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اسالم آباد (حنیف خالد) وفاقی وزیر خزانہ ریونیو اقتصادی امور ڈاکٹر شمشاد اختر نے اوورسیز پاکستانیز اور ملک

کے اندر موجود پاکستانیوں کیلئے کالے دھن کو سفید کرنے والی اسکیم میں ایک دن کی بھی توسیع کرنے سے انکار

کردیا ہے ان کا موقف ہے کہ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی اپریل میں اعالن کرده ٹیکس ایمنسٹی سکیم کی

آخری تاریخ 30 جون 2018 مقرر کی گئی نگران حکومت اس سکیم میں توسیع کا کلیدی فیصلہ آئین کے تحت کرنے

کی ہرگز مجاز نہیں ہے ملک کے اندر اور باہر پاکستانی آئنده 7 یوم میں اس سکیم کے تحت اپنے ان ڈیکلیئرڈ اثاثہ

جات کو ڈیکلیئر کر سکیں گے جو ایسا نہیں کرے گا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ان کے خالف انضباطی

کارروائی کی تیاریاں کر لی گئی ہیں اس کیلئے ایف بی آر نے ان ڈیکلیئرڈ منقولہ وغیرمنقولہ اثاثوں پالٹوں کمرشل

سنٹروں بنگلوں اپنے نام پر یا بے نامی بینک اکائونٹ بڑی بڑی گاڑیوں بیرون ملک سال بھر میں کئے گئے ہوائی سفر

کا ڈیٹا حاصل کرنے کا بندوبست کر لیا ہے اس کیلئے نادرا نے ایف بی آر کو اپنے ڈیٹا تک رسائی دے دی ہے تاکہ

کاال دھن رکھنے والوں سے ملکی قانون کے مطابق نہ صرف اربوں کا ٹیکس وصول کیا جائے بلکہ ان کو قانون کے

مطابق سزا بھی دی جائے۔ ذرائع کے مطابق 30 جون 2018 تک مذکوره سکیم کے تحت 100 ارب روپے سے زائد

کا

ٹیکس ایف بی آر کو وصول ہو جائے گا جو امریکی ڈالروں کی شکل میں ہوگا۔ ادھر ایف بی آر کی طرف سے کہا گیا

ہے کہ ان ڈیکلیئرڈ غیر قانونی ملکی وغیر ملکی اثاثہ جات 31 اگست کے بعد دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں

چھپائے جاسکیں گے کیونکہ پاکستان سمیت ایک سو سے زائد ملکوں کے مابین غیر قانونی دولت کے مکمل کوائف

اور شواہد دینے والے عالمی معاہده یکم ستمبر 2018 سے نافذالعمل ہو جائے گا ٹیکس ایمنسٹی سکیم جس کے تحت

اوورسیز پاکستانیز اور اندرون ملک پاکستانی اپنے کالے دھن سے بنائے گئے منقولہ وغیر منقولہ اثاثے بینک

اکائونٹ بنگلے جائیدادیں 30 جون سے پہلے ایف بی آر کے خصوصی فارم پر یا ایف بی آر کی ویب سائٹ پر یا

الیکٹرانکلی جو پاکستانی ڈیکلیئر کر دیں گے انہیں صرف دو فیصد تین فیصد پانچ فیصد ٹیکس جمع کراکر اپنے کالے

دھن کو سفید کرنے کا یہ سنہری موقع ہے اس موقع سے فائده اٹھانے والے خوش قسمت ہوں گے اور چاالک عیار

اور ٹیکس چور جو اس سے فائده نہیں اٹھائیں گے وه بدقسمت ہوں گے اور ان کی نسلیں بھی کالے دھن کی وجہ

سے بھاری جرمانے اور ہتھکڑیانلگوانے والے اپنے سرپرستوں کے غلط فیصلے پر کف افسوس ہوں گی۔
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