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کرسکتاہے درخواست صرف کی وصولی ملک بیرون ستانپاک چوری، ٹیکس  
حیدر مہتاب  

 حکام ٹیکس کے ممالک دیگر میں بازیابی کی ٹیکس االدا واجب پاکستان تحت کے ڈی سی ای او:… ٓاباد اسالم
 تفصیالت کی افراد زائد سے الکھ ڈیڑھ پاس کے ٓار بی ایف کہ ہے کہنا کا ذرائع۔ہے کرسکتا درخواست کی سےمدد

 کی زائد سے ڈالرز الکھ10 میں اکائونٹس بینک کے جن بھیجےہیں نوٹس کو افراد ایسے452 نے اس اور موجودہیں
 تحت کے کار طریقہ)ڈی سی ای او( ترقی اور تعاون اقتصادی برائے مطابق،ادارہ کے تفصیالت۔ہے موجود رقم

 چوروں ٹیکس مقیم ملک بیرون وہ کہ ہوجاتے نہیں قابل اس حکام ٹیکس پاکستانی سے تبادلے خودکار کے معلومات
 االدا واجب پر افراد پرایسے طور باضابطہ سے ممالک دوسرے ٓاباد اسالم ، تاہم۔کرسکیں قائم مقدمہ خالف کے

 عرب متحدہ برطانیہ، پر طور باضابطہ پاکستان کہ ہے کہنا کا ذرائع۔ہے کرسکتا درخواست کی بازیابی کی ٹیکس
 کی مدد میں بازیابی کی ٹیکس االدا واجب بھی پر سےکسی ممالک دیگر اور کینیڈا مالٹا، مالئیشیا، ، امارات

 گئے کیے ساتھ کے ممالک مختلف یا کار طریقہ ڈی سی ای او تک اب نے ٓار بی ایف تاہم۔ہے کرسکتا درخواست
 ایمنسٹی ٹیکس جاری پاکستانی مقیم ملک بیرون۔ہے کیا نہیں استعمال کا شق کسی تحت کے معاہدوں ٹیکس دوطرفہ
 اکائونٹس بینک کے جن ہیں کرلی حاصل تفصیالت کی افراد ان نے ٓار بی ایف کہ کیوں ہیں کرسکتے حاصل اسکیم
 کی پاکستانیوں مقیم ملک بیرون ہزار52 الکھ1 نے ٓار بی ایف۔ہے موجود رقم کی زائد سے ڈالرز الکھ10 میں

 جن افراد452 سرفہرست نے ٓار بی ایف سے میں ان۔ ہیں کرلی حاصل تحت کے کار طریقہ ڈی سی ای او تفصیالت
 کچھ اب۔ہیں بھجوائے نوٹس اور ہے کیا انتخاب ہےکا موجود رقم کی زائد سے ڈالرز الکھ10 میں اکائونٹس کے
 کہا کا تفصیالت مزید جب سے حکام ٹیکس ملک بیرون کہ جب۔ ہیں غلط ایڈریسز پوسٹل اندر کے پاکستان میں کیسز
 سے مدد کی حکام ٹیکس کے ممالک دوسرے ٓاباد اسالم کہ ہے کہنا کا ذرائع۔دیتے نہیں اہمیت اسے وہ تو ہے جاتا

 حاصل معاونت یہ کی حکام ٹیکس کے ممالک دیگر پاکستان تاہم،۔کرسکتا نہیں کارروائی خالف کے چوروں ٹیکس
 ای او۔کرلے حاصل معاونت سے ان میں بازیابی کی ٹیکس االدا واجب خالف کے شخص بھی کسی کہ ہے کرسکتا

 مقیم ملک بیرون ہزار52 الکھ1 کو ٓار بی ایف تک2018نےستمبر، ممالک رکن تحت کے کار طریقہ ڈی سی
 ایف۔ہے جمع رقم کی زائد سے ڈالرز ارب10تقریبًا میں اکائونٹس کے افراد ان۔ ہیں کی فراہم تفصیالت کی پاکستانیوں

 جمع ٹیکسز االدا واجب لیے اس نکلے غلط پتے کچھ سے میں ان تاہم ، ہیں بھجوائے نوٹسز کو افراد ان نے ٓار بی
 اور پالیسی)ٓار ٓائی( ریونیو لینڈ ان رکن کے ٓار بی ایف جب میں ضمن اس۔سکا نکل نہیں نتیجہ ٹھوس کوئی کا کرنے
 طریقہ ڈی سی ای او ، ٓار بی ایف کہ تھا کہنا کا ان تو گیا کیا رابطہ ہفتے رواں سے سرور عتیق حامد ڈاکٹر ترجمان

 افراد ان تحت کے اسکیم ایمنسٹی ٹیکس رواں ، تاہم۔ کرسکتا نہیں تبادلہ کا معلومات گئی کی حاصل تحت کے کار
 اسے کرکے ادا ٹیکس بہت تھوڑا وہ اور ہیں اثاثے یا اکائونٹس شدہ ظاہر غیر کے جن ہے موجود موقع یہ پاس کے

 کا ذرائع۔ ہیں موجود پاس کے ٓار بی ایف تفصیالت کی پاکستانیوں مقیم ملک بیرون کہ تھا کاکہنا ان۔کرلیں ریگولرائز
 ایک کے طرح اسی۔ ہیں کررہے اظہار کا دلچسپی میں اسکیم ایمنسٹی رواں پاکستانی مقیم ملک بیرون کہ تھا کہنا

 شناخت سلپ ادائیگی لیے کے بنانے قانونی کو ڈالرز الکھ4 اور کیا سےرابطہ ٓار بی ایف قبل روز دو نے شخص
 ٹیکس اور کرنے ظاہر اثاثے حکام ٹیکس کہ ہے باقی دیکھنا یہ اب۔ کی حاصل)ڈی ٓائی ایس پی( ڈکلیئریشن برائے
 یہ اور گا رہے خواب ایک محض یہ یا گے سکیں دے روپ کا حقیقت کرکے راغب کو لوگوں جانب کی کرنے جمع
 سے ناکامی یا ہے ہوتی کامیاب میں کرنے راغب جانب اپنی کو افراد مزید تک تاریخ حتمی کی جون30 اسکیم
۔ہوگی دوچار  

 


