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 جائیدادوں کی قیمت کاتعین، 

فیصلہ کا بنانے کمیشن تجویز، کی لینے واپس سے صوبوں اختیار کا وصولی ٹیکس زرعی اور  GST 
 تاکہ جائے کیا قائم کمیشن ٹیکس اختیاراتی اعلیٰ ایک کہ ہے کیا فیصلہ نے حکومت کی انصاف تحریک) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 مطابق کے قدر یکساں پر جائیداد جائےاور لیا واپس اختیار کا وصولی کی ٹیکس زرعی اور ٹیکس سیلز جنرل پر خدمات سے صوبوں
 ٹرم میڈیم۔ جائے کیا نافذ کیلئے سال3کو ورک فریم پالیسی ٹیکس ٹرم میڈیم کہ ہے کیا فیصلہ بھی یہ نے حکومت۔ جائے کیا نافذ ٹیکس

 وزارت کیلئے نمٹنے سے تقسیم میں ٹیکسز کہ ہے ہوتا نکشاف ا سے ہے، دستیاب پاس کے نیوز دی کاپی کی جس پیپر اسٹریٹجی
 ٹیکس جو ہے دی تجویز کی کرنے قائم کمیشن ٹیکس اختیاراتی اعلیٰ ایک مشتمل پر نمائندوں صوبائی اور وفاقی ماہرین، نے خزانہ
 ہوگی ذمہ کے کمیٹی اس منظوری کی پیرامیٹرز ان ہے، مربوط بخوبی پر سطح حکومتی کہ جو گے کریں واضح پیرامیٹرز کے نظام
 طرف کی نظام کے وصولی ٹیکس پر خدمات کے قبل سے ترمیم ویں18۔ ہوگی مشتمل پر خزانہ وزرائے صوبائی چاروں اور وفاقی جو

پر طور تحریری نے صوبوں جہاں ہو، میرٹ کوئی شاید کی جانے واپس  
 سے جہاں جائیگی کی منتقل راست براہ کو صوبے اسی ٓامدن لیکن کرے، جمع ٹیکس حکومت وفاقی چاہے کہ تھا کیا اتفاق سے امر اس

 تجویز بھی یہ۔ ہے جاتا کیا وصول ٹیکس سے شعبوں مختلف جہاں ہے جاسکتا کیا شروع سے سیکٹر کے خدمات عمل یہ۔ ہوئی وصول
 اس۔ جائے بنایا مربوط کو عمل کے ٹیکس ذریعے کے ٓاٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن اور جائے کیا ٓاہنگ ہم کو کوڈ ٹیکس کہ ہے گئی دی
 کئے کم اخراجات ٓانیوالے میں ضمن اس تاکہ جائے کیا وضع نظام تر تیز کیلئے حل کے تنازعات متعلق سے ٹیکس عالوہ، کے

 ٹیکس کر رچا کھیل ساتھ کے انتظامیہ ٹیکس کیلئے دہندگان ٹیکس اور گے ہوں کم تک حد کسی اخراجات ی کاروبار سے اس۔ جاسکیں
۔ ہے میں کرنے سپرد کے وفاق وصولی کی ٹیکس انکم پرزرعی طور ممکنہ حل کا اس:ٹیکس پر ٓامدنی زرعی۔ ہوجائیگی مشکل چوری

 منتقل صوبےکو اسی راست براہ بلکہ جائے بنایا نہ حصہ کا پول تقسیم قابل کو ٹیکس جانیوالے کیا جمع سے صوبے ہر سے حوالے اس
 منقولہ غیر حکومتیں مقامی اور صوبائی اور ہے کرتی وصول حکومت وفاقی ٹیکس پر جائیداد چونکہ:سیکٹر اسٹیٹ رئیل۔جائے کردیا

 میں کرنے مرتب دستاویزات اور قدر درست کی جائیداد کی فریقوں تمام ہیں، کرتی وصول ٹیکس ٹرانزیکشن اور پراپرٹی پر جائیداد
 شکنی حوصلہ کی کاری سرمایہ تاکہ ہے ضرورت کی کوششوں مربوط کیلئے تعین کے قدر اور ٹیکسیشن میں سیکٹر اس۔  ہے دلچسپی

 تاکہ ہے دی تجویز کی بنانے قانون ایک نے حکومت۔ جاسکے کیا جمع ٹیکس زیادہ سے زیادہ تک حد ممکنہ سے سیکٹر اس بغیر کے
 فکیشن نوٹی کسی یا قانون بغیر لگائے تخمینہ سے جانب کی وزارت یا محکمے متعلقہ بھی کو کسی کہ جاسکے بنایا یقینی کو امر اس
 نظر پر استثنیٰ موجودہ تمام جائیگا، کیا پبلک قبل سے فکیشن نوٹی کے استثنیٰ کو الگت اس۔ ہو نہ حاصل سےاستثنیٰ ٹیکس ذریعے کے
 کے کر تعین کا الگت کی اس ، ہو بھی مقصود رکھنا باقی کو استثنیٰ کسی اگر۔ جاسکے کیا ختم انہیں ہو ممکن جتنا تاکہ جائیگی کی ثانی

 جمع باعث کے استثنیٰ اس ٓامدنی کتنی ساالنہ کہ چلے پتہ تاکہ کرے شائع اخراجات ٹیکس سال ہر خزانہ وزارت۔ جائے کیا پبلک اسے
 ،)ہو نہ زیادہ سے سال پانچ کہ جو( ہے جاتا دیا استثنیٰ موجودہ یا نیا کوئی کہ جائے بنایا یقینی بھی کو بات اس ہے، جاتی رہ سے ہونے

 کیا تعین دوبارہ کا قیمت کی اس کہ ہے جاتی دی تجویز یہ تو ہو ضرورت کیلئے مدت زائد سے سال پانچ کی استثنیٰ کسی اگر اور
 ٹیکس میں صورت بھی کسی ساتھ کے اخراجات ٹیکس جو جائیگی کی شائع بھی فہرست کی اداروں کے ملکیت حکومتی تمام ان۔جائے
 چھٹکارا سے استثنیٰ کے قسم اس وار مرحلہ تاکہ جائے کیا تیار منصوبہ ایسا عالوہ کے اس۔ہیں رہے کر حاصل رعایت یا استثنیٰ
 پارلیمنٹ صرف اختیار یہ اور جائے کیا ختم اختیار کا کرنے جاری او ٓار ایس متعلق سے دینے استثنیٰ کے ٓار بی ایف جائے، کیا حاصل

 سال مالی موجودہ کہ جائے بنایا یقینی کو امر اس اور تھی گئی کی حاصل رفت پیش میں بجٹ گزشتہ سے حوالے اس۔ ہو حاصل کو
 ذریعے کے اوز ٓار ایس تمام گئے دیئے میں سالوں دو گزشتہ۔کرلیں ی پور مدت اپنی اوز ٓار ایس پروسیجرل نان تمام پر اختتام کے

 احاطہ کا تک مدت طویل کر لے سے مدت وسط پالیسی ٹیکس۔  گئے لئے اقدامات متعلق سے بنانے حصہ کا قانون کو استثنیٰ گئے دیئے
 کی سال اگلے ذریعے کے جس اعالن کا بجٹ ساالنہ۔ہے ہوتی پیدا یقینی بے میں کاروبار سے اس کیونکہ ہو نہ تبدیل سال ہر اور کرے
 پالیسی ٹیکس۔ نہیں دستاویز مناسب کیلئے کرنے متعین راہ کی پالیسی المدتی طویل اور مدتی وسط ہے، جاتی کی تبدیل پالیسی ٹیکس

 رہنمائی جانب کی گائیڈالئن پالیسی ٹیکس۔ گے ہوں ثابت مند فائدہ کیلئے رہنمائی فوری اور گے ہوں وسیع بہت مقاصد المدتی طویل کے
 سالوں کچھ اگلے ذریعے کے جس چاہیےاور جانا کیا اپڈیٹ سال ہر جسے ہے ورک فریم پالیسی ٹیکس ٹرم میڈیم حل مناسب کیلئے
 تفصیالت کی پالیسی ٹیکس میں اس لیکن ہے جاتا کیا تیار سال ہر ورک فریم بجٹ ٹرم میڈیم۔ چاہیے ہونا تعین کا پالیسی ٹیکس کیلئے
۔ کرے تیار خاکہ کا پالیسی ٹیکس اپنی کیلئے سال تین کہ گا کرے فراہم موقع کو حکومت ورک فریم پالیسی ٹیکس ٹرم میڈیم۔ نہیں شامل

 کیلئے کاروبار اور صورتحال یقینی متعلق سے پالیسی ٹیکس کی حکومت ، ہوگی متعین راہ کی پالیسی ٹیکس کیلئے کاروبار سے اس
 ذریعے کے جس ہوگا مہیا فارم پلیٹ وہ سے اس کہ یہ بات اہم زیادہ۔ہوگا ٓاسان کرنا بندی منصوبہ میں انداز بہتر کو سرگرمیوں اپنی

 حوالے کے انتظام اور بندی منصوبہ کی پالیسی ٹیکس سے جس اور گے سکیں ہو واضح زیادہ اصول اور مقاصد کے پالیسی ٹیکس
 میڈیم کو ہیں، جاتی دی تشکیل پر بنیاد کی ہاک ایڈ زیادہ یا کم جو تجاویز، بجٹ ساالنہ۔ گی ملے رہنمائی میں بارے کے ترجیحات سے
 مطابقت سے دونوں ان تیاری کی تجاویز قبل سے بجٹ ذریعے کے اس۔ جائیگا بنایا مطابق کے رخ کردہ متعین کے پالیسی ٹیکس ٹرم

۔ ہے سفارش اہم ایک یہ۔ ہے ضروری ہونا موجود دستاویز کی پالیسی ٹیکس ٹرم میڈیم لئے کے اس۔ گی جائیں کی تیار ہوئے رکھتے
 پالیسی ٹیکس)۔جائے بنایا کمیشن/بورڈ پالیسی ٹیکس بناتی، نہیں پالیسی ٹیکس ٓار بی ایف(  گی دے تجویز کی ورک فریم ادارتی حکومت

 پیدا توازن ہوئے رکھتے مدنظر کو مقاصد کے ترقی اور ایکوٹی میں ٓامدن ذریعے کے پالیسی ٹیکس: بنانا مطابق کے پالیسی معاشی کو
 اور ہے امکان کا ہونے پیدا خرابی میں معیشت سے وجہ کی جس ہے توجہ زیادہ پر ٓامدن میں پالیسی ٹیکس وقت ہے،اس ضروری کرنا
۔ہے ہوسکتا مرتب اثر منفی پر مقاصد کے ترقی اور ایکوٹی ذریعے کے جس  


