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 6 حد کی چھوٹ ٹیکس انکم ساالنہ ترامیم، میں ء2001 ٓارڈیننس ٹیکس نکما
مقرر روپے الکھ  
 گئی کی میں2001 ڈیننس ٓار ٹیکس انکم تحت کے 2019 ایکٹ فنانس نے ٓار بی ایف) ٹر رپور س کامر(  ٓاباد اسالم

 ٹیکس انکم ساالنہ کیلئے طبقے دار تنخواہ مطابق کے ترامیم ، ہے دیا کر جاری سرکلر وضاحتی کی ترامیم اہم

 سے پانچ کو ٹیکس انکم پر ٓامدن ہونیوالی حاصل سے پراپرٹی ہے، گئی دی کر مقرر روپے الکھ چھ حد کی چھوٹ

 ٹیکس کوئی پر کرائے کے تک روپے دوالکھ ہونیوالے حاصل سے ،جائیداد گیا دیا کر تک فیصد پینتیس کر لیکر

 روپے ،چھ فیصد پانچ پر ٓامدن ہونیوالی سے کرائے کے پراپرٹی کی روپے الکھ چھ سے دو جبکہ ہوگا عائدنہیں

 فیصد پندرہ اور ہزار ساٹھ پر انکم پراپرٹی کی روپے الکھ بیس تا دس ، فیصد دس پر انکم پراپرٹی کی الکھ دس سے

 کی روپے الکھ ساٹھ تا الکھ چالیس فیصد، بیس اور ہزار دس الکھ دو پر انکم پراپرٹی کی روپے الکھ چالیس تا ،بیس

 الکھ گیارہ پر انکم پراپرٹی کی روپے الکھ اسی تا ساٹھ ، فیصد پچیس اور روپے ہزار دس الکھ چھ پر انکم پراپرٹی

اور ہزار دس الکھ سترہ پر انکم پراپرٹی کی زائد سے روپے الکھ اسی اور فیصد تیس اور ہزار دس  

 تا الکھ ٹیکس،پچاس گین کیپیٹل فیصد پانچ پر پراپرٹی کی تک روپے الکھ پچاس جبکہ گا ہو عائد ٹیکس فیصد پینتیس

 فیصد پندرہ پر پراپرٹی کی روپے کروڑ ڈیڑھ روپےتا کروڑ ایک اور فیصد دس پر پراپرٹی کی روپے کروڑ ایک

 مطابق کے دستاویز ہوگا، عائد ٹیکس گین کیپیٹل فیصد20 پر جائیداد کی مالیت زائد سے روپے کروڑ ڈیڑھ اور

 پانچ پر ٓامدن کی روپے الکھ بارہ تا الکھ چھ ، گی ہو روپے الکھ چھ حد کی چھوٹ ٹیکس ساالنہ طبقے دار تنخواہ

 روپے الکھ پچیس تا الکھ اٹھارہ ، ٹیکس فیصد دس اور ہزار تیس پر ٓامدن کی روپے الکھ اٹھارہ تا الکھ بارہ ، فیصد

 ہزار پچانوے الکھ ایک پر ٓامدن کی روپے الکھ پینتیس تا الکھ پچیس ، ٹیکس فیصد پندرہ اور ہزار نوے پر مدنٓا کی

 ، فیصد بیس اور روپے ہزار ستر الکھ تین پر ٓامدن کی روپے الکھ پچاس تا الکھ ،پینتیس فیصد سترہ ساڑھے اور

 بیس کروڑ ایک تا الکھ اسی ، فیصد بائیس ساڑھے اور ہزار ستر الکھ چھ پر ٓامدن کی روپے الکھ اسی تا الکھ پچاس

 ٓامدن کی روپے کروڑ تین تا الکھ بیس کروڑ ،ایک فیصد پچیس اور ہزار پینتالیس الکھ تیرہ پر ٓامدن کی روپے الکھ

 پچانوے الکھ بہتر پر ٓامدن ساالنہ کی روپے کروڑ پانچ تا کروڑ ،تین فیصد ستائیس اور ہزار پینتالیس الکھ تئیس پر

 اور ہزار پچانوے الکھ 32کروڑ ایک پر ٓامدن کی روپے کروڑ سات ساڑھے تا کروڑ پانچ ، فیصد تیس اور ہزار

 اور روپے ہزار بیس الکھ چودہ کروڑ دو پر ٓامدن کی زائد سے روپے کروڑ سات ،ساڑھے ٹیکس فیصد 32ساڑھے

 الکھ ،پچاس فیصد پندرہ پر منافع کے قرض روپے الکھ پچاس مطابق کے سرکلر ، گا ہو عائد ٹیکس فیصد پینتیس

 الکھ ساٹھ کروڑ تین تا کروڑ اوراڑھائی فیصد سترہ ساڑھے پر منافع کے قرض روپے کروڑ اڑھائی تا روپے

 شرح کی ٹیکس اوور ٹرن نے ٓار بی ایف طرح اسی ، گا ہو عائد ٹیکس فیصد بیس پر منافع کے قرض روپے

۔ہے چکا ہو سے2019 جوالئی یکم اطالق کا ترامیم ان ، ہے دی کر فیصد ڈیڑھ کر بڑھ سے فیصد0.7  


