
Die advokaat en 


streekdiensterade 

SONDER om op besonderhede in te 
gaan, kan gekonstateer word dat 'n prakti
serende advokaat vir betaling van sowel 
die sogenaamde "Streekvestigingshef
fing" as die "Streekdiensteheffing" inge
volge die Wet op Streekdiensterade, 109 
van 1985, aanspreeklik is. (Bogaande stel
ling kan op sigself sommige kollegas so 
ontnugter dat enige verdere bespreking 
oorboQig is.) 

Terwyl die streekvestigingsheffing (tans 
teen 'n koers van 0,1%) op alle bedrae 
ontvang of toegeval gedurende 'n maand 
gehef word, word die streekdiensteheffing 
(tans teen 'n koers van 0,25%) op enige 
besoldiging aan 'n werknemer betaal, so
wel as op enige "trekkings" wat gedu
rende In maand geskied het, gehef. "Trek
kings" beteken, onder andere, 'n bedrag 
wat deur 'n persoon vir sy "private ge
bruik" uit sy onderneming onttrek word. 

Bogemelde waarhede lei, ten minste so
ver dit advokate betref, tot 'naantal inte
ressanthede waarvan 'n paar hieronder 
genoem word. 

1 Tydstip vir betaling 

Gestel advokaat X het gedurende Oktober 
1987 gelde ten bedrae van altesaam 
R10000,00 gemerk. R10000,00 het dus 
aan hom "toegeval" (indien hierdie begrip 
dieselfde inhoud het as in die Inkomstebe
lastingwet), nieteenstaande die feit dat 
hierdie gelde, in die gewone loop van sake, 
(hopelik) gedurende Januarie en Februarie 
1988 ontvang sal word. Die streekvesti
gingsheffing is dus voor of op 20 Novem
ber 1987 op die R10 000,00 betaalbaar. 

2 Onttrekkings uit oortrokke 
besigheidsrekening 

Gestel advokaat X het 'n besigheidsbank
rekening afsonderlik van sy private bank
rekening. Gestel advokaat X het gedu
rende Oktober R8000,00 vir sy "private 
gebruik" aangewend. Indien sy besig
heidsrekening gedurende Oktober 1987 
sodanig in krediet was dat hy R8000,00 
na sy private rekening kon oordra, is hier
die bedrag oenskynlik deur advokaat X uit 
sy onderneming "onttrek" en is die streek
diensteheffing daarop betaalbaar. Gestel 
egter die besigheidsrekening was oortrok
ke en advokaat X het, met of sonder die 
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nodige fasiliteite, 'n bedrag van R8 000,00 
na sy private rekening oorgeplaas. Sal 
hierdie "onttreking" steeds aan die streek
diensteheffing onderhewig wees? 

3 Onttrekkings uit oortrokke 
private en besigheidsrekening 

Gestel advokaat X het slegs een bankre
kening waaruit sowel sy praktykuitgawes 
as sy private uitgawes betaal word. Gestel 
verder (en dit is geensins vergesog nie) dat 
advokaat X se bankrekening gedurende 
die hele tweede helfte van 1987 in debiet 
is. Kan die uitgawes wat vir private doel
eindes aangegaan is (waarvan op die een 
of ander manier rekord gehou moet word) 
en wat deur middel van oortrekkingsfasili
teite gefinansier is, as "trekkings" vir doel
eindes van die streekdiensteheffing aan
gemerk word? 

4 	Onttrekkings terwyl geen 
inkomste verdien word nie 

Wat is die posisie gedurende Desember 
1987 waartydens advokaat X met vakan
sie is? Geen bedrae het aan hom toegeval 
nie en gevolglik loop hy in hierdie maand 
geen aanspreeklikheid vir die streekvesti
gingsheffing op nie. Sal hy egter nog 
steeds aanspreeklik wees vir betaling van 
die streekdiensteheffing ten aansien van 
private uitgawes wat gefinansier word 

(i) 	uit sy oortrokke besigheidsrekening?; 
(ii) 	uit sy enigste bankrekening wat 

(hoogs onwaarskynlik) in krediet is?; 
(iii) 	uit sy enigste bankrekening wat 

(waarskynlik) oortrokke is? 
Sonder om voor te gee dat dit die ant

woord op alle probleme is of dat dit reg
tens korrek is, stel ek die volgende as 'n 
uitvoerbare stelsel voor: 

'n Moontlike praktiese oplossing 

Met verwysing na die vorige belastingjaar 
waarvoor inkomstebelastingopgawes in
gedien is (hopelik die jaar geeindig 28 
Februarie 1987) kan vasgestel word welke 
persentasie van totale gelde (waarskynlik 
"bruto inkomste") praktykuitgawes was 
(d.w.s. aftrekbare uitgawes en dus nie
privaat). Gestel praktykuitgawes is 25% 
van totale gelde. 

T erwyl die streekvestigingsheffing elke 
maand op totale gelde gemerk gedurende 
die maand bereken word,word die streek
diensteheffing op 75% van die totale gelde 
bereken. In die lig van die vorige belasting
jaar se statistieke behoort hierdie bereke
ning redelik akkuraat te wees en sou dit 
die tydrowende proses van boekhouding 
met betrekking tot private uitgawes voor
kom. Bogemelde word ook toegepas ten 
opsigte van, byvoorbeeld, Desember 
waartydens geen of minimale gelde ge
merk is. 

Indien dit in enige stadium sou blyk dat 
werklike private uitgawes gedurende 'n 
volle jaar totale gelde gemerk gedurende 
die betrokke jaar oorskry, dan 

(i) 	moet die betrokke bankbestuurder op 
dringende basis om (verdere) fasilitei
te genader word; of anders 

(ii) 	moet De Rebus se geelbladsye indrin
gend met die oog op 'n gesalarieerde 
betrekking bestudeer word. D 
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