GÜNEY AFRİKA
Yatırım Alanları: Güney Afrika, orta gelirli, bol doğal kaynakların olduğu, iyi gelişmiş, mali, yasal, iletişim,
enerji ve ulaştırma alanlarını barındıran, dünyada 18. büyük borsası olan ve bölge genelinde büyük kent merkezlerine
malların nispeten dağılımını sağlayacak modern altyapıya sahip bir ülkedir.
Birleşmiş Milletler 2012- 2013 Küresel Rekabetçilik raporuna göre, Dünya Ekonomik Forumu Güney Afrika’yı
dünyanın birçok yerinde mali piyasalarda güvensizlik yaşanırken özel kuruluşların hesap verilebilirliğinde dünyada
ikinci, finansal piyasaların gelişiminde üçüncü ülke olarak belirtmiştir. Güney Afrika, genel olarak, yatırım ortamı
arayan yatırımcılar için düşük riskli bir yatırım hedefi olarak kabul edilmekte ve buraya yapılacak olan yatırımlar
çeşitli programlarla teşvik edilmektedir. Bu programlara aşağıda kısaca değinilmiştir.
Güney Afrika’da yatırım yapmak ya da iş kurmak için iş lisansı ya da karnesi alınması gereklidir. Bu lisans olmadan
yapılan ticari işlemler yasal kabul edilmemektedir ve cezalara tabidir. Yabancılar bu lisansı almak için yabancılar
Dairesine ya da İçişleri Bakanlığına başvurmalıdır. G. Afrika da iş kurmak için en az 2,5 milyon Rand kapital
gerekmektedir, mevcut bir işe yatırım yapmak için ise işin sermaye katkısı 2,5 milyon Rand olup defter değerini
kapsamalıdır. (Yapılan yatırım ulusal olarak desteklenen sektörlerde ise bu rakam aşağı çekilebilir.)
Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) katkı sağlayan sektörler şunlardır:
• Tarım: 2,2%
• Madencilik: 10%
• İmalat sanayi: 12,3%
• Elektrik ve Su: 2,6%
• İnşaat: 3,9%
• Toptan satış, perakende ve taşıt ticareti: 16,2%
• Nakliye, depolama ve iletişim: 9%
• Finans, gayrimenkul ve iş hizmetleri: 21,2%
Güney Afrika’da gerçekleşen toptan imalat GSYH’nin %15 kadarıdır. İmalat sanayiinde yapılan her bir Rand
karşılığı yatırım Güney Afrika ekonomisine 13 Rand katma değer kazandırmaktadır. İmalat sanayine özellikle
Tarımsal İşleme, Otomotiv sanayi, Kimya sanayileri hakimdir.
Tarımsal İşleme sanayi
Tarımsal işleme sanayi tatlı su ürünleri yetiştiriciliğini ve kültür balıkçılığını, egzotik ve yerli etler, fındık, otlar ve
meyveleri kapsar. Ayrıca mevsimsel meyve ve şarap üretimi ve ihracatı, şekerleme üretimi ve ihracatı; pamuk,
kenevir, sisal, kenaf, ananas ve doğal liflerin işlenmesi sayılabilir. Tarım sanayi, kimyasallar ve metallerden sonra
GSYH’ya katkı sağlayan üçüncü alandır. Güney Afrika tarım-gıda kompleksinin bir çok rekabet avantajı vardır.
Yatırım için uygun bir alandır.
Otomotiv sanayi
Otomotiv Endüstrisi Güney Afrika ihracatının %10’unu oluşturmaktadır ve ekonomik gelişiminde önemlidir.
Sektörün GSYH’ya olan katkısı 2011 yılında % 6,8 olmuştur. Tamamıyla yeni imalat ve otomotiv parçaları
ihracatının 1995 2011 yılları arasındaki birleşik büyüme oranı %20.5 Rand’dır. Otomotiv ve otomotiv yan sektörü
iyi bir yatırım alanıdır. Tarımsal alanlar ve üretimlerde eklendiğinde istihdamı en çok olan sektördür. (1.000.000
kişi)
Kimya sanayi
Güney Afrika Kimya sanayi, yakıt ve plastik imalatından ilaç sanayiine kadar geniş bir yelpazede son derece
karmaşık ve yaygın çeşitliliğe sahip ve grubu içerisinde Afrika'da ki en büyük sanayilerden birisidir. Petrol,
kimyasallar, kauçuk ve plastik ürünler 2011 yılında GSYH’ ya 318 milyon rand katkı sağlamıştır ve bu da toplam
imalat satışlarının %23’ünü kapsar (2012 istatistikleri), sanayide 200.000 kişi çalışmaktadır.
Metal sanayi
Metal sanayi geniş doğal kaynaklar ve destekleyici bir altyapı ile tüm Güney Afrika'nın imalat sanayiinin
üçüncüsüdür. Güney Afrika ham çelik üretiminde ülkeler sıralamasında 21inci sıradadır. Aynı zamanda Afrikadaki
en büyük çelik üreticisidir, 2010 yılında kıtada toplam ham çelik üretiminin %47’sini Güney Afrika üretmiştir.

Güney Afrika'nın demir dışı metal sanayi alüminyum ve (bakır, pirinç, kurşun, çinko ve kalay dahil) diğer metalleri
içermektedir. Güney Afrika alüminyum üretimi ile dünyada sekizinci sırada yer almaktadır.
Giyim ve Tekstil Sanayi
1994 yılından bu yana Güney Afrika'nın tekstil, giyim ve ayakkabı sanayi modernizasyonu, verimli ve uluslararası
rekabete hazır hale getirilebilmesi için 1 milyar ABD dolarının üzerinde iyileştirme ve harcama yapılmıştır.
Güney Afrika piyasasındaki talep gelişmiş piyasaların taleplerini yansıtmaktadır, ve yerel tekstil ve giyim sanayi
dokunmamış mamulden, doğal ve sentetik elyaf üretimine, iplik, dokuma, tafting, örme, boyama gibi bir dizi
hizmetler sunmak için uygun şartlara göre geliştirildi ve dünyanın en büyük moher üreticisi ve 5. Yün üreticisi
konumundadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte yerel tekstil üretimi büyük oranlarda sentetik lifler üreten yoğun
sermayeli bir sektör durumuna gelmiştir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Madencilik ve Mineraller, Bankacılık, Metal sanayi ve Turizm, ve Film sanayi diğer
önemli sektörlerdir.
Ticaret
2003 yılı ile karşılaştırıldığında baz metal ve bileşenleri kategorisi Güney Afrika’nın en geniş ihraç getirisidir, 2012
yılında mineral ürünler Güney Afrika'nın toplam mal ihracatının % 29’unu oluşturan lider kategoridir. Ithalat
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den yapılmaktadır, İthalatta Çin ve Hindistan, Rusya ve Brezilya’dan daha
dominant konumdadır. Üretim sektör ihracatının büyük bir bölümü Brezilya ve Rusya’ya yapılmakta olup, maden ve
bileşenler daha çok Asya ülkelerine (Çin ve Hindistan) yapılmaktadır. Çin geniş miktarda kömür madeni ithal
ederken Hindistan kömür madeni olmayan toplu ithalat yapmaktadır. Kömür hariç madencilik bu ülkelere yapılan en
büyük ihraç grubudur ve 2013 yılının ikinci çeyreğinde bu kategoride ihracat değeri 19,7 milyar Rand olmuştur.
Geçen son beş çeyrek dönemde imalat sanayi ürünleri ihracatı bu ülkelere yapılan ihracatta yüksek ihracat değeri ile
kömür madenciliğinden sonra ikinci sıradadır. Çin ve Hindistan, Güney Afrika ticaretinin en fazla yapıldığı
ülkelerdir.
Ülke ilgili kuruluşları tarife dışı engelleri ortadan kaldırarak kolaylaştırmak için on-line "Tarife Dışı Bariyer"
raporlama ve izleme mekanizması kurmuştur. Etkin olarak kullanıldığında bu mekanizma, mal hareketini
kolaylaştırıp, ticaretin artması potansiyeline sahiptir. Menşe kuralları üye ülkelerce kabul edilmiştir. SADC ticari
tercihlerinden faydalanabilmek için ihracatçılar Menşe onayı için belge almalıdırlar.
Güney Afrika’nın Avrupa ile olan ticareti, 2003 ve 2008 tarihleri arasında önemli ölçüde bir artış göstermekle
beraber, daha sonraları Avrupa’da görülen belirsiz ekonomik durgunluk sebebiyle yavaşlamıştır. Bununla beraber,
Almanya ve İngiltere, katalitik dönüştürücülerin üretiminde kullanılan platin ve baz metal gibi bazı öncelikli maden
ürünlerinde Güney Afrika için önemli destinasyonlar olmaya devam etmiştir.. Bu ülkeler aynı zamanda makine ve
elektrik donanımlarının yanı sıra taşıtlar ve nakliye ekipmanları gibi yurtiçinde üretilen malların önemli
tüketicisidirler.
Güney Afrika’nın Ticari Anlaşmaları
Güney Afrika Ticaret Anlaşmaları:
•

•
•
•
•
•

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) FTA.
Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU)
AB/ Güney Afrika Ticaret, Kalkınma ve İşbirliği Anlaşması ( EU/SA/TDCA)
SACU-Avrupa Serbest Ticaret Kuruluşu (EFTA) FTA.
SACU-Güney Ortak Pazarı (Mercosur) PTA.
Mozambik/ Zimbabve ikili anlaşmaları.

Mevcut Ticaret Müzakereleri
• Dünya Ticaret Kuruluşu (WTO) Doha Kalkınma Ajansı
• SACU-Hindistan PTA.
• SADC-EAC-COMESA Üçlü FTA.
Karşılıklı olmayan Anlaşmalar
• Afrika Büyüme ve Fırsat Kanunu (AGOA).
• Güney Afrika ürünleri Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) kapsamında tercihli pazar erişimi (önemli

ölçüde azaltılmış gümrük vergisi ya da olmayan) için uygun vasıflardadır.
TEŞVİKLER
Güney Afrika devlet daireleri, sürdürülebilir, rekabetçi işletmelerin gelişimini teşvik ve kolaylaştırmak için bir dizi
teşvik programı sunmaktadır. Bu teşvik programları üç geniş kategoride sınıflandırılmaktadır:
Konsept ve Araştırma & Geliştirme Teşvikleri :
Tasarım/yeni ürün ve bu süreçlerin iyileştirilmesi için yatırım yapan özel sektör işletmeleri için mevcut olan
teşvikler; yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesine veya mevcut ürünlerin geliştirilmesine yarayacak şekilde bir keşif
yapma niyeti ile araştırma faaliyetleri yapan firmalar; Sermaye Giderleri Teşvikleri : Bunlar sırayla iş üretim
kapasitesini genişletmek ya da iş kurmak, ya da varlık edinme veya varlıklarını yükseltmek isteyen şirketler için
teşvikler vardır.
Rekabet Geliştirme Teşvikleri : Belirli sektörlerde sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişmeyi, artan rekabeti
kolaylaştırmaya yarayan yatırımlardır.
Hükümet önceden mevcut bir dizi vergi teşviklerini revize etmiştir. Öncelikle, girişim sermaye şirketi teşvikleri ile
ilgili gereksinimler, genç maden ve küçük işletmeler için yatırım havuzunu canlandırmak için kolaylaştırılmıştır.
İkinci olarak, sanayi tedbir teşvikleri sanayi kalkınma bölgelerinde yapılan projeler için Sanayi Politikası Eylem

,

Planı (IPAP) ve Yeni Büyüme Planı hedeflerini desteklemek için artırılacaktır. .Üçüncü olarak, Ar-Ge teşvik planı
iptalleri azaltmak için meşru projeler için geliştirilmiş kesinlik sağlayan ön onay sistemi gerektirmektedir.
Yatırım ve işletme geliştirme teşvikleri. Aşağıda çok çeşitli alanlarda, bazı hükümlere dayalı, ülke tarafından
uygulanan teşvik programları belirtilmiştir.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Altyapı Programları: Yollar, demiryolları, elektrik iletimi ve dağıtımı, su boru hatları, telekomünikasyon
ağları, belediyelere mevcut kanalizasyon sistemleri vb gibi kamu sektöründeki işletmeler ve özel işletmeler
gibi altyapı yatırımına yönelik yeni veya genişleyen işletmelere verilen destek,
Enerji Bakanlığı tarafından yönetilen, Ulusal elektrifikasyon programı (Belediyelere yönelik): Güney
Afrika’daki tüm yeraltı treni, ilçe ve yerel belediyelerde, kalıcı konutların yarım kalmış elektrifikasyon
işleri, elektrifikasyon altyapısının iyileştirilmesi.
Belediye Altyapı Hibeleri: Yoksul hane halklarına hizmetlerin sağlanması için temel belediye altyapı
yığılmalarının tamamlanması amaçlı belediye sermaye bütçelerine katkı
Mahalle Geliştirme Ortaklık Hibesi: Güney Afrika genelinde küçük yerleşim alanlarında ekonomik
altyapının oluşturulması için özel sektör yatırımlarını çekebilme amaçlı,
Yerel Ekonomik Kalkınma programı: Bölgeye yatırım için elverişli bir ortam oluşturma ve kurulmuş olan
ve gelişmekte olan sektörler arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmak için piyasanın gelişmesini teşvik etmek.
Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, devlet kurumları ile ortaklıklar oluşturan işletmeler, bağışçılar ve
kendi sektörünü güçlendirmek için kümelenmeyi hedefleyen işletmeler,
İş Süreçleri Hizmetleri Teşvikleri: Off shore müşterilerine hizmet etmek için Güney Afrika'da iş yaratacak
yerli ve yabancı yatırımcılar (yeni ve genişleyen projeler).
Turizm Destek Programı: Turizm sektöründe büyümeyi sağlamak
İşletme Yatırım Programı: balık üretme çiftlikleri sahibi kuruluşlar ve balık çiftliklerinin (su ürünleri)
işleticileri, su kültür balıkların saklanması, işlenmesi, hizmet faaliyetleri.
Bölüm 12i vergi indirimi: Vergi teşvik Güney Afrika'da sanayi politikası projelerinde yerli ve doğrudan
yabancı yatırımı teşvik etmek için tasarlanmıştır ve Gelir Vergisi Yasasının 12i (Yasası) bölümünde
yasalaşmıştır. Bu yeni teşvik kapsamında büyük endüstriyel projelere odaklanılmasıyla ek vergi indirimleri
için 20 milyar Randa tahsis edilmiştir. vergi mükellefince ilk kez kullanılacak olan makineleri ve demirbaşı
kapsayan imalat varlıkları Güney Afrika’da kullanılacak olup vergi indirimine tabidir. Bazı koşulların
yerine getirilmesi ile inşaat veya tadilat masrafları da buna dahildir.
Otomotiv Yatırım Programı: Hafif motorlu araç ve otomotiv parça üreticileri.
Güney Afrika yapımı veya ortak yapım televizyon ve sinema için üretilen filmler
Gelişmekte olan piyasalar ile işbirliği için Hollanda Programı: Güney Afrika ile ticari ilişkileri genişletmek
için Hollandalı şirketlere fırsatlar sağlamak.
İstihdam sağlayacak yeni işler için teşvikler

14. Giyim ve Tekstil Rekabet Geliştirme Programı (CTCIP): dünya standartlarında üretim girişimlerini teşvik
ederek Güney Afrika giyim ve tekstil imalatı sektörünün rekabet gücünü teşvik etmek. Rekabet iyileştirme
projeleri bireysel şirketler ya da bir kümelenme düzeyinde gerçekleşmektedir. Proje masrafları hibe
paylaşımları % 75’i kümelenme ve % 65’i ise şirket düzeyindeki projelere aktarılmaktadır. Onay almış
kümelenme projeleri 25 milyon Randa ve şirket seviyesindeki hibeler ise 2.5 milyon Randa ile sınırlıdır.
15. Giyim ve Tekstil Rekabet Edebilirlik Programı (ctcp) - Üretimi Teşvik : Rekabetin iyileştirilmesi
kapsamında yatırım yapacak işletmeler için fon yardımı sağlayarak giyim ve tekstil endüstrisini yapısal
olarak değiştirmek.
16. Kooperatif Teşvik Sistemi: İş yapma maliyetlerini düşürerek kooperatif işletmelerin rekabet gücünü
artırmak suretiyle kooperatifleri ve hareketliliği teşvik etmek.
17. Siyahi İş Tedarikçi Geliştirme Programı: Siyahi kişilerin iş sahibi olması programıdır.
18. İhracat Pazarlama ve Yatırım Destekleri Programı:
Güney Afrikalı ihracatçılar için ürünlerini
tanıtabilmeleri ve yeni pazarlara açılmaları için sağlanan teşvik olup Gümrük Komisyonuna kayıtlı tüm
işletmeler için geçerlidir.
19. Sermayesi projeleri fizibilite programı: Güney Afrika ihracatını artıracak projelere yardımcı fizibilite
çalışmalarını basitleştirmek amacı taşımakta olup, Güney Afrika’da kayıtlı tüm şirketler için geçerlidir.
20. Sektöre özgü destek programı: Onaylı ihracat konseyleri, kayıtlı sanayi kuruluşları ve ortak hareket eden
gruplar için geçerlidir. Yeni ihracat pazarlarının geliştirilmesi ve küçük işletmelerin dahil edilmesi
planlanmıştır.
21. Gümrük indirim ve geri iadeleri programı: Üretimi ve GA mallarının ihracatı teşvik edilir.
22. Endüstriyel Kalkınma Bölgeleri: Üretimi teşvik ve Güney Afrika ihracatının rekabet gücünü artırmak için
planlanmıştır. Bu bölgelerde yerleşik tüm ihracatçı ve üreticileri kapsar.
23. Endüstriyel Kalkınma Bölgeleri Katma Değer Vergisi: Endüstriyel gelişmeyi, Güney Afrika'da yatırımı
ticareti ve istihdamı teşvik etmek amaçlıdır.
24. Giyim ve Tekstil Sanayiinde Rekabeti Geliştirme Programı: GA giyim ve tekstil sanayinin dünya çapında
gelişmesine katkı sağlayacak program. Bu program için başvurular 2009 tarihinde başlamış olup 2014 yılı
sonunda bitecektir.
25. Otomotiv Üretimi ve Geliştirme Programı ve bu alanda Yatırım Programı
26. Yiyecek, içecek ve tarım sanayileri: Tarım ve su ürünleri sektörlerinde kalıcı altyapı kurulmasının teşvik
edilmesi ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi projesi.
27. Kimyasallar, tekstil ve yan sanayiler: Rekabetçiliğin geliştirilmesi amaçlanır.
28. Metal, ulaşım ve makine sanayileri: Otomotiv, diğer ulaşım, yapısal ve fabrikasyon metal, ve de makine
sektörlerinde odaklanarak uygun metal üreticilerinin desteklenmesi
29. Teknoloji Endüstrisi: (IT), telekomünikasyon, elektronik ve elektrik endüstrisinde teknolojik yatırımların
genişletilmesi.
İş Bilgi Hizmetleri veren Devlet Kuruluşları
DTI- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Private Bag X274, Pretoria, 0001
Tel: 0861 843 384
International: +27 12 394 9550
Local: +27 11 341 1600
Fax: 0861 843 888
Email: contactus@thedti.gov.za
www.thedti.gov.za
Ulusal Güçlendirme Fonu - NEF
P O Box 31, Melrose Arch, Melrose North, 2076
Call Centre: 0861 843 633
Tel: +27 11 305 8000
Fax: +27 11 305 8001
Email: applicant@netcorp
www.nefcorp.co.za

Güney Afrika Kalkınma Bankası - DBSA
P O Box 1234, Halfway House, 1685
Tel: +27 11 313 3911
Fax: +27 11 313 3086
www.dbsa.org
Endüstriyel Kalkınma Kuruluşu - IDC
P O Box 784055, Sandton, 2146
Tel: +27 11 269 3000
Fax: +27 11 269 3116
www.idc.co.za

VERGİLER
Yerleşik olmayan kişiler Güney Afrika kaynaklı gelirlerinden ve Güney Afrika'da ki taşınmaz mal ve varlıkların
elden çıkarılmasından kaynaklanan sermaye kazançları üzerinden vergilendirilirler. KDV % 14 dür. İhracat, bazı
gıda maddeleri ve başka bazı malzemeler sıfır puanlıdır ve bazı malzemeler (özellikle finansal hizmetler, konutta
konaklama ve toplu taşıma) vergiden muaftır. Güney Afrika’da herhangi bir işletmesi olan bir şahıs KDV ödemekle
yükümlüdür. Bir şube veya ortaklık kanalıyla Güney Afrika'da yatırım yapan, şirket kuran KDV ödemekle
yükümlüdür. Fiziksel olarak Güney Afrika dışında işlenen ürünler sıfır KDV'ye tabidir. Tedarikçiler tarafından
satıcıya tahsil edilen KDV, ayrıca KDV malları ithalatına konulan tarh, genellikle satıcı tarafından vergi indirimi
olarak gösterilebilir. Bunların haricinde intikal vergileri, Menkul intikal vergisi (STT), emlak vergisi , karbon
emisyon vergisi, yakıt vergisi vs. uygulanmaktadır.
Aşağıda listelenen teşekküller vergi ödemekle yükümlü varlıklardır:





Güney Afrika'da kurulan yabancı bir şirket ve /veya şubesi
Yabancı holdingin Güney Afrikada’ki yan kuruluşu
Güney Afrikalı ikameti olan alt yüklenici.
G.Afrikalı olmayan Güney Afrika’da yerleşik herhangi bir alt yüklenici

Güney Afrika istihdam vergileri,
katkılarını içermektedir,

çalışanların vergisini, beceri geliştirme harçlarını ve işsizlik sigortası fonu

Mevcut halde, Güney Afrikalı bir kaynaktan Güney Afrika’da yerleşik olmayan birine ödenen faiz, eğer kişi bir vergi
yılı içerisinde 183 günden daha fazla süre dışarda kaldıysa ve Güney Afrika’da iş yapmıyorsa vergiye tabi değildir.
Güney Afrika’ da yerleşik olanlar diğer ülkelerdeki gelirleri üzerinden de vergilendirilir. Yerleşik olmayanlar Güney
Afrika kaynaklı gelirleri üzerinden vergilendirilir, Güney Afrika'da taşınmaz mal ve PE varlıkların elden
çıkarılmasından elde edilen sermaye kazançları üzerinden vergilendirme yapılır.
VERGİ İNDİRİMİ UYGULANACAK DURUMLAR
Vergi teşviki Güney Afrika sanayi politikası projelerinde yerli ve doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek için
tasarlanmıştır ve gelir vergisi Kanunun 12-I maddesine göre yasalaşmıştır.
20 milyar Randa, büyük endüstriyel projelere odaklanarak, bu yeni teşvik kapsamında ek vergi indirimleri için tahsis
edilmiştir.
Vergi yasası 12C (1a), ve 13 maddelerine göre, mükellef tarafından ilk kez ve bir imalat sürecinde kullanılacak
makine ve tesisleri; belirli koşullar yerine getirildiği durumda inşaat veya bina yenileme maliyetlerini kapsayan
durumlarda;
Bir proje aşağıdaki kriterleri içeriyor ve ülke içinde bir endüstrinin iyileşmesine imkân tanıyorsa;
•
Yenilikçi süreçlerden yararlanan;
•
Daha gelişmiş yeni çevre koruma teknolojilerini kullananlar;
Geliştirilmiş enerji verimliliği.
Temiz üretim teknolojisi.

•
-

Küçük, orta ve mikro-işletmelerden mal veya hizmet satın alarak genel iş bağlantıları oluşturan
Doğrudan istihdam yaratan
Ülkede beceri gelişimini sağlayan;

Faiz ve yabancı temettüler
Firmalar için geri ödeme yoktur, ancak vergi mükellefleri yabancı kredi vergileri (geri ödeme) hak kazanmışlardır,
yabancı kaynaktan gelen, yabancı bir ülkede ve Güney Afrika'da vergiye tabi olan dışarı bir kaynaktan alınan gelirin
geri ödemesi olabilir. Yurtdışında yerleşik olanlar için Güney Afrika’da ki yatırımlardan elde edilen gelir (faiz)
genellikle Güney Afrika’da gelir vergisinden muaftır. Ayrıca, yerleşik olmayanlar için ödenen faizle ilgili olarak
mevcut durumda stopaj vergisi de yoktur. 1 Ocak 2015 ‘den itibaren yurt dışında yerleşik kişilere ödenen faiz % 15
oranında stopaja tabi olabilir.

