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اسالم آباد(مہتاب حیدر)فارن ٹیکس ایمنسٹی سکیم سے مستفید ہونے والوں کی کل تعدادمیں سے5363 پاکستانیوں کا تعلق

متحده عرب امارات سے ہے اور انہوں نے رئیل سٹیٹ اثاثوں کو سفید دھن میں تبدیل کرایا ہے مزکوره تعداد ایمنسٹی

سکیم سے فائده اٹھانے والوں کی کل تعدادمیں سب سے زیاده ہے۔عالوه ازیں یو کے ،سوئٹزر لینڈ ،امریکہ ،کینیڈا،سنگا

پوراور دیگر ممالک میں مقیم پاکستانیوں نے بھی قابل ذکر تعداد میں فارن ٹیکس ایمنسٹی سکیم سے فائده اٹھایا ہے ۔

ایمنسٹی سکیم سے فائده اٹھانے میں یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں نے دیگر ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کی

وجہ یہ ہے کہ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس دوبئی اور دیگر جگہوں میں پاکستانیوں کی رئیل سٹیٹ اثاثوں کے بارے میں

تفصیالت موجود تھیں۔واضح رہے کہ اندرون و بیرون ممالک سے کل 82848پاکستانیوں نے مجموعی طورپر اڑھائی

کھرب روپے کے اثاثے سفید کرائے ۔ان میں سے 5363افراد نے فارن ٹیکس ایمنسٹی سکیم جبکہ ڈومیسٹک ٹیکس

ایمنسٹی سکیم سے مستفید ہونے والوں کی تعداد 77485ہے۔ایف بی آر کی چیئر پرسن رخسانہ یاسمین نے اپنے دفتر

میں دی نیوز سے گفتگو کے دوران مزکوره باال معلومات کی تصدیق کی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو اب تک آف

شور ٹیکس ایمنسٹی سکیم سے 36کروڑ 60الکھ ڈالر کیش کی صورت میں موصول ہوئے ہیں۔چیئر پرسن

نے کہا کہ ایف بی آر اب ایسے لوگوں کو نوٹسز بھیجے گا جنہوں نے اپنے اثاثے تو ڈیکلئیر کیئے لیکن ٹیکس جمع

نہیں کرایا ۔انہوں نے کہا ٹیکس نہ جمع کرانے والوں کی تعداد چند ہزار ہے اور اب انہیں پورا ٹیکس یعنی 35فیصد

شرح کے حساب سے ہی ادا کرنے کا پابند کیاجائیگا۔چیئر پرسن رخسانہ یاسمین نے ٹیکس ایمنسٹی سکیم کو کامیاب

قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر نے اب تک ٹیکس ایمنسٹی سکیم کے تحت کل 121ارب روپے جمع کیئے ہیں جن

میں فارن ٹیکس ایمنسٹی سکیم کے ذریعے 44ارب اور ڈومیسٹک سکیم کے ذریعے 77ارب شامل ہیں۔جبکہ ایف بی آر

کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ایف بی آر نے کل ایمنسٹی سکیم کے تحت حاصل ہونےوالے ٹیکس میں سے جوالئی میں

24ارب اور جون میں 97ارب روپے جمع کیئے۔ انہوں نے کہا’’121ارب روپے کی رقم میں کچھ ارب کا مزید اضافہ

ہوسکتا ہے اور یہ اضافہ 126تا 127ارب روپے کی سطح کو چھو سکتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ الیکشن کے بعد سے

ٹیکس وصولی کی رفتار میں اضافہ دیکھنے میں نہیں آیاجبکہ الیکشن سے قبل ایک دن ایسا تھا جب ایف بی آر نے ٹیکس

کی مد میں 6ارب روپے وصول کیئے ۔اس دورا ن کچھ عملی مشکالت بھی حائل رہیں جن میں پہلی تو یہ تھی کہ ٹیکس

مشنری نےحاصل ہونے والے ٹیکس کے ہدف کو 30جون 2018سے قبل فوکس کیا اور اس طرح ٹیکس مشنری میں آنر

شپ کی کمی رہی۔دوئم یہ کہ ایف بی آر افسران نے کہا کہ سٹیٹ بنک آف پاکستان اور دیگر نے اس کو ایک معمول کے

کام کے طور پر لیا جس کی وجہ سے ٹیکس مشنری کو بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بہت سی

شکایات بھی موصول ہوئیں جن میں یہ کہا گیا کہ بنک ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔جب ان سے پوچھا گیا کہ

ڈومیسٹک ایمنسٹی سکیم نے زیاده توجہ کیوں حاصل کی تو بتایا گیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایف بی آر نے تھرڈ

پارٹی سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ہزاروں ٹیکس نوٹسز بھیجے اس کے عالوه نان فائلر یہ بھی جانتے

تھے کہ ایمنسٹی سکیم کی تاریخ نکل جانے کے بعد ایف بی آر ٹیکس نا دہندگان کے خالف سخت کارروائی کرے گا۔ایف

بی آر کےایک اور اہلکار نے بتایا کہ پس پرده مباحثوں میں اس خدشہ کا اظہار کیا جارہا تھا کہ مختلف وجوہات کی

وجہ سے فارن ٹیکس ایمنسٹی سکیم بیکار جائیگی ۔جن میں سے ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ سکیم اسی پاکستانی کیلئے

مفید ہوگی جسے کے تمام اثاثے سو فیصد قانونی ہونگے اور جنہیں انتہائی پرکشش شرح ٹیکس پرپاکستان میں ڈیکلیئر

کرنے میں کوئی پریشانی الحق نہیں ہوگی۔ایسے لوگ جن کے پاس قانونی اثاثے تھے انہوں نے اپنے وکالء اور چاٹرڈ

اکائونٹنٹس سے بھی اس حوالے سے مشوره کیا جس پر انہوں نے یہی کہا کہ بہت ہی کم شرح ٹیکس کے عوض اپنے

اثاثے سفید کروالیں۔دوسری بات یہ ہے کہ اس ایمنسٹی سکیم سے صرف ان ہی لوگوں نے فائده اٹھایا جنہوں نے رزک

لیا۔ان لوگوں نےاپنے اثاثوں کو وائٹ کرانے کیلئے ایک جوا کھیال کہ شاید انہیں مستقبل میں کوئی فائده ہوجائے۔ایف بی
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آر آفیشل نے کہا کہ کچھ بڑے کاروباری لوگوں نے اس ایمنسٹی سکیم سے اس خدشہ کے باعث فائده نہیں اٹھایاکہ

کہیں زرا سی غلطی انکے اثاثوں کو بالکل ہی صفر نہ کر دے ۔جب کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی میابی کے بعد انہوں

نے سوچا کہ پی ٹی آئی کی متوقع حکومت اثاثے ڈیکلیئر کرنے والےافراد کی خاموشی سے تحقیق کر سکتی ہے کہ عایا

انہوں نے اثاثہ جات کے حوالے سے کوئی غلط معلومات تو فراہم نہیں کیں ہیں اور اگر کو ئی اس حوالےسے قصور

وار پایا جاتا ہے تو ان کا ڈیکلئیریشن مسترد کیا جاسکتا ہے۔  


