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2019،  مئی   25 

 

 چاہتے النا میں نیٹ ٹیکس پر طور رضاکارانہ کو لوگوں نہیں، چور ٹیکس پارلیمنٹرینز

  شبرزیدی ہیں،
 بغیر کئے ہراساں کو لوگوں کہ ہے کہا نے ی زید شبر مین چیئر ریونیوکے ٓاف بورڈ فیڈرل)جنگ نمائندہ(الہور

 کرنیوالوں نہ حاصل رجسٹریشن سیلزٹیکس سے جوالئی یکم ہیں، چاہتے النا میں نیٹ ٹیکس پر طور رضاکارانہ

 پالیسی کی ٓار بی ایف النا میں کار دائرہ کے وصولی ٹیکس زکو سیکٹر تمام کے ہوگی،اکانومی کارروائی کیخالف

 سمت اقتصادی حکومت چورنہیں، پارلیمنٹرینزٹیکس بنائینگے، ٓاسان قواعد کیلئے وصولی ٹیکس میں بجٹ ٓائندہ ہے،

 پر اکانومی کیلئے مقاصد سیاسی اپنے جماعتیں سیاسی ہے، رہی بنا پالیسی کیلئے کرنے تبدیل پر طور مکمل کو

ودجنگ افطار’ سے طرف کی گروپ جنگ اظہار کا خیاالت ان نے انہوں۔ کریں نہ سیاست ʼ  نشست خصوصی کی

 چیئر۔  کہا ٓامدید خوش کو خصوصی مہمان نے لودھی حمید سکندر کے جنگ روزنامہ۔ کیا ہوئے کرتے گفتگو میں

 ٹیکس تاکہ ہے دینا حیثیت دستاویزی کو معیشت پوری محور کا کوششوں کی ٓار بی ایف کہ کہا نے ٓار بی ایف مین

بنائے میں1962 کہاکہ نے انہوں۔ جائیں ہو ختم ابہام والے جانے پائے میں بارے کے وصولیوں  

 کمی میں روزگار اور کاری سرمایہ نے پالیسی کی دینے تحفظ کو سرمایہ والے ٓانے سے باہر تحت کے قانون گئے

 برٓامد اور کمی میں درٓامد میں ملک تاکہ ہے ضرورت کی روکنے کو منافع دیگر اور سمگلنگ کرنسی جبکہ کی

 نہیں جمع گوشوارے ٹیکس کمپنیاں رجسٹرڈ فیصد 50 اور صارفین فیصدصنعتی 90کہ کہا نے انہوں۔ ہو اضافہ میں

 ہزار41 الکھ 3صارفین صنعتی کے بجلی میں ملک کہ کہا نے انہوں۔  گے کریں کارروائی کیخالف ان ، کرارہی

 ہے 937 ہزار38 صرف رجسٹریشن کی سیلزٹیکس لیکن ہیں ہزار7 تعداد کی صارفین صنعتی کے اورگیس ہیں174

 تک2019 جون30 تحت کے سکیم ایمنسٹی ٹیکس کی کرنے ظاہر کو اثاثوں نہیں رجسٹرڈ صارفین صنعتی جو

 کرتے ذکر کا سیکم ایمنسٹی نے ٓار بی ایف چیئرمین۔  جائیں ہو رجسٹرڈ کرکے جمع ٹیکس سیلز فیصد 2پر واجبات

 جا کرائے کلیئر واجبات کے ٹیکس سیلز دیکر ٹیکس فیصد2 ہے، کم تعداد کی فائلرز ٹیکس میں پاکستان کہ ہوئےکہا

 اثاثے گی، جائے کی سازی قانون کیلئے النے میں نظام ٹیکس کو صارفین صنعتی زیادہ سے الکھ تین ہیں، سکتے

 اس وہ دیا نہیں ٹیکس سیلز میں ماضی نے جنہوں ہے گئی کی عائد شرط کی بننے فائلر میں اسکیم کی کرنے ظاہر

 کیلئے استعمال بامقصد کے ضرورتوں حقیقی ملکی حکومت کہ کہا نے زیدی شبر۔ہیں سکتے اٹھا فائدہ سے سکیم

 کے النے کار بروئے کو ذرائع متبادل کے اس کے کر کمی میں درٓامدات اور بڑھانے کو ذخائر مقامی ڈالرکے

 ٹیکسیشن موجودہ کہ نےکہا انہوں۔ سکتے چھاپےجا نہیں ڈالر لئے کے مقاصد درٓامدی کیونکہ ہے رہی کر لئےکام

 ٹیکس پر بنیاد کی مفروضہ تاکہ ہیں رہے جا کئے اقدامات ٹرم النگ اور ٹرم مڈ لئے کے کرنے تبدیل کو سسٹم

 کا فائیلر نان سے قوانین ٹیکس جبکہ ئے جا موڑا طرف کی وصولیوں ٹیکس حقیقی رخ کا اس بجائے کی وصولیوں

۔جارہےہیں کئے اقدامات لئے کے کرنے ختم تصور  


