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2019،  اکتوبر    27 
 
 

گئی پہنچ تک918027 تعداد کی افراد فائلر ریٹرنز تک اکتوبر  25 
 والے کرنے فائل ریٹرنز اکتوبر،تک25 کہ ہے کہنا کا ٓار بی ایف چیئرمین)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم

 ہےلیکن ہوا اضافہ کا332818 میں مقابلے کے سال گزشتہ۔ گئی پہنچ تک918027 تعداد کی افراد

 ٓار بی ایف مطابق،چیئرمین کے تفصیالت۔ہے باقی ضرورت کی جانچنے ٓامدنی ٹیکس‘میں ضمن اس

 کی افراد والے کرنے فائل ریٹرنز تک2019اکتوبر،25 کہ ہے کہا میں ٹوئٹ اپنے نے زیدی شبر

 رواں یعنی تھی 585209 دوران کے مدت اسی سال گزشتہ کہ جو تھی گئی پہنچ تک918027 تعداد

 میں 2019 کہ تھا کہنا کا ٓار بی ایف چیئرمین۔ہے ہوا اضافہ مزید کا 332818 میں تعداد اس برس

 38اعشاریہ8242 یومیہ میں 2018 کہ جب۔ گئے کیے فائل ریٹرنز24اعشاریہ18735 اوسطًا یومیہ

 گئے بتائے میں ٹوئٹ۔ہے ہوا اضافہ فیصد 127 میں اس یعنی تھے، گئے کیے فائل ریٹرنز

۔ تھے گئے کیے فائل ریٹرنز 788389 پر طور مجموعی تک اکتوبر20 مطابق، کے اعدادوشمار

 22016 کو اکتوبر،21۔گیا دیکھا رجحان کا تیزی میں اس تک اکتوبر 25 سے اکتوبر20 کہ جب

 25619 تعداد یہ کو اکتوبر23۔گئے کیے فائل ریٹرنز 26125 کو اکتوبر22۔ گئے کیے فائل ریٹرنز

 25407 کو ٓار بی ایف کو اکتوبر25 اور گئے کیے فائل ریٹرنز 30471 کو اکوبر24۔گئی پہنچ تک

 2018 سال ٹیکس کو ٓار بی ایف میں ماضی کہ تھا کہنا کا ٓار بی ایف چیئرمین۔ہوئے موصول ریٹرنز

 ہوئی ٓامدنی اضافی روپے ارب5 سبب کے کرنے فائل ریٹرنز ٹیکس انکم الکھ چھ اضافی میں

 19 تعداد کی ان اور تھا ہوا اضافہ کا الکھ چھ میں تعداد کی فائلرز ٹیکس میں 2018 سال ٹیکس۔تھی

 میں تعداد کی ریٹرنز کہ ہے ہوسکا نہیں معلوم یہ تک اب تاہم،۔تھی ہوگئی الکھ25 کر بڑھ سے الکھ

 ضرورت کی جائزے تفصیلی میں ضمن اس۔ہوگا اضافہ کتنا میں ٓامدنی ٹیکس باعث کے اضافے

 کرنے فائل ریٹرنز پر بنیاد مدتی طویل اور ٹھوس کہ کیوں جاسکے بنایا عمل الئحہ موثر ہےتاکہ

۔گا رہے نہیں مقصد کوئی کا اضافے میں تعداد کی والوں  

 


