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 گھروں، بڑے دے، کیوں ٹیکس ہی دار تنخواہ شروع، کارروائی کیخالف چوروں ٹیکس

 ڈیٹاطلب، کا والوں کرنے سفر زیادہ ملک بیرون مالکان، کے اکائونٹس بینک گاڑیوں

اجالس کا وزیراعظم  
 کارروائی خالف کے چوروں ٹیکس بعد کے جون 30 نے خان عمران وزیراعظم)  ایجنسیاں‘حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم

 ٹیکس اور اسکیم ایمنسٹی ‘دے یوںک ٹیکس ہی دارطبقہ تنخواہ صرف کہ کہاہے ہوئے دیتے عندیہ کا کرنے شروع

 صدارت زیر کی خان عمران۔ گی ملے نہیں رعایت کوئی کو والوں اٹھانے نہ فائدہ سے توسیع میں تاریخ کی ریٹرنز

 کو وزیراعظم میں جس ہوا منعقد میں گالہ بنی کو منگل اجالس جائزہ کا تجاویز بجٹ کی ء20- 2019 سال مالی

 بتایاکہ کو اجالس نے اظہار ریونیوحماد وزیرمملکت ‘گئی دی بریفنگ پر تفصیالت کی اخراجات اور ٓامدنی حکومتی

 کے سال گزشتہ کہ گاجو جائے بڑھایا تک روپے ارب50 کھرب55 حجم کا محصوالت دوران کے سال مالی ٓائندہ

 ریٹنگ زیرو سیکٹرزکیلئے برٓامدی پانچ کیاگیاکہ فیصلہ میں اجالس۔ ہوگا زیادہ روپے ارب 1500 میں مقابلے

 بی ایف نے وزیراعظم دوران کے اجالس۔ گے کریں بعد عیدکے خان عمران فیصلہ کاحتمی کرنے ختم سہولت

بڑے ٓارسے  

 ذرائع۔ کرلیا طلب ڈیٹا کا افراد والے کرنے سفر زیادہ ملک اوربیرون مالکان کے اکأونٹس بینک‘  گاڑیوں‘گھروں

 کیسے میں نیٹ ٹیکس کو مگرمچھوں بڑے کہ کیا سوال سے ٹیم اقتصادی نے وزیراعظم اجالس دوراِن کہ بتایا نے

 چوروں ٹیکس کہ تھا کہنا کا خان عمران مطابق کے ذرائع۔ دے؟ ٹیکس کیوں ہی طبقہ دار تنخواہ صرف جائے؟ الیا

 میں بجٹ کہ کی ہدایت کو ٹیم معاشی اپنی نے خان عمران‘ہیں ساتھ کے حکومت ادارے تمام کیلئے پکڑنے کو

 تاریخ کی اسکیم ایمنسٹی کہناتھاکہ کا وزیراعظم ‘جائے ڈاال بوجھ پر امیروں جبکہ ریلیف زیادہ سے زیادہ کو غریب

 ڈأون کریک بھرپور خالف کے چوروں ٹیکس حکومت بعد کے جون30‘  گی جائے کی نہیں توسیع میں

 اسکیم ایمنسٹی کو حکام متعلقہ ہوئے کرتے اظہار کا ناراضی پر کمی میں ریونیوکلیکشن نے خان عمران‘کریگی

 پر ہدایت کی اعظم اثناءوزیر دریں۔  کی ہدایت کی کرنے تیز کارروائی خالف کے چوروں ٹیکس بعد کے ڈیڈالئن کی

 تمام نے ٓار بی ایف‘لیا کر طلب ڈیٹا کا افراد دار مال سے کمشنرز چیف نے)ٓار بی ایف( ریوینیو ٓاف بورڈ فیڈرل

 الکھ5 ڈیٹا، کا صارفین کمرشل اور انڈسٹریل سے ڈسکوز میں جس ہے کیا ارسال مراسلہ ایک کو کمشنرز چیف

 ڈیٹا کا افراد والے رہنے میں گھروں بڑے سے اس یا کنال2 اور تفصیالت کی ہولڈرز اکاونٹس بینک کے روپے

 اکثر ڈیٹا، کا افراد والے رکھنے گاڑی بڑی سے اس یا سی سی 2400 نے ٓار بی ایف مطابق کے ذرائع۔ ہے گیا مانگا

۔ لیا کر طلب بھی ڈیٹا کا افراد والے کرنے سفر ملک بیرون بیشتر و  


