie. 

�n Leser met wie ek die week 

gepraat het, sŒ dit het haar pas 

�n hele paar duisend rand gekos 

om so �n woonstel in haar naam 

oor te dra. Dit is die prokureur 
se oordragkoste, hereregte 

(R25 000 plus 8% van die bedrag 

bokant Ri miljoen) en KWB (in 

die BK effektief teen 14%, in �n 

trust effektief teen 20%). 

Benewens die oordrag, moes 

sy die eiendom ook terugkoop. 

Daar moet dus of �n verbandlefling 

aangegaan word om die 

transaksie te finansier of �n leningsrekeriing 

geskep word. En 

die woonstel is �ri bate in haar 

boedel vir boedelbelastingdoeleindes 

en die uitstaande leningsrekening 

is deur die BK opeisbaar 

as sy die dag sterf Boonop 

skep dit vir haar in haar eie naam 

�n KWB-probleem wat daar nie 

was nie, as sy dit later wil verkoop 

of wanneer sy sterE 

Benewens al hierdie addisionele 

koste, sal sy nie die KWBvrystelling 

(en dis waaroor die 

hele ding gaan) kan benut rile, 

want dit is nie haar prhnŒre woning 

nie. Die enigste wat finansieel 

voordeel hieruit trek, is die 

prokureur wat die oordrag behartig 

en Jan Taks. Veral h 
glinilag breed. 

Die beheptheid om eiendomme 

in veral BK�s aan te koop, 

slaan my dronk. Maar asjy reeds 

eiendom daarin het, gesels eers 

met �n kundige fmansiºle beplanner 

planner vOór jy dit oordra in jon 

eie naam. Daar is koste-implikasies 

en finansiºle gevolge wat rile 

almal verstaan the en sommige 

dalk nie wil verstaan nie. 

4 Nico van Gijsen CFPfi Is besturende 

direkteur van FInlac 

en �n lid �van Fisa. 
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