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2019،  اگست    26 
 

 
  وزیر اهللا بڑھائے،رحمت ٹیکس سیلز بھی پر چینی ٓار بی ایف
 ایف کہ ہے کہا نے وزیر اهللا رحمت ٓار بی ایف ممبر وسابق ر امو ٹیکس ماہر)ہاشمی تنویر(ٓاباد اسالم

 پیٹرولیم جب ہوگا حاصل میں صورت اسی صرف ف ہد ریونیو کا سال مالی رواں کا ٓار بی

 پیٹرولیم میں گا،پاکستان جائے کیا فیصد45سے 40کو شرح کی رلیویز او ٹیکس سیلز پر مصنوعات

 پیٹرولیم میں ہے،ترکی پر سطح ترین کم میں مقابلے کے ممالک دیگر کے دنیا ٹیکس پر مصنوعات

 نے وزیر اهللا ہے،رحمت زیادہ سے فیصد40 میں دیش بنگال اور فیصد،بھارت65 ٹیکس سیلز پر

 کی اس ہے دہ ما زہریال ایک ت مصنوعا پیٹرولیم کہ کہا ہوئے کرتے گفتگو خصوصی سے جنگ

 ٹرانسپورٹ پبلک بجائے کے استعمال کے گاڑیوں نجی و ذاتی اور چاہیے جانی کی شکنی صلہ حو

 ہے روپے ارب5550 ہدف ریونیو کا برس رواں کا ٓار بی ایف کہ کہا نے جِائے،انہوں دی ترجیح کو

 جائے کیا اضافہ میں ٹیکس پر مصنوعات پیٹرولیم جب ہے ممکن میں صورت اسی صرف جو

 بھی چینی جائے بڑھایا ٹیکس سیلز بھی پر چینی کہ کی پیش تجویز کو رٓا بی ایف نے گا،انہوں

 حوصلہ کی استعمال کے اس سے اضافے میں ٹیکس سیلز پر چینی ہے دہ نقصان لیے کے صحت

 ٹھیک کو نظام ذریعےٹیکس کے ت اقداما پالیسی حکومت کہ کہا نے وزیر اهللا ہوگی،رحمت شکنی

 میں ماہ دو کے تھےان کیےگئے اقدامات ٹیکس جو میں بجٹ کہ جائے لیا جائزہ کا بات اس کرےاور

 روپے ارب300 اور ڈائریکٹ کے روپے ارب300 نے مت حکو۔ہِوئے مرتب اثرات کیا پر ریونیو

 لیا تھی،جائزہ گئ لگائی ڈیوٹی کسٹم کی روپے ارب40تھےاور لگائے ٹیکس نئے ڈائریکٹ ان کے

 بی ایف کہ کہا نے ہوئے،انہوں مرتب اثرات مثبت کیا کے اقدامات ان پر ریونیو میں ماہ دو کہ جائے

 کس سے فروخت مقامی کی ٹیکسٹائل بعد کے خاتمے کے ریٹنگ زیرو کہ لے جائزہ بھی کا اس ٓار

۔ہے رہا ہو اکٹھا ٹیکس سیلز قدر  

 


