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2020،  مارچ   09 
 

 پر بینکوں برطانیہ کیلئے تھام روک کی پیسے کے کرپشن

  کریگا عائد ٹیکس نیا
 عائد ٹیکس نیا پر بینکوں کیلئے نمٹنے سے پیسوں کے کرپشن نے حکومت میں برطانیہ)  نیوز جنگ( لندن

۔سکے جا کیا جمع ٹیکس کا تک پائونڈز کروڑ ؍10 تاکہ ہے کیا فیصلہ کا کرنے   
 

 ریاستوں سوویت سابق پاکستان، نائجیریا، روس، ہی سے ہمیشہ لندن مطابق، کے ادارے رساں خبر برطانوی

۔ہے جاتا سمجھا شہر پسندیدہ میں معاملے کے چھپانے پیسہ کا کرپشن کیلئے ممالک ایشیائی اور  
 

 لیجائی سے برطانیہ پھر یا الئی برطانیہ رقم کی پائونڈز ارب ؍100 تقریبًا سال ہر کہ ہے توقع کو پولیس

۔ہے جاتی   
 

 نام کے لیوی کرائم اکنامک سوناک رشی خزانہ وزیر والے کرنے پیش بجٹ پہال اپنا کو بدھ کہ ہے توقع

 تفتیش نئے کیلئے تھام روک کی جرائم مالی تاکہ گے کریں اعالن کا کرنے عائد ٹیکس نیا پر بینکوں سے

۔سکے جا کی حاصل ٹیکنالوجی نئی اور سکیں جا کیے بھرتی کار   
 

 موسم پر معاملے اس خزانہ وزارت اور ہوگا العمل نافذ سے ء2023 اور ء2022 ٹیکس نیا یہ کہ ہے امکان

 حصہ اپنا وہ کہ گا جائے کہا سے کمپنیوں کن کہ سکے جا کیا معلوم یہ تاکہ گی کرے مشاورت میں بہار

۔ڈالیں   
 

 کوئی اب کیلئے چھپانے رقم قانونی غیر اپنی کو افراد پیشہ جرائم کہ تھا کہنا کا سوناک رشی میں بیان اپنے

 منی تاکہ گے الئیں بھی ٹیکنالوجی بہتر میں ساتھ اور ہیں رہے ال کار تفتیش نئے ہم گی، ملے نہیں جگہ

۔سکے جا بنائی یقینی تھام روک کی جرائم جیسے النڈرنگ   
 

 پیسے کے کرپشن تاکہ تھا کیا اتفاق پر پالن کرائم اکنامک نے شصخیات کاروباری اور حکومت سال گزشتہ

 میں النڈرنگ منی اور فراڈ تاکہ سکیں جا کیے پیدا فنڈز مزید کیلئے پولیس اور سکے جا کی تھام روک کی

۔سکے ہو ممکن تبادلہ سے انداز بہتر کا معلومات اور سکے جا الیا میں کٹہرے کو افراد ملوث  


