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2019،  نومبر    06 

 

 ٹیکس وفاقی ہیں، بنتے سبب کا ضیاع کے وقت اعتراضات کے ٓار بی ایف

  محتسب
 اعتراضات بنیاد بے ضروری، غیر افسران ٓار بی ایف کہ ہے کہا نے محتسب ٹیکس وفاقی) خالد حنیف( ٓاباد اسالم

 فیصلہ کا شکایت ایک کی فنڈ ری۔ ہیں دیتے دکھائی مصر پر کرنے چیلنج کو کار دائرہ کے محتسب ٹیکس کے کر

 کے دہندگان ٹیکس اعتراضات بنیاد بے اور غیرضروری کے افسران ٓار بی ایف کہ کہا نے انہوں ہوئے کرتے

 کہ ہے کہا میں سفارشات اپنی نے او ٹی ایف۔ ہیں بنتے سبب کا ضیاع کے وقت اور مسائل میں ازالے کے شکایات

 اسکے لیکن جائیں، اٹھائے اعتراضات میں کیسز موزوں صرف کہ ہے کی تاکید کو افسران اپنے نے ٓار بی ایف

 وفاقی کے وجوہ قانونی کسی بغیر اور بنیاد بے وقت بھیجتے کمنٹ پیراوائز ٓافس محتسب ٹیکس افسران باوجود

 ہیں بنتے سبب کا تاخیر میں ازالے کے شکایات کی دہندگان ٹیکس جو ہیں اٹھاتے سواالت پر اختیار دائرہ کے ٹیکس

 فائل ریپریزنٹیشن پاس کے پاکستان صدر رویہ یہی۔ ہیں پڑتے دینا بھی جوابات مدلل کے اعتراضات ان کیونکہ

 ٓار بی ایف بھی کیخالف ان ہیں ہوتے اصالحات ادارتی مقصد کا جن سفارشات ایسی۔ ہے جاتا رکھا بھی وقت کرتے

 ہے گیا دیا فیصلہ یہ دفعہ سینکڑوں حاالنکہ ‘ہیں کرتے دائر درخواست کی نظرثانی پاس کے پاکستان صدر افسران

 کے کر نظرانداز کو فیصلوں صدارتی تمام۔ ہیں ہوتی ضروری غیر درخواستیں کی ثانی نظر کی ٓار بی ایف کہ

 کہ گیا دیا زور پر بات اس بار بار۔ ٓاتے نہیں باز سے روش کی اعتراضات ضروری غیر اور بنیاد بے افسران ٹیکس

 غیر کے ٓار بی ایف۔ کریں پیدا مسائل کیلئے دہندگان ٹیکس کہ نہ کریں پابندی کی مینڈیٹ او ٹی ایف انتظامیہ ٹیکس

 اور سفارشات کی او ٹی ایف۔ ہیں بنتے سبب کا ضیاع کا وقت قیمتی صرف اعتراضات بنیاد بے اور ضروری

 امانت پاس کے ٓار بی ایف جات بقایا کے دہندگان ٹیکس کہ ہے گیا کیا واضح یہ بھی میں روشنی کی فیصلوں عدالتی

 دہندگان ٹیکس کرکے پوری داری ذمہ اپنی بجائے افسران کے ٓار بی ایف لیکن جائیں کئے ادا جلد جلداز کہ جو ہیں

 کی رویئے اس۔ ہیں ٓاتے نظر مصر پر کرنے چیلنج کو کار دائرہ کے محتسب ٹیکس وہ کریں، ازالہ کا شکایات کے

 کی ملک کہ جو دہندگان ٹیکس رویہ کا انتظامیہ ٹیکس۔ ہیں رہتی لٹکی مہینوں شکایات کی دہندگان ٹیکس سے وجہ

 او ٹی ایف۔ ہے رہا جا کےبڑھتا ہونے کم بجائے رویہ یہ اور ‘ہے افسوسناک کیلئے ہیں، ہڈی کی ریڑھ کی معیشت

 ضرر بے یہ۔ ہے ہوتا کرنا واپس پیسہ کا دہندگان ٹیکس میں وقت متعین کو ٓار بی ایف مقصد کا سفارشات کی

۔کریں فیصلہ میں روشنی کی قانون وہ کہ ہیں دیتے اختیار کو ٓار بی ایف کہ جو ہیں ہوتے احکامات  

 


