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 2102ىجريَ  IIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.II OF 2012 

 )ترىيو( ٽيڪس شيهز تي خدىتً شٍڌ

 2100 ايڪٽۿ

THE SINDH SALES TAX ON SERVICES 

(AMENDMENT) ACT, 2011 

 ]2102جٍّري  27[

ايڪٽ جًٍِ ذريػي شٍڌ خدىتً تي شيهز ٽيڪس 

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي. 2100ايڪٽۿ 

 2100شٍڌ خدىتً تي شيهز ٽيڪس ايڪٽۿ جيئً تَ 

ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ۾ ترىيو 

 ٌُّدي.

 غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:جّڙي ان کي ًُ ريت 

شٍڌ خدىتً تي شيهز ٽيڪس کي ( ًُ ايڪٽ 0). 0

 شڏيّ ويٍدو. 2100)ترىيو( ايڪٽۿ 

 الڳّ ٿيٍدو.( ُي فّري طّر 2) 

۾ۿ  2100شٍڌ خدىتً تي شيهز ٽيڪس ايڪٽۿ . 2

جًٍِ کي ًُ کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم ايڪٽ شڏيّ ويٍدوۿ ان 

 ( ۾:3جي ذيهي دفػَ ) 4جي دفػَ 

(i)  طق(a)  کي طاىم ” يا“۾ۿ شييي ڪّنً کاٌپِّء نفظ

 ڪيّ ويٍدو؛

(ii)  طق(b)  ۾ۿ „خر ۾ ايٍدڙ شييي ڪّنً الِء فم اشٽاپ

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛ ۽

(iii)  ًطل(c)  ۽(d) .کي ختو ڪيّ ويٍدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 ىختصر غٍّان ۽ طروغات

Short title and 

commencement 

جي شٍڌ ايڪٽ  2100

جي  4 دفػَ جي XIIٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 

Section 4 of Sindh 

Act No.XII of 2011 
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يا ڪًٍِ “۾ۿ نفظً  00. ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ 3

ٽيڪس نڳائڻ الئق خدىت تي الڳّ ىهَِ کي وڌائڻ يا 

 کي ختو ڪيّ ويٍدو.” گِٽائڻ

 

 

 

جي  6۾ۿ جريان ٌيتر  43ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ . 4

جي „خر ۾  ”(c)“ اشو( ۾ۿ 0شاىِّن ٽيتم ۾ۿ ڪانو )

شان ” يا“ايٍدڙ فم اشٽاپ کي شييي ڪّنً ۽ نفظ 

تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ 

 ويٍدو:

“(d) ڻ يا جيع ٽيڪس جي حليلي ركو ادا ڪرڻۿ اوڳاڙ

ڪرائڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّۿ يا ٽيڪس ڪريڊٽ يا 

ايڊجصٽييٍٽ يا ڪٽّتي يا ريفٍڊ جي دغّائً ۾ ٌاڪام 

 ”.ٿئي ٿّ.

۽  34“۾ۿ اٌگً ۽ نفظ  45ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ . 5

 ىتتادل ٿيٍدا.” 44۽  43“الِء اٌگ ۽ نفظ ” 35

 

 

 

 

 ۾: 47.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ 6

(i)( َکاٌپِّء ُيٺي0ًذيهي دفػ ) :ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو 

“(1A)  جتي ٺڳيَء جي ٺاَُۿ ڏوَُ ۾ ىددۿ ڄاڻي واڻي كدم

و يا غهط دشتاويز ڙکڻڻۿ غهط ةياٌيڪرڻۿ ٺڳيۿ ڦر يا ڪّ

جي شٍڌ ايڪٽ  2100

جي  11 دفػَ جي XIIٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 

Section 11 of Sindh 

Act No.XII of 2011 

جي شٍڌ ايڪٽ  2100

جي  43 دفػَ جي XIIٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 

Section 43 of Sindh 

Act No.XII of 2011 

 

 

 

جي شٍڌ ايڪٽ  2100

جي  45 دفػَ جي XIIٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 

Section 45 of Sindh 

Act No.XII of 2011 

جي شٍڌ ايڪٽ  2100

جي  47 دفػَ جي XIIٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 
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 جي شتب ُجي:

(a) ي ادا ٌاُي ڪئي وئي يا ڙڪا ٽيڪس يا اوڳا

گِٽ ادا ڪئي وئيۿ نڳائي يا جيع ڪئي 

وئي „ُي تَ اُڙي واجب االدا ٽيڪس واري 

اُڙي ٽيڪس جي غرصي جي پٍج ىاڻِّ کي 

شانً اٌدر ٌّٽيس ڏٌّ ويٍدوۿ جًٍِ ۾ کاٌئس 

اُڙي ٽيڪس ٌَ ڀرڻ ةاةت شتب طهب ڪيّ 

 ويٍدو؛

(b)  ڪئي وئي „ُيۿ  واپسڪا ٽيڪس جي ركو

 وٺٍدڙ واپسجيڪا واجب االدا ٌاُي تَ اُڙي 

پٍجً شانً واپس وٺڻ جي ىاڻِّ کي اُڙو 

واپس وٺڻ دوران ٌّٽيس ڏٌّ ويٍدو تَ اُڙي 

 ؛”ةاةت شتب ڄاڻائي. جي

(ii)( َ۾ۿ ڏٌگي ۽ اٌگ 2ذيهي دفػ )(“0 ”) کاٌپِّءۿ نفظۿ

 طاىم ڪيا ويٍدا.” (1A)يا “ڏٌگي ۽ اٌگ 

( ۾ۿ 0جي ذيهي دفػَ ) 57ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ . 7

الِء اٌگۿ ” 38يا  09ۿ 08ۿ 03“اٌگًۿ ڪاىائً ۽ نفظ 

يا  68ۿ 47ۿ 44ۿ 43ۿ 24Bۿ 23ۿ 22“ڪاىائّن ۽ نفظ 

 ىتتادل ٿيٍدا.” 76

 

 

 .ڄاڻايم ايڪٽ جي پِريً طيڊول ۾:8

(i) ( ۾ۿ غٍّان ۾ۿ نفظ 0ڪانو )“ٽيرف “الِء نفظ ” ٌيتر

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا.” ُيڊٌگ

(ii)  جي شاىِّنۿ ” 9803.3911“ٽيرف ُيڊٌگ

Section 47 of Sindh 

Act No.XII of 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ ايڪٽ  2100

جي  57 دفػَ جي XIIٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 

Section 57 of Sindh 

Act No.XII of 2011 

جي شٍڌ ايڪٽ  2100

پِريً طيڊول جي  XIIٌيتر 

 ترىيو

Amendment of First 
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” ىدرةَ ۽ ىظرڪَ“الِء نفظ ” ىظرڪَ“( ۾ۿ نفظ 2ڪانو )

 ىتتادل ٿيٍدا؛

(iii)  ۽ ان جي شاىِّن ” 9803.4901“ٽيرف ُيڊٌگ

( ۾ داخالئً کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ 3( ۽ )2ڪانيً )

 ڪيّ ويٍدو:

ڪٿي ةيان ٌاُي  جيڪاٻي خدىت  9803.4991“

 ڪئي وئي.

(iv)  جي شاىِّن ” 9803.8011“ٽيرف ُيڊٌگ

ٻياۿ ةظيّل “الِء نفظ ۽ ڪاىائّن ” ٻيّ“( ۾ۿ نفظ 2ڪانو )

فراُو ڪيم خدىتً يا ٌان ةئٍڪٍگ فٍاٌس ڪيپٍيً 

طرفان جيع ڪرايمۿ ىدرةَ ۽ ىظرڪَ ڪيپٍيز ۽ ٻيا 

 ىتتادل ٿيٍدا؛ ۽” ىانياتي ادارا

(v)  جي شاىِّن ڪانو ” 9809.9191“ٽيرف ُيڊٌگ

الِء نفظ ۽ ڪاىائّن ۿٻياۿ ةظيّل پّرٽ ” اٻي“( ۾ 2)

„پريٽرزۿ ايئرپّرٽ  „پريٽرزۿ ايئرپّرٽ زىيً خدىت 

ىِيا ڪٍدڙن ۽ ٽرىيٍم „پريٽرز طرفان فراُو ڪيم 

 ىتتادل ٿيٍدا.” خدىتّن

 . ڄاڻايم ايڪٽ جي ٻئي طيڊول ۾:9

(a) ًحصّ “نفظA ” ّکاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪي

 ويٍدو:

 تفصيم           ٽيڪس جّ ىهَِٽيرف ُيڊٌگ           “

 ؛(”3(                             )2)                      (0)

(b) ًحصّ “نفظB ” کاٌپِّء ىّجّد ڪانيً غٍّاًٌ الِء

 ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:

 ٽيرف ُيڊٌگ           تفصيم           ٽيڪس جّ ىهَِ“

Schedule of Sindh 

Act No.XII of 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ ايڪٽ  2100

ٻئي طيڊول جي  XIIٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 

Second Schedule of 

Sindh Act No.XII of 

2011 
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 ؛(”3(                             )2)                      (0)

(c) حصيB :۾ 

(i) الِء ۽ ان جي شاىِّن ” 9803.0611“ٽيرف ُيڊٌگ

( ۾ داخالئً جي الِء ُيٺيً ريت ىتتادل 3( ۽ )2ڪانيً )

 ٿيٍدو:

ري اٌظّرٌس شييت  9803.0611“

 ٻي اٌظّرٌس

06 

 شيڪڙو

ان شهصهي ۾ ڏٌم يا  9803.3111“

 ڪيم خدىتّنپيض 

06 

 شيڪڙو

 06 نيزٌگ ىاني 9803.3101

 شيڪڙو

ڪيّڊٽي يا  9803.3121

 اڪّئپييٍٽ نيزٌگ

06 

 شيڪڙو

ڀاڙي تي وٺڻ خريد  9803.3131

 نيزٌگواري ڪرڻ 

06 

 شيڪڙو

ىدرةَ جي شهصهي ۾  9803.3911

فراُو ڪيم يا پيض 

 ڪيم خدىتّن ۽

06 

 ؛”شيڪڙو

(iii) شاىِّن ۽ ان جي ” 9803.4901“ٽيرف ُيڊٌگ

( ۾ داخالئً کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ 3( ۽ )2ڪانيً )

 ڪيّ ويٍدو:

شيڪڙو  06ٻيّن خدىتّن ٻئي ٍُڌ        9803.4991“

 ةيان ٌَ ڪيّ ويّ ُجي.

(iv) ( ۾ نفظ 2۾ ڪانو )” 9803.8011“ٽيرف ُيڊٌگ

ٻياۿ ةظيّل ٌان ةئٍڪٍگۿ “الِء نفظ ۽ ڪاىائّن ” ٻيا“
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ڪيپٍيً يا ٻيً  ىانيات ڪيپٍيًۿ ىدرةَ ۽ ىظرڪَ

ىانياتي ادارن طرفان فراُو ڪيم يا پيض ڪيم 

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا؛” خدىتّن

(v) کاٌپِّء ُيٺيً ريت ” 9803.9111“ٽيرف ُيڊٌگ

 اضافّ ڪيّ ويٍدو:

غيارت جّ  9804.2111“

ٺيڪيدار )ةظيّل 

واٽر شپالِءۿ گئس 

شپالِء ۽ شيٍيٽري 

ڪيً جي(ۿ 

انيڪٽريڪم ۽ 

ىڪيٍيڪم ڪو 

ايئر )ةظيّل 

ڪٍڊيظٍٍگ(ۿ 

ىهٽي ڊشيپهيٍري 

ڪيً )ةظيّل ٽرن 

ڪي 

پروجيڪٽس( ۽ ٻيا 

شاڳئي كصو جا 

 ڪو

 شيڪڙو 06

جا  پراپرٽي ڊونپرس 9804.3111

 پروىّٽر

06 

 شيڪڙو؛

(vi) کاٌپِّء ُيٺيً ريت ” 9809.2111“ٽيرف ُيڊٌگ

 اضافّ ڪيّ ويٍدو:

 06پّرٽ „پريٽرسۿ  9809.9191“
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ايئرپّرٽ 

„پريٽرسۿ 

زىيٍي ايئرپّرٽ 

خدىت فراُو 

ڪٍدڙن ۽ ٽرىيٍم 

„پريٽرس طرفان 

فراُو ڪيم يا 

پيض ڪيم 

 خدىتّن

 شيڪڙو؛

(vii) ۽ ان جي شاىِّن ” 9824.1111“ٽيرف ُيڊٌگ

( ۾ ايٍدڙ داخالئً الِء ُيٺيً ريت 3( ۽ )2ڪانيً )

 ىتتادل ٿيٍدو:

 شيڪڙو 06 تػييراتي خدىتّن 9824.1111“

فٍڊ ۽ اشيٽس  

ىئٍيجييٍٽ 

شييت خدىتً 

ىئٍيجييٍٽ 

 خدىتّن

 شيڪڙو 06

 شيڪڙو 06 ايئرپّرٽ خدىتّن 

 شيڪڙو 06 ٽريڪٍگ خدىتّن 

شڪيّرٽي االرم  

 خدىتّن

 شيڪڙو 06

ىّٽهس ۽ گيصٽ  

ُائّشز طرفان 

فراُو ڪيم 

06 

 ”.شيڪڙو
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 خدىتّن

.شٍڌ خدىتً تي شيهز ٽيڪس )ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 01

 کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ. 2100

 

 

 

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 

 ىٍصّخي

Repeal 

 


