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تجویز سزاکی جرمانے دوسوفیصد‘قید سال7 پر چھپانے اثاثے ملک بیرون  
 چوری ٹیکس یا قید سال سات چھپانےپر اثاثے ملک بیرون کہ ہے دی تجویز نے ٓار بی ایف)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم

 تجویز نے ٓار بی ایف میں 20-2019 بل فنانس۔گی جائیں دی سزائیں دونوں یا جرمانہ برابر کے رقم فیصد دوسو کی

192 سیکشن کے ٓارڈیننس ٹیکس انکم کہ ہے دی B  اثاثے ملک بیرون اپنے جو شخص بھی کوئی ایسا’’ تحت کے

 معلومات کی طرح اس کرےاور فراہم معلومات غلط کی اثاثوں ملک بیرون یا رہے ناکام میں کرنے ظاہر کو کمشنر

 مرتکب کا جرم ایسے وہ کرے فراہم معلومات غلط کی رقم زائد سے اس یا الکھ ایک یا ہوں اثرات مالی کے چھپانے

 جائیں دی سزائیں دونوں یا جرمانہ رقم فیصد دوسو کے ٹیکس گئے بچائے یا قید سال سات پر ہونے ثابت جو ہوگا

 بیرون وہ کہ جائے دیا اختیار یہ انہیں کہ ہے دی بھی تجویز یہ ذریعے کے20-2019 بل فنانس نے ٓار بی ایف۔‘‘گی

 اور پرنٹ نام کے ہو،ان زائد سے روپے الکھ25 مالیت کی اثاثوں ملک بیرون کے جن والوں چھپانے اثاثے ملک

 ٹیکس انکم کہ ہے دی تجویز نے ٓار بی ایف تحت کے2019 بل فنانس۔کرسکیں نشر اور شائع میں میڈیا الیکٹرانک

 وقتی ، چیز بھی کوئی شامل میں قانون کسی دوسرے چہ اگر۔جائے کی ترمیم میں216 سیکشن کے2001 ٓارڈیننس

 پر بات اس کمشنر پر بنیاد کی ت معلوما والی ہونے موصول سے ملک بیرون بھی کسی جہاں ، ہو عمل قابل پر طور

پر طور ممکنہ جو شخص ایسا کہ گا کرے یقین  

 ہےتو واال کرنے فروخت کو اثاثوں ان شخص ایسا ہےیا ہوسکتا ملوث میں چوری ٹیکس وہ ہو سکتا چھوڑ پاکستان

 نہیں محدود تک مدت کی بازیابی کہ جو تک ہونے ختم کیس یا تک روز120 کو اثاثوں مقامی کے شخص اس کمشنر

۔ہے کرسکتا منجمد تک ہو پہلے بھی جو یا ہے  

 


