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2019،  ستمبر    26 
 
 

  سسٹم مانیٹرنگ انوائس
 کار دائرہ کا سسٹم مانیٹرنگ انوائس کیلئے روکنے چوری ٹیکس سیلز سے جانب کی ریونیو ٓاف بورڈ فیڈرل

 کے بڑھانے تک شعبوں دیگر سمیت لیٹس ٓائوٹ ریٹیل اور بیکریوں پارلروں، بیوٹی اسٹوروں، کریانہ بڑے

 اہداف مقررہ کے وصولی ٹیکس سے اس کہ ہیں رہے کر توقع پر طور بجا ماہرین معاشی کئی سے فیصلے

 وفاقی پر طور ٓازمائشی نے ٓار بی ایف سال گزشتہ کہ رہے واضح۔ ہوگی ٓاسانی میں حصول کے

۔ تھا کروایا متعارف سسٹم مینجمنٹ انوائس ریسٹورنٹ میں ہوٹلوں و ریستورانوں بعض کے دارالحکومت

 تعین کا ٓامدنی اصل تاکہ گیا رکھا منسلک سے سسٹم انٹرنیٹ کے ہوٹلوں راست براِہ کو ویئر سافٹ مذکورہ

 فیصلہ کا بڑھانے تک شعبوں دیگر دائرہ کا سسٹم اس اب۔ سکے جا بنائی ممکن وصولی کی ٹیکس کرکے

 مانیٹرنگ انوائس الیکٹرونک میں اسٹوروں یوٹیلیٹی اور پارلروں بیوٹی بیکریوں، تحت کے جس ہے گیا کیا

 ایف پر طور فوری کاپی کی انوائسز کردہ جاری کو صارفین سے مدد کی جس گے جائیں کئے نصب سسٹم

 صارفین کیلئے سدباب کے چوری ٹیکس نے ریونیو محکمہ۔ گی جائے پہنچ میں دفاتر فیلڈ کے ٓار بی

 کا ٹیکس گئے دئیے کے ان تاکہ ہے کی درخواست بھی کی کرنے طلب رسید انوائس کی سےخریداری

 وصول ٹیکس تو سے صارفین اپنے کنندگان فروخت دیگر و انتظامیہ ہوٹل کہ ہے یہ ہوتا۔ رہے ریکارڈ

 کے محصوالت میں ترقی معاشی اگرچہ۔ کراتے نہیں جمع میں ٓار بی ایف ریکارڈ کا اس لیکن ہیں کرتے

 گئے کیے کیلئے فروغ کے کلچر ٹیکس پر سطح حکومتی میں تناظر کے کردار اہم کے نظام شفاف و موثر

 عوامی ہی ساتھ لیکن ہیں رہے دے قرار مثبت باوجود کے تحفظات کچھ حلقے معاشی کو اقدامات مختلف

 کب ٓاخر باوجود کے ادائیگیوں کی ٹیکسوں تحاشا بے کہ ہیں بجانب حق میں پوچھنے یہ پر طور بجا حلقے

  بنائی ممکن فراہمی کی سہولتوں بنیادی جیسی تعلیم و صحت مفت و معیاری کیلئے ان سے جانب کی ریاست

۔گی جائے  
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