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اسالم آباد (حنیف خالد) وفاقی وزیر اور ایف بی آر کیلئے وزیراعظم کے خصوصی معاون برائے ریونیو ہارون اختر خان

نے کہا ہے کہ صدر مملکت کے دستخطوں کے ساتھ موجوده حکومت کی پانچ سالہ معیاد کا جو آخری وفاقی بجٹ اور

فنانس ایکٹ 2018ء نافذ ہوا ہے‘ اس میں ٹیکس گزاروں اور معاشی ترقی کیلئے 70سال میں ہر حکومت سے زیاده

پرکشش مراعات و سہولیات دی گئی ہیں۔ 2008ء میں ختم ہونے والی زرداری حکومت اور اس سے پہلے ہی کسی بھی

حکومت کے دور میں اتنے کم انکم ٹیکس ریٹ نہیں کئے گئے جتنے نئے مالی سال کے فنانس ایکٹ اور وفاقی بجٹ میں

کئے گئے ہیں۔ موجوده حکومت نے نئے مالی سال کیلئے وفاقی بجٹ میں زیاده سے زیاده انکم ٹیکس ریٹ پندره فیصد کر

دیا ہے جو اس سے پہلے پینتیس فیصد تک ہوا کرتا تھا۔ ٹیکس گزاروں کو پہلے پچیس فیصد قابل ادائیگی ٹیکس جمع کروا

کر کمشنر اپیلز سے اسٹے مال کرتا تھا‘ اب صرف دس فیصد قابل ادائیگی ٹیکس جو درخواست گزار جمع کرا دے گا

اسے آٹومیٹک ٹیکس کیس میں کمشنر اپیلز اسٹے دینے کا پابند ہو گا۔ اب ٹیکس گزار کو زیاده سے زیاده پندره فیصد

ٹیکس ادا کرنا ہو گا جبکہ چار الکھ کی بجائے باره الکھ روپے کی ساالنہ آمدنی ٹیکس سے ملکی تاریخ میں پہلی بار

مستثنٰی کی گئی ہے۔ یہ انقالبی اقدام ٹیکس گزاروں کے حق میں کیا گیا۔ کارپوریٹ ٹیکس پانچ

سالوں میں پینتیس فیصد سے کم کر کے اب صرف انتیس فیصد کر دیا گیا ہے۔ اور آنے والے چار سالوں میں یہ پچیس

فیصد تک کرنے کا اعالن بھی کیا گیا ہے۔ ہارون اختر خان نے جن کی قیادت میں ایف بی آر نے ریونیو 1943ارب سے

بڑھا کر 3900ارب کے لگ بھگ کرنے کی خوشخبری سنائی ہے‘ انہوں نے کہا کہ پانچ سال میں ٹیکس وصولیوں میں

ایک سو فیصد سے بھی زائد اضافہ کرنا موجوده حکومت کا کارنامہ ہے۔ اس سے پہلے ماضی کے کسی پانچ سال میں

ٹیکس ریونیو 3900ارب کے لگ بھگ جمع نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر ہارون اختر خان جو گزشتہ تین سالوں سے مسلسل ایف

بی آر ٹیم کی قیادت کرتے چلے آ رہے ہیں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ماضی میں ٹیکس گزاروں کو ٹیکس

ادائیگی کیلئے نیشنل بینک آف پاکستان سے چاالن لینے پڑتے تھے‘ اپنے گھر بیٹھ کر ٹیکس مشیر سے پر کرایا جاتا تھا

اسکے بعد نیشنل بینک کی لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ٹیکس جمع کرانا پڑتا تھا لیکن موجوده حکومت نے ٹیکس

گزاروں کو یہ اہم سہولت دے دی ہے جس کے مطابق آئنده سال بھی ٹیکس گزار اپنے سمارٹ موبائل فون سے یا اے

ٹی ایم سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی بینک کے اپنے اکائونٹ سے واجب االدا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرا

سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ٹیکس نمبر کے حصول کیلئے ٹیکس گزاروں کو لمبی چوڑی دستاویزات مہیا کرنا

ہوتی تھیں‘ مگر اب جب کسی نے کمپنی رجسٹرڈ کرنے کیلئے سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جائیگا تو ادہر ہی

کمپنی رجسٹریشن کے ساتھ ہی ٹیکس گزار کو آٹومیٹک نیشنل ٹیکس نمبر مل جایا کریگا ۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس گزاروں

اور تنخواه دار طبقے کو ٹیکس آڈٹ سے مستثنٰی قرار دیا گیا ہے۔ ایف بی آر کے مقرر کرده پیرامیٹرز میں جو تنخواه

دار آتے ہونگے ان کا تین سال میں زیاده سے زیاده ایک آڈٹ ہو سکے گا۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ ہم نے سپروائزڈ

Supercised Clearance کی پاور جو کمشنر ان لینڈ ریونیو کے پاس ہوا کرتی تھی اور جو فیکٹری گیٹ‘ کاروباری

احاطے کے گیٹ پر اپنے دو اہلکار بٹھا دیا کرتا تھا جو ٹیکس گزار کیلئے باعث توہین تھا‘ اسے یہ پاور ہم نے کمشنر

سے واپس لیکر ایف بی آر ہیڈکوارٹرز کو دے دی ہے۔ ہارون اختر خا ن نے کہا کہ پاکستان کے طول و ارض میں

ہائیکورٹ وغیره میں ٹیکس مقدمات کی تعداد بے تحاشا بڑھ رہی ہے‘ ہم نے ٹیکس تنازعات کے حل کیلئے متبادل

تنازعات طے کرنے والی کمیٹیاں بنا دی ہیں۔

   

https://jang.com.pk/news/496486#_
https://jang.com.pk/category/today-newspaper/national
https://jang.com.pk/writer/staff-reporter

