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 4994ىجصيَ  XXIIظٍڌ ايڪٽ ٌيتص 

SINDH ACT NO.XXII OF 1994 

 4994 ايڪٽۿ ٽيڪط اٌڪو ايگصيڪهچصل ظٍڌ

THE SINDH AGRICULTURAL 

INCOME TAX ACT, 1994 

 ]4994„ڪٽّةص  4[

ظٍڌ ضّةي ۾ زرؼي زىيً ىان ڪيائي جًٍِ ذريؽي  ايڪٽ

 نڳايّ ويٍسو.تي ٽيڪط 

ظٍڌ ضّةي ۾ زرؼي زىيً ىان ڪيائي تي ٽيڪط جيئً تَ 

 نڳائڻ ضصوري ٿي پيّ „ُي؛

 ان کي ًُ ريت ؼيم ۾ „ٌسو ويٍسو:

ظٍڌ ايگصيڪهچصل اٌڪو ( ًُ ايڪٽ کي 4)  .4

 ظڏيّ ويٍسو. 4994ٽيڪط ايڪٽۿ 

 ( ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍسو.2)

 .ٌُّسي( ان جي ظڄي ضّةي ظٍڌ تائيً تّثيق 3)

ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم ( ًُ ايڪٽ ۾ۿ جيعتائيً 4) .2

 جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيعتائيً: 

(a) “؛4967ىطهب ظٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ ” ايڪٽ 

(b) “ب ضهؽي جّ ڪهيڪٽص ۽ جًٍِ هىط” ڪهيڪٽص

۾ شاىم „ُي ايڪٽ تدت ڪهيڪٽص جّن 

 ذىيساريّن ٌڀائڻ الِء ىلصر ڪيم ڪّ ؼيهسار؛
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(c) “ىطهب ضّةي ظٍڌ جي خڪّىت؛” خڪّىت 

(d) “ًيا زراؼت ىطهب زىيً جيڪا زرؼي ىلطس ” زىي

الِء اظتؽيال ڪئي وئي „ُي جي ىاتدت ىلطسن 

۽ نيٍڊ رويٍيّ ؼشص يا اظتؽيال ڪصي ظگِجي ٿي 

۾ اچي ٿي ۽ جًٍِ ۾ شاىم „ُي وفاكي ۽ ضّةائي 

نيض خاضم ڪٍسڙۿ ُاري يا خڪّىت طصفان 

ان ۾ جي كتضي ۾ رکي وئي „ُيۿ پص  ضياٌت ڏيٍسڙ

ؼيارت يا م ٌَ ٌُّسيۿ جيڪا شاىاُڙي زىيً 

 ؛ُجي تؽييصات جّ ٍُڌ

(e) “ىطهب زىيً جّ ىانڪ ۽ جًٍِ ۾ شاىم ” ىانڪ

 گصوي رکٍسڙ يا نيضي؛„ُي 

(f) “ىطهب كاؼسن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(g) “جي ىؽٍٰي اُا ظيجِي ” پصوڊيّس اٌڊيڪط يٌّٽ

ويٍسي جيڪا ان کي نيٍڊ ريفارىط ايڪٽۿ 

 ۾ ڏٌي وئي „ُي؛ 4977

(h) “ايڪٽ تدت جّڙيم كاؼسا؛ىطهب ” كاؼسا ًُ 

(i) “ىطهب ًُ ايڪٽ تدت اوڳاڙي الئق ” ٽيڪط

 زرؼي اٌڪو ٽيڪط.

( ظيّرا ٻيا نفظ ۽ اعِار جيڪي ًُ ايڪٽ ۾ واضح ٌاًُ 2)

ڪيا وياۿ اًٌِ جي ىؽٍيٰ اُا ورتي ويٍسيۿ جيڪا اًٌِ کي 

 ايڪٽ ۾ ڏٌم „ُي.

اُڙي زىيً تي ڪا ةَ ٽيڪط ٌَ نڳائي ويٍسي جيڪا ( 4). 3

 يّس اٌڊيڪط يٌّٽط کان وڌيڪ ٌَ ُجي.پصوڊ 4111

 2( ٽيڪط وضّل ڪيم يا اوڳاڙي ُص اٌڊيڪط يٌّٽ تي 2)

 رپيا ريٽ جي خعاب ظان اوڳاڙي ويٍسي.
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( زىيً جي ىانڪ طصفان ٽيڪط اُڙيَء ريت ادا ڪئي 3)

 ويٍسيۿ جيئً اُا وضّل ڪئي ۽ اوڳاڙي وڃي.

ٽيڪط ضهؽي جي ڪهيڪٽص طصفان اوڳاڙي ويٍسي ( 4. )4

خسن ۾ اُا زىيً اچي ۽ جتي اُا زىيً ُڪ ضهؽي  جًٍِ جي

کان وڌيڪ ضهؽً ۾ واكػ „ُي تَ ًُ ايڪٽ جي ىلطس الِء 

ٽيڪط ُڪ ڀيصو اوڳاڙي ويٍسي ۽ اُا ان ضهؽي جي 

ڪهيڪٽص طصفان اوڳاڙي ويٍسيۿ جًٍِ ضهؽي ۾ زىيً جّ 

 وڌيڪ خطّ ىّجّد ُجي.

( ٽيڪط اُڙي طصيلي اوڳاڙي ويٍسي جيئً ايڪٽ تدت 2)

 يٍيّ جي اوڳاڙي جّ طصيليڪار ڄاڻايّ ويّ „ُي.نيٍڊ رو

ُص شزصۿ جيڪّ ًُ ايڪٽ جي ىلطس الِء ُڪ ديَِۿ . 5

تپي يا تؽهلي کان وڌيڪ ۾ زىيً جّ ىانڪ „ُي يا ىانڪ 

ةڻجي ٿّ يا ان ظهعهي ۾ ٽيڪط جي ادائگي جّ ذىيسار ٿئي 

جي ظٺ ڏيًٍِ اٌسرۿ يا جيئً ٌافش ٿيڻ ٿّ ًُ ايڪٽ جي 

يذ کان اُڙو شزص اُڙيَء ريت ذىيسار ىؽاىهّ ُجيۿ ان تار

ٿئي ٿّۿ ڪهيڪٽص کي اُڙي زىيً جا ىڪيم تفطيم ڏيٍسو ۽ 

جتي اُڙي ديَِۿ تپّ يا تؽهلّ ُڪ ضهؽي کان وڌيڪ ۾ واكػ 

„ُيۿ ُي ىٿي ڄاڻايم ؼصضي دوران ُڪ پڌرٌاىّ ٻيً ظيّرن 

ضهؽً جي ڪهيڪٽص کي جيػ ڪصائيٍسوۿ جًٍِ ۾ اُڙي 

 ٌّسا.زىيً جا ىڪيم تفطيم شاىم ُ

 

ڪهيڪٽص ڪًٍِ ةَ وكت رجعٽصڊ پّظٽ ذريؽي نکت ( 4. )6

۾ خڪو ذريؽيۿ اُڙي ڪًٍِ شزص کي طهب  ڪصي 

ظگِي ٿّۿ جًٍِ جّ ڪيط ڪهيڪٽص جي ٌغص ۾ ًُ ايڪٽ 

جي زىصي ۾ اچي ٿّۿ ان کي ىانڪي ۾ رکيم زىيً جا تفطيم 
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جيػ ڪصائڻا پٌّسا ۽ ڄاڻايم شزص اُڙي وكت دوران 

پاةٍس ٌُّسوۿ جيڪي ٽيًِ ڏيًٍِ خڪيً تي ؼيم ڪصڻ جّ 

 کان گِٽ ٌَ ٌُّسوۿ جيئً ٌّٽيط ۾ ڄاڻايّ ويّ ُجي.

( جيڪڏًُ اُّ شزص جًٍِ کي اُڙو ٌّٽيط جاري ڪيّ 2)

ويّ اُي ڄاڻايم ؼصضي دوران ىّزون ظتب ڄاڻائڻ کاٌعّاِء 

ؼيهسر„ىس ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ تَ ڪهيڪٽص ان جي زىيً کي 

ٽيڪط ۾ شاىم  ن ةغيصکااُڙي جاچ جي ةٍياد تي اُڙي ةيان 

 ڪٍسوۿ جيئً اُّ ضصوري ظيجِي.

. خڪّىت ڪًٍِ شزص يا ىاڻًِ جي درجي ظيّري طّر 7

يا ڪجَِ خطي جي ٽيڪط ادائگي کان ڇّٽ ڏئي ظگِي 

 ٿيۿ جيئً كاؼسن ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

. اپيمۿ ريّيّ يا ٌغصثاٌي جي ىلطس الِءۿ ًُ ايڪٽ تدت 8

رويٍيّ ؼيهسار  جاري ڪيم خڪو ًُ ايڪٽ جي ىلطس الِء

 جّ خڪو ظيجِيّ ويٍسو.

. ًُ ايڪٽ تدت ڪًٍِ ارتياري طصفان جاري ڪيم 9

ڪًٍِ خڪو يا ڪارروائي تي ڪًٍِ ظّل ڪّرٽ ۾ ظّال 

 ٌَ اٿاري ظگِتّ.

خڪّىت ًُ ايڪٽ جي ىلطس خاضم ڪصڻ الِء كاؼسا . 41

 جّڙي ظگِي ٿي.

 

ىشڪّره تصجيّ ؼام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتؽيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي.
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