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2019،  نومبر    01 
 

 روپے ارب100 سے70میں ٓامدنی کی حکومت‘معاہدہ سے تاجروں

  ہوگی کمی کی
 ارب100 سے70میں ٓامدنی کی حکومت باعث کے معاہدے سے تاجروں) حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم

 کر بڑھا سے روپے الکھ6 حد بلزکی بجلی کیلیئے رجسٹریشن ٹیکس سیلز۔ ہوگی کمی کی روپے

 کے مارچ مطابق،ٓازادی کے تفصیالت۔گی ملے چھوٹ کو ریٹیلرز الکھ10 پر کرنے روپے الکھ12

 70 کم سے کم سے شعبے ریٹیل اور سیل ہول حکومت میں معاہدے گئے کیے سے تاجروں پر موقع

 ٹیکس شعبے مذکورہ۔ہے ہوگئی رضامند پر ہونے دستبردار سے ٓامدنی کی روپے ارب 100 سے

 ان میں پی ڈی جی کی ملک کہ حاالں ہیں دیتے ہی رقم کم بہت میں خزانے حکومتی میں ضمن کے

 اس ٹیم والی کرنے دورہ کی ایف ایم ٓائی کہ ہے دیکھنا یہ اب۔ہے فیصد 18 سے 17 حصہ کا

 مرتب اثرات منفی خاصے پر نظام ٹیکس ملکی کے جس ، ہے دیکھتی سے نظر کس کو معاہدے

 ساتھ کے فہرست منفی ہم لیے کے شناخت کی شعبوں چند کہ ہے کہنا کا عہدیدار ٓار بی ایف۔گے ہوں

 کا ان۔گا جائے کیا نہیں استعمال کا سائز کے دکانوں لیے کے رجسٹریشن ٹیکس سیلز جہاں گے ٓائیں

 الکھ چھ حد کی بلوں کے بجلی جہاں ہے السکتی ترمیم میں قانون صرف ٓار بی ایف کہ تھا کہنا

 بی ایف۔جاسکے کی رجسٹریشن ٹیکس سیلز تاکہ گی جائے کی روپے الکھ بارہ کر بڑھا سے روپے

 فراہم فیصد18 کا پی ڈی جی مجموعی شعبے ریٹیل اور سیل ہول کہ ہے ہوتا ظاہر سے تجزیہ ٓار

 روپے ارب35 میں جس روپے ارب40 صرف یہ میں ٹی ایس جی اور ٹیکس انکم لیکن ہیں کرتے

 ارب 500تقریبًا تخمینہ کا ٓامدنی کی ان۔ہیں کرتے فراہم ٹی ایس جی روپے ارب5 اور ٹیکس انکم

 سیاسی نے رہنمائوں تاجر کہ ہے بتایا کو نیوز دی نے معیشت ماہر معروف۔ہے گیا لگایا روپے

 تخمینوں ان حکام ٓار بی ایف تاہم،۔ ہیں کیے حاصل فوائد زیادہ ہوئے اٹھاتے فائدہ کا حال صورت

 ٹیکس سیلز پر سطح ریٹیل نے حکومت کہ کیا اعتراف کا بات اس نے انہوں تاہم ہیں نہیں متفق سے

۔ہے دیا روک عمل کا بنانے یقینی اقدام رجسٹریشن  

 


