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2020،  مارچ   12 
 

  ایف ایم ٓائی ، ہے کم فیصد62 سے پوٹینشل حقیقی ریونیو ٹیکس کا پاکستان
 ہےکہ کہا نے سانچز دابن ٹریسا سربراہ ریذیڈنٹ میں پاکستان کی ایف ایم ٓائی) حیدر مہتاب ، ہاشمی تنویر(  ٓاباد اسالم

 خطے کوششیں کی پاکستان کی کرنے جمع ٹیکس ، ہے کم فیصد62 سے پوٹینشل حقیقی کے اس ریونیو ٹیکس کا پاکستان

 بڑی میں مسابقت میں برٓامدات شکل موجودہ کی ٹیکس سیلز ،جنرل ہیں کم بہت میں مقابلے کے معیشتوں دیگر کی

 کااظہار خیاالت ن ا ، ہے ٓارہی پیش مشکل میں مسابقت سے ہےجس رہا پڑ بوجھ زیادہ پر کمپنیوں سے اس ہے رکاوٹ

 ، کیا ہوئے کرتے خطاب سیمینارسے متعلق سے پالیسی ٹیکس زیراہتمام کے پائیڈ میں بندی منصوبہ وزارت نے انہوں

 جائے کی ترمیم ٓائینی کیلئے اس کہ کہا ہوئے دیتے تجاویز بنانےکیلئے قبول قابل کو ٹی ایس جی نے سربراہ ایف ایم ٓائی

 ایس جی چاہئے، ہونا معاہدہ کیلئے پورٹل یکساں کیلئے ادائیگی کی ٹیکس اور گوشواروں مابین کے صوبوں اور وفاق ،

 ہے، ہوا پیچیدہ بہت نظام ٹیکس کا ملک سے ہےجس باعث کا اضافے میں شرح کی ٹیکس اور ہے اہم کیلئے پاکستان ٹی

 وقت اس ہے، ذریعہ ٓاسان کا کرنے جمع ٹیکس جو ہے پر ٹیکس کے درٓامدات دارومدار زیادہ کا پاکستان کہ نےکہا انہوں

 اضافی ، ٹی ایس جی ، ٹیکس ودہولڈنگ ، ڈیوٹی کسٹم میں ہے،جس جاتا کیا جمع سے درٓامدات ریونیو ٹیکس فیصد50

 ہوا بنایا مشکل کو ڈھانچے کےپورے نےٹیکس پیچیدگی میں نظام ٹیکس ، ہیں شامل ڈیوٹی ریگولیٹر اور ڈیوٹی کسٹم

 ٓار ٓائی ممبر کے ٓار بی ایف پر موقع اس ہے، معمولی نہایت حصہ میں ریونیو ٹیکس شعبوںکا بعض سے وجہ اسی ہے،

 پروری اقربا اور کرنے ختم کو استثنیٰ ٹیکس گئے دیئے کو اشرافیہ کے ملک کہ کہا نے سرور عتیق حامد ڈاکٹر پالیسی

 ، تھے ہوئے جمع روپے ارب1000 برس گزشتہ جبکہ ہوئے حاصل روپے ارب1500 سال مالی رواں سے روکنے کو

 رعایتیں پر ٹیکس نے شعبہ ہر کیونکہ رہی رکاوٹ بڑی ایک میں نظام ٹیکس شفاف استثنیٰ ٹیکس کہ کہا نے انہوں

 کے کاری سرمایہ اور مراعات ہاں ہمارے لیکن چاہئے ہونا اضافہ میں ریونیو ٹیکس مقصد کا پالیسی ،ٹیکس کیں حاصل

 جس اور چاہئے اکٹھاکرنا ریونیو ٹیکس بجائے کے دینے استثنیٰ کو ،حکومت ہیں جاتی دی مراعاتیں مختلف کیلئے فروغ

 سال باعث کے مراعات انہی کہ نےکہا انہوں ، جائیں دی مراعات اور سبسڈی پر وہاں ہو ضروری فروغ کا شعبے

- 2017 گروتھ میں ریونیو ، رہی فیصد10 میں19- 2018 اور رہی فیصد11.6 شرح پی ڈی جی ٹو ٹیکس میں18- 2017

 جمع ریونیو ٹیکس روپے ارب3829 میں19-2018 ہوا جمع ریونیو ٹیکس کا روپے ارب3842 اور رہی منفی میں18

 ود کے قسم62 وقت اس ہے، کرتا اتفاق سے کمی میں تعداد کی ٹیکس ودہولڈنگ ٓار بی ایف کہ کہا نے انہوں ہوا،

 غیر لیکن ہے فیصد8 کا الئیوسٹاک اور ہے فیصد18 حصہ میں پی ڈی جی کا شعبہ زرعی ، ہیں ٹیکس ہولڈنگ

 مینوفیکچر حصہ بڑا میں ریونیو ٹیکس کہ کہا نے حامد ڈاکٹر ہے، مشکل النا میں نظام ٹیکس باعث کے ہونے دستاویزی

 ، گئی کی ختم سہولت کی ریٹنگ زیرو حاصل کو شعبے برٓامدی میں بجٹ گزشتہ کہ نے انہوں ہے، فیصد60 کا شعبے

 ٹیکس ساالنہ روپے ارب4 صرف لیکن ہے ڈالر ارب20 شیئر تجارتی میں برٓامدات اور مقامی کا شعبے کے ٹیکسٹائل

 دی کر ادائیگی کی ریفنڈز کےٹیکس روپے ارب120 تقریبًا نے ٓار بی ایف برس رواں کہ کہا نے انہوں ہے، شیئر میں

 کی تجویز کی ٹیکس وراثتی ، نہیں اختیار کا حکومت وفاقی ٹیکس ویلتھ کہ کہا پر تجویز کی ٹیکس ویلتھ نے انہوں ہے،

۔ ہے مخالفت سے جانب کی کونسل نظریاتی اسالمی  


