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اسالم آباد (حنیف خالد) ایف بی آر کے ممبرکسٹم زاہد کھوکھر نے کہا ہے کہ فنانس ایکٹ۔2018کے تحت محکمہ کسٹم

نے22ایس آر او(STATUTORY REGULATORY ORDERS)جاری کر دیئے ہیں جن کا فوری اطالق ہوگا فنانس ایکٹ۔

2018کے پہلے اور دوسرےشیڈول کے تحت کسٹم ایکٹ کا بالترتیب پہال اورپانچواں شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے آئنده

پاکستان میں مضبوط دیده زیب قرآن پاک کی طباعت کم الگت پر کرنے کے لئے مستند ناشران قرآن کو ساٹھ گرام پیپرکی

درآمد زیروکسٹم ڈیوٹی پر کر سکیں گے پاکستان کسٹم کے سربراه ممبرکسٹم ایف بی آر جمعہ کو جنگ گروپ

کوخصوصی انٹرویو دے رہے تھے انہوں نے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ مذکوره ایس آر او اور شیڈولز کی

تبدیلی سے نئے ریلیف اقدامات کئے گئے ہیں کسٹم ایکٹ ۔2018کی روشنی میں محکمہ کسٹم نے زیروڈیوٹی اور کم

ڈیوٹی والے درآمدی آئٹموں کی تفصیالت نئے کسٹم ٹیرف میں راتوں رات کر دی ہے۔زاہد کھوکھر نے بتایاکہ قرآن پاک

کی طباعت چھپائی کے لیے درآمدی کاغذ پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے ناشران قرآن کو بھی وفاقی و صوبائی

حکومتوں کی طرح درآمدی ڈیوٹی سے استثنٰی دے دیاگیاہے۔ قرآن پاک غیرمعیاری کاغذ پر جلد شہید ہو جاتے ہیں اس

لئے فنانس ایکٹ میں قرآن پاک کی طباعت کے لیے ساٹھ گرام کا بے حد معیاری کاغذ درآمد کرنے کی شرط لگا دی گئی

ہے۔ قرآن پاک کی چھپائی کے درآمدی ساٹھ گرام کاغذ پر سیلز ٹیکس زیروکردیاگیاہے دوسرے ٹیکسوں میں بھی چھوٹ

دے دی گئی ہے اس طرح پاکستان میں آئنده معیاری کاغذ پر قرآن پاک کی طباعت ہواکرے گی۔ فنانس ایکٹ ۔2018کے

نفاذ سے تقریبًا2سو درآمدی آئٹموں پرکسٹم ڈیوٹی مکمل یا جزوی طورپر ختم ہو گئی ہے کسٹم ڈیوٹی کی شرح زیرو بہت

سے آئٹموں پر کی گئی ہے اور بعض آئٹموں پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ سو فیصد ڈیوٹی کاخاتمہ زیاده تر خام

HILL)مال اور مشینری کی درآمد پر کیاگیاہے۔ بلوچستان کے ساحل سمندر ، آزادکشمیر، گلگت بلتستان، ھل سٹیشنوں

STATION)پر سیاحت کے فروغ کے لئے ہوٹل مالکان پری فیبریکیٹڈ روم20کی بجائے11فیصد کسٹم ڈیوٹی دے کر

درآمد کرسکیں گے۔ ایس آراوز کے ذریعے ڈیری انڈسٹری، پولٹری انڈسٹری، انسداد سرطان کی ادویات، معیاری خوراک

کی تیاری ٹرانسفرز، آپٹک فائبر، ایل ای ڈی الئٹس، سینماانڈسٹری کے آئٹموں پرکسٹم ڈیوٹی میں زبردست رعایت دی

گئی ہے خام مال بشمول کول پر ڈیوٹی زیرویاغیرمعمولی کر دی گئی ہے صرف کول کی درآمدی ڈیوٹیIIکی بجائے

3فیصد ہونے سے ایف بی آر کاریونیو دو سو کروڑ روپے سے بھی زیاده کم ہو جائے گا زاہد کھوکھر نے بتایا کہ

کیلوکیڈ فوڈ پیکجنگ انڈسٹری کے خام مال پر دو فیصد سے چار فیصد چھوٹ دی گئی ہے۔ پہاڑی مقامات، بلوچستان کے

ساحلی عالقوں، گلگت بلتستان اور آزادکشمیر میں ٹورازم کے فروغ کے لیے نئے ہوٹل بنانے کے لیے پری فیبریکیٹڈ

روم/سٹرکچر درآمد کرنے پرکسٹم ڈیوٹی کی شرح20فیصد سے 11فیصد کر دی گئی ہے۔ ڈیری سیکٹر کو سپورٹ کرنے

کے لیے بووائین سیمن(BOVINE SEMEN)سانڈ(BREEDING BULL)کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی تین فیصد کی بجائے

زیروکردی گئی ہے۔ ڈیری شیڈ میں استعمال کئے جانے والے پنکھوں کی درآمد پر ڈیوٹی20فیصد سے کم کرکے3فیصد

کی گئی ہے۔ اینیمل فیڈ(جانوروں کی خوراک) بنانے میں استعمال ہونے والی اشیا پر کسٹم ڈیوٹی10فیصد سے کم کر

کے5فیصد کر دی گئی ہے۔ پولٹری سیکٹر کو کوالٹی فیڈ کی تیاری میں استعمال ہونے والے گروتھ پروموٹرز پری مکس،

وٹامن پری مکس، وٹامن بی۔12اور وٹامن ایچ ٹو پر کسٹم ڈیوٹی10فیصد سے کم کرکے 5فیصد کی گئی ہے آپٹیکل فائبر

کیبل پاکستان میں بنانے کے لیے اسکے خام مال پرکسٹم ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے ان میں ملٹی موڈ آپٹیکل فائبر پر

ڈیوٹی20کی بجائے5فیصد کر دی گئی ہے خام مال پر گیاره اور20فیصد ڈیوٹی کم کرکے5فیصد کر دی گئی ہے ملک میں

فلمسازی کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے سینما اور فلم پروڈکشن میں استعمال ہونے والے مختلف اقسام کے19آئٹموں

پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح20سے کم کرکے3فیصد کر دی گئی ہے۔معیاری خوراک کی ملک میں تیاری کے لیے استعمال

ہونے واال مائیکرو فیڈرایکوپمنٹ پرکسٹم ڈیوٹی زیرو کر دی گئی ہے کینسر کے عالج کی ادویات کی کسٹم ڈیوٹی زیرو

کردی گئی ہے کینسر کے عالج کی ادویات کی کسٹم ڈیوٹی زیرو کر دی گئی ہے فوڈ سیکٹر اور انڈسٹریل سیکٹر میں

استعمال ہونے والے خام مال(ACETIC ACID)ایسٹک ایسڈ پر کسٹم ڈیوٹی20سے کم کرکے16فیصد کر دی گئی ہے
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پالسٹرآف پیرس بینڈیچ بنانے کے لیے استعمال ہوے والے خام مال پالسٹر کی کسٹم ڈیوٹی16کی بجائے 11فیصد کی

گئی ہے ٹائر بنانے کے خام مال کاربن بلیک ربڑ گریڈ پر کسٹم ڈیوٹی20کی بجائے16فیصد کی گئی ہے۔ ٹرانسفارمر

بنانے والے خام سیلیکان الیکٹریکل سٹیل شیٹ پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح 10فیصد سے کم کرکے5فیصد کردی گئی ہے۔

ایل ای ڈی الئٹس بنانے میں استعمال ہونے والے تمام خام مال پر ڈیوٹی 5سے کم کرکے زیرو کر دی گئی ہے۔ کھالوں

کی ٹیننگ(TANNING)کے تمام خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے ٹینڈ کھالوں کی برآمدپر ڈیوٹی زیرو کر دی

گئی ہے۔ پی ٹی اے بنانے کے خام مال ہائیڈروجن برومائیڈ اور پالڈیم آن کاربن پر کسٹم ڈیوٹی جو3اور گیاره فیصد تھی

وه ختم کر دی گئی ہے۔ ایلومینیم، بیوریجز کینن بنانے کے لئے استعمال ہونے والی ایلومینیم کوائیل پر کسٹم

ڈیوٹی16سے کم کرکے 8فیصد کر دی گئی ہے۔ فائبر فائٹننگ وہیکلز (آگ بجھانے میں استعمال ہونے والی خصوصی

گاڑیوں) کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی20سے کم کرکے10فیصد کر دی گئی ہے۔

   


