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 3122ىجريَ  XIVشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.XIV 

OF 2011 

 3122 „رڊيٍٍسۿ )ترىيو( ٽيڪس شيهز تي خدىتً شٍڌ

THE SINDH SALES TAX ON 

SERVICES (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2011 

 ]3122ٌّىتر  2[

خدىتً تي شيهز ٽيڪسۿ شٍڌ „رڊيٍٍس جًٍِ ذريػي 

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي. 3122ايڪٽ 

۾  3122شٍڌ خدىتً تي شيهز ٽيڪسۿ ايڪٽ جيئً تَ 

 „ُي؛پئي ڪرڻ ضروري ٿي ترىيو 

ٌَ „ُي ۽ گّرٌر ۽ جيئً تَ غّةائي اشييتهي جّ اجالس ُهٍدڙ 

ىعيئً „ُي تَ ىّجّده حانتً ۾ ٍُگاىي كدم کڻڻ ضروري ٿي 

 پيّ „ُي؛

ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پاڪصتان جي „ئيً جي 

( تحت ىهيم اختيارن کي اشتػيال 2جي طق ) 239„رٽيڪم 

۾ „ڻيٍدي شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ 

 فرىايّ „ُي؛

خدىتً تي شيهز ٽيڪس شٍڌ  „رڊيٍٍس کي(ًُ 2.)2

 شڏيّ ويٍدو. 3122)ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 

 

 

 

 

ىختػر غٍّانۿ واڌارو 

 ۽ طروغات
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 .(اُّ فّري ظّر الڳّ ٿيٍدو3)

 

 

 

 

کي ًُ  3132شٍڌ خدىتً تي شيهز ٽيڪس ايڪٽۿ .3

 ( ۾;4جي ذيهي دفػَ ) 5ايڪٽۿ جي دفػَ کاٌپِّء ڄاڻايم 

i.  طق(a)  طاىم ڪيّ “ يا“۾ۿ شييي ڪانً کاٌپِّءۿ نفغ

 ويٍدو؛

ii.  طق(b)  ۾ۿ „خر ۾ ايٍدڙ شييي ڪانً الِءۿ ُڪ فم

 اشٽاپ کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛ ۽

iii.  طق(c)  ۽(d) .کي ختو ڪيّ ويٍدو 

 

 

يا ڪًٍِ ةَ ٽيڪس “۾ۿ نفظً  22ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفػَ . 4

کي ختو ” ق ٽيڪس وڌائڻ يا گِٽائڻئالئق خدىت تي نڳائڻ ال

 ڪيّ ويٍدو.

 

 

 

 

 

 

۾ۿ  7جريان ٌيتر ۾ۿ ٽيتم ۾ۿ  54ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفػَ . 5

جي „خر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ کي ” (c)“( ۾ۿ „ئٽو 2ڪانو )

Short title, 

extent and 

commencement 

 

 

جي ايڪٽ  3122

 5جي دفػَ  XIIٌيتر 

 جي ترىيو

Amendment of 

section 4 of 

Sindh Act 

No.XII of 2011 

 

 

جي ايڪٽ  3122

جي دفػَ  XIIٌيتر 

 جي ترىيو 22

Amendment of 

section 11 of 

Sindh Act 

No.XII of 2011 

 

 

جي ايڪٽ  3122

جي دفػَ  XIIٌيتر 



 
5 

۽ ان کاٌپِّء ” يا“شييي ڪّنً شان تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ نفغ 

 ُيٺيّن وڌايّ ويٍدو;

“(d)  ٽيڪس جي حليلي ركو ادا ڪرڻۿ ةازياب ڪرائڻ يا

جيع ڪرائڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّۿ يا ٌَ نڳائڻ الئق ٽيڪس 

يا ڪٽّتي يا واپصي جي دغّيٰ ڪريڊٽ يا ايڊجصٽييٍٽ 

 ”.ڪري ٿّ.

 

 

الِءۿ ” 46۽  45“۾ۿ اٌگً ۽ نفغ  56ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ . 6

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” 55۽  54“اٌگ ۽ نفغ 

 

 

 

 

 

 

 

 ۾; 58.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ 7

(i) ( َکاٌپِّءۿ ُيٺيّن طاىم ڪيّ ويٍدو;2ذيهي دفػ ) 

“(1A)  تضادۿ ڄاڻي واڻي ڪّطضۿ غهط جتي ڪًٍِ ٽڪراَءۿ

 ةخظض يا ڪّڙي يا جػهي دشتاويزن ذريػي;ةياٌيۿ فراڊۿ 

(a)  ڪا ٽيڪس يا چارج ادا ٌاُي ڪئي وئي يا گِٽڙ

ادا ڪئيۿ تخييٍّ نڳائي يا جيع ڪئي وئي „ُيۿ 

ي اُڙي ٽيڪس ادائگي الئق طخع کي اُڙتَ 

ٽيڪس جي پٍجً شانً جي غرغي اٌدر اُڙي 

 جي ترىيو 54

Amendment of 

section 43 of 

Sindh Act 

No.XII of 2011 

 

 

 

جي ايڪٽ  3122

جي دفػَ  XIIٌيتر 

 جي ترىيو 56

Amendment of 

section 45 of 

Sindh Act 

No.XII of 2011 

 

 

جي ايڪٽ  3122

جي دفػَ  XIIٌيتر 

 جي ترىيو 58

Amendment of 

section 47 of 

Sindh Act 

No.XII of 2011 
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ڄاڻائڻ الِء ٌّٽيس اىاڻيّ ٽيڪس ٌَ پيارڻ جّ شتب 

 ويٍدو؛

(b)  ڪا ةَ ٽيڪس جي ركو جيڪا واپس ٿئي ٿيۿ

اُڙي واپصي حاغم ڪٍدڙ  جيڪا واجب ٌَ ُجيۿ

ي واپصي جي رشيد جي پٍجً شانً طخع کي اُڙ

اٌدر اُڙي واپصي جّ شتب ڄاڻائڻ الِء ٌّٽيس ڏٌّ 

 ؛”ويٍدو.

(ii) ( َ۾ۿ ڏٌگي ۽ اٌگ 3ذيهي دفػ )(“2 ”)ي ۽ کاٌپِّءۿ نفغۿ ڏٌگ

 طاىم ڪيا ويٍدا.(” 1Aيا )“اٌگ 

( ۾ۿ اٌگًۿ 2جي ذيهي دفػَ ) 68.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ 8

الِء اٌگۿ ڪاىائّن ۽ نفغ ” 49يا  :2ۿ 29ۿ 24“ڪاىائً ۽ نفغ 

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا.” 87يا  79ۿ 58ۿ 55ۿ 54ۿ 24Bۿ 34ۿ 33“

 

 

 

 

 

 

 .ڄاڻايم ايڪٽ جي پِريً طيڊول ۾;9

(i) ( جي غٍّان ۾ۿ نفغ2ڪانو ) “ٽيرف “الِء نفظً ” اٌگ

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” ُيڊٌگ

(ii)  ( جي 4( ۽ )3۽ ڪانيز )” 924.5:21:“ٽيرف ُيڊٌگ

 شاىِّن داخالئً کاٌپِّء ُيٺيّن اضافّ ڪيّ ويٍدو;

(iii ڪانو )نفغ   924.4:11:۾ ٽيرف ُيڊٌگ جي خالف  3

 جي الِء نفغ رکيّ ويٍدو.  “ىظارڪيَ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي ايڪٽ  3122

جي دفػَ  XIIٌيتر 

 جي ترىيو 68

Amendment of 

section 57 of 

Sindh Act 

No.XII of 2011 

 

 

جي ايڪٽ  3122

جي پِريً  XIIٌيتر 

 طيڊول جي ترىيو

Amendment of 

First Schedule 

of Sindh Act 

No.XII of 2011 
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ٻيّن خدىتّن جيڪي ٻئي ٍُڌ ةيان ڪيم ٌَ  1::924.5:“

 ”ُجً

(iv)  جي شاىِّن “ 924.9211:“۾ ٽيرف ُيڊٌگ  3ڪانو

ٻياۿ ةظيّل فراُو ڪيم “الِء نفغ ۽ ڪاىائّن ” ٻيّ“نفغ 

خدىتً جي يا ٌان ةيٍڪٍگ فٍاٌس ڪيپٍيز ظرفان ڏٌمۿ 

ىتتادل ” اني ادارن ظرفانىّدارةا ۽ ىظاريڪا ڪيپٍيز ۽ ٻيً ى

 ةڻايا ويٍدا؛ ۽

(v) ( ۾ ٽيرف ُيڊٌگ 3ڪانو )“:جي شاىِّن ” 1:1:.:92

ٻياۿ ةظيّل پّرٽ „پريٽرزۿ “الِء نفغ ۽ ڪاىائّن ” ٻيا“نفغ 

ايئرپّرٽ „پريٽرزۿ ايئرپّرٽ گرائٌّڊ شروس پرووائيڊرز ۽ 

کي ىتتادل ةڻايّ ” ٽرىيٍم „پريٽرز ظرفان فراُو ڪيم خدىتً

 ويٍدو.

 ڄاڻايم ايڪٽ جي ٻئي طيڊول ۾;. :

(a) ًحػّ “نفظA ”;کاٌپِّء ُيٺيّن اضافّ ڪيّ ويٍدو 

 ٽيرف ُيڊٌگ   تفػيم   ٽيڪس جّ ريٽ“

 ؛(”4(                     )3)               (2)

(b) ًحػّ “نفظB ” کاٌپِّء ىّجّد ڪانو غٍّاًٌ الِء ُيٺيّن

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو;

 ٽيڪس جّ ريٽ ٽيرف ُيڊٌگ   تفػيم  “

 ؛(”4(                 )3(               )2)               

(c) حػيB ;۾ 

(i) ( 4( ۽ )3۽ ڪانيز )” 924.2711:“ٽيرف ُيڊٌگ

 شاىِّن ايٍدڙ داخالئً الِء ُيٺيّن ىتتادل ةڻايّ ويٍدو;

ٻي اٌظّرٌس ةظيّل ري  924.271:“

 اٌظّرٌس

27 

 شيڪڙو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي ايڪٽ  3122

جي ٻئي  XIIٌيتر 

 طيڊول جي ترىيو

Amendment of 

Second 

Schedule of 

Sindh Act 

No.XII of 2011 
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فراُو نيزٌگ جي شهصهي ۾  924.411:“

 ڪيم يا پيض ڪيم خدىتّن

27 

 شيڪڙو

 27 ىانياتي نيزٌگ 924.4121:

 شيڪڙو

 27 ڪيّڊٽي يا شاىان جي نيزٌگ 924.4131:

 شيڪڙو

 27 ُائر پرچيز نيزٌگ 924.4141:

 شيڪڙو

ىدارةا ۽ ىظاريڪا فٍاٌصٍگ  924.4:11:

جي شهصهي ۾ فراُو ڪيم يا 

 پيض ڪيم خدىتّن

27 

 شيڪڙو

(ii) ( جي 4( ۽ )3۽ ڪانيز )” 924.5:21:“ٽيرف ُيڊٌگ

 ُيٺيّن اضافّ ڪيّ ويٍدو;شاىِّن داخالئً کاٌپِّء 

ٻيّن خدىتّن جيڪي ٻئي  1::924.5:”

 ٍُڌ ةيان ڪيم ٌَ ُجً

27 

 ؛”شيڪڙو

(iii) ٻيّ“( ۾ۿ نفغ 3۾ ڪانو )” 924.9211:“ٽيرف ُيڊٌگ ”

ٻياۿ ةظيّل ٌان ةيٍڪٍگ فٍاٌس “الِء نفغ ۽ ڪاىائّن 

ڪيپٍيزۿ ىدارةا ۽ ىظاريڪا ڪيپٍيز ۽ ٻيً ىانياتي ادارن 

ىتتادل ةڻايا ” ظرفان فراُو ڪيم يا پيض ڪيم خدىتّن

 ويٍدا؛

(iv) کاٌپِّء ُيٺيّن طاىم ” 111:.924:“ٽيرف ُيڊٌگ

 ڪيّ ويٍدو;

ةهڊٌگ جّ ڪاٌٽريڪٽر  925.3111:“

)ةظيّل واٽر شپالِءۿ گئس 

شپالِء ۽ شيٍيٽري 

 شيڪڙو 27
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ورڪس(ۿ انيڪٽريڪم ۽ 

ڪيٍيڪم ورڪس ى

)ةظيّل ايئر 

ڪٍڊيظٍٍگ(ۿ ىهٽي 

ڊشيپهيٍري ورڪس 

)ةظيّل ٽرن ڪي 

پروجيڪٽس( ۽ شاڳئي 

 كصو جا ٻيا ڪو

 27 پراپرٽي ڊونپرز يا پروىّٽرز 925.4111:

 ؛”شيڪڙو

(v) کاٌپِّء ُيٺيّن طاىم ڪيّ ” 3111.:92:“ٽيرف ُيڊٌگ

 ويٍدو;

پّرٽ „پريٽرزۿ ايئرپّرٽ  1:1:.:92:“

„پريٽرزۿ ايئرپّرٽ 

گرائٌّڊ شروس پرووائيڊرز 

۽ ٽرىيٍم „پريٽرز ظرفان 

فراُو ڪيم يا پيض 

 ڪيم خدىتّن

27 

 ؛”شيڪڙو

(vi)  ( ۾ 4( ۽ )3۽ ڪانيز )” 935.1111:“ٽيرف ُيڊٌگ

 شاىِّن داخالئً الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٌُّدو;

 شيڪڙو 27 تػييراتي خدىتّن 935.1111:“

ىئٍيجييٍٽ خدىتّن  

ةظيّل فٍڊ ۽ اثاثً جي 

شار شٍڀال جي خدىتً 

 جي

 شيڪڙو 27
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 شيڪڙو 27 ايئرپّرٽ خدىتّن 

 شيڪڙو 27 ٽريڪٍگ خدىتّن 

 شيڪڙو 27 شڪيّرٽي االرم خدىتّن 

ىّٽهز ۽ گيصٽ ُائّشز  

ظرفان فراُو ڪيم 

 خدىتّن

27 

 ”.شيڪڙو.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  „رڊيٍٍس ٌّٽ;

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


