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Voorwoord
   

Die enigste sekerhede in die lewe is die dood en belasting. ’n Bekende gesedge lui: Met die belastingseisoen wat op 1 Julie 
amptelik ’n aanvang geneem het, het hierdie gesegde vir almal weer ’n harde realiteit geword. 

Juis daarom het die vakbond Solidariteit dit goedgedink om ’n handige gids saam te stel met nuttige wenke en inligting wat 
jou vanjaar met die indiening van jou voorlopige belastingopgawe sal help. 

Volgens Moira-Marie Kloppers, woordvoerder van Solidariteit, is die doel van die gids om belastingbetalers toe te rus met 
die nodige inligting sodat hulle nie meer belasting betaal as wat nodig is nie. “Ongelukkig kry belastingbetalers in Suid-
Afrika nie goeie waarde vir hul belastinggeld nie. Korrupsie, gebrekkige dienslewering en grootskaalse vermorsing is aan die 
orde van die dag. Juis daarom wil ons die belastingbetaler met die nodige kennis bemagtig sodat hy of sy nie onwetend 
meer betaal as wat die wet verplig nie,” sê Kloppers. 

Hier is alles wat jy moet weet om vanjaar so pynloos moontlik jou belastingopgawe in te dien:

Oorsig:

• Die hantering van belasting en belastingopgawes vereis dat  mens bereid moet wees om te lees. 
• ’n Groot probleem is dat belastingterminologie vir mense vreemd is. Mense dink bv. dat ’n aftrekbare 
   uitgawe afgetrek word van die fisiese belasting wat betaal moet word, terwyl dit eintlik afgetrek word van 
   die belasbare inkomste. Daar is ’n groot verskil tussen die twee. 
• Die belangrikste vereiste om jou belastingopgawe te verstaan, is om die groter prentjie te sien:

- Eerstens het jy inkomste. Dit kan uit meer as een bron kom en moet dan ook so in die opgawe  
    gerapporteer word. Dit sluit nie net kontant in nie; dit kan ook toelae ens. insluit.

- Tweedens het jy vrystellings. Dit beteken dat sekere inkomste nie belasbaar is nie.
- Derdens het jy aftrekkings. Dit beteken dat spesifieke uitgawes of gedeeltes van die uitgawes wel 
  afgetrek kan word van jou belasbare inkomste.
- Wanneer die bogenoemde hanteer is, kom jy uit by jou “belasbare inkomste” en daarop word die 
  betaalbare belasting bereken. Op die betaalbare belasting is daar sekere “rabatte” wat gewoonlik 
  afhang van jou ouderdom (bo of onder 65). Dit word van die fisiese betaalbare belasting afgetrek.
- SAID kyk gevolglik wat die opgawe se berekening is ten opsigte van wat betaal moet word en 
  vergelyk dit met reeds betaal is. Daar word dan ’n berekening gedoen wat aandui of jy belasting 
  moet inbetaal of terugkry.

Indien jy die groter prentjie het, kan jy gaan navorsing doen oor waar elke inkomste en uitgawe in die 
belastingopgawe en in die berekenings inpas. Die volgende skakels op die SAID se webtuiste sal baie handig wees:

’n

• Inligting vir individuele belastingbetalers
• Tipes belasting
• Gids vir kodes

http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Individuals/Pages/default.aspx
http://www.sars.gov.za/TaxTypes/PIT/Pages/default.aspx
http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Guides/PAYE-AE-06-G06%20-%20Guide%20for%20Codes%20Applicable%20to%20Employees%20Tax%20Certificates%202015%20-%20External%20Guide.pdf


Ander belangrike goed om te onthou

• Ken jou belastingstatus

- Maak seker jy het ’n belastingnommer. Indien nie, kan jy een bekom deur die Suid-Afrikaanse 
  Inkomstediens (SAID) se kontaksentrum by 0800 00 SARS (7277) te skakel.
- Weet watter opgawes is uitstaande. Mense maak dikwels die fout om te dink niks sal met hulle 
  gebeur as hulle nie hul opgawes indien nie. Onthou, die SAID kan administratiewe boetes oplê indien 
  jy versuim om jou opgawes in te dien.
- Jy hoef nie ’n belastingopgawe in te dien nie wanneer jy:

~ Minder as R350 000 per jaar verdien het, en slegs een werkgewer gehad het;
~ Geen motortoelaag of ander inkomste, behalwe jou salaris, ontvang het nie; 
~ Geen aftrekkings wil eis nie; en
~ Geen dividend verdien het nie.

Dit is nietemin steeds ’n goeie idee om jou opgawe in te dien – al val jy in die bogenoemde kategorie en jou belasting 
is op datum.

• Registreer om jou opgawe elektronies in te dien

Baie mense doen hulself dit aan om 'n dag se verlof te neem om hul opgawe by ’n SAID-tak in te dien. Spring die 
toue vry en registreer by www.sarsefiling.co.za om sodoende jou belastingopgawe aanlyn en in die gemak van jou eie 
huis te doen.

• Vra 'n IRP5-belastingsertifikaat vanaf jou werkgewer aan

- ’n Belastingsertifikaat (IRP5) is 'n opsomming van jou jaarlikse inkomste en die hoeveelheid belasting 
  wat jy betaal het. Die maandelikse belasting wat deur jou werkgewer van jou salaris verhaal word, 

   word aangedui as “PAYE” (Pay As You Earn).
- Onthou – jou werkgewer word deur wetgewing verplig om vir jou IRP5 te gee sodat jy jou 
  belastingopgawe kan voltooi.
- Indien jou werkgewer versuim om jou van ’n IRP5-sertifikaat te voorsien, kontak dadelik jou naaste 
  SAID-kontaksentrum.

• My IRP5 is vol snaakse kodes wat ek nie verstaan nie, wat nou?

- Salaristrekkers se totale jaarlikse inkomste word gewoonlik deur die kode 3601 aangedui, terwyl 
  bonus- of verlofgeld deur middel van die kode 3605 aangedui word.
- Indien daar ander vreemde kodes op jou sertifikaat verskyn, kontak ’n belastingspesialis vir advies of 
  kry die kodes op SAID se webtuiste. Die skakel verskyn elders in die artikel. 

•  Vra ’n mediese sertifikaat van jou mediese fonds aan 

- As jy maandeliks self jou mediesefondsbydraes betaal (indien jou werkgewer dit dus nie namens jou 
  betaal nie), behoort jou mediese fonds 'n belastingsertifikaat aan jou uit te reik. Maak seker dat jy die 
  bedrae op hierdie sertifikaat by jou opgawe insluit. 

 - Indien jou werkgewer jou mediesefondsbydraes namens jou betaal, behoort dit op jou IRP5-
  sertifikaat te verskyn.
- Mediese uitgawes wat nie deur jou mediese fonds gedek word nie, kan teruggeëis word. Hou net in 
  gedagte dat SAID hierdie eise streng beheer en dat jy ’n bewese rekord van elke mediese uitgawe 
  waarop belasting teruggeëis word, moet kan toon.
- Onthou – slegs die belasting op mediese uitgawes, en geen ander aankope wat jy by ’n apteek 
  gemaak het, kan op hierdie manier geëis word.



• Bydraes tot pensioen- voorsorg- en uittree-annuïteitfondse, en bydraes (premies) tot 
   inkomstebeskermerpolisse 

- Indien jy oor een van die bogenoemde beskik, behoort jy ŉ belastingsertifikaat vanaf jou 
  diensverskaffer te ontvang en kan dié bydraes van belasting afgetrek word.
- In baie gevalle word pensioen-en voorsorgfondsbydraes in die salarisprogram hanteer en sal die 
  bydraes reeds onder 'n kode op jou IRP5 verskyn. Kodes 4001 en 4003 word gewoonlik hiervoor 
  gebruik.
- Indien dit nie in die salarisprogram hanteer word nie, sal bydraes tot 'n uittree-annuïteit  onder kode 
  4006 ingevul word.
- Die 2015-jaar is die laaste jaar waarin premies ten opsigte van inkomstebeskermer-polisse afgetrek 
  kan word. Die aftrekking word in die opgawe onder kode 4018 hanteer. Verdere inligting in die 
  verband kan by die versekeraar of jou finansiële adviseur bekom word.  
- Indien jy nie oor 'n belastingsertifkaat beskik nie, moenie skat wat jou jaarlikse premies was nie. 
  Probeer eerder om die regte dokumente in die hande te kry deur jou makelaar daarvoor te vra. 

• Praat met ’n belastingspesialis 

- Indien jy onseker is oor watter uitgawes vir belastingkorting kwalifiseer, gesels met ’n 
  belastingspesialis. 
- Skakel die Suid Afrikaanse Instituut vir Belastingpraktisyns (SAIT) of die Suid Afrikaanse Instituut vir 
  Professionele Rekenmeesters (SAIPA) om die besonderhede van jou naaste belastingspesialis te 
  bekom.
- Onthou – ’n belastingspesialis sal jou onafhanklike advies oor belastingverwante kwessies kan bied.

Navrae kan aan  gerig word.info@cavosloo.co.za
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