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2019،  نومبر    01 
 

  کردیئے جاری وشمار اعداد کے فائلرز ٹیکس کے شہروں مختلف نے ٓار بی یفا
 اور سیلرزفائلرز ہول ، ریٹیلرز ، ٹریڈرز کے شہروں مختلف کے ملک نے ٓار بی ایف) جنگ نمائندہ(  ٓاباد اسالم

 ہیں، کیے جاری وشمار اعداد کے ٹیکس کے دہندگان ٹیکس ہائی والے کرانے جمع ٹیکس زائد سے روپے الکھ ایک

 الہور ،6580 ،راولپنڈی6428 ٓاباد ،اسالم20ہزار85تعداد کی فائلرز ٹیکس زائد سے روپے الکھ ایک میں کراچی

 تعداد فائلرزکی ٹیکس سیلرز ہول اور ریٹیلرز ٹریڈرز، میں کراچی ہیں فائلرز ٹیکس2266 میں ٓاباد فیصل اور3925

 دہندگان ٹیکس ہائی افراد468ہزار6 سے میں ان کرایا جمع وپےٹیکس کروڑر61ارب8نے جنہوں ہے808 ہزار52

 ٹیکس زائد سے الکھ ایک میں کراچی کرایاجبکہ جمع ٹیکس روپے روپے کروڑ4ارب8 نے دہندگان ٹیکس ان ہیں

 میں ان کرایا جمع ٹیکس کروڑ87ارب30 نے دہندگان ٹیکس ان ہےاور20ہزار85 تعداد کی والوں کرانے جمع

 ٹریڈرز، میں ٓاباد اسالم کرایا، جمع ٹیکس روپے کروڑ94ارب29 نے جنہوں ہیں دہندگان ٹیکس ہائی744ہزار18سے

 سے میں ان کرایا جمع ٹیکس روپے کروڑ سات ارب دو ہےجو95 ہزار9 تعداد کی ز فائلر سیلرز ہول اور ریٹیلرز

 الکھ ایک میں ٓاباد اسالم جبکہ کرایا جمع ٹیکس روپے کروڑ96 ارب نےایک جنہوں ہیں دہندگان ٹیکس ہائی1688

 جمع ٹیکسْ روپے کروڑ93ارب ایک نے جنہوں ہے428ہزار6 تعداد کی والوں کرانے جمع ٹیکس زائد سے روپے

 راولپنڈی ، کرایا جمع ٹیکس وپے کروڑر86ارب ایک نے جنہوں ہیں دہندگان ٹیکس ہائی65ہزار دو میں ان کرایا

 روپے کروڑ51 ارب ایک نے جنہوں ہے748ہزار12تعداد کی فائلرز سیلرز ہول اور ریٹیلرز ، ٹریڈرز میں شہر

 کی دہندگان ٹیکس ہائی والے کرانے جمع ٹیکس روپے کروڑ38 ارب سےایک میں ان اور کرایا جمع ٹیکس

 جنہوںنے ہے6580 تعداد کی والوں کرانے جمع ٹیکس زائد سے روپے الکھ ایک میں راولپنڈی جبکہ ہے1581تعداد

 ٹیکس پروفائل ہائی کرانے جمع ٹیکس کروڑ2ارب ایک سے میں ان ، کرایا جمع ٹیکس روپے کروڑ9ارب ایک

 نے جنہوں ہے55342 تعداد کی فائلرز سیلرز ہول اور ریٹیلرز ، ٹریڈرز میں الہور ، ہے1061 تعداد کی دہندگان

 چار نے جنہوں ہے9651تعداد کی دہندگان ٹیکس پروفائل ہائی سے میں کرایاان جمع ٹیکس وپے کروڑر21ارب پانچ

 تعداد کی والوں کرانے جمع ٹیکس زائد سے روپے الکھ ایک میں الہور ، کرایا جمع ٹیکس پے کروڑرو73ارب

 الکھ26 کروڑ53نے دہندگان ٹیکس ہائی466 انمیں کرایا جمع ٹیکس روپے الکھ76کروڑ56 نے جنہوں ہے3925

 نے جنہوں ہے19713 تعداد کی فائلرز سیلرز ہول اور ریٹیلرز ، ٹریڈرز میں ٓاباد فیصل ، کرایا جمع روپےٹیکس

 نے جنہوں ہے1262تعداد کی دہندگان ٹیکس ہائی سے میں ان کرایا جمع ٹیکس روپے الکھ66کروڑ92

 ہے2266تعداد کی فائلرز ٹیکس زائد سے روپے الکھ ایک ٓابادمیں فیصل کرایا جمع ٹیکس روپے الکھ96کروڑ78

 نے جنہوں ہین دہندگان ٹیکس پروفائل ہائی170 سے میں ان کرایا جمع ٹیکس روپے الکھ17کروڑ14 نے جنہوں

 اور ریٹیلرز ٹریڈرز، میں ملتان مطابق کے شمار اعدادو کے ٓار بی ایف ، کرایا جمع ٹیکس روپے الکھ58کروڑ12

 کی فائلرز ٹیکس ،حیدرٓابادمیں6282کوئٹہ ،6929گوجرانوالہ ،9158 ،پشاورمیں11665تعداد کی فائلرز سیلرز ہول

۔ہے 3425تعداد  


