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کراچی( اسٹاف رپورٹر) پاکستان کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن ( پی سی ڈی ایم اے ) کے چیئرمین محمد

عارف الکھانی نے وزیراعظم عمران خان،وزیرخزانہ اسد عمر اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو محمد جہانزیب خان سے

سابقہ فائنل ٹیکس ریجیم اور اوپن اکاؤنٹ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک کو اقتصادی اور معاشی طور پر

مستحکم اور کرپشن سے پاک بنانے کے لیے وزیراعظم عمران خان کے ویژن اور ان کی ٹیم بالخصوص وزیرخزانہ اسد

عمر کی معاشی اصالحات کے حوالے سے ممکنہ اقدامات کو سراہا ہے اور کمرشل امپورٹرز کے ان مسائل کوکابینہ

میں اٹھانے اوران معامالت کو ٹھیک کرنے کی درخواست کی ہے۔عارف الکھانی نے ایک بیان میں کہاکہ کمرشل

امپورٹرز کے لیے درآمدی سطح پر فائنل فکسڈ ٹیکس ریجم کے تحت 6فیصد ودہولڈنگ ٹیکس کو کم از کم قرار دینا سراسر

ناانصافی ہے لٰہذاسابقہ فائنل ٹیکس ریجیم کو بحال کیا جائے۔ کمرشل امپورٹرز درآمدی اسٹیج پر ایڈوانس ٹیکس دیتے

ہیں اس پر اکاؤنٹ اوپن کرنااور آڈٹ میں لے جاناکسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔چیئرمین پی سی ڈی ایم اے نے کہا

کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حال ہی میں 10ہزار ڈالر کی ایڈوانس پیمنٹ کی حد مقرر کرتے ہوئے اور اوپن اکاؤنٹ

کی مد میں 4مخصوص سیکٹرز کو ریلیف دیا ہے جو کہ درست فیصلہ نہیں بلکہ مرکزی حکومت

یونیفارم پالیسی اختیار کرتے ہوئے تمام سیکٹرز کے لیے یہ سہولت فراہم کرنی چاہیے۔انہوں نے کہاکہ غیر ملکی

فروخت کنندگان کمرشل امپورٹرز کو ادھار پر مال دیتے ہیں اس مینحکومت کا کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اوپن اکاؤنٹ کھولنے

سے حکومت کو فائده ہوگا اور فارن ریزرو پر دباؤ بھی نہیں پڑے گا۔عارف الکھانی نے نئے چیئرمین ایف بی آر سے

کمرشل امپورٹرز اور صنعتوں کے درمیان تفریق کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہاکہ ایک ملک میں 2ٹیکس ریجم

نہیں ہونا چاہیے۔ کمرشل امپورٹرز کوبرابری کی سطح پر کاروباری مواقع فراہم کیے جائیں ۔حکومت کمرشل امپورٹرزکو

ویلیو ایڈیشن ٹیکس سے مستثنٰی قرار دے اگر ایسا نہ کیا گیا تو چھوٹی صنعتیں تباه ہوجائیں گی۔
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