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  دیا دے قرار فریب کو خالء ٹیکس کے روپے ارب 950 نے ماہرین ٹیکس
 فریب اور جھانسہ کو خالء ٹیکس تخمینی کے روپے ارب 950 کے نادرا نے ماہرین ٹیکس) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم 

 سے معاملے اس۔ رہا نہیں میں حق کے مقاصد ٹیکس کبھی تجزیہ کا شمار اعدادو ٹیکس کہ کہا اور ہے دیا قرار

 تجزیوں اپنے ہمیشہ وہ ہے، ادارہ مبنی پر ٹی ٓائی ایک دراصل نادرا کہاکہ نے افسر اعلیٰ ایک کے ٓار بی ایف متعلق

 اور ہیں سکتے ہو پہلو مختلف ہزار میں کیسز ہزار کے معامالت ٹیکس ہیں، دیتے بنا پیچیدہ کو معامالت ذریعے کے

 ٹیکس اسے کہ نہیں یہ مطلب کا کرنے کمپیوٹرائزڈ کو اعدادوشمار۔ ہوتی نہیں سادہ اتنی سے حوالے اس انٹری ڈیٹا

 متعلق سے وصولیوں حقیقی لیکن ہے سکتا ہو ہی پر کاغذ صرف ایسا۔ سکے جا کیا منتقل میں مقصد کے وصولیوں

 ہے سکتا جا الیا کار بروئے میں دینے وسعت کو بیس ٹیکس ڈیٹا کا نادرا تاہم سکتے جا کئے نہیں مرتب اعدادوشمار

 کانفرنس پریس کو جمعہ۔ ہے فریب یہ تو ہے رہا کر پیش کو وزیراعظم اسے پر طور کے حل قطعی کوئی اگر لیکن

 اور تخمینے لیکن کئے مرتب نے نادرا تو اعدادوشمار کہ کہا نے زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین پر استفسار میں

 جمعرات نے مبین عثمان نادرا چیئرمین جانب دوسری۔ ہے اختیار دائرہ کا ٓار بی ایف یہ تعین کا وصولیوں ٹیکس

الکھ دو ذریعے کے تجزیہ ڈیٹا میں افراد الکھ 14 اور روپے الکھ ایک میں افراد الکھ 43 کہ بتایا کو میڈیا روز کے  

 سفر بار 100 میں حیثیت انفرادی کے شخص کسی میں پریذینٹیشن کو ٓار بی ایف کی نادرا تاہم گیا پایا خالء کا روپے

 حکمرانوں نے نادرا میں ادوار دو گزشتہ۔ ہے سکتا ہو کھیپیا شخص ایسا میں تفتیش کی ٓار بی ایف۔ گیا اٹھایا سوال کا

 نتائج لیکن ہے سکتی جا دی وسعت کو بیس ٹیکس سے ڈیٹا کردہ مرتب کے ان کہ کی کوشش کی کرانے باور یہ کو

 ہے کیا پیش تجزیہ ڈیٹا اپنا کو خان عمران وزیراعظم سے پھر بار ایک نے نادرا اب۔ سکے ہو نہیں ثابت ثمرٓاور

 نہیں کوئی یہ اب ہے لی کرا مبذول جانب اپنی توجہ کی حکمرانوں نے خالء ٹیکس کے روپے ارب 950 میں جس

 کہ بتایا نے افسر اعلیٰ ایک کے ٓار بی ایف پر کرنے رابطہ۔ ہے رہی جا کرنے کیا میں بارے اس حکومت کہ جانتا

 نے ٓار بی ایف ازیں قبل۔ ہیں دستیاب سے جمعہ جو ہیں کئے شیئر الئن ٓان اعدادوشمار نے نادرا اور ٓار بی ایف

 کی ٓار بی ایف ڈیٹا کا فائلرز نان خصوصًا افراد الکھ 60 سے الکھ 50 کہ بتایا کو خزانہ برائے کمیٹی قائمہ سینیٹ

۔گا ہو دستیاب پر سائٹ ویب  
 

 


