 વેલ્ય ુ ઓફ સપ્લાય.

-કલમ-(૧૫) અને નનયમ ૨૭ થી ૩૫
-ટ્રાન્ઝેકશન વેલ્ય ુ
શરતો
(૧) સપ્લાયર અને રીસીનિયન્ટ રીલેટેડ ન હોવા જોઇએ.
(ર) કકિંમત જ સપ્લાય માટે એકમાત્ર કન્સીડરે શન હોય.
સપ્લાયની કકિંમતમાાં નીચેની રકમનો સમાવેશ થશે.:

(અ) સપ્લાયર દ્વારા સેન્ટ્રલ ટે કસ, સ્ટે ટ ટેકસ, ઇન્ટીગ્રેટેડ ટે કસ, સેસ, યનુ નયન
ટે રીટરી ટેકસ નસવાયના અન્ય કાયદા અન્વયે કોઇિણ ટે કસ, ડયટુ ી, સેસ, ફી કે
ચાર્જનો બીલમાાં જુદી ઉઘરાવેલ રકમનો.

(બ) કોઇિણ રકમ કે જેની ચકુ વણીની જવાબદારી માલ અથવા સનવિસના
સપ્લાયરની હોય િરાં ત ુ તેવી રકમ માલ અથવા સનવિસ મેળવનારે ચકુ વેલ હોય
અને તેવી રકમનો સમાવેશ માલ અથવા સનવિસના સપ્લાયરે બીલમાાં કરે લ ન
હોય તો તેવી રકમનો.
(ક) માલ અથવા સેવા અથવા બાંનેના સપ્લાયના બીલમાાં કમીશન અને. િેકીંગ
ચાર્જ સકહત ઉઘરાવેલ અન્ય ખચાા તેમજ માલ અથવા સેવા અથવા બાંનેની
ડીલીવરી કરતી વખતે અથવા તે અગાઉ કરે લ ખચાનો િણ સમાવેશ માલ
અથવા સેવાની કકિંમતમાાં થશે.

(ખ)કોઇિણ સપ્લાયન ાંુ િેમેન્ટ મોડુાં કરવા બદલ ચકુ વવામાાં આવેલ વ્યાજ-લેઇટ
ફી અથવા દાં ડની રકમનો.

(ગ) કેન્ર સરકાર અને રાજય સરકારની સબસીડી નસવાયની માલ અથવા સેવા
અથવા બાંનેની કકિંમત સાથે સીધી રીતે સાંકળાયેલ સબસીડી, આવી સબસીડીનો
સમાવેશ સબસીડી મેળવનાર સપ્લાયરની સપ્લાયની કકિંમતમાાં કરવામાાં આવશે.
-કઇ બાબતોનો સમાવેશ થશે નહીં.

-ડીસ્કાઉન્ટ. જયારે માલ અથવા સેવા બાંનેનો સપ્લાય કયાા બાદ ડીસ્કાઉન્ડ
આ૫વામાાં આવેલ હોય ત્યારે કરારની શરતોથી પ્રસ્થાનિત થત ાંુ હોય તેમજ
ચોકકસ બીલના સબાંધમાાં આ૫વામાાં આવેલ હશે તો તેનો સમાવેશ કકિંમતમાાં
થશે નહીં.
 જીએસટી હેઠળ જોબવકા ની સરળ સમજૂતીીઃ

 જીએસટી કાયદામાાં જોબ-વકા ની વ્યાખ્યા કલમ-ર(૬૮) હેઠળ કરવામાાં આવી છે .

ુ ાર
નવસ્ત ૃત જોગવાઇઓ કલમ-૧૪૩ અને નનયમ-૪૫માાં થયેલ છે . વ્યાખ્યા અનસ
કોઇ નોંધાયેલ કરિાત્ર વ્યકકતના માલ ઉિર અન્ય કોઇ વ્યકકત દ્વારા કોઇ કિયા
કે પ્રકિયા કરવામાાં આવે તેને જોબવકા કહેવાય,િરાં ત ુ જો એક નોંધાયેલ કરદાતા
બીજી નોંધાયેલ વ્યકકતને જોબવકા માટે માલ મોકલે તો તેવા સપ્લાય ઉિર
નીચેની કેટલીક શરતોને આનધન જીએસટી લાગશે નહીં.:
શરતોીઃ(૧) જયારે િણ કોઇ માલસામાન જોબવકા માટે મોકલવામાાં આવે ત્યારે આવો
માલ નનયમ-૫૫ માાં જણાવ્યા પ્રમાણેના ડીલીવરી ચલનના આધારે મોકલવાનો
રહેશે. આ જ રીતે જોબવકા ર દ્વારા નપ્રન્ન્સિાલને માલ િરત કરવામાાં આવે ત્યારે
તે ડીલીવરી ચલનના આધારે કરવાનો રહેશે.

ુ બ જે નત્રમાનસક હપ્તામાાં જોબવકા રને માલ મોકલવામાાં
(ર) નનયમ-૪૫ મજ
આવેલ હોય અથવા જોબ-વકા ર િાસેથી બીજા જોબ-વકા રને માલ મોકલવામાાં
આવ્યો હોય તો તેની માકહતી તે નત્રમાસીક હપ્તો પરુ ો થાય ત્યાર િછીના
ુ ીમાાં ઓન-લાઇન ફોમા GST ITC-04
મકહનાની ર૦ તારીખ સધ

માાં આ૫વાની

રહેશે.

(૩) જોબ-વકા રને માલ જોબ-વકા માટે મોકલવોલ હોવા છતાાં આવા માલ ઉિર
ખરીદ બાજુએ ચ ૂકવેલ વેરાની મળવાિાત્ર ઇનપટુ ટે કસ િેડીટ

નપ્રન્સીિાલને

મળશે.

(૪) જયારે માલની ખરીદી કરીને જોબ-વકા રને આ૫વામાાં આવે અથવા ખરીદે લો
માલ વેચનાર દ્વારા સીધો જ જોબ-વકા રનેિહોંચાડવામાાં આવે ત્યારે નપ્રન્સીિાલે
જોબ-વકા રને આવી રીતે મોકલેલ માલ સપ્લાય ગણીને વેરાિાત્ર થશે નહીં.

