
فنانس بل2018،عوام کو ریلیف فراہم کرنے سے حکومتی آمدنی پر 5ارب
روپے تک منفی اثرات کا اندیشہ

jang.com.pk/news/494803

اسالم آباد(مہتاب حیدر)فنانس بل2018‘ عوام کو ریلیف فراہم کرنے سے حکومتی آمدنی پر 5ارب روپے تک منفی اثرات

کا اندیشہ ہے۔جب کہ ایف بی آر عہدیدار کا کہنا تھا کہ کمرشل برآمدکنندگان کے کم سے کم ٹیکس کو 6فیصد سے

5فیصد کیے جانے کے خاص اثرات نہیں ہوں گے کیوں کہ اس سے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے والوں کی حوصلہ

افزائی ہوگی ، جس سے آمدنی میں بہتری آئے گی ۔تفصیالت کے مطابق،ایف بی آر کے اندازے کے مطابق فنانس بل

2018میں کھاد پر شرح ٹیکس میں کمی کرکے ریلیف فراہم کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس کےآئنده مالی سال

2018-19کی آمدنی پر تقریبًا5ارب روپے کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ایف بی آر کے ایک اعلٰی عہدیدار نے جمعے

کے روز دی نیوز کو بتایا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان فنانس بل کے حوالے سے ریلیف فراہم کرنے پر جو

اتفاق رائے ہوا ہے ، اس کے 5ارب روپے تک کے منفی اثرات ہوسکتے ہیں اور اب صدر پاکستان کی جانب سے بل

2018کی منظوری دیئے جانے کے بعد یہ پارلیمنٹ ایکٹ بن جائے گا۔تمباکو پر 10روپے فی کلو گرام کے بھاری ٹیکس

کو واپس لیے

جانے کے بعد حکومت نے سگریٹوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ کردیا ہے، اسی سبب بھاری ٹیکسوں

کے واپس لیے جانے کے بعد آمدنی پر کوئی خاص اثرات مرتب نہیں ہوئے۔فنانس بل 2018میں ترامیم کے سبب نیٹ

منفی اثرات 91اعشاریہ179ارب سے بڑھ کر 96اعشاریہ 179ارب تک پہنچ گئے ۔جب کہ کسٹمز ڈیوٹی ترامیم کے

آمدنی پر پڑنے والے اثرات کا تاحال علم نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے فرٹیالئزر سیکٹر کے اہم جزو (راک

فاسفیٹ)پر سیلز ٹیکس کو 17فیصد سے کم کرکے 10فیصد کرنے کے فیصلے سے آمدنی پر 2سے3ارب روپے کے

اثرات مرتب ہوں گے، جب کہ فضائی سفر پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں ڈھائی ہزار روپے سے کمی کرکے دو ہزار

روپے فی ٹکٹ کرنے کے سبب آمدنی میں 1اعشاریہ 5ارب روپے تک کا آمدنی خساره ہوسکتا ہے۔ایف بی آر عہدیدار کا

کہنا تھا کہ کمرشل برآمدکنندگان کے کم سے کم ٹیکس کو 6فیصد سے 5فیصد کیے جانے کے خاص اثرات نہیں ہوں

گے کیوں کہ اس سے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی ، جس سے آمدنی میں بہتری آئے

گی ۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ مچھلی کے بچوں پر سیلز ٹیکس میں 5فیصد تک کمی کے فیصلےاور ماچس کی ڈبی بنانے
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والی فیکٹر یو نپر ٹیکس ساخت کی تبدیلی کے آمدنی پر برائے نام ہی اثرات ہوں گے۔حکومت کو امید ہے کہ مچھلی کے

گوشت کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی میں11سے 20فیصد اضا فے کے باعث اور جپسم کی برآمدات پر 20فیصد کسٹم

ڈیوٹی اطالق کے بعد آمدنی میں اضافے کی امید ہے۔

   


