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 5 بھرلی، حامی کی دینے وشمار اعداد ہولڈنگ ود تک جون 17 کو ٓار بی ایف نے بینکوں
گے جائیں بھیجے خط کو صارفین کے اکائونٹس کے تک روپے الکھ  
 تک روپے الکھ5بھرلی، حامی کی دینے اعدادوشمار ودہولڈنگ تک جون17 کو ٓار بی ایف نے بنکوں)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم
 میں مرحلے پہلے۔ہے کرنا اجاگر اہمیت کی ایمنسٹی ٹیکس مقصد کا خط۔گے جائیں بھیجے خط کو صارفین کے اکائونٹس کے
 ایف سے مدد کی وشمار اعداد۔گی جائیں دی تفصیالت کی کارڈز شناختی اور ٹیکس ودہولڈنگ کی بعد سے2018 جنوری یکم
 سے معلومات نے زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین کہ جب‘گا بڑھائے کار دائرہ ٹیکس کرکے شناخت کی فائلرز نان ٓار بی

 اعداد ودہولڈنگ کو ٓار بی ایف نے مطابق،بینکوں کے تفصیالت۔ہے کرائی دہانی یقین کی رکھنے برقرار رازداری متعلق
 پانچ میں اکائونٹس کے جن گے لکھیں بھی خط کو صارفین ان بینک ساتھ کے اس۔ ہے بھرلی حامی کی کرنے فراہم وشمار
 لے ایمنسٹی ٹیکس وہ تو ہے کی نہیں ظاہر سامنے کے حکام ٹیکس رقم یہ اگر نے انہوں اگر تاکہ گے ہوں روپے الکھ
کے ٹیم کی ان میں جس اجالس منعقدہ میں کوارٹر ہیڈ ٓار بی میںایف سربراہی کی ٓار بی ایف چیئرمین۔سکیں  
 زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین کہ تھا کہنا کا جن۔کی شرکت بھی نے)او ایف سی(افسران فنانشل چیف تمام کے بینکوں ہمراہ
 کو صارفین اپنے پر طور الزمی کو بینکوں جہاں کیا ٓاگاہ متعلق سے حساسیت کی شرائط ایف ٹی اے ایف انہیں نے

 اور کیا ٓاگاہ متعلق سے اہمیت کی وشمار اعداد نے ٓار بی ایف چیئرمین۔ہے کرنا درٓامد عمل الزمی پر) سی وائے کے(جانیں
 حاصل اعدادوشمار ودہولڈنگ۔جائیں کیے فراہم اعدادوشمار کے ٹیکسوں ودہولڈنگ میں مرحلے پہلے کہ کہا سے ں بینکو
 کی فائلرز نان ٓار بی ایف سے مدد کی اعدادوشمار ان اور ہے کرنا حاصل معلومات کی ٹرانزیکشنز بڑی مقصد کا کرنے
 ٓار بی ایف سے مدد کی کارڈ شناختی۔گا جائے کیا میں بڑھانے کار دائرہ ٹیکس استعمال کا اس اور گا کرسکے شناخت
 نے نمائندگان بینک۔گا کرسکے راغب جانب کی کرنے شامل میں کار دائرہ ٹیکس انہیں اور گا جائے پہنچ تک ان بآاسانی

 وہ کہ کرائی دہانی یقین کی بات اس نے ٓار بی ایف چیئرمین تو پوچھا متعلق سے کار طریقہ کے جانے کیے فراہم اعدادوشمار
 گیا کیا فیصلہ یہ بعد کے غوروخوص تفصیلی۔گے رکھیں برقرار رازداری متعلق سے اعدادوشمار اور معلومات کی طرح اس
 شناختی قومی اعدادوشمار اور معلومات کی ٹیکسوں ودہولڈنگ کی تک بعد سے2018 جنوری یکم میںبینک مرحلے پہلے کہ

 اعدادوشمار تمام کے سیکشنز ودہولڈنگ میں ضمن اس۔گے کریں فراہم تک2019 جون17 کو ٓار بی ایف ساتھ کے نمبر کارڈ
 کے اکائونٹس نامی بے اور قوانین بےنامی میں اجالس۔ہے کیا اتفاق سے اس نے نمائندگان بینک اور گے کریں فراہم بینک

 کے2017ایکٹ،)ممانعت(ٹرانزیکشن بےنامی کو شرکا تمام نے ٓار بی ایف چیئرمین۔ہوئی چیت بات بھی متعلق سے خطرات
 اس ، سکتا رہ نہیں جاری عمل طرز یہ کہ تھا کہنا کا ان۔کیا ٓاگاہ متعلق سے حساسیت کی حال صورت ہوئی ابھرتی میں تناظر
 درخواست سے بینکوں نے ٓار بی ایف چیئرمین۔ہے ضرورت کی کرنے عمل مطابق کے قانون کے ملک اپنے جلد ہمیں لیے
 اسکیم ڈکلیئریشن اثاثے میں اجالس۔ کریں اقدامات فوری بغیر کیے پریشان کو صارفین لیے کے حل کے مسائل کہ کی

 گیا کیا اتفاق پر بات اس بآالخر اور ٓائے بحث زیر کار طریقہ مختلف کے اس اور گئی ڈالی روشنی بھی پر افادیت کی2019
 سے اس یا روپے الکھ5 میں اکائونٹ سے2019اپریل،30 پاس کے جن ، گے لکھیں خط کو ہولڈرز اکائونٹ ان اپنے بینک کہ
 ہوں کیے نہیں ڈکلیئر اکائونٹس اپنے نے انہوں اگر گے بتائیں کار طریقہ کا کرنے حاصل ایمنسٹی انہیں بینک۔ ہوگی رقم زائد
 درخواست سے صارفین اپنے بینک مطابق، کے خط مجوزہ۔گا کرے سے بینکوں ٓار بی ایف تبادلہ کا ڈرافٹ کے خط۔گے
 صورت تحریری بینک کہ ہے گیا کہا میں خط مجوزہ کے ٓار بی ایف۔ کریں حاصل اسکیم ایمنسٹی ٹیکس نئی وہ کہ گا کرے
 غیر ہماری۔گے کریں فراہم ٓاگاہی متعلق سے النڈرنگ منی انسداد انہیں اور گے کریں درخواست سے صارفین اپنے میں

 متعارف2019 ٓارڈیننس ڈکلیئریشن اثاثے میں ہی حال نے پاکستان لیےحکومت کے کرنے ریگولرائز کو معیشت دستاویزی
 سائٹ ویب کی ٓار بی ایف تفصیالت کی جس جائے ہوا مستفید سے اسکیم کہ گی جائے کی سفارش میں خط مجوزہ۔ ہے کرایا
 ہیں جاچکی کی ڈکلیئر کو حکام ٹیکس ٹرانزیکشنز کی اس اور اکائونٹ بینک کا ٓاپ کہ ہے لگتا کو ٓاپ اگر تاہم،۔ہے موجود پر
 بی ایف کہ تھا کہنا کا ذرائع تاہم۔ کردیں انداز نظر کو خط اس ہےتو نہیں قابل کے جانے کیے ڈکلیئر مطابق، کے قانون وہ یا
۔ہوگی کرنا محنت سخت لیے کے بنانے کامیاب کو اسکیم مذکورہ کو ٓار  


