Versoek om regstelling
Wat is 'n versoek om regstelling (RFC)
Wanneer jy besef dat jy 'n fout gemaak het met die voltooiïng van jou opgawe, kan
die versoek om reggestellingsproses jou help om die opgawe/verklaring, wat reeds
ingedien is, reg te stel.

Hoe kan ek 'n versoek om regstelling (RFC) rig?
Die RFC is beskikbaar deur:


eFiling - hierdie kanaal kan deur eFilers gebruik word om die regstelling te
versoek, te voltooi en in te dien.

o
o

o

Teken aan op eFiling
Kies
 Returns
 Returns History
 Die toepaslike soort belasting (bv. inkomstebelasting, BTW,
ens.)
 Die toepaslike opgawe/verklaring.
Klik 'Open' heel regs.

Wanneer jy op die werkblad is, kies 'Request Correction'.

Top wenke:




Indien die 'Request Correction' opsie nie beskikbaar is nie (m.a.w. dit is grys),
beteken dit dat jy nie 'n versoek kan rig nie. Jy sal dus 'n beswaar moet
aanteken.
Maak seker dat jy 'n volledige aangepaste opgawe/verklaring indien, en nie
net die verskille nie.

Belangrike inligting vir belastingpligtiges met die voltooiïng van 'n RFC:



Jy sal slegs die laaste weergawe van elke verklaring kan aanpas. Maak dus
seker dat die korrekte weergawe aangepas word.
Jy sal nie toegelaat word om die insetbelasting te verhoog wanneer 'n
hersiening aan 'n vorige belastingtydperk gemaak word nie. Indien jy
insetbelasting wil verlaag wat beskikbaar is aan 'n vorige belastingtydperk,
kan 'n aftrekking gemaak word in die volgende belastingtydperk of enige
toekomstige belastingtydperk. Dit kan slegs gedoen word indien die aftrekking
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gemaak word binne vyf jaar vanaf die datum van die eerste eis vir die
insetbelasting.
Top wenk: Indien 'n VAT201 vir die tweede keer of meer reggestel word (bv.
weergawe 3), moet toepaslike materiaal (stawende dokumente) saam met die
indiening gestuur word om die verandering(s) te staaf.

Wanneer sal die RFC nie beskikbaar wees nie?
'n RFC sal in die volgende omstandighede nie toegelaat word nie:


Waar 'n oudit- of verifiëringsaak voltooi is of 'n hersiene verklaring deur 'n
SARS-gebruiker gemaak is.



Jy sal vir die uitslag moet wag indien:
o Die een RFC wat toegelaat is gedurende die verifiëringsproses
ingedien is
o Daar 'n ouditproses aan die gang is, of
o Die relevante materiaal (stawende dokumente) reeds ingedien is.



Waar die aanslag voorgeskryf is soos hieronder, sal die belastingpligtige nie
'n beswaar aanhangig kan maak nie.
o Vir inkomstebelasting (persoonlike, maatskappy of trusts) drie jaar na
die aanslag of waar die besluit nie toegestaan is nie.
o Vir enige BTW-belastingtydperk, meer as vyf jaar na die aanslag en vir
diesel enige belastingtydperk meer as twee jaar.
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