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شيڌ ايڪٽ ىهبر  XIIIنجريً 5985
SINDH ACT NO.XIII OF 1985

شيڌ ناليات (ترنيم) ايڪٽۿ 5985
THE SINDH FINANCE
(AMENDMENT) ACT, 1985
] 54جيَري [5986
ايڪٽ جيٍو ذريعي شيڌ ناليات ايڪٽۿ  5964۾
ترنيم ڪئي وييدي.
جيئو تً شيڌ ناليات ايڪٽۿ  5964۾ ترنيم ڪرڻ تهٍيد )(Preamble
ضروري ٿي پئي آٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي܀
ان کي ٌو ريت جَڙي ىافذ ڪيَ وييدو:
ٌ )5(.5و ايڪٽ کي شيڌ ناليات (ترنيم) ايڪٽۿ نختصر عيَان ۽ شروعات
and

 5985شڏيَ وييدو.

title

Short

(ٌ)2ي فَري طَر ۽ پٍريو جيَري  5986کان الڳَ commencement
ٿييدو.
 .2شيڌ ناليات ايڪٽۿ  5964۾ۿ شتيو شيڊول الِء شيڌ ناليات ايڪٽۿ 5964
جي شتيو شيڊول جي

ٌيٺيو ريت نتبادل ٿييدو:
“شتَن شيڊول)

ترنيم

(ڏشَ دفعً )55

of

شالياىي seventh Schedule to
ٽيڪس Sindh Finance Act,

جريان ڪيٽيگيريَن
ىهبر

جَ نلًٍ
5

Amendment

3

2

2

1964

.5

ڪيٍو بً ڌىڌيۿ واپارۿ نالزنتۿ يا 551
اىٍو بيان ڪيلو کان عالوه رپيا
ڪيٍو ٻئي ڌىڌي ۾ شان الڳاپيل
شهَرن ناڻٍو کان ٌليدڙ نالي
شال دوران اىڪم ٽيڪس وصَل
ڪئي وييدي.

.2

شيڌ ۾ رجصٽرڊ آفيس رکيدڙ 5111
شهَريَن پبلڪ لهيٽيڊ ڪهپييز .رپيا

.3

) (aشهَريَن پرائيَيٽ لهيٽيڊ ۽ 2511
رپيا

پرڏيٍي ڪهپييَن

) (bانپَرٽ يا ايڪصپَرٽ 751
رپيا

الئصيس يا ٻئي الئصيس رکيدڙ

) (cنٿي ڄاڻايل ) (aکان عالوه ڏًٌ 2111
يا ان کان وڌيڪ ناڻٍَ نالزم رپيا
رکيدڙ اىڊشٽريز ۽ فيڪٽريز جا
نالڪ
) (dتعيهراتي ڪم يا شيَن 751
فراٌم ڪرڻ يا خدنتَن ۽ ليبر رپيا
فراٌم ڪرڻ ۾ نصروف شهَرا
ٺيڪيدار
) (eشهَرا ايجيٽۿ اشٽاڪصٽ ۽ 751
ايجيصي رکيدڙ جيڪي ٻيو الِء رپيا
ڪهيشو بييادن تي شيَن يا
خدنتَن وڪرو ڪرڻ يا خريد
ڪرڻ ۾ نصروف ٌجو
3

.4

نٿي ڏىل جريان ىهبر  2۽  3۾
ڄاڻايلو

کاىصَاِء

شهَريَن

فيڪٽريَنۿ دڪان يا ٻيَن
اشٽيبلشهييٽس:
)(aگذريل نالي شال ۾ لڳايل 211
رپيا

اىڪم ٽيڪس܀

)(bگذريل نالي شال ۾ ىً لڳايل 511
رپيا

اىڪم ٽيڪس.

ىَٽ :ايڪٽ جَ نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت
الِء آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.
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