Mediaverklaring
SARS se standpunt oor die belastinghantering van kripto-geldeenhede
PRETORIA, 6 April 2018 – Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) sal steeds normale
inkomstebelastingreëls

toepas

op

kripto-geldeenhede

en

sal

van

aangeraakte

belastingpligtiges verwag om kripto-geldeenheidwinste of -verliese as deel van hulle
belasbare inkomste te verklaar.
Die verantwoordelikheid rus op belastingpligtiges om alle belasbare inkomste ten opsigte
van kripto-geldeenheid te verklaar in die belastingjaar waarin dit ontvang of toegeval is.
Versuim om dit te verklaar kan tot rente en boetes lei.
Belastingpligtiges wat onseker is oor bepaalde transaksies ten opsigte van kriptogeldeenhede,

kan

by

SARS

aanklop

vir

leiding

deur

kanale

soos

Bindende

Privaatbeslissings (afhangende van die aard van die transaksie).
Toenemende bewustheid en bespiegeling ten opsigte van die toekoms van kriptogeldeenhede, het SARS aangespoor om leiding te gee oor hoe kripto-geldeenhede moet
hanteer word vir belastingdoeleindes. Alhoewel, soos aangdui in hierdie mediaverklaring, is
daar 'n bestaande belastingraamwerk wat SARS en die geaffekteerde belastingpligtiges kan
leiding gee oor die belastingimplikasies van kripto-geldeenhede, wat 'n afsonderlike
interpretasienota vir nou onnodig maak.
Kripto-geldeenheid (gekenmerk deur Bitcoin) is 'n internet-gebaseerde digitale geldeenheid
wat feitlik geheel en al in die virtuele ruimte bestaan.

'n Toenemende aantal voorstanders

ondersteun die gebruik daarvan as alternatiewe geldeenheid wat vir goedere en dienste kan
betaal, baie soos gewone geldeenhede.
In Suid-Afrika, word die woord "geldeenheid" nie in die Wet op Inkomstebelasting (die wet)
omskryf nie. Kripto-geldeenhede is nie 'n amptelike Suid-Afrikaanse betaalmiddel nie, nog
word dit wyd gebruik of aanvaar in Suid-Afrika as 'n medium van betaling of ruil. Daarom
word

kripto-geldeenhede

nie

deur

SARS

geag

as

'n

geldeenheid

vir

inkomstebelastingdoeleindes of kapitaalwinsbelasting (KWB) nie. In plaas daarvan word
kripto-geldeenhede deur SARS geag as bates van 'n ontasbare aard.
Hoewel dit nie kontant uitmaak nie, kan kripto-geldeenhede gewaardig word om 'n bedrag,
ontvang of toegeval, te bepaal soos voorsien in die omskrywing van "bruto inkomste" in die
wet.

Ingevolge normale inkomstebelastingreëls, kan inkomste ontvang of toegeval uit kriptogeldeenheidtransaksies belas word op rekening van inkomste ingevolge "bruto inkomste".
Alternatiewelik, kan sodanige winste as kapitaal van aard geag word, soos uiteengesit in die
agtste bylaag tot die wet vir belasting ingevolge die KWB-paradigma.
Bepaling van welke 'n toevalling of ontvangs, inkomste of kapitaal van aard is, word getoets
ingevolge bestaande regsgeleerdheid (waaraan daar geen tekort is nie).
Belastingpligtiges is ook geregtig daarop om uitgawes te eis wat met kriptogeldeenheidtoevallings of -ontvangste gepaardgaan, solank sodige uitgawes aangegaan is
in die voortbring van die belastingpligtige se inkomste en vir handelsdoeleindes is.
Basiskoste-aanpassings kan ook gemaak word indien dit binne die KWB-paradigma val.
Winste of verliese in verband met kripto-geldeenhede kan breedvoerig gekatogoriseer word
met verwysing na drie soorte scenarios, waarvan elkeen potensieel kan lei tot uitdruklike
belastingnagevolge:
(i)

'n Kripto-geldeenheid kan verkry word deur sogenaamde "ontginning". Ontginning
word uitgevoer deur die verifiëring van transaksies in 'n rekenaar-gegenereerde
openbare register, bereik deur die oplos van ingewikkelde rekenaar-algoritmes.
Deur hierdie transaksies te verifieer, word die "ontginner" beloon met
eienaarskap van nuwe geldstukke wat deel word van die netwerk-register.

Dit lei tot 'n onmiddelike toevalling of ontvangs met suksesvol ontginning van die
kripto-geldeenheid. Dit beteken dat, totdat die nuut-bekomde kripto-geldeenheid
verkoop of vir kontant uitgeruil word, dit as handelsvoorraad gehou word wat
daarna verwerklik kan word deur 'n gewone kontanttransaksie, soos beskryf in (ii)
hieronder, of deur 'n ruiltransaksie, soos beskryf in (iii) hieronder.

(ii)

Beleggers kan plaaslike geldeenheid vir 'n geldeenheid (of andersom) ruil deur
gebruik te maak van kripto-geldeenheidwisselings, wat hoofsaaklik markte vir
kripto-geldeenhede is, of deur privaattransaksies.

(iii)

Goedere of dienste kan geruil word vir kripto-geldeenhede. Sodanige transaksie
word as 'n ruiltransaksie geag. Daarom is die gewone ruiltransaksiereëls van
toepassing.

Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)
Die 2018 jaarlikse begrotingshersiening dui aan dat die BTW-hantering van kriptogeldeenhede hersien sal word. Afhangend van beleidsekerheid in hierdie verband, sal SARS
nie BTW-registrasie as ondernemer vereis vir die verskaffing van kripto-geldeenhede nie.
Vir meer inligting, verwys asseblief na die gereelde vrae (FAQs).

