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 9989ىجريَ  XIVشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XIV OF 1989 

 9989 ايڪٽۿ ىانيات شٍڌ

THE SINDH FINANCE ACT, 1989 

 ]9989“گصٽ  26[

غّةي ۾ ڪجَِ ٽيڪسۿ ڊيّٽيز ۽ شٍڌ جًٍِ ذريػي  ايڪٽ

 وڌائي ىػلّل ةڻايّ ويٍدو؛ جي اوڳاڙي کيفيس 

ٽيڪسۿ ڊيّٽيز ۽ فيس اوڳاڙڻ  شٍڌ غّةي ۾ ڪجَِجيئً تَ 

 وڌائڻ ۽ ىػلّل ةڻائڻ ضروري ٿي پيّ “ُي؛ ۽ ان کي

 ان کي ًُ ريت غيم ۾ “ٌدو ويٍدو:

شڏيّ  9989شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ کي  ًُ ايڪٽ( 9) .9

 ويٍدو.

 ٌافذ ٿيٍدو.کان  9989پِريً جّالِء ( ُي فّري طّر 2)

 

ًُ ايڪٽ ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي  .2

 ُجيۿ تيصتائيً:ىتضاد ٌَ 

(a) ‚ىطهب شٍڌ حڪّىت؛‛ حڪّىت 

(b) ‚ُڪ طخع جيڪّ ڪييظً يا ‛ ىّٽر گاڏي ڊيهر

ٻي روڪ ركو غيّض ُڪ ىّٽر گاڏي جي وڪريۿ 

ڳانِيً جّ  ڏيتي نيتي جيىٽا شٽاۿ ىٍتلهي يا 

اٌتظام ڪري يا ڳانِيّن ڪري ۽ جًٍِ ۾ طاىم 

“ُي اُّ ىاڻِّ جيڪّ ىّٽر گاڏيً جي وڪري ۽ 
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 ؛خريد ۾ ڊيم ڪٍدو ُجي

(c) ‚ىطهب كاغدن ىّجب ةيان ڪيم؛‛ ةيان ڪيم 

(d) ‚جّڙيم  جي روطٍي ۾ىطهب ًُ ايڪٽ ‛ كاغدا

 كاغدا.

۾ۿ شٍڌ غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ  9899اشٽييپ ايڪٽ  .3

 ۾: Iالِءۿ ان جي طيڊول 

(a)  کي ‛ ڇَِ رپيا‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو  4“رٽيڪم

 شان ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.‛ ڏَُ رپيا‚نفظً 

(b)  جي طق  93“رٽيڪم(a)  ۾  2۽  9۾ ڪانو

 داخالئً الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

جيڪڏًُ 

اڪيهي طّر جيع 

 ڪيّ وڃي

جيڪڏًُ ٻً جي 

شيٽ ۾ جيع 

ڪيّ وڃيۿ شيٽ 

جي ُر ُڪ 

 حػي الِء

جيڪڏًُ ٽً جي 

شيٽ ۾ جيع 

ڪيّ وڃيۿ شيٽ 

جي ُر ُڪ 

 حػي الِء

رپيً  9111-/ُر 

يا ةم جي ركو جي 

 حػي الِء.

 رپيا 2.11

 پئصا 1.75 رپيّ 9.11

(c)  ۾: 48“رٽيڪم 

(i)  طق(a)  الِء ‛ پٍج رپيا‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.‛ پٍجّيَِ رپيا‚نفظً 

(ii)  طق(b)  الِء ‛ ڏَُ رپيا‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.‛ پٍجاَُ رپيا‚نفظً 

(d)  جي طق  49“رٽيڪم(a) :۾ 
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(i)  ذيهي طق(i)  پٍدرًٌِ ‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

کي ىتتادل ةڻايّ ‛ ٽيَِ رپيا‚الِء نفظً ‛ رپيا

 ويٍدو.

(ii)  ذيهي طق(ii)  ٽيَِ رپيا‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو ‛

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.‛ رپياشٺ ‚الِء نفظً 

جي  9958شٍڌ ىّٽر گاڏيّن ٽيڪصيظً ايڪٽۿ  .4

 طيڊول ۾:

(i)  جي داخالئً ۾: 4جريان ٌيتر 

(a)  طق(a)  الِء اٌگً ‛ 392‚۾ۿ اٌگً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛‛ 411‚

(b)  طق(c)  الِء اٌگً ‛ 652‚۾ۿ اٌگً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛‛ 661‚

(c)  طق(e)  81‚الِء اٌگً ‛ 78‚۾ۿ اٌگً  2جي ڪانو ‛

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

(d)  طق(f)  شان ‛ 951‚کي ‛ 938‚۾ اٌگً  2ڪانو

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

(ii)  ۾ داخالئً الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل  5جريان ٌيتر

 ةڻايّ ويٍدو:

(a)  ىّٽر گاڏي جًٍِ ۾ چئً کان وڌيڪ ىاڻًِ جي

 گٍجائض ٌَ ُجي ۽:

(i) 7.46 Kwt      رپيا 411کان وڌيڪ ٌَ ُجي 

(ii) 7.46 Kwt  13.43کان وڌيڪ پر Kwt  کان

 رپيا 481گِٽ ٌَ ُجي.       

(iii) 13.43 Kwt        رپيا 611۽ ان کان ىٿي 

(b)  ىّٽر گاڏي جًٍِ ۾ چار کان وڌيڪ ىاڻًِ جي

 

 

 

 

 

جي اونَِ  9958
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 گٍجائض ُجي ۽ ُر ُڪ اضافي شيٽ الِء:

(i)  ًُ7.46جيڪڏ Kwt تَ کان وڌيڪ ٌَ ُجي   

 ُر شيٽ الِءرپيا  81

(ii)  ًُ7.46جيڪڏ Kwt تَ کان وڌيڪ ُجي    

 ُر شيٽ الِءرپيا  911

(iii)  ۾ داخالئً کاٌپِّءۿ ُيٺيّن ٌيّن  5جريان ٌيتر

 داخالئّن طاىم ڪيّن ويٍديّن:

 . زرغي ىلػدن الِء اشتػيال ٿيٍدڙ ٽريڪٽر:6‚

(i)       رپيا 911ٽريهر کاٌصّاِء ٽريڪٽر 

(ii)     جيڪڏًُ ٽريڪٽر شان ٽريهر گڏيم “ُي

 رپيا 211

جي شتيً طيڊول کي ًُ  9964شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  .5

 ايڪٽ جي طيڊول شان تتديم ڪيّ ويٍدو.

 

 

 

 

 

 

جي ذيهي دفػَ  8جي دفػَ  9975شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  .6

کي ‛ ُڪ رپيّ‚الِء نفظً ‛ پٍجِتر پئصا‚( ۾ۿ نفظً 9)

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.
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( ڪّ ةَ ڊيهر الئصٍس کاٌصّاِء ىّٽر گاڏيً جّ 9) .7

 ڪاروةار ٌَ ڪري شگٍِدو.

( تحت الئصٍس اُڙي اختياري طرفان اُڙيَء 9ذيهي دفػَ )( 2)

ٻيِر ريت جاري ڪيّ ويٍدو يا اُڙيً طرطً ۽ ضاةطً تحت 

ڪيّ ويٍدوۿ جيئً ڄاڻايّ ويّ ُجيۿ ُيٺ ڄاڻايم فيس  جاري

 تي:

 ريٍيّئم في الئصٍس في واپار جّ ٍُڌ

(i) ًىيٽروپّنيٽ

 طِر

 511.11شانياٌّ 

 رپيا

 251.11شانياٌّ 

 رپيا

(ii)251.11شانياٌّ  ٻيا غالئلا 

 رپيا

 925.11شانياٌّ 

 رپيا

جي گٍجائظً جي  7جيڪڏًُ ڪّ طخع دفػَ  .8

ڀڃڪڙي ڪري ٿّ تَ الئصٍس في کان اضافي طّر ڏٌڊ 

جّ ىصتحق ٌُّدو جيڪّ اُڙي في کان وڌيڪ ٌَ 

 ٌُّدو.

ًُ ايڪٽ ۽ ان شهصهي ۾ جّڙيم كاغدن ىّجب  .9

رڻ تي ٽيڪسۿ ڊيّٽي يا في نڳائڻۿ اوڳاڙڻ يا جيع ڪ

 شّل ڪّرٽ ۾ ڪّ ڪيس ٌَ ٿي شگٍِدو.

 

حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلػد پّرا ڪرڻ الِء  .91

 كاغدا جّڙي شگِي ٿي.

 طيڊول

 (5)ڏشّ دفػَ 

 ‛شتّن طيڊول‚

 (99)ڏشّ دفػَ 

ىّٽر گاڏي ڊيهر الِء 
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جريان 

 ٌيتر

شانياٌّ  ڪيٽيگريز

ٽيڪس 

 جّ ريٽ

شيّرا ىاڻِّ جيڪي ڪًٍِ طػتيۿ  .9

واپارۿ ڪانٍگ يا اييپالئييٍٽ ۾ 

جً جّ  شّاِء اًٌِ جيىػروف ُجًۿ 

جيڪي  ًُ کاٌپِّء ذڪر اچي ۽

گذريم ىاني شال ۾ اٌڪو ٽيڪس ۾ 

 ايٍدا ُجً.

951 

شيّريً پتهڪ نييٽيڊ ڪيپٍيز جً  .2

 کي شٍڌ ۾ رجصٽرڊ “فيصّن ُجً.

6111 

3. (a) شيّريّن پرائيّيٽ نييٽيڊ ۽

 پرڏيِي ڪيپٍيّن

(b) ّاىپّرٽ ۽ ايڪصپّرٽ ٻٍِي ج

 الئصٍس رکٍدڙ

(c)  اٌڊشٽريزۿ فيڪٽريز ۽ ڪيرطم

اشٽيتهظييٍٽس جا ىانڪ جيڪي 

ڏَُ يا ڏَُ کان وڌيڪ ىالزم رکٍديّن 

کان  (a)ُجً شّاِء اًٌِ جيۿ جيڪي 

 ىٿي ُجً.

(d)  شيّرا ٺيڪيدار جيڪي

ا طيً تػييراتي ڪو ڪٍدڙ ُجً ي

رن جي جي شپالِء يا خدىتً ۽ ىزدو

 فراُيي ڪٍدا ُجً:

(i)  حڪّىت کان رجصٽرڊ يا

3511 

 

9111 

 

2511 
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 :ڪي ايجٍصيز جِڙوحڪّىت

(a)‘A ’ڪالس ٺيڪيدار 

(b)‘B ’ڪالس ٺيڪيدار 

(c)‘C ’ڪالس ٺيڪيدار 

(ii):ٻيا شيّرا ٺيڪيدار 

(e) شيّرا ايجٍٽۿ اشٽاڪصٽۿ

ايجٍصي ُّنڊر ۽ ُّل شيهر جيڪي 

ٻيً جي الِء ڪييظً ةٍيادن تي طيً 

۽ خدىتً جي وڪرو ۽ خريد ڪٍدا 

 ُجً.

(f) شيّرا پيٽرول پيپ اشٽيظٍز 

 

5111 

3511 

9511 

9111 

9111 

 

 

 

 

9111 

شيّريّن فيڪٽريزۿ دڪان ۽  .4

اشٽيتهظييٍٽس شّاِء اًٌِ جي 

ىٿي ۾  3۽  2جيڪي جريان ٌيتر 

 ڄاڻايم ُجً.

(a) جً کان گذريم ىاني شال دوران

 اٌڪو ٽيڪس ورتي وئي ُجي؛

(b) جً کان گذريم ىاني شال دوران

 وئي ُجي.اٌڪو ٽيڪس ٌَ ورتي 

 

 

 

 

511 

 

211 

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 “ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


