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 کا ایف ایم ٓائی ئیں،جا کئے اقدامات کے وصولی ٹیکس مزید کیلئے بڑھانے ٓامدنی فوری

  مطالبہ سے پاکستان
 دینے استحکام کو معیشت کہ ہے کیا مطالبہ سے پاکستان نے) ایف ایم ٓائی( فنڈ مالیاتی االقوامی بین) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 رہے لے جائزہ کا پیکج اصالحاتی کرے، اقدامات ٹیکس مزید کیلئے بڑھانے محاصل پر بنیاد المدتی قلیل سے غرض کی
 رکھتے نظر مد کو اضافے میں اخراجات اور کمی میں وصولی ٹیکس کہناہےکہ کا اہلکار ٓار بی ایف جانب ہیں،دوسری

 پاکستان کی ایف ایم ٓائی نے نیوز دی۔ ہے ممکن نا تک حد بہت رکھنا برقرار پر سطح کی فیصد1.5 کو خسارے بجٹ ہوئے
 ضمنی حالیہ والے جانے کئے پیش سے جانب کی انصاف تحریک کے کر رابطہ سانچیزسے ٹیریزادیبن چیف ریذیڈنٹ میں

 کا پیکج اصالحاتی تاحال ایف ایم ٓائی کہ تھا کہنا کا ان پر جس کیا دریافت میں بارے کے تبصرے انکے پر2019 بجٹ
 سیٹ، ایک کا ٹیکسز میں) پیکج اصالحاتی( اس کہ ہیں سمجھتے ہم’’ کہ کہا نے انہوں۔ ہے مصروف میں لینے جائزہ

 ہے، بڑھانا کو سرگرمیوں میں سیکٹر پرائیوٹ کے کر ختم کو بگاڑ مقصد کا جن ہیں شامل اقدامات ریگولیٹری اور انتظامی
کیلئے بڑھانے کو محاصل  

 نے ٓار بی ایف جانب دوسری۔ ‘‘ہو حاصل استحکام کو معیشت تاکہ ہے ضرورت کی اقدامات مزید پر بنیاد المدتی قلیل
 کا نقصان کے روپے ارب8.6 میں محاصل میں نتیجے کے ریلیف حکومتی گئے دئے ذریعے کے2019 بجٹ ضمنی
 بھگت خسارہ کا روپے ارب158 میں)دسمبر تا جوالئی( سال مالی موجودہ ہی پہلے مشینری ٹیکس جبکہ ہے لگایا تخمینہ
 تبدیلی کوئی میں ہدف کے روپے ارب4398 کے وصولی ٹیکس کے2018-19 سال مالی موجودہ نے حکومت۔ تھی چکی
 ٹیکس کہ بتایا میں گفتگو والی ہونے میں منظر پس ساتھ کے نیوز دی نے اہلکار اعلیٰ ایک میں ٓار بی ایف۔ ہے کی نہیں

 کی ٹیکس میں نتیجے کے جس ہیں کئے اقدامات انتظامی میں حصے دوسرے کے سال مالی موجودہ متعدد ٹیموںنے
 ایک ساالنہ اور کار سی سی1800 جائیداد، کی مالیت زائد سے کروڑ دو نے ٓار بی ایف۔ ہے رہا ہو اضافہ میں وصولی

 ہزار3 میں مرحلوں چار اور ہے کیا ڈاون کریک خالف کے شخصیات متعدد پر بنیاد کی پیرامیٹرز جیسے ٓامدنی کروڑ
 کی روپے ملین1.21 اور گئے کرائے جمع گوشوارے ٹیکس154 میں جواب کے جس ہیں کئے جاری نوٹسز کو افراد121
 ڈیٹا کیلئے شناخت کی افراد والے ٓامدنی زائد ساتھ کے معاونت کی ایجنسیوں دیگر مطابق کے اہلکار ٓار بی ایف۔ ہوئی ٓامدنی
 بھیجے نوٹسز ٹیکس مزید انہیں تاکہ ہیں رہے گزار زندگی پرتعیش وہ ٓایا چالیاجاسکے پتہ یہ تاکہ ہے جارہا کیا تیار بیس

 ارب1894 میں مقابلے کے ہدف کے روپے ارب2052نے ٓار بی ایف میں ماہ6 پہلے کے سال مالی موجودہ۔ جاسکیں
 ارب2504) جون سے جنوری( میں حصے دوسرے کے سال مالی موجودہ کو ٓار بی ایف اب۔  کیا جمع ٹیکس کا روپے
 وصولی ٹیکس کو ٓار بی ایف نظر پیش کے خسارے فیصد1.5 کا پی ڈی جی کردہ تجویز میں بجٹ۔ ہیں کرنا جمع روپے
 اور قدر ہوتی کم کی روپے میں مقابلے کے ڈالر کہ رہے مدنظر بھی حقیقت یہ۔  گی ہوں کرنا تر تیز کوششیں اپنی کیلئے

 حصول کا ہدف کے خسارے بجٹ سے جانب کی حکومت تاہم ہوگا اضافہ میں اخراجات سے وجہ کی ادائیگی کی قرضوں
 رکھتے نظر مد کو اضافے میں اخراجات اور کمی میں وصولی ٹیکس میں صورتحال موجودہ لیکن ہے باقی دیکھنا تاحال
 پاس کے حکومت مطابق کے ذرائع۔  ہے ممکن نا تک حد بہت رکھنا برقرار پر سطح کی فیصد1.5 کو خسارے بجٹ ہوئے

 کر بڑھا سے سطح کی فیصد1.5 کو ہدف کے خسارے بجٹ کیلئے سال مالی موجودہ کہ نہیں ٓاپشن کوئی سوا کے اس
۔کرجائے پار سطح کی فیصد6 یہ تک اختتام کے2019 جون کہ ہے سکتا ہو اور جائے، لے پر سطح کی فیصد6.5  


