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પ્રસ્તાવના 

 
જીએસટી પર વારંવાર પછૂાતા પ્રશ્ર્નોન ુ સકંલન સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ એક્ષસાઇઝ અને 

કસ્ટમસ (CBEC) કે જે કસ્ટમસ, એકસાઈઝ અને  નાકોટીકસ (NACEN)ની રાષ્ટ્રીય એકેર્મી છે 
તેની સવોચ્ચ તાલીમ સસં્થા દ્રારા કરવામા ંઆવ્ય ુછે, તે ખબુ જ સારી રીતે પ્રાપ્ત થયુ ંછે. આ 
જીએસટી ઉપરના વારંવાર પછુાતા પ્રશ્ર્નોને ૨૧ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ ના રોજ માનનીય નાણામતં્રી 
દ્રારા પ્રકાશિત કરવામા ંઆવ્યા છે અને તે જુન ૨૦૧૬ ના મોર્ેલ જીએસટી કાયદા ઉપર આધારીત 
છે. જીએસટી FAQ ને ઘણી બધી પ્રાદેશિક ભાષાઓમા ંભાષાતંરીત કરવામા ંઆવ્યો છે કે જેથી 
આખા દેિભરમા ંતેનો ફેલાવો થઈ િકે.  
 પ્રથમ આવશૃત પ્રકાશિત થઈ ત્યારથી ઘણા બધા નોંધપાત્ર ફેરફારો થયા છે. કારણકે હવે 
CGST, SGST. IGST, UTGST અને ઘણા બધા કાયદાઓ સાથે કમ્પેનસેિન સેસને જીએસટી 
કાઉન્ન્ટ્સલ દ્રારા માન્ટ્ય કરવામા ંઆવ્યો છે. પાલાડમેન્ટ્ટમા ંસેન્ટ્રલ બબલ્સ દાખલ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે; 
રાજયોથી સબંશંધત કાયદો જે તે રાજયની ગહૃો દ્રારા પસાર કરવામા ંઆવિે. પ્રથમ આવશૃત બહાર 
પાર્વાના સમયે જે વચન આપવામા ંઆવ્યુ ંહત ુતે પ્રમાણે FAQની બીજી આવશૃત NACEN દ્રારા 
તૈયાર કરવામા ંઆવી છે પાલાડમેન્ટ્ટમા ંઅગાઉથી દાખલ કરવામા ંઆવેલ બબલોના આધારે. DG, 
NACEN અને તેની ટીમે જે પ્રયત્નો કયાડ છે તે બદલ હુ ંતેમને અબભનદંન આપ ુછ ંઅને મને 
ચોક્કસ ખાતરી છે કે આનાથી કર અશધકારીઓ, વેપાર અને જનતામા ંજીએસટી ઉપર જ્ઞાનનો 
અને સભાનતાનો ફેલવો દૂર સધુી થિે. 
 

નજીબ િાહ 
ચેરમેન, CBEC 
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ના દ્રારા તૈયાર કરવામા ંઆવ્ય:ુ-શ્રી સમીર બજાજ એડર્િનલ ર્ાયરેકટર NACEN મુબંઈના 
શનરીક્ષણ હઠેળ, શ્રી ડદપક માતા, આસીસટન્ટ્ટ ર્ાયરેકટર, NACEN મુબંઈ અને સજંીવ નાયર,  
એકઝામીનર CESATAT મુબંઈ. 
 
દ્રારા સમીક્ષા:- સવડ શ્રી પી.કે મોહન્ટ્તી, સલાહકાર, CBEC (પ્રકરણ ૧); શ્રી શવિાલ પ્રતાપશસિંઘ, 
ર્ી.સી. (જીએસટી) પોબલસી વીંગ, CBEC (પ્રકરણ ૨), ર્ો. પી.ર્ી વાઘેલા, સીસીટી, ગજુરાત 
(પ્રકરણ ૩ અને ૭); શ્રી ડર્.પી. નાગેન્ટ્દ્ર કુમાર, શપ્ર ADG, DGCEL, બેન્ટ્ગાલેરુ (પ્રકરણ ૪ થી ૬); 
શ્રી ઉપેન્ટ્દ્ર ગપુ્તા, કશમશ્નર, GST, CBEC ( પ્રકરણ ૮ થી ૧૧); શ્રી ઋત્ત્વક પારં્ે, સીસીટી કણાડટકા 
(પ્રકરણ ૧૨); શ્રી અરૂણ કુમાર શમશ્રા, જોઇન્ટ્ટ સેકે્રટરી, સીટીર્ી બબહાર (પ્રકરણ ૧૩); શ્રી ખાબલદ 
અનવર, શસશનયર જેસીટી, WB (પ્રકરણ ૧૪ અને ૨૪); શ્રી અજય જૈન, શપ્ર. કશમશ્નર ઓફ કસ્ટમ્સ, 
અહમદાબાદ (પ્રકરણ ૧૫); શ્રી બાકેં બબહારી અગ્રવાલ, શપ્રન્ટ્સીપાલ કશમશ્નર ઓફ કસ્ટમ્સ; શ્રી 
િિાકં શપ્રયા, ADG, DG GST, CBEC (પ્રકરણ ૧૭ થી ૨૦); શ્રી જી. ર્ી. લોહાણી, CCE, 
ફરીદાબાદ ( પ્રકરણ ૨૧ અને ૨૨); અને શ્રી પ્રકાિ કુમાર CEO, GSTN ( પ્રકરણ ૨૩). 
 
FAQ ઉપર ટીકાઓ અને સચૂનોને કૃપા કરીને dg.nacen-cbec@nic.in  ઉપર મોકલો  
 
િાવો જતો કરવો ( Disclaimer)  
NACEN દ્રારા સકંબલત અને સોસડ રેનસડ દ્રારા તપાસેલ GST ને આધારે પ્રશ્ર્નોતરી, ઝીણવટભરી 
રીતે સધુારીને તૈયાર કરેલ CGST/SGST/UTGST/IGST કાયદાઓ આધારીત છે. આ FAQ 
માત્ર તાબલમ અને િૈક્ષબણક હતે ુમાટે છે. 
   આ પનુ્સ્તકામા ંજે માડહતી છે તે માત્ર સામાન્ટ્ય ઝાખંી પરૂી પાર્વા માટે બનાવેલ છે અને 
કાનનૂી અબભપ્રાય તથા સલાહ તરીકે ગણવામા ંના આવે. વધ ુશવગતો માટે આપને શવનતંી છે કે 
સબંશંધત CGST/SGST/UTGST/IGST કાયદાઓનો સદંભડ લેવામા ંઆવે. 
 આ પ્રશ્ર્નોતરી CGST અને SGST કાયદાઓને CGST/SGST તરીકે ઉલ્લેખે છે કારણકે મોટા 
ભાગની જરૂરીયાતોમા ંCGST અને SGST કાયદાઓ એકસમાન છે. CGST કાયદાને સસંદમા ં
દાખલ કરવામા ંઆવ્યો છે. SGST કાયદાને સબંશંધત રાજયોના ગહૃોમા ંપસાર કરવામા ંઆવિે. 
કેટલીક પશૂતિઓ તે રાજયમા ંચોક્કસ હિે અને તે CGST કાયદામા ંહિે નડહ.  
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1. ગરુ્ઝ અને સર્વિસીસ ટેક્ષ (GST) ની ઝાખંી 
 

પ્ર.1. ગરુ્ઝ અને સર્વિસ ટેક્ષ (GST) શુ ંછે? 
ઉત્તર: માલ અને સેવાના વપરાિ ઉપર એક સ્થળ આધારીત કર છે. તે ઉત્પાદનથી અંશતમ 
વપરાિ સધુી દરેક તબકે્ક લાગ ુકરવાની દરખાસ્ત છે. તેની સાથે આગળના તબક્કામા ંભરવામા ં
આવેલ કરની કે્રડર્ટ સેટ ઓફ તરીકે ઉપલબ્ધ રહિેે. સબંક્ષપ્તમા ંમાત્ર ડકિંમત વધારા ઉપર કર 
લેવામા ંઆવિે અને કરનો બોજ અંશતમ ગ્રાહક દ્રારા ઉઠાવવામા ંઆવિે.  
 
પ્ર.2. વપરાશ પર સ્થળ આધારીત કરનો કન્ટ્સેપ્ટ શુ ંછે? 
ઉત્તર: ટેક્ષ સત્તાધીિો કે જેઓન ુઅશધકાર કે્ષત્ર વપરાિ સ્થળ કે જે પરુવઠા સ્થળ તરીકે પણ 
ઓળખાય છે, જેને સપ્લાયના સ્થળ કહવેામા ંઆવે છે 
 
પ્ર.3. GST હઠેળ હાલમા ંલાગ ુથતા કયા કર તથા વેરાઓ સમાવવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર : GST હઠેળ નીચે દિાડવેલા કરવેરાઓને સમાવવામા ંઆવિે. 

I. કેન્ટ્દ્ર દ્વારા હાલમા ંલાદવામા ંઅને એકશત્રત કરવામા ંઆવેલ કર  
a. સેન્ટ્રલ એતસાઇઝ ર્યટુી 
b. એતસાઇઝ ર્યટુી (ઔષશધય અને ટોઈલેટ બનાવટો) 
c. વધારાની એકસાઇઝ ર્યટુી (ગરુ્ઝ ઓફ સ્પેશિયલ ઇમ્પોટડન્ટ્સ) 
d. વધારાની એકસાઇઝ ર્યટુી (ટેક્ષટાઇલ અને ટેક્ષટાઇલ ઉત્પાદનો ) 
e. વધારાની કસ્ટમ્સ ર્યટુી (સામાન્ટ્ય રીતે CVD તરીકે જાણીતી) 
f. સ્પેશિયલ એડર્િનલ ર્યટુી ઓફ કસ્ટમ્સ (SAD)  
g. સશવિસ ટેક્ષ 
h. સેન્ટ્રલ સરચાજીસ એન્ટ્ર્ સેસીઝ કે જે સામાન અન ેસેવાઓના ંપરુવઠા સબંશંધત 

છે. 
II. GST હઠેળ વસલૂવામા ંઆવનાર રાજય કર 

a. સ્ટેટ વેટ 
b. સેન્ટ્રલ સેલ્સ ટેક્ષ 
c. લકઝરી ટેક્ષ 
d. એન્ટ્રી ટેક્ષ (દરેક ફોમડમા)ં 
e. એન્ટ્ટરટેઇનમેન્ટ્ટ અને એમ્યઝુમેન્ટ્ટ ટેક્ષ (શસવાય કે સ્થાશનક સસં્થા દ્વારા લાદેલ) 



f. એર્વટાડઈઝમેન્ટ્ટ ઉપર ટેક્ષ 
g. ખરીદ વેરો 
h. લોટરી, જુગાર અને િરતો ઉપર વેરો 
i. સ્ટેટ સરચાજીસ એન્ટ્ર્ સેસીઝ કે જે સામાન અને સેવાઓના પરુવઠા સબંશંધત છે. 

 
GST કાઉન્ન્ટ્સલ, કેન્ટ્દ્ર, રાજય અને સ્થાશનક સસં્થાઓ દ્વારા લાદવામા ંઆવેલ કરવેરા, સેઝ અને 
સરચાર્જ બાબતે કેન્ટ્દ્ર અને રાજયોને અને સ્થાશનક તતં્રને ભલામણ કરિે જે GST મા ંસમાશવષ્ટ્ટ 
થઈ િકે છે.. 
 
પ્ર.4. ઉપર િશાડવેલ વેરાઓને GST મા ં સમાવવા માટે કયા કયા ર્સધધાતંો 
અપનાવાયા હતા? 
ઉત્તર: કેન્ટ્દ્રીય, રાજય અને સ્થાશનક વેરાઓને GST મા ંસમાવવા માટે ઘણી બધી િકયતાઓને 
ચકાસવામા ંઆવી હતી. તપાસ દરમ્યાન નીચે દિાડવેલ શસધધાતંોન ેધયાનમા ંલેવામા ંઆવ્યા 
હતા. 

I. કર અથવા વેરાઓ મખુ્યત્વે પરોક્ષ કર કે જે માલ પરુવઠા અથવા સેવા પરુવઠા ઉપર 
આધારીત હોય તેનો સમાવેિ કરવો 

II. સમાવેિ કરવામા ંઆવેલ કર અથવા વેરાઓ વ્યવહારની સાકંળ છે જે આયાત/ઉત્પાદન/ 
માલ ઉત્પાદન અથવા સેવાઓની જોગવાઈ અને સેવાઓ તથા માલ પરૂો પાર્વો તે એક 
છેર્ે છે અને માલ અને સેવાઓનો વપરાિ તે બીજે છેર્ે છે. 

III. આ સમાવેિથી રાજયની અંદર અને આંતરરાજયના સ્તરે ટેક્ષ કે્રડર્ટનો પ્રવાહ મકુત 
બનિે. કર, વેરા અને ફી કે જે માલ અને સેવાઓના પરુવઠાથી સબંશંધત નથી તેનો 
સમાવેિ GST મા ંકરવો જોઇએ નડહ 

IV. કેન્ટ્દ્ર અને રાજ્યો બનેં્નની આવકના ઉબચતપણાને ચકાસવાનો પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. 
 

પ્ર.5. કઈ સણૂર્ત વસ્તઓુ GST ના કાયડકે્ષત્રની બહાર રાખવાવાળી છે? 
ઉત્તર: બધંારણના આટીકલ 366 (12A) ને 101મા બધંારણના સધુારા કાયદા, 2016 દ્વારા 
સધુારવામા ંઆવ્યો તે ગરુ્ઝ એન્ટ્ર્ સશવિસ ટેક્ષ (GST) ને માલ પરુો પાર્વો અથવા સેવાઓ પરુી 
પાર્વી અથવા બનેં્ન ઉપરના કર તરીકે વ્યાખ્યાશયત કરે છે, શસવાય કે માનવ વપરાિ માટે 
આલ્કોહોલીક પીણ ુપરુુ પાર્વ.ુ આમ બધંારણમા ંGST ની જે વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ત ે
રીતે. પાચં પેરોબલયમ ઉત્પાદનો જેવી કે પેરોબલયમ ક્રુર્, મોટર સ્પીરીટ ( પેરોલ), હાઈ સ્પીર્ 
ડર્ઝલ, કુદરતી ગેસ અને એવીએિન ટબાડઈન ફલઇુર્ને હગંામી ધોરણે બહાર રાખવામા ંઆવ્યા 



છે અને GST કાઉન્ન્ટ્સલ તે તારીખ નક્કી કરિે કે કઈ તારીખથી તેને GST મા ંસમાવવામા ંઆવિે. 
વધમુા ંઇલેકરીશસટીને GST માથંી બહાર રાખવામા ંઆવી છે. 
 
પ્ર.6. GST િાખલ થયા પછી ઉપર િશાડવેલી વસ્તઓુ ઉપર કરવેરા બાબતમા ંશુ ં
સ્સ્થર્ત હશે? 
ઉત્તર: ઉપર દિાડવવામા ંઆવેલી વસ્તઓુ ઉપર વતડમાન કરવેરા સીસ્ટમ (વેટ અને સેન્ટ્રલ 
એકસાઈઝ) ચાલ ુરહિેે. 
 
પ્ર.7. GST ના અમલ િરમ્યાન તમાકુ અને તમાકુની બનાવટોની સ્સ્થર્ત શુ ંહશે? 
ઉતર: તમાકુ અને તમાકુની બનાવટો GST હઠેળ આવિે. તદઉપરાતં કેન્ટ્દ્ર પાસે કેન્દ્ન્ટ્દ્રય આબકારી 
જકાત વસલુ કરવાની સત્તા રહિેે. 
 
પ્ર.8. કેવા પ્રકારના GST નો અમલ કરવાની િરખાસ્ત કરવામા ંઆવેલ છે? 
ઉત્તર: તે બેવડુ GST હિે કે જેમા ંકેન્ટ્દ્ર અને રાજય એમ બનં્ને દ્વારા વસલુવામા ંઆવતા કર માટે 
સમાન માળખ ુહિે. જે GST રાજયમા ંપરુા પાર્વામા ંઆવતા માલ પરુવઠો અને/ અથવા સેવાઓ 
ઉપર કેન્ટ્દ્ર દ્વારા લાગ ુકરવામા ંઆવિે તેને સેન્ટ્રલ GST (CGST) કહવેામા ંઆવિે અને રાજય 
દ્વારા જેને લાદવામા ંઆવિે તેને રાજય GST ( SGST) કહવેામા ંઆવિે તે જ પ્રમાણે સકંબલત 
GST (IGST) દરેક આંતર રાજય માલ પરુવઠા અને સેવાઓ ઉપર કેન્ટ્દ્ર દ્વારા લાદવામા ંઅને 
સચંાબલત કરવામા ંઆવિે. 
 
પ્ર.9. ર્યઅુલ GST શા માટે જરૂરી છે? 
ઉત્તર : ભારત એક સમવાયી દેિ છે કે જેમા ંકેન્ટ્દ્ર અને રાજયો બનેં્નને કર લાગ ુકરવાની અને 
એકઠા કરવાની સત્તા યોગ્ય કાયદા દ્વારા સોંપવામા ંઆવી છે. બનેં્ન સ્તરે સરકારને બધંારણમા ં
જુદી જુદી જવાબદારીઓ અદા કરવા માટે નક્કી કરેલ સત્તાઓ સોંપવામા ંઆવી છે જેના માટે 
તેઓને સિંાધનો એકઠા કરવાની જરૂર પર્ે છે. નાણાડકય સમવાયતતં્રની બધંારણીય જરૂરીયાતને 
ધયાનમા ંરાખવા, ર્યઅુલ GST જરૂરી છે. 
 
પ્ર.10.  કયા સત્તાર્ધશો GST લાગ ુકરશે અને તેન ુસરં્ાલન કરશે? 
ઉત્તર: કેન્ટ્દ્ર દ્રારા CGST અને IGST લાગ ુકરવાનુ ંઅને તેન ુ ંસચંાલન કરવાનુ ંતથા સબંશંધત 
રાજયો/કે.પ્ર દ્વારા SGST/ UTGST લાગ ુકરવાન ુઅને સચંાલન કરવાન ુકામ કરવામા ંઆવિે. 



પ્ર.11. શા માટે ભારતના બધંારિમા ંGST સિંભડમા ંહાલમા ંજ સધુારો કરવામા ં
આવ્યો હતો? 
ઉત્તર: હાલમા ંકેન્ટ્દ્ર અને રાજયોની નાણાકીય સત્તા અરસપરસ એકબીજાની સામ્યતા વગર સ્પષ્ટ્ટ 
રીતે બધંારણમા ંસીમાડંકત કરેલ છે. કેન્ટ્દ્ર પાસે ઉત્પાદન કરેલ માલસામાન (માનવ વપરાિ માટે 
દારૂ, અફીણ, નારકોટીકસ વગેરે શસવાય) પર કર વસલુવાની સત્તા છે, રાજયો પાસે માલ વેચવા 
પર કર વસલુવાની સત્તા છે. આંતર રાજય વેચાણ ડકસ્સામા,ં કેન્ટ્દ્રીય વેચાણ વેરો (CST) લાગ ુ
કરવાની સત્તા કેન્ટ્દ્ર પાસે છે, પરંત ુરાજયો દ્વારા તે કર સપંણુડપણે એકઠો કરી સાચવી રાખવામા ં
આવે છે. જયા ંસધુી સેવાઓની વાત છે ત્યા ંસધુી, માત્ર એકલા કેન્ટ્દ્રને કર વસલુવાની સત્તા છે.  
 
GST લાગ ુકરવા માટે બધંારણીય સધુારા જરૂરી છે, જેથી કેન્ટ્દ્ર અને રાજયોને સમાતંરપણે આ 
બધા જ કર લાગ ુકરવાની અને વસલુ કરવાની સત્તા મળે. ભારતના બધંારણમા ંઆ હતે ુમાટે 
તાજેતરમા ંબધંારણ એકસો એક (101) મો સધુારો) ધારો 2016 દ્વારા સધુારો કરવામા ંઆવ્યો છે. 
બધંારણની કલમ 246A કેન્ટ્દ્ર અને રાજયોને GST વસલુાત અને એકશત્રત કરવા માટે સમથડ 
બનાવે છે. 
 
પ્ર.12. સેન્ટ્રલ GST (CGST) અને રાજય GST (SGST) હઠેળ માલ વેર્ાિ તથા 
સેવાઓના ર્ોક્કસ વ્યવહાર ઉપર કર સમાતંર રીતે કેવી રીતે લેવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર: માલ અને સેવાઓને કોઇ પણ સ્વરૂપે પરુી પાર્વા ઉપર સમાતંરપણે સેન્ટ્રલ GST અને 
સ્ટેટ GST લાગ ુકરવામા ંઆવિે શસવાય જે માલ અને સેવાઓ છૂટને પાત્ર છે, માલ કે જે GST 
ના કાયડકે્ષત્રની બહાર આવતો હોય અને વ્યવહારો કે જે નક્કી કરવામા ંઆવેલ મયાડદાની નીચે 
હોય . વધમુા,ં બનેં્ન એક જ ડકિંમત અથવા મલૂ્ય ઉપર લાગ ુકરવામા ંઆવિે નહીં કે રાજયનો 
VAT  કે જે માલના મલૂ્ય ઉપર CENVAT સડહત લાદવામા ંઆવે છે. CGSTના હતે ુમાટે સપ્લાયર 
અન ેપ્રાપ્તકતાડન ુસ્થાન દેિની  અંદર હોય તે મહત્વનુ ંનથી પરત સપ્લાયર અને પ્રાપ્તકતાડન ુ
સ્થાન રાજયમા ંહિે તો જ SGST લાગ ુકરવામા ંઆવિે. 
 
ઉદાહરણ 1: ધારી લો કે CGST નો દર 10 % છે અને તે માટે SGST નો દર 10% છે. ઉતરપ્રદેિમા ં
સ્ટીલનો એક હોલસેલ વેપારી સ્ટીલના બાર અને સબળયા એક બાધંકામ કંપની કે જે પણ રાજયની 
અંદર આવેલ છે તેને 100/- રૂશપયામા ંવેચે છે. માલની મળૂડકિંમત ઉપરાતં રૂ. 10/- GST અન ે
રૂ. 10/- CGST વેપારી ચાર્જ કરિે. તેણે CGST ભાગ કેન્ટ્દ્ર સરકારના ખાતામા,ં જયારે SGST 
નો ભાગ જે તે રાજય સરકારના ખાતામા ંજમા કરવો પર્િે. અલબત તેણે ખરેખર રૂ. 20/- 
(રૂ.10/- + રૂ. 10/-) રોકર્મા ંચકુવવાની જરૂર નથી કારણકે તેની જવાબદારી છે તે તેની ખરીદી 



(ઇનપટુસ) પર ચકુવેલા CGST અથવા SGST થી વહન કરી િકાિ.ે પરંત,ુ CGST ભરવા માટે 
માત્ર GST કે્રડર્ટ કે જે તેની ખરીદી ઉપર ચકુવેલ CGST નો જ ઉપયોગ કરી િકિે. બીજા 
િબ્દોમા ંCGST કે્રડર્ટ સામાન્ટ્ય રીતે SGST ચકુવણી માટે વાપરી િકાય નડહ. જયારે SGST 
ચકુવણી માટે માત્ર SGSTની કે્રડર્ટનો જ ઉપયોગ થઈ િકિે. 
 
ઉદહારણ 2: ધારી લો કે CGST નો દર 10 ટકા છે અને SGST નો દર 10 ટકા છે. જયારે મુબંઈમા ં
આવેલી જાહરેાત કંપની, સાબ ુઉત્પન્ન કરતી કંપની કે જે પણ મહારાષ્ટ્રમા ંઆવી છે. તેને રૂ. 
100/- મા ંજાહરેાતની સેવાઓ પરૂી પાર્ે છે. જાહરેાત કંપની ની સેવા છે તનેી મળૂ ડકિંમતના રૂ. 
10/- CGST અને રૂ. 10/- SGST ચાર્જ કરિે. તેણે CGST ભાગ કેન્ટ્દ્ર સરકારના ખાતામા,ં જયારે 
SGST નો ભાગ જે ત ેરાજય સરકારના ખાતામા ંજમા કરવો પર્િે. આમ તો તેણે ખરેખર રૂ. 
20/- (રૂ. 10/- + રૂ. 10/-) રોકર્મા ંચકુવવાની જરૂર નથી કારણકે તેની જવાબદારી છે તેની 
ખરીદી પર ચકૂવેલા CGST અથવા SGST  માથી વહન કરી િકિે( જેમ કે ઇનપટુ જેવા કે 
સ્ટેિનરી, ઓડફસના સાધનો, કલાકારની સેવાઓ વગેરેની). પરંત,ુ CGST ભરવા માટે માત્ર 
CGST કે્રડર્ટ, કે જે ખરીદી ઉપર ચકુવવામા ંઆવેલ CGST નો જ ઉપયોગ કરવામા ંઆવિે. 
બીજા િબ્દોમા ંCGST કે્રડર્ટ સામાન્ટ્ય રીતે SGST ચકુવણી માટે વાપરી િકાય નડહ તથા SGST 
કે્રડર્ટ CGST ચકુવવા માટે વાપરી િકાય નડહ. જયારે SGST ને ચકુવવા માટે માત્ર SGST 
કે્રડર્ટનો જ ઉપયોગ કરી િકાિે. 
 
પ્ર.13. GST થી િેશને કયા લાભો થશે? 
ઉત્તર: GST દાખલ કરવુ ંએ ભારતમા ંકર સધુારણ કે્ષતે્ર પરોક્ષ રીતે એક મોટુ નોંધપાત્ર પગલુ ં
હિ.ે કેન્ટ્દ્ર અને રાજયો દ્વારા લાગ ુકરવામા ંઆવતા મોટી સખં્યાના અનેક કરવેરાઓને એક જ 
કરમા ંભેળવી દેવાથી તથા આગળના સ્તરના કરવેરાના સેટ-ઓફની પરવાનગીથી, ખરાબ અસરો 
દૂર કરી સામાન્ટ્ય રાષ્ટ્રીય બજાર માટે માગડ ખલુ્લો કરવામા ંઆવિે. વપરાિકતાડઓ માટે સૌથી 
મોટો લાભ માલ ઉપર એકંદરે કરના બોજાનો ઘટાર્ો છે, જે કર બોજ હાલમા ં25-30 ટકા જેટલો 
છે. GST દાખલ કરવાથી આપણા ઉત્પાદનો સ્થાશનક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમા ંસ્પધાડત્મક 
બની િકિે. અભ્યાસ એવુ ંદિાડવે છે કે આનાથી આશથિક વધૃ્ધધ તરત જ થાય છે. કર આધાર 
શવસ્તરણના લીધે કેન્ટ્દ્ર અને રાજયો વધ ુઆવક મેળવી િકે, વેપારના કદમા ંવધારો થાય અન ે
કર ભરણ ુવધે. આટલુ ંજ નહીં, પણ આ કર તેની પારદિડકતાને લીધે સચંાબલત કરવામા ંસરળ 
હિે. 
 
પ્ર.14. IGST શુ ંછે? 



ઉત્તર: GST અશધકાર હઠેળ, આંતરરાજય પરુવઠા માલ અને સેવાઓ ઉપર કેન્ટ્દ્ર સરકાર દ્વારા 
એક સકંબલત GST (IGST) લાગ ુકરવામા ંતેમજ એકઠો કરવામા ંઆવિે. બધંારણની કલમ 269 
હઠેળ આંતર રાજય વેપાર અને વાબણજય દરમ્યાન કેન્ટ્દ્ર સરકાર દ્વારા GST પરુવઠા (સપ્લાય) 
ઉપર લાગ ુતેમજ એકશત્રત કરવામા ંઆવિે તથા આ કરની વહેંચણી ગરુ્ઝ અને સશવિસ ટેક્ષ 
કાઉન્ટ્સીલની ભલામણોના આધારે સસંદીય કાયદા પ્રમાણે કેન્ટ્દ્ર અને રાજયો વચ્ચે કરવામા ં
આવિે. 
 
પ્ર.15. GST કાઉસ્ન્ટ્સલની ભરૂ્મકા શુ ંહશે? 
ઉત્તર: GST કાઉન્ન્ટ્સલમા ંકેન્ટ્દ્રીય નાણા ંમતં્રી (જે કાઉન્ન્ટ્સલના ચેરમેન હિે), કેન્ટ્દ્રીય રાજય કક્ષાના 
નાણા મતં્રી અને રાજયોના નાણા/ંકરવેરા મતં્રીનો સમાવેિ થાય છે, કે જેઓ કેન્ટ્દ્ર અને રાજયોને 
નીચે દિાડવ્યા મજુબ ભલામણો કરિે: 

I. કેન્ટ્દ્ર, રાજયો અને સ્થાશનક સસં્થાઓ દ્વારા લાગ ુકરવામા ંઆવેલ કર, વેરો, સરચાર્જ કે 
જેનો સમાવેિ GST મા ંથઈ િકે; 

II. માલ તથા સેવાઓ કે જેઓ GST માથંી બાકાત હોય અથવા બાકાત રાખી િકાય તેમ 
હોય; 

III. હાઈ સ્પીર્ ડર્ઝલ, મોટર સ્પીરીટ, નેચરલ ગેસ અને એવીએિન ટબાડઈન ફયઅુલ 
(સામાન્ટ્ય રીતે પેરોલ તરીકે પણ ઓળખાય છે) વગેર ઉપર GST કઈ તારીખથી લાગ ુ
કરવા; 

IV. નમનૂાના GST કાયદાઓ, કર શસધધાતંો, IGST ની યોગ્યતા અને પરુવઠાની જગ્યાન ુ
સચંાલન કરતા ંશસધધાતંો; 

V. કુલ વેચાણની મયાડદા નીચે સામાન અને સેવાઓ GST થી મકુત રાખી િકાય છે; 
VI. GST ના બેન્ટ્ર્સ સાથે મળૂભતુ ડકિંમતો સડહતના દરો; 
VII. કોઇ પણ કુદરતી આપશત્ત અથવા મશુ્કેલી દરમ્યાન કોઇ પણ ખાસ દરો અથવા શનધાડડરત 

ગાળા માટેના દરો કે જેથી વધારાના સિંાધનો ઉભા કરી િકાય; 
VIII. ઉતર-પવૂડના રાજયો, જમ્મ ુકશ્મીર, ડહમાચલ પ્રદેિ અને ઉતરાખરં્ના સદંભડમા ંખાસ 

જરૂરીયાતો; અને  
IX. GST ને લગતી અન્ટ્ય બીજી કોઈ બાબત કે જેને કાઉન્ન્ટ્સલ નક્કી કરી િકે. 

 
પ્ર.16. GST કાઉસ્ન્ટ્સલના માર્ડિશડક ર્સધધાતં શુ ંછે? 
ઉત્તર: GST કાઉન્ન્ટ્સલની કાયડશવશધ GST ના શવશવધ પાસંાઓ ઉપર, કેન્ટ્દ્ર અને રાજયો વચ્ચે 
એકસતૂ્રતા રહ,ે તેની ચોકસાઈ GST કાઉન્ન્ટ્સલ કરિે. બધંારણ (એકસો એકમો સધુારો) ધારો 



2016 મા ંસમાવેિ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે કે GST કાઉન્ન્ટ્સલ તેના શવશવધ કાયોને અદા કરતા, GST 
ના માળખામા ંએકસતૂ્રતાની જરૂરીયાતને માલ અને સેવાઓના એકસતૂ્રીય રાષ્ટ્રીય બજાર માટે 
માગડદિડન આપિે. 
 
પ્ર.17. GST કાઉસ્ન્ટ્સલ દ્વારા કેવી રીતે ર્નિડયો લેવામા ંઆવશે? 
ઉતર : બધંારણ (એકસો એકમો સધુારો) ધારો, 2016 અનસુાર GST કાઉન્ન્ટ્સલના બધા જ શનણડયો 
એક જ બેઠકમા ંલેવામા ંઆવિે કે જેમા ંસભ્યોની હાજરી તથા મતદાન ૩/4 ગણા મતોથી બહુમત 
હોવો જોઇએ. તે બેઠકમા ંકેન્ટ્દ્ર સરકારને કુલ પર્ેલા મતમાથંી 1/3 મતોનુ ંભારણ મળિે અને 
રાજય સરકારોના ભેગા મળીને મળેલા કુલ મતોમાથંી 2/3 ભારણ મળિે. GST કાઉન્ન્ટ્સલના કુલ 
સભ્યોની સખં્યાથી અર્ધી સભ્ય સખં્યાથી બેઠકોમા ંકોરમનુ ંશનમાડણ થિે. 
 
પ્ર.18. સણૂર્ત GST અમલ હઠેળ કોિ GST ચકૂવવા જવાબિાર છે? 
ઉત્તર : સબૂચત GST અમલ હઠેળ, કરપાત્ર વ્યન્તત દ્વારા માલ અને/અથવા સેવાઓના ંપરુવાઠા 
(સપ્લાય) પર કર ચકૂવવાપાત્ર છે. કર ચકુવવાની વાત ત્યારે આવે છે જયારે કરપાત્ર વ્યન્તત 
મનુ્તતની જે મયાડદા છે એટલે રૂ. 20 લાખ( ઉતર પવૂડના રાજયો અને ખાસ કેટેગરીના રાજયો 
માટે દસ લાખ રૂ.) પાર કરે, તેમ છતા ંઅમકુ કેટલાક ચોક્કસ ડકસ્સાઓમા ંકરપાત્ર વ્યન્તતએ 
મનુ્તતની મયાડદા પાર નડહ કરી હોય તો પણ તે GST ભરવાને પાત્ર ઠરિે. CGST/SGST તે 
દરેક રાજયમાનંા માલ પરુવઠા અને/અથવા સેવાઓ પર ચકુવવા પાત્ર છે. જયારે IGST ત ે
તમામ આંતર રાજયના માલ પરુવઠા અને/અથવા સેવાઓ પર CGST/SGST અન ે
CGST/SGST સબશંધત કાયદાઓ મજુબ ચોક્કસ દરે ચકુવવા પાત્ર છે. 
 
પ્ર.19. સણૂર્ત GST અમલ હઠેળ નાના કરિાતાઓ માટે શુ ંલાભો ઉપલબ્ધ છે?  
ઉત્તર: કરદાતાઓના એક નાણાડકય વષડમા ંકુલ ટનડઓવર [રૂ. 20 લાખ અને ઉતર પવૂડના રાજયો 
અને ખાસ કેટેગરીના રાજયોમા ંમા ં10 લાખ  સધુી] કર મકુત હિે. વધમુા ંએક વ્યન્તત કે જેનુ ં
એકંદર ટનડઓવર આગળના નાણાડકય વષડમા ં 50 લાખ રૂશપયા કરતા ઓછૂ ં છે તે સરળીકૃત 
સયંોજન યોજનાના શવકલ્પને પસદં કરી િકે છે જયા ંરાજયમા ંટનડઓવર ઉપર ઓછા દરે કર 
ચકુવવા પાત્ર છે. 
 
(કુલ ટનડ ઓવરમા ં કુલ ડકિંમત બધા કરપાત્ર અને કરમકુત પરુવઠા, અને માલ અને/અથવા 
સેવાઓની શનકાસનો સામાવેિ થિે અને કરો જેવા કે GST બાકાત થિે.) એકંદરે ટનડઓવરની 
ગણતરી સપંણૂડ ભારત ધોરણે કરવામા ં આવિે. ઉતરપવૂડના રાજયો અને ખાસ કેટેગરીના 



રાજયોમા ંમનુ્તતની મયાડદા [10 લાખ રૂ.] હિે. મનુ્તતની મયાડદાને પાત્ર દરેક કરદાતાઓને ઇનપટુ 
ટેક્ષ કે્રડર્ટ (આઈટીસી) લાભો સાથ ેકર ભરવાનો શવકલ્પ રહિેે. આંતર રાજય પરુવઠા અથવા 
રીવસડ ચાર્જ આધાર પર કર ભરતા કરદાતાઓ મનુ્તતની મયાડદાને પાત્ર રહિેે નહીં. 
 
પ્ર.20. GST અર્ધકાર હઠેળ વસ્તઓુ અને સેવાઓને કેવી રીતે વર્ીકૃત કરવામા ં
આવશે? 
ઉત્તર: HSN (હામોનાઈઝર્ શસસ્ટમ ઓફ નોમેતલેચર) કોર્નો GST અશધકાર હઠેળ માલ વગીકરણ 
માટે ઉપયોગ કરવામા ંઆવિે. કરદાતાઓ કે જેન ુટનડઓવર રૂ. 1.50 કરોર્ ઉપર છે, પરંત ુરૂ. 5 
કરોર્થી નીચે છે તેઓ 2 અંકનો કોર્ અને કરદાતાઓ કે જેન ુટનડઓવર રૂ. 5 કરોર્ અને તેની 
ઉપર છે તેઓ 4 અંક કોર્નો ઉપયોગ કરિે. કરદાતાઓ જેનુ ંટનડઓવર 1.5 કરોર્ રૂશપયાની નીચ ે
છે, તેમણે તેમના બબલમા ંHSN કોર્નો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર નથી.  
 
સેવાઓને સેવાઓ ડહસાબી કોર્ (Services accounting code- SAC) તરીકે વગીકૃત કરવામા ં
આવિે 
 
પ્ર.21. GST હઠેળ આયાત ઉપર કેવી રીતે વેરો લેવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર: આયાત કરવામા ંઆવતા માલ અને સેવાઓને આંતર રાજય પરુવઠો ગણવામા ંઆવિે 
અને માલ તથા સેવાઓની દેિમા ંથતી આયાત ઉપર IGST લાગ ુકરવામા ંઆવિે. કરભારણ 
સ્થળના ંશસધધાતંને અનસુરિે અને SGST કરની આવક જે તે રાજય પાસે જિે કે જયા ંઆયાતી 
પરુવઠા અને સેવાઓનો ઉપયોગ કરેલ હોય. આયાતી માલ અને સેવાઓ ઉપર ભરેલ GST નો 
આખો/સપંણુડ સેટ-ઓફ ઉપલબ્ધ બનિે. 
 
પ્ર.22. ર્નકાસને GST હઠેળ કેવી રીતે ર્િવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર: શનકાસને શનૂ્ટ્ય દર પરુવઠા તરીકે ગણવામા ંઆવિે. માલ અને સેવાઓના શનકાસ ઉપર 
કોઈ પણ કર ભરવાપાત્ર નહીં થાય, તેમ છતા ંઇનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટની કે્રડર્ટ ઉપલબ્ધ બનિે અને 
તે શનકાસકારોને રીફંર્ તરીકે ઉપલબ્ધ બનિે. શનકાસકારો પાસે આઉટપટુ ઉપર કર ભરવા અને 
IGST ના રીફંર્નો દાવો અથવા IGST ની ચકુવણી વગર જ કરાર હઠેળ શનકાસ અને ઇનપટુ ટેક્ષ 
કે્રડર્ટના રીફંર્નો દાવો (ITC) કરવા માટે શવકલ્પ હિે. 
 
પ્ર.23. GST હઠેળ સયંોજન યોજના (કોમ્પોઝીશન સ્કીમ) નો શુ ંકોઈ અવકાશ છે? 



ઉત્તર: નાના કરદાતાઓ કે જેમનુ ંએક નાણાકીય વષડમા ંટનડઓવર [રૂ. 50 લાખ] સધુી હોય 
તેઓ સયંોજન કર ભરવા માટે પાત્ર ગણાિે. આ યોજના હઠેળ, આઈટીસીનો ફાયદો લીધા શવના 
કરદાતાએ તેના ંવાશષિક ટનડઓવરના ં ટકા મજુબ કર ભરવો પર્િે. CGST અને SGST માટે 
નીચામા ંનીચો દર [ઉત્પાદકો માટે 1% અન ેઅન્ટ્ય ડકસ્સાઓમા ં0.5%; ચોક્કસ સેવાઓ માટે 2.5% 
િીર્યલુ્ર્ II ના પેરા 6(b) મા ંદિાડવ્યા પ્રમાણે જેમ કે ખોરાક પીરસવો અથવા માનવ વપરાિ 
માટે બીજી કોઈ ચીજવસ્ત]ુ ટકાથી ઓછો ન હોવો જોઇએ. જે કરદાતા સયંોજન યોજનાને પસદં 
કરિે તે તેના ં ગ્રાહકો પાસેથી કોઈ પણ કર એકશત્રત કરી િકિે નડહ. GST કાઉન્ન્ટ્સલની 
ભલામણના આધારે સરકાર ઉપર જણાવેલ મયાડદા 50 લાખ રૂશપયાથી લઈને એક કરોર્ રૂશપયા 
સધુીની કરી િકે છે. 
 જે કરદાતાઓ આંતરરાજય પરુવઠાઓ (સપ્લાય) કરે છે અથવા ઇ કોમસડ ઓપરેટસડ મારફતે 
પરુવઠો પરુો પાર્ે છે કે જેઓને સોસડ પર જ કર એકશત્રત કરવાની (TCS)  જરૂરીયાત છે તેઓને 
આ યોજનાને લાયક/પાત્ર ગણવામા ંઆવિે નડહ. 
 
પ્ર.24. શુ ંસયંોજન યોજના (Composition Scheme) વૈકલ્લ્પક અથવા ફરજજયાત 
છે? 
ઉત્તર : વૈકધ્લ્પક. 
 
પ્ર.25. GSTN શુ ંછે અને GST અર્ધકાર હઠેળ તેની ભરૂ્મકા શુ ંછે? 
ઉત્તર: GSTN એટલે ગરુ્ઝ અને સશવિસ ટેક્ષ નેટવકડ (GSTN). GSTN ને શવશિષ્ટ્ટ ઉદેશ્યવાળુ 
વાહન કહવેાય છે, જેને GSTની જરૂરીયાતોને પણૂડ કરવા માટે સ્થાશપત કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. GST 
ના અમલ માટે, GSTN દ્વારા કેન્ટ્દ્ર અને રાજય સરકારો, કરદાતાઓ અને અન્ટ્ય ભાગીદારોન ે
આઇટી ઇન્ટ્રાસ્રકચર પરુુ પાર્વામા ંઆવિે. GSTN ના અન્ટ્ય કાયો સાથે સમાશવષ્ટ્ટ કાયો: (i) 
નોંધણીની આસાનતા; (ii) કેન્ટ્દ્ર અને રાજયના સતાવાળાઓને રીટનડ મોકલવા; (iii) IGSTN ની 
ગણતરી અને પતાવટ; (iv) કર ચકૂવણીની શવગતોને બેડકિંગ નેટવકડ સાથે મેળવવા; (v) 
કરદાતાના રીટનડની માડહતીના આધાર પરથી કેન્ટ્દ્ર અને રાજય સરકારને શવશવધ અહવેાલો 
(એઆઇએસ) પરુા પાર્વા; (vi) કરદાતાઓને પ્રોફાઈલ શવશ્ર્લેષણ પરુા પાર્વા; (vii) મેબચિંગ, 
ડરવસડલ અને ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટ માટેના રીકલેઇમ બધં બેસત ુકરવા માટેન ુએન્ટ્જીન ચલાવવ ુ
 
GSTN એક સામાન્ટ્ય પોટડલ શવકસાવી રહલે છે અને નોંધણીની અરજી ચકુવણી રીટનડ અને 
એમઆઈએસ/અહવેાલો માટે પણ સામાન્ટ્ય પોટડલ શવકસાવવામા ંઆવી રહલે છે. GSTN સામાન્ટ્ય 
GST પોટડલને હાલના કર વહીવટની આઈટી સીસ્ટમ સાથે સકંબલત કરિે અને કરદાતાઓ માટે 



ઇન્ટ્ટરફેસ બનાવિે. GSTN, 19 રાજયો અને કેન્ટ્દ્રિાશસત પ્રદેિ (મોર્ેલ ૨ રાજયો) માટે એક બેક- 
એન્ટ્ર્ મોર્યલુ્સ જેવા કે આકારણી, ઓડર્ટ, રીફંર્, અપીલ વગેરે શવકસાવસે. C.B.C.C અને મોર્લે 
1 રાજયો (15 રાજયો) પોતે પોતાની રીતે GST બેક એન્ટ્ર્ સીસ્ટમ્સ શવકસાવિે. સકં્રમણ ને સરળ 
બનાવવા માટે GST ના ંરંટ એન્ટ્ર્ સીસ્ટમની સાથે બેક એન્ટ્ર્ સીસ્ટમનુ ંન ુ ંએકીકરણ પણૂડ અન ે
પરીક્ષણ સમય પહલેા થવુ ંજોઇએ. 
 
પ્ર.26. GST ના અર્ધકાર હઠેળ ર્વવાિોનુ ંસમાધાન/ઉકેલ કેવી રીતે થશે? 
ઉત્તર: બધંારણ (એકસો એકમો સધુારો) ધારો, 2016 પ્રમાણે માલ અને સેવા કર કાઉન્ટ્સીલ 
કોઇપણ શવવાદનો ઉકેલ લાવવાની અશધસ્થાશપત પધધશત પરુી પાર્િે. 

a. ભારત સરકાર અને એક અથવા વધ ુરાજયો વચ્ચે અથવા 
b. ભારત સરકાર અને કોઈ પણ રાજય અથવા રાજયો એક પક્ષમા ંએક અથવા વધ ુરાજયો 

બીજા પક્ષમા ંઅથવા 
c. બે અથવા વધારે રાજયોની વચ્ચે  

d. કાઉન્ન્ટ્સલ દ્વારા કરેલ ભલામણો અથવા તેના અમલીકરણ માટે થયેલા શવવાદો. 
 
પ્ર.27.  પરૂ્તિ િર તતં્રનો હતે ુશો છે? (Compliance rating) 
ઉત્તર CGST/SGST કાયદાના સેક્ષન 149 અનસુાર, દરેક નોંધાયેલ વ્યન્તત પશૂતિ દર માટે 
શનયકુત છે સબૂચત પેરામીટસડની પશૂતિના રેકોર્ડના આધારે. આવ ુરેટીંગ જાહરે કે્ષત્રમા ંપણ મકુવામા ં
આવે છે.  પ્રોસ્પેકટીવ કલાયન્ટ્ટ સપ્લાયસડની પશૂતિના દરને જોઈ િકે છે અને શનણડય લઈ િકે છે 
કે જેથી તે શનણડય કરી િકે કે શુ ંઆ ચોક્કસ સપ્લાયર સાથે ડર્લ કરી િકાય કે નડહ.આનાથી 
કરપાત્ર વ્યન્તતઓ વચ્ચે સારી સ્પધાડ થિે. 
 
પ્ર.28. શુ ંજેના ઉપર પર્લા લઈ શકાય તેવા િાવાઓ માટે GST જવાબિાર છે 
ઉત્તર : CGST/SGST અશધશનયમની ધારા 2(52) અનસુાર જેના ઉપર પગલા લઈ િકાય તે 
દાવાઓને માલ તરીકે ગણવા. િીર્યલુ્ર્ III ન ેCGST/SGST અશધશનયમની ધારા 7 સાથ ેવાચંો  
પ્રવશૃતઓ અથવા લેવર્ દેવર્ોની યાદી આપે છે કે જેને સામાનના પરુવઠા અથવા સેવાના પરુવઠા 
તરીકે ગણવુ ંનડહ. આ િીર્યલુ જેના ઉપર પગલા લઈ િકાય તેવા દાવાઓની યાદી કરે છે , 
આવી લેવર્ દેવર્મા ંલોટરી, િરત મારવી અને જુગાર રમવો તે ઉપરાતં. આમ માત્ર લોટરી, 
િરત મારવી અને જુગાર રમવાને GST ના અશધકાર હઠેળ પરુવઠા તરીકે ગણવામા ંઆવિે. 
જેના ઉપર પગલા લઈ િકાય તેવા બીજા બધા જ દાવાઓ પરુવઠો હિે નડહ. 
 



પ્ર.29. Securities મા ંલેવર્િેવર્ શુ ંGST મા ંકરપાત્ર છે? 
ઉત્તર. Securities માલ તેમજ સેવાઓની વ્યાખ્યામાથંી ચોક્કસપણે બાકાત રાખવામા ંઆવેલી 
છે. તેથી સલામતી માટે પરુી પાર્ેલ લેવર્ દેવર્ GST હઠેળ આવતી નથી. 
 
પ્ર.30. માદહતી પત્રકનો ખ્યાલ શુ ંછે?  
ઉત્તર. સ્વતતં્ર ત્રાડહત પક્ષના સતૂ્રો પાસેથી મળતી માડહતી મારફતે નોંધાયલે વ્યન્તતના પશૂતિના 
સ્તરને ચકાસવાના શવચારના ંઆધાર પર માડહતી પરતનો ખ્યાલ આવેલો છે. CGST/SGST 
અશધશનયમના 150 મી ધારા પ્રમાણ,ે ઘણા સત્તાશધિો કે જેઓ નોંધણીના રેકોર્ડઝને શનભાવવા 
માટે જવાબદાર છે અથવા ખાતાના સ્ટેટમેન્ટ્ટ અથવા કોઈ પણ સમયાતંરીત રીટનડ અથવા કર 
ચકુવ્યાની શવગતો સમાવતો દસ્તાવેજ અથવા બનં્ને અથવા બેન્ટ્ક ખાતા સબંધંની લેવર્ દેવર્ 
અથવા શવદ્યતુનો વપરાિ અથવા ખરીદી, વેચાણની લેવર્ દેવર્ અથવા સામાન અથવા શમલ્કત 
અથવા હકની અદલાબદલી અથવા ચોક્કસ સમય માટે ફરજીયાત કોઈ પણ કાયદા હઠેળ 
શમલ્કતમા ંરસ, ને જે ત ેબાબતની આ સમયના સદંભડમા,ં તે સમય મયાડદામા,ં આ સ્વરૂપ અન ે
આ રીતે અને આ સત્તાશધિને અથવા એજન્ટ્સીને અથવા જે પ્રમાણે સચૂવવામા ંઆવિે છે ત ે
મજુબ માડહતી પત્રક રજૂ કરવાનો આદેિ કરવામા ંઆવેલ છે. આમ કરવામા ંશનષ્ટ્ફળતાથી ધારા 
123 મજુબ પેનલ્ટી લગાવવામા ંઆવિે. 
 
 પ્ર.31. જુિી જુિી કંપનીઓ પાસે જુિા જુિા પ્રકારના એકાઉન્ટ્ટના સોફટવેર પેકેજ 
રહલેા છે અને કોઈ ર્ોક્કસ ફોમેટ રેકોર્ડસ રાખવા માટે ફરજીયાત કરેલુ ંનથી. આ 
જદટલ સોફટવેરમા ંખાત ુકેવી રીતે વારં્વા માટે સક્ષમ બનશે? 
ઉત્તર. CGST/SGST અશધશનયમની ધારા 153 અનસુાર, કેસની પ્રકૃશત અને જડટલતાને ધયાનમા ં
લેતા અને આવકના ડહતમા,ં ખાત ુકોઈ પણ તબકે્ક શનષ્ટ્ણાતંો પાસેથી મદદ લઈ િકે છે સ્ક્રુટીની, 
પછુપરછ, તપાસ અથવા અન્ટ્ય કોઇ પણ કાયડવાહી માટે.  
  
પ્ર.32. શુ ંGST મા ંખરીિનાર દ્વારા જો કોઈ માલ પરત આપવામા ંઆવ્યો છે તો 
તે માટે કર પાછો મળે તેવી કોઈ જોર્વાઈ છે? 
ઉત્તર. હા, ધારો 34 આવી પરીન્સ્થશતઓ સાથે ર્ીલ કરે છે. જેમા ંજો માલ પરુો પાર્વામા ંઆવ્યો 
અને જો ખરીદનાર તેને પાછો આપે છે તો, નોંધાયેલ વ્યન્તત (સામાનનો પરુવઠો પરુો પાર્નાર) 
ખરીદનાર વ્યન્તતને નોંધેલ શવગતો સમાવતી જમાની નોંધ (કે્રર્ીટ નોટ) ઇસ્ય ુકરી િકે છે. જમાની 
જે નોંધ છે તેની શવગતો સપ્લાયર દ્વારા તે મડહનાના રીટન્ટ્સડમા ંસપ્લાયર દ્વારા જાહરે કરવામા ં



આવિે કે જે મડહને આવી જમાની નોંધને ઇસ્ય ુકરવામા ંઆવી છે પરંત ુસપ્ટેમ્બર પછી વષડના 
અંત સધુી નડહ કે જેમા ંઆવો સપ્લાય કરવામા ંઆવ્યો છે અથવા સબંશંધત રીટનડ ભરતી વખતની 
તારીખ, બે માથંી જે પણ પહલે ુછે તે. જમાની નોંધની શવગતો તે કરના ગાળા માટે અથવા ત્યાર 
પછીના કોઇ પણ કરના ગાળા માટે ખરીદનાર દ્વારા દાવામા ંસબંશંધત ઘટાર્ા સાથે બધં બેસવી 
જોઇએ અને ઘટાર્ા માટેના ંદાવાના આઉટપટુ કરની જવાબદારી સપ્લાયરની છે કે જેમા ં ITC 
માટે દાવામા ંસબંશંધત ઘટાર્ા માટેનો ખરીદનાર દ્વારા થતા દાવા સાથે બધં બેસે છે જેને આખરે 
સ્વીકારાય છે અને બનં્ને પક્ષોને જાણ કરવામા ંઆવે છે. 
 
પ્ર.33. નફા-રોધક પર્લુ ંશુ ંછે? 
ઉત્તર. CGST/SGST અશધશનયમના 171 ધારા અનસુાર, કોઇ પણ માલ અથવા સેવાઓ અથવા 
ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટના લાભના કોઇ પણ કરના દરમા ંઘટાર્ાને ડકિંમતમા ંવ્યાજબી ઘટાર્ાની રીત ે
ખરીદનારને મોકલી આપવામા ંઆવિે. ચકાસણી માટેની કોઇ પણ સત્તા તે સરકારની છે કે 
નોંધાયેલ વ્યન્તત દ્વારા જે ઇનપટુ કર જમા આપવામા ંઆવ્યો છે અથવા કરના દરમા ંઘટાર્ો કયો 
છે તે માલ અથવા સેવા અથવા જે બનેં્ન તેના દ્વારા આપવામા ંઆવેલ છે તે ખરેખર તેની ડકિંમતમા ં
ઘટર્ાને લીધે થત ુપરીણામ છે. 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  કર અને કરમાથંી મસુ્તત 
 
પ્ર.૧. GST લાગ ુકરવાની સતા કયાથંી પ્રાપ્ત થયેલ છે? 
ઉતર: બધંારણનો કાયદો 246A કે જે બધંારણ (101 મો સધુારો) એકટ 2016 દ્વારા રજૂ કરવામા ં
આવેલ તે સસંદ અને રાજય શવધાનસભા બનં્નેને GST શવષે કાયદા બનાવવા માટે સતા પરૂી પાર્ ે
છે એટલે કે સેન્ટ્રલ ટેક્ષ (CGST) અને સ્ટેટ ટેક્ષ (SGST) અથવા યશુનયન ટેરીટરી ટેક્ષ (UTGST). 
પરંત,ુ કાયદો 246 (A) ની કલમ 2 અને ધારો 269 (અ) સસંદને આંતર રાજય વેપાર તથા 
વાબણજય માટે કાયદો ઘર્વાની શવશિષ્ટ્ટ િન્તત પરૂી પાર્ે છે જેમ કે ઇન્ટ્ટીગે્રટેર્ ટેક્ષ (IGST) 
 
પ્ર.2. GST હઠેળ ટેકે્ષબલ ઘટના શુ ંછે? 
ઉતર: માલનો પરુવઠો અને/અથવા સેવાઓ. CGST અને SGST રાજયની અંદરના પરુવઠા 
(સપ્લાય) ઉપર તથા IGST આંતર-રાજય પરૂવઠા ઉપર લાદવામા ંઆવિે.  
 
પ્ર.૩. શુ,ં અવેજ ર્વના કરવામા ંઆવેલ પરૂવઠો પિ GST ના પરુવઠા કાયડકે્ષત્ર 
હઠેળ આવશે? 
ઉતર : હા. માત્ર એવા ડકસ્સાઓમા ંકે જે માલ GST કાયદાની અનસુબૂચ I હઠેળ અલગ કરેલો 
હોય. આવીજ  જોગવાઈ IGST કાયદામા ંતેમજ UTGST કાયદામા કરવામા ંઆવેલી છે. 
 
પ્ર.૪. રે્રીટેબલ સસં્થાઓ દ્વારા આપવામા ંઆવતી જરૂરી ર્ીજવસ્તઓુ શ ુકરપાત્ર 
પ્રવરૃ્ત છે? 
ઉતર. સપ્લાય કે જે GST હઠેળ કરપાત્ર બને તે માટે, જે લેવર્ દેવર્ છે તે જે તે કાયડ અથવા 
વેપારની વ્યાખ્યામા ંબધં બેસવુ ંજોઇએ. તેથી ચેરીટેબલ પ્રવશૃતઓ માટે સપ્લાયમા ંકોઈ જ આવી 
લેવર્ દેવર્ આવતી નથી તેથી તે GST હઠેળ આઅતુ ંનથી. 
 
પ્ર.5. જે લેવર્ િેવર્ છે તે માલ અથવા સેવાઓનો સપ્લાય બની શકે તેને કોિ 
જિાવી શકે છે? 
ઉતર : GST કાઉન્ન્ટ્સલની ભલામણે કેન્ટ્દ્ર અથવા રાજય સરકાર જે તે પ્રવશૃત માલનો સપ્લાય છે 
અને સેવાઓનો સપ્લાય નથી અથવા સેવાઓનો સપ્લાય છે અને માલનો સપ્લાય નથી અથવા 
માલ અને સેવાઓ બનં્નેમાથંી એકનો પણ સપ્લાય નથી તે જાહરે કરી િકે છે. 



પ્ર.6. સયંકુત સપ્લાય અને ર્મશ્ર સપ્લાય શુ ંછે? તેઓ બનેં્ન એકબીજાથી કેવી રીતે 
ણભન્ન છે? 
ઉતર. સયંકુત સપ્લાય તે એવો સપ્લાય છે કે જેમા ંબે અથવા તેથી વધ ુકરપાત્ર માલ અથવા 
સેવાઓ અથવા તેમના કોઇ પણ શમશ્રણનો સમાવેિ થાય છે, જેઓ કુદરતી કોસડમા ંઆવી જાય 
છે અને વેપારના સામાન્ટ્ય તબક્કામા ંએકબીજા સાથે જોર્ાણમા ંસપ્લાય કરવામા ંઆવે છે અન ે
જયા તેમાથંી એક તે મખુ્ય સપ્લાય છે. દાખલા તરીકે, ગ્રાહક ટેબલશવઝન સેટ ખરીદે છે અને તેને 
ટીવી સાથે વોરંટી અને મેઇનટેનન્ટ્સનો કરાર પણ આપવામા ંમળે છે ત્યારે આ જે સપ્લાય છે તે 
સયંકુત સપ્લાય છે. આ ઉદાહરણમા,ં ટીવીનો સપ્લાય તે મખુ્ય સપ્લાય છે , વોરંટી અને 
મેઇનટેનન્ટ્સ સેવા તે ગૌણ સેવા છે. 
 માલ અથવા સેવાઓ અને તેમાનંા કોઇ પણની કોઇ એકથી વધ ુકે જે એક બીજા સાથે 
એક જ ડકિંમતે એક સાથ ેકરવામા ંઆવતો વ્યન્તતગત સપ્લાય ત ેશમશ્ર સપ્લાય છે, જે સામાન્ટ્યપણે 
અલગથી સપ્લાય કરવામા ંઆવે છે. દા.ત એક દુકાનદાર પાણી ભરવાની બોટલો રેડરજરેટર 
સાથે વેચે છે. બોટલ્સ અને રેડરજરેટરની ડકિંમત સહલેાઇથી થઈ િકે છે અને અલગ રીતે વેચી 
િકાય છે. 
 
પ્ર.7. GST હઠેળ સયંકુત સપ્લાય અને ર્મશ્ર સપ્લાય કોને ર્િવામા ંઆવે છે? 
ઉતર. સયંકુત સપ્લાયમા ંમખુ્ય સપ્લાયને સપ્લાય તરીકે ગણવામા ંઆવે છે. શમશ્ર સપ્લાયને 
ચોક્કસ માલ અથવા સેવાઓ કે જેમા ંકર સૌથી વધ ુહોય છે તેના સપ્લાય તરીકે ગણવામા ંઆવે 
છે. 
 
પ્ર.8. શુ ંબધો જ માલ અને સેવાઓ GST હઠેળ કરપાત્ર છે?  
ઉતર. બધા જ માલ અને સેવાઓનો સપ્લાય કરપાત્ર છે શસવાય કે માનવ વપરાિ માટે 
આલ્કોહોબલક પીણ.ુ પેરોબલયમ ક્રુર્, હાઈ સ્પીર્ ડર્ઝલ, મોટર સ્પીરીટ ( સામાન્ટ્યપણે પેરોલથી 
ઓળખાય છે), કુદરતી ગેસ અને એશવએિન ટબાડઈન ઇંધણનો સપ્લાય તે ભશવષ્ટ્યની તારીખથી 
કરપાત્ર બનિે. GST કાઉન્ન્ટ્સલની ભલામણો ઉપર આ તારીખ સરકાર દ્રારા જણાવવામા ંઆવિે. 
 
પ્ર.9. રીવસડ ર્ાર્જનો અથડ શુ ંથાય છે? 
ઉતર. તેનો અથડ એમ છે કે સપ્લાયની જણાવવામા ંઆવેલ કેટેગરીના સદંભડમા ંકર ચકુવવાની 
જવાબદારી માલ અને સેવાઓ પરુી પાર્નારના બદલે માલ અને સેવાઓ મેળવનારની છે.  
પ્ર.10. શુ ંરીવસડ ર્ાર્જ તતં્ર માત્ર સેવાઓને જ લાગ ુપર્ે છે? 



ઉતર. ના, રીવસડ ચાર્જ માલ અને સેવાઓ બનેં્નના સપ્લાયને લાગ ુપર્ે છે, જે પ્રમાણ ે GST 
કાઉન્ન્ટ્સલની ભલામણો ઉપર સરકાર દ્વારા સબૂચત કરવામા ંઆવ્ય ુછે તે પ્રમાણે. 
 
પ્ર.11. વિ નોંધાયેલા વેપારીઓ પાસેથી માલ ખરીિવામા ંઆવે તો શુ ંઅસરો થઈ 
શકે છે? 
ઉતર: વણ નોંધાયેલા વ્યન્તતઓ પાસેથી સપ્લાય મળેવવાના ડકસ્સામા ંજે વ્યન્તતઓ માલ અથવા 
સેવાઓ મેળવે છે તેઓ રીવસડ ચાર્જ તતં્ર હઠેળ કર ચકુવવાને પાત્ર બને છે. 
 
પ્ર.12. સપ્લાયર અને મેળવનાર ર્સવાય શુ ં બીજુ ં કોઈ વ્યસ્તત GST હઠેળ કર 
ચકુવવાને પાત્ર છે? 
ઉતર. હા, કેન્ટ્દ્ર/રાજય સરકાર સેવાઓની કેટેગરીઓને દિાડવી િકે છે કે જેને ઇલેકરોશનક કોમસડ 
ઓપરેટર દ્વારા ચકુવવામા ંઆવિે, જો આવા સેવાઓને તેના દ્રારા સપ્લાય કરવામા ંઆવે છે 
અને કાયદાની બધી જ જરૂરીયાતો  આવા ઇલેકરોશનક કોમસડ ઓપરેટરને લાગ ુકરવામા ંઆવે 
છે કારણકે આવી સેવાઓ પરુી પાર્વાના સબંધંમા ંકર ચકુવવા માટે તે વ્યન્તત જવાબદાર છે. 
 
પ્ર.13. સયંોજન યોજના (કંપોઝીશન સ્કીમ) હઠેળ કર ભરવાના ર્વકલ્પની મયાડિા 
શુ ંછે? 
ઉતર : સયંોજન યોજના હઠેળ, નાણાકીય વષડમા ંએકંદરે વકરો રૂ. પચાસ લાખ હોવો જોઇએ. 
સયંોજન યોજનાનો લાભ ચાલ ુનાણાડકય વષડમા ંમેળવી િકાય છે જો ટનડઓવર 50 લાખ હોય 
તો. 
 
પ્ર.14. સયંોજન યોજના માટે કરના િર શુ ંછે? 
ઉતર. જુદા જુદા કે્ષત્રો માટેના દર જુદા જુદા છે. માલના સપ્લાયરના સામાન્ટ્ય ડકસ્સામા ં( એટલેકે 
વેપારીઓ), રાજય અથવા કેન્ટ્દ્ર પ્રિાશસતમા ં સયંોજન દર ટનડઓવરના ૦.5% છે.સયંોજન 
યોજનાનો શવકલ્પ લેનાર વ્યન્તત જો ઉત્પાદક છે તો તેનો દર રાજય અથવા કે.પ્રમા ંટનડઓવરના 
1% છે. રેસ્ટોરન્ટ્ટ સેવાઓના ડકસ્સામા ંતે રાજય અથવા કે.પ્ર.મા ંટનડઓવરના 2.5% છે. આ દરો 
એક જ કાયદા હઠેળ છે અને આ જ દર બીજા કાયદાઓમા ંપણ લાગ ુપર્િે. તેથી લાગ ુપર્તા 
સયંોજન દરો (CGST અને SGST/UTGST હઠેળ) સપ્લાયરો, ઉત્પાદકો અને રેસ્ટોરન્ટ્ટ સેવાઓ 
માટે અનકુ્રમે  1%, 2% અને 5% હિે. 



પ્ર.15. સયંોજના યોજના મેળવતો એક વ્યસ્તત નાિાદકય વર્ડમા ંએક આખા વર્ડના 
ર્ાળામા ં50 લાખ રૂર્પયાન ુટનડઓવર પસાર કરે છે એટલે કે કદહ શકાય કે તેન ુ
ટનડઓવર 50 લાખ દર્સેમ્બરમા ંપસાર થશે? શુ ંતેને સયંોજન યોજના હથેળ બાદકના 
વર્ડમા ંએટલે કે 31 મી માર્ડ સધુી કર ચકુવવા િેવામા ંઆવશે? 
ઉતર, ના. જે શવકલ્પ સ્વીકારવામા ંઆવ્યો છે તે તેજ ડદવસે પરુો થઈ જિે જયારે તે નાણાડકય 
વષડ દરમ્યાન તેન ુકુલ ટનડઓવર 50 લાખ રૂશપયાશથ વધી જાય છે. 
 
પ્ર.16. શુ ંકરપાત્ર વ્યસ્તત, કે જેની પાસે ઘિી બધી નોંધિીઓ છે, તે તેની માત્ર 
થોદર્ નોંધિીઓ માટે સયંોજન યોજના માટેનો ર્વકલ્પ પસિં કરવા માટે પાત્ર 
ઠરશે? 
ઉતર. બધા જ નોંધાયેલ વ્યન્તતઓ કે જેમની પાસે એકસમાન પમેનન્ટ્ટ એકાઉન્ટ્ટ નબંર છે (PAN) 
તેઓ સયંોજન યોજના માટેનો શવકલ્પ પસદં કરી િકે છે. જો એક નોંધાયેલ વ્યન્તત સામાન્ટ્ય 
યોજના માટેનો શવકલ્પ પસદં કરે છે તો બાડકના બધા જ સયંોજન યોજના માટે ગેરલાયક બને 
છે. 
 
પ્ર.17. શુ ંસયંોજન યોજનાનો લાભ ઉત્પાિક અને સેવા પરુી પાર્નાર દ્વારા મેળવી 
શકાય છે? 
ઉતર. હા, સામાન્ટ્યપણે ઉત્પાદક સયંોજન યોજના માટેના શવકલ્પને પસદં કરી િકે છે. તેમ છતા,ં 
માલના ઉત્પાદક, કે જેમને GST કાઉન્ન્ટ્સલની ભલામણો ઉપર સબૂચત કરવામા ંઆવિે, તેઓ આ 
યોજનાના શવકલ્પને પસદં કરી િકતા નથી. આ યોજના સેવા કે્ષત્ર માટે ઉપલબ્ધ નથી શસવાય 
કે રેસ્ટોરન્ટ્ટસ. 
 
પ્ર.18. સયંોજન યોજનાનો ર્વકલ્પ પસિં કરવા માટે કોિ લાયક નથી? 
ઉતર શવસ્તતૃપણે જોઇએ તો નોંધાયેલ વ્યન્તતઓની પાચં કેટેગરીઓ સયંોજન યોજનાનો શવકલ્પ 
પસદં કરવા માટે લાયક નથી. તેઓ છે: 

I. રેસ્ટોરન્ટ્ટ સેવાઓ શસવાયની સેવાઓના સપ્લાયર 
II. CGST કાયદો, SGST કાયદો/UTGST કાયદા હઠેળ કરપાત્ર ન હોય તેવા માલના 

સપ્લાયર. 
III. માલના આંતર-રાજય સપ્લાયર 
IV. ઇલેકરોશનક કોમસડ ઓપરેટર મારફતે માલને સપ્લાય કરનાર વ્યન્તત 



V. ચોક્કસ સબૂચત કરેલ માલના ઉત્પાદક 
 
પ્ર.19. શુ ંનોંધાયેલ વ્યસ્તત સયંોજન યોજના હઠેળ ઇનપટુ ટેક્ષ કેદર્ટનો િાવો કરી 
શકે છે? 
ઉતર. ના નોંધાયેલ વ્યન્તત સયંોજન યોજના હઠેળ ઇનપટુ ટેક્ષ કેડર્ટનો દાવો કરવા માટે લાયક 
નથી. 
 
પ્ર. 20. ગ્રાહક કે જે સયંોજન યોજના હઠેળ નોંધાયેલ વ્યસ્તત પાસેથી ખરીિે છે તે 
સયંોજન કરને ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રદર્ટ તરીકે િાવો કરી શકે છે? 
ઉતર. ના, ગ્રાહક કે જે સયંોજન યોજના હઠેળ નોંધાયેલ વ્યન્તત પાસેથી માલ ખરીદે છે તે સયંોજન 
ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટ માટે લાયક નથી કારણકે સયંોજન યોજના સપ્લાયર તે કરન ુ બબલ આપી 
િકતો નથી. 
 
પ્ર.21. શુ ંસયંોજન કરને ગ્રાહક પાસેથી વસલુી શકાય છે? 
ઉતર: ના, નોંધાયેલ વ્યન્તત સયંોજન યોજનાની હઠેળ કર એકશત્રત કરવા માટે પરવાશનત નથી. 
તેનો અથડ એમ કે સયંોજન યોજનાના સપ્લાયર કરન ુબબલ આપી િકતા નથી. 
 
પ્ર.22.  સયંોજન યોજનાની પાત્રતા નક્કી કરવા માટે ‘કુલ ટનડઓવર’ ની ર્િતરી 
કેવી રીતે કરવામા ંઆવશે? 
ઉતર: ’ કુલ વકરો’ ની ગણતરી કરવાની કાયડ પધધશત કલમ 2(6) મા ંઆપેલ છે. તે પ્રમાણે ’ 
કુલ વકરો’ નો અથડ એક જ PAN ધરાવતા વ્યન્તતની ’બધા બાહ્ય પરુવઠાની ડકિંમત’ ( કરપાત્ર 
પરુવઠા + છૂટ પરુવઠા + શનકાસ+ આંતર-રાજય પરુવઠો) અને જેમાથંી સેન્ટ્રલ કર (CGST) 
રાજય કર (SGST) યશુનયન ટેરેટરી કર (UTGST) અને સકંબલત કર (IGST) અને રાહત છૂટ 
હઠેળ લાગ ુકરેલ કર. તેમજ ઇનવર્ડ સપ્લાય કે જેમા ંકર જે રીવસડ ચાર્જ હઠેળ કરપાત્ર છે, તેમને 
’કુલ ટનડઓવર’ ની ગણતરીમા ંલેવામા ંઆવતા નથી.  
 
પ્ર.23. કરપાત્ર વ્યસ્તત જો શરતભરં્ કરે અને તે સયંોજન યોજના હઠેળ કર ભરવાને 
લાયક નથી તેને શુ ંર્શક્ષાત્મક પદરિામ ભોર્વવા પર્ે ? 



ઉતર જો કરપાત્ર વ્યન્તત કે જે સયંોજન યોજના હઠેળ કર ભરે છે અને તે આ યોજના હઠેળ કર 
ભરવા માટે લાયક નથી તો તે વ્યન્તત દંર્ને પાત્ર ઠરે છે અને કર તેમજ દંર્ નત્ક્ક કરવા માટે 
કલમ 73 અથવા 74 ના ંશવધાન લાગ ુપર્િે. 
 
પ્ર.24. શુ ંGST કાયિો સરકારને GST લાગ ુકરવાથી સપ્લાયમાથંી મકુત રહવેા 
સરકારને સક્ષમ કરે છે? 
ઉતર. હા, GST કાઉન્ન્ટ્સલની ભલામણથી માલ અથવા સેવાઓ અથવા બનેં્નની ઉપર જાહરે 
ડહતમા,ં કેન્ટ્દ્ર અથવા રાજય સરકાર સપંણુડપણે અથવા આંશિતપણે , સપંણુડપણે મકુત અથવા 
િરતોને આધીન કરમાથંી મનુ્તત આપી િકે છે. વધમુા ંસરકાર અપવાદરૂપ કુદરતની પડરન્સ્થશતમા ં
, ખાસ હુકમથી કોઈ પણ માલ અથવા સેવાઓ અથવા બનેં્ન ઉપર મનુ્તત આપી િકે છે. તે SGST 
કાયદા અને UTGST કાયદામા ંપણ આપવામા ંઆવેલ છે કે CGST કાયદા હઠેળ આપવામા ં
આવેલ કોઈપણ મનુ્તત તે આ કાયદા હઠેળ મનુ્તતને પાત્ર બનિે. 
 
પ્ર.25. માલ અથવા સેવાઓ અથવા બનેં્ન ઉપર સપંિુડપિે કર મસુ્તત આપવામા ં
આવેલ છે તેવી વ્યસ્તત શુ ંકર ચકુવી શકે છે? 
ઉતર. ના, જે વ્યન્તત મનુ્તત પામેલ માલ અથવા સેવાઓ અથવા બનેં્ન સપ્લાય કરે છે તેઓ લાગ ુ
દરથી વધારાનો કર એકશત્રત કરી િકતા નથી. 
 

********* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. રજીસ્રેશન (નોંધિી) 
 

પ્ર.1. જીએસટી રજજસ્રેશન મેળવવાના કયા લાભ છે? 

ઉત્તર: ગડુ્સ એન્ટ્ર્ સશવિસ ટેતસ (જીએસટી) વ્યવસ્થા હઠેળ રજીસ્રેિન કરાવવાથી કારોબારની 
નીચે પ્રમાણે લાભ મળિેેઃ 

• કાયદાની દ્રન્દ્ષ્ટ્ટએ માલ-સામાન અથવા સેવાઓ પરૂી પાર્નાર (સપ્લાયર) તરીકે 
માન્ટ્યતા મળે છે. 

• મેળવેલ માલસામાન કે સેવાઓ પર ચકૂવેલ કરનો યોગ્ય ડહસાબ રાખવામા ંઆવે 
તે માલ સામાન કે સેવાઓ અથવા બનેં્ન પરૂી પાર્તી વખતે ચકૂવવાના થતા કર 
ભરવામા ંઉપયોગી થાય છે. 

• કાયદાની દ્રન્દ્ષ્ટ્ટએ તેમના ખરીદદાર પાસેથી વેરો વસલૂ કરવા માટે અશધકૃત થઈ 
િકે છે અને માલ-સામાન કે સેવાઓ પર ચકુવવામા ં આવેલા વેરાની કે્રડર્ટ 
ખરીદદાર અથવા પ્રાપ્તકતાડઓને આપવા અશધકૃત કરે છે. 

• જી એસટી કાયદા હઠેળ શવશવધ પ્રકારના લાભો અને સવલતો માટે યોગ્ય બનાવે 
છે. 

 
 

પ્ર.2. શુ ંજીએસટી રજજસ્રેશન વર્ર કોઈ વ્યસ્તત આઈટીસીનો િાવો કરી શકે છે? 

ઉત્તર: ના, જીએસટી રત્જસ્રેિન વગર કોઈ પણ વ્યન્તત તેના ગ્રાહકો પાસેથી જીએસટી વસલુ કરી 
િકતા નથી કે પોતાના દ્વારા ચકુવવામા ંઆવેલા જીએસટી કરનો આઈટીસીનો દાવો કરી િકતા 
નથી. 
 

પ્ર.3.  રજજસ્રેશન (નોંધિી)ની અમલી તારીખ કઈ રહશેે? 

ઉત્તર: જ્યારે વ્યન્તત રત્જસ્રેિન (નોંધણી) માટે જવાબદાર બને તેના ત્રીસ (30) ડદવસમા ં
રત્જસ્રેિન માટે અરજી કરવામા ંઆવે તો રત્જસ્રેિનની અસરકારક તારીખ જે ડદવસ ેનોંધણી 
માટે જવાબદાર થયો તે ડદવસથી ગણાિે. 
 

જે ડકસ્સામા ં રજીસ્રેિન માટે જવાબદાર થયા ની તારીખથી ૩૦ ડદવસ બાદ અરજી કરવામા ં
આવી હિે તો રત્જસ્રેિનની અસરકારક તારીખ જે ડદવસ ેનોંધણી કરવામા ંઆવી હોય તે તારીખ 
ગણાિ.ે 
  



જે ડકસ્સામા ંકર મનુ્તત ની મયાડદા દરમ્યાન સ્વેચ્છાએ નોંધણી કરાવેલ હિે તો રત્જસ્રેિનની 
અસરકારક તારીખ જે ડદવસ ેનોંધણી કરવામા ંઆવી હોય તે તારીખ ગણાિે. 
 

પ્ર.4.  કઈ વ્યસ્તતઓ મોર્લ જીએસટી કાયિા અંતર્ડત રજજસ્રેશન લેવા માટેની 
જવાબિારી ધરાવે છે? 

ઉત્તર: સીજીએસટી/એસજીએસટી ધારા, 2017ની કલમ 22 પ્રમાણે દરેક સપ્લાયર (તેમના એજન્ટ્ટ 
સડહત) કે જેઓ  કરપાત્ર માલસામાન અને/અથવા સશવિશસસની કરપાત્ર સપ્લાય કરે છે અન ે
નાણાકીય વષડમા ંતેમનુ ંસયંતુત ટનડ ઓવર વીસ લાખ રૂશપયાની અસરકારક મનુ્તત મયાડદાથી 
વધી જાય છે અથવા રાજ્ય કે કેન્ટ્દ્ર િાશસત ડદલ્હી અથવા પુડુંચેરી શવસ્તાર કે રાજ્યમા ંઆ માટે 
પોતાની નોંધણી કરાવવી જરૂરી બને છે, જયા ંકરપાત્ર સપ્લાય કરવામા ંઆવે છે. 
 

અબગયાર જેટલા ખાસ કેટેગરીના રાજ્યોના ડકસ્સામા ં (ભારતના બધંારણની કલમ 
279,એ(4)(જી)મા ંદિાડવવામા ંઆવ્યા પ્રમાણે) રત્જસ્રેિનની જવાબદારી માટેની મયાડદા દસ લાખ 
રૂશપયા છે. 
 

આ ઉપરાતં કાયદાની કલમ 24મા ંકેટલાક સપ્લાયસડની કેટલીક કેટેગરીઓને દિાડવવામા ંઆવેલ 
છે, જેઓ દિાડવવામા ંઆવેલી રૂશપયા 20 લાખની મયાડદા કરતા ઓછા પ્રમાણમા ંતેમનુ ંસયંતુત 
ટનડઓવર ધરાવતા હોય તો પણ તેઓએ રત્જસ્રેિન કરાવવાનુ ંરહિેે.  

 

બીજીબાજુ કાયદાની કલમ 23 પ્રમાણે ખેડતૂોને તેમના કૃશષ ઉત્પાદન સપ્લાય કરવા માટે તેમજ 
કોઈ પણ વ્યન્તત બબન કર પાત્ર માલ સામાન અને/અથવા સેવાઓ પરૂી પાર્તો હોય તો જીએસટી 
કાયદા અંતગડત રત્જસ્રેિન માટેની જવાબદારી ધરાવિે નહીં. 
 

પ્ર.5.  કુલ ટનડઓવર શુ ંછે? 

જવાબ. સીજીએસટી/એસજીએસટી ધારાની કલમ 2(6) પ્રમાણે સયંતુત ટનડઓવરમા ં નીચે 
પ્રમાણેના સમસ્ત મલૂ્યનો સમાવેિ થાય છેેઃ 
(i) તમામ કરપાત્ર સપ્લાય(પરુવઠો) 

(ii) મનુ્તત મેળવેલા તમામ કરપાત્ર સપ્લાય 

(iii) માલાસામાન અને/અથવા સેવાની શનકાસો, અન ે

(iv) સમાન PAN ધરાવનાર એક વ્યન્તત દ્વારા તમામ ઈન્ટ્ટર-સ્ટેટ સપ્લાઈ 

 
 



ઉપરોતત મલુ્યની ગણતરી સમગ્ર ભારતના ધારણે થિે અને સીજીએસટી ધારો, એસજીએસટી 
ધારો, યટુીજીએસટી ધારો, અને આઈજીએસટી ધારો અંતગડત વસલુતામા ં આવતા કરવેરાનો 
સમાવેિ થતો નથી. સયંતુત ટનડઓવરમા ં કરપાત્ર વ્યન્તત દ્વારા તમામ પરુવઠાનો સમાવેિ 
કરવામા ંઆવિે, જેમા ંતેમના વતી અથવા તેમના શપ્રન્ટ્સીપાલ સપ્લાયર વતી કરવામા ંઆવલે 
દરેક સપ્લાયનો સમાવેિ કરવામા ંઆવિે. 
ડરવસડ ચાર્જને આધારે કરવેરાની વસલુાતને આધારે અને ઈનવર્ડ સપ્લાયની ડકિંમતો તથા 
સપ્લાયના મલૂ્યનો સમસ્ત ટનડઓવરમા ંસમાવેિ થતો નથી. 
 

જોબ વકડ પણૂડ થયા બાદ માલસામાનના મલૂ્યનો જોબ-વકડરના ટનડઓવરમા ંસમાવેિ થતો નથી. 
તે શપ્રન્ટ્સીપાલ સપ્લાયર દ્વારા સપ્લાય કરવામા ંઆવેલ છે તેમ ગણતરી કરવામા ંઆવિે અને 
તે મખુીઆના ટનડઓવરમા ંસમાવેિ કરવામા ંઆવિે. 
 

પ્ર.6. એવા કયા દકસ્સા છે કે જેમા ંરજજસ્રેશન ફરજીયાત છે? 

જવાબ.સીજીએસટી/એસજીએસટી ધારાની કલમ 24 પ્રમાણ ે વ્યન્તતઓની નીચ ે પ્રમાણેની 
કેટેગરીઓમા ં કોઈ પણ મયાડદા નક્કી કરવામા ંઆવેલ હોય તો પણ ફરત્જયાત રત્જસ્રેિન 
કરવાની જરૂર રહિેેેઃ 

i) એવી વ્યન્તતઓ કે જે આંતર રાજ્ય કરપાત્ર સપ્લાય કરે છે. 
ii) ઔપચાડરક કરપાત્ર વ્યન્તતઓ 

iii) એવી વ્યન્તતઓ જેને રીવસડ ચાર્જ હઠેળ કર ચકુવવાનો થાય છે. 
iv) કલમ 9 ની પેટાકલમ (5) અંતગડત ઈલેતરોશનક કોમસડ ઓપરેટસે કર ચકુવણી કરવી જરૂરી 

હોય. 
v) બબન-રહવેાસી કરપાત્ર વ્યન્તતઓ છે; 

vi) વ્યન્તતઓએ કલમ 51 હઠેળ કર કપાત જરૂરી બને છે. 
vii) વ્યન્તતઓ કે જે અન્ટ્ય રત્જસ્ટર્ડ વ્યન્તતઓના પ્રશતશનશધ તરીકે અથવા અન્ટ્ય રીતે માલ 

સામાન અને/અથવા સેવાઓ પરૂી પાર્તા હોય. 

viii) ઈનપટુ સશવિસ ડર્સ્રીબ્યટુર (કાયદા હઠેળ અલગથી રત્જસ્ટર્ડ થયેલ હોય અથવા ન હોય); 

ix) એવી વ્યન્તત કે જે કલમ 52 હઠેળ કર એકશત્રત કરવી જરૂરી બને છે. 
x) દરેક ઈલેતરોશનક કોમસડ ઓપરેટર 

xi) દરેક વ્યન્તત ઓનલાઈન માડહતી અને ર્ેટા ભારતની બહારના સ્થળથી રીરાઈવલ 
સશવિસન ે

આધારે ભારતમા ંએક વ્યન્તતને, રત્જસ્ટર્ડ વ્યન્તત શસવાયને પરૂી પાર્વામા ંઆવે છે. 



xii) બીજા કેટલીક વ્યન્તતઓ અથવા વ્યન્તતઓના સમહૂ કે જે કાઉન્ન્ટ્સલની ભલામણો અનસુાર 
કેન્ટ્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકાર તરફથી સબૂચત કરવામા ંઆવે. 
 

પ્ર.7. જીએસટી કાયિા અનસુાર રજજસ્રેશન લેવા માટે સમય મયાડિા શુ ંછે? 

ઉત્તર: રત્જસ્રેિન માટે જવાબદાર બને તે તારીખથી 30 ડદવસની અંદર વ્યન્તતએ રત્જસ્રેિન 
કરાવવાનુ ં રહિેે, એ રીતે કે રત્જસ્રેિનના ં નીશત શનયમોમા ં નક્કી કરવામા ં આવેલ િરતોની 
જોગવાઈઓ પ્રમાણે, કેઝયઅુલ ટેતસેબલ વ્યન્તત અને નોન-રેશસર્ેન્ટ્ટ ટેતસેબલ વ્યન્તતએ કારોબાર 
િરૂ કરતા પહલેા ઓછામા ંઓછા 5 ડદવસ અગાઉ રત્જસ્રેિન કરાવવુ ંજરૂરી બને છે. 
 

પ્ર.8. કોઈ વ્યસ્તત ર્વર્વધ રાજ્યોમા ંએક જ પાન હઠેળ સરં્ાલન કરતી હોય તો તે 
શુ ંએક જ રજજસ્રેશન સાથે કામ કરી શકશે? 

ઉત્તર: ના, દરેક વ્યન્તત જે રત્જસ્રેિન માટે જવાબદાર હોય છે તેમણે દરેક રાજ્યમા ંજ્યા ં તે 
કારોબારનુ ં સચંાલન થતુ ં હોય ત્યા ં અલગ રત્જસ્રેિન લેવુ ં જરૂરી બને છે. અને તેઓ 
સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયદાની કલમ 22ની પેટા-કલમ (1) પ્રમાણે જીએસટી ચકુવણી કરવા 
જવાબદાર છે. 
 

પ્ર.9.  એક વ્યસ્તત એક જ રાજ્યમા ંએક કરતા વધારે કારોબારી વટીકલ્સ ધરાવતી 
હોય તો શુ ંતે અલર્-અલર્ રજજસ્રેશન લઈ શકે છે? 

ઉત્તર: હા, કલમ 25ની પટેા કલમ (2)ની જોગવાઈની િરતો પ્રમાણે વ્યન્તત એક રાજ્યમા ંદરેક 
કારોબારના વટીકલ માટે અલગથી રત્જસ્રેિન મેળવી િકે છે, જે ચોક્કસ િરતોને આશધન છે. 
 

પ્ર.10.  કોઈ વ્યસ્તત એક જ રાજ્યમા ંએક કરતા વધારે ણબઝનેસ વટીકલ્સ ધરાવતી 
હોય તો શુ ંતે સ્વૈલ્છછક રીતે અલર્-અલર્ રજજસ્ટેશન કરાવી શકે તેવી જોર્વાઈ 
છે ભલે ને તે જીએસટી ભરવા પાત્ર ન હોય? 

ઉત્તર: હા, કલમ 25 ની પટેા-કલમ (3) પ્રમાણે કલમ-22 હઠેળ રત્જસ્રેિન લેવા પાત્ર ન હોય તે 
વ્યન્તત પોતે સ્વેચ્છાએ રત્જસ્રેિન લઈ િકે છે અને રત્જસ્ટર્ડ કરપાત્ર વ્યન્તતને લાગ ુપર્તી તમામ 
જોગવાઈ આ પ્રકારની વ્યન્તતને લાગ ુપર્ે છે. 
 

પ્ર.11. શુ ંરજજસ્રેશન મેળવવા માટે પમડનન્ટ્ટ એકાઉન્ટ્ટ નબંર (પીએએન) ધરાવવો 
ફરજજયાત છે? 



ઉત્તર: હા, સીજીએસટી/એસજીએસટી ધારાની કલમ 25(6) પ્રમાણે દરેક વ્યન્તત આવક વેરા 
ધારો,1961 (1961ની 43)ના કાયદા પ્રમાણે ઈસ્ય ુથયેલા પાન નબંર પ્રમાણે હોવા જરૂરી છે. 
 

તેમ છતા,ં ઉપરોતત કલમ 25(6) ની જોગવાઈ મજુબ જે વ્યન્તત કલમ 51 મજુબ કર કપાત માટે 
જવાબદાર છે, તે પાન ન ેબદલે આયકર શવભાગે ફાળવેલ કર કપાત અને વસલૂાત ખાતા નબંર 
ધરાવતો હોય તો તે રત્જસ્રેિન માટે હકદાર રહિેે.  

 

દિાડવવામા ંઆવ્યા પ્રમાણે અન્ટ્ય કોઈ દસ્તાવેજને આધારે મજૂંર કરવામા ંઆવેલા રત્જસ્રેિન 
સાથે બબન-રહવેાસી કરપાત્ર વ્યન્તત માટે કલમ 25(7) પાન પ્રમાણે ફરત્જયાત નથી. 
 

પ્ર.12.  આ કાયિા હઠેળ દર્પાટડ મેન્ટ્ટ સબંરં્ધત અર્ધકારી દ્વારા કોઈ વ્યસ્તતને 
રજજસ્રેશન માટે શુ ંસઓુ-મોટો પ્રદક્રયા કરી શકાશે? 

ઉત્તર: હા. કલમ 25ની પટેા-કલમ(8)ની િરત કે જ્યારે કોઈ વ્યન્તત આ કાયદા હઠેળ રત્જસ્રેિન 
લેવા માટે યોગ્ય હોય અને રત્જસ્રેિન લેવામા ં શનષ્ટ્ફળ ગયેલા હોય ત્યારે સબંશંધત અશધકારી, 
મોર્ેલ જીએસટી કાયદા અંતગડત લેવામા ંઆવતા અથવા લઈ િકાય તેવા કોઈ પણ પગલા,ં 
અથવા સબંશંધત સમયે લાગ ુકોઈ પણ અન્ટ્ય કાયદાના પક્ષપાત વગર, સબૂચત કરેલી જોગવાઈ 
પ્રમાણે આ પ્રકારની વ્યન્તતને રત્જસ્રેિન કરવા માટે કાયડવાહી કરી િકે છે. 
 

પ્ર.13. સબંરં્ધત/ઉણર્ત અર્ધકારી રજજસ્રેશનની અરજીને નકારી શકે છે? 

ઉત્તર: હા, સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયદાની કલમ 25ની પેટા-કલમ 10ની િરતો પ્રમાણે યોગ્ય 
અશધકારી ચકાસણી બાદ નોંધણી માટેની અરજીને નકાલી િકે છે. 
 

પ્ર.14.  શુ ંકોઈ વ્યસ્તતને આપવામા ંઆવેલા રજજસ્રેશન કાયમી છે? 

ઉત્તર: હા, જો રત્જસ્રેિન સટીડફકેટ પરત કરવામા ંન આવેલ હોય, રદ્દ કરવામા ંન આવેલ હોય, 

પાછ ંલેવામા ંન આવ્યુ ંહોય કે સસ્પેન્ટ્ર્ કરવામા ંન આવેલ હોય તો એકવાર આપવામા ંઆવેલ 
રત્જસ્રેિન કાયમી છે. 
 

પ્ર.15. જીએસટી અંતર્ડત યએુનના ર્વભાર્ોને રજજસ્રેશન મેળવવુ ંશુ ંજરૂરી છે? 

ઉત્તર: હા, સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયદાની કલમ 25(9)ની િરતો પ્રમાણે યએુનના દરેક 
શવભાગો, શવદેિી એલચી કચેરી અથવા શવદેિી દૂતાવાસ અને સબૂચત કરેલા અન્ટ્ય વ્યન્તતઓના ં
સમહૂોને જીએસટી પોટડલ અંતગડત યશુનક આઈર્ેન્ટ્ટીડફકેિન નબંર લેવા જરૂરી છે. આવા આઈર્ીનુ ં
બધંારણ જીએસટીઆઈએન માળખાને અનરુૂપ રાજ્યોમા ંસમાન રીતે રહિેે તેમ જ કેન્ટ્દ્ર તથા 



રાજ્યો માટે સામાન્ટ્ય રહિેે. આ યઆુઈએન તેમના દ્વારા પ્રાપ્ત માલસામાન અને સેવાઓના 
માન્ટ્ય પરુવઠા પર ચકુવવામા ંઆવેલા વેરાઓને ડરફન્ટ્ર્ માટે દાવા કરવાની જરૂર રહિેે, અન ે
અન્ટ્ય કોઈ ઉદે્દિ માટે માન્ટ્યતા ધરાવી િકે છે. 
પ્ર.16. યએુન સસં્થાઓને સપ્લાય કરતા કરપાત્ર વ્યસ્તતઓની જવાબિારીઓ શુ ં
રહશેે? 

ઉત્તર: આ પ્રકારની સસં્થાઓને પરુવઠો પરૂો પાર્નાર કરપાત્ર વ્યન્તતઓથી તે અપેબક્ષત છે કે 
તેઓ પોતાના ઇનવોઈસ ઉપર યઆુઈએન દિાડવે અને આવા સપ્લાયને બીજા કરપાત્ર વ્યન્તતને 
સપ્લાય કરનાર રત્જસ્ટર્ડ વ્યન્તત (બી2બી) તરીકે ગણે અને સબંશંધત ઇનવોઈસ તે સપ્લાયર 
અપલોર્ કરે. 
 

પ્ર.17.  શુ ંસરકારી સસં્થાઓએ રજજસ્રેશન લેવુ ંજરૂરી છે? 

ઉત્તર: સબંશંધત રાજ્યના કર સત્તાવાળાઓ જીએસટી પોટડલ મારફતે યશુનક આઈર્ેન્ટ્ટીડફકેિન 
નબંર (આઈર્ી) સરકારી સત્તાવાળાઓ/પીએસયનેુ આપવામા ંઆવિે, તેથી જીએસટી રજીસ્રેિન 
મેળવવા જવાબદાર રહિેે નહી  જે તેમના જીએસટી માલના ંસપ્લાય માટે નહીં પણ આંતર-
રાજ્ય ખરીદી કરવા માટે હોય છે. 
 

પ્ર.18. ઔપર્ાદરક કરપાત્ર વ્યસ્તત કેટલા છે? 

ઉત્તર: સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયદાની કલમ 2(20)મા ંએવી વ્યન્તતને વ્યાખ્યાશયત કરવામા ં
આવેલી છે કે જેને માલસામાન અને/અથવા સેવાઓ કારોબારના શવકાસ માટે સપ્લાય કરવામા ં
આવેલ છે, જ્યા ંમખુ્ય વ્યન્તત અથવા એજન્ટ્ટ અથવા અન્ટ્ય કોઈ પણ રાજ્ય કે કેન્ટ્દ્ર િાશસત 
પ્રદેિમા ંઅન્ટ્ય ક્ષમતા ધરાવતા હોય છે, જ્યા ંકારોબાર માટે કોઈ ચોક્કસ સ્થળ શનધાડરીત હોત ુ ં
નથી. 
 

પ્ર.19.  ણબન ર્નવાસી ભારતીય (નોન-રેર્સર્ેન્ટ્ટ) કરપાત્ર વ્યસ્તત કોિ છે? 

ઉત્તર: સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયદાની કલમ 2(77) પ્રમાણે મખુ્ય વ્યન્તત અથવા એજન્ટ્ટ 
અથવા અન્ટ્ય કોઈ ક્ષમતાને આધારે માલસામાન અને/અથવા સેવાઓના પરુવઠા માટે સામેલ 
હોય તેવા વ્યવહારોની પ્રાસબંગક જવાબદારી ધરાવતી કોઈ પણ બબન-શનવાસી કરપાત્ર વ્યન્તત. 
 

પ્ર.20. ઔપર્ાદરક કરપાત્ર વ્યસ્તત અને નોન-રેર્સર્ેન્ટ્ટ કરપાત્ર વ્યસ્તતઓને 
આપવામા ંઆવતા રજીસ્રેશન સટીદફકેટની પ્રમાણિત સમય મયાડિા શુ ંછે? 



ઉત્તર: કાયદાની કલમ 27(1)ની િરતો પ્રમાણે કેઝયઅુલ કરપાત્ર વ્યન્તતને રત્જસ્રેિન સટીડફકેટ 
ઈસ્ય ુ કરવામા ંઆવેલ હોય, અથવા બબન-શનવાસી કરપાત્ર વ્યન્તત રત્જસ્રેિન માટે અરજીના 
ચોક્કસ સમયગાળાને લઈ માન્ટ્યતા ધરાવિે અથવા રત્જસ્રેિનની અમલી તારીખથી 90 ડદવસ 
માટે પ્રમાબણત રહિેે. અલબત સબૂચત અશધકારી આ પ્રકારના કરપાત્ર વ્યન્તતની શવનતંીથી આ 
સમયગાળામા ં90 ડદવસથી વધારે ન હોય તે રીતે લબંાવી, આ પ્રકારની કર માન્ટ્યતા ચોક્કસ 
અવશધ સધુી લબંાવી િકાય છે. 
 

પ્ર.21. ઔપર્ાદરક કરપાત્ર વ્યસ્તત અને ણબન-ર્નવાસી કરપાત્ર વ્યસ્તતઓએ 
રજજસ્રેશન મેળવતી વખતે કોઈ એર્વાન્ટ્સ કર ચકૂવવાનો રહશેે? 

ઉત્તર: હા, જ્યારે સામાન્ટ્ય કરદાતા વ્યન્તત રત્જસ્રેિન મેળવવા કોઈ પણ આગોતરી ચકુવણી ન 
કરે ત્યારે ઔપચાડરક કરપાત્ર બનતી વ્યન્તત અથવા બબન-રહવેાસી કરપાત્ર વ્યન્તતએ કલમ 
27(2)ની િરતો પ્રમાણે જે સમયગાળા માટે રત્જસ્રેિનની માગણી કરવા આ પ્રકારની જવાબદાર 
વ્યન્તત અંદાજીત કરની સમાન રકમથી આગોતરી ચકુવણીના સજંોગોમા ં િક્ય બને છે.જો 
રત્જસ્રેિન િરૂઆતના 90 ડદવસથી વધી જાય તેવા સજંોગોમા ંઆગોતરી વધારાની કરની સમાન 
રકમ અંદાજીત કર જવાબદારી સાથ ે 90 ડદવસથી વધારે મદુત વધવાના સજંોગોમા ં જમા 
કરવામા ંઆવે છે. 
 

પ્ર.22.  શુ ંરજજસ્રેશન સટીદફકેટમા ંસધુારાને પરવાનર્ી આપવામા ંઆવે છે? 

ઉત્તર:  હા, કલમ 20 પ્રમાણે સબૂચત અશધકારી, રજીસ્રન્ટ્ટ અથવા તેમના પોતે સત્યાપન કરવામા ં
આવેલી માડહતીને આધારે રત્જસ્રેિનમા ંસધુારાને મજૂંર કરી િકે છે અથવા તો નકારી િકે છે, 

જે અરજી મળ્યાની તારીખથી 15 કામકાજના ડદવસોની મયાડદામા ંજણાવવાનુ ંરહિેે. 
 

નોંધવુ ંજોઇએ કે યોગ્ય અશધકારીની પરવાનગી માડહતીના ંઅમકુ ચોક્કસ કે્ષત્રો માટે જ જરૂરી 
રહિેે, જ્યારે અન્ટ્ય કે્ષત્રો માટે, નોંધણીનુ ંપ્રમાણપત્ર જીએસટી કોમન પોટડલ પર અરજી કરીન ે
સધુારી િકાિે. 
 

પ્ર.23. શુ ંરજજસ્રેશન સટીદફકેટને રદ્દ કરવાની મજૂંરી છે? 

ઉત્તર:  હા, જીએસટી કાયદા હઠેળ યોગ્ય અશધકારી દ્વારા સીજીએસટી/એસજીએસટી ધારાની કલમ 
29મા ંદિાડવવામા આવેલા સજંોગોમા ંઆપવામા ંઆવેલા રત્જસ્રેિનને રદ્દ કરી િકે છે. યોગ્ય 
અશધકારી, તેના પોતાના શનણડયના ં આધારે અથવા નોંધાયેલ અરજીમા,ં શનયત રીતે, રત્જસ્ટર્ડ 
કરપાત્ર વ્યન્તત દ્વારા અથવા તેના કાનનૂી વારસદાર દ્વારા, આવી વ્યન્તતની મતૃ્યનુા ડકસ્સામા,ં 
રજીસ્રેિન રદ કરી િકે છે, આ રીતે શનયત થઈ િકે તેવા સમયગાળાની અંદર રત્જસ્રેિનને 



લગતા શનયમો પ્રમાણે SCN (યોગ્ય અશધકારી દ્વારા સઓુ મોટોની પ્રડક્રયા હાથ ધરવાના સજંોગોમા ં
રદ્દ કરવાના ડકસ્સામા)ં ની તારીખથી 30 ડદવસની અંદર ઈસ્યનેુ રદ્દ કરવા આદેિ આપવામા ં
આવી િકે છે અથવા રદ્દ કરવાની અરજી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી (આ પ્રકારના રદ્દીકરણ માટે 
વ્યન્તત/વારસ દ્વારા અરજી કરવાના સજંોગોમા)ં 30 ડદવસમા ંરદ્દ કરવામા ંઆવી િકે છે. 
પ્ર.24.  સીજીએસટી કાયિા હઠેળ રજજસ્રેશનને રદ્દ કરવાનો અથડ શુ ંએસજીએસટી 
કાયિા હઠેળ પિ રદ્દ થાય છે તેવો થાય છે? 

ઉત્તર: હા, એક  કાયદા હઠેળ (જેમકે સીજીએસટી કાયદો) રત્જસ્રેિન રદ્દ થાય તો અન્ટ્ય કાયદા 
હઠેળનુ ંરત્જસ્રેિન રદ્દ થિે (એટલે કે એસજીએસટી કાયદો) (કલમ 29 (4)) 

 

પ્ર.25. શુ ંયોગ્ય અર્ધકારી જાતે રજજસ્રેશન રદ્દ કરી શકે છે? 

ઉત્તર: હા, સીજીએસટી/એસજીએસટી ધારાની કલમ 29(2) હઠેળ કેટલાક સજંોગોમા ં યોગ્ય 
અશધકારી તેમનુ ંપોતાનુ ંરત્જસ્રેિન રદ્દ કરી િકે છે. આ પ્રકારના સજંોગોમા ંસતત છ મડહના 
સધુી ડરટનડ ન ભરવુ ં(સામાન્ટ્ય કરપાત્ર વ્યન્તત) અથવા સયંોજન યોજના વેપારી દ્વારા ત્રણ મડહના 
સધુીમા ંરીટનડ ન ભરવ ુઅને સ્વૈચ્છીક રત્જસ્રેિનની તારીખથી છ મડહનાના સમયગાળાની અંદર 
કારોબાર િરૂ કરવામા ંન આવે. અલબત રત્જસ્રેિન રદ્દ કરતા પહલેા યોગ્ય અશધકારીએ કુદરતના 
ન્ટ્યાયના શસદ્ાતંનુ ંપાલન કરવાનુ ંહોય છે (કલમ 29(2)(ઈ)ની જોગવાઈ). 
 

પ્ર.26. જ્યારે રજજસ્રેશન ખરાબ ઈરાિા કે ઈછછાશસ્તત, અથવા ખરી માદહતી 
છૂપાવીને મેળવવામા ંઆવ્યુ ંહોય તો શુ ંથઈ શકે છે? 

ઉત્તર: આ પ્રકારના ડકસ્સામા ંયોગ્ય અશધકારી પાછોતરી અસરથી રદ્દ કરી િકે છે. (કલમ 29(2)(e) 

 

પ્ર.27.  જીએસટી કાયિા હઠેળ જુિી જુિી સેવાઓ માટે એક કેન્ટ્દ્રીયવતી રજજસ્રેશન 
લેવાના ર્વકલ્પ છે? 

ઉત્તર: ના, કર દસ્તાવેજોએ જ્યા ંતેમના દ્વારા કરપાત્ર પરુવઠો પરૂો પાર્વામા ંઆવે છે તે દરેક 
રાજ્યમા ંઅલગથી રત્જસ્રેિન મેળવવાનુ ંરહ ેછે. 
 

પ્ર.28.  જો કોઈ કરિાતાને એક જ રાજ્યમા ંઅલર્-અલર્ ણબઝનેસ વટીકલ્સ હોય 
તો તેને િરેક વટીકલ માટે જુદુ રજીસ્રેશન લેવુ ંજોઈએ? 

ઉત્તર:ના, અલબત, કરદાતાએ સીજીટીએસટી કાયદો,2017ની કલમ 25(2)ની જોગવાઈની િરતો 
પ્રમાણે એક રાજ્યમા ંઅલગ વટીકલ્સને સ્વતતં્ર રીતે રજીસ્ટર કરાવવાનો શવકલ્પ છે. 
પ્ર.29.  આઈએસર્ી કોિ છે? 



ઉત્તર: ઈનપટુ સશવિસ ડર્સ્રીબ્યટુર માટે આઈએસર્ી એક ધોરણ છે અને તે 
સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયદાની કલમ 2(61) હઠેળ વ્યાખ્યાશયત કરવામા ં આવી છે. તે 
મભૂભતૂ રીતે ઈનપટુ સશવિસ પ્રાપ્ત થવાના બદલામા ંટેતસ ઈનવોઈસ પ્રાપ્ત કરનારી એક ઓડફસ 
છે, જે સપ્લાય યશુનટ (એક સમાન પાન ધરાવનાર)ને યોગ્ય પ્રમાણમા ંકે્રડર્ટની વહચેણી કરે છે. 
 

પ્ર.30.  શુ ંવતડમાન કરિાતાના રજજસ્રેશનથી અલર્ રીતે આઈએસર્ીનુ ંઅલર્થી 
રજજસ્રેશન કરાવવુ ંજરૂરી છે? 

ઉત્તર: હા, આઈએસર્ી રજીસ્રેિન કરદાતાની એક ઓડફસ માટે છે, જે સામાન્ટ્ય રીતે રજીસ્રેિનથી 
અલગ છે. 
 

પ્ર.31. શુ ંકરિાતા બહરુ્વધ આઈએસર્ી ધરાવી શકે છે? 

ઉત્તર: હા.એક કરદાતા અલગ-અલગ ઓડફસમા ંઆઈએસર્ી રજીસ્રેિન માટે અરજી કરી િકે છે. 
 

પ્ર.32. એક ણબઝનેસના રાન્ટ્સફર કરવા અંરે્ શુ ં જવાબિારીઓ (રજીસ્રેશનની 
બાબતમા)ં હોઈ શકે છે? 

ઉત્તર: આ પ્રકારના રાન્ટ્સફર અથવા અનગુામી ન્સ્થશતમાથંી અસર સાથે રાન્ટ્સફરી અથવા 
અનગુામી રત્જસ્ટર્ડ માટે જવાબદાર બનિે અને આ પ્રકારના રાન્ટ્સફર કે અનગુામી ન્સ્થશતની 
તારીખથી નવેસરથી રજીસ્રેિન મેળવિે. (કલમ 22(3)). 

 

પ્ર.33. તમામ કરિાતાઓ/ર્ીલરો જે વતડમાન સમયમા ં સેન્ટ્રલ એતસાઈઝ સર્વિસ 
ટેતસના કાયિા હઠેળ રજીસ્ટર્ડ છે તેઓને શુ ંનવુ ંરજીસ્રેશન લેવાનુ ંરહશેે? 

ઉત્તર: ના, જીએસટીએન આ પ્રકારના તમામ કરદાતાઓ/ડર્લરોને જીએસટીએન નેટવકડ પર 
સ્થળાતંર કરિે, અને શનયતુત ડદવસે જીએસટીઆઈએન નબંર સાથે કામચલાઉ રત્જસ્રેિન 
સટીડફકેટ જારી કરિ,ે જ્યા ંશવભાગના અશધકારીઓ દ્વારા અંશતમ રત્જસ્રેિન સટીડફકેટને રૂપાતંરીત 
કરવા માટે છ મડહનાની અંદર ચકાસણી કરિે,  માટે ચોક્કસ સમયગાળામા ં રજીસ્રેિન માટે 
આવશ્યક દસ્તાવેજો અને માડહતી રજૂ કરવાની રહિેે. આમ કરવામા ંશનષ્ટ્ફળ જવાના સજંોગોમા ં
જીએસટીઆઈએન નબંરને રદ્દ કરવામા ંઆવી િકે છે. 
 

કેન્ટ્દ્રીય રત્જસ્રેિન ધરાવતા સશવિસ ટેતસના ંકરદાતાઓએ સબંશંધત રાજ્યોમા ંજ્યા ંતેમનો ધધંો 
હોય ત્યા ંનવેસરથી અરજી કરવાની રહિેે. 
 

પ્ર.34.  શુ ંજોબ વકડ રે રજજસ્રેશન કરાવવુ ંફરજજયાત રહશેે? 



ઉત્તર: ના,ં જોબ વકડર એ સશવિસ પરૂી પાર્નાર છે અને 20/10 લાખની શનધાડરીત મયાડદાથી તેનુ ં
ટનડઓવર વધી જાય ત્યારે જ રત્જસ્રેિન મેળવવુ ંફરત્જયાત બનિે. 
પ્ર.35. શુ ંજોબવકડરના ંધધંાના સ્થળેથી માલ સપ્લાય કરવાની પરવાનર્ી મળી 
શકે? 

ઉત્તર:  હા, અલબત માત્ર એવા ડકસ્સામા ંકે જ્યા ંજોબવકડર રજીસ્ટર્ડ હોય અથવા ન હોય અને 
મખુ્ય બબઝનેસ, જોબવકડરના કારોબારના સ્થળને પોતાના વધારાના કારોબારના સ્થળ તરીકે 
જાહરે કરે. 
 

પ્ર.36. શુ ં રજજસ્રેશનના ંસમયે કરિાતાએ તેમના કારોબારને લર્તા બધા સ્થળ 
જાહરે કરવા જોઈએ? 

ઉત્તર: હા, સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયદાની કલમ 2(89) અન ે2(85) હઠેળ કારોબારના મખુ્ય 
સ્થળ અને કારોબારના સ્થળ અંગે અલગ-અલગ રીતે વ્યાખ્યા કરવામા ંઆવે છે. કરદાતાએ 
રત્જસ્રેિન ફોમડમા ંમખુ્ય ધધંાનુ ં સ્થળ તથા વધારાના ંધધંાના સ્થળની માડહતી જાહરે કરવી 
પર્િે. 
 

પ્ર.37.  નાના ર્ીલરો અથવા ર્ીલરો જેમની પાસે આઈટી ઈન્ટ્રાસ્રતર્ર ન હોય 
તેમની સરુ્વધા માટે શુ ંકોઈ ર્સસ્ટમ બનાવવામા ંઆવી છે? 

ઉત્તર: જેઓ આઈટીની સામાન્ટ્ય માડહતીથી અવગત નથી તેવા કરદાતાઓએ તેમની જરૂડરયાતોન ે
ધયાનમા ંરાખી નીચે મજુબની સશુવધા ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવે છે. 
 

ટેતસ રીટનડ શપ્રપેરર (ટીઆરપી) : એક કરપાત્ર વ્યન્તત તેમના રજીસ્રેિનની અરજી/રીટનડ પોતાની 
જાતે બનાવી િકે, અથવા સહાય માટે ટીઆરપી કરપાત્ર વ્યન્તત દ્વારા તેને પરૂી પર્ાયેલી માડહતી 
ઉપરથી રજીસ્રેિન દસ્તાવેજ/રીટનડ બનાવિે. તે દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ફોમડમા ં દિાડવેલી 
માડહતીની ખરાઈની કાનનૂી જવાબદારી માત્ર કરદાતા વ્યન્તતની જ રહિેે, અને કોઈપણ ભલૂ 
અથવા અસત્ય માડહતી માટે ટીઆરપી જવાબદાર રહિેે નહીં. 
 

સશુવધા કેન્ટ્દ્ર/ફેશસબલટેિન સેન્ટ્ટર (એફસી) : તે કરદાતા દ્વારા અપાયેલ અને અશધકૃત વ્યન્તત દ્વારા 
સહી કરેલ ફોમડ અને દસ્તાવેજોને ડર્જીટલાઈજેિન/અપલોડર્િંગ કરવા માટે જવાબદાર રહિેે. 
એફસીના ં આઈર્ી અને પાસવર્ડની મદદથી કોમ પોટડન ઉપર માડહતી અપલોર્ કયાડ બાદ, 

સ્વીકૃશતનુ ંએક શપ્રન્ટ્ટ આઉટ પ્રાપ્ત કરવામા ંઆવિે, જે એફસી દ્વારા સહી કયાડ બાદ કરદાતા 
વ્યન્તતને રેકોર્ડ રાખવા માટે આપવામા ંઆવિે. એફસી અશધકૃત હસ્તાક્ષરીત વ્યન્તત દ્વારા સહી 
કરેલ સબંક્ષપ્ત માડહતી િીટ સ્કેન તથા અપલોર્ કરિે. 



 

પ્ર.38.  જીએસટીએન રજજસ્રેશનમા ંદર્જીટલ ર્સગ્નેર્રીની કોઈ સરુ્વધા છે? 

ઉત્તર: કરદાતા માટે માન્ટ્ય ડર્જીટલ હસ્તાક્ષર દ્વારા સહી કરેલી અરજી આપવાનો શવકલ્પ રહિેે 
(જો કરદાતા માટે અન્ટ્ય કોઈ પ્રચલીત કાયદા હઠેળ ર્ીએસસી મેળવવી જરૂરી હોય તો તેણે 
પોતાના રજીસ્રેિનની અરજી તેમ જ વાપરીને રજૂ કરવી પર્િે)  આધાર નબંર, અથવા ર્ીએસસી 
વગેરે રત્જસ્ટડરિંગ એ ઈ-સાઈશનિંગનો શવકલ્પ ધરાવિે, જે જીએસટી પોટડલ સાથે પ્રમાબણત ડર્જીટલ 
સહી ધરાવે છે. જોકે, કંપનીઓ અથવા મયાડડદત જવાબદારી ધરાવતી ભાગીદારી પેઢીઓએ 
ર્ીએસસી મારફતે જ સહી કરવી ફરત્જયાત રહિેે. સહીના ઉદે્દિ માટે માત્ર સ્તર 2 અને સ્તર 3 
ર્ીએસસી સટીડફકેટ સ્વીકાયડ રહિેે. 
 

પ્ર.39. ઓનલાઈન અરજી પર ર્નિડય કરવા માટે સમય મયાડિા શુ ંછે? 

ઉત્તર: જો માડહતી અને અપલોર્ કરેલા દસ્તાવેજો જોવા મળે તેવા સજંોગોમા ંરાજ્ય અને કેન્ટ્દ્રના 
અશધકારીઓએ કામકાજના ત્રણ ડદવસની અંદર અરજીનો જવાબ આપવાનો રહિેે. જો અરજીમા ં
કોઈ ખામી કે ઉપણ જણાય તો આ સમયસીમામા ંઅરજદારે આ પ્રકારના પ્રત્યાયનના 7 ડદવસની 
અંદર આ ખામી કે ઉણપને દૂર કરવાની રહિેે. ત્યારબાદ અરજીને મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે 
અથવા ઈન્ટ્કાર કરવામાઆંવિે, રાજ્ય અને કેન્ટ્દ્રીય સક્ષમ અશધકારીઓ કરપાત્ર વ્યન્તતના સપંકડના 
સાત ડદવસમા ંઆ પ્રકારની ખામીઓને દૂર કરવાની રહિેે. જો ડર્પાટડ મેન્ટ્ટના અશધકારીઓ તરફથી 
કોઈ પ્રશતડક્રયા નહીં મળવાના સજંોગોમા ંપોટડલ આપમેળે જ રત્જસ્રેિનની રચના કરિે. 
 

પ્ર.40. જો ઓનલાઈન અરજીમા ંકોઈ તવેરી િશાડવવામા ંઆવે તો અરજિાર માટે 
પ્રર્તદક્રયા આપવા માટેની સમય મયાડિા શુ ંહશે? 

ઉત્તર: ચકાસણીની પ્રડક્રયા દરશમયાન કોઈ એક કરવેરા સત્તાવાળાઓ દ્વારા કેટલીક તવેરી રજૂ 
કરવામ ંઆવે અથવા કેટલીક ખામીઓ તરફ તેમનુ ંધયાન જાય તે સજંોગોમા ંઅરજદારનો સપંકડ 
કરવામા ંઆવિે અને કામકાજના 3 ડદવસની અંદર જીએસટી કોમ પોટડલ મારફતે અન્ટ્ય કર 
સત્તાવાળા દ્વારા યોગ્ય પ્રડક્રયા કરિે. અરજદારે સબંશંધત તવેરી/શનધાડરીત માડહતીને લગતી 
ખામી/ વગેરે અંગે સાત ડદવસના સમયમા ંજવાબ આપવાનો રહિેે. 
 

વધારાના દસ્તાવેજ અથવા સ્પષ્ટ્ટીકરણ પ્રાપ્ત થવાના સજંોગોમા ંસબંશંધત કર સત્તાવાળાઓ 
સ્પષ્ટ્ટતા મળ્યાની તારીખથી કામકાજના સાત ડદવસમા ં સબંશંધત કરવેરા અશધકારી જવાબ 
પાઠવિે. 
 

પ્ર.41.  રજજસ્રેશન ઈન્ટ્કાર કરવાની પ્રદક્રયા કઈ છે? 



ઉત્તર: જો રત્જસ્રેિનનો ઈન્ટ્કાર કરવામા ંઆવે તો તેવા ડકસ્સામા ંઆ પ્રકારનો આદેિ બોલીને 
આપવામા ંઆવે છે. અરજદારે સત્તાવાળાના શનણડયની સામે અશપલ કરવાનો અશધકાર રહિેે. 
સીજીએસટી ધારાની કલમ 26ની પેટા-કલમ(2) પ્રમાણ ે એક અશધકારી (સીજીએસટી 
કાયદો/એસજીએસટી કાયદા અંતગડત) દ્વારા રત્જસ્રેિન માટે અરજીનો ઈન્ટ્કાર કરવામા ંઆવે તો 
તેને રદ્દ માની લેવામા ંઆવિે. 
 

પ્ર.42.  શુ ંઅરજીના ર્નકાલને લર્તી કોઈ પિ જાિકારી આપવામા ંઆવશે? 

ઉત્તર: જીએસટી કોમન પોટડલ દ્વારા ઈ-મેઈલ અને એસએમએસ મારફત ેઅરજદારને તેમની 
રત્જસ્રેિન અરજીને માન્ટ્ય રાખવા કે ઈન્ટ્કાર કરવા અંગે માડહતી આપવામા ંઆવિે. આ તબકે્ક 
ન્ટ્યાશયક બાબતો અંગે પણ અરજદારને વાકેફ કરવામા ંઆવિે. 
 
 

પ્ર.43. શુ ંજીએસટીએન પોટડલ પરથી રજજસ્રેશન સટીદફકેટને ર્ાઉનલોર્ કરી શકાય 
છે? 

ઉત્તર: જો રત્જસ્રેિન મજૂંર કરવામા ં આવે તો તેવા ડકસ્સામા ં જીએસટી કોમ પોટડલ પરથી 
રત્જસ્રેિન સટીડફકેટને ર્ાઉનલોર્ કરી િકાય છે. 
 

પ્ર.44. શુ ંરજજસ્રેશન રદ્દ કરવાના આિેશમા ંઉલટફેર કરી શકાય છે? 

ઉત્તર: હા, અલબત આ પ્રકારના એવા ડકસ્સાઓમા ંિરૂઆતી રદ્દીકરણને યોગ્ય અશધકારી સઓુ 
મોટો દ્વારા કરે છે, અને તે કરદાતા કે તેમના કાનનૂી વારસદારની શવનતંીને આધારે હોતી નથી. 
જે વ્યન્તતનુ ંરત્જસ્રેિન રદ્દ કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય તે યોગ્ય અશધકારી સમક્ષ રદ્દ કરવાના આદેિના 
30 ડદવસના સમયગાળામા ંઅરજી કરી િકે છે. રત્જસ્રેિન રદ્દ કરવા કે ઈન્ટ્કાર કરવા સબંશંધત 
અરજી પ્રાપ્ત થયાના 30 ડદવસની અંદર સબંશંધત અશધકારી યોગ્ય શનણડય લઈ રદ્દીકરણ કે ઈન્ટ્કાર 
કરવા સબંશંધત શનણડયમા ંફેરફાર કરી િકે છે. 
 

પ્ર.45. જે વ્યસ્તતનુ ંરજજસ્રેશન રદ્દ થયુ ંહોય તેવી વ્યસ્તત પર રજજસ્રેશન રદ્દ કરવા 
અંરે્ કર સબંરં્ધત જવાબિારી લાિી શકાય છે? 

ઉત્તર: હા, સીજીએસટી/એસજીએસટી ધારાની કલમ 29(5) પ્રમાણે દરેક રત્જસ્ટર્ડ કરપાત્ર વ્યન્તત 
કે જેમનુ ંરત્જસ્રેિન રદ્દ થાય છે તેમને ચોક્કસ રકમની ચકુવણી કરવાની રહિેે, જે ઈનપટુના 
સદંભડમા ં ઈનપટુ ટેતસ સગં્રહ અને ઈનપટુથી તૈયાર માલસામાન કે તૈયાર માલસામાન પર 
અથવા મરૂ્ીગત માલસામાન અથવા પ્લાન્ટ્ટ અન ેમશિનરી જેની કે્રડર્ટ ઈલેતરોશનક કેિ/ કે્રડર્ટ 
માથંી ર્ેબબટ કરવાની રહિેે આ પ્રકારના રદ્દીકરણની તારીખથી તાત્કાબલક રીતે અમલી બને છે 



આ બે માથંી જે વધારે હોય તે અથવા આ પ્રકારના માલાસમાન પર આઉટપટુ ટેતસ ચકુવણીપાત્ર 
બને છે. 
પ્ર.46. કેઝયઅુલ અને નોન-રેર્સસર્ેન્ટ્ટ કરિાતા વછરે્ શુ ંતફાવત છે? 

ઉત્તર: ઔપચાડરક અન ેનોન-રેશસર્ેન્ટ્ટ કરપાત્ર વ્યન્તતને સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયદાની 
કલમ 2(20) અને 2(77)ની જોગવાઈ વ્યાખ્યા પ્રમાણે અલગ કરી િકાય છે. આ માટે કેટલાક 
તફાવત નીચે પ્રમાણે છે. 
ઔપર્ાદરક કરપાત્ર વ્યસ્તત નોન-રેર્સર્ેન્ટ્ટ કરપાત્ર વ્યસ્તત 

રાજ્ય કે કેન્ટ્દ્ર િાશસત પ્રદિ કે જ્યા ંકારોબારનુ ં
કોઈ ચોક્કસ સ્થળ હોત ુનથી ત્યા ંમાલસામાન 
પરુવઠો ક્યારેક પરૂો પાર્ે છે. 

માલસામાન અથવા સેવાઓના પરુવઠાનો 
વ્યવહારો ક્યારેક કરે છે પરંત ુ ભારતમા ં
કારોબારનુ ંસ્થળ નક્કી હોત ુ ંનથી. 
 

પાન નબંર હોય છે. પાન નબંર હોતો નથી; નોન-રેશસર્ેન્ટ્ટ વ્યન્તત 
હોય તો પાન નબંર ધરાવતા હોય તો 
કેઝયઅુલ કરપાત્ર વ્યન્તત તરીકે નોંધણીની 
જવાબદારી ધરાવી િકે છે. 

જીએસટી આરઈજી-01 જેવા સામાન્ટ્ય કરપાત્ર 
વ્યન્તત માટે રત્જસ્રેિન માટેનુ ં અરજી ફોમડ 
સમાન હોય છે. 

જીએસટી આરઈજી-9 મારફતે નોન-રેશસર્ેન્ટ્ટ 
દ્વારા રત્જસ્રેિન માટે અલગથી અરજી ફોમડ 
હોય છે. 

કારોબારના વદૃ્ધદ્મા ં વ્યવહારોની જવાબદારી 
લેવાની હોય છે. 

વ્યાખ્યામા ંકારોબારનુ ંપરીક્ષણ ગેરહાજર હોય 
છે. 

જીએસટીઆર-1, જીએસટીઆર-2 અન ે
જીએસટીઆર-3 સામાન્ટ્ય અરજી રજૂ કરવાની 
રહ ેછે. 

ફોમેટ જીએસટીઆર-5 મા ં રીટનડ અલગથી 
સરળ સ્વરૂપમા ંરજૂ કરવાનુ ંહોય છે. 

તમામ ઈનવર્ડ સપ્લાયના આઈટીસી દાવા 
કરી િકાય છે. 

માલસામાન અને/અથવા સેવાઓની 
આયાતના સજંોગોમા ં જ આઈટીસી મેળવી 
િકાય છે. 

 
 

***** 

 
 
 



4. પરુવઠા (સપ્લાય)નો અથડ અને કે્ષત્ર  

 

પ્ર.1. જીએસટી હઠેળ કરપાત્ર ઘટના શુ ંછે? 

ઉત્તર. જીએસટી હઠેળ માલ-સામાન કે સેવા કે બનં્ને કોઈ અવેજના બદલામા ંધધંાના શવકાસ 
માટે પરૂા પાર્વામા ંઆવે તે બાબત કરપાત્ર બને છે. વતડમાન ઉત્પાદન, વેચાણ, અથવા 
સેવાઓ પરૂી પાર્વા માટે સબંશંધત પરોક્ષ કરવેરાના કાયદા હઠેળની કરપાત્ર ઘટના શનયમમા ં
આવરી લેવામા ંઆવેલ છે, જે પરુવઠા- તરીકે ઓળખાિે. 

 

પ્ર. 2. જીએસટી કાયિા હઠેળ પરુવઠા (સપ્લાય)નો શુ ંઅથડ થાય છે? 

ઉત્તર.પરુવઠા (સપ્લાય)નો અથડ ઘિો વ્યાપક છે અને તેમા ંવ્યસ્તત દ્વારા વ્યવસાયની પ્રર્ર્ત માટે 
અવેજના બિલવામા ં કરવામા ંઆવતા િરેક પ્રકારના માલના પરુવઠા (સપ્લાય) અને/અથવા 
સેવા જેવી કે વેર્ાિ, રાન્ટ્સફર, ર્વર્નમય, લાઈસન્ટ્સ, ભાર્ ેઆપવુ,ં ર્ીરો, ર્નકાલ અથવા ર્નકાલ 
માટેની સમજૂતી કે જેના અવેજમા ંકારોબાર કે વ્યવસાયના ર્વકાસનો તેમા સમાવેશ થાય છે. 
તેમા સેવાની આયાતનો પિ સમાવેશ થાય છે. નમનૂારૂપ જીએસટી કાયિો અવેજની સભંાવનાને 
ધયાનમા ંરાખ્યા વર્ર ર્ોક્કસ પ્રકારના વ્યવહારોનો પરુવઠા (સપ્લાય) ના ંકે્ષત્રમા ંસમાવેશ થાય 
છે. 
 
પ્ર. 3. કરપાત્ર પરુવઠો (સપ્લાય) એટલે શુ?ં 

ઉત્તર. જીએસટી કાયદા અંતગડત જીએસટી ચાજબેલ હોય તેવા માલસામાન અથવા સેવાઓ 
અથવા બને્નનો પરુવઠો કરપાત્ર પરુવઠો બને છે. 
 
પ્ર. 4. કયા આવશ્યક ઘટકો છે જે પરુવઠાને સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયિા હઠેળ 
લાવે છે? 

જવાબેઃ ‘સપ્લાય’મા ંનીચે પ્રમાણેના અંગભતૂ ઘટકોની સતંોષકારક હાજરી હોવી જરૂરી છે. જેમ 
કે 

(i) જે પ્રદક્રયામા ંમાલ સામાન અથવા સેવાઓ અથવા બને્નનો પરુવઠા (સપ્લાય) નો સમાવેશ 
થતો હોય 

(ii) પરુવઠો અવેજના બિલામા ંહોય સીવાય કે અન્ટ્ય જોર્વાઈ કરવામા ંઆવેલ હોય 

(iii) આ પ્રકારનો પરુવઠો વ્યવસાય િરમ્યાન કે વ્યવસાયના ં ર્વકાસ માટે કરવામા ં



આવેલો હોવો જોઈએ. 

(iv) સપ્લાય (પરુવઠો) કરવેરાપાત્ર ર્વસ્તારમા ંકરવામા ંઆવેલો હોય છે; 

(v) પરુવઠો કરપાત્ર પરુવઠો હોવો જોઈએ અને 

(vi) આવો પરુવઠો કરપાત્ર વ્યસ્તત દ્વારા પરૂો પાર્વામા ંઆવેલ હોવો જોઈએ. 
 

પ્ર. 5. એવા વ્યવહારો કે જેમા ંઉપર િશાડવામા ંઆવેલા ધોરિ પૈકી કોઈ એક અથવા 
તેના કરતા વધારે માપિંર્ોની પતૂડતા ન થતી હોય તેમ છતા ં તે વ્યવહારોને 
જીએસટી હઠેળ તેને પરુવઠો ર્િી શકાય? 

ઉત્તર. હા, એવા કેટલાક ખાસ સજંોગોમા ંજેમા ંવ્યવસાયની પ્રગશત માટે હોય કે નહીં પણ 
અવેજના બદલામા ંસેવાઓ આયાત કરવામા ંઆવેલ હોય (કલમ 7(1)(બી) અથવા અવેજ 
વગર પરુવઠો આપવામા ંઆવેલ હોય, જે સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયદાની સચૂી-1 મા ં
શનડદિષ્ટ્ટ કરેલ છે જેમા ંઉપર જણાવલેા એક અથવા વધારે માપદંર્ોનો સમાવેિ ન થતો હોય 
તો પણ જીએસટી કાયદા હઠેળ પરુવઠા તરીકે ગણવામા ંઆવિ.ે 
 
પ્ર. 6. કલમ-7મા ંમાલ સામાનની આયાત સ્પષ્ટપિે રે્રહાજર છે. શા ંમાટે? 

ઉત્તર. માલ સામાનની આયાતને સબંશંધત સીમા શલુ્ક ધારો, 1962 હઠેળ અલગ રીતે ગણતરી 
કરવામા ં આવી છે જેમા ં પાયાની કસ્ટમ્સ ર્યટુી ઉપરાતં કસ્ટમ ટેરીફ ધારો,1975 હઠેળ 
આઈજીએસટી ર્યટુી પણ વધારાની કસ્ટમ જકાત તરીકે વસલુ કરી િકાય છે. 

 

પ્ર. 7. શુ ંસ્વયનેં કરવામા ંઆવેલ પરુવઠો જીએસટી હઠેળ કરપાત્ર છે? 
ઉત્તર: આંતરપ્રાશંતય(એટલે કે એક રાજ્યમાથંી બીજા રાજ્યમા)ં સ્વયનંે કરવામા ં આવેલ 
પરુવઠો જેવા કે સ્ટોક રાન્ટ્સફર, િાખા રાન્ટ્સફર કે હવાલાથી રાન્ટ્સફર એ આઈજીએસટી 
હઠેળ કરપાત્ર ગણાિે ભલેને તેમા ંકોઈ અવેજની ચકૂવણી કરવામા ંઆવેલ ન હોય. મોર્ેલ 
જીએસટી કાયદાની કલમ 22 પ્રમાણે પ્રત્યેક પરુવઠાકારે જે તે રાજ્ય કે કેન્ટ્દ્ર િાશસત પ્રદેિ, 
જ્યાથંી તે કરપાત્ર માલ-સામાન કે સેવાઓ કે બન્ને પરુા પાર્તા હોય ત્યા ંજીએસટી હઠેળ 
નોંધણી કરાવવાની રહિેે. પરંત ુરાજ્ય અંદર સ્વયનંે પરુો પાર્ેલ પરુવઠો કરપાત્ર રહિેે 
નહીં જો ઉધવડ વ્યવસાય તરીકે નોંધણી ન કરાવેલી હોય તો. 
 

પ્ર. 8. શુ ંકોઈ પિ વ્યવહારોને માલ-સામાનનો પરુવઠો (સપ્લાય) તરીકે ર્િવા 



માટે હક્ક અને/અથવા કબજાની તબદિલી આવશ્યક છે? 

ઉત્તર. કોઈ પણ વ્યવહારની દ્રન્દ્ષ્ટ્ટએ માલ સામાનના સપ્લાય તરીકે ગણવા માટે હક અને 
કબજા બને્નની તબડદલી કરેલી હોવી જોઈએ. આ ડકસ્સામા ંજ્યા ંહક્કની તબડદલી જતી નથી, 
તેવા વ્યવહારોને સબૂચ II(1)(બી)ના શનયમો પ્રમાણે સેવાના પરુવઠા તરીકે ગણવામા ંઆવિે. 
કેટલાક એવા ડકસ્સામઓમા ંકે જ્યા ંકબજો તરત જ સોંપાઈ ગયેલ હોય પણ હુકમી તબડદલી 
ભશવષ્ટ્યની કોઈ તારીખે થવાની હોય જેમ કે સેલ ઓન એપ્રવુલ ધોરણે હોય અથવા ભાર્ા-
ખરીદ પદ્શત હઠેળ હોય. આ પ્રકારના વ્યવહારોમા ંમાલ સામાનના સપ્લાય તરીકે ગણાિે. 
 
પ્ર. 9. વ્યવસાય િરમ્યાન કે વ્યવસાયના ંર્વકાસ માટે કરવામા ંઆવેલા સપ્લાયનો 
અથડ શુ ંથાય છે? 

ઉત્તર. કોઈ પણ વ્યાપાર, કારોબાર, ઉત્પાદન, વ્યવસાય, વોકેિન વગેરે સડહત કલમ 2(17) 
અંતગડત કારોબારની વ્યાખ્યા શનધાડરીત કરવામા ંઆવી છે ભલેને તે નફા માટે કરવામા ંઆવેલ 
હોય કે ન હોય. ઉપરોતત સચૂીમા ંદિાડવેલ પ્રવશૃતઓને લગતી આનષુબંગક કે સહાયક પ્રવશૃત્તઓને 
પણ વ્યવસાયમા ં સમાવેિ થાય છે. તદુપરાતં કેન્ટ્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર કે સ્થાનીક 
સત્તાવાળાઓ જેઓ જાહરે સત્તાશધકારી તરીકે હોય તેમના દ્વારા કરવામા ંઆવતી પ્રવશૃત્તઓને પણ 
વ્યવસાય તરીકે ગણવામા ંઆવિે. ઉપરોતત બાબતો પ્રમાણે એ નોંધવુ ંજોઈિે કે કોઈ પણ પ્રવશૃત 
હાથ ઘરવામા ંઆવેલ હોય જે વ્યવસાયના શવકાસ માટે કે પ્રોત્સાહન માટે તેનેજીએસટી હઠેળ 
પરુવઠો ગણવામા ંઆવિે. 
 
 

પ્ર. 10. એક વ્યસ્તત અંર્ત વપરાશ માટે કાર ખરીિે છે અને  વર્ડના વપરાશ પછી 
તે કાર એક દર્લરને વેર્ી િે છે. શુ ંસીજીએસટી/એસજીએસટી ધારાના ર્વર્ય પ્રમાિે 
આ વ્યવહાર સપ્લાય કહવેાશે? ઉત્તરના કારિો આપો.  
ઉત્તર. ના, કારણ કે આ ‘સપ્લાય’વ્યન્તત દ્વારા વ્યવસાયના સાતત્ય (શવકાસ) માટે કરવામા ં
આવેલ નથી. વધમુા ંતે કાર મેળવી તે સમયે તેના પર ઇનપટુ ટેકસ કે્રડર્ટ મળવાપાત્ર ન હતી. 
કારણ કે તેનો ઉપયોગ ધધંાદારી ન હતો. 

 
પ્ર..11. એક દર્લર પોતાના ‘વેપારના સ્ટોક’ માથંી એક એરકન્ટ્ર્ીશનર ઘરમા ં
પોતાના વ્યસ્તતર્ત ઉપયોર્ માટે રાન્ટ્સફર કરેલુ ંછે.શુ ંઆ વ્યવહારને સપ્લાય 
કરી શકાય છે? 



ઉત્તર.હા, શિર્યઅુલ 1 ની ક્રમ સખં્યા 1 પ્રમાણ ેકાયમી કારોબારની શમલકતન ેકાયમી રાન્ટ્સફર 
કરવી અથવા શનકાલ કરવામા ંઈનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટ આ શમલકત પર લેવામા ંઆવેલ હોય તો તે 
જીએસટી હઠેળ પરુવઠો ગણાિે ભલેને તેમા ંકોઈ અવેજ લેવામા ંઆવેલ ન હોય. 

 

પ્ર.12. સેવા કે માલસામાન જો તલબ, સરં્ઠન કે સોસાયટી દ્વારા તેના સભ્યને 
પરૂા પાર્વામા ંઆવે તો તેને સપ્લાય ર્િવામા ંઆવશે કે નહીં? 

ઉત્તર.હા, કલ્બ, સગંઠન, સોસાયટી કે એવી સસં્થા દ્વારા પોતાના સભ્યોને પરૂી પાર્વામા ં
આવતી સગવર્ો/સેવાઓ સપ્લાય ગણાિે.સીજીએસટી/એસજીએસટીની કલમ 2(17) મજુબ 
તેનો સમાવેિ કારોબારની વ્યાખ્યામા ંઆવરી લેવામા ંઆવેલ છે. 

પ્ર. 13. જીએસટી કાયિા હઠેળ કયા કયા પ્રકારના પરુવઠાઓ છે? 

ઉત્તર.(1) કરપાત્ર અને માફીપાત્ર સપ્લાઈઝ. (2)આંતર-રાજ્ય અન ેરાજ્યની અંદર સપ્લાઈઝ 
(3) કોમ્પોઝીટ અને શમશશ્રત પરુવઠો અન ે(4) શનૂ્ટ્ય દરના પરુવઠાઓ. 

 

પ્ર. 14. ઈન્ટ્ટર-સ્ટેટ સપ્લાઈ અને ઈન્ટ્રા-સ્ટેટ સપ્લાઈઝ શુ ંછે? 

ઉત્તર.ઈન્ટ્ટર-સ્ટેટ અને ઈન્ટ્રા-સ્ટેટ સપ્લાઈઝનો આઈજીએસટી ધારાની કલમ 7(1), 7(2) અને 
8(1), 8(2)ની વ્યાખ્યા દિાડવવામા ંઆવી છે. વ્યાપક રીતે જોઈએ તો સપ્લાયરના સ્થળ અન ે
સપ્લાયના સ્થળ એક જ રાજ્યમા ંહોય છે તો ત ેઈન્ટ્રા-સ્ટેટ કહ ેછે અને જ્યારે અલગ-અલગ 
રાજ્યો હોય તેવા સજંોગોમા ંતે ઈન્ટ્ટર-સ્ટેટ સપ્લાઈઝ રહિેે. 
 
પ્ર. 15. માલ-સામાનના ઉપયોર્નો હકના રાન્ટ્સફરને માલ-સામાનનો પરુવઠો કે 
સેવાનો પરુવઠો તરીકે ર્િવામા ંઆવશે? શા ંમાટે? 

ઉત્તર. માલસામાનના ઉપયોગ અંગેના અશધકારને રાન્ટ્સફર કરવા તે સેવાના પરુવઠા તરીકે 
ગણવામા ંઆવિે કારણ કે આ પ્રકારના સપ્લાઈના હક્કને રાન્ટ્સફર કરવામા ંઆવતા નથી., 
આ પ્રકારના વ્યવહારોને સીજીએસટી/એસજીએસટી ધારાની સબૂચ-II મા ંસેવાના પરુવઠા તરીકે 
ગણવામા ંઆવે છે. 

પ્ર.16. વતસડ કોન્ટ્રેતટસ અને કેટરીંર્ સેવાઓને માલસામાન અથવા સેવાના પરુવઠા 
તરીકે ર્િવામા ંઆવે છે? શા ંમાટે? 

 ઉત્તર.વકડ કોન્ટ્રેતટ અને કેટરીંગ સેવાઓને સેવાના પરુવઠા તરીકે એસએલ.નબંર અંતગડત સેવા 
તરીકે ગણવામા ંઆવિે કેમકે મોર્ેલ જીએસટી કાયદાની સબૂચ- II મા ંક્રમ સખં્યા 6(એ) અન ે



(બી) મા ંતેમનો સમાવેિ થાય છે.  
 

પ્ર. 17. જીએસટી કાયિા હઠેળ સોફ્ટવેરના પરુવઠાને માલ-સામાન અથવા 
સેવાઓના પરુવઠાને તરીકે કેવી રીતે રીટ કરશો? 

ઉત્તર. ર્ેવલપમેન્ટ્ટ, ડર્ઝાઈન, પ્રોગ્રાશમિંગ, કસ્ટમાઈઝેિન, એર્ેપ્િન, અપગે્રિન, વદૃ્ધદ્, 
માડહતી ટેકનોલોજી સોફ્ટવેરના અમલીકરણને મોર્લે જીએસટી કાયદાની સબૂચ- II ના ક્રમ 
સખં્યા 5(2)(ર્ી)મા ંસેવાના પરુવઠા તરીકે ગણવામા ંઆવિે. 
 
પ્ર. 18. શુ ંભાર્ા-ખરીિ પદ્ધર્તથી આપવામા ંઆવેલ માલ-સામાનને માલ-સામાનનો 
પરુવઠો કે સેવાના પરુવઠા તરીકે ર્િવામા ંઆવશે?શા ંમાટે? 

ઉત્તર. ભાર્ા-ખરીદ પધધશતથી આપવામા ંઆવેલ માલ-સામાનન ેમાલ-સામાનના ંપરુવઠા તરીકે 
ગણવામા ંઆવિે કારણ કે તેમા ંમાબલકી હક્કની તબદીલી થાય છે જોકે ભશવષ્ટ્યની તારીખે. 
 

પ્ર. 19. સીજીએસટી/એસજીએસટી/યટુીજીએસટી અંતર્ડત ર્વર્વધ સરં્મર્શ્રત 
ભાર્ોનો પરુવઠો શુ ંછે? 

ઉત્તર. કોમ્પોઝીટ સપ્લાઈ એટલે કરપાત્ર વ્યન્તત દ્વારા માલ-સામાન અથવા સેવાઓના બ ે
અથવા વધારે પરુવઠાને ગ્રાહણ કે સ્વીકારવામા ંઆવે છે, જે સામાન્ટ્ય રીતે કારોબારની સામાન્ટ્ય 
ન્સ્થશતમા ંચોક્કસ ન્સ્થશત ધરાવે છે, જે મખુ્ય સપ્લાઈ હોય છે. સામાન્ટ્ય રીતે કારોબારની સામાન્ટ્ય 
ન્સ્થશતમા ંકારોબારને લઈ પરસ્પર રીતે સામાન્ટ્ય ન્સ્થશત સાથે મહત્વ ધરાવે છે. દાખલા તરીકે, 
પાડકિંગ કરેલા અને પડરવહન કરવામા ંઆવતા માલસામાનનો પરુવઠો, જે ઈન્ટ્સ્યોરન્ટ્સ સાથ ે
પડરવહન, પેડકિંગ સામગ્રીઓ, પડરવહન અને ઈન્ટ્સ્યોરન્ટ્સ સાથે કોમ્પોઝીટ સપ્લાઈ છે અને મખુ્ય 
સપ્લાઈ એ માલસામાનનો પરુવઠો છે. 

 

પ્ર. 20. જીએસટી અંતર્ડત કોમ્પોઝીટ સપ્લાઈ અંરે્ કેવી રીતે કરવેરાની 
જવાબિારી રહશેે? 

ઉત્તર. કોમ્પોઝીટ સપ્લાઈ કે જેમા ંબે અથવા વધારે સપલાય અન ેજેમા ંએક મખુ્ય સપ્લાય 
હોય તેવા કોમ્પોઝીટ સપ્લાઈને મખુ્ય સપ્લાય તરીકે ગણવામા ંઆવિે.  

 

પ્ર. 21. ર્મર્શ્રત સપ્લાઈ શુ ંછે? 

ઉત્તર. શમશશ્રત સપ્લાઈ એટલે બે અથવા વધારે માલસામાન કે સેવાઓ કોઈ પણ પ્રકારના 
સયંોજનથી એક બીજા સાથે જોર્ાઈને એકજ દરે પરુો પાર્ે  જેમા ંકોમ્પોઝીટ પરુવઠો ન હોવો 



જોઈએ. દાખલા તરીકે એક પેકેજ કે જેમા,ં ચોકોલેટ, કેક, ડ્રાઈ ફૂટ, એઈરેટેર્ પીણા અને ફળના ં
જ્યસુ વગેરેનો સમાવેિ થાય છે, જ્યારે શમશશ્રત સપ્લાઈ સાથે શસિંગલ પ્રાઈઝ માટે સપ્લાઈ 
ધરાવે છે. આ દરેક વસ્તઓુ અલગ અલગ પણ પરુી પાર્ી િકાય છે અને તે એક બીજા પર 
આધાડરત નથી. જો આ વસ્તઓુ અલગ અલગ પરુી પાર્વામા ંઆવેલ હોય તો તે મીશ્ર પરુવઠો 
નથી. 

 

પ્ર. 22. જીએસટી અંતર્ડત કેવી રીતે ર્મર્શ્રત પરુવઠાની કરવેરા સબંરં્ધત 
જવાબિારી ધરાવશો? 

ઉત્તર. બે અથવા વધ ુસપ્લાય ધરાવતા શમશશ્રત સપ્લાયને એવો એક સપ્લાય ગણવામા ંઆવિે 
કે જે કરવેરાનો સૌથી ઊંચો દર આકશષિત કરતો હોય.  

 

પ્ર. 23. એવી કોઈ પ્રવરૃ્ત્તઓ છે કે જે માલસામાન ના ંપરુવઠા તરીકે નથી ર્િાતી 
અથવા સેવાઓના પરુવઠા તરીકે પિ નથી ર્િાતી? 

ઉત્તર. હા, મોર્ેલ જીએસટી કાયદાની સબૂચ-3મા ંઆ પ્રમાણેની પ્રવશૃત્તઓનો સમાવેિ થાય છે 
(1) રોજગારીના પડરપ્રેક્ષમા ંકમડચારી દ્વારા નોકરીદાતાનુ ંકાયડ કે સેવાઓ કરવામા ંઆવે (2) 
કોઈ કાયદા દ્વારા સ્થાશપત કોટડ  અથવા રીબ્યનુલ દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવતી સેવાઓ (3) 
સાસંદ, ધારાસભાના સભ્યો, સ્થાશનક સત્તામરં્ળો, બધંારણીય કામગીરીઓ દ્વારા કરવામા ં
આવતી પ્રવશૃત્તઓ (4) અંશતમશવશધ, દફનશવશધ,સ્મિાન અથવા િબઘરની સેવાઓ, (5), 
જમીનનુ ંવેચાણ, (6) લોટરી, િરતો અને જુગાર શસવાયના પગલા ંલઈ િકાય તેવા દાવાઓને 
માલ સામાનનો પરુવઠો કે સેવાનો પરુવઠો તરીકે ગણવામા ંઆવિે નહીં. 

 

પ્ર. 24. જીએસટી અંતર્ડત શનૂ્ટ્ય િરથી સપ્લાઈનો અથડ શુ ંથાય છે? 

ઉત્તર. શનૂ્ટ્ય દરનો પરુવઠો એટલે કે માલ સામાન અને/અથવા સેવાઓના પરુવઠાની શનકાસ 
અન ેઅથવા એસઈઝેર્ ર્ેવલપપરને કે એસઈઝેર્ યશુનટને માલસામાન કે સેવાનો પરુવઠો 
પરુો પાર્વો. 

 

પ્ર..25 શુ ં અવેજ વર્રની આયાતી સેવાઓ જીએસટી હઠેળ કરપાત્ર તરીકે 
ર્િવામા ંઆવશે? 

ઉત્તર. સામાન્ટ્ય શસદ્ાતં પ્રમાણ ેઅવજે વગરની આયાતી સેવાન ેકલમ 7 પ્રમાણ ેજીએસટીમા ં
સપ્લાય ગણવામા ંઆવિે પરંત ુકરપાત્ર વ્યન્તત દ્વારા તેના સબંશંધ વ્યન્તત અથવા ભારત 
બહારના તેની કોઈ પણ વેપારી પઢેી મારફત ેઅવજે વગર વ્યવસાયની પ્રગશત માટે આયાત 



કરવામા ંઆવેલી સેવાઓ શિર્યઅુલ 1 ની એસઆઈ ન ં4 મજુબ પરુવઠા તરીકે ગણવામા ં
આવિે. 
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5. પરુવઠા (સપ્લાય)નો સમય 

પ્ર.1 (પરુવઠો) સપ્લાયનો સમય શુ ંછે? 

ઉત્તરેઃ પરુવઠાનો સમય જીએસટી ચાર્જ કરવાની ઉદભવતી જવાબદારીનો સમય દિાડવે છે. તે 
એ પણ દિાડવે છે કે ક્યારે પરુવઠો થયો ગણી િકાય. સીજીએસટી/એસજીએસટી અશધશનયમ 
માલ અને સેવાઓ માટે પરુવઠાનો અલગ અલગ સમય પરૂો પાર્ે છે.  
 

પ્ર.2 માલ અને સેવાઓના પરુવઠાના કેસમા ંજીએસટી ચકુવવાની જવાબિારી 
કયારે ઉભી થાય છે? 

ઉત્તરેઃ સીજીએસટી/એસજીએસટી ના સેકિન (કલમ) 12 અને 13મા ંમાલના પરુવઠાના સમય 
નક્કી કરેલ છે. માલ પરૂો પાર્વાનો સમય નીચેની તારીખોમાથંી સૌથી વહલેી હિે તે રહિેે, જેમા ં
ખાસ કરીન,ે  

(i) પરુવઠાકાર દ્વારા આપવામા ં આવેલી ઈનવોઈસની તારીખ અથવા પરુવઠા અંગે 

પરુવઠાકાર ઈનવોઈસ આપવા, કલમ 31 હઠેળ તેને જરૂરી હોય તે અંશતમ તારીખ; અથવા 

(ii)  જે તારીખે પરુવઠા અંગે પરુવઠાકાર ને ચકુવણી મળે તે તારીખ. 
 

પ્ર.3 માલ અને સેવાઓના સિંભડમા ં વાઉર્સડના પરુવઠાના દકસ્સામા ં પરુવઠાનો 
સમય શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ માલ અને સેવાઓના સદંભડમા ં વાઉચરના ં પરુવઠાનો સમય રહિેે; 
a) જો તે સમયે પરૂવઠો ઓળખી િકાય તેમ હોય તો વાઉચર ઈશ્ય ુથવાની તારીખ; અથવા 
b) તમામ અન્ટ્ય સજંોગોમા ંવાઉચરની રીર્ેમ્પિનની તારીખ. 
 

પ્ર.4 કલમ 12 ના પેટા-કલમ 2, 3, 4 અથવા સીજીએસટી/એસજીએસટી એતટની 
કલમ 13 ના સિંભડમા ં પરુવઠાના સમયને ર્નધાડદરત કરવુ ંશક્ય ન હોય ત્યારે,  
પરુવઠાના સમયને કેવી રીતે નક્કી કરવામા ંઆવશે? 
ઉત્તરેઃ કલમ 12 (5) તેમજ 13 (5) મા ંબાકીની નોંધ છે જે જણાવે છે કે જો સામશયક પત્રક  
ફાઈલ કરેલુ ં હોય તો, આવા સામશયક પત્રક ફાઇલ કરવાની શનયત તારીખ પરુવઠાનો સમય 
બનિે. અન્ટ્ય સજંોગોમા,ં જે તારીખે સીજીએસટી /એસજીએસટી / આઈજીએસટી ની ખરેખર 
ચકૂવણી કરવામા ંઆવે છે તે બનિે. 
 



પ્ર.5 "ચકુવિીની પ્રાલ્પ્તની તારીખ" નો શો અથડ થાય છે? 

ઉત્તરેઃ સપ્લાયરની ખાતાવહીમા ંચકુવણીની નોંધ ની તારીખ અથવા ચકુવણી તેમના બેંક ખાતામા ં
જમા કરવામા ંઆવી હોય તે તારીખ બેમાથંી સૌથી વહલેી હોય તે. 
  
પ્ર.6 ધારો કે, આંર્શક એર્વાન્ટ્સ ચકૂવિી કરવામા ં આવી હોય અથવા આંર્શક 
ચકૂવિી માટે ઇનવોઇસ ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવી હોય, તો શુ ંપરુવઠાનો સમય પિૂડ 
પરૂવઠો આવરી લેશે? 

ઉત્તરેઃ ના. પરુવઠાને તે ઈનવોઈસ અથવા આંશિક ચકુવણી દ્વારા આવરી લેવામા ંઆવ્યુ ંહોય તે 
હદ સધુી કયુું હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવિે. 
 

પ્ર.7 દરવસડ ર્ાર્જ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર કરના દકસ્સામા ં માલસામાનના પરુવઠાનો 
સમય શુ ંછે? 

ઉત્તરેઃ પરુવઠાનો સમય નીચેની તારીખો પૈકી સૌથી પહલેો હિે: 
a) માલની પ્રાધ્પ્તની તારીખ; અથવા 

b) ચકુવણી કરવામા ંઆવી હોય તે તારીખ; અથવા 

c) સપ્લાયર દ્વારા ઈનવોઈસ ઇશ્ય ુકરવાની તારીખથી તરતના 30 ડદવસની તારીખ. 
 

પ્ર.8 દરવસડ ર્ાર્જ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર કરના દકસ્સામા ંસેવાના પરૂવઠાનો સમય શુ ં
છે? 

ઉત્તરેઃ પરુવઠાનો સમય નીચેની તારીખો પૈકી સૌથી પહલેો હિે: 
a) ચકુવણી કરવામા ંઆવી હોય તે તારીખ; અથવા 

b) સપ્લાયર દ્વારા ઈનવોઈસ ઇશ્ય ુકરવાની તારીખથી તરતના સાઈઠ ડદવસની તારીખ. 

 

પ્ર.9 વ્યાજ, લેટ ફી અથવા િંર્ અથવા અવેજની કોઈપિ ર્વલણંબત ચકુવિી દ્વારા 
મલૂ્યમા ંવધારાના સબંધંમા ંલાગ ુપર્તા પરુવઠાનો સમય શુ ંછે? 

ઉત્તરેઃ વ્યાજ, લેટ ફી અથવા દંર્ અથવા અવેજની કોઈપણ શવલબંબત ચકુવણી દ્વારા મલૂ્યમા ં
વધારાના સબંધંમા ંપરુવઠાનો સમય એ સપ્લાયરે પ્રાપ્ત કરેલા આવા વધારાના અવેજની તારીખ 
હિે. 
 



પ્ર.10 કરના િરમા ંફેરફાર પવેૂ અથવા પછી પરૂવઠો પિૂડ થતો હોય ત્યારે પરુવઠાના 
સમયમા ંકોઈ ફેરફાર થાય છે?  

ઉત્તરેઃ હા, આવા ડકસ્સાઓમા ંકલમ 14 ની જોગવાઈ લાગ ુથિે. 
 

પ્ર.11 જ્યારે કરના િરમા ં ફેરફાર થાય તે પહલેા ં પરૂવઠો પિૂડ થતો હોય ત્યારે 
પરુવઠાના સમયમા ંકોઈ ફેરફાર થાય છે? 

ઉત્તરેઃ આવા ડકસ્સાઓમા ંપરુવઠાનો સમય હિે 

(i) જ્યા ં તેના માટે ઇનવોઇસ ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવ્યો હોય અને કરના દરમા ં ફેરફાર પછી 

ચકુવણી પણ પ્રાપ્ત થઈ હોય, ત્યા ંપરુવઠાનો સમય ચકુવણીની પ્રાધ્પ્તની તારીખ અથવા 

ઇનવોઇસ ઈશ્ય ુકરવાની તારીખ, જે પહલેા ંહિે તે જ રહિેે; અથવા 

(ii) જ્યા ંઇન્ટ્વોઇસ કરના દરમા ંપડરવતડન પહલેા ંઈશ્ય ુકરવામા ંઆવી હોય પરંત ુકરના 

દરમા ંફેરફાર પછી ચકુવણી પ્રાપ્ત થઈ હોય, ત્યા ંપરુવઠાનો સમય ઇન્ટ્વોઇસના ઇશ્યનૂી 

તારીખ રહિેે; અથવા 

(iii) કરના દરમા ંપડરવતડન પહલેા ંચકુવણી મળી હોય, પરંત ુકરના દરમા ંફેરફાર પછી જ 

ઇન્ટ્વોઇસ ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવી હોય, ત્યારે પરુવઠાનો સમય ચકુવણીની પ્રાધ્પ્તની તારીખ 

હિ;ે 

 

પ્ર.12 જ્યારે કરના િરમા ં ફેરફાર થાય તે પછી પરૂવઠો પિૂડ થતો હોય ત્યારે 
પરુવઠાના સમયમા ંકોઈ ફેરફાર થાય છે? 

ઉત્તરેઃ આવા ડકસ્સાઓમા ંપરુવઠાનો સમય હિે 

(I) જ્યા ંકરના દરમા ંફેરફાર કયાડ પછી ચકુવણી પ્રાપ્ત થઈ હોય પરંત ુકરવેરાના દરમા ં

પડરવતડન પહલેા ં ઇનવોઇસ ઈશ્ય ુ કરવામા ં આવ્યો હોય ત્યા ં પરુવઠાનો સમય 

ચકુવણીની પ્રાધ્પ્તની તારીખ હિે; અથવા 

(II) જ્યા ંઇનવોઇસ ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવી હોય અને કરના દરમા ંપડરવતડન પહલેા ંચકુવણી 

કરવામા ં આવી હોય, ત્યા ં પરુવઠાનો સમય ચકુવણીની પ્રાધ્પ્તની તારીખ અથવા 

ઇનવોઇસ ઈશ્ય ુકરવાની તારીખ, જે પહલેા ંહિે તે જ રહિેે; અથવા 



(III) જ્યા ંઇન્ટ્વોઇસ કરના દરમા ંફેરફાર કયાડ બાદ ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવી હોય પરંત ુકરના 

દરમા ં ફેરફાર કરતા પહલેા ં ચકૂવણી પ્રાપ્ત થઈ હોય, ત્યા ં પરુવઠાનો સમય 

ઇન્ટ્વોઇસના ઇશ્યનૂી તારીખ હિે. 
 

પ્ર.13 માની લઈએ કે તા.1.6.2017 થી અમલથી ટેતસનો િર 18% થી 20% સધુી 
વધયો છે. જો એર્પ્રલ 2017 મા ં સેવાઓ પરૂી પાર્વામા આવી હોય અને િરમા ં
પદરવતડન પહલેા ંઇનવોઇસ ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવ્યો હોય, પરંત ુજૂન 2017 મા ંિરમા ં
ફેરફાર પછી ચકૂવિી પ્રાપ્ત થયેલી હોય, ત્યારે કયો કર િર લાગ ુ પર્ે છે? 
ઉત્તરેઃ 1.6.2017 પહલેા ંસેવાઓ પરૂી પાર્વામા ંઆવી હોવાથી 18% નો જૂનો દર લાગ ુરહિેે. 
 

પ્ર.14 માની લઈએ કે તા.1.6.2017 થી અમલથી ટેતસનો િર 18% થી વધીને 20% 
થયો છે. જ્યારે અને જૂન 2017 મા ંિરમા ંપદરવતડન પછી માલનો પરૂવઠો પરૂો 
પાર્વામા ંઆવ્યો હોય અને ઇનવોઇસ ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે, પરંત ુસપંિૂડ એર્વાન્ટ્સ 
ચકુવિી એર્પ્રલ 2017 મા ંપહલેાથી જ પ્રાપ્ત થઈ ર્ઈ હોય, ત્યારે કયો કર િર 
લાગ ુપર્ે છે? 

ઉત્તરેઃ માલનો પરૂવઠો પરૂો પાર્વામા ંઆવ્યો હોવાથી અને 1 . 6. 2017 પછી ઇનવોઇસ ઇશ્ય ૂ
કરવામા ંઆવ્યુ ંહોવાથી 20 ટકાનો નવો દરો લાગ ુથિે. 
 

પ્ર.15 માલના પરુવઠા માટે ઇન્ટ્વોઇસ કયા સમયર્ાળા િરર્મયાન ઇશ્ય ૂ કરવી 
જોઇએ? 

ઉત્તરેઃ સીજીએસટી /એસજીએસટી એતટની કલમ 31 મજુબ રત્જસ્ટર્ડ કરપાત્ર વ્યન્તત આ પહલેા ં
અથવા તે સમયે, કરવેરા ઇન્ટ્વોઇસ રજૂ કરિે જેમા ંમાલના વણડન, જથ્થો અને માલનુ ંમલૂ્ય, તેના 
પર વસલૂવામા ં આવેલા ચાજીસ અને અન્ટ્ય શનયત શવગતો દિાડવેલી હિે,  
               (a) પ્રાપ્તકતાડના પરુવઠા માટે માલનો શનકાલ, જ્યા ંપરુવઠામા ંમાલની હરેફેરનો  

                      સમાવેિ થાય છે અથવા 
               (b) માલની ડર્બલવરી અથવા અન્ટ્ય કેસોમા ંપ્રાપ્તકતાડને તે ઉપલબ્ધ કરાવવો. 
 

પ્ર.16 સેવાઓ પરૂી પાર્વા માટે ઇન્ટ્વોઇસ કયા સમયર્ાળા િરર્મયાન આપવી  
જોઈએ? 



ઉત્તરેઃ સીજીએસટી/એસજીએસટી એતટની કલમ 31 મજુબ રત્જસ્ટર્ડ કરપાત્ર વ્યન્તત સેવાની 
જોગવાઈ પહલેા ંઅથવા પછી, પરંત ુઆ વતી શનધાડડરત સમયગાળામા,ં માલનુ ંવણડન, મલૂ્ય, તેના 
પર ચકૂવવાપાત્ર ટેતસ અને અન્ટ્ય સબૂચત શવગતો દિાડવત ુ ંકરવેરાનુ ંઇન્ટ્વૉઇસ ઈશ્ય ુ કરિે. 
 

પ્ર.17 માલના સતત પરુવઠાનો સમાવેશ થતો હોય તેવા સજંોર્ોમા ંઇન્ટ્વોઇસ ઈશ્ય ુ
કરવાનો સમયર્ાળો કયો છે? 

ઉત્તરેઃ માલના સતત પરુવઠાના સજંોગોમા,ં ડહસાબના ક્રશમક શનવેદનો અથવા ક્રશમક ચકૂવણી 
સામેલ હોય ત્યા ંઇન્ટ્વૉઇસ દરેક આવા શનવેદન ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવે તે પહલેા ંઅથવા તે સમયે 
ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવિે અથવા આવી ચકુવણી પ્રાપ્ત થયેથી ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવિે.  

 

પ્ર.18 સેવાઓના સતત પરુવઠાનો સમાવેશ થતો હોય તેવા સજંોર્ોમા ંઇન્ટ્વોઇસ 
ઈશ્ય ુકરવાનો સમયર્ાળો કયો છે? 

ઉત્તરેઃ સેવાઓના સતત પરુવઠાના સજંોગોમા,ં  
(a) જ્યા ંચકુવણીની શનધાડડરત તારીખ કરારથી સશુનશિત હોય, ત્યા ંઇન્ટ્વોઇસ પ્રાપ્તકતાડ દ્વારા 

ચકુવણી પાત્ર બને તે પહલેા ંઅથવા પછી પરંત ુસેવાના સપ્લાયર દ્વારા કોઈપણ ચકુવણી 

પ્રાપ્ત થઈ હોય કે નહીં આ વતી શનધાડડરત સમયગાળામા ંજ ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવિે 

(b) જ્યા ં કરારની ચકુવણીની શનધાડડરત તારીખ સશુનશિત ન હોય, સેવાના સપ્લાયરન ે

ચકૂવણી પ્રાપ્ત થાય છે પરંત ુતે દરેક સમય પહલેા ંઅથવા પછી આ વતી શનધાડડરત 

સમયગાળામા ંઇન્ટ્વોઇસ ઈશ્ય ુકરવામા ંઆવિે 

(c) જ્યા ંચકૂવણી બનાવની સમાધ્પ્ત સાથે સકંળાયેલી હોય, ઈનવોઈસ બનાવ પરૂો થવાના 

સમય પહલેા ંકે પછી, પરંત ુતેના વતી શનધાડડરત સમયગાળામા ંઈશ્ય ુકરવામા ંઆવિે. 
 

પ્ર.19. કયા સમયર્ાળા િરર્મયાન ઇનવોઇસ ઇસ્ય ુ કરવી જોઈએ જ્યા ં માલ 
મોકલવામા ં આવે છે અથવા વેર્ાિ માટે મજૂંરી પર લેવામા ં આવે છે? 
ઉત્તરેઃ વેચાણ અથવા પરત કરવા માટેની મજુંરી પર મોકલવામા ં આવેલા અથવા લેવામા ં
આવેલા માલની બાબતમા ંઈનવોઈસ પરુવઠાના સમય પહલેા અથવા પરુવઠાના સમયે અથવા 
અથવા મજૂંરીની તારીખથી છ મડહના સધુી, જે પણ વહલે ુ ંહોય, તે સમયમા ંઈશ્ય ુકરવી જોઈએ. 

 ******* 

 



6.  જીએસટીમા ંમલૂ્યાકંન 

 

પ્ર. 1. વેરાપાત્ર પરુવઠાનુ ંમલૂ્ય જીએસટી વસલુવા માટે કઈ રીતે કરી શકાય? 

ઉત્તરેઃ સામાન્ટ્ય રીતે માલ અને સેવા પરુી પાર્વાનુ ં મલૂ્ય ‘લેવર્દેવર્નુ ં મલૂ્ય’ રહિેે, જે 
મલૂ્ય/ડકિંમત ખરેખર ચકુવાઈ હોય અથવા ચકુવવાની હોય, તેમા ં પરુવઠાકાર અને પરુવઠો 
મેળવનાર સબંધં ધરાવતા નથી અને ડકિંમત એ એકમાત્ર અવેજ છે. લેવર્દેવર્ના ંમલૂ્યમા ંશવશવધ 
પડરબળોને સમાવવા અને બહાર રાખવા તે શવષે સીજીએસટી /એસજીએસટીની કલમ 15 મા ં
શવસ્તતૃ રીતે જણાવવામા ંઆવેલ છે. દા.ત. પરુવઠા સમય અગાઉ અથવા પરુવઠાના સમયે 
ચોક્કસ િરતોને આશધન લેવર્દેવર્ના મલૂ્યમા ં રીફન્ટ્ર્ેબલ ર્ીપોઝીટ અને આપેલ ડર્સ્કાઉન્ટ્ટ 
સમાશવષ્ટ્ટ થિે નહી. 
 

પ્ર. 2. લેવર્િેવર્નુ ં(રાન્ટ્ઝેતશન) મલૂ્ય શુ ંછે? 

ઉત્તરેઃ લેવર્દેવર્નુ ં(રાન્ટ્ઝેતિન) મલૂ્ય એટલે ખરેખર ચકુવવામા ંઆવેલ ડકિંમત અથવા ડકિંમત 
ચકુવવાની હોય તે જેના માટે માલ અથવા સેવા પરુી પાર્વામા ંઆવી હોય અને પરુવઠાકાર 
અને પરુવઠો મેળવનાર સબંધં ધરાવતા ન હોય અને પરુવઠા માટે ડકિંમત/મલૂ્ય એક માત્ર સપંણૂડ 
અવેજ હોય. તેમા ંસમાવિે થિે કોઈ પણ રકમનો કે જે પરુવઠાકાર ચકુવવા માટે જવાબદાર 
હોય પણ જે પરુવઠા મેળવનારે ભોગવેલ હોય. 
 

પ્ર. 3. શુ ંસીજીએસટી, એસજીએસટી અને આઈજીએસટી માલ અને સેવાઓ માટે 
મલુ્યાકંનની જોર્વાઈઓ અલર્ અલર્ છે? 
ઉત્તરેઃ ના, કલમ 15 તમામ ત્રણ કર માટે સામાન્ટ્ય છે અને માલ તેમજ સેવાઓ માટે પણ 
સામાન્ટ્ય છે. 
 
પ્ર. 4. શુ ંકરાર આધાદરત દકિંમત પરુવઠાની દકિંમત નક્કી કરવા પરુતી નથી? 

ઉત્તરેઃ કરાર-ડકિંમત જેને ખાસ કરીને ‘લેવર્દેવર્ની ડકિંમત/મલૂ્ય’  તરીકે ગણેલ છે અને આના 
આધાર પર જ કરવેરાની ગણતરી થાય છે. પણ જયારે ડકિંમત/મલૂ્ય અમકુ પડરબળો જેવા કે બને્ન 
(પરુવઠાકાર અને પરુવઠા મેળવનાર)ના સબંધંો અથવા અમકુ લેવર્દેવર્ જે પરુવઠા 
(ર્ીમ્ર્)હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે, પણ જેની ડકિંમત ના મળતી હોય, મલૂ્ય જીએસટી મલૂ્યાકંનના 
શનયમો અનસુાર નક્કી કરવામા ંઆવે છે. 
 
પ્ર. 5. શુ ંબધા કેસોમા ંજીએસટી મલૂ્યાકંન ર્નયમોને સિંભડમા ંલેવા જરૂરી છે? 



ઉત્તરેઃ ના, જીએસટી મલૂ્યાકંન શનયમોનો સદંભડ માત્ર એવા ડકસ્સાઓમા ંજરૂરી છે કે જ્યા ંકલમ 
15 ની પેટા કલમ (1) હઠેળ મલૂ્ય નક્કી કરી િકાત ુ ંન હોય.. 
 
પ્ર. 6. શુ ંકલમ (15)(1) મા ંજાહરે કરેલ લેવર્િેવર્નુ ંમલૂ્ય સ્વીકારી શકાય? 

ઉત્તરેઃ હા. એ સ્વીકારી િકાય પણ તપાસ કયાડ પછી કલમ (15)(2) મા ંસમાવેિ કયાડ બાદ જ 
લઈ િકાય. આ ઉપરાતં, લેવર્દેવર્ મલૂ્ય ત્યારે જ સ્વીકાર કરી િકાય કે જયારે પરુવઠાકાર 
અને પરુવઠા મેળવનાર સબંશંધત હોય, પણ જો સબંધંોના કારણે ડકિંમત પ્રભાશવત ના થતી હોય.  
 
પ્ર. 7. શુ ં લેવર્િેવર્ના મલૂ્યમા ં પરુવઠા પછી આપેલ ર્ીસ્કાઉન્ટ્ટ અથવા 
ઈન્ટ્સેન્ટ્ટીવનો સમાવેશ કરવો પર્?ે 
ઉત્તરેઃ હા, જ્યા ંપરુવઠા પછી ડર્સ્કાઉન્ટ્ટની સ્થાપના કરાર મજુબ કરવામા ંઆવે, જે પરુવઠાના 
સમયે અથવા તે પહલેા ઓળખાય અને જ્યા ંઆવા ડર્સ્કાઉન્ટ્ટ ખાસ કરીને સબંશંધત ઈનવોઈસ 
સાથે સકંળાયેલા હોય અને પ્રાપ્તકતાડએ આવા ડર્સ્કાઉન્ટ્ટ માટેના ઈનપટુ ટેતસ કે્રડર્ટને રીવસડ 
(ચકૂત)ે કરી હોય ત્યા,ં ડર્સ્કાઉન્ટ્ટને મોર્ેલ જીએસટી કાયદાની કલમ 15 હઠેળ સ્વીકાયડ કપાત 
તરીકે મજૂંર કરવામા ંઆવે છે. 
 

પ્ર. 8. શુ ં પરુવઠા પહલેા આપેલુ ં અથવા પરુવઠાના સમયે આપેલુ ં દર્સ્કાઉન્ટ્ટ 
લેવર્િેવર્ના મલૂ્યામા ંસમાર્વષ્ટ કરાય? 

ઉત્તરેઃ ના, એ િરતે માન્ટ્ય છે કે એ સામાન્ટ્ય વ્યાપાર પ્રથા દરમ્યાન આવુ ંડર્સ્કાઉન્ટ્ટ આપવામા ં
આવે અને પરુવઠા સબંધંમા ંઆપેલા ઈનવોઈસમા ંયોગ્ય રીતે નોંધાયુ ંહોય. 
 

પ્ર. 9. મલૂ્યાકંન ર્નયમોની જોર્વાઈઓ ક્યારે લાગ ુકરી શકાય? 

ઉત્તરેઃ  મલૂ્યાકંન શનયમો શનમ્નબલબખત પડરન્સ્થશતમા ં લગાવી િકાય. (i) ચકુવેલ અથવા 
ચકુવવાપાત્ર અવેજ સપંણૂડ કે અંિત નાણા ન હોય; (ii) પરુવઠાકાર અને મળેવનાર વચ્ચે સબંધં 
હોય અથવા શનયત કરેલ પરુવઠાકારની કેટેગરી દ્વારા પરુવઠો પાર્વામા ંઆવેલ હોય તો;  (iii) 

જાહરે કરેલ લેવર્દેવર્નુ ંમલૂ્ય શવશ્વાસપાત્ર ન હોય. 
 

પ્ર 10. કલમ 15 (2) મા ંઉલ્લેણખત સમાર્વષ્ટો કયા છે જે રાઝેંતશન વેલ્યમૂા ંઉમેરી 
શકાય છે? 

ઉત્તરેઃ  કલમ 15 (2) મા ંઉલ્લેબખત સમાશવષ્ટ્ટો જે રાઝંેતિન વેલ્યમૂા ંઉમેરી િકાય છે તે નીચ ે
મજુબ છે: 



a) જો પ્રાપ્તકતાડને અથવા પરૂવઠાકાર દ્વારા અલગથી ચાર્જ કરાયેલ હોય તો, 
એસજીએસટી/સીજીએસટી એતટ અને ગડૂ્સ અને સશવિસીસ ટેતસ (આવકના નકુસાન માટે રાજ્યોને 
વળતર) અશધશનયમ, 2016 શસવાયના કોઈપણ કાનનૂ હઠેળ કરવેરા, ર્યટુી, ઉપકર, ફી અન ે
વસલૂવામા ંઆવેલા ચાર્જ; 

b) આવા પરુવઠાના સબંધંમા ંસપ્લાયર ચકુવણી માટે જવાબદાર હોય તેવી કોઈપણ રકમ, પરંત ુ
જે પરુવઠાના પ્રાપ્તકતાડ દ્વારા ભોગવવામા ંઆવેલ હોય અને માલ અને/અથવા સેવાઓ માટે 
વાસ્તવમા ંચકૂવણી થયેલ હોય અથવા ચકૂવવાપાત્ર હોય અને ડકિંમતમા ંિામેલ ન હોય; 

C) માલ અથવા અમકુ સજંોગોમા ં સેવાઓના શવતરણના સમયે અથવા માલ અને/અથવા 
સેવાઓના પરુવઠાની બાબતમા ંપરૂવઠાકાર દ્વારા કરવામા ંઆવેલ કોઈપણ બાબત માટે ચાર્જ 
કરેલ કોઈપણ રકમ સડહત, પરુવઠાના પ્રાપ્તકતાડને અથવા પરૂવઠાકાર દ્વારા ચાર્જ કરાયેલા 
કશમિન અને પેડકિંગ જેવા આકન્સ્મક ખચડ ; 
d) કોઈપણ પરુવઠા માટે કોઇપણ અવેજની શવલબંબત ચકુવણી માટે વ્યાજ અથવા લેટ ફી અથવા 
દંર્; અન ે

e) કેન્ટ્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા પરૂા પાર્વામા ંઆવેલ સબશસર્ીને બાદ કરતા એવી સબશસર્ી 
જે સીધી રીતે મલૂ્ય સાથે જોર્વામા ંઆવે છે. 
 

****** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. જીએસટી – વેરાની ચકુવિી 
 

પ્ર. 1. જીએસટી હકમૂત હઠેળ કઈ કઈ ચકુવિી કરવા પાત્ર છે? 

ઉત્તરેઃ જીએસટી અમલ હઠેળ, જે તે રાજયના દરેક પરુવઠા માટે જે વેરા ભરવાપાત્ર છે તે (કન્દ્ન્ટ્દ્રય 
જીએસટી (સીજીએસટી), જે કેન્ટ્દ્ર સરકારના ખાતામા ં જિે) ને બીજી સ્ટેટ/યટુી જીએસટી 
(એસજીએસટી, જે રાજય સરકારના ખાતામા ંજિે). આંતર રાજય (Inter – State Supply) પરૂવઠા 
પર જે વેરો ભરવાનો છે તે ઈન્ટ્ટીગે્રટેર્ જીઅસટી (આઈજીએસટી) છે, જેનામા ંબનંે સીજીએસટી 
તેમજ એસજીએસટીના કંપોનેન્ટ્ટસ છે. તદઉપરાતં, અમકૂ કેટેગરીના સબૂચત નોંધાયેલ વ્યન્તતએ 
ગવડનમેન્ટ્ટ  ખાતામા ં ટેતસ ડર્ર્તટેર્ એટ સોસડ (ટી.ર્ી.એસ.) ને ટેક્ષ કલેતટેર્ એટ સોસડ (TCS) 
ભરવો પર્િે. વધારામા,ં લાગ ુપર્ે ત્યા ંવ્યાજ, પનેેલ્ટી, ફીસ અને બીજી ચકૂવણી પણ કરવાની 
રહિેે.  
 
પ્ર. 2. કોિ કોિ જીએસટી ભરવાપાત્ર છે? 
ઉત્તરેઃ સામાન્ટ્ય રીતે માલ (ગડુ્સ) કે સેવા (સશવિસ) પરૂી પાર્નાર જીએસટી ભરવાપાત્ર છે. પરંત ુ
અુમક શનડદિષ્ટ્ટ કેસ, જેવા કે આયાત અને અમકૂ અશધસચુીત પરૂવઠા માટે માલ અને/અથવા 
સેવા મેળવતી વ્યન્તત (રેશસશપએન્ટ્ટ) વેરો ભરવા માટે જવાબદાર થઈ િકે છે. તદઉપરાતં, 
સેવાઓના અંતર-રાજ્ય પરુવઠાના કેટલાક સબૂચત કેસોમા,ં જીએસટી ચકૂવવાની જવાબદારી ઈ-
કૉમસડ ઓપરેટરો પર નાખી િકાય છે, જેના દ્વારા આ પ્રકારની સેવાઓ પરૂી પાર્વામા ંઆવે છે. 
વધમુા,ં ચોક્કસ મયાડદા [એસ 5.11 (1) (ર્ી) મજુબ એક કોન્ટ્રેતટ હઠેળ 2.5 લાખ] ઉપરાતંની 
વેન્ટ્ર્રોને ચકુવણી કરતા સરકારી શવભાગો ટેતસ (ટીર્ીએસ)ની કપાત કરવાની જરૂર છે અને ઇ-
કોમસડ ઓપરેટસે તેમના દ્વારા કરવામા ંઆવેલા પરુવઠાઓના ચોખ્ખા મલૂ્ય [એટલે કે CGST 

એતટ, 2017 ની કલમ 9 (5) હઠેળ ઓપરેટર જે જીએસટી ચકૂવવા માટે જવાબદાર છે તેના ઉપર 
સેવાઓના આવા મલૂ્યને બાદ કરતા,  માલસામાન અને /અથવા સેવાઓના કરપાત્ર પરુવઠાનુ ં
એકંદર મલૂ્ય] પર ટેતસ (ટીસીએસ) વસલૂ કરવાની જરૂર છે.  

 
પ્ર. 3. જીએસટીની ચકૂવિી કરવાની જવાબિારી ક્યારે ઊભી થાય છે? 
ઉત્તરેઃ ધારા 12 મા ંસમજાવ્યા મજુબ, માલના પરુવઠા (સપ્લાય) ના ંસમયે અને ધારા 13મા ં
સમજાવ્યા મજુબ સેવા પરૂી પાર્વાના સમયે ચકૂવવાની જવાબદારી ઊભી થાય છે.  
સામાન્ટ્ય રીતે ‘સમય’ એ ત્રણ પ્રસગંોમાથંી જે પહલેા થાય તે છે; જેમ કે પેમેન્ટ્ટ મળવુ,ં ઈનવોઈસ 
ઈસ્યનુી તારીખ અથવા પરુવઠો (સપ્લાય) પરૂો થયાની તારીખ ઉદભવેલ શવબભન્ન પડરન્સ્થશતઓ 
તથા શવશવધ કરપાત્ર પોઈન્ટ્ટસને ઉપર મજુબના સેકસન્ટ્સમા ંસમજાવવામા ંઆવેલ છે.  



 
પ્ર. 4. જીએસટી ચકૂવિી પ્રદક્રયાની મખુ્ય ર્વશેર્તાઓ શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ જીએસટી ધારા(ઓ) હઠેળ, ચકૂવણી પ્રક્રીયાની શવિેષતાઓ નીચે મજુબ છેેઃ 

• પ્રત્યેક પ્રકારના પેમેન્ટ્ટ માટે ઈલેકરોનીક જીએસટીએન પોટડલ દ્વારા ચલણ તૈયાર થિે 

અને હાથેથી ચલણ બનાવવાની જરૂર નથી.  

• કર ચકૂવનાર માટ તકલીફ મતુત ફેશસલીટી જેમા ંગમે ત્યારે, ગમે ત્યા ંકર ચકુવણી થઈ 

િકિે. 

• ઓનલાઈન ચકૂવણી કરવાની સગવર્તા, 

• ઈલેકરોનીક ફોમેટમા ંલોજીકલ ટેતસ કલેકિન ર્ેટા, 

• ગવડન્ટ્મેન્ટ્ટ એકાઉન્ટ્ટમા ંટેક્ષ રેવેન્ટ્યુ ંન ુ ંઝર્પી રેમીટેન્ટ્સ, 

• કાગળ મતુત વ્યવહારો, 

• ઝર્પી ડહસાબી અને ડરપોડટિંગ પ્રડક્રયા 

• બધી રસીદોની ઈલેકરોનીક મેળવણી, 

• બેન્ટ્કો માટે સરળ પ્રડક્રયા, 

• ડર્ઝીટલ ચલણનુ ંવેરહાઉશસિંગ 

 

પ્ર. 5. ચકૂવિી કેવી રીતે કરી શકાય? 

ઉત્તરેઃ ચકૂવણી નીચે મજુબ પદ્શતઓ દ્વારા કરી િકાય છેેઃ- 
(i) કરદાતાના કે્રડર્ટ ખાતા વહી જે કોમન પોટડલ પર મેઈનટેઈન થાય છે, તેમા ં- ફતત 

કરની ચકુવણી થઈ િકે. કે્રડર્ટ ખાતાવહીમા ં વ્યાજ, પેનેલ્ટી અને ફી ની ચકુવણી 

આવી ર્ેબીટ દ્વારા ના થઈ િકે. કરદાતાઓને ઈનપટુ પર ચકૂવવામા ંઆવેલ કરની 

કે્રડર્ટ (ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટ) મળિે. જેનો આઉટપટુ ઉપર ટેક્ષ ચકુવવા માટે જ ઉપયોગ 

થિે. જો કે, સીજીએસટીની ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ એસજીએસટી ભરવા માટે નહીં વાપરી 

િકાય તેવી જ રીતે આઈજીએસટી કે્રડર્ટનો ઉપયોગ આઈજીએસટી, સીજીએસટી અન ે

એસજીએસટી ( આ ક્રમમા)ં ભરવા માટે થઈ િકિે. 

(ii) કોમન પોટડલ પર જાળવવામા ંઆવતા કરદાતાના કેિ લેજરમા ંર્ેબબટ દ્વારા રોકર્મા ં

કરી િકાિે. નાણા કેિ લેજરમા ંશવશવધ પ્રકારથી જમા કરી િકાિે, જેમ કે, ઈ-પેમેન્ટ્ટ 

(ઈન્ટ્ટરનેટ બેંડકિંગ, કે્રડર્ટ કાર્ડ, ર્ેબબટ કાર્ડ). રીઅલ ટાઇમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ્ટ (RTGS) / 



નેિનલ ઇલેતરોશનક ફંર્ રાન્ટ્સફર (NEFT); જીએસટીની ડર્પોબઝટ સ્વીકારવા માટે 

અશધકૃત બેંકોની િાખાઓમા ંકાઉન્ટ્ટર પેમેન્ટ્ટ. 
 

પ્ર. 6. પરૂવઠાકાર (સપ્લાયરે) ક્યારે ટેતસ ભરવાનો રહશેે? 

ઉત્તરેઃ સામાન્ટ્ય કરદાતા એ માસીક ધોરણે મહીનાની 20 મી તારીખ સધુી ટેક્ષ ભરવાનો રહિેે. 
કેિ પેમેન્ટ્ટ સૌ પ્રથમ કેિ લેજરમા ંજમા થિે, કરદાતા માશસક ડરટન્ટ્સડમા ંચકૂવણી કરતી વખત ે
લેજરને ર્ેબબટ કરિે અને પોતાના માસીક પત્રકમા ંસબંશંધત ર્ેબબટ એન્ટ્રી ન.ં. બતાવિે. આગળ 
જણાવ્યા મજુબ ટેક્ષ, કે્રર્ીટ લેજરમા ંર્ેબબટ કરી પણ ભરી િકાય છે. માચડ મહીનાનો ટેક્ષ 20 મી 
એશપ્રલ સધુીમા ંભરી દેવાનો રહિેે. કમ્પોઝીિન કરદાતાએ શત્ર-માસીક ધોરણે ટેક્ષ ભરવાનો રહિેે.  
 
પ્ર. 7. શુ ં ટેક્ષ ભરવાની સમય મયાડિા વધી શકે અથવા માસીક હપ્તામા ં ભરી 
શકાય? 
ઉત્તરેઃ ના, આની પરવાનગી સ્વય ંઆકારણી વેરાને પાત્ર જેઓ છે તેમના માટે નથી. આપ 
સજંોગોમા ંસક્ષમ ઓથોરીટીને સમય મયાડદા વધારવા અથવા હપ્તામા ંટેક્ષ ભરવા પરવાનગી 
આપવા માટે પાવર આપવામા ંઆવેલ છે. (સીજીએસટી /એસજીએસટી ધારાની કલમ 80 ) 
 
પ્ર. 8. કરપાત્ર વ્યસ્તત જો વેરા પત્રક ભરી િે, પિ ટેતસ ના ભરે તો શુ ંથાય? 
ઉત્તરેઃ આવા સજંોગોમા ંવેરા-પત્રક માન્ટ્ય વેરા પત્રક ગણવામા ંનહી આવે. સેતિન 2 (117) એક 
માન્ટ્ય વળતર વ્યાખ્યાશયત કરે છે, જેનો અથડ થાય છે કલમ 39 ની પેટા કલમ (1) હઠેળ પરૂૂ ં
પાર્ેલ વળતર કે જેના પર સપંણૂડ સ્વ-આકારણી કરની ચકૂવણી કરવામા ંઆવી છે. તેફતત માન્ટ્ય 
વેરા-પત્રક છે જેનો ઉપયોગ પ્રાપ્તકતાડને ઈનપટુ-ટેક્ષ-કે્રડર્ટ(આઈટીસી)ની પરવાનગી આપવા 
માટે થિે. બીજા િબ્દોમા,ં જયા ંસધુી પરુવઠાકારે પરેૂપરૂો સ્વય-ંઆકારણી ટેક્ષ અને કર-પત્રક ન 
ભરે અને પ્રાપ્તકતાડ કર-પત્રક ન ભરે ત્યા ંસધુી પ્રાપ્તકતાડની આઈટીસીની પનુ્દ્ષ્ટ્ટ કરવામા ંનહી 
આવે. 
 
પ્ર. 9. કઈ તારીખને ટેતસ જમા કરવાની તારીખ માનવામા ંઆવશે – રે્ક ભરવાની 
તારીખ, કે પેમેન્ટ્ટની તારીખ કે ર્વડમેન્ટ્ટ એકાઉન્ટ્ટમા ં એમાઉન્ટ્ટ કે્રદર્ટ થયાની 
તારીખ? 
ઉત્તરેઃ તે ગવડમેન્ટ્ટ એકાઉન્ટ્ટમા ંકે્રડર્ટ થયાની તારીખ છે. 
 



પ્ર. 10. ઈ-લેજસડ શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ ઈલેકરોનીક લેજસડ અથવા ઈ-લેજસડ દરેક રજીસ્ટર્ડ કરદાતાની બાબતમા ં રોકર્ તેમજ 
ઈનપટુ ટેતસ કે્રડર્ટના પત્રકો છે. વધમુા ંદરેક કરદાતાના ઈલેકરોનીક કર જવાબદારી રત્જસ્ટર 
પણ રહિેે. એકવાર કરદાતા સામાન્ટ્ય પોટડલ (જીએસટીએન) પર રજીસ્ટર થાય એટલે બે ઈ-
લેજર (કેિ અને ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટ લેજર) તથા ઈલેકરોનીક કર જવાબદારીનુ ંરજીસ્ટર આપોઆપ 
ખલૂિે અને તેમના ર્ેિ-બોર્ડ પર દરેક વખતે પ્રદશિિત થિે. 
 
પ્ર. 11. કર જવાબિારી રજીસ્ટર (ટેતસ લાયાબીલીટી રજીસ્ટર) શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ કોઈ ચોક્કસ મડહના માટે કરદાતાની તે મહીના માટેની કુલ ટેક્ષ જવાબદારી (સપંાદન 
પછી) તે કર જવાબદારી રજીસ્ટર દિાડવિે. 
 
પ્ર. 12. કેશ (રોકર્) રજીસ્ટર શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ રોકર્ ખાતાવહી રોકર્મા ંજમા કરવામા ંઆવેલી તમામ થાપણો પ્રતીબબિંબબત કરિે તથા 
ટીર્ીએસ/ ડટસીએસ કપાત જે કરદાતાના ખાતામા ંકરેલ હિે તે દિાડવિે. માડહતી ડરયલ ટાઈમ 
ધોરણે પ્રશતબબિંબબત થિે. આ લેજર જીએસટીના કોઈપણ પેમેન્ટ્ટ માટે વાપરી િકાિે. 
 
પ્ર. 13. આઈ.ટી.સી. (ઈનપટુ ટેતસ કે્રદર્ટ) લેજર શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ માસીક પત્રકમા ંસ્વય ંઆકારણી તરીકે ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટ લેજરમા ંપ્રશતબબિંબબત થિે. આ 
લેજરની કે્રડર્ટનો ઉપયોગ “ફતત ટેક્ષ” ભરવા માટે જ થિે અને બીજી ચકુવણી જેવી કે વ્યાજ, 
પેનલ્ટી, ફીસ વગેરે ભરવા માટે વાપરી નહી િકાય. 
 
પ્ર. 14. જીએસટીએન અને અર્ધકૃત બેન્ટ્કો વછરે્ શુ ંજોર્ાિ છે? 
ઉત્તરેઃ જીએસટીએન અને બેંકની કોર બેંડકિંગ સોલ્યિુન (CBS) વચ્ચે ડરયલ ટાઈમ દ્ધદ્વપબક્ષય 
જોર્ાણ હિે. ઈલેકરોનીક સ્ટીંગ દ્વારા CPIN ઓટોમટેીક બેંકમા ંથિે અને પમેેન્ટ્ટ વેરીફાય કરિ ે
અને એકવાર પેમેન્ટ્ટ કન્ટ્ફમડ થિે એટલે ચલણ આઈર્ી નબંર (સીઆઈએન) બેંક દ્વારા કોમન 
પોટડલને મોકલવામા ંઆવિે જે પેમેન્ટ્ટ રીસીપ્ટને કન્ટ્ફમડ કરિે. આ પ્રક્રીયામા ંબેંક કેશિયર, ટેલર 
અથવા ટેક્ષ પેયર કોઈનો પણ મેન્ટ્યઅુલ હસ્તકે્ષપ હિે નહી. 
 
પ્ર. 15. શુ ંએક કરિાતા બહુર્વધ બેઠકમા ંર્લિ બનાવી શકે? 



ઉત્તરેઃ હા, એક કરદાતા ચલણ ફોમડ આંશિક ભરી કામચલાઉ ‘સેવ’ કરી િકે છે, જે પછીથી 
કમ્પ્લીટ કરી િકાિે. આ પ્રકારે સેવ કરેલ ચલણ પછીથી એર્ીટ કરી િકાય. એક વાર કરદાતા 
ચલણ ફાઈનલ કરે પછી, તે કરની ચકૂવણીના ઉપયોગ માટે ચલણ જનરેટ કરિે. નાણા 
મોકલનારને તેના રેકોર્ડ માટે ચલણ પ્રીન્ટ્ટ કરવાનો શવકલ્પ હિે. 
 
પ્ર. 16. ઓનલાઈન જનરેટ થયેલ ર્લિમા ંફેરફાર કરી શકાય? 
ઉત્તરેઃ ના, કરદાતા અથવા તેમના ઓથોરાઈઝર્ પસડન જીએસટીએન પોટડલ પર લોગીન કરી 
પેમેન્ટ્ટ પટીક્યલુર ફીર્ કરી ચલણ જનરેટ કરી િકે. તેઓ અધવચ્ચે, તેને પાછળથી અપર્ેટ 
કરવા માટે ‘સેવ’ કરી િકે છે. પણ એક વાર ચલણ પણૂડ કરી જનરેટ થઈ જાય અને CPIN જનરેટ 
થઈ જાય, પછી કરદાતા દ્વારા તેમા ંકોઈ ફેરફાર થઈ િકિે નહી. 
 
પ્ર. 17. શુ ંર્લિની માન્ટ્યતા અવર્ધ છે? 
ઉત્તરેઃ હા, જનરેટ થયા પછી, એક ચલણ પદંર ડદવસ માટે માન્ટ્ય રહિેે અને પછી તે શસસ્ટમમાથંી 
નીકળી જિે. જો કે, કરદાતા એમની અનકુળૂતા એ બીજુ ચલણ જનરેટ કરી િકિે. 
 
પ્ર. 18.CPIN શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ CPIN એટલે કોમન પોટડલ આઈર્ેન્ટ્ટીફીકેિન નબંર, જે ચલણ જનરેિનના સમયે અપાય 
છે. તે ચલણ આઈર્ેન્ટ્ટીફાય કરવા માટેનો એક 14 ર્ીજીટનો યશુનક નબંર છે. ઉપર જણાવ્યા 
મજુબ CPIN 15 ડદવસ માટે માન્ટ્ય (Valid) રહ ેછે. 
 
પ્ર. 19. સીઆઈએન (CIN) શુ ંછે ને તેનુ ંમહત્વ શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ સીઆઈએન (CIN) એટલે ચલણ આઈર્ેન્ટ્ટીફીકેિન નબંર. તે 17- ડર્જીટનો નબંર છે. 
જેમા ં14-ર્ીજીટ CPIN છે વત્તા 3-ડર્જીટ બેંક કોર્ છે. CIN ઓથોરાઈઝર્ બેન્ટ્ક/ડરઝવડ બેંક ઓફ 
ઈન્ટ્ર્ીયા દ્વારા ત્યારે જનરેટ થાય છે, જયારે પેમેન્ટ્ટ ખરેખર આવી ઓથો. બેન્ટ્ક અથવા આરબીઆઈ 
દ્વારા રીસીવ થાય છે અને તેમના દ્વારા ધરાવવામા ંઆવતા સબંશંધત ગવડમેન્ટ્ટ એકાઉન્ટ્ટમા ંકે્રડર્ટ 
થાય છે. તે એક સચુન છે કે ચકૂવણી થઈ ગઈ છે અને યોગ્ય રીતે સરકારી ખાતામા ંજમા થઈ 
ગઈ છે. ઓથોરાઈઝર્ બેંક દ્વારા CIN ટેક્ષ પેયર તથા જીએસટીએન ને જણાવવામા ંઆવે  છે. 
 
પ્ર. 20. જયા ં કરિાતાના અર્ાઉના મહીનાના ટેતસની જવાબિારી બાકી છે ત્યા ં
ટેતસની ચકુવિીનો ક્રમ શુ ંછે? 



ઉત્તરેઃ સેકસન 49(8) દ્વારા ચકુવણીનો ક્રમ નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે. જેમા ંકરદાતાની ચાલ ુ
મડહના પહલેાની કર જવાબદારી બાકી હોય. આવા ડકસ્સામા ં આ ક્રમ નીચે મજુબ રહિેેેઃ-
પહલેાેઃસ્વય-ંઆકારણી કરેલ ટેતસ અને અન્ટ્ય લેણા ંજે આગળના સમયનો બાકી હોય; તેના પછીેઃ 
સ્વય-ંઆકારણી કરેલ ટેતસ અને અન્ટ્ય લેણા ંજે અત્યારના સમયનુ ંહોય તે. ત્યારબાદ કલમ 73 
અથવા 74 હઠેળ કોઈપણ પષુ્ટ્ટ થયેલ માગણીઓ સડહત ચકૂવવાપાત્ર અન્ટ્ય કોઇ રકમ.. આ ક્રમ 
ફરજીયાત પ્રમાણે અનસુરવામા ંઆવિે. 
 
પ્ર 21. ઉપરોતત ઉલ્લેણખત શબ્િ "અન્ટ્ય લેિાઓં" નો અથડ શુ ંછે? 

ઉત્તરેઃ િબ્દ "અન્ટ્ય લેણા"ં નો અથડ એ કે વ્યાજ, દંર્, ફી અથવા અશધશનયમ અથવા તેના હઠેળ 
બનાવેલા શનયમો હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર અન્ટ્ય કોઈપણ રકમ. 
 
પ્ર. 22. ઈ-એફપીબી (E-FPB) શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ ઈ-એફપીબી એ ઈલેકરોનીક ફોકલ પોઈંટ બ્ાચં (િાખા) માટે વપરાય છે. આ બધી 
ઓથોરાઈઝર્ બેંકો કે જે જીએસટી પેમેન્ટ્ટ કલેકિન માટે અશધકૃત છે તેમની બ્ાચંીસ (િાખાઓ) 
છે. દરેક અશધકૃત બેંક પાન ઈન્દ્ન્ટ્ર્યા રાન્ટ્ઝેકિન માટે ફતત એક જ ઈ-એફપીબી બ્ાચં નોમીનેટ 
કરિે. ઈ-એફપીબી િાખાએ બધી સરકારો માટે દરેક મેજર હરે્ નીચે એકાઉન્ટ્ટ ઓપન કરવા 
પર્િે. આ રીતે ટોટલ 38 એકાઉન્ટ્ટ (સીજીએસટી, એસજીએસટી, આઈજીએસટી માટે એક એક, 
અને એસજીએસટી માટે બધા રાજય/યશુન. ટેરીટરી) માટે ખોલવા પર્િે. ઈ-એફપીબી દ્વારા 
જીએસટી હઠેળ પ્રાપ્ત થતી રકમ, ઈએફપીબી દ્વારા ખોલેલ યોગ્ય એકાઉન્ટ્ટમા ંજમા કરવામા ં
આવિે. 

એનઇએફટી/આરટીજીએસ રાન્ટ્ઝેતિન માટે, આરબીઆઇ ઈ-એફપીબી તરીકે કામ કરિે.. 
 
પ્ર. 23. ટીદર્એસ શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ ટેક્ષ ડર્ર્તટેટ એટ સોસડ માટે ટીર્ીએસ (TDS) સજં્ઞા વપરાય છે. સેકસન 51 પ્રમાણે આ 
જોગવાઈનો અથડ કરાર મજુબ આવા પરૂવાઠાનુ ં કુલ મલૂ્ય રૂ. 2.5 લાખથી વધતુ ં હોય ત્યા ં
પરુવઠાકારને કરારજન્ટ્ય ચકૂવણીઓ કરતી સરકાર અને સરકારી એકમો તથા અન્ટ્ય સબૂચત 
કંપનીઓ છે, આવા કરારો હઠેળ ચકુવણી કરતી વખતે જે તે સબંશંધત સરકાર કે સત્તા એ કુલ 
પેયેબલ એમાઉન્ટ્ટના 1% ની કપાત કરી ને યોગ્ય જીએસટી એકાઉન્ટ્ટમા ંજમા કરાવવાનુ ંરહિેે. 
 



પ્ર. 24. પરૂવઠાકતાડ તેમના દરટનડ ફાઈલ કરતી વખતે આ ટીદર્એસનુ ંએકાઉન્ટ્ટ કેવી 
રીતે કરશે? 
ઉત્તરેઃ ટીડર્એસ તરીકે દિાડવેલ કોઈપણ રકમ સબંશંધત સપ્લાયરના ઈલેકરોનીતસ કેિ લેજરમા ં
દેખાિે. તે રકમનો ઉપયોગ ટેક્ષ, ફી, વ્યાજ તથા અન્ટ્ય ચકૂવણી પ્રત્યે તેની જવાબદારી શનભાવવા 
માટે કરી િકિે. 
 
પ્ર. 25. દટર્ીએસ દર્ર્તટર આવા ટીદર્એસનુ ંએેકાઉન્ટ્ટ કઈ રીતે કરશે? 
ઉત્તરેઃ ડટર્ીએસ ડર્ર્તટર આવા ટીડર્એસનો નીચે મજુબ ડહસાબ રાખિેેઃ 

1. આવા ડર્ર્તટરને ફરજીયાત પણે સીજીએસટી /એસજીએસટી  એતટ ની સેકસન 24 હઠેળ 

નોંધાયેલ હોવુ ંજરૂરી છે. 

2. તેઓએ આગામી મડહનાના 10 મા ડદવસે એકત્ર કરવામા ંઆવેલ ટીર્ીએસને મોકલવાની 

જરૂર છે જેમા ં ડટડર્એસ એકત્ર કરવામા ંઆવ્યો હોય અને જીએસટીઆર-7 મા ંદિાડવેલ 

હોય. 

3. ડટર્ીએસ તરીકે જમા રકમ સપ્લાયરના ઈલેકરોનીક કેિ લેજરમા ંદેખાિે. 

4. તેમણે સરકારના ખાતામા ંજમા કરાવવાના 5 ડદવસની અંદર આવા ડટર્ીએસ કપાતનુ ં

સડટિડફકેટ ડર્ર્તટીને આપવાનુ ંરહિેે, અને જો આમ ના થાય તો પ્રત્યેક ડદવસ માટે રૂ.100 

પ્રમાણે (મહત્તમ રૂ. 5000/-) ડર્ર્તટર દ્વારા ચકૂવવાપત્ર રહિેે. 

 
પ્ર. 26. ટેતસ કલેકટેર્ એટ સોસડ (TCS) શુ ંછે? 
ઉત્તરેઃ સીજીએસટી/એસજીએસટીની કલમ 52 પ્રમાણે આ જોગવાઈ માત્ર ઈ-કોમસડ ઓપરેટર 
ને લાગ ુપર્ે છે. એજન્ટ્ટ ન હોય તેવા, દરેક ઈ-કોમસડ ઓપરેટરે તેના દ્વારા કરવામા ંઆવેલા 
"કરપાત્ર પરુવઠાના ર્ોખ્ખા મલૂ્ય" ના એક ટકા કરતા ંવધ ુન હોય તેવા દરે ગણતરી કરાયેલ 
રકમ રોકવાની જરૂર છે, જ્યા ંઓપરેટર દ્વારા આવા પરુવઠોના સદંભડમા ંશવચારણા કરવી પર્ે છે. 
રોકેલ રકમ દરેક ઈ-કોમસડ ઓપરેટરે આવતા મડહનાની 10 તારીખ સધુીમા ંયોગ્ય જીએસટી 
એકાઉન્ટ્ટમા ંજમા કરાવવાની રહિેે. ટીસીએસ તરીકે જમા રકમ સપ્લાયરના ઈલેકરોનીક કેિ 
લેજર મા ંપ્રશતબબિંબબત થિે. 
 
પ્ર 27. શબ્િ "કરપાત્ર પરુવઠાનુ ંર્ોખ્્ુ ંમલૂ્ય" એટલે શુ?ં 



ઉત્તરેઃ  િબ્દ "કરપાત્ર પરુવઠાનુ ંચોખ્ખુ ંમલૂ્ય" નો અથડ તે મડહના દરશમયાન સપ્લાયસડને પરત 
કરાયેલા કરપાત્ર પરુવઠાના એકંદર મલૂ્ય સધુી ઘટાર્ેલા, ઓપરેટર મારફતે, તમામ નોંધાયેલા 
કરપાત્ર વ્યડકતઓ દ્વારા કોઈ પણ મડહનાના સમયગાળા દરશમયાન કરવામા ંઆવેલ, કલમ 9(5) 
હઠેળ સબૂચત સેવાઓ શસવાયના,  સામાન અથવા સેવાઓના કરપાત્ર પરુવઠાનુ ંએકંદર મલૂ્ય છે. 
 
પ્ર. 28. જીએસટી પેમેન્ટ્ટ માટે જીએસટીએન પોટડલમા ં કે્રદર્ટ કાર્ડની પવૂડ નોંધિી 
જરૂરી છે? 
ઉત્તરેઃ હા, કરદાતા પોતે જે કે્રડર્ટ કાર્ડ ટેક્ષ ભરવા માટે વાપરવાના હોય તેની પવૂડ નોંધણી 
જીએસટીએન ના કોમન પોટડલ પર કરવી જરૂરી છે. જીએસટીએન આવા કે્રડર્ટ કાર્ડન ુ ંબેક દ્વારા 
વેરીફીકેિન માટેની સીસ્ટમ પણ શનધાડડરત થઈ િકે છે. જેમા ંસેવા પ્રદાતાની પનુ્દ્ષ્ટ્ટ લઈને આવી 
ચકાસણી થઈ િકિે. જેથી કે્રડર્ટ કાર્ડથી પેમેન્ટ્ટ કોઈપણ નાણાકીય મયાડદા શવના વાપરી િકાય 
અને વ્યાપાર કરવામા ંસરળતા રહ.ે  

***** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.     ઈલેતરોર્નક વાણિજ્ય     

   
પ્ર. 1. ઇલેતરોર્નક વાણિજ્ય શુ ંછે? 

ઉત્તર.  ઈલેતરોશનક વાબણજ્યની વ્યાખ્યામા ંકોઈ પણ પ્રકારનો માલ અથવા સેવા અથવા બનં્ને, 
જેમા ંર્ીજીટલ ઉત્પાદનો પણ સમાવેિ થાય છે એ બધાને ઈલેતરોશનક માધયમ અથાડત ઈલેતરોશનક 
નેટવકડથી મોકલવુ.ં 
 

પ્ર. 2. ઈ–વાણિજ્યનો સરં્ાલક કોિ છે? 

ઉત્તર.  ઈલેતરોશનક સચંાલક એ વ્યન્તતને કહી િકાય જે ઈલેતરોશનક વાણીજ્ય સદંભે કોઈ પણ 
પ્રકારની ર્ીજીટલ અથવા ઈલેતરોશનક માધયમ અથવા પ્લેટફોમડની માબલકી ધરાવતો હોય, 
સચંાલન કરતો હોય અથવા વ્યવસ્થા કરતો હોય. 
 

પ્ર. 3. શુ ંઈ-વાણિજ્યના સરં્ાલક માટે નોંધિી કરાવવી ફરજીયાત છે? 

ઉત્તર. હા, ઈ-વાણીજ્ય સચંાલકને પ્રારધ્મ્ભક મનુ્તતના લાભો નથી મળતા અને એ વ્યન્તતઓએ  
ગમે તેટલા મલૂ્યનો વેપાર કયો હોય એમણે નોંધણી કરાવવી ફરજીયાત છે. 
 

પ્ર. 4. જે વ્યસ્તત માલ અથવા સેવાઓ ઈ-વાણિજ્ય સરં્ાલક દ્વારા મોકલે છે શુ ંએ 
પ્રારલ્મ્ભક મસુ્તત મેળવવા પાત્ર છે? 

ઉત્તર. ના, આ પ્રકારના આપશૂતિકારને પ્રારધ્મ્ભક મનુ્તત મળતી નથી અને એ લોકોને ફરજીયાત 
પણે નોંધણી કરાવવી પર્ે છે ભલે એમણે ગમે તે મલુ્યનો માલ મોકલ્યો હોય. આની જરૂરીયાત 
ત્યારે જ છે જ્યારે માલ કે સેવા ઈલેતરોશનક વાબણજ્ય દ્વારા પરૂા પાર્વામા ંઆવેલ હોય જેનો વેરો 
સોસડ પર જ સગં્રહ કરવો પર્િે.  

 

પ્ર. 5. શુ ંઈ-વાણિજ્ય સરં્ાલક મળૂ આપરૂ્તિકારને બિલે એના દ્વારા મોકલાયેલ માલ 
અથવા સેવાઓ માટે ઉભા થતા વેરાઓ ભરવા જવાબિાર છે? 

ઉત્તર . હા, પણ ફતત કેટલીક નોધાયેલ સેવાઓ માટે જ. એ પ્રકારના પ્રસગંોએ વેરાઓ ઈલેતરોશનક 
વાણીજ્ય સચંાલક દ્વારા ચકુવવામા ંઆવિે જો એ સેવાઓ એમના દ્વારા મોકલવામા ંઆવેલ હોય 
અને કાયદાની બધી જ જોગવાઈઓ આ પ્રકારના ઈલેતરોશનક વાણિજ્ય સચંાલકને લાગ ુપર્િે 
એ ધયાનમા ંરાખીને કે આ જ વ્યન્તત આ પ્રકારની સેવાઓ પરૂી પાર્વા માટેના વેરાઓ ચકુવવા 
માટે જવાબદાર છે. 



પ્ર. 6. શુ ં ઈલેતરોર્નક વાણિજ્ય સરં્ાલકને નોંધાયેલ સેવાઓ માટે જે વેરાઓ 
ચકુવવાની જવાબિારી છે એમા ંએમને કોઈ પિ પ્રકારની પ્રારલ્મ્ભક મસુ્તત મળેલ 
છે? 

ઉત્તર. ના, ઈલેતરોશનક વાણિજ્ય સચંાલક જે નોંધાયેલ સેવાઓ પરૂી પાર્ે છે અને જેમા ંએમને 
વેરાઓ ચકુવણીની જવાબદારી છે એમા ંકોઈ પણ પ્રકારની પ્રારધ્મ્ભક મનુ્તત મળેલ નથી. 
 

પ્ર. 7. સ્ત્રોત ઉપર વેરાઓ વસલૂ કરવાનો શુ ંઅથડ છે(TCS)? 

ઉત્તર. ઈ-વાણિજ્ય સચંાલકે  જો પોતાના દ્વારા વેરાપાત્ર માલ મોકલ્યો હોય અને જયારે આ 
માલની રકમ પેટે નાણા લેવાનો અશધકાર હોય તો એમણે એ માલની કુલ રકમમા ંથી  કુલ 
મલૂ્યના એક ટકા થી વધ ુનહીં એ પ્રમાણે ગણતરી કરીને નાણા લઈ લેવા જોઈએ. આ પ્રકારે 
મેળવેલ રકમ ને સ્ત્રોત ઉપર વેરા(TCS) ની વસલુાત કહવેાય છે.  

 

પ્ર. 8. એ ્બુ જ સામાન્ટ્ય બાબત છે કે ઈ-વાણિજ્ય કંપનીઓ ના ગ્રાહકો માલ 
પાછો મોકલાવે છે. આ પાછા મેળવેલ માલનો સમાયોજન કઈ રીતે કરવામા ંઆવે 
છે? 

ઉત્તર. ઈ વાણિજ્ય કમ્પની ફતત વેરા પાત્ર માલની ચોતખી ડકિંમત ઉપર વેરો વસલેુ છે. બીજા 
િબ્દોમા ંકહીએ તો જે માલ પાછો આવે છે એ વેરા પાત્ર સમ્પણૂડ ડકિંમત સાથે સમાયોત્જત કરવામા ં
આવે છે. 
 

પ્ર. 9. વેરા પાત્ર માલની ર્ોતખી દકિંમત નો શુ ંઅથડ થાય છે ? 

ઉત્તર. વેરા પાત્ર માલની ચોતખી ડકિંમત અથાડત વેરાપાત્ર માલ અથવા સેવાઓ અથવા બને્નનુ ં
કુલ મલૂ્ય, એ બધી સેવાઓ ઉપરાતં જેની ઉપર સમગ્ર વેરો ભરવાની જવાબદારી ઈ-વાણિજ્ય 
સચંાલકની છે. આ પ્રકારના વહવેારો સચંાલક પાસે નોંધાયેલ વ્યન્તતઓ સાથે એક મડહના 
દરશમયાન થયેલ હોય એમાથંી એ જ મડહનામા ં પાછા  આવેલ માલની વેરા ની રકમ કુલ 
મલૂ્યમાથંી બાદ કરવામા ંઆવિે. 
 

પ્ર. 10. શુ ંિરેક ઈ-વાણિજ્ય સરં્ાલકે વાસ્તર્વક આપરૂ્તિકાર વતી વેરાની રકમની 
વસલુાત કરવી જોઈએ? 

ઉત્તર. હા, જયારે માલની રકમ પેટે ઈ- વાણિજ્ય સચંાલક નાણા મેળવી િકે છે તે સજોગો મા ં
ઈ-વાણિજ્ય સચંાલકને  વેરાની રકમ વસલૂ મેળવવી જોઈએ. 
 



પ્ર. 11. ક્યા સમયે ઈ-વાણિજ્ય સરં્ાલકે આ પ્રમાિે નાિા લેવા જોઈએ? 

ઉત્તર. જે મડહનામા ંઈ-વાણિજ્ય સચંાલકે માલ મોકલ્યો હોય એ મડહના દરશમયાન નાણા મેળવી 
લેવા જોઈએ. 
 

પ્ર. 12. કેટલા સમયની અંિર ઈ-વાણિજ્ય સરં્ાલકે TCS રૂપે મેળવેલ નાિા 
સરકારની ર્તજોરીમા ંજમા કરાવવા જોઈએ? 

ઉત્તર. સચંાલકે  જે મડહનમા ંનાણા મેળવ્યા હોય એ મડહનો પરૂો થયા પછી ૧૦ ડદવસમા ંએ 
નાણા  સરકારના યોગ્ય ખાતામંા ંજમા કરાવવાના રહિેે. 
 

પ્ર. 13. વાસ્તર્વક આપરૂ્તિકતાડ TCS માટેના નાિા જમા મેળવવા કેવી રીતે િાવો 
કરી શકે છે? 

ઉત્તર. સચંાલકના ંસ્ટેટમેન્ટ્ટના આધારે સચંાલક દ્વારા TCS ના નાણા સરકારના યોગ્ય ખાતામા ં
જમા  કરાવવાથી એ વાસ્તશવક નોધાયેલ આપશૂતિકતાડના ખાતામા ંદ્રશ્યમાન થિે (જેના ખાતામંા ં
નાણા જમા કરાવ્યા હિે ). વેરાની જવાબદારી ચકુવતી વખતે વાસ્તશવક આપશૂતિકતાડએ જે માલ 
મોકલ્યો હિે એના માટે આ હકીકત રજુ કરિે. 
 

પ્ર. 14. શુ ંઈ-વાણિજ્ય સરં્ાલકે કોઈ પ્રકારનુ ંસ્ટેટમેન્ટ્ટ રજુ કરવાની જરૂર રહ ેછે ? 
એ સ્ટેટમેન્ટ્ટમા ંક્યા પ્રકારની ર્વર્તો િશાડવવાની રહશેે? 

ઉત્તર. હા, પ્રત્યેક સચંાલકે સ્ટેટમેન્ટ્ટ  ઈલેતરોશનકલી રજુ કરવાનુ ંરહિેે જેમા ંએના દ્વારા મોકલાયેલ 
માલ અથવા સેવાઓની શવગતો આપવાની રહિેે, જે માલ અથવા સેવાઓ પાછી આવેલ હોય 
એનો પણ ઉલ્લેખ કરવાનો રહિેે, અને જે નાણા એમણે TCS પેટે મેળવ્યા હોય એની શવગતો 
આપવાની રહિેે. સચંાલકે વાશષિક રીતે પણ ૩૧ મી ર્ીસેમ્બર સધુીમા ંપણ નાણાકંીય વષડની બધી 
જ શવગતો આપવાની રહિેે.  

 

પ્ર. 15. ઈ-વાણિજ્યની જોર્વાઈઓનો ખ્યાલ શુ ંછે અને એ કઈ રીતે કાયડ કરે છે? 

ઉત્તર. એક મડહના દરશમયાન સચંાલકે જે માલ મોકલ્યો હોય અને જે ડકિંમતો મેળવી હોય એ 
બધી શવગતો એમણે પોતાની સ્ટેટમેન્ટ્ટ દ્વારા રજુ કરેલ હિે. એ શવગતોને આપશૂતિકતાડ દ્વારા 
મોકલાયેલ માલની તે જ મડહનાની શવગતો જે એમણે પોતાના રીટનડમા ંદિાડવેલ હોય એની સાથે 
મેળવવામા ંઆવે છે. જો સચંાલક દ્વારા રજુ કરાયેલ સ્ટેટમેન્ટ્ટ સાથે આપશૂતિકતાડ દ્વારા રીટનડમા ં
દિાડવેલ શવગતોમા ંતફાવત જણાય તો એની સચુના બનેં્નને આપવી જોઈએ. 
 



પ્ર. 16. જો ર્વર્તો મળતી આવતી ન હોય તો શુ ંથઇ શકે? 

ઉત્તર. જો આ પ્રકારનો તફાવત જણાઈ આવ ેઅને એ બાબત માડહતી આપવા છતાય આપશૂતિકતાડ 
દ્વારા તફાવતને સધુારવામા ંન આવે તો આવનાર મડહનામા ંતફાવતની રકમ ઉમેરવામા ંઆવિે 
અને વેરો ભરવાની જવાદારી આપશૂતિકતાડની એ માલ સદંભે રહિેે અને વેરા સાથે એ રકમ ઉપર 
વ્યાજ પણ ચકૂવવાનો રહિેે. 
 

પ્ર. 17. શુ ંટેક્ષ અર્ધકારીઓને અન્ટ્ય કોઈ પિ વધારાની સત્તાઓ મળેલ છે? 

ઉત્તર. કોઈ પણ અશધકૃત વ્યન્તત જે નાયબ કશમશ્નરથી ઓછો હોદ્દો ધરાવતો ન હોય એ વાણિજ્ય 
સચંાલકને નોટીસ મોકલાવી િકે છે શવિેષ શવગતો માટે અને તે શવગતો સચંાલકે નોટીસ મળ્યેથી 
૧૫ ડદવસમા ંરજુ કરવાની રહિેે.     

                                                                    
****** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.   જોબ વકડ  

પ્ર.1. જોબ વકડ શુ ંછે ? 
ઉત્તર. કોઈ વ્યન્તત એ માલ ઉપર પ્રડક્રયા કરવા માટે અન્ટ્ય નોંધાયેલ વેરા પાત્ર વ્યન્તત પાસે થી 
એમની માબલકી નો માલ લીધો હોય અને પ્રડક્રયા કયાડ પછી એ માલ એ વ્યન્તત ને પાછો સોંપી 
દે , આ પ્રડક્રયા ને જોબ વકડ કહવેાય છે. જે વ્યન્તત અન્ટ્ય વ્યન્તત ના માલ ઉપર પ્રડક્રયા કરી આપે 
છે એ જોબ વકડર કહવેાય છે, અને જે વ્યન્તત માલ ની માબલકી ધરાવે છે એને મખુ્ય વ્યન્તત 
અથવા માબલક કહીએ છીએ. 
 
આ પ્રકાર ની વ્યાખ્યા પડરપત્ર નબંર 214/86 – CE તારીખ 23 મી માચડ 1986 મા ંઅપાયેલ 
વ્યાખ્યા કરતા વધ ુશવસ્તતૃ છે. એ પડરપત્ર મા ંઅપાયેલ જોબ વકડ ની વ્યાખ્યા મજુબ જોબ વકડ 
ની પ્રડક્રયા મા ંઉત્પાદન થયુ ં છે એવુ ંમાની લેવાનુ ંરહ ે છે. આ પ્રમાણે જોબ વકડ ની વ્યાખ્યા 
પોતાની મેળે જ કર માળખા ની મળૂ યોજના મા ંતફાવત સચૂવે છે જે જોબ વકડ સદંભે પ્રસ્તાશવત 
જી. એસ. ટી. મા ંકરવામા ંઆવી છે. 
 
પ્ર. 2. વેરા પાત્ર વ્યસ્તત દ્વારા જોબ વકડર ને મોકલવામા ંઆવેલ માલ એ માલ ની 
આપરૂ્તિ તરીકે ર્િવામા ંઆવશે  અને શુ ંએ જી. એસ. ટી. હઠેળ વેરાપાત્ર ર્િાશે? 
કેમ? 
ઉત્તર: એ માલ ની આપશૂતિ ગણવામા ંઆવિે જેમા ંઆપશૂતિ ના બધા જ પ્રકારો નો સમાવેિ થાય 
છે જેમ કે વેચાણ, હસ્તાતંરણ શવગેરે. જો કે નોધાયેલ વેરા પાત્ર વ્યન્તત (માબલક) અમકુ િરતો 
ને આધીન જે િરતો જણાવેલ હોય એની સચુના આપિે અને એ સાથે ઇનપટુ   અને/અથવા 
મરૂ્ી માલ આપિે, જે વેરા ચકૂવ્યા શવનાનો  હિે, જે માલ એ જોબ વકડર ને મોકલી આપિે અને 
એ પછી એ જોબ વકડર ત્યાથંી અન્ટ્ય જોબ વકડર પાસે અથવા મળૂ માબલક ને પ્રડક્રયા કયાડ પછી 
પાછી  ઇનપટુ /માલ  મોકલિે. એ માલ 1 વષડ/3 વષડ મા ંપાછો મોકલિે. આ માલ જોબ વકડર 
ના ધધંા ના કાયડ સ્થળ થી ભારત મા ંવેરાઓ ની ચકુવણી પછી અથવા જો શનકાસ માટે હોય તો 
વેરા ની ચકુવણી અથવા ચકુવણી શવના માલ મોકલિે. 
 
પ્ર. ૩. શુ ંજોબ વકડર ને નોધિી કરાવવી ફરજીયાત છે? 
ઉત્તર. હા, કેમ કે જોબ વકડ એ સેવા છે, એ માટે જોબ વકડ રે નોધણી કરાવવી જોઈએ જો એનો 
વાશષિક વેપાર સબુચત લઘતુમ મયાડદા થી વધ ુહોય તો નોધણી કરાવવી જોઈએ.  



પ્ર. 4. જયારે માલ જોબ વકડર ના ધધંાકીય સ્થળ થી સીધે જ મળૂ માણલક  ને 
મોકલવામા ંઆવે તો શુ ંએ જોબ વકડર ના કુલ વાર્ર્િક  વેપાર મા ંસમાર્વષ્ટ કરવામા ં
આવશે? 
ઉત્તર. નહીં, આ માલ મળૂ માબલક ના કુલ વાશષિક વેપાર મા ંગણવામા ંઆવિે. જો કે જોબ વકડર 
દ્વારા કરાયેલ પ્રડક્રયા અથવા સેવાઓ ના મલુ્ય ને માલ અથવા સેવાઓ ના મલુ્ય મા ંઉમેરવામા ં
આવિે.  
 
પ્ર. 5. શુ ંમળૂ માણલક ઇન પટુ  અને મરૂ્ી માલ (કેર્પટલ ગરુ્) પોતાની પાસે નહીં 
મર્ાવીને સીધેસીધો  જોબ વકડર ના ધધંા ના સ્થળે મોકલી શકે છે? 
ઉત્તર. હા, મળૂ માબલક ને એની પરવાનગી અપાયેલ છે. આ ન્સ્થશત મા ંમળૂ માબલકે  ચકૂવેલ 
વેરા બદલ ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ પણ મેળવી િકે છે. આ પ્રકાર ની ઇન પટુ અથવા મરૂ્ી માલ એક 
વષડ મા ંઅથવા ત્રણ વષડ મા ંપાછ ં મેળવી લેવાનુ ં રહિેે. જો એ નહી લેવામા ંઆવે તો મળૂ 
વહવેાર ને માલ ની આપશૂતિ ગણી લેવામા ંઆવિે અને એ મજુબ મળૂ માબલક ઉપર વેરો ભરવાની 
જવાબદારી ઉભી થિે. 
 
પ્ર. 6. શુ ંમળૂ માણલક માલ નો પરુવઠો પોતાના ધધંાકીય સ્થળ ઉપર નહી મર્ાવીને   
સીધેસીધો  જોબ વકડર ના ધધંાકીય સ્થળ થી અન્ટ્ય ને મોકલી શકે છે?  
ઉત્તર. હા, પણ એના માટે મળૂ માબલકે અગાઉથી એ જોબ વકડર ના નડહ નોધાયેલ સ્થળ ને 
પોતાના વધારાના ધધંાકીય સ્થળ તરીકે જણાવેલ હોવુ ંજોઈએ. જો જોબ વકડર નોંધાયેલ વ્યન્તત 
હોય તો માલ જોબ વકડર ના ધધંાકીય સ્થળ થી સીધેસીધો  મોકલાવી િકાય છે. કશમશ્નર એવા 
માલને સબૂચબદ્ કરિે જે કેસોમા ંમાલ જોબ વકડ માટે મોકલાયેલ હોય અને એ જોબ વકડર ના 
ધધંાકીય સ્થળ  થી સીધસેીધો  અન્ટ્ય વ્યન્તત ને મોકલી િકાિે.  
 
પ્ર. 7. ક્યા ંસજંોર્ો મા ંમળૂ માણલક જોબ વકડર ના ધધંાકીય સ્થળ ને પોતાના 
વધારાના ધધંાકીય સ્થળ તરીકે જાહરે કયાડ ર્વના સીધેસીધો  માલ જોબ વકડર ના 
ધધંાકીય  સ્થળ થી મોકલાવી શકે છે? 
ઉત્તર. મળૂ માબલક જોબ વકડર ના ધધંાકીય સ્થળ ને પોતાના વધારાના ધધંાકીય સ્થળ તરીકે 
જાહરે કયાડ શવના સીધેસીધો  માલ જોબ વકડર ના ધધંાકીય  સ્થળ થી બે સજંોગો મા ંમોકલાવી 
િકે છે, એક જયારે જોબ વકડર નોધાયેલ  વેરાપાત્ર વ્યન્તત હોય અને બીજુ ંજયારે મળૂ માબલક 
આ પ્રકાર ના માલ મોકલવા ના કાયડ સાથે સકંળાયલે છે જે કશમશ્નર દ્વારા નોંધાયેલ છે. 



પ્ર. 8. જોબ વકડર ને મોકલાયેલ  માલ સિંભે ઇન પટુ /મરૂ્ી માલ માટે ITC મેળવવા 
માટે ની કઈ જોર્વાઈઓ છે? 
ઉત્તર. જયારે માલ જોબ વકડર પાસે એના ધધંાકીય સ્થળે પહોંચી જાય એ માલ માબલકે મોકલ્યો 
હોય અથવા સીધે સીધુ ંજોબ વકડર પાસે માબલક ના ધધંાકીય સ્થળ ઉપર લાવ્યા શવના મોકલવામા ં
આવ્યુ ંહોય તે વખતે માબલકે ઇન પટુ અથવા મરૂ્ી માલ ઉપર  ચકૂવેલ ટેક્ષ મા ંથી ઇન પટુ ટેક્ષ 
કે્રર્ીટ મેળવવા હક્કદાર છે. જોકે જોબ કયાડ પછી ઇન પટુ અથવા મરૂ્ી માલ પાછો મેળવી લેવાયો 
હોય અથવા જોબ વકડર ના ધધંાકીય સ્થળ થી અન્ટ્ય સ્થળે મોકલવામા ંઆવ્યુ ંહોય, એ પછી એક 
વષડ અથવા ત્રણ વષડ ની અંદર લઈ લેવી જોઈએ. 
 
પ્ર. 9. જો સમય મયાડિા ની અંિર ઇન પટુ અથવા મરૂ્ી માલ પાછો નહીં મેળવી 
લેવાયુ ંહોય અથવા જોબ વકડર ના ધધંાકીય સ્થળે થી અન્ટ્ય સ્થળે નહી મોકલવામા ં
આવ્યુ ંહોય તો એ સજંોર્ો મા ંશુ ંથાય? 
ઉત્તર. જો ઇન પટુ અથવા મરુ્ી માલ શનધાડડરત સમય મયાડદા મા ંપાછ ંનહી મેળવી લેવાય 
અથવા જોબ વકડર ના ધધંાકીય સ્થળ થી અન્ટ્ય સ્થળે નહી મોકલવામા ંઆવેલ હોય એ સજંોગો 
મા ંએવુ ંમાની લેવામા ંઆવિે કે આ પ્રકાર ના ઇન પટુ અથવા મરૂ્ી માલ જે માબલક દ્વારા જે 
તારીખે જોબ વકડર ને મોકલવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ં( અથવા જે તારીખે  જોબ વકડ રે માલ મેળવ્યુ ંહત ુ ં
જે માલ એને સીધે સીધુ ંએના ધધંાકીય  સ્થળે મોકલવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ં) એ માલ માબલકે જોબ 
વકડર ને મોકલાવ્યુ ંહત ુ ંઅને એ માટે ટેક્ષ ભરવાની જવાબદારી માબલક ની રહિેે. 
 
પ્ર. 10. અમકુ પ્રકાર ના મરૂ્ી માલો જેમ કે મોલ્ર્, ર્ાઈ ર્વરે્રે  ઉપયોર્ પછી ફરી 
ઉપયોર્ મા ંલઈ શકાતા નથી અને સામાન્ટ્ય રીતે આ માલો  ને ભરં્ાર મા ંવેર્વામા ં
આવે છે . આ પ્રકાર ના માલ માટે કઈ પ્રદક્રયાઓ જોબ વકડ ની જોર્વાઈઓ લાગ ુ
પર્ે છે? 
ઉતર. ત્રણ વષડ મા ંમરૂ્ી માલ પાછ ંલાવવાની િરતી જોગવાઈઓ આ પ્રકાર ના માલો  ને લાગ ુ
પર્તી નથી. 
 
પ્ર. 11. જોબ વકડ િરર્મયાન ઉત્પન્ન થતા ંનકામા ંઅને ભરં્ાર માટે શુ ંજોર્વાઈઓ 
છે? 



ઉત્તર.  જોબ વકડ દરશમયાન ઉત્પન્ન થતા નકામા ં માલ અને ભગંાર ને જોબ વકડર પોતાના 
ધધંાકીય સ્થળ થી ટેક્ષ ભયાડ પછી જો એ નોધાયેલ હોય તો મોતલાવી િકે છે અને જો નોધાયેલ 
નહી હોય  તો એ માલ માબલક દ્વારા ટેક્ષ ભયાડ પછી મોકલાવી િકાય છે. 
 
પ્ર. ૧૨. શુ ંમધયવતી માલ પિ જોબ વકડ માટે મોકલાવી શકાય છે? 
ઉત્તર.  હા, જોબ વકડ ના હતે ુમાટે ઇન પટુ િબ્દ મા ંમધયવતી માલ જે કોઈ પ્રડક્રયા પછી ઉત્પન્ન 
થાય છે અથવા ઇન પટુ ઉપર માબલક અથવા જોબ વકડ રે કોઈ પ્રડક્રયા કરવી હોય. 
 
પ્ર. 13. જોબ વકડ ને લર્તા દહસાબો જાળવવાની જવાબિારી કોની છે? 
ઉત્તર. જોબ વકડ ને લગતા ઇન પટુ અને મરૂ્ી માલ ના  ડહસાબો જાળવવાની જવાબદારી 
સપંણૂડપણે માબલક ની છે. 
 
પ્ર. 14. શુ ંજોબ વકડ ની જોર્વાઈઓ બધી  જ શે્રિી ના માલો  ને લાગ ુપર્ે છે? 
ઉત્તર. નહી, જોબ વકડ ને લગતી જોગવાઈઓ એમને  જ લાગ ુપર્ે છે જયારે નોધાયેલ વેરાપાત્ર 
વ્યન્તત  વેરા પાત્ર  માલ મોકલવાનો ઉદે્દશ્ય ધરાવે છે. બીજા િબ્દો મા ંકહીએ તો આ જોગવાઈઓ 
એમને લાગ ુપર્તી નથી જેમને મનુ્તત આપવામા ંઆવેલ છે અથવા વેરા મતુત માલ હોય અથવા 
જયારે માલ મોકલનાર વ્યન્તત નોધાયેલ  વેરાપાત્ર વ્યન્તત કરતા જુદો હોય. 
 
પ્ર. 15. શુ ંએ ફરજીયાત છે કે જોબ વકડ ની જોર્વાઈઓનો અમલ માણલકે કરવાનો 
રહશેે? 
ઉત્તર. નહી, માબલક જી. એસ. ટી. ની રકમ ભયાડ પછી શવિેષ જોગવાઈઓ નો અમલ કયાડ શસવાય 
ઇન પટુ અથવા મરૂ્ી માલ મોકલાવી િકે છે. એવા ડકસ્સાઓ મા ંજી. એસ. ટી. ભયાડ પછી જોબ 
વકડર ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવિે અને તૈયાર માલ ( જોબ વકડ ની પ્રડક્રયાઓ કયાડ પછી) પાછ ં
મોકલાવિે.  
 
પ્ર. 16. શુ ંજોબ વકડર અને માણલક એકજ રાજ્ય અથવા કેન્ટ્દ્રીય ર્વસ્તાર મા ંસ્થાર્પત 
હોવા જોઈએ? 
ઉત્તર. નહી, આ બાબત આવશ્યક નથી કારણ કે જોબ વકડ ની જોગવાઈઓ ને IGST કાયદા હઠેળ 
પણ સ્વીકારવામા ંઆવેલ છે અને એની સાથ ેUTGST કાયદા હઠેળ પણ સ્વીકારાયેલ છે. એ માટે 



જોબ વકડર અને માબલક એકજ રાજ્ય મા ંસ્થાશપત હોય અથવા જુદા જુદા રાજ્યો મા ંપણ સ્થાશપત 
હોઈ િકે છે.                         
                 

******* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ઇનપટુ ટેતસ કે્રદર્ટ 

પ્ર. 1. ઇનપટુ ટેતસ કે્રદર્ટ નુ ંશુ ંઅથડ છે? 

ઉત્તર. ઇનપટુ ટેતસ અથાડત કેન્દ્ન્ટ્દ્રય વેરો (CGST), રાજ્ય નો વેરો (SGST), સકંબલત વેરો(IGST), 

અથવા કેન્ટ્દ્ર િાશસત શવસ્તારો નો વેરો (UTGST) જે માલ ના વેચાણ  અથવા સેવા અથવા બને્ન 

ઉપર નોધાયેલ વ્યન્તત ને લાગ ુપર્ે છે. આ વેરા મા ં ડરવસડ ચાર્જ ના આધારે ચકૂવાયેલ જે 

આયાશતત માલ ઉપર લગાર્વામા ંઆવે છે એ વેરો અને માલ અથવા સેવાઓ ઉપર લગાર્વામા ં

આવેલ સકંબલત વેરા નુ ંસમાવેિ થાય છે. સયંોજન યોજનાના ંઆધારે ચકૂવાયેલ વેરાનો આમા ં

સમાવેિ થતો નથી. 
 

પ્ર. 2.  શુ ંદરવસડ ર્ાર્જ આધારે ચકૂવાયેલ GST ને ઇન પટુ ટેક્ષ તરીકે માન્ટ્ય કરી 

શકાય? 

ઉત્તર.  હા, ઇન પટુ ટેક્ષ ની વ્યાખ્યા મા ંશવપરીત ચાર્જ ના આધારે ચકૂવાયેલ ટેક્ષ નો સમાવેિ 

થઇ જાય છે.   

     

પ્ર. 3. શુ ં ઇનપટુ માલ, ઇનપટુ સેવાઓ અને મરૂ્ી માલ ઉપર ચકૂવાયેલ ટેક્ષ 

(CGST/IGST/SGST) નો સમાવેશ ઇન પટુ ટેક્ષ  મા ંસમાવેશ થાય છે? 

ઉત્તર. હા, ઇનપટુ માલ, ઇનપટુ સેવાઓ, અને મરૂ્ી માલ ઉપર ચકૂવાયેલ ટેક્ષ નો આમા ંસમાવેિ 

થાય છે.મરૂ્ી માલ ઉપર ચકૂવાયેલ ટેક્ષ ની કે્રર્ીટ એક જ હપ્તા મા ંલેવાની પરવાનગી અપાયેલ 

છે.   

 

પ્ર. 4. મોકલાયેલ માલ અથવા સેવાઓ ઉપર બધા જ ચકૂવાયેલ ટેક્ષ માટે શુ ં

ઇનપટુ ટેક્ષ ની કે્રર્ીટ GST હઠેળ મેળવવા માટે પરવાનર્ી અપાયેલ છે.? 

ઉત્તર. મોકલાયેલ માલ અથવા સેવાઓ અથવા બને્ન માટે નોંધાયેલ વ્યન્તત ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ 

મેળવવા અશધકાર ધરાવે છે જેના ઉપયોગ નો ઉદે્દશ્ય આગળ ધધંો કરવા માટે લેવાનુ ંહોય. પણ 

આના માટે અમકુ િરતો અને પ્રશતબધંો લાગ ુપર્િે. 
 

પ્ર. 5. ITC મેળવવા માટે કઈ શરતો આવશ્યક છે?  



ઉત્તર. નોંધાયેલ વેરા પાત્ર વ્યન્તતને ITC  મેળવવા માટે નીચે મજુબ ની ચાર િરતો નુ ંપાલન 

કરવુ ંઆવશ્યક છે. 

(a) એની પાસે ટેક્ષ બબલ અથવા ર્ેબીટ નોટ અથવા એ પ્રકાર નો કોઈ અન્ટ્ય દસ્તાવેજ હોવુ ં

જોઈએ જે ટેક્ષ ભયાડ હોવાનુ ંશનડદિષ્ટ્ટ કરાયેલ હોય; 

(b) એમણે માલ અથવા સેવાઓ અથવા બન્ને મેળવેલ હોવા જોઈએ; 

(c) માલ મોકલનારે ખરી રીતે એની ઉપર થતો ટેક્ષ સરકારી શતજોરી મા ંભયો હોવો  જોઈએ 

(d) એમણે કલમ 39 હઠેળ રીટનડ મોકલાવેલ હોવો જોઈએ.   

 

પ્ર. 6. જયારે એક ણબલ સિંભે માલ એકી સાથે અથવા ટુકર્ે ટુકર્ે મરં્ાવેલ હોય, 

એ સજંોર્ો મા ંનોંધાયેલ વ્યસ્તત ITC  કઈ રીતે મેળવવા હક્કિાર છે? 

ઉત્તર. નોંધાયેલ વ્યન્તત છેલ્લે મળેલ માલ અથવા હપતે મળેલ માલ પછી આ પ્રકાર ની કે્રર્ીટ 

મેળવવા હક્કદાર છે. 
 

પ્ર. 7. કોઈ વ્યસ્તત માલ મોકલનાર ને મોકલાયેલ માલ ની રકમ ટેક્ષ સાથે ચકુવિી 

કયાડ ર્વના ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવી શકે છે? 

ઉત્તર. હા, માલ લેનાર વ્યન્તત ITC મેળવી િકે છે. પણ એમણે માલ ની રકમ અને ટેક્ષ ની રકમ 

બબલ તારીખ થી 180 ડદવસ ની અંદર ચકૂવી દેવાની રહિેે. પણ જ્યા ંશવપરીત ચાર્જ આધારે 

ટેક્ષ ચકુવવાની હોય ત્યારે આ િરત લાગ ુપર્તી નથી.   

 

પ્ર. 8. નોંધાયેલ વ્યસ્તત એ માલ ની રકમ અને ટેક્ષ ની રકમ ણબલ તારીખ થી 180 

દિવસ ની અંિર નહી ચકૂવી હોય એ સજોર્ો મા ંમેળવેલ ITC નુ ંશુ ંથાય? 

ઉત્તર. ITC ની રકમ એ વ્યન્તત ની ચકુવવા પાત્ર અન્ટ્ય વેરાઓ સાથે જોર્ી દેવામા ંઆવિે. તદ 

ઉપરાતં એ રકમ ઉપર એમણે વ્યાજ પણ ચકુવવાનો રહિેે. જો કે રકમ અને ટેક્ષ ની ચકુવણી 

કયાડ પછી એ ITC મેળવી િકે છે.  

 

પ્ર. 9. વેરા પાત્ર વ્યસ્તત ર્સવાય માલ અન્ટ્ય વ્યસ્તત ને મોકલવા મા ંઆવ્યુ ંહોય તો 

એની ITC કોિ મેળવશે? (“માલ ને”- “અને ણબલને” મોકલવાના સજંોર્ોમા)ં ? 



ઉત્તર.  જયારે એ માલ નોંધાયેલ વેરા પાત્ર વ્યન્તત ની સચૂનાઓ મજુબ અન્ટ્ય ત્રાડહત વ્યન્તત 

ને મોકલવામા ંઆવેલ હોય ત્યારે એવુ ંમાનવામા ંઆવિે કે નોંધાયેલ વ્યન્તત ને માલ મળી ગયુ ં

છે. એ માટે ITC એ વ્યન્તત ને મળવા પાત્ર થિે જેમની સચૂનાઓ થી માલ મોકલવામા ંઆવેલ 

હતો. 
 

પ્ર.10.  ITC મેળવી લેવાની કઈ સમય મયાડિા છે અને એના શુ ંકારિો છે? 

ઉત્તર. કલમ 39 મજુબ નોંધાયેલએ વ્યન્તતએ પોતાના નાણાકંીય વષડની સમાધ્પ્ત પછી સેપ્ટેમ્બર 

મડહના સધુી માલ અને સેવાઓ સદંભે વાશષિક રીટનડ ભરી દેવાનુ ંરહ ેછે એ રીટનડ ભયાડ પછી એ  

વ્યન્તત મોકલાયેલ માલ અથવા સેવાઓ માટેના બબલ અથવા ર્ેબીટ નોટ અંગે ITC મેળવી િકિ ે

નહી. બબલની તારીખ અથવા રીટનડની તારીખ બને્નમા ંથી જે વહલેી હોય એ તારીખ સધુી જ ITC 

મેળવી િકે છે. એ માટે ITC મેળવવા માટેની મહત્તમ તારીખ આવતા નાણાકંીય વષડની 20મી 

ઓતટોબર સધુી જ રહિેે અથવા વાશષિક રીટનડ ભયુું  હોય એ બને્નમાથંી જે વહલેી હોય તે ગણવાની 

રહિેે. 

આ પ્રશતબધં મકુવાનો કારણ એ છે કે આવતા નાણાકંીય વષડના સેપ્ટેમ્બર મડહનામા ંરીટનડ ભયાડ 

પછી એમા ંફેરફાર કરવાની મજુંરી અપાયેલ નથી. જો વાશષિક રીટનડ સેપ્ટેમ્બર મડહના  પેહલા 

ભયુું  હોય, તો વાશષિક રીટનડ ભયાડ પછી કોઈ ફેરફાર ન કરી િકાય.  

 

પ્ર.11. જો નોંધાયેલ વેરાપાત્ર વ્યસ્તતએ આવક વેરા કાયિા ૧૯૬૧ ની જોર્વાઈઓ 

હઠેળ મરૂ્ી માલ માટે ઘસારા પેટે વેરાઓ મા ંલાભો મેળવ્યા હોય તો એ વ્યસ્તત ને 
ITC મેળવવા પરવાનર્ી આપી શકાય? 

ઉત્તર. જે ડકસ્સાઓ મા ંઘસારા પેટે વેરાઓ મા ંલાભો મેળવ્યા હોય એ ડકસ્સાઓમા ંITC મેળવવા 

પરવાનગી આપવામા ંઆવતી નથી. 
 

પ્ર.12.  વેરા પાત્ર માલ અથવા સેવા અથવા બને્ન મા ંઇનપટુ  નો ઉપયોર્ કરવામા ં

આવ્યો હોય એ બાબતે ટેક્ષ ની કે્રદર્ટ GST હઠેળ માન્ટ્ય છે. 
ઉત્તર  હા, કાયદા ની યાદી મા ંજણાવેલ અમકુ આઇટમો શસવાય બધા આઇટમો માટે કે્રર્ીટ 

આપવામા ંઆવે છે. આ યાદી મા ંમોટા ભાગે અંગત ઉપયોગ ની વસ્તઓુ જેના ઇનપટુ નો 



ઉપયોગ કરવાથી એ સ્થાવર  સમ્પત્તી મા ંપડરવશતિત થઇ િકે છે (પ્લાન્ટ્ટ અને મિીનરી શસવાય), 

સદેંિ વ્યવહાર ના ટાવરો , ફેતટરી બહાર મકુાયેલ પાઈપ લાઈનો  શવગેરે અને જેમા ંવેરાઓ ની 

વસલુાત ટેક્ષ ચોરી પકર્યા પછી કરવામા ંઆવેલ હોય. 
 

પ્ર. 13. એક વેરા પાત્ર વ્યસ્તત માદહતી પ્રસારિ ના ધધંા સાથે સકંળાયેલ છે. એ 

એતઝીક્યટુીવ ર્ાયરેતટર માટે કાર ખરીિે છે. શુ ંએ વ્યસ્તત કાર ખરીિતી વેળાએ  

ચકૂવાયેલ GST માટે ITC ની મારં્િી કરી શકે છે?  
ઉત્તર. નહીં, વેરા પાત્ર વ્યન્તત મોટર કાર માટે ITC ની માગંણી ત્યારે જ કરી િકે જયારે એ 

મસુાફરો અથવા માલ ના પડરવહન ના ધધંા  સાથે સકંળાયેલ હોય અથવા એ મોટર વાહનો 

માટે તાલીમ આપતો હોય. 
 

પ્ર. 14. ઘિી વખત જુિાજુિા કારિો ના લીધે માલ નાશ પામે છે અથવા ગમુ થઇ 

જાય છે.શુ ંએ માલ માટે વ્યસ્તત ITC ની મારં્િી કરી શકે છે? 

ઉત્તર. નહીં,કોઈ વ્યન્તત માલ ગમુ થવાના, ચોરી થવાના,નષ્ટ્ટ થવાના અથવા મારં્ી વાળવાના 

ડકસ્સાઓમા ંITC મેળવી િકતો નથી.વધમુા ંજો માલ ભેંટ તરીકે અથવા નમનુા રૂપે આપેલ હોય 

તો પણ આના માટે ITC મળવા પાત્ર નથી. 
 

પ્ર. 15. ધધંાકીય હતે ુ માટે ણબલ્ર્ીંર્ બાધંવામા ંઆવે અને એના માટે ઉપયોર્ 

કરાયેલ અથવા સેવાઓ માટે નોંધાયેલ વ્યસ્તત ITC મેળવી શકે છે? 

ઉત્તર.   નહીં, પ્લાન્ટ્ટ અને મિીનરી શસવાય સ્થાવર શમલકત ના બાધંકામ માટે વપરાયેલ માલ 

અથવા સેવાઓ માટે ITC મેળવી િકાતી નથી. પ્લાન્ટ્ટ અને મિીનરી મા ંફકત સાધનો, ઉપકરણો 

અને જે મિીનરી જમીન સાથે મળૂભતૂ રીતે અથવા માળખાકીય આધારે જોર્ાયેલ હોય, અને 

જેમા ંઅન્ટ્ય વસ્તઓુ સાથે જમીન અને બબલ્ર્ીંગ ને બાકાત રાખવામા ંઆવિે. 
 

પ્ર. 16. નવેસર નોંધિી કરાવતી વ્યસ્તત  ITC માટે ક્યા અર્ધકારો મેળવવા પાત્ર 

છે? 



ઉત્તર.  નવેસર નોંધણી કરાવનાર વ્યન્તત એની પાસે પર્ી રહલે સ્ટોક ની ઇનપટુ અને અધડ 

ઉત્પાડદત અથવા ઉત્પાડદત માલ ની ઇનપટુ ના સ્ટોક માટે ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવી િકે છે આ 

પ્રકાર ની કે્રર્ીટ જે તારીખે એમની નોંધણી સ્વીકારાય એના એક ડદવસ પહલેા ની તારીખ થી 

મેળવી િકિે. જો કોઈ વ્યન્તત માટે નોંધણી કરાવવી ફરજીયાત છે અને એ નોંધણી કરાવવા માટે 

એમણે નોંધણી કરાવવાના ફરજીયાત પણા ના 30 ડદવસ ની અંદર અરજી  કરેલ છેતે સજંોગો 

મા ંએ વ્યન્તત એની પાસે રહલે માલ ની ઈનપટુ અને અધડ ઉત્પાડદત અને ઉત્પાડદત માલ ના 

સ્ટોક ઉપર ITC મેળવી િકિે. આના  માટે જે તારીખ થી એની ટેક્ષ ભરવાની જવાબદારી ઉભી 

થાય છે એ તારીખ ના એક ડદવસ પહલેા ની તારીખ ગણવામા ંઆવિે . 

                        

પ્ર. 17.  કોઈ વ્યસ્તત ની ટેક્ષ ભરવાની જવાબિારી ૧ લી ઓર્સ્ટ,૨૦૧૭ થી શરુ 

થાય છે અને એમિે નોંધિી 1૫ મી ઓર્સ્ટ ૨૦૧૭ ના રોજ મેળવી છે. આ વ્યસ્તત 

ને ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ  સ્ટોક ની કઈ તારીખ થી મળવા પાત્ર છે; 

 (a) ૧ લી ઓર્સ્ટ ૨૦૧૭  

 (b) ૩૧ મી જુલાઈ ૨૦૧૭  

 (c) ૧૫ મી ઓર્સ્ટ ૨૦૧૭  

 (d) પાછલા સમય માટે એ કે્રર્ીટ મેળવી શકશે નહીં. 

ઉત્તર.  ૩૧ મી જુલાઈ ૨૦૧૭. 
 

પ્ર. 18. જે વ્યસ્તત મરજજયાત પિે નોંધિી મેળવે છે એ વ્યસ્તત ને ઈનપટુ સ્ટોક 

માટે ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવવાની પાત્રતા શુ ંછે?  

ઉત્તર. જે વ્યન્તત મરજીયાત પણે નોંધણી કરાવે છે એમને  ઈનપટુ સ્ટોક, અધડ તૈયાર માલ ની 

ઈનપટુ નો સ્ટોક , તૈયાર માલ ની ઈનપટુ ઉપર ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ જે તારીખે એ નોંધણી મેળવિે 

એના એક ડદવસ પહલેા થી ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવિે. 

પ્ર. 19. નોંધાયેલ વ્યસ્તત ની રર્ના મા ંફેરફાર થવાથી  એ વ્યસ્તત ની  ઈનપટુ 

ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવવાની પાત્રતા શુ ંછે? 



ઉત્તર.    નોંધાયેલ વ્યન્તત પોતાની ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ જેનો ઉપયોગ કરવવામા ંઆવેલ નહી 

હોય એ ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ નવી અથાડત ફેરફાર કરાયેલ વ્યન્તત ને હસ્તાતંરણ કરી િકે છે, િરત 

એ છે કે જવાબદારીઓ હસ્તાતંરણ કરવાની ખાસ જોગવાઈ હોવી જોઈએ. 
 

પ્ર. 20. જયારે માલ અથવા  સેવાઓ અથવા બને્ન  વેરાપાત્ર નોંધાયેલ વ્યસ્તત પાસે 

થી લીધી હોય અને એનો ઉપયોર્ વેરા પાત્ર અને ણબન વેરાપાત્ર બને્ન પ્રકારે 

મોકલવામા ંઆવ્યા હોય, એ સજંોર્ોમા ં ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ નોંધાયેલ વેરાપાત્ર 

વ્યસ્તત ને મળવા પાત્ર છે? 

ઉત્તર.  જે માલ વેરાપાત્ર નોંધાયેલ વ્યન્તત ને મોકલવામા ંઆવેલ હોય એના માટે જ ઇન પટુ 

ટેક્ષ કે્રર્ીટ માલ અથવા સેવા અથવા બને્ન માટે મળવા પાત્ર છે. 
 

પ્ર. 21. જો ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ માલ અથવા સેવા અથવા બને્ન માટે ફતત વેરા પાત્ર 

માલ મોકલવા માટે મળે છે, પિ જયારે ર્નકાસ માટે માલ મોકલવામા ંઆવે જેને 

ટેક્ષ માથંી મસુ્તત મળેલ છે એ વખતે ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ  નકુસાન મા ંનદહ પદરિમે? 

ઉત્તર. ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ આપવા માટે જે વેરા પાત્ર માલ મોકલવામા ંઆવે છે એને શનૂ્ટ્ય 

પ્રશતિત પરુવઠા મા ં સમાશવષ્ટ્ટ કરવામા ં આવ્યુ ં છે. શનૂ્ટ્ય પ્રશતિત પરુવઠા ના  વ્યાપ ની 

જોગવાઈઓ નવા GST સયંતુત માલ અને સેવા વેરા ના કાયદા મા ંકરવામા ંઆવી છે જેમા ં

મનુ્તત અપાયેલ પરુવઠા નો પણ સમાવેિ કરવામા ંઆવ્યો છે. 
 

પ્ર. 22. કે્રર્ીટ મેળવવાના હતે ુમાટે ર્નમ્ન મા ંથી ક્યા ંપદરબળ ને વેરાપાત્ર પરુવઠા 

ની ર્િતરી મા ંલેવામા ંઆવેછે? 

(a) શનૂ્ટ્ય પ્રર્તશત પરુવઠો 

(b) મસુ્તત અપાયેલ પરુવઠો 

(c) બને્ન  

ઉત્તર . શનૂ્ટ્ય પ્રશતિત પરુવઠો 
 



પ્ર. 23. નોંધાયેલ વ્યસ્તતએ જયારે માલ અથવા સેવાઓ મેળવી હોય અને એમાથંી 

અધી ધધંા માટે અને અધી અન્ટ્ય હતે ુમાટે ઉપયોર્ કરેલ હોય, શુ ંએ વ્યસ્તત ને 

ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મળશે? 

ઉત્તર. નોંધાયેલ વ્યન્તતને ફતત ધધંા માટે ઉપયોગ મા ંલીધેલ માલ અથવા સેવાઓ અથવા બને્ન 

માટે ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મળિે. આની ગણતરી કરવા માટે શનયમો બનાવવા મા ંઆવેલ છે. 
 

પ્ર. 24. કોઈ વ્યસ્તત સયંતુત યોજના હઠેળ ટેક્ષ ભરી રહ્યો છે અને શરુઆત ની 

સયંતુત યોજના પરૂી થઈ ર્યી છે અને એ હવે ર્નયર્મત વેરાપાત્ર વ્યસ્તત ની શે્રિી 

મા ંઆવી જાય છે, શુ ંએ ITC ના લાભો મેળવી શકશે અને જો હા તો કઈ તારીખ 

થી? 

ઉત્તર. એ વ્યન્તત  એની પાસે પર્ી રહલે સ્ટોક ની ઇનપટુ અને અધડ ઉત્પાડદત અથવા ઉત્પાડદત 

માલ ની ઇનપટુ ના સ્ટોક માટે અને મરૂ્ી માલ (શનધાડડરત ટકાવારી પોઈન્ટ્ટ થી ઘટાર્ી ને) માટે 

ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવી િકે છે. જે તારીખ થી એ સયંતુત યોજના માટે  પાત્રતા ગમુાવે એ 

તારીખ થી એક ડદવસ પહલેા ની તારીખ થી ગણતરી કરવાની રહિેે. આની ગણતરી કરવા માટે 

શનયમો બનાવવા મા ંઆવેલ છે. 
 

પ્ર. 25  બેનન્ટ્કિંર્ કંપનીઓ માટે અન્ટ્ય કોઈ ખાસ જોર્વાઈઓ છે? 

ઉત્તર.    બેન્દ્ન્ટ્કિંગ કમ્પની અથવા કોઈ નાણાકંીય સસં્થા જેમા ંનોન બેન્દ્ન્ટ્કિંગ નાણાકંીય કંપનીઓ 

નો પણ સમાવેિ થાય છે જે શવિીષ્ટ્ટ સેવાઓ આપવામા ંરોકાયેલ છે એ પ્રમાણસર કે્રર્ીટ અથવા 

મેળવવા પાત્ર ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ ના 50 % ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવી િકે છે. 
 

પ્ર. 26. શ્રી અ એક નોંધાયેલ  વ્યસ્તત છે, એ સયંતુત યોજના હઠેળ ૩૦ મી જુલાઈ 

૨૦૧૭ સધુી ટેક્ષ ભરી રહ્યો હતો. જો કે શ્રી અ ૩૧ મી જુલાઈ ૨૦૧૭ થી ર્નયર્મત 

ટેક્ષ ભરનારાઓની શે્રિી મા ંઆવી ર્યો. શુ ંએ ITC મેળવવા પાત્ર છે?  



ઉત્તર. શ્રી અ ૩૦મી જુલાઈ ૨૦૧૭ સધુીના એની પાસે પર્ી રહલે સ્ટોકની ઇનપટુ અને અધડ 

ઉત્પાડદત અથવા ઉત્પાડદત માલની ઇનપટુ ના સ્ટોક માટે અને મરૂ્ી માલ (શનધાડડરત ટકાવારી 

પોઈન્ટ્ટ થી ઘટાર્ી ને) માટે ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવી િકે છે. 
 

પ્ર. 27. શ્રી બ એ મરજીયાત નોંધિી હઠેળ ૫ મી જુન ૨૦૧૭ ના રોજ નોંધિી માટે 

અરજી કરી અને ૨૨ મી જુન ૨૦૧૭ ના રોજ એમિે નોંધિી મળી. શ્રી બ  ઇનપટુ 

ટેક્ષ કે્રર્ીટ.......  તારીખ ના   સ્ટોક  ઉપર કે્રર્ીટ મેળવશે. 
ઉત્તર. શ્રી બ ને ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ એમની પાસે 21 મી જુન ૨૦૧૭ ના રોજ રહલે સ્ટોક અને 

અધડ તૈયાર માલ અને તૈયાર માલ માટે ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવી િકિે. શ્રી બ મરૂ્ી માલ માટે 

ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ માટે દાવો નડહ કરી િકે. 
 

પ્ર. 28. નોંધાયેલ વ્યસ્તત જે સયંોજન યોજના હઠેળ ટેક્ષ ભરતો હોય અથવા માલ 

અથવા સેવા અથવા બને્ન મોકલ્યા હોય જે સપંિૂડપિે મતુત છે,  એની પાસેથી ઇન 

પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ લીધી હોય તો એ કે્રર્ીટ નુ ંશુ ંથાય? 

ઉત્તર.   નોંધાયેલ વ્યન્તતએ ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ જેટલી રકમ જે સ્ટોક માટે લીધી હોય એટલી જ 

રકમ તરત જ જયારે શવકલ્પ પસદં કયો હોય અથવા જે તારીખથી મનુ્તત મળેલ હોય તે તારીખથી 

પહલેા ભરી દેવાની રહિેે. મરૂ્ી માલના ડકસ્સામા ંચકુવણી પાત્ર રકમમાથંી શનધાડડરત કરાયેલ 

ટકાવારીથી ઘટાર્વાની રહિેે. આની  ચકુવણી ઈલેતરોશનક કે્રર્ીટ લેજરમાથંી ર્ેબીટ કરીને પણ 

કરી િકાય જો કે્રર્ીટ લેજરમા ંપરુત ુ ંબેલેન્ટ્સ હોય તો, અથવા ઈલેતરોશનક કેિ લેજરમાથંી ર્ેબીટ 

કરીને. જો કે્રર્ીટ લેજરમા ંબેલેન્ટ્સ રહ્ુ ંહિે તો એ રદ્દ થઈ જિે. 
 

પ્ર. 29. ITC મેળવવા માટે કોઈ સમય મયાડિા નો બાધ છે? 

ઉત્તર જયારે નવી નોંધણી હોય, સયંોજન યોજનામાથંી સામાન્ટ્ય યોજનામા ંપડરવશતિત થાય, 
મનુ્તત પામેલ ટેક્ષમાથંી વેરા પાત્ર પરુવઠામા ંપડરવશતિત થવાથી, જે વ્યન્તત ને લાગ ુપર્તી હોય 
એ વ્યન્તત ભરતીયુ ંઆપ્યાની તારીખથી એક વષડ પછી મેળવી િકતો નથી. 
 

પ્ર. ૩૦. માલ મેળવનાર વ્યસ્તતએ માલ બાબત ની જે ર્વર્તો મોકલી હોય એ 
ર્વર્તો માલ મોકલનાર ની ર્વર્તો સાથે મળી નદહ આવતી હોય તો શુ ંથાય? 



ઉત્તર.  જયારે તફાવત હોય ત્યારે બને્ન પક્ષોને સચુના આપવામા ંઆવે છે. જો એ તફાવત દૂર 
કરવામા ંનડહ આવે તો માલ મેળવનારના વેરામા ંતફાવતની રકમ જે મડહનામા ંભલૂની જાણ 
કરવામા ંઆવેલ હોય તે પછીના મડહનાના પત્રકમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે. 
 

પ્ર. 31. શુ ંઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ ફતત સરખામિી કયાડ પછી જ અપાય છે? 

ઉત્તર. નડહ, ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ હગંામી ધોરણે ૨ મડહના માટે આપવામા ંઆવે છે. સીસ્ટમ દ્વારા 
માલ લેનાર અને મોકલનારની શવગતો તપાસવામા ંઆવે છે. જો કોઈ તફાવત હોય તો બને્નને 
સચુના અપાય છે. જો તફાવત ચાલ ુરહ ેતો ઇન પટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ આપમેળે જ પડરવશતિત થઇ જાય 
છે. 
 

પ્ર. ૩૨. બધી જવાબિારીઓ પિૂડ કરવા માટે હંર્ામી અપાયેલ ITC નો ઉપયોર્ 
કરી શકાય છે? 

ઉત્તર . નડહ, હગંામી ITC નો ઉપયોગ ફતત પોતે મલૂ્યાકંન કરાયેલ ટેક્ષ રીટનડ ભરતી વખતે કરી 
િકાય છે. 
 

પ્ર. ૩૩. જયારે મરૂ્ી માલ  વેરા પાત્ર વ્યસ્તતએ મોકલ્યો હોય અને જેના ઉપર ITC 

લેવામા ંઆવેલ છે એના ઉપર ટેક્ષ ની શુ ંઅસર થાય? 

ઉત્તર. જયારે મરૂ્ી માલ અથવા પ્લાન્ટ્ટ અથવા મિીનરી જેના ઉપર ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ મેળવેલ 
હોય,  નોંધાયેલ વ્યન્તતએ ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રર્ીટ જેટલી રકમ મરૂ્ી માલ અથવા પ્લાન્ટ્ટ અને મિીનરી 
માટે લીધેલ હોય તે રકમમાથંી આ અંગે નક્કી કરવામા ંઆવેલ શનધાડડરત ટકાવારી પ્રમાણે અથવા 
તો આવા મરૂ્ીવાલા માલ સામાનના ંવ્યવહાર પરના કર દર પ્રમાણે, બનં્નેમાથંી જે વધારે હોય 
તે બાદ કરીને એટલી જ રકમ  ભરી દેવાની રહિેે. 
 

પ્ર. 34. નોંધાયેલ વ્યસ્તતએ જયારે મરૂ્ી માલ મોકલ્યો હોય અને જેમિે એની ઉપર 
ITC મેળવી હોય એના માટે ટેક્ષ ની અમલવારી કઈ રીતે થાય? 

ઉતર. નોંધાયેલ  વ્યન્તતએ જે ITC મેળવી હોય એટલી જ રકમ એને ભરી દેવાની રહિેે. એમાથંી 
શનધાડડરત ટકાવારી પ્રમાણે અથવા તો આવા મરૂ્ીવાલા માલ સામાનના ંવ્યવહાર પરના કર દર 
પ્રમાણે, બનં્નેમાથંી જે વધારે હોય તે ઘટાર્વાની રહિેે, પણ જયારે આ માલ ભગંાર તરીકે 
મોકલાયેલ હોય જેમ કે તટેૂલી ઇંટો, મોલ્ર્, ર્ાઈ શવગેરે હોય ત્યારે વ્યન્તત વ્યવહારની ડકમત 
મજુબ ટેક્ષ ભરી િકે છે.                                                                                     

                      
****** 



11.  જીએસટીમા ંઇનપટુ સર્વિસ દર્સ્રીબ્યટુર (ISD) નો કોન્ટ્સેપ્ટ 
 
પ્ર. 1 . જીએસટીમા ં“ઇનપટુ સર્વિસ દર્સ્રીબ્યટુર“(ISD)ર્વર્યક જોર્વાઈઓ શ ુછે? 
ઉત્તર: ISD એટલે માલ અને/અથવા સેવા પરૂા પાર્નાર સપ્લાયરથી ઓડફસ કે જે ઇનપટુ 
સશવિસ માટેના ટેતસ ઇનવોઇસ મેળવે છે અને અને ટેતસપાત્ર માલ અથવા સેવાઓ અથવા 
બને્નના સપ્લાયર કે જે ISD જેવો જ PAN ધરાવતા હોય તેમને આ સેવાઓ પર ચકુવવામા ં
આવેલ સેન્ટ્રલ ટેતસ (CGST), સ્ટેટ ટેતસ (SGST)/યશુનયન ટેરીટરી ટેતસ (UTGST), અથવા 
ઈન્ટ્ટીગે્રટેર્ ટેતસ (IGST) ની કે્રડર્ટના શવતરણના હતે ુમાટે શનયત દસ્તાવેજ ઇસ્ય ુકરે છે. 
 
પ્ર. 2. ISD તરીકેની નોંધિી માટેની કઈ જરૂદરયાતો છે? 
ઉત્તર: તે અલગથી રજીસ્ટર થયેલ હોય તો પણ ISD એ એક અલગ નોંધણી મેળવવી જરૂરી 
છે. નોંધણીની થ્રેિોલ્ર્ મયાડદા ISD ને લાગ ુપર્તી નથી. હાલની પદ્શત હઠેળ ISD (એટલે કે 
સશવિસ ટેતસ હઠેળ) ની નોંધણીને GST પદ્શતમા ંસ્થાનાતંડરત કરવામા ંઆવિે નહીં. તમામ 
વતડમાન ISD, જો તેઓ ISD તરીકે કામ કરવા માગંતા હોય તો નવી પદ્શત હઠેળ નવેસરથી 
નોંધણી મેળવવાની જરૂર પર્િે. 
 
પ્ર. 3. ISD દ્વારા કે્રદર્ટ ર્વતરિ માટે કયા િસ્તાવેજો છે? 
ઉત્તર: ખાસ આ હતે ુમાટે રચાયેલ દસ્તાવેજ દ્વારા કે્રડર્ટનો શવતરણ કરવામા ંઆવિે.  આ 
દસ્તાવેજ શવતરણ કરવામા ંઆવનાર ઇનપટુ ટેતસ કે્રડર્ટની રકમ ધરાવતો હિે. 

 
પ્ર. 4. શુ ંISD તમામ સપ્લાયસડને ઇનપટુ ટેતસ કે્રદર્ટનુ ંર્વતરિ કરી શકે છે? 
ઉત્તર: ના. ઇનપટુ સેવાઓની ઇનપટુ ટેતસ કે્રડર્ટ માત્ર એવી નોંધાયેલ વ્યન્તતઓ વચ્ચે જ 
કરવામા ં આવિે જેમણે ઇનપટુ સેવાઓનો ઉપયોગ વ્યવસાયમા ં કે વ્યવસાયને આગળ 
ધપાવવામા ંકયો હોય.  

 
પ્ર. 5. ઘિી વખત સપ્લાયર દ્વારા વ્યવસાયમા ંકે વ્યવસાયને આર્ળ ધપાવવામા ં
ઉપયોર્મા ં લેવામા ંઆવેલ ઇનપટુ સેવાઓની માત્રા વછરે્ એક-થી-એક કર્ી 
સ્થાર્પત કરવી શક્ય નથી. આવી પદરસ્સ્થર્તઓમા ં ISD દ્વારા ITC નુ ં ર્વતરિ 
કેવી રીતે કરવામા ંઆવે છે? 



ઉત્તર: આવી પડરન્સ્થશતઓમા,ં શવતરણ ફોમ્યુડલા પર આધાડરત હિે. પ્રથમ, શવતરણ ફતત 
ઇનપટુ ટેતસ કે્રડર્ટના તે પ્રાપ્તકતાડઓમા ંજ કરવામા ંઆવિે શવતરણ કરવામા ંઆવતી ઇનપટુ 
સેવા જેમને સબંશંધત હોય છે. બીજુ,ં શવતરણ માત્ર કાયડરત એકમો વચ્ચે જ કરવામા ંઆવિે. 
ત્રીજુ,ં પ્રાપ્તકતાડના રાજ્ય અથવા કેન્ટ્દ્રિાશસત પ્રદેિમા ંસમયગાળા દરશમયાન ટનડઓવર અને 
શવતરણ કરવામા ંઆવનાર ઈનપટુ સશવિસ જેમને સબંશધત છે તેવા તમામ પ્રાપ્તકતાડઓના 
એકંદરના ગણુોત્તરમા ંશવતરણ કરવામા ંઆવિે. છેલ્લે, શવતરણ કરવામા ંઆવેલી કે્રડર્ટ શવતરણ 
માટે ઉપલબ્ધ કે્રડર્ટ કરતા ંવધ ુન હોવી જોઈએ. 

 
પ્ર. 6. ISD કવર માટે ટનડઓવરનો ઉપયોર્ શુ ંહોય છે? 
ઉત્તર: ISD ના હતે ુમાટેનુ ંટનડઓવર બધંારણની સાતમી સબૂચના લીસ્ટ 1 ની એન્ટ્રી 84 અને 
લીસ્ટ 2 ની એન્ટ્રી 51 અને 54 હઠેળ લાદવામા ંઆવતા ર્યટુી અથવા કરનો સમાવેિ કરત ુ ં
નથી. 

 
પ્ર. 7. શુ ંISD માટે દરટનડ ફાઈલ કરવાની જરૂર છે? 
ઉત્તર: હા, ISD માટે આર્ામી મદહનાની 13 મી તારીખ સધુીમા ંમાર્સક રીટનડ ભરવુ ંજરૂરી છે. 

 
પ્ર. 8.  શુ ંએક કંપની પાસે એક થી વધ ુISD હોઈ શકે? 
ઉત્તર: હા, માકેડટિંગ ડર્શવઝન, શસક્યોડરટી ડર્શવઝન વગેરે જેવી શવશવધ કચેરીઓ અલગ અલગ 
ISD માટે અરજી કરી િકે છે. 
 
પ્ર. 9. ISD દ્વારા વધારે/ખોટી રીતે ર્વતદરત કે્રદર્ટની વસલૂાત માટે કઈ 

જોર્વાઈઓ છે? 
ઉત્તર: કલમ 73 અથવા 74 હઠેળ કાયડવાહી શરૂ કરીને વધારાની/ખોટી રીતે ર્વતદરત કે્રદર્ટ 
કે્રદર્ટના પ્રાપ્તકતાડઓ પાસેથી વ્યાજ સાથે વસલૂ કરી શકાય છે. 
 
પ્ર. 10. બીજા (અલર્) રાજ્યોમા ંઆવેલા પ્રાપ્તકતાડઓને CGST અને IGST કે્રદર્ટ 
ISD દ્વારા IGST તરીકે ર્વતરિ કરી શકાય? 

 
ઉત્તર: હા, બીજા (અલગ) રાજ્યોમા ંઆવેલા પ્રાપ્તકતાડઓને ISD દ્વારા CGST કે્રડર્ટને IGST 
તરીકે શવતરણ કરી િકાય અને IGST કે્રડર્ટને CGST તરીકે શવતરણ કરી િકાય. 



પ્ર.11. શુ ંSGST/UTGST કે્રદર્ટને અલર્ અલર્ રાજ્યોમા ંરહતેા પ્રાપ્તકતાડઓને 
ISD દ્વારા IGST કે્રદર્ટ તરીકે  ર્વતદરત કરી શકાય? 

ઉત્તર: હા, ISD શવશવધ રાજ્યોમા ંઆવેલા પ્રાપ્તકતાડઓ માટે SGST/UTGST કે્રડર્ટ IGST 
તરીકે શવતરણ કરી િકે છે.  
 
પ્ર. 12. શુ ંISD, CGST અને IGST કે્રદર્ટને CGST કે્રદર્ટ તરીકે ર્વતરિ કરી શકે 

છે? 
ઉત્તર: હા, એક જ રાજ્યમા ંઆવેલા પ્રાપ્તકતાડઓન ેISD દ્વારા CGST અને IGST કે્રડર્ટ CGST 
તરીકે શવતરણ કરી િકાય.  
 
પ્ર. 13. શુ ં SGST/UTGST અને IGST કે્રદર્ટનુ ં SGST/UTGST કે્રદર્ટ તરીકે 
ર્વતરિ કરી શકાય છે? 
ઉત્તર: હા, એક જ રાજ્યમા ંઆવેલા પ્રાપ્તકતાડઓને ISD દ્વારા SGST  અને  IGST કે્રડર્ટને 
SGST / UTGST કે્રડર્ટ તરીકે શવતડરત કરી િકાય છે.  

 
પ્ર. 14.ISD ના તમામ પ્રાપ્તકતાડઓમા ંસામાન્ટ્ય કે્રદર્ટ કેવી રીતે ર્વતદરત કરવી? 
ઉત્તર: તમામ પ્રાપ્તકતાડઓ દ્વારા ઉપયોગમા ં લેવાતી સામાન્ટ્ય કે્રડર્ટનુ ં ISD દ્વારા પ્રમાણ 
અનસુાર શવતરણ કરી િકાય છે એટલે કે, જેમને કે્રડર્ટ શવતરણ કરવાની છે તેવા તમામ 
પ્રાપ્તકતાડઓના એકંદર ટનડઓવરની સામે દરેક પ્રાપ્તકતાડના ટનડઓવરને આધારે. 
 
પ્ર. 15. ISD, રાજ્ય બહારના પ્રાપ્તકતાડને CGST અને IGST કે્રદર્ટ_____ તરીકે 
ર્વતદરત કરી શકે  
(a) IGST 
(b) CGST 
(c) SGST 
ઉત્તર: (a) IGST. 
 
પ્ર. 16.ISD, રાજ્યની અંિર CGST કે્રદર્ટને _____ તરીકે ર્વતદરત કરી શકે 
(a) IGST 



(b) CGST 
(c)  SGST 
(d) ઉપરોતતમાથંી કોઇપિ 
ઉત્તર: (b) CGST. 
 
પ્ર. 17.એક કરતા વધ ુસપ્લાયર દ્વારા ઉપયોર્ કરવામા ંઆવેલ ઈનપટુ સર્વિસ 

પર ટેતસની કે્રદર્ટ ________ છે. 
(a) એવા સપ્લાયસડ વચ્ચે શવતડરત કરી િકાય જેઓએ આવી ઇનપટુ સેવાનો ઉપયોગ 

આવા રાજ્યોમા ંટનડઓવરના પ્રમાણ અનસુાર કયો હોય 
(b) બધા સપ્લાયસડ વચ્ચે સમાન રીતે શવતરણ કરાયલે. 
(c) માત્ર એક જ સપ્લાયરને શવતરણ કરાયેલ. 
(d) શવતરણ ન કરી િકાય 

ઉત્તર: (a) એવા સપ્લાયસડ વચ્ચે શવતડરત કરી િકાય જેઓએ આવી ઇનપટુ સેવાનો ઉપયોગ 
આવા રાજ્યોમા ંટનડઓવરના પ્રમાણ અનસુાર કયો હોય. 
 
પ્ર.18. શુ ંર્વતદરત કરવામા ંઆવેલી વધારાની કે્રદર્ટ ર્વભાર્ દ્વારા ISD પાસેથી 
વસલુ કરી શકાય છે? 
ઉત્તર: ના. વધારે શવતરણ કરવામા ંઆવેલી કે્રડર્ટ વ્યાજ સાથે માત્ર પ્રાપ્તકતાડ પાસેથી વસલૂ 
કરી િકાય છે નડહ કે ISD પાસેથી. કે્રડર્ટની વસલૂાત માટે કલમ 73 અથવા 74 ની જોગવાઈ 
લાગ ુપર્િે. 
 
પ્ર. 19. એતટની જોર્વાઈઓનુ ં ઉલ્લઘંન કરીને ર્વતદરત કે્રદર્ટનુ ંપદરિામ શુ ં

આવશે? 
ઉત્તર: એતટની જોર્વાઈઓનુ ંઉલ્લઘંન કરીને ર્વતરિ કરાયેલ કે્રદર્ટ જેમને ર્વતરિ કરવામા ં

આવી હોય તેમની પાસેથી વ્યાજ સાથે વસલૂ કરવામા ંઆવી શકે છે.  
****** 

 

 
 



12.  રીટનડની પ્રદક્રયા અને ઇનપટુ ટેતસ કે્રદર્ટની સરખામિી 
કરવી 
પ્ર.1. રીટનડનો હતે ુશુ ંછે? 
ઉત્તર: 

a) કર વહીવટી તતં્રને માડહતી મોકલવા માટેની પદ્શત; 

b) કર વહીવટીતતં્રનો અનપુાલન ચકાસણી કાયડક્રમ; 

c) શનયત સમય મયાડદામા ં કરદાતાની કર જવાબદારીઓને અંશતમ રૂપ આપવુ;ં આપેલ 
સમયગાળા માટે કર જવાબદારી જાહરે કરવી; 

d) નીશત શવષયક શનણડય લેવા માટે જરૂરી ઇનપટુ્સ આપવા; 

e) ઑડર્ટનુ ંવ્યવસ્થાપન અને કરવેરા વહીવટી તતં્રના કરચોરી શવરોધી કાયડક્રમોનુ ંસચંાલન. 

પ્ર. 2.  GST અમલમા ંકોિે રીટનડ ભરવુ ંજરૂરી છે? 
ઉત્તર:  GST હઠેળ નોંધાયેલા પ્રત્યેક વ્યન્તતએ એક અથવા બીજા સ્વરૂપે રીટનડ ભરવાનુ ંરહિેે. 
રત્જસ્ટર્ડ વ્યન્તતએ માશસક (સામાન્ટ્ય સપ્લાયર) અથવા શત્રમાશસક ધોરણે રીટનડ (કમ્પોબઝિન 
સ્કીમ પસદં કરનારા સપ્લાયર) ફાઈલ કરવાનુ ં રહિેે. ISD એ ચોક્કસ મડહના દરશમયાન 
શવતડરત કે્રડર્ટની શવગતો દિાડવત ુ ંમાશસક રીટનડ ફાઈલ કરવાનુ ંરહિેે. જેમણે ટેતસ (TDS) 
કાપવો જરૂરી છે તે વ્યન્તત અને ટેતસ એકત્ર કરવો જરૂરી છે તેવા વ્યન્તતઓ એ પણ 
કાપેલી/એકત્ર કરેલી રકમ અને અન્ટ્ય શનયત કરવામા ં આવેલી હોઈ િકે તેવી શવગતો 
બતાવીને માશસક/શત્રમાશસક રીટનડ ભરવાનુ ંરહિેે. બબન-શનવાસી કરપાત્ર વ્યન્તતએ પણ હાથ 
ધરાયેલી પ્રવશૃત્તના સમયગાળા માટે રીટનડ ભરવાનુ ંરહિેે. 

 
પ્ર.3.  રીટનડમા ંકયા પ્રકારની બાહ્ય સપ્લાય ર્વર્તો ભરવાની રહ ેછે? 

ઉત્તર: સામાન્ટ્ય નોંધાયેલા કરદાતાએ મડહનામા ંકરવામા ંઆવેલ શવશવધ પ્રકારના સપ્લાયના 
સદંભડમા ંGSTR-1 મા ંબાહ્ય પરુવઠાની શવગતો જેમ કે, નોંધાયેલ વ્યન્તતઓ માટે બાહ્ય સપ્લાય, 
બબન નોંધાયેલ વ્યન્તતઓ (ગ્રાહકો) માટે બાહ્ય સપ્લાય, કે્રડર્ટ/ર્ેબબટ નોટ્સની શવગતો, શનૂ્ટ્ય 
રેટેર્, મનુ્તત પામેલ અને બબન-GST સપ્લાય, શનકાસ, અને ભાશવ પરુવઠાના સબંધંમા ંપ્રાપ્ત 
થયેલ એર્વાન્ન્ટ્સસ ફાઇલ કરવાના રહિેે. 
 
પ્ર.4. શુ ંઇન્ટ્વોઇસની સ્કેન કરેલી નકલ GSTR-1 સાથે અપલોર્ કરવાની રહશેે? 



ઉત્તર: ઇન્ટ્વોઇસની સ્કેન કરેલી નકલ અપલોર્ કરવાની નથી. ઇન્ટ્વોઇસમાથંી માત્ર કેટલાક 
શનધાડડરત ક્ષેત્રો અપલોર્ કરવાની જરૂર છે. 
 
પ્ર.5. શુ ંતમામ ઇન્ટ્વોઇસ અપલોર્ કરવાના રહશેે? 
ઉત્તર: ના. તે તેના ંપર આધાર રાખે છે કે તે B2B અથવા B2C કે પછી રાજ્યની અંદર અથવા 
આંતરરાજ્ય સપ્લાય છે. 
 
B2B સપ્લાય માટે રાજ્યની અંદર અથવા આંતરરાજ્ય હોય તેવા તમામ ઇન્ટ્વોઇસ અપલોર્ 
કરવાના રહિેે. આવુ ંિા માટે? કારણ કે ITC પ્રાધ્પ્તકતાડ દ્વારા લેવામા ંઆવિે, ઇન્ટ્વોઇસ મેબચિંગ 
કરવુ ંજરૂરી છે. 
 
B2C સપ્લાય મા ંસામાન્ટ્ય રીતે અપલોર્ કરવુ ંજરૂરી નથી કારણ કે ખરીદદાર ITC લેિે નહીં. 
જોકે, હજી પણ ગતંવ્ય આધાડરત શસદ્ાતંને અમલમા ંમકૂવા માટે આંતરરાજ્ય B2C સપ્લાયમા ં
રૂ. 2.5 લાખ કરતા ંવધ ુમલૂ્યના ઇન્ટ્વોઇસ અપલોર્ કરવાના રહિેે. આંતરરાજ્ય ઇન્ટ્વોઇસ માટે 
રૂ. 2.5 લાખ અને રાજ્યની અંદરના તમામ ઇન્ટ્વોઇસ માટે રાજ્યવાર સારાિં પરૂતા હિે. 
 
પ્ર.6. શુ ંઇન્ટ્વોઇસમાનંી િરેક વસ્તનુ ુ ંવિડન અપલોર્ કરવાનુ ંરહશેે? 

ઉત્તર: ના. હકીકતમા,ં વણડન અપલોર્ કરવાનુ ંરહિેે નહીં. માલના સપ્લાયના સદંભડમા ંHSN 
કોર્ અને સશવિસના સપ્લાયના સદંભડમા ંમાત્ર એકાઉન્ટ્ટીંગ કોર્ દાખલ કરવાનો રહિેે. ફાઈલરને 
અપલોર્ કરવાના ઓછામા ંઓછા આંકર્ાઓ છેલ્લા વષડમા ંતેના ટનડઓવર પર આધાડરત હિે. 
 
પ્ર.7. શુ ંપ્રત્યેક લેવર્-િેવર્ માટેનુ ંમલૂ્ય િાખલ કરવાનુ ંરહશેે? જો કોઈ ર્વર્ારિા 
ન હોય તો શુ?ં 
ઉત્તર: હા. માત્ર મલૂ્ય જ નહી પરંત ુ કરપાત્ર મલૂ્ય પણ દાખલ કરવાનુ ં રહિેે. કેટલાક 
ડકસ્સાઓમા,ં બને્ન અલગ અલગ હોઈ િકે છે. 
 
જો કોઈ શવચારણા ન હોય પરંત ુિેર્યલૂ 1 ના આધારે તે સપ્લાય હોય તો શનધાડડરત કયાડ મજુબ 
કરપાત્ર મલૂ્ય ગણીને અપલોર્ કરવાનુ ંરહિેે. 
 
પ્ર.8. સપ્લાયર દ્વારા ચકૂી જવાયુ ંહોય તેવા GSTR-2 મા ંશુ ંપ્રાપ્તકતાડ માદહતી 



નાખંી શકે? 
ઉત્તર: હા, પોતાના સપ્લાયર દ્વારા અપલોર્ નડહ કરાયેલ ઇન્ટ્વોઇસને પ્રાપ્તકતાડ પોતે દાખલ 
કરી િકે છે.  આવા ઇન્ટ્વોઇસ પરની કે્રડર્ટને પણ હગંામી ધોરણે આપવામા ંઆવિે પરંત ુતે 
મેબચિંગ થવાને આધીન રહિેે. સરખામણી કરતી વખતે જો સપ્લાયર દ્વારા ઇન્ટ્વોઇસ અપલોર્ 
કરવામા ંન આવ્યુ ં હોય તો બનં્નેન ેજાણ કરવામા ંઆવિે. જો આ મેળ નડહ ખાતી બાબત 
સધુારવામા ંઆવે તો હગંામી કે્રડર્ટની પનુ્દ્ષ્ટ્ટ થિે. પરંત ુજો આ મેળ નડહ ખાતી શવગત ચાલ ુ
રહ ે તો આ રકમ પ્રાપ્તકતાડના આઉટપટુ ટેતસ જવાબદારીમા ં જે મડહનામા ં આવી ચકૂ 
જણાવવામા ંઆવી હતી તેના અનગુામી મડહનાના રીટનડમા ંઉમેરવામા ંઆવિે. 

 
પ્ર.9 શુ ંકરપાત્ર વ્યસ્તતને GSTR-2 મા ંકંઈપિ િાખલ કરવાનુ ંરહશે કે GSTR-1 
માથંી બધુ ંસ્વ-રણર્ત છે? 
ઉત્તર: GSTR-2 નો મોટો ભાગ સ્વ-રબચત હિે, કેટલીક શવગતો છે કે જે માત્ર પ્રાપ્તકતાડ જ 
ભરી િકે છે જેમ કે આયાતની શવગતો, બબન-રત્જસ્ટર્ડ અથવા કોમ્પોઝીિન સપ્લાયસડ પાસેથી 
ખરીદીની શવગતો અને મનુ્તત/બબન-જીએસટી/શનૂ્ટ્ય જીએસટી સપ્લાય વગેરે. 
 
પ્ર.10. જો ઇન્ટ્વોઇસ મેળ ન ખાતા હોય તો શુ?ં શુ ં ITC આપવામા ંઆવશે કે 
નકારવામા ંઆવશે? જો નકારવામા ંઆવે તો સપ્લાયર સામે ક્યા પર્લા ંલેવામા ં
આવે છે? 
ઉત્તર: જો GSTR-2 ના ઇન્ટ્વોઇસ કાઉન્ટ્ટર-પાટી GSTR-1 ના ઇન્ટ્વોઇસ સાથ ેમેળ ખાતા ન હોય 
તો પછી આવી શવસગંતી (શમસ-મેચ) અંગે સપ્લાયરને જાણ કરવાની રહિેે. બે કારણોસર મેળ 
ખાતો ન હોય તેમ બની િકે છે. પ્રથમ, તે પ્રાપ્તકતાડની ભલૂને કારણે હોઇ િકે છે, અને આવા 
ડકસ્સામા,ં આગળ કોઈ કાયડવાહી કરવાની આવશ્યકતા નથી. બીજુ,ં એવુ ંિક્ય છે કે આ ઇન્ટ્વોઇસ 
સપ્લાયર દ્વારા જારી કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ંપરંત ુતેમણે તે અપલોર્ કયુડ નથી અને તેના પર કર 
ચકૂવ્યો નથી. આવા ડકસ્સામા,ં પ્રાપ્તકતાડ દ્વારા લેવાતી ITC ને તેની આઉટપટુ ટેતસ 
જવાબદારીમા ંઉમેરવામા ંઆવિે, ટૂંકમા,ં તમામ શવસગંશતઓ (શમસ-મેચ) કાયડવાહી તરફ દોરી 
જિે જો સપ્લાયરે સપ્લાય કયો હિે પરંત ુતેના પર કર ચકૂવ્યો નડહ હોય. 
 
પ્ર.11. જો સપ્લાયરને પાછળથી ભલૂનો ખ્યાલ આવે અને માદહતીને િાખલ કરે 
તો પાછી વાળવામા ંઆવેલી ઇનપટુ ટેતસ કે્રદર્ટની બાબતમા ંકાનનૂી સ્સ્થર્ત શુ ં
હશે? 



ઉત્તર: કોઈપણ તબકે્ક, પરંત ુઆગામી નાણાકીય વષડના સપ્ટેમ્બર પહલેા,ં આગળ ઇન્ટ્વોઇસ 
અપલોર્ કરવામા ંશનષ્ટ્ફળ ગયા હતા તે મડહનાના તેમના GSTR-3 મા ંસપ્લાયર આવા બાકી 
રહતેા ઇન્ટ્વોઇસ અપલોર્ કરી િકે છે અને વ્યાજની ચકુવણી કરી િકે છે. જેના સદંભડમા ં
સપ્લાયરે શવસગંશત (શમસ-મેચ) ને સધુારી છે તેટલી રકમની હદ સધુી પ્રાપ્તકતાડ તેમની 
આઉટપટુ ટેતસ જવાબદારી ઘટાર્વા માટે પાત્ર બને છે. પાછા વાળતા (ડરવસડલ) સમયે 
પ્રાપ્તકતાડ દ્વારા ચકૂવવામા ંઆવતુ ંવ્યાજ પણ તેમના ઇલેતરોશનક રોકર્ ખાતાવહીના અનરુૂપ 
હરે્મા ંરકમ જમા કરીને પ્રાપ્તકતાડને પરત કરાિે. 
 
પ્ર.12. GSTR-2 ની ખાસ ર્વશેર્તા શુ ંછે? 
ઉત્તર: GSTR-2 ની શવિેષતા એ છે કે પ્રાપ્તકતાડ દ્વારા મળેલી સપ્લાયની શવગતો તેના GSTR-
1 મા ંકાઉન્ટ્ટરપાટી સપ્લાયર દ્વારા પ્રસ્તતુ કરેલી શવગતોના આધારે સ્વરબચત બની િકે છે. 

 
પ્ર.13. શુ ંકમ્પોઝીશન યોજના હઠેળના કરિાતાઓએ પિ GSTR-1 અને 
GSTR-2 ફાઇલ કરવાનુ ંરહશેે? 
ઉત્તર: ના. કમ્પોઝીિન કરદાતાઓને બાહ્ય અથવા અંતગડત સપ્લાયના કોઈ સ્ટેટમેન્ટ્ટ ફાઈલ 
કરવાની જરૂર નથી. શત્રમાશસક ગાળાના અંત પછી મડહનાની 18મી સધુીમા ંતેમણે ફોમડ GST-
4 મા ંશત્રમાશસક રીટનડ ફાઇલ કરવાનુ ંરહિેે. કારણ કે તેઓ કોઈપણ ઇનપટુ ટેતસ કે્રડર્ટ માટે 
પાત્ર નથી, તેમના માટે GSTR-2 ની કોઈ સસુગંતતા નથી અને કારણ કે કોમ્પોઝીિન લેવી 
હઠેળ ચકૂવવામા ંઆવેલ કર કે્રડર્ટ પાત્ર નથી, તેમના માટે GSTR-1 ની કોઈ સસુગંતતા નથી.   
તેમના રીટનડમા ંતેમણે કર ચકુવણીની શવગતો સાથે તેમના બાહ્ય સપ્લાયના સારાિંની શવગતો 
જાહરે કરવાની રહિેે. તેમણે તેમની ખરીદીઓની શવગતો તેમના શત્રમાશસક રીટનડમા ં પણ 
આપવાની રહિેે, જેમાથંી મોટાભાગની સ્વરબચત હિે.  
 
પ્ર.14. શુ ંઈનપટુ સર્વિસ દર્નસ્રબ્યટુસડ (ISDs) ને તેમના રીટનડની સાથે બાહ્ય અને 
આંતદરક સપ્લાયના અલર્ અલર્ સ્ટેટમેન્ટ્ટ ફાઈલ કરવાની જરૂર રહશેે? 
ઉત્તર: ના, ISD ને ફોમડ GSTR- 6 મા ંમાત્ર રીટનડ ફાઈલ કરવાની જરૂર છે અને રીટનડ તેમણે 
સેવા પ્રદાતા દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ કે્રડર્ટ અને પ્રાપ્તકતાડ એકમોને તેમના દ્વારા વહેંચેલા કે્રડર્ટની 
શવગતો ધરાવે છે. કારણકે તેમનુ ંરીટનડ પોતે જ આ પાસાઓ આવરી લેત ુ ંહોવાથી, આંતડરક 
અને બાહ્ય સપ્લાયના અલગ અલગ સ્ટેટમેન્ટ્ટ ફાઇલ કરવાની કોઈ જરૂર રહતેી નથી. 
 



પ્ર.15. કરિાતાને તેમના વતી સ્રોતમા ંકાપવામા ંઆવેલ કરની કે્રદર્ટ કેવી રીતે 
મળે છે? શુ ંકે્રદર્ટ મેળવવા માટે તેમિે કપાતકતાડ તરફથી ટીર્ીએસ પ્રમાિપત્ર 
બતાવવાની જરૂર રહશેે? 
ઉત્તર: GST હઠેળ, કપાતકતાડ તેમના દ્વારા ફોમડ જી.ટી.આર.-7 મા ંરીટનડમા ંજેની કપાત કરવામા ં
આવી છે તેવા તમામ વ્યન્તતઓની કપાત મજુબની શવગતો, જે મડહનામા ંકપાત કરવામા ંઆવી 
હતી તેની બાદના મડહનાની 10મી સધુીમા ંદાખલ કરવામા ંઆવિે. કપાતકતાડ દ્વારા અપલોર્ 
કરાયેલ કપાતની શવગતો કપાત કરાયેલ વ્યન્તતના GSTR-2 મા ંસ્વતેઃ રચાયેલ હિે. તેમના 
વતી કરવામા ંઆવેલી કપાત માટેની કે્રડર્ટનો લાભ લેવા માટે કરદાતાને તેમના જી.ટી.આર.-2 
મા ંઆ શવગતોની ખાતરી કરવી જરૂરી રહિેે. આ કે્રડર્ટ મેળવવા માટે, તેમણે ભૌશતક અથવા 
ઇલેતરોશનક સ્વરૂપમા ંકોઈ પણ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાની જરૂર નથી. પ્રમાણપત્ર ફતત કરદાતાના 
રેકોર્ડ માટે રહિેે અને સામાન્ટ્ય પોટડલ પરથી ર્ાઉનલોર્ કરી િકાય છે. 

 
પ્ર.16. કયા પ્રકારના કરિાતાઓએ વાર્ર્િક રીટનડ ફાઈલ કરવુ ંજરૂરી છે? 
ઉત્તર: ISDs, અનૌપચાડરક/બબન-શનવાસી કરદાતાઓ, કમ્પોઝીટ સ્કીમ હઠેળના કરદાતાઓ, 
TDS/TCS કપાતકતાડઓ શસવાયના GSTR-1 થી GSTR-3 મા ંરીટનડ ફાઈલ કરતા તમામ 
કરદાતાઓએ વાશષિક રીટનડ ફાઈલ કરવુ ંજરૂરી છે. અનૌપચાડરક કરદાતાઓ, બબન-શનવાસી 
કરદાતાઓ, ISDs અને સ્ત્રોત પર કર કાપવા/એકશત્રત કરવા માટે અશધકૃત વ્યન્તતઓએ 
વાશષિક રીટનડ ફાઇલ કરવાની જરૂર નથી. 
 
પ્ર.17. શુ ંવાર્ર્િક રીટનડ અને અંર્તમ રીટનડ એક જ છે? 
ઉત્તર: ના. ટેતસ ચકુવતા દરેક નોંધાયેલા વ્યન્તતએ સામાન્ટ્ય કરદાતા તરીકે જ રીટનડ ફાઈલ 
કરવાનુ ંરહિેે. અંશતમ રીટનડ માત્ર એવા નોંધાયેલા વ્યન્તતઓ જ ફાઈલ કરી િકે છે જેમણે 
નોંધણી રદ કરવા માટે અરજી કરી છે. રદ થયાની તારીખથી અથવા રદ કરવાના હુકમથી 
ત્રણ મડહનાની અંદર અંશતમ રીટનડ ફાઈલ કરવાનુ ંરહિેે. 

પ્ર.18.  જો રીટનડ ફાઈલ કરી િેવામા ંઆવ્યુ ંહોય અને જો કેટલાક ફેરફારો કરવા 
જરૂરી હોય તો તેને કેવી રીતે સધુારી શકાય? 
ઉત્તર: GST મા ંરીટનડ વ્યન્તતગત વ્યવહારોની શવગતોથી બનતુ ંહોઈ સધુારેલા રીટનડની કોઈ 
જરૂડરયાત રહતેી નથી. ઇન્ટ્વોઇસ અથવા ર્ેબબટ/કે્રડર્ટ નોટ્સના સેટને બદલવા માટેની 
જરૂડરયાતને કારણે રીટનડમા ં સધુારો કરવાની કોઈ જરૂર ઊભી થઈ િકે છે. પહલેેથી રજૂ 
કરાયેલા રીટનડમા ંફેરફાર કરવાને બદલે, જે રાન્ટ્ઝેતિનમા ંસધુારો કરવાની જરૂર છે (ઇન્ટ્વોઇસ 



અથવા ર્ેબબટ/કે્રડર્ટ નોટ્સ) તેની શવગતોને બદલવાની શસસ્ટમ મજૂંરી આપિે. અગાઉ જાહરે 
કરેલી શવગતોમા ંસધુારો કરવાના હતેઓુ માટે ખાસ કરીને પરૂા પાર્વામા ંઆવેલા ટેબલ્સમા ં
ભશવષ્ટ્યના કોઈપણ GSTR- 1/2 મા ંસધુારો કરી િકાય છે. 

 
પ્ર.19. કરિાતાઓ તેમના રીટનડ કેવી રીતે ફાઇલ કરી શકે? 
ઉત્તર: કરદાતાઓ પાસે સ્ટેટમેન્ટ્ટ અને રીટનડ ફાઇલ કરવાની શવશવધ પદ્શતઓ રહિેે. પ્રથમ, 
તેઓ સામાન્ટ્ય પોટડલ પર સીધા ઓનલાઇન તેમના સ્ટેટમેન્ટ્ટ અને રીટનડ ફાઈલ કરી િકે છે. 
જોકે, આ કંટાળાજનક હોઈ િકે અને મોટી સખં્યામા ંઇન્ટ્વોઇસ ધરાવતા કરદાતાઓ માટે સમય 
માગંી લે તેવુ ંહોઈ િકે છે. આવા કરદાતાઓ માટે, ઓફલાઇન સશુવધા પરૂી પાર્વામા ંઆવિે 
જે આપમેળે રચાયેલ શવગતોને ર્ાઉનલોર્ કરીને અને સામાન્ટ્ય પોટડલ પર તેમને અપલોર્ 
કયાડ પછી સ્ટેટમેન્ટ્ટને ઓફલાઇન તૈયાર કરવા માટે વાપરી િકાય છે. GSTN એ GST સશુવધા 
પ્રદાતાઓ (GSP) ની ઇકોશસસ્ટમ પણ શવકસાવી છે જે સામાન્ટ્ય પોટડલ સાથે સકંલન કરિે. 
 

પ્ર.20. GST હઠેળ તકલીફ વર્રના અનપુાલન માટે કરિાતાએ કઈ સાવરે્તી 
લેવાની જરૂર રહ ેછે? 
ઉત્તર: GST હઠેળ સૌથી મહત્વની વસ્તઓુ પૈકીની એક એ છે કે આગામી મડહનાની 10મી 
સધુીમા ંફોમડ GSTR-1 મા ંબાહ્ય સપ્લાયની શવગતોન ેસમયસર અપલોર્ કરવામા ંઆવિે. આ 
કઈ રીતે સૌથી સારી રીતે સશુનશિત થઈ િકે છે તે કરદાતા દ્વારા જારી કરાતા B2B ઇન્ટ્વોઇસની 
સખં્યા પર આધાર રાખે છે. જો સખં્યા નાની હોય તો કરદાતા એક જ વારમા ંબધી માડહતી 
અપલોર્ કરી િકે છે. જોકે, ઇન્ટ્વોઇસની સખં્યા ખબૂ વધારે હોય તો ઇન્ટ્વોઇસ (અથવા 
ર્ેબબટ/કે્રડર્ટ નોટ્સ) શનયશમત ધોરણે અપલોર્ કરવા જોઈએ. GSTN વાસ્તશવક સમયના 
ધોરણે પણ ઇન્ટ્વોઇસ શનયશમત રીતે અપલોર્ કરવા માટે પરવાનગી આપિે. સ્ટેટમેન્ટ્ટ ખરેખર 
સબશમટ થાય ત્યા ંસધુી શસસ્ટમ કરદાતાને અપલોર્ કરેલા ઇન્ટ્વોઇસ સધુારવા માટે પરવાનગી 
પણ આપિે. તેથી, કરદાતાઓએ શનયશમતપણે ઇન્ટ્વોઇસ અપલોર્ કરવુ ંહમેંિા લાભદાયક 
રહિેે. છેલ્લી શમશનટનો ધસારો અપલોર્ને મશુ્કેલ બનાવિે અને સભંશવત શનષ્ટ્ફળતા અને 
ડર્ફોલ્ટનુ ંજોખમ ઊંચુ ંરહિેે. બીજી વાત એ સશુનશિત કરવાની રહિેે કે કરદાતાઓ તેમના 
સપ્લાયસડ દ્વારા તેમના ઇનવર્ડ સપ્લાયના ઇન્ટ્વોઇસ અપલોર્ કરવા અંગે ફોલોઅપ કરે. 
ઇનપટુ ટેતસ કે્રડર્ટ કોઈ પણ ઝઝંટ અને શવલબં વગર ઉપલબ્ધ છે તેની ખાતરી કરવામા ંઆ 
મદદરૂપ થિે. પ્રાપ્તકતાડઓ પણ તેમના સપ્લાયસડને તેમના ઇન્ટ્વોઇસને શનયત તારીખે અથવા 
તેની નજીકમા ંઅપલોર્ કરવાને બદલે શનયશમત ધોરણે અપલોર્ કરવા માટે પ્રોત્સાડહત કરી 
િકે છે. શસસ્ટમ પ્રાપ્તકતાડઓને તેમના સપ્લાયરોએ તેમની સાથે સબંશંધત ઇન્ટ્વોઇસ અપલોર્ 



કરી છે કે નહીં તે જોવા માટે મજૂંરી આપિે. GSTN શસસ્ટમ કરદાતાના અનપુાલનના સ્તર 
શવિેનો રેક રેકોર્ડ પણ આપિે, ખાસ કરીને તેમના સપ્લાય ઇન્ટ્વોઇસના સમયસર અપલોર્ 
શવિેનો તમનો રેક રેકોર્ડ; તે સપ્લાયર દ્વારા જારી કરવામા ંઆવેલા ઇન્ટ્વોઇસ માટે થયેલ 
ઓટો ડરવસડલ અંગેની શવગતો પણ આપિે. GST નુ ં સામાન્ટ્ય પોટડલ સમગ્ર ભારતનો ર્ેટા 
એક જ જગ્યાએ ધરાવત ુ ં હિે જે કરદાતાઓને મલૂ્યવાન સેવાઓને માટે સક્ષમ બનાવિે. 
ઇન્ટ્વોઇસને શનયશમતપણે અપલોર્ કરવાનુ ંિક્ય તેટલુ ંસરળ બનાવવા માટે પ્રયત્નો કરવામા ં
આવી રહ્યા છે અને એવી અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે કે આ હતે ુહાસંલ કરવા માટે સક્ષમ ઇકો-
શસસ્ટમ શવકસાવવામા ં આવિે.  કરદાતાઓએ GST હઠેળ સરળ અને તકલીફ વગર 
અનપુાલન માટે આ ઇકોશસસ્ટમનો કાયડક્ષમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
 

પ્ર.21. કરિાતા માટે પોતે જ રીટનડ ફાઈલ કરવુ ંફરજજયાત છે? 
ઉત્તર: ના. રત્જસ્ટર્ડ કરદાતા કેન્ટ્દ્રીય અથવા રાજ્ય કર વહીવટીતતં્ર દ્વારા યોગ્ય રીતે માન્ટ્ય 
ટેતસ રીટનડ તૈયાર કરનાર પાસે પણ તેમનુ ંરીટનડ ફાઈલ કરાવી િકે છે. 
 

પ્ર.22. ર્નયત તારીખની અંિર રીટનડ ફાઈલ ન કરવાનુ ંપદરિામ શુ ંહોય છે? 
ઉત્તર: શનયત તારીખ વીતી ગયા પછી રીટનડ ભરનાર રત્જસ્ટર્ડ વ્યન્તતએ શવલબંના દરેક ડદવસ 
માટે સો રૂશપયા લેખે શવલબં ફી ભરવાની રહિેે જે મહત્તમ રૂશપયા પાચં હજાર સધુી છે. શનયત 
તારીખ સધુીમા ંવાશષિક રીટનડ ભરવામા ંશનષ્ટ્ફળ જવાથી આ શનષ્ટ્ફળતા ચાલ ુરહ ેતે દરશમયાન 
દરેક ડદવસ માટે એક સો રૂશપયા શવલબં ફી લાદવામા ંઆવિે, જે રાજ્યમા ંતેના ટનડઓવર ના 
પા ટકા [0.25%] પર ગણતરી કરવામા ંઆવેલી મહત્તમ રકમને આધીન રહિેે. 

 
પ્ર.23. જો ITC ને એક કરતા વધ ુવાર િસ્તાવેજના આધારે લેવામા ંઆવે તો શુ ં
થશે? 
ઉત્તર: જો શસસ્ટમ એક જ દસ્તાવેજ (દાવો ફરીથી થયો (ડુધ્પ્લકેિન)) પર એક કરતા વધ ુવાર 
લેવામા ંઆવેલ ITC ને િોધી કાઢે છે, તો આવા કે્રડર્ટની રકમ રીટનડમા ંપ્રાપ્તકતાડના આઉટપટુ 
ટેતસ જવાબદારીમા ંઉમેરવામા ંઆવિે. [કલમ 42(6)] 

 
પ્ર.24. GSTR-1 અને GSTR-2 વછરે્ મેળ નદહ ખાવાને કારિે ર્સસ્ટમ દ્વારા 
શોધાયેલ કે્રદર્ટ અને આઉટપટુ ટેતસ તરીકે વસલુ કરવામા ંઆવેલ રકમનો ફરી 
િાવો થઈ શકે છે? 



ઉત્તર: હા, એકવાર મેળ નડહ ખાતી બાબત ઇન્ટ્વોઇસની શવગતો અથવા ર્ેબબટ નોટની શવગતો 
જાહરે કરીને, જે પણ ડકસ્સો હોય તે મજુબ, સપ્લાયર દ્વારા જેમા ંભલૂ મળી આવી છે તેવા 
તેમના માશસક/શત્રમાશસક માન્ટ્ય રીટનડમા ંસધુારવામા ંઆવે ત્યારબાદના કરવેરાના સમયગાળા 
દરશમયાન આઉટપટુ ટેતસ જવાબદારી ઘટાર્ીને ઉપરોતત રકમ પાછી મેળવી િકાય છે.    
[કલમ 42(7)]  સપ્લાયર દ્વારા જારી કરાયેલ કે્રડર્ટ નોટ્સની બાબતમા ંપણ એતટની કલમ 
43 મા ંસમાન જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવી છે. 

 
******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. આકારિી અને ઓદર્ટ 
 

પ્ર.1 આ એતટ હઠેળ કરપાત્ર કરની આકારિી કરવા માટે જવાબિાર વ્યસ્તત 
કોિ છે? 

ઉત્તર: આ એતટ હઠેળ રજીસ્ટર થયેલ િરેક વ્યસ્તત પોતે જ આવી આકારિીના સમયર્ાળા 
માટે તેમના દ્વારા ચકુવવાપાત્ર કરની આકારિી કરશે અને આવી આકારિી પછી તે કલમ 
39 હઠેળ જરૂરી રીટનડ ફાઈલ કરશે. 

 
પ્ર.2 કરપાત્ર વ્યસ્તત ક્યારે હંર્ામી ધોરિે કર ચકુવી શકે છે? 
ઉત્તર: કરિાતાએ સ્વ-આકારિીના આધારે કર ચકુવવાનો રહશેે, હંર્ામી ધોરિે કર ભરવા 
માટેની ર્વનતંી કરિાતા પાસેથી આવવી જોઈએ જે ત્યારબાિ યોગ્ય અર્ધકારી દ્વારા મજૂંર 
કરવાની રહશેે. અન્ટ્ય શબ્િોમા ંકહીએ તો, કોઈ ટેતસ અર્ધકારી તેમના તરફથી હંર્ામી ધોરિે 
ટેતસ ચકુવવાનો હુકમ કરી શકે નહીં. આ CGST / SGST એતટની કલમ 60 દ્વારા સરં્ાણલત 
થાય છે. યોગ્ય અર્ધકારીએ તેમના દ્વારા પાસ કરવામા ંઆવેલ હુકમ દ્વારા તેને મજૂંરી આપ્યા 
પછી જ હંર્ામી ધોરિે ટેતસ ચકુવી શકાય છે.  આ હતે ુમાટે, કરપાત્ર વ્યસ્તતએ હંર્ામી ધોરિે 
ટેતસ ચકુવવાના કારિો આપીને યોગ્ય અર્ધકારીને લેણખત ર્વનતંી કરવાની રહશેે. આવી 
ર્વનતંી ફતત કરપાત્ર વ્યસ્તત દ્વારા માત્ર એવા દકસ્સાઓમા ંકરી શકાય છે, જ્યા ંતે નીરે્ મજુબ 
ની બાબતો નક્કી કરવામા ંઅસમથડ હોય: 

a) તેમના દ્વારા પરૂી પાર્વામા ંઆવનાર વસ્તઓુ અથવા સેવાઓની ડકિંમત, અથવા 
b) તેમના દ્વારા પરૂા પાર્વામા ંઆવનાર માલ અથવા સેવાઓ પર લાગ ુપર્તા 

કરના દર નક્કી કરવા. 
આવા ડકસ્સાઓમા ંયોગ્ય અશધકારીને યોગ્ય લાગે તે મજુબ જામીનગીરી અથવા સરુક્ષા સાથે 
કરપાત્ર વ્યન્તતએ શનયત ફોમડમા ંબોન્ટ્ર્ અમલમા ંમકુવાના રહ ેછે. 
 
પ્ર.3 છેલ્લામા ંછેલ્લા ક્યા સમય સધુી અંર્તમ આકારિી કરવી જરૂરી છે? 
ઉત્તર: હગંામી આકારણીના આદેિના સદેંિા-વ્યવહારની તારીખથી છ મડહનાની અંદર યોગ્ય 
અશધકારી દ્વારા અંશતમ આકારણીના હુકમને પસાર કરવો જરૂરી છે. જો કે, પયાડપ્ત કારણ 
બતાવવામા ંઆવે અને લેબખતમા ંરેકોર્ડ કરવામા ંઆવેલ કારણો માટે ઉપરોતત છ મડહનાની 
મદુત લબંાવવામા ંઆવી િકે છે: 

a) સયંતુત/અશધક કશમિનર દ્વારા છ મડહના કરતા ંવધ ુનડહ એટલા વધ ુસમયગાળા 



માટે અને 
b) કશમિનર દ્વારા તેમને યોગ્ય લાગે તેવા ચારથી વધ ુ નડહ તેવા વધારાના 

સમયગાળા માટે. 
આમ, હગંામી આકારણી મહત્તમ પાચં વષડ માટે હગંામી રહી િકે છે. 
 
પ્ર.4 જ્યા ં કર જવાબિારી અંર્તમ આકારિી મજુબ હંર્ામી આકારિી કરતા 
વધારે હોય તો શુ ંકરપાત્ર વ્યસ્તત વ્યાજ ચકુવવા માટે જવાબિાર રહશેે?  
ઉત્તર: હા. અસલ ચકુવવાપાત્ર કરની તારીખથી વાસ્તશવક ચકુવણીની તારીખ સધુી તે વ્યાજ 
ચકુવવા માટે જવાબદાર રહિેે. 
 
પ્ર.5 CGST એતટની કલમ 61 હઠેળ તપાસ કરતી વખતે ફાઈલ કરવામા ંઆવેલ 
રીટનડમા ંમળી આવેલ ફરક માટે યોગ્ય સ્પષ્ટીકરિ આપવામા ંન આવે તો તે 
દકસ્સામા ંઅર્ધકારી દ્વારા શેનો આધાર લઈ શકાય છે? 
ઉત્તર: જો જાિ કયાડના અથવા 30 દિવસની અંિર કરપાત્ર વ્યસ્તત કોઈ સતંોર્કારક 
સ્પષ્ટીકરિ ન આપે અથવા ખામીઓ સ્વીકાર કયાડ પછી જે મદહનામા ં ખામીઓ સ્વીકાર 
કરવામા ંઆવી હોય તેને માટે રીટનડમા ંસધુારાત્મક પર્લા ંલેવામા ંર્નષ્ફળ જાય તો યોગ્ય 
અર્ધકારી નીરે્ની કોઈપિ જોર્વાઈઓનો આશ્રય લઈ શકે છે:  

 
(a) એતટની કલમ 65 હઠેળ ઓડર્ટ કરવા માટે આગળ વધે; 
(b) કલમ 66 હઠેળ શવિેષ ઓડર્ટ હાથ ધરવા માટે શનદેિ આપવો, જે કશમિનર દ્વારા 

આ હતે ુમાટે નામાકંન કરાયેલ ચાટડર્ડ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ દ્વારા અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ 
દ્વારા હાથ ધરાિે; અથવા 

(c) એતટની કલમ 67 હઠેળ શનરીક્ષણ, િોધ અને જપ્તીની કાયડવાહી હાથ ધરે; 
અથવા 

(d) એતટની કલમ 73 અથવા 74 હઠેળ કર અને અન્ટ્ય બાકી ચકુવણી માટે કાયડવાહી 
િરૂ કરે. 

 
પ્ર.6 જો કરપાત્ર વ્યસ્તત કાયિા (કલમ 39 (માર્સક/ર્ત્રમાર્સક), અથવા 45 
(અંર્તમ વળતર) હઠેળ આવશ્યક રીટનડ ભરવામા ં ર્નષ્ફળ જાય તો કરવેરા 
અર્ધકારી પાસે ક્યો કાનનૂી આધાર ઉપલબ્ધ હોય છે? 



ઉત્તર: યોગ્ય અર્ધકારીએ સૌ પ્રથમ દર્ફોલ્ટ થયેલ કરપાત્ર વ્યસ્તતને CGST / SGST એતટની 
કલમ 46 હઠેળ નોટીસ આપવાની રહશેે જે તેમને માટે પિંર દિવસના ર્ાળાની અંિર રીટનડ 
ભરવાનુ ંજરૂરી બનાવે છે. જો કરપાત્ર વ્યસ્તત આપેલ સમયની અંિર રીટનડ ફાઇલ કરવામા ં
ર્નષ્ફળ જાય તો યોગ્ય અર્ધકારી તેમની પાસે ઉપલબ્ધ તમામ સબંરં્ધત સામગ્રીને ધયાનમા ં
લઈને તેમના શે્રષ્ઠ અંિાજ મજુબ રીટનડ દર્ફોલ્ટરની કર જવાબિારીઓની આકારિી કરશે. 
(કલમ 62). 

 
પ્ર.7 કલમ 60 હઠેળ આપવામા ંઆવેલ શે્રષ્ઠ અંિાજ આકારિી હુકમ કયા 
સજંોર્ોમા ંપાછો ખેંર્ી શકાશે? 
ઉત્તર: જો કરપાત્ર વ્યસ્તત શે્રષ્ઠ અંિાજ આકારિી હુકમના ત્રીસ દિવસોની અંિર દર્ફોલ્ટ 
સમયર્ાળા માટે (એટલે કે, રીટનડ ફાઈલ કરે અને તેમના દ્વારા આકારિી કયાડ મજુબ કર 
ચકુવે છે) માટે માન્ટ્ય રીટનડ ફાઈલ કરે તો CGST/SGST એતટની કલમ 62 હઠેળ યોગ્ય 
અર્ધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ શે્રષ્ઠ અંિાજનો હુકમ આપોઆપ પાછો ખેંર્ી લેવામા ં
આવેલો ર્િાશે. 

 
પ્ર.8 આકારિી હુકમ 62 (શે્રષ્ઠ અંિાજ) હઠેળ અને 63 (ફાઈલ નદહ કરનાર) 
પાસ કરવા માટેની સમય મયાડિા કેટલી છે? 
ઉત્તર: કલમ 62 અથવા 63 હઠેળ આકારિી હુકમ પાસ કરવાની સમયમયાડિા વાર્ર્િક વળતર 
રજૂ કરવાની ર્નયત તારીખથી પારં્ વર્ડ છે. 
 
પ્ર.9 કોઈ વ્યસ્તત જે કર ચકુવવા માટે જવાબિાર છે પરંત ુતે નોંધિી પ્રાપ્ત 
કરવામા ંર્નષ્ફળ રહલે છે તેના સિંભડમા ંક્યો કાનનૂી માર્ડ ઉપલબ્ધ છે? 
ઉત્તર: CGST / SGST એતટની કલમ 63 મા ંજોગવાઈ છે કે આવા ડકસ્સામા ંયોગ્ય અશધકારી 
ટેતસની જવાબદારીની આકારણી કરી િકે છે અને સબંશંધત કરના સમયગાળા માટે તેમના 
શે્રષ્ટ્ઠ અંદાજ મજુબ  હુકમ આપી િકે છે. જોકે, આવા હુકમને ટેતસની બબન-ચકુવણી સબંશંધત 
નાણાકીય વષડ માટેના વાશષિક રીટનડની શનયત તારીખથી પાચં વષડની મદુતની અંદર પસાર 
થવુ ંઅશનવાયડ છે. 
 
પ્ર.10 કઈ પદરસ્સ્થર્તઓ હઠેળ ટેતસ ઓદફસર સણંક્ષપ્ત આકારિી શરૂ કરી શકે? 
ઉત્તર: CGST/SGST એતટની કલમ 64 મજુબ, આવકના ડહતનુ ંરક્ષણ કરવા માટે સબંક્ષપ્ત 



આકારણી િરૂ થઈ િકે છે જ્યારે: 
a) યોગ્ય અશધકારી પાસે એવો પરુાવો છે કે કરપાત્ર વ્યન્તતએ એતટ હઠેળ કર 

ચકુવવાની જવાબદારી ઉભી કરી છે, અને 
b) યોગ્ય અશધકારી માને છે કે આકારણીનો હુકમ કરવામા ં શવલબં થવાથી આવકના 

ડહતને પ્રશતકળૂ અસર પર્િે. 
આવો હુકમ અશધક કશમિનર/સયંતુત કશમિનર પાસેથી પરવાનગી મેળવ્યા પછી આપી િકાય 
છે. 

 
પ્ર.11 અપીલના ઉપાય ર્સવાય, શુ ંસણંક્ષપ્ત આકારિીના હુકમ સામે કરિાતા 
પાસે કોઈ અન્ટ્ય ર્વકલ્પ ઉપલબ્ધ છે?  
ઉત્તર: કરપાત્ર વ્યન્તત જેની સામે સબંક્ષપ્ત આકારણી મલૂ્યાકંન હુકમ પાસ કરવામા ંઆવ્યો 
છે તે હુકમ મળ્યા તારીખથી ત્રીસ ડદવસની અંદર ન્ટ્યાયકે્ષત્રના અશધક/સયંતુત કશમિનને 
પાછો ખેંચી લેવા માટે અરજી કરી િકે છે. જો આ અશધકારીને ઓર્ડર ભલૂભરેલો લાગે તો ત ે
તેને પાછો ખેંચી િકે છે અને યોગ્ય અશધકારીને CGST/SGST એતટની કલમ 73 અથવા 
74 ના સદંભડમા ંકર જવાબદારી નક્કી કરવાનો શનદેિ કરે છે. જો તેમને સબંક્ષપ્ત આકારણી 
ભલૂભરેલી લાગે તો અશધક/સયંકુત કશમિનર પોતાની દરખાસ્ત પર સમાન પ્રકારના 
પગલાનેં અનસુરી િકે છે (CGST / SGST એતટની કલમ 64). 
 
પ્ર.12 સણંક્ષપ્ત આકારિીનો ઓર્ડર કરપાત્ર વ્યસ્તતની ર્વરુદ્ધ આવશ્યકપિે પાસ 
કરવાનો હોય છે? 
ઉત્તર: ના કેટલાક ડકસ્સાઓમા ંજેમ કે, જ્યારે માલ પડરવહન હઠેળ હોય અથવા વેરહાઉસમા ં
સગં્રહ કરેલો હોય અને આવા માલના સદંભડમા ંકરપાત્ર વ્યન્તત નક્કી કરી િકાતી ન હોય તો 
આવા માલસામાનનો હવાલો ધરાવનાર વ્યન્તતને કરપાત્ર વ્યન્તત ગણવામા ંઆવિે અને કર 
માટે આકારણી કરવામા ંઆવિે (CGST/SGST એતટની કલમ 64 ની િરત). 

 
પ્ર.13 કરિાતાઓનુ ંઓદર્ટ કોિ કરી શકે છે? 
ઉત્તર: જીએસટી એતટ(સ) મા ંત્રણ પ્રકારનુ ંઓડર્ટ સચૂવવામા ંઆવ્યુ ં છે જે નીચે પ્રમાણે 
વણડવેલ છે: 



(a) ચાટડર્ડ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ દ્વારા ઓડર્ટ: દરેક રત્જસ્ટર્ડ વ્યન્તત, જેમનુ ં
ટનડઓવર શનધાડડરત મયાડદા કરતા ંવધી જાય તેમણે ચાટડર્ડ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ અથવા કોસ્ટ 
એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ દ્વારા તેમના એકાઉન્ટ્ટ્સનુ ંઓડર્ટ કરાવવાના રહિેે.  (CGST / SGST 
એતટની કલમ 35 (5)) 

(b) શવભાગ દ્વારા ઓડર્ટ:  કશમિનર અથવા સામાન્ટ્ય અથવા ચોક્કસ હુકમ મારફતે તેમના 
દ્વારા અશધકૃત CGST  અથવા  SGST  અથવા  UTGST ના કોઈપણ ઓફીસર કોઈપણ 
રત્જસ્ટર્ડ વ્યન્તતનુ ં ઓડર્ટ કરી િકે છે. ઓડર્ટનુ ંઆવતડન અને રીત યોગ્ય સમયે 
શનધાડડરત કરવામા ંઆવિ.ે  (CGST / SGST એતટની કલમ 65) 

(c) ખાસ ઓડર્ટ: જો ચકાસણી, પછૂપરછ, તપાસ અથવા કોઈપણ અન્ટ્ય કાયડવાહીના 
કોઈપણ તબકે્ક, જો શવભાગનો અબભપ્રાય હોય કે મલૂ્ય યોગ્ય રીતે જાહરે કરવામા ં
આવ્યુ ંનથી અથવા લેવામા ંઆવેલી કે્રડર્ટ સામાન્ટ્ય મયાડદાની અંદર નથી તો શવભાગ 
દ્વારા નામાડંકત કરવામા ંઆવેલ ચાટડર્ડ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ દ્વારા 
શવભાગ ખાસ ઓડર્ટનો હુકમ કરી િકે છે. (CGST / SGST એતટની કલમ 66) 

 
પ્ર.14 ઓદર્ટ કરતા પહલેા ંકોઈપિ પવૂડ સરૂ્નાની જરૂર છે કે કેમ? 
ઉત્તર: હા, પવૂડ સચૂના જરૂરી છે અન ેઅને કરપાત્ર વ્યન્તતને ઓડર્ટ કરવાના ઓછામા ંઓછા 
15 કામકાજના ડદવસો પહલેા ંજણાવવુ ંજોઇએ.  
 
પ્ર.15 ઓદર્ટ ક્યા સમયર્ાળામા ંપિૂડ કરવાનુ ંરહ ેછે? 
ઉત્તર: ઓડર્ટ િરૂ થવાની તારીખથી 3 મડહનાની અંદર ઓડર્ટ પણૂડ કરવુ ંજરૂરી છે. આ 
સમયગાળાને કશમિનર દ્વારા મહત્તમ 6 મડહનાના વધારાના ગાળા માટે લબંાવી િકાય છે. 
 
પ્ર.16. ઓદર્ટની શરૂઆત એટલે શુ?ં 
ઉત્તર: 'ઓડર્ટની િરૂઆત' આ િબ્દ મહત્વપણૂડ છે, કારણ કે આ િરૂઆત તારીખના સદંભડમા ં
આપેલ સમયની મયાડદામા ંઓડર્ટ પણૂડ કરવાનુ ંહોય છે. ઓડર્ટની િરૂઆતનો અથડ નીચે 
મજુબ છે: 

a) ઓડર્ટ સત્તાવાળાઓ દ્વારા રેકોર્ડ/એકાઉન્ટ્ટ્સ મગંાવવામા ંઆવ્યા હોય તે તેમને 
ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવે તે તારીખ, અથવા 

b) કરદાતાના વ્યવસાયના સ્થાને ઓડર્ટની વાસ્તશવક િરૂઆત. 
 

પ્ર.17 જ્યારે ઓદર્ટ નોદટસ મેળવે ત્યારે કરપાત્ર વ્યસ્તતની જવાબિારી શુ ંછે? 



ઉત્તર: કરપાત્ર વ્યન્તત માટે જરૂરી બને છે કે: 
a) ઉપલબ્ધ રહલેા અથવા સત્તાવાળાઓ દ્વારા માગંણી કરાયેલ એકાઉન્ટ્ટ્સ/રેકોર્ડની 

ચકાસણી માટે સશુવધા કરી આપવી. 
b) સત્તાવાળાઓ ઓડર્ટ કરવા માટે જરૂર પર્ી િકે તેવી માડહતી પરૂી પાર્વી, અને 
c) ઓડર્ટની સમયસર સમાધ્પ્ત માટે સહાય કરવી. 

 
પ્ર.18 ઓદર્ટના ર્નષ્કર્ડ પર યોગ્ય અર્ધકારી દ્વારા શુ ંપર્લા ંલેવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર: ઓડર્ટ પણૂડ થયેથી યોગ્ય અશધકારી કરપાત્ર વ્યન્તતને તેના તારણો, તારણોના ંકારણો 
અને આવા તારણોના સદંભડમા ંકરપાત્ર વ્યન્તતના અશધકારો અને જવાબદારીઓ શવિે 30 
ડદવસની અંદર જાણ કરિે. 
 
પ્ર.19 કયા સજંોર્ોમા ંએક ખાસ ઓદર્ટની શરૂઆત કરી શકાય છે? 
ઉત્તર: શવશિષ્ટ્ટ ઓડર્ટ મયાડડદત પડરન્સ્થશતઓમા ંિરૂ કરી િકાય છે, જ્યા ંચકાસણી, તપાસ, 
વગેરે દરશમયાન જો ધયાનમા ંઆવે કે કેસ જડટલ છે અથવા આવકનો ડહતસબંધં ઊંચો છે.  
આ સત્તા CGST/SGST એતટની કલમ 66 મા ંઆપવામા ંઆવી છે.  

 
પ્ર.20 ખાસ ઓદર્ટ માટેની નોદટસનો સિેંશાવ્યવહાર કોિ કરી શકે? 
ઉત્તર: કશમિનરની પવૂડ મજૂંરી પછી જ મદદનીિ/નાયબ કશમિનર ખાસ ઓડર્ટ માટે 
સદેંિાવ્યવહાર કરિે. 

 
પ્ર.21 ખાસ ઓદર્ટ કોિ કરશે? 
ઉત્તર: કશમિનર દ્વારા નોશમનેટ કરવામા ંઆવેલા ચાટડર્ડ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ 
ઓડર્ટ હાથ ધરી િકે છે.  

 
પ્ર.22 ઓદર્ટ દરપોટડ  સબર્મટ કરવાની સમય મયાડિા શુ ંછે? 
ઉત્તર: ઓડર્ટરને 90 ડદવસની અંદર અથવા 90 ડદવસથી વધારેલ અવશધની અંદર અહવેાલ 
સપુરત કરવાનો રહિેે.  
 
પ્ર.23 ખાસ ઓદર્ટનો ખર્ડ કોિ ભોર્વશે? 
ઉત્તર: ઓડર્ટરને ચકુવવાપાત્ર મહનેતાણા સડહત પરીક્ષણ અને ઓડર્ટ માટેનો ખચડ કશમશ્નર 



દ્વારા નક્કી કરવામા ંઅને ભોગવવામા ંઆવિે. 
 
પ્ર.24 ખાસ ઓદર્ટ પછી ટેતસ સત્તાવાળાઓ શુ ંપર્લા ંલઈ શકે છે? 
ઉત્તર: ખાસ ઓડર્ટના તારણો/અવલોકનોના આધારે CGST/SGST એતટની કલમ 73 
અથવા કલમ 74 હઠેળ પગલા ંલઈ િકાય છે.  

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



14.  ધન પરત ( દરફંર્)  
 
પ્ર. 1. ધન પરત એટલે શું? 
ઉત્તર. CGST/SGSTની કલમ 54મા ંધન પરતની ચચાડ કરવામા ંઆવી છે. 
“ધન પરત” મા ંનીચેનાનો સમાવેિ થાય છે. 

(i) ઇલેતરોનીક રોકર્ ખાતામા ંહોય તેવી કોઇપણ બાકીની રકમ કે જે પત્રકમા ંમાગંણી કરવામા ં
આવેલ હોય, 

(ii) નીચેનાની સબંધંમા ં કોઇપણ વણવપરાયેલી ઇનપટુ કર કે્રર્ીટ (i)કરની ચકુવણી શવના 
કરવામા ંઆવેલ શનૂ્ટ્ય રેટેર્ સપ્લાય અથવા, (ii) આઉટપુટ સપ્લાયો પરના કરના દર 
કરતા ઇનપુટ પરનો કર વધારે હોય તો તેના પર એકશત્રત થયેલ 
જમારાિી(કે્ર ડર્ટ) (નીલ રેટેર્ અથવા સપંણૂડ બાકાત સપલાયો શસવાય), 

(iii) સયંતુત રાષ્ટ્ર સઘંની શવિેષાશધકૃત એજન્ટ્સી અથવા યનુાઇટેર્ નેિન્ટ્િ (શવિેષાશધકારો અન ે
ઇમ્યનુીટીઝ) એતટ,1947 હઠેળ નોંધયેલ કોઇપણ બહુહતેકુ નાણાકંીય સસં્થા અને સગંઠન, 
શવદેિી દેિોના કોંસ્યલેુટ અથવા એમ્બ્સી દ્વારા કોઇપણ ઇન્ટ્વર્ડ સપ્લાય પર ચકૂવવામા ંઆવેલ 
કર 

 
પ્ર. 2. શુ ંવિવપરાયેલી ઇન્ટ્પટુ ટેતસ કે્રર્ીટ ધન પરત તરીકે મેળવી શકાય છે? 
ઉત્તર. નીચેની  પડર ન્સ્થ શતઓમાં કલમ 54ની પેટા -કલમ (3) ની જોગવાઇઓના 
અનુસંધાનમાં વણવપરાયેલી ઇન્ટ્પુટ ટેતસ કે્રર્ીટ ધન પરત તરી કે  મેળવી િકાય 
છે : - 
• કરની ચકુવણી શવના કરવામા ંઆવેલ શનૂ્ટ્ય રેટેર્ સપ્લાયો; 
•  જ્યારે આઉટપુટ સપ્લાયો પરના કરના દર કરતા ઇનપુટ પરનો કર વધારે 

હોય તો તેના પર એકશત્રત થયેલ જમારાિી(કે્ર ડર્ટ) (નીલ રેટેર્ અથવા સપંણૂડ 
બાકાત સપલાયો શસવાય) 

 
જોકે, ભારતની બહાર શનકાસ કરવામા ંઆવેલ માલસામાન શનકાસ વેરાન ેઆશધન હોય તેવા 
ડકસ્સામા,ં અને જ્યા ં માલસામાન અથવા સેવાઓ અથવા બનેં્નના સપલાયર કેંદ્રીય કરના 
સબંધંમા ંડ્રોબેક મેળવતા હોય અથવા તેવી સપ્લાયો પર ચકૂવાયેલ સકંબલત દરની ધન પરત 
માટે દાવો કરતા હોય તેવા ડકસ્સાઓમા ંવણવપરાયેલી ઇન્ટ્પટુ કર કે્રર્ીટની ધન પરત આપવામા ં
આવિે નહી.  

 



પ્ર.3. જો ભારતની બહાર ર્નકાસ પામેલા માલસામાન ર્નકાસ કરને આર્ધન હોય, 
તો શુ ંતેવા દકસ્સામા ંવિવપરાયેલી ITC મા ંધન પરત આપી શકાય છે? 
ઉત્તર. CGST/SGST એતટની કલમ 54(3) ની દ્ધદ્વતીય જોગવાઇ મજુબ ભારતની બહાર 
શનકાસ પામેલા માલસામાન કે જે શનકાસ કરને આશધન હોય છે તેવા ડકસ્સામા ંવણવપરાયેલી 
ઇન્ટ્પટુ કર કે્રડર્ટની ધન પરત આપવામા ંઆવતી નથી.  

 
પ્ર.4. શું નાિાંકીય વર્ડના અંતે (GSTની શરૂઆત પછી) વિવપરાયેલી ITC 
પરત કરવામાં આવશે? 
ઉત્તર. GST કાયદામા ંનાણાકંીય વષડના અંત ેતેવી કોઇપણ વણવપરાયેલી ITCન ેપરત 
આપવાની કોઇપણ જોગવાઇ નથી. તે આવતા નાણાકંીય વષડ માટે કેરી ફોરવર્ડ થઈ િકે 
છે. 

 
પ્ર.5. ધારો કે  એક કરપાત્ર વ્ય સ્તતએ  IGST/ CGST/SGST ને ભલૂથી 
ઇન્ટ્ટરસ્ટેટ/ઇન્ટ્રાસ્ટેટ સપ્લાય તરીકે ચકૂવી િીધેલ હોય, પરંત ુ તેનુ ં સ્વરૂપ 
પાછળથી સ્પષ્ટ કરવામા ં આવ્ય ુ હોય. તો શુ ં CGST/SGST ને ખોટી રીતે 
ચકૂવાયેલ IGST તરીકે અથવા તેનાથી ર્વરૂદ્ધ તરીકે ચકૂવાયેલની સામે 
સમાયોજજત કરવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર. કરપાત્ર વ્યન્તત CGST/SGST અથવા IGSTને ખોટી રીતે ચકૂવાયેલ IGST અથવા 
CGST/SGST સાથ ેસમાયોત્જત કરી િકિે નહી, પરંત ુઆવી ખોટી રીતે ચકૂવાયેલ કરની 
ધન પરત માટે તે અશધકૃત છે- CGST/SGSTએતટની કલમ 77.  

 
પ્ર. 6. શુ ં એમ્બેસીસ અને યનુાઇટેર્ નેશન્ટ્શ દ્વારા કરવામા ં આવેલ ખરીિીઓ 
કરપાત્ર છે કે બાકાત છે? 
ઉત્તર. એમ્બેસીસ અને યનુાઇટેર્ નેિન્ટ્િના એકમોને કરવામાં આવતી સપ્લાયો કરપાત્ર 
છે, જે પછીથી CGST/SGST એતટની કલમ 54(2) ની િરતો મજુબ તેઓના દ્વારા ધન 
પરત તરીકે તલેઇમ કરી િકાય છે. આ તલેઇમ CGST/SGST ધન પરત શનયમો હઠેળ સબૂચત 
રીતે જ્યારથી આવી સપ્લાય મેળાવવામા ંઆવી હોય તે મડહનાના છેલ્લા ડદવસથી છ મડહનાના 
અંત પહલેા દાખલ કરવામા ંઆવો જોઇએ.   

 



[આ સયંતુત રાષ્ટ્ર સઘં અને કોંસ્યલેુટ્સ અથવા એમ્બેસીસ એ [CGST/SGST Actની કલમ 
26(1)] એક અનન્ટ્ય ઓળખ નબંર લેવો પર્િે અને તેઓ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ ખરીદીઓને 
સપ્લાયરોની આઉટવર્ડ સપ્લાયના ંપત્રકમા ંતેઓના અનન્ટ્ય ઓળખ નબંર શવરૂદ્ પ્રદશિિત 
થિે.  
 

પ્ર. 7. ધન પરત લેવા માટે સમય મયાડિા શુ ંછે? 
ઉત્તર. જે વ્યન્તત ધન પરત માટે દાવો કરી રહી હોય તેણે CGST/SGSTએતટની 
કલમ 54ની સમજણમા ંઅપાયેલ “સબંશંધત તારીખ” થી બે  વષડના અંત પહલેા અરજી 
દાખલ કરવી જરૂરી છે.  
 
પ્ર. 8. શુ ંઅન્ટ્યાયી સવંધડન (અનજસ્ટ એનદરર્મેન્ટ્ટ) નો ર્સદ્ધાતં ધન પરતમા ં

લાગ ુપર્શે? 
ઉત્તર. અન્ટ્યાયી સંવધડનનો શસદ્ાંત નીચે જણાવેલ ડકસ્સાઓ શસવાય તમામ 
ડકસ્સાઓમાં લાગુ રહેિે :- 

• માલસામાન અથવા સેવાઓ અથવા બનેં્ન અથવા ઇન્ટ્પટુ્સ અથવા ઇન્ટ્પટુ સેવાઓ કે 
જે આવા શનૂ્ટ્ય-રેટેર્ સપ્લાયો કરવામા ંવપરાયેલ હોય તેવી શનૂ્ટ્ય-રેટેર્ સપ્લાયો પર 
ચકૂવાયેલ કરની ધન પરત.  

• નીચેનાના સબંધંમા ં વણવપરાયેલી ઇન્ટ્પટુ કર કે્રર્ીટ (i) ક ર  ચુક વ્યા  શવના  
ક રવા માં  આ વેલ  શુ ન્ટ્ય  રે ટે ર્  સ પ્લા યો  અથવા , (ii) આઉટપુટ સપ્લાયો 
પરના કરના દર કરતા ઇનપુટ પરનો કર વધારે હોય તો તેના પર 
એકશત્રત થયેલ જમારાિી(કે્ર ડર્ટ) 

• એક સપ્લાય પર ચકૂવાયેલ કરની ધન પરત કે જે સપંણૂડપણે અથવા આંશિક પરૂી 
પાર્વામા ંઆવેલ ન હોય,અને જેના માટે ભરશતયુ ંરજૂ થયેલ ન હોય;  

• CGST/SGST એતટની કલમ 77ની અનસુધંાનમા ંકરની ધન પરત, એટલે કે ખોટી 
રઈતે એકશત્રત કરવામા ંઆવેલ કર અને કેંદ્રીય સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારન ે
ચકૂવવામા ંઆવેલ 

• જો ચકૂવવામા ંઆવેલ કર અથવા વ્યાજનો બોજો અન્ટ્ય કોઇ વ્યન્તત પર પાસ 
કરવામા ંઆવેલ ન હોય; 

• સરકાર શનદેશિત કરે તે રીતે એવા અન્ટ્ય વગોના વ્યન્તતઓ કે જેઓએ કરનો બોજો 
ભોગવેલ છે. 
 



પ્ર. 9. જો કરને વપરાશકતાડ તરફ પાસ કરવામા ંઆવે, તો શુ ંધન પરતને મજુંરી 
આપવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર. હા ,આ રીતે જે રકમનુ ંધન પરત કરવામાં આવિે તેને વપરાિકતાડ  કલ્યાણ 
ભંર્ોળમાં જમા કરવામાં આવિે - CGST/SGST એતટની કલમ 57. 
 

પ્ર. 10.  શું  ધન  પ રતની  મં જૂ રી  મા ટે  કો ઇ  સમય  મયાડ િા  છે ? 
ઉત્તર. હા, તમામ રીતે સપંણૂડ મળેલ અરજીની તારીખથી 60 ડદવસો સધુીમાં ધન 
પરત મજૂંર થઈ જવ ુજોઇએ. જો ધન પરત કહેવાતા 60 ડદવસોમાં મજૂંર થત ુ ંનથી, 
તો CGST/SGST એતટની કલમ 56 અનસુાર શનયત કરાયેલ દરે વ્યાજ ચકુવવામા ંઆવિે. 
જો કે, CGST/SGST એતટની કલમ 54ની પેટા કલમ (6) ના અનસુધંાનમા ં નોંધાયેલી 
વ્યન્તતઓના ચોક્કસ વગો દ્વારા કરવામાઅં આવલે શનૂ્ટ્ય-રેટેર્ સપ્લાયોના સબંધંમા ં દાવો 
કરવામા ંઆવેલ રકમના 90% સધુી કામચલાઉ ધન પરત મળવાપાત્ર હોય તેવા ડકસ્સામા,ં 
ધન પરતના દાવો મળ્યાની તારીખથી 7 ડદવસમા ંકામચલાઉ ધન પરત અપાઇ જવુ ંજોઇએ.  

 
પ્ર.11.  શું  ર્વભાર્  દ્વા રા  ધનપરત  અટકાવી  શકાય  છે ?  

 ઉત્તર. હા ,  નીચેના  બનાવોમાં ધન પરત અટકાવી િકાય છે : 
• જો કોઇ વ્યન્તત કોઇપણ રીટનડ રજૂ કરવામા ંશનષ્ટ્ફળ નીવર્ે કે જેને તેણે ત્યા ંસધુીમા ં

ફાઇલ કરી દેવુ ંજોઇત ુહત;ુ 
• જો કોઇ નોંધાયેલ કરપાત્ર વ્યન્તત એ કોઇ કર, વ્યાજ અથવા દંર્ ચકૂવવાનો થતો હોય 

કે જે કોઇ પણ માન્ટ્ય ઓથોડરટી/ડરબ્યનુલ/કોટડ  દ્વારા રોકવામા ંઆવ્ય ુન હોય, અને 
જ્યા ંસધુી તે તેવા કોઇ કર, વ્યાજ કે દંર્ ચકુવી ન દે; 

મળવાપાત્ર રકમમાથંી યોગ્ય ઓફીસર બાકી હોય તેવા કોઇપણ કર, વ્યાજ, દંર્ 
બાદ પણ કરી િકે છે.- CGST/SGST એતટની કલમ 54 (10).  

•   જો ધન પરતનો હુકમ અરજી હઠેળ હોય, અને જો કશમશ્નરન ેલાગે કે આવા ધનપરતને 
મજુંર કરવ ુએ કહવેામા ંઆવેલ અરજીની રકમને ખરાબરીતે ગેરરીશત અથવા કૌભારં્ તરીકે 
અસર કરિે તો કશમશ્નર કોઇપણ ધનપરતને અટકાવી િકે છે - CGST/SGST એતટની કલમ 
54 (11). 

 
પ્ર. 12. જ્યા રે  CGST/SGST એતટની કલમ 54(11) હઠેળ શુ ં ભરં્ોળને 
અટકાવવામા ંઆવે, તો શુ ંકરપાત્ર વ્યસ્તતને વ્યાજ આપવામા ંઆવશે? 



 ઉત્તર. જો અરજી અથવા આર્લી પ્રદક્રયાના પદરિામ રૂપ કરપાત્ર વ્યસ્તત ધન પરત 
મેળવવા હકિાર બને, તો તે ર્નયત િરે વ્યાજ માટે પિ હકિાર થાય છે [CGST/SGST 
એતટની કલમ 54(12) હઠેળ].  
 
પ્ર.13.  શું  ધન  પરત  મા ટે  કો ઇ  લઘુતમ  મયાડ િા  છે ?  
ઉત્તર. જો રકમ 1000/- રૂ. થી ઓછી હિે, તો કોઇ ધન પરત મળિે નહી  [ CGST/SGST 
એતટની કલમ 54 (14) ] 

 
પ્ર.14. વતડ મા ન  કા ય િામાં થી  ની કળત ું  ધન  પ રત  કઈ  રી તે  
ચ ૂક વવા માં  આવ શે ? 
ઉત્તર. વતડમાન કાયદામાંથી નીકળતુ ંધન પરત વતડમાન કાયદાની જોગવાઇઓ 
મુજબ ચુકવવામાં આવિે અને તે રોકર્માં કરવામાં આવિે અને  ITC તરીકે ઉપલબ્ધ 
રહિેે નહી. 
 

પ્ર.15. શું  ધન  પ રત  િ સ્તા વે જો ની  ખ રા ઇ  પ હેલા  ક રવા માં  આવી  
શ કે  છે ? 
ઉત્તર. માલસામાનો અથવા સેવાઓ અથવા બનેં્નના (દિાડવેલ હોય તે મજુબ નોંધાયેલ વ્યન્તત 
કરતા ંઅન્ટ્ય) શનૂ્ટ્ય રેટેર્ સપ્લાયોના આધારે નોંધાયેલ વ્યન્તત માટેના ધનપરતના કોઇપણ 
દાવાના ડકસ્સામા,ં CGST/SGST એતટની કલમ 54ની પેટા-કલમ 6 ના અનસુધંાનમા ંસબુચત 
તેવી િરતો અને મયાડદાઓ આધાડરત ખરાઇ પહલેા ંકામચલાઉ આધાર પર 90% ધન પરત 
પાસ કરી િકાય છે.  

 
પ્ર.16. ર્નકાસ હઠેળ ધન પરતના દકસ્સામા,ં શુ ંધન પરત મેળવવા માટે BRC 
જરૂરી છે?  
ઉત્તર. મા લ સા મા ન ની  શન કા સ ના  આ ધા રે  ધ ન  પ ર ત ના  ડક સ્સા માં ,  ધ ન  પ ર ત  
શન ય મો  ધ ન  પ ર ત  દા વા ને  દા ખ લ  ક ર વા  મા ટે  BRC ને જરૂરી દસ્તાવેજ તરીકે 
સબૂચત કરતા નથી. જોકે, સેવાઓની શનકાસ માટે BRC ની શવગતો ધન પરતની અરજી સાથે 
રજૂ કરવી જરૂરી છે. 

 
પ્ર.17. શું  અ ન્ટ્યાયી  સંવધડ નનો  ર્સ દ્ધાં ત  ર્ન કા સ  અને  SEZ એકમોને 



કરવામા ંઆવતી સ પ્લાયો  મા ટે  લાગુ  પ ર્ શે ? 
ઉત્તર. શનૂ્ટ્ય-રેટેર્ સપ્લાયો [એટલે કે શનકાસ અને SEZ એકમોને કરવામા ંઆવેલ  સપ્લાયો 
માટે] અન્ટ્યાયી સવંધડનનો શસદ્ાતં લાગ ુપર્િે નહી.  

 
પ્ર.18. અરજિા ર  એ  કઈરી તે  સા ણબત  ક ર શે  કે  અ ન્ટ્યા યી  સંવધડ નનો  
ર્સ દ્ધાં ત  તે ના  દક સ્સામાં  લાગુ  પ ર્ શે  ન હી ?  
ઉત્તર. જ્યારે પણ ધન પરતનો દાવો રૂ. 2 લાખથી ઓછો હિે, ત્યારે કરનો બોજો અન્ટ્ય કોઇપણ 
વ્યન્તત પર પાસ કરવામા ંઆવેલ નથી તેવુ ંપ્રમાબણત કરતા, અરજદાર પાસે ઉપલબ્ધ રહલેા 
દસ્તાવેજી અથવા અન્ટ્ય પરુાવાઓના આધાર પર તેના દ્વારા કરવામા ંઆવેલ સ્વ-ઘોષણા તેને 
ધન પરત મેળવવા માટે લાયક બનાવિે. જોકે, ધન પરતનો દાવો રૂ. 2 લાખથી વધારે હોય, 
તો અરજદારે ચાટડર્ડ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ અથવા  કો સ્ટ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ પાસેથી કરનો બોજો અન્ટ્ય કોઇપણ 
વ્યન્તત પર પાસ કરવામા ંઆવેલ નથી તે અસર દિાડવત ુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવ ુજરૂરી છે.  

 
પ્ર.19. આજે VAT/CST હેઠળ વેપારી ર્નકાસકારો ઘોર્િા પત્ર રજૂ કરીને 
કરની ચકૂવિી કયાડ ર્વના માલસામાન ખરીિી શકે છે. શું આ ર્સસ્ટમ GSTમા ં
હશે? 
ઉત્તર. GST કાયદામા ંતવેી કોઇ જોગવાઇ નથી. તઓેએ કરની ચકૂવણી કરીને જ માલસામાન 
મેળવવો પર્િે અને CGST/SGST એતટ હઠેળ કલમ 54(1)/54(3)ના અનસુધંાનમા ં
ચકૂવેલ કરના અથવા વણવપરાયેલ ઇન્ટ્પટુ ટેતસ કે્રર્ીટના ધન પરત માટે દાવો કરવો પર્િે.  

 
પ્ર.20. વતડમાનમા ં કેંદ્રીય કાયિા હઠેળ, ર્નકાસકારો ર્યટૂી ચકૂવેલ ઇન્ટ્પટુ્સ 
મેળવવા, તેના પર ITC મેળવવા અને ર્યટૂીની ચકુવિી પર (ITCનો ઉપયોર્ 
કયાડ પછી) માલસામાનની ર્નકાસ કરી શકે છે અને ત્યારપછી ર્નકાસ પર 
ચકૂવાયેલ ર્યટૂીના ધન પરત માટે િાવો કરી શકે છે. શુ ંઆ ર્સસ્ટમ GSTમા ં
ર્ાલ ુરહશેે? 
ઉત્તર: હા. IGST એતટની કલમ 16 અનસુાર, નોંધાયેલ કરપાત્ર વ્યન્તત કાતંો બોન્ટ્ર્ અથવા 
અંર્રટેકીંગના પત્ર હઠેળ IGSTની ચકુવણી કયાડ શવના માલસામાન/સેવાઓની શનકાસ કરી િકે 
છે અને ITCના ધન પરત માટે દાવો કરી િકે છે અથવા તે IGSTની ચકુવણી કરીને 
માલસામાન/સેવાઓની શનકાસ કરી િકે છે અને ચકૂવેલા IGSTના ધન પરત માટે દાવો કરી 



િકે છે.    
 

પ્ર. 21. ધન પરતના િાવાની પહોંર્ આપવા માટેની સમય મયાડિા શુ ંછે? 
ઉત્તર. સબંશંધત કર સમયગાળા માટે રજૂ કરાયેલ રીટનડ મારફતે CGST/SGST એતટની 
કલમ 49ની પેટા-કલમ (6) મજુબ ઇલેતરોશનક રોકર્ ખાતામાથંી ધન પરતના દાવા સાથે 
જ્યારે અરજી સબંશંધત હોય તેવા ડકસ્સામા,ં રીટનડ રજૂ કયાડની સાથે જ િક્ય તેટલી વહલેી 
પહોંચની સચૂના આપવામા ંઆવિે, જ્યારે ધનપરતના દાવાના અન્ટ્ય તમામ ડકસ્સાઓમા ં
તમામ રીતે સપંણૂડ હોય તેવી અરજી મળ્યાની તારીખથી 15 ડદવસો સધુીમા ંઅરજદારને 
પહોંચ આપવામા ંઆવિે.   

 
પ્ર. 22. કામર્લાઉ ધન પરતના અપાઇ જવુ ંજોઇએ ત્યા ંસધુીનો સમયર્ાળો 
શુ ંછે? 

ઉત્તર. CGST/SGST એતટની કલમ 54ની પેટા-કલમ (6) અનસુાર શનુ્ટ્ય-રેટેર્ સપ્લાયો પર 
દાવો કરાયેલ રકમના 90% સધુી કામચલાઉ ધન પરત ધન પરતના દાવા માટેની સપંણૂડ 
અરજીની ખાતરીની તારીખથી 7 ડદવસો સધુીમા ંઅપાઇ જવુ ંજોઇએ.  
 
પ્ર.23. ધન  પરતના  િા વા ને  ફા ઇલ  ક રવા  મા ટે  શું  કો ઇ  ર્નયત  
ફો મે ટ  છે ?  
ઉત્તર. ધન પરતના દરેક દાવા GST RFD 1ફોમડમા ંદાખલ થવા જોઇએ. જોકે, ઇલેતરોશનક 
રોકર્ ખાતામા ંરહલે બાકીના ધન પરતના દાવા GSTR 3, GSTR 4 અથવા GSTR 7 ફોમડમા,ં 
જે રીતનો ડકસ્સો હોય તે રીતના સબંશંધત સમયગાળામા ં માશસક/શત્રમાશસક રીટનો રજૂ કરીને 
દાવો દાખલ કરી િકાય છે.  

 
પ્ર.24. ધન  પરતના  િા વા ની  મં જૂ રી  મા ટે  શું  કો ઇ  ર્નયત  ફો મે ટ  
છે ?   

ઉત્તર. ધન પરતનો દાવો યોગ્ય ઓફીસર દ્વારા જો દાવો હુકમમાં હોય તેવુ જાણવા 
મળે ત્યારે GST RFD-06 ફોમડમા ંઅને ચકુવણી સલાહ GST RFD-05 ફોમડમા ંરજૂ કરવામા ં
આવિે. ત્યારબાદ ધન પરતની રકમ ઇલેતરોશનકલી રીત ે અરજદાર દ્વારા અપાયેલ બેંક 
ખાતામા ંજમા કરવામા ંઆવિે.   
પ્ર. 25.  જો  ધન  પરતના  િાવામાં  કો ઇ  ખામીઓ  હો ય ,  તો  શું  થા ય ? 



ઉત્તર. જો  ધન  પ રતના  દા વા માં  કો ઇ  ખા મીઓ  હો ય ,  તો  1 5  ડદવસો માં  
દ િાડ વા ઇ  જવી  જો ઇએ .અ રજદા રને  યો ગ્ય  ઓફી સ ર  દ્વા રા  GST RFD-03 ફોમડ 
રજૂ કરવામા ંઆવિે જે ઇલેતરોશનકલી સામાન્ટ્ય પોટડલ મારફતે ખામીઓ દિાડવિે અને ત ે
ખામીઓને દૂર કયાડ પછી ધન પરત માટેની અરજી દાખલ કરવાની ફરજ પાર્વામા ંઆવિે.  

 
પ્ર. 26.  શુ ંધન પરતનો િાવો કોઇપિ કારિ િશાડવ્યા ર્વના રદ્દ થઈ શકે છે? 
ઉત્તર. ના . જ્યા રે  યો ગ્ય  ઓફી સ ર  સંત ુષ્ટ્ટ  હો ય  કે  દા વો  સ્વી કા યડ  નથી ,  ત્યા રે  
તે  ફો મડ  GST RFD-08મા ંઅરજદારન ેએક નોડટસ રજૂ કરી િકે છે જેમાં  તે  GST RFD -
09 મા ંમાત્ર 15 ડદવસોમા ંપ્રત્યતુર આપવાની ફરજ પાર્ી િકે છે, અને અરજદારના પ્રત્યતુરને 
ધયાનમા ંલીધા બાદ, તે ધન પરતના દાવાને સ્વીકારી અથવા રદ્દ કરી િકે છે અને માત્ર ફોમડ 
GST RFD-06મા ંજ હકૂમ પાસ કરી િકે છે.  

 
 
 
           ******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



15.  મારં્ અને વસલૂાત  
 
પ્ર. 1. ઓછી કર રકમ અથવા નહી ચકૂવાયેલા કરની રીકવરીના હેત ુ 
મા ટે  અથવા ભલૂથી પરત કરાયેલ રકમ મા ટે અથવા ઇનપુટ કર 
કે્રર્ીટ ખોટી રીતે  મેળવેલ હોય અથવા ઉપયોર્માં  લીધેલ હોય તો 
તેની મા ટે  લાગુ પર્તી કલમો શું  છે? 
ઉત્તર. કલમ 73 એવા કેસો સાથે ર્ીલ કરે છે કે જ્યાં છેતરશપિંર્ી/છપાવવામાં ન આવ્યુ ં

હોય/ખોટુ શનવેદન કરવામાં ન આવ્યુ ંહોય. કલમ 74 એવા કેસો સાથે ર્ીલ કરે છે જેમાં 
જોગવાઇઓ છેતરશપિંર્ી/છપાવવામાં આવ્યુ ં હોય/ખોટુ શનવેદન કરવામાં આવ્યુ ં હોય 
તેની સાથે સબંશંધત છે.  

 
પ્ર. 2. જો વ્યસ્તત કર ભરવા પાત્ર હોય અને તે કલમ 73 હઠેળ કારિ િશાડવતી 
નોદટસની બજવિી પહલેા વ્યાજ સાથેની રકમ ચકૂવી િે તો શુ?ં 
ઉત્તર. તેવા ડકસ્સાઓમા ંનોડટસની બજવણી યોગ્ય અશધકારી દ્વારા થવી જોઇએ નહી. {કલમ 
73 (6)}. 

 

પ્ર. 3. જો કારિ િશાડવતી નોદટસ કલમ 73 હઠેળ બજવવામા ંઆવે અને ત્યારપછી 
નોટીસ મેળવનાર લાગ ુ વ્યાજ સાથે ચકુવિી કરે, તો શુ ં અહીં કેસને ન્ટ્યાય 
અપાવવાની જરૂર છે? 
ઉત્તર. જો વ્યન્તત નોડટસની બજવણીના 30 ડદવસો સધુીમા ંવ્યાજની સાથે કરની ચકુવણી કરે, 
તો કોઇપણ પેનલ્ટી ચકુવવાની થિે નહી અને આવી નોડટસના અનસુધંાનમા ંતમામ પ્રડક્રયાઓ 
પણૂડ થઈ ગયેલ છે તેવુ ંમાની લેવાવ ુજોઇએ.  {કલમ.73 (8)}. 

 

પ્ર. 4.  કારિ િશાડવતી નોદટસ બજવવાની સબંરં્ધત તારીખ શુ ંછે? 
ઉત્તર: 

(i) કલમ 73ના કેસમા ં(છેતરશપિંર્ી/હકીકતો છૂપાવવામા ંન આવેલ હોય/ઇરાદાપવૂડકનુ ં
ગેરશનવેદન શસવાયના ડકસ્સાઓમા)ં, સબંશંધત તારીખને માગં જેની સાથે સકંળાયેલ 



છે તે નાણાકંીય વષડ માટેના વાશષિક રીટનડને દાખલ કરવાની અંશતમ તારીખથી 
ગણાવવી જોઇએ.  

 
આ SCN વાશષિક રીટનડ દાખલ કયાડની અંશતમ તારીખ થી ત્રણ વષડના સમયગાળા 
સધુીમા ંન્ટ્યાશયક શનણડય કરવો જોઇએ. ન્ટ્યાશયક શનણડય માટે જે સમય મયાડદા નક્કી 
થઈ હોય તેના ઓછામા ંઓછા 3 મડહના પહલેા SCNની બજવણી થવી જરૂરી છે.  
{કલમ 73(2અને10)} 

(ii) કલમ 74ના ડકસ્સામા ં(ડકસ્સાઓમા ંછેતરશપિંર્ી/ હકીકતોને છૂપાવવામા ંન આવેલ 
હોય/ઇચ્છાપવૂડકનુ ં ગેરશનવેદન વગેરેનો સમાવેિ થાય છે), માગં જેની સાથ ે
સબંશંધત છે તે માટેની સબંશંધત તરીખ તે નાણાકંીય વષડ માટે વાશષિક રીટનડ દાખલ 
કયાડની અંશતમ તારીખથી ગણાવવી જોઇએ.આ SCNની વાશષિક રીટનડ દાખલ કયાડની 
અંશતમ તારીખથી પાચં વષડના સમયગાળા સધુીમા ંન્ટ્યાશયક શનણડય કરવો જોઇએ. 
આ SCNની બજવણી ન્ટ્યાશયક શનણડય માટેની જે સમય મયાડદા નક્કી થઈ છે તેના 
ઓછામા ંઓછા 6 માસ પહલેા થવી જરૂરી છે. {કલમ 74(2અને10)} 

   
પ્ર. 5. દકસ્સાઓના ંન્ટ્યાર્યક ર્નિડય માટે શુ ંકોઇ સમય મયાડિા છે? 
ઉત્તર: 

(i) કલમ 73ના ડકસ્સામા ં(છેતરશપિંર્ી/હકીકતો છૂપાવવામા ંન આવેલ હોય /ઇરાદાપવૂડકનુ ં
ગેરશનવેદન શસવાયના ડકસ્સાઓમા)ં, ડકસ્સાઓની ન્ટ્યાશયક શનણડય માટેની સમય મયાડદા 
માગં જે  નાણાકંીય વષડ સાથે સકંળાયેલ છે તેના વાશષિક રીટનડ દાખલ કયાડની અંશતમ 
તારીખથી અથવા તો ભલૂભરેલા રીફંર્/ ખોટી રીતે મેળવાયેલ ITCની તારીખથી 3 
વષડની છે.    {કલમ 73(10)} 

(ii) કલમ 74ના ડકસ્સામા ં (છેતરશપિંર્ી/હકીકતો છૂપાવવામા ંઆવેલ હોય /ઇરાદાપવૂડકનુ ં
ગેરશનવેદનના ડકસ્સાઓમા)ં, ન્ટ્યાશયક શનણડય માટેની સમય મયાડદા માગં જે  નાણાકંીય 
વષડ સાથે સકંળાયેલ છે તેના વાશષિક રીટનડ દાખલ કયાડની અંશતમ તારીખથી અથવા 
તો ભલૂભરેલા રીફંર્/ ખોટી રીતે મેળવાયેલ ITCની તારીખથી 5 વષડની છે.    {કલમ 
74(10)} 

   



પ્ર. 6. છેતરર્પિંર્ી/ હકીકતો છૂપાવવામા ં આવેલ હોય / ઇરાિાપવૂડકના રે્ર 
ર્નવેિનના દકસ્સામા ંનોદટસની બજવિી પહલેા વ્યસ્તત મારં્િીની રકમ વ્યાજ 
સાથે ચકૂવી આપે તો તેને માફી મળી શકે? 
ઉત્તર. હા. કર સાથે ચાજબેલ વ્યન્તત, તેના દ્વારા અથવા યોગ્ય ઓફીસર દ્વારા નક્કી કરાયેલ 
સામેલ કરના 15% સધુી પેનલ્ટી અને વ્યાજ સાથે કરની રકમ ચકૂવવાનો એક શવકલ્પ ધરાવે 
છે, અને આવી ચકૂવણી પર, આવી રીતે ચકૂવાયેલ કરના અનસુધંાનમા ંકોઇપણ નોટીસની 
બજવાણી થવી જોઇએ નહી.  {કલમ 74(6)} 

 

પ્ર. 7. જો નોદટસ કલમ 74 હઠેળ બજવવામા ં આવે અને ત્યારપછી નોટીસ 
મેળવનાર ચકૂવિી કરે, તો શુ ંકેસની ન્ટ્યાર્યક ર્નિડય કરવાની કોઇ જરૂદરયાત 
છે?  
ઉત્તર. કલમ 74ની પેટા-કલમ (1) હઠેળ જે વ્યન્તતને નોડટસની બજવણી કરવાની છે, તે 
નોડટસની બજવણી કયાડના 30 ડદવસો સધુીમા ંજે-તે કરના 25% સધુી સમાન પેનલ્ટી સાથે 
અને વ્યાજ સાથે કર ચકુવે છે, આવી નોટીસ સબંશંધત તમામ પ્રડક્રયાઓ થઈ ગયેલ છે તેમ 
માની લેવામા ંઆવિે.  {કલમ 74 (8)}  
 
પ્ર. 8. જો કલમ 74 હઠેળ નોદટસની ન્ટ્યાર્યક ર્નિડય કરવામા ંઆવે અને કર અને 
પેનલ્ટીની મારં્ની ખાતરી કરતો હુકમ બજવવામા ંઆવે તેવા દકસ્સામા ંશુ ંનોદટસ 
મેળવનાર ઘટાર્લેી પેનલ્ટી ચકૂવવા માઅટે કોઇ ર્વકલ્પ ધરાવે છે કે કેમ?  
ઉત્તર. હા. જો વ્યન્તત હુકમના મળ્યાના 30 ડદવસ સધુીમા ંહુકમ દ્વારા નક્કી કરાયેલ જે-ત ે
કરના 50% જેટલી પેનલ્ટી સાથે વ્યાજ સાથે કરની ચકુવણી કરે છે, તો આ કરથી સબંશંધત 
તમામ પ્રડક્રયાઓ થઈ ગયેલ છે તેમ માની લેવામા ંઆવિે.  {કલમ 74 (11)} 
 
પ્ર. 9. એવા દકસ્સામા ંશુ ંથશે જેમા ંનોદટસની બજવિી થઈ ર્યેલ હોય પરંત ુ
કલમ 73 અને 74 હઠેળ ન્ટ્યાર્યક ર્નિડય માટેનો જે સમય સણુર્ત કરવામા ંઆવેલ 
છે ત્યા ંસધુીમા ંઆ કલમો હઠેળ હકુમ બજાવવામા ંન આવે? 
ઉત્તર. કલમ 75 (10) સચૂવે છે કે જો સબુચત સમય મયાડદામા ંહુકમ બજવવામા ંન આવે તો 
અદાલતી કાયડવાહીઓ થઈ ગયેલી માનવામા ંઆવે છે. 
 



પ્ર. 10. જો વ્યસ્તત બીજા વ્યસ્તત પાસેથી કર એકર્ત્રત કરે પરંત ુએ જ કરને 
સરકાર પાસે ર્ીપોઝીટ ન કરાવે તો શુ?ં 
ઉત્તર. આ એતટ હઠેળ જે વ્યન્તત અન્ટ્ય વ્યન્તત પાસેથી એકશત્રત કરાયેલ કર રજૂ કરે છે તેને 
સરકારને ચકુવણી કરવી ફરત્જયાત છે. જો આવી કોઇપણ રકમ હોય કે જે ચકૂવાઇ ન હોય 
તેની માટે, યોગ્ય ઓફીસર આવી રકમની અને તે રકમની સમાન પેનલ્ટીની પનુ:પ્રાધ્પ્ત માટે 
SCNની બજવણી કરી િકે છે.   {કલમ 76 (1અને2)} 
 
પ્ર. 11. કલમ 76(1)ના ઉલ્લઘંનમા ંજો વ્યસ્તત એકર્ત્રત કરાયેલ કર ર્ીપોઝીટ 
કરાવતા નથી તેવા દકસ્સામા,ં કાયડવાહી કરવાની યોગ્ય રીત કઈ છે? 
ઉત્તર. SCNની બજવણી થઈ િકે છે, અને ત્યારબાદ આવી નોડટસની બજવણીની તારીખથી 
એક વષડ સધુીમા ંકુદરતી ન્ટ્યાયના શસદ્ાતંને અનસુરીને એક હુકમ પાસ થવો જોઇએ.  {કલમ 
76 (2 થી 6)} 
 
પ્ર. 12.  કલમ 76 હઠેળ એટલે કે કર એકર્ત્રત કરવામા ંઆવેલ છે પરંત ુસરકારને 
ચકૂવાયેલ નથી તેવા દકસ્સામા ંનોદટસ બજાવવાની સમય મયાડિા શુ ંછે? 
ઉત્તર. તેમા ંકોઇ સમય મયાડદા નથી. આવા ડકસ્સાઓની ખબર પર્વાથી કોઇપણ સમય મયાડદા 
શવના નોડટસ બજાવી િકાય છે. 
 
પ્ર. 13.  યોગ્ય અર્ધકારી પાસે કર દરકવરી માટે વસલૂીના કેટલા પ્રકારો ઉપલબ્ધ 
છે ? 
ઉત્તર. 
યોગ્ય અશધકારી નીચેની રીતે બાકી રકમ વસલૂ કરી િકે છે:  

 a) તે વ્યન્તતને ચકૂવવાની થતી હોય તેવી રકમમાથંી કે જે કર ઓથોડરટી ધરાવતા હોય 
તેમાથંી બાકી રહતેી રકમની કાપણી. 

b) જે-તે વ્યન્તતની માબલકીના કોઇપણ માલ સામાનને જપ્ત કરીને અને વેંચીને આ રીત ે
રીકવરી; 



c) અન્ટ્ય વ્યન્તત પાસેથી રીકવરી, કે જેની પાસેથી જે-તે વ્યન્તતના પૈસા બાકી છે અથવા બાકી 
થવાના છે અથવા તો જે કેંદ્રીય અથવા રાજ્ય સરકારની કે્રર્ીટ ચકૂવવા માટે જે-તે વ્યન્તત માટે 
અથવા તેના બદલે પૈસા ધરાવે છે;  

d) ચકૂવવાની રકમની ચકૂવણી ન થાય ત્યા ંસધુી જે-તે વ્યન્તતની માબલકીની કોઇપણ જગંમ 
અથવા સ્થાવર શમલ્કતને જપ્ત કરવી. જો બાકી રહતેી રકમ 30 ડદવસ સધુીમા ંચકૂવવામા ંન 
આવે, તો તે શમલ્તતને વહેંચવામા ંઆવે છે અને વેંચાણની આ પ્રડક્રયાથી ચકૂવવાની થતી રકમ 
અને વેચાણ ખચડની રકમ વસલૂ કરવામા ંઆવિે.   

e) ત્જલ્લાના કલેકટર મારફતે કે જેમા ંજે-તે વ્યન્તત કોઇપણ શમલ્કત ધરાવે છે અથવા રહ ેછે 
અથવા તેનો વ્યવસાય ચલાવે છે ત્યાથંી તે રકમ જમીન મહસેલૂ તરીકે વસલૂવામા ંઆવિે. 

(f) યોગ્ય ન્ટ્યાયાધીિને અરજી કરીને તે દંર્ તેમણે પોતે જ દંર્ કરેલ છે તે પ્રમાણે વસલૂ કરવા 
કાયડવાહી કરિે.   

(g) આ કાયદા અથવા કાયદા હઠેળ બનાવવામા ંઆવેલ કોઇપણ નીશત શનયમો હઠેળ રજૂ 
કરવામા ંઆવેલ બોન્ટ્ર્/ઇન્ટ્સ્ુમેન્ટ્ટમાથંી વસલૂ કરવામા ંઆવિે. 

(h) CGST ની બાકી રકમો SGSTની બાકી રકમો તરીકે અથવા તેનાથી શવરૂદ્ રીકવર થઈ 
િકે છે. {કલમ 79 (1,2,3,4)} 

પ્ર. 14. શુ ંકરની બાકી રહતેી રકમને હપ્તાઓમા ંચકૂવી શકય છે કે કેમ? 
ઉત્તર. આવી કોઇપણ શવનતંી મળવા પર, કમીશ્નર/બચફ કશમશ્નર ચકુવણી માટેનો સમય વધારી 
િકે છે અથવા એતટ હઠેળ બાકી રહતેી કોઇપણ રકમની ચકુવણી માટે જે-તે વ્યન્તતને 24 
માશસક હપ્તાથી વધારે નહી એવી રીતે માશસક હપ્તાઓમા ં કોઇપણ રીટનડમા ં સ્વ-ચકાશસત 
જવાબદારી પર બાકી રહતેી રકમ શસવાયની રકમ પર કલમ 50 હઠેળ સચૂવ્યા મજુબની 
મયાડદાઓ અને િરતો સાથે વ્યાજની ચકૂવણીને આશધન પરવાનગી આપી િકે છે. પરંત ુજો 
એક પણ હપ્તાની શનડદિષ્ટ્ટ તારીખે ચકુવણીમા ંચકૂ થાય, તો સપંણૂડ બાકી રહતેી રકમ જે-તે 
રકમ પર ચકૂવણી પાત્ર હોય, તે ચકૂવવા પાત્ર બનિે અને વધારાની કોઇપણ નોડટસ શવના 
રીકવર કરવામા ંઆવિે.  {તલમ 80} 
 
પ્ર. 15. જે કરની મારં્ સ્વીકારાઇ ર્યેલ હોય તે અપીલ/રીવીઝનમા ંવધારવામા ં
આવી હોય તેવા દકસ્સાઓમા ંરીકવરીનો સમયર્ાળો શુ ંછે? 



ઉત્તર. માગંની નોડટસ માત્ર વધારાની બાકીના સબંધંમા ં જ આપવામા ંઆવે તે જરૂરી છે. 
અત્યાર સધુી જે રકમ અપીલ/રીવીઝનની પણૂડતા પહલેા પહલેેથી જ સ્વીકારાઇ ગયેલ છે, 
તેમા ંરીકવરી પ્રડક્રયાઓ આવી અપીલ/રીવીઝનની પણૂડતા પહલેા જ્યા ંઉભી રહી ગઇ હતી 
ત્યાથંી જ આગળ ધપિે.  (કલમ 84(a)) 
 
પ્ર. 16. જો એક કરપાત્ર વ્યસ્તત બાકી કર સાથે, તેનો વ્યવસાય અન્ટ્ય વ્યસ્તતને 
તબિીલ કરે છે, ત્યારે બાકી કરનુ ંશુ ંથાય છે? 
ઉત્તર. એ વ્યન્તત કે જેને વ્યવસાય તબદીલ કરવામા ંઆવે છે, ત ેકર, વ્યાજ પેનલ્ટી આવી 
તબદીલીના સમય સધુી કરપાત્ર વ્યન્તત પાસેથી જે બાકી હોય તે તમામ સયંતુત અને 
વ્યન્તતગત રીતે ચકૂવવા માટે જવાબદાર બને છે, જો કે આવી બાકી રકમ  આવી તબદીલી 
પહલેા નક્કી કરવામા ંઆવે છે, પરંત ુ તે વણચકુવાયેલ રહ ે છે અથવા તે ત્યારપછી નક્કી 
કરવામા ંઆવે છે. {કલમ 85(1)} 

 
પ્ર. 17. જ્યારે કંપની ફર્ર્ામા ંજાય છે (કરપાત્ર વ્યસ્તત) ત્યારે બાકી રહતેા કરનુ ં
શુ ંથાય છે? 
ઉત્તર. જ્યારે કોઇપણ કંપની બધં થાય છે, ત્યારે શમલ્કતોના દરેક શનમયેલા ડરસીવરે 
(“બલતવીર્ેટર”) 30 ડદવસ સધુીમા ંતેમની શનમણકૂની જાણ કશમસ્શ્નરને કરવાની રહ ેછે. આવી 
જાણ મળવાથી ફર્ચા અશધકારીને  3 મડહનામા ં કર જવાબદારી/બાકી રહતેી રકમ વસલૂ 
કરવાની થતી રકમની જાણ કરી િકે છે. {કલમ 88(1,2)}  
 
પ્ર. 18. ણલતવીર્ેશન હઠેળ (કરપાત્ર વ્યસ્તત) કંપનીના ર્ાયરેતટરોની જવાબિારી 
શુ ંહોય છે? 
ઉત્તર: જ્યારે કોઇપણ ખાનગી કંપની બધં થાય છે અને બલતવીર્ેિન પછી અથવા પહલેા 
કોઇપણ બાકી કર અથવા અન્ટ્ય રકમ જે નક્કી કરવામા ંઆવે છે અન ેજે રીકવર થવાની બાકી 
રહ ેછે, ત્યારે કર જ્યા ંસધુી બાકી હતો તે સમયગાળા સધુી કંપનીના જેટલા ર્યરેતટરો હતા 
તેઓ સયંતુત અથવા વ્યન્તતગત રીતે ત્યાસંધુી કરની બાકી રકમ ભરવા જવાબદાર રહ ેછે 
જ્યા ંસધુી તેઓ કમીશ્નરને તે વાતની ખાતરી ન અપાવી દે કે જે નોન-રીકવરી છે તે કંપનીના 
અનસુધંાનમા ં તેની જવાબદારીઓના ભાગરૂપે કોઇ ગભંીર ઉપેક્ષા, ઉચાપત અથવા 
જવાબદારીઓના ભગંના કારણે નથી.  {કલમ 88(3),89} 



પ્ર. 19. બાકી રહતેો કર ચકૂવવા માટે (કરપાત્ર વ્યસ્તત) એક ભાર્ીિારી પેઢીના 
ભાર્ીિારોની જવાબિારી શુ ંછે? 
ઉત્તર. કોઇપણ પેઢીના ભાગીદારો સયંતુત રીતે અથવા વ્યન્તતગત રીતે કોઇપણ કર, વ્યાજ 
અથવા પેનલ્ટીની ચકૂવણી માટે જવાબદાર રહિેે.  

પેઢી/ભાગીદારે કશમશ્નરને લેબખતમા ં નોડટસ આપીને કોઇપણ ભાગીદારની શનવશૃતની જાણ 
કરવાની રહિેે.   

શનવશૃતની તારીખ સધુી કર, વ્યાજ અથવા પેનલ્ટી ચકૂવવાની જવાબદારી તે તારીખ પર 
અથવા ત્યારપછી જ્યારે નક્કી થાય ત્યારે તે ભાગીદાર પર રહિેે.  

શનવશૃતની તારીખથી એક મડહના સધુીમા ંજો જાણ કરવામા ંનહી આવે તો, કશમશ્નર ને તેની 
જાણ કરવમા ંનહી આવે તે તારીખ સધુી  ભાગીદારની જવાબદારી ચાલ ુરહિેે. {કલમ 90} 

 
પ્ર. 20. એવા કરપાત્ર વ્યસ્તતની કર જવાબિારીનુ ં શુ,ં જેનો વ્યવસાય કોઇ 
સર્ીરના પાલક/રસ્ટી અથવા પ્રર્તર્નર્ધ દ્વારા થતો હોય? 
  
ઉત્તર. જ્યારે કોઇ વ્યવસાય ચાલ ુહોય અને તેના સબંશંધત કોઇ કર ચકુવવા પાત્ર હોય અને 
તે વ્યવસાય કોઇ પાલક/રસ્ટી/ સગીરના એજટં અથવા તેના વતી અન્ટ્ય સક્ષમ વ્યન્તત દ્વારા 
થતો હોય અને તે સગીર/અસક્ષમ વ્યન્તતના લાભ માટે થતો હોય, તો કર, વ્યાજ અથવા 
પેનલ્ટી તેવા પાલક/ રસ્ટી/ એજટં પાસેથી લેવાપાત્ર અને રીકવર કરવા પાત્ર થિે. {કલમ 
91} 
 
પ્ર. 21. જ્યારે કરપાત્ર વ્યસ્તતની ર્મલ્કત વાલી અિાલતના ર્નયતં્રિ હઠેળ હોય 
છે ત્યારે શુ ંથાય છે? 
ઉત્તર. જ્યારે પણ કરપાત્ર વ્યન્તતની શમલ્કત એક વ્યવસાય ધરાવતી હોય જેના અનસુધંાનમા ં
કોઇપણ કર, વ્યાજ અથવા પેનલ્ટી ચકૂવવા પાત્ર છે અને તે વાલી અદાલત/ એર્શમનીસ્રેટર 
જનરલ/ ઓફીસીયલ રસ્ટી/ રીસીવર અથવા કોઇપણ કોટડના હુકમ હઠેળ શનમાયેલ મેનેજરના 
શનયતં્રણ હઠેળ હોય, ત્યારે કર, વ્યાજ અથવા પેનલ્ટી તેવી વાલી અદાલત/ એર્શમશનસ્રેટર 
જનરલ/ ઓફીસીયલ રસ્ટી/રીસીવર અથવા મેનેજર પાસેથી લેવાપાત્ર અને રીકવર કરવાને 



પાત્ર છેઅને એ પણ એજ રીતે કે જેમ એક કરપાત્ર વ્યન્તત પાસેથી જેમ નક્કી થાય તેમ અને 
રીકવર કરવા પાત્ર છે.  {કલમ 92} 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. જીએસટીમા ંઅપીલો, સમીક્ષા અને પનુરાવતડન 
 
પ્ર.1. જો કોઇ વ્યસ્તત તેના ર્વરૂદ્ધ જે કોઇ હુકમ અથવા ર્નિડય પાસ થયેલ 
છે તેનાથી અસહમત હોય, તે શું અપીલ કરવાનો હક્ક ધરાવે છે? 
ઉત્તર. હા. GST એતટ હઠેળ પાસ થયેલ કોઇપણ હુકમ અથવા શનણડય દ્વારા નારાજ કોઇપણ 
વ્યન્તત કલમ 107 હઠેળ અપીલ કરવાનો હક્ક ધરાવે છે. તે હુકમ અથવા શનણડય ફરત્જયાત પણે 
“અદાલતી અશધકારી” દ્વારા પાસ થવો જોઇએ. 
 
જોકે, અમકુ શનણડયો અથવા હુકમ અપીલ કરવા પાત્ર નથી (કલમ 121મા ંજણાવ્યા અનસુાર).  
 
પ્ર. 2. એપેલેટ ઓથોદરટી(AA)ને અપીલ િાખલ કરવાની સમય મયાડિા શુ ંછે? 
ઉત્તર.  નારાજ વ્યન્તત માટે, સમય મયાડદા હુકમ અથવા શનણડયના સમાચારની તારીખથી 3 
મડહના સધુીની નક્કી કરવામા ંઆવી છે. શવભાગ માટે, સમય મયાડદા 6 મડહના છે કે જ્યા ં
સધુીમા ંસમીક્ષા પ્રડક્રયાઓ પણૂડ થઈ જવી જોઇએ અને AA સમક્ષ અપીલ દાખલ થઈ જવી 
જોઇએ.  

 
પ્ર. 3. અપીલ િાખલ કરવામાં મોડુ થાય તેમાં માફ કરવાની કોઇપિ 
સત્તા શું એપેલેટ ઓથોદરટી ધરાવે છે? 
ઉત્તર. હા. તે અપીલ દાખલ કરવાના મડહનાઓને 3/6 મડહનાઓના સબૂચત સમયગાળાથી 
એક મડહના (3+1/6+1) સધુીનુ ંમોડુ તે માફ કરી િકે છે, કલમ 107(4) મા ંદિાડવ્યા અનસુાર 
“યોગ્ય કારણ” પરૂૂ ંપાર્વામા ંઆવેલ હોય તો જ.  
 
પ્ર. 4. શું એપેલેટ ઓથોદરટી અપીલ મેમોમાં િશાડ વ્યા ન હોય તેના કરતા 
વધારાના આધારોને માન્ટ્ય રાખવાની સત્તા ધરાવે છે? 
ઉત્તર. હા. જો તે સતંષુ્ટ્ટ થાય કે ભલૂ ઈરાદાપવૂડક અથવા ગેરવ્યાજબી નથી તો તે વધારાના 
આધારોને માન્ટ્ય રાખવાની સત્તા ધરાવે છે.  
 
પ્ર 5. એપેલેટ ઓથોદરટી દ્વારા પાસ થયેલ હુકમના સમાર્ાર કોને પહોંર્ાર્વા 
જોઇએ? 



ઉત્તર. એપેલેટ ઓથોડરટીએ હુકમની નકલ અરજદાર,પ્રશતવાદી અને અદાલતી અશધકારીને અને 
સાથે એક નકલ CGST અને SGST/UTGST ના ક્ષેત્રાશધકાર કશમિનરને મોકલવી જરૂરી છે.  
 
પ્ર.6. એપેલેટ ઓથોદરટી સમક્ષ થતી િરેક અપીલ સાથે કરવાની થતી ફરજજયાત 
પ્રી-દર્પોઝીટની રકમ શુ ંછે? 
ઉત્તર. પે્રડરત હુકમથી ઉદ્દભવતા કર, વ્યાજ, દંર્ અને પેનલ્ટીની સપંણૂડ રકમ કે જે અરજદાર 
દ્વારા સ્વીકાયડ હોય અને જે સબંધંમા ંઅપીલ દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે તે હુકમથી ઉદ્દભવતા 
શવવાદમા ંબાકી રહતેી કરની રકમના10% સમાન રકમ.  
 
પ્ર. 7. પ્રી-ર્ીપોઝીટની ઉછર્ રકમનો હુકમ કરવા માટે શુ ંર્વભાર્ AAને અપ્લાય 
કરી શકે છે? 
ઉત્તર.   ના 
 
પ્ર. 8. બાકી રકમની રીકવરી ર્વરે્ શુ?ં 
ઉત્તર. ઉપર મજુબ પ્રી-ર્ીપોઝીટની ચકુવણી કરવાથી, બાકી રકમની રીકવરી કલમ 107(7) 
મજુબ બાકી રકમ પર મનાઈ હુકમ ધારી લેવાિે.  
 
પ્ર. 9. શુ ંએક અપીલમા ંAA ફરજ/ િંર્/ પેનલ્ટીનુ ંપદરમાિ વધારવાનો/ રીફંર્ની/ 
ITC ની રકમ ઘટાર્વાનો હુકમ મખુ્ય ઓથોદરટીએ જે પાસ કરેલ છે તેનાથી પર 
જઈને કરી શકે છે?  
ઉત્તર. અરજદારને સબુચત નકુિાનકારક હુકમ શવરૂદ્ કારણો દિાડવવાની વ્યાજબી તક આપવામા ં
આવેલ હોય, તો AA જપ્તીના બદલામા ંફી અથવા પેનલ્ટી વધારવાનો અથવા રીફંર્ 
અથવા ઇન્ટ્પટુ કર કે્રર્ીટની રકમ ઘટાર્વાનો હુકમ પાસ કરવાની સત્તા ધરાવે છે. 
(કલમ 107(11) ના પ્રથમ પ્રોવાઇઝોમા)ં 
જ્યા ંસધુી આઇટીસીની ખોટા ઉપાયોગ અંગે ર્યટુી ઉભી કરવાનો અથવા નક્કી કરવાનો પ્રશ્ન 
છે, તો AA તેવુ ંમાત્ર સબૂચત હુકમ શવરુદ્ અપીલને ચોક્કસ એસસીએન આપ્યા પછી જ કરી િકે 
છે અને ઓર્ડર પોતે સ્પષ્ટ્ટ સમય મયાડદામા ંપસાર થવો જોઈએ કલમ 73 અથવા 74 અંતગડત. 
(સેકન્ટ્ર્ પ્રોશવઝો કલમ 107 (11)). 
 



પ્ર. 10. શુ ં AA કોઇપિ કારિો માટે કેસ ફરીથી અિાલતી અર્ધકારીને પરત 
મોકલવાનો અર્ધકાર છે? 
ઉત્તર. ના. કલમ 107(11) ચોક્કસપણે દિાડવે છે કે  AA જરૂરી હોય તે મજુબ પછૂપરછ કરીને,તેને 
ઉમદા અને યોગ્ય લાગે તે રીતે, અપીલની શવરૂદ્મા ંશનણડય અથવા હુકમ માન્ટ્ય રાખી િકે છે, 
સધુારી િકે છે અથવા શવલીન કરી િકે છે, પરંત ુજે ઓથોડરડટએ શનણડય અથવા હુકમ પાસ 
કરેલ છે તેને કેસ પરત મોકલી િકતા નથી.  
 
પ્ર. 11. શુ ંકોઇપિ CGST/SGST ઓથોદરટી તેના નીર્લા અર્ધકારીઓ દ્વારા એતટ 
હઠેળ પાસ કરેલ હુકમને બિલી શકે છે? 
ઉત્તર. એતટની કલમ 2(99) વણડવે છે કે કલમ 108 મા ંવણડવ્યા અનસુાર શનણડય અથવા હુકમને 
બદલવા માટે આ એતટ હઠેળ “રીવીઝનલ ઓથોડરટી” એ શનમાયેલ અથવા અશધકૃત ઓથોડરટી 
છે. એતટની કલમ 108 આવી “રીવીઝનલ ઓથોડરટી” ને તેના નીચેના અશધકારીઓ દ્વારા પાસ 
કરાયેલ કોઇપણ હુકમને ફરીથી બોલાવા અને ચકાસવા અશધકૃત કરે છે અને જો અત્યાર સધુી 
શનમ્ન ઓથોડરટીનો હુકમ ભલૂભરેલો લાગે જેમ કે તે મહસેલૂ માટે પ્રશતકૂળ લાગે અને તે 
ગેરકાનનૂી અથવા અયોગ્ય લાગે અથવા કહ ે તે હુકમની બજવણી વખતે ઉપલબ્ધ હતા કે 
નહતા તેવા ચોક્કસ મહત્વના મદુ્દાઓને ધયાનમા ંલીધા હતા કે નહી અથવા તેને ભારતના 
કમ્પરોલર અને ઓર્ીટર જનરલે વારંવારના અવલોકનમા ંલીધેલ છે કે કેમ તો તે જો જરૂરી 
હોય તો, તે ફડરયાદીને સાભંળવાની તક આપ્યા પછી હુકમને બદલી િકે છે.   
 
પ્ર. 12. જે-તે સધુારિાઓમા ંતેના ર્નમ્ન અર્ધકારીઓ દ્વારા કોઇપિ હુકમના પાસ 
થવાના કાયડને શુ ં“રીવીઝનલ ઓથોદરટી” અટકાવવાનો હુકમ કરી શકે છે?  
ઉત્તર.  હા. 
 
પ્ર.13. શુ ં GST હઠેળ “રીવીઝનલ ઓથોદરટી” ની સત્તાને તેના ર્નમ્ન 
અર્ધકારીઓના હુકમને બિલવા માટે કોઇ બધંનો છે? 
ઉત્તર. હા. “રીવીઝનલ ઓથોડરટી” નીચેના કારણોસર કોઇપણ હુકમ બદલી ન િકે- 

(a) હુકમ કલમ 107 હઠેળ અથવાઅ કલમ 112 હઠેળ અથવા કલમ 117 હઠેળ 
અથવા કલમ 118 હઠેળની અપીલ પર આધાર રાખે છે; અથવા 

(b) કલમ 107(2) હઠેળ દિાડવાયેલ સમયગાળો હજુસધુી પણૂડ ન થયેલ હોય અથવા 
શનણડય અથવા હુકમના પાસ કયાડ પછી ત્રણ વષડથી વધારે પણૂડ થઈ ગયેલ હોય 



તો હુકમને સધુારવાની માગંણી કરવામા ંઆવે છે. 
(c) હુકમને આ કલમ હઠેળ કોઇપણ આગલા સ્ટેજ પર પહલેેથી જ બદલવા માટે 

લેવાઈ ગયેલ હોય. 
 
પ્ર. 14. દરબ્યનુલને અપીલ સ્વીકારવાનુ ંનકારવાનો અર્ધકાર ક્યારે છે? 
ઉત્તર. તેવા ડકસ્સાઓમા ંજેમા ંઅપીલ નીચેનાનો સમાવેિ કરે છે – 

• કર રકમ અથવા ઇન્ટ્પટુ કર કે્રર્ીટ અથવા 
• કરમા ંતફાવત અથાવા સામેલ ઇન્ટ્પટુ કર કે્રડર્ટમા ંતફાવત અથવા 
• દંર્, ફીસની રકમ અથવા આવા હુકમથી નક્કી થયેલી પેનલ્ટીની રકમ, 

 
રૂ. 50,000/-થી વધારે નહી હોય, ડરબ્યનુલ પાસે આવી અપીલ સ્વીકારવાનુ ં નકારવાનો 
અશધકાર છે. (એતટની કલમ 112(2)) 
 
પ્ર. 15. દરબ્યનુલ સામે અપીલ િાખલ થઈ જવી જોઇએ તે સમય મયાડિા શુ ંછે? 
ઉત્તર. જેના શવરૂદ્ અપીલ થઈ છે તે હુકમના સ્વીકારની તારીખથી 3 મડહનાઓ સધુીમા ંનારાજ 
વ્યન્તતએ ડરબ્યનુલ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરી દેવી જોઇએ. શવભાગે સમીક્ષા પ્રડક્રયાઓ રીવીઝન 
હઠેળ હુકમના પાસ થવાની તારીખથી છ મડહનાના સમયગાળા સધુીમા ંઅપીલ દાખલ કરવી 
જોઇએ.  
 
પ્ર.16.શુ ં દરબ્યનુલ તેની સમક્ષ અપીલ િાખલ કરવામાં 3/6 મદહનાના 
સમયર્ાળાથી વધારે મોડંુ માફ કરી શકે છે? જો હા, તો કેટલા સમય સધુી? 
ઉત્તર. હા, ડરબ્યનુલ 3/6 મડહનાના સમયગાળાથી વધારે વધ ુત્રણ મડહનાનુ ંમોડું માફ કરી 
િકવાની સત્તા ધરાવે છે પરંત ુએ કહવેામા ંઆવેલ છે કે, આવુ ંમોડું થાય તેના માટે અરજદાર 
દ્વારા પરૂત ુ ંકારણ દિાડવવામા ંઆવ્ય ુહોય.  
 
પ્ર. 17. દરબ્યનુલ સમક્ષ ક્રોસ ઓબ્જેતશન્ટ્સ ના મેમોરેન્ટ્ર્મને િાખલ કરવાની સમય 
મયાડિા શુ ંછે? 
ઉત્તર. અપીલ મળ્યાની તારીખથી 45 ડદવસો. 
  
પ્ર. 18. પ્રી-ર્ીપોઝીટના રીફંર્ પર શુ ંવ્યાજ ચકુવિી પાત્ર બને છે? 



ઉત્તર. હા. એતટની કલમ 115 મજુબ, જ્યારે પણ અરજદાર દ્વારા કલમ 107ની પેટા-કલમ (6) 
અથવા કલમ 112ની પેટા-કલમ (8) હઠેળ રકમ ર્ીપોઝીટ કરવામા ંઆવે તો, કેસ હોય તે 
મજુબ,એપેલેટ ઓથોડરટી અથવા એપેલેટ ડરબ્યનુલના કોઇપણ હુકમના પડરણામ રૂપ પરત 
થઈ જવી જરૂરી છે, કલમ 56 હઠેળ દિાડવાયેલ દરે રકમની ચકુવણીની તારીખથી તે રકમના 
રીફંર્ની તારીખ સધુીના સબંધંમા ંવ્યાજ ચકુવણી પાત્ર બને છે.   
 
પ્ર. 19.દરબ્યનુલના હુકમથી અપીલ કઈ ફોરમમા ંઆવે છે? 
ઉત્તર. ડરબ્યનુલની સ્ટેટ બેંચ અથવા એડરયા બેંચ દ્વારા પાસ કરાયેલ હુકમ શવરૂદ્ અપીલ હાઇ 
કોટડમા ંઆવે છે, જો હાઇ કોટડ ને લાગે કે આવી અપીલમા ંકાયદાનો નોંધપાત્ર પ્રશ્ન આવે છે તો 
જ. (કલમ 117(1)). જો કે, ડરબ્યનુલની રાષ્ટ્રીય બેંચ અથવા પ્રાદેશિક બેંચ દ્વારા પાસ કરાયેલ 
હુકમ શવરૂદ્ અપીલ સપુ્રીમ કોટડમા ંઆવે છે નહી કે હાઇ કોટડમા.ં (એતટની કલમ 109(5) હઠેળ, 
માત્ર ડરબ્યનુલની રાષ્ટ્રીય બેંચ અથવા પ્રાદેશિક બેંચ જ અપીલનો શનણડય કરી િકે છે કે જ્યા ં
એક પ્રશ્ન સામેલ છે તે સપ્લાયની જગ્યા સાથે સકંળાયેલ છે.)  
 
પ્ર.20. હાઇ કોટડ  સમક્ષ અપીલ િાખલ કરવાની સમય મયાડિા શુ ંછે? 
ઉત્તર. જે હુકમની શવરૂદ્ અપીલ થઈ છે તેના મળ્યાની તારીખથી 180 ડદવસો. જો કે, યોગ્ય 
કારણ દિાડવ્યા પર વધારે મોડું થવા પર હાઈ કોટડ  માફી આપવાની સત્તા ધરાવે છે. 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



17. એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્  
 
પ્ર. 1. એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્નો અથડ શુ ંથાય છે? 
ઉત્તર : CGST/SGST કાયદાની કલમ 95 અને UTGST કાયદાની કલમ 12 પ્રમાણે, ’એર્વાન્ટ્સ 
રૂબલિંગ’ નો અથડ છે ઓથોરીટી અથવા એપીલેટ ઓથોરીટી દ્વારા CGST/SGST કાયદાના ક્રમિેઃ 
કલમ 97(2) અથવા 100(1) મજુબ દિાડવ્ય ુછે તે પ્રમાણે, માલ અને/ અથવા સેવાના સપ્લાય 
કે જેને અરજદાર દ્વારા લેવામા ંઆવ્યો છે અથવા લઈ રહ્યો છે તેવી બાબતો અથવા પ્રશ્ર્નો ઉપર 
લેવામા ંઆવેલ શનણડય.  
 
પ્ર. 2. કયા પ્રશ્ર્નો છે કે જેને માટે એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ને માર્ી શકાય 
ઉત્તર. એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગને નીચેના પ્રશ્ર્નો માટે માગી િકાય છે: 
 

a) કોઈ પણ માલ અથવા સેવાઓ અથવા બનેં્નન ુવગીકરણ 

b) GST કાયદા(ઓ)ની પશૂતિ હઠેળ લાગ ુથવાપાત્ર જાહરેનામુ ં

c) માલ અને સેવાઓ અથવા બનેં્નના સપ્લાયનો સમય અને મલૂ્યન ુશનધાડરણ 

d) ચકુવવામા ંઆવેલ ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટ્ની સ્વીકૃશત અથવા તે ચકુવાયો છે તેની નોંધ 

e) કાયદા હઠેળ કોઈ પણ માલ અથવા સેવા ઉપર જવાબદારી નક્કી કરવી; 

f) શુ ંકાયદા હઠેળ અરજદારને નોંધાવાની જરૂર છે; 

g) શ ુકોઈ પણ માલ અથવા સેવાઓ સાથે અરજદાર દ્રારા કોઈ પણ ચોક્કસ બાબત કરવામા ં
આવી છે જેન ેલીધે અથવા પરીણામે માલ અથવા સેવાઓનો સપ્લાય કરવામા ંઆવ્યો 
છે, તે મદુતના અથડની અંદર 

પ્ર. 3. એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્નુ ંજે તતં્ર છે તેનો અથડ શુ ંછે? 
ઉત્તર: આવી સતા ગોઠવવાનો શવસ્તતૃ હતે ુછે 

i) અરજદાર દ્વારા કરવામા ંઆવતી સબૂચત પ્રવશૃતને માટે કર જવાબદારીમા ંચોક્કસતા 
એર્વાન્ટ્સમા ંપરૂી પાર્વી; 

ii)    ફોરેન ર્ાયરેકટ ઇન્ટ્વેસ્ટમેન્ટ્ટને આકષડવ ુ(FDI) 



iii)     કાયદાની આંટીઘુટંી ઘટાર્વી 
iv)     પારદિડક અને બબનખચાડળ રીતે રૂબલિંગને સત્વરે જાહરે કરવુ ં

 
પ્ર. 4. GST હઠેળ ઓથોરીટી ફોર એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ (AAR) માટેન ુસયંોજન શુ ંહશે? 
ઉત્તર. ’ઓથોરીટી ફોર એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ’ (AAR) મા ંએક સભ્ય CGST નો હિે અને એક સભ્ય 
SGST/UTGST નો હિે. તેઓ કેન્ટ્દ્ર અને રાજય સરકાર દ્વારા અનકુ્રમે શનમણકુ પામિે. 
 
પ્ર. 5. જે વ્યસ્તત એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ ઇછછે છે તે નોંધાયેલો હોય તે  શુ ંજરૂરી છે? 
ઉત્તર. ના, કોઈ પણ વ્યન્તત કે જે GST કાયદા(ઓ) હઠેળ નોંધાયેલો છે અથવા નોંધણી ઇચ્છી 
રહ્યો છે તે અરજદાર બની િકે છે. (કલમ 95 (b)) 
 
પ્ર. 6. એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ માટેની અરજી કયા સમયે કરી શકાય છે? 
ઉત્તર. એર્વાનસ રૂબલિંગ માટેની અરજી લેવર્ દેવર્ થયા પહલેા ( માલ અથવા સેવાની સબુચત 
સપ્લાય ) અથવા સપ્લાય કે જે થવાન ુચાલ ુછે તેના સદંભડમા ંકરી િકાય છે. જેની એક માત્ર 
મયાડદા છે તે એ છે કે જે પ્રશ્ર્ન ઉભો કરવામા ંઆવ્યો છે તે પર્તર નથી અથવા અરજદારના 
ડકસ્સામા ંકોઈ પણ કાયડવાડહમા ંનક્કી કરવામા ંઆવ્યો નથી. 
 
પ્ર. 7. એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ માટેની સતા કેટલા સમયમા ંતેન ુરૂણલિંર્ જાહરે કરવાનુ ંછે? 
ઉત્તર. CGST/SGST કાયદાન કલમ 98(6) પ્રમાણે, અરજી મળ્યાની તારીખથી નેવ ુડદવસમા ં
ઓથોરીટીએ તેના રૂબલિંગને લેબખતમા ંજાહરે કરવુ ંપર્િે. 
 
પ્ર. 8. એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્(AAAR) માટે અપીલેટ ઓથોરીટી શુ ંછે? 
ઉત્તર. એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ (AAAR) માટે અપીલેટ ઓથોરીટી SGST કાયદો અથવા UTGST કાયદા 
હઠેળ બનિે અને આઉં AAAR CGST કાયદા હઠેળ અપીલેટ ઓથોરીટી બનિે જે તે સબંશંધત 
રાજય અથવા કેન્ટ્દ્રિાશસત પ્રદેિના સદંભડમા.ં અરજદાર, અથવા ન્ટ્યાય સતાધીિ અશધકારી, જો 
કોઈ પણ એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગથી અસહમત છે તો તે અપીલેટ ઓથોરીટીને અશપલ કરી િકે છે. 
 
પ્ર.9. કેટલા AAR અને AAAR GST હઠેળ બનશે? 
ઉત્તર. દરેક રાજયમા ંએક AAR અને AAAR બનિે. 



પ્ર. 10.  એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ કોને લાગ ુપર્શે? 
ઉત્તર. કલમ 103 એવી માડહતી આપે છે કે AAR અથવા AAAR દ્વારા જાહરે કરેલ એર્વાન્ટ્સ 
રૂબલિંગ  માત્ર તે અરજદારને બધંન કરતા રહિેે કે જે બાબતના સદંભડમા ં97 (2) મા ંઉલ્લેખ છે 
અને અરજદારની ન્ટ્યાય સતાશધિ કર ઓથોરીટી ને બધંનકતાડ છે. આનો સ્પષ્ટ્ટ અથડ એમ છે કે 
રાજયમા ંએર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ આવી જ પરીન્સ્થશતવાળા કરપાત્ર વ્યન્તતને લાગ ુપર્ી િકે નડહ. તે 
માત્ર તે જ વ્યન્તત પરુત ુમયાડડદત છે કે જે વ્યન્તતએ એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ માટે અરજી કરી છે. 
 
પ્ર. 11. શુ ંએર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ને હાઈકોટડ  અથવા સરુ્પ્રમ કોટડના ર્નિડયને આર્ળનો 
િાખલો લેવાનુ ંકોઈ સ્થાન ખરંૂ? 
ઉત્તર. ના, એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ તે માત્ર જે બાબતને ઉલ્લેખવામા ં આવી છે તેના સદંભડમા ં જ 
બધંનકતાડ છે. તેને માટે આગળનો કોઈ જ દાખલો લેવાન ુસ્થાન નથી. તેમ છતા,ં અરજદાર 
શસવાયના વ્યન્તતઓ માટે, તેન ુસમજાવનારુ મલૂ્ય છે. 
 
પ્ર. 12. એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ને લાગ ુકરવાનો સમયર્ાળો શુ ંછે? 
ઉત્તર. કાયદો નક્કી સમયગાળો દિાડવતો નથી કે જેને માટે રૂબલિંગ લાગ ુપર્ે. તેના બદલે, 103 
(2) કલમમા ંએવુ ંપરુુ પાર્વામા ંઆવેલ છે કે એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ ત્યા ંસધુી બધંનકતાડ રહિેે જયા ં
સધુી કાયદો, હકીકતો અથવા પડરન્સ્થશતઓ મળૂભતુ એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગને ટેકો આપતી હોય તે 
બદલાઈ ગઈ હોય. આમ, રૂબલિંગ ત્યા ંસધુી લાગ ુરહિેે કે જયા ંસધુી લેવર્ દેવર્ ચાલ ુછે અને 
જયા ંસધુી  કાયદામા, સત્યમા ંઅથવા પડરન્સ્થશતમા ંફેરફાર થતો નથી. 
 
પ્ર. 13. આપેલ એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ રિબાતલ થઈ શકે છે? 
ઉત્તર જો AAR અથવા AAAR ને એવુ ંલાગે છે કે અરજદારે છેતરશપિંર્ી અથવા સામગ્રીના સત્યોને 
છપાવીને અથવા સત્યોના ખોટા અથડઘટનથી એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ મેળવ્યુ ં છે તો કલમ 104(1) 
જણાવે છે કે એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગને ખોટંુ ઠેરવવામા ંઆવિે. આવી ન્સ્થશતમા,ં GST કાયદા(ઓ)ની 
બધી જ જરૂરીયાતો અરજદારને લાગ ુપર્િે કારણકે જો આવુ ંએર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ કયારેય કરવામા ં
આવ્યુ ંનથી તો (પરંત ુજયારે એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ આપવામા ંઆવ્ય ુતે ગાળાન ેબાદ કરતા અને તે 
ખોટંુ છે તે જાહરે કરતો હુકમ જારી કરવામા ંઆવે ત્યા ંસધુી). એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ ખોટંુ છે તે જાહરે 
કરવાનો હુકમ અરજદારને સાભંળ્યા પછી જ પસાર થિે.  
  
પ્ર. 14. એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ મેળવવાની પ્રદક્રયા શુ ંછે? 



ઉત્તર કલમ 97 અને 98 એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ મેળવવાની પ્રડક્રયા સાથે કામ કરે છે. કલમ 97 કહ ેછે 
કે એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ મેળવવા માટે ઇચ્છક અરજદારે AAR ને શનધાડરીત પત્રક અને શનધાડરીત રીત ે
અરજી કરવાની રહિેે. આ અરજી કરવા માટે આ પત્રકન ુ માળખ ુ અને શવગતવાર પ્રડક્રયા 
શનયમોમા ંસચૂવવામા ંઆવિે. 
 
કલમ 98 એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ માટેની અરજી કરવાની પ્રડક્રયા જણાવે છે. AAR તે અશધકારીન ે
અરજીની કોપી મોકલિે કે જેની સતા હઠેળ અરજદાર આવતો હોય અને બધા જ સબંશંધત 
દસ્તાવેજો સડહત બોલાવિે. AAR અરજીને દસ્તાવેજો સડહત ચકાસિે અને અરજદારને પણ 
કદાચ સાભંળિે. ત્યાર બાદ AAR અરજીને સ્વીકારવાનો અથવા નકારવાનો બે માથંી એક હુકમ 
પસાર કરિે. 
 
પ્ર. 15. એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ માટેની અરજી કયા સજંોર્ોમા ંફરજીયાતપિે નકારવામા ં
આવશે? 
ઉત્તર. અરજીને નામજુંર કરવામા ંઆવિે જો અરજીમા ંએવો પ્રશ્ર્ન ઉભો થાય કે કોઈ પણ GST 
દાવા(ઓ)ની પશૂતિ હઠેળ અરજદારના ડકસ્સામા ં કોઈ પણ કાયડવાડહ પર્તર છે અથવા ચાલ ુ
રાખવાન ુનક્કી કરેલ છે. 
જો અરજીને કારનસડહત હુકમ દ્વારા નામજુંર કરી છે તો નકાર માટેના કારણો આપવા જોઈએ. 
 
પ્ર. 16.  જો એક વખત અરજીને સ્વીકારવામા ંઆવે છે તો AAR દ્વારા કઈ પ્રદક્રયા 
અનસુરવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર. જો અરજીને સ્વીકારવામા ંઆવે છે તો, AAR તેનુ ંરૂબલિંગ અરજી મળ્યાના નેવ ુડદવસમા ં
જાહરે કરવુ ંપર્િે. તેને રૂબલિંગ આપતા પહલેા, તેમણે અરજીને  અને અરજદાર દ્વારા અથવા 
સબંશંધત શવભાગીય અશધકારી દ્વારા જો કોઈ વધ ુસામગ્રી પરુી પાર્વામા ંઆવી છે તેને ચકાસવી 
જોઇએ. 
 
રૂબલિંગ આપતા પહલેા, AAR અરજદારને અથવા તેના અશધકૃત પ્રશતશનશધને તેમજ 
CGST/SGST/UTGST ના ન્ટ્યાય સબંધંીના અશધકારીને સાભંળવા જોઇએ. 
 
પ્ર. 17. AAR ના સભ્યોમા ંણભન્ન ણભન્ન મતંવ્યો છે તો શુ ંથશે? 



ઉત્તર. જો AAR ના બે સભ્યોમા ંબભન્ન બભન્ન મતંવ્યો છે, તો તેઓ જે મદુા અથવા મદુાઓમા ંબભન્ન 
બભન્ન મતંવ્યો ધરાવે છે તે બાબતમા ંતે મદુાના શનણડય માટે AAAR નો સદંભડ લેિે. જો AAAR ના 
સભ્યો પણ AAR દ્વારા તેમને જે મદુો(ઓ) પરત્વે સદંભડ માટે આવ્યા છે તેમા ંસામાન્ટ્ય શનષ્ટ્કષડ 
ઉપર આવી િકતા નથી, તો પછી, એવુ ંજણાવવામા ંઆવિે કે જે પ્રશ્ર્ન પરત્વે બભન્નતા AAAR 
ના સ્તરે ચાલ ુછે તે સદંભે એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ આપવામા ંઆવિે નડહ. 
 
પ્ર. 18. AAR ના હુકમની ર્વરુધધ અપીલ માટેની શુ ંજોર્વાઇઓ છે? 
ઉત્તર. AAAR સમક્ષ અપીલ કરવાની જોગવાઈ CGST/SGST કાયદાના કલમ 100 અને 101 
અથવા UTGST કાયદાના કલમ 14 મા ંઆપેલ છે. 
 
જો અરજદારને AAR ના જે તથ્યો છે તેની સાથે મનદુ:ખ છે, તો ત ેAAAR ને અપીલ ફાઈલ કરી 
િકે છે. તે જ રીતે, જો CGST/SGST/ UTGST ના સબંશંધત અથવા અશધકારક્ષેત્રના ંઅશધકારી 
AAR ના તથ્યો સાથે સહમત થતા નથી, તો તે પણ AAAR ને પણ અપીલ નોંધાવી િકે છે. 
CGST/SGST ના સબંશંધત અશધકારી એવો િબ્દનો અથડ છે કે એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગની અરજીના 
સદંભડમા ંએવા અશધકારી કે જેઓ CGST/SGST વ્યવસ્થાપન દ્રારા શનયકુત પામ્યા છે. સામાન્ટ્ય 
સજંોગોમા,ં સબંશંધત અશધકારી તે એવા અશધકારી હિે કે જેની અશધકારક્ષેત્રમા ંઅરજદાર આવેલા 
છે. આવા ડકસ્સાઓમા ંસબંશંધત અશધકારી CGST/SGST અશધકારી તે સબંશંધત અશધકારી બનિે. 
 
કોઇ પણ અપીલ એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ મળ્યાના ત્રીસ ડદવસમા ંનોંધાઈ જવી જોઇએ. અપીલ તે 
શનધાડરીત પત્રકમા ંહોવી જોઇએ અને તેને શનધાડરીત રીતે ચકાસાવી જોઇએ. આને મોર્ેલ GST 
શનયમોમા ંસચૂવવામા ંઆવ્યુ ંછે. 
 
એપીલેટ ઓથોરીટીએ તે અપીલ બાબતે પક્ષોને સાભંળ્યા બાદ અપીલ ફાઈલ થયાના નેવ ુ
ડદવસના ગાળામા ંહુકમ પસાર કરવો જોઇએ. જો AAAR ના સભ્યો અપીલના સદંભડમા ંકોઈ મદેુ 
બભન્નતા ધરાવે છે તો એવુ ંજાહરે કરવામા ંઆવિે કે અપીલ હઠેળના પ્રશ્ર્નના સદંભે એર્વાન્ટ્સ 
રૂબલિંગ ઇસ્ય ુકરવામા ંઆવિે નડહ. 
 
પ્ર. 19.એર્વાન્ટ્સ રૂણલિંર્ માટે અપીલેટ ઓથોરીટીના રૂણલિંર્ ર્વરુધધ હાઈકોટડ  અથવા 
સરુ્પ્રમકોટડ  સમક્ષ અપીલ નોંધાવી શકાય છે? 



ઉત્તર CGST/SGST કાયદો એર્વાન્ટ્સ રૂબલિંગ માટે અપીલેટ ઓથોરીટીના રૂબલિંગ શવરુધધ કોઈ 
પણ અપીલ કરવા બાબતે કશુ ંજ કહતેો નથી. આમ કોઈ જ વધ ુઅપીલ બાકી રહતેી નથી અને 
રૂબલિંગ અરજદારને તેમજ અરજદારના સદંભડમા ંઅશધકારક્ષેત્રના ંસત્તાધીિને બધંનકતાડ હિે. 
તેમ છતા,ં રીટ ન્ટ્યાયકરણની પ્રડક્રયા માનશનય હાઈ કોટડ  અથવા સશુપ્રમ કોટડ  સમક્ષ બાકી રહ ેછે. 
 
પ્ર. 20. રૂણલિંર્મા ંAAR અને AAAR નો હકુમની કોઈ ભલુ શુ ંસધુરી શકે છે? 
ઉત્તર. હા, હુકમની તારીખથી છ મડહનાના ગાળામા ંરેકોર્ડ ઉપરથી જો કોઈ ભલુ મળે છે તો તેને 
સધુારવા માટે AAR અન ેAAAR ની પાસે સતા છે કે તેઓ તેમના હુકમને સધુારે. આવી ભલુ 
સતાધીિો દ્વારા તેમની જાતેજ ધયાન ઉપર આવી હોઈ િકે અથવા અરજદાર દ્વારા તેને ધયાન 
ઉપર લાવવામા ંઆવી હોય અથવા સબંશંધત અથવા અશધકારક્ષેત્રના ંCGST/SGST અશધકારી. 
જો સધુારામા ંકર જવાબદારી અથવા શનધાડરીત  ઇનપટુ કર કે્રડર્ટના જથ્થાને ઘટાર્વાની અસર 
છે તો , અરજદાર અથવા અપીલન્ટ્ટને હુકમ પસાર થાય તે પહલેા સાભંળવા જોઇએ. (કલમ 
102) 
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18. સેટલમેન્ટ્ટ કર્મશન (બાકી) 
 
 અવગણવામા ંઆવે છે કે પ્રકરણ અંશતમ જીએસટીમા ંનથી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. ર્નરીક્ષિ, ઝર્તી,જપ્તી અને ધરપકર્ 
 
પ્ર. 1.  ‘ઝર્તી’ શબ્િનો શુ ંઅથડ છે? 
ઉતર. કાયદાકીય િબ્દો ની ડર્તિનરી અને શવશવધ ન્ટ્યાશયક ચકુાદાઓ મજુબ ‘ઝર્તી’ િબ્દ નો 
સરળ ભાષા મજુબ, એ પ્રકાર ની સરકારી શવભાગો ની કાયડવાહી જેમા ંસરકારીતતં્ર કોઈ પણ 
સ્થળ, શવસ્તાર,વ્યન્તત,વસ્ત ુ શવગેરે માટે ત્યા ંજઈ , જોઈ, ધયાનપવૂડક તપાસ કરી છપાયેલ વસ્ત ુ
ને િોધી કાઢવી અથવા કોઈ ગનુા સદંભે પરુાવાઓ િોધવા માટે કાયડ કરવુ.ં આ ઝર્તી મા ં
વ્યન્તત, વાહન અથવા સ્થળ નો સમાવેિ થઈ જાય છે. આ કાયડ ફતત કાયદા દ્વારા શનમણુકં 
કરાયેલ  યોગ્ય અને સક્ષમ સત્તાશધકારી ના અશધકૃત આદેિ થી કરી િકાય છે. 
 
પ્ર. 2. ‘ર્નરીક્ષિ’ શબ્િ નુ ંશુ ંઅથડ છે? 
ઉત્તર.  ‘શનરીક્ષણ’ CGST/SGST કાયદા હઠેળ નવી જોગવાઈ ધરાવે છે. આ પ્રડક્રયા ઝર્તી ની 
પ્રડક્રયા કરતા મહદઅંિે હળવી જોગવાઈ છે. આ મજુબ અશધકારી વેરાપાત્ર વ્યન્તત ના કોઈ પણ 
ધધંા ના સ્થળે જઈ િકે છે. એ ઉપરાતં કોઈ પણ વ્યન્તત જે માલ ના પડરવહન સાથે સકંળાયેલ 
હોય અથવા કોઈ પણ ગોદામ અથવા વેરહાઉસ ની માબલકી ધરાવતો હોય અથવા એને સાચવતો 
હોય એ સ્થળ ઉપર પણ જઈ િકે છે. 
 
પ્ર. 3. ‘ર્નરીક્ષિ’ માટે કોિ આિેશ આપી શકે છે અને ક્યા ંસજંોર્ોમા?ં 
ઉત્તર. CGST/SGST કાયદા ની કલમ 67 મજુબ શનરીક્ષણ ની પ્રડક્રયા CGST/SGST ના 
અશધકારી દ્વારા કરી િકાય છે.  તેના  માટે તેમની પાસે  જોઈન્ટ્ટ કશમશ્નર અથવા એનાથી ઉચ્ચ 
અશધકારી દ્વારા લેબખત મા ં અશધકૃતતા હોવી જોઈએ. જોઈન્ટ્ટ કશમશ્નર અથવા એનાથી ઉચ્ચ 
અશધકારી આ પ્રકાર નો અશધકૃત આદેિ ત્યારે જ આપી િકિે જયારે એમણે માનવાનુ ંકારણ હોય 
કે સબંશંધત વ્યન્તતએ નીચેમાથંી કોઈ એક કૃત્ય કયુું છે: 

I. માલ મોકલવાના કોઈ વહવેાર ને છપાવ્યુ ંછે; 

II. એની પાસે રહલે સ્ટોક ને છપાવ્યુ ંછે; 

III. વધ ુપર્તી ઈનપટુ કે્રર્ીટ મેળવી છે; 

IV. ટેક્ષ ની ચોરી કરવાના ઉદે્દશ્યથી CGST/SGST ની જોગવાઈઓ નો ભગં કરેલ છે; 



V. ટેક્ષ ની ચકુવણી મા ંથી બચવા માટે રાન્ટ્સપોટડ રે અથવા વેરહાઉસ ના માબલકે માલ મકૂી 

રાખ્યો છે અથવા પોતાના ડહસાબો અથવા માલ એ રીતે મકુ્યુ ંછે જેનાથી ટેક્ષ ની ચોરી 

થઈ િકે. 

 
પ્ર. 4.  આ કલમ હઠેળ કોઈ પિ યોગ્ય સત્તા ધરાવતો અર્ધકારી કોઈ પિ વ્યસ્તત 
ની સપંર્ત્ત અથવા સ્થળ ઉપર ર્નરીક્ષિ ના આિેશ આપી શકે છે ? 
ઉત્તર. નહીં, CGST/SGST ના અશધકારી ને ફતત નીચે મા ંથી કોઈ એક  પ્રસગંે શનરીક્ષણ કરવાની 
સત્તા આપી િકાય છે. 

I. વેરાપાત્ર વ્યન્તત ના ધધંા ના સ્થળે ; 

II. કોઈ પણ વ્યન્તત ના ધધંા ના સ્થળે વ્યન્તત જે માલ પડરવહન ના ધધંા સાથ ે

સકંળાયેલ પછી ભલે એ વ્યન્તત નોંધાયેલ વેરાપાત્ર વ્યન્તત હોય કે નડહ હોય; 

III. કોઈ વ્યન્તત ના ધધંા ના સ્થળ ઉપર જે ગોદામ અથવા વેરહાઉસ નો માબલક 

અથવા સચંાલક હોય. 

 
પ્ર. 5. ક્યા ંઅર્ધકારી CGST કાયિાની  જોર્વાઈઓ હઠેળ ઝર્તી અને જપ્તી ના 
આિેશ આપી શકે છે? 
ઉત્તર.  જે અશધકારી જોઈન્ટ્ટ કશમશ્નર અથવા તેનાથી ઉચ્ચ હોદ્દો ધરાવતો હોય તે અશધકારી લેબખત 
મા ંઅન્ટ્ય અશધકારીને  માલ, દસ્તાવેજ, ડહસાબી ચોપર્ાઓ અથવા વસ્તઓુ માટે ઝર્તી અને 
જપ્તી માટે સત્તા આપી િકે છે. જેમ કે અશધકૃતતાની જોગવાઈ માત્ર ત્યારે જ આપી િકાય છે 
જ્યા ંસયંતુત કશમિનરે માનવાનુ ંકારણ હોય કે, કે કોઇપણ વસ્તનેુ જપ્ત કરવા અથવા કોઈ પણ 
દસ્તાવેજો અથવા પસુ્તકો અથવા કોઈપણ કાયડવાહી માટે સબંશંધત વસ્તઓુ કોઈપણ જગ્યાએ 
છપાયેલ છે. 
 
પ્ર. 6.  ‘માનવાને કારિ હોય’ એ શબ્િ નુ ંશુ ંઅથડ થાય છે ? 
ઉત્તર .  માનવાને કારણ હોય એનો અથડ એ કે હકીકતો ની માડહતી હોવી, યદ્યશપ એ સીધી રીત ે
જાણકારી મા ંનડહ પણ હોઈ િકે, જે કોઈ પણ સામાન્ટ્ય વ્યન્તત ને માનવાનો કારણ હોઈ િકે કે 
એ વ્યન્તત વ્યાજબી રીતે એ જ બાબત શવચારી િકે છે. ઈ.પી કો.1860 કાયદા ની કલમ ૨૬ 
મજુબ કોઈ વ્યન્તત ને કોઈ વસ્ત ુસદંભે માનવાને કારણ હોય જો એની પાસે પરૂતા કારણ હોય કે 
આ વસ્ત ુએ જ છે બીજી કઈ નથી. માનવાને કારણ એક તટસ્થ શનણડય છે જે બદુ્ધદ્ગમ્ય સાવધપણા 



અને મલૂ્યાકંન પર આધાડરત છે એ આત્મલક્ષી માન્ટ્યતાથી શવપરીત છે. આ કારણ વ્યાજબી અને 
પ્રમાબણક વ્યન્તત માટે જ હોવુ ંજોઈએ જે  સબંશંધત મદુદ્દા અને પડરન્સ્થશતઓ ઉપર આધાડરત 
હોય. 
 
પ્ર. 7.   ર્નરીક્ષિ, ઝર્તી અથવા જપ્તી માટે અર્ધકારી ને સત્તા આપતા પહલેા જે 
અર્ધકારી સત્તા આપે છે, શુ ં એમના માટે ફરજીયાત જોર્વાઈ છે કે  એમિે ‘ 
માનવાને કારિ હોય’ એ બાબત ને લેણખત મા ંનોંધવી જોઈએ?  
ઉત્તર. જો કે આ પ્રકાર ઝર્તીની અશધકૃતતા આપતા પહલેા અશધકારી ને કારણો જણાવવાની 
જરૂરી નથી, પણ એમણે એ પ્રકાર નો મસુદ્દો જાહરે કરવુ ંજોઈએ જેના આધારે એમને   શવશ્વાસ 
ઉભુ ંથયુ ંછે. ‘માનવાને કારણ છે’ એ હકીકત પ્રત્યેક કેસ મા ંનોંધવી જરૂરી નથી. જો કે આ પ્રકાર 
ની માડહતી અથવા મસુદ્દા ને ઝર્તી માટે વોરંટ ઇસ્ય ુકરતા અથવા ઝર્તી કરતા પહલેા નોંધવા 
જોઈએ. 
 
પ્ર. 8. ઝર્તી માટે નુ ંવોરંટ એટલે શુ ંઅને એમા ંશુ ંજિાવેલ હોય છે? 
ઉત્તર. ઝર્તી કરવા માટે સત્તા આપતા પત્ર ને સામાન્ટ્ય રીતે ઝર્તી માટે નુ ંવોરંટ કહવેાય છે. 
જોઈન્ટ્ટ કશમશ્નર અથવા એની ઉપર ના સક્ષમ અશધકારી ને વોરંટ ઇસ્ય ુકરવાની સત્તા છે. ઝર્તી 
માટે ના વોરંટ મા ંઝર્તી કરવા માટે વ્યાજબી શવશ્વાસ દિાડવેલ હોવુ ંજોઈએ જેના આધારે ઝર્તી 
કરવામા ંઆવી રહી છે. ઝર્તી વોરંટ મા ંનીચે મજુબ ની શવગતો હોય છે. 

I. કાયદા હઠેળની જોગવાઈઓ નો ભગં  

II.  ઝર્તી માટે ના સ્થળનુ ંશનદેિ  

III. જે અશધકારી ને ઝર્તી માટે અશધકૃત કરાયુ ંછે એમનુ ંનામ અને હોદ્દો  

IV. જે અશધકારીએ અશધકાર આપ્યુ ંછે એમનુ ંનામ, હોદ્દો અને ગોળ શસક્કા સાથે 

V. જ્યાથંી ઇસ્ય ુકરાયુ ં છે એ સ્થળ અને તારીખ 

VI. ઝર્તી વોરંટ નો ક્રમ નબંર 

VII. માન્ટ્યતા નો સમય ગાળો અથાડત એક ડદવસ અથવા બે ડદવસ શવગેરે 

  
પ્ર. 9. CGST/SGST કાયિા ની જોર્વાઈઓ હઠેળ ક્યારે માલ ની જપ્તી કરી શકાય 
છે? 



ઉત્તર. કોઈ વ્યન્તત નીચે જણાવેલ કૃત્ય કરે ત્યારે CGST/SGST ની કલમ 130 હઠેળ માલ ની 
જપ્તી કરી િકાય છે; 

I. આ કાયદા અથવા એના માટે બનાવેલ શનયમોની શવરુદ્ કોઈ પણ વ્યન્તત માલ 

મોકલાવે અથવા મેળવે જેથી ટેક્ષ ની ચોરી થઈ િકે છે; 

II. પોતાના ડહસાબી ચોપર્ાઓ મા ંઆ માલ નો કોઈ ઉલ્લેખ નડહ કરે જેના માટે એની 

ઉપર ટેક્ષ ભરવાની જવાબદારી થાય છે; 

III. નોંધણી માટે ની અરજી કરાવ્યા શવના માલ મોકલાવે જે આ કાયદા હઠેળ વેરા પાત્ર 

હોય; 

IV. ટેક્ષ ચોરી કરવાના ઉદે્દશ્ય થી CGST/SGST કાયદા અથવા એના માટે બનાવેલ 

શનયમો ની જોગવાઈઓ નો ભગં કરે. 

 

પ્ર.10. માન્ટ્યતા પ્રાપ્ત ઝર્તી સમયે અર્ધકારી ક્યા ંપ્રકાર ની સત્તાઓ નો ઉપયોર્ 
કરી શકે છે? 
ઉત્તર. જે અશધકારી ઝર્તી કરવાના અશધકારો સાથે ઝર્તી કરી રહ્યો હોય એ અશધકારી કોઈ વસ્ત,ુ 
માલ, દસ્તાવેજ અને ડહસાબી ચોપર્ાઓ (CGST/SGST કાયદા હઠેળ ની કાયડવાહી માટે જે લાગ ુ
પર્તા હોય ) ઝર્તી ના સ્થળે થી જપ્ત કરી િકે છે. ઝર્તી દરશમયાન એ બારી બારણાઓ ને 
તોર્ી િકે છે જો એમને ખોલી નડહ દેવામા ંઆવે અથવા ખોલવા થી રોકવામા ંઆવે . એ જ રીતે 
ઝર્તી દરશમયાન કોઈ કબાટ માટે અશધકારી ને િકંા હોય કે એ કબાટ મા ં  માલ, દસ્તાવેજ 
ડહસાબી ચોપર્ાઓ, રજીસ્ટર પર્યા હિે એને તોર્ી િકે છે, જો અશધકારી ને ખોલી નડહ બતાવાય 
અથવા ખોલવા મા ંઅવરોધ ઉત્પન્ન કરાય. . જો તે ઍતસેસ નકારી હોય તો તે જગ્યાને સીલ કરી 
િકે છે. 
 
પ્ર. 11. ઝર્તી કરવાની કઈ પ્રદક્રયા છે? 
ઉત્તર. ઝર્તી ની પ્રડક્રયા માટે CGST/SGST કાયદા ની કલમ 67 (10) હઠેળ જોગવાઈ કરાયેલ 
છે કે ઝર્તી ની સમગ્ર પ્રડક્રયા કોર્ ઓફ ડક્રમીનલ પ્રોસીઝર 1973 ની કલમ 100 મજુબ કાયડવાહી 
કરવામા ંઆવિે. 
 
પ્ર. 12. ઝર્તી પ્રદક્રયા ની મળૂ આવશ્યકતાઓ કઈ છે જે બાબત ધયાન મા ંરાખવી 
જરૂરી છે? 



ઉત્તર.  ઝર્તી પ્રડક્રયાઓ માટે નીચે  મજુબ ના શસદ્ાતંો ને ધયાનમા ંરાખવુ ંજરૂરી છે; 
• યોગ્ય અશધકારી દ્વારા માન્ટ્ય ઝર્તી  વોરંટ શવના કોઈ પણ સ્થળ ની ઝર્તી કરી િકાય 

નડહ. 

• જયારે ઘર ની ઝર્તી કરવી હોય ત્યારે ઝર્તી ટીમ સાથે મડહલા અશધકારી સાથે હોવી 

જરૂરી છે. 

• ઝર્તી િરુ કરતા પહલેા ઝર્તી કરવા આવેલ અશધકારીઓ એ સ્થળ ની માબલકી ધરાવતી 

વ્યન્તત ને પોતાની ઓળખ પોતાના ઓળખપત્ર દ્વારા દિાડવવી જોઈએ. 

• ઝર્તી િરુ કરતા પહલેા સ્થળ ની માબલકી ધરાવતી વ્યન્તત ને ઝર્તી માટે ના વોરંટ ની 

બજવણી કરવી જોઈએ જે ઝર્તી  વોરંટ એમણે બતાવી ને એમની સહી વચંાવ્યા પછી 

ઝર્તી વોરંટ ઉપર મેળવી લેવાની રહિેે. ઝર્તી ના વોરંટ ઉપર ઓછામા ંઓછા  બે 

સાક્ષીઓની ની સહીઓ મળેવી લેવી જોઈએ. 

• ઝર્તી કરતી વખતે ઓછામા ંઓછા બે સ્વતતં્ર સાક્ષીઓ એ શવસ્તાર ના હાજર રાખવા 

જોઈએ. જો એ શવસ્તાર મા ંથી સાક્ષીઓ નડહ મળે અથવા હાજર રહવેા અનમુશત નહીં 

આપે તો અન્ટ્ય શવસ્તાર ના સાક્ષીઓ ને બોલાવી િકાય. સાક્ષીઓ ને ઝર્તી નો ઉદે્દશ્ય 

ટૂંકમા ંસમજાવી દેવુ ંજોઈએ. 

• ઝર્તીની પ્રડક્રયા િરુ કરતા પહલેા ઝર્તીટીમ ના અશધકારીએ સ્થળ ના માબલક અથવા 

જે વ્યન્તત સભંાળતો હોય એમણે જણાવવુ ંજોઈએ કે એ માબલક ઝર્તી ટીમ ના સભ્યો 

અથવા સાક્ષીઓ ની ઝર્તી કરી િકે છે. એ જ રીતે ઝર્તી પણૂડ થયા પછી અશધકારી 

માબલક ને ફરીથી ઝર્તી ટીમ ના સભ્યો અને સાક્ષીઓ ની ઝર્તી કરવા ઓફર કરવી 

જોઈએ. 

• સ્થળ ઉપર ઝર્તી પ્રડક્રયા નુ ં પચંનામુ ંઆવશ્યક રીતે બનાવવુ ંજોઈએ.ઝર્તી કયાડ પછી 

કબજે કરાયેલ અથવા મળી આવેલ  માલ, દસ્તાવેજો ની યાદી બનાવવી જોઈએ અન ે

એ યાદી ને પચંનામા સાથે જોર્ી દેવુ ં જોઈએ. પચંનામ ુ  અને જપ્ત કરાયેલ માલ, 

દસ્તાવેજો ની યાદી ઉપર ઝર્તી કરનાર અશધકારી,  સાક્ષીઓ, સ્થળ ના માબલક જની 

હાજરીમા ંઝર્તી કરવામા ંઆવેલ હતી એ બધા ની સહીઓ અચકૂ મેળવી લેવાની રહિેે. 



• ઝર્તી ની કાવાડહી પણૂડ થયા પછી, ઝર્તી વોરંટ ની મળૂ પ્રશત ઇસ્ય ુકરના અશધકાર ને 

પરત આપવાનો રહિેે અને એ સાથે ઝર્તી ની રીપોટડ  પણ આપવાની રહિેે. જે 

અશધકારીઓ એ ઝર્તી મા ંભાગ લીધો હોય એમના નામો વોરંટની પાછળ લખવા જોઈએ. 

• ઝર્તી વોરંટ ઇસ્ય ુકરનાર અશધકારીએ ઝર્તી વોરંટ ની રજીસ્ટર મા ંનોંધ કરવી જોઈએ 

અને ઝર્તી પછી જે વોરંટો પાછા આવ્યા હોય એની પણ નોંધ કરવી જોઈએ એ રીત ે

એનો સમગ્ર રેકર્ડ રાખવુ ંજોઈએ. 

• પચંનામા અને એની સાથે ની યાદી અને અન્ટ્ય દસ્તાવેજો ની નકલો ઝર્તી પછી સ્થળ 

ના માબલક/ સાચવનાર ને આપવી જોઈએ અને એ મળ્યાની સહી એમની પાસેથી મેળવી 

લેવી જોઈએ. 

 
પ્ર. 13. શુ ંCGST/SGST ના અર્ધકારી અન્ટ્ય પદરસ્સ્થર્તઓ મા ંધધંા ના સ્થળે પ્રવેશ 
કરી શકે  છે? 
ઉત્તર. હા, CGST/SGST કાયદાની કલમ ૬૫ ની જોગવાઈઓ હઠેળ પણ પ્રવેિ કરી િકે 
છે.કાયદા ની આ જોગવાઈ ના આધારે CGST/SGST ની ઓર્ીટ પાટી અથવા C&AG અથવા 
ચાટડર્ડ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ જેની શનમણુકં CGST/SGST કાયદા ની કલમ 66 હઠેળ કરવામા ંઆવી હોય, 
એમને કોઈ પણ વ્યન્તત ના ધધંાના સ્થળે વોરંટ શવના ઓર્ીટ,ચકાસણી,ખરાઈ કરવા માટે અને 
મહસેલુ શવભાગ ના ડહતો જળવાઈ િકે એ માટે  ત્યા ંજવા ની  પરવાનગી અપાયેલ છે. જો કે 
આના માટે CGST/SGST ના કશમશ્નર નો હોદ્દો ધરાવતા અશધકારીએ  લેબખત અશધકૃતતા આપેલ 
હોવી જોઈએઆ જોગવાઈ હઠેળ વેરા પાત્ર વ્યન્તત ના નડહ નોધાયેલ ધધંા ના મખુ્ય સ્થળ 
અથવા વધારાના સ્થળ ઉપર જવા માટે છે જ્યા ંએમના ડહસાબી ચોપર્ાઓ, દસ્તાવેજો, કમ્પ્યટુર 
શવગેરે રાખવામા ંઆવેલ હોય જેના દ્વારા વેરા પાત્ર વ્યન્તતના ડહસાબોનુ ંઓર્ીટ અને ખરાઈ કરી 
િકાય. 
 
પ્ર. 14. “જપ્તી” શબ્િ નુ ંશુ ંઅથડ છે ? 
ઉત્તર. મોર્ેલ GST કાયદા મા ંજપ્તી િબ્દ ની શવશિષ્ટ્ટ વ્યાખ્યા આપી નથી. કાયદા ની લેન્તસકન 
ડર્તિનરી મજુબ, જપ્તી એક પ્રકાર ની એવી પ્રડક્રયા છે જેના દ્વારા  કોઈ અશધકારી દ્વારા કાયદાકીય 
પ્રડક્રયા હઠેળ શમલકત નો કબ્જો લઈ લેવામા ંઆવે છે. સામાન્ટ્ય રીતે આનો અથડ છે શમલકત નો 
કબ્જો બળજબરી થી માબલક  ની સમ્મતી શવના લેવામા ંઆવે છે અથવા જેની પાસ ેકબ્જો હોય 
અને એ કબ્જો છોર્વા માટે ઈચ્છા ધરાવતો નડહ હોય. 



પ્ર. 15.  શુ ંGST કાયિા હઠેળ માલ અને વાહન ની અટકાયત કરવાની સત્તા મળે 
છે? 
ઉત્તર. હા, CGST/SGST કાયદા ની કલમ 129 હઠેળ અશધકારી ને માલ સાથે વાહન (જેમ કે 
રક, અને અન્ટ્ય પ્રકાર નો વાહન જેના દ્વારા માલ લઈ જવા મા ંઆવે છે)  અટક કરવાની સત્તા 
મળેલ છે. આ કાયડવાહી માલ ને એક સ્થળ થી બીજા સ્થળે લઈ જતી વખતે અથવા માગડમા ં
સગં્રડહત કરવામા ંઆવેલ હોય જે કાયડ  CGST/SGSTકાયદા ની જોગવાઈ ઓ નુ ંભગં કરતી 
હોય. જે માલ સગં્રડહત કરવામા ંઆવ્યો હોય પણ ડહસાબી ચોપર્ાઓ મા ંબતાવાયેલ નડહ હોય 
એ માલ પણ અટક મા ંલઈ િકાય છે. આ પ્રકારે અટકાયત કરેલ માલ અને વાહન લાગ ુપર્તી 
ટેક્ષ ની રકમ ની ચકુવણી પછી અથવા એટલી જ રકમ ની બાહેંધરી અપાય પછી મતુત કરવામા ં
આવે છે. 
 
પ્ર. 16. કાયિા મજુબ જપ્તી અને અટકાયતમા ંશુ ંતફાવત છે? 
ઉત્તર. શમલકતની માબલકી ધરાવતી વ્યન્તત અથવા જે વ્યન્તત માલનો કબજો ધરાવતી હોય તેન ે
પાછી આપવાનો ઇનકાર કરવુ ંઅથવા જે વ્યન્તત કાયદા ના આદેિ/નોટીસ મજુબ કોઈ ખાસ 
સમય આપવાનો ઇનકાર કરવુ ંએને અટકાયત કહવેામા ંઆવે છે. શવભાગ દ્વારા ખરી રીતે લીધેલ 
માલ ના કબ્જા ને જપ્તી કહવેાય છે.અટકાયત નો આદેિ એવા સજંોગોમા ંકરવામા ંઆવે છે 
જયારે િકંા હોય કે આ માલ જપ્તી કરવા જેવુ ંછે. તપાસ પછી એ પ્રકાર નો વ્યાજબી શવશ્વાસ 
જણાવાય કે માલ જપ્ત કરવા યોગ્ય છે ત્યારે જપ્ત કરવામા ંઆવે છે. 
 
પ્ર.17. ઝર્તી અને જપ્તી ના અનસુધંાને GST કાયિા મા ંક્યા ંપ્રકાર ની સલામર્તઓ 
આપેલ છે? 
ઉત્તર. ઝર્તી અને જપ્તી ના અનસુધંાને CGST/SGST  કાયદા ની કલમ 67 હઠેળ સત્તાઓ 

અમકુ સ્લામતીઓ આપેલ છે જે નીચે મજુબ છે: 
I. જપ્ત કરાયેલ માલ અથવા દસ્તાવેજો તપાસ માટે  આવશ્યક હોય એના કરતા 

વધ ુસમય સધુી પોતાની પાસે રાખવા નડહ. 

II. જે વ્યન્તત ના કબ્જામા ંથી દસ્તાવેજો જપ્ત  કરાયા હોયતે વ્યન્તત દસ્તાવેજો ની 

ફોટોકોપીઓ મેળવી િકે છે. 

III. જપ્ત કરાયેલ માલ માટે, જપ્તી પછી ના 6 મડહના ની અંદર નોટીસ આપવામા ં

નડહ આવે, તો જે વ્યન્તત ના કબ્જા મા ંથી માલ જપ્ત કયો હોય એને પરત આવી 



દેવુ.ં આ 6 મડહના નો સમય વ્યાજબી કારણો જણાવીને વધ ુમા ંવધ ુમહત્તમ વધ ુ

6 મડહના માટે લબંાવી િકાય છે. 

IV. જપ્તી કરનાર અશધકારીએ જપ્ત કરાયેલ માલ ની નોંધ અને શવગતો નોંધી લેવી 

જોઈએ. 

V. અમકુ શે્રણી ની વસ્તઓુ ને CGST શનયમો જણાવેલ છે (જેમ કે નષ્ટ્ટ થતી વસ્તઓુ, 

જોખમી વસ્તઓુ) એમનો શનકાલ જપ્ત કરાયા પછી તરત જ કરી િકાય છે. 

VI. કોર્  ઓફ ડક્રમીનલ પ્રોસીજર 1973 ની જોગવાઈઓ ઝર્તી અને જપ્તી ના  પ્રસગંો 

એ લાગ ુપર્િે. જો કે કોર્ ઓફ ડક્રમીનલ પ્રોસીજર કોર્ ની કલમ 165 ની પેટા 

કલમ (5) સદંભે સધુારો કરવામા ંઆવ્યો છે. આ સધુારા મજુબ ઝર્તી દરશમયાન 

મળેલ રેકર્ડ ની નકલો નજીક ના મેત્જસ્રેટ જે ને ગનુા નુ ંસજં્ઞાન લેવા સત્તા ધરાવે 

છે એમને મોકલવાના બદલે એ રેકર્ડ શપ્રન્ટ્સીપલ કશમશ્નર/CGST ના 

કશમશ્નર/SGST ના કશમશ્નર ને મોકલી આપવાની રહિેે. 

પ્ર.18. રાન્ટ્સપોટડ  દ્વારા વેરા પાત્ર માલ લઈ જતી વખતે શુ ંકોઈ ર્વશેર્ િસ્તાવેજો 
સાથે રાખવા આવશ્યક છે? 
ઉત્તર. CGST/SGST કાયદા ની કલમ ૬૮ હઠેળ ની જોગવાઈઓ મજુબ જે કોઈ વ્યન્તત વહન 
દ્વારા માલનુ ંપડરવહન કરે છે જેની ડકમત શનધાડડરત ડકમત કરતા વધ ુહોય તો એ વ્યન્તતએ 
જણાવેલ દસ્તાવેજો સાથે રાખવા આવશ્યક છે. 
 
પ્ર. 19. “ધરપકર્” શબ્િ નુ ંશુ ંઅથડ છે ? 
ઉત્તર. CGST/SGST કાયદામા ંધરપકર્ની વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી નથી. જો કે કાયદાકીય 
જાહરે કરાયેલ ચકુાદાઓ મજુબ ‘કોઈ વ્યન્તત ને કાયદેસર આદેિ અથવા ઓથોરીટી હઠેળ 
જાપ્તામા ંરાખવો. અન્ટ્ય િબ્દો મા ંકહીએ તો સક્ષમ સત્તાશધકારી દ્વારા ધરપકર્ કરી કોઈ વ્યન્તત 
ની સ્વતન્ટ્ત્રતા લઈ લેવી અથવા વોરંટ ના આધારે ધરપકર્ કરવી. 
 
પ્ર. 20. યોગ્ય  અર્ધકારી  CGST/SGST   કાયિા હઠેળ કોઈ વ્યસ્તત ની ધરપકર્ 
કરવાની સત્તા ક્યારે આપી શકે? 
ઉત્તર. CGST/SGST   કશમશ્નર CGST/SGST અશધકારી ને કોઈ વ્યન્તત ની ધરપકર્ કરવાના 
આદેિ આપી િકે છે જયારે કશમશ્નર ને માનવાનુ ંકારણ હોય કે એ વ્યન્તતએ કોઈ ગનુો કયો છે 
જેના લીધે એને CGST/SGST   કાયદા ની કલમો 132 (1) (a)(b)(c)(d) અથવા કલમ 132 



(2) હઠેળ સજા થી િકે છે. અનો સ્પષ્ટ્ટ અથડ છે કે કોઈ વ્યન્તત ની ધરપકર્ ત્યારે જ થઈ િકિે 
જયારે એ વ્યન્તત એ 2 કરોર્ અથવા  એનાથી વધ ુટેક્ષ ની ચોરી કરી હોય  અથવા આ પહલેા 
એને CGST કાયદા હઠેળ દોષી જાહરે કરાયેલ હોય. 
 
પ્ર.21. જે વ્યસ્તત ની ધરપકર્ CGST/SGST  કાયિા હઠેળ કરવામા ંઆવેલ હોય 
એમને ક્યા પ્રકારના ંસરુક્ષા ઉપાયો આપવામા ંઆપેલ છે? 
ઉત્તર. કાયદાની કલમ 69 હઠેળ ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત ને અમકુ સલામતીઓ આપવામા ં

આપેલ છે. જે નીચે મજુબ છે. 
a. જો કોઈ વ્યન્તત ની ધરપકર્ કોગ્નીઝેબલ ગનુા હઠેળ કરવામા ંઆવેલ હોય તો એમને  

ધરપકર્ ના કારણો લેબખતમા ંજણાવવાના રહિેે અને એ વ્યન્તત ને ધરપકર્ કરાયા 

પછી 24 કલાક ની અંદર મેત્જસ્રેટ સમક્ષ રજુ કરવાનો રહિેે: 

I. જો કોઈ વ્યન્તત ની  નોન કોગ્નીઝેબલ અને જામીન લાયક ગનુા માટે 

ધરપકર્ કરવામા ંઆવી હોય તો એ વ્યન્તત ને CGST/SGST ના નાયબ/ 

મદદનીિ કશમશ્નર જામીન ઉપર મતુત કરી િકે છે. આ પ્રકાર નો અશધકાર 

કશમશ્નર એ પ્રમાણે જ ઉપયોગ કરી િકે છે જે રીતે કોર્ ઓફ ડક્રમીનલ 

પ્રોસીજર ની કલમ 436 હઠેળ પોલીસ સ્ટેિન ના અશધકારી ને સત્તા 

આપવામા ંઆવેલ છે. 

II. બધા પ્રકાર ની ધરપકર્ો કોર્ ઓફ ડક્રમીનલ પ્રોસીજર 1973 ની ધરપકર્ 

ની જોગવાઈ ઓ મજુબ કરવામા ંઆવિે. 

 
પ્ર. 22 . ધરપકર્ કરતી વખતે કઈ સાવરે્તીઓ ને ધયાન મા ંરાખવુ ંજોઈએ? 
ઉત્તર. ધરપકર્ અને એની પ્રડક્રયાઓ માટે કોર્ ઓફ ડક્રમીનલ પ્રોસીજર 1973 (1974 નો 2)ની 
જોગવાઈઓનુ ંચસુ્તપણે પાલન કરવુ ંજોઈએ. એ માટે એ આવશ્યક છે કે બધા જ CGST/SGST 
અશધકારીઓ ને કોર્ ઓફ ડક્રમીનલ પ્રોસીજર 1973 ની જોગવાઈ ઓ ની માડહતી હોવી જોઈએ. 
 
 સી. આર. પી. સી. 1973 ની કલમ 57 ને ધયાન મા ંલેવુ ંઆવશ્યક છે, જે મજુબ જે વ્યન્તત ની 
ધરપકર્ વોરંટ શવના કરવામા ંઆવી હોય એ વ્યન્તત ને લાબંા સમય સધુી કબ્જામા ંરાખી નહી  
િકાય. જો કોઈ કેસમા ંએ વ્યાજબી હોય તો પણ એ જાપ્તો  24 કલાક થી વધ ુનડહ હોવુ ંજોઈએ 
(જેમા ં મેત્જસ્રેટ સધુી લઈ જવાના સમયને બાદ કરવાનો રહિેે )આ સમય દરશમયાન સી. 



આર.પી.સી. ની કલમ 56 ની જોગવાઈ હઠેળ જે વ્યન્તત ની ધરપકર્ વોરંટ શવના કરવામા ંઆવી 
હોય એ વ્યન્તત ને ન્ટ્યાશયક અશધકાર ક્ષેત્ર ધરાવતા મેત્જસ્રેટ સમક્ષ મોકલી આપવુ ંજોઈએ. 
 
એક ખબુ જ અગત્ય નો  ચકુાદો જે ર્ી. કે.બાસ ુશવરુદ્ સ્ટેટ ઓફ વેસ્ટ બેન્ટ્ગાલ નો છે જે 1997 
(1) સપુ્રીમ કોટડ  416 મા ંરીપોટડ  કરાયેલ છે. જેમા ંનામદાર સપુ્રીમ કોટે ધરપકર્ કરતી વખતે 
ડદિા શનદેિ જાહરે કયાડ હતા. જો કે એ પોલીસ સદંભે છે પણ ધરપકર્ કરતી વખતે બધા જ 
શવભાગો માટે એનો અમલ કરવુ ંઆવશ્યક છે જમને ધરપકર્ કરવાની સત્તા અપાયેલ છે. જે 
નીચે મજુબ છે.  

i. જે પોલીસ અશધકારી ધરપકર્ કરી રહલે હોય અથવા પછૂપરછ કરી રહલે હોય એ 

અશધકારીએ સ્પષ્ટ્ટ રીતે જોઈ િકાય એ રીત નો પોતાની ઓળખ ધરાવતો નામ અન ે

હોદ્દા સાથે નો ઓળખપત્ર લગાર્ેલ હોવુ ંજોઈએ.જે અશધકારી ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત 

ની પછૂપરછ કરી રહ્યો હોય એમણે પોતાની બધી જ બધી શવગતો રજીસ્ટર મા ંનોંધવી 

જોઈએ. 

ii. જે પોલીસ અશધકારી ધરપકર્ કરી રહ્યો હોય એમણે ધરપકર્ કરતી વખતે ધરપકર્ 

મેમો બનાવવુ ંજોઈએ. આ મેમો ને ઓછા મા ંઓછા એક વ્યન્તતએ સહી કરેલ હોવી 

જોઈએ, જે ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત ના કુટંુબ નો સભ્ય હોઈ િકે અથવા એ શવસ્તાર 

નો નામાડંકત વ્યન્તત હોઈ િકે જે શવસ્તારમાથંી ધરપકર્ કરવામા ંઆવેલ હોય. એમા ં

ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત ની પણ તારીખ અને સમય સાથે સહી હોવી જોઈએ. 

iii. જે વ્યન્તત ની ધરપકર્ કરી હોય અથવા અટકાયત કરી પોલીસ સ્ટેિન મા ંપછુપરછ 

માટે લાવવામા ંઆવેલ હોય અથવા પોલીસ ના લોક અપ મા ંરાખવામા ંઆવ્યુ ંહોય, 

એ વ્યન્તત ને પોતાના શમત્ર અથવા કુટંુબના સભ્ય,અથવા અન્ટ્ય વ્યન્તત જે ડહત 

ધરાવતો હોય એને ધરપકર્ સદંભે માડહતી અપાવવાનો અશધકાર ધરાવે છે. જે માડહતી 

બને એટલી ઝર્પ થી આપવી જોઈએ અન ેએ માડહતી મા ંધરપકર્ ના સ્થળ શવષ ે

પણ જણાવવુ ંજોઈએ. પણ જો ધરપકર્ ના મેમો મા ંધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત ના શમત્ર 

અથવા કુટંુબ ના સભ્ય ની સહી હોય તો માડહતી આપવી આવશ્યક નથી . 

iv. જે વ્યન્તત ની ધરપકર્ કરી હોય એના સમય, ધરપકર્ના સ્થળ અને જે જગ્યાએ 

ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત ને રાખવામા ંઆવેલ હોય એ બધી માડહતી ધરપકર્ કરાયેલ 

વ્યન્તત જ્યા ંરહતેી હોય અથવા એના સબંશંધઓ અથવા શમત્રો જે શવસ્તાર મા ંરહતેા 



હોય એ શવસ્તાર ના જીલ્લા અથવા િહરે મા ંજીલ્લા ની કાયદાકીય મદદ પરૂી પાર્નાર 

સસં્થા દ્વારા એ શવસ્તાર ના પોલીસ સ્ટેિન ને ધરપકર્ કરાયા ના 8 થી 12 કલાક 

દરશમયાન તાર દ્વારા માડહતી મોકલી આપવાની રહિેે. 

v. જે સ્થળે ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તતને રાખવામા ંઆવલે હોય એની માડહતીની નોંધ ત્યા ં

મકુાયેલ ર્ાયરીમા ંકરવી જોઈએ. એમા ંએના ક્યા ંશમત્ર ને ધરપકર્ ની માડહતી અપાઈ 

છે એ પણ જણાવવુ ંજોઈએ અને ધરપકર્ કરનાર પોલીસ અશધકારી ની સપંણૂડ શવગતો 

નામ સાથે લખવી જોઈએ જેની કસ્ટર્ી મા ં ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત ને રાખવામા ં

આવેલ હોય. 

vi. જો ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત શવનતંી કરે કે તેની તપાસ કરાવવામા ંઆવે અને એને 

ધરપકર્ દરશમયાન થયલે નાની મોટી ઈજાઓ ને નોંધવામા ંઆવે તો એને નોંધવી 

જોઈએ. આ પ્રકાર નો તપાસ મેમો બનાવી ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત અને પોલીસ 

અશધકારીએ એની ઉપર સહી કરવાની રહિેે અને એની નકલ ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત 

ને આપવાની રહિેે. 

vii. ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત ની કસ્ટર્ી દરશમયાન પ્રત્યેક 48 કલાકે મેર્ીકલ તપાસ થવી 

જોઈએ. એ તપાસ પેનલમા ંરહલે અનભુવી ર્ોતટરોએ કરવી જોઈએ. જે ર્ોકટરો ની 

શનમણુકં રાજ્ય સરકાર ના સ્વાસ્થ્ય શવભાગ ના ર્ાયરેતટરે અથવા કેન્ટ્દ્ર િાશસત પ્રદેિના 

ર્ાયરેતટર દ્વારા થવી જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય શવભાગે આ પ્રકારની પેનલોની રચના તાલકુા 

અને જીલ્લાઓ માટે કરવી જોઈએ. 

viii. બધાજ દસ્તાવેજોની નકલો જેમા ંધરપકર્ મેમો પણ સામેલ હોય, જે ઉપર જણાવેલ 

છે, એ મેત્જસ્રેટ ને એમના રેકર્ડ માટે મોકલી આપવા જોઈએ. 

ix. પછૂપરછ દરશમયાન ધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તત પોતાના વકીલ સાથે મળી િકે એ માટે 

પરવાનગી આપવી જોઈએ, જો કે પછુપરછ ના સપંણૂડ સમય માટે પરવાનગી 

આપવાની નથી. 

x. બધા જ જીલ્લાઓ અન ેરાજ્ય વર્ા મથકો ઉપર પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમ બનાવવો જોઈએ 

જ્યા ંધરપકર્ કરાયેલ વ્યન્તતઓની માડહતી, ધરપકર્ અને કસ્ટર્ી સ્થળ ની માડહતી 

ધરપકર્ કરનાર અશધકારીએ ધરપકર્ પછી ના 12 કલાક દરશમયાન મોકલી આપવાની 



રહિેે. આ માડહતી જે તે પોલોસ સ્ટેિન ના નોટીસ બોર્ડ ઉપર સ્પષ્ટ્ટ રીતે દેખાય એ 

રીતે મકુવાની રહિેે. 

 
પ્ર. 23. CBEC મા ંધરપકર્ માટે ક્યા ંદિશા ર્નિેશો મખુ્ય રૂપે આપવામા ંઆવ્યા 
છે? 
ઉત્તર. ધરપકર્નો શનણડય બધાજ કેસો મા ંજુદી જુદી રીતે કેસ ની બાબતો ને ધયાન મા ંરાખી 
કરવામા ંઆવે છે. જેમ કે, ગનુા નો પ્રકાર અને ગમ્ભીરતા, ટેક્ષ ની રકમ જે છપાવેલ છે અથવા 
ખોટી રીતે કે્રર્ીટ મેળવી છે, પરુાવાઓ નો પ્રકાર અને એની ગણુવત્તા, પરુાવા સાથે છેર્છાર્ સાથે 
ની િક્યતાઓ અથવા સાક્ષીઓ ઉપર પ્રભાવ પાર્વાની િક્યતા, તપાસ મા ંસહકાર શવગેરે છે. 
ધરપકર્ કરવાની સત્તા નો ઉપયોગ ધયાન પવૂડક બધા પાસાઓ ને અને કેસ ની હકીકતો ને ધયાન 
મા ંરાખી ને કરવો જોઈએ જેમા ંશનમ્ન નો સમાવેિ કરી િકાય છે. 

i. ખાત્રી કરી લેવી જોઈએ કે ગનુા ની તપાસ યોગ્ય રીતે થઈ છે. 

ii. એ વ્યન્તત ને ભાગી જવાથી રોકવુ ંજોઈએ. 

iii. જે કેસોમા ંમાલની સગંડઠત દાણચોરી થતી હોય અથવા કસ્ટમ ર્યટુી ની ચોરી ના 

ઉદે્દશ્ય થી માલ ને છપાવી રખાયુ ંહોય. 

iv. માસ્ટર માઈન્ટ્ર્સ અથવા મખુ્ય ઓપરેટસડ જે બનાવટી કંપનીઓ અથવા બનાવટી 

વ્યન્તતઓ ઉભા કરી બેનામી આયાત શનકાસ કરતા હોય. 

v. જયારે ટેક્ષ ચોરી નોઉદે્દિ સ્પષ્ટ્ટ રીતે દેખાતો હોય અને ગનુો કરવાના તત્વો હાજર 

હોય અને ગનુાડહત માનસ ધરાવતી વ્યન્તત હોય. 

vi. પરુાવા સાથે છેર્છાર્ ને રોકી િકવાની િક્યતા નડહ હોય. 

vii. સાક્ષીઓ ને પ્રભાશવત કરતા હોય અથવા ધમકીઓ આપતા હોય અને 

viii. મોટા પ્રમાણ મા ંટેક્ષ ની ચોરી અથવા સેવા વેરા ની ચોરીહોય જે ઓછામા ંઓછી 

એક કરોર્ રૂશપયા થી વધ ુહોય. 

 
પ્ર. 24. કોગ્નીઝેબલ ગનુો શુ ંછે? 
ઉત્તર. સામાન્ટ્ય રીતે સી. આર. પી. સી. ની જોગવાઈઓ મજુબ ગભંીર પ્રકાર નો ગનુો જેમા ં
પોલીસ અશધકારી શવના વોરંટ  આરોપી ની ધરપકર્ કરી િકે છે અને કોઈ પણ કોટડ  ની  
પરવાનગી સાથે અથવા પરવાનગી શવના ગનુા ની તપાસ િરુ કરી િકે છે. જો કે GST એક 



શવિેષ કાયદો છે જેના માટે ફતત અશધકારીઓ આ કાયદા ની જોગવાઈઓ ને આધીન રહીને આ 
પ્રકાર ની સત્તા નો ઉપયોગ ઉપર જણાવેલ મજુબ કરી િકે છે. 
 
પ્ર. 25. નોન કોગ્નીઝેબલ ગનુો શુ ંછે? 
ઉત્તર. નોન કોગ્નીઝેબલ ગનુો એટલે ઓછી ગમ્ભીરતા ધરાવતો ગનુો છે જેમા ંપોલીસ અશધકારી 
ને વોરંટ શવના ધરપકર્ કરવાની સત્તા નથી અને કોટડ  ના આદેિ શસવાય પોલીસ તપાસ ની 
કાયડવાહી પણ િરુ કરી િકતી  નથી, શસવાય કે શવિેષ કાયદા મા ંઆ પ્રકાર ની સત્તા આપલે 
હોય. 
 
પ્ર. 26. CGST કાયિા હઠેળ કોગ્નીઝેબલ અને નોન કોગ્નીઝેબલ ગનુાઓ ક્યા ંછે? 
ઉત્તર. CGST કાયદા ની કલમ 132 મજુબ જે પ્રસગંોએ વેરા પાત્ર માલ અથવા સેવાઓ મા ંજે 
ટેક્ષ ની રકમ ની ચોરી કરાઈ હોય અથવા ઇન પટુ કે્રર્ીટ ખોટી રીતે મેળવેલ હોય અથવા ખોટી 
રીતે રીફંર્ મેળવેલ હોય, આ પ્રમાણે લીધેલ રકમ જો 5 કરોર્ થી વધ ુહોય તો એ કોગ્નીઝેબલ 
ગનુો ગણવામા ંઆવિે અને એ બબન જામીન પાત્ર ગનુો ગણાિે . અન્ટ્ય ગનુાઓ આ કાયદા 
હઠેળ નોન કોગ્નીઝેબલ ગનુાઓ ગણાિે અને એ જામીન પાત્ર ગનુાઓ ગણાિે. 
 
પ્ર. 27. યોગ્ય અર્ધકારી CGST કાયિા હઠેળ સમન્ટ્સ ક્યારે ઇસ્ય ુકરી શકે છે? 
ઉત્તર. CGST/SGST કાયદા ની કલમ 7૦ હઠેળ  CGST/SGST  અશધકારી ને સત્તત આપવામા ં
આવી છે જે મજુબ એ કોઈ વ્યન્તત ને સમન્ટ્સ મોકલી એની સમક્ષ રૂબરૂ હાજર થવા જણાવી િકે 
છે  અને પરુાવા અથવા દસ્તાવેજો રજુ કરવા જણાવી િકે છે. અને જે અશધકારી તપાસ કરી 
રહ્યો છે એ અશધકારી તપાસ ના અનસુધંાને અન્ટ્ય વસ્તઓુ માગંી િકે છે. આ પ્રકારનુ ંસમન્ટ્સ 
દસ્તાવેજો અથવા અન્ટ્ય વસ્તઓુ રજુ કરવા અથવા શવિેષ દસ્તાવેજો અને વસ્તઓુ અથવા 
બધાજ દસ્તાવેજો રજુ કરવા જણાવી િકે છે .અથવા એ વસ્તઓુ રજુ કરવા જણાવી િકે છે જે 
એ વ્યન્તત ના કબ્જા હઠેળ હોય જેને સમન્ટ્સ મોકલાયુ ંહોય . 
 
પ્ર. 28. સમન્ટ્સ પ્રાપ્ત કરનારની શુ ંજવાબિારીઓ છે? 
ઉત્તર. જે વ્યન્તત ને સમન્ટ્સ મોકલવામા ંઆવ્યુ ંહોય એમના માટે કાયદાકીય રીતે પોતે અથવા 
યોગ્ય પ્રશતશનશધ દ્વારા હાજર રહવે ુ ંફરજીયાત છે. અને એ અશધકારી સમક્ષ ખરી રજૂઆત કરવા 
બધંાયેલ છે. એ શવષય માટે જે તપાસ નો શવષય છે જેના માટે આવશ્યક દસ્તાવેજો  અથવા 
વસ્તઓુ રજુ કરવી જોઈએ જે શવષે એમને સમન્ટ્સ મોકલાવ્યુ ંછે. 
 



પ્ર. 29. સમન્ટ્સ મળ્યે થી હાજર નદહ થવાય તો એના શુ ંપદરિામ આવે ? 
ઉત્તર. જે અશધકારીએ સમન્ટ્સ મોકાવ્યુ ં હોય એની સમક્ષ ની કાયડવાહી  ન્ટ્યાશયક કાયડવાહી 
માનવામા ંઆવે છે. જો કોઈ વ્યન્તત સમન્ટ્સ મળ્યે થી યોગ્ય કારણ આપ્યા શવના હાજર નડહ 
થાય તો એની સામે ઈ. પી. કો. ની કલમ 174 હઠેળ પગલા લઈ િકાય છે. જો એ સમન્ટ્સ ની 
બજવણી ટાળવા છપાતો રહ ેતો એની સામે ઈ. પી. કો. ની કલમ 172 હઠેળ પગલા લઈ િકાય 
છે, અને જો એ માગંણી મજુબ ના દસ્તાવેજો અથવા ઈલેતરોશનક રેકર્ડ નડહ રજુ કરે તો એની 
સામે ઈ. પી. કો. ની કલમ 175 હઠેળ પગલા લઈ િકાય છે. જો એ ખોટા પરુાવાઓ રજુ કરે તો 
એની સામે ઈ. પી. કો. ની કલમ 193 હઠેળ પગલા લઈ િકાય છે. વધ ુમા ંજો એ વ્યન્તત 
CGST/SGST અશધકારી સમક્ષ હાજર નડહ રહ ે જેમણે સમન્ટ્સ ઇસ્ય ુ કયુું હોય તો એમની 
ઉપરCGST/SGST કાયદા ની કલમ 122 (૩) (d) હઠેળ  25OOO હજાર રૂશપયા સધુનુ ં દંર્ 
ફટકારી િકાય છે. 
 
પ્ર. ૩૦.  સમન્ટ્સ ઇસ્ય ુકરવા માટે ક્યા ંદિશા ર્નિેશો આપવામા ંઆવેલ છે.? 
ઉત્તર. નાણા મતં્રાલય ના મહસેલુી શવભાગ હઠેળ ધ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ એતસાઈઝ એન્ટ્ર્ કસ્ટમ 
શવભાગે સમયાન્ટ્તરે ડદિા શનદેિો બહાર પાર્યા છે જેથી જોગવાઈઓ નો દુરુપયોગ નડહ થાય. 
એમના મખુ્ય  ડદિા શનદેિો નીચે મજુબ  છે.  

i. જયારે કરદાતા સહયોગ નડહ આપતો હોય ત્યારે જ છેલ્લા ઉપાય તરીકે 

સમન્ટ્સ મોકલાવવુ ંજોઈએ અને આ કલમ નો ઉપયોગ મેનેજમેન્ટ્ટ ના ઉચ્ચ 

અશધકારીઓ માટે નડહ કરવો જોઈએ. 

ii. સમન્ટ્સ ની ભાષા ઉગ્ર અથવા કાયદાકીય નડહ હોવી જોઈએ જેના લીધ ેસમન્ટ્સ 

મેળવનાર બબન જરૂરી તણાવ અનભુવ કરે અથવા િરમજનક પડરન્સ્થશતમા ં

મકુાય; 

iii. સશુપ્રન્ટ્ટેન્ટ્ર્ેન્ટ્ટ સમન્ટ્સ ઇસ્ય ુ કરતા પહલેા ઉપરી અશધકારી થી લેબખત 

પરવાનગી મેળવવી જોઈએ. એ અશધકારી મદદનીિ કશમશ્નરથી ઓછો હોદ્દો 

ધરાવતા ંનડહ હોવા જોઈએ. સમન્ટ્સ ઇસ્ય ુકરવા માટે ના કારણો ની લેબખત 

નોંધ કરવી જોઈએ. 

iv. જે સજંોગોમા ંઓપરેિનલ કારણો ને લીધે પરવાનગી મેળવવી િક્ય નડહ 

હોય એ સજંોગો મા ંમૌબખક અથવા ટેલીફોન દ્વારા પરવાનગી મેળવી લેવી 



જોઈએ અને એની લેબખતમા ંનોંધ કરવી જોઈ અને આ પરવાનગી બાબત 

વહલેી તકે માડહતગાર કરવુ ંજોઈએ; 

v. બધા જ કેસોમા ંજયારે સમન્ટ્સ ઇસ્ય ુકરાયા હોય ત્યારે સમન્ટ્સ ઇસ્ય ુકરનાર 

અશધકારીએ પોતાની રીપોટડ   રજુ કરવી જોઈએ અથવા કેસ ફાઈલ મા ંઆ 

બાબતની કાયડવાહી ની ટૂંકી નોંધ લખી અશધકારી સમક્ષ રજુ કરવી જોઈએ 

જે સમન્ટ્સ ઇસ્ય ુકરવા માટે અશધકાર ધરાવતો હોય. 

vi. મોટી કમ્પનીઓના વડરષ્ટ્ઠ અશધકારીઓ જેમ કે CEO, CFO, અથવા જનરલ 

મેનેજર અથવા જાહરે કે્ષત્ર ના અશધકારીઓને પહલેી વખત સમન્ટ્સ નડહ 

મોતલ્વવુ ંજોઈએ. જયારે તપાસ પછી એમની સરં્ોવણી ના સકેંત મળતા હોય 

કે એમણે લીધેલ શનણડય થી સરકારી શતજોરી ને નકુસાન થયેલ છે તો જ  

એમને સમન્ટ્સ  મોકલવુ ંજોઈએ. 

 
પ્ર. ૩૧.  સમન્ટ્સ ઇસ્ય ુકરતી વખતે ક્યા ંપ્રકાર ની સાવરે્તી રાખવી જોઈએ? 
ઉત્તર.  કોઈ વ્યન્તતને સમન્ટ્સ ઇસ્ય ુકરતી વખતે સામાન્ટ્ય રીતે નીચે મજુબની સાવચેતી રાખવી 
જોઈએ. 

i. જયારે વ્યાજબી જણાત ુ ંનડહ હોય ત્યારે સમન્ટ્સ અંગત હાજરી માટે ઇસ્ય ુનડહ 

કરવુ ં જોઈએ.સમન્ટ્સ ઇસ્ય ુ કરવાના અશધકારનો ત્યારે જ ઉપયોગ કરવો 

જોઈએ જયારે તપાસ િરુ કરવામા ંઆવેલ હોય અને એ વ્યન્તત ની હાજરી 

ની જરૂર હોય. 

ii. સામાન્ટ્યતેઃ સમન્ટ્સ  વારંવાર નડહ મોકલવુ ંજોઈએ. જ્યા ંસધુી િક્ય હોય ત્યા ં

સધુી આરોપી અથવા સાક્ષીઓ ના શનવેદનો ઓછી હાજરીઓ મા ંલઈ લેવા 

જોઈએ . 

iii. સમન્ટ્સમા ંઅપાયેલ સમય ના મહત્વ ને સમજવુ ંજોઈએ. કોઈ પણ વ્યન્તતએ 

શનવેદન નોંધાવવા માટે વધ ુસમય બેસાર્ી રાખવુ ંનડહ જોઈએ શસવાય કે એ 

પહલેા જ ધયાન પવૂડક શનણડય કરેલ હોય  

iv. સામાન્ટ્યતેઃ શનવેદનો ઓફીસ ના સમય દરશમયાન નોંધવા જોઈએ , જો કે 

કેસની  પડરન્સ્થશત મજુબ અપવાદરૂપે સ્થળ અને સમય મા ંફેરફાર કરી િકાય 

છે. 



પ્ર. 32.  અર્ધકારીઓનો એવો કોઈ વર્ડ છે જેમની જરૂર CGST/SGST ના 
અર્ધકારીઓ ને મિિ માટે હોય? 
ઉત્તર. CGST/SGST કાયદાની કલમ 72 નીચે મજુબ ના અશધકારીઓ ને સત્તા આપવામા ંઆવી 
છે કે જે CGST/SGST ના અશધકારીઓ ને CGST/SGST કાયદાના અમલ માટે મદદ કરિે. 
જમણી શે્રણી નીચે મજુબ જણાવેલ છે. 

i. પોલીસ  

ii. રેલવે  

iii. કસ્ટમ્સ  

iv. રાજ્ય સરકાર, કેન્ટ્દ્ર સરકાર અને કેન્ટ્દ્ર િાશસત પ્રદેિોના અશધકારીઓ જે GST ની 

વસલુાતમા ંરોકાયેલ છે. 

v. રાજ્ય સરકાર, કેન્ટ્દ્ર સરકાર અને કેન્ટ્દ્ર િાશસત પ્રદેિોના અશધકારીઓ જે જમીન 

મહસેલુની વસલુાત મા ંરોકાયેલ છે. 

vi. તમામ ગ્રામ અશધકારીઓ  

vii. રાજ્ય સરકાર અથવા કેન્ટ્દ્ર સરકાર દ્વારા નોંધાયેલા અન્ટ્ય વગડ ના અશધકારીઓ.  

 
 

***** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



20. ગનુો, િંર્, ફોજિારી કાયડવાહી અને સયંોજન (સમાધાન) (મારં્વાળ)  
 
પ્ર.1. સી.જી.એસ.ટી./એસ.જી. એસ.ટી. કાયિા હઠેળના ર્નધાડદરત ગનુાઓ ક્યા ંક્યા ં
છે? 
ઉત્તર.1.  સી.જી.એસ.ટી./એસ.જી. એસ.ટી. કાયદાના પ્રકરણ 16મા ંગનુા તથા દંર્ને વ્યવન્સ્થત 
રૂપ આપવામા ંઆવેલ છે. આ અશધશનયમની કલમ 122 મા ંકલામ 21 ગનુ્ટ્હાની યાદી છે,  ધારા 
10 ની હઠેળ શનયત કરેલ શસવાયના દંર્ કરપાત્ર વ્યન્તત દ્વારા સમાધાનનો લાભ લેવા કરપાત્ર 
નથી. જે ગનુાઓ નીચે મજુબના છે.  

1). ભરતીય વગર/ખોટા ભરતીયાથી માલનો પરુવઠો આપવો 
2). માલનો પરુવઠો આપ્યા શવના ભરતીયો બનાવવુ ં 
3). ત્રણ માસથી વધ ુઉઘરાવેલો હોવા છતા ંકર જમા ન કરાવવો. 
4). 3 માસથી વધનુી મદુત માટે સી.જી.એસ.ટી. /એસ.જી. એસ.ટી. ધારાના ઉલ્લઘંનમા ં 

એકશત્રત કરવામા ંઆવેલ કર ચકુવણી નહીં કરવી 
5) સ્રોતમા ંકપાત કરાયેલા ટેતસની કપાત અથવા ઓછી કપાત અથવા કલમ 51 હઠેળ 

કપાયેલી રકમ જમા નડહ કરાવવી. 
6) કલમ 52 હઠેળ સ્રોત પર સગં્રડહત કર ની બબન સગં્રહ અથવા ઓછા સગં્રહ અથવા 

બબન ચકુવણી; 
7) સામાન અને / અથવા સેવાઓની વાસ્તશવક પ્રાધ્પ્ત શવના ઇનપટુ ટેતસ કે્રડર્ટનો 

ઉપયોગ / ઉપયોગ કરવો; 
8) કપટપવૂડક કોઈ ડરફંર્ મેળવવા; 
9) ઇનપટુ સેવાના ડર્ન્દ્સ્રબ્યટુર દ્વારા ઇનપટુ ટેતસ કે્રડર્ટની વહેંચણી / શવતરણ, કલમ 20 

નુ ંઉલ્લઘંન; 
10) ખોટી માડહતી આપવી અથવા નાણાકંીય નોંધો બનાવટી બનાવવી અથવા કર 

ચકુવણી ટાળવાના ઉદે્દિ સાથે બનાવટી ખાતાઓ / દસ્તાવેજો રજૂ કરવા; 
11) ટેતસ ચકૂવવા જવાબદાર હોવા છતા ંનોંધણી કરવામા ંશનષ્ટ્ફળતા; 
12) રત્જસ્રેિન માટે અરજી કરવાના સમયે અથવા પછીથી રત્જસ્રેિનની શવગતો અંગે 

ખોટી માડહતી આપવી. 
13) કોઇપણ અશધકારીને તેમની ફરજ બજાવવા માટે રોકવુ ંઅથવા અટકાવવુ;ં 
14) શનયત દસ્તાવેજો શવના માલ નુ ંપડરવહન કરવુ ં 
15) કરચોરી માટે ટૉનડઓવર છપાવવુ;ં 



16) કાયદામા ં શનડદિષ્ટ્ટ કરેલ રીતે એકાઉન્ટ્ટ / દસ્તાવેજો જાળવી રાખવામા ં શનષ્ટ્ફળતા 
અથવા અશધશનયમમા ં શનડદિષ્ટ્ટ સમયગાળા માટે ખાતાઓ / દસ્તાવેજો જાળવી 
રાખવામા ંશનષ્ટ્ફળતા; 

17) કોઇપણ કાયડવાહી દરશમયાન અશધશનયમ / શનયમોની િરતો મજુબ અશધકારીની   
જરૂડરયાત મજુબની માડહતી /દસ્તાવેજો રજુ કરવામા ં શનષ્ટ્ફળતા અથવા ખોટી 
માડહતી / દસ્તાવેજો રજૂ કરવા। 

18) જપ્ત કરવા માટેપાત્ર કોઈપણ માલ વેચવો, પડરવહન કરવો કે સગં્રહ કરવો. 
19) અન્ટ્ય વ્યન્તતની જીએસટીન નો ઉપયોગ કરીને ભરશતયુ ંઅથવા દસ્તાવેજ આપવા  
20) કોઈ મહત્વના પરુાવા સાથે ચેર્ા ંકરવા અથવા તેનો નાિ કરવો  
21) અશધશનયમ હઠેળ અટકાવેલ / જપ્ત કરેલ કે સકંળાયેલ માલનો શનકાલ કરવો / 

છપાવવો 
 

પ્ર.2.  િંર્ એટલે શુ?ં 
ઉત્તર. 2:  "દંર્" િબ્દને સી.જી.એસ.ટી. /એસ.જી. એસ.ટી. કાયદા વ્યાખ્યાશયત કરવામા ંઆવ્યો 
નથી, પરંત ુન્ટ્યાશયક સચુનો અને ન્ટ્યાયિાસ્ત્રના શસદ્ાતંોએ પ્રકૃશતની રચના કરી છે. 
 દંર્ એટલે : 

• કાયદા દ્વારા ચોક્કસ ગનુાના તહોમત બદલ લાદવામા ંઆવેલી કામચલાઉ સજા અથવા 
સજા તરીકે ચકુવવામા ંઆવતી રકમ 

        • કોઈપણ પક્ષકારે કાયદેસર રીતે જે કાયડ કરવા બધંાયેલા હોઈ તે કાયડ ના કરવુ ંઅને 
તેને માટે કાયદા અથવા કરાર દ્વારા લાદવામા ંઆવેલી સજા। 

 
પ્ર.3. િંર્  લાિવા મકતે  સામાન્ટ્ય રીતે શુ ંકાયડવાહી અનસુરવામા ંઆવે છે? 
ઉત્તર. :  દંર્ની વસલૂાત ચોક્કસ શિસ્ત પ્રણાલીને આધીન છે, જે ન્ટ્યાયિાસ્ત્ર પર આધાડરત છે, 
કુદરતી ન્ટ્યાયના શસદ્ાતંો અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર અને કરારોનુ ંસચંાલન કરતા શસદ્ાતંો. આવા 
સામાન્ટ્ય શિસ્તને અશધશનયમની કલમ 126 મા ંસ્થાશપત કરવામા ંઆવી છે. તદનસુાર- 

•  કારણ દિડક નોડટસ ની બજવણી શવના તેમજ યોગ્ય સનુાવણી શવના તેમજ જે વ્યન્તત 
ઉપર તહોમત મકુવામા ંઆવ્યુ ંહોઈ તેવી વ્યન્તત ને સાભંળ્યા શવના તેમજ આરોપોને 
રદબાતલ કરવાની તક આપ્યા શસવાય કોઈપણ દંર્ લાગ ુકરી િકાય નડહ  

•  કેસ ની હકીકતો અને સજંોગોની સપંણૂડતા પર સજાનો આધાર રાખવાનો છે. 
•  લાદવામા ંઆવેલો દંર્ કાયદાની જોગવાઇઓના ઉલ્લઘન ની માત્રા અને તીવ્રતા 

અથવા કાઠી શનયમો સાથ ેઅનરુૂપ હોવો જોઈએ.  



•  કાયદાના ભગં નો પ્રકાર સજાના હુકમમા ંસ્પષ્ટ્ટપણે દિાડવવો જોઈએ.  
•  કાયદા ની કઇ જોગવાઈઓ હઠેળ દંર્ લાદવામા ંઆવ્યો છે તે સ્પષ્ટ્ટ પણે જણાવવુ ં

જોઈએ.   
કલમ 126 વધ ુ સ્પષ્ટ્ટ કરે છે કે, ખાસ કરીને, કોઈ નોંધપાત્ર દંર્ માટેનીચેના  સજંોગોમા ં  
લાદવામા ંઆવિે નડહ : 

• કોઈ પણ ક્ષલ્લક મામલામા ં કે જ્યા ં રૂ. 5000/- થી ઓછી રકમ હોઈ તેવા કેસમા ં
જોગવાઇઓનુ ંઉલ્લઘન તરીકે વ્યાખ્યાશયત કરવામા ંઆવ્યુ ંછે અથવા 

• કાયદાની પ્રડક્રયાગત જરૂડરયાત, અથવા 
• દસ્તાવેજોમા ંસહલેાઈથી સધુારવા પાત્ર ભલૂ / ચકૂવણી (કાયદામા ંસ્પષ્ટ્ટતા કરવામા ં

આવેલી ભલૂ તરીકે કાયદામા ંસમજાવી), જે કપટ ઉદે્દિ અથવા કુલ બેદરકારી શવના 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

વધમુા,ં જ્યા ં શનયત રકમનો દંર્ અથવા એક શનશિત ટકાવારી CGST / SGST એતટમા ંપરૂી 
પાર્વામા ંઆવી છે, તે જ લાગ ુપર્િે. 
 
પ્ર.4. સી.જી.એસ.ટી./એસ.જી. એસ.ટી. કાયિા   આપેલ સજાની  માત્રા શુ ંછે? 
ઉત્તર. :  કલમ 122 (1) ની જોગવાઈઓ મજુબ  કોઈ પણ કરપાત્ર વ્યન્તત જે કલમ 122 મા ં
ઉલ્લેબખત કોઇ ગનુો કરે તેને દંર્ની સજા આપવામા ંઆવિે જે નીચેના પ્રમાણમા ંવધ ુહિે: 

• વળતરની કરની રકમ જે, છેતરપીંર્ી થી રીફંર્ તરીકે મેળવી, લેણી રકમ તરીકે લેવામા ં
આવે એવી રકમ જે કપાત કરેલી નથી અથવા એકશત્રત કરેલી નથી અથવા ઓછી 
કપાયેલી અથવા ઓછી એકશત્રત કરેલ  

•  રૂ. 10,000 / - 

વધમુા ંકલમ 122 (2) ની જોગવાઈઓ મજુબ કોઈ પણ નોંધાયેલ વ્યન્તત  જેણે  કર ચકૂવ્યો 
નથી અથવા કર ની રકમ કરતા ઓછી રકમની ચકુવણી કરી છે  તે દંર્ માટે જવાબદાર રહિેે 
જે આનાથી વધ ુહિે: 

• નડહ ચકુવેલ કરના 10% અથવા ઓછો ચકુવેલ કરના 10 % અથવા 

• રૂ. 10,000 / - 

 
 પ્ર.5.  કરપાત્ર વ્યસ્તત ર્સવાયના કોઈપિ વ્યસ્તત માટે કોઈ િંર્ની ર્નધાડદરત છે? 
ઉત્તર. : હા.  કલમ 122 (3)  ની જોગવાઈઓ મજુબ રૂ. . 25,000 / - સધુીની રકમ એવી 
કોઈપણ વ્યન્તત માટે જે-  



• દિાડવેલા માથંી કોઇપણ ને 21 ગનુાઓ કરવામા ંભાગ ભજવે અથવા મદદ કરે  

• જપ્તી માટે જવાબદાર હોય તેવા માલસાથે કોઈપણ રીતે (પ્રાપ્ત કરવાનુ,ં પરુવઠો 

પહોંચાર્વાનુ,ં સગં્રહ   અથવા પડરવહન કરવાનુ)ં 

• કાયદાના ઉલ્લઘંનમા ંસેવાઓ નો પરુવઠો અથવા સોર્ા કરે, 

• સમન્ટ્સ જારી કરનાર સત્તાશધકાર સમક્ષ હાજર થવામા ંશનષ્ટ્ફળ જાય છે, 

• ડહસાબના ચોપર્ામા ંવેચાણ માટે ભરશતયુ ંઅપવાનુ ં  અથવા ડહસાબના ચોપર્ા મજુબ 

ભારતીયો રજુ કરવામા ંશનષ્ટ્ફળ જાય.  

 
પ્ર.6. કોઈપિ ઉલ્લઘંન માટે જે િંર્ આપવામા ંઆવે છે,   સી.જી.એસ.ટી./એસ.જી. 
એસ.ટી. કાયિા હઠેળ કોઈ અલર્ િંર્ની ર્નધાડદરત કરવામા ંઆવી નથી તેવા 
સજંોર્ોમા ંકાયિાના ઉલ્લઘન માટે િંર્ ની શુ ંજોર્વાઈ કરવામા ંઆવેલી છે? 
ઉત્તર. સી.જી.એસ.ટી./એસ.જી. એસ.ટી.  કાયદાની કલમ 125 એ એવી જોગવાઈ કરે છે કે કોઈ 
પણ વ્યન્તત આ કાયદા હઠેળની કોઈપણ જોગવાઈનુ ંઉલ્લઘંન કરે છે અથવા આ અશધશનયમ 
હઠેળ કોઈ શનયમોનો ભગં કરે છે, જેના માટે કોઈ અલગ દંર્ની શનધાડડરત કરવામા ંઆવી નથી, 
તેને   રૂ. 25,000 / - નો દંર્ કરવામા ંઆવિે.  
 
પ્ર.6.  માન્ટ્ય િસ્તાવેજો ર્વના માલના પદરવહન માટે અથવા ર્ોપર્ામા ં  યોગ્ય 
રેકોર્ડ વર્ર હરેફેર  કરવાના પ્રયાસ માટે શુ ંકાયડવાહી થઇ શકાશે ? 
ઉત્તર. જો કોઈ વ્યન્તત કોઈ માલસામાનનુ ંપડરવહન કરે અથવા કોઈ પણ વસ્તનેુ હરેફેર દરમ્યાન 
કાયદા હઠેળ (એટલે કે ભરશતયુ ંઅને જાહરેાત) સબૂચત કરેલા દસ્તાવેજો શવના અથવા કોઈ પણ 
ચીજવસ્તઓુનુ ં વેચાણ  અથવા સગં્રહ કરે છે જે તેમના દ્વારા જાળવવામા ંઆવેલા ચોપર્ા  અથવા 
ખાતામા ંનોંધવામા ંઆવ્યા નથી, તો પછી આવા માલ કોઈ પણ વાહન સાથે અટકાયત માટે 
જવાબદાર રહિેે જેના પર તેઓ પડરવહન કરી રહ્યા ંછે. 
 
જ્યા ંમાણલક આવા પ્રકારનો  નો માલ લેવા માટે આર્ળ આવે ત્યારે  : - આ પ્રકારની 
ચીજો 100%  કર  તથા  100% પેનલ્ટી ચકૂવણી અથવા તેટલી જ રકમની જામીનગીરી ઉપર 
મતુત કરવામા ંઆવિે. . 
મડુકત માલના ડકસ્સામા,ં પેનલ્ટી માલના મલૂ્યના 2% અથવા રૂ. 25,000 / - જે ઓછ ંહોય તે 
લાગ ુપર્િે. 



જ્યા ંમાણલક આ પ્રકારનો માલ લેવા માટે આર્ળ ન આવે ત્યા:ં - આ પ્રકારની ચીજો 
માલના મલૂ્યના 50% જેટલી અને લાગ ુકર અથવા સમાન જામીનગીરી પરૂી પાર્વા પર ડરલીઝ 
કરવામા ંઆવિે. 
 
મડુકત માલના ડકસ્સામા,ં પેનલ્ટી માલના મલૂ્યના 5% અથવા રૂ .25,000 / - જે ઓછ ંહોય તે 
લાગ ુપર્િે.  
 
પ્ર.7. એવી યોજના માટે  અયોગ્ય હોવા છતા,ં કમ્પોણઝશન  યોજના પસિં કરનાર 
વ્યસ્તતને શુ ંિંર્ થઇ શકે? 
ઉત્તર. કલમ 10 (5) ની જોગવાઈઓ મજુબ  જે વ્યન્તતએ કમ્પોબઝિન યોજના હઠેળ ચકૂવણી 
કરી હોય તો તેને સશંમશ્રણ કરવા માટે લાયક ન હોવા તરીકે જોવા મળે  તો તે વ્યન્તતએ  
કાયદાની ની જોગવાઈઓ મજુબ તેના દ્વારા કરવેરા ચકૂવવાપાત્ર કરપાત્ર રકમ તરીકે દંર્ની 
જવાબદાર ગણાય છે. એક સામાન્ટ્ય કરપાત્ર વ્યન્તત અને તે આ પેનલ્ટી તનેા દ્વારા ચકૂવાયેલી 
કરને વધમુા ંવધ ુહિે. 
 
પ્ર.8.  જપ્તી (Confiscation) નો અથડ શુ ંછે? 
ઉત્તર. 'જપ્તી' િબ્દને અશધશનયમમા ં વ્યાખ્યાશયત કરવામા ં આવ્યો નથી. આ ખ્યાલ રોમન 
કાયદામાથંી આવ્યો છે જેમા ંતેનો અથડ એવો હતો કે તે સમ્રાટના હાથમા ંલવેાનો હતો, અને િાહી 
"ડફસ્સ" અથવા શતજોરીને  સ્થાનાતંડરત કરવાનુ ંહત ુ.ં િબ્દ "જપ્ત" એયારના લૉ લેન્તસકોનમા ં
વ્યાખ્યાશયત કરવામા ંઆવી છે  અને તે  મજુબ  "દંર્ના માધયમથી રાજ્યએ જપ્ત કરી હોઈ  તે 
રીતે  (ખાનગી શમલકત)નો  રાષ્ટ્રીય શતજોરીમા ંશવશનયોગ કરવો . 
 
ટૂંકા મા ં સરકારને માલ ની માબલકી હક્ક સ્થાનાતંર  થાય છે. 
 
પ્ર.9.  કયા સજંોર્ોમા ંજીએસટીટી / એસજીએસટી કાયિા હઠેળ માલ જપ્ત કરી 
શકાય? 
ઉત્તર.  જીએસટીટી / એસજીએસટી કાયદાની કલમ 130 હઠેળ, એવો  માલ જપ્ત કરી િકાય કે 
જેમા ંકોઈ વ્યન્તત: 



•  આ અશધશનયમની કોઈપણ જોગવાઈના ઉલ્લઘંનમા ંકોઈપણ માલને પરુવઠો પ્રાપ્ત 
કરે કે જે આવા ઉલ્લઘંનના ંપડરણામોમા ંકાયદા હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર કરની કરચોરી 
કહવેાય  

•  કાયદા હઠેળ માલની યોગ્ય નોંધણી કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા 
•  રત્જસ્રેિન માટે અરજી કયાડ શવના, કરવેરા માટે જવાબદાર હોય તેવા માલનુ ંવેચાણ 

કરે અથવા 
•  સીજીએસટીટી/એસજીએસટી કાયદાની જોગવાઈઓના ઉલ્લઘંનમા ંમાલના વાહન માટે 

પડરવહનના માધયમ તરીકે કોઈપણ વાહનનો ઉપયોગ કરે છે (માબલક ની જાણ 
વપરાયેલ હોઈ તો) 

• કર ન ભરવાના હતેથુી કાયદા એતટ/શનયમોની કોઈપણ જોગવાઈનુ ંઉલ્લઘંન કરે છે. 
 

પ્ર.10.  યોગ્ય અર્ધકારી દ્વારા માલની જપ્તી પર માલનુ ંશુ ંથાય છે? 
ઉત્તર.  જપ્ત કરવા પર, જપ્ત કરેલ માલ સરકાર ની માબલકીની થઇ જાય છે અને તે માલ  દરેક 
પોલીસ અશધકારી કબ્જો લેવા માટે યોગ્ય અશધકારી  વતી શવનતંી થી  , માલનો કબજો લેવા 
માટે મદદ કરિે.  
 
પ્ર.11. જપ્ત પછી, તે માલને  છોર્ાવવા માટે  જે તે વ્યસ્તતને  ર્વકલ્પ આપવા  
જરૂરી છે? 
ઉત્તર. હા કલમ 130 (2) ની જોગવાઈઓ મજુબ  જપ્ત થયેલા  માલના માબલક અથવા વ્યન્તતને 
જપ્તીના બદલામા ંદંર્ (જપ્ત માલના બજાર ડકિંમત કરતા ંવધ ુનહીં) માટે શવકલ્પ આપવામા ં
આવે છે. આ દંર્ આવા માલના સદંભડમા ંચકૂવવાપાત્ર કર અને અન્ટ્ય શલુ્ક ઉપરાતં થિે.  
પ્ર.12. ર્નયત િસ્તાવેજો ર્વના માલસામાન લઈને જતા  કોઈ પિ વાહન ને  જપ્ત 
કરી શકાય છે? 
ઉત્તર. હા કલમ 130 ની જોગવાઈઓ મજુબ કોઈ પણ દસ્તાવેજોના શવના અથવા અશધશનયમ 
હઠેળ સચૂવવામા ંઆવેલ  માલ લઈને જતા કોઈ પણ વાહન જપ્ત કરવામા ંજવાબદાર રહિેે. 
તેમ છતા,ં જો વાહનના માબલક સાબબત કરે કે માલ તેમના જ્ઞાન અથવા સમંશત શવના અથવા 
તેના એજન્ટ્ટના જ્ઞાન અથવા સમંશત શવના જરૂરી દસ્તાવેજો / જાહરેાત વગર વહન કરવામા ં
આવી રહ્યા ંછે તો ઉપરોતત તરીકે જપ્ત કરવા માટે વાહન જવાબદાર રહિેે નહીં. 
 
પ્ર.13. ફોજિારી કાયડવાહી શુ ંછે? 



ઉત્તર. : ફોજદારી ફડરયાદ  કાનનૂી કાયડવાહીની િરૂઆત અથવા પ્રારંભ છે; એટલેકે ગનેુગાર સામે 
ઔપચાડરક તહોમત  દિાડવવાની પ્રડક્રયા. ડક્રશમનલ પ્રોશસજર કોર્ની કલમ 198  "કાયડવાહી" 
વ્યાખ્યાશયત કરે છે અને વ્યન્તત સામે કાનનૂી કાયડવાહી હાથ ધરે છે. 
 
પ્ર.14. કયા ગનુા છે જે સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયિા હઠેળ ફોજિારી કાયડવાહીનુ ં
સમથડન કરે છે? 
ઉત્તર. સીજીએસટી/એસજીએસટી કાયદા ની કલમ 132 હઠેળના મખુ્ય અપરાધોનુ ંઉલ્લઘંન કરે 
છે જે ફોજદારી કાયડવાહી અને કાયડવાહીની સસં્થાને સમથડન  આપે છે. 12 આવા મોટા     
અપરાધોની યાદી નીચે મજુબ છે: 
 

a) ભરશતયુ ંજારી કયાડ વગર અથવા ખોટો ભરશતયુ ંદિાડવી પરુવઠો પરૂો પાર્વો; 

b) પરુવઠો કયાડ શવના ભરશતયુ ંઆપવુ;ં 

c) 3 મડહનાથી વધનુી અવશધ માટે કર તરીકે વસલૂવામા ંઆવેલી કોઈ પણ રકમ 

જમા ન કરાવવી; 

d) સામાન અને / અથવા સેવાઓની વાસ્તશવક પ્રાધ્પ્ત શવના ઇનપટુ ટેતસના કે્ર; 

e) કપટ થી અથવા દગાથી ડરફંર્ મેળવવુ ં

f) કરની ચોરી કરવી, છેતરશપિંર્ી કરી  આઇટીસીનો લાભ લેવો અથવા કલમ (એ) 

થી એફ) (ઇ) હઠેળ આવરી લેવાયેલા ગનુા દ્વારા ડરફંર્ મેળવવુ;ં 

g) ખોટી માડહતી આપવી અથવા બનાવટી નાણાકંીય નોંધો  બનાવવી અથવા કર 

ચકુવણીમાથંી મનુ્તત મેળવવાના હતે ુસાથે નકલી ખાતાઓ / દસ્તાવેજો રજૂ કરવા. 

h) કોઇપણ અશધકારીને તેમની ફરજ બજાવવામા ંઅટકાયત કે અવરોધ કરવો. 

i) જપ્ત કરવા માટે જવાબદાર માલસામાન સાથે વ્યવહાર, એટલે કે રસીદ, પરુવઠો, 

સગં્રહ અથવા જપ્ત થઇ િકે તેવા માલનુ ં પડરવહન કરવુ ં;  

j) કાયદાના ઉલ્લઘંનમા ંસવેાઓ પ્રાપ્ત કરાવી / વ્યવહાર કરવો ; 

k) કોઈપણ ભૌશતક પરુાવા અથવા દસ્તાવેજો સાથે ચેર્ા ંકરવાઅથવા  નાિ કરવો. 

l) કાયદા / શનયમો હઠેળ  માડહતી પરૂી પાર્વાની શનષ્ટ્ફળતા અથવા ખોટી માડહતી 

પરુી પાર્વી. 



m) ઉપરોતત (એ) થી (એલ) પરના કોઈપણ ગનુા કરવા  અથવા તેને ચલાવવાનો 

પ્રયાસ કરવો. 

 
પ્ર.17.  સી જી એસ  ટી / એસ જી એસ ટી   કાયિા હઠેળ કોઈ પિ ગનુાના ગનુા 
માટે િોર્ર્ત ઠરાવવામા ંઆવેલી સજા શુ ંછે? 
ઉત્તર. કલમ 132 (1) મા ંઆપવામા ંઆવેલ સજાની યોજના નીચે મજુબ છે: 

ગનુામા ંકરચોરીની રકમ રકમ (કેદ)   
રૂ. 5 કરોર્ થી વધ ુ અથવા 
ફરીથી કરનાર રૂ. 2.5 કરોર્  

5 વષડ અને દંર્ 

રૂ. 2 કરોર્ થી રૂ. 5 કરોર્ 3 વષડ અને દંર્ 
રૂ. 1 કરોર્ થી રૂ. 2 કરોર્ 1 વષડ અને દંર્   
• ખોટા દફતર 
•  અશધકારી ને અવરોધવા 
• દફતર સાથે ચેર્ા ંકરવા 

6 માસ                        
 
 

 
                      
પ્ર.15.  સી જી એસ ટી / એસ જી એસ ટી કાયિા હઠેળ કોગ્નીઝેબલ તથા નોન 
કોગ્નીઝેબલ ગનુાઓ શુ ંછે? 
ઉત્તર. સી જી એસ  ટી / એસ જી એસ ટી કાયદાની  કલમ 132 (4) અને 132 (5) ની દ્રન્દ્ષ્ટ્ટએ 

•  તમામ ગનુા જ્યા ંકરચોરી રૂ .5 કરોર્થી ઓછી હોય છે તે બબન નોંધણીપત્ર  અને 
જામીનપાત્ર રહિેે, 

•  રૂ. 5 કરોર્ કરતા ંવધી ગયેલા કરવેરાની કરચોરીના બધા ગનુાઓ નોંધણી પાત્ર અને 
બબન-જામીનપાત્ર રહિેે. 

 
પ્ર.16. ફોજિારી  કાયડવાહી શરૂ કરવા માટે સક્ષમ અર્ધકારીની પવૂડ મજૂંરી અર્નવાયડ 
છે ? 
ઉત્તર. હા શનયતુત સત્તાશધકારીની પવૂડ મજૂંરી વગર કોઈપણ વ્યન્તત શવરુદ્ કોઈ ગનુો માટે 
કાયડવાહી કરવામા ંઆવિ ેનહીં. 



પ્ર.17. સી જી એસ ટી / એસ જી એસ ટી કાયિા હઠેળ ફદરયાિ માટે ગનુાદહત 
માનર્સક સ્સ્થર્ત જરૂરી છે? 
ઉત્તર. હા જો કે, કલમ 135  માનશસક ન્સ્થશતના અન્સ્તત્વને ધારણ કરે છે (એટલે કે "ગનુાડહત 
માનશસક ન્સ્થશત"  ગનુો કરવા માટે આવશ્યક છે. 
 
પ્ર.18. મનની ગનુાદહત સ્સ્થર્ત શુ ંછે? 
ઉત્તર. અશધશનયમ બનાવતી વખતે, "ગનુાડહત માનશસક ન્સ્થશત"   એટલે કે એવી  મનની ન્સ્થશત 
જેમા-ં 

• કાયડ ઇરાદાપવૂડક છે; 
• અશધશનયમ અને તેની અસરો સમજી અને શનયશંત્રત કરી િકાય છે; 
• કૃત્ય કરનારી વ્યડકતને દબાણ કરવામા ંઆવેલ ન હત ુ ંઅને કૃત્ય કરનારે કરેલા કાયોના 

અવરોધોમાથંી તે બહાર આવેલ; 
• વ્યન્તત માને છે અથવા તેને માનવને કારણ છે કે તેનુ ંઆ કૃત્ય આ કાયદાની શવરુદ્ છે.  
 

પ્ર.19. શુ ંસી જી એસ ટી / એસ જી એસ ટી  કાયિા  હઠેળ કોઈપિ ગનુા માટે 
કંપની સામે ફોજિારી કાયડવાહી કરી શકાય અથવા કાયડવાહી કરી શકાય? 
ઉત્તર. હા  સી જી એસ ટી / એસ જી એસ ટી  કાયદા એતટની કલમ 137 ની જોગવાઈ ઓ મજુબ 
દરેક વ્યન્તત જે કંપનીના રોજબરોજના કામકાજ માટે  જવાબદાર અથવા જવાબદાર હોય જયારે 
તે કંપનીનો વહીવટ તેના ંડકતાબમા ંહિે ત્યારે  કંપની  સાથે સાથે તેની શવરુદ્  કાયડવાહી કરવા 
અને જવાબદાર ગનુા માટે સજા કરવામા ંઆવિે. જો કોઈ કંપની દ્વારા  આચરવામા ંઆવેલો 
ગનુો :-  

• સમંશત / મેળાપીપણા મા ંકરવામા ંઆવેલો હોઈ અથવા 
  • બેદરકારી ને આભારી હોય તો  
કંપનીના કોઈ પણ અશધકારી ને,  તે ગનુાનો દોષ ગણવામા ંઆવિે અને તેના શવરુદ્ કાયડવાહી 
કરવા અને તે મજુબ સજા કરવામા ંજવાબદાર ગણવામા ંઆવિે. 
 
પ્ર.20. ગનુાઓની સયંોજન (સમાધાન) (મારં્વાળ) દ્વારા શુ ંઅથડ થાય છે? 
ઉત્તર. ડક્રશમનલ પ્રોશસજર કોર્ ની કલમ 3 2 0 મા ંગનુાઓના સમાધાન ની વ્યાખ્યા દિાડવવામા ં
આવેલ છે જે થકી બદલો અથવા અંગત ઉદે્દિ માટે થતી કાયડવાહીને રોકી િકાય છે.  
  



પ્ર.21.શુ ં સી જી એસ ટી / એસ જી એસ ટી કાયિા  હઠેળના ગનુામા ંસમાધાનથઈ  
શકે છે? 
ઉત્તર. : હા સી જી એસ ટી / એસ જી એસ ટી કાયદાની કલમ 138 મજુબ, નીચે આપેલા શસવાયની 
કોઈપણ ગનુા, શનયત (સમાધાન) રકમની ચકુવણી પર થઈ િકે છે અને કાયડવાહી પહલેા ંઅથવા 
પછી ના આવા સમાધાન  માન્ટ્ય છે: 

•  અપરાધોના 12 મખુ્ય ગનુામાનંા 1 થી 6 ક્રમાકં (ઉપરોતત પ્રકરણ 16 મા ંદિાડવેલ), 
જો ગનુા સાથેનો આરોપ મકુ્યો હોય તો તે કોઈપણ ગનુાના સદંભડમા ંઅગાઉ સમાધાન 
થયેલુ ંહોય; 

• 12 મખુ્ય અપરાધોમાથંી 1 થી 6 ક્રમાડંકત અપરાધોની સહાય કરવી, જો કોઈ ગનુા 
સાથેનો આરોપ મકુ્યો હોય અને કોઈપણ ગનુાના સદંભડમા ંઅગાઉ સમાધાન થયેલ 
હોઈ; 

• કોઈ પણ એસજીએસટી એતટ/આઇજીએસટી એતટ હઠેળ કોઈપણ અપરાધ (ઉપર 
અપરાધો શસવાય) રૂ. 1 કરોર્થી વધનુી ડકિંમત સાથે પરુવઠાની બાબતમા,ં જો કોઈ 
ગનુા સાથેનો આરોપ મકુ્યો હોય તો તે કોઈપણ ગનુાના સદંભડમા ંઅગાઉ સમાધાન 
થયેલ હોઈ 

 • કોઈપણ અપરાધ જે એન.ર્ી.પી.એસ.એ. અથવા એફઈએમએ હઠેળ અથવા 
એસજીએસટી એતટ/આઇજીએસટી એતટ શસવાયના કોઈપણ અન્ટ્ય કાયદા હઠેળ પણ ગનુો છે; 
કરવેરા, વ્યાજ અને દંર્ ની  ચકુવણી કયાડ પછી જ સમાધાન અમલ કરવાની પરવાનગી છે, જે 
કોઈપણ અન્ટ્ય કાયદા હઠેળ પહલેેથી જ સ્થાપવામા ંઆવેલી કાયડવાહીને અસર કરિે નહીં.  
 
પ્ર.22.  શુ ંગનુાની મારં્વાળ માટે  કોઈ નાિાકીય મયાડિા ર્નધાડદરત છે? 
ઉત્તર. : હા મારં્વાળીની રકમ ની  નીચલી મયાડદા નીચેના પ્રમાણ થી  વધ ુહોવી જોઈએ: - 

• સામેલ કરની 50% રકમ, અથવા 
• રૂ. 10,000 

મરં્ાવાળીની રકમની  ઉપરની મયાડદા નીચેના પ્રમાણ થી  વધ ુહોય છે: - 
• સામેલ કરની 150% રકમ અથવા 
• રૂ. 30,000 

 
પ્ર. 23. સીજીએસટી/ એસજીએસટી કાયિા હઠેળ ગનુાના સમાધાન (મારં્વાળ) નુ ં
પદરિામ શુ ંછે? 



ઉત્તર. કલમ 138 ની ઉપ કલમ  (3) ની જોગવાઈઓઇ મજુબ આ મારં્વાળ (સમાધાન) ની 
ડકિંમતની ચકુવણી થતા સદર કાયદા અન્ટ્વયે કોઈ કાયડવાહી કરી િકાિે નડહ અને જો કોઈ 
ફોજદારી કાયડવાહી અગાઉ થી જ ચાલતી હિે તો તે રદબાતલ ગણાિે. 
  

******** 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. IGST કાયિાની ઝાખંી 
 
પ્ર. 1 IGST શુ ંછે? 
ઉત્તર. " સકંબલત માલ અને સેવાઓના વેરાનો અશધશનયમ"- (IGST) એટલ ેઆંતરરાજય વેપાર 
અથવા વાબણજયના ક્રમમા ંકોઈ માલ અને/અથવા સેવાઓ પરૂી પાર્વા અંગે IGST કાયદા હઠેળ 
લીધેલો વેરો. 
 
પ્ર.2 આંતર રાજય સપ્લાય એટલે શુ?ં 
ઉત્તર. આંતર રાજય વેપાર અથવા વાબણજયના કાયડમા ં માલ અને/ અથવા સેવાઓને પરુી 
પાર્વી એટલે કે કોઇ પણ સપ્લાય કે જેમા ંસપ્લાયરનુ ંસ્થળ અને સપ્લાયની જગ્યા બનેં્ન જુદા 
જુદા રાજયોમા,ં બે જુદા જુદા કેન્ટ્દ્રિાશસત પ્રદેિમા ંઅથવા રાજય અને કેન્ટ્દ્રિાશસત પ્રદેિમા ંહોય, 
વધમુા ંમાલ અને સેવાઓને બહાર મોકલવી, એટલે કે SEZ એકમો અથવા ર્વેલપરને સપ્લાય, 
અથવા કોઈ પણ સપ્લાય કે જે આંતરીક રાજય સપ્લાય નથી તેમને ( IGST કાયદાની કલમ 
7). 
 
પ્ર.3 માલ અને સેવાઓનો આંતર રાજય સપ્લાય GST હઠેળ કરપાત્ર કેવી રીતે 
બનશે? 
ઉત્તર. IGST તે આંતરરાજય સપ્લાય ઉપર કેન્ટ્દ્ર દ્વારા લાદવામા ંઅને વસલુવામા ંઆવનાર કર 
છે. વ્યાપક રીતે જોઇએ તો, IGST એટલ ેCGST વતા SGST અને તે કર તમામ આંતર રાજય 
વેપાર અને વાબણજય દરમ્યાન કરપાત્ર સપ્લાય ઉપર લાગ ુ કરવામા ંઆવિે. આંતરરાજય 
વેચાણકારે મલૂ્યવધૃ્ધધ ઉપર પોતાની પાસે IGST, CGST અને SGST ની જમા ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટ 
ભરતા જે ડકિંમત આવે તેના ઉપર ભરવાની રહિેે. ઇમ્પોટડ  કરનાર ર્ીલર IGST ની જમાનો દાવો 
કરિે જયારે તેના આઉટપટુ કરને ડર્સ્ચાર્જ કરવાની જવાબદારી તેના પોતાના રાજયમા ંછે. કેન્ટ્દ્ર 
SGST ના પેમેન્ટ્ટમા ંવાપરવામા ંઆવતી IGST- કે્રડર્ટને આયાત કરતા રાજયમા ંતબદીલ કરિે. 
સબંશંધત માડહતી સેન્ટ્રલ એજન્ટ્સીને પણ સપુ્રત કરવામા ંઆવિે જે કલીયરીંગ હાઉસ તતં્ર તરીકે 
કામ કરિ,ે જે દાવાઓને ચકાસસે અને સબંશંધત સરકારોને ફંડ્સ મકુત કરવા માટે જાણ કરિે. 
 
પ્ર.4 IGST કાયિાના ડ્રાફટના મખુ્ય લક્ષિો કયા છે? 



ઉત્તર. IGST ડ્રાફટ કાયદામા ંસામેલ 25 શવભાગોને 9 પ્રકરણોમા ંશવભાજીત કરવામા ંઆવ્યા છે. 
આ કાયદો, આંતર સ્થળ, માલ સપ્લાયના સ્થળને નક્કી કરવા માટે શનયમોને શનધાડરીત કરે છે. 
જયા ંસપ્લાયમા ંમાલ મોકલવાનો સમાવેિ થાય છે, સપ્લાયન ુસ્થળ એટલે મેળવનારને જયારે 
માલ ડર્લીવરી માટે મોકલવામા ંઆવે ત્યારે જે સ્થળે માલને પહોંચાર્વાનો છે તે સ્થળ. જેમા ં
સપ્લાયમા ંમાલની હરેાફેરી સામેલ નથી, તેમા ંમેળવનારને ડર્લીવરીના સમયે આવા માલનુ ં
સ્થળ તે સપ્લાયનુ ંસ્થળ બને છે. એવા ડકસ્સા કે જેમા ંમાલને સપ્લાયના સ્થળે એસેમ્બલ કરવામા ં
આવે અથવા ઇન્ટ્સટોલ કરવામા ંઆવે તો, સપ્લાયન ુસ્થળ એટલે આવ ુઇન્ટ્સટોલેિન અથવા 
એસેમ્બલીનુ ંસ્થળ હિે. છેલ્લે, જયારે માલને સ્થળાતંર માટે લાદવામા ંઆવે ત્યારે આવા માલને 
જયા ંલાદવામા ંઆવ્યો છે તે સ્થળને સપ્લાયનુ ંસ્થળ કહવેામા ંઆવિે. 
 
આ કાયદો સેવાના સપ્લાયના સ્થળને નક્કી કરવાની માડહતી પણ આપે છે જયા ંસપ્લાયર અન ે
મેળવનાર બનેં્ન ભારતમા ં જ આવેલા હોય (ઘરેલ ુ સપ્લાય) અથવા જયા ં સપ્લાયર અથવા 
મેળવનાર ભારતની બહાર આવેલા હોય (આંતરરાષ્ટ્રીય સપ્લાય). આ બાબતની હવે પછીના 
પ્રકરણમા ંશવગતવાર ચચાડ કરવામા ંઆવી છે. 
 
તેને ચોક્કસ અન્ટ્ય જરૂરીયાતો જેવી કે ઓનલાઈન માડહતી દ્વારા કરની ચકુવણી અને ભારતમા ં
એક વણનોંધાયેલ વ્યન્તત કે જે IGST કાયદા હઠેળ જયારે ભારતમા ંનોંધણી કરાવે છે તેમને 
સરળ કરેલ જરૂરીયાતને અનસુરીને ર્ેટાબેઝ ઉપયોગ સેવા પરુી પાર્નાર કે જેઓ ભારત બહાર 
આવેલા છે (IGST કાયદાની કલમ 14) 
 
પ્ર.5 IGST મોર્ેલના લાભો કયા છે? 
ઉત્તર. IGST મોર્ેલના મખુ્ય લાભો છે: 

a. આંતરરાજય લેવર્દેવર્ વખત ેઅશવરત ITC સાકંળની જાળવણી; 
b. આંતર-રાજય વેચાણકતાડ અથવા ખરીદકતાડ માટે  કોઈ પણ ભરં્ોળનો ભરાવો નથી થતો 

આથવા કોઈ પણ અગ્રીમ કરની ચકુવણી કરવાની નથી હોતી. 
c. કર ભરતી વખતે ITC વપરાઈ જતી હોવાથી, શનકાસ કરતા રાજય માટે કોઈ જ રીફંર્નો 

પ્રશ્ર્ન ઉદભવતો નથી. 
d. સ્વ-અવલોકન માળખ ુ
e. કર અશધકાર ધયાનમા ંરાખીને કર શનરપેક્ષતા નક્કી કરવી. 
f. કરદાતાઓ પર કોઇ પણ વધારાના અનપુાલનનો બોજો નાખ્યા વગર સામાન્ટ્ય ડહસાબ 



g. આ માળખ ુઉચ્ચ કક્ષાના અનપુાલન દ્વારા ઉચ્ચ અને ઉંચા પ્રમાણના ભરણાને કાયડદક્ષ 
રીતે પરુુ પાર્ ેછે. આ માળખ ુ" વ્યાપાર થી વ્યાપાર" તેમજ ’ વેપારથી વપરાિકાર’ ની 
લેવર્દેવર્ો હાથ ઉપર લે છે.  

 
પ્ર.6 GST હઠેળ આયાત/ર્નકાસો ઉપર કર કેવી રીતે લાર્શે? 
ઉત્તર. બધા જ આયાત/શનકાસ તે આંતર-રાજય સપ્લાય તરીકે GST (IGST) લાગ ુકરવાના હતે ુ
માટે રહિેે. કરપાત્રતા તેના પરુવઠાના સ્થળના શસધધાતંો ઉપર આધારીત હિે અને SGST કરની 
રકમ તે રાજયને મળિે જેમા ંઆયાતનો માલ અને સેવાઓ ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતી હોય. 
સપંણૂડ અને પરેૂપરુુ સેટ-ઓફ માલ અને સેવાઓના શનકાસ ઉપર આયાત ઉપર ચકુવેલા IGSTના 
ITC તરીકે ઉપલબ્ધ હિે. માલ અને સેવાઓનો શનકાસ તે શનૂ્ટ્ય દરનો હિે. શનકાસકાર પાસ ે
શવકલ્પ હિે કે તે કરની ચકુવણી વગરના કરાર હઠેળ શનકાસ કરે અને ITC ના રીફન્ટ્ર્નો દાવો 
કરે અથવા શનકાસના સમયે IGST ચકુવે અને IGST ના રીફન્ટ્ર્નો દાવો કરે. કસ્ટમ્સ ટેરીફ એકટની 
જોગવાઈ હઠેળ આયાત ઉપર IGST લાગ ુથઈ િકે છે અને કસ્ટમનો કાયદો લાગ ુથવાની સાથે 
આયાતના સમયે થઈ િકે છે (IGST કાયદાનો કલમ 5) 
 
પ્ર.7 IGST કેવી રીતે ચકુવવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર. IGST કર ITC અથવા રોકર્ ભરણ ુવાપરીને કરી િકાય છે. તેમ છતા,ં IGST ની ચકુવણી 
માટે ITC નો ઉપયોગ નીચે બતાવેલ ક્રમમા ંજ થઈ િકિે,- 

• IGSTની પ્રથમ ઉપલબ્ધ ITC નો ઉપયોગ જ IGST નીચકૂવણીમા ંથાય. 
• IGSTની ITC પરુી થયે, CGST ની ITC થી IGST કર ભરવામા ંઆવે. 
• જયા ંIGST અન ેCGST બનં્નેની ITC જમા કે્રડર્ટ પરુી થઈ ગયા પછી જ ર્ીલરન ેIGSTની 

ચકુવણી માટે SGST ITC નો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવિે.  
 
બાકીની IGST, જવાબદારી, જો કોઈ છે તો તેને રોકર્મા ંચકુવીને પરુી કરવામા ંઆવિે. GST 
તતં્ર કે્રડર્ટ વાપરીને IGST ની ચકૂવણી માટે આ ક્રમ જળવાઈ રહ ેતેની ચોકસાઈ કરિે. 
 
પ્ર.8 કેન્ટ્દ્ર, ર્નકાસ કર રાજય તથા આયાતકર રાજય વછરે્ નાિાની પતાવટ કેવી 
રીતે કરવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર : કેન્ટ્દ્ર અને રાજયો વચ્ચે નાણાની પતાવટ બે રીતે થિ,ે જે નીચે મજુબ છે: 



• કેન્ટ્દ્ર અને શનકાસકાર રાજય: શનકાસકાર રાજય IGSTની ITC જે સપ્લાયરે 
શનકાસકાર રાજયમા ંવાપરી હોય તેટલી જ ITC/રકમ શનકાસકાર રાજય કેન્ટ્દ્રને 
આપિે. 

• કેન્ટ્દ્ર અને આયાત કરત ુરાજય: ર્ીલરે SGST કર ભરવામા ંવાપરેલ IGSTની ITC 
કે જે રાજય અંદરના સપ્લાયમા ંવપરાયેલ હોય તેટલી રકમ કેન્ટ્દ્ર આયાતકાર 
રાજયને આપિે. 

 
પતાવટની અવશધમા ંદરેક ર્ીલર દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવેલ ડહસાબોની શવગતોને ધયાનમા ંલઈ, 
સબંચત આધાર પર રાજય પતાવટ કરિે. તે જ પ્રમાણે CGST અને IGST ડહસાબની વચ્ચે 
રકમની પતાવટ િરૂ કરવામા ંઆવિે. 
 

પ્ર.9 SEZ એકમો અથવા ર્ેવલપરને સપ્લાય કરવામા ં આવ્યો હોય તેમને શુ ં
સારવાર આપવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર: SEZ એકમો અથવા ર્ેવલપરને કરવામા ંઆવતો સપ્લાયનો દર જે પ્રમાણે ભૌશતક શનકાસો 
માટે છે તે પ્રમાણે શનૂ્ટ્ય છે. સપ્લાયર પાસે SEZ ને સપ્લાય કરવા માટે કર ચકુવણી કયાડ 
શસવાયનો અને આવા સપ્લાયો ઉપર ઇનપટુ ટેક્ષ રીફન્ટ્ર્સનો દાવો કરવાના શવકલ્પ છે. (IGST 
કાયદાની કલમ 16). 
 
પ્ર.10 IGST અને CGST કાયિાઓમા ંવેપારી પ્રદક્રયાઓ અને પરૂ્તિ જરૂરીયાતો એક 
સમાન છે? 
ઉત્તર : પ્રડક્રયાઓ જેવી કે નોંધણી, રીટનડ ફાઇબલિંગ અને કરની ચકુવણી જેવી પ્રડક્રયાઓ માટે 
પ્રડક્રયા અને પશૂતિની જરૂરીયાત એકસમાન છે. વધમુા, IGST કાયદો, CGST કાયદા પાસેથી 
જરૂરીયાતો ઉછીની લે છે જયા ં સધુી પથૃ્થકરણ, ઓડર્ટ, મલૂ્યાકંન, સપ્લાયનો સમય, બબલ, 
એકાઉન્ટ્ટસ, રેકોર્ડઝ, એર્જયડુર્કેિન, અપીલ વગેરે સાથે સબંશંધત છે ત્યા ંસધુી. (IGST કાયદાની 
કલમ 20) 

***** 

 

 

 

 



22. માલ અને સેવાઓના સપ્લાયનુ ંસ્થળ 
 
પ્ર.1 GST કાયિામા ંમાલ અને સેવાઓના સપ્લાયના સ્થળની શુ ંજરૂરીયાત છે? 
ઉત્તર: GST નો મળૂભતૂ શસધધાતં એ છે કે તે સપ્લાયના વપરાિને અસરકારક રીતે જે તેન ુ
ગતંવ્ય સ્થળ છે તેને તે સ્થળે કરપાત્ર કરે. તેથી સપ્લાયના સ્થળની જે જરૂરીયાત છે તેના સ્થળને 
નક્કી કરે છે એટલે કે કરપાત્ર શવસ્તાર કે કર કયા ંજમા થવો જોઇએ. સપ્લાયનુ ંસ્થળ નક્કી કરે 
છે કે જે લેવર્ દેવર્ છે તે રાજયની અંદર છે અથવા આંતર રાજય છે. બીજા િબ્દોમા,ં સામાન 
અને સેવાના ંસપ્લાયનુ ંસ્થળ નક્કી કરવાની જરૂર છે કે જે સપ્લાય છે તે આપેલા રાજય અથવા 
કેન્ટ્દ્રિાશસત પ્રદેિમા ંSGST વતા CGST ને આધીન છે અથવા તો તેમા ંIGST લાગ ુપર્ે છે જો 
તે આંતર રાજય સપ્લાય હોય તો. 
 
પ્ર.2 માલ તથા સેવાઓમા ંસપ્લાયના સ્થળ બાબતની જોર્વાઇઓ કેમ અલર્ 
અલર્ છે? 
ઉત્તર: જે માલને સ્પિી િકાય તે તેમના વપરાિના સ્થળને નક્કી કરવા માટે કોઈ જ મહત્વનો 
પ્રશ્ર્ન ઉભો કરતા નથી. સેવાઓ કે જેને સ્પિી િકાતી નથી તે પ્રશ્ર્નો ઉભા કરે છે એટલે કે 
સપ્લાયના સ્થળને નક્કી કરવાનુ ંમખુ્યત્વે નીચેના ઘટકોને લીધે બને છે: 

I. સેવાઓ પરુી પાર્વાની રીતને સહલેાઇથી બદલી િકાય છે. દાખલા તરીકે, ટેબલકોમ 
સેવાને મખુ્યત્વે પોસ્ટ-પેઈર્માથંી મખુ્યત્વે શપ્ર-પેઈર્મા ંબદલી િકાય છે, બબબલિંગ સરનામ ુ
બદલી િકાય છે, બબલરનુ ંસરનામ ુબદલાઈ િકે છે, સોફટવેર મરામત અથવા શનભાવ 
ઓનસાઈટમાથંી ઓનાલાઇનમા ંબદલાઈ િકે છે; બેડકિંગ સેવાઓમા ંપહલેા એવુ ંજરૂરી 
હત ુકે ગ્રાહક બેન્ટ્કમા ંજાય, હવે ગ્રાહક સેવાઓને કોઈ પણ જગ્યાએથી મેળવી િકે છે; 

II. સશવિસ આપનાર, સશવિસ મેળવનાર અને આપવામા ંઆવેલી સેવા કદાચ ચોક્કસ ન હોઈ 
િકે અથવા કદાચ સહલેાઈથી છપાવી િકાય છે કારણકે તેમા ંજરા પણ ભૌશતક ગશત નથી 
અને તેને ભાગ્યે જ રેઇલ કરી િકીએ છીએ; 

III. સેવા પરૂી પાર્વા માટે સશવિસ આપનારનુ ંસ્થળ નક્કી હોય ત ેફરજીયાત નથી અને સેવા 
મેળવનાર પણ જયારે ગશતમા ં છે ત્યારે સેવા મેળવી રહ્યો છે. બબબલિંગન ુસ્થળ એક જ 
રાતમા ંબદલાઈ જઈ િકે છે; 

IV. કેટલીક વખત એક જ ઘટક એકથી વધારે સ્થળે ફરે છે, દાખલા તરીકે, રેલ્વે લાઇનના 
સદંભડમા ંબાધંકામ અથવા અન્ટ્ય સેવાઓ, નદી ઉપર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગડ અથવા બ્ીજ કે 
જે એક જ રાજયમા ંઉદભવે છે અને બીજા રાજયમા ંપરૂો થાય છે. તે જ રીતે, ડફલ્મના 



શવતરણ અને પ્રદિડનના હકની કોપી ઘણા બધા રાજયોને એક જ લેવર્ દેવર્ અંતગડત  
આપવામા ંઆવે છે અથવા એક જાહરેાત અથવા એક જ સમયે દેિભરમા ંપ્રસાડરત થતો 
કાયડક્રમ. એરલાઇન કદાચ સીઝનલ ટીડકટ ઇસ્ય ુકરી િકે છે જેમા ંમાની લો 10 નગં છે 
જેનો ઉપયોગ દેિમા ંકોઈ પણ બે સ્થળોની વચ્ચે મસુાફરી કરવા માટે કરી િકાય છે. 
ડદલ્હી મેરો દ્રારા ઇસ્ય ુકરવામા ંઆવેલ કાર્ડને વ્યન્તત નોઈર્ામા,ં અથવા ડદલ્હીમા,ં અથવા 
ફરીદાબાદમા ંવાપરી િકે છે, ડદલ્હી મેરો મસુાફરીના સ્થળને નાણાની ચકુવણીના સમયે 
અલગ પાર્યા વગર; 

V. સેવાઓ સતતપણે સધુરતી રહ ેછે અને આ રીતે નવા પર્કારો સતત આપતી રહ ેછે. 
દાખલા તરીકે, 15-20 વષો પહલેા કોઇએ પણ DTH , ઓનલાઈન માડહતી, ઓનલાઇન 
બેન્દ્ન્ટ્કિંગ, ટીડકટસનુ ંઓનલાઇન બડુકિંગ, ઇન્ટ્ટરનેટ, મોબાઈલ ટેબલકોમ્યશુનકેિન વગેરે શવષે 
શવચાયુડ નડહ હોય. 

 
પ્ર.3 સેવાના સપ્લાયમા ંકઈ કઈ ધારિાઓને સપ્લાયના સ્થળને નક્કી કરવા માટે 
ધયાનમા ંરાખવી પર્?ે 
ઉત્તર: સેવાઓના ંસપ્લાયનુ ંસ્થળ નક્કી કરવામા ંઘણી બધી ધારણાઓનુ ંધયાન રાખવુ ંપર્ે. જે 
ધારણા અથવા અવેજી બાબતો સેવાના સપ્લાયને સૌથી નજીકનુ ં પડરણામ આપી િકે, ત ે
ધારણાઓ/કારણોને સપ્લાયનુ ંસ્થળ નક્કી કરવા માટે વાપરવામા ંઆવે છે, જે નીચે મજુબ છે. 

a) સેવા આપનારનુ ંસ્થળ 
b) સેવા લેનારનુ ંસ્થળ 
c) સ્થળ કે જયા ંપ્રવશૃતઓ થાય/કામગીરીનુ ંસ્થળ 
d) જયા ંવપરાિમા ંઆવે તે સ્થળ અને 
e) સ્થળ/વ્યન્તત કે જેણે તે લાભ લીધો હોય. 

 
પ્ર.4 B2B (નોંધાયેલ વ્યસ્તતઓને સપ્લાય) અને B2C (વિનોંધાયેલ વ્યસ્તતઓને 
સપ્લાય) સાથેની લેવર્ િેવર્ના સિંભડમા ંસપ્લાયના સ્થળ માટે અલર્ ર્નયમોની 
શી જરૂર છે? 
ઉત્તર. B2B લેવર્-દેવર્ોના સદંભડમા,ં ભરવામા ં આવેલા કરોને કે્રડર્ટ તરીકે મેળવનાર દ્વારા 
લેવામા ંઆવે છે તેથી આવી લેવર્-દેવર્ો માત્ર પસાર થઈ જાય છે. B2B સપ્લાય ઉપર એકશત્રત 
કરવામા ં આવેલો GST સરકાર માટે અસરકારક રીતે જવાબદારી ઉભી કરે છે અને આવા 
સપ્લાયની મેળવનાર માટે જવાબદારી તેટલી જ છે જેટલી મેળવનાર તેના ઇનપટુ ટેક્ષ કે્રડર્ટને 



તેના ભશવષ્ટ્યના કરો ભરપાઈ કરવા તેને વાપરવા માટે હકદાર છે. B2B લેવર્-દેવર્ો માટે 
મેળવનારનુ ંસ્થળ લગભગ બધી જ પડરન્સ્થશતઓમા ંકાળજી લે છે કારણકે વધ ુકે્રડર્ટને મેળવનાર 
દ્વારા લેવામા ંઆવે છે. મેળવનાર સામાન્ટ્યપણે બીજા ગ્રાહકને આગળનો સપ્લાય કરે છે. આ 
સપ્લાય માત્ર ત્યારે જ વપરાય છે જયારે B2B લેવર્-દેવર્ને આગળ B2C લેવર્-દેવર્મા ં
પરીવશતિત કરવામા ંઆવ ેછે. B2C લેવર્-દેવર્ના સદંભડમા,ં સપ્લાય આખરે વપરાઈ જાય છે 
અને ભરવામા ંઆવેલો કર આખરે સરકાર પાસે જાય છે. 
 
પ્ર.5 જયા ંમાલ દૂર કરવામા ંઆવ્યો હોય ત્યા ંસપ્લાયનુ ંસ્થળ શુ ંહશે?  
ઉત્તર : માલના સપ્લાયનુ ંસ્થળ મેળવનારને કે માલ સપુ્રત કરવા માટે માલની જે હરેફેર કરવામા ં
આવે છે તે વખતે જે સ્થળ હોય તે માલના સપ્લાયનુ ંસ્થળ હિે. (IGST કાયદાની કલમ 10) 
 
પ્ર.6 જયા ંમાલનો સપ્લાય, સપ્લાયરના ર્નિેશ અનસુાર ત્રીજી વ્યસ્તતને સપ્લાય 
આપવાનો હોય તો સપ્લાયનુ ંસ્થળ કોને કહવેાય? 
ઉત્તર : એવુ ંસચૂવવામા ંઆવે છે કે ત્રીજી વ્યન્તતના શનદેિ અનસુાર મેળવનાર/ત્રીજી વ્યન્તતને 
સપ્લાયર માલની સોંપણી કરી હોય ત્યા ંમાલના, પરુવઠાનુ ંસ્થળ આવી વ્યન્તતના વેપારનુ ંમખુ્ય 
સ્થળ રહિેે. (IGST કાયદાની કલમ 10) 
 
પ્ર.7 જયા ંમાલ/સેવાઓ પરુી પાર્વામા ંઆવે છે જેમ કે વહાિ, રેન, મોટર ર્ાર્ી, 
ત્યા ંસપ્લાયનુ ંસ્થળ કયુ ંર્િવુ?ં 
ઉત્તર : માલના સપ્લાયના સદંભડમા,ં તેના સપ્લાયનુ ં સ્થળ જયારે તેને વહાણ/વાહન ઉપર 
લાદવામા ંઆવે તે સ્થળને સપ્લાયનુ ંસ્થળ ગણવામા ંઆવે છે. (IGST કાયદાની કલમ 10) 
 
તેમ છતા ંજો સેવાઓના સપ્લાયની વાત છે તો, જે વાહન જે સ્થળે છે તેને સેવા પરુી પાર્વાનુ ં
સ્થળ, નક્કી કરેલ મસુાફરીની નોંધ તે વાહનના છટવાના પ્રથમબબિંદુનુ ંસ્થળ હિે ( IGST કાયદાની 
કલમ 12 અને 13) 
 
પ્ર.8 B2B સેવાના સપ્લાયના સિંભડમા ંસપ્લાયના સ્થળ માટે સામાન્ટ્ય ધારિા કઈ 
ર્િાય?  



ઉત્તર: IGST કાયદામા ંજે િબ્દો વાપરવામા ંઆવ્યા ં છે તે છે નોંધાયેલા કરદાતા અન ેવણ-
નોંધાયેલા કરદાતાઓ. નોંધાયેલ વ્યન્તતના ડકસ્સામા ંધારણા તે આવી વ્યન્તતન ુસ્થળ છે. સેવા 
મેળવનાર તે નોંધાયેલ છે તેમ છતા,ં મેળવનારન ુસરનામ ુહમેંિા ત્યા ંજ છે અને તેને સપ્લાયના 
સ્થળ માટે અવેજી તરીકે લઈ િકાય છે. 
 
પ્ર.9 વિ-નોંધાયેલ મેળવનારના સિંભડમા ંસપ્લાયના સ્થળ માટેની ધારિા શુ ંહોઈ 
શકે છે? 
ઉત્તર: વણનોંધાયેલ સેવા/વસ્ત ુ મેળવનારાઓના સદંભડમા,ં સપ્લાયનુ ં સામાન્ટ્ય સ્થળ તે 
મેળવનારનુ ંસ્થળ છે. તેમ છતા,ં ઘણા ડકસ્સાઓમા,ં મેળવનારનુ ંસરનામુ ંઉપલબ્ધ હોત ુ ંનથી, 
આવા ડકસ્સાઓમા,ં સેવાઓના સપ્લાયરનુ ંસ્થળ સપ્લાયના સ્થળ માટેના અવેજી તરીકે લેવામા ં
આવે છે. 
 
પ્ર.10 સ્થાવર ર્મલ્કતના સિંભડમા ંસ્થાવર ર્મલ્કતનુ ંસ્થળ એ જ સપ્લાયનુ ંસ્થળ 
છે. ધારો કે દિલ્હી થી મુબંઈ સધુીનો રોર્ બનાવવામા ંઆવે છે જે ઘિા ંબધા 
રાજયોને આવરી લે છે તો સપ્લાયનુ ંસ્થળ શુ ંહશે? 
ઉત્તર. સ્થાવર શમલ્કત જે એક કરતા વધ ુરાજયમા ંઆવેલ છે તેમા ંસપ્લાયની સેવા અલગ રીત ે
એકઠી કરાઈ છે અથવા નક્કી કરાઈ છે તે માટેની ડકિંમત અનસુાર દરેક રાજયમા ંકરવામા ંઆવી 
છે તે પ્રમાણે ગણવામા ંઆવિે, આ બાબતે કરાર અથવા સમંશતમા ંદાખલ થયા છે તો ત ેસદંભડમા,ં 
આવા કરાર અથવા સમંશતની ગેરહાજરીમા,ં આવા બીજા યોગ્ય આધારે આને બદલે જે બીજામા ં
દિાડવવામા ંઆવ્યુ ંછે તે અનસુાર. (IGST કાયદાની સમજૂતી કલમ કલમ 12 (૩), ઘરેલ ુસપ્લાય 
માટે) 
 
પ્ર.11 કોઇ કાયડક્રમના આયોજન માટે સેવાઓ પરૂી પાર્વાના સપ્લાયનુ ંસ્થળ કયુ ં
ર્િવુ,ં જેમ કે, IPL દક્રકેટ શે્રિી, કે જેને ઘિા ંબધા રાજયોમા ંયોજવામા ંઆવે છે? 
ઉત્તર: કોઈ કાયડક્રમ યોજવાના ડકસ્સામા,ં જો સેવાઓ મેળવનાર તે નોંધાયેલ છે તો, કાયડક્રમ 
યોજવા માટે સેવાઓના સપ્લાયનુ ંસ્થળ તે આવી વ્યન્તત જે સ્થળે છે તે સ્થળ રહિેે. 
 
તેમ છતા,ં જો મેળવનાર તે નોંધાયેલ નથી, તો સપ્લાયનુ ંસ્થળ તે જે કાયડક્રમ જે સ્થળે યોજવામા ં
આવ્યો છે તે રહિેે. આ ઘટના ઘણા બધા રાજયોમા ંબનતી હોવાથી અને સકંબલત રકમ તે આવી 



સેવાઓનો ચાર્જ છે, તો સપ્લાયનુ ંસ્થળ તે દરેક રાજયમા ંસેવાઓની જે ડકિંમત આ દરેક રાજયમા ં
આપવામા ંઆવી છે તેને સપ્રમાણ રહિેે.( IGST કાયદાની સમજૂતી કલમ 12 (7) અનસુાર) 
 
પ્ર.12 મેઇલ અથવા કુરીયર સદહત માલના વાહનવ્યવહાર દ્વારા, માલની સેવાઓના 
સપ્લાયનુ ંસ્થળ શુ ંહશે? 
ઉત્તર: ઘરેલ ુ સપ્લાયના ડકસ્સામા:ં જો મેળવનાર નોંધાયેલ છે તો આવી વ્યન્તતનુ ં સ્થળ ત ે
સપ્લાયનુ ંસ્થળ હિે. 
તેમ છતા ંજો મેળવનાર નોંધાયેલ નથી, તો સપ્લાયનુ ંસ્થળ તે જયા ંમાલને વાહનવ્યવહાર માટે 
સપુ્રત કરવામા ંઆવે છે તે હિે ( IGST કાયદાની કલમ 12) 
 
આંતરરાષ્ટ્રીય સપ્લાય માટે : વાહનવ્યવહારની સેવાઓના સપ્લાયનુ ંસ્થળ, શસવાય કે કુરીયર 
સેવાઓ, માટે માલને પહોંચાર્વાનુ ંસ્થળ હિે. કુરીયર માટે, સેવાઓના સપ્લાયનુ ંસ્થળ તે છે કે 
જયા ં કુરીયરને સપુ્રત કરવામા ંઆવ ે છે. તેમ છતા,ં જો કુરીયર સેવા આંશિક રીતે ભારતમા ં
કરવામા ંઆવે છે, તો સપ્લાયના સ્થળને ભારત તરીકે ગણવામા ંઆવિે (IGST કાયદાની કલમ 
13 (3), 13 (6) અને 13(9) ) 
 
પ્ર.13 મસુાફર વાહનવ્યવહાર સેવાના સપ્લાયનુ ંસ્થળ શુ ંહશે, જો વ્યસ્તત મુબંઈ 
થી દિલ્હી અને પાછો મુબંઈ આવે છે તો? 
ઉત્તર: જો વ્યન્તત નોંધાયેલ છે, તો સપ્લાયનુ ંસ્થળ તે મેળવનારનુ ંસ્થળ હિે. જો વ્યન્તત નોંધાયેલ 
નથી તો, મુબંઈ થી ડદલ્હી સધુીની એક તરફની મસુાફરી માટે સપ્લાયન ુસ્થળ મુબંઈ હિે, જે 
સ્થળે થી તેણે િરૂઆત કરી છે તે સ્થળ. 
 
તેમ છતા,ં વળતી મસુાફરી માટે, સપ્લાયનુ ં સ્થળ ડદલ્હી હિે કારણકે વળતી મસુાફરીને એક 
અલગ જ મસુાફરી ગણવામા ંઆવે છે. (IGST કાયદાની કલમ 12 (9) ની કલમ સમજૂતી 
અનસુાર) 
 
પ્ર.14 ધારો કે એક વ્યસ્તતને M/S એર ઇનન્ટ્ર્યા દ્વારા ભારતમા ંકયાયં પિ મસુાફરી 
કરવા માટેની ટીદકટ/પાસ જારી કરવામા ંઆવ્યો છે. તો સપ્લાયનુ ંસ્થળ શુ ંહશે? 



ઉત્તર: ઉપરના ડકસ્સામા,ં િરૂઆત કરવાનુ ંસ્થળ બબલ ઇસ્ય ુકરવાના સમયે ઉપલબ્ધ નથી કારણકે 
રાઈટ ટુ પેસેજ તે ભશવષ્ટ્યના ઉપયોગ માટે છે. આવા ડકસ્સાઓમા,ં નક્કી કરેલો શનયમ લાગ ુ
પર્િે. (IGST કાયદાની કલમ 12 (9) ની પશૂતિ કલમ) 
 
પ્ર.15 મોબાઈલ કનેકશન માટે સપ્લાયનુ ંસ્થળ શુ ંહશે? શુ ંતે સપ્લાયરનુ ંસ્થળ 
હોઈ શકે છે? 
ઉત્તર. ઘરેલુ ંસપ્લાય માટે: સપ્લાયરનુ ંસ્થળ તે મોબાઈલ સેવાઓ માટે સપ્લાયનુ ંસ્થળ બની 
િકે નડહ કારણકે મોબાઈલ કંપનીઓ ઘણા બધા રાજયોમા ંસેવાઓ પરૂી પાર્ે છે અને આમાનંી 
ઘણી બધી સેવાઓ આંતર-રાજય છે. વપરાિનો શસધધાતં તટૂિ ે જો સપ્લાયરના સ્થળન ે
સપ્લાયના સ્થળ તરીકે લેવામા ંઆવિે અને બધો જ કર થોર્ા રાજયોમા ંજિે કે જયા ંસપ્લાયર 
આવેલા છે. 
 
મોબાઈલ કનેક્ષન માટે સપ્લાયન ુસ્થળ તે કનેક્ષન પોસ્ટપેઈર્ છે અથવા શપ્રપેઇર્ છે તેના ઉપર 
આધારીત હિે. પોસ્ટપેઇર્ કનેક્ષનોના ડકસ્સામા,ં સપ્લાયનુ ંસ્થળ તે સેવા મેળવનારના બબલના 
સરનામાનુ ંસ્થળ હિે. 
 
શપ્ર-પેઇર્ કનેક્ષનોના ડકસ્સામા,ં સપ્લાયનુ ંસ્થળ તે એવુ ંસ્થળ હિે કે જયા ંઆવા કનેક્ષન માટેની 
ચકૂવણી મેળવવામા ંઆવે છે અથવા આવા શપ્ર-પેઇર્ વાઉચસડને વેચવામા ંઆવે છે. તેમ છતા,ં 
જો રીચાર્જ ઇન્ટ્ટરનેટ/ઇ-પેમેન્ટ્ટ મારફતે કરવામા ંઆવે છે તો રેકોર્ડ ઉપર સેવા મેળવનારનુ ંસ્થળ 
તેને સેવાના સ્થળ તરીકે ગણવામા ંઆવિે. 
 
આંતરરાષ્ટ્રીય સપ્લાય માટે: ટેબલકોમ સેવાના સપ્લાયનુ ંસથળ તે સેવા મેળવનારનુ ંસ્થળ છે. 
 
પ્ર.16 NSE (મુબંઈમા)ં ઉપર એક વ્યસ્તત દિલ્હીના ંબ્રોકર પાસેથી ર્ોવામા ં શેર 
ખરીિે છે. સપ્લાયનુ ંસ્થળ શુ ંહશે? 
ઉત્તર: સપ્લાયનુ ંસ્થળ તે સેવાના સપ્લાયરના રેકોર્ડઝ ઉપરની જે સેવાઓ છે તેને મેળવનારનુ ં
સ્થળ સપ્લાયનુ ંસ્થળ હિે. તેથી ગોવા તે સપ્લાયનુ ંસ્થળ હિે. 
 
પ્ર.17 એક વ્યસ્તત મુબંઈથી કુલ્લ-ુમનાલી જાય છે અને મનાલીમા ં ICICI બેન્ટ્ક 
પાસેથી કેટલીક સેવાઓ લે છે. સપ્લાયનુ ંસ્થળ શુ ંહશે? 



ઉત્તર: જો સેવાને વ્યન્તતના ખાતા સાથે જોર્વામા ંઆવેલ નથી તો સપ્લાયનુ ંસ્થળ કુલ્લ ુહિ ે
એટલ ેકે સેવાના સપ્લાયરનુ ંસ્થળ. તેમ છતા,ં જો સેવાને વ્યન્તતના ખાતા સાથે જોર્વામા ંઆવી 
છે તો, સપ્લાયનુ ંસ્થળ મુબંઈ હિે, સપ્લાયરના રેકોર્ડ ઉપરના સેવા મેળવનારનુ ંસ્થળ. 
  
પ્ર.18 એક વ્યસ્તત ર્ોરેર્ાવંથી એર ઇનન્ટ્ર્યાની ફલાઇટ દ્વારા મુબંઈથી દિલ્હી મસુાફરી 
કરે છે અને તેની મસુાફરી વીમો મુબંઈમા ંલે છે. તો સપ્લાયનુ ંસ્થળ શુ ંહશે? 
ઉત્તર: વીમા સેવાના ંસપ્લાયરના ંરેકોર્ડ ઉપરની સેવાઓને મેળવનારનુ ંસ્થળ તે સપ્લાયનુ ંસ્થળ 
હિે. તેથી ગોરેગાવં તે સપ્લાયનુ ંસ્થળ હિે. (IGST કાયદાની કલમ 12(13) ની પશૂતિ) 
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23. જીએસટીએન અને જીએસટી પોટડલ પર આર્ામી વ્યવસાર્યક 
પ્રદક્રયા. 
  
પ્ર.1 જીએસટીએન શુ ંછે? 
ઉત્તર: માલ અને સેવા કર નેટવકડ (જીએસટીએન) એ એક બબન-નફાકારક બબન-સરકારી કંપની 
છે જેનો પ્રસાર કેન્ટ્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર સયંતુત રીતે કરે છે, જે કર દાતાઓ અને અન્ટ્ય સ્ટેકહોલ્ર્રો 
સડહત કેન્ટ્દ્ર તથા રાજ્ય સરકાર બનેંને આઈ.ટી. માળખુ ંઅને સેવાઓ પરુી પાર્ે છે. કરદાતાઓ 
ને પજંીકરણ, ડરટન્ટ્સડ તથા કર ચકૂવણી જેવી બાહ્યમખુ સેવાઓ જીએસટીએન પરુી પાર્િે. તે 
સરકાર તથા કરદાતાઓ વચ્ચેનુ ંમાધયમ બની રહિેે.  

 

પ્ર.2 જીએસટીએન બનાવવાની જરૂર શા માટે પર્ી? 
ઉત્તર: જીએસટી પ્રણાલી નો પ્રોજેતટ એક અનન્ટ્ય અને જડટલ આઈટી સાહસ છે. એ કરદાતા 
તેમજ કેન્ટ્દ્ર અને રાજ્યના સામાન્ટ્ય અને વહેંચાયેલ આઈટી માળખાને જોર્ત ુ ં માધયમ બની 
રહવેાની અનન્ટ્યતા ધરાવે છે. વતડમાન ન્સ્થશત મા ંકેન્ટ્દ્ર અને રાજ્ય પરોક્ષ વેરાના પ્રબધંનો અલગ 
અલગ કાયદા, શનયમો, પધધશતઓ, બધંારણો અને તે જ રીતે આઈટી તતં્ર પણ સ્વાયત્ત 
વેબસાઈટોથી ચાલી રહી છે. આ તમામને એક મથાળા અંતગડત જીએસટી મજુબ સકંબલત કરવા 
જડટલ છે કેમ કે તે સમગ્ર પરોક્ષ કર ઇકોસીસ્ટમને સકંબલત કરવાની યોજના ધરાવે છે જેથી 
તમામ કર વહીવટ (કેન્ટ્દ્ર, રાજ્ય અને કેન્ટ્દ્ર િાશસત પ્રદેિો) કરદાતાઓ અને અન્ટ્ય સ્ટેકહોલ્ર્રો 
માટે સમાન સ્તરની આઈટી પડરપતવતા એકસમાન બધંારણો અને ઇન્ટ્ટરફેસીસ સાથે લાવા પર્ે. 
વળી, જીએસટી સ્થાન આધાડરત વેરો હોવાથી માલસામાન અને સેવાઓના આંતર રાજ્ય સ્તરે 
થતા વ્યાપાર માટે પણ રાજ્યો અને કેન્ટ્દ્ર વચ્ચે મજબતૂ સેટલમેન્ટ્ટ મીકેશનઝમ  જરૂરી છે.  આ 
ત્યારે જ િક્ય બને જો આઈટી ઇન્ટ્રાસ્રકચર અને સેવાઓનો આધાર મજબતૂ હોય જેથી કરીને 
સ્ટેકહોલ્ર્રો (જેવા કે કરદાતા, રાજ્યો અને કેન્ટ્દ્રીય સરકાર, બેંક, આરબીઆઈ) સરળતાથી 
માડહતીઓ મેળવી િકે, પથૃક્કરણ કરી િકે તેમજ એક બીજાને આદાન પ્રદાન કરી િકે. આ 
કારણથી જીએસટીએનની રચના કરવામા ંઆવી. 
 
પ્ર.3 જીએસટીએનની ઉત્પર્ત્ત શુ ંછે? 
ઉત્તર: ૨૦૧૦ ની ૨૧/૦૭/૨૦૧૦ ના રોજ મળેલી રાજ્યના ંશવત્તમતં્રીઓની એમ્પાવર્ડ કશમટીની 
૪થી મીટીંગમા ં મજબતૂ આઈટી ઇન્ટ્રાસ્રતચર બાબતે ચચાડ થયેલ. આ મીટીંગમા ં ર્ો. નદંન 
નીલેકણીના ચેરમેન પદ હઠેળ તેમજ શવિેષ સેકે્રટરી (મહ.ે), સભ્ય (B&C) CBEC, DG 



(System), CBEC, FA શવત્ત મતં્રાલય, EC ના સભ્ય સેકે્રટરી તેમજ પાચં રાજ્યો (મહારાષ્ટ્ર, 
આસામ,કણાડટક,પશિમ બગંાળ, ગજુરાત) ના વ્યાપાર વેરા ના ંકશમશ્નર શ્રી ઓના સભ્ય પદ હઠેળ 
EG એટલે કે ‘એમ્પાવર્ડ ગ્રપુ ઓન આઈટી ઇન્ટ્રાસ્રકચર ફોર જીએસટી’ ના ગઠન માટે ઈસી (EC) 
એ સમંશત આપી. મખુ્યત્વે આ ગ્રપુનો હતે ુરાષ્ટ્રીય માડહતી યટુીલીટીનુ ંગઠન કરવા અને તેના 
દ્વારા જીએસટી (GSTN) નેટવકડન ુ ંસામાન્ટ્ય પોટડલ બનાવવા તથા તે માટે શવસ્તતૃ યોજના અને 
તાલીમ વગેરે આયોજીત કરવા બાબતે હતો.  
 
માચડ ૨૦૧૦ મા ંશવત્ત મતં્રાલય દ્વારા ગડઠત TAGUP  એ  એવુ ંસચૂન કયુું કે રાષ્ટ્રીય માડહતી 
યટુીલીટીને પબ્બ્લક હતે ુવાળી ખાનગી કંપનીની જેમ રચવી જોઈએ કે જે સરકારના ંજીએસટી 
જેવા મોટા અને જડટલ આઈટી પ્રોજેતટ અમલમા ંમકુી િકે. TAGUP નો હતે ુGST, TIN, NPS 
વગેરે જેવા આઈટી પ્રોજેતટસના ટેકનોલોજીકલ અને પ્રણાલીગત સમસ્યાઓને ચકાસવાનો હતો. 
 
કાયડપ્રણાલી શનબણિત કરવા ઈજી ની ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦ અને ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧ વચ્ચે સાત મીટીંગ 
યોજાઈ હતી. કેટલાક મદુ્દાઓ ધયાનમા ંલીધા બાદ ઈજીએ જીએસટી પ્રણાલી પ્રોજેતટને પાર પાર્વા 
એક ખાસ હતેસુરનુ ંવાહન રચવાનુ ંસચૂન કયુું. મેનેજમેન્ટ્ટની સ્વતતં્રતા, સરકારનો વ્યહૂાત્મક 
કંરોલ, ઓગડનાઈઝેિન માળખાની ન્સ્થશતસ્થાપકતા, સદુ્રઢ શનણડયિન્તત અને કાયડક્ષમ લોકોની 
શનમણકૂ અને એમને સાચવી રાખવા જેવી મખુ્ય બાબતોને ધયાનમા ંલીધા બાદ શે્રષ્ટ્ઠ સેવાઓ 
પરૂી પાર્વા EG એ જીએસટીએન એસપીવી માટે એક બબન-સરકારી માળખુ ંરચવાની ભલામણ 
કરી જેમા ંકેન્ટ્દ્ર ના ૨૪.૫% અને રાજ્ય ના ૨૪.૫% લેખે સરકારની ૪૯.૫% જેટલી ઇન્તવટી હોય.   
 
જીએસટીએનના કાયડની સવંેદનિીલતા અને તેની સાથે પ્રાપ્ય માડહતીને ધયાનમા ંલેતા ંઈજી એ 
પણ સરકારના વ્યહૂાત્મક કંરોલની બાબતને જીએસટીએન કરતા વધ ુપ્રાધાન્ટ્ય આપ્યુ ં છે. આ 
ગ્રપુના ં મતે બોર્ડ શનયતુત કરી, ખાસ સકંલ્પો અને િેર હોલ્ર્રો સાથે કરારો કરી, સરકારી 
ઓડફસરોને તાલીમ આપ્યા બાદ શનયતુત કરી તથા જીએસટીએન એસપીવીના સરકારો સાથે 
કરાર કરીને સરકારના હાથમા ંવ્યહૂાત્મક કંરોલ આપવો. તેમજ િેર હોલ્ર્ીંગ પેટનડ મજુબ  ૨૪.૫% 
સાથે કેન્ટ્દ્ર સ્વય ં અને રાજ્યો સહકારી રીતે મોટામા ં મોટા સ્ટેક હોલ્ર્ર સયંોત્જત રીતે ૪૯% 
િેરહોલ્ર્ીંગ સાથે સરકાર અન્ટ્ય કોઈ પણ ખાનગી સસં્થા કરતા ંઆગળ વધી જિે. 
 
ઈજી એ એ પણ સચૂવ્યુ ં કે ટેકનોલોજીની ખાશસયતોથી જ ૧૦૦% ડરટનડ મળે એ રીતે કંપની 
ચલાવી િકાિે. ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારના ઓડફસરો પાસે જ વેપાર ચલાવવા માટેનુ ં
જ્ઞાન હોવુ ંજોઈએ. જો કે આ કંપની ને NSDL ની જેમ જ સ્વતતં્ર રીતે ચલાવવા અદ્યતન તકનીકી 



જ્ઞાન ધરાવતા પ્રોફેિનલોની જરૂરત પર્િે. ઈજી એ બબન સરકારી કંપનીની પણ ભલામણ કરી 
જેથી સ્વાયત્તતા જળવાઈ રહ.ે 
 
આ ભલામણો રાજ્યના ં શવત્ત મતં્રીઓની  એમ્પાવર્ડ કશમટીની ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧ ના રોજ 
યોજાયેલ ૨૦૧૧ ની ત્રીજી તેમજ ૧૪ ઓકટોબર ૨૦૧૧ ના રોજ યોજાયેલ ૨૦૧૧ ની ચોથી 
મીટીંગ મા ંરજૂ કરેલ. તા. ૧૪.૧૦.૨૦૧૧ ની આ શમડટિંગમા ંસેતિન ૨૫ બબન-નફાકારક કંપનીની 
અને ઉપરોતત તમામ ભલામણોનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવ્યો. 
 
મહસેલૂ શવભાગની આ ખાસ ઉદે્દિની વાહન િાખા ને ગડૂ્સ એન્ટ્ર્ સશવિસ ટેતસ નેટવકડ 
(જીએસટીએન-એસપીવી) કહવેાની અને તેનુ ંગઠન કરવાની નોંધ તથા સચૂના ને કેન્ટ્દ્રીય કેબબનેટે 
૧૨ અશપ્રલ ૨૦૧૨ ના રોજ મજૂંરી આપી. કેન્ટ્દ્રીય કેબબનેટે નીચેની બાબતો પણ મજૂંર કરી: 

(i) જીએસટીએન-એસપીવીના ગઠન પહલેા યોગ્ય અને ઈચ્છક બબન-સરકારી 

સસં્થાઓને િોધવી તથા તેમને શનવેિ માટે શવત્ત મતં્રાલય દ્વારા તૈયાર કરવી. 

(ii) એસપીવી પરનુ ંસરકારી શનયતં્રણ અમકુ બાબતોનુ ંધયાન રાખિે જેમ કે બોર્ડન ુ ં

ગઠન, ખાસ ઠરાવોની પધધશત, િેર ધારકોનો કરાર, સરકારી અશધકારીઓની 

શનમણકૂ તથા જીએસટીએન એસપીવી તથા સરકાર વચ્ચેનો કરાર. 

(iii) જીએસટીએન એસપીવીના બોર્ડ ઓફ ર્ાયરેકટસડ મા ં કુલ ૧૪ ર્ાયરેતટસડ રહિેે. 

જેમા ં૩ ર્ાયરેતટસડ કેન્ટ્દ્રના, ૩ ર્ાયરેતટસડ રાજ્યોના, કેન્ટ્દ્ર તથા રાજ્યોની સયંતુત 

મજૂંરીથી બોર્ડ ઓફ ર્ાયરેતટસડના એક ચેરમેન, ખાનગી સ્ટેકહોલ્ર્રોના ૩ 

ર્ાયરેતટસડ, ૩ સ્વતતં્ર ર્ાયરેતટસડ અને એક જીએસટીએન એસપીવીના સીઈઓ  કે 

જે ખલુ્લી ચયન પધધશત વર્ે ચ ૂટંાયા હોય. 

(iv) જીએસટીએન એસપીવીમા ં સરકારી અશધકારીઓની શનમણકૂ માટે શનયમોમા ં

છૂટછાટ આપવી કે જેથી યોજનાઓ ના કંરોલને અમલમા ંલાવી િકાય અને જરૂરી 

શવભાગીય ઉચ્ચ યોગ્યતા લાવી િકાય. 

(v) જીએસટીએન એસપીવીનુ ંખદુનુ ંરેવેન્ટ્ય ુમોર્ેલ હિે કે જેથી તે કર દાતાઓ અને 

ટેતસ સત્તાધીિો પાસેથી ચાજીસ ઉઘરાવી િકિે. 



(vi) જીએસટીએન એસપીવી એ સપંણૂડ તથા રાષ્ટ્રીય એજન્ટ્સી રહિેે કે જે પ્રત્યક્ષ 

કરવેરાને લગતી સેવાઓ તેમજ જુદી જુદી કર સત્તાઓનો સમાવેિ કરિે. એજ 

રીતે જો કોઈ અન્ટ્ય સશવિસ પ્રોવાઈર્રને  જો આવી સેવાઓ આપવી હિે તો તેન ે

જીએસટીએન એસપીવી સાથે ઔપચાડરક રીતે જોર્ાવુ ંપર્િે. 

(vii) રૂ. 315 કરોર્ની એક વખતની ગ્રાન્ટ્ટ ત્રણ વષડ માટે મજૂંર કરવામા ંઆવી કે જે 

એસપીવીનુ ંપ્રારંબભક માળખુ ંતથા સરંચના માટે વપરાિે. 

 
પ્ર.4 જીએસટીએન નુ ંઈસ્તવટી માળ્ુ ંઅને રેવેન્ટ્ય ુમોર્ેલ શુ ંછે? 
ઉત્તર: (a) ઈસ્તવટી માળ્ુ ં:- કેબબનેટના શનણડય પ્રમાણે કંપની એકટ, ૧૯૫૬ ની ધારા ૨૫ મજુબ 
જીએસટી નેટવકડ એ બબન-નફાકારક, બબન-સરકારી, પ્રાઇવેટ બલશમટેર્ કંપની રહિેે કે જે નીચે 
મજુબ ઈન્તવટી માળખુ ંધરાવિે. 
 

કેન્ટ્દ્ર સરકાર 24.5% 
રાજ્ય સરકારો 24.5% 
એચ.ર્ી.એફ.સી. 10% 
એચ.ર્ી.એફ.સી. બેંક 10% 

આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેક : 10% 

એન.એસ.ઈ. Strategic Investment Co.   10% 

એલ.આઈ.સી. Housing Finance Co 11% 

 
કેન્ટ્દ્ર સરકાર તથા રાજ્યોના નાણા મતં્રીઓએ લાબંી ચચાડ શવચારણાને અંતે જીએસટીએન ની 
વતડમાન એમ્પાવર્ડ કશમટીનુ ંગઠન કરેલ છે. 
(b) રેવેન્ટ્ય ુમોર્ેલ :- વષડ 2013 મા ંજીએસટીએન-એસપીવીની િરૂઆતની ગોઠવણ માટે 

ભારત સરકારે રૂ. 315 કરોર્ ની ગ્રાન્ટ્ટ ફાળવવાને માન્ટ્યતા આપી હતી. 31.03.2013 થી 
31.03.2016 ના સમય ગાળા દરમ્યાન ભારત સરકારે માન્ટ્ય કરેલ કુલ રૂ. 315 કરોર્ની 
ગ્રાન્ટ્ટમાથંી રૂ. 143.96 કરોર્ ની રકમ રીલીઝ કરવામા ંઆવી હતી. આ ગ્રાન્ટ્ટમા ંથી કંપનીન ે



સ્થાયી કરવા અન ેકાયડરત કરવા ફતત રૂ. 62.11 કરોર્ જ ખચડવામા ંઆવ્યા. બાકી બચેલ 
ગ્રાન્ટ્ટ ભારત સરકારન ેપરત કરવામા ંઆવેલ. શવશત્તય વષડ 16-17 દરમ્યાન જીએસટીએન ન ે
એક કોમિીયલ બેંક તરફથી આઈટી પ્લેટફોમડ ગોઠવી જીએસટી પોટડલ વર્ે કેન્દ્ન્ટ્દ્રય અને રાજ્ય 
સરકારને સેવાઓ આપવા અને 27 રાજ્યો તેમજ કેન્ટ્દ્ર િાશસત પ્રદેિો માટે બેક એન્ટ્ર્ 
શવકસાવવાના તમામ ખચડને પહોચી વળવા લોન પણ પસાર કરવામા ં આવી છે. 
જીએસટીએનનુ ંરેવેન્ટ્ય ુમોર્ેલ રાજ્યના ર્વત્તમતં્રીઓ ની એમ્પાવર્ડ કર્મટી એ પસાર 
કરી છે જેની અંતગડત જીએસટી પોટડલ દ્વારા સેવાઓનો ખચડ કરદાતા ઓ અને અન્ટ્ય સ્ટેક 
હોલ્ર્રો વતી કેન્દ્ન્ટ્દ્રય અને રાજ્ય/કે.િા.પ્રદેિ સમાન દરે ચકૂવિે. આ ઉપભોતતા ખચડ કેન્ટ્દ્ર 
અને રાજ્ય વચ્ચે સમાન રૂપે વહેંચાઈ જિે. પજંીકૃત કરદાતાઓની કુલ સખં્યાને આધારે 
રાજ્યનો ઉપભોતતા ખચડ તેમની વચ્ચે વહચેાિે. 
 
પ્ર.5  જીએસટીએન દ્વારા કઈ સેવાઓ આપવામા ંઆવશે ? 
ઉત્તર: જીએસટીએનના કોમન જીએસટી પોટડલ વર્ે નીચેની સેવાઓ અપાિે. 
(a  રજીસ્રેિન (પજંીકરણ)... (વતડમાન કરદાતાઓનુ ંસ્થળાતંરણ, જે પ્રડક્રયા 08  નવેમ્બેર   

2016 મા ંિરુ થઈ હતી); 
(b)   બેંકો સાથે મળીને અને પેમેન્ટ્ટ ગેટ વે સહીતનુ ંપેમેન્ટ્ટ મેનેજમેન્ટ્ટ. 
(c)   ડરટનડ ફાઈલીંગ અને પ્રોસેશસિંગ. 
(d)  કરદાતાઓનુ ંમેનેજમેન્ટ્ટ, ખાતાઓનુ ંમેનેજમેન્ટ્ટ, જાહરેનામુ,ં માડહતી, સ્ટેટસ રેડકિંગ વગેરે. 
(e)   ટેતસ ઓથોડરટી ખાત ુ ંઅને લેજર મેનેજમેન્ટ્ટ.  
(f)  કેન્ટ્દ્ર તથા રાજ્યો ની વચ્ચે સેટલમેન્ટ્ટની ગણતરી (આઈજીએસટી સમાશવષ્ટ્ટ) :  

આઈજીએસટી માટે તલીયરીંગ હાઉસ. 
(g)  આયાત ઉપરના જીએસટીનુ ંપથૃક્કરણ અને શનયમન અને કસ્ટમ્સની ઈર્ીઆઈ પ્રણાલી 

સાથેનુ ંએકીકરણ 
(h)   જરૂરત આધાડરત માડહતી અને વ્યવસાશયક ઈન્ટ્ટેલીજન્ટ્સ ને અનરુૂપ એમ.આઈ.એસ. 
(i)    સામાન્ટ્ય જીએસટી પોટડલ અને કરવેરા પ્રિાસન વચ્ચે ઇન્ટ્ટરફેસ  જાળવવો. 
(j)    સ્ટેકહોલ્ર્રોને તાલીમ. 
(k)   ટેતસ ઓથોડરટીને વ્યવસાશયક ઇન્ટ્ટેબલજન્ટ્સ તથા પથૃક્કરણનુ ંપ્રાવધાન કરાવવુ.ં 
(l)    રીસચડ કરવા અને શ્રેષ્ટ્ઠ અબભગમોનો અભ્યાસ કરવો.  
 
પ્ર.6  જીએસટીએન તથા રાજ્યો/ સીબીઈસી વછરે્નો ઇન્ટ્ટરફેસ શુ ંછે ? 



ઉત્તર:  કરદાતાના રજીસ્રેિનની અરજી, બબલની માડહતી, ડરટનડ કે ટેતસ ભરવા જેવી બાબતો 
જીએસટી પ્રણાલી દ્વારા હોસ્ટ કરવામા ંઆવે, તમામ સવેંધાશનક કાયડવાહી (જેવી કે પજંીકરણની 
માન્ટ્યતા, ડરટનડની ચકાસણી, તપાસ કરવી તેમજ ઓર્ીટ વગેરે...) રાજ્ય અને કેન્ટ્દ્ર સરકારની 
ટેતસ ઓથોરીટી કરિે.  
 
આમ, રન્ટ્ટએન્ટ્ર્ (જીએસટી પોટડલ સેવાઓ)નો શવકાસ જીએસટીએન અને  બેક એન્ટ્ર્ મોર્યલુનો 
શવકાસ કેન્ટ્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો પોતાની મેળે કરિે. જો કે, 27 રાજ્યો (મોર્ેલ-૨ રાજ્યો) એ 
જીએસટીએનને બેકએન્ટ્ર્ મોર્યલુ શવકસાવવા માટે કહલે છે. જ્યારે સીબીઈસી તથા અન્ટ્ય ૯ 
રાજ્યો (મોર્ેલ-૧ રાજ્યો )એ પોતાની રીતે બેકેન્ટ્ર્ મોર્યલુ બનાવવાની વાત કરેલ છે. મોર્ેલ-
૧ રાજ્યો/સીબીઈસી માટે કરદાતાઓ દ્વારા દાખલ કરેલ સપંણૂડ માડહતી (પજંીકરણ, ડરટનડ, 
પેમેન્ટ્ટ વગેરે) તેમની સાથે વહેંચવામા ંઆવિે માડહતી અને પથૃક્કરણ માટે તેમના દ્વારા 
યોગ્ય લાગે તેમ.  
 
પ્ર.7.  પજંીકરિમા ંજીએસટીએન શુ ંભાર્ ભજવશે? 
ઉત્તર:  જીએસટી પોટડલમા ંરજીસ્રેિન ઓનલાઈન રહિેે.  
 
અન્ટ્ય મખુ્ય માડહતી જેમ કે PAN, વ્યવસાશયક બધંારણ, આધાર, CIN/DIN વગેરે (જે પણ 
લાગ ુપર્ત ુ ંહોય તે) જીએસટી પોટડલ પર ઓનલાઈન જમા કરાવવાના રહિેે કે જેની યોગ્ય 
એજન્ટ્સી જેમ કે સીબીર્ીટી, યઆુઈર્ી, એમસીએ દ્વારા ખરાઈ કરવામા ંઆવિે અને એ રીતે 
લઘતુ્તમ દસ્તાવેજીકરણ પ્રસ્તાશવત કરાિે. 
 
જીએસટીએન આ એપ્લીકેિનની માડહતી, સપોડટિંગ દસ્તાવેજો સાથે રાજ્યો તથા કેન્ટ્દ્રને 
મોકલિે અને કોઈ િકંા હિે તો પરત મોકલિે અથવા યોગ્ય મજૂંરી અથવા નામજૂંરી કરીને 
ર્ીજીટલ સહી વાળંુ રજીસ્રેિન જીએસટીએનને પાછ ં મોકલિે કે જેને ત્યારબાદ કરદાતા 
ર્ાઉનલોર્ કરી િકિે. 
 
પ્ર.8 જીએસટીએનમા ંઈન્ટ્ફોસીસનો શુ ંરોલ રહશેે? 
ઉત્તર: જીએસટીએન એ મેં. ઈન્ટ્ફોસીસને શસિંગલ મેનેજ્ર્ સશવિસ પ્રોવાઈર્ર (MSP) તરીકે 
શનયતુત કરેલ છે. કે જે જીએસટી પધધશતની ડર્ઝાઈન, શવકાસ, અમલીકરણ, સોફ્ટવેરની બધી 
એપ્લીકેિન્ટ્સ, ટલૂ્સ તથા ઈન્ટ્રાસ્રતચરને જ્યારથી આ પ્રણાલી િરંુ થઇ ત્યારથી પાચં વષડ 
સધુી સાચવવાનુ ંકામ કરિે. 



પ્ર.9  જીએસટી કોમન પોટડલના મખુ્ય મદુ્દા કયા છે ? 
ઉત્તર:  જીએસટી પોટડલ (www.gst.gov.in) કરદાતા તથા તેમના CA અથવા વકીલોન ે
ઈન્ટ્ટરનટે દ્વારા જોર્ી િકિે. તથા ટેતસ અશધકારીઓ દ્વારા ઇન્ટ્રાનેટ જોઈ િકાિે. એક જ પોટડલ 
દ્વારા જીએસટી આધાડરત બધી જ સશવિસ પ્રાપ્ય રહિેે જેમ કે :- 

I. કરદાતા ના પજંીકરણ (નવા, જમા કરાવવુ,ં સધુારા કરવા, રદ્દીકરણ વગેરે)  

II. ખરીદ બબલના અપલોર્, ખરીદનારની ખરીદ પ્રવશૃત્તની સ્વચાબલત નોંધણી તથા 

યોગ્ય તારીખે દરેક પ્રકારના જીએસટી ડરટનડનુ ં ફાઈલીંગ (જીએસટીઆર 

[૧,૨,૩,૫,૯,વગેરે]) 

III. બેંક આધાડરત ચલણ મારફતે ટેતસ પેમેન્ટ્ટ. 

IV. આઈટીસી, કેિ લેજર અને જવાબદારી રજીસ્ટર. 

V. કરદાતા, ટેતસ અશધકારીઓ તથા અન્ટ્ય સ્ટેકહોલ્ર્સડ ના MIS. 

VI. ટેતસ અશધકારીઓ માટે બીઝનેસ ઇન્ટ્ટેબલજન્ટ્સ/પથૃક્કરણ. 

    
પ્ર. 10. જીએસટી ઈકો-ર્સસ્ટમનો ખ્યાલ શુ ંછે? 
ઉત્તર. બધી જ રાજ્ય તથા કે.િા.પ્રદેિોની સરકારોને સામાન્ટ્ય જીએસટી પ્રણાલી મળિે. આજ 
પ્રણાલી વાબણજ્ય કર શવભાગ, કેન્ટ્દ્રીય વેરા અશધકારી, કરદાતા, બેંકો તથા સ્ટેકહોલ્ર્રો ને 
મળિે. આ ઇકો-પ્રણાલીમા ંબધા જ સામેલ હિે જેમ કે બધા જ સ્ટેકહોલ્ર્ર કરદાતાથી ટેતસ 
પ્રોફેિનલ થી ટેતસ અશધકારી થી જીએસટી ખરીદ થી બકંો થી ખાતાકીય હોદે્દદાર. નીચે 
આપેલ બચત્ર વર્ે આ ઇકો-પ્રણાલીની સરંચના સ્પષ્ટ્ટ થિે. 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.gst.gov.in/


પ્ર.11 જીએસપી (જીએસટી સરુ્વધા આપનાર) શુ ંછે? 
ઉત્તર:  જીએસટી પ્રણાલી કરદાતાઓ ન ેજીએસટી પ્રણાલી મારફતે તમામ જીએસટી સલગ્ન 
કાયડ કરવા માટે જીએસટી પોટડલ પરંુૂ પાર્િે. પણ અહીં અનેક પ્રકારના કરદાતાઓ હિે 
(એસએમઈ, મોટા સાહસો, માઈક્રો એકમો વગેરે) કે જેમને તેમના ખરીદ/વેચાણના ંરજીસ્ટર 
ર્ેટાને જીએસટી ફોમેટમા ંફેરવવા, તેમની ઈઆરપી/એકાઉન્ટ્ટ પેકેજ પ્રણાલીને જીએસટી સાથે 
સાકંળવી, અનેક પ્રકારના ર્ેિબોર્ડ કે જેમા ંસામ્ય/અસામ્ય થતા આઈટીસી દાવાઓ જોવા, 
ભરવાપાત્ર વેરા, સ્ટેટસ ફાઈલીંગ વગેરે સશુવધાઓ ની જરૂરત રહિેે. ઇનવોઇસ ફાઈલીંગ 
જરૂરી હોવાથી મોટા સાહસોને સ્વચાબલત તતં્રની જરૂર રહિેે કે જે જીએસટી પ્રણાલી સાથ ે
તાલમેલ કેળવે કેમ કે ઘણા બધા ઇનવોઇસ વેબ પોટડલ પર માનવ પ્રયાસે અપલોર્ કરવા 
અિક્ય છે. માટે આ ઇકો પ્રણાલીની જરૂર પર્ે કે જે આવા કરદાતાઓ ને જીએસટી કમ્પ્લાયસં 
જાળવવા સહાયભતૂ બની રહ.ે 
 
કરદાતાઓ ને પર્તી સરળતા જ જીએસટીને સફળતા અપાવી િકે. આ ઇકો પ્રણાલી 
કરદાતાઓ ને થર્ડ પાટી એપ્સ વાપરવાની સશુવધા આપે છે જેથી તે ર્ેસ્કટોપ/મોબાઈલ વર્ ે
અલગ અલગ પ્રકારના ઇન્ટ્ટરફેસની મદદથી જીએસટી કામ્પ્લાયસં જાળવવા આસાની આપે 
છે. 
 
ઉપરોતત તમામ કારણોથી એક એવી ઇકો પ્રણાલીની જરૂરત રહ ેછે કે જે થર્ડ પાટી સશવિસ 
પ્રોવાઇર્સડની બનેલ હોય કે જેમને જીએસટી પ્રણાલી ઉપયતુત હોય અને જેમની આવા એપ્સ 
શવકસાવવાની ક્ષમતા હોય. આવા સશવિસ પ્રોવાઇર્સડને એક સામાન્ટ્ય નામ આપવામા ંઆવેલ 
છે, જીએસટી સશુવધા પ્રોવાઇર્સડ અથવા  જીએસપી. 
 
પ્ર.12 જીએસટી સરુ્વધા પ્રોવાઈર્ર (જીએસપી) ની શુ ંભરૂ્મકા હશે ?  
ઉત્તર:  કરદાતાઓ  ડરટનડ ફાઈલ કરી િકે, સ્વીકાર/રદ/સધુારા કરી િકાય એ માટે     ખરીદ 
રજીસ્ટરના સ્વશનયશંત્રત ર્ેટાનુ ંસગંઠન કરી િકે, જીએસટી કમ્પ્લાયસંની કાયડવાહીનુ ંતરુત 
શનરીક્ષણ કરી િકે તે માટેના ર્ેિબોર્ડ તૈયાર કરવા વગેરે ખાસીયાતો ધરાવતા એપ 
બનાવવાનુ ં કામ જીએસપી કરિે. તેઓ કંપનીની અંદર અલગ અલગ વપરાિકારો માટે 
જીએસટી સલંગ્ન પ્રવશૃત્તઓ જેવી કે ઇનવોઈસ અપલોર્ કરવા, ડરટનડ ફાઈલ કરવા માટે તેમનુ ં
શવભાજન કરી િકાય એ રીતે રોલ આધાડરત ઉપયોગ-હક્કો આપિે (જેની માધયમ અને મોટી 
કંપની ઓ ને જરૂરત રહિેે ) તેમજ ટેતસ પ્રોફેિનલ્સ તેમના કરદાતા ગ્રાહકોની જીએસટી 



કમ્પ્લાયસં કાયડવાહી મેનેજ કરી િકે, પ્રવતડમાન એકાઉન્ટ્ટ પેકેજ/ઈઆરપીને જીએસટી સાથે 
એકાકાર કરી િકે તે  માટેના એપ પણ બનાવિે. 

 
પ્ર.13 જીએસપીનો ઉપયોર્ કરવાથી કરિાતાને શુ ંલાભ થશે ? 
ઉત્તર.  એ સ્પષ્ટ્ટ છે કે જીએસટી પોટડલ પર કરદાતા તમામ જીએસટી શવકલ્પોનો ઉપયોગ 
કરી િકિે. કેટલાક શવકલ્પોનો પ્રયોગ કરવા માટે જીએસપી એક વધારાનુ ંમાધયમ છે અને 
તેની સશુવધાનો લાભ લેવો એ વૈકધ્લ્પક છે. જીએસટીને શનયમાશધન રહી કરદાતાઓ ની 
જરૂરતોને પરૂી પાર્વા જીએસપી નીચે મજુબની સશુવધા પરૂી પાર્િે : 

1. તેમના ંએકાઉન્ટ્ટ સોફ્ટવેર દ્વારા તૈયાર થયેલ csv, pdf, excel, word ફોમેટના 

ઇનવોઇસને જીએસટી અનરુૂપ ફોમેટમા ંરૂપાતંડરત કરવા. 

2. જીએસટી પોટડલમા ંથી સ્વચાબલત રીતે તૈયાર થયેલ ર્ેટાને ખરીદી રજીસ્ટરના 

ર્ેટા કે જે csv, excel કે અન્ટ્ય પ્રોપરાઈટરી ર્ેટાબેઝમા ંના ંર્ેટા સાથે એકાકાર 

કરી ગોઠવવાનુ ં કાયડ. જીએસટી ફોમેટથી અપલોર્ કરેલ ર્ેટા json/csv 

ફોમેટમા ંહોઈ િકે. 

3. જુદી જુદી િાખા ધરાવતા ઓગેનાઈઝેિન્ટ્સ ને િાખાદીઠ ઇનવોઇસ અપલોર્ 

કરવાની ફરજ પર્િે કેમ કે જીએસટી પ્રણાલી એક યઝુર આઈર્ી/પાસવર્ડ 

દીઠ ફતત એક જ  જીએસટી શસસ્ટમ ચલાવવા આપે છે. ભશૂમકા આધાડરત 

અબભગમ સાથે અને અલગ દ્રન્દ્ષ્ટ્ટ સાથે જુદી જુદી િાખાઓ માટે  એક 

અપ્લીકેિન ની જરૂર પર્િે. 

4. જે કંપની ઘણાબધા રાજ્યોમા ંસ્થાશપત હિે તેમને તમામ િાખાઓના એક જ 

સ્ક્રીન ઉપર ર્ેટા જોવા માટે એક એકીકૃત દ્રન્દ્ષ્ટ્ટકોણ લેવો જરૂરી બનિે. 

5. જીએસટી વ્યાવસાશયકોને તેમના તલાયન્ટ્ટ કરદાતાઓ માટે એક ર્ેિબોર્ડથી 

જીએસટી અનપુાલનની પ્રવશૃત્તઓનુ ંસચંાલન અને જવાબદારી ઉઠાવવા માટે 

કેટલાક ચોક્કસ એપ્લીકેિનની જરૂર પર્િે, વગેરે. 

 



ઉપરોતત ફતત થોર્ા ઉદાહરણો માત્ર છે. આ શસવાય અલગ અલગ પ્રકારના ંકરદાતાઓની 
બીજી ઘણી આવશ્યકતાઓ હિે. કરદાતાઓની આ આવશ્યકતાઓને જીએસપી દ્વારા સતંોષી 
િકાિે. 

 
પ્ર.14 જીએસટીએન દ્વારા બનાવેલ અને ર્વકસાવેલ જીએસટી સામાન્ટ્ય પોટડલ 
પર કરિાતા ક્યા કયો કરશે? 
ઉત્તર. જીએસટી કોમન પોટડલ એક-સ્ટોપ- દુકાન છે કરદાતાઓ માટે જીએસટી હઠેળ તમામ 
જરૂરીયાતો માટે. જીએસટીએન દ્વારા પ્રબશંધત જીએસટી પોટડલ પર કરદાતાઓ દ્વારા કરી 
િકાય તેવા વણડનાત્મક કાયોની સચૂી નીચે મજુબ છે : 

▪ પજંીકરણની અરજી, પજંીકૃત માડહતીમા ંસધુારા વધારા, પજંીકરણનુ ંરદ્દીકરણ તેમજ 

પ્રોફાઈલ મેનેજમેન્ટ્ટ; 

▪ કર ચકૂવણી, દંર્ પાત્ર રકમની ચકૂવણી, વ્યાજ વગેરે...(એટલે કે ચાલાન મેળવવુ ંકે 

જે બેંક ના પોટડલ કે બેંક ની અંદર પ્રત્યક્ષ જઈ મળે છે ); 

▪ સામાન્ટ્ય થી ચક્રવદૃ્ધદ્ કે તેથી ઉલટંુ, કર દાતાના સ્ટેટસમા ંપડરવતડન; 

▪ ઇનવોઇસની માડહતી ચઢાવવી તથા જુદા જુદા સવૈંધાશનક ડરટન્ટ્સડ/વાશષિક સ્ટેટમેન્ટ્ટ 

ભરવા; 

▪ જીએસટી પોટડલ પર શનમાડણ પામેલ અનન્ટ્ય એપ્લીકેિન રેફરન્ટ્સ નબંર (ARN) નો 

ઉપયોગ કરીને ડરટનડ/કર લેજર/રોકર્ની લેજરની પડરન્સ્થતી જાણવી; 

▪ રીફંર્ માટેની અરજી ફાઈલ કરવી. 

▪ ડરટનડ/કર લેજર/રોકર્ની પડરન્સ્થશતની ચકાસણી કરવી... 

 
પ્ર.15 જીએસટીએન દ્વારા ર્વકર્સત જીએસટી પ્રિાલીમા ંકેન્ટ્દ્ર અને રાજ્યના ંવેરા 
અર્ધકારીઓની શુ ંભરૂ્મકા હશે?  
ઉત્તર: અલગ અલગ હતેથુી કરદાતા ઓ દ્વારા જીએસટી પોટડલ પર જમા કરેલ માડહતી/ 
અરજીઓનો અશધકારીઓ નીચે મજુબ ઉપયોગ કરિે : 

• કરદાતાઓ ના એનરોલ્મેન્ટ્ટ/પજંીકરણને સમંશત આપવી/રદ્દ કરવા... 



• કર પ્રબધંન (ચકાસણી/છણાવટ/રીફંર્/અપીલ/સિંોધન વગેરે); 

• વ્યવસાશયક પથૃક્કરણ, માડહતી પ્રબધંન તથા અન્ટ્ય કાનનૂી કાયડવાહી અથે... 

 
પ્ર.16 શુ ંજીએસટીએન પ્રિાલીમા ંિરેક ઈનવોઈસ માટે જીએસટીએન અનન્ટ્ય 
ઓળખ બનાવશે ? 
ઉત્તર: ના. જીએસટીએન કોઈપણ નવા ઓળખ નડહ બનાવે. સપ્લાયરના જીએસટીઆઈએન 
(GSTIN), ઇનવોઇસ નબંર અને ચાલ ુ શવત્તીય વષડ ખદુ જ દરેક ઇનવોઇસને અનન્ટ્ય 
બનાવિે. 
 
પ્ર.17  શુ ંઇનવોઇસ માદહતી રોજે રોજ અપલોર્ થઈ શકશે ? 
ઉત્તર: હા, જીએસટી પોટડલ પર કરદાતાઓ માટે ગમે ત્યારે ઇનવોઈસ ર્ેટા અપલોર્ કરવાની 
સશુવધા હિે. સપ્લાયર કરદાતાને દ્વારા વહલેા ંઇનવોઇસ અપલોર્ કરવાથી ડરસીવ કરનાર 
કરદાતાને ઇનવોઇસની માડહતી સગં્રડહત કરવામા ંઆસાની રહિેે અને સપ્લાયર કરદાતાને 
છેવટની ઘર્ીની દોર્ાદોર્ કરવાની નડહ રહ.ે 
 
પ્ર.18 જીએસટી પોટડલ પર ઇનવોઇસ ર્ર્ાવવા માટે શુ ંજીએસટીએન સાધનો 
પરૂા પાર્શે ? 
ઉત્તર: હા, જીએસટીએન સ્પ્રેર્િીટ જેવા સાધનો (માઈક્રોસોફ્ટ એતસેલ જેવા) કરદાતાઓન ે
શવના મલૂ્યે પરૂા પાર્િે, જે તેમને સક્ષમ બનાવિે તેમા ંજ ઇનવોઇસ ર્ેટા સધં્તલત કરવા  
અને ફાઈલો જનરેટ કરવા માટે જે પછી જીએસટી પોટડલ ઉપર અપલોર્ કરી િકાય છે. આ 
એક ઓફલાઈન સાધન હિે જે ઓનલાઈન રહ્યા વગર વાપરી િકાિે ઈનવોઈસ ર્ેટાને 
ઈનપટુ/કેપ્ચર કરવા અને જીએસટી પોટડલ પર અપલોર્ કરવા માટે ફાઈનલ ફાઈલો સસુગંત 
ફોરમેટમા ંજનરેટ કરી િકાિે.  
 
પ્ર.19 લેજર તથા અન્ટ્ય ખાતા જોવા માટે જીએસટીએન મોબાઈલ આધાદરત   
એપ પરૂા પાર્શે ? 
ઉત્તર: જીએસટી પોટડલ એ પ્રકારે બનાવવામા ંઆવ્યુ ંછે કે તે કોઈ પણ સ્માટડફોન પર જોઈ 
િકાય. આ રીતે યોગ્ય બ્ાઉઝર પર રોકર્ લેજર, ઉધાર લેજર, ITC લેજર વગેરે કોઇપણ 
મોબાઈલ ફોન પર જોઈ િકાિે. 



પ્ર. 20 શુ ં જીએસટીએન જીએસટી વ્યવસાયીને અલર્ યઝુર આઈર્ી અને 
પાસવર્ડ આપશે, જે સક્ષમ બનાવશે તેમને કરિાતાનો યઝુર આઈર્ી અને 
પાસવર્ડ ઉપયોર્ કયાડ વર્ર તેમના ગ્રાહક (કર િાતાઓ) ના અવેજમા ંકામ 
કરવા માટે, જેમ આજે થાય છે? 
ઉત્તર:  હા, જીએસટીએન, જીએસટી વ્યવસાયીને અલગ યઝુર આઈર્ી અને પાસવર્ડ આપિે, 
જે સક્ષમ બનાવિે તેમને તેમના ગ્રાહકના ંઅવેજમા ંકામ કરવા માટે તેમના યઝુર આઈર્ી 
અને પાસવર્ડ પછૂયા વગર. તેઓ જીએસટી કાયદા અંતગડત કરદાતાઓ વતી તમામ કાયડ 
કરવા સક્ષમ હિે. 
 
પ્ર. 21. શુ ં કરિાતા ઉપરોકત સર્વર્ મજુબ એક વખત નીમેલા પોતાના 
જીએસટી વ્યવસાયીને બિલી શકશે? 
ઉત્તર:  હા, કરદાતા જીએસટી પોટડલ પર આસાનીથી પોતાના પહલેા નીમેલા જીએસટી 
વ્યવસાયીને રદ્દ કરીને નવા જીએસટી વ્યવસાયીન ેનીમી િકાિે. 
 
પ્ર. 22 શુ ંસેન્ટ્રલ એતસાઈઝ કે સર્વિસ ટેતસ કે સ્ટેટ વેટ (VAT) અંતર્ડત આવતા 
વતડમાન કરિાતાએ જીએસટી માટે નવા પજંીકરિ માટે અરજી કરવી પર્શે? 
ઉત્તર:   ના, વતડમાન કરદાતા કે જેમના PAN નબંર CBDT દ્વારા માન્ટ્ય કરાયેલ છે તેમણે 
GST માટે ફરી અરજી કરવાની રહિેે નડહ. તેમને જીએસટી પોટડલ દ્વારા કામચલાઉ 
જીએસટીઆઈએન GSTIN અપાિે જે છ મડહના માટે કાયડરત રહિેે. આ કરદાતાઓ એ તેમના ં
ર્ેટા જીએસટી પોટડલ પર જીએસટી એનરોલમેન્ટ્ટ ફોમડમા ંભરવાના ંરહિેે. આ ર્ેટા ભરાઈ ગયા 
બાદ કરદાતાની ન્સ્થશત બદલાઈને માઈગે્રટેર્ની થિે. પવૂડયોત્જત ડદવસે આ કરદાતાની ન્સ્થશત 
ફરી બદલાઈને એતટીવની થિે અને ત્યારબાદ તે જીએસટી પોટડલ પર તમામ સશુવધા ઓ 
જેમ કે કર ચકૂવણી, રીટન્ટ્સડ ફાઈલ કરવા વગેરેનો લાભ લઈ િકિે. 
 
જીએસટીએન એ આવા તમામ કરદાતાઓ ને કામચલાઉ આઈર્ી અને પાસવર્ડ આપી દીધા 
છે અને વેરા અશધકારીઓ પણ કરદાતાઓ ને જાણ કરી િકે તે માટે આપી રાખેલ છે. ૦૮ 
નવેમ્બર ૨૦૧૬ થી જીએસટી પોટડલ ઉપર વતડમાન કરદાતાઓનુ ંએનરોલમેન્ટ્ટ િરુ થયુ ંઅને 
માચડ ૨૦૧૭ ના અંત સધુીમા ંઘણાબધાઓ એ કામચલાઉ આઈર્ીને એતટીવ કરી દીધા છે 
અને ઘણાની માઈગે્રિન પ્રોસેસ પણ પણૂડ થઈ ચકૂી છે. વધ ુ માડહતી 
https://www.gst.gov.in/help ઉપર ઉપલબ્ધ છે.  
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પ્ર.23 કરિાતાઓ ના ફાયિા માટે અલર્ અલર્ મદેુ્દ જીએસટી પોટડલ પર કામ 
કરવા શુ ંસામગ્રી જીએસટીએન દ્વારા આપવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર:  જીએસટી પોટડલની દરેક કાયડવાહી કરી િકાય તે માટે જીએસટીએન કોમ્પ્યટુર 
આધાડરત રેનીંગ (CBT) સામગ્રી તૈયાર કરી રહ્ુ ં છે જેમા ં શવર્ીયો પણ મકુાયેલ છે. આ 
તમામને જીએસટી પોટડલ તથા કર ઉચ્ચાલયો ની વેબસાઈટ પર મકુવામા ંઆવિે. આ 
શસવાય કરદાતાઓ ને માડહતગાર કરવા અન્ટ્ય ઉપભોતતા મેન્ટ્યઅુલ અને સામાન્ટ્ય પ્રશ્નોત્તરી 
(FAQ) પણ જીએસટી પોટડલ પર મકુવામા ંઆવિે. તદુપરાતં કરદાતાઓ ની મદદ માટે 
સહાયતા ર્ેસ્ક પણ તૈયાર કરાયો છે જ્યા ં લોગ ઇન કરી ઈ-મેઈલ દ્વારા 
(helpdesk@gst.gov.in) કે ફોન દ્વારા (0124-4688999) ડટડકટ જનરેટ કરી િકાિે. CBT, 
FAQ અને ઉપભોતતા મેન્ટ્યઅુલ https://www.gst.gov.in/help ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 
 
પ્ર.24 શુ ંજીએસટી સામાન્ટ્ય પોટડલ પર કરિાતાઓ એ િાખલ કરેલ દરટનડ તથા 
પજંીકરિ અંરે્ની માદહતી ગપુ્ત રહશેે? 
ઉત્તર: હા, જીએસટીએન એ કરદાતાઓએ જીએસટી સામાન્ટ્ય પોટડલ પર આપેલ અંગત તથા 
વ્યવસાયલક્ષી તમામ માડહતીને ગપુ્ત રાખવાના ંજરૂરી પગલા ંલીધેલ છે. આ િક્ય બનિે 
કરદાતાના રોલ આધાડરત એતસેસ કંરોલ (RABC) અને જડટલ ર્ેટાનુ ંએનડક્રપ્િન બનેં્નને 
સગં્રહ અને આદાનપ્રદાન દરશમયાન સશુનશિત કરીને.  ફતત સત્તાધીિ કર અશધકારી જ આ 
ર્ેટા ને જોઈ અને વાચંી િકિે. 
 
પ્ર.25 જીએસટી પ્રિાલી ને સલામત બનાવવા જીએસટીએન એ સલામતી ના ં
ક્યા પર્લા ંલીધા છે? 
ઉત્તર: જીએસટી પ્રણાલી પ્રોજેતટે ર્ેટા અને સશવિસની સલામતી માટે સ્ટેટ ઓફ આટડ સલામતી 
રેમવકડ અખત્યાર કરેલ છે. ઉચ્ચ કક્ષાની ફાયરવોલ, ખલેલની પરખ, ર્ેટાનુ ંએનડક્રપ્િન – 
આરામ તેમજ કાયડરત ન્સ્થશતમા,ં સપંણૂડ ઓર્ીટ રેઈલ, સાતત્યપણૂડ  હિેીંગ અલગોડરધમ દ્વારા 
ટેમ્પર પ્રડૂફિંગ, ઓએસ તેમજ હોસ્ટ હાર્ડનીંગ વગેરે... ખરાબ હુમલાને તે જ સમયે પારખવા 
અને રોકવા જીએસટીએન એક પ્રાઈમરી અને સેકન્ટ્ર્રી શસક્યડુરટી ઓપરેિન્ટ્સ કમારં્ અને 
કંરોલ સેન્ટ્ટર બનાવી રહ્ુ ં છે. સામાન્ટ્ય રીતે જ્ઞાત અને અજ્ઞાત ભયસ્થાનોથી રક્ષણ માટે 
જીએસટીએન જી.એસ.ટી. શસસ્ટમમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા સ્રોત કોર્ અન ેલાઈબ્ેરીઓના સતત 
સ્કેનીંગ દ્વારા સલામત કોડર્િંગ વ્યવહાર પણ સશુનશિત કરે છે.  

****** 
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24.પદરવતડનીય જોર્વાઇઓ 
 
પ્ર. 1. વતડમાન કાયિા હઠેળ GST પહલેા અંર્તમ રીટનડમા ંજે CENVAT કે્રર્ીટ 
(અથવા VAT કે્રર્ીટ) આર્ળ લઈ જવાય છે તે શુ ંGST હઠેળ ITC તરીકે ઉપલબ્ધ 
હશે?  
ઉત્તર. કમ્પોઝીિન સ્કીમ હઠેળ જે વ્યન્તત કર ચકૂવવાનુ ંપસદં કરે છે તેના શસવાયના નોંધાયેલ 
એક વ્યન્તત, ત્યા ંદિાડવાયેલ િરતોને આશધન, શનમણકૂ ડદવસ પહલેા છેલ્લા સમયગાળાના 
રીટનડમા ંઆગળ લઈ ગયેલ CENVAT (અથવા VAT કે્રર્ીટ) કે્રર્ીટની રકમ તેના ઇલેતરોશનક 
કે્રર્ીટ ખાતામા ંકે્રર્ીટ લેવા માટે હકદાર બનિે. (CGST/SGST એતટની કલમ 140(1)) 

 
પ્ર. 2. એ શરતો શુ ંછે? 
ઉત્તર. િરતો નીચે મજુબ છે: - 

• તે કે્રર્ીટની રકમ આ એતટ હઠેળ ઇનપટુ તરીકે સ્વીકાયડ છે; 

• નોંધાયેલ વ્યન્તતએ વતડમાન એતટ હઠેળ શનમણ ૂકં તારીખથી તરંુતના આગલા છ 

માસના સમયગાળા માટે તમામ રીટનો (એટલે કે સેંરલ એતસાઇઝ અન ેVAT) 

રજૂ કરવા જરૂરી છે; 

• તે કે્રર્ીટની રકમ નોટીફીકેિન નબંર હઠેળ વેંચાયેલ માલસામાન સાથે સબંશંધત 

નથી અને તેના પર ચકૂવાયેલ VATના રીફરં્ને તલેઇમ કરે છે તેની સાથે સબંશંધત 

નથી.  

 SGST કાયિા હઠેળ નીરે્ મજુબ વધ ુએક શરત હશે: - 
તે કે્રર્ીટ માટે કેંદ્રીય સેલ્સ ટેતસ એતટ, 1956ની કલમ 3, કલમ 5 ની પટેા-

કલમ (3), કલમ 6, કલમ 6એ અથવા કલમ 8ની પેટા-કલમ (8) ન ેસબંશંધત 
કોઇપણ દાવાને આભારી છે, તે કેન્ટ્દ્રીય સેલ્સ ટેતસ (નોંધણી અને ટનડ ઓવર) શનયમો, 
1957ના શનયમ 12 મા ંદિાડવ્યા મજુબ તે રીતે અને તે સમયગાળા સધૂીમા ંપ્રમાણભતૂ 
નથી, તે ઇલેતરોશનક કે્રર્ીટ લેજરમા ંકે્રર્ીટ માટે લાયક નથી: 

જો કે, વતડમાન કાયદા હઠેળ જ્યારે કેંદ્રીય સેલ્સ ટેતસ (નોંધણી અને ટનડઓવર) 
શનયમો, 1957ના શનયમ 12 મા ંદિાડવ્યા મજુબની રીતમા ંકહવેાતા દાવાઓ પ્રમાણભતૂ 
છે, ત્યારે ઉપર દિાડવેલ કે્રર્ીટ સમાન એક રકમ રીફંર્ આપવામા ંઆવિે.  



 
પ્ર. 3. એક નોંધાયેલ વ્યસ્તત, ધારો કે, વતડમાન કાયિા (સેંરલ એતસાઇઝ) હઠેળ 
2017-18ના જૂન તવાટડરમા ંકેર્પટલ ગડુ્સ ખરીિે છે. જો કે ભરર્તય ુ30મી જૂન 
સધુીમા ં મળી જાશે પરંત ુ કેપીટલ ગડુ્સ 5મી જુલાઇ, 2017 (એટલે કે GST 
શાસનમા)ં ના રોજ મળશે. શુ ં આ વ્યસ્તત CENVATની સપંિૂડ કે્રર્ીટ GST 
શાસનમા ંમેળવશે કે કેમ?  
ઉત્તર. હા,તે 2017-18મા ંકે્રર્ીટ માટે હકદાર થિે પરંત ુવતડમાન કાયદામા ંદિાડવ્યા મજુબ આવી 
કે્રર્ીટ CENVAT કે્રર્ીટ તરીકે સ્વીકાયડ હતી અને CGST એતટની કલમ 140(2) મા ંCGST મા ં
કે્રર્ીટ તરીકે પણ સ્વીકાયડ છે.  

 
પ્ર. 4.  VAT કે્રર્ીટ વતડમાન કાયિા (સેંરલ એતસાઇઝમા)ં વસ્તઓુ 'X' અને 'Y' પર 
કેપીટલ ગડુ્સ તરીકે કે્રર્ીટ ઉપલબ્ધ ન હતી. GSTમા ંતે જ્યારથી આવરી લેવાયા 
છે, શુ ંનોંધાયેલ કરપાત્ર વ્યસ્તત હાલમા ંતેનો તલેઇમ કરી શકે છે? 
ઉત્તર. તે માત્ર તો જ કે્રર્ીટ માટે હકદાર બનિે જ્યારે વતડમાન કાયદા હઠેળ આવા માલ સામાન 
પર ITC સ્વીકાયડ હોય અને GST મા ંપણ સ્વીકાયડ હોય. આવા માલ સામાન પર વતડમાન 
કાયદા હઠેળ કે્રર્ીટ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી, કહવેાતી વ્યન્તત GSTમા ંતેનો દાવો કરી િકતી નથી- 
SGST એતટની કલમ 140(2) ની જોગવાઇ. 

 
પ્ર. 5. એવુ ંધારી લઈએ કે વતડમાન કાયિા હઠેળ (સિંભડ પ્ર.4) નોંધાયેલ વ્યસ્તત 
ખોટી રીતે કે્રર્ીટને માિે છે, તો શુ ંGST કાયિા હઠેળ અથવા વતડમાન કાયિા 
હઠેળ રીકવરી કરવામા ંઆવશે? 
ઉત્તર. વતડમાન કાયદા હઠેળ જ્યા ંસધુી ખોટી રીતે માણેલ ITC સબંશંધત રીકવરી રીકવર ન 
થઈ જાય, ત્યા ંસધુી તે GST હઠેળ કરના અર્ચણ તરીકે રીકવર થાિે.  

 
પ્ર. 6. એવા બે નોંધાયેલ કરપાત્ર વ્યસ્તતના ઉિાહરિ આપો કે જેઓ વતડમાન 
કાયિા (સેંરલ એતસાઇઝ/VAT) હઠેળ નોંધાયેલા હોવા માટે જવાબિાર નથી, 
પરંતGુST હઠેળ નોંધાવવા માટે જવાબિાર હોય? 
ઉત્તર. એક ઉત્પાદક ધારો કે રૂ.  60 લાખનુ ંટનડ ઓવર ધરાવે છે કે જે વતડમાન કાયદા હઠેળ 
SSI મનુ્તત માણે છે તેન ુ ંટનડ ઓવર રૂ. 20 લાખના મખુ્ય માપદંર્થી વધી જાય છે તેથી GST 



હઠેળ નોંધપાત્ર થવ ુફરત્જયાત છે - કલમ 22.  
VAT હઠેળ એક વેપારી માપદંર્ હઠેળ ટનડ ઓવર ધરાવે છે, પરંત ુઇ-કોમસડ સચંાલક મારફત ે
વેચાણ કરે છે, તો તેણે GST મા ંનોંધપાત્ર થવ ુજરૂરી રહિેે. આવા વ્યન્તતઓ માટે કોઇ માપદંર્ો 
હિે નહી) – કલમ 24. 

 
પ્ર. 7. ર્નમણ ૂકંના દિવસે ચકૂવાયેલા VAT વાળા ઇનપટુો કે જે સ્ટોક તરીકે રાખ્યા 
છે તેના પર સેવા પ્રિાતાને શુ ંITC મળશે? 
ઉત્તર. હા, કલમ 140(3) ની જોગવાઇ અનસુધંાનમા ંજે ઇનપટુ્સ સ્ટોકમા ંધરાવવામા ંઆવેલ 
છે તેના પર ઇનપટુ કર કે્રર્ીટ મેળવવા માટે હકદાર છે.  

 
પ્ર. 8. એક નોંધાયેલ વ્યસ્તત ર્નમણ ૂકં દિવસના પવૂડવતી તરંુતના સમયર્ાળા માટે 
તેના અંર્તમ VAT રીટનડમા ંરૂ. 10,000/- ની વધ ુITC ધરાવે છે. GST હઠેળ તે 
કમ્પોઝીશન સ્કીમ માટે પસિં કરે છે. શુ ંતે ઉપર જિાવેલ વધારો ITC થી GST 
મા ંકેરી ફોરવર્ડ કરી શકશે?  
ઉત્તર. જો નોંધાયેલ વ્યન્તત કમ્પોઝીિન સ્કીમ માટે પસદં કરે તો તેણે વધારાની ITC VAT થી 
GST મા ંકેરી ફોવડર્ડ કરવા માટે સક્ષમ બનિે નહી. – કલમ 140(1). 

 
પ્ર. 9. CST (એટલે કે સેંરલ સેલ્સ ટેતસ એતટ) હઠેળ શુ ંવેર્ાિ પત્રક છ મદહના 
સધુીમા ંટનડ ઓવરમાથંી બાકાત તરીકે માન્ટ્ય છે? જો, ધારો કે, ર્નમણ ૂકંના દિવસથી 
છ મદહનાઓ સધુીમા ંખરીિનાર દ્વારા GST શાસનમા ંમાલસામાન પરત કરવામા ં
આવે, તો શુ ંતે GST મા ંકરપાત્ર બનશે? 
ઉત્તર. જ્યારે કર વતડમાન કાયદા [આ ડકસ્સામા,ં CST] હઠેળ શનમણ ૂકંના ડદવસથી પહલેાના 
છ મડહનાઓ પહલેા ન થાય તેમ, વેંચાણના સમયે કોઇપણ સામાન પર કર ચકૂવાયેલ હોય, 
અને જો આવો સામાન ખરીદનાર દ્વારા શનમણ ૂકંના ડદવસ પછી પરત કરવામા ંઆવે, તો આ 
વેંચાણ પરતન ે GSTમા ં જે તે ખરીદનારની સપ્લાય તરીકે ગણવામા ંઆવિે અને આવી 
સપ્લાય પર કર તો જ ચકૂવવામા ંઆવિે, જો-  

(i) સામાન  GST કાયદા હઠેળ કરપાત્ર હોય; અન ે

(ii) ખરીદનાર GST કાયદા હઠેળ નોંધાયેલ હોય. 



જો કે, જો ઉપર કહવેાયેલ ખરીદનાર GST હઠેળ નોંધાયેલ ન હોય અને શનમણ ૂકં થયાના 
ડદવસથી 6 (છ) મડહનાઓ સધુીમા ં(અથવા મહત્તમ બે મડહનાઓના વધારાયેલ સમયગાળા 
સધુીમા)ં માલ પરત કરવામા ંઆવેલ હોય અને માલ ઓળખપાત્ર હોય તો વેંચનાર આવા 
કરના રીફંર્ માટે હક્કદાર છે. - કલમ 142(1). 

 
પ્ર. 10. જો ઇનપટુ અથવા મધયવતી માલ વતડમાન કાયિા હઠેળ જોબ વકડ માટે 
મોકલવામા ંઆવેલ હોય તે ર્નમણ ૂકં દિવસ પછી જોબ વકડ પિૂડ થયા પછી પરત 
આવે તો શુ ંઉત્પાિક અથવા જોબ વકડર કર ચકૂવવા જવાબિાર બને છે? 
ઉત્તર. નીચેના બનાવોમા ંઉત્પાદક અથવા જોબ વકડર દ્વારા કોઇપણ કર ચકૂવવાનો થિે નહી: 
– 

(i) ઇનપટુ્સ/મધયવતી માલ શનમણ ૂકં ડદવસ પહલેા વતડમાન કાયદાની જોગવાઇના 

અનસુધંાનમા ંજોબવકડરને મોકલવામા ંઆવે.  

 
(ii) જોબ વકડર શનમણ ૂકંના ડદવસથી છ મડહનાઓ સધુીમા ંજ તે માલ પરત કરે છે 

(અથવા મહત્તમ બે મડહનાઓના વધારાના સમયગાળા સધુીમા)ં. 

 
(iii) બનેં્ન ઉત્પાદક અને જોબ વકડર શનમણ ૂકં ડદવસ પર સબુચત પત્રકમા ંજોબ વકડર 

દ્વારા સ્ટોકમા ંરાખવામા ંઆવેલ ઇનપટુ્સની શવગતો જાહરે કરે. 

સબંશંધત કલમો  141(1), 141(2) અન ે141 (4) છે. 
જો કે, તે ઇનપટુ્સ/મધયવતી માલ છ મડહનાઓમા ં પરત ન આવ ે (અથવા મહત્તમ બ ે
મડહનાઓના વધારાના સમયગાળા સધુીમા)ં, જે ઇનપટુ ટેતસ કે્રર્ીટ મેળવી હતી રીકવર કરવા 
માટે જવાબદાર છે. 
 
પ્ર. 11. જો જોબ વકડર ર્ોક્કસ સમયર્ાળામા ંમાલ પરત ન કરે તો શુ ંથાય? 
ઉત્તર. શનમણ ૂકં ડદવસથી છ મડહના સધુીમા ં (અથવા મહત્તમ બે મડહનાઓના વધારાના 
સમયગાળા સધુીમા)ં જો જોબ વકડર ઉત્પાદકના વ્યવસાય સ્થળે કહવેાતા માલ પરત કરવામા ં
ન આવ ેતો તેના દ્વારા તે માલ પર કર ચકૂવવા પાત્ર થિે. – કલમ 141(1), 141(2).  

 



પ્ર. 12. શુ ં ઉત્પાિક પિૂડ માલ કે જે કોઇ અન્ટ્ય કરપાત્ર વ્યસ્તતની જગ્યાએ 
ર્કાસિીના હતેથુી મોકલ્યો હતો તેને ફેરબિલ કરી શકે છે?  
ઉત્તર. હા, ઉત્પાદક ચકાસણીના હતે ુમાટે પણૂડ માલને ભારતમા ંકરની ચકૂવણી પર અથવા છ 
મડહનાઓ સધુીમા ં (અથવા મહત્તમ બે મડહનાઓના વધારાના સમયગાળા સધુીમા)ં કરની 
ચકૂવણી શવના શનકાસ માટે કોઇપણ અન્ટ્ય નોંધાયેલી વ્યન્તતની જગ્યા પર ફેરબદલ કરી િકે 
છે. –કલમ 141(3) 

 
પ્ર. 13. જો પિૂડ માલ વતડમાન કાયિા હઠેળ ફેતટરીમાથંી ર્ોક્કસ પ્રદક્રયા કરવા 
માટે દૂર કરવામા ંઆવે અને જો તે ર્નમણ ૂકંના દિવસ પર અથવા પછી પરત 
કરવામા ંઆવે, તો શુ ંGST ચકૂવવા પાત્ર થશે? 
ઉત્તર. GST હઠેળ કોઇપણ કર ચકૂવવાનો નહી થાય, જો પણૂડ માલ શનમણ ૂકંના ડદવસ પહલેા 
કોઇપણ અન્ટ્ય જગ્યા પર ચોક્કસ પ્રડક્રયા કરવા માટે દૂર કરવામા ંઆવે અને તે પડરક્ષણ કયાડ 
બાદ અથવા અન્ટ્ય કોઇપણ પ્રડક્રયા બાદ કહવેાતી ફેતટરી પર શનમણ ૂકં ડદવસથી છ મડહના 
સધુીમા ં(અથવા મહત્તમ બે મડહનાઓના વધારાના સમયગાળા સધુીમા)ં પરત કરવામા ંઆવે 
- કલમ 141(3). 

 
પ્ર. 14.  ઉત્પાદિત માલ પર કે જે પદરક્ષિ કરવા અથવા કોઇપિ અન્ટ્ય પ્રદક્રયા 
કરવા જોબ વકડરને મોકલવામા ંઆવે છે તેના પર વતડમાન કાયિા હઠેળ ઉત્પાિકને 
જે કર ચકૂવવા પાત્ર નથી તે તેના પર GSTમા ંક્યારે કર ચકૂવવા પાત્ર થશે? 
ઉત્તર. ઉત્પાડદત માલ પર કે જે શનમણ ૂકં ડદવસ પહલેા પડરક્ષણ કરવા અથવા કોઇપણ પ્રડક્રયા 
કરવા જોબ વકડરને મોકલવામા ંઆવે તો તેના પર GSTમા ં કર ચકૂવવા પાત્ર થિે અન ે
વતડમાન કાયદામા ં ઉત્પાદકને કાઇંપણ ચકૂવવાનુ ં રહિેે નહી જો આવો માલ શનમણ ૂકંના 
ડદવસથી છ મડહના સધુીમા ં(અથવા મહત્તમ બે મડહનાઓના વધારાના સમયગાળા સધુીમા)ં 
પરત ન આવે. વધમુા,ં ઉત્પાદક દ્વારા જે ઇનપટુ ટેતસ કે્રર્ીટ માણવામા ંઆવે છે તે જો 
શનમણ ૂકંના ડદવસેથી છ મડહના સધુીમા ંઉપરોતત માલ પરત ન આવે તો તે રીકવર કરવા 
પાત્ર થિે. -કલમ 141(3) 
 
પ્ર. 15.  શુ ંકલમ 141મા ંર્છયાડ મજુબ બે મદહનાનો વધારો આપોઆપ છે?  
ઉત્તર. ના, ત ેઆપોઆપ નથી. ત ેકશમશ્નર દ્વારા યોગ્ય કારણ દિાડવ્યા પર વધારવામા ંઆવી 
િકે છે.  



 
પ્ર. 16. દકિંમતની સમીક્ષા માટે ર્ેબીટ/કે્રર્ીટ નોટની બજવિી માટેની સમય 

મયાડિા શુ ંછે? 
ઉત્તર. કરપાત્ર વ્યન્તત ર્ેબબટ/કે્રડર્ટ નોટ અથવા સપલીમેંટરી ભરશતય ુડકિંમત સમીક્ષાના 30 
ડદવસ સધુીમા ંરજૂ કરી િકે છે. 
જ્યારે ડકિંમત નીચેની તરફ સમીબક્ષત કરવામા ં આવે તો જ કરપાત્ર વ્યન્તતને તેની કર 
જવાબદારી ઘટાર્વાની મજૂંરી આપવામ ંઆવિે જો ભરશતય ુઅથવા કે્રર્ીટ નોટને મેળવનાર 
કર જવાબદારીના આવા ઘટાર્ા સબંશંધત તેની ITC ઘટાર્ે છે. –કલમ 142(2). 

 
પ્ર. 17. વતડમાન કાયિા હઠેળ કર/વ્યાજના બાકી રીફંર્નુ ંભર્વષ્ય શુ ંછે? 
ઉત્તર. બાકી રીફરં્ દાવાઓનો વતડમાન કાયદાની જોગવાઇઓના અનસુધંાનમા ં શનકાલ 
કરવામા ંઆવિે– કલમ 142(3). 

 
પ્ર. 18. વતડમાન કાયિા હઠેળ જે બાકી છે તે અપીલ અને રીવીઝન કે જે VAT 
પરના CENVAT/ITC ના િાવા સબંરં્ધત છે તેનુ ં શુ?ં ધારો કે, તે આઉટપટુ 
જવાબિારી સાથે સકંળાયેલ હોય તો શુ?ં 
ઉત્તર. CENVAT/ઇનપટુ ટેતસ કે્રર્ીટ અથવા કોઇપણ બાહ્ય કર જવાબદારી માટે દાવા સાથે 
સબંશંધત અપીલ, રીવીઝન, સમીક્ષા અથવા સદંભડની દરેક પ્રડક્રયા, શનમણ ૂકં ડદવસથી પહલેા, 
પર અથવા પછી િરૂ કરવામા ંઆવી હોય, તો તેને વતડમાન કાયદાની અનસુધંાનમા ંશનકાલ 
કરવામા ંઆવિે, અન ેCENVAT/ઇનપટુ ટેતસ કે્રર્ીટ અથવા આઉટપટુ ટેતસ કે્રર્ીટની રકમ 
રીફંર્ માટે સ્વીકાયડ મળે તો તેને વતડમાન કાયદાના અનસુધંાનમા ંરીફરં્ કરવા જ જોઇએ. જો 
કે, કોઇપણ રકમ કે જે રીકવર કરવા પાત્ર છે તેને GST કાયદા- કલમ 142(6)/ 142(7) હઠેળ 
કરની અર્ચણ તરીકે રીકવર કરવામા ંઆવિે.  
 

પ્ર. 19.  જો એપેલેટ અથવા રીવીઝનલ હકુમ એસેસીની તરફએિમા ંજાય, તો શુ ં 
GST મા ંરીફંર્ આપવામા ંઆવશે? પરંત ુજો ર્નિડય એસેસીની ર્વરૂદ્ધમા ંજાય તો 
શુ ંથાય?  
ઉત્તર. વળતર (ડરફન્ટ્ર્) માત્ર વતડમાન કાયદાની જોગવાઈને અનરુૂપ જ કરવામા ંઆવિે. જો 
બાદમા ંહાલના કાયદા હઠેળ કોઈ પણ વસલુાત (ડરકવરી) કરવામા ંઆવિે તો જીએસટી-
કલમ 142(6) અને 142(7) અંતગડત વેરાના એડરયર તરીકે તે વસલુ કરવામા ંઆવિે. 



 
પ્ર. 20. જીએસટીને લર્તા વ્યવહારમા ં વતડમાન કાયિા હઠેળ વળતરની 
સર્મક્ષામાથંી ઉિભવતા દરફન્ટ્ર્ને કેવી રીતે પરૂા પાર્વામા ંઆવશે? 
ઉત્તર. શનમણ ૂકં ડદવસ બાદ વતડમાન કાયદા હઠેળ કોઈ પણ પ્રકારના વળતરની સશમક્ષાના 
પડરણામ સ્વરૂપે કોઈ રકમ ડરફન્ટ્ર્ કરવાપાત્ર હોય તેવા સજંોગોમા ંવતડમાન કાયદાની કલમ 
142(9)(બી) ની જોગવાઈ પ્રમાણે રોકર્મા ંડરફન્ટ્ર્ કરવામા ંઆવિે. 

 
પ્ર. 21. વતડમાન કાયિા હઠેળ િાખલ થયેલા કોન્ટ્રેતટમા ંજીએસટીમા ંજો કોઈ 
માલસામાન અથવા સેવાઓ પરૂી પાર્વામા ંઆવે તેવા સજંોર્ોમા ં કયો વેરો 
ચકુવિીપાત્ર બનશે? 
ઉત્તર. સીજીએસટી કાયદાની કલમ 142(10) પ્રમાણે જીએસટી આ પ્રકારના પરુવઠાની ન્સ્થશતમા ં
ચકુવણીપાત્ર બનિે.. 
 
પ્ર. 22. વતડમાન કાયિા હઠેળ માલ સામાન/સેવાઓના ર્ોક્કસ પરુવઠા પર વેરો 
વસલુ થવા પાત્ર બને છે. જો જીએસટી વ્યવસ્થામા ં વાસ્તર્વક પરુવઠો પરૂો 
પાર્વામા ંઆવે તેવા સજંોર્ોમા ંશુ ંજીએસટી પિ ચકુવિીપાત્ર બનશે? 
ઉત્તર. ના, જીએસટી અંતગડત માલ સામાન/સેવાઓના આ પ્રકારના પરુવઠા પર કરવેરાની 
વસલુાત હાલના કાયદાની-કલમ 142(11) અંતગડત જ વસલુાતનેપાત્ર બને છે. 

 
પ્ર. 23. ર્નમણ ૂકંના દિવસ બાિ હાલના કાયિા હઠેળ કોઈ પિ આંકરિીને રજૂ 
કરવાના સજંોર્ોમા ં અથવા એર્જ્યદુર્તશન પ્રદક્રયાની સ્સ્થર્તમા ં વેરાની રકમ, 
વ્યાજ, િંર્ અથવા પેનલ્ટી પરત ચકુવિીપાત્ર બને છે. શુ ંઆ પ્રકારની રકમ 
જીએસટી કાયિા હઠેળ દરફન્ટ્ર્બેલ છે? 
ઉત્તર. વતડમાન કાયદા સીજીએસટી કાયદાની કલમ 142(8)(બી) હઠેળ આ પ્રકારની રોકર્ 
રકમમા ંડરફન્ટ્ર્ કરવાનેપાત્ર બનિ ેનહીં. 

 
પ્ર. 24. જો અર્ાઉના કાયિા હઠેળ આઈએસર્ી દ્વારા સેવાઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય તો 
શુ ંજીએસટીમા ંતેની સાથે સકંળાયેલ આઈટીસી ર્વતરિ કરવાપાત્ર બનશે? 
ઉત્તર. હા, આ પ્રકારની સેવાઓના સબંધંમા ં ઈનવોઈસ(સ) સીજીએસટી કાયદાની કલમ 



140(7)ના શનયતુત ડદવસ બાદ પ્રાપ્ત થઈ છે કે નહીં તેને ધયાનમા ંલેવામા ંઆવતો નથી. 
 
પ્ર. 25. રાજ્ય વેટ કાયિા હઠેળ સ્રોતથી બાિ મેળવવા માટે જરૂરી કાયિાને લઈ 
કોઈ માલસામાનનુ ં વેર્ાિ કરવામા ંઆવેલ હત ુ ંઅને ર્નયતુત દિવસ અર્ાઉ 
ઈનવોઈસ પિ ઈસ્ય ુ કરવામા ંઆવ્યુ ં હત ુ,ં જો ર્નયતુત દિવસ બાિ ચકુવિી 
કરવામા ંઆવે તેવા સજંોર્ોમા ંઆ કાયિા હઠેળ સ્રોતથી કરવેરા બાિ મળશે? 
ઉત્તર. ના, આ પ્રકારના ડકસ્સામા ંજીએસટી હઠેળ સ્રોતમાથંી કરવેરા બાદ મળિે નહીં. 
 

પ્ર. 26. ર્નયકુત દિવસ અર્ાઉ છ મદહના કરતા વધારે સમયની મજૂંરીને આધારે 
માલસામાન મોકલવામા ંઆવ્યો ન હતો પરંત ુર્નયતુત દિવસથી 6 મદહના બાિ 
ર્વકે્રતાને માલસામાન પરત મળે છે, શુ ં જીએસટી હઠેળ તેના પર વેરો 
ચકુવિીપાત્ર બને છે? 
ઉત્તર. હા, જો જીએસટી હઠેળ આ પ્રકારનો માલસામાન વેરાને પાત્ર બનતો હોય અન ેવ્યન્તત 
કે જેણે માલસામાનને નકારી દીધો હોય અથવા શનયતુત ડદવસથી મજૂંર કયો ન હોય (અથવા 
મહત્તમ બે મડહનાનો સમયગાળો લબંાવવામા ંઆવેલ હોય). આ પ્રકારના ડકસ્સામા ંકલમ-
142(12)ની મજૂંરીને આધારે માલસામાન મોકલનાર દ્વારા વેરો ચકુવણીપાત્ર બને છે.  

 
**** 

 

 


