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اسالم آباد (نمائنده جنگ) فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ممبر پالیسی ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی

اسکیم سے استفاده نہ کرنے والوں کے خالف سخت کارروائی کی جائیگی ایسے افراد کے خالف کارروائی نہ

کرنے کی اب کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے مستفید نہ ہونے والے نتائج بھگتنے کے لیے

تیار ہو جائیں،خفیہ اثاثوں کی معلومات اکٹھی کر لیں،ریئل اسٹیٹ والے بھی دولت ظاہر کریں، پالز و ں کی میپنگ

مکمل کرلی۔ پاکستان عالمی ملٹی لیٹرل کنونشن او ای سی ڈی سے معاہد ه کے بعد رکن بن چکا ہے جس کے باعث

دنیا کے 102ممالک سے یکم نومبر سےخفیہ دولت اور اثاثوں کی بالتعطل معلومات کی فراہمی کا تبادلہ ہوگا جبکہ

ملک کے اندر بھی خفیہ دولت اور اثاثے رکھنے والوں کی معلومات اکٹھی کر لی گئی ہیں۔ایف بی آر ہیڈکوارٹر میں

صحافیوں کو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے متعلق بریفنگ میں ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا کہ رئیل اسٹیٹ سے وابستہ

افراد بھی خفیہ اثاثے اور دولت ظاہر کر دیں اور ایمنسٹی سے فائده اٹھائیں کیونکہ ملک بھر کے بڑے پالزوں کی

میپنگ مکمل کر لی گئی ہے اور ان میں سرمایہ لگانے والوں کی معلومات جمع کر لی گئ ہیں۔ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ

پہلے ایف بی آر پانچ سال سے پہلے کے اثاثوں اور دولت کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا لیکن اب ایسی کوئی

قانونی رکاوٹ نہیں۔ یکم جوالئی سے ایف بی آر کے پاس پاکستان کے اندر سوفیصد مقامی اور فارن کرنسی

اکائونٹس کی معلومات ہونگی۔ایف اے ٹی ایف کے تحفظات دور کر دیئے گئے ہیں،فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے

تحفظات منی النڈرنگ سے متعلق تھے لیکن ایمنسٹی میں جرائم کی دولت میں کوئی استثنٰی نہیں اور ایسی دولت جو

دہشتگردی میں معاونت کے لیے استعمال ہویا خطره ہو اس کو کسی طرح کی کوئی ایمنسٹی نہیں۔مو جوده ٹیکس

ایمنسٹی اسکیم کا ریسپانس باقی سکیموں سے بہت اچھا ہے ، اسکیم سے کوئی مجرم فائده نہیں اٹھا سکتا۔ بیرون

ملک اثاثے اور دولت ظاہر کرنیواال اپنے اکائونٹ کے عالوه اپنی خاندان کے افراد کے اکائونٹ سے بھی ٹیکس کی

ادائیگی کر سکتا ہے۔ایمنسٹی اسکیم نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پرالگو نہیں ہو گی۔ ایمنسٹی اسکیم کے تحت قسطوں میں

ٹیکس کی ادائیگی کی اجازت نہیں ،ایک شخص کےبیرون ملک اور اند رو ن ملک اثاثے ہونے کی صورت میں الگ الگ

ڈیکلریشن کرانی ہوگی، صرف پاکستان کے شہری ہی اس اسکیم سے فائده اٹھا سکتے ہیں چاہے وه ریذیڈنٹ یا نان

ریذیڈنٹ ہوں، نان ریذیڈنٹ پاکستانی اپنے مقامی خفیہ اثاثوں اور دولت کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔مقامی اثاثوں پر

ٹیکس پاکستانی کرنسی جبکہ غیر ملکی اثاثوں اور دولت پر ٹیکس امریکی ڈالر میں ادا کرنا ہوگا۔
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