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سندھ مبلیبت (تزمیم) ایکٹ۳۱۰۲ ،
THE SINDH FINANCE
(AMENDMENT) ACT, 2013
] ۲۲هبسچ [۲۱۱۳
ایکٹ جظ کی توعظ عے عٌذھ هبلیبت ایکٹ۱۶۲۱ ،
هیں تشهین کی جبئے گی۔
جیغب کہ عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۶۲۱ ،هیں تشهین کشًب
هقصود ہے ،جو اط طشح ہوگی؛
اى کو اط طشح ثٌب کش عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ هبلیبت (تشهین) ایکٹ،
 ۲۱۱۳کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۶۲۱ ،هیں ،جظ کو اط کے
ثعذ ثھی هزکوسٍ ایکٹ کہب جبئے گب ،اط کی دفعہ ۱۳
کے لیئے هٌذسجہ ریل طوس پش هتجبدل ہوگب:
''۱۳۔ ( )۱اپشیل  ۲۱۱۳کے پہلے دى عے پبًچویں
شیڈول هیں ثیبى کشدٍ تواًبئی کے اعتعوبل پش عوائے
فشاہوی اوس ثٌبًے کے ًقصبى کے ایک تواًبئی کی
ڈیوٹی لگبئی اوس حکوهت کو ادا کی جبئے گی:
ثششطیکہ چھٹے شیڈول هیں هزکوسٍ صبسفیي پش
هزکوسٍ حذ کے عالوٍ تواًبئی کے اعتعوبل پش
الیکٹشیغٹی ڈیوٹی واجت االدا ًہیں ہوگی:
وضبحت :اط دفعہ هیں جت تک کچھ هضووى اوس
هفہوم کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
('' )aصبسف'' هطلت وٍ شخص هبعوائے تقغین
کشًے والے الئغٌغی کے ،جظ کو تواًبئی
الئغٌظ کے رسیعے فشاہن کی جبتی ہو؛
('' )bتواًبئی'' هطلت ثجلی کی تواًبئی جت وٍ پیذا
کی ،فشاہن کی یب اعتعوبل کی جب سہی ہے،
هبعوائے پیغبم پہچبًے والے کغی هقصذ
کے؛
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توہیذ )(Preamble
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('' )cالئغٌغی'' هطلت وٍ شخص یب کوپٌی جظ
کو دفعہ  ۲۱یب سیگیولیشي آف جٌشیشي،
ٹشاًغویشي ایٌڈ ڈعٹشیجیوشي آف الیکٹشک
پبوس ایکٹ ۱۶۶۱( ۱۶۶۱ ،کب ایکٹ )XL
کے تحت تواًبئی کی فشاہن کے الئغٌظ دیب
گیب ہو؛
(ً'' )dبى الئغٌغی'' هطلت وٍ شخص یب کوپٌی
هبعوائے الئغٌغی کے ،جو اپٌے راتی
اعتعوبل کے لیئے تواًبئی پیذا کشتب ہو۔
()۲ہش کوئی الئغٌظ سکھٌے واال ثجلی اعتعوبل کشًے
پش عشکبسی الئغٌغی کے طوس پش ضشوسی واججبت
جوع کشاًے کے لیئے ثجلی ڈیوٹی کب اط طشح تخویٌہ
کشے گب اوس ثجلی کے ثل هیں الگ تفصیل ثیبى کشے
گب ،پھش وٍ شیڈول ثیٌکوں یب پوعٹ آفیغوں یب ثل لیٌے
والی دوعشی ایجٌغیوں کے رسیعے جوع کشائے گب
اوس وٍ ڈیوٹی کی قیوت کے تخویٌے لگبًے والے
خشچ کب فیصذ کے حغبة عے واپظ لیٌے کب حقذاس
اکبوًٹ هیں ثجلی
ہوگب ،جو حکوهت عشکبسی ہیڈ ٔ
ڈیوٹیوالی سقن جوع کشاًے پش طے کشے گی۔
()۳شیڈول ثیٌکیں ،پوعٹ آفیغیں اوس دیگش ثل لیٌے
والی ایجٌغیبں ثجلی کی ڈیوٹی کی سقن وصول کشیں
گی ،هبہبًہ ثل کے عبتھ علحذٍ اعن کی صوست هیں
اکبوًٹ
اوس وٍ ہی قوهی خضاًہ هیں ثیبى کشدٍ ہیڈ آف ٔ
هیں جوع کشیں گی اوس خضاًے کی سعیذ ثیبى کشدٍ
ثجلی کے اًغپیکٹش کو ہش هہیٌے کی  ۱۱تبسیخ عے
پہلے فشاہن کشیں گی۔
( )۱الئغٌظ ًب سکھٌے واال ثجلی کی ڈیوٹی حکوهت
کی طشف عے ثجلی کے اعتعوبل پش هقشس کشدٍ قیوت
کے حغبة عے ًیشٌل اوس اعٹیٹ ثیٌک آف پبکغتبى
هیں ہش هہیٌے  ۱تبسیخ تک جوع کشائے گب اوس جوع
کشائے گئے چبالى کب ًقل ثجلی اًغپیکٹش کو جوع
 ۱۶۹۱کے هغشثی
کشائے گب۔
( (a))۱جہبں کوئی ثجلی اعتعوبل کشًے واال الئغٌغی پبکغتبى ایکٹ ًوجش
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ًبکبم ہوتب ہے یب ثجلی ڈیوٹی کی سقن ثھشًب اط عے
ًظشاًذاص ہوتب ہے تو ثجلی ڈیوٹی کی سقن کے عبتھ
جشهبًہ ثھی اط عے وصول کیب جبئے گب ،اط طشح
جیغے عٌذھ گوسًوٌٹ ڈیوٹیض سکوسی آسڈیٌٌظ،
 ۱۶۹۲کے لیٌڈ سویٌیو کی دفعہ  ۳کے هطبثق ہوگب
اوس الئغٌغی اط کو تواًبئی فشاہن کشًب سوک دے گب
اوس الیکٹشیغٹی ایکٹ ًوجش ۱۶۱۱ ،کی دفعہ  ۲۱کی
ریلی دفعہ ( )۱کے هطبثق ثجلی پہچبًے کے حوالے
عے ثقبیبجبت واپظ لیٌے کے لیئے اپٌے اختیبسات
اعتعوبل کشے گب ،اط حذ تک کہ اط کے لیئے ثجلی
اعتعوبل کشًے والے کی جبئیذاد ثھی ثیچ عکتب ہے۔
)(bجہبں الئغٌظ ًہ سکھٌے واال لیکي الئغٌغی کے
صبسف کے عالوٍ کی ثجلی ڈیوٹی کی سقن ادا کشًے
هیں ًبکبم ہوتب ہے یب ًظشاًذاص کشتب ہے تو جو اط کے
اوپش واجت االدا ہے تو ثجلی ڈیوٹی کی سقن جشهبًہ
کے عبتھ عٌذھ گوسًوٌٹ سیکوسی آسڈیٌٌظ۱۶۹۲ ،
کی دفعہ  ۳کے تحت لیٌڈ سویٌیو کی ثقبیبجبت کی هذ
هیں وصولی الئق ہوں گے اوس ثجلی کب اًغپیکٹش ثجلی
پیذا کشًے واال عیٹ ثجلی ڈیوٹی کی وصولی تک عیل
کش عکتب ہے۔
۳۔هزکوسٍ ایکٹ هیں ،چھٹے شیڈول کے لیئے هٌذسجہ
ریل طوس پش هتجبدل ہوگب:
''چھٹب شیڈول''
اعتثٌیٰ :
وفبقی اوس صوثبئی حکوهتیں ،سہبئشی
( )i
هقبصذ کے لیئے اعتعوبل ہوًے والے
احبطوں پش؛
هکبًی حکوهتیں فقظ پجلک الئیٹٌگ کے
()ii
علغلے هیں:
هغبجذ ،گشجب گھش اوس دیگش عجبدت کی
()iii
جگہیں؛
عبسے گھشیلو صبسفیي جو ایک هہیٌے
()iv
هیں  ۲۱یوًٹ عے صائذ اعتعوبل ًہ کشتے
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()v
()vi

ہوں؛
پالًٹظ کی طشف عے پیذا کشدٍ تواًبئی
جي کی صالحیت  ۲کلو واٹظ عے صائذ
ًہ ہو؛
ثحشی عفش یب جضیشے پش جبًے کے لیئے
کشتیبں۔''۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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