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THE SINDH
AGRICULTURAL INCOME
TAX ACT, 1994
] ۴اکتوثش [۱۹۹۴
ایکٹ جظ کی توعظ عے صوثہ عٌذھ هیں صسػی
صهیي عے کوبئی پش ٹیکظ لگبیب جبئے گب۔
جیغب کہ صوثہ عٌذھ هیں صسػی صهیي عے کوبئی پش
ٹیکظ لگبًب هقصود ہے؛
اط کو اط طشح ػول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ ایگشیکلچشل اًکن ٹیکظ
ایکٹ ۱۹۹۴ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
()۳اط کی عبسے صوثہ عٌذھ تک توثیق ہوگی۔
۲۔ ( )۱اط ایکٹ هیں ،جت تک کچھ هضووى اوس
هفہوم کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
('' )aایکٹ'' هطلت عٌذھ لیٌڈ سویٌیو ایکٹ،
۱۹۹۱؛
('' )bکلیکٹش'' هطلت ضلغ کب کلیکٹش اوس جظ هیں
شبهل ہے ایکٹ تذت کلیکٹش کی رهیذاسیبں
ًجھبًے کے لیئے هقشس کشدٍ کوئی ػولذاس؛
('' )cدکوهت'' هطلت صوثہ عٌذھ کی دکوهت؛
('' )dصهیي'' هطلت صهیي جو صسػی هقصذ یب
صساػت کے هبتذت هقبصذ کے لیئے
اعتؼوبل کی گئی ہے یب اعتؼوبل کی جب
عکتی ہے اوس لیٌڈ سویٌیو ػشش هیں آتی ہے
اوس جظ هیں شبهل ہے وفبقی اوس صوثبئی
دکوهت کی طشف عے لیض دبصل کشًے
والے ،کبشتکبس یب ضوبًت دیٌے والے کے
قجضے هیں سکھی گئی ہے ،لیکي جظ هیں
شبهل ًہیں ہے ایغی صهیي جو کغی ػوبست
یب تؼویشات کہ جگہ ہو؛
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توہیذ )(Preamble
هختصش ػٌواى اوس
ششوػبت
Short title and
commencement
تؼشیف
Definitions

('' )eهبلک'' هطلت صهیي کب هبلک اوس جظ هیں
شبهل ہے گشوی سکھٌے واال یب لیضی؛
('' )fثیبى کشدٍ''هطلت قواػذ کے تذت ثیبى
کشدٍ؛
('' )gپشوڈیوط اًڈیکظ یوًٹ'' کی هؼٌی وٍ
عوجھی جبئے گی جو اط کو لیٌڈ سیفبسهظ
ایکٹ ۱۹۱۱ ،هیں دی گئی ہے؛
('' )hقواػذ'' هطلت اط ایکٹ کے تذت ثٌبئے
گئے قواػذ؛
('' )iٹیکظ'' هطلت اط ایکٹ کے تذت وصولی
الئق صسػی اًکن ٹیکظ۔
()۲عبسے دوعشے الفبظ اوس اظہبس جو اط ایکٹ هیں
واضخ ًہیں کیئے گئے ،اى کی هؼٌی وٍ لی جبئے گی،
جو اى کو ایکٹ هیں دی گئی ہے۔
۳۔ ( )۱ایغی صهیي پش کوئی ٹیکظ ًہیں لگبئی جبئے
گی جو  ۴۱۱۱پشوڈیوط اًڈیکظ یوًٹظ عے صائذ ًہ
ہو۔
()۲ٹیکظ وصول کشدٍ یب جوغ کشدٍ ہش اًڈیکظ یوًٹ
پش  ۲سوپے کے سیٹ کے دغبة عے وصول کی
جبئے گی۔
()۳صهیي کے هبلک کی طشف عے ٹیکظ اط طشح
ادا کی جبئے گی ،جیغے وٍ وصول یب جوغ کی جبئے۔
۴۔ ( )۱ٹیکظ ضلغ کے کلیکٹش کی طشف عے وصول
کی جبئے گی جظ کی دذود هیں وٍ صهیي آئے اوس
جہبں صهیي ایک ضلغ عے صائذ اضالع هیي واقغ ہے
تو اط ایکٹ کے هقصذ کے لیئے ٹیکظ ایک هشتجہ
وصول کی جبئے گی اوس وٍ اط ضلغ کے کلیکٹش کی
طشف عے وصول کی جبئے گی ،جظ ضلغ هیں
صهیي کب صائذ دصہ هوجود ہو۔
()۲ٹیکظ اط طشیقے عے وصول کی جبئے گی
جیغے ایکٹ کے تذت لیٌڈ سویٌیو کی وصولی کب
طشیقیکبس ثیبى کیب گیب ہے۔
۵۔ ہش شخص ،جو اط ایکٹ کے هقصذ کے لیئے ایک
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جوغ کشًب
Assessment and
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ضلغ یب اضالع کی
ایک عے صائذ دیھ،
تپے یب تؼلقہ هیں صهیي
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کی رهیذاسی
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person owning
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than one deh,
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دیھ ،تپے یب تؼلقہ عے صائذ هیں صهیي کب هبلک ہے یب statement
هبلک ثٌتب ہے یب اط علغلے هیں ٹیکظ کی ادائگی کب
رهیذاس ہوتب ہے ،اط ایکٹ ًبفز ہوًے کے عبٹھ دى کے
اًذس ،یب جیغے هؼبهلہ ہو ،اط تبسیخ عے ایغب شخص
اط طشح رهیذاس ہوتب ہے ،کلیکٹش کو ایغی صهیي کے
تفصیالت دے گب اوس جہبں ایغی دیھ ،تپہ یب تؼلقہ ایک
ضلغ عے صائذ هیں واقغ ہے ،وٍ هٌذسجہ ثبال ػشصہ اثتثٌی
کے دوساى ایک اقشاسًبهہ دوعشے اضالع کے Exemption
کلیکٹش کو جوغ کشائے گب ،جظ هیں ایغی صهیي کے اپیل سیویو یب سویضى
هکول تفصیالت شبهل ہوں گے۔
Appeal review
or revision
کبسسوائی پش پبثٌذی
Bar
or
۹۔ ( )۱کلیکٹش کغی ثھی وقت سجغٹشڈ پوعٹ کے
رسیؼے تذشیشی طوس پش دکن کے رسیؼے ،ایغے jurisdiction
کغی شخص کو طلت کش عکتب ہے ،جظ کب کیظ قواػذ ثٌبًے کب اختیبس
Rules
کلیکٹش کی ًظش هیں اط ایکٹ کے صهشے هیں آتب making
ہے ،اط کو هبلکی هیں سکھی ہوئی صهیي کے power
تفصیالت جوغ کشاًب ہوں گے اوس هزکوسٍ شخص
ایغے وقت کے دوساى ادکبهبت پش ػول کشًے کب
پبثٌذ ہوگب ،جو تیظ دى عے کن ًہ ہوگب ،جیغے ًوٹیظ
هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲اگش وٍ شخص جظ کو ایغب ًوٹیظ جبسی کیب گیب
ہے ،ثیبى کشدٍ ػشصہ کے دوساى هوصوں عجت ثیبى
کشًے کے ػالوٍ ػولذسآهذ هیں ًبکبم ہوتب ہے تو
کلیکٹش اط کی صهیي کو ایغی جبًچ پڑتبل کے ثٌیبد پش
ایغے ثیبى کے ثغیش ٹیکظ هیں شبهل کشے گب ،جیغے
وٍ ضشوسی عوجھے۔
۱۔ دکوهت کغی شخص یب افشاد کے دسجہ کو هکول
طوس پش یب کچھ دصہ کی ٹیکظ ادائگی عے اثتثٌی
دے عکتی ہے ،جیغے قواػذ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۸۔ اپیل ،سیویو یب ًظشثبًی کے هقصذ کے لیئے ،اط
ایکٹ کے تذت جبسی کشدٍ دکن اط ایکٹ کے هقصذ
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کے لیئے سویٌیو ػولذاس کب دکن عوجھب جبئے گب۔
۹۔ اط ایکٹ کے تذت کغی اختیبسی کی طشف عے
جبسی کشدٍ کغی دکن یب کبسسوائی پش کغی عول
کوسٹ هیں عوال ًہیں اٹھبیب جب عکے گب۔
۱۱۔ دکوهت اط ایکٹ کے هقصذ دبصل کشًے کے
لیئے قواػذ ثٌب عکتی ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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