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2020،  فروری   02 

 
 پر اشیاء کچھ سے حوالے کے بجٹ منی ٓائندہ نے حکومت)ایجنسیاں جنگ، نمائندہ حیدر، مہتاب( ٓاباد اسالم

 پر کھولنے بھی درٓامد نے حکومت ہے، کردیا شروع غور پر کرنے کم ڈیوٹیز کسٹمز اضافی اور ڈیوٹیز ریگولیٹری

 گئی پہنچ تک روپے ارب 218 کمی ریونیو دوران کے ماہ سات ابتدائی کے سال مالی رواں ہے، دیا کر شروع غور

۔ہے سرگرم لیے کے کرنے دور دشواریاں حائل میں برٓامدات ٓار بی ایف ،   

 

 ہے، ہوگیا شروع عملدرٓامد پر شرط کی کارڈ شتاختی پر خریداری کی زائد سے روپے ہزار ؍50 جانب دوسری

 ایجنٹ ہولڈنگ ود تاجر واال اوور ٹرن ساالنہ کروڑ 10 کہ ہے ہنا کا ٓار بی ایف ، ہوگی کارروائی پر ورزی خالف

۔ہوگا نہیں   

 

 مرتب اثرات برے پر معیشت سے اضافے میں ٹیکسوں کہ ہوئے رکھتے مدنظر کو بات اس مطابق کے تفصیالت

 کسٹمز اضافی اور ڈیوٹیز ریگولیٹری پر اشیاء کچھ سے حوالے کے بجٹ منی ٓائندہ نے حکومت ہیں، ہوسکتے

 ریگولیٹری کہ ہے بتایا کو نیوز دی نے عہدیدار حکومتی اعلیٰ۔ ہے کردیا شروع بچار سوچ پر کرنے کم ڈیوٹیز

۔ہے زیرغور کمی میں ڈیوٹیز   

 

 کے اس کہ کیوں جائے دیا کھول کو درٓامدات کہ یہ ایک ہیں جاسکتے کیے کام کے طرح دو کہ تھا کہنا کا عہدیدار

 کرایا عملدرٓامد سے سختی پر شرط کی کارڈ شناختی کہ یہ طریقہ دوسرا اور ہوگا اضافہ میں ریونیو میں نتیجے

 فنانس پبلک۔ ہے ہوچکی موثر پر خریداری کی زائد سے روپے ہزار50 سے 2020 فروری، یکم کہ جو جائے

۔ہے جاسکتا کیا پیش میں پارلیمنٹ تک ٓاخر کے ماہ رواں ریویو بجٹ تحت کے مینجمنٹ   

 

 اس حکومت اب لیے اس ہے جاپہنچا تک ڈالرز ارب 6 دبائو کا درٓامدات کہ ہے بتایا کو نیوز دی نے ذرائع باوثوق

 روپے ارب 218 کمی ریونیو دوران کے ماہ سات ابتدائی کے سال مالی رواں۔ ہے چاہتی النا نرمی ٓاہستہ ٓاہستہ میں

۔گا کرے شروع مذاکرات سے کل سے حکام پاکستانی مشن جائزہ ایف ایم ٓائی جبکہ۔ ہے چکی پہنچ تک   
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 ذریعے کے فرق کے نقدی کہ تھا کہنا کا عہدیدار۔ گا رہے میں ٓاباد اسالم تک روز 11 ٓائندہ مشن ایف ایم ٓائی

 اضافی اور ڈیوٹیز ریگولیٹری سے حوالے کے بجٹ منی ٓائندہ جبکہ۔ ہے جاسکتی اٹھائی پابندیاں عائد پر درٓامدات

۔ہے غور زیر بھی کرنا ختم اسے یا کمی میں ڈیوٹیز کسٹمز   

 

 کے ریونیو ضمنی تک 2020 جنوری، کہ ہے کہا میں اعالمیے اپنے روز کے ہفتے نے ٓار بی ایف اثناء دریں

۔ہیں زائد فیصد 17 میں مقابلے کے سال گزشتہ کہ جو ہیں روپے ارب 320 اعدادوشمار   

 

 سوچنا یہ۔ ہیں دکھارہے اضافہ کا تک فیصد 17 بھی اعدادوشمار مجموعی۔ ہے ممکن بھی اضافہ میں اعدادوشمار ان

۔ہے جارہا کیا جمع ٹیکس سے رفتار کی ترقی پی ڈی جی نامیاتی کہ ہے غلط   

 

 نان غیرادویات، غذائی، غیر درٓامدات، مینوفیکچرنگ، پر پیمانے بڑے کار طریقہ ٹیکس موجودہ کہ ہے یہ حقیقت

۔ہے کرتا انحصار پر وغیرہ مہنگائی اور شیلٹر   

 

 پر اضافے نامیاتی بعد کے کمی میں منافع کارپوریٹ اور اضافے میں شرح کی اجرت انحصار کا اس عالوہ کے اس

 سے مرحلے ایڈجسٹمنٹ اکنامک میکرو اشاریئے تمام یہ۔ہے نہیں پر پی ڈی جی نامیاتی انحصار کا اس کہ جب ہے،

 بڑے سے جانب کی ٓار بی ایف سال مالی رواں نمو ٹیکس فیصد؍17 مطابق کے بیان سرکاری لہٰذا ہیں رہے گزر

۔ہے کرتا نشاندہی کی وصولیوں پر پیمانے   

 

 فیصد ؍55 سے ؍50 تقریبًا میں مرحلے درٓامدی نے ٓار بی ایف کہ ہیں دکھاتے شمار و اعداد کے سال ؍5 گزشتہ

 مقامی نمو تر تمام میں ٹیکسوں۔ کردیا صفر تقریبًا کو پیداوار میں شعبے اس نے دبائو درٓامدی۔ کئے وصول ٹیکس

۔ہے نمو شرح نظیر بے میں تاریخ کی ٓار بی ایف جو۔ رہی منت مرہون کی نمو فیصد؍30 میں ٹیکسوں   

 

 کرنے داخل گوشوارے سال رواں۔ ہیں کررہے کام گھنٹے ؍12 روزانہ کےساتھ وسائل محدود افسران کے ٓار بی ایف

 حاصل کا سرگرمیاں اقتصادی ٹیکس کہ ہے ادراک کا حقیقت اس کو ٓار بی ایف۔ ہوا اضافہ فیصد؍40 میں شرح کی

۔ہے حصول   

 

 کو دشواریوں حائل میں برٓامدات ٓار بی ایف۔ ہے گیا کیا مربوط سے سرگرمیوں کاروباری کو کوششوں سال رواں

 ریفنڈ کے روپے ارب ؍120 میں مقابلے کے ارب ؍60 سال گزشتہ سال اس۔ ہے سرگرم بھی لئے کے کرنے دور

۔گئے کئے جاری  
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 الگو سے فروری یکم شرط کی کارڈ شناختی پر خریداری کی زائد سے روپے ہزار 50 میں بھر ملک اثناء دریں

۔ ہے سکتا کر کارروائی ٓار بی ایف پر ورزی خالف کی قانون۔ ہے ہوگئی   

 

 ٹرن کی تک کروڑ دس ہوگا، نہیں ایجنٹ ہولڈنگ ود تاجر واال اوور ٹرن ساالنہ کروڑ دس مطابق ٓارکے بی ایف

 سیلز۔ ہے گئی کی فیصد 0.5 کرکے کم سے فیصد 1.5 شرح کی ٹیکس اوور ٹرن پر تاجروں والے رکھنے اوور

۔گئی دی کر روپے الکھ12 کر بڑھا سے روپے الکھ6 حد کی بل کے بجلی ساالنہ لیے کے رجسٹریشن میں ٹیکس  

 

 شناختی پر فروخت و خرید سے ٓاج کہ کہا میں بیان ایک نے بلوچ اجمل صدر مرکزی کے تاجران انجمن پاکستان ٓال

 نوٹیفائی کمیٹیاں مارکیٹ مشتمل پر نمائندوں تاجر اور ٓار بی ایف میں ملک پورے۔ ہوگا اطالق کا شرط کی کارڈ

۔ہیں ہوچکی  

 

 انکم ٓاسان کا صفحے ایک میں اردو۔ ہیں چکے ھو نامزد میں کمیٹیوں مارکیٹ نمائندے تاجر زائد سے ہزار تین

 رجسٹرڈ میں ٹیکس انکم ساتھ کے سہولت اور ٓاسانی کاروبار اپنا تاجر ھے، چکا ہو جاری فارم رجسٹریشن ٹیکس

۔کروائیں  

 

 ڈی اور ہے چکا ہو قائم ڈیسک ریٹیل میں ٓار بی ایف لئے کے معاونت اور مدد کی تاجروں کہ تھا کہنا کا بلوچ اجمل

۔ھے دستیاب پر فون وقت ہر ریٹیل جی  

 

 ہم تو ہوئے درپیش مسائل عملی سے شرط کی کارڈ شناختی کو سیکٹر جس بھی پھر اگر کہ کہا نے بلوچ اجمل

۔ہیں سکتے کر رجوع بھی دوبارہ سے حکومت  

 


