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اسالم آباد(حنیف خالد)پاکستانیوں نے 6ہزار ارب روپے سے زیاده کاالدھن سفید کرالیا۔121ارب روپے اور30کروڑ ڈالر

بطور ٹیکس جمع کرادیے۔ جوالئی کے31دنوں میں بطور ٹیکس جمع کرائے گئے ڈالر کے اعدادوشمار سٹیٹ بنک جلد

جاری کرے گا۔ 30جون 2018تک ایف بی آر کو2فیصد3فیصد اور 5فیصد ٹیکس ایمنسٹی ریٹ سے 90ارب روپے

اور300ملین ڈالر ملے تھے۔31جوالئی2018کو معیاد ختم ہونے والی ٹیکس ایمنسٹی سکیم ملک کی ساتوں ایمنسٹی

سکیموں سے سب سے زیاده کامیاب رہی۔ چھ ہزار ارب روپے دستاویزی کرانے والوں کے لئے رئیل اسٹیٹ میں

سرمایہ کاری سب سے زیاده پرکشش بن گئی۔ٹیکس ایمنسٹی سکیم جس کی معیاد 31جوالئی 2018کو ختم ہو گئی ہے اس

دوران آل ٹائم ریکارڈ کاال دھن سفید کر لیا گیا ایف بی آر کے ممبران لینڈریونیوآپریشنز حبیب هللا خان کے انتہائی قریبی

ذرائع نے جنگ کوبتایا کہ 31جوالئی2018تک ایف بی آر کو ان ڈیکلرڈ منقولہ غیرمنقولہ اثاثہ جات کی ڈیکلریشن پرایک

سو اکیس ارب روپے کا ٹیکس وصول ہوا جبکہ بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی نان ٹیکس پیڈ دولت قانونی

بنانے کے لیے 30کروڑ ڈالر کا زرمبادلہ سٹیٹ بنک آف پاکستان کی نیو یارک برانچ میں جمع کرایا۔یہ

زرمبادلہ30جون2018تک کا ہے یکم جوالئی سے31جوالئی 2018تک جو ڈالر اوورسیز پاکستانیوں نے سٹیٹ بنک آف

پاکستان نیویارک کے

ایف بی آر اکائونٹ میں جمع کرائے ہیں وه ان کے عالوه ہیں اس طرح وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے اپریل2018میں

جس ان ڈیکلرڈ منقولہ و غیر منقولہ اثاثہ جات کی ٹیکس ایمنسٹی سکیم کا اعالن کیا تھا اس کے تحت

31جوالئی2018تک6ہزار ارب سے زیاده کاالدھن سفید کرالیا گیا 30جون2018تک نوے ارب کا ٹیکس کاالدھن سفید

کرانے کے لئے اداکیاگیا جبکہ جوالئی2018کے مہینے میں31 ارب روپے کا ٹیکس کاالدھن سفید کرنے کے لئے

پاکستانیوننے ملک کے اندر اور باہر جمع کرایا اس طرح یہ آٹھویں ٹیکس ایمنسٹی سکیم پاکستان کی سب سے زیاده

کامیاب ٹیکس ایمنسٹی سکیم ہوگئی ہے ابھی یکم جوالئی سے31جوالئی تک اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ٹیکس کی

مد میں جمع کرائے گئے ڈالروں کے اعدادوشمار سٹیٹ بنک آف پاکستان میں آنا باقی ہیں۔
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