
 રીવર્સ ચાર્જની ર્ાદી ર્મજ. 
-આવી જોગવાઇ અગાઉના ર્ર્વિર્ ટેકર્ કાયદા હઠેળ હતી. Urd ખરીદીના 
કકસ્ર્ામાાં વેટ હઠેળ ખરીદવેરો ભરવાનો થતો હતો. 
-વ્યાખ્યા કલમ-ર(૯૮) હઠેળ તથા અન્ય બાબતો કલમ-૯(૩) અને ૯(૪) હઠેળ 
ર્માવેલ છે. 
-કલમ-૯(૩) અને કલમ-૯(૪) વચ્ચે રેહલે તફાવતઃ 
કલમ ૯(૩)હઠેળ ર્રકારે કઇ –કઇ રે્વા ઉપર રીવર્સ ચાર્જ લાગશે તે ઠરાવેલ છે. 
જયારે કલમ-૯(૪) મજુબ નોંધાયેલ કરદાતાની કોઇપણ ઇનવર્સ ર્પ્લાય રીવર્સ 
ચાર્જને પાત્ર થશે.  
-માલ કે રે્વા મેળનાર વ્યકકત જીએર્ટી હઠેળ નોંધાયેલ હોય અને માલ કે રે્વા 
પરુી પાર્નાર બબન નોંધાયેલ હોય. 
-કલમ-ર૪ મજુબ રીવર્સ ચાર્જ મજુબ વેરો ભરવા માટે જવાબદાર વ્યકકતઓ 
ટનસઓવરની મયાસદા વગર ફરજીયાપણે નોંધણી દાખલો લેવાનો રહ ેછે.  
-ઉચ્ચક વેરાનો ર્વકલ્પ ધરાવતા કરદાતાએ લાગ ુ પર્તા દરે રીવર્સ ચાર્જ 
ભરવાનો થાય. 

 કલમ-૩૧ અને ર્નયમ-૪૬ મજુબ દરેક ટેકર્ ઇન્વોઇર્માાં એવુાં દશાસવવાનુાં રહ ેછે 
કે, વેરો રીવર્સ ચાર્જ મજુબ ભરવાનો છે. તે જ રીતે  

 રીર્ીપ્ટ વાઉચર અને રીફાંર્ વાઉચરમાાં રીવર્સ ચાર્જ દશાસવવાનો રહ ેછે. 
-રીવર્સ ચાર્જ હઠેળનો વેરો પ્રથમ ઇલેકટ્રોનીક કેશ લેઝરમાાં ર્ેબીટ કરીને 
ભરવાનો રહ ેછે. 

 અન્ય શબ્દોમાાં કહીએ તો,રીવર્સ ચાર્જની જવાબદારી બેલેન્ર્ વેરાશાખમાાંથી 
અદા ન કરી શકાય. પરાંત ુ રીવર્સ ચાજી રકમ ભયાસ બાદ, જો તેની વેરાશાખ 
મળવાપાત્ર હોય તો તે કરદાતા લઇ શકે છે. 

 રીવર્સ ચાર્જની ઇન્વોઇર્-વાઇર્ ર્વગતો GSTR-1  ના ટેબલ 4B માાં 
દશાસવવાની રહ ેછે. 

 રીવર્સ ચાર્જ લાગતો હોય તેવા ર્પ્લાય માટે આ૫વામાાં આવેલ એર્વાન્ર્ 
પેમેન્ટ ઉપર પણ GST લાગે છે.  
ક્રમ હરે્ીંગ ગરુ્ઝ ર્પ્લાય 

કરનાર 
ર્પ્લાય 
મેળવનાર 

(૧) ૦૮૦૧ કાજુ ખેડતૂ  નોંધાયેલ 



વ્યકકત 
(ર) ૧૪ ૦૪ 

૯૦ ૧૦ 
બીર્ીના પાન ખેડતૂ નોંધાયેલ 

વ્યકકત  
(૩) ર૪૦૧ તમાકુના પાન ખેડતૂ નોંધાયેલ 

વ્યકકત 
(૪)  પ૦૦૪ થી 

૫૦૦૬ 
ર્ર્લ્કનુાં યાનસ  કાચા 

ર્ર્લ્કમાાંથી 
ર્ર્લ્કયાનસ 
બનાવનાર કે 
રેશમના 
કીર્ામાાંથી 
ર્ર્લ્ક અને 
ર્પ્લાય 
કરનાર 

નોંધાયેલ 
વ્યકકત. 

(૫) - લોટરી રાજય 
ર્રકાર, 
કેન્રશાર્ર્ત 
પ્રદેશ કે 
સ્થાર્નક ર્ત્તા 
માંર્ળ. 

લોટરી 
ર્ીસ્ટ્રીબ્યટુર 
અથવા 
રે્લીંગ 
એજન્ટ 

રે્વાઓઃ- 
(૬) ઇમ્પોટસ   ભારતની બહાર ટેકે્ષબલ 

ટેરીટરી 
૧૦૦%  

(૭) લીગલ 
ર્ર્વિર્  

એક એર્વોકેટ 
તેમજ ર્ીનીયર 
એર્વોકેટ કે 
એર્વોકેટની ફમસ. 

કોઇપણ 
ધાંધાકીય 
ર્ાંસ્થા 
ટેકે્ષબલ 
ટેરીટરીમાાં 
આવેલ હોય 
તે. 

૧૦૦% 

(૮) લવાદ લવાદ પાંચ કોઇપણ ૧૦૦%  



પાંચ દ્વારા 
પરુી 
પાર્ેલ 
રે્વા. 

ધાંધાકીય 
ર્ાંસ્થા 
ટેકે્ષબલ 
ટેરીટરીમાાં 
આવેલ હોય 
તે. 

 
 

(૯) સ્પોન્ર્ર 
શીપ 
મારફતે 
પરુી 
પાર્ેલ 
રે્વા 

કોઇપણ વ્યકકત કોપોરેટ કે 
ભાગીદારી 
પેઢી ટેકે્ષબલ 
ટેરીટરીમાાં 
આવેલ હોય 
તે 

૧૦૦% 

(૧૦) ર્રકારે 
પરુી 
પાર્ેલ 
રે્વા  

કેન્ર ર્રકાર,રાજય 
ર્રકાર,કેન્રશાર્ર્ત 
પ્રદેશ કે સ્થાર્નક 
ર્ત્તા. 

 ૧૦૦% 

(૧૧) ઇન્સ્યોરન્ર્ 
એજન્ટની 
રે્વાઓ. 

ઇન્સ્યોરન્ર્ એજન્ટ ઇન્સ્યોરન્ર્ના 
વ્યવર્ાય 
ર્ાથે 
ર્ાંકળાયેલ 
કોઇપણ 
વ્યકકત 
ટેકે્ષબલ 
ટેરીટરીમાાં 
હોય તેવા. 

૧૦૦% 

(૧ર) રીકવરી 
એજન્ટની 
રે્વા 

બેંકીંગ કાંપની  ૧૦૦% 

 


