SARS en NVG: Gesamentlike persverklaring oor die
prioritisering van belastingmisdaad
Tshwane, 14 Mei 2021 - Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS), Edward
Kieswetter, en die nasionale direkteur vir openbare vervolging (NDPP), Advokaat Shamila Batohi, het
ooreengekom om samewerking verder te verskerp in die hantering van hoof-uitdagings met
betrekking tot belastingmisdaad en nie-nakoming wat die belastinginkomstebasis en die integriteit
van die belastingstelsel erodeer.
Terwyl hierdie verskerpte samewerking 'n hele aantal aspekte dek, is die onmiddelike fokus op die nienakoming van werkgewers wat werknemersbelasting (LBS) aftrek, maar nie die belasting aan SARS
oorgee nie, en wat nie hulle opgawes indien soos vereis nie, asook ander algemene korrupte
aktiwiteite.
Die NDPP en die kommissaris het hul diep kommer uitgespreek oor die kultuur van strawwelose en
skaamtelose korrupte optredes wat daagliks gerapporteer word. Gevolglik word die vooruitsigte vir
'n beter toekoms vir alle Suid-Afrikaners verwoes deur die onetiese en kriminele optrede deur
sommige rolspelers in die privaat- en openbare sektore.
Hulle gee toe dat, hoewel die nasionale vervolgingsgesag (NVG) en SARS verskillende mandate het,
hulle 'n gemene doel deel. Hulle het verwys na die feit dat daar 'n verstaanbare honger is vir mense
om aanspreeklik gehou te word vir korrupsie. Dit moet manifesteer deur die hantering van die kultuur
van nie-nakoming van die wetlike verpligtinge van belastingpligtiges.
Om uitspraak te gee aan hierdie samewerking, sal die kriminele ondersoekafdeling van SARS,
toegewyde kapasiteit allokeer en nou saamwerk met die toegewyde kapasiteit van die NVG in hul
gespesialiseerde belastingeenhede om soliede sake voor te berei in gereedheid vir vervolging. Dit sal
op gekoördineerde wyse regoor die land plaasvind. Die gesamentlike onderneming om te vervolg sal
aanvanklik fokus op die nie-nakomende werknemers.
SARS se kriminele ondersoekafdeling het reeds 30 nie-nakomende werkgewers aan die NVG
oorhandig, en werk daaraan om nog sake te identifiseer en te prioritiseer. SARS se streeksleiers van
kriminele ondersoeke en die NVG se streeksdirekteure van die gespesialiseerde belastingeenhede, al
hierdie sake op 'n bepaalde datum uitrol vir elke streek.
Vir meer inligting, kontak gerus SARSMedia@sars.gov.za of skakel Sipho Ngwema, nasionale
woordvoerder van die NVG by 081 253 8889.

