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 0222 آرڈیننس، ٹیکس سیلز سندھ

THE SINDH SALES TAX ORDINANCE, 2000 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)توہیذ

  (Sections)دفعبت 

 هختصش عٌواى اوس ششوعبت .1

Short title and commencement 

 ًفبر .2

Implementation 

 ٹیکظ کب دائشٍ .3

Scope of Tax 

 

 

 

 

 

 

 0222 مجزیہ VIII سندھ آرڈیننس نمبز
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 عیلض ٹیکظ لگبیب جبئے گب۔

 خذهبت عشاًجبم دیٌے والی جیغب کہ عٌذھ صوثے هیں 

پش عیلض ٹیکظ لگبًے اوس هتعلقہ هعبهالت کے لئے قذم 

 ؛اٹھبًب ضشوسی ہوگیب ہے

کے  1111اکتوثش  14اوس جیغب کہ صوثبئی اعوجلی 

ت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس ًوجش اعالى کے تح

 ؛کے هطبثق هعطل ہے 1

اوس جیغب کہ گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ صوستحبل 

 ؛هیں فوسی اقذام ضشوسی ہے

اکتوثش والے ہٌگبهی  حبلتوں والے  14لہزا اة اط لئے 

والے پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي )تشهین(  1111اعالى اوس 

هطبثق اط علغلے هیں کے  4کے ٓاسٹیکل  1ٓاسڈس ًوجش 

هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس التے ہوئے 

چیف ایگضیکیوٹو کی ہذایت پش گوسًش ثخوشی هٌذسجہ 

 ریل ٓاسڈیٌٌظ کو ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبتب ہے۔

اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ عیلض ٹیکظ آسڈیٌٌظ،  (1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2222

( اط کی پوسے عٌذھ صوثے تک توثیق کی 2)

 بئے گی۔ج

( یہ فوسی طوس پش الگو ہوگب اوس پہلی جوالئی 3)

 عے الگو عوجھب جبئے گب۔ 2222

کچھ هضووى اوس  . اط ٓاسڈیٌٌظ هیں، جت تک 2

هفہوم کے هتضبد ًہ ہو، اظہبس کے لئے جو الفبظ 

اعتعوبل کئے گئے ہوں وٍ واضح ًہ ہو، اى کی هعٌٰی 

 وہی ہو، جو اى کے عیلض ٹیکظ ایکٹ هیں ہے۔

پیش  کی گٌجبئش کے هطبثق ( اط ٓاسڈیٌٌظ1). 3

کشدٍ ٹیکظ الئق خذهبت صوثہ عٌذھ هیں هہیب کشدٍ 

خذهبت کے ًشخ  پٌذسٍ فی صذ کی قیوت پش عیلض  

 ٹیکظ ایک ٹیکظ وصولی، لگبًے اوس ادا کیب جبئے گب۔

یٌٌظ کے شیڈول هیں ثیبى کی گئی ( اط ٓاسڈ2)

خذهبت پش ٹیکظ اعی طشیقے عے اوس وقت پش 

 وصولی اوس الگبیب جبئے گب۔

یب  3A، 3کی دفعبت  1112جیغب کہ عیلض ایکٹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 

 

 ًفبر

Implementation 

 

 

 

 ٹیکظ کب دائشٍ

Scope of Tax 

 

 



 
3 

3AA  کے تحت ہو یب جیغب هعبهلہ ہو۔ 

کی توبم گٌجبئشوں  1112عیلض ٹیکظ ایکٹ  (3)

اوس ثٌبئے گئے قواعذ اوس اط علغلے هیں جبسی کیے 

گئے ًوٹیفکیشٌض احکبهبت اوس ہذایبت کے هطبثق 

ضشوسی تجذیلیوں کے عبتھ اط ٓاسڈیٌٌظ کے هطبثق 

ٹیکظ جوع کشًے اوس ادائیگی پش الگو ہوگب۔ جیغب وٍ 

 :اط عے هٌغلک ہو

(a) ؛دائیگی کب طشیقہطشیقہ،  وقت اوس ا 

(b)  ؛سجغٹشیشي اوس ڈی سجغٹشیشي 

(c)   ؛سکھٌب اوس ٓاڈٹ سیکبسڈ 

(d)  ؛الگو ہوًب اوس دائشٍ اختیبس 

(e)  ؛جشهبًہ اوس کبسوائیبں اوس 

(f)  دوعشے توبم اعی ًوئیت کے اوس هتعلقہ هعبهالت 

 شیڈول

 (3( )2هالحظہ ہو  صفحہ )

ہوٹلض، شبدی ہبلض، کلجض  اوس کیٹشص کی طشف عے .1

 :هہیب کی گئی یب پیش کی گئی خذهبت 

(a)   ہوٹلض کی طشف عے هہیب کی گئی یب پیش کی گئی

 خذهبت

(b)   شبدی ہبلض اوس الًض کی طشف عے هہیب کی گئی یب

 پیش کی گئی خذهبت

(c)   کلجض کی طشف عے فشاہن کی گئی یب پیش کی گئی

 خذهبت

(d)   کیٹشص کی طشف عے هہیب کی گئی یب پیش کی گئی

 خذهبت

ٹی وی اوس سیڈیو پش اشتہبس عوائے هٌذسجہ ریل  . 2

 :اشتہبسوں کے

(i)   اگش حکوهتی ایجٌغی کب تعبوى وحت اوس تعلین کے

 ؛لئے ہو

(ii)   اگش پبپولیشي ویلفیئش ڈویژى کے تعبوى کے عبتھ

یو ایظ ایڈ کے هبلی تعبوى کے عبتھ چلٌے والے 

 ؛تعلیوی تشقی والی هہن کے لئے ہو

(iii)   عواهی خذهت کب پیغبم اگش ٹیلی ویثشى پش یب یوًی
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عیف کے لئے وائلڈ الئف یوًیغف فٌڈ ثشائے هبحولیبت 

 ؛کے لئے چالیب جبئے

دوعشے افشاد کی طشف عے ثباختیبس ثٌبئے گئے  .3

شخص کی طشف عے هہیب کی گئی یب پیش  کی گئی 

 خذهبت

(a)  ؛کغٹن ایجٌٹظ 

(b) ؛شپ چبًڈلشط 

(c)  ؛جہبص پش عبهبى چڑھبًے والے فلی 

(d)  کوسئیش خذهبت 

خذهبت جو ثیوٹی پبسلشص، ثیوٹی کلیٌکض، علوٌگ  . 5

ے هہیب کی گئی کلیٌگض کی طشف عے راتی توجہ کے لئ

 یب پیش کی گئی۔

خذهبت جو الًڈسیض اوس ڈسائی کلیٌشص کی طشف . 6

 عے هہیب کی گئی پیش کی جبتی ہوں۔
نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب

 


