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GST
1. પ્રતતાલના
બાયત વયકાયે તાજેતયભાાં અપ્રત્મક્ષ લેયાઓ જેલાકે લેટ, એકવાઈઝ, વર્લિવ-ટે કવ,
ભનોયાં જન કય, એન્ટી ટે ક્ષ, કેન્રીમ લગેયે લેયાઓને એક છત્ર શેઠ આલયી રેલા ભાટે G.S.T
કામદાને ભાંજુયી આતો ખયડો વાય કયે ર છે .જે તા ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ થી અભર ભાાં
આલનાય છે
તાજેતયભાાં આ કામદાની કરભો અને કાચા ર્નમભો ફશાય ાડેર છે . તેભજ અન્મ
પ્રકાયનાાં રેખો દ્વાયા દયે ક ોતાની યીતે મુરલણી કયી વાદી વભજ આલા પ્રમત્ન કયે ર છે .
આ કામદાભાાં કેલા પ્રકાયની જોગલાઈઓ શળે? લેયો કોણ અને ક્યા તબ્ફકે બયાળે?
આકાયણી, લેયા દાં ડ, યીટનન કેલા પ્રકાયના શળે? આ ફધી ફાફતે આણે વભજલા પ્રમત્ન
કયીએ.
ુ ઝ એન્ડ વર્લિવ ટે ક્ષ (GST) ના પ્રકાયો:
2. ગડ્
કેન્ર વયકાયે રોકવબાભાં GST કામદો પ્રવાયીત કમાગ જે ૈકી GST ત્રણ બાગભાાં છે .
(૧) SGST (યાજ્મ વયકાય શેઠ આલળે)
SGST ભાાં શારના તફક્કે VAT, ભનોયાં જન લેયો, રકઝયી ટે ક્ષ, રોટયી લગેયે યનો લેયો
યાજ્મના રગતા ટે ક્ષ અને વયચાર્જ તેભજ એન્રી ટે ક્ષ આ કામદાભાાં ભર્જ કયી યાજ્મ ગુડ્ઝ
એન્ડ વર્લિવ ટે ક્ષ (SGST) નાભ આલાભાાં આલેર છે .
(૨) CGST (કેન્ર વયકાય શેઠ આલળે)
CGST કેન્ર વયકાયને ભલાાત્ર લેયો જેલાકે એકવાઈઝ ડયુટી, લધાયાની એકવાઈઝ
ડયુટી તથા અન્મ કામદા શેઠ રાગતી સ્ેળીમર એકવાઈઝ ડયુટી, વર્લિવ ટેક્ષ, લધાયાની
કસ્ટભ, વેવ અને વયચાર્જનો વભાલેળ આ કામદાભાાં કયે ર છે .

(૩) IGST (ઈન્ટી ગ્રેટેડ જી.એવ.ટી)
IGST ભાર અને વેલાઓના આંતય યાજ્મના વ્મલશાયો ય રાગુ ડળે એટરેકે યાજ્મ
ફશાય વપ્રામ કે વેલાઓ કયલાભાાં આલળે તેના ઉય લેયો રેલાભાાં આલળે. આ લેયો કેન્ર
વયકાય દ્વાયા રેલાભાાં આલળે.
IGST નો દય CGST અને SGST ના કુર ફયાફય શળે.
GST કામદાનો અભર ત્રણ ર્લભબન્ન કામદા થકી કયલાભાાં આલળે.
- GST ACT 2017

- SGST ACT 2017 (નોધ: દયે ક યાજ્મના આ કામદા ભાાં થોડા પેયપાય શોલાની ળક્યતા છે )
- IGST ACT 2017
3. યજીતરે ળનની જોગલાઈઓ:
 યજીતરે ળન ભાટે ટનઁઓલયની ભમાગદા:
 ૨૦ રાખ ટનઁઓલય નોભનર કેટેગયી ભાટે .
 ૧૦ રાખ ટનઁઓલય  ૂલન યાજ્મો ભાટે .(અરુણાચર પ્રદે ળ, આવભ, ભેઘારમ, ભીજોયભ,
ભણીુય, નાગારેન્ડ, વીક્કીભ)
4. પયજીમાત યજીસ્રે ળન:
અમુક વ્મક્તતને પયજીમાત યજીસ્રે ળન કયવુાં ડળે.
 આંતયયાજ્મ ટેકવેફર વપ્રામ કયનાય
 પ્રાવાંગીક (Casual) ટેકવેફર વપ્રામ કયનાય
 જે રોકો યીલવન ચાર્જ શેઠ (Reverse charge Mechanism) લેયો બયલા જલાફદાય શોમ
 નોન યે વીડેન્ટ ટેકવેફર વ્મક્તત
 જે રોકો GST TDS ભાટે જલાફદાય શોમ
 જે રોકો એજન્ટ તયીકે કાભ કયલાના છે .
 ઈ-કોભવન ઓયે ટય રાયા ભાર/વેલા વપ્રામ કયનાય વ્મક્તત(દા.ત.amazon ભાાં લેચાણ
કયલા લાા)

 ઈ-કોભવન ઓયે ટવન (amazon , snapdeal લગેયે)
 ઇન્ુટ વર્લિવ ડીવરીબ્યુટવન
 કેન્ર/યાજ્મ જે વ્મક્તતને નોટીપામ કયે તે વ્મતતઓ
5. શારભાાં જે વ્મક્તત લેટ અથલા વર્લિવ ટેક્ષ અથલા વેન્રર એતવાઈઝ શેઠ નાંફય ધયાલતી
શોમ તેને ણ GST શેઠ નલેવય થી નોધણી કયાલલી ડળે.
 જે વ્મક્તત અરગ-અરગ યાજ્મોભાાં ધાંધો/વ્મલવામ કયતી શોમ, તેને દયે ક યાજ્મભાાં અરગઅરગ નાંફય રેલા ડળે.
 જે વ્મક્તત ટનઁઓલય GSTભાાં નક્કી કયે ર ગુડ્ઝ/વર્લિવની ટનઁઓલયની ભમાનદા કયતા
ઓછી શળે તો યજીસ્રે ળનની જરૂયીમાત યશેળે નશી. આભ છતાાં તેઓ ઈચ્છે તો ભયજજમાત
યજીસ્રે ળનની જોગલાઈ મુજફ યજીસ્રેળન રઇ ળકળે.
6. ધંધાની જગ્મા:
 જે યાજ્મ ભાાંથી કયાત્ર ભાર અથલા વેલાનો વપ્રામ થામ તે યાજ્મ ભાાંથી યજીસ્રે ળન
રેલાનુાં યે શળે.
 જે વ્મક્તત અરગ-અરગ યાજ્મોભાાં વ્મલવામ કયતો શોમ તેને દયે ક યાજ્મભાાં અરગ-અરગ
યજીસ્રે ળન રેલા ડળે.
7. યજીસ્રે ળનને રગતી અન્મ ર્લગતો:
 પયજજમાત યજીસ્રે ળનભાાં વ્મક્તતએ ૩૦ દદલવભાાં નોધણી ભાટે અયજી કયલાની યશેળ.ે
 GST નાંફય ભેલલા PAN શોલો પયજીમાત છે . ણ નોન યે વીડેન્ટ વ્મક્તત(NRI)ને આભાાં
છૂટ ભે ર છે .
 કોઈ એક વ્મક્તતએ એક યાજ્મભાાં એકથી લધુ ભફઝનેવ ડીલીઝન (VERTICAL
SEGMENT) શોમતો દયે ક ડીલીઝન ભાટે અરગ નોધણી નાંફય ભેલી ળકળે.

8. શારભાં નંફય ધયાલતા વ્મસ્તતના GST યજીતરે ળન (Migration) ફાફત:
શારભાાં કોઈણ કામદા શેઠ નોધામેર વ્મક્તતને વૌ પ્રથભ કાભચરાઉ યજીસ્રે ળન
(Provision Enrolment) ભાટે અયજી કયલાની છે . અયજી કયનાયને કાભચરાઉ નાંફય
આલાભાાં આલે છે , જે GST કામદો આવ્મા છી ત્રણ ભદશના સુધી ચારળે. ત્માાં સુધીભાાં
વ્મક્તતએ યજીસ્રે ળનનુાં ઓનરાઇન પોભન બયીને તથા જરૂયી દસ્તાલેજો વાથે પાઈનર GST
નાંફય ભાટે અયજી કયી નાખલાની યે શળે.
9. પ્રાવંગીક (CASUAL) ડીરય:
પ્રાવાંગીક (CASUAL) ડીરય ભાટે યજીસ્રે ળન વટીપીકેટ ૯૦ દદલવ ભાટે ભામાનદદત યશેળ.ે જો
જરૂય ડળે તો ફીજા ૯૦ દદલવ રાંફાલી અાળે.
10.

GST નંફયનો એનારીવીવ:

 GST નાંફય ૧૫ આંકડાનો યશેળે.
 પ્રથભ ૨ આંકડા યાજ્મને ર્નદે ળન કયળે.
 ૩ થી ૧૨ આંકડા ાન નાંફયના યે શળે
 ૧૩ ભો આંકડો યાજ્મભાાં તેના કેટરા નાંફય છે તે યશેળ.ે
 ૧૪ ભો આંકડો ખારી શળે.
 અને છે લ્રો આંકડો એટરેકે ૧૫ ભો આંકડો એ તે વ્મક્તત ઓખલાનો યશેળે

Generally
‘Z’
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State code
Your PAN

No. of
Registration
in State
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11.

GST કોને રાગ ુ નશી ડે:

 GST ના ક્ષેત્ર ની ફશાયની લસ્ત ુઓ(લેયાઓ):
ેરોભરમભ ેદાળો, તભાકુ અને તભાકુની ફનાલટો, તથા દારૂ- શારના તબ્ફકે GSTથી
ફશાય યે શળે અને કેન્ર વયકાય નક્કી કયળે તે મુજફ કેન્ર/યાજ્મ વયકાય આ લસ્ત ુઓ/વેલાઓ
ઉય લેયો ઉઘયાલાળે. આલા ભાર/વેલાઓ ઉય લેયો ઉઘયાલાની વત્તા યાજ્મ વયકાય ની
યશેળ.ે
 વાભાન્મ યીતે જે વ્મક્તતનુાં લાર્િક વપ્રામનુાં ટનઁઓલય (ભાર/વેલાનુ)ાં ૨૦ રાખથી ઓછુ
શળે, તેને રાગુ ડળે નશી.
12.

ત્રકોની ર્લગતો અને ડોક્યુભેન્ટ:ભાવીક ત્રકો

RETURN FORM

શું પાઈર કયલાનુ?
ં

ક્યાયે પાઈર કયલાનુ?
ં

રેટ પી

GSTR-1

ટે કવેફર ભાર અથલા

ભાવ ુયા થમાના ૧૦

SGST મુજફ, રેટ પી રૂા

વેલાઓના વપ્રામની

દદલવભાં

૧૦૦/- પ્રર્ત દદન ભશતભ

ભાર કે વેલાઓ ખયીદીની

ભાવ ુયા થમાના ૧૫

ર્લગતો કે જેભાં ઈનુટ

દદલવભાં

રૂા ૫,૦૦૦/+
CGST મુજફ રેટ પી રૂા

ર્લગત
GSTR-2

ટે ક્ષ કે ડીટ ભલાાત્ર
GSTR-3

ભાવીક ત્રક કે જેભાં

ભાવ ુયા થમાના ૨૦

પાઈનર લેચાણ અને

દદલવભાં

ખયીદી ર્લગતો અને ટે ક્ષ

૧૦૦/- પ્રર્ત દદન ભશતભ
રૂા ૫,૦૦૦/(કુ ર રૂા ૨૦૦/-પ્રર્ત દદન
ભશતભ રૂા ૧૦,૦૦૦)

ેભેન્ટની ર્લગતો
GSTR-5

GSTR-6

GSTR-7

GSTR-8

પોયે ન નોન યે વીડેન્ટ

ભાવ ુયા થમાના ૨૦

ટે કવેફર વગન

દદલવભાં

ઈનુટ વર્લિવ

ભાવ ુયા થમાના ૨૦

ડીવરીબ્યુટય ભાટે

દદલવભાં

જે ઓથોયીટી TDS કાતી

ભાવ ુયા થમાના ૧૦

શોમતે ડીટે ર

દદલવભાં

ઈ-કોભવગ ઓયે ટયો અને

ભાવ ુયા થમાના ૧૦

જે ઓથોયીટી ટે ક્ષ કરેતટ

દદલવભાં

---

કયતી શોમ તે
ર્ત્રભાર્વક ત્રકો

GSTR-4

ર્ત્રભાર્વક વેટ ત્રક

ભાવ ુયા થમાના ૧૮

SGST મુજફ, રેટ પી રૂા

ઉચ્ચક લેયાભાં જે શોમ

દદલવભાં

૧૦૦/- પ્રર્ત દદન ભશતભ
રૂા ૫,૦૦૦/+
CGST મુજફ રેટ પી રૂા

૧૦૦/- પ્રર્ત દદન ભશતભ
રૂા ૫,૦૦૦/(કુ ર રૂા ૨૦૦/-પ્રર્ત દદન
ભશતભ રૂા ૧૦,૦૦૦)
લાર્િક ત્રકો

GSTR-9

લાર્િક ત્રક

લગ  ૂરં ુ થમાની ૩૧

SGST મુજફ, રેટ પી રૂા

ડીવેમ્ફયે

૧૦૦/- પ્રર્ત દદન ભશતભ
ટનઁઓલય ના ૦.૨૫
ૈવા
+
CGST મુજફ રેટ પી રૂા
૧૦૦/- પ્રર્ત દદન ભશતભ
ટનઁઓલય ના ૦.૨૫
ૈવા
(કુ ર રૂા ૨૦૦/-પ્રર્ત દદન
ભશતભ ટનઁઓલય ના
૦.૫૦ ૈવા)

છે લ્ું ત્રક

GSTR-10

જે ટે તવેફર વ્મસ્તત

જે દદલવ યજીતરે ળન

SGST મુજફ, રેટ પી રૂા

યજીતરે ળન વયન્ડય કે

કે ન્વર કે વયન્ડય થમો

૧૦૦/- પ્રર્ત દદન ભશતભ

કે ન્વર થમા શોમ

શોમ તેના ત્રણ ભાવભાં

રૂા ૫,૦૦૦/+

જે ભોડું શોમ તે

CGST મુજફ રેટ પી રૂા
૧૦૦/- પ્રર્ત દદન ભશતભ
રૂા ૫૦૦૦/(કુ ર રૂા ૨૦૦/-પ્રર્ત દદન
રૂા ૧૦૦૦૦)

13.

ઉચ્ચકલેયા (Composition) ની જોગલાઈઓ:-

 જે વ્મક્તતનુાં ગત લનન ુાં લાર્િક ટનઁઓલય ૫૦ રાખથી ઓછુ શોમ તેલા વ્મક્તત ઉચ્ચકલેયાનો
રાબ રઇ ળકળે. જે નીચે મુજફ છે .
 ઉત્ાદક (ભેન્યુપેાં ક્ર્ચયય) ( SGST-1% + CGST-1%) – 2%
 યે સ્ટોયન્ટ, કેટયવન, કેન્ટીન, બોજનારમ ( SGST-2.5% + CGST-2.5%) – 5%
 યીટે રય ( SGST-૦.5% + CGST- ૦.5%) – 1%
 આ ર્લકલ્ ભાટે યલાનગી રેલી ડળે.
 આ ર્લકલ્ રેનાય ને કોઈ ણ જાત ની ઇન્ુટ ટે ક્ષ ક્રેડીટ (ITC) ભળે નદશ.

14.

વપ્રામન ંુ ભશત્લ અને વ્માખ્મા:-

 લેટ (VAT) ના કામદાભાાં ખયીદ અને લેચાણના વ્મલશાય ય લેયો (TAX) રાગે અને
એકવાઈઝ ડયુટી ઉત્ાદન (Manufacture) ય લેયો રાગે છે . જમાયે GST ભાર/વેલાઓના
“વપ્રામ” ય લેયો રાગે.
 GST ભાાં વપ્રામ એ ભશત્લનો બાગ બજલળે.
 રૂા ૫૦,૦૦૦/- થી ઉયની વપ્રામ ઉય E-WAY ફીરની આલશ્મકતા યે શળે.
ુ ફ:
 વપ્રામ ની વ્માખ્મા મજ
 ભાર કે વેલાની તફદીરી કયતા વ્મલશાયો ઉયાાંત નીચેના વ્મલશાયોનો ણ વપ્રામભાાં
વભાલેળ થળે.
 જેભકે લેચાણ, રાન્વપય, ફાટે ય, રામવન્વ, રીઝ બાડે આવુાં કે કોઈ ણ યીતે ભારકે
વેલાનો ધાંધા અલેજના ફદરાભાાં ધાંધા કે ધાંધાના ર્લકાવ ભાટે ર્નકાર કયલો.
 વપ્રામ ભાટે ભાભરકીની તફદીર કે ફે ક્ષકાયનુાં શોવુાં જરૂયીનથી.
 દા.ત. એકજ કાંનીની એક બ્રાન્ચ ભાાંથી ફીજી બ્રાન્ચભાાં ભાર કે વેલાની તફદીરી ને
વપ્રામ ગણાળે તેથી તેના ઉય GST રાગુ ડળે.
 નીચે મુજફના વ્મલશાયોનો ણ વપ્રામની દયબાાભાાં વભાલેળ થળે
 ભપતભાાં ભાર અથલા વેલા આલી.
 બાડાની આલક
 ભારની આમાત ય (IMPORT OF GOODS)
 ર્લદે ળથી વેલા રીધી શોમ (IMPORT OF SERVICES)
 બ્રાન્ચ અથલા એજન્ટને ભાર ભોકરલો
 જોફલકન ય ને જોફલકન ભાટે ભાર ભોકરલો શોમ તો તેના ય.
 ધાંધાની કોઈણ ર્ભરકતનો અંગત લયાળ કમો શોમતો તેના ય
 ફાટે ય વીસ્ટભ શેઠ ભારની અદરા ફદરી કયલી.

 વપ્રામ કમાગનો વભમ ક્યાયે ગણલાભાં આલળે:
 નીચેના ૈકી વૌથી ેશરા જે થામ તેને વપ્રામ કમાનનો વભમ ગણલાભાાં આલળે.
 ભાર/વેલાઓ ભળ્માની તાયીખ.
 વપ્રામનુાં ફીર જે તાયીખ ભે ર શોમ
 વપ્રામનુાં ેભેન્ટ જે તાયીખ કયલાભાાં આલેર શોમ
 ભાર રેનાયના ચોડાભાાં જે તાયીખે એન્રી થમેર શોમ.
 જમાયે ભાર જાાંગડ (APPROVAL) ય ભોકરેર શોમ.
 ભાર એ ૂલન(approve) થમાની તાયીખ.
 જે ભાર ૬ ભદશના ની અંદય ાછો આલેતો ટેક્ષ નશી રાગે.
 ૬ ભાવ ફાદ GST રાગળે.
 જમાયે ભાર ખવેડી ળકામ તેભ નશોમ (FIXED)


ત્માયે જમાયે ભાર પ્રાપ્ત કયનાય ને ભાર શલારે કયલાભાાં આલે તે દદલવે

 યીલવન ચાર્જ ( વર્લિવ અથલા ભાર રેનાયને બયલો ડતો ટેક્ષ )
 વેલા ભળ્માની તાયીખ
 વેલાનુાં ફીર જે તાયીખે ભે ર શોમ.
 વેલાનુાં ેભેન્ટ જે તાયીખે કયલાભાાં આલે.
 વેલા ભળ્માનુાં જે તાયીખે ચોડે નોંધલાભાાં આલે.
 વપ્રામની કીભત શુાં ગણાળે?
 ભાર/વેલાઓ ના ફીરના જણાલેર યકભ
 વપ્રામ કયનાયને જે યકભ ચ ૂકલલી જોઈતી શતી યાં ત ુ ભાર કે વેલા ભેલનાયે તે ચ ૂકલી
શોમ અને તેનો વભાલેળ વપ્રામની કીભતભાાં ન થમો શોમ તેલી યકભ ઉય ટેક્ષ બયલાનો
યશેળ.ે
 કોઈને ર્લના મલ્ુ મે ભાર આલાભાં આલે છે કે ઘટાડેરી દકભતે ણ આેર શોમતો ણ તે
ભારની મ ૂદકભત ઉય જ GST બયલો ડળે.

 યોમલ્ટી અને રામવન્વ પી ઉય ણ લેયો બયલાનો થળે.
 વપ્રામને રગતા ખચાનઓ જેલાકે ેદકિંગ, રાન્વોટન , યોમલ્ટી કભીળન જેલા ખચનનો ભારની
દકભતભાાં વભાલેળ કમો શળે તો તેના ય ટે ક્ષ રાગળે
 વપ્રામ વાથે વાંકામેર કોઈણ પ્રકાય ની વફવીડીની યકભ ય GST રાગળે.
 વપ્રામ છી દડસ્કાઉન્ટ આેર શોમ (CASH DISCOUNT) એટરેકે ફીરભાાં તેનો
વભાલેળ કયલાભાાં ન આલેર શોમતો તેલા દડસ્કાઉન્ટ ફાદ નશી ભે .
 વપ્રામયે કયે રા કોઇણ ખચાનઓનુાં યાઈનફવનભેન્ટ જમાયે કયલાભાાં આલે તો તે
યાઈનફવનભેન્ટ જમાયે કયલાભાાં આલે તો તે યાઈનફવનભેન્ટની યકભઉય GST રાગળે.
15.

GSTના કામદાઓ મુજફ ઇન્ુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ (ITC) ભજયે ભલા અંગે :
ર્લગત

IGST

CGST

SGST

આઈજીએવટી

ભળે

ભળે

ભળે

ભળે

ભળે

નશીં ભે

ભળે

નશીં ભે

ભળે

ક્રેડીટ (IGST)
કેન્રીમ જીએવટી
ક્રેડીટ (CGST)
સ્ટે ટ જીએવટી
ક્રેડીટ (SGST)
ઉય ના ટે ફર યથી એ વાભફત થામ છે કે સ્ટે ટ જીએવટી ક્રેડીટ કેન્રીમ જીએવટી ક્રેડીટ
વાભે નશીં ભે તેજ યીતે કેન્રીમ જીએવટી ક્રેડીટ સ્ટે ટ જીએવટી ક્રેડીટ વાભે નશીં ભે .
16.

ઇન્ટુ ટે ક્ષ ક્રેડીટ ની જોગલાઈઓ:-

 ઇન્ુટ ટે ક્ષ ક્રેડીટ (ITC) કોને અને કમાયે ભળે?
 જે લેાયી ાવે ભયજીમાત કે પયજીમાત GST યજીસ્રે ળન નાંફય ભેલેર શોમ ઇન્ુટ ટે ક્ષ
ક્રેડીટ (ITC) ભલાાત્ર છે .

 જે લેાયી તેના ફાંધાયણભાાં લેચાણ, ડીભર્જન , રીઝ કે રાન્વપય રાયા પેયપાય થતો શોમતો
ણ ઇન્ુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ જેને ધાંધો રાન્વપય, તફદીર થમો શોમ ઇન્ુટ ટે ક્ષ ક્રેડીટ (ITC)
શસ્તાાંતય કયી ળકાળે.
 ઇન્ુટ ટે ક્ષ ક્રેડીટ (ITC) ભલાાત્ર ળયતો:
 ભાર/વેલાઓ ઉય ચ ૂકલેર લેયાની ક્રેડીટ રેલા ભાટે પ્રથભ તેન ુાં મ ૂ ફીર/ડેફીટ નોટ શોલી
જરૂયી છે .
 લેાયીને ભાર કે વેલાઓ ખયે ખય ભે રી શોલી જોઈએ.
 જે લેાયી ાવેથી ભાર કે વેલા ભે ર શોમ તેણે ખયે ખય ોતાનો લેયો ચ ૂકલેર શોલો
જોઈએ.
 જે લેાયીએ ઇન્ુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ ભાાંગતા શોમ તેણે ોતાના ત્રકો બયે ર શોલા જોઈએ
 જો ફીરની વાભે ભાર/વેલાઓ કટકે કટકે આેર શોમતો ભારનો છે લ્રો કટકો ભળ્મા છી
જ ફીરભાાં દળાનલેરી ટે ક્ષની યકભ ઈનુટ તાયીખે ક્રેડીટ ભળે.
 ઇન્ટુ ટે ક્ષ ક્રેડીટ (ITC) કોને નશીં ભે ?
 ઉચ્ચકલેયો (COMPOSITION) બયતા લેાયી ાવેથી કયલાભાાં આલેર ખયીદી ઉય.
 કેટયીંગ, ખાણીીણી , કરફની ભેમ્ફયળી , લીભો (HEALTH), રાલેર ફેનેપીટ, બ્યુટી
રીટભેન્ટ, પ્રાસ્ટીક વર્જયી લગેયે પ્રકાયના ખચાનઓ ય લેયો ભજયે નશી ભે .
 કેીટર ગુડવ યના લેયા ઉય ઇન્કભટેક્ષ કામદા શેઠ ઘવાયો (DEPRICIATION) ફાદ
રીધેર શળે તો તે ટે ક્ષની ક્રેડીટ નશી ભે .
 ભોટય લાશન ય બયે રા ટે ક્ષની ક્રેડીટ નશી ભે .
 સ્થાલય ર્ભરકત ફનાલલા ભાટે રીધેર ભાર (દા.ત. ર્વભેન્ટ, સ્ટીર, એન્ગર, વીમા) જેભાાં
ભાભરકી તફદીર ન થઇ શોમ તેલા ભાર ય બયે ર ટેક્ષ ક્રેડીટ તાયીખે ફાદ નશી ભે .
 કોઈણ કયાત્ર વ્મક્તતએ ભાર/વેલા ઉય જે તે વભમે ચ ૂકલેર ઈનુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ ભેલી
રીધા ફાદ તે ઉચ્ચકલેયાનો ર્લકલ્ સ્લીકાયે તો ભારસ્ટોકભાાં શોમ તેના ય જભા ઈનુટ
ક્રેડીટ તેભાાંથી ફાદ કયલાની યશેળ.ે

 જે લનન ુાં ફીર શોમતે લન  ૂરુાં થમા ફાદના લનના વપ્ટે મ્ફય ભાવના ત્રક કે તે લનન ુાં
લાર્િક ત્રક બમાનની તાયીખ એ ફેભાાંથી જે લશે ુાં શોમ તે છી ઇન્ુટ ટે ક્ષ ક્રેડીટ (ITC) યશી
ગમેર શળે તે ભાાંગી ળકાળે નશી.
 જો કોઈ કેીટર ગુડ્ઝ ય ઇન્ુટ ટે ક્ષ ભેલી રીધા ફાદ તેનો વપ્રામ કયલાભાાં આલેતો
ર્નદદિ સ્ટ કયે રા ટકાલાયીએ ભેલેર ઇન્ુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ ભાાં ઘટાડો કયીને લધતી ફાકીની યકભ
અથલા કેીટર ગુડ્ઝના વપ્રામની દકભત યનો લેયો ફે ભાાંથી જે લધુ શોમતે યકભ
બયલાની યે શળે.
 જે ભાર ખોલાઈ ગમો કે ચોયાઈ ગમો શોમ અથલા તેને ફ્રી વેમ્ર ગીફ્ટ તયીકે આેર શોમ
તો તેની ક્રેડીટ નશી ભે .
17.

રાન્ઝીળન વભમ ભાટેની જોગલાઇઓ:

 લેટ/એકવાઈઝ/વર્લિવટે ક્ષ થી રાન્ઝીળન ભાટેની જોગલાઇઓ:
 જુના કામદાના છે લ્રા દદલવે યીટનન મુજફ ફાકી યશેતી જભા યકભ અમુક ળયતોને આધીન
GST ભાાં રઇ જલાની જોગલાઈ છે .
 લેટ અને એન્રીટે ક્ષનો આગ ખેચર
ે યીપાંડ CGST તયીખે જભા થળે
 કેીટર ગડ્ુ ઝની ફાકી યે શતી ક્રેડીટ :
 શારના કામદા મુજફે કેીટર ગુડ્ઝની ખયીદી યની એકવાઈઝ ડયુટી ૫૦% ખયીદીના
લે અને ફાકીની ૫૦% તે છીના ફીજા લે ભે છે . યાં ત ુ છીના લનભાાં ફાદ ભનાયી
50% Excise Duty GST નો પામદો અભર આલતા જભા ભળે.
 કૃી કલ્માણ (KKC) અને ઉચ્ચ બણતયનો (Higher Education cess) નલા GST કામદા
શેઠ જભા નશી ભે .
 કાચાભાર લકગ ઇન પ્રોવેવ અને ાકભાં યશેર ડયટુ ી:
 લેટ અને એકવાઈઝ/વર્લિવટે ક્ષ ભાાં જે યજીસ્ટડૅ નથી અને GST કામદા શેઠ ટેક્ષ
બયલાાત્ર છે . તેલા લેાયી કરોઝીંગ સ્ટોક/WIP/ાકા ભારભાાં યશેર ડયુટી નીચે મુજફ
GST ભાાં જભા થળે .

 તે સ્ટોક ટેકવેફર વપ્રામ ભાાં લયાતો શોલો જોઈએ .
 ૧૨ ભાવ શેરાનો સ્ટોકનો કય ય GST ભાાં જભા નશી ભે .
 લેાયી શેરા જે ઉચ્ચકલેયા (COMPOSITION TAX) ભાાં યજીસ્ટડૅ શતા અને GST ભાાં
તેઓ યજીસ્ટડૅ વપ્રામય છે . તેઓને ટે ક્ષક્રેડીટ ઉયના ર્નમભ મુજફ ફાદ ભળે.
 એજન્ટ ાવેના શેરા સ્ટોકની ક્રેડીટ નીચે મુજફ ભે .
 એજેન્ટ GST ભાાં યજીસ્ટડૅ શોલો જરૂયી છે . અને એજન્ટ ાવે ાકા ભારની ક્રેડીટ
એજન્ટ એજ રેલાની યશેળ.ે
 પ્રીન્વીરના ચોડે એજન્ટ ાવે ફતાલેરા સ્ટોકની જ ક્રેડીટ ભળે
 ૧૨ ભાવ ેશરાના સ્ટોક ય GSTભાાં ક્રેડીટ નશી ભે .
 પ્રીન્વીરે એ ભારની ક્રેડીટ રીધેર ન શોલી જોઈએ.
18.

ટે ક્ષ બયલાની ધ્ધર્ત:

 ટે ક્ષ ની રૂા૧૦,૦૦૦ કે તેથી ઓછી યકભ વ્મક્તત ચેક અથલા યોકડા જભા કયાલીને અથલા
દડભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી કયી ળકળે.
 આલીયીતે બયે ર ઉયોતત યકભ વ્મક્તતના ઇરેતરોર્નક ક્રેડીટ રેજયભાાં જભા થળે, જેનો
ઉમોગ પતત આઉટ્ુટ ટે ક્ષ બયલા ભાટે જ થઈ ળકળે
19.

દયપાંડ ફાફત:

 GST કામદા કયલાભાાં આલેર જોગલાઈ મુજફ:
 પાઈનર પ્રોડ્કટવ યના GST ના દય કયતા તેને ભાટે જોઈતા કાચા ભાર યના દયો જો
લધુાં શળે તો તેલા દકસ્વાભાાં દયપાંડ ભલા ાત્ર થળે.
 આ ઉયાાંત ર્નકાવ કયનાયને તથા SEZ ને દયપાંડ આલાભાાં આલળે.
 આ ઉયાાંત ટે ક્ષ લધુ બયાઈ ગમો શળે તો દયપાંડ આલાભાાં આલળે.
 આ ત્રણ ર્વલામ અન્મ કોઈ વાંજોગોભાાં દયપાંડ ભળે નશીં.

 જો વ્મક્તતએ વપ્રામને યાજ્મની અંદયના કયે રા વ્મલશાયો ગણીને તેને ગણતયીભાાં
રેલાભાાં આલેર શોમ અને તેના ઉય SGST અને CGST જભા કયાવ્મો શોમ (બમો શોમ)
યાં ત ુ વભમાાંતયે અથલા વભમ જતા તે વ્મલશાયને ઇન્ટયસ્ટેટ રાન્જેકળનની કક્ષાભાાં
મુકલાભાાં આલેતો તેલા વાંજોગોભાાં વ્મક્તતને SGST અને CGST ફનેન ુાં દયપાંડ ભલાાત્ર
ફને છે . યાં ત ુ તે કયાત્ર વ્મક્તત IGST જભા કયાલે તે છીજ તેભને SGST અને CGSTનુાં
દયપાંડ આલાભાાં આલળે.
 તેલીજ યીતે કોઈ વ્મક્તત એ SGST ની જગ્માએ CGST બમો તો તેને SGST વ્માજ
અને ેનલ્ટી વાથે બમાન ફાદ જ CGSTનુાં દયપાંડ ભલાાત્ર થળે.
 ર્નકાવકાયને યીટનન (લેયા ત્રક) પાઈર કમાનના એક અઠલાદડમા ની અંદય ૯૦% દયપાંડ
આી દે લાભાાં આલળે.
20.

ફીર ફનાલલાની જોગલાઈઓ:-

 નોધામેર કયાત્ર વ્મક્તતએ કયાત્ર ભાર કે વેલાઓ વપ્રામ ભાટે ટે ક્ષ ફીર આલાનુાં
યશેળ.ે
 ફીરભાાં ભારનુાં લણનન, ભારનો જથ્થો, ભારની કીભત અને રગાલેર લેયની અને HSN
NO. ભાદશતી વાભેર કયલાની યશેળે.
 રૂર્મા ૨૦૦/- સુધીની યકભ શોમતો ટે ક્ષફીર ફનલાની જરૂય નથી.
 ટે ક્ષ ફ્રી વેલા કે લેચાણ શોમતો ટે ક્ષફીરને ફદરે વાદુાં ફીર આી ળકાળે.
 જો કોઈ એડલાન્વ યકભ ભે તો તેની યવીદ આલી ડળે.
 ભાર જાાંગડ (ON APPROVAL) આતી લખતે ણ ફીર ફનાલવુાં ડળે.
 વપ્રામ કમાન છી વ્મક્તતએ ૩૦ દદલવ ની અંદય ફીર ફનાલી દે વ ુાં ડળે.
 ટે ક્ષફીર ભાાં ભાર અથલા વેલાની વાભે HSN Code/SAC No આલા ડળે
 જો આગરા લનન ુાં ટનઁઓલય 1.5 Cr થી ઓછુ શોમતો HSN Code રખલાનુાં પયજીમાત
નથી .અને જો ટનઁઓલય 1.5 Cr થી લધુ શોમતો HSN Code રખલો ડળે.

 ર્નકાવ(EXPORT) કયે ર ભારભાાં આઠ આંકડાનો HSN Code નાંફય આલા ડળે.

GST

આના વ્મલવામ ભાં
પ્રગર્ત કાયક નીકે એલી
ુ ેચ્છા!!
શબ

