Skuld SARS jou nie
dalk geld waarvan
jy nie weet nie!

BTW EN DIESEL KORTINGS VIR BOERE
GELEENTHEDE
Daar is ‘n geleentheid om ‘n oorsig te doen van die Boer se transaksies rakende
Indirekte Belastings – BTW, Dieselrebatte, PAYE ens.
Weens verskeie redes, onder andere wetsveranderinge, interpretasies van die
wette en kundigheid van personeel, mag daar geleenthede wees waar die Boer
nie noodwendig alle voordele tot sy beskikking verkry nie. Transaksies word
dalk op ‘n sekere manier hanteer wat nie korrek is nie.
Die Indirekte Belasting Wette maak ‘n vergunning vir die Boer en
belastingpligtige, sou hulle bewus word van “foutiewe” hantering, kan hulle ‘n
regstelling maak en steeds aanspraak maak rakende die terug eis van sulke
bedrae.
DIENSAANBIEDING

Tax Recoveries is ‘n professionele diensverskaffer wat spesialiseer in die
hantering van Indirekte Belastings en om Boere te assisteer met die oorsig en
hantering van transaksies om te verseker dat die Boer nie te veel belasting
betaal nie.
Die totale oorsigproses word deur Tax Recoveries behartig en dus is daar ‘n
minimum inbraak op die Boer en enige van sy personeel se tyd.

KOSTES
Tax Recoveries se fooi word gebaseer op ‘n gebeurlikheidsbasis. Dit beteken
dat daar geen uurlikse tarief of fooi is nie. Indien daar besparings
bewerkstellig word deur die Tax Recoveries span, deel die Boer en Tax
Recoveries op ‘n ooreengekome basis.
RISIKO
Daar word ‘n vertroulikheidsooreenkoms tussen Tax Recoveries en die Boer
geteken.
Oorsigte word op ‘n baie diskrete en vertroulike basis uitgevoer – jou
buurman en niemand in die dorp sal eers daarvan weet nie.
Tax Recoveries hanteer alle interaksies met SARS met oordeel om te
verseker dat daar nie gekrap word waar dit nie jeuk nie!

Kontak ons nou
om jou geld vir jou
terug te kry!

CALCULUS
RECOVERIES
T: 082 414 1463
heinrich.moller@taxrecoveries.co.za
T:E:+27
(0)83 652 2007
A: Crestway Office Park - Block E
E,200081
Hotel Street, Persequor, 0020

