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Jou totale inkomste vir die jaar, voor belasting, is nie meer as R500 000   

Jy verdien ‘n inkomste van net EEN WERKGEWER vir die volle belastingjaar       

Jy het geen ander vorm van INKOMSTE nie (bv. Motortoelae, besigheidsinkomste, huurgeld

inkomste of ‘n inkomste van ‘n ander werk)

Jy het nie verdere belastingsverlagings waarvoor jy kan eis nie (bv. Mediese uitgawes, aftree

annuïteite en reis uitgawes)

Belasting Seisoen 2019/ 2020

Jy hoef nie ‘n belastingopgawe in te dien nie, sou elkeen van die onderstaande kriteria

van jou op toepassing wees:

 

Belasting is ‘n fooi wat deur ‘n verskeidenheid mense en maatskappye betaal word, afhangende

van die inkomste wat hul verdien. 

Daar is verskillende belastingsfooie, insluitende inkomste belasting, BTW, maatskappy-

belasting, ens.

Die hoofdoel van belasting is om die regering se uitgawes te dek. Een van die belangrikste

gebruike van belasting is die befondsing van publieke goedere en dienste, soos byvoorbeeld

die beligting, skoonmaak en onderhoud van paaie.

Die belasting wat ons betaal word ook aan die salarisse van regeringswerkers spandeer, dit sluit

onder andere wetgewers, regters, polisie en brandweermanne in. Die land sou nie kon

funksioneer as mense sou ophou belasting betaal nie.

Hoekom betaal ons belasting?

Mense wat inkomstebelasting betaal, is oor die algemene individue wat ‘n inkomste verdien.

Daardie inkomste kan verkry word deur ‘n salaris, kommissie en vryskut werk, om ‘n paar

voorbeelde te noem.   

Korporatiewe belasting sluit belasting in wat deur maatskappye, korporasies en trusts betaal

word en word uitgewerk op hul jaarlikse inkomste.     

As jy ‘n inkomste buite Suid-Afrika verdien, raak dit ‘n bietjie moeiliker en sal dus nie vandag

bespreek word nie, maar voel asseblief vry om aan ons ‘n epos te stuur sou dit iets wees

waarmee jy hulp nodig het.

Wie moet belasting betaal?

Jy kan ‘n belastingsnommer by enige SARS/ SAID -tak kry. Om dit te doen moet jy ‘n IT77

registrasievorm voltooi.

Jy kan ‘n belastingsnommer deur ‘n belastingkonsultant kry, wat jou sal registreer op Easyfile.

Wanneer jy vir die eerste keer vir SARS/ SAID eFiling registreer en nie ‘n belastingnommer

het nie, sal SARS/ SAID jou automaties registreer en vir jou ‘n belastingnommer gee. Om dit

te kan doen het jy ‘n geldige Suid-Afrikaanse ID en jou maatskappy se PAYE nommer nodig.

Dus, is dit ‘n goeie idee om jou IRP5 naby te hou, sou jy verkies om so te registreer.  

Hoe om ‘n belastingsnommer te kry, of uit te vind of ek een het?

ALLES OOR BELASTING 'N HULPBRONPAKKET VIR SUID-AFRIKAANSE KUNSTENAARS EN TEGNICI



As jy jou belastingsnommer vergeet het, kan jy dit so van SARS/ SAID versoek:
Jy kan dit deur eFiling kry, as jy ‘n eFiling profiel het OF

Jy kan dit versoek deur SARS/ SAID se oproepsentrum te bel (0800 00 7277). As jy bel gaan

hul vir jou ‘n paar vrae vra om seker te maak dat hul met die regte persoon praat OF 

Jy kan aansoek doen vir ‘n kennisgewing van registrasie deur die MobiApp, as jy op die eFiler

geregistreer is.

Vir hierdie vraag gaan ek aanvaar dat jy jou eie onderneming, of maatskappy het, of dat jy ‘n

alleeneienaar is:

So ja, jy kan hierdie uitgawes, wat direk met die produksie geassosieer word, terugeis. 

 

Enige uitgawes wat gemaak is, in die proses van ‘n inkomste verdien, kan in die inkomstestaat

erken word, wat eventueel jou wins aan die einde van die jaar beïnvloed.Die belangrikste is dat

jy ALLE strokies hou, al dink jy dis nie belangrik nie. SARS/ SAID sal die onkostes wat geëis word

ontken sou jy nie die nodige dokumentasie hê om die aankope te bewys nie.

Ek is ‘n teater-maker wat dikwels my eie produksies skep en opvoer. Dikwels

koop ek verbruikbare rekwisiete, soos Sellotape of kos, vir die produksie. Kan ek

belasting terugeis op die items en hoe bewys ek dat dit wel rekwisiete was?

Salarisse

Agentskostes

Rekeningkundige fooie

Bemarking en advertering

Kantooruitgawes

Huur / Tuiste kantore

Telefoon / Internet

Navorsing en Ontwikkeling

Webontwerp / ‘Search Engine Optimisation’  / Tegniese-dienste

Toerusting / Skryfbehoeftes

Waardevermindering van toerusting

Administrasie

Bankfooie

Finansieringskoste

Reis

Kliëntvermaak / Netwerk-sessies

Vergaderingskostes

Maaltye

As jy jou eie maatskappy besit, of as jy ‘n alleeneienaar is, kan jy vir die volgende terugeis:  

 

Enige uitgawes aangegaan in die proses om ‘n inkomste te genereer en dinge soos:  

 

Tipiese uitgawes wat van belasting afgetrek kan word:  

 

Waarop kan ek belasting terugeis?
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As jy 'n vryskutkunstenaar is, hang die bogenoemde af van wat jou werkgewer as jou inkomste

op jou IRP5 aangedui het. As jy as ‘n onafhanklike kontrakteur aangedui is,  kan jy vir die

bogenoemde eis. MAAR, as jy ‘n vryskut kunstenaar is en jou inkomste word as ‘n salaris

aangedui, kan jy nie vir die bogenoemde uitgawes terugeis nie. Daarom is dit belangrik dat jou

werkgewer die korrekte kode op jou IRP5 invul.

Takke sluit om die 31ste Oktober elke jaar; en

4 Desember vir nie-voorlopige belastingbetalers wat eFiling en die MobiApp gebruik; en

31 Januarie vir voorlopige belastingbetalers wat eFiling gebruik. 

Jou IRP5 / IT3(a) sertifikaat wat jy van jou werkgewer ontvang

Mediese sertifikate sowel as dokumente van mediese uitgawes wat bo en behalwe deur jou

mediesefonds ondersteun word.

Pensioen- en aftree-annuïteitsertifikate

Jou bankbesonderhede

Reis-logboek (as jy reisgeld ontvang)

Belastingsertifikate wat u ontvang het ten opsigte van beleggingsinkomste (IT3 (b))

Voltooide bevestiginsdokumente van diagnose van gestremdheid (ITR-DD), soos van

toepassing

Inligting rakende kapitaalwinstransaksies, indien van toepassing

Die goedgekeurde ‘Voluntary Disclosur Programme’ VDP-ooreenkoms aangegaan

deur SARS/ SAID in die jare voor 17 Februarie 2010.

Finansiële state, bv. besigheidsinkomste, soos van toepassing

Enige ander dokumentasie rakende inkomste wat jy ontvang het of aftrekkings waarvoor jy

wil terugeis.

Die maklikste en vinnigste manier om 'n belastingopgawe in te dien, is om aanlyn gebruik te

maak van SARS/ SAIDse eFiling of die MobiApp. 

Jy moet egter eers vir eFiling registreer. Dit kan jy deur die SARS/ SAID eFiling-webwerf of die

MobiApp doen. 

Sodra jy geregistreer is, kan jy die aanlynvorm invul en die opgawe indien.Die ander opsie is om

by 'n SAID-tak (SARS Branch) aan te meld. 

 

Die belastingseisoen word die 01ste Julie van elke jaar oopgemaak.Individuele

belastingopgawes word IT12 genoem en kan via Efiling of die SARS/ SAID MobiApp ingedien

word.

Sluitingsdatums vir individuele belastingopgawe is:

 

 

Belastingbetalers moet 'n belastingopgawe by SARS/ SAID indien, sodat hulle jou

belastingaanspreeklikheid kan uitwerk gegrond op jou verklaarde inkomste en jou

belastingaftrekbare uitgawes. Afhangende van jou  inkomste en uitgawes, kan jy 'n

terugbetaling kry, of moet jy dalk ‘n fooi aan SARS/ SAID betaal. 

 

Nadat jy jou opgawe voltooi het, moet jy jou ondersteunende dokumente byderhand hê. Jy

mag dalk na die onderstaande dokumente moet verwys terwyl jy jou opgawes voltooi. Maar, jy

moet dit nie aan SARS/ SAID indien nie. Hou hul vir die volgende vyf jaar veilig in jou besit,

sou SARS/ SAID dit in die toekoms nodig kry.   

 

Hoe werk die proses om belasting terug te eis?
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Sou jy nie gemaklik voel om jou eie belastingsopgawes in te dien nie, praat met ‘n

belastingkonsultant. Hulle kan enige belastingopgawe indien en kan ook enige vrae wat jy

rondom die proses het, beantwoord.

Wanneer jy ‘n kontrak teken vind uit of hul PAYE/ LBS van jou inkomste gaan aftrek. Indien

nie, sal jy dit in berekening moet hou en sal jy ‘n deel van daardie inkomste later weer

aan SARS/ SAID moet terugbetaal, wanneer jy jou opgawes indien.

As hulle PAYE/ LBS aftrek, dan sal hul heel moontlik 25% PAYE/ LBS aftrek. Dit is die

standaard persentasie wat in die industrie afgetrek word.

As hul nie PAYE/LBS aftrek nie, stel ek voor dat jy ‘n spaarrekening oopmaak waar jy ‘n klein

bietjie geld hou, sou jy ‘n fooi later aan SARS/ SAID moet terugbetaal.

Hou al jou strokies, soos in die vorige vraag genoem. Sonder bewys van uitgawes sal SARS/

SAID hul verwerp.

Hou al jou bankstate as verwysing vir beide jou inkomstes en uitgawes

Maak ‘n sigblad (spreadsheet) van jou maandelikse inkomstes en uitgawes.

Dan, basies, besluit jy of jy jou eie belasting wil hanteer of ‘n konsultant wil aanstel.

Sou jy ‘n konsultant benader, sal hulle jou van daardie punt af help.  

Vir ‘n individu:

 

Besighede word 28% belas elke jaar en individue word belas soos van toepassing op elke

finansiële jaar, soos deur SARS/ SAID voorgeskryf.

Kan jul ‘n stap-vir-stap verduideliking gee oor belasting, van die oomblik wat ek

vir ‘n werk betaal word, tot die punt waar ek die administrasie rondom die

belastingjaar kan afsluit?

Dit bedoel dat jy verantwoordelik is om jou eie inkomste belasting te betaal.  

 

Ideaal gesproke moet jy ‘n faktuur aan die onderneming of maatskappy waarvoor jy werk

maandeliks stuur.   

 

Aangesien PAYE/ LBS nie van die bedrag wat jy verdien afgetrek gaan word nie, sal jy twee

voorlopige belastingopgawes moet indien en deur die jaar daarop moet inbetaal.

Soms werk ek aan projekte wat stipuleer dat ek vir my eie belasting

verantwoordelik is. Wat doen ek in daardie geval?
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As jy rente van minder as R23 800 ontvang as jy jonger as 65 is; of

As jy rente van minder as R34 500 ontvang as jy 65 en ouer is;

Jy het inkomste in 'n belastingvrye spaarrekening. 

natuurlike persoon wat ‘n inkomste verdien, buite behalwe vergoeding of toelae of voorskot

soos vermeld in artikel 8 (1) of wat vergoeding verdien van 'n werkgewer wat nie vir

werknemersbelasting geregistreer is nie ('n ambassade is byvoorbeeld nie verplig om te

registreer as 'n werkgewer vir belastingdoeleindes vir werknemers nie)

maatskappy; of

persoon wat deur die Kommissaris meegedeel word dat hy of sy 'n voorlopige

belastingpligtige is. 

 goedgekeurde openbare weldaadsorganisasies of ontspanningsklubs wat goedgekeur is

deur die Kommissaris in terme van s30 of s30A;

korporasie, aandeelmaatskappye of sekere verenigings;

Nie-inwoner eienaars of die huuragent of huuragentskap van skepe of vliegtuie;

Enige persoon wat nie ‘n inkomste verdien uit die bedryf van 'n besigheid nie - met die

gegewe dat die persoon se belasbare inkomste nie meer as die belastingdrempel is nie (vir

die 2021 belastingjaar: vir belastingbetalers onder die ouderdom van 65 - R83 100;

ouderdom 65 tot onder 75 - R128 650 en ouderdom 75 en ouer - R143 850); of die belasbare

inkomste van daardie persoon (verdien uit rente, buitelandse dividende, huur uit verhuring

van vaste eiendom en vergoeding van ongeregistreerde werkgewer) nie meer as R30 000

beloop nie;

'n Kleinondernemingsfinansieringsentiteit; en

'n bestorwe boedel. 

Enige persoon wat 'n inkomste verdien, anders as 'n salaris, is 'n voorlopige belastingpligtige.

Die meeste salarisverdieners, wat geen verdere inkomstebronne het nie, is dus nie-voorlopige

belastingbetalers nie. Dit is belangrik om bewus te wees dat sou jy vrygestelde inkomste

verdien, soos hier onder genoem, maak dit jou nie ‘n voorlopige belastingbetaler nie:

 

'n Voorlopige belastingpligtige word in paragraaf 1 van die Vierde Bylae van die

Inkomstebelastingwet, No.58 van 1962, omskryf as enige:

 

Om uitgesluit te word as ‘n voorlopige belastingpligtige, word as volg omskryf, enige: 

 

 

Die sperdatums vir die indiening van voorlopige belastingopgawes is einde Augustus en einde

Februarie elke jaar.

Op jou voorlopige belastingopgawes moet jy jou jaarlikse inkomste skat en belasting hierop

betaal. Jy kan uitwerk hoeveel jy moet betaal deur gebruik te maak van belastingtabelle of 'n

belasting sakrekenaar.  

 

Die belastingbedrag wat op jou voorlopige belastingopgawe verskuldig is, sal afhang van

jou  inkomste, minus uitgawes, soos voorheen verduidelik.  

 

As jy nie daarmee gemaklik voel om jou eie belasting in te dien nie, is dit ‘n goeie idee om ‘n

belastingkonsultant te benader, eerder as om dit self te probeer doen en op die ou einde

boetes en rente te waag, of om meer te betaal as wat jy moet.

Wie is ‘n Voorlopige Belastingbetaler?
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Alle individuele belastingbetalers het die geleentheid om hul inkomstebelasting te verlaag deur

bydraes tot die volgende te maak: pensioenbesparing (pensioenfondse, voorsorgfondse en

uittree-annuïteite), mediese fondse, mediese uitgawes en donasies aan

liefdadigheidsorganisasies, wat jou sal verskaf met ‘n 18A sertifikaat.  

 

Vir vryskut kunstenaars het ons baie informasie in die bogenoemde vrae verskaf. 

 

Let op die verskillende kategorieë waarin jou uitgawes van jou besigheid kan val en hou

ordentlik daarvan ‘boek’ met ‘n sigblad of app. As jou besigheid of situasie redelik kompleks is,

oorweeg dit om gebruik te maak van ‘n rekenmeester of boekhouer.  

 

Jy moet noukeurige afskrifte hou van al die fakture wat jy uitreik, asook die uitgawes wat jy

aangaan. Jy sal al die uitgawes wat jy aangaan om ‘n inkomste te genereer weer kan aftrek.

Hoe om die beste uit jou belasting te kry

Hooflid en eerste afhanklike: R319 x 2 = R638

Vier afhanklikes: R215 x 4 = R860

Totale belastingkrediet per maand: R638 + R860 = R1498

Totale jaarlikse belastingkrediet: R1498 x 12 = R17976 ·       

Die mediesefondsberekening kan redelik ingewikkeld wees.  Ek sal egter die basiese

elemente van belastingkrediet en hoe dit bereken word, verduidelik.  

As jy bydra tot 'n geregistreerde mediesefonds of -plan in Suid-Afrika, kom jy in

aanmerking vir belastingverligting in die vorm van belastingkrediete. Die krediete word

van jou jaarlikse persoonlike belastingaanspreeklikheid afgetrek. 

 

Die mediese-plan-krediet word bereken afhangende van jou maandelikse bydrae tot die

plan. Dit is gebaseer op ‘n vaste koers en neem die aantal afhanklikes wat gedek word,

in ag.  

 

As jy die hooflid van die mediese fonds is, is jy en jou aangetroude geregtig op ‘n vaste

belastingkrediet van R319 per maand vir die belastingjaar 2021 (2020: R310). Die tarief

vir 2021 vir elke kind of afhanklike is R215 per maand (2020: R209). Die krediet word

outomaties van jou betaalbare belasting afgetrek.

Jy kan dus die totale belastingkrediet uitwerk deur die maandelikse tariewe saam te tel

en dit met 12 te vermenigvuldig, soos in die volgende voorbeelde: 

 

 

Kan ek terug eis op mediese uitgawes en teen watse persentasies?
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Dieselfde belasting klasse is van toepassing op vryskut kunstenaars. 

Een keer per jaar moet alle vryskut kunstenaars jaarliks   'n belastingopgawe indien. Dit is hier

waar jy jou inkomstes en uitgawes aan SARS/ SAID verklaar vir die belastingsboekjaar. Let

wel, belasting as vryskut kunstenaars is 'n ingewikkelde onderwerp en ons beveel aan dat jy

professionele hulp in verband met belasting vind.

Ja, jou werkgewer sal outomaties PAYE/ LBS en UIF/ WVF maandeliks aftrek, sou jou inkomste

bo die belasting maatstaaf wees. Verder sal jy ‘n IRP5 vir die jaar ontvang en dit sal aandui vir

watse periodes van die jaar jy gewerk het.

Mediese Belasting Krediet Koers vir die 2020 en 2021 Belastingsjaar – Neem

kennis van die veranderinge sedert laas jaar

As ek ‘n voltydse werk vir 3 of 4 maande van die jaar aanvaar het, kan ek nog

steeds belasting terug eis?

Die belastingkoers of belastingklasse kan op die SARS/ SAID webwerf gevind word. Vir die

2020 belastingjaar werk hul as volg:  2020 Belastingjaar  (1 Maart 2019 - 29 Februarie 2020);

Wat is die belastingklasse en hoe beïnvloed dit vryskut kunstenaars?
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LBS - Werknemersbelasting

Werknemersbelasting verwys na die belasting wat ‘n werkgewer moet aftrek of terughou van

die salaris of lone betaalbaar aan die werknemer.  Die werkgewer moet daardie gelde op ‘n

maandelikse basis oorbetaal aan SARS/ SAID.

 

WVF – Werknemersversekerheidfonds

Die Werkloosheidversekeringsfonds (WVF) gee korttermyn verligting aan werkers wanneer hul

werkloos word of as hulle nie kan werk nie. Byvoorbeeld, as gevolg van kraamverlof,

aannemingsverlof of siekte.  Dit bied ook verligting aan die afhanklikes van ‘n oorlede

bydraer.Alle werknemers, asook hul werkgewers, is verantwoordelik vir bydraes tot die WVF,

soos deur die wette gestipuleer.

Hoekom betaal ons LBS en WVF?

WVF is 'n werkloosheidsversekering wat verseker dat jy nog steeds ‘n inkomste verdien, sou jy

werkloos word. Die inkomste word deur die staat aan die WVF betaal.  

 

LBS is die inkomstebelasting op jou inkomste of salaris.

Wat is die verskil tussen WVF en Belasting?

Een keer per jaar moet alle vryskutkunstenaars hul jaarlikse  belastingopgawe indien. Dit is in die

belastingopgawe waar jy jou inkomste en uitgawes van die afgelope boekjaar aan SARS/ SAID

verklaar. 

 

As die 25% LBS afgetrek is van die vryskutwerk wat jy gedoen het nie, sal jy self belasting moet

betaal op daardie inkomste, soos per die individuele belastingkoerse. 

 

Sommige vryskutwerkers is geneig om meer as genoeg belasting af te trek en kry dikwels groot

belasting terugbetalings, nadat hulle hul belastingopgawes ingedien het. Ander is minder

bevoorreg en moet belastingopgawes inbetaal. 

 

Bo en behalwe die belastingopgawe wat vryskutkunstenaars een keer per  jaar moet indien,

moet hulle ook twee voorlopige belastingopgawes per jaar indien.  

 

Die voorlopige belastingopgawes gee jou die geleentheid om die beraamde belasting vir die

jaar tot op hede te betaal, en is die perfekte geleentheid om jou belastingsituasie te hersien.

Meeste van die vryskutwerk wat ek doen, hanteer my werknemers die

betaling van LBS. In die gevalle waar hulle dit nie hanteer nie, hoe betaal

ek SARS/ SAID?
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Om dit eenvoudig te stel, ‘n IRP5 vorm is ‘n belastingsertifikaat wat deur ‘n werkgewer jaarliks

aan hul werknemers uitgereik word. Dit bevat hul belastingbesonderhede, sowel as inkomste,

aftrekkings en gepaardgaande belasting.  

 

Dit is soos 'n samevatting van jou betaalstrokies vir die hele jaar wat jy werk. Die dokument is

noodsaaklik vir werknemers om hul inkomstebelastingopgawes vir die spesifieke belastingjaar

akkuraat te voltooi. 

 

Elke sertifikaat kry 'n eie individuele sertifikaatnommer en vertoon al die besonderhede van die

onderneming waarvoor die werknemer werk, sowel as die werknemer se besonderhede. 

 

Dit is ook baie belangrik om jou belastingnommer aan jou werkgewer of produksiehuis te

verskaf terwyl jy in hul diens is. Deur dit te doen, sal die inkomste wat jy ontvang outomaties op

jou belastingopgawe by SARS/ SAID verskyn.

Wat is ‘n IRP5 vorm?

Jou werkgewer moet jou van ‘n IRP5-sertifikaat voorsien. As jou werkgewer nie die IRP5 aan jou

uitgereik het nie en jy wel jou belastingnommer aan hulle verskaf het, sal ‘n IRP5 outomaties op

jou belastingopgawe aanlyn verskyn. Anders kan jy ‘n harde kopie van jou werkgewer aanvra.

Wie moet my met 'n IRP5-vorm voorsien?

SARS/ SAID het spesifieke kodes toegeken aan verskillende soorte inkomste, aftrekkings,

voordele en belasting. Hierdie kodes verskyn as vier-syferkodes op jou IRP5 vorm. 

 

Al hierdie kodes is maklik verkrybaar op die SARS/ SAID webwerf.  

 

Voorbeelde van hierdie kodes is 3601, wat 'n algemene kode is vir inkomste en alle basiese

salarisbedrae vir salarisverdieners. 3616 identifiseer die inkomste wat 'n onafhanklike

kontrakteur ontvang en 4001 is 'n voorbeeld van 'n pensioenfondsbydrae wat die werknemer

betaal.

Hoe om die kodes op 'n IRP5-vorm te verstaan
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'n Belastingaanwysing is 'n amptelike opdrag van SARS/SAID aan 'n werkgewer, of

fondsbestuurder, om belasting af te trek teen 'n vasgestelde koers soos bepaal deur SARS/

SAID. Die koers word bepaal vir die individuele geval van 'n werknemer, en nie die algemene

inkomstebelastingkoerse nie. 

 

Daar is verskillende soorte belastingaanwysings vir spesifieke soorte inkomste wat verdien

word. 

 

Dit is van toepassing op werkgewers wat 'n enkelbedrag aan 'n werknemer betaal as 'n direkte

gevolg van hul diens. 

 

Voorbeelde van belastingaanwysings is waar uitbetalings vir afleggings of uitbetalingsannuïteite

plaasvind. In die gevalle bepaal SARS/ SAID die vasgestelde belasting aftrekbaar deur middel

van 'n belastingaanwysing.

Wat is 'n belastingaanwysing en op wie is dit van toepassing?

Die lockdown wat tans plaasvind sal beslis ‘n impak op belasting hê. Dit sluit in die kontak wat ‘n

mens met SARS/ SAID het, terugbetalings wat aan SARS/ SAID verskuldig is, sowel as geskille

wat ‘n mens wil aanspreek. Dit het ook ‘n impak op beide werkgewers en werknemers.  

 

SARS/ SAID het belastingbetalers aangeraai om gebruik te maak van aanlyn platforms soos

eFiling, die SARS/ SAID MobiApp en e@SyFile om met SARS/ SAID in kontak te kom. SARS/

SAID het ook ‘n e-posadres verskaf waar ‘n mens hul direk oor dié kwessies kan kontak. Die e-

posadres is op hul webwerf beskikbaar.

Hoe gaan COVID19 ons belasting die jaar beïnvloed?

Ongelukkig is daar geen verligting vir die indiening van belastingopgawes nie. Belastingbetalers

moet dus toesien dat opgawes voor of op die sperdatums ingedien word.

Indien van opgawes:

Belastingskuld:

 

Daar is geen verligting vir die betaling van belasting nie, en betaling moet op die sperdatum

geskied. Nog te meer, het SARS/ SAID dit duidelik gemaak dat dit ‘n kritiese tydperk vir SARS/

SAID is en dat die land nou meer as van te vore, nodig het dat almal hul deel betaal. SARS/

SAID het versoek dat betalings betyds gemaak word en dat die onsekerheid wat deur die

COVID-19 krisis geskep word, nie as ‘n verskoning gebruik word om nie ‘n mens se belasting te

betaal nie. SARS/ SAID mag dus voortgaan met die invorderingsprosedures van

belastingskuld.Waar ‘n belastingbetaler nie hul betaling kan maak nie, of net ‘n gedeelte

daarvan kan betaal, moet hul ‘n versoek vir ‘n uitstel van betaling aan die e-posadres, soos

beskikbaar gemaak deur SARS/ SAID, stuur.

Betalings

Daar is geen verligting vir die werknemer in terme van die LBS-aftrekking nie
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Werknemersbelasting

SARS/ SAID het egter 'n mate van verligting aan werkgewers beskikbaar gestel. Ten opsigte van

'n LBS van 'n werkgewer, kan ondernemings wat aan belasting voldoen, met 'n omset van

minder as R50 miljoen 35% van hul LBS-aanspreeklikheid vertraag vir 'n periode van vier

maande, vanaf 1 April 2020 tot 31 Julie 2020. Die uitgestelde LBS-aanspreeklikheid moet steeds

aan SARS/ SAID betaal word. Die betalings sal in gelyke paaiemente geskied oor die tydperk

van ses maande wat op 1 Augustus 2020 begin.

 

Voorlopige belasting:

Klein- tot mediumgrootte ondernemings wat aan belasting voldoen, sal ook toegelaat word om

'n gedeelte van die betaling van die eerste en tweede voorlopige belastingpligtigheid aan

SARS/ SAID uit te stel vir 'n periode van twaalf maande, vanaf 1 April 2020 tot 31 Maart 2021,

sonder dat SARS/ SAID administratiewe boetes en rente oplê vir die laat betaling van die

uitgestelde bedrag.

Die uitgawes wat jy aan jou akteurs betaal, bestaan uit die inkomste wat jy deur die

kaartjieverkope ontvang het. Jy sal dus slegs belas word op enige wins wat jy bo en behalwe die

uitgawes gemaak het.

Wanneer ek werk as ‘n regisseur skep, maak ek dikwels net ‘n inkomste uit die

kaartjieverkope. Daardie inkomste word na die afloop van die show dan

gedeel tussen myself en die akteurs. Dus, word die geld eers in my

bankrekening betaal en dan aan die akteurs oorbetaal. Hoe verduidelik ek dat

daardie geld nie alleenlik myne is nie en hoe betaal ek belasting hierop?

Individue en werknemers wat van die huis af werk, verminder hul belasting deur die koste van

hul ‘huis-kantoor’ terug te eis.  

 

‘n Spesifieke area van jou huis moet volledig toegerus wees as ‘n kantoor. Belastingbetalers

moet dus die nodige meubels, rekenaartoerusting en internet- en telefoonverbindings hê. 

 

Dit is belangrik dat belastingbetalers die vierkant per meter van hul kantoor op 'n vloerplan

uiteensit, aangesien dit gebruik sal word om te bepaal watter persentasie van die

kantooruitgawes as 'n aftrekking van die belasbare inkomste kan kwalifiseer. 

 

In die meeste gevalle sal huur of rente op 'n verband waarskynlik die grootste aftrekking wees.

Herstelwerk aan die perseel en skoonmaak- en onderhoudsdienste kwalifiseer ook.Tariewe,

belasting en elektrisiteit is ook aftrekbaar. Druk- en skryfbehoeftes, telefoon en internet en

sekuriteit kwalifiseer ook. 

 

Die uitgawes sal bereken word aan ‘n deelmetode. Jou vierkant per meter wat as kantoorruimte

gebruik word, word verdeel in die totale vierkant per meter van jou huis.

Totdat ek in ‘n teater werk, word al die beplanning, skryf en konseptualisasie

werk van my huis af gedoen. Hoe kan ek belasting terug eis omdat my huis my

werksruimte is?
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Jy is verantwoordelik om 25% van hul inkomste te weerhou en aan SARS/ SAID oor te betaal.

As ek akteurs as onafhanklike kontrakteurs aanstel, wie se verantwoordelikheid

is dit om belasting te betaal op die geld wat ek aan hulle betaal?

Jy moet die totale inkomste van die produksie aanteken, sowel as die kostes wat deur die

produksie aangegaan is.

As ek ‘n produksie skep, betaal ek al die produksiekostes uit my eie sak uit.

Wanneer ek geld deur die kaartjieverkope verdien, moet ek daardie volle

bedrag van inkomste as my inkomste aanteken? Of moet ek eers die uitgawes

van die produksie terug betaal en dan wat oorbly as my inkomste aanteken?

Afsonderlike regspersone, minimale persoonlike aanspreeklikheid

Professionele status

Belastingdoeltreffendheid; jy kan kwalifiseer as 'n klein onderneming wat ‘n laer

belastingkoers, het 

Dit kan duur wees, aangesien jy CIPC-opgawes jaarliks   moet indien

Meer belastingvereistes; maatskappy- en voorlopige belastingopgawes 

Maklike begin, jy kan net begin om handel te dryf 

Geen CIPC jaarlikse opgawes moet ingedien word nie

Geen korporatiewe belasting nie 

Belasting is moontlik nie doeltreffend nie

Besigheid:

Die voordele van  'n geregistreerde maatskappy is dat jy:

 

Die nadele:

 

Alleeneienaar: 

Die voordele van handel dryf as ‘n alleeneienaar:

 

Die nadele:

Handel in u eie hoedanigheid beteken dat jy persoonlik aanspreeklik is

Is dit beter om ‘n besigheid oop te maak om trek te hou van al my werk? Wat

is die voor- en nadele hieraan verbonde?

Die beste manier om dit te doen is om persoonlik en baie intiem met jou besigheid betrokke te

wees. 

As jy nie 'n rekeningkundige stelsel gebruik nie, stel 'n Excel-sigblad op en vul jou transaksies

volgens die bankstaat weekliks of maandeliks in.Op hierdie manier sal jy ‘n noukeurige rekord

hou van al die fakture wat jy uitgereik het, sowel as al die uitgawes wat jy aangegaan het.

Wat is die beste liasseringstelsel vir iemand wat nie die beste administrateur is

nie?
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