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2019،  ستمبر    06 
 

  کلیکشن ٹیکس اچھی
 اور جوالئی میں بجٹ حالیہ میں کانفرنس پریس روز کے بدھ نے شیخ عبدالحفیظ ڈاکٹر خزانہ مشیر وفاقی

 کو وصولی ٹیکس کی ارب580 والی پہنچنے قریب کے ہدف مقررہ کے روپے ارب644 دوران کے اگست

 ہو شروع ٓانا نظر اب نتائج کے پالیسیوں معاشی بہترین کہ ہے کی ظاہر امید ہوئے دیتے قرار افزا حوصلہ

 سیلولر دو ساتھ ساتھ کے اضافے فیصد27 میں تعداد کی والوں دینے ٹیکس ثبوت اور ایک کا جس گے جائیں

 متذکرہ کا وصولیوں میں مقابلے کے ہدف مقررہ کا اگست و جوالئی۔ ہے وصولی کی ارب70 سے کمپنیوں

 اس کارکردگی مند صحت یہ تھا، ارب318 میں مہینوں دو انہی برس گزشتہ جو ہے بنتا روپے ارب64 فرق

۔ جائے کی کوشش کی کرنے ختم کو فرق اور رہے تسلسل میں اس بھی ٓائندہ کہ ہے متقاضی کی بات

 فیصد11.63 میں مقابلے کے برس گزشتہ شرح موجودہ کی مہنگائی میں ملک کہ ہے یہ بات تشویشناک

 پہنچانے زک کو کوششوں حکومتی جو ہے نصرع وہ یہی ہے، رہا جا اوپر بدستور گراف یہ اور ہے زیادہ

 جبکہ ہے ہونا نہ پورا کا اہداف کے وصولیوں ٹیکس بھی وجہ اصل کی بڑھنے مہنگائی۔ ہے بنتا باعث کا

 کی کروڑ21 کی ملک اور ہے کرتا ادا ٹیکس ہی طبقہ دار تنخواہ واال پسنے تر زیادہ میں چکی کی مہنگائی

 ایسے بڑے چھوٹے میں تعداد کی ہزاروں تک کراچی سے خیبر۔ ہے ھالک سات محض تعداد یہ میں ٓابادی

 تنخواہیں کی مالزمین ہی نہ اور ہیں ٓاتے میں نیٹ ٹیکس خود نہ جو گی ملیں کمپنیاں اور ادارے کاروبار،

 میں ٹیکس سیلز میں ماہ دو متذکرہ میں کانفرنس پریس نے خزانہ مشیِر۔ ہیں التے پر ریکارڈ اجرتیں اور

 اکائونٹ کرنٹ اور اضافے کے ڈالر ارب2.23 میں برٓامدات فیصد،39 میں ٹیکسوں لینڈ ان ،فیصد43

 زمینی کہ ہوگا ضروری تاہم ہے؛ بات ٓائند خوش ایک جو ہے کیا ذکر بھی کا کمی فیصد73 میں خسارے

 ےسلسل اس نے وزیراعظم جائے، الئی نیچے الوسع حتی سطح کی مہنگائی ہوئے رکھتے سامنے کو حقائق

۔ہیں کی جاری بھی ہدایات میں  
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