ر
رجسٹی
KNTN
-------------------

ٹیکس رپییڈ

نام

-------------- ------------------

نج ملکیت یک صورت م ری
کاروبار یک ی
ی
نمی ---------------
قویم
شناخت کارڈ ی

COY / AOP / IND

عام (ماہانہ) /

ے
کروان یک
جمع

ترمیم شدہ

تاری خ ------------

رسوس کیٹگری

ٹیکس آفس

------------------ ------------------- ----------------------

پرنسپل رسوس ---------------------------------------------

رسوس کوڈ -------------------------

تفصیالت
ہون وایل اندرون ملک یک جا ے
ے
ی
ے
ن
می استمال
1۔ فکسڈ ایسٹس ےک عالوہ
رسورس یک سپالئ ر
وایل خریداری ) (Annex-A۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ے
ی
ے
ہون وایل درآمدات (کمرشل
می استمال
2۔ فکسڈ ایسٹس ےک عالوہ
رسورس یک سپالئ ر
درآمدات پر ویلیوایڈڈ ٹیکس بیھ شامل کریں ) ) (Annex-B۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٓ
3۔ خرید کردہ فکسڈ ایسٹس یک کل مالیت (اندرون ملک اور درامدات) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
می فراہم یک ی
ے
ے
رسورس جن پر
گت
4۔ نان کریڈیٹیبل ان پٹ ٹیکس وایل
رسورس ،دیگر صوبوں ر
می ٹیکس وصول کیا جا چکا ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
متعلقہ صوبوں ر
5۔ ٹیکس رپییڈ کا ان پٹ ٹیکس

] فارموال  [(1 + 2 + 3) - 4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

6۔ گزشتہ مہیںوں ان پٹ اڈجسمنٹ ےک بعد بقایا کریڈٹیبل ان پٹ (جہاں ےضوری ہوا،
ے
ے
می محکمہ ےط کرےگا) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ایڈجسمنٹ دستیاب ہون یا نہ ہون ےک بارے ر
طرف ےس بطور ودہولڈنگ ایجنٹ کاٹا گیا سیلز ٹیکس
7۔ خریدار یک ٖ
8۔ جمع شدہ ان پٹ ٹیکس

) فارمول  )5 + 6 + 7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)-----(Annex-C

 -9فروخت کردہ یا فراہم یک ی
ے
رسورس
گت
10۔ ربیون ملک فراہم یک ی
ے
رسورس
گت
11۔ رواں ماہ کا آؤٹ پٹ ٹیکس

)-----(Annex-C
)-----(Annex-D

) (=9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

12۔ رواں ماہ کا ان پٹ ٹیکس ( قانون ےک مطابق قابل واپیس ان پٹ ٹیکس)
فارموال ) Annex-Aمالحظہ فرمائ ری( ] 1 & 2]-4کا قابل واپیس ان پٹ [[3+6+۔۔۔۔۔
فارموال ])----------- [11-(7 + 12

13۔ حتیم دستیاب بیلنس (کریڈٹ یا ڈیبٹ)

گی ے
می ظاہر کی ی
اپن فکسڈ ایسٹس ےک ان پٹ ٹیکس کو اگےل
سییل ی
14۔ کیا آپ ر
نمی  3ر
ر
ی
نہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
می ےل جانا
چاہن رہی ،ہاں  /ر
مہینوں ر
15۔ ر
ریین فائلر یک جانب ےس بطور ودہولڈنگ ایجنٹ کاٹا گیا سیلز ٹیکس )(Annex-D
16۔ ریورس چارج ےک زریےع ے
کٹی واال جمع شدہ ٹیکس

) (Annex-A) & (Annex-C۔۔۔

17۔ رواں ماہ کا واجب االدا سیلز ٹیکس
فارمول]اگر 13 > 0

تو پر ) (13 + 15 + 16ورنہ ) [ (15+16۔۔۔۔۔۔۔

18۔ فکسڈ ایسٹس ےک حواےل ےسریفنڈ کلیم
]اگر "14 = "No

تو پھر "کم از کم دستیاب فکسڈ ایسٹس اور دستیاب بلینس" ورنہ "زیرو" [ ۔۔۔۔۔۔۔

ن ےک حساب لگا ے
مہین می ےل جا ے
ن کا فارموال
19۔ کریڈٹ کو اگےل ے ر
]اگر  13 < 0اور  (3 + 18) < 0تو پھر  )18 + 13(-ورنہ "زیرو"[ ۔۔۔۔۔۔۔
20۔ سال ےک آخر می ریفنڈ کلیم ے
کرن کا فارموال
ر
]اگر "= "JUNٹیکس مہینہ اور  19 > 0تو پھر 19

ورنہ "زیرو"[ ۔۔۔۔۔۔۔

ے
21۔ آگ ےل جایا گیا نیٹ کریڈٹ

]اگر "= "JUNٹیکس مہینہ

پنالت اور ڈیفالٹ رسچارج (اگر ی
22۔ فائن ،ر
کوئ رہی)

تو پھر"زیرو" ورنہ [ 19

۔۔۔۔۔۔

فارموال ]------------ [23 + 24 + 25

23۔ ڈیفالٹ رسچارج اور دیگر۔۔۔۔۔۔۔۔۔
24۔ بقایاجات۔۔۔۔۔۔۔۔۔
پنالت (اگر ی
25۔ فائن اور ر
کوئ رہی ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
26۔ واجب االدا کل ٹیکس ےک حساب کا فارموال

) (17 + 22۔۔۔۔۔۔۔

ر
ر
می) ۔۔۔۔۔۔۔
27۔ گزشتہ ریینز پر ادا شدہ ٹیکس (ضف ترمیم شدہ ریین یک صورت ر
ی
 -28قابل ادائیگ یا قابل واپیس ٹیکس یک رقم کا فارمولہ

= ) (26 -27۔۔۔۔۔۔۔

ےکلی بینک کھاتہ (اکاونٹ) منتخب کریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔
29۔ ریفنڈ ےک حصول ر

اعالمیہ
ی
نمی ---------مجاز شخص یک حیثیت ےس
می ،مسیم  /مسمات  -----------حامل قویم
شناخت کارڈ ی
ر
یقی ےک مطابق یہ اعالنیہ طور پر اقرار کرتا  /ی
می پوری طرح ےس ے
ے
اپن علم اور ر ے
کرئ ہوں کہ اس
اپت اہلیت ر
ر
می جو معلومات دی ی
گت ہ ری ،ہر لحاظ ےس قابل اطالق قانون یک متعلقہ دفعات ےک مطابق
ریین ر
درست اور مکمل ہ ری۔
کمپیوٹرائزڈ طری یق ےس یوزر ی
آئ ڈی  ،پاس ورڈ اور
پن کوڈ الی ر
کیانک دستخط ےک طور پر استعمال

------------------تاری خ

ی
ی
ہون جمع کیا گیا۔
کرن

ہیڈ وائز قابل ادائیگ (ٹیکس)
رقم

سی پی آر نمبر

ہیڈ آف اکاونٹ-

ادا یک
ی
یک

-----------

رقم

(بی)۔  - 02386سیلز

رقم

ٹیکس آن سروسز
(بی)۔  02386۔
سرچارج
(بی)۔ 02386۔ بقایا
جات
(بی)۔ 02386۔ پنالٹی /

کل ادا یک ی
می)
گت رقم (ہندسوں ر
کل ادا یک ی
می)
گت رقم ( الفاظ ر

ی

قابل ادائیگ رقم

فائن وغیرہ

