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  طلب ٓاج اجالس کا ہولڈرز اسٹیک منتخب اہم پر اسکیم ایمنسٹی ٹیکس
 کرنے فیصلہ کا قسمت کی اسکیم ایمنسٹی ٹیکس مجوزہ نے حکومت کی انصاف تحریک پاکستان) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 کرلیا طلب ٓاج اجالس کا کنسلٹنٹس اور اکأونٹنٹس چارٹرڈ شخصیات، کاروباری اعلیٰ بشمول ہولڈرز اسٹیک منتخب اہم کیلئے

 15 زیادہ سے زیادہ میں جس ہے والی کرنے عائد ریٹ کے رینج مختلف کیلئے اسکیم ایمنسٹی ٹیکس مجوزہ حکومت۔ ہے

 اسٹیک کے رینج 15 سے 10۔ گا ہوجائے گنا تین تک 2020 جون پھر اور دگنا ریٹ یہ بعد کے اس اور تک 30 جون فیصد

 عہدیدار اعلیٰ ایک کے ٓار بی ایف۔ جائیں کئے مذاکرات مقصد پر ساتھ کے ان تاکہ ہے گیا بالیا کیلئے مشاورت کو ہولڈرز

 پیکج ٓأوٹ بیل تازہ سے ایف ایم ٓائی شیخ الحفیظ عبد ڈاکٹر خزانہ برائے مشیر کے اعظم وزیر کہ کی تصدیق کو نیوز دی نے

 معروف 15 سے 10 کیلئے بنانے ذہن اپنا کیلئے کرانے متعارف اسکیم ایمنسٹی مجوزہ قبل سے دینے شکل حتمی کو

 ہولڈرز اکأونٹ ملین 55 میںکل ملک۔ ہیں چاہتے کرنا مشاورت سے کنسلٹنٹنس اور اکأونٹنٹس چارٹرڈ شخصیات، کاروباری

 فائدہ سے ایمنسٹی والی ٓانے انہیں لہٰذا ہے، زیادہ شرح کی ہولڈرز اکأونٹ نامی بے مطابق کے اندازے سرسری اور ہیں

 فوری کو اکأونٹس نامی بے تو یا کہ ہیں حل ہی دو بس۔ ہے نہیں حل دوسرا کوئی سوا کے دینے موقع ٓاخری کیلئے اٹھانے

۔جائے دیا موقع ٓاخری انہیں یا جائے کرلیا ضبط پر طور  

 کہ جیسا جائے دیا وقت زیادہ کیلئے اٹھانے فائدہ سے اسکیم اس کہ ہے دی تجویز کو حکومت نے ہم کہ تھا کہنا کا عہدیدار

 اور چاہئے ہوجانا دگنا تک 2019 دسمبر یا تک ٓاخر کے ستمبر اسے لیکن چاہئے ہونا تک 2010 جون 30 کم سے کم ریٹ

 تعداد کی ہولڈرز اکأونٹ جبکہ ہے ملین 1.6 تعداد کی فائلرز ریٹرن۔ چاہئے ہوجانا گنا تین تک ٓاخر کے 2020 جون اسے

 لئے اس ہے، سکتی پہنچ تک الکھ چند شرح کی ہولڈرز اکأونٹ نامی بے کہ ہیں بتاتے اندازے سرسری چند۔ ہے میں الکھوں

 ٓاخری کو افراد ایسے لئے اس ہے ہوسکتا ناکارہ نظام کا بینکنگ جاسکتا، کیا نہیں ضبط فورًا کو اکأونٹس تمام کے طرح اس

 میں صورت موجودہ کو اسکیم ایمنسٹی مجوزہ بعد کے اجالس روزہ دو نے کابینہ وفاقی۔ نہیں ٓاپشن کوئی سوا کے دینے موقع

 الحفیظ عبد ڈاکٹر۔ ٓائیں واپس ساتھ کے تبدیلی مزید میں اسکیم اس کہ تھی کی ہدایت کو حکام متعلقہ پھر اور تھا کردیا مسترد

 حتمی کو اسکیم ایمنسٹی مجوزہ اب۔ کرچکے صدارت کی اجالس کیلئے لینے جائزہ کا اسکیم ایمنسٹی مجوزہ کو اتوار شیخ

 کی افراد طاقتور ان ٓار بی ایف کہ ہے کہنا کا ذرائع۔ ہوگا ٓاج اجالس اختیاراتی اعلیٰ مشتمل پر افراد منتخب کیلئے دینے شکل

 کبھی نے انہوں لیکن ہیں رہے گزار زندگی پرتعیش اور ہیں رہے رہ میں عالقوں پوش جو ہے رہی کر کام بھی پر پروفائلنگ

 و اعداد یہ اور ہیں رہے کر کام کر مل ساتھ کے نادرا ہم کہ تھا کہنا کا عہدیدار۔ کی نہ زحمت کی ٓانے میں نیٹ ٹیکس بھی

 ایسی اسے وہ لئے اس ہیں میں شکل خام بھی اب شمار و اعداد یہ کہ تھا کہنا مزید کا ان۔ ہیں جاسکتے تک الکھ چند شمار

۔ سکے مل مدد میں بڑھانے کو ٓامدنی ٹیکس قابل کم کو ٓار بی ایف سے جن ہیں رہے کر کوشش کی بدلنے میں پروفائلز

۔ہوئیں دوچار سے ناکامی کوششیں تمام کی طرح اس سے اشتراک کے نادرا میں ماضی  


