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نامکمل معلومات کی اثاثوں اور اکأونٹس بینک جائیداد، پر سائٹ ویب ٓار بی ایف  
 اثاثوں اور اکائونٹس بینک کے ،ان جائیدادوں کی لوگوں پر سائٹ ویب سے جانب کی ٓار بی ایف) الرب منہاج سید( کراچی

 گئی کی ظاہر پر نام کے ان جو جائیدادیں اور اکائونٹ بینک بعض بلکہ ہے نامکمل وہ ہے گئی کی لوڈ اپ جو معلومات کی
 بھی نام کے بینکوں ان طرح اسی۔ گیا کیا نہیں ہی شامل کو اس ہے کی ان جوپراپرٹی طرح نہیں،اس ہی ہیں کی ان وہ ہیں

 فروخت وہ جو ہے گیا کردیا شامل میں نام کے ان بھی کو گاڑیوں ان نہیں ہی اکائونٹ کا ان میں جس ہیں گئے کردیئے شامل
 نام کے مالک اصل پر کرانے نہ منتقل اوقات بعض گاڑیاں اور پراپرٹی ہوئی کی فروخت ہےکہ یہ وجہ کی اس ہیں کرچکے

 پاس کے جس ٓادمی وہ ہر پر پورٹل الے و جانے کی شروع سے نام کے معلومات پر سائٹ ویب کی ٓار بی ایف۔ ہیں رہتی ہی
 ہے، سکتا دیکھ کو معلومات پر پورٹل موجود میں بارے اپنے ذریعے کے نمبر کارڈ شناختی اپنے وہ ہے کارڈ شناختی قومی

 اپنا پر فون موبائل لئے کے کرنے حاصل ورڈ پاس ہیں، گئی کی لوڈ اپ معلومات کی سب فائلرز نان اور فائلر میں اس
 لوڈ اپ کرکے استعمال کو اس اور ہوگا موصول کوڈ ایک بعد کے جس ہے جاسکتا بھیجا پر9966 کر لکھ نمبر کارڈ شناختی

 ہونگے کرنے ادا روپے ؍500 لئے کے حصول کے ورڈ پاس کو فائلرز ،نان ہے جاسکتا دیکھا کو معلومات والی جانے کی
 نہ معلومات والی جانے کی لوڈ اپ سے جانب کی ٓار بی ایف کہ ہے کہنا کا ذرائع۔ نہیں فیس کوئی لئے کے فائلرز جبکہ

 گیا کیا میں عجلت بہت کام یہ چونکہ کہ ہے کہنا کا ماہرین ٹیکس۔ ہوگیاہے بھی تبدیل میں ٓاپس ڈیٹا بلکہ ہے نامکمل صرف
 گئی کی فراہم میں اس معلومات جو ہے کیا لوڈ اپ پر پورٹل اپنے نے ٓار بی ایف کو جس ہے گیا لیا سے نادرا ڈیٹا تمام اور
 کے سب ان تاہم ہیں شامل پراپرٹیز اور یوٹیلیٹیز سفر، ملک بیرون ملکیت، کی گاڑیوں انشورنس، اکائونٹس، بینک میں ان ہیں

لوڈنگ اپ۔  نہیں مکمل معلومات والی جانے کی فراہم میں بارے  Error گیے کردیئے شامل اثاثے ایسے سے بہت باعث کے 
 ڈیٹڈ اپ اور مکمل ڈیٹا واال جانے لیا سے نادرا کہ بتایا کو جنگ نے ماہر ٹیکس سینئر ایک۔ نہیں ہی ہیں کے اس کہ جو ہیں

 وہ جبکہ ہے شامل میں اکائونٹ کے نادرا وہ تو ہے کردیا بند کر کھول اکائونٹ بینک کوئی اپنا نے کسی اگر کیونکہ نہیں
 خریدار باعث کے ہونے نہ رجسٹرڈ بھی دین لین کی گاڑیوں اور پراپرٹی طرح ،اسی ہے ہوچکا بند پہلے برس کئی اکائونٹ

 پراپرٹی خریدار کہ ہے پریکٹس کی معمول لئے کے فروخت و خرید کی گاڑیوں اور پراپرٹی ہوئیں، نہیں منتقل پر نام کے
 دوسرے ٓاگے کر خرید اسے تحت کے معاہدے کے پرچیز سیل بلکہ کراتا نہیں منتقل پر نام اپنے کو اس بعد کے خریدنے
 اور پراپرٹی۔ ہے جاری تک خریداروں کئی سلسلہ یہ اور ہے کماتا منافع اپنا طرح اس اور ہے کردیتا فروخت کو خریدار

 ہے جاتی کردی فروخت کو تیسرے اور دوسرے سے ایک وہ اور ہے ہوتی نام کے مالک اصل چونکہ رجسٹریشن کی گاڑی
 نام کے مالک پہلے گاڑی اور پراپرٹی میں کاغذات سرکاری سے وجہ کی جس کراتا نہیں منتقل پر نام اپنے اسے خریدار اور
 گئی کی شامل میں نام کے اس پر سائٹ ویب گاڑی اور پراپرٹی وہی اور ہے ہوتا کرچکا فروخت وہ جبکہ ہے رہتی ہی پر

 اسی ، گئے کئے نہیں شامل بھی نام کے اداروں تعلیمی نمبر، فون موبائل کا صارف میں معلومات والی جانے کی لوڈ اپ ہے،
 اور دیگر ٹیکس ہولڈنگ ود دو صرف پر پورٹل لیکن ہے کرتا ادا ٹیکس ودہولڈنگ کے قسم ؍8 سے ؍7 صارف ایک طرح
 میں اس کیں چیک معلومات اپنی پر پورٹل کے ٓار بی ایف نے اس کہ بتایا نے صارف ایک۔ ہیں گئے کئے شامل کے بنکس

 کو معلومات غلط کو صارف کسی اگر ہیں، غلط وہ ہیں گئی کی فراہم معلومات جو میں بارے کے ڈیٹا موبائل اور ٹریولنگ
 بتا کو ٓار بی ایف کرکے رابطہ پر اس صارف تاکہ گیا دیا نہیں بھی ایڈریس میل ای کوئی لئے کے اس ہوتو کروانا صحیح
 کہ ہے کہنا کا ماہرین ٹیکس۔ جائے کرلیا ٹھیک اسے ہے گیا کیا شامل کو معلومات غلط میں بارے کے اس کہ سکے

 صاف چیز ہر ہے سکتا دیکھ چاہے جب ڈیٹا میںمکمل بارے اپنے ٓادمی ہر سے اس ہے اقدام اچھا ایک یہ پر طور مجموعی
 ہے ضروری لئے کے اس ہوگا کرنا دور کو جن ہیں خامیاں میں اس لئے اس ہے میں مرحلے ابتدائی کام یہ چونکہ تاہم ہوگی

 کے ٓار بی ایف کہ ہے بھی یہ تاثر عام ایک جائے بنایا ٓاسان کو پورٹل ویب اور جائے کیا بحال کو اعتماد کے صارف کہ
 معلومات گئی کی فراہم سے جانب کی نادرا جانب دوسری۔ ہوگا بنانا دوست عوام ،اسے نہیں کام ٓاسان سمجھنا کو سائٹ ویب
 موجود پر ڈیٹاہٹادیاگیاہے،سائٹ کا ٹیکس گئے کیے ادا پر اثاثوں اور انکم کی صارف سے سائٹ ٓار بی ایف مطابق کے

۔ہیں گئی کی لوڈ اپ ہوئے رکھتے مدنظر کو بلوں کے گیس اور بجلی سی، ٓائی این سی تفصیالت  
 
 


