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આ ��ુસ્તકા મા ંસમાવેશ કર�લ બાબતો 

૧. માલ અને સેવા કર (�ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ) ની પ્રાથિમક મા�હતી 

 - �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ (�.એસ.ટ�.)નો અથર્  

 - �.એસ.ટ�.મા ંસમાિવષ્ટ પરોક્ષ વરેાઓ 

 -�.એસ.ટ�.ની કર-પ્રણાલીની બહાર રહ�નાર ચીજ-વસ્�ઓુ 

 - આપણા દ�શ માટ� �.એસ.ટ�.ની ક�વી ડ�ઝાઇન િવચારવામા ંઆવી છે? 

૨. બધંારણીય �ધુારા  

 - બધંારણીય �ધુારા માટ�ના ંકારણો   

 - બધંારણીય �ધુારાથી �.એસ.ટ�. લાદવાની મળેલ સ�ા 

3. �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ નેટવકર્ 

 - �.એસ.ટ�.એન.ની �િૂમકા 

 - �.એસ.ટ�.એન.ના ંકોમન પોટર્લ વડ� મળનાર સેવાઓ 

૪. �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સની અગત્યની જોગવાઇઓ 

 - માલ અન ેસેવાઓના ં�તર-રા�ય સપ્લાય (વ્યવહારો) �ગેની સમ�ૂિત 

૫. અન્ય મહત્વની કાયદાક�ય જોગવાઇઓ 

 - TDS 

 - ર�ફંડ  

 - અપીલ 

 - એડવાન્સ �લ�ગ 

૬. ક્રોસ-એમ્પાવરમેન્ટ 

૭. �.એસ.પી. (�.એસ.ટ�.–�િુવધા પ્રોવાઈડર)ની વ્યવસ્થા   

૮. ટ�ક્સ ર�ટનર્ િપ્રપેરર (TRP)  



 

 

૯. �િુવધા (સેવા) ક�ન્દ્રો / ફ�સીલીટ�શન સેન્ટરો 

 
 
 
 
 
The word tax is derived from the Latin word ‘taxare’ meaning ‘to 
estimate’.  
“Tax is not a voluntary payment or donation, but an enforced 
contribution, exacted pursuant to legislative authority" and is any 
contribution imposed by the government whether under the name 
of toll, tribute, impost, duty, custom, excise, subsidy, aid, supply, 
or other name.” (Black’s Law Dictionary)  
 

૧.    માલ અને સેવા કર (�ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ) ની પ્રાથિમક મા�હતી:  

૧.૧  �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ (�.એસ.ટ�.)નો અથર્: 

�.એસ.ટ�. એ માલ અન ે સવેાઓ બ�ે પર ક� ન્દ્ર અન ે રા�યો દ્વારા લેવામા ં

આવનાર નવી કર પ્રણાલી છે. અત્યાર �ધુી ક� ન્દ્ર સરકાર દ્વારા માલના ંઉત્પાદન 

ઉપર એક્સાઇઝ અન ેસેવાઓ ઉપર સિવ�સ ટ�ક્ષ વ�લૂવામા ંઆવતો હતો. �યાર� 

રા�યો દ્વારા માલના ંખર�દ-વેચાણ ઉપર વેટ વ�લૂવામા ંઆવતો હતો. 

ક� ન્દ્રન ેમાલના ંવેચાણો પર અન ેરા�યોને સવેા ઉપર વેરો લેવાનો અિધકાર ન 

હતો. �.એસ.ટ�. હ�ઠળ ક� ન્દ્ર અન ે રા�યન ે માલ અન ે સેવાની સપ્લાય ઉપર 

સમાતંર ધોરણે વેરો લેવાનો અિધકાર પ્રાપ્ત થાય છે. આમ, �.એસ.ટ�. હ�ઠળ, 

અગાઉ ઉત્પાદન અન ેવેચાણ ઉપરના લેવાતા પરોક્ષ કરની જગ્યાએ સપ્લાય 

ઉપર લવેાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવે છે. 
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�.એસ.ટ�. હ�ઠળ અત્રે આગળ દશાર્વ્યા �જુબના ં �ુદા-�ુદા પરોક્ષ વરેાની 

જગ્યાએ માત્ર એક જ વેરો ક� ન્દ્ર અન ે રા�ય દ્વારા વ�લૂ કરવામા ં આવશ.ે 

�.એસ.ટ�.મા ં ઉત્પાદન/આયાતથી શ� કર� માલ-સેવાના ં �િતમ વપરાશ 

�ધુીના ં દર�ક તબ�ે વેરો લાગશ.ે સાથ-ેસાથે આગળના ં તબ�ામા ં ભરવામા ં

આવેલ વરેાની ક્ર�ડ�ટ ઉપલબ્ધ થશે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

૧.૨  પાયા ની બાબતો 

   



 

 

૧.૩ �.એસ.ટ�.મા ંસમાિવષ્ટ પરોક્ષ વેરાઓ:   

હાલમા ંક� ન્દ્ર અન ેરા�ય દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતા ંનીચેના વરેાઓના સ્થાને 

�.એસ.ટ�. લેવામા ંઆવશ ે

ક� ન્દ્ર દ્વારા લેવામા ંઆવતા ંવેરાઓ રા�ય દ્વારા લેવામા ંઆવતા ંવેરાઓ 

i. ક�  ન્દ્રીય ઉત્પાદન �લુ્ક   i. �લૂ્ય વિધ�ત વરેો (વેટ)   

ii. ઔષિધય અન ેટોઇલેટ ચીજવસ્� ુ

પર લેવામા ંઆવતી એક્સાઇઝ 

ડ�ટુ�  

ii. ક� ન્દ્રીય વેચાણ વેરો  

iii. વધારાની ઉત્પાદન �લુ્ક   iii. લક્ઝર� ટ�ક્ષ  

iv. વધારાની કસ્ટમ ડ�ટુ� (CVD)  iv. એ ન્ટ્ર� ટ�ક્ષ  

v. ખાસ વધારાની કસ્ટમ ડ�ટુ� (SAD)  v. મનોરંજન કર  

vi. સિવ�સ ટ�ક્ષ  vi. �હ�રાત ઉપરનો વેરો  

vii. સે ન્ટ્રલ સરચા� અન ેસેસ  vii. ખર�દ વેરો  

 viii. લોટર�, શરત અને �ુગાર પર કર 

 ix. રા�યના સરચા� અન ેસેસ � 

માલ અન ેસેવા સાથ ેસકંળાયલેા 

હોય  

 

 

૧.૪   �.એસ.ટ�.ની કરપ્રણાલીની બહાર રહ�નાર ચીજ-વસ્�ઓુ:   
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૧.૫ આપણા દ�શ માટ� �.એસ.ટ�.ની ક�વી ડ�ઝાઇન િવચારવામા ંઆવી છે? 

 
 

પેટ્રોલીયમ 

�ડ 

પેટ્રોલ 

ડ�ઝલ 

એવીએશન 

ટબાર્ઈન 

ફ�એુલ 

�ુદરતી 
વા� ુ

માનવ 

વપરાશ 

માટ�નો 
આલ્કોહોલીક 

લીકર 



 

 

૧.૬  �.એસ.ટ�. કર-પ્રણાલીના અમલીકરણના ંફાયદાઓ:   

1. એક જ ન�ધણી, એક જ પત્રક, એક જ ચલન અન ેએક જ સ�ાિધકાર� પાસ ે

જવા�ુ ંથવાથી ટ�ક્ષ કોમ્પ્લાય ન્સના ંતથા વેરો એકિત્રત કરવાના ંખચર્મા ંઘટાડો 

થશ.ે 

2. મોટાભાગના ંક�ન્દ્રીય અન ેરા�યના ંવેરાઓ એક જ ટ�ક્સમા ંભળતા હોવાથી અન ે

�વૂર્ તબ�ામા ંભર�લ વેરાની વેરાશાખ મળવાથી કાસ્ક�ડ�ગ (વરેા પરનો વરેો) 

સમાપ્ત થશે. કાસ્ક�ડ�ગની �ૂર થવાથી ઉત્પાદન ખચર્મા ંઘટાડો થશે, પ�રણામ ે

�ક�મતમા ંઘટાડો થશે.  

3. મોટાભાગના ં રા�યોમા ં વેટ કાયદા અ ન્વયે વેરો ભરવાની જવાબદાર� �િપયા 

પાચં લાખ કરતા ં વધાર� ટનર્ઓવર થાય ત્યારથી શ� થાય છે. �.એસ.ટ�.મા ં

ટનર્ઓવરની આ મયાર્દા �. ૨૦ લાખ કર�લ હોઇ હાલ ન�ધાયેલ નાના વેપાર�ઓ 

પૈક� લગભગ ૩૦% થી ૩૫% �ટલા વપેાર�ઓ વેરાની જવાબદાર�માથંી �કુ્ત 

થશ.ે  

4. એકસમાન અને સવર્સામાન્ય રાષ્ટ્ર�ય બ�ર અ�સ્તત્વમા ંઆવશે.  

5. આપણા ંઉત્પાદનો સ્થાિનક અન ે�તરરાષ્ટ્ર�ય બ�રોમા ંસ્પધાર્ત્મક બનશે. 

6. આયાતી અન ે દ�શમા ં ઉત્પ� થતી ચીજ-વસ્�ઓુ પર વેરા�ુ ં સમાન ભારણ 

થવાથી સ્થાિનક બ�રને પ્રોત્સાહન મળશે.   

7. કરવરેાનો આધાર વધવાથી વેપારના ંવોલ્�મુમા ંવધારો અન ેકરચોર� ઘટવાથી 

ક�ન્દ્ર અન ેરા�યો માટ� મહ��લૂી આવકમા ંવધારો થશે.  

8. સમગ્ર દ�શમા ંવેરાના દરો સમાન રહ�વાના હોવાથી રા�ય-રા�ય વચ્ચ ેકરવેરા 

બાબતે સ્પધાર્ ના�દૂ થઇ જશે. � સમતોલ આિથ�ક િવકાસ માટ� મહત્વ�ુ ંપગ�ુ ં

બની રહ�શે.   

9. ગ્રાહકો પર વેરાનો બોજ ઘટશે.  
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10. સમગ્રતયા આિથ�ક ��ૃદ્ધને વેગ મળશે.   

11. ટ�ક્સ�ુ ંમાળ�ુ ંતેની પારદશર્ક લાક્ષ�ણકતાને કારણે સચંા�લત કર�ુ ંસરળ હશ.ે  

૧.૭  �.એસ.ટ�.ના ંત્રણ �ગો:    

ક�    ન્દ્ર અન ેરા�ય દ્વારા માલ અન ેસવેાના ંએક જ વ્યવહાર પર સમાતંર ધોરણ ે

�.એસ.ટ�. લેવામા ંઆવશે. રા�યમા ંથતા માલ અન ેસવેાના ંસ્થાિનક વ્યવહાર 

પર ક� ન્દ્ર દ્વારા � વરેો લેવામા ંઆવશે તે સી.�.એસ.ટ�. (CGST એટલ ેક�, સ ેન્ટ્રલ 

ટ�ક્ષ) અને રા�ય દ્વારા � વેરો લવેામા ંઆવશ ેતે એસ.�.એસ.ટ�. (SGST એટલ ે

ક�, સ્ટ�ટ ટ�ક્ષ) તર�ખ ેઓળખાશે.  

જો માલ અન ેસેવાના ં�તર-રા�ય વ્યવહાર હશે તો તેના ંપર ક�    ન્દ્ર દ્વારા � વેરો 

લેવામા ં આવશે ત ે ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ (IGST એટલ ે ક�, ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ) તર�ખ ે

ઓળખાશે. સામાન્ય ર�ત ેઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ પર�ુ ંવેરા�ુ ંભારણ સ ેન્ટ્રલ ટ�ક્ષ અન ે

સ્ટ�ટ ટ�ક્ષના ંસરવાળા �ટ�ુ ંરહ�શ,ે �થી સ્થાિનક અન ે�તર-રા�ય વ્યવહાર 

પર વેરાક�ય ભારણમા ંકોઈ તફાવત ન રહ�. ખર�ખર તો ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ એ એક 

રા�યમા ં ભર�લ વરેાની વેરાશાખ (ક્ર�ડ�ટ) બી� રા�યમા ં ર�સીપીય ન્ટ ને 

તબદ�લ કરવાની તેમજ તે ર�તે વેરાની તબદ�લીની વ્યવસ્થા છે. આયાતી 

માલ અન ેસવેા ઉપર પણ IGST લાગશે અન ે�યા ંતે વપરાશ ેતે રા�યમા ંતનેી 

વેરાશાખ મળશે. 

૧.૮ �.એસ.ટ� કઇ ર�તે લાગશે?  

• ત્રણ �હસ્સાઃ 

 CGST,  

 SGST અન ે 

 IGST 



 

 

• રા�યની �દર થતા ં વેચાણો ઉપર GST લાગશે �ના બ ે ભાગ છે STATE 

GST(SGST)અન ે CENTRAL GST (CGST)  

• દા.ત માલ/સવેાની �ક�મત = �.૧૦૦. 

• વેરાનો દર ૧૮ %  

• �ુલ GST=�.૧૮  

• તેમાથંી SGST �.૯ અન ેCGST �.૯  

• પણ વેપાર�એ એક જ �બલ, એક જ પત્રક અને એક જ ચલન ભરવા�ુ ંરહ�શે. 

•  જો સપ્લાયર (વેચનાર અથવા સવેા �રુ� પાડ્નાર) ન�ધાયલે હશે અન ે

�રસીવર (ખર�દનાર અથવા સેવા મેળવનાર) ન�ધાયેલ ક� �બન- ન�ધાયેલ હશ ે

તો સપ્લાયર �ુ. 200 થી  વ� ુના વેરા પાત્રસપ્લાય ના �કસ્સામા ંCGST  અન ે

SGST ક� IGST ચા� કરશે.  

૧.૯ ડ�અૂલ �.એસ.ટ�. બાબતે સમ�ુતી:   

ભારત સમવાયતતં્ર ધરાવતો દ�શ છે, �મા ં વૈધાિનક પ્ર�ક્રયા દ્વારા ક� ન્દ્ર અન ે

રા�ય બ�ને ે વરેો વ�લૂ કરવાની સ�ાઓ આપવામા ં આવલે છે. સ�ાના ં

િવક�ન્દ્રીકરણ દ્વારા બ�ંે કક્ષાની સરકારન ે અલગ-અલગ પ્રકારની 

જવાબદાર�ઓ�ુ ં વહન કરવા�ુ ં હોય છે. આિથ�ક સમવાયતતં્રની બધંારણીય 

જ��રયાતોને ધ્યાને લઇને બ�ંે દ્વારા વેરો ઉઘરાવી શકાય ત ે માટ� ડ�લૂ 

�.એસ.ટ�. લેવો જ�ર� બનલે છે. આ માટ� બધંારણમા ં જ�ર� �ધુારા કરવા 

બધંારણીય �ધુારા અિધિનયમ, ૨૦૧૬ થી નવો આ�ટ�કલ ૨૪૬-એ ઉમેરવામા ં

આવેલ છે અન ેઆ આ�ટ�કલથી ક� ન્દ્ર અન ેરા�યોને માલ અન ેસવેાના વ્યવહારો 

ઉપર વેરો ઉઘરાવવા માટ� સ�ંકુ્ત અને સમાતંર સ�ાઓ આપવામા ંઆવેલ છે.   
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 રા�યમા ંથતા ંવ્યવહારો પર રા�ય અન ેક�  ન્દ્ર બ� ેવરેો લેશ ે�ન ેઅ�કુ્રમ ે

સ્ટ�ટ ટ�ક્ષ(SGST) અન ે સે ન્ટ્રલ ટ�ક્ષ(CGST) કહ�વામા ં આવશે. સ્ટ�ટ ટ�ક્ષ રા�યન ે

મળશે અને સ ેન્ટ્રલ ટ�ક્ષ ક� ન્દ્રન ેમળશે. �તર-રા�ય વ્યવહારોમા ં� ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ 

ટ�ક્ષ(IGST) લાગશે તેની વેરાશાખ આયાત કરનાર રા�યન ે મળશે. ત્યારબાદ 

�યાર� તે માલ ક� સેવાનો � તે રા�યમા ંવપરાશ થશે ત્યા ંસ્ટ�ટ ટ�ક્ષ અન ેસ ેન્ટ્રલ 

ટ�ક્ષ લાગશે.  

 

૧.૧૦  �.એસ.ટ�.મા ંવેરા�ુ ંમાળ�:ુ  

સે ન્ટ્રલ ટ�ક્ષ અન ે સ્ટ�ટ ટ�ક્ષના ં અલગ-અલગ માલ અન ે સેવાના ં દર ક�ન્દ્ર અન ે

રા�યો દ્વારા સ�ંકુ્તપણે ન�� કરવામા ં આવે છે. આ દર �.એસ.ટ�. 

કાઉ�ન્સલની ભલામણોથી �હ�ર કરવામા ંઆવશે. હાલ કાઉ�ન્સલ દ્વારા વેરાના ં

સ્લેબ બાબતે નીચે �જુબની ભલામણ થયેલ છે.  

 

માફ� 
૦.૨૫ 

ટકા 

૩ ટકા 

પ 

ટકા 
૧ર 

ટકા 
૧૮ 

ટકા ર૮ 

ટકા 
+સેસ 



 

 

 �.એસ.ટ�.ના ંઅમલીકરણના ંકારણે રાજયોને જો આવક�ુ ંકોઇ �કુશાન થાય 

તો �.એસ.ટ�. કાઉનસીલની ભલામણ �જુબ સેસ નાખવામા ંઆવશે અને 

પાચં વષર્ �ધુી વળતર આપવામા ંઆવશે.  

૨.  �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સના ંઅમલીકરણ માટ� બધંારણીય �ધુારા:  

૨.૧  બધંારણીય �ધુારા માટ�ના ંકારણો:  

ભારતના બધંારણમા ં ક�  ન્દ્ર અન ે રા�યો વચ્ચે એકબી�ને અડચણ ઉભી કયાર્ 

વગર નાણાક�ય સ�ાઓ�ુ ંસ્પષ્ટ િવભાજન કરાયેલ છે. માલના ઉત્પાદન ઉપર 

(આલ્કોહો�લક લીકર, ઓિપયમ, નાક�ટ�ક્સ િવગેર� િસવાય) વરેો વ�લૂવાની સ�ા 

ક�  ન્દ્રન ેછે, �યાર� રા�યોન ેમાલના વેચાણો ઉપર વેરો લેવાની સ�ા છે. �તર-

રા�ય વેચાણો ઉપર વેરો લેવાની સ�ા ક�  ન્દ્રને છે પણ આવા વેરાની વ�લૂાત 

અન ે પોતાની પાસે રાખવાની સ�ા સબંિંધત રા�યોને છે. �યાર� સેવાઓના 

અ�સુધંાનમા ંએક માત્ર ક� ન્દ્રને જ વેરો લેવાની સ�ા છે.  

આમ, સમાન ધોરણ ે ક�  ન્દ્ર અન ે રા�યોન ે વેરો લેવાની સ�ા રહ� ત ે માટ� 

બધંારણમા ં �ધુારો જ�ર� બનેલ. આ હ�� ુ માટ� બધંારણ (૧૦૧મો �ધુારા) 

અિધિનયમ, ૨૦૧૬થી ભારત�ુ ં બધંારણ �ધુારવામા ં આવલે છે. બધંારણમા ં

નવા ઉમરેલ અ�ચુ્છેદ ૨૪૬-એ થી ક� ન્દ્ર અન ેરા�યો બ�નેે �.એસ.ટ�. લેવાની 

સ�ા આપવામા ંઆવલે છે.   

૨.૨  બધંારણીય �ધુારાથી �.એસ.ટ�. લાદવાની મળેલ સ�ા:  

બધંારણીય �ધુારા અિધિનયમ, (૧૦૧મો �ધુારો), ૨૦૧૬ દ્વારા નવા ઉમેરાયલે 

આ�ટ�કલ ૨૪૬-એ �જુબ દ�શની સસંદ અને રા�યની િવધાનસભાને અ�કુ્રમ ે

સે ન્ટ્રલ ટ�ક્ષ અને સ્ટ�ટ ટ�ક્ષ િવષ ે કાયદા બનાવવાની સ�ા મળેલ છે. વ�મુા,ં 

પરં�,ુ નવા ઉમેરાયલે આ�ટ�કલ ૨૪૬-એ (2) �જુબ સસંદને �તર-રા�ય 
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વેપાર તથા વા�ણ�ય માટ� કાયદો (ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ) ઘડવાની િવિશષ્ટ સ�ા 

મળેલ છે.  

૨.૩  �.એસ.ટ�. કાઉ�ન્સલની રચના અને તેની �િૂમકા:  

�.એસ.ટ�. કાઉ�ન્સલની રચના પહ�લા રા�યોના નાણામતં્રીઓની અિધકારપાત્ર 

સિમતી (Empowered Committee Of State Finance Ministers) ની રચના તા. 

૧૭/૦૭/૨૦૦૦ ના રોજ થઈ. ત્યારબાદ તેને Society તર�ક� ર�સ્ટર કરવામા ં

આવી. ૨૦૦૫/૦૬ મા ં સમગ્ર દ�શમા ં VAT લાવવામા ં ઘણી મહત્વની �િૂમકા 

ભજવી. સવર્-સમંિતથી વેરાના floor rate  ન�� કર� આપ્યા.ં ૫૪ ચીજોને માફ�ની 

યાદ�મા ંરાખવામા ંઆવી. �ખુ્યત્વે વેરાના બે દર: ૪ % અને ૧૨.૫ % રખાયા. 

તા ૧૨.૦૯.૨૦૧૬ થી GST Council ની રચના થઈ. 

 

 �.એસ.ટ�. કાઉ�ન્સલની રચના બધંારણીય �ધુારા અિધિનયમ, ૨૦૧૬ થી નવો 

આ�ટ�કલ ૨૭૯-એ ઉમરે�ને કરવામા ં આવલે છે. �.એસ.ટ�. કાઉ�ન્સલમા ં ક� ન્દ્રીય 

નાણામંતં્રી ચેરમેન તર�ક� તેમજ ક� ન્દ્રીય મહ��લૂ રા�ય મતં્રી અને દર�ક રા�યોના 

નાણા/ંકરવરેામતં્રી ક� રા�ય દ્વારા િનમાયેલા અ ન્ય કોઇ મતં્રી સભ્ય તર�ક� છે. આ 

કાઉ�ન્સલ ક� ન્દ્ર અન ે રા�યોને �.એસ.ટ�.ના ં અમલીકરણ બાબત ે નીચે �જુબની 

ભલામણ કરશે.   

1. ક�ન્દ્ર, રા�યો અન ેસ્થાિનક સસં્થાઓ દ્વારા વ�લૂાતા કર, ઉપકર અન ેસરચા�નો 

�.એસ.ટ�.મા ંસમાિવષ્ટ કરવો; 

2. ચીજવસ્�ઓુ અને સેવાઓને �.એસ.ટ�.માથંી માફ� આપવી; 

3. કઇ તાર�ખથી પટે્રો�લયમ �ડ, હાઇ સ્પીડ ડ�ઝલ, પેટ્રોલ, નેચરલ ગેસ અન ે

એિવએશન ટબાર્ઇન ફ�અુલ ઉપર �.એસ.ટ�. લાદવામા ંઆવશ;ે 



 

 

4. મોડ�લ �.એસ.ટ�. કાયદા, વ�લૂાતના ંિસદ્ધાતંો, ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષના વહ�ચણી અન ે

સપ્લાય�ુ ંસ્થાન બાબત ેિસદ્ધાતંો ન�� કરવા; 

5. નાણાકં�ય મયાર્દા ક� �નાથી ઓ� ં ટનર્ઓવર ધરાવતા ં વ્ય�ક્તઓન ે

�.એસ.ટ�.માથંી ��ુક્ત આપવી; 

6. �.એસ.ટ�.મા ંવેરાના દર ન�� કરવા;   

7. �ુદરતી આપિ�ના ં સજંોગોમા ં વધારાના સ્રોતો ઉભા કરવા કોઈ ચો�સ 

સમયગાળા માટ� વેરાના ંિવિશષ્ટ દર ન�� કરવા; 

8. �.એસ.ટ�.ના ંઅમલીકરણન ેલગતી અન્ય કોઈ બાબત. 

અત્યાર �ધુીમા ં�.એસ.ટ�. કાઉ�ન્સલની �ુલ ૨૦ બેઠકો મળ� �કૂ� છે. કાઉ�ન્સલ ે

�.એસ.ટ�.ના ંઅમલીકરણ માટ� મોડ�લ �.એસ.ટ�. કાયદાઓની ભલામણ કર�લ 

છે, � પૈક�: 

1. ક� ન્દ્રીય માલ અન ેસેવા કર,  

2. ઈ ન્ટ્ર�ગે્રટ�ડ માલ અન ેસેવા કર,  

3. �િુનયન ટ�ર�ટર�ઝ માલ અન ેસેવા કર તેમજ 

4. રા�યન ેઆપવાના ંવળતર  

�ગેના કાયદાઓને સસંદ� પસાર કર�લ છે.  

વ�મુા,ં રા�યો માટ� પણ રા�ય માલ અન ેસેવા કર કાયદાની પણ ભલામણ 

કરવામા ંઆવેલ, �ને સબંિંધત રા�યોની િવધાનસભાઓએ પસાર કર�લ છે. 

૨.૪  �.એસ.ટ�. અમલીકરણમા ંિવવાદો�ુ ંસમાધાન/ઉક�લની જોગવાઇ: 

1. ભારત સરકાર અને એક અથવા વ� ુરા�યો;  
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2. ભારત સરકાર અન ેકોઇ પણ રા�ય અથવા એક તરફ એક રા�ય અન ેબી� 

તરફ એક અથવા એકથી વ� ુરા�ય; અથવા 

3. બ ેઅથવા વધાર� રા�ય 

વચ્ચનેા િવવાદોના ં ઉક�લ બાબત ે કાયર્ર�તી ન�� કર� શક� તેવી બધંારણીય 

�ધુારામા ંજોગવાઇ છે.  

૨.૫  �.એસ.ટ�.ના અમલીકરણને પ�રણામે રા�યોને વેરાક�ય આવકમા ં �કુસાન 

�ય તો વળતર આપવાની જોગવાઇ:  

�.એસ.ટ�.ના ં અમલીકરણન ે પ�રણામે જો કોઇ રા�યની વેરાક�ય આવકમા ં

�કુસાન થશ ે તો તેવા રા�યન ે પાચં વષર્ �ધુી થનાર �કુસાન�ુ ં વળતર 

આપવામા ંઆવશે. આવા �કુસાનની ગણતર� માટ� વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ ને પાયાના 

વષર્ તર�ક� ગણવામા ંઆવશે. આ પાયાના વષર્ દરમ્યાન � માલ ઉપરનો વેરો 

�.એસ.ટ�.મા ં સમાવવામા ં આવે છે. તેના ઉપર ૧૪% �જુબ વાિષ�ક વધારો 

ગણીને �.એસ.ટ�.ની થનાર� ખર�ખર આવક સાથ ેસરખાવીને કરવામા ંઆવશ.ે 

�.એસ.ટ�.ની આવક �ટલ ે �શે ઓછ� રહ�શ ે તેટલી રકમ વળતર પેટ� �-તે 

રા�યન ે�કૂવવામા ંઆવશે.   

3 �.એસ.ટ�.એન.(Goods and Service Tax Network)  

3.૧    �.એસ.ટ�.એન.ની �િૂમકા:  

માલ અન ે સેવા કર નેટવકર્  (�.એસ.ટ�.એન.) ક�ન્દ્ર સરકાર, રા�ય સરકાર, 

કરદાતાઓ અન ેઅન્ય સ્ટ�ક હોલ્ડરોન ે (દા.ત. ર�ઝવર્ બેન્ક, નેશનાલાઈઝ બેન્ક 

વગેર�)ને આઈ.ટ�. માળ�ુ ંઅન ેસવેાઓ �રુ� પાડશે.  

આ સેવાઓ પૈક� કોમન પોટર્લ (Comman Portal) ની સેવાઓ (ફ્રન્ટ એન્ડ 

સેવાઓ) �વી ક� ન�ધણી, પત્રકો અન ે કરની �કૂવણી બધા ં જ કરદાતાઓન ે



 

 

િવના-�લૂ્યે સરકાર વતી �રુ� પાડશ.ે વ�મુા,ં � રા�યોએ મોડ�લ-૨ અપનાવલે 

હોય તેમન ે બેક એ ન્ડ પોટર્લ ઉપરની સવેાઓ �વી ક�, આકારણી, ચકાસણી, 

વ�લૂાત, ર�ફંડ િવગેર� પણ �.એસ.ટ�.એન. દ્વારા �રૂ� પાડવામા ંઆવશે. આમ, 

તે સરકાર અન ેકરદાતાઓ વચ્ચે માધ્યમ બનશે. �જુરાત ેમોડ�લ-૨ અપનાવલે 

છે. અ ન્ય રા�યો પોતે બેક એ ન્ડ પોટર્લ િવકસાવશે.  

3.૨ �.એસ.ટ�.એન. કંપનીની જ��રયાત:   

�.એસ.ટ�. પ્રણાલી પ્રો�ક્ટ (GSTN) માલ અન ેસેવા કર માળખાની કરોડરજ્�ુ 

છે. �.એસ.ટ�.મા ંદ�શમા ંલગભગ ૮૦ લાખ �ટલા ંન�ધાયેલા કરદાતાઓ હશે. 

માિસક ધોરણે લગભગ ૨ થી ૩ અબજ �ટલા ં�બલ અન ેભરિતયાઓં ઇસ્� ુથશે. 

નવા કરદાતાઓ માટ� ન�ધણી નબંર લવેો, તમામ કરદાતાઓ માટ� પત્રકો 

ભરવા, ઓનલાઇન �કૂવણી કરવી, વેરાશાખ�ુ ંમેળવ�ુ ંકર�ુ,ં �તર-રા�ય 

વ્યવહારોના ંઅ�સુધંાને સબંિંધત સરકારોન ેઆવકની ફાળવણી કરવી, વગેર� 

એક િવિશષ્ટ અન ેજ�ટલ પ્ર�ક્રયા છે.  

 આ માટ� �.એસ.ટ�.એન. - કરદાતાઓ અન ે ક�ન્દ્ર તથા રા�ય સરકારો 

વચ્ચે પહ�લીવાર એક સમાન ઈન્ટરફ�સ અન ેઆઈ.ટ�. માળ� ુ��ુ ંપાડશે. આ 

ત્યાર� જ શ� બને ક� �યાર� સ્ટ�ક હોલ્ડસર્ (�વા ક� કરદાતાઓ, રા�યો, ક�ન્દ્ર 

સરકાર અને ર�ઝવર્ બને્ક)ના ંમાટ� એક મજ�તૂ આઈ.ટ�. માળ�ુ ંઅન ેસેવાઓ 

હોય � મા�હતીને એકઠ� કર�, તેની પર પ્ર�ક્રયા કર�, મા�હતી�ુ ંવગ�કરણ કર� અન ે

તે�ુ ંઆદાન-પ્રદાન કર�. આ હ��ઓુને હાસંલ કરવા માટ� �.એસ.ટ�.એન.�ુ ંઅિત 

અધ્યતન માળ�ુ ંબનાવવામા ંઆવલે છે. 

3.3  �.એસ.ટ�.એન.ના ંકોમન પોટર્લ વડ� નીચેની સેવાઓ અપાશે. 
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1. ન�ધણી: વતર્માન કરદાતાઓના ન�ધણી ના ડ�ટા�ુ ંસ્થાનાતંરણ માટ� તા. ૮ મી 

નવેમ્બર ૨૦૧૬ થી શ� થયેલી પ્ર�ક્રયા તેમજ �.એસ.ટ�. કાયદા હ�ઠળ 

ન�ધણીને લગતી તમામ કાયર્વાહ�; 

-ન�ધણી દાખલામા ં�ધુારા-વધારા તમેજ ન�ધણી દાખલો રદ કરવાની પ્ર�ક્રયા. 

 

2. પેમેન્ટ મેનજેમને્ટ સ�હત �કુવણી ગેટ-વે અને બે�ન્ક�ગ િસસ્ટમો સાથે સકંલન; 

3. પત્રક�ુ ંફાઈલ�ગ અને પ્રોસેિસ�ગ; 

4. કરદાતાઓ�ુ ંટ�ક્ષ મેનજેમને્ટ, એકાઉન્ટ મેનજેમને્ટ, �હ�રના�,ુ મા�હતી, સ્ટ�ટસ 

ટ્ર��ક�ગ સ�હત કરદાતાના વ્યવસ્થાપન વગેર�; 

5. ટ�ક્ષ ઓથો�રટ� એકાઉન્ટ અન ેલેજર મેનજેમને્ટ; 

6. ક�ન્દ્ર તથા રા�યોની વચ્ચ ેસેટલમેન્ટની ગણતર�(ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ): ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ 

માટ� �ક્લયર�ગ હાઉસ; 

7. ઈમ્પોટર્  (આયાત) ઉપરના ં�.એસ.ટ�.�ુ ંપ્રોસેિસ�ગ અને ર�કન્સીલીએશન અન ે

કસ્ટમ્સની ઈડ�આઈ િસસ્ટમ સાથે�ુ ંએક�કરણ; 

8. સામાન્ય �.એસ.ટ�. પોટર્લ અન ેકરવેરા પ્રશાસન વચ્ચ ેઈન્ટરફ�સ �ળવવો; 



 

 

૪.   �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ કાયદાની મહત્વની જોગવાઈઓ 

૪.૧ માલ અને સેવાના ં સ્થાિનક વ્યવહારો પર સે ન્ટ્રલ ટ�ક્ષ અને સ્ટ�ટ ટ�ક્ષ લેવાની 

જોગવાઈ:    

કાયદાક�ય જોગવાઇ �જુબ �ના ંપર વરેામાફ� હશે તે અન ે� �.એસ.ટ�.ની 

બહાર છે તે િસવાયના ં માલ અન ે સેવાઓના ં તમામ વ્યવહારો પર સમાતંર 

ધોરણે સ્થાિનક વ્યવહારો પર સ ેન્ટ્રલ ટ�ક્ષ અને સ્ટ�ટ ટ�ક્ષ લવેામા ંઆવશે. � પૈક� 

સે ન્ટ્રલ ટ�ક્ષની વ�લૂાત ક�  ન્દ્ર સરકાર દ્વારા અન ેસ્ટ�ટ ટ�ક્ષની વ�લૂાત સબંિંધત 

રા�ય દ્વારા કરવામા ંઆવશે. વ�મુા ંઆ બ�ંે વેરા એક જ �ક�મત ઉપર લેવામા ં

આવશ,ે અગાઉ ભર�લ વેરાની વેરાશાખ મળશે અન ેબાક� રહ�તી રકમ�ુ ં�કૂવ�ુ ં

કરશ.ે આવા સ્થાિનક વ્યવહાર માટ� સપ્લાયર એક જ ઇનવોઇસમા ં બ�ંે વેરા 

દશાર્વશે.  

ઉદાહરણ: ૧૦૦ � ના ંમાલ ઉપર જો વરેાનો દર ૧૨% હશે તો ૬% SGST અન ે

૬% CGST લાગશે.  

૪.૨  માલ અને સેવાઓના ં�તર-રા�ય સપ્લાય (વ્યવહારો) �ગેની સમ�ૂિત:  

�તર-રા�ય વેપાર અથવા વા�ણ�યમા ંમાલ અન/ેઅથવા સેવાઓનો �રુવઠો 

એટલ ે�યા ંસપ્લાયર�ુ ંસ્થાન અન ેપ્લેસ ઓફ સપ્લાય-  

1. બ ેઅલગ રા�યોમા;ં  

2. બ ેઅલગ ક�ન્દ્ર-શાિસત પ્રદ�શોમા;ં અથવા 

3. એક રા�ય અને એક ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શમા ંહોય 

તો, આવા વ્યવહારોન ે�તર-રા�ય સપ્લાય તર�ક� ગણવામા ંઆવશે. વ�મુા ં

આયાતને પણ �તર-રા�ય સપ્લાય ગણવામા ંઆવશે. �તર-રા�ય સપ્લાય 

પર ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ લાગશ.ે  
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૪.૩ પ્લેસ  ઓફ સપ્લાય ઓફ સિવ�સ 

 (આઇ.�.એસ.ટ�.એકટની કલમ- ૧ર  �જુબ) 

ક્રમ િવગત સેવા આપનાર  અને લેનાર ભારતમા ં

હોય તો 
સેવા આ૫નાર અને 

લેનાર ભારતની બહાર 

હોય તો 

૧. જનરલ જોગવાઇ -ન�ધાયેલ વ્ય�કતને સપ્લાય કય� હોય 

તો તે વ્ય�કત�ુ ંલોક�શન. 

-�બનન�ધાયેલ વ્ય�કતને સપ્લાય હોય 

તો તે. 

(૧)જો ર�કોડર્ ઉપર એડ્ર�સ હોય તો 

સપ્લાય મેળવનાર�ુ ંલોક�શન  

(ર)અન્ય તમામ �કસ્સામા ંસપ્લાયર�ુ ં

લોક�શન. 

-સપ્લાય મેળવનાર� ુ

લોક�શન. 

-જો સપ્લાય મેળવનાર�ુ ં

લોક�શન ઉપલબ્ધ ન હોય 

તો સપ્લાયર�ુ ંલોક�શન. 
 

ર. સ્થાવર િમલકત 

સબિંધત આ�ક�ટ�કટ, 

એન્�નીયર, સવ�યર 

ઇન્ટ�ર�યર ડ�કોર�ટરની 

તથા અન્ય તજજ્ઞોની  

સેવાઓ.કલમ-૧ર(૩) 

� સ્થળે સ્થાવર િમલકત ક� બોટ ક� 

વેસલ આવેલ છે અથવા ઉભી કરવા�ુ ં

��ૂચત છે તે સ્થળ. 

-જો એક કરતા ંવ� ુરાજયોમા ં સ્થળ 

હોય તો �ક�મતના પ્રમાણસર વહ�ચણી  

કરવાની રહ�. 

-સેવા મેળવનાર�ુ ં

લોક�શન. 

૩. ર�સ્ટોરન્ટ, પસર્નલ 

�મુ�ગ, ફ�ટનેશ, બ્�ટુ� 

ટ્ર�ટમેન્ટ, હ�લ્થ 

સિવ�સ,કોસ્મેટ�ક અને 

પ્લાસ્ટ� સ�ર�. 

કલમ-૧ર(૪) 

-સિવ�સ જયા ં�રુ� પાડવામા ંઆવે તે 

સ્થળ. 

-સિવ�સ જયા ં�રુ� 

પાડવામા ંઆવે તે સ્થળ. 
 

૪. કલ્ચરલ, સ્પોટ�ગ 

ઇવેન્ટ, એમ્�ઝુમેન્ટ 

ફ�સીલીટ� વગેર�મા ં

પ્રવેશને લગતી સિવ�સ 

-જયા ંઇવેન્ટ રાખવામા ંઆવેલ હોય તે 

સ્થળ. 

દા.ત.સપ્તકનો સગંીતનો પ્રોગ્રામ  

-જયા ંપાકર્ ક� બી� કોઇ જગ્યા આવેલ 

-જયા ંઇવેન્ટ રાખવામા ં

આવેલ હોય તે સ્થળ. 



 

 

 કલમ-૧ર(૬) હોય તે�ુ ંલોક�શન. 

દા.ત.વોટર પાકર્ 

 ૫. કલ્ચરલ, સ્પોટ�ગ 

ઇવેન્ટ, મેળો, પ્રદશર્ન 

વગેર� યોજવાની સિવ�સ  
 

કલમ-૧ર(૭) 

-ન�ધાયેલ વ્ય�કતને સેવા આપી હોય  

તો તે વ્ય�કત�ુ ંલોક�શન  

-�બન ન�ધાયેલ વ્ય�કતને સપ્લાય કય� 

હોય તો જયા ંઇવેન્ટ રાખી હોય તે 

લોક�શન. 

-જો ઇવેન્ટ ભારતની બહાર રાખવામા ં

આવેલ હોય તો સપ્લાય મેળનાર�ુ ં

લોક�શન. 
 

જયા ંઇવેન્ટ રાખવામા ં

આવેલ હોય તે સ્થળ. 

૬. બ�ક�ગ અને બી� 

નાણાક�ય સિવ�સ . 

કલમ-૧ર(૧ર) 

સપ્લાયરના ર�કડર્ �જુબ�ુ ંસપ્લાય 

મેળવનાર�ુ ંલોક�શન  
સપ્લાયર�ુ ંલોક�શન. 

૭. ઇન્સ્યોરન્સ સિવ�સીઝ 

કલમ-૧ર(૧૩) 

ન�ધાયેલ વ્ય�કતને સપ્લાય કય� હોય 

તો તે વ્ય�કત�ુ ંલોક�શન 
સપ્લાય મેળવનાર�ુ ં

લોક�શન. 
 

૮. કન્વેયન્સ ઓન–બોડર્ 

�જુબ અપાતી સેવાઓ. 

કલમ-૧ર(૧૦) 

કન્વેયન્સના ડ�પાચર્રના પહ�લા િનયત 

પોઇન્ટ�ુ ંલોક�શન.  

દા.ત.-અમદાવાદ થી �ુબંઇ જતી 

ફલાઇટમા ંપ્લેનમા ંઅપાતી ક�ટર�ગ 

સિવ�સનો વેરો �જુરાતને મળશે,કારણ ક� 

શ�આતનો  પોઇન્ટ �જુરાત �સ્થત છે.  

કન્વેયન્સના ડ�પાચર્રના 

પહ�લા િનયત પોઇન્ટ�ુ ં

લોક�શન. 

૯. �ડુઝ ટ્રાન્સપોટ�શન 

સિવ�સીસ. 

કલમ-૧ર(૮) 

(૧)ન�ધાયેલ વેપાર�ને સપ્લાય કર�લ 

હોય તો તે વ્ય�કત�ુ ંલોક�શન. 

(ર)અન્ય કોઇ વ્ય�કતને સપ્લાય કય� 
હોય તો જયા ં�ડુઝ તેના વહન માટ� 

હ�ન્ડ ઓવર કરવામા ંઆવે તે લોક�શન.  

�ડુઝના ડ�સ્ટ�નેશન�ુ ં

સ્થળ. 

(મેઇલ અને �ુર�યર 

િસવાય) 
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૧૦. પેસેન્જર ટ્રાન્સપોટ�શન 

કલમ-૧ર(૯) 
(૧)ન�ધાયેલ વ્ય�કતને સપ્લાય કય� હોય 

તો તે વ્ય�કત�ુ ંલોક�શન. 

(ર) અન્ય માટ� જયાથંી વ્ય�કતએ 

�સુાફર� શ� કર� હોય તે લોક�શન. 

જયાથંી વ્ય�કતએ 

�સુાફર� શ�ુ કર� હોય તે 

લોક�શન. 

૧૧. ટ્ર�ન�ગ અને એપ્રાઇઝલ 

સિવ�સ  

કલમ -૧ર(૫) 

(૧)ન�ધાયેલ વ્ય�કતને સપ્લાય કર�લ 

હોય તો તે વ્ય�કત�ુ ંલોક�શન. 

દા.ત.:- સ્પીપા દ્વારા િનરમાના 

કમર્ચાર�ઓને આ૫વામા ંઆવેલ તાલીમ. 

(ર)�બન-ન�ધાયેલ વ્ય�કતને સેવા આપી 

હોય તો સેવા જયા ં�રુ� પાડવામા ંઆવે 

તે સ્થળ. 

દા.ત. નાણા િવભાગના અિધકાર�ઓને 

NACEN �ુબંઇ ખાતે આ૫વામા ંઆવેલ 

GSTની તાલીમ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧ર. ટ�લીકોમ્�િુનક�શન,ડ�ટા 

ટ્રાન્સફર,બ્રોડકાસ્ટ�ગ, 
ક�બલ અને ડ�ટ�એચ 

સિવ�સ. 

(કલમ-૧ર(૧૧) 

-� જગ્યાએ ટ�લીકોમ્�િુનક�શનની 

લાઇન,ડ�સ એન્ટ�ના, લીઝ કનેકશન ક� 

ક�બલ કનેકશન ઇન્સ્ટોલ ક�ુર્ હોય તે 

સ્થળ. 

-પોસ્ટ પેઇડ મોબાઇલ સેવાના �કસ્સામા ં

અને ઇન્ટરનેટ સેવાના �કસ્સામા ંસેવા 

મેળવનાર� ુસેવા આપનારના ર�કડર્ 

ઉપર�ુ ંબીલ�ગ એડ્ર�સ 

-પ્રી-પેઇડ ક� અન્ય બેઝ પ્રમાણે અપાતી 

 



 

 

મોબાઇલ સેવા, ઇન્ટરનેટ સેવા, 

ડ�ટ�એચ વગેર�ના �કસ્સામા ંજો એજન્ટ, 

ડ�સ્ટ્ર�બ્�ટુર, ર�સેલર દ્વારા ર�ચા� કર� 

આ૫વામા ંઆવે તો તેવા એજન્ટ�ુ ં

લોક�શન અથવા જયા ંપેમેન્ટ મળે તે 

સ્થળ ક� જયા ંવાઉચર�ુ ંવેચાણ થાય તે 

સ્થળ. 
 

૧૩. ઓનલાઇન ઇન્ફમ�શન 

અને ડ�ટાબેઝ એકસેસ 

અથવા ર�ટ્ર�વલ સિવ�સ  

-ન�ધાયેલ વ્ય�કતને સપ્લાય કર�લ હોય 

તો તે વ્ય�કત�ુ ંલોક�શન. 

 

 

૪.૪ માલ અને સેવાના ં�તર-રા�ય વ્યવહારો પર ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ લેવાની વ્યવસ્થા:    

ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષની વ�લૂાત ક�  ન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામા ં આવશે. કરપાત્ર વસ્� ુ

અન ે સેવાની �તર-રા�ય સપ્લાય થશે ત્યાર� �ણ ે સપ્લાય કર�લ હશે ત ે

ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ ભરવા જવાબદાર થશે. આવા સપ્લાયર દ્વારા ર�સીપીય ન્ટ 

પાસેથી વેરો વ�લૂ કરાશે. આ ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષની વરેાશાખ મેળવવા 

ર�સીપીય ન્ટ હ�દાર બનશે. આવો ર�સીપીય ન્ટ �યાર� પોતાના ંરા�યમા ંમાલ 

અન ેસેવા�ુ ંફર�થી વેચાણ કરશ ેત્યાર� તણે ેસ્ટ�ટ ટ�ક્ષ અન ેસ ેન્ટ્રલ ટ�ક્ષ ભરવાનો 

થશ ે અન ેઆવા ભરવાપાત્ર વેરા સામ ેતેની વેરાશાખ લઈને બાક�ની રકમ�ુ ં

�કુવ�ુ ંકરશે.  

દા.ત:    

(૧) માલની �ક�મત       : �. ૧૦૦ 

(૨) માલની �વુમેન્ટની શ�આત              : �જુરાત 

(૩) માલની �વુમેન્ટનો �ત (ડ�સ્ટ�નેશન-વપરાશ)   : મહારાષ્ટ્ર 
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(૪) કરદાતાએ ધારો ક� ૧૮% વરેો ભરવાનો છે તો                       : 

મહારાષ્ટ્રનો કરદાતા  

      આ વેરો �જુરાત સરકારને નહ� મળે.        વેરાશાખ 

માગંશે.  

(૫) આમ, વેરાની રકમ એક રા�યમાથંી બી� રા�યમા ંવેરાશાખ માગંવાના 

કારણે તબદ�લ થશે. 

૪.૫ ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ માળખાના ંલાભ:  

1. �તરરા�ય �રુવઠામા ં વેરાશાખની સાકંળ સતત કાયર્ કરતી રહ� છે, � 

ઉત્પાદકથી માડં�ને �િતમ વપરાશકતાર્ �ધુી કોઇપણ પ્રકારની અડચણ વગર 

કાયર્રત રહ� છે.  

2. સ્થાિનક અન ે�તર-રા�ય વ્યવહાર પર વેરાના ંદરમા ંકોઈ તફાવત ન હોવાથી 

ટ�ક્ષ ભરતી વખત ેવેરાશાખ વપરાઈ �ય છે અન ે િનકાસકાર રા�ય માટ� કોઈ 

�રફંડનો પ્ર� ઉદભવતો નથી. 

3. �તર-રા�ય િનકાસકાર ક� આયાતકાર માટ� કોઈ પણ ભડંોળનો ભરાવો નથી 

થતો અથવા કોઈ પણ અગ્રીમ કરની �કુવણી નથી કરવાની.  

4. કરદાતાઓ માટ� કોઈ પણ વધારાના અ�પુાલન િસવાય સામાન્ય �હસાબ. 

5. �તર-રા�ય વેપારમા ં હવે સ ે ન્ટ્રલ સલે્સ ટ�ક્ષ ન હોવાથી તમેજ ખર�દ� પર 

આયાતકારને �રૂ��રૂ� વેરાશાખ મળતી હોવાથી વેરા�ુ ંભારણ ઓ� ંથશે. 

 

૪.૬ ક�ન્દ્ર, િનકાસકાર રા�ય તથા આયાતકાર રા�ય વચ્ચે નાણાકં�ય પતાવટ:  

ક�ન્દ્ર અન ેરા�યો વચ્ચ ેનાણાની પતાવટ બ ેર�તે થશે. 



 

 

(અ)  ક�ન્દ્ર અન ે િનકાસકાર રા�ય : િનકાસકાર રા�ય �યાર� �તર-રા�ય 

સપ્લાય કરશે ત્યાર� ભરવાપાત્ર થતા ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષના વેરા સામ ે સ્ટ�ટ 

ટ�ક્ષની વરેાશાખ સરભર કરશે ત્યાર� આવી સરભર કર�લી સ્ટ�ટ ટ�ક્ષ 

વેરાશાખની રકમ �ટલી રકમ ક� ન્દ્ર સરકારન ેતબ�દલ કરશે.   

(બ)  ક�ન્દ્ર અન ે આયાતકાર રા�ય : આયાત થયેલો માલ �યાર� રા�યમા ં

વપરાશે ત્યાર� તનેા ઉપર ભરવાપાત્ર થતા ંસ્ટ�ટ ટ�ક્ષ સામ ે�ટલી રકમની 

ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ વરેાશાખ સરભર થશે તટેલી વેરાશાખની રકમ ક� ન્દ્ર સરકાર 

આયાત કરનાર રા�યને તબ�દલ કરશે.  

આ તબદ�લી �.એસ.ટ�.એન.ની િસસ્ટમ પર જ ઇલેક્ટ્રોનીકલી થશે.  

૪.૭ �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ હ�ઠળ “સપ્લાય” નો અથર્:  

• ક� ન્દ્ર સરકાર દ્વારા અગાઉ ઉત્પાદન ઉપર ઉત્પાદન �લુ્ક અને રા�યો દ્વારા માલના ખર�દ-

વેચાણ ઉપર વેટ લેવામા ંઆવતો હતો. પરં�,ુ હવેથી �.એસ.ટ�.મા ંમાલના ંઉત્પાદન ક� 

ખર�દ-વેચાણને બદલે ‘સપ્લાય’ પર વેરો લેવાનો રહ�શે. જો માલ�ુ ંવેચાણ ન હોય પરં� ુ

‘સપ્લાય’ હોય તો પણ વેરો લાગશે. ‘સપ્લાય’નો અથર્ �બૂ જ વ્યાપક છે અને તેમા-ં   

• વ્ય�ક્ત દ્વારા થતા ં માલ અથવા સેવાની દર�ક પ્રકારની ‘સપ્લાય’ �વી ક� વેચાણ, બ્રા ન્ચ 

ટ્રાન્સફર, બદલો (િવિનમય), લાયસન્સ, ભાડ� આપ�ુ,ં ધીર�ુ ં (lease) અથવા એ પ્રકારનો 

િનકાલ (disposal) અથવા તેવા િનકાલ માટ�ની સમ�ૂતી ક� � અવેજ બદલ ધધંાક�ય હ�� ુ

માટ� કરવામા ંઆવેલ હોય;  

• અવેજ વગર થતા ંક�ટલાક વ્યવહારો ક� � પ�રિશષ્ટ -૧ મા ંદશાર્વવામા ંઆવેલ હોય (દા.ત. 

વેરાશાખ મેળવેલ હોય તેવી ધધંાક�ય િમલ્કતોની કાયમી તબદ�લી, �ખુ્ય વેપાર� દ્વારા 

તેના ં એજ ન્ટને થતી માલની સપ્લાય અથવા એજ ન્ટ દ્વારા તેના ં �ખુ્ય વેપાર�ને થતી 

માલની સપ્લાય, સકંળાયેલ વ્ય�ક્તઓ વચ્ચે થતી માલ અને સેવાની તબદ�લી વગેર�) તેનો 

સમાવેશ થાય છે.  
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• પ�રિશષ્ટ -૨ મા ંઆપેલ િવગતો �જુબ કયો વ્યવહાર માલની ‘સપ્લાય’ અને કયો વ્યવહાર 

સેવાની ‘સપ્લાય’ ગણાશે, તે બાબતે સ્પષ્ટતા કરવામા ંઆવેલ છે. દા.ત. ‘વકર્સ કોન્ટ્રાક્ટ’ 

અને  ‘ક�ટર�ગ સવ�સીઝ’ને સેવા ગણાશે. 

• પ�રિશષ્ટ – ૩ મા ંદશાર્વેલા વ્યવહારોને માલ ક� સેવાની ‘સપ્લાય’ ગણવામા ંઆવશે નહ�. 

દા.ત. કમર્ચાર� દ્વારા મા�લકને અપાતી સેવા “સપ્લાય” ગણાશે નહ�, જમીનના વેચાણ 

‘સપ્લાય’ ગણાશે નહ�.  

૪.૮ �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ હ�ઠળ ન�ધણી અને વેરો ભરવાની જવાબદાર�:  

૪.૮.૧ �.એસ.ટ�. કાયદા હ�ઠળ કરદાતાની વેરો ભરવાની જવાબદાર�:  

કોઈ કરદાતા �.એસ.ટ�.મા ંસમાિવષ્ટ થતા હાલના ંકાયદા હ�ઠળ ન�ધાયેલ હશ ે

તો તેણે �.એસ.ટ�.ના ંઅમલની તાર�ખથી ન�ધણી નબંર લેવાનો થશે. આગળ 

જણાવ્યા �જુબ �યાર� કરદાતા�ુ ં એકંદર ટનર્ઓવર �િપયા ૨૦ લાખથી વધે 

ત્યાર� તેની કર ભરવાની જવાબદાર� આવશે. એકંદર ટનર્ઓવર સમગ્ર દ�શ 

કક્ષાએ ગણવામા ંઆવશે. કરદાતા �યાર� એક રા�યમા ંવેરો ભરવા જવાબદાર 

થશ ેત્યાર� તે અન્ય રા�યમા ંઆવેલ ધધંાના ંસ્થળેથી જો સપ્લાય કરશ ેતો તનેી 

તે રા�યમા ંપણ તેની વેરો ભરવાની અન ેન�ધણી નબંર લવેાની જવાબદાર� 

આવશે. કઇ-કઇ વ્ય�ક્તઓએ ન�ધણી નબંર લેવાનો થશે તનેી પણ �.એસ.ટ�. 

કાયદામા ંજોગવાઇ કરવામા ંઆવલેી છે. આ કાયદાની જોગવાઈ �જુબ ખ�ેતૂન ે

કરપાત્ર વ્ય�ક્ત તર�ક� ગણેલ નથી. વ�મુા,ં � વ્ય�ક્ત સ�ંણૂર્પણે કર�કુ્ત 

માલ/સવેાની સપ્લાય કરતી હોય તેન ે પણ ન�ધણી નબંર લેવામાથંી ��ુક્ત 

અપાયેલ છે.  એમ્પ્લોયમેન્ટના ંસદંભર્મા ંકમર્ચાર� દ્વારા એમ્પ્લોયરને આપવામા ં

આવતી સિવ�સ વેરા �કુ્ત છે. 



 

 

�.એસ.ટ�. કાયદાની કલમ ૨૫ (3) પ્રમાણ ેકોઈ વ્ય�ક્તની એકંદર ટનર્ઓવરની 

મયાર્દા �િપયા ૨૦ લાખથી વ� ુન થઈ હોવા છતા ંતે મર�યાત ન�ધણી નબંર 

લઈ શકશ.ે  

૪.૮.૨  �.એસ.ટ�. હ�ઠળ ન�ધણી નબંર લેવાના ંલાભ:  

1. કાયદાક�ય ર�તે માલ અથવા સેવાના ંસપ્લાયર તર�ક� માન્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. 

2. ઇન�ટુ માલ અથવા સિવ�સ પર ભરાયેલ વરેા�ુ ંયોગ્ય એકાઉન્ટ�ગ થઈ શકશ,ે 

� કરદાતાન ે માલ અથવા સેવાના ં સપ્લાય પર ભરવાના ં થતા વેરા સામ ે

સરભર કરવામા ંઉપયોગમા ંઆવશે.  

3. કાયદાક�ય ર�તે માલ અથવા સેવાના ં સપ્લાય પર વરેો એકત્રીત કરવા માટ� 

અિધ�ૃત થઈ શકશે અન ે તેનાથંી આ માલ અથવા સેવાઓના ં

ખર�દદાર/પ્રાપ્તકતાર્ઓને ભરાયેલ વરેાની વેરાશાખ કરવા માટ� પણ અિધ�ૃત 

થશ.ે 

૪.૮.૩ �.એસ.ટ�. કાયદા અ�સુાર ન�ધણી નબંર લેવા માટ�ની સમયમયાર્દા:  

કોઈ પણ વ્ય�ક્ત �યાર� ન�ધણી નબંર લેવા માટ� જવાબદાર બન ે તેના ં ત્રીસ 

�દવસની �દર, ઠરાવલે શરતોન ેઆધીન તથા �ચૂવ્યા અ�સુાર, ન�ધણી નબંર 

લેવા જવાબદાર થશે.  

 

૪.૮.૪ �.એસ.ટ�. કાયદામા ં એક જ રા�યમા ં એકથી વ� ુ ન�ધણી નબંર લેવા 

બાબત:  

�.એસ.ટ�. મોડ�લ કાયદાની કલમ ૨૫ (૨) અ�સુાર વ્ય�ક્ત જો રા�યમા ંએકથી 

વ� ુ �બઝનસે વ�ટ�કલ્સ ધરાવતી હોય તો તેને રા�યમા ંઆવલે દર�ક �બઝનસે 

વ�ટ�કલ્સ માટ� અલગ ન�ધણી નબંર લવેાની સવલત આપવામા ંઆવેલ છે.   
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૪.૮.૫ ર�સ્ટ્ર�શન મેળવવા માટ� PAN / TAN હોવા બાબત:  

મોડ�લ �.એસ.ટ�. કાયદાની કલમ ૨૫ (૬) અ�સુાર ન�ધણી નબંર મળેવવા 

માગંતી વ્ય�ક્ત માટ� આવક વરેા ધારા, ૧૯૬૧ અ�સુાર ઇસ્� ુ થયેલ PAN 

(Permanent Account Number) હોવો જ�ર� છે. � વ્ય�ક્ત �ળુ સ્થાનથેી કર 

કપાત (TDS) કરવા જવાબદાર છે તેને ન�ધણી નબંર મેળવવા માટ� PAN ન ે

બદલ ેTAN (Tax Deduction and Collection Account Number) જ�ર� છે. 

�યાર� નોન-ર�સીડ�ન્ટ કરપાત્ર વ્ય�ક્ત માટ� પાસપોટર્  જ�ર� છે.  

૪.૮.૬ ન�ધણી માટ� ઓનલાઈન અર�ની પ્ર�ક્રયા: 

કરદાતાએ ન�ધણી માટ� કચરે�મા ંદસ્તાવેજ લઈને જવાને બદલ ેઓનલાઈન જ 

અર� કરવાની છે. આ અર�મા ં િવગતો દશાર્વીને સાથ ેસ્ક�ન કર�લ દસ્તાવેજો 

બીડવાના ં રહ�શ.ે જો મા�હતી અન ે અપલોડ કર�લા દસ્તાવેજો િનયમ અ�સુાર 

જણાય તો, રા�ય/ક�ન્દ્રીય સ�ાિધકાર�એ  આ અર� બાબતે ત્રણ સામાન્ય 

કામકાજના ં �દવસ દરમયાન કાયર્વાહ� કરવાની રહ�શે. જો ત્રણ �દવસમા ં

સ�ાિધકાર� કોઈ િનણર્ય ન લ ેતો Common Portal દ્વારા આપોઆપ ન�ધણી 

નબંર જનર�ટ થશ ેઅને કરદાતા ડ��ટલ સહ�વા�ં ન�ધણી પ્રમાણપત્ર કરદાતા 

પોટર્લ પરથી ડાઉનલોડ કર� શકશ.ે જો સ�ાિધકાર�ન ે ઓનલાઈન અર�મા ં

માહ�તી અ�રુ� હોવા�ુ ંઅથવા �લૂ ભર�લ હોવા�ુ ંજણાય તો તઓે અર�કતાર્ 

સાત �દવસની �દર તેને �ધુાર�ને પરત કરવા�ુ ં જણાવશે. કરદાતા દ્વારા 

અર�મા ં�ધુારાની �ણ કયાર્થી આ અર�ન ેમ�ુંર કરવા ક� ના-મ�ુંર કરવા 

માટ� સ�ાિધકાર� પાસ ે સાત �દવસનો સમય રહ�શે. જો આ સમયગાળામા ં

સ�ાિધકાર� કોઈ િનણર્ય ન તો Common Portal દ્વારા આપોઆપ ન�ધણી નબંર 

જનર�ટ થશે.    

૪.૮.૭ Structure of Registration Number 
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       સ્ટ�ટ કોડ        પાન    ધધંના સ્થળ ચેક 

�ડઝીટ 

 

૪.૮.૮. અર�ના ંિનકાલ સબંિંધત �ણકાર�: 

અરજદારને તેની ર�સ્ટ્ર�શન અર�નો �સ્વકાર અથવા અસ્વીકારની મા�હતી 

GST કોમન પોટર્લ તરફથી e-mail અન ે SMS દ્વારા આપવામા ં આવશે. 

અરજદારને આ તબ�ે ક્ષેત્રાિધકારની િવગતો પણ �ણ કરવામા ંઆવશે. 

૪.૮.૯ ન�ધણીની કામગીર�મા ં�.એસ.ટ�.એન.નો ફાળો:  

કરદાતાએ ન�ધણી માટ� કચરે�મા ં દસ્તાવેજ લઈન ે આવવા�ુ ં રહ�શે નહ�. આ 

અર� Common Portal મા ંઓનલાઈન કરવાની રહ�શે. આ અર�માનંી �ખુ્ય 

મા�હતી �વી ક� પાન, વ્યવસાિયક પ્રકાર, આધાર, સીઆઈએન/ડ�આઈએન 

વગેર� �વી ક�ટલીક ચાવી�પ મા�હતીઓ (�.એસ.ટ�.) ઓનલાઇન દ્વારા 

સી.બી.ડ�.ટ�., �આુઇડ�, એમ.સી.એ. વગેર� સાથ ેCommon Portal દ્વારા માન્ય 

કરવામા ંઆવશે.  

�.એસ.ટ�.એન. આ અર�ની મા�હતી, બીડ�લ દસ્તાવેજો (સ્ક�ન કર�લ) સાથ ે

રા�યો તથા ક�ન્દ્રના ં સ�ાિધકાર�ને મોકલશે. જો અર� યોગ્ય હશે તો ત્રણ 

�દનમા ંડ��ટલ સહ�વા�ં ન�ધણી પ્રમાણપત્ર કરદાતા પોટર્લ ઉપર ઉપલબ્ધ 

કરવામા ંઆવશે � ડાઉનલોડ કર� શકશ.ે  

૪.૯ �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ હ�ઠળ વેરા�ુ ં�કુવ�ુ:ં  
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કરદાતાઓ વેરાની �કૂવણી નીચે �જુબ પદ્ધિતઓ દ્વારા કર� શકાય છે :- 

(અ)  ઓન-લાઇન ક્ર�ડ�ટ લેજર (વરેાશાખ ખાતાવહ�)મા ં રહ�લ વેરાશાખના ં

ઉપયોગથી:  

કરદાતા પોતાની ઇનવડર્ સપ્લાય ઉપર �ટલી વેરાશાખ લેવા માટ� હ�દાર હશ ે

તેટલી રકમની વરેાશાખ તેની ક્ર�ડ�ટ લેજરમા ં તે પત્રક ભરશે ત ે �જુબ જમા 

થશ.ે ટ�ક્ષ પીર�યડને �ત ેજો વેરાશાખ વપરાયા બાદ કોઈ રકમ ખાતાવહ�મા ં

જમા રહ�તી હશે તો તે રકમ ત્યારપછ�ના ંસમયગાળા માટ� આગળ ખ�ચી જવામા ં

આવશે.  

(બ)  ઓન-લાઇન ક�શ લેજરમા ંરકમ જમા કરાવીન:ે  

૪.૯.૧ રકમ ક�શ લેજરમા ં(રોકડ ખાતાવહ�) જમા કરવા માટ�ના ંિવકલ્પો:  

કરદાતાન ેરકમ (નાણા) ક�શ લેજરમા ંજમા કરવા નીચેના ંિવકલ્પો આપેલ છે.  

(અ)  ઈ-પેમેન્ટથી: કરદાતા માન્ય (Authorised) બ�કમા ં ખા� ુ ં ધરાવતો હશે તો 

તેના ંમારફતે ઈલેક્ટ્રોિનક પેમેન્ટથી  

(બ)  ક્ર��ડટ કાડર્ ક�  ડ��બટ કાડર્થી 

(ક)  RTGS અન ેNEFT થી 

(ડ)  �િપયા દસ હ�રની મયાર્દામા ંએક ટ�ક્ષ પીર�યડમા ંએક ચલણથી રોકડ�થી 

/ચેકથી/ડ્રાફ્ટથી (Over the Counter) પણ વરેો જમા થઈ શકશ.ે   

કરદાતાએ કોઈ પણ રકમના ં�કુવણા માટ� ચલન Portal પર જ જનર�ટ કરવા�ુ ં

છે.  

 

૪.૯.૨ કરદાતાએ ભરવાના ંથતા વેરાનો સમયગાળો:  



 

 

સામાન્ય કરદાતાએ � માસ દરમ્યાન વ્યવહારો કર�લ હોય ત ેમાસ �રૂો થયા 

બાદના ં મહ�નાની ૨૦ મી તાર�ખ �ધુીમા ં વેરો ભરવાનો રહ�શ.ે (દા.ત. માચર્ 

મહ�નાનો ટ�ક્ષ ૨૦મી એિપ્રલ �ધુીમા ંભર� દ�વાનો રહ�શે).  

કમ્પો�ઝશન કરદાતાએ િત્ર-માસીક ધોરણે ટ�ક્ષ ભરવાનો રહ�શ.ે  

 

૪.૯.૩  ઈ-ર�સ્ટરો (�ુલ ત્રણ)  િસસ્ટ્મ દ્વારા દર�ક કર દાતા માટ� િનભાવવામા ં

આવશે. 

 

(૧) વેરાશાખ�ુ ંલેજર (સીસ્ટમ �જુબના અગત્યના ફ�લ્ડ)  

 

 
 
 

(2) જવાબદાર��ુ ંર�જસ્ટર (સીસ્ટમ �જુબના અગત્યના ફ�લ્ડ) �ુલાઈ-૨૦૧૭ 
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(3) ઇલેક્ટ્રોનીક ક�શ લેજર (સીસ્ટમ �જુબના અગત્યના ફ�લ્ડ) 

મે. XYZ કંપની, GSTIN 24 ABFPA3496C AZ 6     ૧૧, �મુન ટાવર, ગાધંીનગર. 

એકંદર પ�ર�સ્થિત. 

 
 



 

 

૪.૧૦ �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્ષ હ�ઠળ પત્રકો:  

�.એસ.ટ�. હ�ઠળ ન�ધાયેલ દર�ક વ્ય�ક્ત એક અથવા બી� સ્વ�પે પત્રક ફાઇલ 

કરશ.ે ન�ધાયલે સામાન્ય વ્ય�ક્ત માિસક અન ે કમ્પો�ઝટ સ્ક�મ સ્વીકારનાર 

િત્રમાિસક પત્રક ફાઇલ કરશે. ટ�ડ�એસ અન ે ટ�સીએસ કરનાર વ્ય�ક્ત પણ 

માિસક પત્રક ફાઇલ કરશ,ે �મા ંટ�ડ�એસ અન ેટ�સીએસ કર�લ રકમની અન ે

અન્ય જ�ુર� િવગતો દશાર્વશે.  

પત્રકના ંપ્રકારો ત્રણ છે, માિસક, િત્રમાિસક અન ેવાિષ�ક. માિસક પત્રક ભરવાપાત્ર 

થતા કરદાતાએ સૌ પ્રથમ પોતાની આઉટવડર્ સપ્લાયની િવગતો (વેચાણ 

વગેર�) ન�નુા �.એસ.ટ�.આર-૧મા ં દશાર્વશે. આ િવગત ખર�દ� કરનારના ં

ન�નુા �.એસ.ટ�.આર-૨મા ં સીધી પહ�ચશે. ન�નુા �.એસ.ટ�.આર-૧ અન ે

ન�નુા �.એસ.ટ�.આર-૨ ની િવગતોને આધાર� Common Portal પર સ્વય ં

સચંાલીત ધોરણે માિસક પત્રક �.એસ.ટ�.આર-૩ મા ંતૈયાર થશ.ે વષર્ને �ત ે

કરદાતાએ વાિષ�ક પત્રક પણ ફાઈલ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

૪.૧૦.૧ ન�નુા �.એસ.ટ�.આર-૧ મા ં અપલોડ કરવાના ં થતા ં ઇનવોઇસની 

િવગતો: 

સ્થાિનક ક� �તર-રા�ય સપ્લાય માટ�ના ં� ઇનવોઇસ Business to Business 

હશે તે તમામ ઇનવોઇસ અપલોડ કરવાના રહ�શે. રા�યમા ં જ �િતમ 

વપરાશકારોન ે(B 2 C) સપ્લાય કર�લ હશે તો ઇનવોઇસ વાઇઝ િવગતો જ�ર� 

નથી. પરં�,ુ �તર-રા�ય �િતમ વપરાશકારોને થતા ઇનવોઇસની �ક�મત જો 

�િપયા ૨.૫૦ લાખથી વ� ુ હશે તો જ ઈનવોઈસ-વાઈઝ િવગતો આપવાની 

રહ�શે. �િપયા ૨.૫૦ લાખથી ઓછ� �ક�મતના ં �તર-રા�ય �િતમ 

વપરાશકારોન ે થતી સપ્લાય માટ� ઇનવોઇસની િવગતો રા�યવાર (State 

wise) સમર� બનાવીને આપવાની રહ�શે. 
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૪.૧૦.૨ વેરાશાખ�ુ ંમેળવ�ુ ં- ઇનવોઇસ મેચ�ગ:  

ખર�દનાર� ન�નુા �.એસ.ટ�.આર-૨મા ં દશાર્વેલ ઇનવોઇસ જો સામેના ં

સપ્લાયરના ંન�નુા �.એસ.ટ�.આર-૧મા ંદશાર્વેલ ઇનવોઇસ સાથ ેમેચ ન થાય 

તેવા સજંોગોમા ંઅથવા �યાર� બનંનેે �ણ કરવા છતા ંપણ આ miss-match 

�ધુારાય નહ� તેવા સજંોગોમા ંબ ેમાસમા ંવેરાશાખ પાછ� ભરપાઈ કર� દ�વાની 

રહ�શે.  

૪.૧૧  �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્ષ હ�ઠળ ઉચ્ચક વેરો ભરવાનો િવકલ્પ:  

૪.૧૧.૧ �.એસ.ટ�.થી નાના કરદાતાઓંને થતા લાભો:   

� કરદાતા�ુ ંએકંદર ટનર્ઓવર �િપયા ૨૦ લાખ �ધુી�ુ ંછે તેઓને કર ભરવાની 

જવાબદાર�માથંી બાકાત રાખેલ છે. વ�મુા,ં અગાઉના વષર્ દરમ્યાન � વ્ય�ક્ત�ુ ં

એકંદર ટનર્ઓવર �િપયા ૫૦ લાખ કરતા ંઓ� ંહોય તે વ્ય�ક્ત ઉચ્ચક વરેાની 

યોજનાનો લાભ લઇ શક� છે. આવા કરદાતાએ ન�� કર�લ રાહત દર� સ્થાિનક 

સપ્લાયના ં વ્યવહારો પર વેરો ભરવાનો રહ�શે. વ�મુા,ં જો કરદાતા�ુ ંએકંદર 

ટનર્ઓવર મયાર્દા કરતા ઓ� ંહશ ેતો પણ તે વૈક�લ્પક ન�ધણીની જોગવાઇનો 

લાભ લઈ શકશ ે અન ે તેને વરેાશાખનો લાભ પણ મળ� શકશે.  ઉચ્ચક વરેા 

યોજનાનો લાભ લેનાર સપ્લાયર ર�સીપીય ન્ટ પાસેથી વેરો વ�લુ કર� શકશ ે

નહ�. ટ�ક્ષ ઇનવોઇસ ઇસ્� ુ કર� શકતા નથી. આથી આવા સપ્લાયર પાસથેી 

ર�સીપીય ન્ટ વેરાશાખનો દાવો કર� શકશે નહ�.  

૪.૧૧.૨ ઉચ્ચક વેરા યોજના (Composition Scheme) મા ંવેરાના ંદર:    

ઉચ્ચક વેરા યોજના (Composition Scheme)મા ં િવિવધ સેક્ટસર્ માટ� િવિવધ 

દરો છે. ચીજ-વસ્�ઓુના સપ્લાયસર્ (ટ્ર�ડસર્)ની બાબતમા ંઉચ્ચક વેરાનો દર ૧% 

(૦.૫૦%+૦.૫૦%) છે. જો ઉચ્ચક વરેાનો લાભ લેનાર ઉત્પાદક (પાન-મસાલા, 

બરફ, અન ેઆઇસ્ક્ર�મના ઉત્પાદકો િસવાય) હોય તો, તેના ંમાટ� ઉચ્ચક વેરાનો 



 

 

દર ૨% (૧%+૧%) છે. ર�સ્ટોર ન્ટ સેવાઓની બાબતમા ંઉચ્ચક વરેાનો દર ૫% 

(૨.૫૦%+૨૫૦%) છે.  

૪.૧૨ �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ હ�ઠળ ઇન�ટુ ટ�ક્ષ ક્ર��ડટ (વેરાશાખ)ની 

જોગવાઇ:   

૪.૧૨.૧ પ્રાથિમક ખ્યાલ:   

ઇન�ટુ ટ�ક્ષ એટલ ેકોઇ પણ ન�ધાયેલ વ્ય�ક્તને કોઇ સપ્લાય કરવામા ંઆવેલ 

હોય ત્યાર� આવી ઇનવડર્ સપ્લાય એટલે ક�, કાચો માલ/તયૈાર માલ, ઇન�ટુ 

સેવાઓ અન ેક�પીટલ �ડુ્ઝ પર ન�ધાયલે વ્ય�ક્તએ ભર�લ સ ેન્ટ્રલ ટ�ક્ષ, સ્ટ�ટ ટ�ક્ષ 

અથવા ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ ની રકમ.  

આ ઇન�ટુ ટ�ક્ષમા ંનીચેની બાબતોનો પણ સમાવેશ થાય છે.  

1. આયાત કર�લ માલ ઉપર �કૂવેલ ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ  

2. કલમ ૯ (૩) અને ૯ (૪) �જુબ ર�વસર્ ચા� િમક�િનઝમ �જુબ �કૂવલે વેરો  

3. ઇ ન્ટ�ગે્રટ�ડ ટ�ક્ષ કાયદાની કલમ ૫ (૩) અને ૫ (૪) હ�ઠળ �કૂવવાપાત્ર થતો 

વેરો  

૪.૧૨.૨ ઇન�ટુ ટ�ક્ષની વેરાશાખ બાબત:  

�યાર� કોઇ ન�ધાયેલ વેપાર� ધધંાક�ય હ�� ુ માટ� ક� ધધંાના ં િવકાસ અથ� 

ઉપયોગમા ંલીધેલ અથવા ઉપયોગ કરવા ધાર�લ માલ (ક�પીટલ �ડુ્ઝ સ�હત) 

અન ેસેવાની સપ્લાય ઉપર કોઇ વરેો �કૂવે ત્યાર� આવા �કૂવલે ક� �કૂવવાપાત્ર 

વેરાની વેરાશાખ, અન્ય શરતો તથા પ્રિતબધંોને આધીન રહ�ન ેમળેવવા હકદાર 

છે.  

૫.  અન્ય મહત્વની કાયદાક�ય જોગવાઇઓ :  

૫.૧ TDS  
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TDS ડ�ડક્ટ કરવા માટ� 

જવાબદાર વ્ય�ક્ત 

ડ�ડક્શનનો 

ર�ટ 

પેમેન્ટ 

ડ�ટ 

TDS 
સટ��ફક�ટ 

આપ�ુ ં

TDS 
સટ��ફક�ટ 

ઇશ્� ુ ના 

કરવા 

બાબતની 

લેટ ફ�  

૧. સેન્ટ્રલ અથવા સ્ટ�ટ 

ગવનર્મેન્ટ�ુ ં

એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ 

અથવા ડ�પાટર્ મેન્ટ 

 

૨. લોકલ ઓથો�રટ� 

 

૩. ગવનર્મેન્ટલ 

એજન્સી 

 

૪. નોટ�ફાઇ કરવામા ં

આવે તેવા પસર્ન 

અથવા ક્લાસ ઓફ 

પસર્ન  

જો કોન્ટ્રાક્ટ 

હ�ઠળના ં

ટોટલ 

વેલ્� ુ ૨.૫ 

લાખ કરતા ં

વધાર� 

હોય, તો 

સપ્લાયરને 

આપેલ 

પેમેન્ટ 

અથવા 

તેને કર�લા 

ક્ર�ડ�ટના ં

૧%  

� 

મ�હનામા ં

ડ�ડક્શન 

થ�ુ ં હોય 

તેના ં�ત 

પછ�ના ં

૧૦ 

�દવસની 

�દર 

ડ�ડક્ટર 

દ્વારા TDS 

�ુ ં પેમેન્ટ 

કયાર્ના ં ૫ 

�દવસની 

�દર 

�.૧૦૦ per 

day પરં� ુ

મે�ક્સમમ �. 

૫૦૦૦/- 

(૧) TDS  ની પ્રોિવઝન જો કોન્ટ્રાક્ટ હ�ઠળના ંસપ્લાયની ટોટલ વેલ્� ુ૨.૫ લાખ 

કરતા ંવધાર� હોય તો જ લા� ુપડશે અને �ના ંપેમેન્ટમાથંી આવી રકમ કપાઇ 

હશે તેવી વ્ય�ક્તને તેના ંઇલેક્ટ્રોિનક ક�શ લેજરમા ંઆવા ડ�ડક્ટ થયેલા ંTDSની 



 

 

ક્ર�ડ�ટ મળશે. 

(૨) ઉપરના ંપ્રોિવઝન હાલ �રુતા ં�યા ં�ધુી નોટ�ફાય કરવામા ંના આવે ત્યા ં

�ધુી પોસ્ટપોન (ડ�લે) કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

૫.૨ �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ હ�ઠળ ર�ફંડ:   

 ર�ફંડની જોગવાઇ મોડ�લ �.એસ.ટ�. કાયદાની કલમ ૫૪મા ંકરવામા ંઆવી છે. 

“ર�ફંડ”મા ંનીચેની બાબતોનો સમાવશે થાય છે.   

(અ)  ઇલેક્ટ્રોિનક ક�શ લઝેરમા ંજમા રકમ ક� �નો દાવો પત્રકમા ંકર�લ હોય 

(બ)  � ૂન્ય દરની સપ્લાયન ેઅ�સુધંાન ેઅથવા તો � સપ્લાયમા ંવેરાનો દર તે 

સપ્લાયના ઇન�ટુના વેરાના દર કરતા ંઓછો હોય તેવા સજંોગોમા ંજમા રહ�તી 

વણ વપરાયેલી વરેાશાખ.                                                              

 (ક)  સ�ંકુ્ત રાષ્ટ્રસઘંની ખાસ સસં્થાઓ અથવા કોઇપણ બ�ુપક્ષીય નાણાક�ય સસં્થા 

અન ેસ�ંકુ્ત રાષ્ટ્રસઘં (િવશેષાિધકાર અન ે�હતની રક્ષા) સ�ંકુ્ત રાષ્ટ્રસઘં કાયદા 

૧૯૪૭ હ�ઠળ �હ�ર કર�લ સસં્થા, િવદ�શી �ૂતાવાસની કચેર� દ્વારા ખર�દ� સમયે 

�કુવલે વેરો. 

૫.૨.૧ ર�ફંડ મ�ૂંર�નો સમયગાળો:  

ર�ફંડની �કુવણી અર� મળ્યાના ં ૬૦ �દવસમા ં કરવાની રહ�શ.ે જો �રફંડ�ુ ં

�કુવ�ુ ં ૬૦ �દવસની �દુતની �દર ન થાય તો ��ૂચત દર� વ્યાજ �કૂવ�ુ ં

પડશે. 

૫.૨.૨ કામચલાઉ ર�ફંડની જોગવાઈ:   

 

�.એસ.ટ�. કાયદાની કલમ ૫૪ (૬) �જુબ, ન�ધાયેલ વ્ય�ક્તઓને �નુ્ય દરના ં

એટલ ેક� િનકાસ અન ેસેઝ (Special Economic Zone) ન ેવ્યવહારોના ંસદંભર્મા ં
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દાવો કરવામા ંઆવેલી રકમના ં૯૦% �ટલી રકમ કામચલાઉ �રફંડન ેપાત્ર છે. 

ર�ફંડના દાવાની સ્વી�ૃિતની તાર�ખથી ૭ �દવસની �દર કામચલાઉ �રફંડ 

આપવા�ુ ંરહ�શે. 

૫.૩ �ડૂઝ એન્ડ સિવ�સ ટ�ક્સ હ�ઠળ અપીલ અને એડવાન્સ �લ�ગ:    

૫.૩.૧ અપીલ :  

કોઈ પણ વ્ય�ક્ત મોડ�લ �.એસ.ટ�. કાયદા હ�ઠળ મળેલ આદ�શ/િનણર્યથી 

ના�શુ (Aggrieved) હોય તો, તેને આવા આદ�શ/િનણર્ય સામે કલમ ૧૦૭ હ�ઠળ 

અપીલ કરવાનો અિધકાર છે. વ�મુા,ં અપીલ અિધકાર�એ કર�લ આદ�શ ક� 

િનણર્યની સામ ે કલમ ૧૧૨ હ�ઠળ એપલેેટ �ટ્રબ્�નુલમા ં અપીલ કરવાનો 

અિધકાર છે. સામાન્ય આવા આદ�શ/િનણર્યની બજવણી પછ� ત્રણ માસમા ં

અપીલ થઇ શક� છે.  

દર�ક અપીલ સાથ ેઅપીલ કરનાર વ્ય�ક્તએ પ્રથમ અન ે �દ્વતીય અપીલ વખત ે

વેરાની િવવાદ�ત રકમ�ુ ં ઠરાવલે રકમ�ુ ં ડાઉન પેમેન્ટ કય�થી બાક� રહ�લ 

રકમની વ�લુાત સામ ેસ્ટ� માની લેવામા ંઆવશે. 

૫.૩.૨ એડવાન્સ �લ�ગ:  

એડવા ન્સ �લ�ગ એટલ ેઅરજદાર દ્વારા કરવામા ંઆવેલ અથવા કરવા ધાર�લ 

માલ ક� સેવાઓના વ્યવહારો સદંભ� મોડ�લ �.એસ.ટ�. કાયદાની કલમ ૯૭ (૨) 

અથવા ૧૦૦ (૧)મા ં દશાર્વેલ પ્ર�ો અથવા બાબતો ઉપર એડવા ન્સ �લ�ગ 

ઓથોર�ટ� અથવા એડવા ન્સ �લ�ગ એપેલેટ ઓથોર�ટ� દ્વારા અપાયલે િનણર્ય.     

નીચેના પ્ર�ો માટ� એડવાન્સ �લ�ગ માગંી શકાશે.  

1. કોઈ પણ માલ અથવા સેવાઓ અથવા બનં�ે ુ ંવગ�કરણ; 



 

 

2. �.એસ.ટ�. કાયદાની જોગવાઈઓ હ�ઠળ �ર� કરાયલેી �હ�રનામાની 

પ્રયો�યતા; 

3. માલ અથવા સવેાઓ અથવા બ�નેા સપ્લાયના ં સમય અને �લૂ્ય�ુ ં

િનધાર્રણ; 

4. ભર�લ વરેો અથવા ભરવાપાત્ર વેરાની ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટની સ્વી�ૃિત; 

5. કાયદા હ�ઠળ કોઈપણ માલ અથવા સવેાઓ પર કર �કૂવવાની 

જવાબદાર��ુ ંિનધાર્રણ; 

6. અરજદારને એક્ટ હ�ઠળ ર�સ્ટર કરવાની જ�ર�યાત; 

7.  કોઇ માલ અથવા સવેા અથવા બ�નેા અ�સુધંાને અરજદાર દ્વારા 

કરવામા ંઆવેલી કોઇપણ પ્ર�િૃ� માલ ક� સવેાના �રુવઠામા ંપ�રણમે છે ક� 

ક�મ તે બાબત.   

૫.૩.૩ એડવા ન્સ �લ�ગ લા�ુ ંપડવા બાબત:   

એડવા ન્સ �લ�ગ ઓથોર�ટ� અથવા એડવા ન્સ �લ�ગ એપેલેટ ઓથોર�ટ� દ્વારા 

�હ�ર કરાયેલ એડવા  ન્સ �લ�ગ ફક્ત નીચેનાઓને લા� ુપડશ.ે  

(અ)  એડવા ન્સ �લ�ગ માગંનાર અરજદાર  

(બ) અરજદાર � ક્ષેત્રાિધકારમા ંઆવલે હોય તે ક્ષતે્રાિધકારના સબંિંધત 

અિધકાર� 

ઉપર બતાવલે એડવા ન્સ �લ�ગ �યા ં�ધુી કાયદો હક�કતો અથવા તો સજંોગો 

� �ળૂ એડવા ન્સ �લ�ગ સાથ ેજોડાયેલા હોય તે બદલે નહ� ત્યા ં�ધુી અમલમા ં

રહ�શે. 
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૫.૪ �ડુ્ઝ એન્ડ સિવ�સીઝ ટ�ક્સ હ�ઠળ ટ્રાન્ઝીશનલ જોગવાઈ:     

૫.૪.૧ હાલ ન�ધાયેલ વેપાર�ઓ�ુ ંGST મા ંસ્થળાતંર (Migration): 

� વેપાર�ઓ હાલ વટે કાયદા અ ન્વયે ન�ધાયેલ છે અને આવક વેરા કાયદા 

અ ન્વયે PAN ધરાવે છે, તેવા તમામ વપેાર�ઓ�ુ ં �.એસ.ટ�.મા ં આપોઆપ 

(deemed) સ્થળાતંર થશે. ન�ધણી નબંર લવેા બાબત ેતઓેએ નવસેરથી અર� 

કરવાની જ�ર�યાત રહ�શ ે નહ�. તેઓને શ�આતમા ં કામચલાઉ ન�ધણી નબંર 

આપવામા ં આવશે. ત્યારબાદ જ�ર� િવગતો �રૂ� પાડવાથી કાયમી ન�ધણી 

નબંર આપવામા ં આવશે. જો આવા વેપાર�ઓ �.એસ.ટ�.મા ં ન�ધણી નબંર 

મેળવવા જવાબદાર નથી તેવી અર� કરશ ેતો, તેનો કામચલાઉ ન�ધણી નબંર 

શ�આતથી જ રદ થયલે ગણાશે.  

૫.૪.૨ હાલના ંન�ધાયેલ વેપાર�ઓની વણવપરાયેલ વેરાશાખ બાબત:   

  (કલમ ૧૪૦ તથા િનયમો ૧૧૭ થી ૧૨૦) 



 

 

 

૬.૦ ક્રોસ-એમ્પાવરમેન્ટ  

�.એસ.ટ�. કાઉ�ન્સલમા ંન�� થયા �જુબ �.એસ.ટ�. મા ંહવે માત્ર ૫% ક�સોની 

જ ઓ�ડટ-આકારણી થશ.ે હાલ ક�ન્દ્ર અન ેરા�યો વચ્ચે થયલે પ્રાથિમક સમ�ુતી 

�જુબ �િપયા ૧.૫૦ કરોડથી નીચે�ુ ંટનર્ઓવર ધરાવતા ંકરદાતાઓ પૈક� ૯૦% 

રા�ય હસ્તક અન ેબાક�ના ૧૦% ક�ન્દ્ર હસ્તક આવશે. જો કરદાતા�ુ ંટનર્ઓવર 

�િપયા ૧.૫૦ કરોડથી વ� ુહશે તો બનંે વચ્ચ ેસરખ ેભાગે વહ�ચણી થશે. જો કોઈ 

ક�સની ફાળવણી રા�યના ં સ�ાિધકાર�ન ે થયેલ હશે તો આ અિધકાર�એ બ�ં ે

કાયદાની (સે ન્ટ્રલ ટ�ક્ષ અન ેસ્ટ�ટ ટ�ક્ષની) સ�ંકુ્ત આકારણી કરવાની રહ�શે. આમ, 

કરદાતાએ ટ�ક્ષ કમ્પ્લાયન્સની કામગીર� માટ� બ ેસ�ાિધકાર� પાસ ેજવા�ુ ંરહ�શ ે

નહ�. નવા ર�સ્ટ્ર�શન બાબતે કામગીર�ની વહ�ચણીનો િનણર્ય હવે પછ� લેવામા ં

આવશે. અલબત આ બાબતના ંિવગતવાર િનયમો હવે પછ� બનશ.ે  

૭.૦ �.એસ.પી. (�.એસ.ટ�.–�િુવધા પ્રોવાઈડર)ની વ્યવસ્થા:   

�.એસ.ટ�.–�િુવધા પ્રોવાઈડર કરદાતાઓને �.એસ.ટ�. િસસ્ટમને એક્સસે 

કરવા તેમજ તમામ �.એસ.ટ�. કમ્પ્લાયસં પ્ર�િૃ�ઓ માટ� જ�ર� સગવડો �રુ� 

પાડશે. અલગ-અલગ પ્રકારના ં કરદાતાઓ �વા ક� – મધ્યમ વ્યવસાયીકો 
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(એસ.એમ.ઈ.), મોટા એન્ટરપ્રાઇઝ, માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝ વગેર� ક� � GST 

�સુગંત ફોમ�ટમા ં તેમની ખર�દ�/વેચાણની ન�ધણી ડ�ટા, �.એસ.ટ�. િસસ્ટમ 

સાથ ેતેમના એકાઉ�ન્ટ�ગ પેક�જ/ઇઆરપી (ERP) ના ંએકત્રીકરણ �વી િવિવધ 

સવલતોની �રુ� પાડશ.ે  

 િવિવધ પ્રકારના ંડ�શબો�્ર્ઝ, વેરાશાખના ંમચે અન ે િમસ-મેચના ંદાવાઓ, 

ટ�ક્સ જવાબદાર�, ફાઇ�લ�ગ �સ્થિત વગેર� જોવા માટ� જ�ર� છે. ઈન્વોઈસ 

ફાઇ�લ�ગ માટ� મોટા સસં્થાઓને �.એસ.ટ�. િસસ્ટમ સાથ ે �ક્રયા-પ્રિત�ક્રયા 

કરવાની સ્વયસંચંા�લત ર�તની જ�ર પડ� શક� છે. કારણ ક� વેબ પોટર્લ મારફત ે

મોટ� સખં્યામા ંઇન્વૉઇસ અપલોડ કરવા તે તમેના માટ� વ્યવહાર�ક ર�તે અશ� 

છે. તેથી આવી સવલતો �િુવધા પ્રોવાઈડર કરદાતાઓને �રુ� પાડશ.ે    

આ �િુવધાઓ થડર્-પાટ�ની એ�પ્લક�શન્સનો ઉપયોગ કરવા કરદાતાઓન ે

િવકલ્પો પણ આપશે. આ સગવડો �.એસ.ટ�. �સુગંત હોવાથી તે કરદાતાઓન ે

ડ�સ્કટોપ / મોબાઇલ પર પણ િવિવધ પ્રકાર� ઇન્ટરફ�સથી �રૂ� પાડવામા ંઆવશે.  

૮.૦ ટ�ક્સ ર�ટનર્ િપ્રપેરર (TRP):   

કરપાત્ર વ્ય�ક્ત પોતાની ર�સ્ટ્ર�શનની અર�/ર�ટનર્ પોતાની �ત ેબનાવી શક� 

અથવા TRP ની સહાય મેળવી શકાશે. કરપાત્ર વ્ય�ક્ત દ્વારા TRP ને �રૂ� 

પડાયેલી મા�હતી ઉપરથી TRP દ્વારા ન�ધણી દસ્તાવેજ/પત્રક બનાવાશે. TRP 

દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ફોમ્સર્મા ં દશાર્વેલી મા�હતીની સત્યતાની કા�નૂી 

જવાબદાર� માત્ર કરદાતા વ્ય�ક્તની જ રહ�શ,ે અન ેકોઈપણ �લૂ અથવા અસત્ય 

મા�હતી માટ� TRP જવાબદાર રહ�શે ન�હ. TRP ના ર�જસ્ટ્ર�શનની જોગવાઇ છે.  

૯.૦ �િુવધા (સેવા) ક�ન્દ્રો / ફ�સીલીટ�શન સેન્ટરો:  



 

 

�િુવધા ક�ન્દ્ર/ફ�સીલીટ�શન સેન્ટર કરદાતા દ્વારા અપાયેલ અને અિધ�ૃત વ્ય�ક્ત 

દ્વારા સહ� કર�લ પત્રકો અને દસ્તાવેજોને ડ��ટલાઇઝ/અપલોડ�ગ કરવામા ં

મદદ�પ થશે. ફ�સીલીટ�શન સેન્ટરના ંuser id અને password ની મદદથી 

કોમન પોટર્લ ઉપર મા�હતી અપલોડ થશે. �જુરાતમા ંઓ�ફસ �બલ્ડ�ગ વાઇઝ 

૬૦ સેવા ક�  ન્દ્રો શ� કરવા�ુ ંઆયોજન છે.    

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

 

 

 


