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کراچی ( اسٹاف رپورٹر) ایف بی آر کی جانب سے سیلز ٹیکس کے ایس آر او1125کی فیڈنگ میں غیر ضروری تاخیر

کی وجہ سے ٹیکسٹائل خام مال کے درآمد ی کنسائنمنٹس کلیئرنس تعطل کا شکار ہیں، کراچی کسٹمز ایجنٹس ایسوسی

ایشن نے ممبر آئی آر پالیسی ایف بی آر کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے حالیہ بجٹ میں

ٹیکسٹائل صنعت میں استعمال ہونے واال انتہائی اہم خام مال پگمنٹس کے پی سی ٹی کوڈز کو مزید تین نئی پی سی ٹی

ہیڈنگ میں تقسیم کر دیا ہے تاہم ایف بی آر نے ایس آر او 1125جوکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لئے بھی ہے۔کو دانستہ اب

تک سسٹم میں فیڈ نہیں کیا جس سے ان تین نئی پی سی ٹی ہیڈنگ کو سیلز ٹیکس کا فائده نہیں پہنچ رہا ہے ،ایف بی آر

کی اس کوتاہی کا نقصان ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہو رہا ہے اور ٹیکسٹائل کے درآمدی کنسائنمنٹ کی کلیئرنس بری طرح

متاثر ہے۔ کراچی کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن کے سیکٹر ی محمد عامر نے کہا ہے کہ ہم نے ممبر آئی آر پالیسی ایف

بی آر سے درخواست کی گئی ہے جس کی کاپی ممبر کسٹمز اتھارٹی کو ارسال کی گئی ہے کہ ان نئی 3 پی سی ٹی

ہیڈنگکے لئے سیلز ٹیکس ایس آر او1125کو جلد از جلد سسٹم میں اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ وه امپورٹر جوکہ ٹیکسٹائل خام

مال کی امپورٹ کرتے ہیں بروقت کنسائمنٹس کی کلیئرنس کروا سکیں اور کسٹمز ڈیوٹی اور

ٹیکسز کی ادائیگی ممکن ہو سکے اور پورٹ پر موجود تمام کنسائمنٹس کی کلیئرنس جلد از جلد ممکن ہو سکے تاکہ ہمارے

ملک کی صنعت کا پہیہ چلتا رہے۔ اس سلسلے میں ہم ایف بی آر اور کسٹمز حکام باال سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وه

متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کریں کہ ٹیکسٹائل خام مال پگمنٹس کی نئی تین پی سی ٹی کے لئے ایس آر او1125کی

فیڈنگ کو جلد از جلد یقینی بنائیں۔
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