Skrootmetaal uitvoerder skuldig bevind aan valsverklaring
aan Doeane
Tshwane, 3 Maart 2022 - 'n Kaapstad-gebaseerde uitvoermaatskappy en die se
direkteur, is skuldig bevind aan valsverklaring van 'n besending skrootmetaal om
sodoende betaling te vermy van die uitvoerregte wat onlangs op skrootmetaal ingestel
is.
Die maatskappy, Scrapmania, en sy direkteur, Joseph Daniel Hurling, het skuldig
gepleit op 'n aanklagte van valsverklaring aan Doeane, en beide is R500 000 beboet,
met mnr. Hurling wat 'n addisionele R100 000 beboet is in die Durbanse streekshof.

Op 23 September 2021, het Mirage Shipping, namens Scrapmania, 'n
uitvoerverklaring geprosesseer vir tien laaikiste verklaar as "polimere en etileen". Die
besending het sy weg gevind van Kaapstad tot die Durbanse hawe, waar dit na
aankoms teruggehou is vir inspeksie nadat dit op die doeanestelsel uitgewys is.
Dit is op 12 Oktober 2021 deursoek en die skrootmetaal gevind, wat 'n permit vereis
van die Internasionale Handeladministrasiekommissie (ITAC) en aanspreeklik is vir
die betaal van uitvoerregte.
'n Kriminele saak is by die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) geregistreer vir
oortreding van die Wet op Doeane en Aksyns, asook die ITAC-wet.
Die skrootmetaalindustrie is 'n multimiljard randse industrie en dra jaarliks nagenoeg
R15 miljard by tot die Suid-Afrikaanse bruto binnelandse produk.
In 2017 het 'n skrootmetaalmaatskappy 'n saak in die grondwetlike hof verloor waarin
hulle die staat se skrootmetaaluitvoerbepalings, bekend as die prysvoorkeurstelsel,
uitgedaag het, asook ITAC se besluit om te weier om uitvoerpermitte aan die
maatskappy uit te reik ingevolge die prysvoorkeurstelsel. Dit het tot bykans vier jaar
se litigasie gelei oor die wetlikheid van die prysvoorkeurstelsel.
SARS-kommissaris Edward Kieswetter het gesê, "SARS is verbind tot
handelsfasilitering en die groei van die land se ekonomie. SARS sal volhou om dit
maklik en kommervry te maak vir handelaars om hul wetlike verpligtinge na te kom
deur helderheid en sekerheid aan hulle te bied. Daarby, bou SARS aan sy vermoë om
dit duur en moeilik te maak vir diegene wat kies om nienakomend te wees. Hierdie is
'n waarskuwing dat ons elke klip sal omkeer en streng sal optree om te verseker dat
diegene, wat betrokke is by sulke kriminele optrede, vervolg sal word. Ons fiskus word
gekortwiek deur hierdie opsetlike en kriminele valsverklarings".
Vir meer inligting, kontak SARSmedia@sars.gov.za.

