Versoek om redes
Wat is 'n versoek om redes?
Waar die belastingpligtige gegrief is deur 'n aanslag of besluit deur SARS, en die gronde
verskaf in die aanslag of die besluit stel die belastingpligtige nie genoegsaam in staat om die
basis van die aanslag/besluit te verstaan en 'n beswaar te formuleer nie, het die
belastingpligtige die reg om redes van SARS te versoek.

Hoe moet ek die redes aanvra?
'n Versoek om redes moet:




In die voorgeskrewe formaat en wyse gerig word;
Die adres aandui waar die belastingpligtige ontvangs van die redes sal aanvaar; en
Aan SARS gelewer word binne 30 werksdae vanaf die datum van aanslag/besluit.

Daar is twee opsies:




Elektroniese versoek om redes vir aanslae: SARS het 'n elektroniese versoek om
redes proses deur eFiling en die SARS-takke vir persoonlike inkomstebelasting
(PIT), maatskappye inkomstebelasting (MIB), belasting op toegevoegde waarde
(BTW) en werknemersbelasting (LBS).
Ongerekenariseerde versoeke om redes vir aanslae of besluite: 'n
Ongerekenariseerde proses vir versoek om redes of besluite, is in plek vir alle ander
belastings of besluite geneem. Die belastingpligtige moet 'n brief indien wat die
versoek uiteensit en voldoen aan die vereistes hierbo genoem. Die versoek moet
ingedien word per pos, by 'n SARS-tak of per e-pos aan SARS.

Wanneer mag ek redes versoek?
'n Versoek om redes mag ingedien word vir:




Aanslag-items - wanneer 'n oorspronklike aanslag, verifiëring of oudit deur SARS
gelei het tot 'n kennisgewing van aanslag (d.i. ITA34/VAT217/EMP217);
Rekeningitems - waar 'n versoek om kwytskelding (RFR) vir rekeningverwante items
gefinaliseer is met 'n uitslag van òf nie toegelaat nie òf gedeeltelik toegelaat.
Besluite - waar 'n besluit deur SARS geneem is.

Top wenk: Waar die versoek om redes proses gebruik word vir enige redes buiten wat
hierbo gespesifiseer is, sal die versoek om redes afgekeur word.
Waar die belastingpligtige 'n fout wil regstel op 'n oorspronklike aanslag of gedurende
verifiëring, moet die versoek-om-redesfunsionaliteit (RFC) gebruik word. Enige ander
versoeke vir advies, klagtes of opvolg oor uitstaande terugbetalings, moet deur die
kontaksentrum gedoen word.
Sal die tydperk waarin 'n beswaar aanhangig gemaak moet word, verleng word?
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Wanneer dit bevestig is dat 'n versoek om redes vir aanslag geldig is, sal die tydperk waarin
'n beswaar aanhangig gemaak mag word outomaties verleng word deur die tydperk
toegelaat deur die dispuutoplossingsreëls.
Benodig jy hulp?



Skakel die SARS-kontaksentrum by 0800 00 SARS (7277)
Besoek jou naaste SARS-tak. Onthou om 'n afspraak te maak.
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