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2020، جنوری   02 
 

 15اور کرنسی زائد سے ڈالرز ہزار 10 تبدیلیاں، اہم میں قوانین کسٹم ٹیکس،

 غیر مقرر، سزائیں اور جرمانے بھاری پر جانے لے سونا زیادہ سے تولے

  پابندیاں پر بیوٹرز ڈسٹری رجسٹرڈ
 اہم میں قوانین کسٹم اور ٹیکس تحت کے جس ہے گیا دیا کر جاری ء2019 ٓارڈیننس ترمیمی قوانین ٹیکس) جنگ نمائندہ(  ٓاباد اسالم

 سزائیں اور جرمانے بھاری پر جانے لے ملک بیرون سونا زائد سے تولے15 اور کرنسی زائد سے ڈالر ہزار ؍10 ہیں، گئی کی تبدیلیاں
 سزائےقید تک سال14 زیادہ سے زیادہ میں صورت کی جانے لے ملک بیرون پالٹینم اور چاندی ، سونا ، کرنسی ہیں، گئی کی مقرر
 کروڑ ؍10 ہے، گیا کردیا قائم پروسکیشن اینڈ الء جنرل ڈائریکٹر گی، جاسکیں دی سزائیں کی جرمانے تک گنا ؍10 کا مالیت کل اور

 کروڑ ؍3 تحت کے سیلز ٓاف پوائنٹس گیا، دیا کر فیصد ؍0.5 کے کر کم سے فیصد ؍1.5 کو ٹیکس اوور ٹرن پر اوور ٹرن تک روپے
۔ہے گیا کیا ٹارگٹ کو افراد ترین امیر   

 

 ٓار بی ایف نے احمد عاصم ٹی ٓائی ممبر اور غنی جاوید پالیسی کسٹم ممبر ، سرور عتیق حامد ٓارڈاکٹر ٓائی پالیسی ممبر کے ٓار بی ایف
 رجسٹرڈ غیر ، ہیں رجسٹرڈ750 ہزار ؍4 صرف سے میں ریٹیلرز بڑے ہزار 20کہ بتایا ہوئے دیتے بریفنگ میڈیاکو میں ہیڈکوارٹر
 ٓاج تھا، مطالبہ ایفکا ٹی اے ایف ٓارڈیننس ترمیمی ٹیکس کردیں، قائم کمیٹیاں کیلئے تاجروں گئیں، دی لگا پابندیاں پر بیوٹرز ڈسٹری

 میں وصولی ٹیکس ہے، حاصل استثنیٰ ٹیکس کو فاٹا اور بلتستان گلگت ، کشمیر ٓازاد ، گے کریں پیش میں پارلیمنٹ) کو جمعرات(
۔ہوا اضافہ   

 

 پر سفارشات و تجاویز کی بھجوانے ذریعے کے زربینکوں ترسیالت میں اجالس زیرصدارت کی شیخ حفیظ خزانہ مشیر جانب دوسری
۔گیا غورکیا   

 

 دسمبر ؍27 بعد کے دستخط کے مملکت صدر ، ہے گیا دیا کر جاری ء2019 ٓارڈیننس ترمیمی قوانین ٹیکس مطابق کے تفصیالت
 میں قوانین کسٹم میں ٓارڈیننس پر مطالبے کے فورس ٹاسک ایکشن فنانشل ہے، ہوچکا الگو ڈیننس ٓار ترمیمی قوانین ٹیکس سے ء2019
 جرمانے جانےپر لے سونا زیادہ سے تولے ؍15 اور جانے لے ملک بیرون زائد سے ڈالر ہزار ؍10 نقد سے پاکستان کرتےہوئے ترمیم
۔ہے گئی کردی مقرر سزائیں اور  

 

 اور قید سزائے تک سال14 زیادہ سے زیادہ میں صورت کی جانے لے کرنسی نقد ملک بیرون کی پالٹینم اور چاندی ، سونا اور کرنسی
 ہوگی، ضبط جانےکرنسی لے ملک بیرون کرنسی کی تک ڈالر ہزار 20 سے ڈالر ہزارایک10 گی، جاسکیں دی سزائیں کی جرمانے

 سزا کی قید دوسال اور جرمانہ گنا تین مساوی کے کرنسی پر جانے لے ملک بیرون کرنسی تک ڈالر ہزار 50 سے ڈالر ایک ہزار20
 سال سات اور جرمانہ گنا چار کے رقم اس پر جانے لے ملک بیرون کرنسی تک ڈالر الکھ ایک سے ڈالر ایک ہزار 50 ضبطگی، اور
 لے ملک بیرون کرنسی نقد تک ڈالر دوالکھ سے ڈالر الکھ ایک گیا جائے لی کر ضبط بھی کرنسی اور گی جاسکے دی سزا کی قید

 سے ڈالر الکھ2 ، قید سزائے سال10 جرمانہ، زیادہ گنا پانچ سے مالیت کی کرنسی ساتھ کے ضبطگی کی کرنسی میں صورت کی جانے
 سزائے کم سے کم میں کیس اس جبکہ گی جاسکے دی قید سزائے سال14 اور جرمانہ گنا10 ضبطگی، کی کرنسی پر کرنسی کی زائد
۔ہوگی سال پانچ قید  

 

10  پر جانے لے ملک بیرون پالٹینم ، چاندی ، ،سونا ہے اجازت کی جانے لے ملک بیرون کےلیے کس فی کرنسی تک ڈالر ہزار
 کے ضبطگی میں صورت کی پالٹینم یا چاندی ، سونا تولہ 30 سے16 گی، ہو اورضبطگی جرمانہ کا قیمت مساوی کے دھات مذکورہ
۔گا جاسکے کیا عائد جرمانہ دگنا ساتھ  

 
 میں صورت کی تولہ100 سے تولے 51 ، قید سزائے سال ایک اور جرمانہ گنا تین ، ضبطگی میں صورت کی تولے 50 سے 31

 سال پانچ اور جرمانہ گنا چار ، ضبطگی میں صورت کی تولہ200 سے تولہ101 ، قید سزائے سال تین اور جرمانہ گنا تین ، ضبطگی
 قید ئے سزا کم سے کم میں کیس اس قید سزائے سال10 اور جرمانہ گنا پانچ ضبطگی، میں صورت کی تولہ500 سے201 ، قید سزائے

 جبکہ قید سزائے سال ؍14 اور جرمانہ گنا ؍10 ساتھ کے ضبطگی میں صورت کی زائد سے تولہ 500 جبکہ ، گی ہو سال تین مدت کی
۔گا جائے کیا قائم پروسکیشن اینڈ الء یکٹرجنرل ڈائر تحت کے ٓارڈیننس ہوگی سال پانچ سزا کم سے کم   

 


