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2019،  جون    22 

 

زیدی ہے،شبر فائدہ اپنا انکا تو گے ٓائیں میں نیٹ ٹیکس لوگ اگر  
 بی ایف چیئرمین ہوئے کرتے گفتگو میں “ساتھ کے خانزادہ شاہزیب ٓاج” پروگرام کے جیو)رپورٹ وی ٹی( کراچی

 ٹیکنالوجی و سائنس وزیر ہے،وفاقی فائدہ اپنا کا ان تو گے ٓائیں میں نیٹ ٹیکس لوگ اگر ہےکہ کہا نے زیدی شبر ٓار

 موجود بھی پہلے تو ادارے ورنہ ہے گیا بن ماحول سیاسی کیلئے کرنے احتساب میں ملک کہ کہا نے چوہدری فواد

 چھوڑ اب دینا الئن ڈیڈ کیلئے تکمیل کی ٹی ٓار بی کہ کہا نے زئی یوسف شوکت خیبرپختونخوا اطالعات تھے،وزیر

 گئی بڑھ تک حد اس کشیدگی درمیان کے ایران اور امریکا کہ کہا نے یوسف معید امور االقوامی بین ہے،ماہر دی

 کا پراپرٹی کا پنجاب کہ کہا نے زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین۔ہے ہوسکتا حادثہ کوئی بھی ہوئے چاہتے نہ کہ ہے

 دستیاب پر سائٹ ویب ہماری کیلئے معلومات ڈیٹا یہ گا، ٓاجائے تک پرسوں کل کا سندھ ہے کردیا لوڈ ڈأون نے ہم ڈیٹا

 معلومات ٓار بی ایف دوسرا جبکہ ہے اکأونٹ سہولت کا نادرا ایک ہیں کیے النچ بیس ڈیٹا دو کو جمعے نے ہم ہے،

 پراپرٹی، میں اکأونٹ کے ٓار بی ایف جبکہ ہے ڈیٹا کا ٹیلیفون اور ٹریول میں اکأونٹ سہولت کے نادرا ہے، اکأونٹ

 پاس ہمارے ہے ممکن ہو، کچھ سب میں بیس ڈیٹا اس کہ نہیں ضروری یہ ہیں، شامل یوٹیلٹیز ودہولڈنگز، کے بینک

 حکومت یہ ہوگی، نہیں استعمال کیلئے اسسمنٹ کسی معلومات یہ کی شخص بھی کسی ہو، بیشی کمی کچھ میں ڈیٹا

۔ ہیں کرسکتے ریکوری ٹیکس سے نادہندہ ٹیکس پر بنیاد کی ڈیٹا اس ہے، انٹرایکشن درمیان کے دہندہ ٹیکس اور

 لوگ ہیں، کرتے کام میں دنوں ٓاخری کہ ہے طریقہ کا قوم ہماری کہ تھا کہنا کا زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین

 کی پراپرٹی ٓاج ہم ہے، کامیابی میں صورتوں دونوں کیلئے ٓار بی ایف اٹھائیں نہ یا اٹھائیں فائدہ سے اسکیم ایمنسٹی

 لوگ اگر ہے، گیا کردیا جاری جسے ہیں گئے لے قریب کے فیصد85 اسے کے کر نظرثانی بھی پر ویلیوایشن

 ٓار بی ایف کہ چاہئے ہونا پتا انہیں ٓاتے نہیں میں نیٹ ٹیکس لوگ جو ہے، فائدہ کیلئے ان تو گے ٓائیں میں نیٹ ٹیکس

 ہیں کرسکتے عملدرٓامد جو ہم تحت کے قانون گا، کرے ریکوری ٹیکس ساتھ کے ڈیٹا انفارمیشن اور سسٹم ٓاٹومیشن

 زیدی شبر۔ ہے حق بھی کا کرنے ضبط اثاثے پاس ہمارے تحت کے نامی بے کہ جائے رکھا یاد بھی یہ گے، کریں

 ہے جون30 تاریخ کی کرنے ظاہر اثاثے ہوگا، نہیں اضافہ میں مدت کی اسکیم ایمنسٹی بعد کے جون30 کہ کا نے

 کردیں ڈیکلریشن تک جون تیس کہ ہے درخواست سے پاکستانیوں تمام ہے، بعد کے اس تاریخ کی ادائیگی جبکہ

 شاید نیب کہ کہا نے چوہدری فواد ٹیکنالوجی و سائنس وزیر وفاقی۔ہیں کرسکتے بھی تک ء2020 جون30 ادائیگی

 تعلق کوئی سے فنکشنز کے نیب کا بات میری ہے، سکا نہیں سمجھ پر طور صحیح کو بات گئی کی میں پروگرام

۔ہے بنایا نے خان عمران وہ ہے بیانیہ جو کا احتساب وقت اس میں پاکستان کہ تھا کہنا میرا تھا، نہیں  

 
 

 


