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عہدیدار ٓار بی ایف متوقع، اضافہ ہفتے ٓائندہ میں ہونیوالوں مستفید ، اسکیم ایمنسٹی  
 ہوجائے ہفتے ٓائندہ فیصلہ کا ناکامی یا کامیابی کی اسکیم ایمنسٹی کہ ہے کہنا کا ذرائع ٓار بی ایف)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم
 حاصل ٹیکس روپے ارب6اعشاریہ1 ذریعے کے ڈکلیئریشنز زائد سے ہزار2 تک اب نے ٓار بی ایف کہ گا،جب
 کیے خبردار سے جانب کی عہدیداروں اعلیٰ دیگر کے حکومت اور خان عمران اعظم مطابق،وزیر کے تفصیالت۔کیاہے
 زائد سے ہزار2 جو تک اب اور ہے ٓایا نہیں سامنے ردعمل خواہ خاطر پر اسکیم ایمنسٹی ٹیکس باوجود کے جانے

 نے عہدیدار اعلیٰ کے ٓار بی ایف۔ہے روپے ارب6اعشاریہ1 صرف ٹیکس کردہ ادا کا اس ، ہیں گئی کرائی ڈکلیئریشنز
 ہیں ہوچکی موصول ڈکلیئریشنز زائد سے ہزار2 تک اب ہمیں کہ ہے بتایا ہوئے کرتے بات سے نیوز دی روز کے ہفتے

 تعداد کی والوں ہونے مستفید سے اسکیم ایمنسٹی کہ تھا کہنا کا ان۔ ہے روپے ارب6اعشاریہ1 ٹیکس کردہ ادا کا جس۔
 اگر کو صارفین سے جس ہے کیا مرتب بھی کار طریقہ ایسا نے ٓار بی ایف۔ہے توقع کی ہونے اضافہ ہفتے ٓائندہ میں
ایف میل۔ ای بذریعہ وہ تو ہے غلطی کی طرح کسی میں ریکارڈ کے ان کہ لگے  
 ایف فائلر نان یا فائلر بھی کوئی جہاں ہے کیا افتتاح کا نظام پروفائلنگ ٹیکس نے ٓار بی ایف۔ہیں کرسکتے ٓاگاہ کو ٓار بی
 طرح کس کی اس پاس کے ٓار بی ایف کہ جاسکے بنایا یقینی یہ تاکہ ہے کرسکتا حاصل رسائی تک اعدادوشمار ٓار بی
 پڑتال جانچ بھی خالف کے کسی کو اعدادوشمار ان کہ تھا کیا دعویٰ نے ٓار بی ایف چیئرمین۔ہیں موجود تفصیالت کی
 چوروں ٹیکس بڑے50 ٓار بی ایف پر ہونے پوری معیاد کی اسکیم ایمنسٹی روان تاہم،۔جاسکتا کیا نہیں استعمال لیے کے
 ذریعے کے اس تھی گئی دی اسکیم ایمنسٹی جو میں حکومت دور کے لیگ ن۔ہے رکھتا ارادہ کا ڈائون کریک خالف کے

 ارب1040 میں اس۔ تھے گئے کیے حاصل روپے ارب124 سے اثاثوں مجموعی کے روپے ارب2500 میں2018
 پر طور مجموعی میں اس۔تھے شامل بھی اثاثے مقامی کے روپے ارب1460 اور اثاثے ملکی غیر کے روپے

 مقامی۔تھیں شامل ڈکلیئریشنز ملکی غیر5929 اور ڈکلیئریشنز مقامی76960 میں جس تھیں، گئی کی ڈکلیئریشنز82889
 سے اسکیم ایمنسٹی ٓاخری۔گئے کیے بازیاب روپے ارب47 سے اثاثوں ملکی غیر اور روپے ارب77 سے اثاثوں
 اسکیم ڈکلیئریشن اثاثہ برائے)ڈی ٓائی ایس پی(شناخت سلپ پے لیئریشنزکیڈک اب۔تھے گئے کیے حاصل ڈالرز ملین436

 ارب6اعشاریہ1 سے جس ، ہے کرچکی تجاوز سے2800 تعداد کی ڈکلیئریشنز مجموعی کہ ہے ہوتا ظاہر سے2019
 اور ہیں ہوئی موصول ڈکلیئریشنز کچھ روزبھی کے ہفتے ہمیں کہ تھا کہنا کا ذرائع سرکاری۔ہیں گئے کیے حاصل روپے

 ٹیکس اور کیا خطاب مرتبہ تین مسلسل سے قوم نے خان عمران اعظم وزیر۔ہے ہورہا اضافہ ٓاہستہ ٓاہستہ میں تعداد کی ان
 ان حکومت اور ہیں اعدادوشمار تمام پاس کے ٓار بی ایف کہ کہا اور کی درخواست کی ہونے مستفید سے اسکیم ایمنسٹی
 قیمت کسی وہ کہ ہے کرچکا واضح ٓار بی ایف۔گے اٹھائیں نہیں فائدہ سے اسکیم اس جو گی لے ایکشن خالف کے لوگوں

 کی ساتھ کے جرمانے میں بعد ادائیگی کہ جب ، ہیں جاسکتی کی ڈکلیئریشنز تاہم۔ گا دے نہیں توسیع پر اسکیم ایمنسٹی پر
 کے ہفتے سے سرور عتیق حامد ڈاکٹر پالیسی ریونیو لینڈ ان رکن اور ٓارترجمان بی ایف جب میں ضمن اس۔ہیں جاسکتی

 پر سائٹ ویب کو ڈیٹا کے ان کوئی اگر گاکہ الئے کار طریقہ ایسا ٓار بی ایف کہ تھا کہنا کا ان تو گیا کیا رابطہ روز
 فروخت کار نے کسی اگر کہ تھا کاکہنا ان۔ گا کردے اصالح کی معلومات بھی کسی وہ تو گا کرے چیلنج ساتھ کے ثبوت
 متعلقہ میں صورتحال ایسی۔گا جائے سمجھا غلط کو معلومات ایسی تو ہوئی نہیں منتقل پر نام کے خریدار وہ اور کی

 میں صورت کی غلطی کسی کہ تھا کہنا کا ان۔ہوگی کرنا کوشش کی کرنے درست ریکارڈ سرکاری کو کنندہ استعمال
 ٓار بی ایف کہ تھا کہنا کا ذرائع تاہم،۔گا کردے درست تفصیالت کی اس ٓار بی ایف اور ہے سکتا بھیج میل۔ای صارف
 تاکہ ہے سکتا سوچ میں بارے کے دینے موقع تحت کے منصوبے مجوزہ اپنے لیے کے کرنے وسیع کو کار دائرہ ٹیکس
 متعلق سے روی سست کی اسکیم ایمنسٹی رواں۔کرسکے درستگی میں اعدادوشمار گئے دیئے پر سائٹ ویب اپنی

 کی اس ہی میں اس کہ ہےکیوں حامل کا اہمیت بہت ہفتہ اگال متعلق سے قسمت کی اسکیم ایمنسٹی کہ تھا کہنا کا عہدیدار
 ، پاکستان کہ کیوں جاسکتی دی نہیں لیے اس توسیع میں اسکیم ایمنسٹی کہ تھا کہنا کا ان۔ہوگا فیصلہ کا ناکامی یا کامیابی

۔ہے ہورہا داخل میں انتظامات ایف ایم ٓائی  


