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کراچی/راولپنڈی(مانیٹرنگ ڈیسک/حنیف خالد) ایمنسٹی سکیم سے 1100پاکستانیوں نے 135 ارب روپے کے اثاثے

ٹیکس نیٹ میں شامل کیے جن سے حکومت کو 4 ارب روپے کی ٹیکس آمدنی ہوئی۔بیرون ملک اور ملکی اثاثے ظاہر

کرنے کی اسکیم سے ایک ہزار ارب روپے یعنی 8 ارب 20 کروڑ ڈالر ٹیکس نیٹ میں آنے کے اندازے ہیں۔ذرائع

کے مطابق اثاثے ظاہر ہونے کی اسکیم سے حکومت کو مجموعی طور پر 35ارب روپے ٹیکس ملنے کا امکان ہے۔

اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم کی آخری تاریخ 30 جون 2018 ہے لیکن ملکی ٹیکس بار ایسوسی ایشنز نے اسکیم میں

15 روز توسیع کی تجویز دی ہے۔کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے نائب صدرذیشان مرچنٹ کا کہنا ہے کہ

بیرون ملک اثاثے ظاہر کرنے کے لئے ٹیکس کی ادائیگی کا سسٹم آسان بنایا جائے ،اس سے بیرون ملک اثاثے ظاہر

کرنے کی رفتار میں تیزی ہوگی۔اسالم آباد سے حنیف خالد کے مطابق وفاقی حکومت نے ٹیکس چوروں کے خالف

فوری کریک ڈائون شروع کرنے کا اعالن کیا ہے جس کے تحت پورا ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کو ہتھکڑیاں تک لگا

دی جائیں گی واجب الوصول اربوں روپے کا ٹیکس بینک اکائونٹس اور پراپرٹی کرک کرکے وصولیاں ہوں گی ۔اسالم

آباد سے حنیف خالد کے مطابق ملکی یا اوورسیز پاکستانیوں کیلئے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے اپریل

2018میں منقولہ وغیر منقولہ اثاثہ جات کیلئے جس ٹیکس

ایمنسٹی سکیم کا اعالن کیا تھا وه 30 جون 2018 کو ختم کر دی جائے گی اور اس میں ایک دن کی بھی توسیع نہیں

ہوسکے گی کیونکہ آئین اور قانون کے تحت نگران وزیراعظم اور ان کی حکومت کو ٹیکس ایمنسٹی سکیم جو 30

جون 2018 کو ختم ہو جائے گی اس میں ایک دن کی توسیع کرنے کا بھی اختیار حاصل نہیں ہے ۔
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