SARS se afdanking van voormalige
hoof regsbeampte Refiloe Mokoena is
regverdige
Tshwane, 15 Junie 2021 - Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) verwelkom die
beslissing deur die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) dat
die afdanking van voormalige hoof van regsdienste Refiloe Mokoena regmatig was.
In die uitspraak op 14 Junie 2021, het die KVBA Me. Mokoena se bewering, dat SARS
onregverdig opgetree met die beëindiging van haar indienshouding nadat sy
gedurende 'n dissiplinêre verhoor skuldig bevind is aan wanbestuur, van die hand
gewys.
Die KVBA het Me. Mokoena se betwisting dat daar geen prima facie saak teen haar
was nie, verwerp. Dit het ook 'n negatiewe afleiding gemaak van Me. Mokoena se
besluit om geen bewyse te lewer of getuies te roep ter ondersteuning van haar saak
nie.
SARS het Me. Mokoena in November 2019 afgedank na die einde van 'n vyfdag
dissiplinêre verhoor. Die verhoor het beslis dat Me. Mokoena skuldig was aan
wanbestuur op die volgende aanklagte:





Dat sy aktief BTW-terugbetalings ter waarde van R150 miljoen gefasiliteer het
sonder redelike rede om so te doen.
Dat sy, ten spyte daarvan dat sy nie die vereiste belasting- en/of regskennis
gehad het nie, SARS- en eksterne kenners van belastingwette se menings
verwerp het en 'n herroepte artikel van die Wet op BTW toegepas het om haar
instruksie te staaf dat die Oakbay-terugbetalings na 'n derdepartyrekening
uitbetaal word.
Dat sy veroorsaak het dat belastingpligtige-inligting gedeel is en dus die
bepalings van belastingwetgewing, wat vereis dat belastingpligtige-inligting
vertroulik gehou word, oortree het.

SARS het met die bevindinge van die dissiplinêre verhoor saamgestem, dat die
aantygings teen Me. Mokoena so ernstig was, dat sy so oneerbaar opgetree het en
eienskappe getoon het wat haar ongeskik maak om te dien as SARS se hoof
regsbeampte.
Hierdie uitspraak deur die KVBA sal SARS help om uiteindelik 'n streep te trek onder
hierdie saak en al sy energie daarop te fokus om die organisasie vorentoe te dryf.

