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  انکار سے لینے واپس شرط الزمی کی کارڈ شناختی سے خریداروں کا ٓار بی ایف
 انکارکردیا سے لینے واپس شرط الزمی کی کارڈ شناختی سے خریداروں ٓارنے بی ایف)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم

 ارب5550 تو گئی لی واپس شق یہ سے20-2019بل فنانس کہ ہے کہنا کا سرور عتیق حامد ٓار بی ایف رکن۔ہے

 کارڈ شناختی سے خریداروں روز کے بدھ نے ٓار بی مطابق،ایف کے تفصیالت۔ ہوگا نہیں پورا ہدف ٹیکس روپےکا

 کے حصول کے توازن داخلی سے مینوفیکچررز کہ ہےجو کردیا انکار سے لینے واپس تجویز کی شرط الزمی کی

 بدھ نے کمیٹی قائمہ کی سینیٹ جانب دوسری کہ جب۔جاسکے کیا پورا ہدف کا روپے ارب5550 تاکہ تھا لیے

 دی دے شکل حتمی کو تجویز کی اضافے فیصد15 سے10 میں تنخواہوں کی مالزمین سرکاری تمام کےروز

 ٓار بی ایف۔ہے کردی روپے الکھ10 کر بڑھا سے روپے الکھ6 حد کی ٹیکس دوران کے سال مالی ٓائندہ کہ جب۔ہے

 کرتے واضح بات یہ سامنے کے خزانہ کمیٹی قائمہ کی سینیٹ نے سرور عتیق حامد ڈاکٹر ریونیوز لینڈ ان رکن کے

 جمع ٹیکس روپے ارب4500 ہم تو گئے کیے اقدامات ٹیکس کے روپے ارب516 صرف میں بجٹ اگر کہ کہا ہوئے

 اضافی ماندہ باقی بغیر کے تفصیالت کی کارڈ شناختی کے خریداروں۔ گا جائے رک عمل یہ بعد کے جس گے کریں

 ٓائندہ ہم اور گے رہیں موجود میں نیٹ ٹیکس دہندگان ٹیکس موجودہ دیگر بصورت گا جاسکے کیا نہیں جمع ٹیکس

تعلق سے ٓائی ٹی پی۔گے کرسکیں نہیں حاصل ہدف ساالنہ کا روپے ارب5550 دوران کے سال مالی  

 طرح اس کہ کیوں چاہئے بڑھنا ٓاگے ٓاہستہ ٓاہستہ کو ٓار بی ایف کہ تھا کہنا کا عزیز محسن سینیٹر والے رکھنے

 فراہمی کی کارڈ شناختی سے خریداروں نے انہوں۔ ہے ہوسکتا ڈائون شٹر میں نتیجے کے تبدیلیوں گئی کی اچانک

 ٓار بی ایف پر جس۔لے واپس یہشق سے20-2019 بل فنانس وہ کہ کہا سے ٓار بی ایف ہوئے کرتے ذکر کاخصوصی

 کا روپے ارب5550 تو گئی لی واپس شق یہ اگر کہ کہا ہوئے دیتے جواب نے سرور عتیق حامد ڈاکٹر رکن کے

 نہیں جامہ عملی کو خواہش کی کرنے وسیع کو کار دائرہ کے نیٹ ٹیکس اور گا جاسکے کیا نہیں پورا ہدف مطلوبہ

 میں جس ہوا اجالس کا خزانہ کمیٹی قائمہ کی سینیٹ میں شپ چیئرمین کی نائیک ایچ فاروق سینیٹر۔گا جاسکے پہنایا

 تجاویز مختلف پر اس۔ دی تجویز کی اضافے فیصد10 میں تنخواہ کی مالزمین سرکاری تمام نے پروین کلثوم سینیٹر

 خزانہ وزارت کی اقدام اس تاہم،۔دی دے شکل حتمی کو تجویز کی اضافے فیصد15 سے10 نے پینل سینیٹ اور ٓائیں

 کی بات اس کو حکومت حال صورت مالی کہ تھا کہنا کا ان۔کی مخالفت نے حمید عمر سیکرٹری خصوصی کے

 کہنا کا زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین۔جائے کیا اضافہ زیادہ میں تنخواہوں کی اداروں سرکاری کہ دیتی نہیں اجازت

 فاروق رضا عائشہ سینیٹر۔ہے روپے2500 بوجھ کا ٹیکس پر طبقے دار تنخواہ کے روپے الکھ12 سے الکھ6 کہ تھا

 ہندسے دوہرے مہنگائی ہےاور شکار کا گراوٹ نمو شرح پی ٹی جی کہ کہا ہوئے کرتے مخالفت سخت کی اقدام نے

 غریبوں باعث کے جس ہےکہ نہیں وجہ کوئی کی اقدامات ٹیکس سخت اتنے میں حال صورت ہےاس چھورہی کو

 کے بیٹریوں تاکہ کیں پیش تجاویز مختلف بھی نے د محمو طلحہٰ سینیٹر۔ہوجائے شکار کا مشکالت مزید زندگی کی

۔بنالیا حصہ کا تجاویز کرکے منظور نے کمیٹی سینیٹ کو کچھ سے میں ان۔جاسکے دی رعایت پر کاروبار  


