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2019،  نومبر    05 
 

پرمتفق کمی روپے ارب 233میں ہدف ٹیکس ساالنہ ایف ایم ٓائی اور پاکستان  
 کے ٓار بی ایف کہ ہے ہوگیا اتفاق پر بات اس درمیان کے مشن جائزہ ایف ایم ٓائی اور پاکستان)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم

 پہلے کہ جو ہدف ٹیکس کا 20-2019 سال مالی یعنی جائے کردی کمی کی روپے ارب 233 میں ہدف ٹیکس ساالنہ

 نے ہم کہ ہے کہنا کا ذرائع ٓار بی ایف۔ہے گیا کردیا روپے ارب 5270 اب اسے تھا گیا رکھا روپے ارب 5503

 ہوتی ذریعے کے درٓامدات ٓامدنی فیصد50 کی ملک کہ کیوں تھی کی بھی درخواست کی کی میں اہداف ٹیکس

 ہوا اضافہ فیصد18 سے17 میں ٓامدنی کی کسٹمز سے حوالے کے درٓامدات کہ تھا کہنا مزید کا ذرائع ٓار بی ایف۔ہے

 کے درٓامدات میں صورت کی ٹی ایس جی اور ٹیکس ودہولڈنگ کہ جو ٹیکس انکم کہ جیسا ٹیکسز دیگر کہ جب۔ہے

 40 ٓامدنی سے حوالے کے درٓامدات پر طور مجموعی یعنی ہے ہوتا فیصد 32سے30 حصہ کا اس ہے ہوتا میں ذیل

 ہدف ریونیو کے ٓار بی ایف سے جانب کی پاکستان کہ تھا کہنا کا حکام اعلیٰ کے ٓار بی ایف۔ ہے ہوتی فیصد 50 سے

 2019دسمبر، اندازہ کا صالحیت درست کی کرنے جمع ٹیکس کہ کیوں گئی کی نہیں درخواست مزید کی کمی میں

 روپے ارب 163 میں ہدف ریونیو کو ٓار بی ایف دوران کے چارماہ ابتدائی کے سال مالی رواں تک اب۔ ہوگا بعد کے

 ہی روپے ارب 5اعشاریہ 1283 میں مقابلے کے ہدف مطلوبہ کے روپے ارب 1447 کہ کیوں ہے سامنا کا کمی کی

 کے ٓار بی ایف وہ کہ تھی کی درخواست سے مشن ایف ایم ٓائی والے کرنے دورہ نے حکومت۔ہے گیا کیا جمع ٹیکس

 سی نمو، شرح پی ڈی جی میں جس تھا، گیا دیا ترتیب پر فارمولے نکاتی پانچ جوکہ کرے ثانی نظر پر ہدف ساالنہ

 اگر کہ تھا کہنا مزید کا ان۔تھے شامل اعدادوشمار درٓامدی اور سود شرح ، مبادلہ شرح مہنگائی، پر بنیاد کی ٓائی پی

 ایم ٓائی نے حکومت۔تھی گنجائش کی بیشی کمی میں ہدف ریونیو ہوتو اضافہ خواہ خاطر سے وجہ کی دبائو درٓامدی

 تاکہ جائے کی نا کمی کوئی میں ہدف کے توازن بنیادی کہ کیا اختیار طریقہ یہ لیے کے کرنے مطمئن کو ٹیم ایف

 بنیادی میں 20-2019 تاکہ جائے کیا اضافہ میں ہدف کے ریونیو ٹیکس نان کہ جب ہو واقع کمی میں ہدف ٓار بی ایف

 ارب 320 میں 2019اکتوبر، نے ٓار بی ایف۔جاسکے رکھا برقرار پر فیصد 6اعشاریہ کے پی ڈی جی ہدف کا توازن

 یعنی تھا روپے ارب 376 ہدف مطلوبہ کہ جب ، ہے ہوسکتا تک روپے ارب 325 کہ جو ، کیا جمع ریونیو روپے

 ہے ہوچکی واضح تک حد خاصی بات یہ۔ہے ہوا خسارہ ٓامدنی کا روپے ارب 56 دوران کے ماہ ایک گزشتہ صرف

 دوران کے سال مالی رواں میں مقابلے کے روپے ارب 3829 ہدف ٹیکس ساالنہ کے سال مالی گزشتہ ٓار بی ایف کہ

 میں ریونیو اپنے کو ٓار بی ایف لیے کے اس کہ کیوں گا کرسکے نہیں پورا ہدف ٹیکس ساالنہ کا روپے ارب 5503

۔ہے ٓارہا نظر ناممکن کہ جو ہے ضرورت کی اضافے فیصد 44  

 


