UITSTELLINGS
Wat is dit?
Doeane-heffings en BTW is betaalbaar ooreenstemmig artikel 39(1)(b) ten tyde van invoer. Bestaande geregistreerde
of gelisensieerde doeane-kliënte kan aansoek doen om die betaling van doeane-heffings en BTW uit te stel oor 'n
tydperk van tot dertig (30) dae en tot 'n maksimum bedrag belasting. Geen heffings en regte op plaaslik-vervaardigde
goedere mag uitgestel word na 'n goedgekeurde uitstellingsrekening nie.
Uitstelling is nie 'n kliëntsoort nie, dit is 'n fasiliteit toegestaan aan bestaande geregistreerde of gelisensieerde doeanekliënte om betaling van heffings uit te stel oor 'n tydperk en tot 'n maksimum bedrag belasting. Die geregistreerde of
gelisensieerde moet die DA650 en DA652 voltooi om aansoek te doen vir die uitstellingsfasiliteit.
Die aansoeker moet die totale vereiste beperking in heffing en BTW aandui. Die bedrag waarborg wat verskaf moet
word, sal deur doeane bepaal word (verwys na Bonds external standard) voordat die fasiliteit toegestaan word.
Enige aansoek vir wysiging van datums, of 'n verhoging of verlaging van uitstellingsbeperkings, vereis 'n nuwe band om
voltooi en vervolgens goedgekeur te word (verwys na Bonds external standard). SARS sal nie geregistreerde of
gelisensieerde kliënte toelaat om aan hierdie fasiliteit deel te neem as hulle agterstallige skuld het nie. Die Deferment
External Standard som die uitstellingsvereistes en prosessering van doeane-heffings en BTW op.

Hoe om deel te neem?
Bestaande geregistreerde of gelisensieerde doeane-kliënte moet aansoek doen vir 'n uitstellingsfasiliteit ingevolge die
bepalings van artikel 59A. Die aansoekvorm wat voltooi moet word is 'n DA650 - Application for Deferment en dit moet
by 'n doeane-kantoor ingedien word of aan die nasionale registrasie en lisensieringspan in Alberton gestuur word. Jy
kan ook verwys na
Registration, Licensing and Designation external policy en Deferment External Standard.
Die aansoeker sal versoek word om 'n waarborg te verskaf om die staat van enige verlies te beskerm wat uit die
uitstellingsaktiwiteit kan spruit. Die waarborgbedrag sal bepaal word ingevolge standaarde en geassesseer word op
individuele-basis ingevolge die kriteria gestig, verwys na:




Bonds External Policy; en
Completion of Bonds and Addendum External Manual.

Wanneer die uitstellingsrekening-tydperk sluit, genereer die stelsel 'n doeane-rekeningstaat (CSA). 'n Bykomende
sewe (7) kalenderdae word tans toegelaat vir 'n uitstellingsrekeninghouer om sy/haar CSA te rekonsilieer. Hierdie
datum staan bekend as die ooreengekome betalingsdatum en kan verskil van een (1) kliënt na 'n ander. Indien die
rekeninghouer van die uitstellingsrekening in ooreenstemming met die uitgereikte CSA is, moet hy/sy sy/haar
uitstellingsrekening vereffen op die ooreengekome betalingsdatum om boetes en/of rente op die uitstaande bedrag te
vermy.
Dit is die verantwoordelikheid van die uitstellingsrekeninghouer om sy/haar rekening te monitor en seker te maak dat al
die transaksies op sy/haar uitstellingsrekening korrek is voor die toemaak van sy/haar rekening of die uitreik van die
doeane-rekeningstaat (CSA).
Indien enige transaksie aangepas moet word as gevolg van foutiewe inligting op 'n doeane-verklaringsproses
gedurende sy/haar uitstellingsrekeningtydperk, moet die rekeninghouer die nodige wysigings by Doeane indien voor die
toemaak van sy/haar uitstellingsrekening, verwys na Completion of Declarations external manual.
Wanneer die uitstellingsrekeninghouer die uitstellingslimiet oorskry in enige uitstellingsrekeningtydperk, sal die
rekeninghouer van die uitstellingsrekening nie meer in staat wees om verdere heffings of BTW af te betaal gedurende
die tydperk nie, tensy die rekeninghouer sy/haar uitstellingsrekening vereffen of gedeeltelike betalings op die
uitstellingsrekening maak gedurende sodanige tydperk.
Indien die rekeninghouer sy/haar uitstellingsbeperking oorskry, sal alle verdere heffings of BTW na kontantbetaling
verander word en die rekeninghouer sal vereis word om betaling per elektroniese fondsoorplasing te maak of per enige
ander doeane-betalingsmetode ingeval eFiling nie beskikbaar is nie, totdat die uitstellingsrekeninghouer die
uitstellingslimiet verhoog of die uitstellingsrekening ten volle of gedeeltelik vereffen.
Indien die datum op 'n openbare vakansiedag of naweek val, moet betaling op die laaste werksdag voor hierdie datum
geskied.
Vir hulp oor hoe om die uitstellingsrekening te bestuur en te betaal, verwys na Payments external standard.

Terugbetalings verskuldig aan 'n kliënt sal verreken word teen die rekeninghouer van die uitstellingsrekening indien die
uitstellingsrekening agterstallig is. Dit sal slegs van toepassing wees waar dit die invoerder se eie uitstellingsrekening
is. Vir meer inligting oor die proses, verwys na die Refunds and Drawback External Standard.

Die doeane-rekeningstaat (CSA)
Tee die einde van die uitstellingsrekeningtydperk, sal die CSA op eFiling beskikbaar wees en indien eFiling nie
beskikbaar is nie, kan die rekeninghouer die SARS-kontaksentrum skakel.
Die uitstellingsrekeninghouer moet seker maak dat:





Sy/haar uitstellingsrekeninge akkuraat en volledig is;
Enige krediete wat nie geallokeer is nie, opgelos is voor die staattydperk se einddatum; en
Enige uitstaande skuld vereffen is binne die voorgeskrewe betalingsterme.

Uitstellingsrekeninghouers moet toegang tot eFiling hê om die CSA te kan besigtig. Waar eFiling nie beskikbaar is nie,
sal die takkantoor of doeane-nakomingsentrum (CCC) die kliënt help deur die CSA of transaksie inligting van die stelsel
te bekom.
Top wenk: Verwys na Customs eAccount on eFiling External Manual.

Watter vorms?
Betaling moet deur eFiling gemaak word en indien eFiling nie moontlik is nie, moet alternatiewe reëlings ooreengekom
word;
Verwys na Payments external guide vir meer inligting.

Hoe lank kan betalings afbetaal word?
Betalings kan oor 'n tydperk van tot dertig (30) dae afbetaal word. Teen die einde van die uitstellingstydperk, word die
kliënt 'n verdere sewe (7) dae toegelaat om die rekening te vereffen.

