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 ۲۱۰۲هجزیہ  IIسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.II OF 

2012 

 )تزهین( ٹیکس سیلز پز خدهبت سندھ

 ۲۱۰۰ ایکٹ،

THE SINDH SALES TAX 

ON SERVICES 

(AMENDMENT) ACT, 

2011 
 ]۲۱۱۲جٌوسی  ۲۷[

ایکٹ جظ کے رسیعے عٌذھ خذهبت پش عیلض 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۲۱۱۱ٹیکظ ایکٹ، 

جیغب کہ عٌذھ خذهبت پش عیلض ٹیکظ ایکٹ، 

هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط طشح  ۲۱۱۱

 ہوگی؛

 طشح بٌب کش ًبفز کیب جبئے گب:اط کو اط 

( اط ایکٹ کو عٌذھ خذهبت پش عیلض ٹیکظ ۱۔ )۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)توہیذ
 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
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 کہب جبئے گب۔ ۲۱۱۱)تشهین( ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

هیں،  ۲۱۱۱۔عٌذھ خذهبت پش عیلض ٹیکظ ایکٹ، ۲

جظ کو اط کے بعذ بھی هزکوسٍ ایکٹ کہب جبئے 

 ( هیں:۳کی ریلی دفعہ ) ۴گب، اط  کی دفعہ 

(i) شق(a)  هیں، عیوی کولي کے بعذ لفظ ''یب'' کو

 شبهل کیب جبئے گب؛

(ii)  شق(b)  هیں آخش هیں آًے والے عیوی کولي

 کے لیئے فل اعٹبپ کو هتببدل بٌبیب جبئے گب؛ اوس

(iii) شقوں(c)  اوس(d) کو ختن کیب جبئے گب۔ 

هیں، الفبظ ''یب کغی  ۱۱۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۳

خذهت پش ًبفز قیوت کو بڑھبًب یب ٹیکظ لگبًے الئق 

 کن کشًب'' کو ختن کیب جبئے گب۔

 

 
 

 ۶هیں، جشیبں ًوبش  ۴۳۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۴

 ”(c)“ اعن( هیں، ۱کے عبهٌے ٹیبل هیں، کبلن )

کے آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ کو عیوی کولي 

اوس لفظ ''یب'' عے تبذیل کیب جبئے گب اوس اط کے 

 بعذ هٌذسجہ ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''(d) ٹیکظ کی حقیقی سقن ادا کشًے، وصول

کشًے یب جوع کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے، یب ٹیکظ 

کشیڈٹ یب ایڈجغٹوٌٹ یب کٹوتی یب سیفٌڈ کی دعوٰی 

 بکبم ہوتب ہے''۔هیں ً

هیں، اعذاد اوس لفظ  ۴۵۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۵

اوس  ۴۳'' کے لیئے اعذاد اوس لفظ ''۳۵اوس  ۳۴''

 '' هتببدل ہوں گے۔۴۴

 

 
 

 هیں: ۴۴۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۶

(i)( کے بعذ هٌذسجہ ریل اضبفہ کیب ۱ریلی دفعہ )

 جبئے گب:

کے عٌذھ ایکٹ  ۲۱۱۱

کی  ۴کی دفعہ  XIIًوبش 

 تشهین

Amendment of 

Section 4 of Sindh 

Act No.XII of 2011 
 

کے عٌذھ ایکٹ  ۲۱۱۱

کی ۱۱کی دفعہ  XIIًوبش 

 تشهین

Amendment of 

Section 11 of 

Sindh Act No.XII 

of 2011 
کے عٌذھ ایکٹ  ۲۱۱۱

 ۴۳کی دفعہ  XIIًوبش 

 کی تشهین

Amendment of 

Section 43 of 

Sindh Act No.XII 

of 2011 
 

 
 

کے عٌذھ ایکٹ  ۲۱۱۱

 ۴۵کی دفعہ  XIIًوبش 

 کی تشهین

Amendment of 

Section 45 of 

Sindh Act No.XII 

of 2011 
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''(1A)  بوجھ جہبں غلط هعبہذٍ، جشم هیں هذد، جبى

کش قذم اٹھبًب، غلط بیبًی کشًب، ڈکیتی یب جھوٹب یب 

 غلط دعتبویض کہ وجہ عے ہو:

(a) کوئی ٹیکظ یب وصولی ادا ًہیں کی گئی یب کن

ادا کی گئی، لگبئی یب جوع کی گئی ہے تو ایغی 

واجب االدا ٹیکظ والے فشد عے ایغی ٹیکظ کے 

عشصے کے پبًچ عبل کے اًذس ًوٹیظ دیب جبئے 

هیں اط عے ایغی ٹیکظ ًہ ادا کشًے گب، جظ 

 کے حوالے عے عبب طلب کیب جبئے گب؛

(b) کی گئی ہے، جو  واپظکوئی ٹیکظ کی سقن

واجب االدا ًہیں ہے تو ایغی سیفٌڈ حبصل کشًے 

کشًے کے پبًچ عبل کے  واپظوالے فشد کو ایغی 

واپظ کشًے دوساى ًوٹیظ دیب جبئے گب کہ ایغی 

 کے حوالے عے عبب بتبئے۔''؛

(ii)( ۱( هیں، بشیکیٹ اوس عذد '')۲ریلی دفعہ '')

'' شبهل (1A)کے بعذ، لفظ، بشیکیٹ اوس عذد ''یب 

 کیئے جبئیں گے۔

( ۱کی ریلی دفعہ ) ۵۴۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۴

'' ۳۸یب  ۱۹، ۱۸، ۱۳هیں، اعذاد، کبهبٔوں اوس لفظ ''

، ۲۳، ۲۲کے لیئے اعذاد، کبهبئیں اوس لفظ ''

B۲۴ ،۴۳ ،۴۴ ،۴۴ ،۶۸  هتببدل ہوں ۴۶اوس ''

 گے۔

 
 

 ۔ هزکوسٍ ایکٹ کے پہلے شیڈول هیں:۸

(i)( هیں عٌواى هیں، لفظ ''ًوبش''۱کبلن )  کے لیئے

 الفبظ ''ٹیشف ہیڈًگ'' هتببدل بٌبئے جبئیں گے۔

(ii) کے عبهٌے کبلن  ”9813.3900“ٹیشف ہیڈًگ

( هیں لفظ ''هششکہ'' کے لیئے الفبظ ''هذسبہ اوس ۲)

 هششکہ'' هتببدل ہوں گے۔

(iii) اوس اط کے  ”9813.4910“ٹیشف  ہیڈًگ

( هیں اًذساج کے بعذ ۳( اوس )۲عبهٌے کبلووں )

 هٌذسجہ ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

جگہ بیبى ًہیں  جو دوعشی خذهت  9813.4990''

کے عٌذھ ایکٹ  ۲۱۱۱

 کی۴۴کی دفعہ  XIIًوبش 

 تشهین

Amendment of 

Section 47 of 

Sindh Act No.XII 

of 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ ایکٹ  ۲۱۱۱

 ۵۴کی دفعہ  XIIًوبش 

 کی تشهین

Amendment of 

Section 57 of 

Sindh Act No.XII 

of 2011 
کے عٌذھ ایکٹ  ۲۱۱۱

کے پہلے  XIIًوبش 

 شیڈول کی تشهین

Amendment of 

First Schedule of 

Sindh Act No.XII 

of 2011 
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 کی گئی۔

(iv) کے عبهٌے  ”9813.8100“ہیڈًگ ٹیشف

( هیں، لفظ ''دوعشے'' کے لیئے الفبظ اوس ۲کبلن )

کبهبئیں ''دوعشے، بشوول فشاہن کشدٍ خذهبت یب ًبى 

بیٌکٌگ فٌبًظ کوپٌیوں کی طشف عے جوع کشدٍ، 

هذسبہ اوس هششکہ کوپٌیبں اوس دوعشے هبلیبتی 

 اداسے'' هتببدل ہوں گے؛ اوس

(v) کے عبهٌے کبلن  ”9819.9090“ٹیشف ہیڈًگ

( هیں لفظ ''دوعشے'' کے لیئے الفبظ اوس ۲)

کبهبئیں ''دوعشے، بشوول پوسٹ آپشیٹشص، 

صهیٌی خذهت فشاہن ایئشپوسٹ آپشیٹشص، ایئشپوسٹ 

کشًے والے اوس ٹشهیٌل آپشیٹشص کی طشف عے 

 فشاہن کشدٍ خذهبت'' هتببدل ہوں گے۔

 ۔هزکوسٍ ایکٹ کے دوعشے شیڈول هیں:۹

(a)ہ الفبظ ''حصA کے بعذ هٌذسجہ ریل اضبفہ ''

 کیب جبئے گب:

ٹیکظ کی  تفصیل ''ٹیشف ہیڈًگ

 قیوت

 (''؛۳) (۲) (۱)

(b) الفبظ ''حصہB کے بعذ هوجود کبلووں ''

 عٌواًوں کے لیئے هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب:

ٹیکظ کی  تفصیل ''ٹیشف ہیڈًگ

 قیوت

 (''؛۳) (۲) (۱)

(c) حصہB :هیں 

(i) کے لیئے اوس  ”9813.1600“ٹیشف ہیڈًگ

( هیں اًذساج ۳( اوس )۲اط کے عبهٌے کبلووں )

 کے لیئے هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب:

سی اًشوسًظ کے  0031.3199“

عویت دوعشی 

 اًشوسًظ

۱۶ 

 فیصذ

اط علغلے هیں دی  0031.1999“

گئی یب پیش کی گئی 

۱۶ 

 فیصذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ ایکٹ  ۲۱۱۱

کے دوعشے  XIIًوبش 

 شیڈول کی تشهین

Amendment of 

Second Schedule 

of Sindh Act 

No.XII of 2011 
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  خذهبت

 ۱۶ ی لیضًگهبل 0031.1939

 فیصذ

 

کووڈٹی یب اکوئپوٌٹ  0031.1989

 لیضًگ

۱۶ 

 فیصذ

 

کشائے پش لیٌے  0031.1919

  والیخشیذ کشًے

 لیضًگ

۱۶ 

 فیصذ

هذسبہ کے علغلے  0031.1099

هیں فشاہن کشدٍ یب 

پیش کشدٍ خذهبت 

 اوس

۱۶ 

 فیصذ''؛

(iii) اوس اط کے  ”9813.4910“ٹیشف ہیڈًگ

( هیں اًذساج کے بعذ ۳( اوس )۲عبهٌے کبلووں )

 هٌذسجہ ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

 ۱۶دوعشی خذهبت دوعشی جگہ   9813.4990''

 فیصذ بیبى ًہ کی گئی ہو۔

(iv) ( ۲هیں کبلن ) ”9813.8100“ٹیشف ہیڈًگ

هیں لفظ ''دوعشے'' کے لیئے الفبظ اوس کبهبئیں 

''دوعشے، بشوول ًبى بیٌکٌگ، هبلیبت کوپٌیوں، 

هذسبہ اوس هششکہ کوپٌیوں یب دوعشے هبلیبتی 

اداسوں کی طشف عے فشاہن کشدٍ یب پیش کشدٍ 

 خذهبت'' هتببدل بٌبئے جبئیں گے؛

(v) کے بعذ هٌذسجہ  ”9813.9000“ٹیشف ہیڈًگ

 اضبفہ کیب جبئے گب: ریل

عوبست کب  0032.8999“

ٹھیکیذاس )بشوول 

واٹش عپالئی، 

گئظ عپالئی اوس 

عیٌیٹشی کبهوں 

کے(، الیکٹشیکل 

 فیصذ ۱۶
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اوس هکیٌیکل کبم 

)بشوول ایئش 

کٌڈیشٌٌگ(، هلٹی 

ڈعیپلٌشی کبهوں 

)بشوول ٹشى کی 

پشوجیکٹظ( اوس 

دوعشے اعی قغن 

 کے کبم

 پشاپشٹی ڈولپشط 0032.1999

 کے پشوهوٹشص

 فیصذ؛ ۱۶

(vi) کے بعذ هٌذسجہ  ”9819.2000“ٹیشف ہیڈًگ

 ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

پوسٹ آپشیٹشط،  0030.0909“

ایئشپوسٹ 

آپشیٹشط، 

ایئشپوسٹ صهیٌی 

خذهبت فشاہن 

کشًے والوں اوس 

ٹشهیٌل آپشیٹشص 

کی طشف عے 

فشاہن کشدٍ اوس 

 پیش کشدٍ خذهبت

 فیصذ؛ ۱۶

(vii) اوس اط کے  ”9824.0000“ٹیشف ہیڈًگ

( هیں آًے والی اًذساج ۳( اوس )۲عبهٌے کبلووں )

 کے لیئے هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب:

 فیصذ ۱۶ تعویشاتی خذهبت 0082.9999“

فٌڈ اوس اعیٹظ  

هیٌیجٌوٌٹ خذهبت 

کے عبتھ 

 هیٌیجوٌٹ خذهبت

 فیصذ ۱۶

 فیصذ ۱۶ ایئشپوسٹ خذهبت 

 فیصذ ۱۶ ٹشیکٌگ خذهبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌغوخی

Repeal 
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االسم عکیوسٹی  

 خذهبت

 فیصذ ۱۶

هوٹلظ اوس گیغٹ  

ہبٔوعض کی طشف 

عے فشاہن کشدٍ 

 خذهبت

 فیصذ؛ ۱۶

۔ عٌذھ خذهبت پش عیلض ٹیکظ )تشهین( آسڈیٌٌظ، ۱۱

 کو هٌغوخ کیب جبتب ہے۔ ۲۱۱۱

 

 

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


