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2019،  جون    09 

 

 بڑھاکر ریٹ سی ڈی کے پراپرٹی یکسانیت، میں قیمت مارکیٹ اور سرکاری کی جائیداد

تجاویز کی رآ یب فیا کیلئے بجٹ جائے، کی کم شرح ٹیکس   
 مارکیٹ اور سرکاری کی جائداد وہ کہ ہے دی تجویز کو حکومت لیے کے بجٹ ٓائندہ نے ٓار بی ایف)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم

 میں بجٹ ٓائندہ حکومت کہ جب۔جائے کی کم شرح ٹیکس کر بڑھا ریٹ سی ڈی کے پراپرٹی اور کرے پیدا یکسانیت میں قیمت

 فیصد4کیلیے فائلرز نان ، فیصد2 کیلیے فائلرز پر خریداری جائداد کی زائد سے الکھ40 ساتھ کے اضافے میں قیمتوں

 حقیقی‘ہوگا اضافہ میں ٓامدنی کی حکومتوں صوبائی سے وجہ کی جس۔ہے بچارکررہی سوچ پر کرنے ختم ٹیکس ایڈوانس

 رکن سابق۔ہوگا اضافہ میں پی ڈی جی اور کاری سرمایہ میں صنعتوں‘کمی میں قیمتوں کی جائداد‘گے خریدیں جائیداد خریدار

 قریب کے ویلیو کرےجومارکیٹ مقرر قیمتیں کردہ نوٹیفائی کی ٓار بی ایف حکومت کہ ہے کہنا کا اسد حسین شاہد ٓار بی ایف

 ٓائندہ نے ٓار بی مطابق،ایف کے تفصیالت۔جائے کیا ختم) ٹی وی سی( ٹیکس ویلیو کیپٹل‘کمی فیصد1 میں ڈیوٹی ہواسٹیمپ

مارکیٹ اسے ہےتاکہ کیا فیصلہ کا اضافے میں قیمت کی جائدادوں میں شہروں مختلف میں20-2019 بجٹ  

 ہے چال پتہ کا بات اس سے ریکارڈ سرکاری کو حکام ٹیکس شامل میں عمل کے تیاری بجٹ۔جاسکے کیا ٓاہنگ ہم کے قیمتوں

 اضافے میں قیمتوں میں بجٹ ٓائندہ حکومت اب۔رہی تقریبًامستحکم وفروخت خرید کی جائداد دوران کے سال مالی رواں کہ

 کے فائلرز نان اور ٹیکس ایڈوانس فیصد2 لیے کے فائلرز پر خریداری کی جائداد کی قیمت زائد سے روپے الکھ40 ساتھ کے

 اسٹیٹ رئیل میں سال مالی رواں کہ ہے ماننا کا ماہرین ٹیکس۔ہے کررہی بچار سوچ پر کرنے ختم ٹیکس ایڈوانس فیصد4 لیے

 پر خریداری کی پالٹوں پر فائلرز نان اور پاکستانی اوورسیز میں ان۔ ہیں وجوہات سی بہت کی روی سست میں دین لین میں

 کے جس ، ہیں کی پیدا رکاوٹیں میں راہ کی خریدار حقیقی بھی نے فرق کے قیمتوں۔گئی لی لے واپس ازاں بعد جو پابندی

236 سیکشن ٓارڈیننس ٹیکس انکم حکام رجسٹریشن۔ہے ہوئی واقع کمی میں کرنے جمع ٹیکس میں نتیجے C  بات اس تحت کے

236 سیکشن کہ جب ، کریں وصول ٹیکس ایڈوانس سے والے کرنے فروخت جائداد وہ کہ ہیں مجاز کے K  جائداد وہ تحت کے

 کی جائداد منقولہ غیر تک2019مئی میں سال مالی رواں۔ہیں کرسکتے وصول ٹیکس ایڈوانس بھی سے والوں خریدنے

 میں ت مد اسی دوران کے18-2017 سال مالی گزشتہ کہ جب ، ہے روپے ارب8اعشاریہ4 ٹیکس گیا کیا حاصل سے فروخت

 تا جوالئی کہ جب۔ہے ٓائی بہتری فیصد ایک میں سال مالی رواں یعنی تھا گیا کیا جمع ٹیکس روپے ارب77اعشاریہ4

 مدت اسی کہ جب۔ گیا کیا جمع ٹیکس روپے ارب49اعشاریہ11 پر خریداری کی جائداد منقولہ غیر دوران کے19-2018مئی

 فیصد تین میں سال مالی رواں یعنی تھا گیا کیا جمع ٹیکس روپے ارب9اعشاریہ11 دوران کے18-2017 سال مالی گزشتہ میں

 کی کم ٹیکس شرح اور جائے کیا اضافہ میں قیمت کی جائدادوں کہ ہے بنایا منصوبہ نے ٓار بی ایف اب۔ہے ہوئی واقع کمی

 اس کو رکاوٹوں ہم کہ ہے کہا ہوئے کرتے تصدیق کی بات اس کو نیوز دی نے عہدیدار اعلیٰ ایک کے ٓار بی ایف۔جائے

 ٓامدنی میں سال مالی ٓائندہ سے طریقے اسی کہ کیوں ہو افزائی حوصلہ کی دین لین سے جس کہ ہیں چاہتے کرنا ختم طرح

 حسین شاہد رکن سابق کے ٓار بی ایف اور ماہر ٹیکس معروف روز کے ہفتے جب میں ضمن اس۔ہے جاسکتا کیا اضافہ میں

 چاہیئے کو حکومت۔ہے کاری سرمایہ ترقیاتی غیر ایک کاری سرمایہ میں جائداد کہ تھا کہنا کا ان تو گیا کیا رابطہ سے اسد

 فیصد ایک میں ڈیوٹی اسٹیمپ ہواور قریب کے قیمت مارکیٹ کہ کرےجو مقرر کو قیمتوں کردہ نوٹیفائی کی ٓار بی ایف وہ کہ

 چار حکومت طرح اس کہ دی تجویز نے انہوں۔چاہیئے جانا کیا ختم کو) ٹی وی سی(ٹیکس ویلیو کیپٹل۔جائے کی کمی تک
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 گے کریں کاری سرمایہ میں جائداد وہ ہے کمایا پیسہ سے ایمانداری نے جنہوں افراد وہ ہےیعنی کرسکتی حاصل مقاصد

 میں ٓامدنی کی حکومتوں صوبائی سے کمی میں ڈیوٹی اسٹیمپ اور ہونے رجسٹرڈ جائداد پر ویلیو مارکیٹ کہ یہ دوسرا۔

 کی جائداد۔ گے خریدیں جائداد وہی ہوگا کمایا پیسہ سے ایمانداری نے جنہوں خریدار حقیقی صرف کہ یہ تیسرا۔ہوگا اضافہ

 اور کاروبار کہ ہوگا یہ فائدہ چوتھا۔گے ہوسکیں قابل کے خریدنے گھر اپنا افراد عام اور ہوگی واقع کمی معقول میں قیمتوں

 ان۔ہوگا اضافہ میں پی ڈی جی اور گے ہوں پیدا مواقع کے مالزمتوں سے جس گی جائے کی کاری سرمایہ زیادہ میں صنعت

 اس ہے ہوتی مستثنیٰ سے ٹیکس منافع وہ پر رکھنے جائداد منقولہ غیر تک عرصے زائد سے سال تین کہ چوں کہ تھا کہنا کا

 رئیل دھن کاال تر زیادہ کہ ہیں جانتے سب یہ کہ تھا کہنا کا ان۔ہیں دیتے ترجیح کو کاری سرمایہ میں شعبے اس لوگ لیے

 استعمال تحت کے مقصد ڈیوٹی اسٹیمپ کہ جو ریٹ، سی ڈی۔1۔ہیں اقسام تین کی قیمتوں کی اسٹیٹ رئیل۔ہے لگاہوا میں اسٹیٹ

 پر جس ریٹ، ٓار بی ایف۔2۔ہے جاتی کی رجسٹرڈ پاس کے حکام رجسٹریشن پراپرٹی جائداد پر ریٹ اس اور ہے جاتا کیا

 چاہیئے تفصیالت کی ذرائع کی اس کو ٓار بی ایف ہےاور جاتا لیا ٹیکس ہولڈنگ ود سے لحاظ کے ہونے فائلر نان یا فائلر

 سے ریٹ ٓار بی ایف ہےاور ہوتی زائد گنا10 سے5 سے ریٹ سی ڈی پر طور عام کہ جو ریٹ، مارکیٹ اصل۔3۔ہے ہوتی

 جائداد کہ چوں۔ہیں اقسام کی طرح تین کی قیمتوں پراپرٹی میں جس ، ہے ملک واحد شاید پاکستان۔ہے ہوتی زیادہ گنا4سے2

 سرمایہ زیادہ سے زیادہ میں شعبے اس لیے اس۔ ہے جاتی بن ملکیت پر کم بہت سے قیمت مارکیٹ اور ہے ہوجاتی رجسٹرڈ

 سرمایہ میں سیکٹر اسٹیٹ رئیل بھی وہ رکھتے نہیں بوجھ سمجھ زیادہ کی کاروبار جو افراد وہ کے تک یہاں۔ہے ہورہی کاری

 کم کہ تھا کہنا کا حسین شاہد تاہم۔ہے جاتا کیا حاصل بھی منافع معقول سے جس ہیں، سمجھتے محفوظ اور ٓاسان کرنا کاری

 دکھا میں ز فنڈ قیمت کم جائداد کی قیمت زیادہ وہ کہ ہیں کرتے مدد کی کار سرمایہ اگر ریٹس ٓار بی ایف کم اور ریٹ سی ڈی

 اس قیمت رجسٹرڈ کی اس ہےتو کرتا فروخت میں مارکیٹ اوپن جائداد اپنی کوئی جب۔ہیں ہوتے مسائل بھی سے اس تو سکیں

 اس کہ تھا کہنا مزید کا ان۔ ہے ہوتا پیدا دھن کاال ہاتھوں کے اس طرح اس۔ہے ہوتی کم بہت سے قیمت کردہ موصول کی

 ٹیکسز تحت کے111 سیکشن کے2001 ٓارڈیننس ٹیکس انکم کو ٓاپ اپنے اور لیے کے کرنے مستحکم کو حصول کے دولت

 اسکیم ایمنسٹی کردہ جاری کی حکومت اور سرٹیفکیٹس انکیشمنٹ کے ترسیالت ملکی غیر پریمیئم، کچھ لیے کے بچانے سے

۔چاہیئے رہنا کرتے وقتًافوقتًاحاصل  


