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 9990ىجريَ  IVشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.IV OF 1990 

 9990 ايڪٽۿ ىانيات شٍڌ

THE SINDH FINANCE ACT, 1990 

 ]9990جّالِء  8[

شٍڌ ضّةي ۾ ڪجَِ ڊيّٽيز ۽ فيس  ايڪٽ جًٍِ ذريعي 

 کي ىعلّل ةڻايّۿ وڌايّ ۽ نڳايّ ويٍدو.

شٍڌ ضّةي ۾ ڪجَِ ڊيّٽيز ۽ فيس کي ىعلّل جيئً تَ 

 پيّ „ُي؛ضروري ٿي ةڻائڻۿ وڌائڻ ۽ نڳائڻ 

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو.

 9990شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ ( ًُ ايڪٽ کي 9) .9

 شڏيّ ويٍدو.

الڳّ کان  9990۽ پِريً جّالِء (ُي فّري طّر 2)

 ٿيٍدو.

ًُ ايڪٽ ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىفِّم ۽ ىضيّن  .2

 ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:جي ىتضاد 

(a) “ىطهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(b) “ىطهب كاعدن ۾ ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(c) “ىطهب ًُ ايڪٽ تحت جّڏيم كاعدا.” كاعدا 

شٍڌ ضّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء شّشائٽيز رجصٽريشً  .3

 ۾: 9860ايڪٽۿ 

(i)  َُڪ “الِء نفظً ” پٍجاَُ رپيا“۾ۿ نفظً  3دفع

 ويٍدو.کي ىتتادل ةڻايّ ” ُزار ۽ پٍج شئّ رپيا

(ii)  َٻَ شئّ “الِء نفظً ” ُڪ رپيّ“۾ۿ نفظً  99دفع
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کي ” ڎَُ رپيا“الِء نفظً ” ٻَ „ٌا“۽ نفظً ” رپيا

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

شٍڌ ضّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء ڪّرٽ فيس ايڪٽۿ  .4

 ۾: 9۾ۿ پِريً شيڊول جي „رٽيڪم  9870

(a)  شق(iii)  ٽيَِ ُزار رپيً “۾ۿ نفظً  3جي ڪانو

ٽيَِ ُزار رپيً کان وڌيڪ “الِء نفظً ” کان وڌيڪ

کي ىتتادل ةڻايّ ” پر ڇَِ نک رپيً کان وڌيڪ ٌَ

 ويٍدو.

(b)  شق(iii)   ىٿي ڄاڻايم طريلي ترىيو کاٌپِّءۿ

 ُيٺيً شق شاىم ڪئي ويٍدي:

(iv)َِنک رپيً کان وڌيڪ ُجي تَۿ پِريً ُزار جي شاڍا  ڇ

اوڻٽيَِ ُزار رپيً جي پٍج شيڪڙو  واڌوشت شيڪڙو ةراةرۿ 

جي اڍائي شيڪڙو پٍج نک ۽ شتر ُزار رپيً  واڌوةراةرۿ 

 َِ جي ٻَ شيڪڙو ةراةر.ةراةر ۽ رُيم ىه

 9899شٍڌ ضّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اشٽييپ ايڪٽۿ  .5

 ۾: Iشيڊول  جي

ٌپِّءۿ ُيٺيّن ٌئّن „رٽيڪم شاىم ڪيّ کا 22(„رٽيڪم 9)

 ويٍدو:

“22-A .اُڙو دشتاويز جيڪّ  ٺيڪّۿ جًٍِ جّ ىطهب

يا حڪّىتۿ  يادداشت ٌاىي جي ضّرت ۾ ٌُّدو

ڪارپّريشًۿ نّڪم ةاڊيۿ نّڪم اٿارٽيۿ ايجٍصي يا 

تٍظييي شيٽ اپ يا وفاكي يا ضّةائي حڪّىت جي ضاةطي 

 ڪًٍِ ٺيڪيدار جّ ڪيم ىعاُدو.ُيٺۿ 

(a) ڪرڻ: ڪّ ڪو 

(i) ُڪ شئّ رپياجتي ٺيڪي جي ركو پٍجاَُ ُزار 
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 رپيً کان وڌيڪ ٌَ ُجي؛

(ii) جتي اُا پٍجاَُ ُزار رپيً کان

وڌيڪ ُجي پر پٍج نک رپيً کان 

 وڌيڪ ٌَ ُجي؛

 ٻَ شئّ رپيا

(iii) جتي اُا پٍج نک رپيً کان

وڌيڪ ُجي پر پٍدرًٌِ نک رپيً 

 کان وڌيڪ ٌَ ُجي؛

 پٍج شئّ رپيا

(iv) اُا پٍدرًٌِ نک رپيً کان جتي

وڌيڪ ُجي پر ويَِ نک رپيً کان 

 وڌيڪ ٌَ ُجي؛

شت شئّ ۽ پٍجاَُ 

 رپيا

(v) جتي اُا پٍجّيَِ نک رپيً کان

 وڌيڪ ُجي؛

 ُڪ ُزار رپيا

(b)ٺيڪي جي ركو  اشٽّرس ۽ شاىان فراُو ڪرڻ؛

جي ُر شئّ رپيً يا 

ان جي حطي الِء 

 ”پٍجّيَِ پئصا.

 ۾: 23(„رٽيڪم 2)

(a)  شق(a)  الِء نفظً ” اٺ رپيا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو“ ٌّ

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” رپيا

(b) شق(b)  شت “الِء نفظً ” ڇَِ رپيا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” رپيا

الِء ” ُڪ رپيّ“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو  28(„رٽيڪم 3)

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍج رپيا“نفظً 

 ۾: 47„رٽيڪم ( 4)

 ۾: Aپيرا (1)
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(a)  جي شق   9ذيهي پيرا(i)  ۽(ii)  ۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

الِء ” پٍج پئصا“۽ نفظً ” ٽيَِ پئصا“الِء نفظً ” ڎَُ پئصا“

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” پٍدرًٌِ پئصا“نفظً 

(b) ۾: 2ذيهي پيرا 

(i)  شق(i)  ٌّي “الِء نفظً ” ٽيَِ پئصا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

” پٍجيتانيَِ پئصا“الِء نفظً ” پٍدرًٌِ پئصا“۽ نفظً ” پئصا

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

(ii) شق(ii)  الِء نفظً ” شٺ پئصا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

ٌّي “الِء نفظً ” ٽيَِ پئصا“۽ نفظً ” ُڪ رپيّ ۽ اشي پئصا“

 و.کي ىتتادل ةڻايّ ويٍد” پئصا

 ( ۾:9جي ذيهي پيرا ) B(پيرا 2)

(a) شق(i)  الِء نفظً ” پٍجاَُ پئصا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” ُڪ رپيّ ۽ پٍجاَُ پئصا“

(b)  شق(ii)  ٽي “الِء نفظً ” ُڪ رپيّ“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” رپيا

 ۾: C(پيرا 3)

(a) شق(a)  الِء نفظً ” پٍج پئصا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” پٍدرًٌِ پئصا“

(b) شق(b)  الِء نفظً ” پٍجّيَِ پئصا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” پٍجِتر پئصا“

الِء نفظً ” پٍج پئصا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو  D(پيرا 4)

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” پٍدرًٌِ پئصا“

 ۾: E(پيرا 5)

(a) شق(i)  ٽيَِ “الِء نفظً ” ڎَُ پئصا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

کي ” پٍجاَُ پئصا“الِء نفظً ” پٍج پئصا“۽ نفظً ” پئصا
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 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

(b)  شق(ii)  الِء نفظً ” ويَِ پئصا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

کي ” ٽيَِ پئصا“الِء نفظً ” ڎَُ پئصا“۽ نفظً ” شٺ پئصا“

 ويٍدو. ىتتادل ةڻايّ

(c) شق(iii)  الِء نفظً ” چانيَِ پئصا“۾ۿ نفطً  2جي ڪانو

شٺ “الِء نفظً ” ويَِ پئصا“۽ نفظً ” ُڪ رپيّ ۽ ويَِ پئصا“

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” پئصا

کي ىٍصّخ  9977. ڪّرٽ فيس )شٍڌ ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 6

 ڪيّ وڃي ٿّ.

 

 

 

 

۾ۿ نفظً  9978. ڪّرٽ فيس )شٍڌ ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 7

کي ىتتادل ” پٍجاَُ ُزار رپيا“الِء نفظً ” پٍجّيَِ ُزار رپيا“

 ةڻايّ ويٍدو.

 

 

 

ڪّ ةَ شخص شّاِء الئصٍس جي وڊيّ فهو ڊيهر ٌَ ( 9. )8

ٿيٍدو يا اُّ روزگار ٌَ ڪٍدوۿ جيڪّ وڊيّ فهيّن خريد 

جّ ڪو ڪٍدو يا ڎيڻ ڪرڻ يا وڪروۿ يا ڀاڏي تي وٺڻ 

 ُجي.

( تحت الئصٍس اُڙي اٿارٽي طرفان اُڙي 9ذيهي دفعَ )( 2)

طريلي جاري ڪيّ يا ٌئّن ڪيّ ويٍدوۿ اُڙيً شرطً ۽ 
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ضاةطً ىّجب جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجيۿ اُڙي فيس جي 

 ادائگي تي جيڪا شيڊول ۾ ةيان ڪئي وئي ُجي.

جي گٍجائشً جي ڀڃڪڙي ڪٍدو اُّ  8جيڪّ ةَ دفعَ . 9

حلدار ٌُّدوۿ جيڪّ ڎٌڊ  الئصٍس فيس کان اضافي ڎٌڊ جّ

 اُڙي فيس جي ركو کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدو.

ًُ ايڪٽ ۽ ان شهصهي ۾ جّڏيم كاعدن ىّجب نڳايم . 90

تحت ىڙُيم ڪًٍِ ڎٌڊ جي شهصهي ۾  9فيس يا دفعَ 

 ڪًٍِ شّل ڪّرٽ ۾ ڪّ ىلدىّ ٌَ ٿيٍدو.

 

ّىت ًُ ايڪٽ جا ىلطد حاضم ڪرڻ الِء كاعدا ڪ. ح99

 جّڏي شگِي ٿي.

 شيڊول

 (8دفعَ  )ڎشّ

 (وڊيّ فهو ڊيهرز الِء الئصٍس في.9)

 ٌئّن ڪرڻ جي في الئصٍس في

 رپيا شانياٌّ =/500 رپيا شانياٌّ =/2,000

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ ايڪٽ  ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي
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