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 ایف کیلئے روکنے چوری ٹیکس پر اسٹورز میگاڈپارٹمنٹل میں شہروں بڑے بھرکے ملک
تعینات ٹیمیں ٓار بی  

 

حیدر مہتاب  
 

 اپنی میں اسٹورز چین میگا کے شہروں بڑے میں تالش کی چوروں ٹیکس پتی ارب نے ٓار بی ایف…  ٓاباد اسالم
 کرنا حاصل ہدف کا کلیکشن ٹیکس گئے کیے مقرر کیلئے سال مالی رواں مقصد کا اس ، ہے کردیا تعینات کو ٹیموں

 ہیں جارہی کی حاصل رسیدیں کی سیل سے اسٹورز ریٹیل ہزار ڈھائی میں ملک مطابق کے ذرائع ٓار بی ہے،ایف
 میں لوپ الیکٹرانک کو اسٹورز بڑے مزید ہے، گیا پایا تضاد پر پیمانے بڑے میں ریکارڈ ٹیکس اور سیل ،حقیقی

 ٹیکس ہے، کرنا حاصل ہدف ٹیکس کا ارب398 ہزار4 مقصد کا جس ہیں گئی دی کر تیز بھی کوششیں کی النے
 کے ماہ رواں مطابق کے ہوگئی،ذرائع دوگنا گروتھ میں نتیجے کے جس ہیں گئی دی کر تیز کوششیں کی حصول
 سے3 دوران کے ماہ7 گزشتہ کہ جو ہے گئی بڑھ تک فیصد8 سے7 شرح کی کلیکشن ٹیکس میں دنوں22 ابتدائی

 ہوا، اضافہ میں ریونیو ، گے ملیں اربوں میں مد کی ٹیکس سے شہروں بڑے میں نتیجے کے اس تھی، تک فیصد4
 تیل اور تنخواہوں سے جانب کی حکومت گزشتہ مطابق کے عہدیدار ٓار بی ہے،ایف فیصد13.5 شرح میں ماہ7 پہلے

 پڑا کرنا سامنا کا فال شارٹ کے روپے ارب170 سے روی سست کی ڈیولپمنٹ اور چھوٹ ٹیکس پر مصنوعات کی
 میں اسٹورز چین میگا کے شہروں بڑے میں تالش کی چوروں ٹیکس پتی ارب نے ٓار بی ایف مطابق کے تفصیالت۔ 

 کی سیل سے طریقے الیکٹرانک سے اسٹورز ریٹیل ہزار ڈھائی کے بھر ملک ہے، کردیا تعینات کو ٹیموں اپنی
 تیز بھی کوششیں کی النے میں لوپ الیکٹرانک کو اسٹورز میگا مزید نے ٓار بی ایف ہے، رہا کر حاصل بھی رسیدیں

 کے ٓار بی ایف سکے، جا کیا حاصل ہدف ٹیکس کا ارب4398 کردہ طے کیلئے سال مالی رواں کہ تا ہیں دی کر
 میں نتیجے کے جس ہیں گئی دی کر تیز کوششیں کی حصول ٹیکس کہ کی تصدیق کی اس نے ذریعے اعلیٰ ایک

 تک فیصد8 سے7 شرح کی کلیکشن ٹیکس میں دنوں22 ابتدائی کے ماہ رواں مطابق کے ہے،ان ہوگئی دوگنا گروتھ
 کے تعیناتی کی ٹیموں پر اسٹورز چین میگا۔  تھی تک فیصد4 سے3 دوران کے ماہ7 گزشتہ کہ جو ہے گئی بڑھ

 پایا تضاد پر پیمانے بڑے میں ریکارڈ ٹیکس اور سیل حقیقی کی ان نے ٓار بی ایف کہا نے انہوں سے حوالے
 گے، ملیں میں مد کی ٹیکس روپے سےاربوں شہروں بڑے میں مہینوں والے ٓانے سے اقدام ایک اس ہےصرف

 کا درستگی سال مالی رواں کہ کہا ہوئے کرتے وضاحت میں بارے کے فال شارٹ کے روپے ب ر ا170 نے انہوں
 سال اس ہم تا لیاگیا ایڈوانس زیادہ بہت نےکیلئے بڑھا محاصل کے ٓار بی ایف دوران کے سال مالی شتہ گز ہے، سال
 کہ کی وضاحت سامنے کے اعظم وزیر نے ٓار بی یف ا۔گیا کیا نہیں مجبور لیے کے منٹ جسٹ ایڈ کو ٓار بی ایف

 تا جا دیا بڑھا کو شمار و اعداد کے کلیکشن ریونیو اور ہے جاتی رک واپسی ، نہیں جواز کوئی کا لینے ایڈوانس
 پچھلی کہا نے انہوں ، ہیں ہوتے مرتب اثرات منفی پر سرگرمیوں کاروباری نجی و سرکاری سے اقدامات ان ہے،

 نتیجے کے اس کیا معطل ٹیکس جو پر کام ٹیلی نے کورٹ سپریم اور دی چھوٹ ٹیکس جو پر سیلریز نے حکومت
 کمی کی ارب70 سے چھوٹ کی ٹیکس پر پراڈکٹس ایل او پی کہ جب ہے، چکا ہو نقصان کا ارب50 تک اب میں
 کے روپے ارب170کر نکال کو عوامل ان وہ ہوا، نقصان بھی سے روی سست کی پروگرام ڈیویلپمنٹ ہوئی، واقع

 پہلے ہے، کیا اضافہ میں ریونیو نے ٓار بی یف ا تاہم کہا نے انہوں ہیں، سکتے گنوا پائی ایک ایک کی فال شارٹ
 دو نے حکومت کہا نے انہوں ہوئے بتاتے وجہ اور ایک کی فال شارٹ ریونیو ہے، 13.5 شرح کی اس میں ماہ سات
 کمی کی ڈالر بلین1.5 میں گروتھ امپورٹ کی ملک کہ تھا بھی ضروری یہ ہم تا تھے کیے ت اما اقد کیلئے ڈالر بلین
۔تھا ناگزیر لیے کے معیشت ملکی یہ ، جائے الئی  


