Uitspraak deur Hooggeregshof
Tshwane, 18 November 2021 - Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse
Inkomstediens (SARS), mnr. Edward Kieswetter, neem kennis van die uitspraak
gelewer deur die Gautengse Hooggeregshof in die saak tussen Arena Holdings en
ander, en SARS op 16 November 2021 ten opsigte van die vrystelling van inligting
aangaande 'n belastingpligtige.
"Die kwessie van belastingpligtigevertroulikheid gaan nie oor 'n bepaalde individu nie,
maar oor wat belastingowerdheid wêreldwyd ag as 'n essensiële begrip van vertroue
tussen hulself en hul belastingbetalende publiek. Dit is ook sentraal tot ons strategiese
oogmerk om vrywillige nakoming te bewerkstellig. Belastingpligtiges moet gerus wees
dat SARS nie sommer die inligting, wat hul in goeie vertroue het, aan iemand sal
blootlê nie, soos vereis deur die wet. SARS se oorspronklike besluit om hierdie
aansoek teen te staan, is geneem gegrond alleenlik op hierdie beginsels. Die kwessies
is uiters belangrik aan die kommissaris van SARS, aan SARS as 'n instansie, e naan
die algemene publiek, wat duidelik is in die uitgebreide affidavits wat ons ingedien het
voor die verhoor in die hooggeregshof wat die versoekte verligting teenstaan.
Dit is ook belangrik om kennis te neem dat die minister van finansies en die minister
van justisie en konstitusionele ontwikkeling albei die aansoek tot toegang tot 'n
belastingpligtige se vertroulike belastinginligting teengestaan het.
"Ek neem kennis van al die kommentaar oor die uitspraak, beide in formele media en
op sosiale mediaplatforms, en ek verstaan dat die media, belasting- en wetsgeleerdes,
asook belastingpligtiges gretig is om te verstaan wat SARS se posisie en bedoelings
is. Ek wil die gemeenskap graag gerusstel dat die uitspraak en SARS se opsies tans
breedvoerig oorweeg word. Sodra hierdie oorwegings afgehandel is, sal 'n finale
besluit gemaak word, en ek gee my versekering dat ons weer sal kontak maak sodra
'n besluit geneem is."
SARS wil graag belastingpligtiges, handelaars en belastingkenners verseker dat die
belastingvertroulikheidsbepalings, soos vervat in die toepaslike wetgewing, bindend
bly op SARS en al sy personeel, en dat enige ongemagtigde blootlegging van
vertroulike belastingpligtige-inligting 'n kriminele oortreding bly.
Vir meer inligting, kontak ons by SARSMedia@sars.gov.za.

