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  نوٹس ٹیکس کو100 ٹاپ
 شہروں بڑے نے ٓار بی ایف ہوئے اٹھاتے قدم طرف کی حصول الوسع حتی کے اہداف ٹیکس میں سال مالی رواں

 دیگر اور کھالڑیوں فنکاروں، سیاستدانوں، قدم دوسرا بعد کے کرنے تعینات کار اہل پر اسٹوروں چین میگا کے

 کر بڑھ سے وسائل اپنے جو ہے کیا فیصلہ کا بھیجنے نوٹس ٹیکس کو شخصیات ممتاز ایسی100 سمیت لوگوں

 قومی یا نہیں ہی دیتے ٹیکس تو یا پر بنا کی بدعنوانی یا رسوخ و اثر اپنے افراد یہ ہیں رہی گزار زندگی ُپرتعیش

 ہیں گئے لئے کر اکٹھے شمار و اعداد سے ذرائع مختلف میں بارے کے ان۔ ہیں رہے دے رقم سی قلیل خزانےمیں

 دارانہ ذمہ نہایت ایک کا ٓار بی ایف میں حاالت موجودہ یہ۔ ہے چالیا پتہ کا تضادات سے بہت نے محکمے اور

 لئے کے بڑھنے ٓاگے لیکن نہیں حتمی میں وصولی کی اہداف فیصد سو اقدامات دونوں متذکرہ کہ گو ہے فیصلہ

 میں دائرے کے نیٹ ٹیکس وقت اس کہ ہے تشویشناک انتہائی امر یہ۔ ہیں سکتے ہو ثابت ضرور قطرہ پہال کا بارش

 کو ٓار بی ایف میں سال مالی رواں اور ہے رہا کر ادا ٹیکس طبقہ فیصد ایک محض سے میں افراد والے ٓانے

 تحت کے اقدامات حالیہ میں ماہ ٓاٹھ پہلے خالف بر کے برسوں گزشتہ تاہم ہے کرنا حاصل ہدف کا روپے 398ہزار4

۔ ہے سامنا کا فال شارٹ کے روپے ارب 170باوجود کے اس ہے بڑھی فیصد ٓاٹھ سے سات شرح کی وصولی ٹیکس

چاہئے لگانا پتہ کا عوامل تمام ان کو حکام میں ضمن اس  

 ان کہ ہوگا یہ فائدہ بڑا سے سب سے پہنچنے تک تہہ کی بات اس۔ہے ہوا بنا چیلنج ایک فال شارٹ یہ پر بنا کی جن

 ان برٓاں مزید۔ ہے سکتا ہو ختم لئے کے ہمیشہ فال شارٹ متذکرہ سے ٓاجانے میں دائرے کے قانون کے عوامل

 ٹیکس۔ ہے سکتی پڑ ضرورت بھی کی النے ترمیم یا تبدیلی میں قوانین لئے کے بنانے پائیدار اور ٹھوس کو اقدامات

 میں معنوں صحیح ہم کر بہتربنا فیصد سو اسے ہے، ضرورت اہم سے سب کی وقت میں عزیز وطن اصالحات

۔ہیں سکتے ہو گامزن پر راستے کے خوشحالی  


