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 0222ىجريَ  VIIIشٍڌ آرڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.VIII OF 2000 

 0222 آرڊيٍٍسۿ ٽيڪس شيهز شٍڌ

THE SINDH SALES TAX 

ORDINANCE, 2000 

 ]0222جّالِء  11[

خدىتً تي شيهز شٍڌ غّةي ۾ آرڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

 ٽيڪس نڳائي ويٍدي.

شٍڌ غّةي ۾ خدىتً تي شيهز ٽيڪس نڳائڻ ۽ جيئً تَ 

 ؛آُيپيّ ضروري ٿي الڳاپيم ىعاىهً الِء اپاَء وٺڻ 

واري اعالن  1111آڪٽّةر  11غّةائي اشييتهي ۽ جيئً تَ 

 ىّجب ىعطم 1تدت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّطً آرڊر ٌيتر. 

 آُي؛

۽ جيئً تَ گّرٌر ىطيئً آُي تَ ىّجّده غّرتدال ۾ تڪڙو 

 كدم کڻڻ ضروري آُي؛

جي ٍُگاىي خانتً  1111آڪٽّةر  11ُاڻي تًٍِ ڪريۿ 

جي پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّطً )ترىيو(  1111واري اعالن ۽ 

ىّجب ۽ ان شهصهي ۾ ىهيم  1جي آرٽيڪم  1آرڊر ٌيتر. 

يڪيّٽّ جي اختيارن کي اشتعيال ۾ آڻيٍدي چيف ايگز

ُدايت تي گّرٌر خّطيَء شان ُيٺيّن آرڊيٍٍس جّڙي ٌافذ 

 ڪرڻ فرىايّ آُي.
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شٍڌ شيهز ٽيڪس آرڊيٍٍسۿ آرڊيٍٍس کي ( ًُ 1)  .1

 شڏيّ ويٍدو. 0222

 (ان جي شڄي غّةي شٍڌ تائيً تّثيق ڪئي ويٍدي.0)

 0222الڳّ ٿيٍدو ۽ پِريً جّالِء ( ُي فّري طّر تي 3) 

 کان الڳّ شيجِيّ ويٍدو.

ًُ آرڊيٍٍس ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 0

ىتضاد ٌَ ُجيۿ نفظ ۽ اعِار جيڪي اشتعيال ڪيا ويا ُجً 

پر واضح ٌَ ُجًۿ اًٌِ کي شاڳي ىعٍيٰ ٌُّديۿ جيڪا اًٌِ 

 ۾ آُي. 1112کي شيهز ٽيڪس ايڪٽۿ 

ًُ آرڊيٍٍس جي گٍجائظً ىّجبۿ شيهز ٽيڪصٍاني ( 1.)3

ادا ڪئي ويٍديۿ پيض ڪيم ُڪ ٽيڪس اوڳاڙيۿ نڳائي ۽ 

ٽيڪس الئق خدىتً يا غّةي شٍڌ ۾ ىِيا ڪيم خدىتً جي 

 ىهَِ جي پٍدرًٌِ شيڪڙو جي كييت تي.

ًُ آرڊيٍٍس جي طيڊول ۾ ةيان ڪيم خدىتً تي ( 0)

ٽيڪس شاڳئي طريلي ۽ وكت تي اوڳاڙي ۽ نڳائي ويٍديۿ 

يا  3Aۿ 3جي دفعات  1112جيئً اُا شيهز ٽيڪس ايڪٽۿ

3AA ڻ الئق شيهز ٽيڪس ُئيۿ جيئً ىعاىهّ تدت نڳائ

 ُجي.

جي شيّريً گٍجائظً ۽  1112( شيهز ٽيڪس ايڪٽۿ 3)

جّڙيم كاعدن ۽ ان شهصهي ۾ جاري ڪيم ٌّٽيفڪيظٍزۿ 

خڪيً ۽ ُدايتً ىّجب ضروري تتديهيً شان ًُ 

آرڊيٍٍس ىّجب ٽيڪس جي جيع ڪرڻ ۽ ادائگي تي الڳّ 

 ٿيٍدوۿ جيئً اُي الڳاپايم ُجً:

(a) وكت ۽ ادائگي جّ طريلّ؛ طريلّۿ 

(b) رجصٽريظً ۽ ڊي رجصٽريظً؛ 

ىختػر عٍّان ۽ 

 طروعات

Short title and 

commencement 

 

 عيهدرآىد

Implementation 

 

 

 ٽيڪس جي اُييت

Scope of Tax 
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(c) رڪارڊ رکڻ ۽ آڊٽ؛ 

(d) الڳّ ۽ دائره اختيار؛ 

(e) ڏٌڊ ۽ ڪارروايّن؛ ۽ 

(f) ٻيا شيّرا شاڳي ٌّعيت جا ۽ الڳاپيم ىعاىال. 

 طيڊول

 (3(0)ڏشّ دفعَ )

ُّٽهسۿ طادي ُانًۿ ڪهتً ۽ ڪيٽررس طرفان ىِيا .1

 ڪيم يا پيض ڪيم خدىتّن:

(a) .ُّٽهً طرفان ىِيا ڪيم يا پيض ڪيم خدىتّن 

(b)  طادي ُانً ۽ الٌس طرفان ىِيا ڪيم يا پيض ڪيم

 خدىتّن.

(c) .ڪهتً طرفان ىِيا ڪيم يا پيض ڪيم خدىتّن 

(d) .ڪيٽررس طرفان ىِيا ڪيم يا پيض ڪيم خدىتّن 

 . ٽي وي ۽ ريڊيّ تي اطتِار شّاِء ُيٺيً اطتِارن جي:0

(i)  جيڪڏًُ خڪّىتي ايجٍصي جي تعاون شان غدتۿ

 ُجي؛الِء تعهيو 

(ii)  ًُيّ پاپّنيظً ويهفيئر ڊويزن جي تعاون شان جيڪڏ

شان ُهٍدڙ شاٿي تعهييي شڌاري شِڪار ايس ايڊ جي ىاني 

 الِء ُجي؛واري ىِو 

(iii)  عّاىي خدىت جّ پيغام جيڪڏًُ ٽيهيّيزن تي فطرت

يا يٌّيصيف الِء ورنڊ وائيهڊ الئيف جي ىاني ىدد شان ُاليّ 

 وڃي؛

.ٻيً ىاڻًِ جي طرفان ةااختيار ةڻايم طخع طرفان ىِيا 3

 ڪيم يا پيض ڪيم خدىتّن.

(a) ڪصٽو ايجٍٽس؛ 
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(b) طپ چاٌڊنرس؛ 

(c) جِاز تي شاىان چاڙُڻ وارا كهي؛ 

(d) ر خدىتّن.ڪّريئ 

. خدىتّن جيڪي ةيّٽي پارنرسۿ ةيّٽي ڪهيٍڪسۿ 1

شهيٍگ ڪهيٍڪس طرفان ذاتي تّجَِ الِء ىِيا ڪيّن يا 

 پيض ڪيّن وڃً.

. خدىتّن جيڪي الٌڊريز ۽ ڊرائي ڪهيٍرس طرفان ىِيا 6

 ڪيّن يا پيض ڪيّن وڃً.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ آرڊيٍٍس  ٌّٽ:

 الِء آُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي

 


