Beslaglegging van bates van diagnostiese radioloë vir
belastingskuld van R52 miljoen
Tshwane, 25 Februarie 2022 - Die hooggeregshof se balju het beslaggelê op bates
van 'n praktyk van twee diagnostiese radioloë na gevolg van uitstaande opgawes en
belastingskuld van R52 miljoen verskuldig aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens
(SARS).
Die direkteure van die praktyk by die Louis Pasteur Hospitaal in Pretoria, drs.
Mkhabele en Indunah Diagnostiese Radioloë Ingelyf, is dr. Zulu Mkhabele en dr.
Mevis Ponde.
Die belastingpligtige het SARS om 'n kompromie gevra, maar die versoek is van die
hand gewys. Die brief van afkeur is aan die belastingpligtige gestuur, tesame met 'n
finale brief van aanmaning. Die belastingpligtige het nie op die afkeurbrief of die finale
aanmaningsbrief gereageer nie.
Die skuld spruit uit verskeie opgawes wat ingedien is, insluitend opgawes vir
maatskappye-inkomstebelasting (MIB), lopende betaalstelsel (LBS) en belasting op
toegevoegde waarde (BTW), sonder dat ooreenkomstige betalings gemaak is oor 'n
drie-jaartydperk.
In 'n ander aangeleentheid, het die balju die bates opgeveil van Edison Power
Gauteng (Edms) Bpk., 'n elektriese kontrakteursmaatskappy, nadat die maatskappy
opgawes ingedien het sonder om betalings te maak. Die bates, waarop daar verlede
jaar in September op beslaggelê is, word op R20 miljoen geskat. Edison se
nienakoming het oor 'n tydperk van twee jaar plaasgevind.
SARS-kommissaris Edward Kieswetter het gesê dat die organisasie 'n duidelike
strategiese oogmerk aangeneem het om nakoming maklik en eenvoudig te maak vir
belastingpligtiges, en om helderheid en sekerheid te verskaf oor hul
nakomingsverpligtinge.
"Ons ag die meerderheid van belastingpligtiges as eerlik en bereid om hul verpligtinge
na te kom. Sodoende dra hulle by tot die inkomste benodig om 'n bekwame regering
te bou, wat kan sorg vir die welstand van alle burgers.
Kriminele en opsetlike nienakoming, van welke bron ookal, sal egter nie geduld word
nie. SARS sal hom wend na elke moontlike wetlike instrument om dit moeilik en duur
te maak vir sodanige belastingpligtiges en handelaars", het die SARS-kommissaris
gesê.
Vir meer inligting, kontak SARSMedia@sars.gov.za.

