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PPMM44  --  PPRRAACCTTIICCAALL  AASSPPEECCTTSS  OOFF  TTAAXXAATTIIOONN  
  

OOBBJJEECCTTIIVVEESS::  
DDuuee  ttoo  aauuttoommaattiioonn  ooff  TTaaxxaattiioonn  SSyysstteemm  ooff  PPaakkiissttaann,,  iitt  
iiss  mmaannddaattoorryy  ffoorr  iinnddiivviidduuaall,,  ccoorrppoorraattee  aanndd  nnoonn--
ccoorrppoorraattee  sseeccttoorrss  ttoo  mmaakkee  tthhee  ttaaxx  ccoommpplliiaanncceess  oonnlliinnee  
tthhrroouugghh  FFBBRR  WWeebb--PPoorrttaall..  TThhee  mmoodduullee  wwiillll  mmeeeett  tthhee  
nneeeeddss  ooff  ppaarrttiicciippaanntt  bbyy  pprreeppaarriinngg  tthheemm  ffoorr  mmaannuuaall  
aanndd  eelleeccttrroonniicc  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  rreettuurrnnss//ssttaatteemmeennttss,,  ee--
ffiilliinngg  pprroocceedduurreess,,  mmaaiinntteennaannccee  ooff  rreeccoorrddss,,  
ccoommppuuttaattiioonn  ooff  ttaaxxaabbllee  aammoouunnttss  aanndd  ddaayy  ttoo  ddaayy  
pprraaccttiiccaall  iissssuueess  rreelleevvaanntt  ttoo  IInnccoommee  ttaaxx,,  FFeeddeerraall  &&  
PPrroovviinncciiaall  SSaalleess  TTaaxx  LLaawwss..  

 
LLEEAARRNNIINNGG  OOUUTTCCOOMMEE:: 
UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  pprraaccttiiccaall  mmoodduullee,,  ppaarrttiicciippaannttss  
wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo::  

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  lleevvyy  ooff  iinnccoommee  
ttaaxx  aanndd  ssaalleess  ttaaxx  aanndd  iittss  ccoonncceepptt  

  CCoommpprreehheenndd  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  EE--ffiilliinngg  aass  
ppeerr  ttaaxx  llaawwss  aanndd  rruulleess  aanndd  ccoonnsseeqquueenncceess  
ffoorr  nnoonn  ccoommpplliiaanncceess  

  GGeett  ccoommpprreehheennssiivvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  
ssttaattuutteess  tthhrroouugghh  hhaannddss--oonn  ttrraaiinniinngg,,  pprraaccttiiccaall  
eexxaammpplleess  aanndd  ccaassee  ssttuuddiieess  

  GGeett  ccoonnffiiddeennccee  iinn  hhaannddlliinngg  ddaayy  ttoo  ddaayy  
mmaatttteerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  ttaaxxaattiioonn  lliikkee;;  mmaannuuaall  
aanndd  eelleeccttrroonniicc  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  ssuubbmmiissssiioonn  
ooff  rreettuurrnnss//ssttaatteemmeennttss  aanndd  ccaallccuullaattiioonn  ooff  
ttaaxxaabbllee  ffiigguurree  iinn  ccoommpplliiccaatteedd  ccaasseess  

  DDeevveelloopp  rreeaassoonnaabbllee  pprraaccttiiccaall  sskkiillllss  ffoorr  
mmaaiinntteennaannccee  ooff  rreeccoorrddss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  
tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  IInnccoommee  TTaaxx,,  SSaalleess  TTaa  aanndd,,  
FFeeddeerraall  EExxcciissee..  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PART SYLLABUS CONTENT AREA WEIGHTAGE 

AA  11..  TTaaxxaattiioonn  3300%%  

BB  22..  CCoommppuuttaattiioonn  ooff  TTaaxx  LLiiaabbiilliittiieess  4400%%  

CC  33..  FFiilliinngg  ooff  TTaaxx  RReettuurrnnss  aanndd  SSttaatteemmeennttss  3300%%  

TOTAL 100% 

  

DDEETTAAIILLEEDD  CCOONNTTEENNTTSS  
  

PPAARRTT  ––AA  
  
11..  TTaaxxaattiioonn  

  RReeggiissttrraattiioonn  wwiitthh  TTaaxx  AAuutthhoorriittiieess  
  MMaaiinnttaaiinniinngg  ooff  TTaaxx  RReeccoorrddss  
  TTyyppee  ooff  ttaaxxeess  aanndd  dduuttiieess  iinncclluuddiinngg  llooccaall  

ssuupppplliieess  &&  sseerrvviicceess    aanndd  iimmppoorrtt  &&  eexxppoorrtt  

 
PPAARRTT--  BB  
  
22..  CCoommppuuttaattiioonn  ooff  TTaaxx  LLiiaabbiilliittiieess  

  CCoommppuuttaattiioonn  ooff  TTaaxx  LLiiaabbiilliittiieess  ffoorr    
IInnddiivviidduuaallss,,  AAOOPPss  aanndd  BBuussiinneessss  
OOrrggaanniizzaattiioonnss  

 
PPAARRTT  ––CC  
  

3.  FFiilliinngg  ooff  TTaaxx  RReettuurrnnss  aanndd  SSttaatteemmeennttss 
  IInnccoommee  TTaaxx  
  SSaalleess  TTaaxx  
  WWiitthhhhoollddiinngg  TTaaxx    
  FFeeddeerraall  EExxcciissee  
  PPrroovviinncciiaall    SSaalleess  TTaaxx  
  AAsssseessssmmeenntt  PPrroocceedduurreess  
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