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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  XIIIىجريَ 1020
SINDH ACT NO.XIII OF 2010

شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ 1020
THE SINDH FINANCE ACT, 2010
] 5جّالِء [1020
ايڪٽ جًٍِ ذريػي شٍڌ ضّةي ۾ ڪجَِ ڊيّٽيز ۽
ٽيڪصز کي ىػلّل ةڻايّ ويٍدو ۽ ؽير ىتحرڪ
ىهڪيت جي ڪيپٽم ويهيّ تي ٽيڪس نڳائي ۽
الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي.
جيئً تَ شٍڌ ضّةي ۾ ڪجَِ ڊيّٽيز ۽ ٽيڪصز کي تيِيد )(Preamble
ىػلّل ةڻائڻ ۽ ؽير ىتحرڪ ىهڪيت جي ڪيپٽم
ويهيّ تي ٽيڪس نڳائڻ ۽ الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ ترىيو
ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّدي܀
ان کي ًُ ريت جّڙي غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
 ًُ )2( .2ايڪٽ کي شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  1020ىختطر غٍّان ۽ شروغات
Short
title
and
شڏيّ ويٍدو.
(ُ )1ي فّري طّر ۽ پِريً جّالِء  1020کان الڳّ commencement
ٿيٍدو.
 .1شٍڌ ضّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اشٽييپ ايڪٽۿ  2899جي ايڪٽ  IIجي
شيڊول جي ترىيو
 2899جي شيڊول ۾:
Amendment
)„(aرٽيڪم  20جي شق ) (c۾ۿ ڪانو  1الِء ُيٺيً of
Schedule to Act II of

ريت ىتتادل ٿيٍدو:

“پِريّن ڀيرو جاري ڪرڻ تي شانياٌي ركو تي 1899 0.05
شيڪڙو ۽ ان کان ةػد ىٍتلهي تي ڪيرشم پيپر جي
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ىهَِ جّ شانياٌّ  0.01شيڪڙو”܀
)„ (bرٽيڪم  26الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:
“ (A) .26ڪٍّيٍس
جيئً دفػَ ( 1)20۾ ةيان
ڪيم „ُيۿ ىٍتلهي جي
اوڳاڙي ٌَ ڪئي ويٍدي يا
„رٽيڪم ٌيتر  32تحت
ڇّٽ ىهيم „ُي.
)(iريئم

اشٽيٽ دفػَ  27-Aتحت ىهَِ

اٌّيصٽييٍٽ ٽرشٽس جي ڪٽڻ
ٌاني تي

واري

شيڊول

ىّجب  0.5شيڪڙو

)(iiريئم

اشٽيٽ ىارڪيٽ ىهَِ ىّجب 2

اٌّيصٽييٍٽ

ٽرشٽس شيڪڙو

طرفان ايٍڊ يّزرس جي
ٌاني تي
)(iiiٻئي ڪًٍِ ىػاىهي ىهَِ ڪٽڻ واري شيڊول
۾

۾ ڄاڻايم ىهَِ جّ 1
شيڪڙو

 (Bاشائٍييٍٽ ذريػي نيز اُڙيَء ىٍتلهيَء تي ؽّر
جي ىٍتلهي

ُيٺ ىهَِ جّ  1شيڪڙو

 2958جي اونَِ پاڪصتان

 .3شٍڌ شِري ؽير ىتحرڪ ىهڪيت ٽيڪس ايڪٽۿ ايڪٽ  Vجي ترىيو
 2958جي دفػَ  4۾ۿ شق ) (gالِء ُيٺيً ريت ىتتادل Amendment of West
ٿيٍدو:

Pakistan Act V of

“) (gغيارتّن ۽ زىيٍّنۿ جً جّ شانياٌّ ىهَِ اٺيتانيَِ 1958
ُزار رپيً کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ جً جي ىانڪي ةيّاًُۿ
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ٌاةانؼ يتييًۿ ىصتلم ىػذور ىاڻًِ وٽ ُجي”.
 )2(.4ؽير ىتحرڪ ىهڪيت جي ڪئپيٽم ويهيّ تي ؽير ىتحرڪ ىهڪيت جي
ُڪ ٽيڪس نڳائي ۽ وضّل ڪئي ويٍدي جًٍِ کي ىک اگَِ تي ٽيڪس نڳائڻ
ؽير ىتحرڪ ىهڪيت تي ڪيپيٽم ويهيّ ٽيڪس on

tax

شڏيّ ويٍدوۿ جيڪا ُر ڪًٍِ فردۿ ىاڻًِ جي of

value

of

Levy
capital

ايصّشيئيشًۿ فرمۿ ڊونپييٍٽ اٿارٽي يا ڪيپٍي تي immovable property
واجب االدا ٌُّدي جيڪا خريداري ذريػيۿ تحفيۿ ىٽا
شٽاۿ رد ڪرڻ جّڳي کان شّاِء اٽارٌي جي ىانڪ ۽
ٽائيو ةائٌّڊ ( 60ڏيًٍِ کان وڌيڪ ٌَ) زال ىڙس وچ ۾
شٍڀانيمۿ پيُء ۽ پٽ يا ڌيَءۿ ڏاڏن ۽ پّٽًۿ ڀاُء ۽ ڀيڻۿ
ىانڪ طرفان حلً تان ُٿ کڻڻ يا تياڳڻۿ زةاٌي طّر
ڪئي وڃي يا دشتاويز يا شّاِء وراثت جي غدانتي
ڊڪري ذريػي حاضم ڪئي وڃي يا شريڪ حيات
طرفان تحفّۿ وانديًۿ ڏاڏنۿ ڀاُء ۽ ڀيڻ يا ان شهصهي ۾ حق
 10شانً کان ىٿي ُجي يا شٍڌ جي رُائشي جي نيز
جّ ٌئّن ڪرڻ ڪًٍِ ٻئي شخص طرفان جيڪّ ؽير
ىلاىي „ُي ۽ شٍڌ ۾ ؽير ىتحرڪ ىهڪيت ذيهي دفػَ
( )3۾ ڄاڻايم اگًِ تي حاضم ڪري ٿّ:
ةشرطيڪ ُڪ ةئٍڪ جي ضّرت ۾ ٽيڪس جّ
ڪيپيٽم ويهيّ تڏًُ ادا ڪيّ ويٍدو جڏًُ پاور „ف
اٽارٌي گروي ٿيم ؽير ىتحرڪ ىهڪيت جي وڪري
الِء اشتػيال ٿئي ٿي تَ جيئً ان کي گرويَء جي ضياٌت
طّر رکيّ وڃي ٌَ ڪي واپاري ضياٌت طّر ۽ ڪّ كرض
ورتّ وڃي.
( ًُ )1دفػَ جي ىلطد الِء وضف ۽ وضاحتۿ اظِار ۽
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شرط:
)“(aىاڻًِ جي ايصّشيئيشً” جًٍِ ۾ شاىم „ُي ُڪ
فرمۿ ٍُدو گڏيم ڪٽٍبۿ ڪّ ُٿرادو غدانتّ ىاڻِّ ۽
پرڏيِي كاٌّن تحت جّڙيم ىاڻًِ جي ڪا تٍظيوۿ پر
ان ۾ ڪا ڪيپٍي شاىم ٌَ ُجي܀
)“ (bفرم” کي شاڳي ىػٍيٰ حاضم ٌُّدي جيئً
پارٽٍرشپ ايڪٽ ۾ ةيان ڪيم „ُي.
)“ (cڪيپٍي” ىطهب:
)(iڪيپٍي „رڊيٍٍسۿ  (XLVII of 1984) 2984۾
ةيان ڪيم ُڪ ڪيپٍي܀
)(iiپاڪصتان ۾ الڳّ ڪًٍِ كاٌّن تحت جّڙيم ُڪ
ةاڊي ڪارپّريٽ܀
)ُ(iiiڪ ىدرةَ܀
)(ivڪيپٍيز جي ُيئت شان الڳاپيم پاڪصتان کان
ٻاُر ڪًٍِ ىهڪ جي كاٌّن تحت جّڙيم ُڪ ةاڊي
اٌڪارپّريٽيڊ܀
)ُ(vڪ ٽرشٽۿ ُڪ ڪّ„پريٽّ شّشائٽي يا ُڪ
ىانيات شّشائٽي (وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن تحت
كائو ڪيم يا جّڙيم ڪًٍِ ٻي شّشائٽي الِء)
)ُ(viڪ پرڏيِي ايصّشيئيشًۿ پِّء اُا اٌڪارپّريٽيڊ
ُجي يا ٌَۿ جيڪا (حڪّىت) غام يا خاص حڪو
ذريػيۿ ًُ „رڊيٍٍس جي ىلطدن الِء ڪيپٍي طّر
اغالن ڪئي ُجي.
)“ (dڊونپييٍٽ اٿارٽي” ىطهب ڪًٍِ غالئلي جي
تركيَء جي ىلطد الِء ڪًٍِ كاٌّن تحت جّڙيم ُڪ
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اٿارٽي ۽ جًٍِ ۾ شاىم „ُي ڪا اٿارٽيۿ شّشائٽيۿ
ايجٍصيۿ ٽرشٽۿ ايصّشيئيشً يا ادارو اغالن ڪيّ يا
جّڙيّ يا ٺاُيّ وڃي ڪًٍِ كاٌّن ذريػي يا ڪًٍِ
حڪوۿ كائديۿ ضاةطي جي ذريػيۿ ڊونپييٍٽ اٿارٽي
طّر جيڪّ شٍڌ ۾ ڪو ڪٍدو ُجي يا واكع ُجيۿ يا
جيئً حڪّىت طرفان ڊونپييٍٽ اٿارٽي طّر اغالن
ڪيّ وڃي܀
)“ (eحڪّىت” ىطهب شٍڌ حڪّىت܀
)“ (fايراضي” ىطهب اُڙي ايراضي جيئً حڪّىت
وكت ةّكت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي
ةيان ڪري܀
)“ (gةيان ڪيم” ىطهب حڪّىت طرفان جّڙيم
كاغدن ىّجب ةيان ڪيم܀
)“ (hٽيڪس” ىطهب ؽير ىتحرڪ ىهڪيت جي
ڪيپيٽم ويهيّ تي ٽيڪس܀
)“(iؽير ىتحرڪ ىهڪيت” جًٍِ ۾ شاىم „ُي
ىهڪيت جيئً شٍڌ شِري ؽير ىتحرڪ ىهڪيت
ايڪٽۿ  2958۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي ۽ جًٍِ ۾ شاىم
„ًُ ذيهي دفػَ ( )3۾ ڄاڻايم ىهڪيت جا اشو.
()3ذيهي دفػَ ( )2۾ ڄاڻايم ؽير ىتحرڪ ىهڪيت تي
ڪيپيٽم ويهيّ ٽيڪس ُيٺيً اگًِ تي اوڳاڙي
ويٍدي:
 .Aشٍڌ ۾ واكع رُائشي ؽير ىتحرڪ ىهڪيت (شّاِء
فهيٽً جي).
)(iجتي ؽير ىتحرڪ
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ىهڪيت جّ ىهَِ رڪارڊ
ڪيّ ويّ ُجي.
 140 .aچّرس گز کان ڪٿيم ىهَِ جّ 1
 499چّرس گز

شيڪڙو

 500 .bچّرس گز کان ڪٿيم ىهَِ جّ 1.5
 2000چّرس گز

شيڪڙو

 2000 .cچّرس گز ۽ ان ڪٿيم ىهَِ جّ 3
کان ىٿي

شيڪڙو

)(iiجتي ؽير ىتحرڪ زىيٍي ايراضي جي في
ىهڪيت جّ ىهَِ ڪٿيم چّرس گز تي  75رپيا
ٌَ ُجي
 .Bشٍڌ ۾ واكع رُائشي فهيٽ.
)(iجتي ؽير ىتحرڪ
ىهڪيت جّ ىهَِ ڪٿيم
ُجي.
 2502 .aچّرس گز کان ڪٿيم ىهَِ جّ 1
 1100چّرس گز

شيڪڙو

 1100 .bچّرس گز کان ڪٿيم ىهَِ جّ 1.5
ىٿي

شيڪڙو

 .Cشٍڌ ۾ واكع واپاري ۽ ضٍػتي ؽير ىتحرڪ
ىهڪيت.
)(iجتي ؽير ىتحرڪ ڪٿيم ىهَِ جّ 1.5
ىهڪيت جّ ىهَِ ڪٿيم شيڪڙو
ُجي.
)(iiجتي ؽير ىتحرڪ زىيٍي ايراضي جّ في
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ىهڪيت جّ ىهَِ ڪٿيم چّرس فٽ  200رپيا
ٌَ ُجي
( )4ڪيپيٽم ويهيّ ٽيڪس كاٌّن تحت ؽير ىتحرڪ
ىهڪيت جي ىٍتلهي جي داخال رکٍدڙ ۽ تطديق جي
ذىيّار شخص طرفان ورتي ويٍديۿ اُڙيَء ريت جيڪا
ٽيڪس ىٍتلهي جي رجصٽرٌگ يا تطديق وكت واجب
االدا ُئي.
()5جتي ڪّ شخص جيع ڪرڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ يا
جيع ڪرڻ ةػد گِرج ىّجب ڪيپيٽم ويهيّ ٽيڪس
ادا ڪرڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ تَ اُّ ذاتي طّر تي ٽيڪس
ادا ڪرڻ جّ جّاةده ٌُّدو (اٌِيَء ٽيڪس يا ٽيڪس
جي رُيم حطي غرضي الِء شانياٌي ىهَِ جّ 25
شيڪڙو اضافي ٽيڪس جيع ڪرائيٍدو).
( )6حڪّىت ٽيڪس جّ ىهَِ ڪٽڻ تي ٌظرثاٌي
ڪري شگِي ٿيۿ جتي درخّاشت جي ةٍياد تي
ٌظرثاٌي ضروري ُجي.
()7حڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي
ڪًِ ىاڻِّ يا ىاڻًِ جي ڪالس يا اثاثي يا اثاثً جي
ڪالس کي ڪيپيٽم ويهيّ ٽيڪس کان ڇّٽ ڏئي
شگِجي ٿيۿ ةشرطيڪ اُڙي ڇّٽ اُڙيً شرطً
ىّجب ٌُّدي جيئً ٌّٽيفڪيصً ۾ ةيان ڪيّ ويّ
ُجي.
()8جيصتائيً ڪجَِ ضّةي ۾ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ
ٻئي كاٌّن جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ ؽير ىتحرڪ ىڪيت
جي ىهَِ تي ٽيڪس ڪًٍِ ٽيڪس يا ڊيّٽيۿ چارجۿ
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شيس يا ؽير ىتحرڪ ىهڪيت تي ڪًٍِ ٻي اوڳاڙي
کان اضافي ٌُّدي.
.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت
الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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