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SS33  --  BBUUSSIINNEESSSS  TTAAXXAATTIIOONN  
  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  ccoovveerrss  IInnccoommee  TTaaxx  OOrrddiinnaannccee,,  22000011,,  tthhee  
IInnccoommee  TTaaxx  RRuulleess,,  22000022  aanndd  iinnddiirreecctt  ttaaxx  LLaawwss  ssuucchh  aass  
tthhee  SSaalleess  TTaaxx  AAcctt,,  11999900,,  SSaalleess  TTaaxx  RRuulleess,,  aanndd  FFeeddeerraall  
EExxcciissee  AAcctt  aass  aammeennddeedd  ttoo--ddaattee..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  
ccoouurrssee  iiss  ttoo  eeqquuiipp  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aann  iinn--ddeepptthh  
kknnoowwlleeddggee  ooff  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  ttaaxx  llaawwss  aapppplliiccaabbllee  
iinn  PPaakkiissttaann..  
    
OOBBJJEECCTTIIVVEESS  
TToo  pprroovviiddee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aann  iinn--ddeepptthh  kknnoowwlleeddggee  
ooff  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  ttaaxxeess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ddaayy  ttoo  ddaayy  
pprraaccttiiccaall  iissssuueess  rreeggaarrddiinngg  ccoommppuuttaattiioonn  ooff  ttaaxx  
lliiaabbiilliittiieess,,  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee,,  rreeffuunndd  aanndd  ffiilliinngg  ooff  aannnnuuaall  
aanndd  mmoonntthhllyy  rreettuurrnnss..  

  
LLEEAARRNNIINNGG  OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo::  

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  lleevvyy  ooff  ttaaxxaattiioonn,,  
aanndd  iittss  bbaassiicc  ccoonncceeppttss  

  CCoommpprreehheenndd  tthhee  ssyysstteemm  ooff  ttaaxxaattiioonn  iinn  PPaakkiissttaann  
  EExxppllaaiinn  pprroovviissiioonnss  ooff  IInnccoommee  TTaaxx  LLaawwss  mmaaiinnllyy  

rreelleevvaanntt  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  aassssoocciiaattiioonn  ooff  
ppeerrssoonnss  aanndd  ccoorrppoorraattee  eennttiittiieess  

  UUnnddeerrssttaanndd  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  
ttaaxxeess;;  

  EExxeeccuuttee  rreeccoorrdd--kkeeeeppiinngg,,  ffiilliinngg  aanndd  ttaaxx  ppaayymmeenntt  
rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  pprriinncciippaall  ttyyppeess  ooff  ttaaxxaattiioonn,,  
rreellaattiinngg  ttoo  bbuussiinneessss;;  

  RReeccoommmmeenndd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  oonn  iissssuueess,,  
ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ttaaxx  lliiaabbiilliittiieess  ooff  ccoommppaannyy  oorr  ffiirrmm,,  
aarriissiinngg  ffrroomm  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  iinnccoommee..  

  EElluucciiddaattee  rreelleevvaanntt  SSaalleess  TTaaxx  LLaawwss  aanndd  rruulleess    
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  ccoonncceeppttss  ooff  FFeeddeerraall  

EExxcciissee  AAcctt  aanndd  RRuulleess  

  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PART SYLLABUS CONTENT AREA WEIGHTAGE 

A 
IINNCCOOMMEE  TTAAXX  

11..  IInnccoommee  TTaaxx  OOrrddiinnaannccee,,  22000011  
22..  IInnccoommee  TTaaxx  RRuulleess,,  22000022  

60% 

B 
SSAALLEESS  TTAAXX  

33..  TThhee      SSaalleess      TTaaxx      AAcctt,,      11999900  
44..  TThhee      SSaalleess      TTaaxx      RRuulleess,,  22000066  

30% 

C 
FFEEDDEERRAALL  EEXXCCIISSEE    

55..  FFeeddeerraall  EExxcciissee  AAcctt  aanndd  RRuulleess  
10% 

TOTAL 100% 

NNoottee::  TThhee  wweeiigghhttaaggee  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  sseeccttiioonn  iinnddiiccaatteess,,  ssttuuddyy  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhaatt  sseeccttiioonn..    TThhiiss  
wweeiigghhttaaggee  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ssppeecciiffyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhaatt  sseeccttiioonn  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..    

  

DDEETTAAIILLEEDD  CCOONNTTEENNTTSS  
  

PPAARRTT  --  AA  
IINNCCOOMMEE  TTAAXX  

 
11..  IInnccoommee  TTaaxx  OOrrddiinnaannccee,,  22000011  

  DDeeffiinniittiioonnss;;      
  CChhaarrggee  ttoo  ttaaxx;;      
  TTaaxx  oonn  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ((ccoommppuuttaattiioonn  ooff  

iinnccoommee  ffrroomm  ssaallaarryy,,  pprrooppeerrttyy,,  bbuussiinneessss,,  
ccaappiittaall  ggaaiinnss,,  ootthheerr  ssoouurrcceess,,  eexxeemmppttiioonnss,,  
lloosssseess,,  ddeedduuccttiibbllee  aalllloowwaanncceess,,  ttaaxx  ccrreeddiittss));;      

  CCoommmmoonn  rruulleess  ((ggeenneerraall,,  ttaaxx  yyeeaarr,,  aasssseettss));;    
  PPrroovviissiioonnss  ggoovveerrnniinngg  ppeerrssoonnss  ((ccoonncceepptt,,  

iinnddiivviidduuaallss,,  aaoopp,,  ccoommppaanniieess));;      
  SSppeecciiaall  iinndduussttrriieess  ((iinnssuurraannccee,,  ooiill  &&  ggaass  aanndd  

ootthheerr  mmiinneerraall  ddeeppoossiittss));;      
  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((ggeeooggrraapphhiiccaall  ssoouurrccee  ooff  

iinnccoommee,,  ttaaxxaattiioonn  ooff  ffoorreeiiggnn  ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee  
ooff  rreessiiddeennttss,,  ttaaxxaattiioonn  ooff  nnoonn--rreessiiddeennttss,,  
ddoouubbllee  ttaaxxaattiioonn));;          

  AAnnttii--aavvooiiddaannccee;;    
  MMiinniimmuumm  ttaaxx;;      
  PPrroocceedduurreess  ((rreettuurrnnss,,  aasssseessssmmeennttss,,  aappppeeaallss,,  

ccoolllleeccttiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy  ooff  ttaaxx,,  ppaayymmeennttss  aanndd  
ddeedduuccttiioonnss,,  rreeffuunnddss,,  rreeccoorrddss  aanndd  aauuddiitt,,  
ppeennaallttyy,,  ooffffeennccee  aanndd  pprroosseeccuuttiioonnss,,  
aaddddiittiioonnaall  ttaaxx));;  

  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((ggeenneerraall,,  ttrraannssiittiioonnaall  
aaddvvaannccee  ttaaxx  pprroovviissiioonnss,,  mmiisscceellllaanneeoouuss));;          

  SScchheedduulleess  ((ffiirrsstt  sscchheedduullee,,  sseeccoonndd  sscchheedduullee,,  
tthhiirrdd  sscchheedduullee,,  ssiixxtthh  sscchheedduullee,,  sseevveenntthh  
sscchheedduullee))..  

  SSppeecciiaall  pprroovviissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ddeepprreecciiaattiioonn,,    
  IInniittiiaall  aalllloowwaannccee,,      
  IInnttaannggiibblleess,,  pprree--ccoommmmeenncceemmeenntt  eexxppeennsseess,,    
  SScciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  eexxppeennddiittuurreess,,      
  EEmmppllooyyeeeess  ttrraaiinniinngg  aanndd  ffaacciilliittiieess,,      
  PPrrooffiitt  oonn  ddeebbtt,,      
  FFiinnaanncciiaall  ccoossttss  aanndd  lleeaassee  ppaayymmeenntt,,      
  BBaadd  ddeebbttss,,        
  PPrroovviissiioonniinngg  rreeggaarrddiinngg  ccoonnssuummeerr  llooaannss,,      
  PPrrooffiitt  oonn  nnoonn--  ppeerrffoorrmmiinngg  ddeebbttss,,      
  TTrraannssffeerr  ttoo  ppaarrttiicciippaattiinngg  rreesseerrvvee  aanndd  ttaaxx  

aaccccoouunnttiinngg..    
  NNaattuurree  aanndd  aarreeaass  ooff  ttaaxx  mmaannaaggeemmeenntt;;      
  DDeedduuccttiioonn  ooff  ttaaxx  aatt  ssoouurrccee;;      
  AAddvvaannccee  ppaayymmeenntt  ooff  ttaaxx;;      
  MMiinniimmuumm  ttaaxx;;      
  IImmppoorrttaannccee  ooff  ttaaxx  mmaannaaggeemmeenntt  wwhhiillee  

ccllaaiimmiinngg  aalllloowwaannccee;;      
  EExxeemmppttiioonnss      
  DDeedduuccttiioonnss  aanndd  ttaaxx  ccrreeddiittss;;      
  FFiilliinngg  ooff  rreettuurrnnss  ooff  iinnccoommee;;    
  DDeeffaauullttss  aanndd  ppeennaallttiieess..    
  CCaappiittaall  ggaaiinn  ttaaxx    

 
22..  IInnccoommee  TTaaxx  RRuulleess,,  22000022  

  DDeeffiinniittiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  rruulleess;;      
  HHeeaaddss  ooff  iinnccoommee;;      
  IInnccoommee  ooff  rreessiiddeennttss;;      
  TTaaxx  ooff  nnoonn--rreessiiddeennttss;;    
  TTrraannssffeerr  pprriicciinngg;;    
  RReeccoorrddss  aanndd  bbooookkss  ooff  aaccccoouunnttss;;      
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  CCeerrttiiffiiccaatteess;;      
  AAddvvaannccee  ttaaxx  ccoolllleeccttiioonn  oorr  ddeedduuccttiioonn,,      
  PPaayymmeenntt,,      
  SSttaatteemmeennttss  ooff  ttaaxx  ccoolllleecctteedd  oorr  ddeedduucctteedd..      
  IInnccoommee  ttaaxx  rreeccoovveerryy  rruulleess,,    
  RReeggiissttrraattiioonn  ooff  iinnccoommee  ttaaxx  pprraaccttiittiioonneerrss,,  
  RReeccooggnniizzeedd  tteerrmmiinnaall  bbeenneeffiittss  ffuunnddss..    

  
PPAARRTT  --  BB  
SSaalleess  TTaaxx  
  

3.   TThhee      SSaalleess      TTaaxx      AAcctt,,      11999900 
  CChhaapptteerr  NNoo..        II,,  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV,,  VVIIII,,  VVIIIIII  aanndd  IIXX  ooff  

tthhee  AAcctt,,  aass  aammeennddeedd  uupp--ttoo--ddaattee  ccoovveerriinngg;;    
  DDeeffiinniittiioonnss;;      
  SSccooppee  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  ttaaxx;;    
  RReeggiissttrraattiioonn;;      
  BBooookk--kkeeeeppiinngg  aanndd  iinnvvooiicciinngg  rreeqquuiirreemmeennttss;;  
  RReettuurrnnss;;      
  OOffffeenncceess  aanndd  ppeennaallttiieess,,  aappppeeaallss  aanndd  

rreeccoovveerryy  ooff  aarrrreeaarrss..  

 
44..  TThhee      SSaalleess      TTaaxx      RRuulleess,,  22000066  

  DDeeffiinniittiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  rruulleess..    

  RReeggiissttrraattiioonn,,  ccoommppuullssoorryy  rreeggiissttrraattiioonn  
  DDee--rreeggiissttrraattiioonn,,  ffiilliinngg  ooff  rreettuurrnnss,,    
  CCrreeddiitt  aanndd  ddeebbiitt  nnoottee  
  DDeessttrruuccttiioonn  ooff  ggooooddss,,    
  AAppppoorrttiioonnmmeenntt  ooff  iinnppuutt  ttaaxx,,    
  RReeffuunndd,,  
  SSuuppppllyy  ooff  zzeerroo--rraatteedd  ggooooddss  ttoo  ddiipplloommaattss,,    
  DDiipplloommaattiicc  mmiissssiioonnss,,    
  PPrriivviilleeggeedd  ppeerrssoonnss  aanndd  pprriivviilleeggeedd  

oorrggaanniizzaattiioonnss,,  
  TTaaxxppaayyeerr''ss  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivveess,,    
  AAlltteerrnnaattiivvee  ddiissppuuttee  rreessoolluuttiioonn,,    
  SSppeecciiaall  pprroocceedduurree  ffoorr  iissssuuaannccee  ooff  eelleeccttrroonniicc  

ssaalleess  ttaaxx  iinnvvooiicceess  bbeettwweeeenn  bbuuyyeerrss  aanndd  
sseelllleerrss  

 
PPAARRTT  --  CC    
IInnddiirreecctt  TTaaxx  
55..  FFeeddeerraall  EExxcciissee  AAcctt  aanndd  RRuulleess  

  FFeeddeerraall  EExxcciissee  AAcctt,,  22000055((CChhaapptteerr  II  &&  IIII  oonnllyy))  
  NNoottiiffiiccaattiioonnss,,  rruulleess  ggeenneerraall  oorrddeerrss  aanndd  

cciirrccuullaarrss,,  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  FFeeddeerraall  EExxcciissee  
AAcctt,,  22000055  rreelleevvaanntt  ooff  CChhaapptteerr  II  &&  IIII  oonnllyy..  

  
RReeccoommmmeennddeedd  BBooookkss::  

CCOORREE  RREEAADDIINNGGSS  

TTIITTLLEE  AAUUTTHHOORR  PPUUBBLLIISSHHEERR  

TTaaxx  LLaawwss  ooff  PPaakkiissttaann  HHuuzzaaiimmaa  BBuukkhhaarrii  &&  DDrr..  IIkkrraammuull  HHaaqq  LLaahhoorree  LLaaww  PPuubblliiccaattiioonnss..  

IInnccoommee  TTaaxx  LLaawwss  

FFBBRR  wwwwww..ffbbrr..ggoovv..ppkk  SSaalleess  TTaaxx  LLaawwss  

FFeeddeerraall  EExxcciissee  LLaaww  

AAddddiittiioonnss      

CCoommpplleettee  IInnccoommee  TTaaxx  LLaaww  ((LLaatteesstt  EEddiittiioonn))  SShheeiikkhh    AAssiiff    SSaallaamm  
SS..  AA..  SSaallaamm  PPuubblliiccaattiioonnss,,  
LLaahhoorree..  

  


