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2019،  اکتوبر    31 
 

ختم ہڑتال کی تاجروں کمی، میں ٹیکس وورا ٹرن مٔوخر، شرط کی کارڈ شناختی  
‘  کردی ختم ہڑتال نے تاجروں‘ کامیاب مذاکرات درمیان کے تنظیموں تاجر اور کمیٹی حکومتی)پی پی اے(ٓاباد اسالم

 طے معاہدہ نکاتی 11میں ضمن اس‘ہے گئی دی کر مٔوخر ءتک2020 جنوری 31 شرط کی کارڈ شناختی کیلئے تاجروں

 فیصد 0.5 بجائے کی ٹیکس اوور ٹرن فیصد 1.5 تاجر واال اوور ٹرن تک کروڑ 10 ساالنہ مطابق کے معاہدہ‘ہے پاگیا

 کیلئے رجسٹریشن ٹیکس سیلز۔گا بنے نہیں ایجنٹ ہولڈنگ ود تاجر واال اوور ٹرن کی کروڑ 10 گا، دے ٹیکس اوور ٹرن

 سیکٹرز والے رکھنے منافع کم۔ہے گئی دی کر روپے الکھ 12 کر بڑھا سے روپے الکھ 6 حد کی بل کے بجلی ساالنہ

 تحت کے معاہدہ۔ گا ہو سے مشاورت کی کمیٹی کی تاجروں جو گا جائے کیا ازسرنو تعین کا ٹیکس اوورز ٹرن کے

 تجدید پر ٓاڑھتیوں۔ گا جائے کیا حل پر بنیادوں ترجیحی کو مسائل کے جیولرز کر مل ساتھ کے ایشن ایسوسی جیولرز

 ٓاباد اسالم کیلئے حل فوری کے مسائل کے تاجروں۔گا جائے لیا جائزہ ازسرنو کا ٹیکس ہولڈنگ ود عائد پر فیس الئسنس

 کے تاجروں پر بنیادوں ماہانہ جو گا ہو تعینات افسر کا 21 یا 20 گریڈ گا، ہو قائم ڈیسک خصوصی میں ٓار بی ایف

 سادہ اور ٓاسان میں اردو کیلئے کرنے فائل ریٹرن ٹیکس انکم/رجسٹریشن کی تاجروں نئے۔گا کرے مالقات سے نمائندوں

 مربع ہزار ایک۔ گی کریں تعاون بھرپور میں سلسلہ کے رجسٹریشن نئی کمیٹیاں کی تاجروں اور گا جائے کیا مہیا فارم

 مشاورت کی کمیٹی کی تاجروں فیصلہ کا اس گی ہو مستثنیٰ سے رجسٹریشن میں ٹیکس سیلز دکان سی کوئی کی فٹ

 کمیٹی کی تاجروں فیصلہ کا رجسٹریشن میں ٹیکس سیلز کی ان ہے رہا کر بزنس بھی کا سیل ہول جو ریٹیلرز۔ گا ہو سے

 خواجہ بلوچ، اجمل شفیق، محمد خواجہ نمائندوں کے تنظیموں تاجروں اور زیدی پرشبر معاہدہ۔ گا ہو سے مشاورت کی

۔  تھے موجود بھی جہانگیرترین پر موقع اس۔کئے دستخط نے چوہدری کاشف محمد اور عبدالعلیم شیخ صدیق، سلمان

 خزانہ مشیر ہوئے کرتے گفتگو سے میڈیا بعد کے مذاکرات درمیان کے نمائندوں کے تنظیموں تاجر اور کمیٹی حکومتی

 وہی بھی کا برادری تاجر‘ ہے چاہتی دینا بڑھوتری اور مستحکم کو معیشت حکومت کہ کہا نے شیخ عبدالحفیظ ڈاکٹر

 کیلئے حل کے مسائل کے تاجروں کہ کہا نے انہوں۔ ہیں چاہتے بڑھانا ٓاگے کو معیشت ہم‘ہے کا حکومت جو ہے مقصد

 موخر ءپر2020 جنوری 31 کو عملدرٓامد پر شرط کی کارڈ شناختی ‘گا جائے کیا قائم ڈیسک خصوصی میں ٓار بی ایف

 طریقہ شفاف انہیں رہے دے نہیں ٹیکس اور ہیں اہل کے دینے ٹیکس تاجر جو کہ ہے ہوا اتفاق پر بات اس‘ہے گیا دیا کر

۔ گا جائے ہو اتفاق جلد بھی پر معامالت دیگر ہے، گیا ہو رائے اتفاق پر معامالت بیشتر‘گا جائے الیا میں نیٹ ٹیکس سے

 ءتک2020 جنوری 31 اطالق کا شرط کی کارڈ شناختی کہ کہا نے زیدی شبری سّید ٓار بی ایف چیئرمین پر موقع اس

 جو درمیان کے برادری تاجر اور حکومت۔ گی جائے کی نہیں کارروائی تادیبی کوئی الوقت فی اور ہے گیا ہو موخر

 1.5 تاجر واال اوور ٹرن کی تک کروڑ 10 ساالنہ مطابق کے معاہدہ۔ ہے مشتمل پر نکات 11 وہ ہے گیا پایا طے معاہدہ

 ہولڈنگ ود تاجر واال اوور ٹرن کی کروڑ 10 گا، دے ٹیکس اوور ٹرن فیصد 0.5 بجائے کی ٹیکس اوور ٹرن فیصد

 بڑھا سے روپے الکھ 6 حد کی بل کے بجلی ساالنہ کیلئے رجسٹریشن ٹیکس سیلز مطابق کے معاہدہ۔ گا بنے نہیں ایجنٹ

۔ہے گئی دی کر روپے الکھ 12 کر  


