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جمع ٹیکس ارب چھ ہدف، ارب 14 کارروائی، خالف کے کمپنیوں شور ٓاف  1199 
 روپے ارب14 تقریبًا ہدف ٹیکس‘ شروع کارروائی خالف کے کمپنیوں شور ٓاف1199)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم

 نمٹا کیسز402سے ڈی سی ای او اور لیکس پیراڈائز پاناما، برطانیہ، ای، اے یو تک اب ٓار بی ایف۔ گیاہے مقررکیا

 ملک بیرون نے ٓار بی مطابق،ایف کے تفصیالت۔کرچکاہے جمع ٹیکس زائد سے روپے ارب چھ ساڑھے کر

 اقدامات یہ میں ممالک جن۔ ہے کردی شروع کارروائی خالف کے کیسز1199 سے حوالے کے جائدادوں/اثاثوں

 ای او(ترقی و تعاون اقتصادی انجمن اور لیکس پیراڈائز پاناما، برطانیہ، امارات، عرب متحدہ میں ان ہیں گئے کیے

 ٹیکس روپے ارب828اعشاریہ13 تک اب دوران کے سال مالی رواں میں نتیجے کے اقدامات ان۔ہیں شامل)ڈی سی

 کے مقامات پانچ مطابق، کے ریکارڈ ٓار بی ایف موجود پاس کے نیوز دی۔ہے گیا کیا مقرر ہدف کا کرنے جمع

 تک اب ٓار بی ایف سے میں ٹیکس مطلوبہ روپے ارب828 اعشاریہ13 کل کے کیسز1199 کے اثاثوں ملک بیرون

 بیرون کے پاکستانیوں نے ٓار بی ایف۔ہے کرچکا جمع ٹیکس روپے ارب554اعشاریہ6 دوران کے سال مالی رواں

شور ٓاف لیے کے پڑتال جانچ کی اثاثوں میں ممالک  

 ساتھ کے کار طریقہ ، ڈی سی ای او۔ہیں جاچکے کیے منتقل کیسز1199 جہاں ہے، کرچکا قائم کمشنوریٹ ٹیکسیشن

 کارروائی خالف کے کیسز127 تک اب ٓار بی ایف۔ ہے کرچکا فعال کرکے دستخط پر تبادلے کے معلومات پاکستان

 تاہم۔ہے ہوا اضافہ کا کیسز مزید چار دوران کے روز15 کےابتدائی)2019فروری(ماہ گزشتہ کہ جب ، ہے کرچکا

 باعث کے خامیوں قانونی مختلف۔ ہے گیا کیا نہیں حاصل ٹیکس مطلوبہ کوئی تک اب کہ ہے یہ بات انگیز حیرت

 بذریعہ حصول کے اختیارات کے پڑتال جانچ ضمنی سے حوالے کے والوں رکھنے اثاثے ملکی نےغیر ٓار بی ایف

 امید کو حکومت۔ہے ہوا نہیں منظور سے اسمبلی قومی تاحال قانون یہ لیکن ، تھی دی تجویز کی ترمیم میں بل فنانس

 بعد کے جانے دیئے منظوری کی اس سے جانب کی صدر اور گا ہوجائے منظور ہفتے رواں بل مجوزہ کہ ہے

 ہوجائے تیز میں مدت ماندہ باقی کی سال مالی رواں عمل کا پڑتال جانچ ضمنی کی اثاثوں ملک بیرون

 سے تفصیالت کی کارروائی کی ٓار بی ایف کےخالف ان اور مالکان کے اثاثوں شور ٓاف تک2019فروری،15۔گا

۔ہیں جاچکے نمٹائے402 سے میں جن ، ہیں کیسز1199 کل کہ ہے ہوتا ظاہر  


