SARS VERWELKOM DIE HERSIENE INKOMSTESKATTING
Tshwane, Woensdag 23 Februarie 2022 - Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS)
verwelkom die opwaartse hersiening van die inkomste-invorderingskatting wat deur die
minister van finansies, mnr. Enoch Godongwana aangekondig is. In sy 2022-begrotingsrede,
het die minister die inkomsteskatting verhoog na R1 547,07 miljard vanaf die Februarie 2021begrotingskatting van R1 365.1 miljard. Die 2021/22 inkomste-opbrengs, sal na verwagting lei
tot ‘n belasting-tot-BBP-verhouding van 24.7%, wat hoër is as die voor-COVID-vlak en wat
daarop dui dat die onttrekkingskoers op 'n positiewe trajek is.

Die 2021/22 finansiële jaar se inkomste-invorderings het bo die geskatte inkomste presteer,
soos

uiteengesit

in

die

2021-begrotinghersiening

en

die

mediumtermyn-

begrotingbeleidsverklaring (MTBBV). Kommoditeitspryse het die afgelope paar maande
floreer, en SARS se sleutelsegmente en -streke het dus voordeel getrek uit verhoogde
wêreldwye

aanvraag

vir

kommoditeite.

Die

ekstra

inkomste

behaal

deur

kommoditeitsvervaardigende en -uitvoerende maatskappye, aan die hand van SARS se
voorbedagte en geteikende belastingnakomingswerk, het gelei tot ‘n beter-as-verwagte
styging in belastinginkomste.

SARS volhard met bemoedigende pogings met nakomingsverwante aktiwiteite. Daar is 'n
opmerklike jaar-op-jaar styging van 18%. Dit behels gefokusde en doelbewuste werksoudits
van grootsake, wat 'n bykomende inkomste van meer as R4 miljard opgelewer het. Die
Onwettige

Ekonomie-eenheid

het

ondersoeke

afgehandel

en

'n

aantal

soek-en-

beslagleggings uitgevoer wat nagenoeg R6 miljard opgelewer het. Terwyl ons fokus op die
fasilitering van handeldryf, het ons ook ouditwerk onderneem wat meer as R5 miljard
opgelewer het. Met die oog op die minister se hersiene skatting, sal hierdie werk voortgesit
en uitgebrei word.

Ooreenkomstig die begenoemde, sal ons fokus volhou met 'n aantal inkomste-genererende
prioriteite, wat onder andere insluit die uitbreiding van die gebruik van data en intelligensie om
lekkasies as gevolg van bedrieglike BTW- en PIB-terugbetalings, wat deur sindikate geëis
word wat in die belastingekosisteem bedrywig is, te verhoed. Belangrikheid word ook geplaas
op verhoogde vermoëns om skuldinvordering te maksimaliseer, die Davis Belastingkomitee
se aanbevelings te implementeer in sleutelwerkstrome om trefkrag op die korporatiewe en

hoë-inkomsteindividue se nakomingslandskap te hê. Die momentum van die bogenoemde
nakomingswerk, sal voortduur en versnel. Gepaardgaande met hierdie werk, is ons daartoe
verbind om ons belastingpligtiges se ondervinding van dienslewering te verbeter. Dit is
noodsaaklik dat ons volhard met die bied van sorgvuldige dienslewering aan belastingpligtiges
om hul sodoende te help met hul wetlike verpligtinge sonder enige struikelblokke.

Op 31 Januarie 2022, het SARS R1 252.2 miljard ingevorder, wat 'n groei van R275.1 miljard
(28.2%) teenoor die vorige jaar beteken, en 'n groei van R169.6 miljard (15.7%) teen 2019/20
invorderings. Die meerderheid van invorderings teenoor die gepubliseerde skatting, toon 'n
opwaartse neiging met groei hoofsaaklik gedryf deur netto maatskappye-inkomstebelasting
(R 91.4 miljard, 55.8%), netto persoonlike inkomstebelasting (R 30.5 miljard, 7.4%) en netto
belasting op toegevoegde waarde (R 15.0 miljard, 5.0%). Invordering van aksynsregte is op
die herstelpad vanaf die handelsbeperkings wat daarop gehef was as gevolg van die Covid19 verbod op verkope, veral op alkohol, met maatskappye wat nou regte betaal wat tydens
die pandemie uitgestel is.
Daarby is daar steeds die risiko's van hoër inflasie en strenger monetêre beleid, die evolusie
van die Covid-19-pandemie en vertraagde implementering van strukturele hervormings.
Voortslepende elektrisiteitsleweringbeperkings, hoë inflasie, met 'n verskriklike impak op
verbruikersaanvraag en besteebare inkomste, plaas druk op inkomste-invorderings.

Kommoditeitspryse sal na verwagting oor die korttermyn afneem as gevolg van onsekerhede
in wêreldekonomie. Die vooruitsig vir MIB-voorlopigebelasting vir 2022/23 sal dus waarskynlik
laer wees as huidige vlakke, terwyl die kommoditeitsbloeityd bedaar.
Wat SARS naaste aan die hart lê, is die bou en inankering van 'n kultuur van vrywillige
nakoming, wat wesenlik is tot nasiebou en die versekering dat alle belastingpligtiges hul
regverdige deel betaal. Dit versterk nie net ons demokrasie nie, maar lê 'n sterk fondasie vir
'n toekoms wat ons almal as 'n nasie begeer.
SARS volhard op sy digitalisasie-reis heens 'n slim en moderne SARS, met onbetwisbare
integriteit, vertrou en bewonder, wat dit makliker maak vir belastingpligtiges om hul
verpligtinge te verstaan en om sake met die regering te doen. Ten opsigte hiervan, belê ons
aansienlike hulpbronne daarin om ons stelsels te moderniseer om sodoende ons vermoëns
uit te brei, deur finsiering van instaatstellende tegnologie, data-analise en kunsmatige

intelligensie, asook die gebruik van masjien-aangeleerde algoritmes. Ons glo dat hierdie
inisiatiewe sal help om die belastingpligtige-ondervinding, asook ons vermoëns te verbeter
om nienakoming na te speur en aan te spreek. Dit sal nie net help om die modernisering van
Doeane te verwesenlik nie, maar ook om die nodige bekwaamhede te skep, wat slegs tot
beter dienslewering aan belastingpligtiges kan lei. Hierdie proses is nêrens anders so
broodnodig soos in die hantering van verkeersopeenhopings by die Beitbrug-grenspos nie.
Beitbrug is die grootste landgrenspos op die kontinent.

SARS-kommissaris Edward Kieswetter het gesê: "Ons bly versigtig optimisties dat ons die
nuwe inkomsteskatting sal haal. SARS sal volhoudend pligsgetrou werk om sy mandaat, wat
die invordering van alle verskuldigde inkomste behels, na te kom om sodoende 'n bekwame
regering te bou wat die welstand van alle Suid-Afrikaners dien. Dit is die bevoorregte werk
wat gepaardgaan met die hoër doel wat SARS dien.

Dit is belangrik om kennis te neem dat SARS vanjaar 25 jaar oud word. SARS streef voort
heens die doelgerigte en effektiewe diening van die mense van hierdie land ter nastrewing
van die hoer doëlwit wat die skepping van 'n bekwame regering behels. SARS het oor die jare
heen merkwaardige vordering gemaak in die herstel van sy integriteit, sy geloofwaardigheid
en sy prestering. Sedert hul intreding, het SARS meer as R16 triljoen vir die land se
maatskaplike- en ekonomiese ontwikkeling ingevorder. Hierdie inkomste het die regering in
staat gestel om die lewens van miljoene Suid-Afrikaners te verbeter deur die voorsiening van
gesondheiddienste, onderwys, maatskaplike toelae en ander basiese dienste. 'n Bekwame
regering behels nie net die kwaliteit van openbare diensknegte nie, maar ook die
doeltreffendheid van sy instansies.

Dankie aan alle Suid-Afrikaners - terwyl die land volhard om uit stormagtige waters te
navigeer, is dit julle ondersteuning en die eerbiediging van 'n maatskaplike aaneensluiting met
almal van julle, wat ons land een sal maak wat vir almal werk.

Vir meer inligting, kontak SARSmedia@sars.gov.za.

