Nuwe direkteur vir eenheid vir hoënettowaarde individue
Tshwane, 18 Oktober 2021 - Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) het vandag
me. Natasha Singh verwelkom, 'n geoktrooieerde rekenmeester met meer as 20 jaar
ondervinding, as Direkteur: Hoënettowaarde Individue (HWI) segment. Kommissaris
Kieswetter het me. Singh aan kollegas en personeel voorgestel by die Woodmeadkantore waar die nuwe eenheid saam met die Grootsake en Internasionale (LB&I)
segment geleë sal wees.
Me. Singh het 'n meestersgraad met spesialisering in belasting. Sy sluit by SARS aan
vanaf Eskom waar sy as hoof finansiële beampte vir groepversekering en belasting
gedien het. Haar aanstelling is 'n groot geleentheid, aangesien dit saamloop met 'n
aantal onlangse verslae wat hierdie belangrike segment van belastingpligtiges behels,
insluitend die onlangse Pandora-dokumente wat vrygestel is.
Ingevolge SARS se strategiese oogmerk om dit maklik en eenvoudig te maak vir
belastingpligtiges om hul wetlike verpligtinge na te kom, is die aanstelling van me.
Singh van strategiese belang om die nakoming van hoënettowaarde individue, met
ingewikkelde finansiële reëlings, te verbeter.
Me. Singh het gesê, "Ek is baie dankbaar en nederig oor die rare voorreg wat aan my
toevertrou is as die eerste direkteur van SARS se Hoënettowaarde Individue Eenheid.
Ek is 'n openbare dienskneg ter harte, en 'n sterk voorstander van krag in doelwit.
Deur my passie vir die openbare sector, en my honger vir doelwit met mekaar te
verbind, hoop ek om SARS se hoer doelwit, wat die welstand van alle Suid-Afrikaners
betref, te eer en daartoe by te dra".
SARS-kommissaris Edward Kieswetter het gesê, "ons is bewus van die
inkomstebydrae uit hierdie segment, in sy verskeie vorms, aan die Republiek van
Suid-Afrika. Ons is ook bewus van die waarskynlike uitdagings wat mag voorkom, of
tans bestaan, ten opsigte van die belastingsake en belastingverpligtinge van individue
en hul families. Welgestelde individue neig om hul finansiële sake te reël in
ingewikkelde binnelandse en buitelandse strukture, wat gereeld hul direkte voordelige
eienaarskap en ware inkomste verbloem."
Mnr. Kieswetter het bygevoeg dat die voortslepende openbaringe uit wêreldwye media
aangaande die finansiële transaksies van hoënettowaarde individue regoor die wêreld
heen, 'n saak is wat deeglik ondersoek vereis deur geskikte gekwalifiseerde kenners
soos me. Singh. "Hoewel ons aanvanklike fokus nagenoeg 1500 welgestelde individue
en hul verwante entiteite behels, sal ons gedurig ons seleksie uitbrei om meer
individue en families in te sluit.
Hoewel SARS daartoe verbind is om belastingpligtiges te help met hul wetlike
verpligtinge, is die organisasie net so vasbeslote om nienakoming na te spoor en te
ontmoedig. Daarby, sal SARS nie opsetlike nienakoming duld nie en dit moeilik en
duur maak vir sodanige belastingpligtiges, sonder aansien des persoons," het mnr.
Kieswetter bygevoeg.
Me. Singh begin op 18 Oktober 2021 in haar nuwe pos. Sien aangehegde foto.
Vir meer inligting, kontak SARSMedia@sars.gov.za.

