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شبرزیدی ہے، کمی میں درٓامدات وجہ فال، شارٹ میں وصولی ٹیکس  
 ٓار بی ایف چیئرمین ہوئے کرتے گفتگو میں “ساتھ کے خانزادہ شاہزیب ٓاج” پروگرام کے جیو)رپورٹ وی ٹی( کراچی

 ٹیکس ہے، کم روپے ارب60 تقریبًا سے ہدف جو ہے کیا وصول ٹیکس روپے ارب580 میں ماہ دو ہےکہ کہا نے شبرزیدی
 ڈائریکٹر ایگزیکٹو ہے، کمی میں درٓامدات وجہ کی اس کہ ہے مثبت سے لحاظ اس فال شارٹ کا روپے ارب60 میں وصولی
 کو تشدد میں حراست پولیس جو ہے نہیں قانون کوئی میں پاکستان کہ کہا نے بالل سارہ بیرسٹر پاکستان پراجیکٹ جسٹس

 کی اے ٓائی ایف جانچ کی ویڈیو میں کیس ویڈیو جج کہ کہا نے گشکوری زاہد نیوز جیو خصوصی نمائندہ کرے، کرمنالئز
 ارب1.79 میں اگست جوالئی درٓامدات ہماری کہ کہا نے شبرزیدی ٓار بی ایف چیئرمین۔ہے میں مرحلہ حتمی میں لیب فارنزک

 ہماری تو رکھیں مدنظر کو اس ہیں، ہوتے ریکور سے درٓامدات ٹیکسز فیصد30 تقریبًا میں ہیں،پاکستان ہوئی کم سے ڈالر
 چاہتے بڑھانا کو ٹیکسز لوکل اپنے ہم ہیں نہیں مطمئن ہم باوجود کے اس ہے، گیا پہنچ تک ہدف کردہ مقررہ وصولی ٹیکس

 ہیں کرنی کم درٓامدات ہمیں کہ تھا کہنا کا زیدی شبر۔ ہوں چاہتا بہتری مزید ہے بہتر کافی کامیابی ہماری میں ٹیکسز لوکل ہیں،
 نہیں سہارا کو کمی میں درٓامدات کیلئے کرنے حاصل ہدف کا وصولی ٹیکس ہے، کرنا حاصل بھی ٹارگٹ ریونیو ساتھ اور

 معیشت کی گا،پاکستان بتاسکوں میں ٓاخر کے ستمبر متعلق سے کرنے حاصل ہدف ٹیکس کا سال مالی رواں گے، بنائیں
 وصولی ٹیکس میں سیکٹرز لوکل سے بہت ٓائے، نہیں بجٹ منی کوئی کہ ہے خواہش میری ہے، رہی چل پر سمت درست
 اینٹی ہے، ٹارگٹ ہمارا بڑھانا کو ٹیکس سیلز سے سیکٹرز ہیں،لوکل کررہے کوشش پوری کیلئے اس نہیں مطابق کے خواہش

 جامع ایک ہم ہیں، جارہے بھی پیچھے کے پروفیشنلز والے دینے نہ ٹیکس ساتھ کے ٹریڈ سیل ہول ریٹیل اور ڈرائیو اسمگلنگ
 تو رکھتے کم ہدف کا وصولی ٹیکس کہ کہا نے زیدی شبر۔ گا لگے وقت میں ٓانے نتائج ہیں کررہے کام پر عملی حکمت
 ایکسپورٹ ہیں، چاہتے رکھنا بلند جذبہ کا کامیابی کر رکھ بلند ہدف کا وصولی ٹیکس ، ہوجاتا کم بھی جذبہ کا کامیابی

 کو معیشت ، ہیں کررہے سختی پر ریکوائرمنٹ کی کارڈ شناختی ہیں، ٓائے لے میں سسٹم ٹیکس کو سیکٹر زیروایڈڈ
 روزگار اور انڈسٹریالئزیشن میں جس گے بڑھیں طرف کی معیشت ایسی گے، بڑھائیں ٓاگے کوشش کیلئے بنانے دستاویزی

 دینے خدمات مہنگی اور اسکولوں مہنگے اسپتالوں، مہنگے کہ تھا کہنا کا زیدی شبر۔ ہو نہ دبأو پر والوں دینے ٹیکس لیکن ہو
 کو مسائل بنیادی کے ٹیکس کے پاکستان ہے، ٹارگٹ ہمارا النا میں نیٹ ٹیکس انہیں ہیں نہیں میں سسٹم ٹیکس لوگ جو والے

 سے ٓافیسر ٹیکس اور جائیں طرف کی ٓاٹومیشن زیادہ سے زیادہ کہ ہے کوشش ہماری ہیں، کررہے کوشش بھی کی کرنے حل
 پاکستان پراجیکٹ جسٹس ڈائریکٹر ایگزیکٹو۔ کریں ادا ٹیکس پر طور رضاکارانہ لوگ اور پڑے کم سے کم واسطہ کا عوام

 تو کیے جمع شمار و اعداد متعلق سے ڈسٹرکٹ ٓاباد فیصل متعلق سے تشدد میں حراست پولیس کہ کہا نے بالل سارہ بیرسٹر
 میں ان تھے، ہوئے جاری سرٹیفکیٹس میڈیکولیگل پر جن تھے کیسز وہ تھے،یہ ملے کیسز1800 کے مدت کی سال چھ

 فار کمیشن نیشنل تھا، ہوا ساتھ کے ٓادمیوں اور عورتوں تشددبچوں، جنسی شدید میں جس تھا کنفرم ٹارچر میں کیسوں1400
 افسر پولیس بھی کسی سے میں کیسوں1400 ان باوجود کے گزرنے سال ٓاٹھ مطابق کے رپورٹ انکوائری کی رائٹس ہیومن

 پولیس جو ہے نہیں قانون کوئی میں پاکستان کہ تھا کہنا کا بالل سارہ بیرسٹر۔ گئے کیے نہیں فائل چارجز کرمنل کیخالف
 نمائندہ۔دے قرار کرمنالئز کو تشدد جو ہے ضروری بہت کرنا منظور قانون ایسا ایک کرے، کرمنالئز کو تشدد میں حراست

 حتمی میں لیب فارنزک کی اے ٓائی ایف جانچ کی ویڈیو میں کیس ویڈیو جج کہ کہا نے گشکوری زاہد نیوز جیو خصوصی
 کا یوسف خرم اور بٹ ناصر میں بنانے کے ویڈیو اس ہے، ٓاسکتی سامنے رپورٹ حتمی میں روز چند ٓائندہ ہے، میں مرحلہ
 بٹ ناصر میں معاملہ اس یوسف خرم ہیں، باہر سے ملک بٹ ناصر جبکہ ہیں ہوچکے گرفتار یوسف خرم ہے، اہم بہت کردار

 بٹ ناصر ٓاواز جبکہ تھی بنائی نے یوسف خرم ویڈیو یہ تھی، گئی کی ریکارڈ میں ء2019 فروری ویڈیو یہ ہے، رہا ساتھ کے
 خرم تھا، شامل بھی میں میٹنگ والی ہونے ساتھ کے ملک ارشد جج میں ء2019 فروری یوسف خرم تھی، کی ریکارڈ نے

 بٹ ناصر میں ہوٹلوں دو یوسف خرم میں عرب سعودی تھا، کیا سفر ساتھ کے ملک ارشد جج بھی کیلئے عمرے نے یوسف
 تھاجبکہ گیا کیا ریکارڈ حصہ کچھ کا اس میں مکہ ہوٹل انجم تھا، گیا کیا ریکارڈ حصہ کچھ کا ویڈیو بھی وہاں تھا، ساتھ کے
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 حکومت کہ کہا ہوئے کرتے پیش تجزیہ نے خانزادہ شاہزیب۔گیا کیا حاصل میں ہوٹل پک اینڈ موو میں مدینہ حصہ دوسرا
 اس ہیں، ٓارہے نظر سامنے اقدامات پر لیول چھوٹے یا ہو پر لیول بڑے ہے، کررہی ڈأون کریک بھی کیخالف چوری ٹیکس

 وی ٹی نجی ایک نے ٓار بی ایف کو اپریل26 مطابق کے خبر والی ہونے شائع میں نیوز دی ٓائی، سامنے کو پیر مثال ایک کی
 کی کیلئے بچنے سے ٹیکس بیانی غلط یہ اور ہے کی بیانی غلط میں ریٹرنز ٹیکس اینے نے انہوں کہ بھیجا نوٹس کو چینل
 بہتری کی معیشت قوانین یہ حاالنکہ کیا استعمال غلط نے چینل اس کا قوانین پاکستانی کیلئے بچنے سے ٹیکس ہے، گئی

 تحقیقات مکمل نے ٓار بی ایف پھر اور گیا پہنچایا نقصان کو خزانے قومی کے کر استعمال غلط کا ان مگر گئے بنائے کیلئے
 اس بعد کے تحقیقات کی سال ایک ہے، کیا طلب ٹیکس کا روپے کروڑ99 کا سال ایک سے چینل وی ٹی نجی اس بعد کے
 سے چینل وی ٹی اور کیں تحقیقات تک ماہ دو کی معاملہ اس نے ٓار بی ایف ہے، گیا کیا طلب کروڑروپے 99 کا سال ایک

 نے نمائندوں کے چینل لکھے، خطوط کو نمائندوں کے چینل اس نے ٓار بی ایف ہے، وائی ٓار اے چینل یہ کیں، طلب تفصیالت
 بنتا ٹیکس جو پھر اور کیں تحقیقات کی ماہ دو نے ٓار بی ایف گئیں، دی پریزنٹیشنز ہوئیں مالقاتیں دوران اس دیئے، جوابات

 ٓار بی ایف کیا، ٓاغاز کا تحقیقات کی اس میں اپریل سال رواں نے ٓار بی ایف مگر ہے کا ء2013 معاملہ یہ کردیا، چارج وہ تھا
 کمپنی شور فٓا یہ بھیجے، کو کمپنی شور ٓاف روپے ارب ڈھائی نے چینل اس کہ چال پتہ تو لیا جائزہ کا دستاویزات جب نے
 ظاہر میں مد کی کاسٹ ٹرانسمیشن رقم یہ نے چینل پھر گئے، دیئے بھیج روپے ارب ڈھائی جسے ہے اپنی کی چینل اس

 دینا نہ ٹیکس تاکہ کردیئے ظاہر میں مد ایک اسی پیسے تمام نے چینل لئے اس پڑتا، دینا نہیں ٹیکس میں مد اس کیونکہ کردی
 متعلق سے روپے اربوں ان نے ٓار بی ایف جب اور دی بھیج میں ٓاڑ کی مد مخصوص اس رقم ساری نے چینل اس پھر پڑے،
 موجود پاس اپنے اور لیا جائزہ کا معاہدہ اس نے ٓار بی ایف جب کہ ہے یہ بات اہم دکھادیا، معاہدہ پرانا نے چینل تو پوچھا

 چیزیں کی مطلب اپنے میں معاہدے اس میں بعد اور ہے کی جعلسازی نے چینل کہ چال پتہ تو لیا جائزہ کا اس سے ریکارڈ
 شور ٓاف کمپنی ایک سے میں ان ہیں کمپنیاں چار تین کی چینل اس کہ چال پتہ میں تحقیقات کی ٓار بی ایف ہیں، کردی شامل

 کم ٹیکس کر لے سہارا کا قوانین تاکہ رہا کرتا میں کمپنیوں ہی ان اپنی منتقلی کی پیسوں چینل یہ ہے، میں دبئی اور ہے
 پہلے مواد واال چلنے پر وی ٹی کو کمپنی شور ٓاف ہی اپنی چینل یہ کہ چال پتہ بھی یہ بعد کے تحقیقات کی ٓار بی ایف کردیں،

 لیتے رعایت سے حکومت میں مد کی ایکسپورٹ اور ہیں کررہے ایکسپورٹ کونٹینٹ وہ کہ کرتے اختیار موقف اور بیچتا
 ہی اپنے الکر واپس کونٹینٹ وہ سے کمپنی شور ٓاف ہی اپنی چینل یہ پھر ہے، دیتی رعایت حکومت پر ایکسپورٹ کیونکہ

 ہے کہنا کا وی ٹی نجی سے حوالے اس ہے، کا کمپنی شور ٓاف بلکہ ہے نہیں ہمارا مواد یہ کہ کہتے اور چالدیتے پر چینل
 ایف بہرحال جاسکتا، کیا نہیں موازنہ سے چینلز دوسرے کا اس ہے الگ ماڈل بزنس کا ان ہے، ہورہی زیادتی ساتھ کے ان کہ
 ریونیو سے طریقے کس ہیں، کرتے پے کوسٹ مختلف یہ سے طریقے کس چینلز دوسرے لیا، جائزہ کا شواہد تمام نے ٓار بی

 کا سال ایک سے چینل مطابق کے قوانین اپنے پھر اور سنا کو موقف کے لیا،چینل جائزہ کا سب اس ہے ہوتی اسٹریم
 معاملہ کا ٹیکس کے سال ایک کے کمپنی ایک صرف یہ کہ تھا کہنا کا خانزادہ شاہزیب۔کرلیا طلب ٹیکس کا روپے کروڑ99
 سے طرح کس طبقے طاقتور بڑے بڑے میں ملک کہ ہے جاسکتا لگایا اندازہ تو ہے گیا پہنچ تک روپے ارب ایک جو ہے

 جانچ مکمل میں معاملہ اس طرح جس نے ٓار بی ایف کہ ہے جارہی کی امید مگر ہیں کرتے کوشش کی بچنے سے ٹیکس
 بی ایف بھی میں کیسوں دیگر طرح اسی کیا فیصلہ بعد کے بین چھان پھر سنا، موقف لیا، جائزہ کا شواہد ہے،تمام کی پڑتال

 ٹیکس حکومت کی انصاف تحریک گا، پہنچائے تک انجام منطقی کو اس ٓار بی ایف بھی میں کیس اس گا، کرے کام ٓار
 گا، پڑے دینا ٹیکس کو سب کہ ہیں چکے کہہ یہ بار بار خان عمران وزیراعظم ہے، اٹھارہی اقدامات بڑے کیلئے وصولی
 کا ڈأون کریک پھر اور دیا بھی موقع ایک کو والوں کرنے چوری ٹیکس میں ماضی ذریعہ کے اسکیم ایمنسٹی نے حکومت

 منطقی وہ ہیں کرتے امید ہے کررہی اقدامات حکومت ، ہے ٓایا سامنے کیس ٹیسٹ ایک کیلئے حکومت اب مگر کیا اعالن
 کو فیصلہ کے کورٹ سپریم میں کیس ویڈیو جج کہ کہا مزید میں تجزیے اپنے نے خانزادہ شاہزیب۔ گے پہنچیں تک انجام
 تحقیقات کی معاملہ عدالت ہے، چکی دے قرار بھی مرتکب کا کنڈکٹ مس کو ملک ارشد جج عدالت ہیں، ہوگئے دن گیارہ
 اب سے وجہ کی اس ہیں، ہوسکی نہیں مکمل تک اب تحقیقات لیکن ہے کرچکی ہدایت کو اے ٓائی ایف کیلئے کرنے مکمل

 گئی کی جعلسازی میں اس یا ہے مصدقہ ویڈیو ساتھ کے بٹ ناصر کی ملک ارشد جج کہ ہے ہوسکا نہیں تعین کا بات اس تک
 پیشرفت اہم اور ایک میں کیس اس کو پیر تاہم ہے، ہوسکا نہیں ثابت تک اب یہ غلط یا ہے درست موقف کا لیگ ن ہے،

 جنجوعہ، ناصر میں والوں ہونے گرفتار ہے، کرلیا گرفتار کو ملزمان تین مزید نامزد میں کیس نے اے ٓائی ایف ٓائی، سامنے
 وصولی ٹیکس میں ماہ دو کے سال مالی کہ کہا مزید میں تجزیے نے خانزادہ شاہزیب۔ہیں شامل جیالنی غالم اور یوسف خرم
 حاصل فیصد نوے ہدف شدہ طے کہ ہے دعویٰ کا حکومت ہے، خوش حکومت سے جن ہیں ٓاگئے سامنے شمار و اعداد کے

۔ہے گیا کرلیا  
 


