SARS sal nie werknemers duld wat met belastingpligtiges konkel nie
Tshwane, 24 Februarie 2022 - Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) neem met
besorgdheid kennis van die inhegtenisneming van twee SARS-werknemers op aanklagte
van afpersing, nadat die twee werknemers geld geëis het van 'n belastingpligtige inruil vir
die vermindering of kansellasie van die belastingpligtige se skuld.
Die belastingpligtige beweer dat hy verlede week 'n oproep van 'n SARS-werknemer
ontvang het, wat hom vir 'n vergadering genooi het. Na aankoms, het die belastingpligtige
agterdogtig geraak en die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) gekontak, wat 'n
angeloperasie met die belastingpligtige gereël het wat gelei het tot die inhegtenisneming
van die twee werknemers. In samewerking met SARS se teenkorrupsie-eenheid, is die
saak oorhandig aan die Direktoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoeke (Valke).
SARS-kommissaris mnr. Edward Kieswetter het die beweerde optrede deur die
werknemers streng veroordeel en 'n sterk waarskuwing uitgereik aan werknemers en
belastingpligtiges wat konkel om SARS te bedrieg.
"Hoewel ek nie die onderwerp vooraf wil oordeel nie, indien dit waar is dat ons
werknemers doelbewus van plan was om die belastingpligtige af te pers, weerspieël hul
optrede geensins die waardes van SARS nie.
Enige sodanige korrupte kriminele optrede verraai die harde werk van meer as 12 000
werknemers, wat se toewyding en passie, om alle belastingpligtiges en handelaars te
dien, behoorlik gedokumenteer is. Dit is 'n klad teen SARS se waardes van eerlikheid,
integriteit en die dien van die welstand van alle Suid-Afrikaners, wat ons hoër doelwit is."
Hierdie werknemers word onmiddelik geskors, en die saak sal spoedig hanteer word.
SARS sal binne die raamwerk van die wet werk om 'n lang, uitgerekte proses te vermy
waardeur die werknemers steeds salaris ontvang vir 'n verlengde tydperk.
Sedert 2019, is 15 individue, insluitend sewe werknemers, in hegtenis geneem vir een of
ander vorm van konkelary en korrupte optrede ten opsigte van belasting- en
doeaneadministrasie. Tydens hierdie tydperk, is 13 individue ook suksesvol vervolg vir
hierdie misdade. Boonop, sedert, 2019, na aanleiding van dissiplinêre optrede teen
werknemers, is 57 individue afgedank en 60 het bedank. Hul vertrek uit SARS skakel nie
verdere oorweging van kriminele aanklagte uit nie. 'n Aantal bykomende ondersoeke is
onderweg.
"SARS sal geen vorm van korrupsie, wat die vertroue van Suid-Afrikaners in die instansie
ondermyn, duld nie", het mnr. Kieswetter gesê.
Vir meer inligting, kontak SARSmedia@sars.gov.za.

