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 ٹیکس اہم سے منظوری کیآی ایم ایف  میں بجٹ لیں، مان شرائط تمام نے پاکستان

خالد حنیف گی، ہوں شامل تجاویز     
 کے حلقوں قریبی کے خزانہ وزارت اور ہیں لی مان شرائط تمام کی ایف ایم ٓائی نے پاکستان حکومت:  ٓاباد اسالم

 بجٹ وفاقی اور گئے ہو کامیاب مذاکرات سے ایم ٓائی کے حکومت پر پیکیج مالیاتی کے ڈالر ارب6 ساڑھے مطابق

 فیصد ؍17 ریٹ اسٹینڈرڈ کے ٹیکس سیلز جنرل ، ہوںگی شامل تجاویز ٹیکس اہم سے منظوری کی ایف ایم ٓائی میں

 گی، ہو عائد ڈیوٹی کسٹم فیصد ؍5 پر درٓامد کی جی این ایل ، ہے تجویز کی کرنے فیصد ؍18 کر بڑھا سے

 ڈی ای ایف صرف ، ہے امکان کا ہونے الگو سسٹم ٹیکس پرائس ریٹیل کیلئے انڈسٹری فوم اور پرنٹ ‘الیکٹرانکس

 سکیورٹیز اور جائیداد غیرمنقولہ ہونگے، جمع ارب37 مزید سے مشروبات ‘سگریٹ ‘گے ملیں ارب60 اضافی میں

 اقدامات گئے کئے سے حوالے کے ٹیکس انکم میں بجٹ وفاقی گا، بڑھے پیریڈ ہولڈنگ کیلئے ٹیکس گین کیپٹل پر

 انفراسٹرکچر گیس گی، ہوں نہ ختم کیلئے اداروں افراد مراعات کی ٹیکسوں ہونگے، جمع مزید ارب20 سے

 ارب ؍5 سے نفاذ کے ڈی ای ایف پر جوسز شدہ پیک گی، ہو عائد ڈیوٹی ایکسائز فیڈرل جگہ کی سیس ڈیویلپمنٹ

 ارب ؍6 ساڑھے مطابق کے حلقوں قریبی کے خزانہ وزارت مطابق کے تفصیالت۔ ہے توقع کی ریونیو اضافی

 بجٹ وفاقی کے سال مالی نئے۔ ہیں گئے ہو کامیاب مذاکرات سے ایم ٓائی کے حکومت پر پیکیج مالیاتی کے ڈالر

بجٹ وفاقی نئے۔ گے جائیں لگائے ٹیکس کے روپے ارب750 میں  

 ہو فیصلہ اصولی کا کرنے عائد ڈیوٹی ایکسائز فیڈرل پر گیس۔ جائیگی بڑھائی شرح کی ٹیکس سیلز پر چینی میں

 کرنے الگو ٹیکس سیلز پر قیمت پرچون کی مصنوعات کی انڈسٹری فوم اور الیکٹرانکس مطابق کے ذرائع۔ ہے گیا

 اشیاء دیگر سمیت گیس چینی، میں بجٹ کہ ہے کرائی دہانی یقین کو ایف ایم ٓائی نے حکومت۔ گیا لیا کر فیصلہ کا

 مشروبات اور سگریٹ۔ جائیگی کی فیصد18 کر بڑھا سے17 شرح معیاری کی ٹی ایس جی گی، جائیں کی مہنگی

 صنعتوں۔ ہونگی مہنگی بھی مشروبات اور سگریٹ سے جس ہے گیا کیا فیصلہ کا بڑھانے ڈیوٹی ایکسائز فیڈرل پر

 کرکے ختم چھوٹ کی ڈیوٹی کسٹمز فیصد3 پر درٓامد کی جی این ایل ہونیوالی استعمال میں پیداوار کی اوربجلی

 ہو مہنگی مزید اشیاء صنعتی اور بجلی سے جس ہے گیا کیا فیصلہ اصولی کا کرنے عائد ڈیوٹی کسٹمز فیصد5

 خام والے ہونے استعمال میں اشیاء برٓامدی اور اشیاء امدادی اداروں، لوگوں، یافتہ مراعات میں بجٹ ٓائندہ۔ جائینگی

 برقرار رعایات اور چھوٹ کی ڈیوٹی کسٹمز ایڈیشنل و ڈیوٹی کسٹمز پر درٓامد کی مشینری و پالنٹس اور مال

۔ہے گیا کیا فیصلہ کا رکھنے  


