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 5550  تجویز اقدامات سخت کیلئے وصولیوں مالی کی ارب
 بجٹ ٓائندہ نے حکومت کیلئے کرنے پورا ہدف وصولیوںکا مالی روپے ارب5550) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 سے پر شعبے برٓامدی نفاذ، کا ٹیکس سے شرح پرکم ہوٹلوں میں جس۔ ہیں کئے تجویز اقدامات سخت میں

 درٓامد فون سیل موبائل ایک۔گے جاسکیں کئے حاصل روپے ارب ؍75 سے جس خاتمہ کا ریٹنگ زیرو

 کا ٹیکنالوجی لئے کے دینے وسعت کو بنیاد اورٹیکس کےساتھ شرح ڈیوٹی کم لینا واپس اجازت کی کرنے

 کےساتھ) ٹی ایس جی] ٹیکس سیلز جنرل فیصد ؍17 کو شعبے فوالدکے نے ٓار بی ایف۔ ہے شامل استعمال

 جائے کردی فیصد ؍17 ٹی ایس جی بھی پر شکر۔ ہے دی تجویز کی النے میں وصولیوں ٹیکس کی معمول

 وصولیوں مالی اضافی کی روپے ٹریلین ایک۔ جائےگا الیا میں نیٹ ٹیکس کو ڈی ای ایف پر مشروبات۔ گی

 کے وصولیوں جہاں ہے دی تجویز کی دینے قرار الزمی رجسٹریشن کی اداروں ان نے ٓار بی ایف لئے کے

 متعلق سے اکائونٹس نامی بے سے شعبے بینکنگ نے ٓار بی ایف۔ ہیں نصب مشین کارڈ کریڈٹ لئے

 بڑے اکثر کہ ہوا معلوم سے پڑتال جانچ کی اکائونٹس کے کمپنیوں۔ ہے دیا زور پربھی کرنے فراہم معلومات

 کر دے قرار مستثنیٰ سے ادائیگی ٹیکس کو کنندگان برٓامد ہےکہ غور زیر بھی تجویز یہ۔ ہیں نامی بے ڈیلرز

 ساالنہ ٓامدنی ٹیکس قابل حکومت۔ جائے بنایا یقینی کو کرنے داخل ریٹرن ساتھ کے گوشواروں کے اخراجات

روپے الکھ ؍8 کر ہٹا سے الکھ ؍12  

 مطمئن کو مشیر کے وزیراعظم پہلے لئے کے عملدرٓامد پر تجویز اس لیکن۔ ہے کررہی غور بھی پر کرنے

 ڈیلرز اور کنندگان تقسیم کو مینوفیکچررز ےکہ جارہہ کرنے الزمی بھی کو بات اس ٓار بی ایف۔ ہوگا کرنا

 بھی تبدیلی میں قانون ٹیکس انکم میں بجٹ ٓائندہ۔ ہوگا بنانا یقینی کو کرنے داخل گوشوارے سے جانب کی

۔ہے متوقع  


