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દાલ જત કયલાની નટીવ (ડડસ્ક્રેભય નડટવ) 

કેન્દ્રીમ ઈત્ાદ શલુ્ક, ભદાલાદના ધધકાયીઓએ કયેર અ 

ગજુયાતી નલુાદભા ં ળક્ય તેટરી કાજી રેલાભા ંઅલી છે. તેભ 

છતા ંજ કઇ વબંધલત ત્રટુી, ક્ષધત કે શકીકત દ યશી ગમેર શમ 

તેના રીધે, તેભજ બાાતંયીત સુ્કતકની ધલગતના અધાયે 

કયલાભા ં અલતા કામોના રીધે, થતા ડયણાભ ભાટે અંગે્રજીભાં 
રખામેર સુ્કતકને લધ ુ ભાન્દ્મ ગણવુ.ં કઇ ણ થથઘટન ભાટે 

મ ૂઝંલણ થામ ત અંગે્રજી સુ્કતકભા ંઅેર ધલગતને ભાન્દ્મ ગણલી. 
અ સુ્સ્કતકા ભાત્ર વાભાન્દ્મ ઝાખંી યૂી ાડલા ભાટે ફનાલેર છે ને 

કાનનૂી ભબપ્રામ તથા વરાશ તયીકે ગણલાભા ં ના અલે લધ ુ

ધલગત ભાટે અને ધલનતંી છે કે ભૉડેર જીએવટી કામદાન વદંબથ 
રેલાભા ંઅલે. 

વદંબથ સુ્કતક : 

Frequently Asked Questions (FAQ) on GST 
English Edition, Central Board of Excise & Customs,  

New Delhi 

  



વેન્દ્રર ફડથ  ઓપ એ્વાઆઝ એન્દ્ડ કસ્કટમ્વ 

નલી ડદલ્શી 

જીએવટી ઈય લાયંલાય છૂાતા પ્રશ્ન (FAQ) 

પ્રસ્કતાલના 
101ભ ાં ફાંધ યણીમ સધુ ય  એક્ટ 8 વપ્ટેમ્ફય 2016ન  યજ 

અભરભ ાં આલત ાં તથ  જીએવટી ક ઉન્વીર ઉય નટીપીકેળન 15 

વપ્ટેમ્ફય 2016ન  યજ અભરભ ાં આલત ાં, જીએવટી યર આઉટ 

ભ ટે ભ ગગ સ્ષ્ટ છે. વયક ય 1રી એપ્રિર 2017 થી વોથી ભટ  
યક્ષ કય સધુ યણ  યજૂઆત ભ ટે આતયુ છે. વોથી ભટ  
ડક યભ ાં કેન્ર અને ય જ્મન  યક્ષ કય અપ્રધક યીઓ તેભજ 

લે યીઓને જીએવટીની િક્રિમ ઓ, ક મગલ શી તથ  વભજણ 

આલ ન છે. કસ્ટમ્વ એક્વ ઇઝ એન્ડ ન યકટીક્વ (NACEN)ની 
ય ષ્રીમ એકેડભી ય યક્ષ કયલયે ભ ાં ક્ષભત  પ્રનભ ગણ ભ ટે કેન્ર 

અને ય જ્મ વયક યન  કભગચ યીઓને ત રીભ આલ  પયજજમ ત 

કયલ ભ ાં આવયુાં છે. NACEN િચાંડ ક્ષભત  પ્રનભ ગણ કયલ  ભ ટે 

આળયે 60000 િત્મક્ષ કયલયે  અપ્રધક યીઓને ત રીભ આી 
સવુજ્જ ફન લ ેકે જેથી જીએવટી અભરભ ાં આલે ત્મ યે તેઓ વાંણગ 
વજ્જ યશ.ે NACEN એ આળયે 2000 રેનવગની એક ટીભ દેળબયન  
ક્રપલ્ડ ઓક્રપવયને ત રીભ આલ  ભ ટે તૈમ ય કયેર છે. ભમ ગક્રદત 



વભમ ધ્મ નભ ાં રેત ાં  NACEN એ લગગખાંડ ત રીભ પ્રવલ મ 

અદ્યતન ભ ક્રશતી ટેક્નરજીન  વ ધન લ યલ નુાં આમજન કયેર 

છે. જેભ કે લર્ચયુગઅર લગગ ખાંડ તેભજ ઇ-રપ્રનિંગ ભડયરુ કે જેન થી 
પ્રલળ  કલયેજ થઈ ળકે. આ ક્ષભત  પ્રનભ ગણ કવયતન  બ ગ તયીકે 

NACEN એ લ યાંલ ય છૂ ત  િશ્ન (FAQ)નુાં એક વાંકરન, ત રીભ 

અને છૂયછ વત્ર દયપ્રભમ ન ભેલરે ઇનટુને આધ ક્રયત તૈમ ય 

કયેર છે કે જે એક ત રીભ વ ધન તયીકે અપ્રધક યીઓ અને જનત ને 
ભડેર જીએવીટી રૉ થી સવુજ્જ કયી ળક મ. FAQ કેન્ર તથ  
ય જ્મ વયક યન  અપ્રધક યીઓની એક ટીભ દ્વ ય  તૈમ ય તેભજ 

વભીક્ષ  કયલ ભ ાં આલેર છે. હુાં ફધ  અપ્રધક યીઓન ે કે જેઓએ આ 

બકુરેટને તૈમ ય કયલ ભ ાં મગદ ન આેર છે તથ  NACEN ને 

તેન  ભ ટે અભબનાંદન આુાં છાં. 

ભને ખ ત્રી છે કે આ FAQ વાંકરન 24 પ્રલમ વ થ ે 500 િશ્ન 
આલયીને કયલયે  અપ્રધક યીઓ, લે યીઓ તથ  જાશયેજનત  ભ ટે 

જીએવટી ઉય જ્ઞ ન િવ યભ ાં અવયક યક વ ધન શળ.ે આ િથભ 

આવપૃ્રિ કે જે ભડેર જીએવટી ક મદ જે જનત  વભક્ષ િક પ્રળત 

કયલ ભ ાં આલરે છે. NACEN સધુ યેર આવપૃ્રિઓ જ્મ યે ને ત્મ યે 

વાંફાંપ્રધત ક મદ તથ  પ્રનમભ ઘડલ ભ ાં આલળે ત્મ યે તેન ે ફશ ય 

ર લળ.ે  

નજીફ ળ શ  

ચેયભેન, CBEC 
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નલુાદ : 

આ સુ્તકનુાં ગજુય તી અનલુ દ કેન્રીમ ઉત્ દ શલૂ્ક, અભદ લ દન  
અપ્રધક યીઓ દ્વ ય  કયલ ભ ાં આલેર છે. 

 

ક્રટપ્ણીઓ અને FAQ ઉય સચૂન, કૃ  કયીને ઇ-ભેઇર આઇડી 
dg.nacen-cbse@nic.in ઉય ભકરલ ભ ાં આલી ળકે છે. 

દાલ જત કયલ (Disclaimer) 

NACEN દ્વ ય  વાંકભરત અન ેવવગ રેનવગ દ્વ ય  ત વેર જીએવટીને 

આધ ક્રયત િશ્ન લરી, ડ્ર ફ્ટ ભૉડેર, જીએવટી રૉને આધ ક્રયત છે કે 

જે બ્લરક ડભેઇનભ ાં જૂન 2016ભ ાં િક પ્રળત થમેર. આ FAQ 

ત રીભ અન ેળકૈ્ષભણક શતે ુભ ટે ભ ત્ર છે. આ નુ્સ્તક  ભ ત્ર વ ભ ન્મ 

ઝ ાંખી યૂી  ડલ  ભ ટે ફન લરે છે અન ેક નનૂી અભબિ મ તથ  
વર શ તયીકે ગણલ ભ ાં ન  આલ ેલધ ુ પ્રલગત ભ ટે આને પ્રલનાંતી 
છે કે ભૉડેર જીએવટી ક મદ ન વાંદબગ રેલ ભ ાં આલ.ે   
  



પ્રકયણ 1 

ગડુ્વ ને વધલિવીવ ટે્વ (જીએવટી)નુ ં
ધલશંગાલરકન 

પ્રશ્ન 1. ગડુઝ ને વધલિવ ટે્વ (જીએવટી) શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ભ ર અને વેલ ન  લય ળ ઉય એક સ્થ આધ ક્રયત કય 

છે. તે ઉત્ દનથી અંપ્રતભ લય ળ સધુી દયેક તફકે્ક ર ગ ુ

કયલ ની દયખ સ્ત છે. તેની વ થ ે આગન  તફક્ક ભ ાં બયલ ભ ાં 
આલરે કય ની િેક્રડટ વેટઓપ તયકે ઉરલધ યશળે.ે વાંભક્ષપ્તભ ાં 
ભ ત્ર ક્રકિંભત લધ ય  ઉય કય રેલ ભ ાં આલળે અન ે કયન ફજ 

અંપ્રતભ ગ્ર શક દ્વ ય  ઉઠ લલ ભ ાં આલળે.  

પ્રશ્ન 2. લયાળ ય સ્કથ અધાડયત કયન કન્દ્વેપ્ટ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ટેક્વ વિ લ  ઓ કે જેનુાં અપ્રધક ય ક્ષેત્ર લય ળ સ્થ, કે 

જે યૂલઠ  સ્થ તયીકે ણ ઓખ મ છે, ભ ટે કય જભ  ભે છે. 

પ્રશ્ન 3. જીએવટીની નીિે શારભા ં રાગ ુ કમા કય તથા લેયાઓ 

વભાલલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : જીએવટી શઠે નીચે દળ ગલરે કયલયે ઓને વભ લળ.ે  



i. કેન્ર દ્વ ય  શ રભ ાં ર દલ ભ ાં અન ે એકપ્રત્રત કયલ ભ ાં 
આલરે કય 

a. વેન્રર એક્વ ઇઝ ડયટુી 
b. એક્વ ઇઝ ડયટુી (ઔપ્રધમ અને ટઇરેટ 

પ્રિેયેળન્વ) 

c. લધ ય ની એક્વ ઇઝ ડયટુી (ગડુઝ ઓપ સ્ેશ્મર 

ઇમ્ટગન્વ) 

d. લધ ય ની એક્વ ઇઝ ડયટુી (ટેક્વટ ઇર અને 
ટેક્વટ ઇર િડક્ટવ) 

e. લધ ય ની કસ્ટમ્વ ડયટુી (વ ભ ન્મ યીતે જાણીતી 
CVD) 

f. સ્ેશ્મર એક્રડળનર ડયટુી ઓપ કસ્ટમ્વ (SAD) 

g. વપ્રલિવ ટેક્વ  

h. વેન્રર વયચ જીવ એન્ડ વેવીઝ કે જે વ ભ ન 

અને વેલ ઓ યૂલઠ  વાંફાંપ્રધત છે.  

ii. ય જ્મ દ્વ ય  ર દલ ભ ાં અને એકપ્રત્રત કયલ ભ ાં આલરે 

કય 

a. સ્ટેટ લટે 

b. વેન્રર વેલ્વ ટેક્વ 

c. રક્ઝયી ટેક્વ 

d. એન્રી ટેક્વ (દયેક પભગભ ાં) 



e. એન્ટયટેઇનભેન્ટ અને એમ્યઝુભેન્ટ ટેક્વ (પ્રવલ મ 

કે સ્થ પ્રનક વાંસ્થ  દ્વ ય  ર દેર) 

f. એડલટ ગઇઝભેન્ટ ઉય ટેક્વ 

g. ખયીદ લયે  
h. રટયી, જુગ ય અન ેળયત ઉય લયે 
i. સ્ટેટ વયચ જીવ એન્ડ વેવીઝ કે જે વ ભ ન અને 

વેલ ઓ યૂલઠ  વાંફાંપ્રધત છે.  

જીએવટી ક ઉન્વીર, કેન્ર, ય જ્મ અને સ્થ પ્રનક વાંસ્થ ઓ દ્વ ય  
ર દલ ભ ાં આલરે કયલયે , વેઝ અને વયચ જૉ ફ ફતે કેન્ર અન ે

ય જ્મને બર ભણ કયળે. 

પ્રશ્ન 4. ઈય દળાથલેર લેયાઓ જીએવટીભા ંવભાધલષ્ટ કયલા ભાટે 

કમા ધવદ્ાતં નાલલાભા ંઅવ્મા શતા ં? 

ઈત્તય : કેન્રીમ, ય જ્મ અન ેસ્થ પ્રનક લયે ઓ જીએવટીભ ાં વભ પ્રલષ્ટ 

કયલ  ભ ટે અનેક ળક્યત ઓ ત વલ ભ ાં આલી શતી. ત વ 

દયપ્રભમ ન નીચે દળ ગલેર પ્રવદ્ ાંત ધ્મ નભ ાં ય ખલ ભ ાં આલ.ે  

i. કય અથલ  લયે ઓ મખુ્મત્લ ે યક્ષ કય કે જે ભ ર 

યૂલઠ  અથલ  વેલ  યૂલઠ  ઉય આધ ક્રયત શમ, 

વભ પ્રલષ્ટ કયલ . 



ii. વભ પ્રલષ્ટ કય અથલ  લેય ઓ, વમલશ યની વ ાંક છે જે 

આમ ત/ઉત્ દન/ભ ર ઉત્ દન અથલ  વેલ ઓની 
જગલ ઈ અન ેવેલ ઓ તથ  વ ભ નન લય ળ. 

iii. આ વભ પ્રલષ્ટથી ય જ્મની અંદય અન ેઆંતયય જ્મ સ્તયે 

ટેક્વ િેક્રડટન મકુ્ત િલ શ થળ.ે કય, લયે  અને પી કે જે 

ભ ર અને વેલ ઓ યૂલઠ  વાંફાંપ્રધત નથી તેને 
જીએવટીભ ાં વભ પ્રલષ્ટ ન કયલી જઈએ. 

iv. ફાંન ે યપુ્રનમન અને ય જ્મની આલકન  ઔભચત્મની 
િમ વ કયલ ની જરૂય છે. 

પ્રશ્ન 5. જીએવટીના કામથકે્ષત્રની ફશાય કઇ કઇ લસ્કતઓુ યાખી  
ળકામ ? 

ઈત્તય : ભ નલ લય ળ ભ ટે દ રૂ, ેરભરમભ ઉત્ દન જેલ  કે 

ેરભરમભ ક્રૂડ, ભટય ન્સ્ક્રયટ (ેરર), શ ઈ સ્ીડ ડીઝર, કુદયતી 
ગેવ, એલીએળન ટફ ગઇન ફ્ડુ અન ેઇરેક્રીવીટી. 

પ્રશ્ન 6. જીએવટીની યજૂઅત છી ઈય દળાથલેર લસ્કતઓુ ઈય 

કયલેયા ફાફતભા ંસ્સ્કથધત શુ ંશળે ? 

ઈત્તય : ઉય દળ ગલરે લસ્તઓુ ઉય લતગભ ન કયલયે  વીસ્ટભ (લટે 

અને વેન્રર એક્વ ઇઝ) ચ  ુયશળે.ે 



પ્રશ્ન 6A. જીએવટી ળાવન શઠે તભાકુ ને તભાકુ ઈત્ાદનની 
સ્સ્કથધત શુ ંશળે ? 

ઉિય : તભ કુ અને તભ કુ ઉત્ દન જીએવટી આધીન યશળે.ે 

તદૌ ઉય ાંત કેન્ર  વે કેન્દ્ન્રમ આફક યી જક ત લસરુ કયલ ની 
વિ  યશળે.ે 

પ્રશ્ન 7. કમા પ્રકાયનાં જીએવટીન ભર કયલાની દયખાસ્કત 

કયલાભા ંઅલેર છે ? 

ઈત્તય : તે ફેલડુાં જીએવટી શળ,ે જે કેન્ર અને ય જ્મ ફાંને દ્વ ય  
લસરુલ ભ ાં આલતુાં વભ ન કય ભ ખુાં શળ.ે જે જીએવટી, ય જ્મની 
અંદય આલ ભ ાં આલત ાં ભ ર યુલઠ  અને /અથલ  વેલ ઓ 

ઉય કેન્ર દ્વ ય  ર દલ ભ ાં આલળ ે તેને વેન્રર 

જીએવટી(વીજીએવટી) કશલે ભ ાં આલળ ે અન ે ય જ્મ દ્વ ય  
ર દલ ભ ાં આલે તેને ય જ્મ જીએવટી (એવજીએવટી) કશલે ભ ાં 
આલળ.ે તે જ યીતે વાંકભરત જીએવટી (આઈજીએવટી), દયેક આંતય 

ય જ્મ ભ ર યુલઠ  અન ેવેલ ઓ ઉય કેન્ર દ્વ ય  ર દલ ભ ાં અને 
વાંચ ભરત કયલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 8. ડયુર જીએવટી ળા ભાટે જરૂયી છે ? 

ઈત્તય : બ યત જેલ  વભલ મી દેળભ ાં, ફાંન ે કેન્ર અન ેય જ્મને કય 

ર દલ ની અન ે એકત્રીત કયલ ની વિ  મગ્મ ક મદ  દ્વ ય  
વોંલ ભ ાં આલી છે. વયક યન ાં ફાંને સ્તયે ફાંધ યણભ ાં પ્રલપ્રલધ 



જલ ફદ યીઓ અદ  કયલ  ભ ટે પ્રનમત વિ  આેર છે જેન  ભ ટે 

તેઓને વ ધન એકત્રીત કયલ ની જરૂય ડે છે. ન ણ ાંકીમ 

વભલ મતાંત્રની ફાંધ યણીમ જરૂક્રયમ તને ધ્મ નભ ાં ય ખલ ાં, ડયઅુર 

જીએવટી જરૂયી છે.  

પ્રશ્ન 9. જીએવટી રાદલાનુ ંને વિંારન કયલાનુ ંકામથ કઇ વત્તા 
દ્વાયા કયલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : કેન્ર દ્વ ય  વીજીએટી અને આઈજીએવટી ર દલ નુાં અને 
વાંચ રન કયલ નુાં તથ  જે તે ય જ્મ દ્વ ય  એવજીએવટી ર દલ નુાં 
તથ  વાંચ રન કયલ નુાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 10. ળા ભાટે બાયતના ફધંાયણભા ં જીએવટી વદંબથભાં 
તાજેતયભા ંસધુાય કયલાભા ંઅવ્મ શત ? 

ઈત્તય : શ રભ ાં કેન્ર અન ે ય જ્મની ન ણ ાંકીમ વિ  એકફીજાની 
વ મ્મત  લગય સ્ષ્ટ યીતે ફાંધ યણભ ાં વીભ ાંક્રકત કયેર છે. કેન્ર 

 વે ઉત્ ક્રદત ભ ર (ભ નલ લય ળ ભ ટે દ રૂ, અપીણ, 

ન યકટીક્વ લગેયે પ્રવલ મ) ય કય લસરુ કયલ ની વિ  છે, ય જ્મ 
 વે ભ ર લચે ણ ઉય કય લસરુ કયલ ની વિ  શમ છે. આંતય 

ય જ્મ લચે ણ ક્રકસ્વ ભ ાં, કેન્રીમ લચે ણ લયે (વીએવટી) ર દલ ની 
વિ  કેન્ર  વે છે, યાંત ુ ય જ્મ દ્વ ય  તે કય વાંણૂગણે એકત્રીત 

કયી જાલી ય ખલ ભ ાં આલ ે છે. વેલ ઓ ભ ટે એકર  કેન્ર  વે 
વેલ  કય લસરુ ત કયલ ની વિ  છે. જીએવટી ર ગ ુ કયલ  ભ ટે 



ફાંધ યણીમ સધુ ય  જરૂયી છે, જેથી કયીને કેન્ર અને ય જ્મને 
વભ ાંતય યીતે આ ફધ  કય ર દલ ની તથ  લસરુ કયલ ની વિ  
ભે. બ યતન  ફાંધ યણભ ાં આ શતે ુ ભ ટે ત જેતયભ ાં ફાંધ યણ 

(એકવ એક (101)ભ સધુ ય) ધ ય 2016 દ્વ ય  સધુ ય કયલ ભ ાં 
આવમ છે. ફાંધ યણની કરભ 246એ કેન્ર અન ે ય જ્મને જીએવટી 
લસરુ ત અન ેએકત્રીત કયલ  ભ ટે વભથગ ફન લે છે.  

પ્રશ્ન 11. ભાર લેિાણ તથા વેલાઓના િક્કવ વ્મલશાય ઈય 

વભાતંય યીતે વેન્દ્રર જીએવટી (વીજીએવટી) ને યાજ્મ જીએવટી 
(એવજીએવટી) શઠે કેલી યીતે રેલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : ભ ર યુલઠ અન ે વેલ ઓન  દયેક વમલશ ય ઉય 

વભ ાંતયીત યીતે વેન્રર જીએવટી અને સ્ટેટ જીએવટી ર દલ ભ ાં 
આલળ.ે પ્રવલ મ કે છૂટ  ત્ર ભ ર અન ે વેલ ઓ, જીએવટીન  
ક મગક્ષેત્રની ફશ ય શમ તેલ  ભ ર અને વમલશ ય કે જે થ્રળેશલ્ડ 

ભમ ગદ ની નીચે શમ. ફાંનેન ે વભ ન મલૂ્મ અથલ  ક્રકિંભત ઉય 

ર દલ ભ ાં આલળ ેનક્રશ કે જેભ શ રભ ાં ર દલ ભ ાં આલત ાં સ્ટેટ લટે, 

વેનલટે વક્રશત ભ રની ક્રકિંભત ઉયથી પ્રલયીત થળ.ે 

વીજીએવટીન  શતે ુ ભ ટે યુલઠ ક ય અન ે િ પ્તકત ગનુાં સ્થ ન 

દેળની અંદય શમ તે વ ય પ્રલન નુાં થળ,ે યુલઠ ક ય અન ે

િ પ્તકત ગનુાં સ્થ ન ય જ્મની અંદય શળ ે ત જ એવજીએવટી 
ર દલ ભ ાં આલળ.ે  



ઉદ શયણ 1 : ક લ્પ્રનક ધ ય કે વીજીએવટીન દય 10 ટક  છે અને 
એવજીએવટીન દય 10 ટક  છે. ઉિય િદેળભ ાં સ્ટીરન એક 

શરવેર લે યી સ્ટીર ફ ય અન ેવભમ  એક ફ ાંધક ભ કાંનીને કે 

જે ણ ય જ્મની અંદય ન્સ્થત થમેર છે તેન ેરૂ. 100/-ભ ાં આ ે છે. 

લે યી ભ રની મૂભતૂ ક્રકિંભત ઉય ાંત રૂ. 10/- જીએવટી અન ેરૂ. 

10/- એવજીએવટી ચ જૉ કયળ.ે તેણે વીજીએવટીન બ ગ કેન્ર 

વયક યન  ખ ત ભ ાં, જ્મ યે એવજીએવટીન બ ગ જે તે ય જ્મ 

વયક યન  ખ ત ભ ાં જભ  કયલ ડળ.ે અરફિ તેભણે ખયેખય રૂ. 

20/- (રૂ. 10/- + રૂ. 10/-) યકડભ ાં ચકૂલલ ની જરૂય નથી. ક યણ કે તે 

આ જલ ફદ યીની વ ભે તેભની ખયીદી (જેભ કે ઇનટુ) ઉય 

ચકૂલલ ભ ાં આલરે એવજીએવટી અને વીજીએવટીન િપ્રતદ લ 
કયી ળકળ.ે યાંત,ુ વીજીએવટી બયલ  ભ ટે ભ ત્ર વીજીએવટી િેક્રડટ, 

કે જે ખયીદી ય ચકૂલેર વીજીએવટીન જ ઉમગ કયી ળક ળ.ે 

અન્મ ળલદભ ાં વીજીએવટી િેક્રડટ વ ભ ન્મ યીતે એવજીએવટી 
ચકૂલણી ભ ટે લ યી ળક મ નક્રશ તથ  એવજીએવટી િેક્રડટ 

વીજીએવટી ચકૂલણી ભ ટે લ યી ળક મ નક્રશ. જ્મ યે 

એવજીએવટીની ચકૂલણી ભ ટે ભ ત્ર એવજીએવટીની િેક્રડટન જ 

ઉમગ થઈ ળકળ.ે 

ઉદ શયણ 2. ક લ્પ્રનક ધ ય કે, વીજીએવટીન દય 10 ટક  છે અને 
એવજીએવટીન દય 10 ટક  છે. જ્મ યે મુાંફઈ ન્સ્થત જાશયે ત 

કાંની, વ બ ુઉત્ ક્રદત કયતી કાંની કે જે ણ ભશ ય ષ્રભ ાં આલરેી 
છે. તેને રૂ. 100/- ભ ાં જાશયે ત વેલ ઓ યૂી  ડે છે. જાશયે ત કાંની 



મૂ વેલ  ક્રકિંભતન  રૂ. 10/- વીજીએવટી અન ેરૂ. 10/ એવજીએવટી 
ચ જૉ કયળ.ે તેણે વીજીએવટીન બ ગ કેન્ર વયક યન  ખ ત ભ ાં અને 
એવજીએવટીન બ ગ જે તે ય જ્મ વયક યન  ખ ત ભ ાં જભ  
કય લલ ડે. અરફિ, તેણ ે ખયેખય રૂ. 20/- (રૂ. 10/- + રૂ. 10/-) 

યકડભ ાં ચકૂલલ ની જરૂય નથી. ક યણ કે તે આ જલ ફદ યીની વ ભે 
તેભની ખયીદી (જેભ કે ઇનટુ જેલ  કે સ્ટેળનયી, ઓક્રપવન  વ ધન, 
કર ક યની વેલ ઓ લગેયે) ઉય ચકૂલલ ભ ાં આલરે એવજીએવટી 
અને વીજીએવટીન િપ્રતદ લ કયી ળકળ.ે 

યાંત,ુ વીજીએવટી બયલ  ભ ટે ભ ત્ર વીજીએવટી િેક્રડટ, કે જે 

ખયીદી ય ચકૂલરે વીજીએવટીન જ ઉમગ કયી ળક ળ.ે અન્મ 

ળલદભ ાં વીજીએવટી િેક્રડટ વ ભ ન્મ યીતે એવજીએવટી ચકૂલણી 
ભ ટે લ યી ળક મ નક્રશ તથ  એવજીએવટી િેક્રડટ વીજીએવટી 
ચકૂલણી ભ ટે લ યી ળક મ નક્રશ. જ્મ યે એવજીએવટીની ચકૂલણી 
ભ ટે ભ ત્ર એવજીએવટીની િેક્રડટન જ ઉમગ થઈ ળકળ.ે 

પ્રશ્ન 12. જીએવટીથી દેળને કમા રાબ થળે ? 

ઈત્તય : જીએવટીન ક્રયચમ બ યતભ ાં યક્ષ કય સધુ યણ  ક્ષેત્રભ ાં 
એક ખફૂ જ નોંધ ત્ર ગુાં શળ.ે કેન્ર અન ેય જ્મ દ્વ ય  ર ગ ુભટી 
વાંખ્મ ન  અનેક કયલયે ઓને એક જ કયભ ાં બેલી દેલ થી તથ  
આગન  સ્તયન  કયલેય ન  વેટ-ઓપની યલ નગીથી, ફીભ ય 

અવય દૂય કયી વ ભ ન્મ ય ષ્રીમ ફજાય ભ ટે ભ ગગ ભક કયળ.ે 

ગ્ર શક ભ ટે વોથી ભટ ર બ ભ ર ય એકાંદય કય ફજ ઘટ ડ છે, 



જે શ રભ ાં ર્ચચીવ-ત્રીવ ટક  શલ ન અંદ જ છે. જીએવટીન  
ક્રયચમથી અભ ય  ઉત્ દન સ્થ પ્રનક અન ે આંતયય ષ્રીમ 

ફજાયભ ાં સ્ધ ગત્ભક ફની ળકળ.ે અભ્મ વ એવુાં દળ ગલે છે કે આ 

તયત આપ્રથિક વદૃ્ધદ્ િેયે છે. કય આધ ય પ્રલસ્તયણન  રીધે કેન્ર અન ે

ય જ્મ લધ યે આલક ભેલી ળકે, લે ય લલ્યભુભ ાં લધ ય થ મ 

અને કય રનભ ાં સધુ ય થ મ, આ છેલ્ુાં નથી. આ કય તેની 
 યદળગકત ને ક યણે વાંચ ભરત કયલ  ભ ટે વય શળ.ે  

પ્રશ્ન 13. અઇજીએવટી શુ ંછે ? 

ઈત્તય : જીએવટી ળ વન શઠે, આંતયય જ્મ યુલઠ  વ ભ ન અન ે

વેલ ઓ ઉય કેન્ર વયક ય દ્વ ય  એક વાંકભરત જીએવટી 
(આઈજીએવટી) ર દલ ભ ાં અન ે એકત્રીત કયલ ભ ાં આલળ.ે 

ફાંધ યણની કરભ 269એ શઠે આંતય ય જ્મ લે ય અને લ ભણજ્મ 

દયપ્રભમ ન યુલઠ  ઉય કેન્ર વયક ય દ્વ ય  જીએવટી ર ગ ુ અને 
એકત્રીત કયલ ભ ાં આલળ ે તથ  આ કયની લશેંચણી ગડુઝ અન ે

વપ્રલિવ ટેક્વ ક ઉન્ન્વરની બર ભણન  આધ યે, વાંવદીમ ક મદ  
િભ ણે કેન્ર અન ેય જ્મ લર્ચચે કયલ ભ ાં આલળ.ે  

પ્રશ્ન 14. જીએવટીના લેયા ભાટે દય કણ નક્કી કયળે ? 

ઈત્તય : વીજીએવટી અન ે એવજીએવટી વાંયકુ્ત યીતે કેન્ર અન ે

ય જ્મ દ્વ ય  નક્કી કયી ર દલ ભ ાં આલળ.ે જીએવટી ક ઉન્ન્વરની 



બર ભણન  આધ ય ઉય જીએવટી લયે ન  દય સભૂચત કયલ ભ ાં 
આલળ.ે  

પ્રશ્ન 15. જીએવટી કાઈસ્ન્દ્વરની ભધૂભકા શુ ંશળે ? 

ઈત્તય : જીએવટી ક ઉન્ન્વરભ ાં કેન્રીમ ન ણ ાં ભાંત્રી (જે ક ઉન્ન્વરન  
ચેયભેન શળ)ે, કેન્રીમ ય જ્મ કક્ષ ન  ન ણ ાં ભાંત્રી અને ય જ્મન  
ન ણ ાં/કયલયે  ભાંત્રીઓ, કે જેઓ કેન્ર અન ેય જ્મને નીચે દળ ગલરે 

મજુફ બર ભણ કયળે : 

(i) કેન્ર, ય જ્મ અને સ્થ પ્રનક વાંસ્થ ઓ દ્વ ય  ર દલ ભ ાં આલેર 

કય, લયે, વયચ જૉ કે જે જીએવટીભ ાં વભ પ્રલષ્ટ થઈ ળકે. 

(ii) ભ ર તથ  વેલ ઓ કે જે જીએવટીભ ાંથી મકુ્ત શમ અથલ  
મનુ્ક્તને  ત્ર શમ. 

(iii) શ ઈ સ્ીડ ડીઝર, ભટય ન્સ્યીટ નેચયર ગેવ અને 
એલીએળન ટફ ગઇન પરઅુર (વ ભ ન્મ ેરર તયીકે ણ 

ઓખ મ છે)ન ાં ઉય કઈ ત યીખથી જીએવટી ર દલ  
જઈએ. 

(iv) ભડેર જીએવટી ક મદ ઓ કય પ્રવદ્ ાંત, આઈજીએવટીની 
પ્રનભણુાંક અન ેયુલઠ ની જગ્મ ને વાંચ રીત કયત ાં પ્રવદ્ ાંત. 

(v) કુર લચે ણની ભમ ગદ  નીચે વ ભ ન અને વેલ ઓ 

જીએવટીથી મનુ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી ળકે. 



(vi) ફેન્ડ વ થ ેફ્રય દય વક્રશત જીએવટી દ્વ ય  

(vii) કઈ ખ વ દય અથલ  દય, એક ચક્કવ વભમગ   ભ ટે 

કઈ કુદયતી આપત કે આપ્રિ દયપ્રભમ ન લધ ય ન  સ્રત 
લધ યલ  ભ ટે; 

(viii) ઉિય-લૂીમ ય જ્મ, જમ્મ-ુક શ્ભીય, ક્રશભ ચર િદેળ અને 
ઉિય ખાંડ ભ ટે ખ વ જગલ ઈ. 

(ix) જીએવટીને રગત  કઈ અન્મ ફ ફત જે ક ઉન્ન્વર નક્કી કયી 
ળકે છે. 

પ્રશ્ન 16. જીએવટી કાઈસ્ન્દ્વરના ંભાગથદળથક ધવદ્ાંત શુ ંછે ? 

ઈત્તય : જીએવટીન ાં પ્રલપ્રલધ  વ ઓ ઉય, કેન્ર અને ય જ્મ ર્ચચે 
એકસતૂ્રત  યશ ે તેની ખ તયી જીએવટી ક ઉન્ન્વર કયળ.ે ફાંધ યણ 

(એકવ એકભ સધુ ય (101ભ) ધ ય, 2016ભ ાં વભ પ્રલષ્ટ છે કે 

જીએવટી ક ઉન્ન્વર, તેન ાં પ્રલપ્રલધ ક મોને  પ્રનબ લત ાં, જીએવટીન ાં 
ભ ખ ભ ાં એકસતૂ્રત ની જરૂક્રયમ તને ભ ર અને વેલ ઓન ાં 
એકસતૂ્રીમ ય ષ્રીમ ફજાય ભ ટે ભ ગગદળગન આળ.ે 

પ્રશ્ન 17. જીએવટી કાઈસ્ન્દ્વર દ્વાયા કેલી યીતે ધનણથમ રેલાભાં  
અલળે ? 

ઈત્તય : ફાંધ યણ (એકવ એક સધુ ય) ધ ય, 2016 અનવુ ય 

જીએવટી ક ઉન્ન્વરન ાં દયેક પ્રનણગમ એક ફેઠકભ ાં રેલ ભ ાં આલળે કે 



જેભ ાં વભ્મની શ જયી તથ  ભતદ ન ¾ બ ક્રયત ભતથી ફહુભત 

શલ જઈએ. તે ફેઠકભ ાં કેન્ર વયક યભ ાં કુર ડેર  ભતભ ાંથી 1/3 

ભતનુાં લઇેટેજ ભળ ેઅન ેય જ્મ વયક યન ાં બેગ  ભીને ડેર  
કુર ભતભ ાંથી 2/3 લેઇટેજ ભળ.ે જીએવટી ક ઉન્વીરન ાં કુર 

વભ્મની વાંખ્મ થી અડધ  વભ્મ વાંખ્મ  લડે ફેઠકભ ાં કયભની 
યચન  કયી ળક ળ.ે  

પ્રશ્ન 18. સભૂિત જીએવટી ળાવન શઠે જીએવટી ચકૂલલા ભાટે કણ 

જલાફદાય છે ? 

ઈત્તય : જીએવટી ળ વન શઠે, ભ ર યુલઠ  અને /અથલ  વેલ ઓ 

ઉય કય ત્ર વમન્ક્તને કય ચકૂલલ ડળે. કય ચકૂલલ ની 
જલ ફદ યી ત્મ યે આલળ ે જ્મ યે કય ત્ર વમન્ક્ત થ્રળેશલ્ડ મનુ્ક્ત, 

એટરે રૂ. 10 ર ખ  

(રૂ. ચ વ ર ખ ઉિય લૂગ ય જ્મ ભ ટે)  ય કયે, તેભ છત ાં અમકુ 

ચક્કવ ક્રકસ્વ ઓભ ાં કય  ત્ર વમન્ક્તએ થ્રળેશલ્ડ ભમ ગદ   ય ન  
કયી શમ ત ણ તે જીએવટી બયલ ને  ત્ર ગણ ળે. 
વીજીએવટી/એવજીએવટી એ દયેક ય જ્મની અંદયન ાં ભ ર યુલઠ  
અને /અથલ  વેલ ઓ ઉય ચકુલલ   ત્ર છે જ્મ યે આઈજીએવટી 
એ તભ ભ આંતય ય જ્મન ાં ભ ર યુલઠ  અન ે /અથલ  વેલ ઓ 

ઉય વીજીએવટી/એવજીએવટી અને આઈજીએવટી વાંફાંપ્રધત 

ક મદ ઓ અનવુ ય ચક્કવ દયે ચકૂલલ   ત્ર છે. 



પ્રશ્ન 19. જીએવટી ળાવન શઠે નાના કયદાતાઓના ભાટે શુ ંરાબ 
ઈરબ્ધ છે ? 

ઈત્તય : કયદ ત ઓન ાં એક ન ણ ાંકીમ લગભ ાં કુર ટનગઓલય રૂ. દવ 

ર ખ સધુી કય મકુ્ત શળ.ે (કુર ટનગઓલયભ ાં કુર ક્રકિંભત ફધ  
કય ત્ર અન ે કયમકુ્ત યુલઠ , મનુ્ક્ત યુલઠ  અને ભ ર અને 
/અથલ  વેલ ઓની પ્રનક વ, વભ લેળ થળ ે અન ે કય જેલ  કે 

જીએવટી ફ ક ત થળ.ે) એકાંદય ટનગઓલયની ગણતયી વાંણૂગ 
બ યત ધયણે કયલ ભ ાં આલળ.ે થ્રળેશલ્ડ મનુ્ક્તને  ત્ર દયેક 

કયદ ત ઓને ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ (આઈટીવી) ર બ વ થ ે કય 

બયલ ન પ્રલકલ્ યશળે.ે આંતય ય જ્મ યુલઠ અથલ  ક્રયલવગ ચ જૉ 

આધ ય ય કય બયત ાં કયદ ત ઓ થ્રળેશલ્ડ મનુ્ક્તને ર મક નથી. 

પ્રશ્ન 20. લસ્કતઓુ ને વેલાઓ જીએવટી ળાવન શઠે કેલી યીતે 

લગીકૃત કયલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : HSN (ન ભકયણ શ ભોન ઇઝડ પ્રવસ્ટભ) કડન જીએવટી 
ળ વન શઠે ભ ર લગીકયણ ભ ટે ઉમગ કયલ ભ ાં આલળ.ે 

કયદ ત ઓ જેનુાં ટનગઓલય રૂ. 1.50 કયડ ઉય છે. યત ુાં રૂ. 5 

કયડથી નીચે છે તેઓ 2 અંક કડ અને કયદ ત ઓ જેનુાં ટનગઓલય 

રૂ. 5 કયડ અન ે ઉય છે તેઓ 4 અંક કડ ઉમગ કયળ.ે 

કયદ ત ઓ જેનુાં ટનગઓલય રૂ. 1.5 કયડની નીચે છે, તેભણે તેભન  
ઇનલઇવભ ાં HSN કડન ઉલ્રેખ કયલ ની જરૂય નથી. વેલ ઓને 



વેલ ઓ ક્રશવ ફી કડ (Services Account Code - SAC) તયીકે 

લગીકૃત કયલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 21. જીએવટી શઠે અમાત ઈય કેલી યીતે લેય રેલાભાં  
અલળે ? 

ઈત્તય : આમ તી લસ્તઓુ અન ે વેલ ઓને આંતય-ય જ્મ યુલઠ 
તયીકે ગણલ ભ ાં આલળ ેઅન ેવ ભ ન તથ  વેલ ઓની દેળભ ાં થતી 
આમ ત ઉય આઈજીએવટી ર દલ ભ ાં આલળે. કયબ યણ સ્થન ાં 
પ્રવદ્ ાંતને અનવુયળ ેઅન ેએવજીએવટી કયની આલક જે તે ય જ્મ 

 વે જળ ેકે જ્મ ાં આમ તી યુલઠ  અને વેલ ઓને ઉભકુ્ત કયેર 

શમ. આમ તી ભ ર અન ે વેલ ઓ ઉય બયેર જીએવટીન 
આખુાં/વાંણૂગ વેટ-ઓપ ઉરલધ ફનળ.ે 

પ્રશ્ન 22. ધનકાવને જીએવટી શઠે કેલી યીતે ગણલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : પ્રનક વને શનૂ્મ દય યુલઠ  તયીકે ગણ ળ.ે ભ ર અને 
વેલ ઓન ાં પ્રનક વ ઉય કઈ ણ કય બયલ  ત્ર નશીં થ મ, છત ાં 
ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટની િેક્રડટ ઉરલધ થળ ે અને તે પ્રનક વક યને 
ક્રયપાંડ તયીકે ઉરલધ ફનળ.ે 

પ્રશ્ન 23. જીએવટી શઠે યિના મજના (કમ્ઝીળન સ્કકીભ)ન શુ ં
લકાળ છે ? 



ઉિય : ન ન  કયદ ત ઓ કે જેનુાં એક ન ણ ાંકમ લગભ ાં ટનગઓલય રૂ. 

50 ર ખ સધુી શમ તેઓ યચન  કય ભ ટે  ત્ર ગણ ળ.ે આ મજન  
શઠે, આઈટીવીન પ મદ રીધ  પ્રલન  કયદ ત એ તેન ાં લ પ્રિક 

ટનગઓલયન ાં ટક  મજુફ કય બયલ ડળ.ે વીજીએવટી અને 
એવજીએવટી ભ ટે તીમ ન દય 1 ટક થી ઓછ ન શલ જઈએ. 

જે કયદ ત  યચન  મજન ને વાંદ કયળે તે તેન ાં ગ્ર શક  વેથી 
કઈ ણ કય એકત્રીત કયી ળકળ ેનક્રશ. જે કયદ ત ઓ આંતય-ય જ્મ 

યુલઠ ઓ કયે છે અથલ  યીલવગ ચ જૉ શઠે કય બયે છે તેઓન ેઆ 

મજન ને ર મક/ ત્ર ગણલ ભ ાં આલળ ેનક્રશ. 

પ્રશ્ન 24. શુ ંયિના મજના (Composition Scheme) લૈકલ્લ્ક 

થલા પયજજમાત છે ? 

ઉિય : લકૈલ્લ્ક. 

પ્રશ્ન 25. જીએવટીએન શુ ંછે ને જીએવટી ળાવનભા ંતેની ભધૂભકા 
શુ ંછે ? 

ઉિય : જીએવટીએન એટરે ગડુઝ અન ે વપ્રલિવ ટેક્વ નેટલકગ  
(જીએવટીએન). જીએવટીએનન ે પ્રલપ્રળષ્ટ ઉદે્દશ્મલ ળાં લ શન 

કશલે મ છે, જેન ેજીએવટીની જરૂક્રયમ તને ણૂગ કયલ  ભ ટે સ્થ પ્રત 

કયલ ભ ાં આવયુાં છે. જીએવટીન ાં અભર ભ ટે, જીએવટીએન દ્વ ય  
કેન્ર અન ે ય જ્મ વયક ય, કયદ ત ઓ અન ે અન્મ બ ગીદ યને 



આઈટી ઇન્ર સ્રક્ચય રુૂાં  ડ લભ ાં આલળ.ે જીએવટીએનન ાં અન્મ 

ક મો વ થ ેવભ પ્રલષ્ટ ક મો : 

(i) નોંધણીની આવ નત ; 

(ii) કેન્ર અન ેય જ્મન ાં વિ લ  ઓને યીટનગ ભકરલ ાં; 

(iii) આઈજીએવટીની ગણતયી અન ેત લટ. 

(iv) કય ચકુલણીની પ્રલગતને ફેંક્રકિંગ નેટલકગ  વ થ ેભેલલ . 

(v) કયદ ત ન  ક્રયટનગની ભ ક્રશતીન  આધ ય યથી કેન્ર અન ે

ય જ્મ વયક યને પ્રલપ્રલધ અશલે ર (એભઆઈએવ) યુ  
 ડલ . 

(vi) કયદ ત ઓન  િપ ઇર પ્રલશ્રેણ યુ   ડલ . 

(vii) ભેભચિંગ, ક્રયલવગર અને ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ ભ ટેન  ક્રયક્રેઇભ 

ફાંધફેવત ુાં કયલ  ભ ટેનુાં એન્જીનને ચર લવુાં. 

જીએવટીએન, એક વ ભ ન્મ ટગર પ્રલકવ લી યશરે છે અન ે

નોંધણીની અયજી ચકુલણી, યીટનગ અન ે એભઆઈએવ/અશલે ર 
ભ ટે ણ વ ભ ન્મ ટગર પ્રલકવ લલ ાં આલી યશરે છે. 

જીએવટીએન વ ભ ન્મ જીએવટી ટગરને શ રન  કય લશીલટની 
આઈટી વીસ્ટભ વ થે વાંકભરત કયળ ે અને કયદ ત ઓ ભ ટે 

ઇન્ટયપેવ ફન લળ.ે જીએવટીએન, 19 ય જ્મ અન ે કેન્ર ળ પ્રવત 

િદેળ (ભડેર 2 ય જ્મ) ભ ટે એક ફેક એન્ડ ભડયલુ્વ જેલ  કે 



આક યણી, ઓક્રડટ, યેક્રપન્ડ અન ેઅલ્વ, પ્રલકવ લવે. વી.ફી.વી.વી. 
અને ભડેર 1 ય જ્મ (15 ય જ્મ) તે ત ની યીતે જીએવટી ફેક-

એન્ડ વીસ્ટમ્વ પ્રલકવ લળ.ે 

એક વ ય  વાંિભણ ભ ટે, જીએવટી રાંટ એન્ડ વીસ્ટભની વ થ ે ફકે 

એન્ડ વીસ્ટભનુાં વાંકરન વભમ શરે  ણૂગ કયવુાં અન ેતેનુાં યીક્ષણ 

ણ વભમ શરે  થવુાં જઈએ. 

પ્રશ્ન 26. જીએવટીના ળાવન શઠે ધલલાદનુ ંવભાધાન/ઈકેર કઇ 

યીતે થળે ? 

ઈત્તય : ફાંધ યણ (એકવ એક ભ સધુ ય) ધ ય, 2016 િભ ણે ભ ર 

અને વેલ  કય ક ઉન્વીર કઈણ પ્રલલ દન ઉકેર ર લલ ની 
અપ્રધષ્ઠ પ્રત દ્પ્રત યુી  ડળ.ે 

(અ) બ યત વયક ય અન ેએક અથલ  લધ ુય જ્મ લર્ચચે અથલ  

(ફ) બ યત વયક ય અન ે કઈ ણ ય જ્મ અથલ  ય જ્મ એક 

ક્ષભ ાં એક અથલ  લધ ુય જ્મ ફીજા ક્ષભ ાં અથલ  

(ક) ફ ે અથલ  લધ યે ય જ્મની લર્ચચે ક ઉન્ન્વર દ્વ ય  કયેર 

બર ભણ અથલ  તેન  અભરીકયણ ભ ટે થમેર  પ્રલલ દ. 

પ્રશ્ન 27. જીએવટીની પ્રસ્કતાલનાભા ં કમા કમા ફીજા કામદાકીમ 

સધુાયાની જરૂડયમાત છે ? 



ઈત્તય : જીએવટીની રેલી (વીજીએવટી ભફર, ઇન્ટીગ્રેટેડ જીએવટી 
ભફર અન ે એવજીએવટી ભફર) ભ ટે ફાંધ યણીમ વબ  આત  
ભફરને વાંવદ (ય જ્મ વબ  અને રકવબ ) અને ય જ્મની 
પ્રલધ નવબ ભ ાંથી વ ય કયલ  ડે. ફીજા ફાંધ યણીમ સધુ ય  ભ ટે 

2/3 (ફ ેતતૃીમ ાંળ) ફહુભતી જરૂયી છે ણ જીએવટી ભફરને ભ ત્ર 

વ દી ફહુભતી દ્વ ય  વ ય કયલ ની જરૂય છે. 

જીએવટીન  ભફર જ્મ યે વાંવદ વબ  અન ે ય જ્મની પ્રલધ ન 

વબ ઓભ ાંથી વ ય થઈ ક મદ ફની જામ ત્મ ય છી જ કયની 
રેલી (લસરુ ત) ળરૂ કયી ળક મ. 

 

  



પ્રકયણ 2 

કય ને કયભાથંી મસુ્્ત  

પ્રશ્ન 1. જીએવટી રાદલાની વત્તા ળેનાથી ભેર છે ? 

ઈત્તય : ફાંધ યણીમ ધ ય 246અ, કે જે ફાંધ યણ (101ભ સધુ ય) 
એક્ટ, 2016 દ્વ ય  યજૂ કયલ ભ ાં આલરે, તે વાંવદ અન ે ય જ્મ 

પ્રલધ નવબ  ફાંનેને જીએવટી પ્રલ ેક મદ  ફન લલ  ભ ટે વિ  યૂી 
 ડે છે. યાંત,ુ ધ ય ઑ 

246 (અ) ની કરભ 2 અન ે ધ ય 269 (અ) વાંવદન ે આંતય-ય જ્મ 

લે ય તથ  લ ભણજ્મ ભ ટે ક મદ ઘડલ ની પ્રલપ્રળષ્ટ ળન્ક્ત યૂી 
 ડે છે. 

પ્રશ્ન 2. જીએવટી શઠે કયાત્ર ઘટના શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ભ રન યુલઠ અન ે /અથલ  વેલ ઓ. વીજીએવટી અને 
એવજીએવટી ય જ્મની અંદયન ાં યુલઠ  ઉય તથ  આઈજીએવટી 
આંતય-ય જ્મ યૂલઠ  ઉય ર દલ ભ ાં આલળ.ે 

(જીએવટી/એવજીએવટી એક્ટની કરભ 791) તથ  આઈજીએવટી 
એક્ટની કરભ 4(1) શઠે લયે  રેલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 3. શુ ંડયલવથ િાર્જ દ્ધત ભાત્ર વેલાઓને જ રાગ ુડે છે ? 



ઈત્તય : ન . ક્રયલવગ ચ જૉ દ્પ્રત ફાંન ેભ ર અન ેવેલ ઓ યી  ડલ  
ય ર ગ ુડે છે. 

પ્રશ્ન 4. ન નોંધામેર લેાયીઓ ાવેથી ભાર ખયીદાલભાં અલે ત 
ળ ંવય થઇ ળકે છે ? 

ઈત્તય : ભ ર િ પ્તકત ગ, આઈટીવી િ પ્ત કયી ળકળ ેનક્રશ. લધભુ ાં, 
િ પ્તકત ગઓ કે જે યચન  મજન ઓ શઠે નોંધ મેર છે તે ક્રયલવગ 
ચ જૉ શઠે કય ચકૂલલ  ભ ટે જલ ફદ ય ફનળ.ે 

પ્રશ્ન 5. ભારના અદાન-પ્રદાન ફાફતભા,ં એટરે કે યેસ્કટયા ંવેલાઓ 

ભાટે વનાની ઘડડમાની અ-રે, ફે રગ-રગ વ્મલશાય 

શલાથી કયાત્ર થળે કે છી ભાત્ર મખુ્મ યુલઠાકાય કયાત્ર 

ફનળે ? 

ઈત્તય : ન . ઉય દળ ગલરે ક્રકસ્વ ભ ાં, ઉબકત  દ્વ ય  યેસ્ટય ાંને 
આલ ભ ાં આલરે ઘક્રડમ ન વમલશ ય સ્લતાંત્ર વમલશ ય ન  
ગણ મ કેભ કે તે ધાંધ ને વાંગત નથી. તે યેસ્ટય ાં દ્વ ય  યૂ   ડલ ભ ાં 
આલરે એલ  અંતગગત છે. તે, યેસ્ટય ાં દ્વ ય  યૂી  ડેર કય ત્ર 

ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 6. શુ,ં વ્મલશાય ધલના કયલાભા ં અલેર યૂલઠ ણ 

જીએવટીના યૂલઠા કામથકે્ષત્ર શઠે અલળે ? 



ઈત્તય : શ . ભ ત્ર એલ  ક્રકસ્વ ઓભ ાં કે જે ભ ર જીએવટી ક મદ ની 
અનસુભૂચ I શઠે લગીકૃત કયેર શમ. 

પ્રશ્ન 7. ભાર યૂલઠ ને /થલા વેલાઓના ં વ્મલશાયને કણ 

ધધસભૂિત કયી ળકળે ? 

ઈત્તય : જીએવટી ક ઉન્વીરની બર ભણ ઉય કેન્ર વયક ય અથલ  
ય જ્મ વયક ય વમલશ યને ભ ર યૂલઠ અને /અથલ  વેલ ઓને 
વાંરગ્ન અપ્રધસભુચત કયી ળકળ.ે 

પ્રશ્ન 8. શુ ં કયાત્ર વ્મસ્્ત યિના મજના શઠે ત્રણ લેાય 

રફંરૂભાથંી ભાત્ર એક વદં કયલા ભાટે મગ્મરૂ ગણાળે ? 

ઈત્તય : ન . યચન  મજન  દયેક લે ય રાંફરૂ/નોંધણીઓ જે 

અરગથી વભ ન PANથી વમન્ક્ત દ્વ ય  ભેલર શમ તેને જ ર ગ ુ

ડળ.ે 

પ્રશ્ન 9. કયાત્ર વ્મસ્્ત દ્વાયા અઅંતય-યાજ્મ યુલઠ અલાભા ં
અલે તેને યિના મજનાન રાબ ભી ળકે ? 

ઈત્તય : ન . યચન  મજન  ર ગ ુડલ ની ળયત જ એ છે કે કય ત્ર 

વમન્ક્ત આંતય-ય જ્મ યુલઠ આત ન શલ જઈએ. 

પ્રશ્ન 10. શુ ં યિના મજના (કમ્ઝીવન સ્કકીભ) શઠે કયાત્ર 

વ્મસ્્ત આનટુ કય ઈધાયી ળકે છે ? 



ઈત્તય : ન . યચન  મજન  શઠે કય ત્ર વમન્ક્ત ઇનટુ કય 

ઉધ યલ ને ર મક નથી. 

પ્રશ્ન 11. શુ ં કયાત્ર વ્મસ્્ત કે જે યિના મજના શઠે છે. તેની 
ાવેથી ગ્રાશક ખયીદી કયે ત તે યિના મજના કયને આનટુ કય 

ઈધાય તયીકે રઇ ળકે ? 

ઈત્તય : ન . જે ગ્ર શક કય ત્ર વમન્ક્ત કે જે યચન  મજન  શઠે છે 

તેની  વેથી ખયીદી કયે ત તે ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટને ર મક નથી. 
ક યણ કે યચન  મજન  યુલઠ ક ય કય-ફીર (ટેક્વ ઇનલઇવ) 

જાયી કયી ળકત નથી. 

પ્રશ્ન 12. શુ ંવયંુ્ ત યિના કય, ગ્રાશક ાવેથી એકત્રીત કયી ળકામ  

છે ? 

ઈત્તય : ન . યચન  મજન  શઠે કય ત્ર વમન્ક્ત ઉય કય એકત્રીત 

કયલ ન િપ્રતફાંધ છે. તેન અથગ એ થ મ છે કે યચન  મજન  
યુલઠ ક ય કય ભફર જાયી કયી ળકત નથી. 

પ્રશ્ન 13. યિના મજના (કમ્ઝીળન સ્કકીભ) શઠે કય બયલાના 
ધલકલ્ ભાટે થે્રળલ્ડ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : યચન  મજન  શઠે, ન ણ કીમ લગભ ાં એકાંદય લકય રૂ. 

ચ વ ર ખ શલ જઈએ. 



પ્રશ્ન 14. યિના મજનાની ાત્રતા નક્કી કયલા ભાટે „એકંદય 

લકય‟ની ગણતયી કેલી યીતે કયલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : ‗એકાંદય લકય‘ની ગણતયી કયલ ની ક મગ દ્પ્રત પ્રલબ ગ 

2(6)ભ ાં આેર છે. તદૌ  અનવુ ય ‗એકાંદય લકય‘ન અથગ ‗ફધ  
યુલઠ ની ક્રકિંભત‘ (કય ત્ર અન ે ભફનકય ત્ર યુલઠ  + છૂટ 

યુલઠ  + પ્રનક વ) અને જેભ ાંથી વીજીએવટી એક્ટ, એવજીએવટી 
એક્ટ અન ે આઈજીએવટી એક્ટ શઠે ર દેર કય, આલક યુલઠ  
ક્રકિંભત + યુલઠ  ક્રકિંભત કે જે ક્રયલવગ ચ જૉ શઠે કય ત્ર છે, ફ દ 

કયલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 15. કયાત્ર વ્મસ્્ત ળયત બગં કયે ને જે યિના મજના 
શઠે કય બયલાને ાત્ર નથી તેને શુ ંધળક્ષાત્ભક ડયણાભ બગલલા 
ડે ? 

ઈત્તય : કય ત્ર વમન્ક્ત કે જે યચન  મજન  ભ ટે ર મક નથી તે કય, 

વમ જ ચકૂલલ  જલ ફદ ય શળ ેઅન ેતદૌ  ઉય ાંત તેણે જભ  કયલ  
 ત્ર કય જેટરી જ યકભ દાંડ તયીકે જભ  કયલી ડળ.ે 

(એભજીએરન  પ્રલબ ગ 8(3)) 

પ્રશ્ન 16. યિના મજના શઠે રઘતુ્તભદય શુ ં સભુિત કયલાભા ં
અવ્મ છે ? 

ઈત્તય : 1% 



પ્રશ્ન 17. જ્માયે ભાર ને /થલા વેલાઓ ઈય વભગ્ર એકત્રીત 

કયન  ભફનળયતી વંણથ મસુ્્ત અલાભા ં અલી શમ ત, શુ ં
કયાત્ર વ્મસ્્તએ કય બયલ ડે ? 

ઈત્તય : ન . કય ત્ર વમન્ક્ત કે જે તેલ  ભ ર અથલ  વેલ ઓ યુી 
 ડત શમ ત તેલ  ભ ર અથલ  વેલ ઓ ઉય કય એકત્રીત કયી 
ળકત નથી. 

પ્રશ્ન 18. કય/લેય ભાપી શુ ંછે ?  

ઈત્તય : તેન ભતરફ કે, કયદ ત એ ભ ર ઉય કય બયલ ની 
પયજભ ાંથી ય શત આલ ન છે, જ્મ યે તે ભ ર ખલ ઈ જામ 

અથલ  કઈ ણ કુદયતી આપતભ ાં ન ળ  ભે. કય ભ પી એ ક મદ 
તથ  પ્રનમભ તશત ળયતને આપ્રધન છે. 

પ્રશ્ન 19. શુ ંભાપી જીએવટી કામદા શઠે નજુ્ઞાત છે ? 

ઈત્તય : શ . ભડેર જીએવટી ક મદ ની િસ્ત પ્રલત કરભ 11 ભ ર 

યુલઠ  ય કય ભ પીની યલ નગી આે છે. 

પ્રશ્ન 20. શુ ં ભાર યુલઠાની શરેા ં ગભુ થલા નષ્ટ ાભે ત 
ભાપીની ભજુંયી ભી ળકળે ? 

ઈત્તય : કય ભ પી ત્મ યે જ ર ગ ુ ડળ ે જ્મ યે ક મદ  મજુફ કય 

ચકૂલલ  ત્ર શમ એટરે કે કય ત્ર ઘટન  થઈ ચકૂી શમ અને 
ક મદ  અનવુ ય કય બયલ જરૂયી શમ. જીએવટી ક મદ  શઠે કય, 



ભ ર યુલઠ  ઉય ર ગ ુડે છે. જ્મ યે ભ ર યુલઠ  શરે ાં ગભુ 

અથલ  નષ્ટ  ભ ેત કય ત્ર ઘટન  કય બયલ  ભ ટે ઘટતી નથી. 
જેથી કયીને, કય ભ પીન િશ્ન ઉદ્ભલત નથી. 

પ્રશ્ન 21. દયેક કાયણવય ભાર ગભુ થામ તથા નષ્ટ ાભે ત, શુ ં
ભાપી ભી ળકે છે ? 

ઈત્તય : ન . સભુચત કરભ 11ન ાં વ દ  લ ાંચન આધ યે, ભ ત્ર એટર  
ક્રકસ્વ ઓભ ાં જ ભ પી ભળ ેજેભ ાં કે ભ ર યુલઠ ની ઉણ કુદયતી 
ક યણવય જ શમ. 

પ્રશ્ન 22. શુ ં ભડેર જીએવટી કામદ વક્ષભ વયકાયને જીએવટી 
કયભાથંી યુલઠાને મસુ્્ત અલાની વત્તા અે છે ? 

ઈત્તય : શ . ભડેર જીએવટી ક મદ ની ધ ય  10 શઠે કેન્ર અથલ  
ય જ્મ વયક ય, જીએવટી ક ઉન્વીરની બર ભણને આધ યે 

જીએવટી કયભ ાંથી યુલઠ ને વ ભ ન્મ યીતે અથલ  ળયતને 
આધીન મનુ્ક્ત આી ળકે છે. 
  



પ્રકયણ 3 

યજીસ્કરેળન (જંીકયણ) 

પ્રશ્ન 1. જીએવટી યજીસ્કરેળન રેલાના રાબ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : જીએવટી અનળુ વન શઠે યજીસ્રેળન રેલ થી ધાંધ થીઓને 
નીચે મજુફન ાં ર બ ભી ળકે. 

• ક મદ કીમ યીતે ભ ર અથલ  વપ્રલિવન ાં વપ્ર મય 

તયીકે ભ ન્મત  િ પ્ત થ મ છે. 

• ઇનટુ ભ ર અથલ  વપ્રલિવ ઉય બય મેર ટેક્વનુાં 
મગ્મ એક ઉન્ટીંગ થઈ ળકે જે ધાંધ થીન  ભ ર અથલ  
વેલ ન ાં વપ્ર મ અથલ  ફાંનેન ાં વપ્ર મ ખતે જીએવટી 
બયલ  ભ ટે ઉમગ થઈ ળકે. 

• ક મદ કીમ યીતે ત ની ખયીદી ઉય કય એકત્રીત 

કયલ  ભ ટે અપ્રધકૃત થઈ ળકે અન ે ભ ર અથલ  
વેલ ઓન ાં ખયીદદ ય અને િ પ્તકત ગઓને જીએવટી 
િેડીટ વ ય કયલ  ભ ટે અપ્રધકૃત. 

પ્રશ્ન 2. જીએવટી યજીસ્કરેળન લગય કઇ વ્મસ્્ત અઇટીવીન દાલ 
કયી ળકે ? 



ઈત્તય : ન . જીએવટીન ાં યજીસ્રેળન પ્રલન  કઈ વમન્ક્ત ન ત તેન  
ગ્ર શક  વેથી જીએવટી એકપ્રત્રત કયી ળકે ન ત તે ચકૂલરે  
જીએવટી કયની આઈટીવીન દ લ કયી ળકે. 

પ્રશ્ન 3. યજીસ્કરેળન (જંીકયણ)ની વયકાયક તાયીખ કઇ શળે ? 

ઈત્તય : જ્મ ાં યજીસ્રેળનની અયજી, વમન્ક્ત યજીસ્રેળન રેલ  ભ ટે 

જલ ફદ ય ફન ેછે, તેન ાં ત્રીવ ક્રદલવની અંદય યજૂ કયલ ભ ાં આલી 
છે ત્મ ાં યજીસ્રેળનની અવયક યક ત યીખ, તેભન  યજીસ્રેળનની 
જલ ફદ યી ફને તે ત યીખ યશળે.ે 

જ્મ ાં યજીસ્રેળનની અયજી, વમન્ક્ત દ્વ ય  તેભન ાં યજીસ્રેળન ભ ટે 

જલ ફદ ય ફન્મ ન ાં ત્રીવ ક્રદલવ છી યજૂ કયલ ભ ાં આલી છે, ત્મ ાં 
યજીવરેળનની અવયક યક ત યીખ યજીસ્રેળ આપ્મ ની ત યીખ 

ગણ ળ.ે 

Suo Moto યજીસ્રેળનન  ક્રકસ્વ ભ ાં એટરે કે સ્લરે્ચછ એ યજીસ્રેળન 

રેવુાં કે જ્મ ાં વમન્ક્ત અવયક યક મનુ્ક્ત ભમ ગદ ની અંદય શલ થી કય 

બયલ થી ભ પી િ પ્ત શમ ત્મ ાં, યજીસ્રેળનની અવયક યક ત યીખ, 

યજીસ્રેળનન ાં હુકભની ત યીખ યશળે.ે 

પ્રશ્ન 4. કઇ વ્મસ્્તઓ ભડેર જીએવટી કામદા શઠે યજીસ્કરેળન 

રેલા ભાટે જલાફદાય છે ? 

ઈત્તય : કઈ ણ વપ્ર મય જે બ યતભ ાં કઈ ણ જગ્મ એ કઈ 

ણ ધાંધ કયત ાં શમ અન ે તેનુાં કુર ટનગઓલય એક લગભ ાં 



અવયક યક મનુ્ક્ત ભમ ગદ થી લધી જામ, ત્મ યે ત ની જાતે 
યજીસ્ટય થલ  જલ ફદ ય ફને છે. જ કે, એભજીએરન ાં ળીડયરુ-III 

અનવુ ય ચક્કવ લગગની વમન્ક્તઓ અવયક યક મનુ્ક્તભમ ગદ ની 
અવય પ્રલન  ણ યજીસ્ટય થલ  ભ ટે જલ ફદ ય છે. 

એક ખેડૂત કય ત્ર વમન્ક્ત તયીકે ગણલ ભ ાં આલળનેક્રશ અન ે તે 

યજીસ્રેળન રેલ  ભ ટે જલ ફદ ય યશળે ે નક્રશ. (કરભ જી (1) 

અનવુ ય) 

પ્રશ્ન 5. કુર ટનથઓલય શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટીન ાં કરભ 2 (6) અનવુ ય કુર ટનગઓલયભ ાં 
નીચે મજુફની લલે્યનુ વભ લળે થ મ છે. 

(i) ફધ  કય ત્ર અન ેભફન-કય  ત્રન વપ્ર મ (યુલઠ) 

(ii) કયમકુ્ત વપ્ર મ (યુલઠ) 

(iii) ભ ર અથલ  વેલ ની પ્રનક વ (Export), વમન્ક્ત જે એક 

જ PAN ઉયથી થમેર શમ. 

ઉયની લેલ્યનુી ગણતયી આખ  બ યતન ાં ધયણે થળે જેભ ાં 
(જીએવટી, એવજીએવટી તથ  આઈજીએવટી શઠે)ન ાં કયન 
વભ લળે થળ ેનક્રશ. 



કુર ટનગઓલયભ ાં ઇનલડગ વપ્ર મની ક્રકિંભત તથ  વેલ  વપ્ર મની 
ક્રકિંભત જેભ ાં RCM ધયણે કય  ત્ર થત શમ તેન વભ લળે થળ ે

નક્રશ. 

પ્રશ્ન 6. એલા કમા ડકસ્કવાઓ છે જેભા ંયજીસ્કરેળન પયજીમાત છે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં ળીડયરુ IIIન ાં ેયેગ્ર પ 5 િભ ણે 
નીચે દળ ગલરે વમદુ મન ાં વમન્ક્તઓએ, અવયક યક મનુ્ક્ત 

ભમ ગદ ની અવય પ્રલન  યજીસ્ટય થલ નુાં પયજીમ ત છે. 

(a) એલી વમન્ક્તઓ જે આંતય ય જ્મ કય ત્ર વપ્ર મ કયે 

છે. 

(b) યચયુણ કય ત્ર વમન્ક્તઓ 

(c) એલી વમન્ક્તઓ જેને RCM શઠે કય ચકુલલ ન થ મ 

છે. 

(d) ભફન-પ્રનલ વી કય ત્ર વમન્ક્તઓ 

(e) એલી વમન્ક્તઓ જેઓને કરભ 37 અનવુ ય કય ત્ર 

કયલ જરૂયી ફને છે. 

(f) એલી વમન્ક્તઓ જે એક એજન્ટ અથલ  અન્મ કઈ યીતે, 
ફીજા યજીસ્ટડગ કય ત્ર વમન્ક્તઓ લતી ભ ર/વેલ  
વપ્ર મ કયે છે. 

(g) ઇનટુ વપ્રલિવ ક્રડસ્રીલયટુય 



(h) એલી વમન્ક્તઓ જે બ્ર ન્ડેડ વપ્રલિવ પ્રવલ મન ાં ભ ર/વેલ  
E-Commerce Operation ભ યપતે વપ્ર મ કયે છે. 

(i) દયેક ઇરેક્રૉપ્રનક્વ કભવગ ઓયેટય. 

(j) દયેક એગ્રીગેટય જે ત ન  બ્ર ન્ડ નેભ અથલ  રેડનેભ 

શઠે વેલ ઓ વપ્ર મ કયે છે. 

(k) ફીજા કેટર ક વમન્ક્તઓ અથલ  વમન્ક્તઓન  વમશૂ કે 

જે ક ઉન્વીરની બર ભણ અનવુ ય કેન્ર વયક ય 

અથલ  ય જ્મ વયક ય તયપથી સભુચત કયલ ભ ાં આલ.ે 

પ્રશ્ન 7. ભડેર જીએવટી કામદા નવુાય યજીસ્કરેળન રેલા ભાટેની 
વભમભમાથદા શુ ંછે ? 

ઈત્તય : કઈ ણ વમન્ક્ત જ્મ યે યજીસ્રેળન રેલ  ભ ટે જલ ફદ ય 

ફને છે તેન ાં ત્રીવ ક્રદલવની અંદય, ઠય લરે ળયતન ેઆધીન તથ  
સચૂવમ  અનવુ ય, યજીસ્રેળન રેવુાં જરૂયી ફને છે. 

પ્રશ્ન 8. કઇ એક વ્મસ્્ત ધલધલધ યાજ્મભા ં એક જ PAN શઠે 

વિંારન કયતી શમ, તે એક જ યજીસ્કરેળન વાથે કાભ કયી ળકે છે ? 

ઈત્તય : ન . દયેક વમન્ક્ત જે યજીસ્રેળન ભ ટે જલ ફદ ય શમ તેભણે 
દયેક ય જ્મભ ાં જ્મ ાં તે ધાંધ નુાં વાંચ રન થતુાં શમ, ત્મ ાં અરગ 

યજીસ્રેળન રેવુાં જરૂયી છે. અન ે તેઓ ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં 



કરભ (19)ન ાં વફ-કરભ (i) અનવુ ય જીએવટી બયલ  ભ ટે 

જલ ફદ ય છે. 

પ્રશ્ન 9. કઇ વ્મસ્્ત એક જ યાજ્મભા ંએકથી લધ ુભફઝનેવ લટીકલ્વ 

ધયાલતી શમ, તે રગ રગ યજીસ્કરેળન રઇ ળકે ? 

ઈત્તય : શ . કરભ (1g)ન ાં વફ-કરભ (i) અનવુ ય જીએવટી બયલ  
ભ ટે જલ ફદ ય છે. 

પ્રશ્ન 10. કઇ વ્મસ્્ત એક જ યાજ્મભા ં એકથી લધ ુ ભફઝનેવ 

લડટિકલ્વ ધયાલતી શમ, તે રગ રગ યજીસ્કરેળન રઇ ળકે ? 

ઈત્તય : શ . કરભ (1g)ન ાં વફ-કરભ (3) અનવુ ય, એ વમન્ક્ત જે 

ળીડયરુ-III અંતગગત યજીસ્રેળન રેલ   ત્ર ન શમ, તે ત ે

સ્લરે્ચછ એ યજીસ્રેળન રઈ ળકે છે અને યજીસ્ટડગ કય ત્ર વમન્ક્તને 
ર ગ ુડત  તભ ભ િ લધ ન, આલ  વમન્ક્તને ર ગ ુડળ.ે 

પ્રશ્ન 11. યજીસ્કરેળન ભૈલલા ભાટે PAN નફંય ધયાલલ પયજજમાત  

છે ? 

ઈત્તય : શા. ભડેર જીએવટી કામદાના ંકરભ-1g પ્રભાણે યજીસ્કરેળન 

એ્ટ, 1961 (43 of 1961)ના ંકામદા નવુાય આસ્કય ુથમેર PAN 

નફંય શલ જરૂયી છે. 

આભ છત ાં, ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં કરભ 1h(4A) અનવુ ય 

નન-યેવીડેન્ટ કય ત્ર વમન્ક્ત, જેને યજીસ્રેળન ર બ અન્મ 



દસ્ત લેજ જે િભ ણીત કયલ ભ ાં આલળ ેતેન ાં આધ યે ભળ ેઅને 
તેઓ ભ ટે PAN પયજજમ ત નથી. 

પ્રશ્ન 12. અ કામદા શઠે ડડાટથ ભેન્દ્ટ વફંધંધત ધધકાયી દ્વાયા કઇ 

વ્મસ્્તને યજીસ્કરેળન ભાટે Suo moto કામથલાશી કયી ળકે ? 

ઈત્તય : શ . કરભ (1g)ન ાં વફ કરભ (5) િભ ણે જ્મ યે કઈ વમન્ક્ત 

જે આ ક મદ  શઠે યજીસ્રેળન રેલ  ભ ટે  ત્ર શમ અને 
યજીસ્રેળન રેલ ભ ાં પ્રનષ્પ ગમેર શમ, ત્મ યે વાંફાંપ્રધત અપ્રધક યી, 
ભડેર જીએવટી ક મદ  અંતગગત રેલ ત  અથલ  રઈ ળક ત  
કઈણ ગર , અથલ  વાંફાંપ્રધત વભમે ર ગ ુ કઈ ણ અન્મ 

ક મદ ન ાં ક્ષ ત પ્રલન , સભૂચત કયેર  િ લધ ન અનવુ ય આલ  
વમન્ક્તને યજીસ્ટય કયલ  ભ ટે ક મગલ શી કયી ળકે. 

પ્રશ્ન 13. શુ ંવફંધંધત/ઈભિત ધધકાયી યજીસ્કરેળનની યજી નકાયી 
ળકે ? 

ઈત્તય : શ . ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં વફ-કરભ (7) અનવુ ય 

ઉભચત અપ્રધક યી જરૂયી અત્મ મન ફ દ યજીસ્રેળનની અયજી નક યી 
ળકે. આભ છત ાં એવુાં ણ સચૂલલ ભ ાં આવયુાં છે કે કરભ (1g)ન ાં 
વફ કરભ (8) અનવુ ય ઉભચત અપ્રધક યી ‗ક યણ દળ ગલ સચૂન ‘ની 
નક્રટવ આપ્મ  પ્રલન  કે તે વમન્ક્તન ેવ ાંબલ ની ઉભચત તક આપ્મ  
પ્રલન , યજીસ્રેળનની અયજી અથલ  યપુ્રનક આઇડેન્ટીપીકેળન નાંફય 

આલ નુાં નક યી ળકે નક્રશ. 



 
પ્રશ્ન 14. શુ ંકઇ વ્મસ્્તને અલાભા ંઅલેર યજીસ્કરેળન કામભી છે 

? 

ઈત્તય : શ . જ યજીસ્રેળન વટીક્રપકેટ વયન્ડય ન કયેર શમ, યદ 

કયલ ભ ાં ન આવયુાં શમ,  છાં રેલ ભ ાં ન આવયુાં શમ કે ફયખ સ્ત 

કયલ ભ ાં ન આલરે શમ ત એકલ ય આલ ભ ાં આલરે યજીસ્રેળન 

ક મભી છે. 

પ્રશ્ન 15. ભડેર જીએવટી કામદા નવુાય UN ના ં ધલબાગને 

યજીસ્કરેળન રેવુ ંજરૂયી છે ? 

ઈત્તય : UN ન ાં દયેક પ્રલબ ગ, લ રીન  દૂત લ વ, પ્રલદેળી દૂત લ વ 

અને સચુીત કયેર  અન્મ વમન્ક્તઓન ાં વમશૂને જીએવટી ટગર 

અંતગગત યનુીક આઈડેન્ટીપીકેળન નાંફય રેલ  જરૂયી છે. આલ  IOનુાં 
ફાંધ યણ દયેક ય જ્મભ ાં વભ ન યશળે ે અન ે જીએવટીએન િભ ણે 
અનુ રન યશળે,ે તથ  કેન્ર અન ેય જ્મ ભ ટે વભ ન યશળે.ે આલ  
UIN તેભણે કયેર  કયત ાં યીપાંટ ભ ટે જચરૂયી યશળે ેતથ  જીએવટી 
પ્રનમભભ ાં સભુચત કયેર  ફીજા કઈ શતે ુભ ટે ણ જરૂયી યશળે.ે 

પ્રશ્ન 16. UN વસં્કથાઓને વપ્રામ કયતા કયાત્ર વ્મસ્્તઓની 
જલાફદાયીઓ શુ ંયશળેે ? 

ઈત્તય : આલી વાંસ્થ ઓને વપ્ર મ કયત  કય ત્ર વમન્ક્તઓથી તે 

અેભક્ષત છે કે તેઓ ત ન  ઇનલઇવ ઉય UIN દળ ગલ ે અને 



આલ  વપ્ર મન ે ફીજા કય ત્ર વમન્ક્તન ે વપ્ર મ તયીકે ગણ ે

(B2B) અન ેવાંફાંપ્રધત ઇનલઇવ તે વપ્ર મય અરડ કયે. 
  



પ્રશ્ન 17. વયકાયી વસં્કથાઓને યજીસ્કરેળન રેવુ ંજરૂયી છે ? 

ઈત્તય : વાંફાંપ્રધત ય જ્મ કય અપ્રધક ય દ્વ ય  જીએવટી ટગર દ્વ ય  
વયક યી વાંસ્થ ઓ/PSUને યનુીક આઈડી નાંફય આલ ભ ાં આલળે 
જે તેભન ાં જીએવટી ભ રન ાં વપ્ર મ ભ ટે નક્રશ ણ આંતય-ય જ્મ 

ખયીદી કયલ  ભ ટે 

પ્રશ્ન 18. યચયૂણ કયાત્ર વ્મસ્્ત કેટરા છે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં કરભ 2 (21)ભ ાં યચયૂણ 

કય ત્ર વમન્ક્તની વમ ખ્મ  આેર છે. એટરે કે એલી વમન્ક્તઓ જે 

ક્ય યેક જ કય ત્ર અપ્રધક યીઓ ભ ાં વદ  કયત  શમ, જ્મ ાં તેનુાં 
ધાંધ કીમ ચક્કવ જગ્મ  ન શમ. 

પ્રશ્ન 19. ભફન ધનલાવી બાયતીમ (નન-યેધવડેન્દ્ટ) કયાત્ર વ્મસ્્ત  

કણ છે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં કરભ 2 (6g) અનવુ ય વેલ  
કય ત્ર વમન્ક્ત જે બ યતની ફશ ય યશ ે છે અને ક્ય યેક જ દેળભ  
આલીને વદ  કયે છે ણ જેભનુાં લે ય વાંફાંધી કઈ ચક્કવ સ્થ ન 

બ યતભ ાં નથી, તે નન-યેપ્રવડેન્ટ (ફીન પ્રનલ વી બ યતીમ) કય ત્ર 

વમન્ક્ત છે. 



પ્રશ્ન 20. યચયૂણ કયાત્ર વ્મસ્્ત ને નન-યેધવડેન્દ્ટ કયાત્ર 

વ્મસ્્તઓને ાતા યજીસ્કરેળન સ્રટીડપકેટની પ્રભાભણત 

વભમભમાથદા શુ ંછે ? 

ઈત્તય : યચયૂણ કય ત્ર વમન્ક્ત અને નન-યેપ્રવડેન્ટ કય ત્ર 

વમન્ક્તઓને અ ત  યજીસ્રેળન વટીક્રપકેટ, યજીસ્રેળનની 
અવયક યક ત યીખથી 90 ક્રદલવ ભ ટે િભ ભણત યેળ.ે આભ છત ાં, 
સભૂચત અપ્રધક યી આલ  કય ત્ર વમન્ક્તની પ્રલનાંતીથી આ 

વભમભમ ગદ , 90 ક્રદલવ થી લધતે નક્રશ તેલી યીતે, લધ ુ90 ક્રદલવ 

ભ ટે લધ યી ળકે. 

પ્રશ્ન 21. શુ ંયચયુણ કયાત્ર વ્મસ્્ત ને નન-યેધવડેન્દ્ટ કયાત્ર 

વ્મસ્્તને યજીસ્કરેળન રેતા વભમે કઇ એડલાન્દ્વ કય બયલાન  
શમ છે ? 

ઈત્તય : શ . જ્મ યે વ ભ ન્મ કય ત્ર વમન્ક્તને યજીસ્રેળન રેત  
વભમે કઈ ણ િક યન ાં ન ણ ાંની ક્રડઝીટ કયલ ની શતી નથી, 
ત્મ યે યચયુણ કય ત્ર વમન્ક્ત અને નન-યેપ્રવડેન્ટ કય ત્ર વમન્ક્ત 

ભ ટે કરભ (1g)ની વફ કરભ (i) િભ ણે યજીસ્રેળનની અયજી જભ  
કય લતી લખતે, યજીસ્રેળન જે વભમભમ ગદ  ભ ટે આલશ્મક શમ તે 

વભમગ   ભ ટે અંદ જીત કયતી યકભની વભ ન યકભ જભ  
કય લલી જયયી છે. જ યજીસ્રેળન ળરૂઆતન ાં 90 ક્રદલવથી લધ ુ

રાંફ લલ ભ ાં આલ ે ત, આ લધ ય ન ાં વભમગ ર  દયમ્મ નનન ાં 



અંદ જીત કયની યકભ, ની વભ ન યકભ એડલ ન્વભ ાં બયલ ની 
યશળે.ે 

પ્રશ્ન 22. શુ ંયજીસ્કરેળન વડટિડપકેટભા ંસધુાયા ળક્ય છે ? 

ઈત્તય : શ . કરભ 20 િભ ણે સભૂચત અપ્રધક યી, યજીસ્રન્ટની આેરી 
ક્રશતીન  આધ યે અથલ  ત ત ે વત્મ ન કયેર ભ ક્રશતીન  
આધ યે યજીસ્રેળનભ ાં સધુ ય  ભાંજૂય અથલ  ત નક યી ળકે, જે 

સભુચત વભમભમ ગદ  અન ે ... સભુચત યીતે શળ.ે અશીંમ  ખ વ નોંધ 

રેલી કે આલી ચક્કવ અન ે ભશત્ત્લની ભ ક્રશતી ભ ટે જ સભુચત 

અપ્રધક યીની યલ નગી આલ  સધુ ય  ભ ટે જરૂયી શળ,ે જ્મયે 

ફ કીન  સધુ ય  યજીસ્રન્ટ ત ની જાતે કયી ળકળ.ે 

પ્રશ્ન 23. શુ ંયજીસ્કરેળન વડટિડપકેટનુ ંયદ્દીકયણ સ્કલીકામથ છે ? 

ઈત્તય : શ . ભડેર જીએવટી ક મદ  અપ્રધપ્રનમભ 21 મજુફ આ 

ક મદ ભેં અ મેર યજીસ્રેળન, ઉભચત અપ્રધક યી દ્વ ય  આ 

અપ્રધપ્રનમભભ ાં દળ ગલરે વાંજગભ ાં યદ થઈ ળકે છે. મગ્મ અપ્રધક યી 
ત ની ક મગલ શી દ્વ ય  અથલ  ત કય ત્ર વમન્ક્ત, કે તેન  મતૃ્ય ુ

છી તેન  ક મદ કીમ લ યવદ ય, દ્વ ય , ઉભચત યીતે કયેરી 
અયજીન ાં અનવુાંધ નભ ાં, યજીસ્રેળન યદ કયી ળકે છે, જે આ 

અપ્રધપ્રનમભભ ાં દવ ગલરે વભમભમ ગદ ઓ યીત િભ ણે થઈ ળકે છે. 

પ્રશ્ન 24. શુ ં વીજીએવટી કામદાભા ં યજીસ્કરેળન યદ થામ ત તેન 
થથ એ થામ કે તે એવજીએવટી કામદાભા ંણ યદ થમેર છે ? 



ઈત્તય : શ . એક ક મદ  અન્લમે (જેભ કે વીજીએવટી ક મદ) 
યજીસ્રેળન યદ થ મ ત તે અન્મ ક મદ  (જેભ કે એવજીએવટી 
ક મદ) શઠે ણ યજીસ્રેળન યદ થમેર છે તેભ ગણલ ભ ાં આલળ.ે 

(કરભ 21(6)). 

પ્રશ્ન 25. શુ ંમગ્મ ધધકાયી જાતે યજીસ્કરેળન યદ કયી ળકે ? 

ઈત્તય : શ . ભડેર જીએવટી ક મદ ન  કરભ 21(2) ભ ાં ચક્કવ 

કયેર વાંજગ શઠે મગ્મ અપ્રધક યી ત ની જાતે યજીસ્રેળન યદ 

કયી ળકે. આલ  વાંજગભ ાં વાંગ છ ભક્રશન  સધુી યીટનગ ન બયવુાં 
(વ ભ ન્મ કય ત્ર વમન્ક્ત) અથલ  ત્રણ ભક્રશન  સધુી યીટગન ન બયવુાં 
(disam કય ત્ર વમન્ક્ત) અથલ  ત યજીસ્રેળનની ત યીખથી 6 

ભ વ સધુી ધાંધ ની ળરૂઆત ન કયલી, તેન વભ લળે થ મ છે. આભ 

છત ાં, યજીસ્રેળન યદ કયત  શરે  મગ્મ અપ્રધક યીએ કુદયતી 
ન્મ મન  પ્રવદ્ ાંતને અનવુયલ  જઈએ. 

પ્રશ્ન 26. જ યજીસ્કરેળન ખયાફ આચ્છાળસ્્ત, .......... થલા કઇ 

વાિી શકીકત છુાલીને ભેલેુ ંશમ ત શુ ંથઇ ળકે ? 

ઈત્તય : આલ  વાંજગભ ાં કરભ 21(3) અનવુ ય, મગ્મ અપ્રધક યી 
દ્વ ય  યજીસ્રેળન  છરી અવયથી યદ થઈ ળકે. 

પ્રશ્ન 27. ભડેર જીએવટી કામદા શઠે જુદી જુદી વેલાઓ ભાટે એક 

કેન્દ્રલતી યજીસ્કરેળન રેલાનુ ંળક્ય છે ? 



ઈત્તય : ન . 

પ્રશ્ન 28. જ કઇ કયદાતાને એક જ યાજ્મભા ં જુદા જુદા ભફઝનેવ 

લટીકલ્વ શમ ત, તેને દયેક લટીકર ભાટે જુદુ યજીસ્કરેળન રેવુ ં 
જઇએ ? 

ઈત્તય : ન . યાંત ુ કયદ ત ને ભડેર જીએવટીન ાં કરભ 19(2) 

અનવુ ય એક ય જ્મભ ાં અરગ ભફઝનેવ લટીકલ્વને સ્લતાંત્ર યીતે 
યજીસ્ટય કય લલ ન પ્રલકલ્ છે. 

પ્રશ્ન 29. ISOL કેટરા ંછે ? 

ઈત્તય : ISOન અથગ ઇનટુ વપ્રલિવ ક્રડસ્રીલયટુય થ મ છે, જે ભડેર 

જીએવટી ક મ દની કરભ 2 (56)ભ ાં વમ ખ્મ  કયેર છે. આ મૂભતૂ 

યીતે ઇનટુ વેલ ઓન ાં ભેલલ  ભ ટે, કય ત્ર ઇનલઇવ િ પ્ત 

કયન યી એક ઓક્રપવ છે જે આગ વપ્ર મ યનુીટને અનરુૂ યીતે 
િેક્રડટની લશેંચણી કયે છે. 

પ્રશ્ન 30. શુ ં ISOને ISD લતથભાન કયદાતાનાં યજીસ્કરેળન કયતા 
રગ યીતે યજીસ્કરેળન કયાલવુ ંજરૂયી છે ? 

ઈત્તય : શ . આઈએવડી યજીસ્રેળન કયદ ત ની એક ઓક્રપવ ભ ટે છે 

જે વ ભ ન્મ યજીસ્રેળનથી અરગ છે. 

પ્રશ્ન 31. એક કયદાતાને એકથી લધ ુISD શઇ ળકે ? 



ઈત્તય : શ . એક કયદ ત ની જચદુી જુદી ઓક્રપવ, અરગ ISD 

યજીસ્રેળન ભ ટે અયજી કયી ળકે. 

પ્રશ્ન 32. એક ભફઝનેવના રાન્દ્વપય ભાટે શુ ંજલાફદાયી (યજીસ્કરેળન 

વફંધંી) શઇ ળકે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં ળીડયરુ 3 િભ ણે, જેને ફીઝનેવ 

ર ન્વપય થ મ છે તે અથલ  અનગુ ભી, આલ  ર ન્વપય અથલ  
ઉિય પ્રધક ની અવયથી, યજીસ્ટય થલ  ભ ટે જલ ફદ ય યશળે ેઅને 
તેન ેઅવયક યક ત યીખથી નવુાં યજીસ્રેળન રેલ નુાં યશળે.ે 

પ્રશ્ન 33. ળે તભાભ કયદાતાઓ / ડીરય જે શારના ં વેન્દ્રર 

એ્વાઆઝ વધલિવ ટે્વના ં કામદા શઠે યજીસ્કટડથ  છે તેઓને નવુ ં
યજીસ્કરેળન રેલાનુ ંયશળેે ? 

ઈત્તય : ન . જીએવટીએન આલ  ફધ  જ કયદ ત ઓ/ડીરયન ે

જીએવટી નેટલકગ  ઉય સ્થ ાંતય કયળ,ે અને જીએવટીઆઈએન 

નાંફય તથ   વલડગ ઇસ્ય ુ કયવે. તેઓને યજીસ્રેળન ભ ટે જરૂયી 
ફધ  જ દસ્ત લજે અને ભ ક્રશતી પ્રનમતત વભમગ  ભ ાં આલ  
ભ ટે જણ લ ળ.ે આભ કયલ ભ ાં પ્રનષ્પ જલ થી જીએવટીઆઈએન 

નાંફય યદ કયલ નુાં ક્રયણ ભ આી ળકે. 

વપ્રલિવ ટેક્વન ાં કયદ ત ઓ જે કેન્રીમ યજીસ્રેળન ધય લ ેછે તેઓએ 

વાંફાંપ્રધત ય જ્મભ ાં જ્મ ાં તેભન ધાંધ શમ ત્મ ાં નલવેયથી અયજી 

કયલ ની યશળે.ે 



પ્રશ્ન 34. શુ ં જફલકથ  કયનાયાઓએ પયજીમાત યજીસ્કરેળન રેવુ ં 
ડળે ? 

ઈત્તય : ન . ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં કરભ 43A િભ ણે આલી 
કઈ ળયત નથી. 

પ્રશ્ન 35. જફલકથયના ં ધધંાના સ્કથેથી ભાર વપ્રામ કયલાની 
યલાનગી ભી ળકે ? 

ઈત્તય : શ . યાંત ુપક્ત એલ  ક્રકસ્વ ભ ાં જ્મ ાં જફલકગય યજીસ્ટડગ શમ 

અને મખુ્મ ભફઝનેવ, જફલકગયન ાં ધાંધ ન  સ્થને ત ન  
લધ ય ન ાં ધાંધ ન ાં સ્થ તયીકે જાશયે કયે. 

પ્રશ્ન 36. શુ ં યજીસ્કરેળનના ં વભમે કયદાતાએ તેના ં ધધંાન ફધા 
સ્કથને જાશયે કયલા જઇએ ? 

ઈત્તય : શ . ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં કરભ 2(78) અને 2(75) ભ ાં 
મખુ્મ ધાંધ નુાં સ્થ અન ે ધાંધ ન  સ્થને અરગ અરગ યીતે 
વમ ખ્મ  કયેર છે. કયદ ત એ યજીસ્રેળન પભગભ ાં મખુ્મ ધાંધ નુાં સ્થ 

તથ  લધ ય ન ાં ધાંધ ન ાં સ્થની ભ ક્રશતી જાશયે કયલી ડળ.ે 

પ્રશ્ન 37. નાના ડીરય થલા ડીરય જેભની ાવે IT આન્દ્ફ્રાસ્કર્િય 

ન શમ તેભની સધુલધા ભાટે કઇ વીસ્કટભ ફનાલલાભા ંઅલી છે ?  



ઈત્તય : એલ  કયદ ત ઓ જે આઈટી ની વ ભ ન્મ વભજ નથી 
ધય લત  તેભની જરૂક્રયમ તને ધ્મ ભ ાં ય ખીને નીચે મજુફની 
વગલડ ઉરલધ કય લલ ભ ાં આલળ.ે 

ટે્વ યીટનથ ધપ્રેયય (TRP) : એક કય ત્ર વમન્ક્ત ત ની 
યજીસ્રેળનની અયજી/યીટનગ ત ની જાત ે ફન લી ળકે, અથલ  
વશ મ ભ ટે TRP કય ત્ર વમન્ક્ત દ્વ ય  તેને યૂી ડ મેરી ભ ક્રશતી 
ઉયથી યજીસ્રેળન દસ્ત લેજ/યીટનગ ફન લળ.ે દ્વ ય  તૈમ ય 

કય મેર  પમ્વગભ ાં દળ ગલરેી ભ ક્રશતીની વત્મત ની ક નનૂી 
જલ ફદ યી ભ ત્ર કયદ ત  વમન્ક્તની જ યશળે,ે અન ે કઈણ ભરૂ 

અથલ  અવત્મ ભ ક્રશતી ભ ટે TRP જલ ફદ ય યશળે ેનક્રશ. 

સધુલધા કેન્દ્ર/પેવીરીટેળન વેન્દ્ટય (F) : તે કયદ ત  દ્વ ય  અ મેર 

અને અપ્રધકૃત વમન્ક્ત દ્વ ય  વશી કયેર પમ્વગ અન ે દસ્ત લેજને 
ડીજીટર ઇઝેળન/અરડીંગ કયલ  ભ ટે જલ ફદ ય યશળે.ે FCન ાં 
ID અન ે વલડગની ભદદથી કભન ટગર ઉય ભ ક્રશતી અરડ 

કમ ગ ફ દ, સ્લીકૃપ્રતનુાં એક પ્રિન્ટ આઉટ રેલ ભ ાં આલળ,ે જે FC દ્વ ય  
વ ઇન કમ ગ ફ દ કયદ ત  વમન્ક્તને તેન  યેકડગ ય ખલ  ભ ટે 

આલ ભ ાં આલળ.ે FC અપ્રધકૃત શસ્ત ક્ષયીત વમન્ક્ત દ્વ ય  વશી 
કયેર વભયી ળીટ સ્કેન તથ  અરડ કયળ.ે  



 
પ્રશ્ન 38. જીએવટીએન યજીસ્કરેળનભા ં ડીજીટર વીગ્નેિયની કઇ 

સધુલધા છે ? 

ઈત્તય : કયદ ત  ભ ટે ભ ન્મ ડીજીટર શસ્ત ક્ષય દ્વ ય  વશી કયેર યજી 

આલ ન પ્રલકલ્ યશળે ે (જ કયદ ત  ભ ટે અન્મ કઈ િચરીત 

ક મદ  શઠે DSC ભેલલી જરૂયી છે ત છી તેણે ત ની 
યજીસ્રેળનની અયજી તેભજ લ યીને યજૂ કયલી ડળ)ે ફીજા, કે 

જેઓ  વે જીડીટર શસ્ત ક્ષય નથી, તેભન  ભ ટે લકૈલ્ીક 

દ્પ્રતઓ, જીએવટી યજીસ્રેળનન ાં પ્રનમભ શઠે આલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 39. ઓનરાઇન યજી ય ધનણથમ ભાટે વભમભમાથદા શુ ંછે ? 

ઈત્તય : જ ભ ક્રશતી અને અરડ કયેર  દસ્ત લેજ પ્રનમભ અનવુ ય 

જણ મ ત, ય જ્મ અને કેન્રીમ વિ લ  ઓએ અયજી ભેજૂય કયી, 
ત્રણ વ ભ ન્મ ક ભક જન ાં ક્રદલવ દયભભમ ન, આ ભાંજૂયી કભન 

ટગર ય જણ લલ ની યશળે.ે આ ટગર છી આભેે યજીસ્રેળન 

વટીક્રપકેટ ેદ  કયળ.ે જ ત્રણ વ ભ ન્મ ક ભક જન ાં ક્રદલવ દયમ્મ ન 

કઈ ણ ક્ષપ્રત, ય જ્મ અથલ  કેન્રીમ વિ લ  ઓ તયથી 
અયજદ યને જણ લલ ભ ાં ન આલ,ે આ યજીસ્રેળન આઆ ભી 
ગમેર છે તેભ ભ ની રેલ ભ ાં આલળ.ે (ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં 
કરભ 19(9) અન ે ટગર આભેે યજીસ્રેળન વટીક્રપકેટ ેદ  
કયળ.ે  



પ્રશ્ન 40. જ ઓનરાઆન યજીભા ં ્લેયી દળાથલાભા ં અલે ત 
યજદાય ભાટે .......... ભાટેની વભમભમાથદા શુ ંશળે ? 

ઈત્તય : જ વત્મ નની િક્રિમ  દયમ્મ ન કઈ એક કય વિ લ   
તયપથી કઈ ક્લયેી દળ ગલ લભેં આલ ે અથલ  કઈ ભરૂ ધ્મ નભ ાં 
આલ,ે ત ત્રણ વ ભ ન્મ ક ભક જને દપ્રલવ દયમ્મ ન તે જીએવટી 
કભન ટગર દ્વ ય  અયજદ યને તથ  કય વિ લ  ઓને 
જણ લલ ની યશળે.ે અયજદ ય વાંફાંપ્રધત કય વિ લ   દ્વ ય  
જણ લરે વભમભ ાં તે ક્લયેીન જલ ફ આળે/ભરૂ સધુ યળ.ે 

(વ ભ ન્મ યીતે આ વભમભમ ગદ  વ ત ક્રદલવની યશળે)ે. વાંફાંપ્રધત 

કય વિ લ  ને લધ ય ન  દસ્ત લજે અથલ  સ્ષ્ટત  ભલ્મ  ફ દ, 

વ ત વ ભ ન્મ ક ભક જન ાં ક્રદલવભ ાં જલ ફ આળ.ે 

પ્રશ્ન 41. યજીસ્કરેળનની આનકાયની પ્રડક્રમા શુ ંછે ? 

ઈત્તય : જ કઈ ક્રકસ્વ ભ ાં યજીસ્રેળન ઇનક યલ ભ ાં આલ ે ત 
અયજદ યને તેન ાં ક યણ સ્ીકીંગ ઓડગય ભ યપતે જણ લલ ભ ાં 
આલળ.ે અયજદ યને વિ લ  ન ાં આ પ્રનણગમ વ ભે અીર 

કયલ ન શક યશળે.ે ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં કરભ 19ન ાં વફ 

કરભ (10) િભ ણે કઈ ણ એક વિ લ   (જેભ કે 

વીજીએવટી/એવજીએવટી ક મદ  અંદય) દ્વ ય  નક ય મેર અયજી, 

ફીજા વિ લ   (જેભ કે એવજીએવટી/વીજીએવટી ક મદ  શઠે) 

દ્વ ય  ણ તે અયજી યજીસ્રેળન ભ ટે નક ય મેરી ગણ ળ.ે 



પ્રશ્ન 42. યજીના ં ધનકાર વફંધંી કઇ જાણકાયી અલાભા ં 
અલળે ? 

ઈત્તય : જીએવટી કભન ટગર તયપથી e-mail અને SMS દ્વ ય  
અયજદ યને તેની યજીસ્રેળન અયજીની પ લણી અથલ  
અસ્લીક યની ભ ક્રશતી આલ ભ ાં આલળ.ે અયજદ યને આ તફકે્ક 

ક્ષેત્ર પ્રધક યની પ્રલગત ણ જાણ કયલ ભ ાં આલળે. 

પ્રશ્ન 43. યજીસ્કરેળન વડટિડપકેટ જીએવટી-ટથર ઈયથી ડાઈનરડ 

કયી ળકાળે ? 

ઈત્તય : જ યજીસ્રેળન આલ ભ ાં આલ ે ત, અયજદ ય જીએવટી-
ટગર ઉયથી યજીસ્રેળન વટીક્રપકેટ ડ ઉનરડ કયી ળકળ.ે 

 
  



પ્રકયણ 4 

યુલઠા (વપ્રામ)ન થથ ને વ્મા 

પ્રશ્ન 1. જીએવટી શઠે કયાત્ર ઘટના ક્યાયે ફની કશલેામ ? 

ઈત્તય : જીએવટી શઠે ભ ર કે વેલ  કઈ અલજે શઠે ધાંધ ન  
વ તત્મ (પ્રલક વ) ભ ટે યૂી ડ મ તે કય ત્ર ઘટન  છે. શ રન  
ઉત્ દન, લચે ણ કે વેલ ઓ વાંફાંપ્રધત અયક્ષ લયે ન  ક મદ  
શઠેની કય ત્ર ઘટન ઓ વપ્ર મભ ાં વભ ઈ જામ છે. 

પ્રશ્ન 2. „વપ્રામ‟ન શુ ંથથ છે ? 

ઈત્તય : ‗વપ્ર મ‘ન અથગ ખફૂ જ વમ ક અન ેતેભ ાં વમન્ક્ત દ્વ ય  
થત  દયેક િક યન  ભ રન વપ્ર મ અને /અથલ  વેલ  જેલી કે 

લચે ણ, ર ન્વપય, ફદર (પ્રલપ્રનભમ) આણે ર મવન્વ, બ ડે 
આવુાં, ધીયવુાં (lease) અથલ  એ િક યની પ્રનક વ (disposal) 

અથલ  તેલ  પ્રનક વ ભ ટેની વભજૂતી કે જે અલેજ ફદર ધાંધ ભ ાં 
વ તત્મ (પ્રલક વ) ભ ટે કયલ ભ ાં આલી શમ તે વભ પ્રલષ્ટ છે. 

પ્રશ્ન 3. કયાત્ર વપ્રામ કઇ છે ? 



ઈત્તય : ‗કય ત્ર વપ્ર મ‘ન અથગ ભ ર અન ે /અથલ  વેલ ઓની 
એલી વપ્ર મ કે જે જીએવટી શઠે ગડુઝ અન ેવપ્રલિવ ટેક્વને  ત્ર 

છે. 

પ્રશ્ન 4. એભજીએર શઠે વપ્રામ ગણાલા ભાટેના મૂભતૂ વભ્મ 
કમા છે ? 

ઈત્તય : ‗વપ્ર મ‘ તયીકે ગણ લ  ભ ટે નીચે મજુફન ાં મૂભતૂ 

વભ્મની શ જયી વાંત લી આલશ્મક છે. જેલ  કે 

(i) ભ ર અને અથલ  વેલ ઓની વપ્ર મ; 

(ii) આલી વપ્ર મ અલજે વ ભે છે; 

(iii) આલી વપ્ર મ ધાંધ ન  વ તત્મ (પ્રલક વ) ભ ટે કય મેર 

શલી જઈએ; 

(iv) વપ્ર મ લયે ને  ત્ર ક્ષેત્રભ ાં કયેર શલી જઈએ; 

(v) વપ્ર મ કય ત્ર વપ્ર મ શલી જઈએ; 

(vi) આલી વપ્ર મ કયને  ત્ર વમન્ક્ત દ્વ ય  કયલ ભ ાં આલેર 

શમ. 

પ્રશ્ન 5. એલા વ્મલશાય કે જેભા ંઈય દળાથલેર ધયણભાનંા કઇન 
કે તેથી લધ ુધયણની ધૂતિ ન થતી શલા છતા,ં જીએવટી શઠે તેને 

„વપ્રામ‟ ગણામ, તેવુ ંશઇ ળકે ?ֈ 



ઈત્તય : શ . કેટર ક પ્રલપ્રળષ્ટ વાંજગભ ાં જેલ  કે કરભ 3(2)(ફી) 
શઠે આલ ની વેલ ઓ અથલ  વ તે જ પ્રલન  અ મેર વેલ ઓ, 

કે જે એભજીએરન  ળીડયરુ-Iભ ાં પ્રનક્રદિષ્ટ છે ત્મ ાં ઉયન  િશ્ન 4ન  
જલ ફભ ાં દળ ગલરે ધયણભ ાંન  એક કે તેથી લધ ુ ધયણ 
વાંત ત  નક્રશ શલ  છત ાં જીએવટી ક મદ  શઠે વપ્ર મ ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 6. ભારની અમાતની કરભ 3ભા ં ગેયશજાયી નોંધાત્ર છે ? 

અવુ ંળા ભાટે ? 

ઈત્તય : ભ રની આમ ત વાંફાંધ કસ્ટમ્વ એક્ટ 1962ની જગલ ઈઓ 

ર ગ ુડે છે કે જેભ ાં ફેઝીક કસ્ટમ્વ ડયટુી ઉય ાંત આઈજીએવટી 
ણ એડીળનર ડયટુી ઓપ કસ્ટમ્વ તયીકે લસરુ કયી ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 7. તાને જ જતી વપ્રામ (Self-supplies) જીએવટી શઠે 

કયાત્ર છે ? 

ઈત્તય : આંતયય જ્મ વેલ્પ વપ્ર મ જેલી સ્ટક ર ન્વપય કય ત્ર 

ગણ ળ.ે ક યણ કે લયે   ત્ર વમન્ક્તએ ળીડયરુ 1(5) ન  પ્રનમભ 
અનવુ ય દયેક ય જ્મ ભ ટે યજીસ્રેળન રેવુાં આલશ્મક છે. આલ  
વમલશ યભ ાં અલજે નક્રશ શલ  છત ાં જેને કય ત્ર ગણ મ  છે. જ કે 

ય જ્મભ ાં  જ કય મેર વેલ્પ-વપ્ર મ કય ત્ર યશળે ેનક્રશ. 

પ્રશ્ન 8. કઇ ણ વ્મલશાયને ભાર યુલઠ (વપ્રામ) તયીકે ગણલા 
ભાટે શક ને/થલા કફજાની તફડદરી અલશ્મક છે ? 



ઈત્તય : કઈ ણ વમલશ યે ભ રન  વપ્ર મ તયીકે ગણ લ  ભ ટે, 

શક અન ેકફજ ફાંનેની તફક્રદરી કયેર શલી જઈએ. એ ક્રકસ્વ ભ ાં કે 

જ્મ ાં શકની તફક્રદરી જતી નથી, તેલ  વમલશ યને ળીડયરુ 2(1)ન  
પ્રનમભ અનવુ ય વેલ ની વપ્ર મ તયીકે ગણલ ભ ાં આલળ.ે એલ  
ક્રકસ્વ ઓભ ાં કે જમ ાં કફજ તયુતજ વોં ઈ ગમેર શમ ણ હુકભી 
તફક્રદરી બપ્રલષ્મની કઈ ત યીખ ેથલ ની શમ જેભ કે, વેર ઓન 

એપ્રલુર ધયણે શમ અથલ  બ ડ -ખયીદ ધ્ધપ્રત શઠે શમ. 

આલ  વમલશ યભ ાં ભ રન વપ્ર મ તયીકે ગણ ળે. 

પ્રશ્ન 9. “ધધંાના વપ્રામ (ધલકાવ)ના ભાટે થમેર વપ્રામ”ન થથ 
ળ છે ? 

ઈત્તય : એભજીએર શઠે એલી કઈ વમ ખ્મ  કે કવટી પ્રનધ ગક્રયત 

કયલ ભ ાં નથી આવમ  કે કઈ િવપૃ્રિ ધાંધ ન  વ તત્મ (પ્રલક વ)ન  
ભ ટે થમેર વપ્ર મની િવપૃ્રિ છે. યાંત ુવ ભ ન્મતઃ નીચે મજુફની 
વમ લવ પ્રમક કવટીઓ દ્વ ય  એ ત યણ ય આલી ળક મ છે કે 

થમેર ‗વપ્ર મ‘ ધાંધ ન  વ તત્મ (પ્રલક વ) ભ ટે કયેર છે : 

(i) શુાં તે િવપૃ્રિનુાં ગાંબીય ઉિભ તયીકે પ્રનષ્ઠ લૂગક 

અભરીકણ થઈ યહ્ુાં છે ? 

(ii) શુાં તે િવપૃ્રિ, લ જફી અથલ  વશજ અન ે વ તત્મણૂગ 
યીતે અભરભ ાં મકુ ઈ છે ? 



(iii) શુાં તે િવપૃ્રિ, પ્રનમપ્રભત યીતે વશજ અન ે ભ ન્મ 

વમ લવ પ્રમક પ્રવધ્ધ ાંત ય આધ ક્રયત છે ? 

(iv) શુાં તે િવપૃ્રિ મખુ્મત્લ ે અલજે/નપ ભેલલ ન  શતેથુી 
થત  કય ત્ર વપ્ર મ વ થ ેવાંફાંપ્રધત છે ? 

આ કવટીઓ દ્વ ય  એ ખ તયી કયી ળક મ છે કે િવાંગ ત 

‗વપ્ર મ‘ છી બરે તે અલેજ વ ભે કય ઈ શમ, તે જીએવટીને 

 ત્ર ઠયળ ેનક્રશ. 

પ્રશ્ન 10. એક વ્મસ્્ત અંગત લયાળ ભાટે કાય ખયીદે છે ને 1 

લથના લયાળ છી તે કાય એક ડીરયને લશેંિી દે છે. શુ ં
એભજીએરના ધલમાનવુાય અ વ્મલશાય „વપ્રામ‟ કશલેાળે ? 

જલાફ કાયણ અી જણાલ. 

ઈત્તય : ન . ક યણ કે આ ‗વપ્ર મ‘ વમન્ક્ત દ્વ ય  વમલવ મન  
વ તત્મ (પ્રલક વ) ભ ટે કયલ ભ ાં આલરે નથી. લધભુ ાં તે ક ય ભેલી 
તે વભમ ેતેન  ય ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ ભલ  ત્ર ન શતી, ક યણ 

તેન શતે ુધાંધ દ યી ઉમગન ન શત. 

પ્રશ્ન 11. એક ડડરય તાના „સ્કટક આન રેક‟ ભાથંી એક 

એયકન્દ્ડીળનય ઘયભા ંતાના વ્મસ્્તગત ઈમગ ભાટે રાન્દ્વપય 

કયે છે, શુ ંઅ વ્મલશાયને „વપ્રામ‟ કશી ળકામ ? 



ઈત્તય : શ . ળીડયરુ 1(1) મજુફ ધાંધ કીમ પ્રભરકતને અંગત કે 

ભફન-ધાંધ કીમ ઉમગ ભ ટે પ લલ ભ ાં આલે તેન ે ‗વપ્ર મ‘ની 
રેલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 12. વેલા કે ભાર જ ્રફ, વગંઠન કે વવામટી દ્વાયા તેના 
વભ્મને યૂા ાડલાભા ંઅલે ત તેને „વપ્રામ‟ ગણાળે કે કેભ ? 

ઈત્તય : શ . કલ્ફ, વાંગઠન, વવ મટી કે તેલી વાંસ્થ  દ્વ ય  ત ન  
વભ્મને યૂી  ડલ ભ ાં આલતી વગલડ/વેલ ઓ ‗વપ્ર મ‘ 

ગણ ળ.ે એભજીએરની કરભ 2(17) મજુફ તેન વભ લળે 

‗ભફઝનેવ‘ની વમ ખ્મ ભ ાં આલયી રેલ મ છે. 

પ્રશ્ન 13. „આંતય-યાજ્મ વપ્રામ (Inter-State)‟ ને „આન્દ્રા-સ્કટેટ 

વપ્રામ‟ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ‗આંતય ય જ્મ વપ્ર મ‘ (Inter-State) અને ‗ઇન્ર -સ્ટેટ 

વપ્ર મ‘ની સ્ષ્ટ વમ ખ્મ  આઈજીએવટી એક્ટની કરભ અન ે 3 

અને 3એભ ાં ક્ર્ભળઃ આેર છે. વમ ક યીતે જત ાં, જ્મ ાં વપ્ર મય 

અને વપ્ર મનુાં સ્થ ફાંન ે એક જ ય જ્મભ ાં આલરે શમ તેને 
‗ઇન્ર -સ્ટેટ વપ્ર મ‘ અન ેજ્મ ાં તે જુદ  જુદ  ય જ્મભ ાં શમ ત તેને 
‗આંતય-ય જ્મ વપ્ર મ‘ તયીકે ગણ ળ.ે 



પ્રશ્ન 14. જ્મા ંભાર લાયલા ભાટેના શક્કને રાન્દ્વપય કયામ શમ, 

તેને ભારની વપ્રામ કશલેાળે કે વેલા વપ્રામ કયી કશલેામ ? ળા 
ભાટે ? 

ઈત્તય : ભ ર લ યલ  ભ ટેન  શક્કની ર ન્વપયને વપ્રલિવની 
‗વપ્ર મ‘ તયીકે ગણ ળે, ક યણ આલ  ક્રકસ્વ ભ ાં શક્કની પેયફદરી 
થતી નથી. આલ  વમલશ ય એભજીએર ળીડયરુ-2 મજુફ ‗વપ્ર મ 

ઓપ વપ્રલિવ‘ જ ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 15. „લકથવ કન્દ્રા્ટ‟ ને „કેટયીંગ વધલિવીઝ‟ને „વપ્રામ ઓપ 

ગડુઝ‟ તયીકે કે „વપ્રામ ઓપ વધલિવ‟ તયીકે ગણલાભા ંઅલળે ? 

ળા ભાટે ?  

ઈત્તય : ‗લકગવ કન્ર ક્ટ‘ અન ે ‗કેટયીંગ વલીવીઝ‘ને એભજીએરન  
ળીડયરુ-2ની જગલ ઈઓ મજુફ  ‗વપ્ર મ ઓપ વપ્રલિવ‘ ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 16. „બાડા ખયીદ દ્ધત‟ શઠે વપ્રામ થમેર ભારને 

„વપ્રામ ઓપ ગડુઝ‟ ગણલાભા ં અલળે કે તે „વપ્રામ ઓપ 

વધલિવ‟ ગણાળે ? 

ઈત્તય : ‗બ ડ  ખયીદ દ્પ્રત‘ શઠે વપ્ર મ થમેર ભ રને ‗વપ્ર મ 

ઓપ ગડુઝ‘ તયીકે ગણ ળ ેક યણ કે તેભ ાં શક્કની તફક્રદરી થ મ છે. 

છી બર ેતે બપ્રલષ્મની ત યીખભ ાં શમ. 
  



પ્રકયણ 5 

યુલઠા (વપ્રામ)ન વભમ 

પ્રશ્ન 1. (યુલઠ) વપ્રામન વભમ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : યુલઠ ન વભમ જીએવટી ચ જૉ કયલ ની ઉદબલતી 
જલ ફદ યીન વભમ દળ ગલ ે છે. તે એ ણ દળ ગલ ે છે કે ક્ય યે 

યુલઠ થમ ગણી ળક મ. એભજીએર ની અંતગગત ભ ર અને 
વેલ ઓ ભ ટે અરગ અરગ યુલઠ ન વભમ ફત લરે છે. 

પ્રશ્ન 2. ભારના યુલઠાના કેવભા ંજીએવટી ચકુલલાની જલાફદાયી 
ક્યાયે ઈબી થામ છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરન  વેક્ળન (કરભ) 12 ભ ાં ભ રન  યુલઠ ન  
વભમ નક્કી કયેર છે. ભ ર યૂ   ડલ ન વભમ નીચેની 
ત યીખભ ાંથી વોથી લશરેી શળ ેતે યશળે.ે 

(ક) 1. ભ ર ખવેડલ ની જરૂય ડે તેલી ફ ફતભ ાં જે ત યીખ ે

ભ ર ભકરન ય તે યુ  ડલ  ભ ટે ખવેડલ ભ ાં આલ ેતે 

ત યીખ અથલ  

 2. ભ ર ખવેડલ ની જરૂય ન ડે તેલી ફ ફતભ ાં જે ત યીખે 
ભેલ યને ભ ર ઉરલધ કય લલ ભ ાં આલ ેતે ત યીખ. 



(ખ) જે ત યીખે યુલઠ  અંગે યુલઠ ક ય ઇનલઇવ આ ે તે 

ત યીખ. 

(ગ) જે ત યીખે યુલઠ  અંગે યુલઠ ક ય ને ચકુલણી ભે તે 

ત યીખ. 

(ઘ) જે ત યીખે ભેલન ય તેલ  ક્રશવ ફન  ચડ ભ ાં ભ ર 

ભલ ની શોંચ દેખ ડે તે ત યીખ. 

પ્રશ્ન 3. ભારના વંગ યુલઠા ફાફતભા ંયુલઠાન વભમ શુ ંછે? 

ઈત્તય : ભ રન  વાંગ યુલઠ  ફ ફતભ ાં યુલઠ ન વભમ નીચે 
મજુફ છે. 

(અ) ભ રન  વાંગ યુલઠ  ફ ફતભ ાં જ્માં ઉિયિય ક્રશવ ફન  
ત્રક અથલ  ઉિયઉિય ચકુલણી વાંક મેર શમ ત્મ ાં, 
યુલઠ ન વભમ, આલ  ઉિયઉિય ક્રશવ ફ ત્રક અથલ  
ઉિયઉિય ચકુલણીને વાંફાંધ શમ તે મદુ્દત યુી થલ ની 
ત યીખ યશળે.ે 

(ફ) ઉિયઉિય ક્રશવ ફન  ત્રક ન શમ, ત ઇનલઇવ (અથલ  
ફીજા કઈ દસ્ત લેજ) આપ્મ ની ત યીખ અથલ  ચકુલણી 
ભળ્મ ની ત યીખ, ફેભ ાંથી જે લશેુાં શમ તે યુલઠ  ન 
વભમ યશળે.ે 



પ્રશ્ન 4. એપ્રલુર ફેજીવ ય ભકરેર ભારના યુલઠાન વભમ શુ ં
છે ? 

ઈત્તય : એપ્રલુર ફેજીઝ ય ભકરેર / યુલઠ  ભ ર ભ ટે, 

યુલઠ ન વભમ એ વભમ ગણ ળે જ્મ યે એ નક્કી થળ ેકે યુલઠ 
થળ ેઅથલ  યુલઠ ની ત યીખથી 6 ભક્રશન  સધુી ફેભ ાંથી ત યીખ 

થી 6 ભક્રશન  સધુી ફે ભ ાંથી જે લશરે  થ મ તે ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 5. શુ ંયુલઠાના વભમનની ગણતયી કરભ (12) ની ેટા કરભ 

(2) (3) (5) થલા (6) થલા કરભ 13 એભજીએરની અંદય ળક્ય 

છે. યુલઠાના વભમની ગણતયી કેલી યીતે થામ ? 

ઈત્તય : ેટ  કરભ (2) (3) (5) (6) ની જગલ ઈ શઠે યુલઠ ન 
વભમ નક્કી કયી ળક મ તેભ ન શમ ત્મ ાં યુલઠ ન વભમ 

(ક) જ્મ ાં વ ભપ્રમક ત્રક બયલ નુાં શમ તેલી ફ ફતભ ાં, જે ત યીખે 
ત્રક બયલ નુાં શમ તે ત યીખ 

અથલ  

(ખ) ફીજા કઈ કેવભ ાં વીજીએવટી/એવજીએવટી જે ત યીખ 

ચકુલ મ  શમ તે ત યીખ યશળે.ે 

પ્રશ્ન 6. વેલા યુી ાડલાભા ંજીએવટી ની ચકુલણી ની જલાફદાયી 
ક્યાયે ઈબી થામ ? 



ઈત્તય : વેલ  યુી  ડલ ન  કેવભ ાં કરભ 13(1) મજુફ, યુલઠ ન  
વભમ એ લ ત યથી નક્કી થળ ેકે વેલ  યુી  ડલ નુાં ઇનલઇવ 

નક્કી કયેર વભમ ભમ ગદ ભ ાં ફનેર છે કે તે વભમ ભમ ગદ  છી 
ફનેર છે.  

પ્રશ્ન 7. જે કેવભા ંવેલાઓ યુી ાડલાના યુલઠા ભાટે નુ ંઆનલઆવ 

તેની નક્કી કયેર વભમ ભમાથદા ભા ં ફનેર નથી. તેલા કેવભાં 
યુલઠાન વભમ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ઉયક્ત કેવભ ાં યુલઠ ન વભમ નીચે દળ ગલરે ભ ાં જે 

શરે  શળ ેતે ગણ ળ.ે 

(i) વેલ  યુી  ડલ નુાં ક ભ યુી થ મ ત્મ યે 

(ii) ચકુલણી ભળ્મ ની ત યીખ 

પ્રશ્ન 8. આનલઆવ ધનમત કયેરી મદુતની અંદય ઇસ્કય ુથય ુશમ ત 
તેભા ંવેલા યુલઠાન વભમ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ઉયક્ત કેવભ ાં નીચે જણ લરે વભમભ ાં જે લશરે શમ તે. 

(i) ઇનલઇવ ઈસ્ય ુકમ ગની ત યીખ 

(ii) ચકુલણી ભળ્મ ની ત યીખ 

પ્રશ્ન 9. “ચકુલણી ભળ્માની તાયીખ”ન થથ શુ ંછે ? 



ઈત્તય : યુલઠ ક યન  ક્રશવ ફન  ચડ ભ ાં ચકુલણી નોંધલ ભ ાં 
આલી શમ તે અથલ  તેન  ફેન્ક ખ ત ભ ાં ચકુલણી જભ  રેલ ભ ાં 
આલી શમ તે, ફ ેભ ાંથી જે લશરેી શમ તે – ને ચકુલણી ભળ્મ ની 
ત યીખ ગણલી. 

પ્રશ્ન 10. ધાય કે, આનલઆવ ઇસ્કય ુ કયલાભા ં અલેર નથી ને 

ચકુલણીની તાયીખ થલા વેલા યુી ાડલાની કાભગાયી યુી 
થમાની જાણ થઇ ળકે તેભ નથી – તેલા કેવભા ંયુલઠાન વભમ શુ ં
ગણાળે ? 

ઈત્તય : જે ત યીખે એલ  ભેલન ય તેન  ક્રશવ ફી ચડ ભ ાં વેલ  
ભળ્મ ની એન્રી કયે તે યુલઠ ન વભમ ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 11. ધાય કે, ભગ્રભ ચકુલણી આંળીક થઇ શમ થલા આંળીક 

ચકુલણી ભાટે આનલઆવ ઇસ્કય ુથમેર શમ, ત શુ ંયુલઠાન વભમ 

– યુા યુલઠા ભાટે ગણાળે ? 

ઈત્તય : ન , આલ  યુલઠ ને જેટર  યુલઠ  ભ ટે ઇનલઇવ ઈસ્ય ુ

થમેર શમ અથલ  આંળીક ચકુલણી થી શમ – તેટર  યુલઠ  
યુતી જ ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 12. વેલાઓના યુલઠા ભાટે જેભા ં યીલવથ િાર્જ પ્રભાણે 

બયાલલાન શમ તેભા ંયુલઠાન વભમ શુ ંછે ? 



ઈત્તય : જે યુલઠ ન  ફ ફતભ ાં ક્રયલવગ ચ જૉન  ધયણે ચકુલલ  
જલ ફદ ય શમ તેભ ાં નેચની ત યીખભ ાંથી વોથી લશરેી ત યીખ 

ગણ ળ.ે 

(ક) વેલ  ભળ્મ ની ત યીખ 

(ખ) કઈ ત યીખે ચકુલણી કયલ ભ ાં આલી 

(ગ) ઇનલઇવ ભળ્મ ની ત યીખ 

(ઘ) ક્રશવ ફન  ચડ ભ ાં ઉધ યની ત યીખ 

પ્રશ્ન 13. વેલા વંગ યુી ાડલાની ફાફતભભા ંયુલઠાન વભમ 

શુ ંગણાળે ? 

ઈત્તય : 

(i) ચકુલણીની પ્રનમત ત યીખન  કન્ર કટ યની ખ તયી 
થઈ ળકે તેભ શમ ત્મ ાં વેલ  ભેલન યે કઈ ત યીખે 
ચકુલણી કયલ ની છે, તેભ ાં કઈ ઇનલઇવ ઈસ્ય ુથમેર 

છે કે કેભ અથલ  વેલ  યુી  ડન યને ચકુલણી ભેર 

છે કે કેભ ? 

(ii) કન્ર ક્ટ ઉયથી ચકુલણી ત યીખની ખ તયી થઈ ળકે 

તેભ ન શમ ત ત્મ ાં વેલ  યુી  ડન યને ચકુલણી 
ક્ય યે ભી અથલ  ઈન્લઈ ક્ય યે ઈસ્ય ુકયેર છે. તેભ ાં 
જે લશે ુશમ તે. 



(iii) ફન લ યુ થમે ચકુલણી જડલ ભ ાં આલી શમ ત્મ ાં તે 

ફન લ યુ થમન વભમ. 

પ્રશ્ન 14. ધાય કે, લેયાના દય 18% થી લધીને 20% તા. 1-6-2017 

થી થામ છે. જેભા ંવેલા યુી ડામ ને આનલઆવ ઇસ્કય ુથમેર છે 

એપ્રીર 2017ભા ંએટરે વેલા ના લેયાના દય ભા ંપેયપાય થમા શરેા 
ણ તેની ચકુલણી.  વયકાયક દયભા ં પેયપાય થમા ફાદ એટરે 

જુન-2017 છી ભેર છે, ત તેભા ંવેલાના કયન દયન શુ ંગણાળે 

? 

ઈત્તય : વેલ  ત . 1-6-2017ન શરે  યુી  ડલ ભ ાં આલરે શમ 

તેથી જુન  દય િભ ણે લેય ન દય 18% ગણ ળ.ે 

  



પ્રકયણ 6 

જીએવટીભા ંમલૂ્માકંન 

પ્રશ્ન 1. લેયાાત્ર યુલઠાનુ ંમલૂ્મ જીએવટી લસરુલા ભાટે કઇ યીતે 

કયી ળકામ ? 

ઈત્તય : વ ભ ન્મ યીતે ભ ર અન ે વેલ  યુી  ડલ નુાં મલૂ્મ 

રેલડદેલડનુાં મલૂ્મ યશળે ે – જે મલૂ્મ/ક્રકિંભત ખયેખય ચકુલ ઈ શમ 

અથલ  ચકુલલ ની શમ, તેભ ાં યુલઠ ક ય અન ેયુલઠ ભેલન ય 

વાંફાંધ ધય લત  નથી અન ેયુલઠ  ભ ટે ક્રકિંભત વાંણૂગ આલ ેજ છે. 

રેલડદેલડનુાં મલૂ્મભ ાં અમકુ ક્રયફને વભ લલ  અન ે અમકુ 

ક્રયફને ફશ ય ય ખલ  તે પ્રલ ે એભજીએરભ ાં પ્રલસ્તતૃ યીતે 
કયલ ભ ાં આલરે છે. દ .ત. રેલડદેલડન  મલૂ્મભ ાં યીપન્ડેફર 

ડીઝીટ અન ે યુલઠ  વભમ અગ ઉ અથલ  યુલઠ ન  વભમે 
આેર ક્રડસ્ક ઉન્ટ વભ પ્રલષ્ટ થળ ેનશી. 

પ્રશ્ન 2. રેલડદેલડનુ ંમલૂ્મ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ર ેલડદેલનુાં મલૂ્મ એટરે ચકુલલ ભ ાં આલરે ખયેખય ક્રકિંભત 

અથલ  ક્રકિંભત ચકુલલ ની શમ તે જેન  ભ ટે ભ ર અથલ  વેલ  
યુી  ડ લભ ાં આ શમ અન ેયુલઠ ક ય અન ેયુલઠ ભેલન ય 

વાંફાંધ ધય લત  નથી. અન ે યુલઠ  ભ ટે ક્રકિંભત/મલૂ્મ એક ભ ત્ર 



વાંણૂગ અલેજ છે. રેલડદેલડન  મલૂ્મભ ાં એ યકભન વભ લળે ણ 

થળ કે જે યુલઠ ક યે ચકુલલ ની જલ ફદ યીભ ાં શમ ણ યુલઠ  
ભેલન યે બગલરે શમ. 

પ્રશ્ન 3. શુ ં વીજીએવટી, એવજીએવટી ને અઇજીએવટી ભાર 

ને વેલાઓ ભાટે મલુ્માંકનના ધનમભ રગ રગ છે ? 

ઈત્તય : ન . કરભ (15)ભ ાં મલુ્મ ાંકન પ્રનમભ ફન લરે છે ને ત્રણેમ 

કયલયે  ભ ટે અન ેભ ર અન ેવેલ ઓ ભ ટે ણ ર ગ ુડેર છે. 

પ્રશ્ન 4. શુ ં કયાય અધાડયત ડકિંભત યુલઠાની ડકિંભત નક્કી કયલા 
યુતી છે ? 

ઈત્તય : કય ય-ક્રકિંભત જેને ખ વ કયીને રેડદેલડની ક્રકિંભત/મલૂ્મ 

તયીકે ગણેર છે અનૌ આન  આધ ય ય જ કયલયે ની ગણતયી 
થ મ છે. પણ જ્મયે ક્રકિંભત/મલૂ્મ અમકુ ક્રયફ જેલ  કે ફન્ને 
(યુલઠ ક ય અન ે યુલઠ  ભેન ય)ન  વાંફાંધ અથલ  અમકુ 

રેલડદેલડ જે યુલઠ  (ડીમ્ડ), ણ જેની ક્રકિંભત ન  ભતી શમ, 

આલ  ક્રયફથી ફશ ય જઈને રેડદેલડનુાં મલૂ્મ વ ચી યીતે 
ગણ મ. 

પ્રશ્ન 5. શુ ંફધા કેવભા ંમલૂ્માકંન ધનમભને યેપય કયલા જરૂયી છે ? 

ઈત્તય : ન , મલૂ્મ ાંકન પ્રનમભને એલ  જ કેવભ ાં યેપય કય મ જે કેવ 
કરભ (15)(4) દળ ગલરે સભૂચભ ાં શમ. દ .ત. જેભ ાં ચકુલલ  ત્ર 



અલજે ૈવ  નથી, અથલ  રેલડદેલડભ ાં યુલઠ ક ય અને યુલઠ  
ભેલન ય વાંફાંપ્રધત વમન્ક્તઓ શમ. 

પ્રશ્ન 6. જ ડકિંભત/મલૂ્મ ને વયકયતા ડયફ જે રેડદેલડભાં 
અલતા શમ ણ કરભ (15)(4) ભાં વભાલેર ન શમ, તેલા 
ડકસ્કવાભા ંશુ ંકયલાનુ ંશમ છે ? 

ઈત્તય : ચકૂલલ  ત્ર કયલયે ની ગણતયી ભ ટે રડેદેલડન  મલૂ્મની 
ગણતયી ધ્મ નભ ાં ય ખલ  ડે તેલ  એડજસ્ટભેન્ટવની સચુી કરભ 

(15)(2)ભ ાં આલ ભ ાં આલરે છે. 

પ્રશ્ન 7. શુ ં કરભ 15(1)ભા ં જાશયે કયેર રેડદેલડનુ ં મલૂ્મ સ્કલીકાયી 
ળકામ ? 

ઈત્તય : શ . એ સ્લીક યી ળક મ ણ ત વ કમ ગ છી કરભ (15) (2) 

ભ ાં વભ લળે કમ ગ ફ દ જ રઈ ળક મ. આ ઉય ાંત રેડદેલડ મલૂ્મ 

ત્મ યે જ સ્લીક મગ છે ત્મ યે ણ જ્મ યે યુલઠ ક ય અને યુલઠ  
ભેલન ય વાંફાંપ્રધત શમ, ણ જ વાંફાંધન  ક યણે ક્રકિંભત/મલૂ્મ 

િબ પ્રલત ન  થતુાં શમ. (પ્રનમભ 3(4) ડ્ર ફ્ટ જીએવટી મલૂ્મ ાંકન 

પ્રનમભ. 

પ્રશ્ન 8. શુ ં યુલઠા છી અેર ડીસ્કકાઈન્દ્ટ થલા આન્દ્વેટીલને 

રેલડદેલડના મલૂ્મભા ંવભાલેળ કયલ ડે ? 



ઈત્તય : શ . ણ જ યુલઠ  છી આેર ક્રડસ્ક ઉન્ટ જ કય ય મજુફ 

શલ નુાં યુલ ય થતુાં શમ અન ેઆનુાં જ્ઞ ન યુલઠ ન  વભમ શરે  
અથલ  યુલઠ ન  વભમે શમ અન ે તેન ે ર ગ ુ ડત  ઇનલઇવ 

વ તે ભેચ થત ુશવુાં જઈએ. 

પ્રશ્ન 9. શુ ંયુલઠા શરેા અેુ ંથલા યુલઠાના વભમે અેુ ં
ડડસ્કકાઈન્દ્ટ રેલડદેલડના મલૂ્મભા ંવભાધલષ્ટ કયામ ? 

ઈત્તય : ન . અગય એ વ ભ ન્મ વમ  ય િથ  દયમ્મ ન આવુાં 
ક્રડસ્ક ઉન્ટ આલ ભ ાં આલ ે અન ે યુલઠ  વાંફાંધભ ાં આેર  
ઇનલઇવભ ાં મગ્મ યીતે નોંધ યુાં શમ ત ક્રડસ્ક ઉન્ટન વભ લળે 

થળ ેનક્રશ. 

પ્રશ્ન 10. મલુ્માકંન ધનમભ ક્યાયે રગાલી ળકામ ? 

ઈત્તય : મલૂ્મ ાંકન પ્રનમભ પ્રનમ્નભરભખત ક્રયન્સ્થપ્રતભ ાં રગ લી 
ળક મ. 

(i) ચકુલરે અથલ  ચકુલલ  ત્ર અલેજ વાંણૂગ કે અંળત 

ન ણ  નથી. 

(ii) યુલઠ ક ય અન ે ભેલન ય લર્ચચે વાંફાંધ શમ અથલ  
પ્રનમત કયેર યુલઠ ક યની કેટેગયી દ્વ ય  યુલઠ 
 ડલ ભ ાં આલરે શમ ત. 



(iii) યુલઠ ક યે જાશયે કયેર રેલડદેલડનુાં મલૂ્મની વર્ચચ ઈ 

અથલ  ચકવ ઈ અંગે ળાંક  ઉઠ લલ નુાં કય ણ શમ. 

પ્રશ્ન 11. જાશયે રેલડદેલડના મલૂ્મના ઈય ળકંા કયલાના કાયણ શુ ં 
છે ? 

ઈત્તય : ડ્ર ફ્ટ જીએવટી પ્રનમભન  પ્રનમભ (7) (ફ)ભ ાં રેલડદેલડન  
મલૂ્મ ઉય ળાંક  કયલ ન  ક યણ આેર છે. 

(1) વયખ લી ળક મ તેલ  ફીજા યુલઠ  ઘણી લધ યે ક્રકિંભત 

શમ ત્મ યે  

(2) રેલડદેલડ જ્મ યે ફજાયક્રકિંભત કયત  ઘણી લધ યે 

ક્રકિંભત શમ અથલ  ઘણી ઓછી ક્રકિંભત યુલઠ  કયલ ભ ાં 
આલ ેત્મ યે 

(3) યુલઠ ની પ્રલગત, જથ્થ, ર લલ ની વ રનુાં જાશયે ત 

ખટી યીતે કયેર શમ. ત : 

આ સભુચ વાંકેત ત્ભક છે અન ેવાંણૂગ  નથી. 

પ્રશ્ન 12. ડ્રાફ્ટ જીએવટી મલૂ્માકંન ધનમભ પ્રભાણે જાશયે કયેર 

મલૂ્મની ગણતયી કયલા કઇ ધ્ધધતઓ છે ? 

ઈત્તય : જીએવટી મલૂ્મ ાંકન પ્રનમભભ ાં ત્રણ ધ્ધપ્રતઓ દળ ગલરે છે. 

દ .ત. 

(1) તરુન ત્ભક ધ્ધપ્રત 



(2) ગણન ત્ભક ધ્ધપ્રત 

(3) યેવીડયઅુર ધ્ધપ્રત. 

આ ધ્ધપ્રતઓ ઉય જણ લરે ાંન્ક્તભ ાં રેલ  ડે. આ પ્રવલ મ, 

અમકુ મલૂ્મ ાંકન ધ્ધપ્રતઓ ણ અમકુ કેવ અપ્રધકૃત કયલ ભ ાં 
જેલ  કે લીભ  ઉત યન ય, એય ર લરે એજન્ટ અન ે ક્રડસ્રીલચટુય 

અથલ  રટયીન  લચે ણ એજન્ટ થમેર છે. 

પ્રશ્ન 13. કરભ 15 (2)ના દળાથલેર એલા ડયફ જે રેલડદેલડ 

મલૂ્મભા ંરેલા ડે તે ક્યા છે ? 

ઈત્તય : કરભ 15(2)ભ ાં દળ ગલરેને ક્રયફ જે રેલડદેલડ મલૂ્મભ ાં 
રેલ  ડે તે નીચે છે. 

(અ) એલી કઈ યકભ જે યુલઠ  ભેલન ય જે 

યુલઠ ક યન  જલ ફદ યીભ ાં યુલઠ  ભ ટે 

ચકુલલ નુાં શમ. 

(ફ) ભ ર અથલ  વેલ  યુલઠ ની ૈવ ની દૃન્દ્ષ્ટએ મલૂ્મ 

જ શનૂ્મ શમ ત. 

(ક) યમલ્ટી અન ેર મવન્વ પી યુલઠ એક ળયત તયીકે 

િ પ્ત કત ગ દ્વ ય  ય શત યુી  ડલ ભ ાં  



(ડ) કઈ ણ ફીજા ક મદ ઓ 

(એવજીએવટી/વીજીએવટી/ આઈજીએવટી) શઠે 

ર દલ ભ ાં આલરે કય. 

(ઇ) ખચગ યુલઠ  શરે  વપ્ર મય દ્વ ય  ર ગત  અને 
અરગ ચ જૉ.  

(પ) યુલઠ ક યને વફયવડી – જે તે યુલઠ  ભ ટે ભેર 

શમ ત 

(ગ) યુલઠ ક ય દ્વ ય  જ યીએમ્ફવગભેન્ટ અરગતી 
શલ ન દ લ કમો શમ. 

(એચ) યુલઠ થમ  છ  ક્રડસ્ક ઉન્ટ આેર શમ – પ્રવલ મ 

કે તે યુલઠ  શરે  તેની જાણ શમ 

 (વ ભ ન્મ લે ય િથ  તયીકે ક્રડસ્ક ઉન્ટ ભ ન્મ શમ 

અન ે ઇનલઇવ ઉય તેની નોંધ કયલ ભ ાં આલરે 

શમ.) 

  



પ્રકયણ 7 

જીએવટી - લેયાની ચકુલણી 

પ્રશ્ન 1. જીએવટી શકભૂત શઠે કઇ કઇ ચકુલણી કયલા ાત્ર છે ? 

ઈત્તય : જીએવટી શકૂભત (િથ ) શઠે, જે તે ય જ્મન  દયેક યૂલઠ  
ભ ટે જે લયે  બયલ   ત્ર છે તે વીજીએવટી (કેન્દ્ન્રમ જીએવટી, જે 

કેન્ર વયક યન  ખ ત ભ ાં જળ)ે ને ફીજી સ્ટેટ જીએવટી 
(એવજીએવટી, જે ય જ્મ વયક યન  ખ ત ભ ાં જળ)ે. આંતય ય જ્મ 

(Inter – State Supply) યૂલઠ  ય જે લયે બયલ ન છે તે 

ઈન્ટીગ્રેટેડ જીએવટી (આઈજીએવટી) છે, જેન ભ ાં ફાંન ેવીજીએવટી 
તેભજ એવજીએવટીન  કાંનેન્ટવ છે. તદૌ ઉય ાંત, અમકૂ 

કેટેગયીન  સભૂચત નોંધ મેર વમન્ક્તએ ગલગનભેન્ટ ખ ત ભ ાં ટેક્વ 

ક્રડડક્ટેડ એટ વવગ (ટી.ડી.એવ) ને ટેક્ષ ક્રેક્ટેડ એટ વવગ ((TCS) 

બયલ ડળ.ે લધ ય ભ ાં, ર ગ ુડે ત્મ ાં વમ જ, ેનેલ્ટી, પીવ અને 
ફીજી ચકૂલણી ણ કયલ ની યશળે.ે 

પ્રશ્ન 2. કણ કણ જીએવટી બયલા ાત્ર છે ? 

ઈત્તય : વ ભ ન્મ યીતે ભ ર (ગડુ્વ) કે વેલ  (વપ્રલિવ) યૂી  ડન ય 

જીએવટી બયલ   ત્ર છે. યાંત ુઅમકુ પ્રનક્રદિષ્ટ કેવ, જેલ  કે આમ ત 

અને અમકૂ અપ્રધસચુીત યૂલઠ  ભ ટે ભ ર અન ે / અથલ  વેલ  
ભેલતી વમન્ક્ત (યેપ્રવપ્રએન્ટ) લયે બયલ  ભ ટે જલ ફદ ય થઈ 



ળકે છે. તદૌ ઉય ાંત, અમકુ ક્રકસ્વ ભ ાં ત્ર ક્રશત વમન્ક્ત (થડગ વગન) 

ણ લયે   ત્ર થઈ ળકે છે. (ઉદ શયણ ભ ટે – ઈ-કભવગ ઓયેટય 

ક્રટવીએવ ભ ટે જલ ફદ ય છે અથલ  ગલગનભેન્ટ ક્રડ ટગભેન્ટ, 

ક્રટડીએવ ભ ટે જલ ફદ ય છે.) 

પ્રશ્ન 3. લેયાાત્ર વ્મસ્્તએ ક્યાયે જીએવટીની ચકૂલણી કયલાની  
યશળેે ? 

ઈત્તય : વેક્વન 12 ભ ાં વભજાવમ  મજુફ, ભ રન  યુલઠ ન વભમે 
અને વેક્વન 13ભ ાં વભજાવમ  મજુફ વેલ  યૂી  ડલ ન  વભમે. 

વ ભ ન્મ યીતે ‗વભમ‘ એ ત્રણ િવાંગભ ાંથી જે શરે  થ મ તે છે; 

જેભ કે ેભેન્ટ ભવુાં, ઇનલઇવ ઈસ્ય ુની ત યીખ અથલ  યૂલઠ 
યૂ થમ ની ત યીખ ઉદૌ બલરે પ્રલભબન્ન ક્રયસ્થીતીઓ તથ  પ્રલપ્રલધ 

કય ત્ર ઈન્ટવને ઉય મજુફન  વેક્વન્વભ ાં વભજાલલ ભ ાં 
આલરે છે. 

પ્રશ્ન 4. જીએવટી ચકૂલણી પ્રડક્રમાની મખુ્મ ધલળેતાઓ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : સભૂચત જીએવટી શકૂભત શઠે, કય ચકૂલણીની પ્રલળેત ઓ 

નીચે મજુફ છે: 

ઈરેક્રનીક જીએવટીએન ટગર દ્વ ય  ચરણ તૈમ ય થળ ે (િત્મેક 

િક યન  ેભેન્ટ ભ ટે) અન ેશ થથેી ચરણ ફન લલ ની જરૂય નથી; 



કય ચકૂલન ય ભ ટે તકરીપ મકુ્ત પેપ્રવરીટી જેભ ાં ગભે ત્મ યે, ગભે 
ત્મ ાં કય ચકુલણી થઈ ળકળ,ે 

ઓનર ઈન ચકૂલણી કયલ ની વગલડત , 

ઈરેક્રનીક પભેટભ ાં રજીકર ટેક્વ ક્રેક્ળન ડેટ , 

ગલગન્ભેન્ટ એક ઉન્ટભ ાં ટેક્ષ યેલને્ય ુનુાં ઝડી યેભીટેન્વ, 

ક ગ મકુ્ત વમલશ ય, 

ઝડી ક્રશવ ફી અને ક્રયક્રટિંગ, િક્રિમ  

ફધી યવીદની ઈરેક્રનીક ભેલણી, 

ફેન્ક ભ ટે વય િક્રિમ , 

ક્રડઝીટર ચરણનુાં લયેશ ઉપ્રવિંગ 

પ્રશ્ન 5. કય ચકૂલણી કેલી યીતે કયી ળકામ ? 

ઈત્તય : કય ચકૂલણી નીચે મજુફ દ્પ્રતઓ દ્વ ય  કયી ળક મ છે :- 

(i) કયદ ત ન  િેક્રડટ ખ ત  લશી જે કભન ટગર ય 

ભેઈનટેઈન થ મ છે, તેભ ાં ડેભફટ દ્વ ય , - પક્ત કયની 
ચકુલણી થઈ ળકે. વમ જ, ેનેલ્ટી અને પી ની ચકુલણી 
આલી ડેફીટ દ્વ ય  ન  થઈ ળકે. કયદ ત ઓને ઈનટુ 

ય ચકૂલલ ભ ાં આલરે કયની િેક્રડટ (ઈનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ) 

ભળ.ે જેન આઉટટુ ઉય ટેક્ષ ચકુલલ  ભ ટે જ 



ઉમગ થળ.ે જ કે, વીજીએવટીની ઈનટુ ટેક્ષ િેડીટ 

એવજીએવટી બયલ  ભ ટે નશીં લ યી ળક મ તેલી જ 

યીતે એવજીએવટી િેક્રડટન ઉમગ જીએવટી, 
વીજીએવટી અને એવજીએવટી (આ િભભ ાં) બયલ  ભ ટે 

થઈ ળકળ.ે 

(ii) યકડ ચકૂલણી કભન ટગર ય જાલલ ભ ાં આલત  
કેળ રેજયભ ાં ડેભફટ દ્વ ય  કયી ળક ળ.ે ન ણ  કેળ રેજય 

ભ ાં પ્રલપ્રલધ િક યથી જભ  કયી ળક ળ,ે જેભ કે, ઈ-ેભેન્ટ 

(ઈન્ટયનેટ ફેંક્રકિંગ, િેક્રડટ ક ડગ, ડેભફટ ક ડગ, RTGS, 

NEFT). આ અંગે પ્રનમત કયલ ભ ાં આલ ે તેલી ફેંકની 
બ્ર ાંચભ ાં ેભેન્ટ રેલ ભ ાં આલળ.ે 

  



પ્રશ્ન 6. યૂલઠાકાય (વપ્રામયે) ક્યાયે ટે્વ બયલાન યશળેે ? 

ઈત્તય : વ ભ ન્મ કયદ ત  એ ભ વીક ધયણે ભશીન ની 20 ભી 
ત યીખ સધુી ટેક્ષ બયલ ન યશળે.ે કેળ ેભેન્ટ કેળ રેજયભ  જભ  
થળ,ે જેભ ાંથી ટેક્ષ ેમય ડેભફટ દ્વ ય  ટેક્ષ બયળ ેઅન ેત ન  ભ વીક 

ત્રકભ ાં ડેભફટ એન્રી નાં. ફત લળ.ે આગ જણ વમ  મજુફ ટેક્ષ , 

િેડીટ રેજયભ ાં ડેભફટ કયી ણ બયી ળક મ છે. ભ ચગ ભશીન ન ટેક્ષ 

20ભી એપ્રિર સધુીભ ાં બયી દેલ ન યશળે.ે 

કમ્ઝીળન કયદ ત એ પ્રત્ર-ભ વીક ધેયણે ટેક્ષ બયલ ન યશળે.ે ટેક્ષ 

બયલ ન વભમ 0000 HRS થી 2000 HRS ન યશળે.ે 

પ્રશ્ન 7. શુ ંટેક્ષ બયલાની વભમ ભમાથદા લધી ળકે કે ભાવીક શપ્તાભા ં
બયી ળકામ ? 

ઈત્તય : ન , આની યલ નગી સ્લાંમ આક યણી લયે ને  ત્ર જેઓ છે 

તેભન  ભ ટે નથી. આ વાંજગભ ાં વક્ષભ ઓથયીટીને વભમ 

ભમ ગદ  લધ યલ  અથલ  શપ્ત ભ ાં ટેક્ષ બયલ  યલ નગી આલ  
ભ ટે  લય આ લભ ાં આલરે છે. (વેક્વન 55 of એભજીએર) 

પ્રશ્ન 8. કય ાત્ર વ્મસ્્ત જ લેયા ત્રક બયી દે, ણ ટે્વ ના બયે ત 
શુ ંથામ ? 

ઈત્તય : આલ  વાંજગભ ાં લયે -ત્રક ભ ન્મ લયે  ત્રક ગણલ ભ ાં 
નશી આલ.ે ભડેર જીએવટી ર ન  વેક્વન 27(3) િભ ણે લયે  



ત્રક ત્મ ાં સધુી ભ ન્મ ગણલ ભ ાં નશીં આલ ે જ્માં સધુી કય ત્ર 

વમન્ક્ત યેયૂ ફ કી ટેક્ષ, જે લયે -ત્રકભ ાં દળ ગલરે છે, તે બયી ન 

દે પક્ત ભ ન્મ લયે -ત્રક દ્વ ય  જ િ પ્તકત ગને ઈનટુ-ટેક્ષ-િેક્રડટ 

ભળ.ે ફીજા ળલદભ ાં, જ્મ ાં સધુી યૂલઠ ક યે યેૂયૂ સ્લમાં-
આક યણી ટેક્ષ અને કય-ત્રક બયે અને િ પ્તકત ગ કય-ત્રક બયી 
દીધેર શમ ત્મ ાં સધુી િ પ્તકત ગની ઈનટુ ટેક્ષ િેક્રડટની નુ્દ્ષ્ટ 

કયલ ભ ાં નશીં આલે. 

વેક્વન 28 િભ ણે જ્મ ાં સધુી કય ત્ર વમન્ક્ત ભ ન્મ કય-ત્રક ન  
બયે ત તેને િેક્રડટ લ યલ  નશીં ભે, જ્મ ાં સધુી તે ત ન  દ્વ ય  
સ્લ આકયણી મજુફની કય ચકૂલણી ન  કયી દે. 

પ્રશ્ન 9. કઇ તાયીખને ટે્વ જભા કયલાની તાયીખ ભાનલાભા ંઅલળે 

– િેક બયલાની તાયીખ, કે ેભેન્દ્ટની તાયીખ કે ગલથભેન્દ્ટ 

એકાઈન્દ્ટભા ંએભાઈન્દ્ટ કે્રડડટ થમાની તાયીખ ? 

ઈત્તય : તે ગલગભેન્ટ એક ઉન્ટભ ાં િેક્રડટ થમ ની ત યીખ છે. 

પ્રશ્ન 10. ઇ-રેજવથ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ઈરેક્રનીક રેજવગ અથલ  ઈ-રેજવગ દયેક યજીસ્ટડગ કયદ ત  
ન  ફ ફતભ ાં યકડ તેભજ ઈનટુ ટેક્વ િેક્રડટન  ત્રક છે. લધભુ ાં 
દયેક કયદ ત ન  ઈરેક્રનીક કય જલ ફદ યી યજજસ્ટય ણ યશળે.ે 

એકલ ય કયદ ત  વ ભ ન્મ ટગર (જીએવટી એન) ય યજીસ્ટય 

થ મ એટરે ફે ઈ-રેજય (કેળ અને ઈનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ) તથ  



ઈરેક્રનીક કય જલ ફદ યીનુાં યજીસ્ટય આ આ ખરૂળ ે અને 
તેભન  ડેળ-ફડગ ય િદપ્રળિત થળ.ે 
  



પ્રશ્ન 11. કય જલાફદાયી યજીસ્કટય (ટે્વ રામાફીરીટી યજીસ્કટય) શુ ં 
છે ? 

ઈત્તય : કઈ ચક્કવ ભક્રશન  ભ ટે કયદ ત ની તે ભશીન  ભ ટેની કુર 

ટેક્ષ જલ ફદ યી (વાં દન છી) તે કય જલ ફદ યી યજીસ્ટય 

દળ ગલેળ.ે 

પ્રશ્ન 12. કેળ (યકડ) યજીસ્કટય શુ ંછે ? 

ઈત્તય : યકડ ખ ત લશી યકડભ ાં જભ  કયલ ભ ાં આલરેી તભ ભ 

થ ણ િપ્રતભફિંભફત કયળ ે તથ  TDS/ક્રટવીએવ ક ત જે 

કયદ ત ન  વાંબગભ ાં કયેર શળ ે તે દળ ગલળ.ે આ રેજય જીએવટીન  
કઈ ણ ેભેન્ટ ભ ટે લ યી ળક ળ.ે 

પ્રશ્ન 13. અઇ.ટી.વી. (ઇનટુ ટે્વ કે્રડડટ) રેજય શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ભ વીક ત્રકભ ાં સ્લમાં આક યણી કયેર ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ 

રેજયભ ાં િપ્રતભફિંભફત થળ.ે આ રેજયની િેક્રડટન ઉમગ “પક્ત 

ટેક્ષ” બયલ  ભ ટે જ થળ ે અન ે ફીજી ચકુલણી જેલી કે વમ જ, 

ેનેલ્ટી, પીવ લગેયે બયલ  ભ ટે લ યી નક્રશ ળક મ. 

પ્રશ્ન 14. જીએવટીએન ને ધધકૃત ફેન્દ્ક લચ્િે શુ ંજડાણ છે ? 

ઈત્તય : જીએવટીએન અન ે ફેંકની કય ફેંક્રકિંગ વલ્યળુન (CBS) 

લર્ચચે ક્રયમર ટ ઈભ દ્ધદ્વભક્ષમ જડ ણ શળ.ે ઈરેક્રનીક સ્ટીંગ દ્વ ય  
CPIN ઓટભેટીક ફેંકભ ાં જળ ે અને ેભેન્ટ લયેીપ મ કયળ ે અન ે



એકલ ય ેભેન્ટ કન્પભગ થળ ેએટરે ચરણ આઈડી નાંફય ફેંક દ્વ ય  
કભન ટગર ને ભકરલ ભ ાં આલળે જે ેભેન્ટ યીવીપ્ટને કન્પભગ 
કયળ.ે આભ ાં ફેંક કેપ્રળમય, ટેરય અથલ  ટેક્ષ ેમય કઈન ે ણ 

ભેન્યઅુર શસ્તક્ષે શળ ેનશીં. 

પ્રશ્ન 15. શુ ંએક કયદાતા ફહુધલધ ફેઠકભા ંિરણ ફનાલી ળકે ? 

ઈત્તય : શ , એક કયદ ત  ચરણ પભગ આંપ્રળક બયી ક ભચર ઉ ‘વેલ’ 

કયી ળકે છે, જે છીથી કમ્રીટ કયી ળક ળ.ે આ િક યે વેલ કયેર 

ચરણ છી થી એડીટ કયી ળક મ. એક લ ય ચરણ પ ઈનર થઈ 

જામ છી તે પ્રનક ી ળકળ,ે જે ટેક્ષ ેભેન્ટ ભ ટે લય ળ.ે ન ણ  
ભકરન યને તેન  યેકડગ ભ ટે ચરણ િીન્ટ કયલ ન ઓપ્ળન શળ.ે 

પ્રશ્ન 16. ઓનરાઇન જનયેટ થમેર િરણભા ંપેયપાય કયી ળકામ ? 

ઈત્તય : ન , કયદ ત  અથલ  તેભન  ઓથય ઈઝ્ડ વગન 

જએવટીએન ટગર ય રગીન કયી ેભેન્ટ ટીક્યરુય પીડ કયી 
ચરણ જનયેટ કયી ળકે. તેઓ અધલર્ચચે, તેને  છથી અડેટ 

કયલ  ભ ટે ‘વેલ’ કયી ળકે છે. ણ એક લ ય ચરણ ણૂગ કયી જનયેટ 

થઈ જામ અન ેCPIN જનયેટ થઈ જામ, છી કયદ ત  દ્વ ય  તેભ ાં 
કઈ પેયપ ય થઈ ળકળ ેનશીં. 

પ્રશ્ન 17. શુ ંિરણની ભાન્દ્મતા ભાટે વભમ ગા છે ? 



ઈત્તય : શ , એક ચરણ ાંદય ક્રદલવ ભ ટે ભ ન્મ યશળે ેઅને છી તે 

પ્રવસ્ટભભ ાંથી નીકી જળ.ે જ કે, કયદ ત  એભની અનકુૂત  એ 

ફીજુ ચરણ જનયેટ કયી ળકળ.ે 

પ્રશ્ન 18. CPIN શુ ંછે ? 

ઈત્તય : CPIN એટરે કભન ટગર આઈડેન્ટીપીકેળન નાંફય, જે 

ચરણ જનયેળન ભ ટે અ મ છે. તે ચરણ આઈડેન્ટીપ મ કયલ  
ભ ટેન એક 14 ડીજીટન યપુ્રનક નાંફય છે. ઉય જણ વમ  મજુફ 

CPIN 15 ક્રદલવ ભ ટે ભ ન્મ (Valid) યશ ેછે. 

પ્રશ્ન 19. વીઅઇએન (CIN) શુ ંછે ને તેનુ ંભશત્ત્લ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : વીઆઈએન (CIN) એટરે ચરણ આઈડેન્ટીપીકેળન નાંફય. 

તે 17 ક્રડજીટન નાંફય છે. જેભ ાં 14 ડીજીટ CPIN છે લિ  3-ક્રડજીટ 

ફેંક કડ છે.  

CIN ઓથય ઈઝ્ડ ફેન્ક / ક્રયઝલગ ફેંક ઓપ ઈન્દ્ન્ડમ  દ્વ ય  ત્મ યે 

જનયેટ થ મ છે, જ્મ યે ેભેન્ટ ખયેખય યીવીલ થ મ છે અને 
ગલગભેન્ટ એક ઉન્ટભ ાં િેક્રડટ થ મ છે. (ઓથ. ફેન્ક અથલ  
આયફીઆઈ દ્વ ય  વાંફાંપ્રધત ખ ત ભ ાં). તે એક સચૂન છે કે ચકૂલણી 
થઈ ગઈ છે અને મગ્મ યતે વયક યી ખ ત ભ ાં જભ  થઈ ગઈ છે. 

ઓથય ઈઝ્ડ ફેંક દ્વ ય  CIN  ટેક્ષ ેમય તથ  જીએવટીએન ને 

જણ લલ ભ ાં આલ ેછે. 



પ્રશ્ન 20. જ્મા ંકયદાતાના ગાઈના ભશીનાના ટે્વની જલાફદાયી 
ફાકી છે તમા ંટે્વની ચકુલણી ન ક્રભ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : વેક્વન 35(8) દ્વ ય  ચકુલણીન િભ નક્કી કયલ ભ ાં આલરે 

છે. જેભ ાં કયદ ત ની ચ  ુભક્રશન  શરે ની કય જલ ફદ યી ફ કી 
શમ. આલ  ક્રકસ્વ ભ ાં આ િભ નીચે મજુફ યશળે ે:- 

શરે  : સ્લમાં-આક યણી કયેર ટેક્વ અને વમ જ જે આગન  
વભમન ફ કી શમ; 

તેન  છી : સ્લમાં-આક યણી કયેર ટેક્વ અન ેવમ જ જે અત્મ યન  
વભમનુાં શમ તે. 

અને તે છી : ફીજી યકભની જલ ફદ યી શમ કે જેભ ાં કન્પભગ 
ક્રડભ ન્ડ વેક્વન 51 િભ ણે ણ આલી જામ છે. 

આ િભ પયજીમ ત િભ ણે અનવુયલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 21. ઇ-એપીફી (E-FPB) શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ઈ-એપીફી એ ઈરેક્રનીક પક્ર ઈંટ બ્ર ાંચ(ળ ખ ) ભ ટે 

લય મ છે. આ ફધી ઓથય ઈઝ્ડ ફેંક કે જે જીએવટી ેભેન્ટ 

કરેક્ળન ભ ટે અપ્રધકૃત છે તેભની બ્ર ાંચીવ(ળ ખ ઓ) છે. દયેક 

અપ્રધકૃત ફેંન્ક  ન ઈન્દ્ન્ડમ  ર ન્ઝેક્ળન ભ ટે પક્ત એક જ ઈ-

એપીફી બ્ર ાંચ નભીનેટ કયળ.ે ઈ-એપીફી ળ ખ એ વયક ય ભ ટે 

દયેક ભેજય શડે નીચે એક ઉન્ટ ઓન કયલ  ડળ.ે આ યીતે ટટર 



38 એક ઉન્ટ (વીજીએવટી, એવજીએવટી, આઈજીએવટી ભ ટે એક-

એક, અન ે એવજીએવટી ભ ટે ફધ  ય જ્મ / યપુ્રન. ટેયીટયી) ભ ટે 

ખરલ  ડળ.ે ઈએપીફી દ્વ ય  જીએવટી શઠે િ પ્ત થતી યકભ, 

ઈએપીફી  દ્વ ય  ખરેર મગ્મ એક ઉન્ટભ ાં જભ  કયલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 22. ટીડડએવ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ટેક્ષ ક્રડડક્ટેડ એટ વવગ ભ ટે ક્રટડીએવ (TDS) વાંજ્ઞ  લય મ 

છે. વેક્વન 37 િભ ણે આ જગલ ઈ વયક ય અન ેવયક યી એકભ 
તથ  અન્મ સભૂચત કાંનીઓ ભ ટે છે, જે કય ય મજુફ રૂ. 10 ર ખથી 
લધ ુચકૂલણી યૂલઠ ક યને ચકુલ ેછે, આલી ચકૂલણી કયતી લખતે 
જે તે વાંફાંપ્રધત વયક ય કે વિ  એ કુર ેમેફર એભ ઉન્ટ ન  1% 

ની ક ત કયી ને મગ્મ જીએવટી એક ઉન્ટભ ાં જભ  કય લલ નુાં 
યશળે.ે 

પ્રશ્ન 23. યૂલઠાકતાથ તેભના ડયટનથ પાઇર કયતી લખતે અ 

ટીડડએવનુ ંએકાઈન્દ્ટ કેલી યીતે કયળે ? 

ઈત્તય : ટીક્રડએવ તયીકે દળ ગલરે કઈણ યકભ વાંફાંપ્રધત 

વપ્ર મયન  ઈરેક્રનીકવ કેળ રેજયભ ાં દેખ ળ.ે તે યકભન 
ઉમગ ટેક્ષ જલ ફદ યી, પી, વમ જ તથ  અન્મ ચકૂલણી ભ ટે 

લય ળ કયી ળકળ.ે 



પ્રશ્ન 24. ડટડીએવ ડડડ્ટય અ ટીડડએવનુ ંએકાઈન્દ્ટ કઇ યીતે કયળે 

? 

ઈત્તય : ટીડીએવ ક્રડડક્ટય આલ  ટીક્રડએવન પ્રનચે મજુફ ક્રશવ ફ  

ય ખળ ે: 

1. આલ  ક્રડડક્ટયને પયજીમ ત ણે વેક્ળન 19 અને પ્રળડયરુ III 

ઓપ એભજીએર શઠે યજીસ્રેળન રેલાં જરૂયી છે. 

2. તેઓએ આલન ય ભક્રશન ની 10 ત યીખ સધુીભ ાં જે ક્રટક્રડએવ 

એકત્ર કયલ ભ ાં આવમ શમ અને જીએવટીR-7 ભ ાં દળ ગલરે 

શમ, તે જભ  કય લલ  જરૂયી છે. 

3. ક્રટડીએવ તયીકે જભ  યકભ વપ્ર મયન  ઇરેક્રનીક કેળ 

રેજયભ ાં દેખ ળ.ે 

4. તેભણે 5 ક્રદલવની અંદય આલ  ક્રટડીએવ ક તનુાં વક્રટિક્રપકેટ 

ક્રડડક્ટીને આલ નુાં યશળે,ે અને જ આભ ન  થ મ ત િત્મેક 

ક્રદલવ ભ ટે રૂ. 100 િભ ણે (ભશિભ રૂ. 5000/-) ક્રડડક્ટય 

દ્વ ય  ચકૂલલ   ત્ર યશળેે. 

પ્રશ્ન 25. ટે્વ કરે્ટેડ એટ વવથ (TCS) શુ ંછે ? 

ઈત્તય : કરભ 43C િભ ણે આ જગલ ઈ ભ ત્ર ઈ-કભવગ ઓયેટય 

ને ર ગ ુ ડે છે. દયેક ઈ-કભવગ ઓયેટયે તેન  દ્વ ય  વપ્ર મયને 
ચકુલલ   ત્ર યકભભ ાંથી અમકુ ટક  યકભ (છીથી સચુીત 



કયલ ભ ાં આલળ)ે યકી ય ખલી ડળ.ે  યકેર યકભ દયેક ઈ-કભવગ 
ઓયેટયે આલત  ભક્રશન ની 10 ત યીખ સધુીભ ાં મગ્મ જીએવટી 
એક ઉન્ટભ ાં જભ  કય લલ ની યશળે.ે ટીવીએવ તયીકે જભ  યકભ 

વપ્ર મયન  ઈરેક્રનીક કેળ રેજય ભ ાં િપ્રતભફિંભફત થળ.ે 

પ્રશ્ન 26. જીએવટીએન ટથરભા ંજીએવટી ેભેન્દ્ટ ભાટે કે્રડડટ કાડથની 
લૂથ નોંધણી જરૂયી છે ? 

ઈત્તય : શ , કયદ ત  તે જે િેક્રડટ ક ડગ ટેક્ષ બયલ  ભ ટે લ યલ ન  
શમ તેની લૂગ નોંધણી જીએવટીએન ન  કભન ટગર ય કયલી 
જરૂયી છે. જીએવટીએન આલ  િેક્રડટ ક ડગનુાં ફેંક દ્વ ય  લયેીપીકેળન 

ભ ટેની વીસ્ટભ ણ પ્રનધ ગક્રયત થઈ ળકે છે. જેભ ાં વેલ  િદ ત ની 
નુ્દ્ષ્ટ રઈને આલી ચક વણી થઈ ળકળ.ે જેથી િેક્રડટ ક ડગથી ેભેન્ટ 

કઈણ ન ણ કીમ ભમ ગદ  પ્રલન  લ યી ળક મ અને વમ  ય 

કયલ ભ ાં વયત  યશ.ે 

  



પ્રકયણ 8 

આરે્રૉધનક કૉભવથ (ધલજાણ ુલાભણજ્મ) 

પ્રશ્ન 1. આ-કૉભવથ (ધલજાણ ુલાભણજ્મ) શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ ની કરભ 43 ફી (ડી) ભ ાં કયેર 

વમ ખ્મ  િભ ણે ઇરેક્રપ્રનક કૉભવગ (પ્રલજાણ ુ વમલવ મ) એટરે 
ઇરેક્રૉપ્રનક નેટલકગ  ય, મખુ્મત્લ ે ઇન્ટયનેટ દ્વ ય , ઇન્ટયનેટ ય 

આધ યીત કઈ એપ્રીકેળનન ઉમગ કયીને, એટરે કે ઇ-ભેઇર, 

ત્લક્રયત વાંદેળ  દ્પ્રત, ળપ્રિંગ ક ટગ , લફેવપ્રલિવ, વ લગપ્રત્રક લણગન, 

યપુ્રનલવગર ક્રડસ્િીપ્ળન ક્રડસ્કલયી અને ઇન્ટગ્રેળન (UDDI), પ ઈર 

ર ન્વપય િટકર (FTP) અન ેઇરેક્રૉપ્રનક ડેટ  ઇન્ટયચેન્જ (EDT) 

લગેયે ભ યપત ભ રવ ભ ન અન ે /અથલ  વેલ ઓ યૂી  ડલી 
અથલ  િ પ્ત કયલી, ન ણ ાં તફદીર કયલ , ભ ક્રશતી તફદીર 

કયલી, જે ભ ટે ચકૂલણી ઓનર ઇન શ થ ધય તી શમ કે નશીં, 
તેભજ અંતે તે વેલ  કે ભ રવ ભ નની ક્રડરીલયી તે ઓયેટય દ્વ ય  
કયલ ભ ાં આલ ેકે નક્રશ. 

પ્રશ્ન 2. આ-કૉભવથ ઓયેટય કણ છે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ ન  કરભ 43ફી(ઇ) અંતગગત ઇ-

કૉભવગ ઓયેટયભ ાં એલી વમન્ક્તઓન વભ લેળ થ મ છે, કે જે 

વીધી કે આડકતયી યીતે ઇરેક્રપ્રનક પ્રેટપભગની ભ ભરકી ધય લત  



શમ, અથલ  તેનુાં વાંચ રન કયત  શમ અથલ  તેનુાં વમલસ્થ ન 

કયત  શમ અન ે જે દ્વ ય  કઈ ણ ભ રવ ભ ન કે વેલ ઓન 
યુલઠ ઉરલધ કય લી ળક ત શમ. એલી વમન્ક્ત કે જે આલ  
ભ ર કે વેલ થઈ વાંફાંપ્રધત કે તેને અનુાંભગક ભ ક્રશતી કે અન્મ 

વેલ ઓ ઇરેક્રપ્રનક પ્રેટપભગ ય આલ યુલઠ યૂ  ડત  શમ 

તેન ઓયેટય ગણ ળ.ે જ વમન્ક્ત દ્વ ય  ત ન  ખ તે જ (on his 

own account) આલી વેલ ઓ કે ભ ર યૂ  ડ ત  શમ તેને 
ઓયેટય ગણલ ભ ાં નક્રશ આલ.ે 

દ ખર  તયીકે – એભેઝન અને બ્ફ્રક ટગ  ફાંન ેઇ-કૉભવગ ઓયેટવગ 
છે ક યણ કે તેઓ લ સ્તપ્રલક વપ્ર મવગને તેભન ભ ર યૂ  ડલ  
એક પ્રેટપભગ આે છે. (રકપ્રિમ યીતે તેન ે ભ કેટ પ્રેવ ભડેર 

અથલ  ફુરક્રપરભેન્ટ ભડેર કશલે ભ ાં આલ ે છે). જ કે, ટ ઇટન જે 

ત ની ખદુની લફેવ ઇટ ય અગય ઘક્રડમ  અને ઘયેણ ાં લચેે 
ત તેન ેઆ જગ લઈ શઠે ઇ-કૉભવગ ઓયેટય ગણલ ભ ાં આલળે 
નક્રશ. આજ યીતે જ એભેઝન અન ેબ્ફ્રક ટગ  ણ એલ  વપ્ર મન  
વાંફાંધભ ાં ઇ-કૉભવગ ઓયેટય નક્રશ ગણ મ જે તે ત ન  ખદુન  
એક ઉન્ટ ય કયે છે. (રકપ્રિમ યીતે આને ઇન્લને્ટયી ભડર કશ ેછે.) 

પ્રશ્ન 3. શુ ંઆ-કૉભવથ ઓયેટય ભાટે યજીસ્કરેળન (નોંધણી) ભેલવુ ં
પયજીમાત છે ? 

ઈત્તય : શ . એભજીએરન  કરભ 19 અન ે પ્રળડયરુ III િભ ણે ઇ-

કૉભવગ ઓયેટયને થ્રેળશલ્ડ મનુ્ક્ત ભતી નથી અન ેતેથી તેભન  



દ્વ ય  યૂ   ડલ ભ ાં આલત  યુલઠ ની ક્રકિંભત ગભે તેટરી શમ, 

તેઓ યજીસ્રેળન કય લલ  ભ ટે જલ ફદ ય યશળે.ે 

પ્રશ્ન 4. એલ ભાર/વેલા યૂી ાડનાય, કે જે, આ-કૉભવથ ઓયેટય 

દ્વાયા યૂલઠ યૂ ાડે છે તેભને થે્રળશલ્ડ મસુ્્ત ભળે ? 

ઈત્તય : ન . એભજીએરન  પ્રળડયરુ III વ થ ેકરભ 19 િભ ણે આલ  
યૂલઠ ક ય (વપ્ર મય) ભ ટે થ્રળેશલ્ડ મનુ્ક્ત ઉરલધ નથી, અને 
તેભ  યુલઠ ની ક્રકિંભત ગભે તેટરી શમ ણ તેભની યજીસ્રેળન 

કય લલ ની જલ ફદ યી યશળે.ે 

પ્રશ્ન 5. એગે્રગેટય કણ છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરન  કરભ 43ફી(એ)ની વમ ખ્મ  િભ ણે 
એગ્રેગેટય એટરે એલી વમન્ક્ત કે જે ત નુાં લીજાણુાં પ્રેટપભગ 
ધય લ ે છે અન ે તેનુાં વાંચ રન કયે છે અને એપ્રીકેળન અને 
કમ્યપુ્રનકેળન દ્પ્રતની વશ મથી વાંબપ્રલત ગ્ર શકને તે એગ્રેગેટયની 
બ્ર ન્ડનેભ કે રેડનેભની શઠે વેલ ઓ ઉરલધ કયન ય વમન્ક્ત 

વ થ ે વાંકગ  કય લ ે છે. દ ખર  તયીકે, ઓર  કેલવ એક એગ્રેગેટય 

ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 6. એક એગે્રગેટય દ્વાયા જીએવટી શઠે યજીસ્કટય થવુ ં જરૂયી  
છે ? 



ઈત્તય : શ . એભજીએરન  પ્રળડયરુ III અન ે કરભ 19 િભ ણે એક 

એગ્રેગેટયને થ્રળેશલ્ડ મનુ્ક્ત ભતી નથી અને તેથી તેભન  દ્વ ય  
યૂ   ડ લ ભ ાં આલત  યુલઠ /વેલ ની ક્રકિંભત ગભે તેટરી શમ, 

ત ણ તેઓ યજીસ્રેળન કય લલ  ભ ટે જલ ફદ ય યશળે.ે 

પ્રશ્ન 7. ટે્વ કરે્ળન એટ વવથ (TCS) શુ ંછે ? 

ઈત્તય : એભજીએરન  કરભ 43વી(1) િભ ણે, ઇ-કૉભવગ 
ઓયેટયની એ જલ ફદ યી છે કે તે ભ ર/વેલ  યુલઠ ની જે 

ચકૂલણી ભ ર/વેલ ન  લ સ્તપ્રલક યુલઠ ક ય કે જેઓએ ઇ-કૉભવગ 
ઓયેટયનુાં પ્રેટપભગ ઉમગ કયુું શમ, તેભન ે કયલ ની શમ 

તેભ ાંથી અમકુ યકભ એકત્રીત (એટરે કે ક ત) કયી ર.ે આ 

એકત્રીત/ક ત કયેર યકભને ટેક્વ કરેક્ળન એટ વવગ (TCS) 

કશલે ભ ાં આલ ેછે. 

પ્રશ્ન 8. શુ ંવભમે/વભમાંતયે આ-કૉભવથ ઓયેટયે અલી કાત કયલી 
જઇએ ? 

ઈત્તય : આલ  એકત્રણ/ક ત ભ ટેન વભમ તે ફ ે ઘટન ભ ાંથી જે 

િથભ ફન ેતે છે : 

(i) ભ ર/વેલ ન  લ સ્તપ્રલક યુલઠ ક યન  એક ઉન્ટભ ાં 
યકભ િેક્રડટ કમ ગન વભમ;  



(ii) આલ  યુલઠ ક યને કેળ કે ફીજા કઈ ણ ભડ દ્વ ય  
ચકૂલણી કમ ગન વભમ. 

પ્રશ્ન 9. અલા TCSને વયકાયના ખાતાભા ં જભા કયાલલા ભાટે શુ ં
વભમ ભમાથદા છે ? શુ ંઅ ભાટે ઓયેટયે કઇ ત્રક (ડયટનથ) જભા 
કયાલલાની જરૂય છે ?  

ઈત્તય : એભજીએરન  કરભ 43વી(3) િભ ણે આ યીતે એકત્રીત 

કયેર TCS ની યકભ જે તે ભક્રશન યૂ થલ ન  10 ક્રદલવની અંદય 

મગ્મ વયક યી ખ ત ભ ાં જભ  કય લલ ની યશળે.ે લધભુ ાં, 
એભજીએરન  કરભ 43વી(4) અંતગગત, ઓયેટય ભ ટે જરૂયી છે કે 

તે જે તે કેરેન્ડય ભક્રશર નુાં સ્ટેટભેન્ટ શમ તેન  10 ક્રદલવની અંદય 

ઇરેક્રૉપ્રનક સ્ટેટભેન્ટ પ ઈર કયી દે, કે જેભ ાં આ ભક્રશન ભ ાં એકપ્રત્રત 

કયેર યકભ કે જેભ ાં ત ન  ટગર ય ભકર લરે ફ હ્ય યુલઠ ને 

રગતી શમ, તેની ભ ક્રશતી શલી જઈએ. આ સ્ટેટભેન્ટ (પ્રનલેદન)ભ ાં 
લ સ્તપ્રલક યુલઠ ક યન  ન ભ, તેભન  દ્વ ય  યૂ   ડેર યુલઠ ની 
ભ ક્રશતી અન ે તેભન  લતી એકત્રીત કયેર યકભની યૂતી ભ ક્રશતી 
શલી જરૂયી છે. આલ  સ્ટેટભેન્ટનુાં પભગ અન ેદ્પ્રત સભુચત જીએવટી 
પ્રનમભભ ાં પ્રનધ ગક્રયત કયલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 10. લાસ્કતધલક યુલઠાકાય અ ટીવીએવ (TCS)ની કે્રડડટન 
દાલ કયી ળકે છે ? 



ઈત્તય : ઓયેટય દ્વ ય  દ ખર કયલ ભ ાં આલરે સ્ટેટભેન્ટન  
આધ યે, આ TCS જે ઓયેટય દ્વ ય  વયક યી ખ ત ભ ાં જભ  
કય લલ ભ ાં આલરે છે, તે લ સ્તપ્રલક યુલઠ ક ય (જેભન  ભ ટે આ 

યકભ એકત્રીત કયલ ભ ાં આલી છે) તે તેભન  કેળ રેજયભ ાં 
િપ્રતભફિંભફત થળે. આ જ િેક્રડટન ઉમગ લ સ્તપ્રલક યુલઠ ક ય 

ત ની ટેક્ષ જલ ફદ યી બયલ ન  વભમે કયી ળકે છે. 

પ્રશ્ન 11. શુ ં આ-કૉભવથ ઓયેટય દ્વાયા વયકાયને ભાડશતી અલી 
જરૂયી છે ? 

ઈત્તય : શ . કરભ 43વી(10) િભ ણે, એક અપ્રધક યી, કે જે વાંયકુ્ત 

કપ્રભશ્નયન  િભની નીચે ન  શમ, તે ઓયેટય  વે નીચે વાંફાંપ્રધત 

ભ ક્રશતી ભ ાંગી ળકે છે : 

(i) કઈ ણ વભમગ   દયમ્મ ન ઓયેટય દ્વ ય  યૂ  
 ડ લભ ાં આલરે ભ ર/વેલ ન યૂલઠ,  

(ii)  લ સ્તપ્રલક યુલઠ ક ય કે જેણે ઓયેટયન  ગડ ઉન કે 

ફજાયને ત ન  લધ ય ન  ધાંધ ન  સ્થ તયીકે 

યજીસ્ટડગ કય લરે  છે, તેભ ાં લ સ્તપ્રલક યુલઠ ક યન  
યુલઠ ન જથ્થ (સ્ટક). 

નક્રટવ વલગ કમ ગન  5 ક્રદલવની અંદય ઓયેટયે ઉય 

જણ લરે ભ ક્રશતી આલી જરૂયી છે. આલી ભ ક્રશતી યૂી 



 ડલ ભ ાં પ્રનષ્પત ન  ક્રકસ્વ ભ ાં રૂ. 25,000/- સધુીન દાંડ 

કયી ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 12. શુ ંઆ-કૉભવથ ઓયેટય દ્વાયા કઇ સ્કટેટભેન્દ્ટ યજૂ કયવુ ંજરૂયી 
છે ? અ સ્કટેટભેન્દ્ટભા ંકઇ ભાડશતી અલાની જરૂડયમાત છે ? 

ઈત્તય : શ . કરભ 43વી(4) મજુફ, આલ  ઓયેટય ભ ટે એ જરૂયી છે 

કે તે એક કેરેન્ડય ભક્રશન  ભ ટે ભ ર અને /અથલ  વેલ ન  ફ હ્ય 

યુલઠ  ય એકત્રીત/ક ત કયેર TCSનુાં ઇરેક્રૉપ્રનક સ્ટેટભેન્ટ, જે 

તે ભક્રશન યૂ થલ ન  10 ક્રદલવની અંદય યજૂ કયી દે. આલ  
સ્ટેટભેન્ટભ ાં, ફીજી ફ ફતની વ થ ે વ થ,ે આ ઓયેટય ભ યપતે 
યૂી  ડેર ફધ  જ યુલઠ ક ય લતી તે કેરેન્ડય ભ વભ ાં 
ભ ર/વેલ ન  યુલઠ યૂ  ડય ની વપ્ર મય દીઠ પ્રલગત અને 
દયેક વપ્ર મય લતી તે ભ ટે લસરુ કયેર યકભની પ્રલગત 
આલ ની યશળે.ે 

પ્રશ્ન 13. આ-કૉભવથ જગલાઇઓ નરુૂતા (ભેભિિંગ)ન ખ્માર શુ ંછે 

ને તે કઇ યીતે કામથ કયળે ? 

ઈત્તય : કરભ 43વી(6) િભ ણે, દયેક ઓયેટયે તેભ ન  સ્ટેટભેન્ટભ ાં 
દળ ગલરે યુલઠ  તેભજ એકત્રીત કયેર યકભની ભ ક્રશતી, તેજ 

કેરેન્ડય ભક્રશન  કે અગ ઉન  ભક્રશન  ભ ટે, વાંફાંપ્રધત યુલઠ ક યે યજૂ 

કયેર, કરભ 2 અંતગગત શઠે યજૂ કયેર ભ ન્મ ત્રક (ક્રયટનગ), કે 



જેભ ાં તેભન  ફ હ્ય યૂ   ડેર યુલઠ ની અનરુૂ ભ ક્રશતી શળે, 
તેની યસ્ય ભેચ (ફય ફયી) કયલ ભ ાં આલળ.ે 

જ્મ ાં ણ ઓયેટય દ્વ ય  દળ ગલરે સ્ટેટભેન્ટ વ ભે યુલઠ ક ય દ્વ ય  
દળ ગલરે ફ હ્ય યુલઠ ની ભ ક્રશતી, કે જેન  ય ટેક્ષ એકત્રીત 

કયલ ભ ાં આલરે છે, તેની યસ્ય ભેચ નશીં થ મ ત તે લર્ચચે યશરે 

પયકની ફન્ને વમન્ક્તઓને જાણ કય ળ.ે 

પ્રશ્ન 14. જ ધલગત ભે ખાધા લગયની જ યશ,ે ત શુ ંથઇ ળકે ? 

ઈત્તય : કરભ 43વી(ક) િભ ણે, આલ  પયકની જાણ કયલ  છત ાં 
યુલઠ ક ય દ્વ ય  તેભન  જે તે ભક્રશન ન  ભ ન્મ ત્રકભ ાં 
સધુ યલ ભ ાં ન  આલ,ે ત તે ચકૂલણીન  યુલઠ ની ક્રકિંભત, જે તે 

યુલઠ ક યન  આગ ભી ભક્રશન ની ફ હ્ય ટેક્વ બયલ ની 
જલ ફદ યીભ ાં ઉભેયી દેલ ભ ાં આલળ.ે આલ  યુલઠ ક ય, કે જેભની 
આ યીતે ફ હ્ય ટેક્વ જલ ફદ યી લધ યલ ભ ાં આલી છે, તેઓ આલ  
યુલઠ  ય ટેક્વ તથ  કરભ 36(1) ભ ાં સ્ષ્ટ કયેર દયે વમ જ 

(ઉય મજુફ લધ યેર ટેક્વ જલ ફદ યી ઉય) કે જે ચકૂલલ  ત્ર 

કય જે ક્રદલવથી બયલ  ત્ર થત શત ત્મ યથી જ્મ યે તેની ચકૂલણી 
થ મ તે ક્રદલવ સધુીનુાં; બયલ /ચકુલલ  જલ ફદ ય યશળે.ે 
  



પ્રકયણ 9 

જફ-લકથ  (ફીજા ભાટે કામથ કયવુ)ં 

પ્રશ્ન 1. જફ-લકથ  શુ ંછે ? 

ઈત્તય : એભજીએરન  કરભ 2(62) િભ ણે ―જફ-લકગ‖ન ભતરફ 

— કઈ ફીજા યજીસ્ટડગ કય ત્ર વમન્ક્તન  ભ ર ઉય કઈ િક્રિમ  
કે વભ યક ભ કયવુાં/શ થ ધયવુાં, અન ે ―જફ-લકગય‖નુાં અથગઘટન આ 

િભ ણે કયલ ભ ાં આલળ.ે 

આ વમ ખ્મ ને નટીપીકેળન 214/86 – વેન્રર એક્વ ઇઝ ત . 23 

ભ ચગ, 1986 શઠે ખફૂજ ઉંડ ણભ ાં વભજાલલ ભ ાં આલી છે, જે 

મજુફ ―જફ-લકગ‖ શઠે કયેર ક મગ અથલ  િક્રિમ , ઉત્ દન તયીકે 

ઓએકલ ભ ાં આલ.ે આભ જફ-લકગની વમ ખ્મ  તેજ જીએવટી 
ળ વન શઠે કયલયે ની મૂભતૂ મજન  અંગે પેયપ ય િપ્રતભફિંભફત 

કયે છે. 

પ્રશ્ન 2. શુ ંકઇ કયદાતા એ જફ-લકથ  ભાટે ભાર ભકલ્મ શમ તે 

વપ્રામ (યૂલઠા) ગણલાભા ં અલળે ને તેની ય જીએવટી  
રાગળે ? ળા ભાટે ? 

ઈત્તય : ન . તે વપ્ર મ (યૂલઠ ) તયીકે ગણલ ભ ાં આલવે નશીં. 
એભજીએરન  પ્રળડયરુ I ન  ેય  5 િભ ણ યજીસ્ટડગ કયદ ત  



(મખુ્મ)ન જફ લકગ  ભ ટે ભકર લરે ભ ર વપ્ર મ તયીકે 

ગણલ ભ ાં નક્રશ આલ ે ( કરભ 43એ મજુફ). તેથી એવુાં અનભુ ન 

રગ લી ળક મ કે યજીસ્ટડગ કયદ ત  (મખુ્મ)ન  જફ લકગ  ભ ટે 

ભકરેર ભ ર ય જીએવટી નશીં ર ગે. 

પ્રશ્ન 3. શુ ંએક યજીસ્કટડથ  કયાત્ર વ્મસ્્ત ટે્વ બમાથ લગય તાન 
ભાર જફ લકથ  ભાટે ભકરી ળકે ? 

ઈત્તય : શ . એભજીએરન  કરભ 43એ િભ ણે યજીસ્ટડગ કય ત્ર 

વમન્ક્ત (મખુ્મ) ત ન ભ ર જફ-લકગયને જફલકગ  કયલ  ભ ટે 

ટેક્વ બમ ગ લગય ભકરી ળકે છે. તેઓ ત ન ભ ર એએક જફ-

લકગયથી આગ ફીજા જફ-લકગયને ત્મ ાં ણ ભકરી ળકે છે (અમકુ 

ચક્કવ ન્સ્થપ્રતભ ાં) અશીંમ  એક લ ત નોંધલ ની કે કરભ 43એ ની 
જફ-લકગભ ાં ભકર લ મ, તેભ ાં ર ગ ુડતી નથી. 

પ્રશ્ન 4. શુ ંજફ-લકથ યે યજીસ્કરેળન કયાલવુ ંજરૂયી છે ? 

ઈત્તય : શ . ક યણ કે જફ-લકગય તે વેલ વપ્ર મય છે અને જ 
તેનુાં ટનગઓલય પ્રનધ ગક્રયત થ્રળેશલ્ડ કયત ાં લધી જામ ત તેભણે 
યજીસ્રેળન રેવુાં જરૂયી છે. 

પ્રશ્ન 5. શુ ં ઈત્ાદકન ભાર જફ-લકથયના ં સ્કથથી વીધા જ 

ભકરલાભા ંઅલે ત જફ-લકથયના ંટનથઓલયભા ંઈભેયાળે ? 

ઈત્તય : ન , તે મુ ઊત્ દકન ાં ટનગઓલયભ ાં ઊભેય ળ.ે 



પ્રશ્ન 6. શુ ં મુ ઈત્ાદક જફ-લકથયના ં સ્કથથી તાની જગ્માએ 

ાછ રાવ્મા ધલના વીધા જ ભાર ભકરી ળકે છે ? 

ઈત્તય : શ . યાંત ુ મુ ઉત્ દકે જફ-લકગયની જગ્મ ને ત ન  
ધાંધ ન ાં લધ ય ન ાં સ્થ તયીકે જાશયે કયેર શમ, અથલ  જફ-લકગય 

ાંજીકૃત થમેર શમ અથલ  ભ ર નટીપ ઇડ શમ. 

પ્રશ્ન 7. કેલા વજંગભાં મુ ઈત્ાદક જફ લકથયની જગ્માએથી 
વીધ જ ભાર વપ્રામ કયી ળકે ? 

ઈત્તય : જફ-લકગયની જગ્મ ને ત ન  દાંધ ન  લધ ય ન  સ્થ 

તયીકે દળ ગવમ  લગય વીધ જ ભ ર જફ લકગયન  સ્થથી વપ્ર મ 

ફે વાંજગભ ાં થઈ ળકે – જેલ  કે જ્મ યે જફ-લકગય તે યજીસ્ટડગ 
કયદ ત  શમ અથલ  ત જ્મ ાં મુ ઉત્ દક એલ ભ ર વપ્ર મ 

કયત  શમ જે નક્રટપ ઇડ શમ. 

પ્રશ્ન 8. જફ લકથયને ભકરેર કાિભાર/ભળીનયીને રકગતી 
અઇટીવી  (આનટુ ટે્વ કે્રડડટ) રેલા ભાટે કમા કરભ/પ્રધલઝન્દ્વ 

છે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ ભ ાં જફ લકગયને ભકરેર ક ચ 
ભ ર / ભળીનયી કે જેની ઉય જક ત બય મેર છે. તેની કરભ 16એ 

અંતગગત નીમ્ન કરભ િભ ણે ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ રઈ ળક મ છે; 



– જ જફ-લકગયને ભકરેર ભ ર જફ-લકગ  ભ ટે 

ભકલ્મ થી 180 ક્રદલવભ ાં જફ-લકગ  થમ  ફ દ યત 

આલરે શમ ત મુ ઉત્ દક ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ રેલ  
 ત્ર છે. 

– જચ ક ચ ભ ર જફલકગયને વીદ  જ ભકરેર શમ ત 
એલ  ક્રકસ્વ ભ ાં જફલકગ યે ભ ર િ પ્ત કમ ગની ત યીખેથી 
વભમભમ ગદ  ગણલી. 

– જ પ્રનધ ગયીત વભમ ભમ ગદ ભ ાં ક ચભ ર જફ-લકગયને 
ત્મ ાંથી યત ન આલ ેત ક ચ  ભ ર ય ર ગેર ઇનટુ 

ટેક્વ િેક્રડટ વમ જ વક્રશત બયલ  ત્ર થ મ છે. 

– જ્મ યે જફ-લકગયને ત્મ ાંથી શકીકતભ ાં ભ ર યત આલે 
ત્મ યે ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ નુઃ ભ ગી ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 9. શુ ંજફ-લકથ ને રગતી કરભ ફધા જ પ્રકાયના ંભાર ભાટે 

રાગ ુથલા ાત્ર છે ? 

ઈત્તય : ન . ાંજીકૃત જક ત ત્ર વમન્ક્ત દ્વ ય  જક ત ત્ર ભ ર 

ભકરલ ભ ાં આલે ત્મ યે જચ જફ-લકગને રગતી કરભ ર ગ ુથલ  
 ત્ર છે. ફીજા ળલદભ ાં, જ જક ત મકુ્ત (Exemped) ભ ર 

અથલ  ભફન જક ત  ત્ર ભ ર અથલ  ભ ર ભકરન ય ાંજીકૃત 

જક ત ત્ર વમન્ક્ત ન શમ ત જફ-લકગને રગતી કરભ ર ગ ુ

ડતી નથી. 



  



પ્રકયણ 10 

આનટુ ટે્વ કે્રડડટ 

પ્રશ્ન 1. આનટુ ટે્વ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ―ઇનટુ ટેક્ષ‖ની વમ ખ્મ  એભજીએરની વેક્ળન 2(57) અને 
આઈજીએવટી એક્ટની કરભ 2(1) (d)ભ ાં કયેર છે. 

લયે ચકૂલલ  ત્ર વમન્ક્તન  વાંફાંધે વીજીએવટી એક્ટ શઠે 

‗ઇનટુ ટેક્ષ‘ એટરે (આઈજીએવટી અન ે વીજીએવટી) અને 
એવજીએવટી એક્ટ શઠે (આઈજીએવટી અન ેએવજીએવટી) કે જે 

ક ાંઈ ણ ભ ર અને / અથલ  વેલ ઓ વાંફાંધે વ થ ેકય મેર છે અન ે

ધાંધ ની વ ત્મત  (પ્રલક વ) જાલલ  ભ ટે જેન ઉમગ/ઉમગ 

કયલ ન  શતેવુય ભેલેર છે, અન ેતેભ ાં કરભ (7)ની વફ-કરભ (3) 

શઠે ચકૂલરે લયે ન વભ લળે થ મ છે. 

પ્રશ્ન 2. જીએવટી, વીજીએવટી ને અઇજીએવટી એ્્વ શઠે 

‘આનટુ ટે્વ’ ની જુદી વ્માખ્માઓન શતે ુને વય શુ ંછે ? 

ઈત્તય : આ વમ ખ્મ ઓ સચૂલ ે છે કે ઇનટુ ટેક્ષભ ાં વીજીએવટી 
એક્ટન  વાંદબગભ ાં આઈજીએવટી અન ે વીજીએવટી અને 
એવજીએવટી એક્ટન  વાંદબોભ ાં આઈજીએવટી અન ે વીજીએવટી 
વભ પ્રલષ્ટ છે. આઈજીએવટી એક્ટ શઠે ‗ઇનટુ ટેક્ષ‗ભ ાં ત્રણેમ 



લયે ઓ આઇજીએવટી, વીજીએવટી અને એવજીએવટીન વભ લળે 

થ મ છે. 

લધભુ ાં એ ણ સભૂચત છ કે ત્રણેમ લયે ઓની િેક્રડટન ઉમગ 

આઈજીએવટી એક્ટ શઠે ઊબી થતી લયે ની જલ ફદ યીની 
ચકૂલણી ભ ટે કયી ળક મ છે, જ્મ યે વીજીએવટી એક્ટ શઠે ભ ત્ર 

આઈજીએવટી અને વીજીએવટીની િેક્રડટ જ ભલ  ત્ર છે અને 
એવજીએવટી એક્ટ શઠે આઈજીએવટી અને એવજીએવટી િેક્રડટ 

ભલ  ત્ર છે. લધભુ ાં વીજીએવટી અને એવજીએવટીની િેક્રડટ 

યસ્ય લયે ની ચકૂલણી ભ ટે ઉમગભ ાં રઈ ળક તી નથી. 

પ્રશ્ન 3. „યીલવથ-િાર્જ‟ શઠે ચકૂલેર જીએવટીને આનટુ ટે્વ ગણી 
ળકામ છે ? 

ઉિય : શ . ‗ઇનટુ ટેક્ષ‘ની વમ ખ્મ ભ ાં કરભ (7) ની વફ-કરભ 

(3) શઠે ચકૂલલ  ત્ર લયે (યીલવગ ચ જૉ) વભ લળ થ મ છે. તે 

િેક્રડટ જ વાંફાંપ્રધત ભ ર અન ેઅથલ  વેલ ઓન ઉમગ/ઉમગ 

કયલ ન શતે ુ ધાંધ ની વ તત્મત  (પ્રલક વ) જાલલ ન  શમ ત 
ભલ  ત્ર છે.  

પ્રશ્ન 4. શુ ં „આનટુ ટે્વ‟ભા ં કાિભાર (Input Goods), આનટુ 

વેલાઓ ને /થલા કેીટર ગડુવ ય ચકેૂલર લેય 
(વીજીએવટી/આઈજીએવટી/એવજીએવટી) વભાલેળ થામ છે ? 



ઈત્તય : શ , એભજીએરની section 2(54), 2(55) અને 2(20)ભ ાં તે 

િભળઃ વભપ્રલષ્ટ છે. અશીં એ નોંધ ત્ર છે કે કેીટર ગડુવ વાંફાંધે 
ચકૂલરે લયે ની યેૂયૂી િેક્રડટ એક જ વભમે (at 1st instalment) 

રઈ ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 5. એલી વ્મસ્્ત કે જેના ભાટે યજીસ્કરેળન રેવુ ંકામદાની દૃષ્ષ્ટએ 

અલશ્મક ફન્દ્યુ ં છે ને તે છી 30 ડદલવના વભમગાાભા ં અ 

ભાટે તેણે યજીસ્કરેળન ભાટે યજી કયેર છે ને જેને યજીસ્કરેળન 

ભેર છે, તેલી વ્મસ્્તની અઇટીવી ાત્રતા શુ ંછે [કરભ 16(2)] 

ઈત્તય : આલી વમન્ક્ત તેની  વે સ્ટકભ ાં યશરે ઇનટુ, વેભી 
પીનીશ્ડ કે પીનીશ્ડ ભ રભ ાં વભ મેર ઇનટુ કે જે તેની  વે, તે 

લયે બયલ ને  ત્ર થમ કે જે તેની  વે, તે લેય બયલ ને  ત્ર 

થમ તેન  તતુગજ અગ ઉન  ક્રદલવે સ્ટકભ ાં શત  તેન  યન  
ઇનટુ ટેક્ષની િેક્રડટ તેન ેભલ  ત્ર છે. અશીં એ નોંધ ત્ર િેક્રડટ 

તેન ેભલ  ત્ર છે. અશીં એ નોંધ ત્ર છે કે િી-યજીસ્રેળન સ્ટકતી 
વાંફાંપ્રધત િેક્રડટ જ આવુાં યજીસ્રેળન તેણે યજીસ્રેળન ભ ટે  ત્ર 

થમ ન  30 ક્રદલવની વભમભમ ગદ ભ ાં ભેવયુાં શળે ત જ 

ભલ  ત્ર યશળે.ે 

પ્રશ્ન 6. એક વ્મસ્્ત શરેી ઓગસ્કટ, 2017ના યજ લેય ચકૂલલાને 

ાત્ર થામ છે ને તેણે તા. 15ભી ઓગસ્કટ 2017ના યજ યજીસ્કરેળન 



ભેલેર છે. અલી વ્મસ્્તને આનટુ ટે્વ કે્રડડટ કમા ડદલવે તેની 
ાવે સ્કટકભા ંયશતેા આનટુ ભાટે ભી ળકે છે ? 

ઈત્તય : 31 જુર ઈ 2017 

પ્રશ્ન 7. સ્કલૈલ્ચ્છક (voluntary) યજીસ્કરેળન ભેલનાય વ્મસ્્તને ભાટે 

આનટુ સ્કટક વફંધંી આનટુ ટે્વ કે્રડડટ ભેલલાની ાત્રતા 
(eligibility) શુ ંછે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(2એ)ની જગલ ઈ શઠે, એ વમન્ક્ત 

કે જેણે સ્લલૈ્ર્ચછક યજીસ્રેળન ભેલરે છે, તે યજીસ્રેળનની તયુતજ 

અગ ઉની ત યીખે ત ની  વે સ્ટકભ ાં યશરે ઇનટુ, વેભી-
ક્રપનીશ્ડ અન ે ક્રપનીશ્ડ ભ રભ ાં વભ પ્રલષ્ટ ઇનટુન સ્ટક વાંફાંપ્રધત 

ઇનટુ ટેક્ષની, ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ રેલ ને  ત્ર છે. 

પ્રશ્ન 8. એલી વ્મસ્્ત કે જે લેય ચકૂલલાને ાત્ર છે ને જે તે ભાર 

ને / થલા વલીવીવન ઈમગ લેયાને ાત્ર ને 

ભફનલેયાાત્ર વપ્રામ ભાટે કયે છે, તેલા યજીસ્કટડથ  વ્મસ્્તને 

ભલાાત્ર આનટુ ટે્વ કે્રડડટ વફંધેં શુ ંજગલાઇ છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(6)ની જગલ ઈ અનવુ ય ભ ર 

અને / અથલ  વલીવીવ કે જે લયે ને  ત્ર વલીવીવ વાંફાંપ્રધત છે 

તેથી જ ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ ભલ  ત્ર છે. િેક્રડટની ભલ  ત્ર 

યકભની ગણતયી એભજીએરની કરભ 16(7) અને જીએવટી 
આઈટીવી Rule (જે શલ ે છી જાશયે થળ)ે ભ ાં દળ ગલરે દ્પ્રત 



મજુફ થળ.ે અશીં એ નોંધનીમ છે કે કેીટર ગડુઝ વાંફાંપ્રધત િેક્રડટ 

ણ આ યીતે િભ ણવય ધયણે ભલ  ત્ર યશળે.ે 

પ્રશ્ન 9. એલી સ્સ્કથધત કે જ્મા ં લેય ચકૂલલાાત્ર વ્મસ્્ત ભાર 

ને/થલા વલીવીવન ઈમગ ધધંાધલમક ને ભફન-

ધધંાકીમ વપ્રામ ભાટે કયે છે, અલા યજીસ્કટડથ  વ્મસ્્તની આનટુ 

ટે્વ કે્રડડટ ભેલલાની ાત્રતા શુ ંછે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(5) શઠે ભ ર અન/ેઅથલ  વેલ ઓ 

કે જે ધાંધ ન  વપ્ર મથી વાંફાંપ્રધત છે, તેનીજ ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ 

યજીસ્ટડગ વમન્ક્તન ે ભી ળકે છે. િેક્રડટપ્રન ભલ  ત્ર યકભની 
ગણતયી એભજીએરની કરભ 16(7) અન ે જીએવટી આઈટીવી 
Rules (જે શલ ેછી જાશયે થળ)ેભ ાં દળ ગલરે દ્દપ્રત મજુફ થળે. એ 

નોંધ ત્ર છે કે કેીટર ગડુઝ વાંફાંપ્રધત િેક્રડટ ણ આ યીતે 
િભ ણવય ધયણે ભલ  ત્ર યશળે.ે 

પ્રશ્ન 10. જ્મા ં યજીસ્કટડથ  ટે્વેફર (કયાત્ર) વ્મસ્્તના ફધંાયણભા ં
પેયપાય થમ શમ તેલી સ્સ્કથધતભા ંઆનટુ ટે્વની ાત્રતા વફંધંી શુ ં
જગલાઇ છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(8)ની જગલ ઈ અનવુ ય આલ  
વાંજગભેં ર ન્વપય, લણલય મેર િેક્રડટ કે જે તેન  વાંફાંપ્રધત 

ક્રશવ ફી ચડ ઓભ ાં યશરેી છે, તે ર ન્વપયીને ફેરેન્વભ ાં આી ળકે 



છે. યાંત ુ આ વ તે જલ ફદ યી (Liabilities) ણ ર ન્વપયીન ે

ર ન્વપય કયવુાં અપ્રનલ મગ છે. 

પ્રશ્ન 11. એલા વજંગભા ં કે જ્માયે યજીસ્કટડથ  વ્મસ્્ત દ્વાયા વપ્રામ 

થથ ભાર ને / થલા વેલા વંણૂથણે લેયામુ્ ત જાશયે થામ 

તેલા વેંજગભા ંઆનટુ ટે્વની ાત્રતાની શુ ંસ્સ્કથધત છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(12)ની જગલ ઈઓ મજુફ એલ  
યજીસ્ટડગ વમન્ક્ત કે જા દ્વ ય  વપ્ર મ થત  ભ ર અન ે/ અથલ  વેલ  
વાંણગણે લયે મકુ્ત જાશયે થમ  શમ ત તે વાંજગભ ાં સ્ટકભ ાં 
યશરે ઇનટુ, વેભી-ક્રપપ્રનશ્ડ અથલ  ક્રપનીશ્ડ ભ રભ ાં વભ પ્રલષ્ટ 

ઇનટુ કે જે તેની  વે આલી લયે મનુ્ક્ત જાશયે થમ ન  તયુત જ 

અગ ઉન  ક્રદલવે સ્ટકભ ાં શત , તેની ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ થતી શમ 

તેટરી યકભ ચકૂલલ  ત્ર થળ.ે એ જગલ ઈ ણ કયલ ભ ાં આલી 
છે, કે ઉય દળ ગલરે ચકૂલણી કમ ગ ફ દ તેન  ઇરેક્રનીક રેજયભ ાં 
યશરે ફેરેન્વ િેક્રડટ રેપ્વ (lapse) થળ.ે આ ચકૂલલ  ત્ર યકભની 
ગણતયી GAAP અનવુ ય એભજીએરની કરભ 16(13) ની 
જગલ ઈ મજુફ થળ.ે 

પ્રશ્ન 12. એલી વ્મસ્્ત કે જે શાર લેયાની ચકૂલણી કરભ 7 ની 
જગલાઇઓ શઠે કયી યશરે છે, યંત ુ તે શલે છી કરભ 8 

કમ્ાઈન્દ્ડીંગ સ્કકીભ શઠે લેય ચકૂલલાની વદંગી કયે છે, તેલા 
વજંગભા ંતેલી વ્મસ્્તની આનટુ ટે્વની જલાફદાયી શુ ંયશળેે ? 



ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(12)ની જગલ ઈ નીચે, એલી 
યજીસ્ટડગ વમન્ક્ત કે જે કરભ 7 શઠે લયે ની ચકૂલણી કયી યશરે છે 

યાંત ુ શલ ે કરભ 8 મજુફની કમ્ ઉન્ડીંગ સ્કીભ શઠે લયે 
ચકૂલલ નુાં વાંદ કયે છે, તેલી વમન્ક્ત આ પેયફદરી (switch 

over)ન  તયુતજ અગ ઉની ત યીખે તેની  વે સ્ટકભ ાં યશરે  
ઇનટુ, વેભી ક્રપનીશ્ડ અથલ  ક્રપનીશ્ડ ભ રભ ાં વભ પ્રલષ્ટ ઇનટુની 
ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ થતી શમ તેટરી જ યકભ ચકૂલલ  ત્ર જળ.ે એ 

જ ગલ ઈ ણ કયલ ભ ાં આલી છે કે, ઉય દળ ગલરે ચકૂલણી કમ ગ 
ફ દ તેન  ઇરેક્રનીક રેજયભ ાં યશરે ફેરેન્વ િેડીટ રેપ્વ (lapse) 

થળ.ે આ ચકૂલલ  ત્ર યકભની ગણતયી GAAP અનવુ ય 

એભજીએરની કરભ 16(13) ની જગલ ઈ મજુફ થળ.ે 

પ્રશ્ન 13. એલા ડીરય કે જે ટે્વની ચકૂલણી કમ્ાઈન્દ્ડીંગ સ્કકીભ 

શઠે કયે છે ને કમ્ાઈન્દ્ડીંગ સ્કકીભની ભમાથદા યૂી થતા ધનમધભત 

કયાત્ર વ્મસ્્ત ફને છે તે અઇટીવીન રાબ રઇ ળકે છે ? જ રઇ 

ળકે ત કંઇ તાયીખથી ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(3) શઠે તે કરભ 7 શઠે કય ત્ર 

ફન્મ  તેની તયુતજ અગ ઉની ત યીખે તેની  વે સ્ટકભ ાં યશરે  
ઇનટુ, વેભી ક્રપનીશ્ડ અન ે પીશ્ડ ભ રભ ાં વભ પ્રલષ્ટ ઇનટુની 
વાંફાંધે આઈટીવીન ર બ રઈ ળકળ.ે 



પ્રશ્ન 14. શ્રીભાન B કે જે યજીસ્કટડથ  વ્મસ્્ત તયીકે તા. 30 ભી જુરાઇ 

2017 સધુી (કમ્ઝીટ યેટ) શઠે કયની ચકૂલણી કયતા શતા. યંત ુ

તા. 31ભી જુરાઇ 2017ના યજ તે યેગ્યરુય સ્કકીભ શઠે કય 

બયલાાત્ર ફે છે. તે અઇટીવી રાબને ાત્ર છે ? 

ઈત્તય : શ્રીભ ન B તેભની  વે સ્ટકભ ાં યશરે ઇનટુ અન ે વેભી 
ક્રપનીશ્ડ અથલ  ક્રપનીશ્ડ ભ રભ ાં વભ પ્રલષ્ટ ઇનટુ કે જેન સ્ટક 

તેભની  વે ત . 30 જુર ઈ 2017ન  યજ શત તેની ઇનટુ ટેક્ષ 

િેક્રડટ રેલ ન ે ત્ર છે. 

પ્રશ્ન 15. શ્રીભાન A તા. 6 જુન 20174ના યજ સ્કલૈલ્ચ્છક યજીસ્કરેળન 

ભાટે જી કયી તા. 22 જૂન 2017ના યજ યજીસ્કરેળન ભેલે છે. 

શ્રીભાન A તા. 21 જૂન, 2017ના યજ સ્કટકભા ં યશરે આનટુ 

વફંધંધત આનટુ ટે્વ કે્રડડટ ભેલલાને ાત્ર છે. 

ઈત્તય : શ્રીભ ન A, તેભની  વે ત . 21 જૂન 2017ન  યજ સ્ટકભ ાં 
યશરે  ઇનટુ અને વેભી-ક્રપનીશ્ડ અથલ  ક્રપનીશ્ડ ભ રભ ાં 
વભ પ્રલષ્ટ ઇનટુ વાંફાંપ્રધત ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ ભેલલ ને  ત્ર છે. 

પ્રશ્ન 16. કમા વજંગભા ંકયાત્ર વ્મસ્્ત તેને વપ્રામ થમેર ભાર 

ને / થલા વેલાઓ વફંધંધત આનટુ ટે્વ કે્રડડટ રેલા ભાટે 

કરભ 16ની વફ કરભ [2], [2A] થલા કરભ [3] ાત્ર નથી ? 



ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(4) શઠે જ્મ ાં આ ભ ર કે વેલ  
વપ્ર મ થઈ શમ તેને રગત  ઇનલઇવની ત યીખને એક લગ રુૂાં 
થમ  છી ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ ભી ળકળ ેનશીં. 

પ્રશ્ન 17. ધપ્રન્દ્વીાર કે જેણે આનટુ જફ લકથયને જફલકથ  ભાટે 

ભકરેર છે. તેનાથી વફંધંધત આનટુ ટે્વ કે્રડડટ ભલાાત્ર છે ? 

ઈત્તય : શ , એભજીએરની કરભ 16A(2) શઠે પ્રિન્વી ર કે જેણે 
ઇનટુ ભેલન યને જફલકગ  ભ ટે ભકલ્મ  છે, તે ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ 

રઈ ળકે છે. 

પ્રશ્ન 18. જફલકથ ને ધપ્રન્દ્વીાર દ્વાયા ભકરેર આનટુ યત ભલા 
વફંધંધત કઇ વભમ ભમાથદા છે ? 

ઈત્તય : 180 ક્રદલવ 

પ્રશ્ન 19. એલા વજંગભા ંકે જ્મયે જફલકથયને ભકરેર આનટુ 180 

ડદલવની અંદય યત ભળ્મા નથી, ધપ્રન્દ્વીારે, આનટુ વફંધંી 
આનટુ ટે્વ કે્રડીટ ાછી બયાઇ કયલાની યશળેે ? 

ઈત્તય : શ , પ્રિન્વી રે એલ  ઇનટુ વાંફાંધી ઇનટુ િેડીટ જે 

જફલકગ  ભ ટે ભકરેર ણ 180 ક્રદલવભ ાં યત કય મ  નથી તેની 
યકભ વમ જ વક્રશત બય ઈ કયી દેલ ની યશળે.ે યાંત ુજ્મ યે ઇનટુ 

યત થ મ ત્મ યે આ િેડીટ તે પયીથી રઈ ળકળ.ે 



પ્રશ્ન 20. નીિેનાભાથંી કમા વપ્રામને લેયાાત્ર વપ્રામની 
ગણતયીભા ંવભાલેર છે કે જેની કે્રડીટ રઇ ળકામ છે ? (a) ઝીય 
યેટેડ વપ્રામ (b) એ્ઝેમ્પ્ટ વપ્રામ (c) ફનેં 

ઈત્તય : ઝીય યેટેડ વપ્ર મ. 

પ્રશ્ન 21. ધપ્રસ્ન્દ્વાર દ્વાયા જફલકથ ને ભકરેર કેીટર ગડુઝ ાછા 
ધપ્રન્દ્વીારને યત કયલા શુ ંવભમભમાથદા છે ? 

ઈત્તય : 2 લગ 

પ્રશ્ન 22. એલા વજંગભા ંકે જ્માયે ભકલ્માની તાયીખ થી 2 લથની 
અંદય કેીટર ગડુઝ ધપ્રસ્ન્દ્વારને જફલકથય ાવેથી યત નથી 
કયામા ત ધપ્રન્દ્વીારની શુ ંજલાફદાયી છે ? 

ઈત્તય : પ્રિન્વી રે આ કેીટર ગડુઝ વાંફાંપ્રધત રીધેર િેક્રડટન  
જેટરી જ યકભ વમ જ વક્રશત બય ઈ કયી દેલ ની યશળે.ે જ કે 

કેીટર ગડુઝ યત ભળ્મ ેઆ િેડીટ  છી રઈ ળક ળ.ે 

પ્રશ્ન 23. કયને  ાત્ર વ્મસ્્ત કે જે આન્દ્પભેળન ટે્નરજીના 
વ્મલવામભા ંછે ને તાના એ્ઝીક્યટુીલ ડામયે્ટવથના લયાળ 

ભાટે ભટય વ્શીકર ખયીદે છે. અ ભટય વ્શીકરની ખયીદી વભમે 

ચકૂલેર જીએવટીની આનટુ ટે્વ કે્રડડટ તે રઇ ળકે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(9) (a)ની જગલ ઈ શઠે ભટય 

વશીકર ય ઇનટુ ટેક્ષ િેડીટ ત્મ યે જ રઈ ળક મ જ કયને  ત્ર 



વમન્ક્ત મવુ પયન  કે ભ રન  ર ન્વટગન  વમલવ મભ ાં શમ 

અથલ  ત ભટય વશીકર વાંફપ્રધત રેપ્રનિંગ આલ ની વલીવ 

આત શમ. 

પ્રશ્ન 24. યજીસ્કટડથ  વ્મસ્્ત દ્વાયા કેીટર ગડુઝની ડકિંભતભાંથી 
ટે્વન ડશસ્કવ છે, તે ભાટે આન્દ્કભ ટે્વ એ્ટ 1961 શઠે ઘવાય 
્રેઆભ કયલાભા ં અવ્મ શમ, તે વજંગભા ં આનટુ ટે્વ કે્રડીટ 

ભી ળકે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(10)ની જગલ ઈ શઠે, ટેક્ષન  
ક્રશસ્વ  (Component) ય આલ  વાંજગભ ાં ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ 

ભલ  ત્ર નથી. 

પ્રશ્ન 25. આનટુ ટે્વ કે્રડીટ ભેલલા અલશ્મક ળયત કંઇ છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 106(11) શઠે નીચે મજુફની ચ ય 

ળયત પ્રનધ ગક્રયત છે : 

(a) યજીસ્ટડગ લયે ને  ત્ર વમન્ક્ત  વે વપ્ર મય  વેથી 
ભેર ડક્યભેુન્ટ કે જેભ ાં ડયટૂી યેર છે તે શલ 
આલશ્મક છે. 

(b) લયે બયલ ને  ત્ર વમન્ક્તએ ભ ર અન ે /અથલ  વેલ  
ભેવમ  શલ  જઈએ. 



(c) આ વપ્ર મથી વાંફાંપ્રધત લયે ચ જૉ થમેર અને 
વયક યને ચકૂલરે શલ જઈએ. આલી ચકલણી 
યકડભ ાં કે ઇનટુ-ટેક્ષ િેડીટ દ્વ ય  થઈ શલી જઈએ; 

અને 

(d) લયે બય લ ે ત્ર વમન્ક્તને કરભ 27 શઠે યીટનગ બયેર 

શવુાં જઈએ. 

પ્રશ્ન 26. યજીસ્કટડથ  લેયાને ાત્ર વ્મસ્્તને જ્માયે આનલઆવ શઠે 

ભાર જુદા જુદા રટ કે વભમાતંયે ભેર છે, તેલા વજંગભાં 
આનટુ ટે્વ કે્રડીટ રેલા વફંધંી શુ ંજગલાઇ છે ?  

ઉિય : એભજીએરની કરભ 16(11)ન  િલીઝ મજુફ. યજીસ્ટડગ 
લયે ને  ત્ર વમન્ક્તએ આ વાંજગભ ાં જ્મ યે ભ રન છેલ્ર રટ કે 

અંપ્રતભ ક્રશસ્વ ભે જ ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ રઈ ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 27. એલા વજંગ કે જેભા ં ભારની ડડરીલયી લેયાને ાત્ર 

વ્મસ્્ત ધવલામ ન્દ્મને (‘bill to’ – ‘ship to‟ના વદંબથભા)ં કયલાભાં 
અલી શમ, આનટુ ટે્વ કે્રડીટ રેલા વફંધંી શુ ંજગલાઇ છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(11)ભા ં ામેર સ્કષ્ટીકયણ 

(એકસ્કપ્રેનેળન ્રઝ) મજુફ એલા વજંગભા ંકે જ્માયે કયને ાત્ર 

વ્મ્તી સિૂનાથી ભારની ડડરીલયી ન્દ્મ થડથ  ાટીને કયલાભાં 
અલે છે, ત્માયે એવુ ં ભનાળે કે કયને ાત્ર વ્મસ્્તને જ ભારની 
ડડરીલયી થઇ છે. તે યીતે, ભારની ડડરીલયી થડથ  ાટીને થઇ યશલેા 



છતા,ં જેની સિૂનાથી અભ કયાયુ ં છે, તે વ્મસ્્ત જ આનટુ ટે્વ 

કે્રડડટ રઇ ળકળે. 

પ્રશ્ન 28. આનટુ ટે્વ કે્રડડટ રેલા વફંધંી અ ભાટે કઇ 

વભમભમાથદા  
છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(15) મજુફ ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ, 

ઇનલઇવની ત યીખ છીન  પ ઈન ન્વીઅર લગન  વપ્ટેમ્ફય 

ભ વ છી, અથલ  ત લ પ્રિક યીટનગ બયલ ની ત યીખ છી, 
ફાંનેભ ાંથી જે ણ શરે ાં આલ ેતે છી ભલ  ત્ર નથી. 

આ જગલ ઈ ભ ટેનુાં મખુ્મ ક યણ એ છે કે પ ઈર કય મેર  યીટનગભ ાં, 
છીન  પ ઇન ન્વીઅર લગન  વપ્ટેમ્ફય ભ વ ફ દ કઈ સધુ ય 
કયલ  ય િપ્રતફાંધ છે. જ લ પ્રિક યીટનગ વપ્ટેમ્ફય ભ વ શરેેં 
પ ઈર કયલ ભ ાં આવયુાં શળ,ે ત તે પ ઈર કમ ગ ફ દ તેભ ાં સધુ ય 
કયી ળક ળ ેનશીં. 

પ્રશ્ન 29. એવુ ં કઇ નેગેટીલ રીસ્કટ છે કે જેના દ્વાયા આનટુ ટે્વ 

કે્રડડટ રેલા વફંધંી ભમાથદાઓ મકૂાઇ શમ ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16 (9) અનવુ ય ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ 

રેલ ની અ ત્રત  પ્રલમક જગલ ઈ આેર છે. આ જગલ ઈઓ 

અનવુ ય નીચે મજુફની આઇટભ ય ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ ભી 
ળકતી નથી. 



(a) ભટય વશીકર, પ્રવલ મ કે તે વમલવ મન  વભ ન્મ બ ગ રૂે 

વપ્ર મ થમ  શમ અથલ  ત તેભન ઉમગ નીચે મજુફની 
કય ત્ર વેલ ઓ યી  ડલ  ભ ટે કયલ ભ ાં આલેર શમ : 

 (i) મવુ પયન  ર ન્વટેળન અથલ  

 (ii) ભ રની શયેપેય-લશન અથલ  

 (iii) ભટય ડ્ર ઇપ્રલિંગ આલડત પ્રલમક રેપ્રનિંગ આલી; 

(b) ભ ર અને /અથલ  વેલ ઓ કે જે ખ દ્ય દ થો કે ીણ ાં, 
આઉટડય કેટયીંગ, લયટુી રીટભેન્ટ, સ્લ સ્થ્મ વાંફાંધી વેલ ઓ, 

કસ્ભેટીક અને પ્ર સ્ટીક વજૉયી, ક્રફની ભેમ્ફયળ, શલે્થ 

અન ેપીટનેવ વેન્ટય, ર ઇપ ઇન્સ્યયુન્વ, શલે્થ ઇન્સ્યયુન્વ અને 
િલ વ સપુ્રલધ  વાંફાંધી ર બ જે લકેેળન જેલ  કે યજા અથલ  
શભ ર લરે કન્વેળન કભગચ યીઓને અ મ  શમ, જ્મ યે 

આલ ભ ર અને/અથલ  વેલ ઓન ઉમગ મખુ્મત્લે 
વમન્ક્તગત ઉમગ કે કઈણ કભગચ યીન  ભ ટે કય મ. 

(c) ભ ર અને/અથલ  વેલ ઓ કે જે પ્રિન્વી ર દ્વ ય  લકગવ 

કન્ર ક્ટ ભ ટે ભેલલ ભ ાં આલી શમ અન ે આલ  કન્ર ક્ટ 

દ્વ ય  પ્ર ન્ટ અને ભળીનની પ્રવલ મની ઇભમલુેફર િટી 
(સ્થ મી પ્રભરકત)નુાં પ્રનભ ગણ થયુાં શમ. 

(d) પ્રિન્વી ર દ્વ ય  ભેલ મેર ભ ર કે જેભ ાં પ્રભરક્તનુાં 
શસ્ત ાંતયણ. (ભ ર કે અન્મ ફીજા કઈ ણ સ્લરૂભ ાં) ફીજી 



વમન્ક્તને થતુાં નથી. અન ે જેભન ઉમગ પ્ર ન્ટ અને 
ભળીનયી પ્રવલ મન  ઇભમલુફેર િટીન  ફ ાંધક ભભ ાં થ મ 

છે. 

(e) ભ ર અન ે /અથલ  વેલ ઓ કે જેન  ય કરભ 8 શઠે લયે 
બયેર છે; અને 

(f) ભ ર અને/અથલ  વાંલ ઓ જ્મ ાં સધુી અંગત અને વમન્ક્તગત 

યીતે લય ળભ ાં રેલ ભ ાં આલી શમ. 

પ્રશ્ન 30. એભજીએરની કરભ 29 શઠે અઇટીવી પ્રભાભણત ત્માયે 

જ થળે. જ્માયે ભેલનાય દ્વાયા આનલડથ  ભાડશતી/ધલગત પાઇર 

કયલાભા ંઅલી છે તે વપ્રામય દ્વાયા પાઇર કયલાભા ંઅલેર ભાન્દ્મ 

યીટનથ ભા ંબયેર અઈટલડથ  ભાડશતી/ધલગત વાથે ભેિ થામ. અલી 
વભાનતા ન શલાના વજંગભા ંશુ ંથઇ ળકે છે ? 

ઈત્તય : એલ  ક્રકસ્વ ભ ાં કે જ્મ ાં ઇનલડગ  અને આઉટલડગ  
ભ ક્રશતી/પ્રલગત અનરુૂ નથી, તેલ  વાંજગભ ાં વપ્ર મય દ્વ ય  ફે 
ભ વન  વભમગ  ભ ાં જે ક ાંઈ ણ પ્રલગતદ શમ તે સધુ યી 
રેલ ન યશળે ે અને આલી અવભ નત  તે છી ણ યશળેે તેલ  
વાંજગભ ાં િેક્રડટ ભેલન ય (Receipient) ય ઇનટુ િેડીટ ટેક્વ 

 છી બય ઈ કયી દેલ ની જલ ફદ યી આલળ.ે 



પ્રશ્ન 31. કય બયલાને ાત્ર વ્મસ્્ત દ્વાયા કેીટર ગડુઝ કે જેના ય 

આનટુ ટે્વ કે્રડડટ રેલાભા ંઅલી છે તે ન્દ્મને વપ્રામ કયલાભાં 
અલે ત્માયે લેયા ધલમક શુ ંજલાફદાયી ઈબી થળે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(15)ની જગલ ઈ શઠે જ્ચ યે 

કેીટર ગડુઝ કે જેન  ય ઇનટુ ટેક્ષ િેક્રડટ રેલ ભ ાં આલી છે તે 

વપ્ર મ કય મ ત્મ યે કય બયલ   ત્ર વમન્ક્ત દ્વ ય  આલી કેટીર 

ગડુઝ ય રેલ ભ ાં  ત્ર વમન્ક્ત દ્વ ય  આલી કેીટર ગડુઝ ય 

રેલ ભ ાં આલરેી ટેક્વ િેડીટ જેટરી જ યકભ  કે જેભ ાં પ્રનધ ગક્રયત 

ધ ય ધયણ મજુફ ઘટ ડ કય ળ ે તે યકભ અથલ  ત કેીટર 

ગડુઝની ર ન્ઝેક્ળન લલે્ય ુ યન લયે, ફાંનેભ ાંથી જે ણ લધ યે 

શમ ચકૂલલ ન  યશળે.ે 

પ્રશ્ન 32. મગ્મ ભાન્દ્મ યીતે રેલામેર કે્રડડટની લસરૂાત કયલા 
વફંધંી શુ ંપ્રડક્રમા છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 16(16) શઠે યજીસ્ટડગ લયે ચકૂલલ ને 

 ત્ર વમન્ક્ત  વેથી આલી અભ ન્મ/અમગ્મ યીતે રેલ મેર િેક્રડટ 

એભજીએરની કરભ 51ની જગલ ઈઓ અંતગગત લસરૂ કય ળ.ે 

  



પ્રકયણ 11 

જીએવટીભા ંઆનટુ વધલિવ ડડસ્કરીબ્યટુય  

(ISD)ન કન્દ્વેપ્ટ 

પ્રશ્ન 1. જીએવટીભા ં “આનટુ વધલિવ ડડસ્કરીબ્યટુય“ (ISD) ધલમક 

જગલાઇઓ શ ુછે ? 

ઈત્તય 1. એભજીએરની કરભ 2(56) મજુફ, ISD એટરે ભ ર અને 
/અથલ  વેલ  યૂ   ડન ય વપ્ર મયથી ઓક્રપવ કે જ્મ ાં ઇનટુ 

વલીવ ભ ટેન  કરભ 23 શઠે ઇસ્ય ુ થમેર ઇનલઇવ ભેલે છે 

અને વીજીએવટી (ય જ્મન  ક મદ ઓભ ાં એવજીએવટી)અને 
અથલ  આલી વપ્રલિવીઝ ય ચકૂલ મેર આઈજીએવટીની લયે  ત્ર 

ભ ર અને/અથલ  વપ્રલિવીઝન  વપ્ર મય કે જેન PAN No. અને 
ઉય દળ ગલરે ઓક્રપવભ ાં PAN No. એક જ છે, ટેક્વ ઇનલઇવ કે 

અન્મ ભ ન્મ ડક્યભેુન્ટ શઠે લશેંચણી (પ્રલતયણ) કયે છે. િેક્રડટની 
લશેંચણી કયલ  વાંદબગભ ાં આઈએવડીને વપ્ર મય ઓપ વપ્રલિવીઝ 

તયીકે ભ ન્મ કય મેર છે. 

પ્રશ્ન 2. ISD યજીસ્કરેળન ભેલલા ભાટેની શુ ંઅલશ્મકતાઓ છે ? 

ઈત્તય 2. કરભ 19 અન ે ેય  5(vii) ળીડયરુ-III જગલ ઈઓ 

અનવુ ય ISDએ ભ ની રેલ મેર (deemed) વપ્ર મય તયીકે 



યજીસ્રેળન ભેલવુાં આલશ્મક છે. યજીસ્રેળન વાંફાંપ્રધત ટચભમ ગદ  
ISDને ર ગ ુડતી નથી. એલ  ISD કે જે લતગભ ન ક મદ  (એટરે 
કે service tax) શઠે યજીસ્ટડગ છે, તેભની પેયફદરી નલ  
જીએવટીથી વાંફાંપ્રધત ક મદ ઓ શ ટ આઆ થળ ેનક્રશ. શ ર 

અન્સ્તત્લભ ાં યશરે  ફધ ાં જ ISDs એ નલ  ક મદ ની િક્રિમ  શઠે 

જ તેઓ ISD તયીકે ક મગયત યશલે  ભ ગત  શમ ત નવુાં યજીસ્રેળન 

રેવુાં આલશ્મક છે. 

પ્રશ્ન 3. કે્રડડટની લશેંિણી )ધલતયણ (વફંધંી કઇ ળયત /ધનમતં્રણ 
રાગ ુડે છે ? 

ઈત્તય 3. િેક્રડટની લશેંચણી (પ્રલતયણ) નીચે દળ ગલરે ળયતને 
આપ્રધન છે. 

(a) િેક્રડટની લશેંચણી ટેક્વ ઇનલઇવ અથલ  અન્મ ભ ન્મ 

ડક્યભેુન્ટ શઠે જ કયી ળક ળ,ે 

(b) લશેંચણી કયેર િેક્રડટની યકભ ઉરલધ િેક્રડટની યકભ કયત ાં 
લધ યે ન શલી જઈએ. 

(c) િેક્રડટની લશેંચણી એલ  વપ્ર મયને જ થઈ ળકળ ે કે જેભન  
પ્રલમક આ વેલ ઓ શમ. 

(d) એલ  ક્રકસ્વ ભ ાં કે જ્મ ાં વલીવ એક કયત  લધ ુ વપ્ર મય 

પ્રલમક શમ તેલ  વાંજગભ ાં િેક્રડટની લશેંચણી વપ્ર મયન  



ગત ન ણ ાંકીમ લગન  ટનગઓલયન  િભ ણને આધ યે રઈને 
થળ.ે 

પ્રશ્ન  4 . ISD એ યીટનથ પાઆર કયલાનુ ંશમ છે ? 

ઈત્તય 4. શ . એભજીએરની કરભ 27(6) અંતગગત આઈએવડી એ 

પભગ જીએવટીઆય-6ભ ાં દયેક ભક્રશન ની 13 ત યીખ સધુીભ ાં ભ પ્રવક 

યીટનગ પ ઇર કયલ નુાં યશળે.ે 

પ્રશ્ન 5. એક કંની એકથી લધ ુ અઇએવડી તયીકે કામથ કયી ળકે  

છે ? 

ઈત્તય 5. શ . પ્રલપ્રલધ ઓક્રપવ જેલી કે ભ કેક્રટિંગ ક્રડપ્રલઝન, પ્રવક્યકુ્રયક્રટ 

ડીલીઝન શઈ ળકે, જે દયેક ભ ટે અરગ આઈએવડી ભ ટે અયજી 

કયી ળક મ છે. 

પ્રશ્ન  6 . અઇએવડી દ્વાયા ધધક/ભાન્દ્મ/ખટી યીતે લશેંિણી 
કયામેર કે્રડડટની લરસરૂાત વફંધેં ળી જગલાઇ છે? 

ઈત્તય 6. આલ  ક્રકસ્વ ભ ાં આઈએવડીની વ થે કરભ 18(1) અને 
18(2)ની જગલ ઇઓ શઠે ગર ાં રઇને આલી આપ્રથિક કે અભ ન્મ 

યીતે લશેંચણી કયેર િેક્રડટ લસરુ કય ળ ેઅથલ  તેલી જ ક મગલ શી 
ભડર જીએવટી ક મદ ની કરભ 51 શઠે યેવીીઅન્ટ કે જેને 
આલી િેક્રડટની લશેંચણી થઈ છે તેની વ ભે ણ કયી ળક ળ.ે 



પ્રશ્ન 7. શુ ં વીજીએવટી ને અઇજીએવટીની કે્રડડટ અઇએવડી 
દ્વાયા અઇજીએવટી કે્રડડટ સ્કલરૂે ધલધલધ યાજ્મભા ં સ્સ્કથત એકભને 

કયી ળકામ છે ? 

ઈત્તય : શ . કરભ 17(1)ની જગલ ઈ શઠે આઈએવડી પ્રલપ્રલધ 

ય જ્મભ ાં ન્સ્થત એકભન,ે વીજીએવટીની િેક્રડટની લશેંચણી 
આઈજીએવટી અને આઈજીએવટીની િેક્રડટ આઈજીએવટીની 
સ્લરૂે લશેંચણી કયી ળકે છે. 

પ્રશ્ન 8. શુ ં અઇએવડી એવજીએવટીની કે્રડડટને તાના રગ 

રગ યાજ્મભાં અલેર યધુનટવભા ં અઇજીએવટીની કે્રડડટ  

તયીકે/સ્કલરૂે લશેંિણી કયી ળકે છે ? 

ઈત્તય 8. શ . કરભ 17(2) િભ ણે આઈએવડી, એવજીએવટી િેક્રડટને 
આઈજીએવટીની િેક્રડટની લશેંચણી તેન  પ્રલપ્રલધ ય જ્મભ ાં ન્સ્થત 

એકભને કયી ળકે છે.  

પ્રશ્ન 9. શુ ંઅઇએવડી, વીજીએવટી ને અઇજીએવટીની કે્રડડટની 
લશેંિણી વીજીએવટી કે્રડડટ રૂે કયી ળકામ છે ? 

ઈત્તય 9. શ . આઈએવડી દ્વ ય  વીજીએવટી િેક્રડટને આઈજીએવટીની 
િેક્રડટની લશેંચણી એક જ ય જ્મભ ાં ન્સ્થત એકભને કયી ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 10. અઇએવડી દ્વાયા કે્રડડટની લશેંિણી કયલા વદંબે કમા 
ડક્યભેુન્દ્ટવ છે ? 



ઈત્તય 10. ડક્યભેુન્ટવ કે જેન  આધ યે િેક્રડટની લશેંચણી કયી ળક મ 

છે, તેલ  ભ ન્મ ડક્યભેુન્ટવ શજુ િીસ્િ ઇફ કય મ  નથી. યાંત ુ

ક મદ ની જગ લઈ શઠે િેક્રડટની લશેંચણી ભ ન્મ 

દસ્ત લેજ/ડક્યભેુન્ટવ શઠે જ થઈ ળકળ.ે 

પ્રશ્ન 11. અઇએવડીના શઠેના તભાભ એકભને વલથવાભાન્દ્મ 

કે્રડડટની લશેંિણી કંઇ યીતે કયી ળકામ ? 

ઈત્તય 11. ફધ ાં જ એકભ લર્ચચે લય તી વ થે વ ભ ન્મ િેક્રડટની 
લશેંચણી તભ ભ એકભન  કુર ટનગઓલયની વ ભે જે તે યપુ્રનટન  
વમન્ક્તગત ટનગઓલયને ધ્મ નભ ાં રઈ, તે જ િભ ણભ ાં િેક્રડટની 
લશેંચણી આઈએવડી કયી ળકળ.ે 

પ્રશ્ન 12. અઇએવડી દ્વાયા કભન કે્રડડટની લશેંિણી તાના ફધા 
યધુન્વ લચ્િે કેલી યીતે કયી ળકામ ? 

ઈત્તય 12. આઈએવડી દ્વ ય  કભન િેક્રડટની લશેંચણી ત ન  ફધ  
યપુ્રનટ  

 
લર્ચચે િ-યેટ  ફેઝીવ એટરે કે દયેક યપુ્રનટન  ટનગઓલય અને ફધ  
યપુ્રનટન  કુર ટનગઓલય િભ ણે કયી ળક મ.  

પ્રશ્ન 13. અઇએવડી દ્વાયા વીજીએવટી ને અઇજીએવટીની કે્રડડટ 

યાજ્મ ફશાયના પ્રાપ્ત કતાથ (Recipient) ને કમા સ્કલરૂે કયી ળકળે 

? 



(A) આઈજીએવટી (b) વીજીએવટી (c) એવજીએવટી 

ઈત્તય 13. (a) આઈજીએવટી. 

પ્રશ્ન 14. અઇએવડી દ્વાયા વીજીએવટીની કે્રડડટ તે જ યાજ્મભાં કમા 
સ્કલરૂે યૂી ળકળે .... 

(A) આઈજીએવટી (b) વીજીએવટી (c) એવજીએવટી 

ઈત્તય 14. (b) વીજીએવટી 

પ્રશ્ન 15. એકથી લધ ુ વપ્રામય દ્વાયા ઈમગભા ં રેલાતી આનટુ 

વેલાઓ ય ચકૂલેર લેયાની કે્રડડટ – 

(a) આલી િેક્રડટની લશેંચણીઓ ઇનટુ વેલ ઓન ઉમગ 

કયન ય પ્રલપ્રલધ એકભ લર્ચચે તેભન ાં તે ય જ્મભ ાં ટનગઓલયન  
િભ ણવય થળ.ે 

(b) ફધ ાં જ વપ્ર મય લર્ચચે વભ ન ધયણે લશેંચણી થળ.ે 

(c) એક જ વપ્ર મય આ િેક્રડટ ભેલળ.ે 

(d) લશેંચણી કયલી ળક્ય નથી. 

ઈત્તય 15. (a) આલી િેક્રડટની લશેંચણી આ ઇનટુ વેલ ઓને 
ઉમગ  

 
કયન ય પ્રલપ્રલધ એકભ લર્ચચે તેભન ાં તે ય જ્મભ ાં ટનગઓલયન  



િભ ણવય થળ.ે 

પ્રશ્ન 16. શુ ંધધક (excess) કે્રડડટની લશેંિણી થઇ શમ તે ધલબાગ 

દ્વાયા લસરુ કયી ળકામ છે ? 

ઈત્તય 16. શ . આલી અપ્રધક (excess) િેક્રડટની લશેંચણી થઈ શમ 

ત તે આઈએવડી  વેથી વમ જ વ થ ેપ્રલબ ગ દ્વ ય  લસરુ કયલ ભ ાં 
આલળ.ે 
 

પ્રશ્ન 17. અ કામદાની જગલાઇઓનુ ં ઈલ્રઘંન કયી જ કે્રડડટની 
લશેંિણી થઇ શમ તે વફંધંધત શુ ંજગલીઓ છે ? 

ઈત્તય 17. આ ક મદ ની જગલ ઈઓનુાં ઉલ્રાંઘન કયી, લશેંચણી 
કય મેર િેક્રડટની લસરુ ત, જે એકભને આલી િેક્રડટની લશેંચણી 
કયલ ભ ાં આલી છે, તેની  વેથી વમ જ વ થ ેલસરુ કય ળ.ે 

 
  



પ્રકયણ 12 

યીટનથવ, પ્રડક્રમા ને  

આનટુ ટે્વ કે્રડડટની એકરૂતા 

પ્રશ્ન 1. યીટનથન શતે ુશુ ંછે ? 

ઈત્તય : (a) કયલશીલટ ભ ટે ભ ક્રશતીન  શસ્ત તાંયણનુાં ભ ધ્મભ છે. 

 (b) કયલશીલટ ભ ટે ક મદ ઓનુાં મગ્મ ક્રય રન થયુાં છે 

કે કેભ તે ચક વવુાં. 

 (c) કયે  ત્ર વમન્ક્તની ટેક્વ વાંફાંપ્રધત જલ ફદ યીનુાં 
પ્રનધ ગયણ પ્રનમત વભમભમ ગદ ભ ાં કયવુાં. પ્રનપ્રિત અલપ્રધ 

ભ ટેની લયે ની જલ ફદ યી જાશયે કયલી, 

 (d) નીપ્રતપ્રલમક પ્રનણગમ રેલ  ભ ટે આલશ્મક ઇનટુવ 

યુ   ડલ . 

 (e) કયલશીલટન  ઓક્રડટ અને કયચયી પ્રલયધી ક મગિભન 
મગ્મ લશીલટ કયલ. 

પ્રશ્ન 2. જીએવટી કય વ્મલસ્કથાભા ં કણે યીટનથ પાઆર કયલા 
અલશ્મક છે ? 



ઈત્તય : દયેક યજીસ્ટડગ લેય ને  ત્ર વમન્ક્ત – જેભણે લયે ની ચકૂલણી 
વાંફાંધી ટચની ભમ ગદ   ય કયેર છે. એલ  વપ્ર મય કે જેનુાં કુર 

ટનગઓલય રૂ. 9 ર ખથી અપ્રધક છે, તેણે યજીસ્રેળન રેવુાં આલશ્મક 

છે જ કે તે કય ત્ર વમન્ક્ત ત્મ યે જ ફને છે, જ્મ યે, આવુાં ટનગઓલય 

રૂ. 10 ર ખની ભમ ગદ   ય કયે, ભમ ગદ થી લધે. આલી રૂ. 10 

ર ખની ભમ ગદ   ય કમ ગ છી તેન  દ્વ ય  યીટનગ પ ઇર કયવુાં 
આલશ્મક ફને છે. વમન્ક્તઓન અન્મ એલ લગગ ણ છે કે જેભન  
ભ ટે યજીસ્રેળન રેવુાં આલશ્મક છે અને તે જ ક યણ યીટનગ બયવુાં 
ણ. 

દ .ત. આંતયય જ્મ વપ્ર મવગ, 

ટીડીએવ ક ત કયન ય , ઇ-કભવગ ઓયેટવગ, એલ  વપ્ર મય કે જે 

ભ ર ઇ-કભવગ વપ્ર મવગ દ્વ ય  વપ્ર મ કયે છે. (યેપ. પ્રળડયરુ-III 
િશ્ન 6 યજીસ્રેળન ચેપ્ટય). 

પ્રશ્ન 3. કેલા પ્રકાયની અઈટલડથ  વપ્રામની ધલગત યીટનથભાં 
દળાથલલી અલશ્મક છે ? 

ઈત્તય : વ ભ ન્મ યજીસ્ટડગ કયદ ત  દ્વ ય  આઉટલડગ વપ્ર મની 
પ્રલગત જીએવટીઆય-1 યીટનગભ ાં આલ ની શમ છે, જેભ ાં તે ભ વ 

દયમ્મ ન કયેર વપ્ર મ જેલી કે યજીસ્ટડગ વમન્ક્તઓને કયેર 

આઉટલડગ વપ્ર મ, ભફન-યજીસ્ટડગ વમન્ક્તઓ (ઉબગત )ને કયેર 

આઉટલડગ વપ્ર મ, િેક્રડટ-ડેભફટ નટવની પ્રલગત, ઝીય યેટેડ, 



એક્ઝેમ્પ્ટેડ અન ેનન-જીએવટી વપ્ર મ, પ્રનક વ, અને બપ્રલષ્મભ ાં 
કયલ ની વપ્ર મ વાંફાંધી ભેરી અગ્રીભ (Advance) યકભની 
પ્રલગતન વભ લળે થ મ છે. 

પ્રશ્ન 4. આનલઆવીવની સ્કકેન્દ્ડ (Scanned) કી જીએવટીઅય-1 

જડે રડ કયલી જરૂયી છે ? 

ઈત્તય : ન . ઇનલઇવીવની સ્કેન્ડ કી અરડ કયલ ની નથી. 
યાંત ુઇનલઇવભ ાં યશરે કટેરીક પ્રલપ્રળષ્ટ લભગત પ્રનધ ગક્રયત કયેર 

છે. તે યીટનગભ ાં વભ લલ ની યશળે.ે 

પ્રશ્ન 5. શુ ંફધા ંજ આનલઆવ રડ કયલાના યશળેે ? 

ઈત્તય : ન . તેન આધ ય શુાં તે B2B અથલ  B2C પ્રવ કે આંતય 

ય જ્મ કે ઇન્ર ય જ્મ વપ્ર મ ય છે. B2B વપ્ર મ ભ ટેન  ફધ ાં જ 

ઇનલઇવ તે ઇન્ર સ્ટેટ છે કે આંતયય જ્મ છે અરડ કયલ ન  
યશળે.ે આવુાં ળ  ભ ટે ? તેનુાં ક યણ એ છે કે, િ પ્તકત ગ આઈટીવી રે 
તેની એકરૂત  ચક વલ  આ આલશ્મક છે. 

જ્મ યે B2C વપ્ર મ ભ ટે, ખયીદન ય આઈટીવી રેત નથી. તેથી 
વ ભ મ યીતે આવુાં અરડીંગ આલશ્મક યશળેે નક્રશ. યાંત,ુ સ્થ 

આધ ક્રયત પ્રવધ્ધ ાંત (Destination based principle)ન  
અનુ રન ભ ટે આંતય-ય જ્મ B2B વપ્ર મન  ઇનલઇવીm કે 

જેભ ાં લલે્ય ુ2.5 ર ખથી લધ ુછે, તે અરડ કયલ ન  યશળે.ે રૂ. 2.5 



ર ખની ઓછી લેલ્યનુ  ઇન્ર -સ્ટેટ ઇનલઇવ અન ેફધ ાં ઇન્ર સ્ટેટ 

ઇનલઇવની ય જ્મલ ય (State wise) વભયી આવુાં યૂત ુાં છે. 

પ્રશ્ન 6. શુ ં આનલઆવભા ં વભાધલષ્ટ દયેક અઆટભની ધલગત 
રડ કયલાની યશ ેછે ? 

ઈત્તય : ન . લ સ્તલભ ાં આઇટભની પ્રલગત અરડ કયલ ની જરૂય 

નથી. યાંત ુ ભ રન  વપ્ર મ વાંફાંધી HSN કડ અને વેલ ઓન  
વપ્ર મ વાંફાંધે એક ઉન્ટીંગ કડ દ ખર કયલ ન  યશળે.ે આ ભ ટે 

રઘતુભ કેટર  ડીજીટ (Digit) પ ઇરકત ગએ અરડ કયલ ન ાં છે, 

તેન આધ ય તેન  છેલ્ર  લગભ ાં ટનગઓલય ય યશળે.ે 

પ્રશ્ન 7. શુ ંદયેક રાન્દ્ઝે્ળનની લેલ્ય ુદાખર કયલાની યશળે ? જ્માં 
લેજ (consideration) ન શમ તેલા ડકસ્કવાનુ ંશુ ં? 

ઈત્તય : શ . ભ ત્ર લલે્ય ુ જ નક્રશ યાંત ુ લયે  ત્ર લલે્ય ુ ણ દ ખર 

કયલ ની યશળે.ે ઘણ ાં ક્રકસ્વ ઓભ ાં ફાંને અરગ અરગ શઈ ળકે. 

એલ  ક્રકસ્વ ઓભ ાં જ્મ ાં વમલશ ય ન  થમ શમ, યાંત ુ પ્રળડયરુ 1ન  
અંતગગત યુલઠ શમ, કય ત્ર ક્રકિંભતને અરડ કયલી ડળ.ે 

પ્રશ્ન 8. પ્રાપ્તકતાથ દ્વાયા એલી ધલગત કે વપ્રામય દ્વાયા દાખર 

કયલાની યશી ગઇ છે, તે તાના જીએવટીઅય-2 યીટનથભા ં બયી 
ળકે છે ? 

ઈત્તય : શ . િ પ્તકત ગ ત ેજ એલ  ઇનલઇવ દ ખર કયી ળકે છે જે 



વપ્ર મય દ્વ ય  અરડ ન થમ  શમ. આલ  ઇનલઇવને રગતી 
િેક્રડટ ણ ક ભચર ઉ ધયણે અ ળે જે અનરુૂત  (matching)ને 

આપ્રધન શળ.ે 

જ્મ યે અનરુૂત  ચક વ મ (matching) તેલ  વભમે જ વપ્ર મય 

દ્વ ય  ઇનલઇવ અરડ નશીં કય મેર શમ ત ફાંનેને તેલી જાણ 

કય ળ. જ આ ભફનઅનરુૂ (mismatching) સધુ યી રેલ ઈ શળે ત 
ક ભચર ઉ ધયણે અ મેર િેક્રડટ ભ ન્મ કય ળ.ે યાંત ુ જ આ 

ભફનઅનરુૂ (mis-match) એની જાણ કય ઈ શલ  છત ાં ચ  ુ

યશળે ે તેલ  વાંજગભ ાં ક ભચર ઉ ધયણે અ મેર િેક્રડટ  છી 
બય ઈ કયી દેલ ની યશળે.ે 

પ્રશ્ન 9. કયાત્ર વ્મસ્્ત દ્વાયા જીએવટીઅય-2ની ધલગતભા ંકઆ ણ 

ધલગત બયલાની શમ છે કે જીએવટીઅય-1 ભાથંી સ્કલમવંિંાભરત 

યીતે અી જળે ? 

ઈત્તય : જ કે જીએવટીઆય-2 ભશદૌ અંળ ેસ્લમાં-વાંચ ભરત શલ  છત ાં 
કેટરીક પ્રલગત એ છે કે જે ભત ય િ પ્તકત ગ દ્વ ય  જ દ ખર કયી 
ળક મ છે જેભ કે આમ તની પ્રલગત, અનયજીસ્ટડગ કે કમ્ઝીળન 

વપ્ર મવગ  વેથી કય મેરી ખયીદીની પ્રલગત અન ે લયે મકુ્ત / 

નન જીએવટી / Nil જીએવટી વપ્ર મ લગેયે. 



પ્રશ્ન 10. આનલઆવ ભેિ ન થામ ત ? શુ ં આનટુ ટે્વ કે્રડડટ 

(અઇટીવી) ભલાત્ર નથી ? જ તેભ શમ ત વપ્રામય વાભે શુ ં
ગરા ંરેલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : જીએવટીઆય-2ભ ાં દળ ગલરે ઇનલઇવ જ વ ભેની  ટીન  
જીએવટીઆય-1ભ ાં દળ ગલરે ઇનલઇવ વ થે ભેચ ન થ મ ત એલ  
વાંજગભ ાં કે જ્મ યે ફાંનેને જાણ કયલ  છત ાં ણ આ mis-match 

સધુ ય મ નશીં તેલ  વાંજગભ ાં આઈટીવી  છી બય ઈ કયી 
દેલ ની યશળે.ે આલી mis-match ફ ેક યણવય શઈ ળકે. િથભ ત 
િ પ્તકત ગન  ક્ષ ભરૂ થઈ શમ આલ  વાંજગભ ાં અન્મ કઈ 

ગર  રેલ ની જરૂય નથી. ફીજી ન્સ્થપ્રતભ ાં એ ળક્ય છે કે વપ્ર મય 

દ્વ ય  વદયહુ ઇનલઇવ ઇસ્ય ુ કય મેર શમ ણ તેણે ન તેને 
અરડ કયુું શમ કે ન  તેન  ય લયે ચકૂ્લમ શમ. આલ  
વાંજગભ ાં વપ્ર મય વ ભે લસરૂ તની ક મગલ શી કય ળ.ે ટૂાંકભ ાં 
ફધ  જ mis-matchન  ક્રકસ્વ ઓભ ાં જ્મ ાં વપ્ર મયે વપ્ર મ કયેર 

શમ યાંત ુ તેન  ય લેય ન ચકૂલ મ શમ ત્મ ાં લધ ુ ક મગલ શી 
આલશ્મક ફનળ.ે 

પ્રશ્ન 11. એલા વજંગભા ં કે જ્મા ં અઇટીવી નુઃ બયાઇ કયી 
દેલામેર છે, યંત ુવપ્રામય દ્વાયા તેની જાણ થમે અ ભરૂ સધુાયી 
અલશ્મક ધલગત બયી દેલામ છે. કામદાકીમ ડયસ્સ્કથધત શુ ંયશળેે ? 

ઈત્તય : વપ્ર મય તેણે જીએવટીઆય-3 યીટનગ જે ભ વભ ાં અરડ 



કયેર છે, તેભ ાંન  યશી ગમેર (missing) ઇનલઇવ કઈ ણ 

વભમે, યાંત ુછીન ન ણ ાંકીમ લગન  વપ્ટેમ્ફય ભ વ શરે ાં તેન  
ઇનલઇવ અરડ કયી વમ જ વક્રશત લયે બયી ળકે છે. આ 

ન્સ્થપ્રતભ ાં િ પ્તકત ગ આઆ આલ  ઇનલઇવ વાંફાંધી આઈટીવી 
ભેલી ળકળે. િ પ્તકત ગ એ આઈટીવી નુઃ બય ઈ કયતી લખતે 
જે વમ જની ચકૂલણી કયી શતી, તે યકભ ણ િ પ્તકત ગને 
જીએવટીએનની સ્લવાંચ ભરત વીસ્ટભ દ્વ ય  યત થઈ જળ.ે 

પ્રશ્ન 12. જીએવટીઅય-2ના ધલધળષ્ટ ાવા કમા છે ? 

ઈત્તય : જીએવટીઆય-2નુાં મખુ્મ  સ ુએ છે કે િ પ્તકત ગને કયલ ભ ાં 
આલરે વપ્ર મની પ્રલગત વ ભેની  ટી દ્વ ય  પ ઇર કય મેર 

જીએવટીઆય-1ન  આધ યે સ્લવાંચ ભરત યીતે તેભ ાં વભ પ્રલષ્ટ થઈ 

ળકે છે. 

પ્રશ્ન 13. શુ ંનકાયલાભા ંઅલેરી અઇટીવી નુઃસ્કથાધત કયી ળકામ 

છે ? 

ઈત્તય : જ નુઃ બય ઈ કયેર આઈટીવી વાંફાંધી ઇનલઇવ તેન  
છીન  ન ણ ાંકીમ લગન  વપ્ટેમ્ફય ભ વ શરે  જ વપ્ર મય દ્વ ય  
અરડ કયલ ભ ાં આલ,ે ત આલી નુઃ બય ઈ કયેર 

આઈટીવીની યકભ તેન  ય બયેર વમ જ વક્રશત નુઃસ્થ પ્રત થઈ 

જળ.ે 



પ્રશ્ન 14. કમ્ઝીળન સ્કકીભ શઠે કય બયનાય વ્મસ્્તએ 

જીએવટીઅય-1 ને જીએવટીઅય-2 યીટનથવ પાઇર કયલા 
અલશ્મક છે ? 

ઈત્તય : ન . કમ્ઝીળન સ્કીભ શઠે લયે બયન યે કઈ ણ િક યનુાં 
આઉટલડગ કે ઇનલડગ વપ્ર મ વાંફાંધી સ્ટેટભેન્ટ પ ઇર કયલ નુાં નથી. 
તેભણે પભગ જીએવટીઆય-4 પ્રત્રભ પ્રવક ધયણે જે તે ક્લ ટગય યૂ 
થમ ની શરેી ત યીખ સધુીભ ાં પ ઇર કયલ નુાં યશળે.ે તેભને 
આઈટીવી ભલ  ત્ર નથી તે ક યણથી જીએવટીઆય-2 યીટનગ 
બયલ ની આલશ્મકત  નથી ત ફીજી તયપ તેઓ કઈ ણ 

િક યની િેક્રડટ ણ ફીજાને  વ કયત  નથી. તેથી જીએવટીઆય-

1 પ ઇર કયવુાં ણ જરૂયી નથી. તેભન ાં યીટનગભ ાં તેભણે તેભન  દ્વ ય  
થમેર આઉટલડગ વપ્ર મની વભયી જાશયે કયલ ની યશળે ે અન ે

બયેર લયે ની યકભ દળ ગલલ ની યશળે.ે તેણે આ ઉય ાંત તેભન  
દ્વ ય  થમેર ખયીદીથી પ્રલગત ણ પ્રત્રભ પ્રવક યીટનગભ ાં આલ ની 
યશળે,ે જે ભશદૌ અંળ ેસ્લવાંચ ભરત શળ.ે 

પ્રશ્ન 15. શુ ં આનટુ વલીવ ડડસ્કરીબ્યટુય ભાટે તેભણે પાઇર કયેર 

યીટનથ વાથે અઈટલડથ  ને આનલડથ  વપ્રામ દળાથલત ુ ં રગ 

સ્કટેટભેન્દ્ટ પાઇર કયવુ ંઅલશ્મક છે ? 

ઈત્તય : ન . આઈએવડી ભ ટે ભ ત્ર જીએવટીઆય-6 યીટનગ જ પ ઈર 

કયવુાં આલશ્મક છે. કે જેભ ાં વેલ  યૂી  ડન ય  વેથી ભેર 

િેક્રડટની પ્રલગત અને તેભની અનુાંભગક એકભન ે તેભન  દ્વ ય  



લશેંચણી કય મેર િેક્રડટની પ્રલગત શળ.ે તેભન  દ્વ ય  પ ઈર કય મેર 

યીટનગ આ ફધ ાં જ  વ  આલયી રેત ુાં શઈ લધ ય નુાં ઇનલડગ કે 

આઉટલડગ સ્ળી ફની પ્રલગત દળ ગલત ુાં સ્ટેટભેન્ટ આલ ની જરૂય 

નથી. 

પ્રશ્ન 16. લેય ચકૂલનાય તેના લતી કાી રેલામેર TDS (Tax 

Deducted at Source) ની કે્રડડટ કંઇ યીતે ભેલી ળકે છે ? શુ ં
કે્રડડટ ભેલલા ભાટે તેણે કય કાત કયેર વ્મસ્્ત દ્વાયા અેર 

ટીડીએવ વડટિડપકેટને યજૂ કયવુ ંડે ?   

ઈત્તય : જીએવટી શઠે, આલી ક ત કયન ય દ્વ ય  પ ઇર કય ત  
જીએવટીઆય-7 યીટનગ કે જે ક ત કમ ગ છીન  ભ વની દવભી 
ત યીખ સધુી પ ઇર કયલ નુાં શમ છે, તે યીટનગભ ાં દયેક વમન્ક્તદીઠ 

કેટરી ટીડીએવ ેટે ક ત કયેર છે તેની પ્રલગત શળ.ે ક ત 

કયન ય વમન્ક્ત દ્વ ય  upload કયલ ભ ાં આલરેી ક તી પ્રલગત 
સ્લવાંચ ભરત યીતે જેભન  પ્રલળ ે ક ત કય ઈ છે, તેન  
જીએવટીઆય-2 યીટનગભ ાં આ જળ.ે લયે બયન ય દ્વ ય  
જીએવટીઆય-2ભ ાં દળ ગલરેી આ ક ત વાંફાંધી ભ ક્રશતી ટેક્વ િેક્રડટ 

રેલ  ભ ટે િભ ભણત કયલ ની યશળે.ે આલી િેક્રડટ રેલ  ભ ટે કઈ 

રેભખત વક્રટિક્રપકેટ કે ઇરેક્રપ્રનક પભગ યજૂ કયલ ની જરૂય નથી. 

આ વક્રટિક્રપકેટ ભ ત્ર લયે બયન યન  યેક ડગન  શતે ુ ભ ટે છે અને તે 

વ ભ ન્મ ટગર યથી ડ ઉનરડ કયી ળક ળ.ે 



પ્રશ્ન 17. લાધિક યીટનથ પાઇર કયવુ ંફધા ંભાટે અલશ્મક છે ? 

ઈત્તય : શાંગ ભી (Casual) અન ે કમ્ઝીળન સ્કીભ શઠે લયે 
બયન ય પ્રવલ મન  લયે બયન ય  કે જેઓએ જીએવટીઆય-1 થી 3 

યીટનગ પ ઇર કયે છે, તે ફધ  ભ ટે લ પ્રિક યીટનગ બયવુાં આલશ્મક છે. 

શાંગ ભી ધયણે લયે બયન ય, ભફન-લવ શતી લયે બયન ય, ISDs 

અને TDS ભ ટે અપ્રધક ય ધય લન ય ઓએ લ પ્રિક યીટનગ પ ઇર 

કયલ નુાં નથી. 

પ્રશ્ન 18. શુ ંલાધિક યીટનથ ને પાઆનર યીટનથ ફનેં એક જ છે ? 

ઈત્તય : ન . દયેક યજીસ્ટડગ લયે બયન ય કે જે વ ભ ન્મ કે 

કમ્ ઉન્ડીંગ લયે બયન ય છે, તેભણે લ પ્રિક યીટનગ બયવુાં આલશ્મક 

છે. જ્મ યે પ ઇનર યીટનગ તેભણે જ બયલ નુાં છે કે જેઓ લયે 
બયલ  ત્ર વમન્ક્ત તયીકે યજીસ્ટડગ છે અન ેજેભણે યજીસ્રેળન કેન્વર 

કયલ  ભ ટે અયજી આેર છે. આવુાં યીટનગ કેન્વરેળનની ત યીખ કે 

કેન્વરેળનન  ઓડગયન  ત્રણ ભ વ સધુીભ ાં પ ઇર કયી દેલ નુાં યશળે.ે 

પ્રશ્ન 19. યીટનથ પાઆર કમાથ છી, તેભા ં કઇ સધુાય કયલાની 
અલશ્મકતા શમ ત અલ પેયપાય કંઇ યીતે કયી ળકાળે ? 

ઈત્તય : જીએવટીભ ાં યીટનગ વમન્ક્તગત વમલશ યન  આધ યે પ ઇર 

કય ત  શઈ, સધુ યેુાં (Revised) યીટનગ પ ઇર કયલ ની 
આલશ્મકત  નથી. યાંત ુ યીટનગભ ાં સધુ ય કયલ ની જરૂક્રયમ ત 

જ્મ યે ઇનલઇવન  વેટભ ાં કે ડેફીટ-િેક્રડટ નટભ ાં ઉબી  થઈ ળકે. 



આલ  વાંજગભ ાં પ ઇર કયી દીધેર યીટનગ યીલ ઇઝ કયલ ન  
સ્થ ને, વીસ્ટભ દ્વ ય  એલ  વમલશ ય (ઇનલઇવ અથલ  
િેક્રડટ/ડેફીટ નટ)ની પ્રલગત કે જેભ ાં પેયપ ય કયલ ની જરૂય છે, તેની 
યલ નગી આળ.ે આલ  સધુ ય  શલ ે છી પ ઇર થન ય  
જીએવટીઆય 1 / 2ભ ાં અગ ઉ જાશયે કયેરી પ્રલગતભ ાં સધુ ય 
કયલ  ભ ટે ખ વ આેર ટેફરભ ાં પ્રલગત બયી કયી ળક ળ.ે 

પ્રશ્ન 20. લેય બયનાય તાના યીટનથ કંઇ યીતે પાઆર કયી ળકે છે ? 

ઈત્તય : લયે બયન ય  વે સ્ટેટભેન્ટ અન ેયીટનગ પ ઇર કયલ  ભ ટે 

પ્રલપ્રલધ પ્રલકલ્ શળ.ે િથભ, તેઓ ત ન  સ્ટેટભેન્ટ અન ે યીટનગ 
વીધ  કભન ટગર ય ઓનર ઇન બયી ળકે છે. જ કે આવુાં કયવુાં 
એ કાંટ  જનક અને યુ  વભમ ભ ાંગી રેન ય જણ મ કે જ્માં 
ઇનલઇવની વાંખ્મ ખફૂ ભટી શમ. આલ  કય બયન ય ઓ ભ ટે, 

એક ઓપર ઇન સપુ્રલધ  ઉરલધ કય લલ ભ ાં આલળ.ે કે જેન 
ઉમગ સ્લવાંચ ભરત પ્રલગત ડ ઉનરડ કમ ગ છી સ્ટેટભેન્ટ 

ઓપર ઇન ફન લલ  અન ેઅંત ેકભન ટગર ય અરડ કયલ  
થઈ ળકળ.ે જીએવટીએન દ્વ ય  એક ઇકપ્રવસ્ટભ જીએવટી Suvidha 

Portal (GSP) ણ ડેલર કય ઈ છે જે કભન ટગર વ થે વાંરગ્ન 

શળ.ે  

પ્રશ્ન 21. એક જાગતૃ લેય બયનાયે જીએવટીના સધુલધાજનક 

(hastle free) નુારન ભાટે શુ ંકયવુ ંજઇએ ? 



ઈત્તય : જીએવટીભ ાં વહુથી ભશત્ત્લનુાં  સુાં એ છે કે આઉટલડગ 
વપ્ર મની પ્રલગત પભગ જીએવટીઆય-1ન  છીન  ભ વની 10 

ત યીખ શરે  વભમવય અરડ કયી દેલ ભ ાં આલ.ે આ શ્રષે્ઠ યીતે 
ખ ત્રીલૂગક કાંઈ યીતે કયી ળક મ તેન મખુ્મ આધ ય લયે બયન ય 

કેટર  B2B ઇનલઇવ ઇસ્ય ુકયે છે તેન  ય છે. જ તેની વાંખ્મ  
ઓછી શળ ેત કય બયન ય એક જ વભમે ફધી જ પ્રલગત એક વ થે 
અરડ કયી ળકળે. યાંત ુજ્મ ાં ઇસ્ય ુકય ત  ઇનલઇવની (અથલ  
credit/debit notes)ની વાંખ્મ  ખફૂ ભટી છે, તેભણે તે પ્રનમપ્રભત 

ધયણે અરડ કયલ  જઈએ. જીએવટીએન યીઅર ટ ઇભ ફેઝ 

ય આવુાં પ્રનમપ્રભત અરક્રડિંગ કયલ  દેળ.ે જ્મ ાં સદુી વાંણૂગ 
સ્ટેટભેન્ટ ભકર યુાં નથી, ત્મ ાં સધુી વીસ્ટભ અરડેડ ઇનલઇવભ ાં 
સધુ ય ણ કયલ  દેળ.ે આ યીતે લય બયન ય દ્વ ય  પ્રનમપ્રભત ધયણે 
ઇનલઇવ અરડ કયત ાં યશવે ુાં ર બદ મી છે. છેલ્ર  વભમે આવુાં 
અરક્રડિંગ તકરીપ આન રુાં અન ે પેઇલ્મય કે ચકૂ (default) નુાં 
જખભ ઉભ ુકયી ળકે છે. ફીજી ફ ફત એ ણ ધ્મ નભ ાં ય ખલ ની 
છે કે લયે બયન ય દ્વ ય  તેન ાં ઇનલડગ વપ્ર મ ઇનલઇવની પ્રલગત 
ણ તેન  વપ્ર મય દ્વ ય  મગ્મ યીતે અરડ થ મ તે ભ ટે 

િમત્નળીર યશવે ુાં. આ ફ ફત ઇનટુ િેક્રડટ કઈ ણ િ કયની 
તકરીપ કે પ્રલરાંફ પ્રલન  ભેલલ ભ ાં ભદદરૂ થળ.ે િ પ્તકત ગ 
તેભન  વપ્ર મયને ણ િેક્રયત કયે કે વપ્ર મય ણ તેન  
ઇનલઇવ પ્રનમપ્રભત ધયણે / વભમ ાંતયે અરડ કયત  યશ ે અને 
અંત સધુી કે પ્રનમત ત યીખની સધુી તે ફ કી ય ખે. વીસ્ટભ પ્રનમત 



ત યીખની સધુી તે ફ કી ય ખે. વીસ્ટભ ય વપ્ર મય દ્વ ય  
િ પ્તકત ગ વાંફાંધી ઇનલઇવ અરડ કય મ  છે કે નશીં તે ણ 

જઇ ળકલ ની સપુ્રલધ  છે. જીએવટીએન વીસ્ટભ દ્વ ય  લયે 
ચકૂલન ય દ્વ ય  ટેક્વ વાંફાંધી પ્રનમભનુાં ક્રય રન કાંઈ કક્ષ નુાં છે 

તેન રેક યેકડગ ણ ઉરલધ કય લ ળ.ે તેભ ાંમ ખ વ કયીને 
વપ્ર મય દ્વ ય  વભમવય વપ્ર મ ઇનલઇવીવની પ્રલગત 
અરડ થઈ છે કે નશી તેભજ તે વપ્ર મય દ્વ ય  થમેર વપ્ર મ 

વ ભે ઓટ યીલવગર (િેક્રડટ નુઃ બય ઈ કયલી)ન  ક્રકસ્વ  કેટર  છે 

તે ભશત્ત્લનુાં છે. જીએવટીન  કભન ટગર ય ણ ઇન્દ્ન્ડમ  ડેટ  
એક જ સ્થ ને ઉરલધ શળ ે જે લયે બયન યને ભ ટે ખફૂ જ 

ભશત્ત્લની સપુ્રલધ  છે. ઇનલઇવીવની યેગ્યરુય અરડીંગ ળક્ય 

તેટુાં વય ફને તે ભ ટે િમત્ન ચ  ુ જ છે. અન ે એલી આળ  
યખ મ છે કે આ ઉદે્દળ ભ ટે એક enabling eco-system ડેલર 

થળ.ે લયે બયન ય દ્વ ય  આ ઇક પ્રવસ્ટભન ાં જીએવટીએનન  મગ્મ 

ક્રય રન ભ ટે વયત  અન ેતકરીપમકુ્ત મગ્મ ઉમગ કય ળ.ે  

પ્રશ્ન 22. શુ ં ટે્વ ચકૂલનાય દ્વાયા તે જ યીટનથ પાઆર કયવુ ં
અલશ્મક છે ? 

ઈત્તય : ન . યજીસ્ટડગ ટેક્વ ેમય ત નુાં યીટનગ પ ઇર કયલ  ભ ટે 

ટેક્વ યીરન િીેયય (Tax Return Preparer) કે જે કેન્ર વયક ય 

અને ય જ્મ વયક ય દ્વ ય  અપ્રધકૃત છે તેન  દ્વ ય  પ ઇર કયી ળકળ.ે 



પ્રશ્ન 23. ધનમત કયલાભા ં અલેર તાયીખની અંદય યીટનથ પાઆર 

કયલાભા ંન અલે ત ડયણાભ અલી ળકે ? 

ઈત્તય : નોંધ મેર કય ત્ર વમન્ક્ત પ્રનમત ત યીખથી છી યીટનગ 
પ ઇર કયે ત તેણે પ્રલરાંફન  દય ક્રદલવ િભ ણે રૂ. 1000 ની 
પ્રલરાંભફત પી બયલી ડળ,ે લધ યેભ ાં લધ યે રૂ. 5000/-. 

  



પ્રકયણ 13 

અકાયણી ને રેખા યીક્ષા 
(Assessment and Audit) 

પ્રશ્ન 1. ચકૂલલા ાત્ર થતા ં કયની અકાયણી કયલા કામદાને 

અંતગથત કઇ વ્મસ્્ત જલાફદાય છે ? 

ઈત્તય : અપ્રધપ્રનમભ/ક મદ ને અંતગગત નોંધ મેર દયેક વમન્ક્ત કયન ાં 
વભમગ   ભ ટે જાતે ત ન ાં દ્વ ય  ચકૂલલ   ત્ર થત ાં કયની 
આક યણી કયળ ેઅને છી કરભ 27 દ્વ ય  જરૂયી એવુાં ક્રયટનગ/ત્રક 

પ ઇર કયળ.ે 

પ્રશ્ન 2. એભજીએર (ભડેર જીએવટી રૉ)ભા ં યત કયામેરાં 
ભારની કય દ્ધત ભાટે કઇ પ્રાલધાન છે ? 

ઈત્તય : શ . એભજીએર  કરભ 44ભ ાં આનુાં િ લધ ન છે. તે દળ ગલે 
છે કે જ્મ યે ઇનલડગ વપ્ર મ તયીકે િ પ્ત થમેર ાં ભ રને ફીરની 
ત યીખન ાં છ ભક્રશન ની અંદય િ પ્તકત ગ દ્વ ય  વપ્ર મયને યત 

કયલ ભ ાં આલ,ે ત આલ ાં યુલઠ  ય બયલ ન થત કય એ 

અગ ઉન ાં ઇનલડગ વપ્ર મ ય રીધેરી ઇનલડગ ટેક્વ િેડીટ જેટર 
થળ.ે આ જગલ ઈ દળ ગલ ે છે કે જ મૂ વપ્ર મન ાં છ ભક્રશન ની 
અંદય િ પ્તકત ગ ભ રને યત કયે ત તેની કયની જલ દ યી મૂ 

વપ્ર મ ય થત ાં કય જેટરી જ યશળે.ે 



પ્રશ્ન 3. „A‟ એ „B‟ને એધપ્રર 2017ભા ંભાર યુ ાડય. અ ભાર B 

દ્વાયા A ને જૂન-2017ભા ંયત કયલાભા ંઅવ્મ. A દ્વાયા 18% ટે્વ 

દય લસરુ કયલાભાં અવ્મ શત. ભે-2017ભાં  ટે્વ દયભાં પેયપાય 

થઇને 18.5% ન દય થઇ ગમ. અલા ંવજંગભા ં B દ્વાયા A ને 

યત કયામેર આનલડથ  વપ્રામ ય કમ દય રાગળે ?  

ઈત્તય : 18% 

પ્રશ્ન 4. કયાત્ર વ્મસ્્ત કાભિરાઈ યીતે ક્યાયે કય બયી ળકે ? 

ઉિય : કયદ ત  દ્વ ય  સ્લ-આક યણી કયીને કય બયલ ન શલ થી, 
ક ભચર ઉ આક યણીની પ્રલનાંતી કયદ ત  દ્વ ય  આલલી જઈએ જેને 

વક્ષભ અપ્રધક યી દ્વ ય  ભાંજૂયી િ પ્ત થલી જઈએ. ફીજાાં ળલદભ ાં 
કઈ ણ કય અપ્રધક યી ત ની ભેે ક ભચર ઉ આક યણીન 
આદેળ આી ળકળે નક્રશ. આ એભજીએરન ાં કરભ 44A ભ ાં 
દળ ગલે ુાં છે. કય ક ભચર ઉ યીતે ત્મ યે જ બયી ળક ળ ે કે જ્મ યે 

વક્ષભ અપ્રધક યી દ્વ ય  આદેળ  ક્રયત કયીને તેની ભાંજૂયી આલ ભ ાં 
આલી શમ. આ શતેવુય, કય ત્ર વમન્ક્ત દ્વ ય  વક્ષભ અપ્રધક યીને 
રેભખત અયજી આલ ની યશળે,ે જેભ ાં ક ભચર ઉ આક યણી ભ ટેન ાં 
ક યણ દળ ગલલ ન ાં યશળેે. આલી પ્રલનાંતી કય ત્ર વમન્ક્ત દ્વ ય  ત્મ યે 

જ કયી ળક ળ ે કે જ્મ યે તેન ાં દ્વ ય  યુ ાં  ડલ ભ ાં આલત ાં ભ ર કે 

વેલ નુાં  

(a) મલૂ્મ અથલ  



(b) લયે ન દય 

નક્કી ન થઈ ળકત શમ. 

આલ ાં ક્રકસ્વ ભ ાં કય ત્ર વમન્ક્ત દ્વ ય  પ્રનધ ગયીત નમનૂ ભ ાં ફન્ડ 

અને જાભીનગીયી અથલ  પ્રવક્યયીટી આલ ની યશળે ે (જે વક્ષભ 

અપ્રધક યી નક્કી કયે તે િભ ણે). 

પ્રશ્ન 5. અંધતભ અકાયણી લધભુા ં લધ ુ કેટરા વભમભા ં કયલાની 
યશળેે ? 

ઈત્તય : અંપ્રતભ આક યણીન આદેળ વક્ષભ અપ્રધક યી દ્વ ય  
ક ભચર ઉ આક યણીન  આદેળ ભકર મ ાંની ત યીખન ાં છ 

ભક્રશન ભ ાં  ક્રયત કયલ ન યશળે.ે 

જકે યુત ાં ક યણ દળ ગલલ ની અને આલ ાં ક યણને રેભખતભ ાં 
નોંધીને ઉયક્ત છ ભક્રશન ન વભમગ  નીચે િભ ણે રાંફ લી 
ળક ળ ે: 

(a) વાંયકુ્ત / અપ્રધક કપ્રભશ્નય દ્વ ય  ફીજા છ ભક્રશન થી લધ ુ

નશી, અને 

(b) કપ્રભશ્નય દ્વ ય  તેભને મગ્મ ર ગ ેતેટર વભમગ . 

પ્રશ્ન 6. જ્માયે અંધતભ અકાયણી દ્વાયા કય જલાફદાયી કાભિરાઈ 

અકાયણી કયતા ંલધ ુઅલે, ત્માયે કયદાતા દ્વાયા વ્માજ ચકૂલલાનુ ં
યશળેે ? 



ઈત્તય : શ . કય ચકૂલલ ની મૂ ત યીખથી કય ચકૂલલ ની 
લ સ્તપ્રલક ત યીખ સધુીન  વભમગ   ભ ટે વમ જ ચકૂલલ નુાં યશળે.ે 

પ્રશ્ન 7. જ એભજીએરના ં કરભ 45ભાં પાઆર કયામેર 

યીટનથ/ત્રકભા ં કઇ ધલવગંતતા શમ ને તેન યુત ખરુાવ 
અલાભા ંન અલે ત ધધકાયી દ્વાયા શુ ંગરાં રેલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : જ કય ત્ર વમન્ક્તને જાણ કય મ ાંન  30 ક્રદલવ (અપ્રધક યી 
દ્વ ય  રાંફ લી ળક મ) ની અંદય જ કઈ વાંતક યક ખરુ વ ન 

આલ ભ ાં આલ ે અથલ  પ્રલવાંગતત  સ્લીક ય મ  છી વમ જફી 
વભમગ  ની અંદય કઈ સધુ યલ ન ાં ગર ાં ન રેલ ભ ાં આલ ેત 
વક્ષભ અપ્રધક યી નીચેન  િ લધ નની અંતગગત ગર ાં રઈ ળકળ ે

: 

(a) ક મદ ન ાં કરભ 49ની અંદય ઓડીટ/રેખ -યીક્ષ  
કય લી ળકળ;ે 

(b) કરભ 50ની અંદય ન ભ ાંક્રકત થમેર ચ ટગડ એક ઉન્ટન્ટ 

અથલ  કસ્ટ એક ઉન્ટન્ટ દ્વ ય  પ્રલપ્રળષ્ઠ ઓક્રડટ કય લી 
ળકળ;ે અથલ  

(c) કરભ 60ની અંતગગત પ્રનયીક્ષણ, તર ળી અને જપ્તીની 
ક મગલ શી કય લી ળકળ;ે અથલ  

(d) કરભ 51ની અંતગગત કય પ્રનધ ગયણ ભ ટે ક મગલ શી કયી 
ળકળ.ે 



પ્રશ્ન 8. શુ ં વક્ષભ ધધકીએ અકાયણી ણૂથ કયતા ં શરેા ં કરભ 

46ભા ંકઇ નડટવ અલાની યશળેે ? 

ઈત્તય : આ િ લધ ન ‗શ્રષે્ઠ ચકૂ દ  આક યણી‘ (ફેસ્ટ જજભેન્ટ 

ભેથડ)ને વાંફાંપ્રધત શઈ, કય ત્ર વમન્ક્તને નક્રટવ આલી જરૂયી 
નથી. 

પ્રશ્ન 9. જ કયાત્ર વ્મસ્્ત કામદાકીમ (કરભ 27 થલા 31) ત્રક 

પાઆર કયલાભા ંકવય કયે ત કય ધધકાયી શુ ંકામદાકીમ ગરાં 
રઇ ળકળે ? 

ઈત્તય : વો િથભ કય અપ્રધક યીએ કરભ 32ભ ાં કય ત્ર વમન્ક્તને 
નક્રટવ આલ ની યશળે,ે જેભ ાં દળ ગલરે વભમગ  ભ ાં ત્રક પ ઇર 

કયલ નુાં યશળે ે અન ે આ વભમગ  ન્યનૂતભ ાંદય ક્રદલવન શળે 
(ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં કરભ 46 િભ ણે). જ કય ત્ર વમન્ક્ત 

આેર વભમગ  ભ ાં ત્રક પ ઇર કયલ ભ ાં કસયૂ કયળ,ે ત વક્ષભ 

અપ્રધક યી તેન ાં દ્વ ય  િ પ્ત તભ ભ પ્રભશતીને ધ્મ નભ ાં ય ખીને 
કસયૂલ ય/ડીપલ્ટય વમન્ક્તની કય જલ ફદ યી ‗ફેસ્ટ જજભેન્ટ‘ 

દ્પ્રત િભ ણે આક યણી કયળ.ે આ વિ  એભજીએરન ાં કરભ 46ભ ાં 
આેરી છે. 

પ્રશ્ન 10. કેલા વજંગભાં કરભ 46ભાં જાયી કયેર „ફેસ્કટ જજભેન્દ્ટ‟ 

અકાયણી અદેળ ાછ ખેંિી ળકામ ? 



ઈત્તય : જ ફેસ્ટ જજભેન્ટ આક યણી આદેળ ભેથી ત્રીવ ક્રદલવભ ાં 
કય ત્ર વમન્ક્ત ડીપલ્ટ વભમગ  નુાં ભ ન્મ ત્રક પ ઇર કયે (અને 
તેણે આક યણી કયેર કય બયે) ત વક્ષભ અપ્રધક યીએ કરભ 46ભ ાં 
જાયી કયેર ફેસ્ટ જજભેન્ટ આક યણી આદેળ આઆ  છ 
ખેંચ મેર ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 11. કરભ 46 ને 47ભા ંઅદેળ ાડયત કયલા ભાટે શુ ંવભમ 

ભમાથદા છે ? 

ઈત્તય : લ પ્રિક ત્રક પ ઇર કયલ ની પ્રનધ ગક્રયત ત યીખથી ત્રણ લગ 
અથલ   ાંચ લગ, એલી કરભ 46 અથલ  47ભ ાં આક યણી આદેળ 

જાયી કયલ ની વભમભમ ગદ  છે. 

પ્રશ્ન 12. જ કઇ વ્મસ્્ત કય બયલાને ાત્ર શમ ણ યજીસ્કરેળન 

રેલાનુ ંચકૂી જામ તેલા વજંગભા ંશુ ંકામદાકીમ ધલધી થઇ ળકે ? 

ઈત્તય : એભજીએરન ાં કરભ 47 િભ ણે, આલ ાં વાંજગભ ાં વક્ષભ 

અપ્રધકયી કય જલ ફદ યીની આક યણી કયી ળકે અને તેન ાં ફેસ્ટ 

જજભેન્ટ િભ ણે આદેળ  ક્રયત કયી ળકે (ર ગ ુ ડત  કય 

વભમગ   ભ ટે). 

જ કે આલ આદેળ જે ન ણ ાંકીમ લગ ભ ટે કય ન બય મ શમ તે 

ન ણ ાંકીમ લગ ભ ટ ાં લ પ્રિક યીટનગની પ્રનધ ગયીત ત યીખથી  ાંચ 

લગન ાં વભમગ  ભ ાં  ક્રયત કયલ ન યશળે.ે 



પ્રશ્ન 13. કેલા ંવજંગભાં કય ધધકાયી વભંક્ષપ્ત અકાયણી કયી ળકે 

? 

ઈત્તય : એભજીએરન ાં કરભ 48 િભ ણે, ય જસ્લન ાં ક્રશતને યક્ષણ 

આલ ાં વાંભક્ષપ્ત આક યણી નીચેન  વાંજગભ ાં કયી ળક મ : 

(a) જ્મ યે ક મદ ની અંતગગત કય ત્ર વમક્તી કય બયલ ની 
જલ ફદ યી ઉદ્ભલતી શમ તેલ ાં યુ લ  વક્ષભ અપ્રધક યી 
 વ ેશમ, અને 

(b) જ્મ યે વક્ષભ અપ્રધક યી ભ નત ાં શમ કે આક યણી 
આદેળ  ક્રયત કયલ ભ ાં ભડુાં થલ થી ય જસ્લનુાં ક્રશત 

જખભ ળ.ે 

આલ આદેળ એડીળનર કપ્રભળનય/જઇન્ટ કપ્રભળનયની ભાંજૂયી 
ભેવમ ાં છી  ક્રયત કયી ળક ળ.ે 

પ્રશ્ન 14. વભંક્ષપ્ત અકાયણી અદેળની વાભે, એેરેટ ઈામ ધવલામ 

ન્દ્મ કઇ ઈામ/યસ્કતા કયદાતાને યાપ્ત થમેરા ંછે ? 

ઈત્તય : જે કય ત્ર વમન્ક્તની વ ભે વાંભક્ષપ્ત આક યણી આદેળ ક્રયત 

થમેર શમ, તે આલ આદેળ ભળ્મ ાંન ાં ત્રીવ ક્રદલવન ાં 
વભમગ આભ ાં, અપ્રધક ય ક્ષેત્ર ધય લત ાં એડીળનર/જઇન્ટ 

કપ્રભળનયને આલ આદેળ  છ ખેંચલ  અયજી કયી ળકળ.ે જ તે 

અપ્રધકયીને ર ગ ે કે આદેળ ક્ષપ્રતયકુ્ત છે, ત તે તેન ે  છ ખેંચી 
ળકળ ે અન ે એભજીએરન ાં કરભ 51ભ ાં કય જલ ફદ યી પ્રનધ ગક્રયત 



કયલ ાં ભ ટે વક્ષભ અપ્રધક યીને સચૂન  આી ળકળ.ે જ 
એક્રડળનર/જઇન્ટ કભીળનયને ર ગે કે વાંભક્ષપ્ત આક યણી આદેળ 

ક્ષપ્રતયકુ્ત છે, ત તેની ભેે ણ આલ ાં ગર ાં બયી ળકળ ે

(એભજીએરનુાં કરભ 48). 

પ્રશ્ન 15. શુ ં વભંક્ષપ્ત અકાયણી અદેળ કયાત્ર વ્મસ્્તની વાભે 

ાડયત/આસ્કય ુકયલ જરૂયી છે ? 

ઈત્તય : ન . કેટર ાંક ક્રકસ્વ , જેલ ાં કે ભ ર ક્રયલશનભ ાં શમ અથલ  
લખ યભ ાં બયેર શમ અન ેઆલ ાં ભ ર ભ ટે કય ત્ર વમન્ક્ત કણ છે 

તે નક્કી ન થઈ ળકત ુાં શમ ત જે વમક્રકતન ાં કફજાભ ાં/ચ જૉભ ાં 
આલ ભ ર શમ તે વમન્ક્તન ેકય ત્ર વમન્ક્ત ભ ની રેલ ળ ેઅન ેકય 

આક યણી કય ળ ે(એભજીએરનુાં કરભ 48). 

પ્રશ્ન 16. કયદાતાઓનુ ંઓડડટ કણ કયી ળકળે ? 

ઈત્તય : એભજીએરન ાં વેકળન  49 િભ ણે કપ્રભળનય દ્વ ય  અપ્રધકૃત 

(વ ભ ન્મ કે ચકક્વ આદેળથી) વીજીએવટી કે એવજીએવટીન ાં 
કઈ ણ અપ્રધક યી કયદ ત નુાં ઓક્રડટ કયી ળકળ.ે ઓક્રડટની આવપૃ્રિ 

અને દ્પ્રત શલ ેછી નક્કી કયલ ભ ાં આલળે. 

પ્રશ્ન 17. ઓડડટ ળરૂ કયતા શરેા ંકઇ લૂથ સિૂના અલી જરૂયી  
છે ? 



ઈત્તય : શ . લૂગ સચૂન  જરૂયી છે અને ઓક્રડટ ળરૂ કયલ ન ાં ઓછ ભ ાં 
ઓછ ાં 15 ક્રદલવ શરે ાં કય  ત્ર વમન્ક્તન ે ઓક્રડટન  ક મગિભની 
જાણ કયલી જરૂયી છે. 

પ્રશ્ન 18. ઓડડટ રંુૂ કયલા ભાટે કેટર વભમગા છે ? 

ઈત્તય : ઓક્રડટ ળરૂ કમ ગની ત યીખથી 3 ભક્રશન ન ાં વભમગ  ભ ાં 
ઓક્રડટ ણૂગ થવુાં જઈએ અથલ  કપ્રભળનયની ભાંજૂયીથી આ 

વભમગ  લધ ુ6 ભક્રશન  રાંફ લી ળક ળ.ે 

પ્રશ્ન 19. ઓડડટની ળરૂઅત ક્યાયે થઇ ગણાળે ? 

ઈત્તય : ‗ઓક્રડટની ળરૂઆત‘ દ અગત્મનુાં છે, ક યણ કે ઓક્રડટની 
ળરૂઆતન ત યીખથી પ્રનધ ગક્રયત વભમભમ ગદ ભ ાં ઓક્રડટ ણૂગ 
કયલ નુાં શમ છે. ‗ઓક્રડટની ળરૂઆત‘ન અથગ નીચેન ભ ાંથી જે છેલ્ુાં 
શમ તે છે : 

(a) ઓક્રડટ વિ લ  ઓએ ભ ાંગેર  યેકડગ/ક્રશવ ફ જે 

ત યીખે યજૂ કયેર  શમ તે ત યીખ, અથલ  

(b) કયદ ત ન ાં ધાંધ ન  સ્થે ઓક્રડટ ળરૂ કય મ ાંની 
લ સ્તપ્રલક ત યીખ. 

પ્રશ્ન 20. જ્માયે ઓડડટ ભાટેની નડટવ ભે ત્માયે કયાત્ર વ્મસ્્તની 
શુ ંજલાફદાયીઓ છે ? 



ઈત્તય : કય ત્ર વમન્ક્ત નીચે િભ ણે જલ ફદ ય છે : 

(a) ઓક્રડટ વિ લ  ઓએ ભ ાંગેર  યેકડગ/ક્રશવ ફ જે 

ત યીખે યજૂ કયેર  શમ તે ત યીખ, અથલ  

(a) ત ની  વે ઉરલધ શમ તેલ ાં અથલ  
વિ પ્રધક યીઓ દ્વ ય  ભ ાંગલ ભ ાં આલરે ાં 
ક્રશવ ફ/યેકડગની ચક વણી ભ ટે સપુ્રલધ  આલી. 

(b) વિ પ્રધક યીઓને ઓક્રડટ કયલ ાં જરૂયી શમ તેલી 
ભ ક્રશતી યુી  ડલી, અને 

(c) ઓક્રડટ વભમવય ણૂગ થ મ તે ભ ટે વશ મ યુી 
 ડલી. 

પ્રશ્ન 21. ઓડડટ ણૂથ થમેથી વક્ષભ ધધકાયી દ્વાયા શુ ં ગરા ં
રેલાના ંયશળેે ? 

ઈત્તય : વક્ષભ અપ્રધક યી ભડુાં કમ ગ લગય કય ત્ર વમન્ક્તને તેન ાં 
ત યણ, ત યણ ભ ટેન ાં ક યણ અન ેઆલ ાં ત યણ ફ ફતે કય ત્ર 

વમન્ક્તને તેન ાં શક અને જલ ફદ યીઓ પ્રલળ ેજાણ કયળ.ે 

પ્રશ્ન 22. કેલા ંવજંગભા ંધલધળષ્ટ ઓડડટ કયી ળકાળે ? 

ઈત્તય : જ્મ યે ચક વણી, અન્લેણ લગેયે જેલ ાં ભમ ગક્રદત વાંજગભ ાં 
ધ્મ નભ ાં આલે કે કેવ જટીર છે અથલ  ય જસ્લનુાં િભ ણ લધ ુછે ત 



પ્રલપ્રળષ્ટ ઓક્રડટ કયી ળક ળ.ે આ વિ  એભજીએરન ાં કરભ 50ભ ાં 
આેરી છે. 

પ્રશ્ન 23. ધલધળષ્ટ ઓડડટની નડટવ કણ અી ળકે ? 

ઈત્તય : કપ્રભળનયની ભાંજૂયી છી જ આવીસ્ટન્ટ કપ્રભળનય કે ડેપ્યટુી 
કપ્રભવનય પ્રલપ્રળષ્ટ ઓક્રડટની નક્રટવ આી ળકે. 

પ્રશ્ન 24. ધલધળષ્ટ ઓડડટ કણ કયી ળકે ? 

ઈત્તય : કપ્રભળનય દ્વ ય  ન ભ ાંક્રકત થમેર ાં ચ ટગડગ એક ઉન્ટન્ટ કે કસ્ટ 

એક ઉન્ટન્ટ ઓક્રડટ કયી ળકે. 

પ્રશ્ન 25. ઓડડટ ડયટથ  યજૂ કયલાની કેટરી વભમભમાથદા છે ? 

ઈત્તય : 90 ક્રદલવભ ાં, કે રાંફ લરે  લધ ુ90 ક્રદલવભ ાં ઓક્રડટયે ક્રયટગ  
યજૂ કયલ ન યશળે.ે 

પ્રશ્ન 26. ધલધળષ્ટ ઓડડટન ખિથ કણે બગલલાન યશળેે ? 

ઈત્તય : ઓક્રડટયને આલ ન થત ખચગ, ચક વણી અને ઓક્રડટ 

ભ ટેનુાં ભશનેત ણુાં કપ્રભળનય દ્વ ય  નક્કી કયલ ભ ાં આલળે અને 
બગલલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન 27. ધલધળષ્ટ ઓડડટ છી કય વત્તાલાાઓ કેલા ંગરાં રઇ  

ળકે ? 



ઈત્તય : પ્રલપ્રળષ્ટ ઓક્રડટન ાં ત યણ/અલરકનન ાં આધ યે 

એભજીએરન ાં કરભ 51ભ ાં ગર ાં રઈ ળક મ. 

 
  



પ્રકયણ 14 

યીપન્દ્ડ (ધન લાવી) 

પ્રશ્ન 1. ધન લાવી (Refund) એટરે શુ ં? 

ઈત્તય : ધન લ વીની ચચ ગ એભજીએર (Model જીએવટી 
Law)ન ાં ેટ  પ્રલબ ગ કરભ 38ભ ાં કયલ ભ ાં આલી છે. 

ધનલ વીભ ાં ભ ર ઉયન કય અને / અથલ  વેલ  કે જે બ યત 

ફશ ય પ્રનમ ગત કયલ ભ ાં આલી છે તે લ વ આલ ભ ાં આલ ે છે 

અથલ  લય મેર ક ચી વ ભગ્રી ય કય અથલ  ભેલરે વેલ  ય 

કય કે જે ભ ર/લસ્તઓુ/વેલ  બ યત ફશ ય પ્રનમ ગત કયલ ભ ાં આલે છે 

તે યત આલ ભ ાં આલે છે અથલ  ભ ન્મત  િ પ્ત પ્રનમ ગત 

(Deemed Expert)ભ ાં ભકરેર લસ્ત/ુભ ર યન કય લ વ 

આલ ભ ાં આલ ેછે. 

અથલ  લણલય મેર ક ચ  ભ રની વ ભગ્રી યન કય કરભ 

38(2)ભ ાં દળ ગલ મ  િભ ણે લ વ કયલ ભ ાં આલે છે.  

પ્રશ્ન 2. કાિા ભાર વાભગ્રી ય બયેર અઇટીવી કયની લયામા 
લગયની જભા યકભની ધન લાવી ભી ળકે ? 

ઈત્તય : શ . યાંત ુ કરભ 38(2)ભ ાં દળ ગવમ  િભ ણે નીચેન  
વાંજગભ ાં ભી ળકે : 



(i) પ્રનક વ થમેર ભ ર કે જેભ ાં પ્રનક વ બયલ ન ન થત 
શમ. 

(ii) વેલ ની પ્રનક વ થતી શમ. 

(iii) ક ચી વ ભગયી ય કયન દય લધ યે શમ અન ે ભ ર 

ય કયન દય ઓછ શમ તેલ  વાંજગભ ાં જભ  યકભ 

વતત લધતી યશતેી શમ. 

પ્રશ્ન 3. જ્માયે ભાર બાયત ફશાય ધનકાવ કમો શમ કે જેભા ં ધનકાવ 

કય રાગત શમ, ત્માયે લયામેર અઇટીવીનુ ં ધન લાવી 
(Refund) ભી ળકે ? 

ઈત્તય : ન . (એભજીએરન  કરભ 38(2)ની ેટ  ળયત 2 િભ ણે) 

પ્રશ્ન 4. નાણાકીમ લથના ંઅંતે ડેર ભાર ઈય અઇટીવી (Input 

Tax Credit)ની ધન લાવી ભી ળકે ? 

ઈત્તય : ન . તે આગ રઈ જલ  ભ ટે દયખ સ્ત કયેર છે. 

પ્રશ્ન 5. ધાય કે કયાત્ર વ્મસ્્તઓ અઆજીએવટી/વીજીએવટી/ 
એવજીએવટીના ફદરે આંતયયાજ્મ (Inter State) યુલઠા તયીકે 

બયેર શમ ને તે ધલે ાછથી સ્કષ્ટતા થામ, ત અ 

વીજીએવટી/એવજીએવટી ભરૂથી બયેર અઇજીએવટીભા ંએડજસ્કટ 

કયી ળકામ ? 



ઈત્તય : ન . તેન ેર ગ ુડત ટેક્વ બયલ ડે અન ેભરૂથી બયેર 

ટેક્વનુાં ધન લ વી (Refund) ભ ટે અયજી કયલી ડે 
(આઈજીએવટી કરભ 30 અન ેકરભ 53 જીએવટી) 

પ્રશ્ન 6. યાજદૂત/એરિી થલા યએુન (UN) દ્વાયા ખયીદી કય શમ 

તે ય ટે્વ રાગે કે કય ભાપ છે ? 

ઈત્તય : તે ઉય ટેક્વ ર ગ ુ ડળ ે જે છીથી ધન લ વી 
(Refund) ભ ગી ળક ળ.ે (યનુ અન ે ય જદૂત/એરચી એ Unique 

Identity Number રેલ ડળ.ે અને તે નાંફયભ ાં કયેર ખયીદી 
દળ ગલલ ભ ાં આલળ ે યુલઠ ક યન જે આઉટ લડગ યુલઠ ભ ાં 
ફત લળ ેઅન ેછી કયનુાં ક્રયપન્ડ આી ળક ળ.ે 

પ્રશ્ન 7. ધન લાવી (Refund) રેલા ભાટે વભમગા શુ ંછે ? 

ઈત્તય : એભજીએરન ાં કરભ 38ની વભજૂતી મજુફ વાંફાંપ્રધત 

વમન્ક્તઓ વાંફાંપ્રધત ત યીખથી ફ ેલગની અંદય અયજી યજૂ કયલ ની 
યશળે.ે 

પ્રશ્ન 8. ન્દ્મામી વદૃ્ધદ્ન ધવદ્ાતં (Unjust Enrichment 

Principle) ધન લાવીભા ંરાગ ુડળે ?  

ઈત્તય : શ . પ્રવલ મ કે કરભ 38ન ાં ેટ  પ્રલબ ગ (2)ભ ાં ઉલ્રેખ કમ ગ 
મજુફ પ્રનક વ કયેર કેવભ ાં કે લણલય મેર આઈટીવીની ‗ધન 

લ વી‘ (Refund) શમ.  



પ્રશ્ન 9. જ્માયે ઈબકતાને કયન ફજ ઈાડલાન થામ/પેયફદરી 
થામ તેલા કેવભા ધનલાવી (Refund) ભજુંય થઇ ળકે ? 

ઈત્તય : MSS ma translation baki che 

પ્રશ્ન 10. ધન લાવી (Refund) ભજૂંય કયલા ભાટે કઇ 

વભમભમાથદા છે ? 

ઈત્તય : શ . દયેક કેવભ ાં 90 ક્રદલવની વભમભમ ગદ  છે. પ્રવલ મ કે 

કરભ 38ભ ાં ેટ  પ્રલબ ગ (4A) ભ ાં દળ ગવમ  િભ ણે, અમકુ િક યન ાં 
પ્રનક વક યને ધનલ વી (Refund) ભ ાં ભ ાંગેર કુર યકભન ાં 80 

ટક  સધુી ચકૂલરે શમ. જ ધનલ વી (Refund) 90 ક્રદલવની 
અંદય ભાંજૂય કયલ ભ ાં ન આલ ેત ખ ત  દ્વ ય  વમ જ ચકૂલવુાં ડળ.ે  

પ્રશ્ન 11. ખાતા દ્વાયા ધનલાવી (Refund) ટકાલી ળકામ ? 

ઈત્તય : શ . નીચેન  વાંજગભ ાં ધનલ વી (Refund) અટક લી 
ળક મ. 

– જ નોંધ મેર લે યી (Registered Dealer) એ યીટનગ 
(Return) ન બયેર શમ જ્મ ાં સધુી યીટનગ ન બયે ત્મ ાં 
સધુી. 

– જ નોંધ મેર કય ત્ર વમન્ક્તએ કઈ ટેક્વ, વમ જ કે દાંડ 

બયલ ન ફ કી શમ અને તેન  ય કઈ કટગ /Tribunal 

કે અીર અપ્રધક યી દ્વ ય  જ્મ ાં ભન ઈ હુકભ ન શમ, 



જ્મ ાં સધુી તે ટેક્વ વમ જ કે દાંડની ચકૂલણી ન કયે ત્મ ાં 
સધુી (મગ્મ અપ્રધક યી ધનલ વી (Refund)ની 
આલ  ર મક યકભભ ાંથી નશીં ચકલરે કય/ટેક્વ ક ી 
ળકે છે.)  

– આયકુ્ત/ફડગ ધનલ વી અટક લી ળકે છે. જ 
ધનલ વીન ઓડગયની વ ભે ઉરી કટગભ ાં અયજી 

કયેર શમ અન ે તેઓન ભત શમ કે ધનલ વી 
(Refund) ભાંજૂય કયલ થી ખ ત ને ઉલ્ટી અવય થળે. 
(એભજીએરની કરભ 38(9) િભ ણે)  

પ્રશ્ન 12. કરભ 38 (9) મજુફ ઈય 11 (વી)ભા ંિિાથ કયેર પ્રભાણે 

ધન લાવી (Refund) ટકામેર શમ તેલા વજંગભા ં કયાત્ર 

વ્મસ્્તને વ્માજ અલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : જ ઉરી કટગભ ાં કયેર અયજ અથલ  આગની 
ક મગલ શીભ ાં ચકુ દ  મજુફ કય ત્ર વમન્ક્ત ધનલ વી (Refund) 

ભેલલ  ભ ટે શક્ક ભે/ર મક ગણ મ ત તેન વમ જ ભેલલ  ભ ટે 

શક્ક છે/ર મક ગણ મ. 

પ્રશ્ન 13. ધન લાવી (Refund) ભાટે કઇ ન્દ્યનુતભ શક છે ? 

ઉિય : જ ધન લ વી (Refund)ની યકભ રૂ. 1000/- કયત ાં ઓછી 
શમ ત ધનલ વી નશી ભી ળકે. (એભજીએરન ાં કરભ 38 (11)) 



પ્રશ્ન 14. ગાઈનાં કામદાભાંથી ઈદબલેર ધનલાવી 
(Refund)ની ચકૂલણી કેલી યીતે કયલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : અગ ઉન  ક મદ ભ ાંથી ઉદબલરે ધન લ વી (Refund)ની 
ચકૂલણી અગ ઉન ાં ક મદ  િભ ણે કયલ ભ ાં આલળ ે અન ે તેની 
યકડભ ાં ચકૂલણી કયલ ભ ાં આલળ ે (વીજીએવટી િભ ણે) અથલ  
અગ ઉન ાં ક મદ ની જગલ ઈ િભ ણે (એવજીએવટી િભ ણે) નક્કી 
કયલ ભ ાં આલળ ે અને આઈટીવી તયીકે આલ ભ ાં નક્રશ આલ.ે 

એભજીએરન ાં કરભ 1556, 157 અન ે158) 

પ્રશ્ન 15. દસ્કતાલેજ/ભાડશતીની િકાવણી કમાથ લગય ધન લાવી 
(Refund)ની ચકૂલણી થઇ ળકે ? 

ઈત્તય : અપ્રધસભુચત લગગભ ાં આલત  લે યી દ્વ ય  પ્રનક વ કયેર ભ ર 

ભ ટે 80 ટક  સધુી ધન લ વી (Refund) ચક વણી કમ ગ શરે  
આી ળક મ. (કરભ 38 (4એ)ભ ાં દળ ગવમ  િભ ણે અમકુ ળયત 
અને પ્રનમાંત્રણને આધીન) 

પ્રશ્ન 16. ધનકાવથી ઈદબલેર ધન લાવી (Refund)ભા ં ધન 

લાવી (Refund)ની ભજૂંયી ભાટે ફીઅયવી જરૂયી છે ?  

ઈત્તય : પ્રનક વકત ગ ભ ટે પ્રનક વ કમ ગની ત યીખથી એક લગન  
વભમગ  ભ ાં પ્રનક વની પ્રલધી યૂી કયલ ની શમ છે, ત્મ યે ધન 

લ વી (Refund)ની  અયજી કયે ત્મ યે ફીઆયવી કદ ચ ન શઈ 

ળકે. યાંત ુપ્રનક વ કમ ગની પ્રલધી/યકભ એડલ ન્વભ ાં આલી ગઈ શમ 



ત ફીઆયવી શઈ ળકે. ભ ટે ફીઆયવીની પ્રલગત એક લગની 
અંદય આલ ની ળયતે અથલ  આયફીઆઈ દ્વ ય  વભમગ  
લધ મો શમ તેને અનરુક્ષીને ધન લ વી (Refund) ભાંજૂય થઈ 

ળકે ડીજીએપટીનુાં ઇ.ફીઆયવી ભડયરુ (ભ  ાંક) જીએવટી ભડયરુ 

વ થ ેવાંગક્રઠત કયલ ભ ાં આલળ.ે 

તેભ છત ાં, વલીવ (વેલ )ની પ્રનક વ ભ ટે ધન લ વી (Refund) 
ભાંજૂય કયત  શરે  ફીઆયવી જરૂયી યશળે.ે 

પ્રશ્ન 17. „ન્દ્મામ વદૃ્ધદ્ન ધવદ્ાતં‟ (Principle of Unjust 

Enrichment) ધનકાવ થલા ભાન્દ્મ ધનકાવભા ંરાગ ુડળે ? 

ઈત્તય : અન્મ મ વદૃ્ધદ્ન પ્રવદ્ ાંત લસ્ત ુકે વેલ ન ાં િત્મક્ષ પ્રનક વ ભ ટે 

ર ગ ુનક્રશ ડે. ક યણ કે રેન ય કય ત્ર ક્ષેત્રની ફશ ય આલરે છે. 

યાંત,ુ ભ ન્મ પ્રનક વ (Deemed Export)ન ાં કેવભ ાં તે ર ગ ુડળ.ે 

પ્રશ્ન 18. „ન્દ્મામ વદૃ્ધદ્ન ધવદ્ાતં તેના ં કેવભા ંરાગ ુનથી ડત‟ 
તેવુ ંવ્મસ્્ત કઇ યીતે વાભફત કયળે ? 

ઈત્તય : વાંફાંપ્રધત વમન્ક્તઓ અયજી કયે ત્મ યે તેની વ થ ે એલ  
દસ્ત લેજ અથલ  વ ભફતી આલી જઈએ જે વ ભફતી કયે કે 

ટેક્વની યકભ અન ેવમ જ જ ર ગ ુડત ુાં શમ ત, થલ  અન્મ કઈ 

યકભની ચકૂલણી – જે ભ ટે ધન લ વી (Refund)ની ભ ાંગણી 
કયેર છે – તે તેન  દ્વ ય  ફીજી કઈ વમન્ક્તન ે આલ  ભ ટે કશરે 



નથી – કરભ 38(3)(ફી) અથલ  તેન ફજ ફીજા વમન્ક્ત ય 

ન ખેર નથી. 

લધભુ ાં કય બયન યને ય શત આલ  ભ ટે ઉયક્ત ેટ -કરભભ ાં 
જણ લરે છે કે ધનલ વી (Refund) જ્મ યે રૂ.  ાંચ ર ખથી ઓછાં 
શમ તેલ  કેવભ ાં પક્ત સ્લ-ઘણ  (Self declaration) જરૂયી 
યશળે.ે 

પ્રશ્ન 19. શારભા ં લેટ/વીએવટીના ધનકાવકાય લેાયીઓ ઘણા 
ત્ર અીને ટે્વ બમાથ લગય ભારની ખયીદી કયી ળકે છે. શુ ંઅ 

વ્મલસ્કથા જીએવટીભા ંયશળેે ? 

ઈત્તય : ન . જીએવટીભ ાં તેની કઈ જગલ ઈ નથી. તેઓએ ભ રની 
ખયીદી ટેક્વ બયીને કયલ ની યશળે ે અને કરભ 38(2)ભ ાં જણ વમ  
િભ ણે જભ  થમેર આઈટીવીની, ધનલ વી (Refund) ભ ટે 

અયજી કયલ ની યશળે.ે 

પ્રશ્ન 20. ત્માયે કેન્દ્રીમ કામદા પ્રભાણે ધનકાવકાયને ટે્વ/ડયટુી 
બયેરી કાિી વાભગ્રી રાલલાની છૂટ છે, તેના ઈય અઇટીવી રે છે 

ને ભારની ધનકાવ ડયટુી બયીને કયે છે (અઇટીવી લામાથ છી) 
ને ત્માયફાદ ધનકાવ કયેર ભાર ય બયેર ડયટુીની ધન લાવી 
(Refund)ની યજી કયે છે. શુ ં અ વ્મલસ્કથા જીએવટીભા ં િા ુ

યશળેે ? 



ઈત્તય : જીએવટી Regime (ધ્ધપ્રત) મજુફ પ્રનક વ શનૂ્મ રક્ષી  
(Zero-Rated) યશળે ેજેન ભતરફ છે કે ક ચ  ભ ર ય ડયટુી બયી 
શલ  છત ાં કયેર ભ રને કઈ ટેક્વની જલ ફદ યી બગલલી નક્રશ 

ડે. જીએવટીભ ાં જભ  થમેર ક ચ  ભ રભ ાં તેભજ પ્રનક વ કયેર 

ભ રભ ાં ધન લ વી (Refund) ભી ળકળ.ે 

  



પ્રકયણ 15 

ભાગં ને લસરૂી (Demands and Recovery) 

પ્રશ્ન 1. ઓછા કય બયેર શમ, ન બયેર શમ, ભરૂથી લધ ુ યત 

યશરે શમ થલા આનટુ ટે્વ કે્રડડટ (અઇટીવી) ખટી યીતે રીધી 
કે ઈમગ કયી શમ તેલા ડકસ્કવાઓભા ંકઇ કરભ (વેકળન) શઠે 

લસરૂી થઇ ળકળે ? 

ઈત્તય : છેતયીંડી / ભ ક્રશતી છ લરે શમ/દભન ન શમ તેલ  
ક્રકસ્વ ઓભ ાં કરભ 51એ અન ે જ્મ ાં છેતયપ્રિંડી / દભન ભ ક્રશતી 
છ લરે / ખટુાં પ્રનલદેન શમ ત્મ ાં તેલ  ક્રકસ્વ ઓભ ાં કરભ 

(વેકળન) 51 ફી. 

પ્રશ્ન 2. શુ ંજેને કય બયલાન છે તે વ્મસ્્ત તેને તે ભાગં (નટીવ) 

ભળ્મા શરેા વ્માજ વાથે બયી ળકે ? 

ઈત્તય : શ . આલ  ક્રકસ્વ ઓભ ાં અપ્રધક યી નટીવની ફજલણી નશી 
કયે. 

પ્રશ્ન 3. શુ ંકરભ 51એ ભાં નટીવ અપ્મા ફાદ વ્મસ્્ત તેનુ ંભગુતાન 

કયે ત તેલી ડકસ્કવાભા ં શુ ં ન્દ્મામ ધનણથમ (adjudiction) કયલાની 
જરૂય છે ? 



ઈત્તય : જ વમન્ક્તને કરભ 51એ(1) શઠે નટીવ ભેર શમ તે 

નટીવ ભળ્મ ન  30 ક્રદલવભ ાં ત ન કય અન ેવમ જ બયી દે ત 
તેની ય કઈ દાંડ (Penalty) ર ગળ ેનશી. અન ેતેની વ ભે ફીજી 

કઈ ક મગલ શી થળ ેનશી. 

પ્રશ્ન 4. કરભ 51એ/ફી ભા ંભાગંણી નટીવ SCN (Show Cause 

Notice) અલા ભાટે વફંધંધત તાયીખ કઇ છે ? 

ઈત્તય : લ પ્રિક પ્રલલયણ ત્ર (Annual Return) બયલ ની ત યીખ 

જ્મ ાં આ પ્રલલયણત્ર વ ચે જ બયેુાં શમ, અથલ  ન  બયેુાં શમ 

ત્મ યે તે પ્રલલયણ ત્ર બયલ નુાં થતુાં શમ તે ત યીખને વાંફાંપ્રધત 

ત યીખ ગણળ.ે  

પ્રશ્ન 5. શુ ંકરભ 51એ/ફી ભા ંભાગંણા નટીવ (એવવીએન) ને 

તેનુ ં ન્દ્મામ ધનણથમ (Adjudication) કયલાની કઇ વભમભમાથદા 
(time limit) છે. 

ઈત્તય : ભ ાંગણ  નટીવ (એવવીએન) આલ  ભ ટે કઈ 

વભમભમ ગદ  નથી. યાંત ુભ ગણ  નટીવ (એવવીએન) ય ખલ ની 
તથ  ત ુાં ન્મ મપ્રનણગમ ત્રણ લગની વભમભમ ગદ  (જ કરભ 51એ) 

અને  ાંચ લગ (જ કરભ 541ફી) વાંફાંપ્રધત ત યીખથી. 

પ્રશ્ન 6. શુ ંકરભ 51ફી ભા ંજેને ભાગંા નટીવ (એવવીએન) ભે તે 

શરેા વ્મસ્્ત કય ને તેનુ ંવ્માજ બયી ળકે ? 



ઈત્તય : શ . વમન્ક્તને વફ-કરભ (1) અને વફ-કરભ (2)ભ ાં દાંડ, 

વમ જ અન ે 15 ટક  દાંડ બયલ ન પ્રલકલ્ ભે છે. જે ત ની 
વમન્ક્તગત આક યણીથી કે વાંફાંપ્રધત અપ્રધક યીન  કશલે થી બય મેર 

શમ ત તેને આ કયની નટીવ આલ ભ ાં નશી આલ.ે 

પ્રશ્ન 7. શુ ં કરભ 51ફી ભા ં ભાગંણા નટીવ (એવવીએન) અપ્મા 
ફાદ જ વ્મસ્્ત તેનુ ંભગુતાન કયે ત તે નટીવનુ ંન્દ્મામ ધનધાથયણ 

(Adjudication) કયવુ ંજરૂયી છે ? 

ઈત્તય : ન . કય, વમ જ અન ે દાંડ બયી દીધેર શળ ે ત જે વમન્ક્તને 
વફ કરભ (1)ભ ાં નટીવ ભેરી છે તે ત ન કય, વમ જ અને 
25% Penalty જ નટીવ ભળ્મ ન  ત્રીવ ક્રદલવભ ાં બયી દે ત 
નટીવની ક મગલ શી યુી થમેરી ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 8. જ કરભ 51ફીભા ંનટીવને ન્દ્મામધનણથમ કમાથ ફાદ કય ને 

દંડ રાદલાભા ં અલે ત્માયફાદ શુ ં વ્મસ્્તને તેલા ડકસ્કવાભાં દંડ 

ઘટાડાન રાબ ભે ? 

ઈત્તય : શ . તેણે ઓડગય ભળ્મ ન  ત્રીવ ક્રદલવભ ાં કય/વમ જ અન ે

50% દાંડ બયી દલ જઈએ. જ્મ યે ઓડગય કરભ 51ફી(6) ભ ાં 
આલ ભ ાં આવમ શમ ત વમન્ક્તએ કય/વમ જ અને 50% દાંડ 

(પ્રનધ ગયીત કયન) ત્રીવ ક્રદલવભ ાં બયી દે ત ક મગલ શી યુી થમેર 

ગણ ળ.ે 



પ્રશ્ન 9. જ કરભ 51એ (ત્રણ લથ) ને કરભ (51ફી) (ાિં 

લથ)ભા ંનટીવ અલાભા ંઅલેર શમ ણ તેન ઓડથય થમ ન 

શમ તેલા ડકસ્કવાભા ંશુ ંથળે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ર (એભજીએર) અંતગગત આલ  
ક્રકસ્વ ઓભ ાં તેનુાં ન્મ મપ્રનધ ગયણ િક્રિમ  યુી થઈ ગમેર ગણ ળે 
કરભ 51એ(7) ભ ાં ત્રણ લગની મદુત અને કરભ 51ફી(7)ભ ાં  ાંચ 

લગની મદુત અ મેર છે. 

પ્રશ્ન 10. એલા ડકસ્કવાઓભા ંશુ ંથળે જ્માં વ્મસ્્તએ તે કય એકઠ 
કયેર શળે ણ વયકાયભા ંજભા નશી કયાવ્મ શમ ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ (એભજીએર)ન  કરભ 52 િભ ણે, 
કઈ વમન્ક્તએ જ ફીજી વમન્ક્ત  વેથી કયન  રૂભ ાં એકઠી/બેગી 
કયેરી શળ ેત તેણે કેન્ર કે ય જ્મ વયક યભ ાં જભ ાં કય લલી જરૂયી છે. 

બરે તે યલઠ કય ત્ર શમ કે નક્રશ. 

પ્રશ્ન 11. જ વ્મસ્્ત એકઠ કયેર કય વેકવન 52 પ્રભાણે જભા ના 
કયાલે ત તેની વાભે કઇ કામથલાશી થળે ? 

ઈત્તય : તેન ે નટીવ આલ ભ ાં આલળ.ે કુદયતી ન્મ મ િક્રિમ નુાં 
 રન કયીને તેન ેઓડગય આલ ભ ાં આલળે. આલ ઓડગય, નટીવ 

આપ્મ ની ત યીખથી એક લગભ ાં ચક્કવણે આલ ડળ.ે યાંત ુ

તેની ભ ાંગણ  નટીવ (એવવીએન) આલ  ભ ટે કઈ 



ત યીખ/વભમભમ ગદ  નક્કી કયેર નથી. આભ આલ  ક્રકસ્વ ઓભ ાં 
કય, દવ લગ ફ દ ણ લસરુી ળક ળ.ે 

પ્રશ્ન 12. જ કય એકઠ કયેર શમ ણ જભા કયાલેર ના શમ ત 
કરભ 52ભા ં ભાગણા નટીવ (એવવીએન) અલાની કઇ 

વભમભમાથદા ધનધાથયીત કયેર છે ? 

ઈત્તય : ન . આલી કઈ વભમભમ ગદ  નથી. આલ  ક્રકસ્વ ભ ાં જાણ 

થમ  ફ દ ક્ય યેમ ણ નટીવ આી ળક મ છે. યાંત ુ નટીવ 

આપ્મ  ફ દ એક લગભ ાં તેનુાં ન્મ મપ્રનધ ગયણ કયવુાં જરૂયી છે. 

પ્રશ્ન 13. વફંધંધત ધધકાયી ાવે લસરૂી ભાટે કમા યસ્કતાઓ છે ? 

ઈત્તય : નીચે દળ ગલરે  યસ્ત  ઉય વાંફાંપ્રધત અપ્રધક ય દ્વ ય  લસરુી 
ભ ટે ક મગલ શી થઈ ળકળે. 

(a) વાંફાંપ્રધત કે પ્રનયકુ્ત અપ્રધક યી તેન ે કયલ ભ ાં આલતી 
ચકુલણીભ ાંથી લસરુી રેળ ે અથલ  તેન ભલ  ત્ર યકભ 

ત્ર ક્રશત વમન્ક્ત  વેથી ણ રઈ ળકળ.ે 

(b) વાંફાંપ્રધત અપ્રધક યી કે કઈ ચકક્વ અપ્રધક યી/પ્રનયકુ્ત 

અપ્રધક યી આલી વમન્ક્તની ભ ભરકન  ભ રન ેઅટક મત કયીને 
અન ેછી લચેીને ણ લસરુી કયી ળકળ.ે 

(c) વાંફાંપ્રધત અપ્રધક યી, રેભખતભ ાં નટીવ આીને, વમન્ક્ત  વેથી 
કય/લસરુ કયલ ન  ન ણ  તે વમન્ક્તને અન્મ વમન્ક્ત  વેથી 



ભલ  ત્ર ન ણ ભ ાંથી લસરુીને કેન્ર કે ય જ્મ વયક યભ ાં જભ  
કય લળ.ે 

(d) વાંફાંપ્રધત અપ્રધક યી કે પ્રનયકુ્ત અપ્રધક યી કે જેને વક્ષભ 

અપ્રધક યી દ્વ ય  અપ્રધકૃત કયેર છે તે સ્થ લય કે જ ાંગભ  

પ્રભરકતને ટ ાંચભ ાં રઈ ળકે છે. જ્મ ાં સધુી ન ણ ની ચકુલણી ન 

થઈ જામ, ત આવુાં કમ ગ છી 30 ક્રદલવ સધુી છી ણ જ 
ચકુલણી ફ કી યશ ે ત આ પ્રભરકતને લચેી ળક ળ.ે અન ે

ક મગલ શી દયમ્મ ન ઉજેર યકભભ ાંથી ફ કી યકભ કે ફ કી 
યશતેી યકભનુાં ભગુત ન થળ.ે 

(e) વાંફાંપ્રધત અપ્રધક યી, ક્રડસ્રીક્ટ ક્રેકટયને ફ કી યશરેી યકભ 

લસરુીનુાં િભ ણત્ર આળે/ભકરળ ેજેથી તેની પ્રભરકત, ઘય 

અન ે ધાંધ ભ ાંથી તેની લસરુ ત થઈ ળકે. (જભીન ભશસેરૂની 
જેભ) 

પ્રશ્ન 14. શુ ંવફંધંધત ધધકાયી ફાકી કયના શપ્તા કયી ળકળે ? 

ઈત્તય : શ . સ્લ આક યણી પ્રવલ મન  ક્રકસ્વ ઓભ ાં કપ્રભશ્નય/ચીપ 

કપ્રભશ્નય, 24 થી લધ ુનક્રશ તેલ  ભ પ્રવક શપ્ત ભ ાં (વમ જ વ થ)ે જરૂયી 
ક જી અન ે િપ્રતફાંધ વ થ ે કરભ 36ભ ાં ભગુત ન કય લી ળકળ.ે 

યાંત ુ જ કઈ ણ શપ્ત બયલ ભ ાં ચકુ થ મ ત ફ કી બયલ  
નીકતી યકભ તયુતજ રેણ  યકભ ફનળ.ે જેન  ભ ટે કઈ ભ ગણ  
નટીવ (એવવીએન) આલ ની યશળે ેનશી. 



પ્રશ્ન 15. એલા ડકસ્કવાઓભા ં શુ ં થળે જેભા ં કય ભાગં ીર/ 

નુયાલતથન (Appeal / Revision) દયમ્માન લધાયલાભા ંઅલેર  

શમ ? 

ઈત્તય : કઈ ણ લધ યેર કય ભ ાંગણી ભ ટે નટીવ આલી જરૂયી 
છે. અીર/ક્રયલીઝનની ક મગલ શી શરે ની પ્રનપ્રિત કય ભ ગણી 
અભરભ ાં યશળે.ે 

પ્રશ્ન 16. જેની ય કય જલાફદાયી છે તે વ્મસ્્ત જ તાન 
ભફઝનેવ/ ધધં જ ફીજાને લેિી દે ત કય ભાગણીનુ ંશુ ંથળે ? 

ઈત્તય : જ્મ યે કય જલ ફદ યીલ ી વમન્ક્ત ત ન ભફઝનેવ 

લચે ણ/ બ ડે/બટે કે ફીજી કઈ યીતે વાંણૂગ કે ટુકડ /બ ગભ ાં 
આલ ભ ાં આલ ે ત જેન ફીઝનેવ આલ ભ ાં આવમ છે, તેની 
વાંયકુ્ત અન ે વમન્ક્તગત રૂે કય, વમ જ અને દાંડની જલ ફદ યી 
ફને છે. જ્મ ાં સધુી ભફઝનેવ ર ન્વપય થમ શમ ત્મ ાં સધુી આક યણી 
શરે  નક્કી થઈ શમ કે છી કે ચકુલણી ફ કી શમ કે આક યણી 
ફ કી શમ. 

પ્રશ્ન 17. જ્માયે કઇ કંની (કયાત્ર વ્મસ્્ત) પડિાભા ંજામ ત્માયે 

કય જલાફદાયીનુ ંશુ ંથળે ? 

ઈત્તય : જ કઈ કાંની પડચ ભ ાં જામ કે વાંકેરી રેલ મ તે શરે  કે 

છીન કય જલ ફદ યી ફચેરી રેણ  ફ કી નીકત  શમ ત તે 



કાંનીન  ડ મયેક્ટય  વે લસરુી વાંયકુ્ત કે વમન્ક્તગત યીતે કયી 
ળક મ. જ તે કભીશ્નય/આયકુ્તને વભજાલ ભ ાં વપ થ મ કે તે તેની 
કય જલ ફદ યી તેની કઈ ત્રટુી કે અજાણત થી નથી થઈ. ત તે 

આલ  જલ દ યીભ ાંથી ફચી ળકે છે. 

પ્રશ્ન 18. બાગીદાયી ેઢી (Partnership firm)ભા ં બાગીદાયની 
ફાકી કયની જલાફદાયી કેટરી યશળેે ?  

ઈત્તય : બ ગીદ ય, બ ગીદ ય કાંની/firmની કય/વમ જ/ની દાંડની 
જલ ફદ યીભ ાં વાંયકુ્ત અન ે વમન્ક્તગત યીતે જલ ફદ ય યશળેે 
ેઢીન  બ ગીદ ય, કભીશ્નય/આયકુ્તને રેભખતભ ાં તેન  પ્રનવપૃ્રિની 
જાણ કયળ ેજેથી તેની પ્રનવપૃ્રિ ત યીખ સધુી તેની જલ ફદ યી નક્કી 
થઈ ળકે. જ પ્રનવિૃ થલ ન  એક ભક્રશન  સધુી બ ગીદ ય જ 
આયકુ્ત/Commission/ કભીળનને જાણ ત્ર ન આે ત જાણ ત્ર 

આપ્મ  સધુી તેની જલ ફદ યી યશળે.ે 

પ્રશ્ન 19. જ કઇ ફાક ભફઝનેવ/ધધં તેના કઇ લારીલાયવ/રસ્કટી 
કે તેના કઇ એજન્દ્ટ દ્વાયા િરાલત શમ ત કયની જલાફદાયી 
કની યશળેે ? 

ઈત્તય : જ્મ યે કઈ ફ કન ભફઝનેવ લ રી/રસ્ટી/એજન્ટ દ્વ ય  
ચર લલ ભ ાં આલત શમ ત્મ યે ફ ક/અળક્તન ર બ ભળે 
અને કય વમ જ અને દાંડની જલ ફદ યી જે તે લ રી/રસ્ટી/એજન્ટની 
યશળે.ે 



પ્રશ્ન 20. જ્માયે કયાત્ર વ્મસ્્તની ધભરકત કઇ લારી દારત 

(Court of Wards)ની ધનમતં્રણભા ંશમ ત શુ ંથળે ? 

ઈત્તય : જ કઈ કય ત્ર વમન્ક્તની પ્રભરકત (કે જેની ય કઈ કય, 

વમ જ કે ેનલ્ટી/દાંડ બયલ ન ફ કી છે તે) લ રી  અદ રત Court 

of Wards/Administrator/પ્રનમાંત્રક/રસ્ટી/યીવીલય/ભેનેજયન  
પ્રનમાંત્રણભ ાં શમ ત તે કય/વમ જ/દાંડ તે કટગ  ઓપ લડગ/ 
એડભીનીસ્રેટય /પ્રનમાંત્રક/ રસ્ટી/યીવીલય/ભેનેજય તે ભ ટે 

જલ ફદ ય યશળે ે અને તેઓની  વેથી લસરુી ળક ળ,ે જેલ યીતે 
કય ત્ર વમન્ક્ત  વેથી કય, વમ જ અને દાંડની યકભ લસરુલ ભ ાં 
આલ ેછે. 
  



પ્રકયણ 16 

જીએવટીભા ંીર, યીવ્ય ુને ડયલીઝન  

(Appeals, Review and Revision in GST) 

પ્રશ્ન 1. જ કઇ વ્મસ્્તને તેના ભેરા ઓડથય વાભે (Appeal) 

ીર કયલાન ધધકાય છે ? 

ઈત્તય : શ . કઈ ણ વમન્ક્ત તેન  ભેર  ઓડગયથી જ ન ખળુ 

(Aggrieved) શમ ત તેન ેઆગ અીર કયલ ન અપ્રધક ય છે. 

આ ઓડગય Adjudicting Authority ન્મ મપ્રનણગમ કત ગ અપ્રધક યીન 
શલ જઈએ. યાંત ુ આલ  પ્રનણગમ અથલ  ઓડગય (કરભ 93ભ ાં 
વભ લરે) ને ર ગ ુડત ુાં નથી.  

પ્રશ્ન 2. શુ ં વીજીએવટીના કધભશ્નય/અયુ્ તને તાન જ ઓડથય 

Legal & proper/મગ્મ ને કાનનૂી ન રાગે ત તેનુ ં
નુથલરકન કયી ળકળે ? 

ઈત્તય : ન . વીજીએવટીન  કપ્રભશ્નય ત ન ઓડગય ફદરી ળકત  
નથી. ભડર જીએવટી ક મદ ભ ાં, વીજીએવટી અન ે એવજીએવટી 
ભ ટે અરગ અરગ િ લધ ન/જગલ ઈ છે. વીજીએવટીભ ાં કરભ 

79(2) િભ ણે વીજીએવટીન  કપ્રભશ્નય જ કઈ ત ન થી નીચેન  



અપ્રધક યીન ઓડગય legal અન ેproper/ક નનુી અન ેમગ્મ ન ર ગે 
ત જીએવટી અપ્રધક યીને તે ઓડગય વ થ ે િથભ એેરેટ વિ  
(FAA)ને અીર કયલ  જણ લ ેછે. તેની આ અયજી અીર ગણ ળ.ે 

પ્રશ્ન 3. પ્રથભ ીર ધધકાયીને ીર કયલાના વભમની 
વભમભમાથદા શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ઓડગય ભળ્મ ન  ત્રણ ભક્રશન  એ વભમભમ ગદ  છે. 

પ્રશ્ન 4. શુ ંવીજીએવટીના કધભશ્નયના ઓડથયની વાભે ીર/યજી 

કયલા ભાટે ણ વયકાયી ધલબાગને ણ વભમભમાથદા રાગ ુડે છે 

? 

ઈત્તય : શ . આલી અયજીને ણ આ જ અીરન  ક મદ ઓ ર ગ ુ 

ડે છે. 

પ્રશ્ન 5. શુ ંપ્રથભ એેરેટ વત્તાને ીર પાઆર કયલાભા ં ધલરફં 

થામ ત ભાપ કયલાની વત્તા છે. 

ઈત્તય : શ . તે એક ભક્રશન  સધુીન પ્રલરાંફ એટરે કે 3 + 1 ભ પ કયી 
ળકે છે. યાંત ુતે ભ ટે યુત  ક યણ કરભ 79(4) િભ ણે જણ લલ  
જઈળ.ે  

પ્રશ્ન 6. શુ ંપ્રથભ એેરેટ વત્તા, ીર ભેભભાં જણાલેર કાયણ 
ધવલામના લધાયાના કાયણને વભાલેળ કયલાની વત્તા છે. 



ઈત્તય : શ . જ તેભને ર ગ ે કે લધ ય ન  ક યણ ગેયવમ જફી કે 

ભરૂથી વભ લળે કયલ ભ ાં આવમ નથી. 

પ્રશ્ન 7. પ્રથભ એેરેટ વત્તા તાન ઓડથય ખાવ કયીને કને 

અળે ? 

ઈત્તય : િથભ એેરેટ વિ  ત ન   વ કયેર  ઓડગયની કી 
અીરકત ગ (appellant) અને ન્મ મપ્રનણગમ કયન ય અપ્રધક યી 
(Adjudication authority) અન ેCGXZT & એવજીએવટીન  ક્ષેત્ર  

અપ્રધક યીને અ ળ.ે 

પ્રશ્ન 8. દયેક ીર વાથે કેટરી પ્રીડડઝીટ તાયલી પયજીમાત છે 

? 

ઈત્તય : પ્રલલ ક્રશત યકભન  10% ( એવજીએવટી ભ ટે અરગથી 
િ લધ ન છે. િશ્ન 12 & 13 જુઓ) 

પ્રશ્ન 9. ધલલાશીત યકભ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : કરભ 79(6) ભડેર જીએવટી ક મદ ન ાં આેર સ્ષ્ટીકયણ 

િભ ણે પ્રલલ ક્રશત યકભભ ાં નીચેન  વ ભેર છે. 

પ્રશ્ન 10. પ્રથભ એેરેટ વત્તા શુ ં તેના ઓડથયભા ં કય/દંડ લગેયેને 

લધાયી કે લાવી થલા (Refund)/અઇટીવી આનટુ ટે્વ કે્રડડટને 

ઘટાડી ળકે છે ? 



ઈત્તય : એપએએ – િથભ એેરેટ વિ ને આ વિ  ભી છે કે 

દાંડ/જપ્તીની અલજેીન દાંડ/લગેયેને લધ યી ળકે છે. લ વી 
દ લ /આઈટીવીને ઘટ ડી ળકે. જેભ ાં અીરકત ગએ વમ જફી ક યણ 
જણ લલ  જરૂયી છે. (એકરૂી 79(10)) 

કય જલ ફદ યી લધ યલી કે ગેયવમ જફી રીધેરી આઈટીવી 
ઘટ ડલી જેભ  ક ભ, એપએએ ભ ત્ર જરૂયી ક યણ ફત ઓ સચૂન  
(એવીએન) આીને કયી ળકળ ે અન ે તે ણ કરભ 51ભ ાં આેરી 
વભમભમ ગદ નુાં  રન કયીને (વેક્ળન 79(10) ન  ફીજા િલીઝન 

િભ ણે.) 

પ્રશ્ન 11. (ભાત્ર એવજીએવટી કામદા ભાટે) એવજીએવટી ભાટે 

પ્રથભ ીર ધધકાયી વાભે ીર કયલા ભાટે કેટરી યકભના 
પ્રી-ડડઝીટ કયવુ ંઅલશ્મક છે ? 

ઈત્તય : પ્રલલ શીત યકભન  10% યકભ, અીર પ ઇર કમ ગ શરે  
જભ  કય લલ  જરૂયી છે. વીજીએવટી અન ે એવજીએવટીભ ાં આ 

ક મદ વ ભ ન્મ છે. યાંત ુ એવજીએવટ ાં 10% યકભ ઉય ાંત 

અીરકત ગ દ્વ ય  સ્લપ્રનધ ગયીત કુર કય/દાંડ/વમ જની યકભ ણ જભ  
કય લલી જરૂયી છે. 

લધભુ ાં જ એવજીએવટી કપ્રભશ્નય/આયકુ્ત ને કઈ કેવ/પ્રલલ શ 

ગાંબીય િક યન ર ગ ે ત વયક યી પ્રલબ ગ એપએએને પ્રિ-

ક્રડઝીટની યકભ 50% સધુી લધ યલ ની સચૂન  આી ળકે છે. 



પ્રશ્ન 12. (ભાત્ર એવજીએવટી કામદા ભાટે) ગબંીય પ્રકાય (Serious 

Case)ન થથ શુ ંરઇ ળકામ ? 

ઈત્તય : જે પ્રલલ દભ ાં કય પ્રલલ દની જલ ફદ યી રૂપ્રમ  25 કયડથી 
ઓછી ન શમ અન ેએવજીએવટીન  કપ્રભશ્નય (રેભખત ક યણ વ થે) 
એં ભ નત  શમ કે કય ત્ર વમન્ક્ત વ થ ેઆ ભજબતૂ કેવ (પ્રલલ દ) 

છે. 

પ્રશ્ન 13. શુ ં એવજીએવટીના કધભશ્નય તેના નીિરા ધધકાયીના 
ઓડથયને ફદરી ળકે છે. 

ઈત્તય : શ . કરભ 80(1) એવજીએવટીન  િભ ણે કપ્રભશ્નય કઈ ણ 

નીચર  અપ્રધક યી દ્વ ય   યીત ઓડગય ભાંગ લીને જાાંચ કયી ળકે છે 

અને જ તે ગેયવમ જફી ર ગ ે કે વયક યની પ્રલરુદ્ ર ગ ે ત તે 

ઓટીવીને જણ લીને ફદરી ળકે છે. 

પ્રશ્ન 14. શુ ંએવજીએવટીના કધભશ્નય તેના નીિરા ધધકાયી દ્વાયા 
ાયીત ઓડથય ઈય સ્કટે અી ળકે છે ? 

ઈત્તય : શ . 

પ્રશ્ન 15. શુ ંએવજીએવટીભા ંકધભશ્નયને તેના નીિરા ધધકાયી દ્વયા 
ાયીત ઓડથયને યીલાઆઝ/સધુાય કયલાન કામદાકીમ ધધકાયભા ં
અંકુળ અેર છે ? 



ઈત્તય : શ . 

નીચેન  વાંજગભ ાં કપ્રભશ્નય ઓડગયભ ાં સધુ ય કયી ળકળ ેનશી. 

(a) જ તે ઓડગય કરભ 79/80/87/88 મજુફ અીરક યક શમ. 

(b) ત્રણ લગથી લધનુ વભમગ   ફ દ જ તેને સધુ ય ક યક 

ર ગ ેત. 

આ ભ ટે લધ ુઅંકુળ ભ ટે ભડેર જીએવટી ક મદ (એભજીએર)ન  
કરભ 80 ણ જુઓ. 

પ્રશ્ન 16. ક્યાયે રીબ્યનુર (Tribunal/િં)ને ીર 

દાખર/સ્કલીકાય નયડશ કયલાની વત્તા છે ?  

ઈત્તય : જ્મ યે અીરભ ાં 
• કયની યકભ, 

• આઈટીવી 
• યકભભ ાં પ્રલલ દ, 

• આઈટીવીભ ાં પ્રલલ દની યકભ અથલ  
• દાંડની યકભ, 

• પીની યકભ 

જ રૂપ્રમ  10,000/- કયત  ઓછી શમ ત, રીલયનુર અીર દ ખર 

કયલ /સ્લીક યલ ની ન   ડી ળકે છે. (કરભ 82(2) એભજીએર) 



પ્રશ્ન 17. ીર પાઆર/દાખર કયલા ભાટે રીબ્યનુરભા ં શુ ં
વભમભમાથદા છે ? 

ઈત્તય : જે ઓડગય વ ભે અીર પ ઇર કયલ ની છે તે ભળ્મ ન  ત્રણ 

ભક્રશન ની અંદય 

પ્રશ્ન 18. શુ ં રીબ્યનુર ીર દાખર કયલાભાં થમેરા ધલરફંને 

ભાપ કયી ળકે છે (તે ણ ત્રણ ભડશનાથી લધ)ુ ને જ શા ત કેટરા 
વભમ સધુી ? 

ઈત્તય : શ . જ જરુયી પ્રલરાંફન  ક યણ ફત લલ ભ ાં આલ ે ત 
રીલયનુર કઈ ણ વભમ ભ ટે પ્રલરાંફન  ક યણ ભ પ કયી ળકે છે. 

પ્રશ્ન 19. રીબ્યનુરભા ંલાધંા યજી (Cross objection) દાખર 

કયલા ભાટે કેટરી વભમ ભમાથદા છે. 

ઈત્તય : ઓડગય ભળ્મ ન  45 ક્રદલવની. 

પ્રશ્ન 20. Tribunal ભાટે વીજીએવટી ને એવજીએવટીભા ં
ીર પ્રાલધાનભા ંશુ ંપયજ છે ? 

ઈત્તય : (i) એવજીએવટીન  વેક્ળન કયન  િ લધ ન 
વીજીએવટીન  કરભ 82ન  િ લધ ન િભ ણે 
કઈણ વમન્ક્ત જે ઓડગયથી વાંતષુ્ટ નથી તે 

એપએએને અીર કયી ળકે છે. આભ વયખ  



િ લધ ન છે. 

 (ii) આ પ્રવલ મન  િ લધ નભ ાં એવજીએવટીન  કરભ 

82 ભ ાં એ અીરન વભ લળે કયેર છે જેભ ાં કપ્રભશ્નયે 

તેન  ઓડગયભ ાં સધુ ય દ ખર કમો શમ. 

 (iii) યાંત ુ વશક ય પ્રલરુદ્ન  ઓડગય ય એપએએ 

અીરન  િ લધ ન એવજીએવટીન  ક મદ ભ ાં 
નથી. જ્મ યે એવજીએવટી કભીશ્નયન  સધુ ય  
ઓડગયને વ ભેર કય મેર છે. 

 (iv) આ ઉય ાંત એવજીએવટી ક મદ  િભ ણે કય ત્ર 

વમન્ક્તને ત ે સ્લપ્રનધ ગક્રયત કયેર કય/વમ જ/દાંડ 

લગેયે ણ િી-ક્રડઝીટ કયલ  જરૂયી છે. 

પ્રશ્ન 21. શુ ં ડડઝીટ કયેરી યકભ જ્માયે યીપંડ કયલાની શમ ત્માયે 

વ્માજ અવુ ંજરૂયી છે ? 

ઈત્તય : શ . ભડેર જીએવટી ક મદ  (એભજીએર)ન  કરભ 85 

િભ ણે જે કઈ ણ યકભ કરભ 79(6)/(4) કે કરભ 82 (10) (7) 

અંતગગત કય ત્ર વમન્ક્તએ બયેર શમ અન ે(એપએએ કે Tribunal) 

િથભ એેરેટ વિ  કે રીલયનુરન ) ઓડગયથી યત (Refund) 
કયલ ની શમ ત કરભ 39ભ ાં જણ લરે યેટથી વમ જની ચકૂલણી 
કયલી જરૂયી છ. યકભ જભ  કમ ગ ત યીખથી યકભ ચકૂલણ  ત યીખ 

સધુી. 



પ્રશ્ન 22. રીબ્યનુરના ઓડથય વાભે ીર ક્યા ંકયલી જઇએ ? 

ઈત્તય : શ ઇકટગ , જ શ ઇકટગને ર ગ ેકે આભ  કઈ ક મદ કીમ િશ્ન 

(Question of law)ન વભ લેળ થમેર છે. યાંત ુ જ્મ યે 

રીલયનુરન  ઓડગય કે જેભ ાં ફ ે કે તેથી લધ ુ ય જ્મ કે કેન્ર અને 
ય જ્મ કે જેભન  અરગ અરગ જગલ ઈ થઈ શમ ત કે પ્રેવ 

ઓપ વપ્ર મ, આંતય ય જ્મ, લગેયે શમ ત શ ઇકટગને ફદર ે

સિુીભ કટગભ ાં અીર દ ખર કયલી. 

પ્રશ્ન 23. શાઆકટથભા ંીર દાખર કયલા ભાટે શુ ંવભમભમાથદા છે 

? 

ઈત્તય : 180 ક્રદલવ. જે ઓડગયની વ ભે અીર કયલ ની છે તે 

ભળ્મ ન  180 ક્રદલવભ ાં. યાંત ુ શ ઇકટગ   વે તેને પ્રલરાંફથી 
સ્લીક યલ ન  યસ્ત  છે જ તે ભ ટે યુત  વમ જફી ક યણ 
ફત લલ ભ ાં આલ ેત. 
  



પ્રકયણ 17 

એડલાન્દ્વ રૂરીંગ (Advance Ruling) 

પ્રશ્ન 1. એડલાન્દ્વ રૂરીંગન થથ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ભડર કેન્રીમ ભ ર અન ેવલ  કય / ય જ્મ ભ ર અન ેવેલ  
કયની કરભ 94 મજુફ એડલ ન્વ રૂરીંગ એટરે ક મદ ની કરભ 97 

અને તેની વાંફાંપ્રધત અીર (કરભ 99)ન  વાંદબગભ ાં અયજદ ય દ્વ ય  
કયલ ભ ાં આલરે પ્રલમ વાંફાંધી િશ્ન ઉય વિ  દ્વ ય  આલ ભ ાં 
આલરે રેખીત પ્રનણગમ. 

પ્રશ્ન 2. કરભ 97 મજુફ કમા કમા ધલમભાં એડલાન્દ્વ રૂરીંગ 

ભાગંી ળકામ ? 

ઈત્તય : એડલ ન્વ રૂરીંગ નીચેન ાં પ્રલમ ઉય ભ ાંગી ળક મ. 

(i) ક મદ  મજુફ કઈણ ભ ર અથલ  વેલ નુાં લગીકયણ. 

(ii) ક મદ ની જગલ ઈઓ મજુફ કયન ાં દય વાંફાંધી 
નટીપીકેળન (અપ્રધસચૂન ) એપ્રીકેફીરીટી (ર ગ ુ

કયલ  ભ ટે). 

(iii) ક મદ ની વૈદ્ ાંપ્રતક જગલ ઈઓ શઠે ભ ર અથલ  
વેલ ઓ ક્રકિંભત પ્રનધ ગયણ શતે ુભ ટે અન લી ળક મ છે. 

(iv) ચકૂલરે  કય અથલ  ભ નલ ભ ાં આલરે (deemed) 



ચકૂલરે  કયની ભલ  ત્ર ઈનટુ ટેક્ષ િેડીટ. 

(v) ક મદ  શઠે કઈ ભ ર કે વેલ ઓ ય કય ચકૂલણીની 
જલ ફદ યીન પ્રનણગમ. 

(vi) ક મદ  શઠે અયજદ યે યજીસ્રેળન કય લવુાં જરૂયી છે કે  

કેભ ? 

(vii) કઈ અયજદ ય દ્વ ય  ભ ર કે વેલ ઓ વાંફાંપ્રધત કઈ 

ખ વ િક્રિમ  કયેરી શમ ત તે ક મદ ન ાં અથગ મજુફ 

ભ ર કે વેલ ઓન વપ્ર મ (યુલઠ) કશલે ળ ેકે નશીં ? 

પ્રશ્ન 3. એડલાન્દ્વ રૂરીંગ દ્ધતન ઈદે્દશ્મ શુ ં છે ? 

ઈત્તય : એક વિ  સ્થ લ  ભ ટે વમ ક ઉદે્દશ્મ છે જેભ કે. 

(a) એક સભૂચત િવપૃ્રિ વાંફાંધભ ાં એડલ ન્વ ટેક્ષ 

જલ ફદ યીની પ્રનપ્રિતત  અયજદ ય દ્વ ય  યુી 
 ડલ ભ ાં આલ.ે 

(b) વીધ  પ્રલદેળી યક ણ (FDI) આકગલ . 

(c) મકુદ્દભ  ઘટ ડલ  અથલ  ક મદ કીમ પ્રલલ દ ઘટ ડલ  

(d)  યદળગક અન ેવસ્તી યીતે ઝડથી ચકૂ દ ની જાશયે ત 

પ્રશ્ન 4. જીએવટી શઠે એડલાન્દ્વી રૂભરિંગ વત્તાન યિના શુ ંશળે ? 

ઈત્તય : એડલ ન્વ રૂરીંગ (વિ )ભ ાં એક વભ્મ વીજીએવટી અને 
અને એક વભ્મ એવજીએવટીન ાં યશળે.ે તેભની પ્રનભણ ૂાંક અનિુભે 

કેન્ર વયક ય અન ેય જ્મ વયક ય િભળ: કયળ.ે પ્રનભણુાંક ભ ટે તેભની 



ર મક ત અન ેમગ્મત  ન્સ્થપ્રત ભડર જીએવટી પ્રનમભન  પ્રનમભ 

95ભ ાં નક્કી કય ળ.ે 

પ્રશ્ન 5. એડલાન્દ્વ રૂભરિંગ ભાટે એેરેટ ઓથયીટી શુ ંછે ને તેની 
યિના શુ ંશળે ? 

ઈત્તય : એડલ ન્વ રૂરીંગની એેરેટ ઓથયીટી, એડલ ન્વ રૂરીંગ 

દ્વ ય  આલ ભ ાં આલરે યરીંગ વ ભેની અીર વ ાંબળ.ે આની 
યચન ભ ાં ફ ેવભ્મ જેભ કે એક વભ્મ વીજીએવટી મખુ્મ આયકુ્ત કે 

જે CBEC દ્વ ય  દઆધ ક્રયત શળ ેઅને એવજીએવટી ન ાં આયકુ્ત 

કે જેભનુાં અયજકત ગ ઉય ક મગક્ષેત્ર શળ.ે 

પ્રશ્ન 6. જીએવટીભા ં એડલાન્દ્વ રૂરીંગ ને એેરેટ એડલાન્દ્વ 

રૂરીંગની યિના કેલી શળે  ? 

ઈત્તય : દયેક ય જ્મ ભ ટે એક એડલ ન્વ રૂરીંગ ઓથયીટી અન ેએક 

એેરેટ એડલ ન્વ રૂરીંગ ઓથયીટી શળ.ે આ યચન  કરભ 95 અને 
96 િભ ણે થળ.ે 

પ્રશ્ન 7. એડલાન્દ્વ રૂરીંગ કને રાગ ુડળે ? 

ઈત્તય : કરભ 102 મજુફ એડલ ન્વ રૂરીંગ કે એેરેટ એડલ ન્વ 

રૂરીંગ દ્વ ય  આ લભ ાં આલરે પ્રનણગમ પક્ત અયજદ યને ફાંધનકત ગ 
યશળે ે અન ે અયજદ યન ાં ક્ષેત્ર પ્રધક યની ટેક્ષ ઓથયીટીને ણ 

ફાંધનકત ગ યશળે.ે આન સ્ષ્ટ અથગ એ થ મ છે કે ય જ્મભ ાં અન્મ 



વભ ન કયદ ત ને એડલ ન્વ રૂરીંગ ર ગ ુ ડળ ે નશીં. આ તેન ે જ 

ર ગ ુડળ ેજેણે એડલ ન્વ રૂરીંગભ ાં અયજી કયી શળ.ે 

પ્રશ્ન 8. એડલાન્દ્વ રૂરીંગ રાગ ુકયલાની વભમ ભમાથદા શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ક મદ ભ ાં રૂરીંગ ર ગ ુ કયલ ની કઈ ચક્કવ વભમ 

ભમ ગદ ની જગલ ઈ કયલ ભ ાં આલી નથી. છત ાં ણ કરભ 102 

અંતગગત એલી જગલ ઈ છે કે જ્મ ાં સધુી ક મદ, શકીકત અન ે

વાંજગ ફદર મ ત્મ ાં સધુી ફાંધનકત ગ યશળે.ે 

પ્રશ્ન 9. અલાભા ંઅલેર એડલાન્દ્વ રૂરીંગ યદ થઇ ળકે ? 

ઈત્તય : કરભ 103 મજુફ એડલ ન્વ રૂરીંગ મૂથી યદફ તર 

ગણ ળ ે જ તે એડલ ન્વ રૂરીંગ અને એેરેટ એડલ ન્વ રૂરીંગ 

ઓથયીટીને એભ ર ગે કે તે અયજદ યે આ એડલ ન્વ રૂરીંગ 

છેતયીંડી, તથ્મ છ લીને અથલ  તથ્મ ખટી યીતે યજુ કયીને 
ભેલરે શમ. 

આલી ક્રયન્સ્થપ્રતઓભ ાં, વીજીએવટી/વીજીએવટી ક મ દની ફધી 
જગલ ઈઓ અયજદ ય ભ ટે ર ગ ુ ડવે જેભ કે એડલ ન્વ રૂરીંગ 

થયુાં જ નથી કે કયલ ભ ાં આવયુાં જ નથી (ણ જ્મ યે એડલ ન્વ 

રૂરીંગ યદ કયત ઓડગય કયલ ભ ાં આલ ે ત્મ ાં સધુીન વભમગ  
આભ ાંથી ફ ક ત યશળે)ે. એડલ ન્વ રૂરીંગન ાં ઓડગયને યદ કયત 
ઓડગય અયજદ યને વ ાંબળ્મ  છીથી જ  વ કયી ળક ળ.ે 



પ્રશ્ન 10. એડલાન્દ્વ રૂરીંગ ભેલલાની પ્રડક્રમા શુ ંછે ? 

ઈત્તય : કરભ 97 અને 98 એડલ ન્વ રૂરીંગ ભેલલ ની િક્રિમ  
પ્રલે છે. કરભ 97 િભ ણે એડલ ન્વ રૂરીંગન ાં ઇર્ચછક અયજદ યે 

પ્રનમત પભગ અન ે મગ્મ યીતે એએઆય ને અયજી કયલ ની યશળે.ે 

ભડર જીએવટી પ્રનમભભ ાં પભગ તથ  તેની પ્રલગતલ ય િક્રિમ  
પ્રનધ ગક્રયત કયલ ભ ાં આલળ.ે 

કરભ 98ભ ાં એડલ ન્વ રૂરીંગ ભ ટે અયજી કયલ ની િક્રિમ ની 
જગલ ઈ કયેર છે. એએઆય અયજીની નકર જે તે ક્ષેત્રન ાં 
અપ્રધક યીને ભકરળ ે અન ે વાંફાંપ્રધત યેકડગ ભાંગ લળ.ે ત્મ યફ દ 

એએઆય યેકડગ અને અયજીનુાં પ્રનયીક્ષણ કયળ ેઅન ેજરૂય ગણ ળ ેત 
અયજદ યને વ ાંબળ.ે ત્મ ય ફ દ એએઆય અયજીન સ્લીક ય 

અથલ  અસ્લીક ય કયત આદેળ કયળ.ે 

પ્રશ્ન 11. કમા વજંગભાં એડલાન્દ્વ રૂરીંગની યજી પયજીમાતણે 

પગાલી નાખલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : કરભ 98(2) ભ ાં પ્રનમત કયેર વાંજગભ ાં અયજી 

પયજીમ તણે યદ કયલ ભ ાં આલળ ે: જે નીચે િભ ણે દળ ગલરે છે. 

(i) જ અયજભ ાંન િશ્ન, િથભ એેરેટ ઓથયટી, એેરેટ 

રીલયનુર અથલ  કઈ કટગભ ાં અયજદ ય ાં કેવભ ાં ફ કી 

શળ.ે 



(ii) જ અયજીભ ાંન જેલ વભ ન િશ્ન િથભ એેરેટ 

ઓથયીટી, એેરેટ રીલયનુર કે કઈ કટગભ ાં શરેેથી 

જ પ્રનભણિત થમેર શમ. 

(iii) જ અયજીભ ાંન જેલ વભ ન િશ્ન ક મદ ની કઈ ણ 

જગલ ઈઓ શઠે અયજદ યન ાં કેવભ ાં કઈણ 

િક્રિમ ભ ાં ફ કી /ેન્દ્ન્ડિંગ શમ. 

(iv) જ અયજીભ ાંન ાં િશ્ન જેલ વભ ન િશ્ન અયજદ યન ાં 

કેવભ ાં અપ્રધપ્રનણગમન કે આક યણી અપ્રધક યી દ્વ ય  

શરેેથી પ્રનભણિત/નક્કી થમેર શમ. 

જ અયજીન અસ્લીક ય કયલ ભ ાં આલ ેત, તે અસ્લીક યન ાં ક યણ 
દળ ગલત, Speaking Order થી કયલ જઈએ. 

પ્રશ્ન 12. એક લખત જ્માયે યજી સ્કલીકાય કયલાભા ં અલે ત્માય 

છી એએઅય દ્વાયા કઇ પ્રડક્રમાનુ ંનવુયણ કયલાનુ ંછે ? 

ઈત્તય : અયજી દ ખર થમ  ફ દ, 90 ક્રદલવભ ાં એએઆય ત ન 
ચકુ દ આલ ન યશળે.ે ચકુ દ આત  શરે ાં અયજીની ચક વણી 
કયળ ે અન ે અયજદ ય અથલ  વાંફાંપ્રધત પ્રલબ ગીમ અપ્રધક યી દ્વ ય  
આેર કઈ ણ લધ ય નુાં વ ક્રશત્મ ણ ચક વળ.ે 

રૂરીંગ આત  શરે  એએઆય એ અયજદ ય અથલ  તેન ાં 



અપ્રધકૃત િપ્રતપ્રનપ્રધ તેભજ વીજીએવટી/એવજીએવટીન ાં ક્ષેત્રીમ 

અપ્રધક યીને વ ાંબલ  જ ડળ.ે 

પ્રશ્ન 13. જ એએઅય ના ંવભ્મભા ંભબપ્રામભા ંભતબેદ શમ ત શુ ં
થામ ? 

ઈત્તય : જ એએઆયન ાં વભ્મન ાં અભબિ મભ ાં ભતબેદ શમ ત 
તેલ  મદુ્દ  એએઆયને આ પ્રલમ વ ાંબલ  ભ ટે ભકરલ ભ ાં 
આલળ ેઅન ેજ એએઆય ન  વભ્મ ભતબેદનુાં ત યણ ર લલ ભ ાં 
અવભથગ યશ ેત એવુાં ભ નલ ભ ાં આલળ ેકે ભતબેદનુાં ત યણ રૂરીંગ 

આી ળક મ તેભ નથી. 

પ્રશ્ન 14. એએઅય ના ઓડથય / અદેળ વાભે ીરની જગલાઇ શુ ં
છે ? 

ઈત્તય : ભડર જીએવટી ક મદ ની કરભ 99 અને 100ભ ાં એએઆય 

વભક્ષ અીર કયલ ની જગલ ઈ છે. 

જ અયજદ ય એએઆય ન ાં ત યણથી અવાંતષુ્ટ શમ ત તે 

એએએઆય વભક્ષ અીર કયી ળકે છે. એલી જ યીતે, વીજીએવટી / 
એવજીએવટી ન ાં પ્રનમત / ક્ષેત્રીમ અપ્રધક યી ણ જ એએએઆયન ાં 
ત યણથી અવાંતષુ્ટ શમ ત તેઓ ણ એએએઆય વભક્ષ અીર 

કયી ળકે છે. વીજીએવટી/એવજીએવટીન ાં પ્રનમત અપ્રધક યી એટરે 
તે અપ્રધક યી જેને વીજીએવટી / એવજીએવટી િળ વને એએઆય 



ન ાં ફ ફતભ ાં દ ધીન (Designated) કયલ ભ ાં આલરે છે. 

વ ભ ન્મ વાંજગભ ાં વાંફાંપ્રધત અપ્રધક યી એ કશલે ળ ે જેન ાં ક્ષેત્રભ ાં 
અયજદ ય આલરે / ન્સ્થત શમ. આલ  ભ ભર ભ ાં વાંફાંપ્રધત 

અપ્રધક યી જ વીજીએવટી / એવજીએવટી ન ક્ષેત્રીમ અપ્રધક યી 
ગણ ળ.ે 

એડલ ન્વ રૂરીંગ ભેથી 30 ક્રદલવની અંદય કઈણ અીર 

દ ખર કયલી ડવે. આ અીર પ્રનમત પભગભ ાં શલી જઈએ અન ે

તેની ચક વણી મગ્મ યીતે કયલી જઈએ. આ મગ્મ યીત અન ે

પ્રનમત પભગ ભડર જીએવટી પ્રનમભભ ાં પ્રનમત કયલ ભ ાં આલળ.ે 

એેરેટ ઓથયીટીએ અીર દ ખર થમ ન ાં 90 ક્રદલવભ ાં 
ક્ષક યને વ ાંબીને આદેળ વ ય કયલ ન છે. જ Aએએઆયન ાં 
વભ્મભ ાં અીરન ાં કઈ ણ મદુ્દ  ય ભતબેદશમ ત એવુાં 
ભ નલ ભ ાં આલવ ેકે અીરન ાં આ મદુ્દ  ય કઈ એડલ ન્વ રૂરીંગ 

જાયી કયલ ભ ાં આવયુાં નથી. 

પ્રશ્ન 15. શુ ંએએઅય ને એએએઅય રૂરીંગભાં ભરૂ સધુાયણાન 
ઓડથય કયી ળકળે ? 

ઈત્તય : શ , ક મદ ની કરભ 101 શઠે એએઆય અન ેએએએઆય 

ને ઓડગયની ત યીખન ાં 6 ભ વભ ાં ત ન ાં ઓડગયભ ાં દેખ તી 
કઈણ ભરૂ તે ળધેરી શઈ ળકે અથલ  વીજીએવટી / 

એવજીએવટી ન ાં પ્રનમત / ક્ષેત્રીમ અપ્રધક યી દ્વ ય  ધ્મ ન ઉય 



ર લલ ભ ાં આલરે શમ. જ આ ભરૂ સધુ યણ થી કયની જલ ફદ યી 
લધતી શમ અથલ  ઈનટુ ટેક્ષ િેડીટ ઘટતી શમ ત આદેળ કયત  
શરે ાં અયજદ યને વ ાંબલ  ડળ.ે 

 
 

  



પ્રકયણ 18 

કેવની તાલટ (Settlement Commission) 

પ્રશ્ન 1. તાલટ કધભળનના મૂભતૂ શતેઓુ કમા છે ? 

ઈત્તય : ત લટ કપ્રભળનન  મૂભતૂ શતેઓુ નીચે મજુફ છે. 

1 કયદ ત ને તકય યન  પ્રનલ યણ ભ ટે લકૈલ્લ્ક વમલસ્થ  
યૂી  ડલી 

2 ભોંઘી અને ર ાંફી ક મદ કીમ આંટીઘ ૂાંટીભ ાં ડય  
પ્રવલ મ પ્રલલ દીત લયે કીમ યકભનુાં બયણુાં ત્લયીતણે 
થ મ તે જવુાં. 

3 કયચયીન  ક્રકસ્વ ન ાં કયદ ત ને ગનુ ભ ાંથી ફશ ય 

પ્રનકલ ની તક યુી  ડલી. 

4 લયે કીમ જલ ફદ યીની વ ચી અન ેવાંણૂગ જાશયે ત થઈ 

ળકે તે ભ ટે કયદ ત ને કેવની ત લટ ભ ટેનુાં ભ ધ્મભ 

રૂૂ  ડવુાં. 

5 લે યી લગગને ક મગલ શીની જણ ભ ાંથી મનુ્ક્ત 

આલ  વશ પ્રલલ દની ત્લયીત ત લટ ભ ટે િત્વ શન 

આવુાં. 



પ્રશ્ન 2. ભડેર જીએવટી કામદા શઠે યાજ્મના અંદયના ને 

આંતયયાજ્મ એભ ફનેં પ્રકાયના વ્મલશાયને રગતા સ્સ્કથતીની 
તાલટ થઇ ળકે. 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ ભ ાં ત લટ કપ્રભળનની જગલ ઈ 

જીએવટીન  ક મદ  શઠે કયલ ભ ાં આલ ે છે. આથી ય જ્મન  
અંદયન  વમલશ યને રગત  પ્રલલ દ શ રની જગલ ઈ મજુફ 

ત લટ ન થઈ ળકે. યાંત ુ જે તે ય જ્મ દ્વ ય  ક મદ ભ ાં ત લટ 

કપ્રભળનની જે જગલ ઈ કયલ ભ ાં આલી છે તેન ેઅનવુયીને ત ન  
ય જ્મન  ક મદ ભ ાં આલી જગલ ઈ કયી ળકે છે. 

પ્રશ્ન 3. ભડેર જીએવટી કામદાની તાલટની જગલાઇઓ મજુફ 

''કેવ'' એટરે શુ ં? 

જીએવટીની કરભ-2 ''કેવ'' એટરે જીએવટી અપ્રધક યી કે િશ્નપ્રલલ દ 

અપ્રધક યી વભક્ષ જે ત યીખે જીએવટીની લસરુ તની ત લટ ભ ટે 

જીએવટીન  લયે , આક યણી અન ે ઉઘય ણી વાંફાંધભ ાં આ ક મદ  
શઠે ચ રતી કઈ ક મગલ શી. 

પ્રશ્ન 4. તાલટની યજીની સનુાલણીભા ં વભાધલષ્ટ વભ્મ કણ 

શળે. 

ઈત્તય : ત લટની દયેક અયજીની સનુ લણી એક ફેંચ દ્વ ય  શ થ 

ધયલ ભ ાં આલળ ેજે ફેંચન  અધ્મક્ષ દે ય જ્મ અધ્મક્ષ શળ.ે અને 
તેભ ાં અન્મ ફે વભ્મન વભ લળે થળ.ે ય જ્મ અધ્મક્ષ તયીકે 



શ ઈકટગન  શદ્દ  ઉય ચ  ુ શમ તેલ  વપ પ્રનવિૃ જજ યશળે.ે 

અન્મ ફ ે વભ્મ જીએવટી ખ ત ભ ાંથી રેલ ભ ાં આલરે ટેકનીકર 

વભ્મ શળ.ે 

પ્રશ્ન 5. તાલટની યજીની સનુાલણી દયમ્માન ફેંિના વભ્મભાં 
ભતબેદ ઈદબલે / એકભત ન શમ ત શુ ંથામ ? 

ઈત્તય : જીએવટી ક મદ ની કરભ-14ભ ાં જગલ ઈ કયેર છે કે જ્મ યે 

ત લટ કપ્રભળનન  વભ્મ કઈ એક મદુ્દ  ઉય એકભત ન શમ 

ત્મ યે ફહુભતીન  ભત મજુફ મદુ્દ ન પ્રનણગમ રેલ ળ.ે 

પ્રશ્ન 6. તાલટ ભાટે કણ યજી કયી ળકે. 

ઈત્તય : જીએવટી ક મદ ની કરભ 15 િભ ણે કઈણ કય ત્ર 

વમન્ક્ત કે જેને ન્મ મપ્રનણગમ – એજ્યડુીકેટીંગ – અપ્રધક યી અથલ  
િથભ અીર અપ્રધક યી દ્વ ય  ક યણદળગક સચૂન  આલ ભ ાં 
આલરે શમ અન ેતે ડતય શમ તે કય ત્ર વમન્ક્ત ત લટ ભ ટે 

અયજી કયી ળકે છે. 

પ્રશ્ન 7. તાલટની યજીભા ંકઇ કઇ ધલગત શલી જઇએ ? 

ઈત્તય : ત લટની અયજીભ ાં નીચે મજુફની યેૂયૂી અન ે વ ચી 
જાશયે ત શલી જઈએ. 

(1) આલ  જીએવટીન  વક્ષભ અપ્રધક યી વભક્ષ જાશયે નથી કયી 
તેલી લયે કીમ જલ ફદ યી 



(2) આ લયે કીમ જલ ફદ યી ઉદ્ભલલ ની ગણતયી 

(3) લયે ની લધ ય ની યકભ કે જે તે બયલ  ત્ર શલ નુાં સ્લીક યે છે 

(4) અન્મ પ્રલગત જેલી કે ખટુાં લગીકયણ, ભ પી અંગેનુાં 
જાશયેન મુાં કે જેન  રીધ ેલયે ઓછ બય મ નુાં સ્લીક યે છે.  

પ્રશ્ન 8. તાલટના કેવ ભાટેની યજી સ્કલીકાયલા ભાટે કઇ કઇ 

ળયત ડયણૂથ થલી જઇએ ? 

ઈત્તય : આઈજીએવટી ક મદ ની કરભ-15 મજુફ નીચેની ળયત 
યીણૂગ થમેથી ત લટન  કેવ ભ ટેની અયજી સ્લીક યલ ભ ાં 
આલળ.ે 

(એ) આ અપ્રધપ્રનમભની જગલ ઈઓ નીચે તેણે યજૂ 

કયલ ન  છે અથલ  શત  તેલ  ફધ  ત્રક અયજદ યે 

બમ ગ છે અથલ  ત લટ કપ્રભળન દ્વ ય  આલ  ત્રક 
બયલ ભ ાંથી મનુ્ક્ત આલ ન ક યણ વક્રશતન આદેળ 

કયેર શમ. 

(ફી) જીએવટી અપ્રધક યીએ આેરી લયે ની ભ ાંગણી ભ ટેની 
ક યણદળગક સચૂન  અયજદ યને ભી શમ અથલ  
જીએવટી અપ્રધક યીએ લયે ની ભ ાંગણી મકુયય કયત 
હુકભ કમો શમ અન ેતે િશ્ન િથભ એેરેટ ઓથયીટી 
વભક્ષ ડતય શમ. 



(વી) અયજીભ ાં અયજદ યે સ્લીક યેર  લયે ની લધ ય ની 
યકભ રૂપ્રમ   ાંચ ર ખથી લધ યે શમ. 

(ડી) આ યીતે સ્લીક યેર  લયે ની લધ ય ની યકભ અયજદ યે 

જીએવટી ક મદ ની કરભ-36 શઠેન  વમ જ વ થે 
બય ઈ કયેરી શમ. 

પ્રશ્ન 9. કમા વજંગભા ંતાલટની યજી સ્કલીકાયી ળકામ નશી ? 

ઈત્તય : આઈજીએવટીની કરભ-15 મજુફ, નીચેન  વાંજગભ ાં 
ત લટ કપ્રભળન ત લટ અંગેની અયજી સ્લીક યળ ેનશીં. 

(1) જે કેવ અીર રીલયનુર અથલ  કઈ અદ રતભ ાં 
ડતય શમ 

(2) લયે ન  દયન ે અવય કયે તેલ િશ્ન શમ અથલ  આ 

ક મદ  શઠે ભ ર અન ે / અથલ  વેલ ઓ ય લયે 
ચકૂલલ ની જલ ફદ યી નક્કી કયલ ની ફ ફત શમ. 

(3) પ્રનમત કયેર પી ચકૂલલ ભ ાં આલી ન શમ. 

પ્રશ્ન 10. શુ ંતાલટની યજી કમાથ ફાદ ાછી ખેંિી ળકામ ? 

ઈત્તય : ન . આઈજીએવટીની કરભ-15(1) મજુફ એકલ ય દ ખર 

થમેરી અયજી  છી ખેંચલ ની, યત ખેંચલ ની ભાંજૂયી આી 
ળક મ નશીં. 



પ્રશ્ન 11. તાલટ કધભળન કેલ અદેળ વાય કયળે ? 

ઈત્તય : ત લટ કપ્રભળન, ત લટની ળયત નક્કી કયત, નીચેની 
પ્રલગતન વભ લળે કયત આદેળ વ ય કયળ.ે 

(1) લયે, વમ જ અન ેદાંડની બયલ  ત્ર યકભ (જ આ યકભ 

30 ક્રદલવભ ાં બય ઈ કયલ ભ ાં ન આલે ત, અથલ  આ 

વભમગ  ત્રણ ભક્રશન  સધુી રાંફ લીને, તે યકભ 

(વીજીએવટી ક મદ ની કરભ-54 મજુફ વમ જ વ થે 
લસરૂ કયલ ની યશળે.ે) (કરભ-16) 

(2) ત લટની બયલ  ત્ર યકભ કઈ યીતે બયલી જઈળે 
તેની યીત (કરભ 16)  

(3) ત લટની અયજીની ત યીખે મકુદભ ને રગતી 
પજદ યી ક મગલ શી ળરૂ થઈ ન શમ અથલ  ત લટ 

કપ્રભળનને એલ વાંત થ મ કે અયજદ યે વાંણૂગ અને 
વ ચી લયે કીમ જલ ફદ યી અદ  કયી છે ત તે 

અયજદ યને આ ક મદ  શઠેન  ગનુ  વફફ મકુદભ  
ભ ાંથી િપ્રતયક્ષણ-મનુ્ક્ત-આી ળકળ.ે (કરભ-20) 

(4) દાંડભ ાંથી અંળતઃ અથલ  વાંણૂગ િપ્રતયક્ષણ (કરભ-20) 

(5) ત ની વભક્ષ ચ રતી ક મગલ શી દયમ્મ ન પ્રભરકત 

ક ભચર ઉ ટ ાંચભ ાં રેત  હુકભ કયી ળકળ.ે વયક યી રેણુાં 
બય ઈ ળરૂથી અન ે જે ભતરફન  યુ લ , ત લટ 



કપ્રભળન વભક્ષ યજૂ થમેથી, આ ક ભચર ઉ ટ ાંચ 

યદફ તર થળે. 

(6) જ ત લટ કપ્રભળનને એવુાં જણ મ કે અયજદ ય વશક ય 

આત  નથી, ત તે જેને ક્ષેત્ર પ્રધક ય ધય લત  
જીએવટી અપ્રધક યીને અથલ  િથભ એેરેટ વિ ને 

કેવ યત ભકરી ળકળે. અન ે તે વાંજગભ ાં વાંફાંપ્રધત 

હુકભ કયન ય અપ્રધક યી, ત લટ કપ્રભળન વભક્ષ યજૂ 

થમેર પ્રલગત અને યુ લ ઓન આધ યને 

ભ નલ ર મક તેલ  શકદ ય યશળે.ે 

(7) અગ ઉ ણૂગ થમેર કેવ પયીથી ખરી-યીઓન કયી-
મગ્મ જણ મ તેલ આદેળ વ ય કયળે. આવુાં કયલ  
ભ ટે અયજદ યની વાંભતી શલી જરૂયી છે અને 
ત લટની અયજીની ત યીખથી  ાંચ લગની 
વભમભમ ગદ  ણૂગ થમેર ન શલી જઈએ. (કરભ-18) 

આ વભમભમ ગદ  ભ ટે કભીળનન ે કયેર અજીની 
ત યીખને, ભ ન્મ ત યીખ ગણલી. 

પ્રશ્ન 12. કમા વજંગભા ંતાલટ કધભળનન અદેળ યદ થળે? 

ઈત્તય : (1) ત લટ કભીળનન આદેળ. જ તે કટ કે શક્રકકતની 
ગેયયજૂઆતથી ભેલરે છે તેવુાં  છથી જણ ળ ેત 
તે આદેળ પ્રનયથગક-યદફ તર-ગણ ળ.ે આ ત લટથી 
આલયી રેલ તી ફ ફત, ત લટ પ્રનયથગક ફની. જામ 



ત્મ થી, ક્ષેત્ર પ્રધક યન  મૂ અથલ  િથભ એેરેટ 

વિ , ત લટ પ્રનયથગક, ફની છે તેલ વાંદેળ ભળ્મ ની 
ત યીખથી ફ ે લગની અંદય અયજી નુજીપ્રલત થઈ 

શલ નુાં ભ નલ ભ ાં આલળ.ે (કરભ-16) 

 (2) ત લટ કપ્રભળનને છીથી એલ ખ્મ ર આલ ે કે 

અયજદ યે કઈ શકીકત છૂ લીને અથલ  ખટ  
યુ લ ઓ યજૂ કયીને અથલ  ત લટની આદેળભ ાં 
દળ ગલરે યકભ પ્રનમતવભમભ ાં બયલ નુાં ચકેૂ ત્મ યે, 

મકુદભ  વ ભે િપ્રતયક્ષણ અન ેદાંડ બય ઈ કયલ  વ ભે 
િપ્રતયક્ષણન આદેળ  છ ખેંચેર ગણ ળે-યદ થળ.ે 

પ્રશ્ન 13. તાલટ કધભળનન ઈમગ કણ ન કયી ળકે ? 

ઈત્તય : ત લટ કપ્રભળનની સપુ્રલધ ન ઉમગ નીચેની વમન્ક્તઓ 

ન રઈ ળકે. 

(1) કઈણ વમન્ક્તન ેફેથી લધ યે લ ય ત લટની વગલડ 

ભળ ેનશીં. 

(2) ત લટન હુકભ વ ય કમ ગ છી તે કેવન  વાંફાંધભ ાં 
આ આઈજીએવટી ક મદ  નીચે કઈ હકૂભભ ાં, ગનુ ભ ાં 
તકવીયલ ય શળ ે ત્મ યે અથલ  અયજદ યન  વશક યન  
અબ લ ે ત લટ કપ્રભળન, વાંફાંપ્રધત ન્મ મપ્રનણગમ 

અપ્રધક યીને કેવ યત ભકરે. (કરભ 23 િભ ણે) 



પ્રશ્ન 14. તાલટ કધભળનની વત્તાઓ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ત લટ કપ્રભળનની વિ ઓ આઈજીએવટીની કરભ-25 

અને કરભ 26ભ ાં આલ ભ ાં આલરે છે.  

(1) ત લટ કપ્રભળનને ળધ અને પ્રનયીક્ષણ કયલ , કઈણ 

વમન્ક્તને શ જય યશલે  પયજ  ડલ ન, તેન ે વગાંદ 

ઉય ત વલ , કપ્રભળન ઈસ્ય ુ કયલ , અને ક્રશવ ફન  
ચડ  અને ફીજા યેકડગ યજૂ કયલ  પયજ  ડલ ન 
પ્રવપ્રલર િવીજય કડ – 1908 અન્લમ ે વીલીર કટગની 
ફધી વિ ઓ યશળે.ે 

(2) ત લટ કપ્રભળનને, ક્રિપ્રભનર િવીજય કડ-1973ની 
કરભ-195ન  શતેઓુ ભ ટે પ્રવપ્રલર કટગ  ભ ની રેલ ભ ાં 
આલળ.ે ત લટ કપ્રભળન વભીક્ષ ની િત્મેક ક મગલ શી, 
ઈન્ડીમન ીનર કડ ની કરભ – 196 ન  શતે ુ ભ ટે 

કરભ-113 અન ે 228 શઠેની ન્મ પ્રમક ક મગલ શી 
ગણ ળ.ે ત લટ કપ્રભળનને ત ની ક મગલ શી 
પ્રનમપ્રભત-યેગ્યરુેટ-કયલ ની વિ  છે. (કરભ-26) 

ત લટ કપ્રભળનને કરભ-24 શઠે, ત ન  આદેળભ ાં 
ભરૂસધુ યણ  કયલ ની વિ  છે જે ત ન આદેળ 

ક મોન  ત્રણ ભ વભ ાં, યેકડગ ઉયની દેખીતી ભરૂ 

સધુ યી ળકે છે. આલી ભરૂ, ત લટ કપ્રભળન સ્લમાં 
અથલ  અયજદ ય દ્વ ય  અથલ  જીએવટી અપ્રધક યી 



દ્વ ય  ધ્મ ને ર લી ળક ળે. જ ભરૂસધુ યણ ન  ક્રયણ ભે 
લયે ની જલ ફદ યીભ ાં લધ ય થત શમ કે ઈનટુ 

િેડીટભ ાં ઘટ ડ થત શમ, ત અયજદ યને વ ાંબલ ની 
તક આપ્મ  ફ દ જ આદેળ વ ય કયી ળક ળ.ે 

 
 

  



પ્રકયણ 19 

ધનયીક્ષણ, ળધ, જપ્તી ને ધયકડ 

પ્રશ્ન 1. „ળધ‟ન થથ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ક મદ ન  ળલદકળ અને પ્રલપ્રલધ ન્મ મ રમન  ચકુ દ  
િભ ણે અન ેવય બ  ભ ાં ‗ળધ‘ એટરે એક વયક યી તાંત્ર દ્વ ય  
કયલ ભ ાં આતી ક્રિમ  જેભ ાં એક વમન્ક્ત ક્રયક્ષણ અથલ  સ્થ 

અથલ  દ થગનુાં ક જીલગક અન ે વાંણૂગ ક્રયક્ષણ/ળધ – આ 

ળધન શતે ુ ગનુ  પ્રલરુદ્ની વ ભફતીઓ/યુ લ  જે 

છ મેર /વાંત ડ મેર શમ ત તે ળધલ ન શમ છે. કઈ ણ 

વમન્ક્ત કે લ શન અથલ  જગ્મ ની ળધ ભ ત્ર ક મદ નુાં મગ્મ અન ે

ભ ન્મ વિ  શઠે જ કયી ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 2. “ધનયીક્ષણ” ળબ્દન થથ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ―પ્રનયીક્ષણ‖ એભજીએર શઠેની નલી જગલ ઈ છે. આ 

જગલ ઈ ળધ કયત  નયભ જગલ ઈ છે – જેભ ાં અપ્રધક યીઓને 
વક્રિમ કયલ  ભ ટે કઈ ણ કય ત્ર વમન્ક્તન  ધાંધ ની જગ્મ ની 
અંદય જલ ની અનભુપ્રત આ ે છે. આ જગલ ઈ શઠે કઈ ણ 

વમન્ક્તની જગ્મ  જે લયેશ ઉવ (લખ ય) અથલ  ગડ ઉનન 
ઓયેટય અથલ  ભ ભરક છે. અથલ  ભ ર ક્રયલશનન  ધાંધ ભ ાં 
વાંક મેર શમ, ની જગ્મ ની પ્રનયીક્ષણ થઈ ળકે છે. 



પ્રશ્ન 3. „ધનયીક્ષણ‟ કયલા ભાટે કણ ને કમા વજંગભા ંહુકભ કયી 
ળકે છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ (કરભ) 60 િભ ણે પ્રનયીક્ષણ કયલ ની 
વિ  કઈ ણ વીજીએવટી/એવજીએવટીન  અપ્રધક યીને ભ ત્ર 

રેભખત અપ્રધકૃત – જે વાંયકુ્ત કપ્રભળનય અથલ  ઉયન  અપ્રધક યી 
દ્વ ય  જાયી કયેરી શમ – દ્વ ય  શ થ ધયલ ભ ાં કયી ળક મ છે. 

વાંયકુ્ત કપ્રભળનય અથલ  ઉયન  અપ્રધક યી દ્વ ય  અપ્રધકૃત ત્મ યે જ 

ભ ી ળક મ જ્મ યે તેભને એ ભ નલ ન  ક યણ ર ગે કે વાંફાંપ્રધત 

વમન્ક્ત દ્વ ય  નીચે દળ ગલેર ક મોભ ાંથી કઈ એક ક મગ કયેર શમ ત 

1. યુલઠ  વમલશ ય છ લેર (દફ લરે) શમ 

2. શ થ ઉય જે ભ રન સ્ટક શમ તેને છ લરે 

શમ/દફ લરે શમ. 

3. લધ ુઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટન દ લ કમો શમ ત 

4. કય ચયી ભ ટે વીજીએવટી/એવજીએવટીની કઈ ણ 

જગલ ઈઓ બાંગ કયે ત. 

5. જ કઈ ણ ર ન્વટગય અથલ  લયેશ ઉવ ભ ભરક દ્વ ય  
કઈ ણ ભ ર ય ખેર શમ . જે ભ ર ઉય કય ચકુલણી 
ન  થઈ શમ અથલ  વેલ  કઈ એક ઉન્ટવ (ક્રશવ ફ) 
ય ખેર શમ અથલ  ભ ર એલી યીતે ય ખેર શમ 

જેન થી કયચયી થઈ ળકે તેભ શમ. 



પ્રશ્ન 4. શુ ંમગ્મ/વક્ષભ ધધકાયી કઇ ણ ધધકૃતતા જાયી કયી 
ળકે, જેનાથી કઇ ણ વ્મસ્્તની સ્કકામભત/જગ્માના ધનયીક્ષણ 

ભાટે કરભ 60 શઠે કયી ળકે ? 

ઈત્તય : ન . પ્રનયીક્ષણ ભ ટે અપ્રધકૃતત  વીજીએવટી/એવજીએવટીન  
અપ્રધક યીને નીચેન  વાંજગભ ાં થઈ ળકે છે. 

(1) કય ત્ર વમન્ક્તની ફીજનેવની કઈ ણ જગ્મ  ભ ટે 

(2) વમન્ક્તની ધાંધ કીમ/લે યની જગ્મ  જે વમન્ક્ત, 

ભ રન  ક્રયલશનન  ધાંધ  વ થે વાંક મેર શમ – 

છી તે યજજસ્ટડગ કય ત્ર વમન્ક્ત શમ કે ન  શમ. 

(3) લખ ય અથલ  ગડ ઉનન  ભ ભરક અથલ  
ઓયેટયન  ધાંધ કીમ જગ્મ . 

પ્રશ્ન 5. એભજીએર જગલાઇઓ શઠે ળધ ને જપ્તી ભાટે કણ 

ઓડથય કયી ળકે છે ? 

ઈત્તય : જઇન્ટ કપ્રભળનય અથલ  તેભન  ઉયી અપ્રધક યી – રેભખત 

અપ્રધકૃતી આી ળધ અન ે દસ્ત લજે, સુ્તક અને લસ્તઓુની 
જપ્તી ભ ટે કયી ળકે છે. આલી અપ્રધકૃતી વાંયનુ્ક્ત કપ્રભળનય ભ ને કે 

કઈ વ ભ ન/સુ્તક/દસ્ત લજે જપ્તી કયલ  ભ ટે ર મક છે અન ેતે 

આલ  સ્થ ઉપય છ મેર છે. 

પ્રશ્ન 6. “વ્માજફી (ભાનલારામક) કાયણ”ન થથ શુ ંછે ? 



ઈત્તય : ―ભ નલ ર મક ક યણ‖ એટરે એલી શકીકતનુાં જ્ઞ ન શવુાં જે 

વીધુાં જ્ઞ ન ન  શમ, ણ એક વમન્ક્ત વમ જફી વમન્ક્ત શમ જ્મ યે તે 

એજ જ્ઞ નનુાં વમ જફી  લસ્તનુુાં ત યણ શમ છે. 

ઇન્દ્ન્ડમન ીન કડ, 1860ની કરભ 26 િભ ણે – એક વમન્ક્ત  વે 
ભ નલ ર મક અથલ  વમ જફી ક યણ (એક પ્રલમલસ્ત)ુ, અથલ  
વમ જફી ક યણ (એક પ્રલમલસ્ત)ુ, જ વમન્ક્ત  વે એવુાં ભ નલ  
ભ ટે વમ જફી ક યણ શમ તે લસ્ત ુતેલી વમ જફી ક યણ શમ તે 

લસ્ત ુતેલી વમ જફી ક યણ શમ તે લસ્ત ુતેલી વમ જફી ક યણ શમ 

તે લસ્ત ુ તેલી શલ નુાં અથલ  ન  શલ નુાં. ―ભ નલ ર મક અથલ  
વમ જફી ક યણ (એક પ્રલમ લસ્ત)ુ, જ વમન્ક્ત  વે એવુાં ભ નલ  
ભ ટે વમ જફી ક યણ શમ તે લસ્ત ુતેલી શલ નુાં અથલ  ન  શલ નુાં. 
―ભ નલ  ર મક/વમ જફી ક યણ‖ એ દળ ગલે કે આ એક શતેરુક્ષી 
પ્રનધ ગયણ જેન આધ ય બદુ્ધદ્ળ ી ક જી અન ે કેલ વમન્ક્તરક્ષી 
પ્રલચ યણ ભ ાંથી એક અરગ યીતથી મલૂ્મ ાંકન કયલ નુાં શમ છે. તે 

એક િભ ભણક અને વમ જફી વમન્ક્ત જે વાંફાંપ્રધત વ ભગ્રી અને 
વાંજગ ય આધ ક્રયત શમ છે અન ેશલી જ જઈએ. 

પ્રશ્ન 7. શુ ં ધનયીક્ષણ, ળધ ને જપ્તી ભાટે ધધકૃતતા અતા 
શરેા તેના ભાનલારામક/વ્માજફી કાયણની રેભખત નોંધ 

યેકડથભા ંકયલી, મગ્મ ધધકાયી ભાટે પયજીમાત છે ? 

ઈત્તય : આભ ત અપ્રધક યીએ ભ નલ ર મક/વમ જફી ક યણ 
જણ લલ નુાં જરૂયી નથી, ણ તેન  ભ ટે એ પ્રલગત/વ ભગ્રી જાશયે 



કયલી જરૂયી છે, જેન  ઉયથી આલી ભ નલ ર મક/વમ જફી 
ક યણ ફન્મ  શમ છે. દયેક કેવભ ાં અચકુ યીતે રેભખત નોંધ રેલી 
જરૂયી નથી. ણ, જ કે આલી વ ભગ્રી/ભ ક્રશતી પ્રલે યેકડગ ય 

નોંધલ ભ ાં આલ ેઅને તે ણ ળધ લયાંટ જાયી કમ ગ શરે  અથલ  
ળધ ળરૂ કમ ગ શરે  તેવુાં કયવુાં લધ ુવ રુ યશળે.ે 

પ્રશ્ન 8. એક ળધ લયંટ શુ ંછે ને તેભા ંશુ ંવભાધલષ્ટ શમ છે ? 

ઈત્તય : વ ભ ન્મ યીતે, ળધ કયલ  ભ ટે અ મેર રેભખત 

વિ ત્રને ળધ લયાંટ કશલે મ છે. ળધ લયાંટ જાયી કયલ  ભ ટે 

વક્ષભ વિ  વાંયકુ્ત કપ્રભળનય અથલ  તેન  ઉયી અપ્રધક યી શમ 

છે. ળધ લયાંટભ ાં શાંભેળ  એ દળ ગલવુાં જઈએ કે દયેક ળધની વ થે 
વમ જફી ભ ન્મત  શલી જ જઈએ. 

ળધ લયાંટભ ાં નીચેની પ્રલગત શલી જઈએ : 

(1) ક મદ નુાં ઉલ્રાંઘન. 

(2) ળધ કયલ  ભ ટેની જગ્મ  અથલ  સ્થ. 

(3) જે અપ્રધક યીને ળધ કયલ  ભ ટે અપ્રધકૃત કયલ  ભ ટે 

આલરે શમ તેનુાં ન ભ અને શદ્દ. 

(4) ળધ લયાંટ ઇસ્ય/ુજાયી કયન યનુાં ન ભ, યુ શદ્દ અને 
ય ઉન્ડ (ગ) ભશય. 



(5) ળધ લયાંટ જે જગ્મ એથી ઇસ્ય ુ થમેર છે તે જગ્મ નુાં 
ન ભ અને ત યીખ. 

(6) ળધ લયાંટન અનિુભ નાંફય. 

(7) ભ ન્મત ન વભમગ  અથ ગત એક કે ફ ેક્રદલવ... 

પ્રશ્ન 9. એભજીએરની જગલાઇઓ શઠે, ભાર જપ્તી ભાટે ક્યાયે 

જલાફદાય ફને છે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ ની ધ ય /કરભ 70 શઠે, ભ ર 

જપ્તીને ર મક નીચે દળ ગલરે ક મો, કઈ વમન્ક્ત કયે, ત્મ યે ફને છે. 

(1) આ ક મદ  અન ે પ્રનમભનુાં કઈ ણ યીતે ઉલ્રાંઘન 

કયલ ભ ાં આલરે ભ ર યુલઠ – જે આગ જત  
કયચયીભ ાં ક્રયણભે છે. 

(2) કઈ કય ચકુલલ   ત્ર ભ રનુાં એક ઉન્ટ ક્રશવ ફ ય ખેર 

નથી અને તેન  ઉય આ ક મદ  િભ ણે કય ચકૂલલ  
જલ ફદ ય છે. 

(3) નોંધણીની (યજીસ્રેળન) અયજી કમ ગ લગય. કઈ ણ 

ભ રન યુલઠ  ડે – જેન  ઉય કય ચકુલલ ની 
જલ ફદ યી આ અપ્રધપ્રનમભ શઠે છે. 



(4) કયચયી કયલ ન  ઉદે્દશ્મથી 
વીજીએવટી/એવજીએવટીન  અપ્રધપ્રનમભ/પ્રનમભની 
કઈ ણ જગલ ઈએનુાં ઉલ્રાંઘન કયે. 

પ્રશ્ન 10. ભાન્દ્મ ળધ દયધભમાન એક ધધકાયી દ્વાયા કઇ વત્તાઓ 

લાયી ળકામ ? 

ઈત્તય : ભ ન્મ ળધ દયપ્રભમ ન ળધ કયન ય અપ્રધક યી, ળધ 

દયપ્રભમ ન જે તે જગ્મ /સ્થને ળધ કયી ળકે છે અને જપ્ત થલ  
ર મક ભ રને કલજે કયી ળકે છે અને એભજીએર શઠે કઈ ણ 

ક મગલ શી ભ ટે વાંફાંપ્રધત કઈ ણ દસ્ત લજે, ક ગ, સુ્તકને જે 

તે સ્થ યથી કફજે રઈ ળકે છે.  

ળધ દયપ્રભમ ન, જ જગ્મ /સ્થની ળધ ભ ટે અપ્રધકૃત ળધ લયાંટ 

જાયી કયલ ભ ાં આલરે શમ ત અને સ્થને ળધ કયલ ની, 
નક યલ ભ ાં આલ ે ત તેલ  ક્રકસ્વ ભ ાં ળધ કયન ય અપ્રધક યીને તે 

જગ્મ /સ્થન  દયલ જાને તડલ ની વિ  ભેર છે.  

ળધ દયપ્રભમ ન, અપ્રધક યી  વે, કઈ ણ અરભીય /કફ ટ અથલ  
ફક્વ તડલ ની વિ  ભે છે, જ ળધ દયપ્રભમ ન આ લસ્તઓુની 
ળધ નક ય લભ ાં આલ ે ત અન ે તેભ ાં કઈ ણ ળાંક સ્દ ભ ર 

અથલ  દસ્ત લેજ શમ તે જગ્મ  વીર ણ કયી ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 11. ળધની કાભગીયી કયલાભા ંકઇ ધલધી/પ્રડક્રમા શમ છે ? 



ઈત્તય : ળધ ભ ટેની ક ભગીયી એભજીએરની કરભ 60(8) ભ ાં 
દળ ગલરે યીતે કયલી જરૂયી છે અને તે વ થ ે વ થે Code of 

Criminal Procedure, 1973 (પજદ યી ક મગયીપ્રત વાંક્રશત , 1973) 

ણ અનવુયીને ળધ કયલી અત્માંત જરૂયી છે. ળધ કયલ ની યીત 

અથલ  દ્પ્રતને કરભ/ધ ય  100 (Cr. P. Code)ભ ાં દળ ગલરે છે. 

પ્રશ્ન 12. ળધ કાભગીયી દયધભમાન કઇ કઇ મૂભતૂ જરૂડયમાતને 

ધ્માન રેલી જઇએ ?  

ઈત્તય : ળધ ક ભગીયી દયપ્રભમ ન નીચે જણ લેર મદુ્દ ઓ ધ્મ નભ ાં 
ય ખલ  જઈએ : 

(1) વક્ષભ/મગ્મ અપ્રધક યી દ્વ ય  ઇસ્ય/ુજાયી કયેર ભ ન્મ 

ળધ લયાંટ લગય કઈ ણ સ્થ/જગ્મ ની ળધ કયી 
ળક મ નક્રશ. 

(2) પ્રનલ વ ભ ટેની ળધ ટીભભ ાં અચકુ એક ભક્રશર  
અપ્રધક યી શલી જઈએ. 

(3) ળધ ળરૂ કયત  શરે , અપ્રધક યીએ ત ન  
ઓખત્ર ફત લી ત ની ઓખ અચકૂ આલી. 

(4) ળધ ળરૂ કયત  શરે , ળધ લયાંટ જે તે જગ્મ ન  
ઇનચ જૉ અથલ  ભ ભરકને ફત લી તેન  ઉય તેન  
ત યીખલ   શસ્ત ક્ષય રેલ  જરૂયી છે અને એ ણ 



જરૂયી છે કે ળધ લયાંટની ઉય કભવ ેકભ ફ ેતટસ્થ 

વ ક્ષીઓની વશી રેલ લી જઈએ. 

(5) ળધની ક ભગીયી જે તે કભ વે કભ ફ ે સ્થ પ્રનક અન ે

તટસ્થ વ ક્ષીઓની શ જયીભ ાં કયલી જઈએ. જ આલ  
સ્થ પ્રનક વ ક્ષી ન  ભે અથલ  ન  તૈમ ય શમ ત 
ફીજા પ્રલસ્ત યન  વ ક્ષીઓની શ જયીભ ાં ળધની 
ક ભગીયી થલી જઈએ. ળધન શતે ુ વાંભક્ષપ્તભ ાં 
વ ક્ષીઓને જણ લવુાં જરૂયી છે. 

(6) ળધની ક મગલ શી ળરૂ કયત ાં શરે , ળધ કયન ય 

અપ્રધક યીઓની ટીભ તથ  ફન્ને વ ક્ષીઓએ ત ની 
અંગ જડતી, ળધ થન ય જગ્મ ન  ઇનચ જૉ અથલ  
ભ ભરકને આલી. એ  જ યીતે, ળધ ણૂગ થમ  ફ દ, 

ળધ કયન ય અપ્રધક યીઓની ટીભે તથ  ફન્ને 
વ ક્ષીઓએ ત ની અંગ જડતી (વમન્ક્તગત ળધ) 

આલી જઈએ. 

(7) ળધ દયપ્રભમ ન થમેરી ક મગલ શીને જે તે જગ્મ  ઉય 

જે એક ાંચન ભ /ભશ ઝ યન  રૂભ ાં નોંધ રેલ લી 
જઈએ. આ ાંચન ભ ન  જડે એક મ દીભ ાં તે ફધ  જ 

ભ ર, દસ્ત લેજ, િ પ્ત થમેર  અન્મ યુ લ ની નોંધ 

રઈને મ દીને ાંચન ભ /ભશ ઝ ય વ થ ે જડલી અન ે

તેન ેઅને તેની વ થ ેજડેરી મ દી ઉય ળધ થમેર 



જગ્મ ન  ઇનચ જૉ, તટસ્થ વ ક્ષીઓ અન ે જે 

અપ્રધક યીને ળધ કયલ  અપ્રધકૃત કયલ ભ ાં આલેર છે 

તે ફધ ની, ાંચન ભ  અને તેની મ દીન  દયેક  ન  
ઉય ત યીખલ ી વશી અચકુ કય લડ લલી. 

(8) ળધની ક મગલ શી ણૂગ થમ  ફ દ, ળધ લયાંટને મગ્મ 

યીતે ઉમગ કમ ગ ફ દ તેની  છન  બ ગ,ે જે તે 

ળધ અંગે વાંભક્ષપ્તભ ાં અશલે ર રખલ જઈએ અન ેજે 

તે ળધભ ાં બ ગ રેન ય અપ્રધક યીઓન ન ભ, શદ્દ ઓ 

રખી, ળધ લયાંટ અદ /જાયી/ઇસ્ય ુકયન ય અપ્રધક યીને 
યત કયવુાં અત્માંત જરૂયી છે. 

(9) ળધ લયાંટ ઇસ્ય/ુજાયી કયેર ળધ લયાંટ, યત કયેર 

ળધ લયાંટ અન ેલય મેર ળધ લયાંટની નોંધ યેકડગ 
ઉય રેલી જઈએ. 

(10) ાંચન ભ /ભશ ઝ ય અને તેની વ થને  જડ ણની એક 

િપ્રત, ળધ થમેર જગ્મ ન  ઇન્ચ જૉ/ભ ભરકને આલી 
અન ેતેની ભળ્મ ની શોંચ રેલી ણ જરૂયી છે. 

પ્રશ્ન 13. શુ ંકઇ ણ ન્દ્મ વજંગભા ંવીજીએવટી/એવજીએવટી 
ધધકાયી ધધંાદાયી જગ્માભા ંજઇ ળકે છે ? 

ઈત્તય : શ . આ યીતે િલેળ જઈ ળક મ ણ તે ભ ટે એભજીએરન  
કરભ (કરભ) 64 િભ ણે જ જઈ ળક મ છે. 



આ ક મદ ની જગલ ઈ શઠે વીજીએવટી/એવજીએવટી અથલ  
વી એન્ડ એજી અથલ  કસ્ટ એક ઉન્ટન્ટ અથલ  ચ ટગડગ એક ઉન્ટન્ટ 

જેભની પ્રનભણુાંક વીજીએવટી/એવજીએવટી ક મદ ની કરભ 50 

થમેર શમ, તેભને ળધ લયાંટ ઇસ્ય ુ કમ ગ લગય, કઈ ણ 

ફીઝનેવભ ાં લય તી જગ્મ ભ ાં અંદય જલ ની યલ નગી આ ેછે. 

ણ તેન શતે ુ કઈ ણ ઓક્રડટ, ચક વણી, ત વ જે યેલન્યનુ  
શક/ર બ ભ ટે જરૂયી છે, તેલ શલ જઈએ. ણ, આ ભ ટે રેભખત 

અપ્રધકૃતત /યલ નગી જાયી કયલ ની વિ  વાંયકુ્ત 

કપ્રભળનય/એડીળનર કપ્રભળનય - વીજીએવટી/ એવજીએવટી 
યેન્કન  અપ્રધક યી જ આી ળકે છે. 

ક મદ ની આ જગલ ઈની અંદય એલ  સ્થ અથલ  ફીઝનેવની 
જગ્મ  જે કય ત્ર વમન્ક્ત દ્વ ય  ત ન  ધાંધ ન  મખુ્મ સ્થ અથલ  
લધ ય ન  સ્થ તયીકે યજીસ્ટડગ કય લરે નથી ણ જેભ ાં ય ખેર 

ક્રશવ ફી ચડ , દસ્ત લેજ, કમ્પ્યટૂય.... નુાં ત વણી/ઓક્રડટ કયવુાં 
જરૂયી શમ છે. 

પ્રશ્ન 14. ળધ ક્યાયે ગેયકામદે થમેર કશલેામ ? શુ ં ગેયકામદેવય 

થમેર ળધ દયધભમાન ભેર (એકધત્રત યુાલા) રામર 

પ્રધવડડિંગભા ંસ્કલીકામથ છે ? 

ઈત્તય : ળધ જ્મ યે ભ ન્મ ળધ લયાંટ લગય થમેર શમ (એટર ેકે 

ળધ લયાંટ ભ ન્મ વક્ષભ વિ  પ્રવલ મ જાયી/ઇસ્ય ુ કયેર શમ) 

અથલ  જ કઈ ળધ – ળધ લયાંટ લગય થમેર શમ ત તે ળધ 



ગેયક મદેવય ળધભ ાં ક્રયણભે છે અને તે ક મદ ની વિ  ફશ ય 

ગણ મ છે. ણ, આ ક યણન  રીધે, આયીને ર બ ભી ળકે 

નક્રશ. આ િભ ણે, ગેયક મદેવય થમેર ળધ અન ે તે દયભ મન 

ભેર અથલ  એકપ્રત્રત યુ લ  જે જપ્તી થમેર ણ ર મર 

િપ્રવડીંગ અન ેએડજુડીકેળન િવીક્રડિંગભ ાં ભ ન્મ ગણ મ છે.  

પ્રશ્ન 15. જપ્તી ળબ્દન થથ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ‗જપ્તી‘ ળલદન અથગ ભડર જીએવટી ક મદ ભ ાં અરગ 

અથલ  પ્રલસ્તતૃ યીતે કયલ ભ ાં આલરે નથી. ણ ક મદ ન  
રેક્વીકન ળલદકળભ ાં જપ્તીને એક ક નનૂી િક્રિમ  જેભ ાં અપ્રધક યી 
દ્વ ય  પ્રભલ્કતન કફજ રેલ ન  ગર  તયીકે વમ ખ્મ પ્રમત કયેર 

છે. જપ્તી એટરે વ ભ ન્મ યીતે ફજફયીથી પ્રભરકતન કફજ 
પ્રભરક્તન  ભ ભરક  વેથી રેલ થલ  જે કફજ ધય લ ે છે તેલ  
વમન્ક્ત  વેથી અપ્રધક યી દ્વ ય  કફજ રેલ, આ યીતે રેલ ત 
કફજ, ભ ભરક અથલ  કફજેદ યની ઇર્ચછ  પ્રલરુદ્ન ણ શઈ ળકે 

છે. અથલ  તેલી વમન્ક્તની ઇર્ચછ  પ્રલરુદ્ન શઈ ળકે જે પ્રભલ્કતન  
કફજાન બ ગ આલ  ભ ટે ય જી ન  શમ – તેને જપ્તી તયીકે ગણી 
ળક મ.  

પ્રશ્ન 16. શુ ં એભજીએરભા ં વાભાન (ભાર) ને ભાર ડયલશન 

કયનાય વાધન (લાશન)ના ટકામતની વત્તા છે ? 



ઈત્તય : શ . એભજીએરની કરભ 69 શઠે એક અપ્રધક યી ભ ર અન ે

ભ ર ક્રયલશન કયન ય લ શન (એક રક અથલ  અન્મ િક યન  
લ શન જેની)ની અટક મત કયલ ની ળન્ક્ત અથલ  વિ  ધય લે છે. 

આ અટક મતની જગલ ઈ શઠે જે ભ ર ક્રયલશન કયલ ભ ાં આલે 
છે અથલ  જે ભ ર ર ન્વીટભ ાં વાંગ્રક્રશત કયલ ભ ાં આલરે છે અન ેતે 

ભ ર એભજીએરન  ક મદ ની જગલ ઈઓનુાં ઉલ્રાંઘન કયીને 
ક્રયલશન અથલ  વાંગ્રક્રશત કયલ ભ ાં આલરે છે. આ િભ ણે એલ  
ભ રની અટક મત થઈ ળકે જે ભ ર સ્ટય કયલ ભ ાં આલરે છે ણ 

તેન  સ્ટકન કઈ ક્રશવ ફ ય ખલ ભ ાં આલરે નથી. અટક મત કયેર 

ભ ર અન ે લ શન, ર ગ ુ કય ની ચકુલણી અથલ  તેની વભકક્ષ 

યકભની વીક્યયુીટી જભ  કય વમ  છી જ છડી ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 17. જપ્તી ને ટકામતની લચ્િે કામદાની દૃષ્ષ્ટએ શુ ં
તપાલત છે ? 

ઈત્તય : પ્રભરકતન  ભ ભરક અથલ  પ્રભરકતન  કફજેદ યને એક 

ક નનૂી નક્રટવ/હુકભ દ્વ ય  એક ચક્કવ વભમ ભફિંદુ ય, પ્રભરકતન  
ઉમગ કયલ ની ભન ઈને ―અટક મત‖ કશલે મ છે. ―જપ્તી‖ 

એટરે કે પ્રલબ ગ દ્વ ય  ભ રન લ સ્તપ્રલક કફજ રેલ. 

જ્મ યે ળાંક  શમ કે ભ ર જપ્તી ભ ટે ર મક છે ત્મ યે અટક મત હુકભ 

જાયી કય મ છે. 



જ્મ યે જપ્તી ભ ત્ર મગ્મ ત વ અથલ  ત વ છી, મગ્મ અને 
ર મક ક યણ ભળ્મ  છી નક્કી કય મ છે કે ભ ર જપ્તી ભ ટે 

ર મક છે ત્મ યે જપ્તી કયી ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 18. ળધ થલા જપ્તીના વદંબથભા ં એભજીએરભા ં શુ ં
યક્ષક/વાલિેતી અલાભા ંઅલેર છે ? 

ઈત્તય : ળધ અથલ  જપ્તીની વિ ન  વાંદબગભ ાં અમકુ 

વ લચેતી/યક્ષક એભજીએરની કરભ (60)ન  શઠે આલ ભ ાં 
આલરે છે. તે નીચે િભ ણે છે : 

(1) જપ્તી કયેર ભ ર અથલ  દસ્ત લજે એલ  જરૂયી 
વભમથી લધ યે વભમ ભ ટે ન ય ખલ  અને જ્મ ાં સધુી 
તેની ચક વણી/ પ્રનયીક્ષણ ભ ટે જરૂય શમ ત્મ ાં સધુી જ 

ય ખલ . 

(2) દસ્ત લેજની પટ કી/ઝેયક્ષ નકર જે વમન્ક્ત  વે 
દસ્ત લેજન કફજ શમ તેની  વેથી ભેલી ળક મ. 

(3) જ જપ્ત થમેર ભ ર ભ ટેની નક્રટવ જપ્તી થમ ન  60 

ક્રદલવની અંદય ન  ઇસ્ય ુથ મ ત, જપ્ત થમેર ભ ર તે 

વમન્ક્તને  છ આલ ડે જે વમન્ક્તન  કફજાભ ાંથી 
ભ ર જપ્ત થમ શમ. નક્રટવ આલ ન  60 ક્રદલવન  
વભમગ  ને 6 ભક્રશન  સધુી રાંફ લી ળક મ ણ તેન  
ભ ટે વમ જફી અન ેર મક ક યણ શલ  જરૂયી છે. 



(4) જપ્ત થમેર ભ ર પ્રલસ્તતૃ મ દી ભ ર, જપ્ત કયન ય 

અપ્રધક યીએ ફન લલી જયયી છે. 

(5) અમકુ કેટેગયીભ ાં ડત ભ ર જે ભડેર જીએવટી 
પ્રનમભ શઠે (કઈ ભ ર ન ળ  ભે તેલ શમ અથલ  
જખભી િક યન શમ અથલ  જેભ ક્રદલવ લધત  જામ 

તેભ તેનુાં મલુ્મ ઘવ ય ન  ક યણે ઘટત ુાં જામ તેભ શમ), 

તેલ  ભ રન પ્રનક ર જપ્તી છી તયત જ કયી ળક મ 

છે. 

(6) ક્રિભીનર િવીજય કડ, 1973 (પજદ યી ક મગયીપ્રત 

વાંક્રશત , 1973)ની જગલ ઈઓ ળધ અને જપ્તી ભ ટે 

ર ગ ુ ડળ.ે યાંત ુ એક નટીક્રપકેળન જે પજદ યી 
ક મગયીપ્રત વાંક્રશત ની કરભ 165ની ેટ કરભ (5)ન  
સધુ ય  િભ ણે ર ગ ુડળ ે– જે િભ ણે ળધન  યેકડગની 
િપ્રત નજીકન  ન્મ મ ધીળ અથલ  ભેજજસ્રેટને તેભની 
જાણ/નોંધ વ રુ ભકરલ ની શમ છે, તેની જગ્મ એ 

ળધન  દસ્ત લજેની િપ્રત, વીજીએવટીન  અગ્ર 

કપ્રભળનય/કપ્રભળનય/એવજીએવટીન  કપ્રભળનયને 
ભકરલ ની યશળે.ે  

પ્રશ્ન 19. શુ ં એલ કઇ ખાવ દસ્કતાલેજ છે જે કયાત્ર ભારના 
ડયલશન કયતી લખતે વાથે યાખલ જરૂયી છે ? 



ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 61 મજુફ, જ એલ  કન્વ ઇનભેન્ટ 

ક્રકિંભત રૂ. 50,000/- કયત  લધ ુશમ ત ક્રયલશન કયન ય લ શનન  
ઇનચ જૉ ભ ટે ક મદ ભ ાં જણ લરે દસ્ત લજે ય ખવુાં જરૂયી છે.  

પ્રશ્ન 20. “ધયકડ” ળબ્દન થથ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ભડેર જીએવટી ક મદ ભ ાં ―ધયકડ‖ની કઈ વમ ખ્મ  
આલ ભ ાં આલરે નથી. યાંત ુ જુદ  જુદ  ન્મ પ્રમક ચકુ દ ઓ, એ 

સચુલ ેછે કે ―કઈ વમન્ક્તન, કઈ ક મદ કીમ કભ ન્ડ અથલ  વિ  
શઠે, કફજ ભેલલ.‖ ફીજા ળલદભ ાં કશલે મ કે, જ ક મદેવય 

લયાંટની શઠે સ્લલૈ્ર્ચછક અથલ  ફન ઉમગ કયીને એક 

વમન્ક્તન ેતેની સ્લતાંત્રત  અથલ  આઝ દીન  શક્કથી દૂય ય ખલ ભ ાં 
આલ ેઅથલ  છીનલી રેલ ભ ાં આલ,ે ત તે વમન્ક્તની ધયકડ થઈ 

કશલે મ. 

પ્રશ્ન 21. એભજીએરની શઠે, મગ્મ ધધકાયી ક્યાયે કઇ વ્મસ્્તની 
ધયકડ કયલા ભાટે ધધકૃતતા અી ળકે છે ? 

ઈત્તય : જ વીજીએવટી/એવજીએવટીન  કપ્રભળનને એભ ભ નલ  
ક યણ શમ કે કઈ વમન્ક્ત વીજીએવટી/એવજીએવટી ક મદ ની 
કરભ (73)ની ેટ -કરભ (1) અથલ  ેટ -કરભ (2)ન  ખાંડ (1) 

અથલ  ખાંડ (2) નીચે ળીક્ષ  ત્ર ગનુ કમો છે ત તે અપ્રધક યી, 
વીજીએવટી/એવજીએવટી અપ્રધક યીને અપ્રધકૃત કયીને/હુકભ કયીને 
તેલ  વમન્ક્તની ધયકડ કયલ  ભ ટે હુકભ કયી ળકે. ણ એ અત્માંત 



જરૂયી છે કે વમન્ક્તની ધયકડન  ક્રકસ્વ ભ ાં કયચયીની યકભ રૂ. 

50,00,000/- (રૂ. ચ વ ર ખ)થી લધ યે શમ અથલ  એ વમન્ક્ત 

અગ ઉ વીજીએવટી/એવજીએવટી ક મદ  શઠે ભડેર જીએવટી 
ક મદ ની કરભ 73 ન  ગનુ્શ ભ ાં ગનેુગ ય યુલ ય/વ ભફત થમેર 

શલ જઈએ. 

પ્રશ્ન 22. વ્મસ્્તની ધયકડ કયલાભા ંઅલી શમ ત્માયે એભજીએર 

શઠે શુ ંગભિેતી યુી ાડેર છે ? 

ઈત્તય : જ્મ યે વમન્ક્તની ધયકડ કયલ ભ ાં આલી શમ ત્મ યે કરભ 

62 શઠે ચકક્વ અગભચેતી આેર છે. તે આ છે : 

(i) જ વમન્ક્તની વજ્ઞ ન ગનુ  શઠે ધયકડ થઈ શમ ત 
તેન ધયકડ ભ ટેનેં ક યણની રેભખતભ ાં જાણ કયેરી 
શલી જઈએ અન ેતેન ેધયકડની 24 કર કની અંદય 

ભેજજસ્રેટ વભક્ષ યજૂ કયલ જઈએ. 

(ii) જ વમન્ક્તની પ્રન-વજ્ઞ ન અન ેજાભીન ત્ર ગનુ  શઠે 

થઈ શમ ત, વીજીએવટી/એવજીએવટીન  
ન મફ/ભદદનીળ આયકુ્ત તેને જાભીન ઉય છડી 
ળકે છે અને તે પજદ યી ક મગયીપ્રત વાંક્રશત , 1973 

(Criminal Procedure Code, 1973) ની કરભ 436 

મજુફ રીવ ભથકન  અપ્રધક યીની જગલ ઈઓને 
આધીન યશળે.ે 



(iii) ધયકડને રગતી પજદ યી ક મગયીપ્રત વાંક્રશત , 
1973ની જગલ ઈઓ મજુફ જ તભ ભ ધયકડ થલી 
જઈએ. 

પ્રશ્ન 23. ધયકડ દયધભમાન શુ ંવાલિેતીઓ રેલી જઇએ ? 

ઈત્તય : પજદ યી ક મગયીપ્રત વાંક્રશત , 1973 (1974નુાં ફીજુ ાં)ની 
ધયકડને રગતી જગલ ઈઓ અને િક્રિમ ઓને લગી યશવે ુાં 
જઈએ. આથી જરૂયી છે કે, વીજીએવટી/એવજીએવટીન  તભ ભ 

ક્ષેત્ર અપ્રધક યીઓ પજદ યી ક મગયીપ્રત વાંક્રશત , 1973ની 
જગલ ઈઓથી વાંણૂગણે ક્રયભચત શલ  જઈએ. 

પજદ યી ક મગયીપ્રત વાંક્રશત , 1973ની કરભ 57ની એક ભશત્ત્લણૂગ 
જગલ ઈઓની નોંધ રેલી જઈએ કે જે વમન્ક્તની લયાંટ લગય 

ધયકડ થઈ શમ તેન ે કેવન ાં વાંજગ િભ ણે જરૂયી શમ ત ણ 

24 કર કથી (ધયકડની જગ્મ થી ન્મ મ ધીળની અદ રત સધુીન 
િલ વન વભમ ફ દ કયી) લધ યે, ર ાંફ  વભમ સધુી અટક મતભ ાં 
ન  ય ખી ળક મ. 

આ વભમગ  ની અંદય, જી.ી.વી.ની કરભ 56ભ ાં દળ ગવમ  
મજુફ, લયાંટ લગય ધયકડ કયલ ભ ાં આલરે વમન્ક્તને, ધયકડ 

કયન ય વમન્ક્તએ કેવન  અપ્રધક ય ક્ષેત્રભ ાં આલત ાં ન્મ મ પ્રધળની 
આગ યજૂ કયલ. 



ડી. કે. લ સ ુ – પ્રલ – પ્રિભ ફાંગ  ય જ્મ સભુચત 1997(21) SCC 

416 કેવન ાં પ્રવભ ભચહ્ન ચકુ દ ભ ાં, વલોર્ચચ અદ રત ેધયકડ કયતી 
લખતે  રન કયલી જરૂયી ચક્કવ ભ ગગદપ્રળિક ને યજૂ કયી. જ્મ યે 

આ ભરવન ાં વાંદબગ છે ત્મ યે તે દયેક ખ ત ાંઓ કે જેની  વે 
ધયકડ કયલ ની વિ  છે તેભણે ણ તે અનવુયવુાં જઈએ. આ 

નીચે મજુફ છે : 

(1) ધયકડનુાં અનુ રન અને ધયકડ કયેર વમન્ક્તની 
છૂયછનુાં વાંચ રન કયન ય રીવ અપ્રધક યીએ 

ચક્કવ, દેખીત ુાં અન ે સ્ષ્ટ ઓખ અન ે શદ્દ  વક્રશત 

ન ભ ય ખવુાં જઈએ. દયેક રીવ અપ્રધક યી કે જે 

ધયકડ કયેર વમન્ક્તની છૂયછનુાં વાંચ રન કયત  
શમ તેભન ાં વાંણૂગ પ્રલલયણની નોંધ ચડ ભ ાં કયલી 
જ જઈએ. 

(2) ધયકડન ાં વભમ લખતે, ધયકડનુાં અનુ રન 

કયન ય રીવ અપ્રધક યીએ ધયકડ ભેભ તૈમ ય 

કયલ અને તે ભેભન ે કઈ એક વ ક્ષી, જે ધયકડ 

થમેર વમન્ક્તન ાં કુટુાંફની વમન્ક્ત શમ અથલ  જે 

જગ્મ એ ધયકડ થઈ શમ ત્મ ાંની આદયણીમ વમન્ક્ત 

શમ, લડે િભ ભણત કયલ. તદૌ ઉય ાંત ધયકડ થમેર 

વમન્ક્તની િપ્રતશસ્ત ક્ષય રેલી અન ે ધયકડન વભમ 

અન ેત યીખ દળ ગલલી. 



(3) જે વમન્ક્તની ધયકડ અથલ  અટક મત કયલ ભ ાં 
આલી શમ અને તેને રીવ ભથકન ાં કફજાભ ાં અથલ  
છૂયછ કેન્રભ ાં અથલ  અન્મ ક ય લ વભ ાં ય ખેર 

શમ ત તે એક પ્રભત્ર અથલ  વાંફાંધી અથલ  તેની 
જાણીતી વમન્ક્ત અથલ  તેન ાં ક્રશતેર્ચછકને વમલશ ક્રયક 

ફને તે યીતે તેન ત ને ધયકડ કયીને ચક્કવ 

જગ્મ એ અટક મતભ ાં ય ખેર છે તેની જાણ કયલ નૈ 
શકદ ય છે. પ્રવલ મ કે ધયકડ ભેભન ેિભ ભણત કયન ય 

વ ક્ષી તેન ાં પ્રભત્ર અથલ  વાંફાંધી શમ. 

(4) રીવ દ્વ ય  ધયકડન વભમ, સ્થ અને ધયકડ 

થમેર વમન્ક્તની કસ્ટડીની જગ્મ  નટીપ ઈ કયલી 
અત્માંત જરૂયી છે. ધયકડ થમેર વમન્ક્તન  નજીક પ્રભત્ર 

અથલ  વગ -વાંફાંધી જ ધયકડ થમેર  જગ્મ ન  
જજલ્ર ની ફશ ય યશતે  શમ ત તેલ  કેવભ ાં ક નનૂી 
વશ મ વાંસ્થ  જે રીવ સ્ટેળનન  પ્રલસ્ત યભ ાં શમ તે 

વાંસ્થ ભ ાં ધયકડની જાણ ટેરીગ્ર ભ દ્વ ય  8 થી 12 

કર કભ ાં કયલી. 

(5) અટક મતન  સ્થ ઉય ય ખલ ભ ાં આલતી ડ મયીભ ાં 
ધયકડ થમેર વમન્ક્ત પ્રલે નોંધ કયલી જેભ ાં ધયકડ 

થમેર વમન્ક્તન  પ્રભત્ર અથલ  વગ વાંફાંધી જેને 
ધયકડ પ્રલ ે જાણ કયલ ભ ાં આલરે છે. તેન  પ્રલે 
ભ ક્રશતીની ણ નોંધ કયલી અન ે ધયકડ કયન ય 



રીવ અપ્રધક યીન  ન ભ અન ે શદ્દ જેની કસ્ટડીભ ાં 
ધયકડ થમેર શમ, તેની ભ ક્રશતી ણ જે તે 

યજીસ્ટયભ ાં નોંધલી. 

(6) ધયકડ થન ય વમન્ક્તની પ્રલનાંતી ય ધયકડ લખતે, 
તે/તેણીની ળયીય ય ન ન /ભટ  કઈ ણ જાતન  
જખભ/ઘ ની નોંધ ધયકડ લખતે કયલી. ―પ્રનયીક્ષણ 

ભેભ‖ભ ાં ધયકડ થમેર વમન્ક્ત અન ેધયકડ કયન ય 

રીવ અપ્રધક યી ફન્નેની વશી શલી જરૂયી છે અન ેતેની 
એક િપ્રત, ધયકડ થન ય વમન્ક્તને આલી જરૂયી છે. 

(7) ધયકડ થમેર વમન્ક્તપ્રન અટક મતન  વભમ ગ  ભ ાં 
દય 48 કર કે ત રીભફદ્ ડૉક્ટય  વે દ કતયી ત વ 

કય લલી. આલ  ડૉક્ટય એલી ેનરન  વભ્મ શલ  
જઈએ અને જે તે ય જ્મની સ્લ સ્થ્મ વેલ ન  ડ મયેક્ટય 

અથલ  જે તે કેન્ર ળ પ્રવત િદેળન  સ્લ સ્થ્મ વેલ ઓન  
ડ મયેક્ટય દ્વ ય  ભ ન્મ/ એપ્રલુડ શલ  જઈએ. 

 સ્લ સ્થ્મ વેલ ઓન  ડ મયેક્ટયે દયેક ત કુ  અને 
જીલ્ર  ભ ટે આલ  ડૉક્ટયની ેનર ફન લલી.  

(8) ફધ  જ દસ્ત લેજ/ક ગ જેભ  ધયકડ ભેભન ણ 

વભ લળે કયી અન ે તેની િપ્રત ન્મ મ ધીળ/ભેજજસ્રેટને 
તેભન  યેકડગ વ રુ ભકરલી. 



(9) ધયકડ થમેર વમન્ક્તને છૂયછ દયપ્રભમ ન તેન  
લકીરને ભલ ની યલ નગી આલી ણ વાંણૂગ 
છૂયછ દયપ્રભમ ન તેવુાં કયવુાં નક્રશ. 

(10) દયેક જજલ્ર  મખુ્મ રમ અથલ  ય જ્મ મખુ્મ રમભ ાં 
એક રીવ કાંરર રૂભ શલ જઈએ, જ્મ ાં દયેક 

ધયકડ થમેર વમન્ક્તની ભ ક્રશતી અન ે તેની 
કસ્ટડીની જગ્મ ની ભ ક્રશતીની જાણ ધયકડ થમ ન  
12 કર કભ ાં કયલી અને આ ફધી જ ભ ક્રશતી રીવ 

કાંરર રૂભભ ાં નજયે ડે તેલ  સચૂન  ટ ઉય 

રગ લલી. 

પ્રશ્ન 24. વીફીઇવી દ્વાયા ધયકડ કયલા ભાટે કમા ધનધાથડયત 

વ્માક ભાગથદળથક ધવધ્ધાતં નવુયલાભા ંઅલે છે ? 

ઈત્તય : ધયકડ ભ ટેન પ્રનણગમ કેવ-ટુ-કેવ રેલ આલશ્મક છે અને 
તેન  પ્રનધ ગયણ ભ ટે અનેક ક્રયફ ભશત્ત્લન ાં છે, જેલ  કે 

ક મદ ન  બાંગન િક ય અન ેતેની ગાંબીયત , કયચયી કે અમગ્મ 

યીતે ખટી િેક્રડટ રેલ ઈ શમ તેલ  ક્રકસ્વ ભ ાં રેલ મેર ખટી િેક્રડટની 
યકભની ભ ત્ર , િ પ્ત યુ લ ઓ અને તેની ગણુલિ , યુ લ  વ થે 
ચેડ  થલ ની કે વ ક્ષીઓને િબ પ્રલત કયી ળકલ ની ળક્યત , ત વ 

દયમ્મ ન અ મેર વશક ય લગેયે. ધયકડ ભ ટેની વિ ન 
ઉમગ, જે તે કેવની શકીકતન ઉંડ ણલૂગક – તરસ્ળી અભ્મ વ 



ફ દ જ કયી ળક મ છે. આ શકીકતભ ાં નીચેની ફ ફતન વભ લળે 

થ મ છે. 

(1) ગનુ ની તથ્મણૂગ ત વન  શતેથુી; 

(2) આલી વમન્ક્ત ર મન ન થઈ જામ તે ક યણથી; 

(3) આમજનલૂગક પ્રલળ   મે સ્ભરીંગ અથલ  કયચયી 
જેલી થતી િવપૃ્રિ કે ભ રને વાંત ડીને થતી કસ્ટમ્વ 

ડયટુીની ચયીન  ક્રકસ્વ ઓ; 

(4) ગનુ ઓ  છ યશરે ભ સ્ટય ભ ઇન્ડ કે ચ લીરૂ 

ઓયેટય જે યદ   છ યશીને/ફેન ભી 
આમ ત/પ્રનમ ગતને ન ભ શઠે ફન લટી (dummy) કે 

અન્સ્તત્લભ ાં ન  શમ તેલ  ભ ણવ અથલ  ઇમ્ટગ-
એક્વટગ  કડ લ યલ ની િવપૃ્રિઓ કયત  શમ. 

(5) જ્મ ાં કયની ચયી કયલ ન ઉદે્દશ્મ સ્લમાંસ્ષ્ટ શમ, 

યેૂયૂી જાણ આે/ગનુ ક્રશત ભ નવથી કૃત્મ થયુાં છે 

દેખીત ુાં શમ. 

(6) યુ લ  વ થ ેચેડ ાં થલ ની ળક્યત  પ્રનલ યલ ; 

(7) વ ક્ષીઓને ધભક લલ  તેભન  ય અમગ્મ િબ લ 

 ડલ; અન ે



(8) કયચયી કે વપ્રલિવ ટેક્વની ચયીન  એલ  ક્રકસ્વ ઓ કે 

જેભ ાં ખફૂ ભટી યકભ વ ભ ન્મતઃ 1 કયડ રૂપ્રમ થી લધ ુ

વાંડલ મેરી શમ. 

પ્રશ્ન 25. રીવ ધધકાયી કે્ષત્ર શઠેના (Cognizable) ગનુાઓ 

કમા છે ? 

ઈત્તય : વ ભ ન્મ યીતે કન્ગ્નજેફર ગનુ  એટરે એલ  ગાંબીય ગનુ  
છે કે જેભ ાં કટગની યલ નગી પ્રલન  ણ ગનુ ને રગતી લધ ુત વ 

કયલી, લયાંટ પ્રલન  ધયકડ કયલ ની અન ે લધ ુ ત વ કયલ ની 
વિ  રીવ ઓક્રપવયને શમ છે. 

પ્રશ્ન 26. નન-કગ્નીઝેફર ગનુા કમા છે ? 

ઈત્તય : નન-કગ્નીઝેફર ગનુ િભ ણભ ાં ઓછ  ગાંબીય િક યન 
ગનુ છે, જેન  પ્રલે રીવ અપ્રધક યીને કટગની યલ નગી લગય 

ધયકડ કયલ ની કે લધ ુત વ કયલ ની વિ  નથી. 

પ્રશ્ન 27. એભજીએર શઠે કગ્નીઝેફર ને નન-કગ્નીઝેફર 

ગનુા કમા છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 53(4)ની જગલ ઈઓ મજુફ કય ત્ર 

ભ ર અન ે /અથલ  વેલ ઓ વાંફાંધી ગનુ્શ ઓ કે જેભ ાં કયચયીની 
યકભ રૂ. 2.5 કયડથી લધ ુ શમ તેલ  ગનુ્શ  કગ્નીઝેફર અને 



ભફનજાભીન ત્ર છે. આ એક્ટ શઠેન  અન્મ ગનુ્શ ઓ નન-

કગ્નીઝેફર અન ેજાભીન ત્ર છે.  

પ્રશ્ન 28. એભજીએર શઠે મગ્મ ધધકાયી (Proper Officer) 

કમા ંવજંગભા ંવભમ આસ્કય ુકયી ળકે છે ? 

ઈત્તય : એભજીએર કરભ 63 શઠે મગ્મ યીતે અપ્રધકૃત 

વીજીએવટી/એવજીએવટી અપ્રધક યીને વિ  આલ ભ ાં આલરે છે, 

જેન  આધ યે તે જે ત વ કયી યહ્ય  છે તે ત વન  
અનવુાંધ નભ ાં કઈ ણ વાંફાંપ્રધત વમન્ક્તને વભન્વ ઇસ્ય ુકયી શ જય 

થલ  અન ે મગ્મ યુ લ  યજૂ કયલ  કે અન્મ દસ્ત લજે કે અન્મ 

લસ્તઓુ યજૂ કયલ  વ રુ શ જય થલ  પયભ ન કયી ળકે છે. આ 

વભન્વ જે વમન્ક્તન  કફજા કે અખત્મ ય શઠે યશરે દસ્ત લજે કે 

અન્મ લસ્તઓુ યજૂ કયલ , કે અમકુ ચક્કવ સભુચ દસ્ત લેજ અથલ  
લસ્ત ુ યજૂ કયલ  ભ ટે અથલ  ત ફધ ાં જ દસ્ત લજે કે ચક્કવ 

લણગન મજુફની લસ્તઓુ યજૂ કયલ  ભ ટે શમ છે. 

પ્રશ્ન 29. વભન કયલાભા ંઅલેર વ્મસ્્તની શુ ંજલાફદાયીઓ છે ? 

ઈત્તય : તે વમન્ક્ત કે જેને વભન્વ ઇસ્ય ુ કયલ ભ ાં આલરે છે, તે 

વમન્ક્તગત યીતે શ જય થલ  કે ત ન  ભ ન્મ િપ્રતપ્રનપ્રધને શ જય 

કયલ  ક મદેવય ફાંધ મેર છે. વભન્વ ઇસ્ય ુકયન ય અપ્રધક યી વભક્ષ 

શ જય થઈને ત વની જે પ્રલમલસ્ત ુ છે તેન થી વાંફાંધી વ ચી 
શકીકત જણ લલ  અને ત વનીવન ેલસ્ત ુપ્રલમક કઈ ણ લસ્ત ુ



પ્રલ ે આલશ્મક યુ લ  કે અન્મ લસ્તઓુ યજૂ કયલ  ક મદેવય 

ફાંધ મેર છે. 

પ્રશ્ન 30. વભન્દ્વ આસ્કય ુકયલા છતા શાજય નડશ યશલેાના શુ ંડયણાભ 

શઇ ળકે ? 

ઈત્તય : જે અપ્રધક યીએ વભન્વ ઇસ્ય ુ કયેર છે. તેની વભક્ષ શરેી 
ક મગલ શી એને ‘ન્મ પ્રમક િક્રિમ ’ન દયજ્જ િ પ્ત છે. જ વમન્ક્ત 

વભન્વ ઇસ્ય ુકયેર શલ  છત ાં મગ્મ ક યણ પ્રલન  ગેયશ જય યશ ેત 
બ યતીમ દાંડ વાંક્રશત  (IPL)ની કરભ 174 શઠે તેની વ ભે 
ક મદેવય ક મગલ શી થઈ ળકે છે. જ આલી વમન્ક્ત ઇસ્ય ુ થમેર 

વભન્વની ફજલણી ટ લ  ર મન થઈ જામ ત તેની વ ભે 
બ યતીમ દાંડ વાંક્રશત ની કરભ 172 શઠે દાંડનીમ ક મગલ શી થઈ 

ળકે છે. અન ે જ તે યજૂ કયલ  આલશ્મક તેલ  દસ્ત લજે કે 

ઇરેક્રનીક યેકડગ યજૂ નથી કય મ ત તેની વ ભે આઈીવીની 
કરભ 175 શઠે દાંડનીમ ક મગલ શી થઈ ળકે છે. જ તે ખટ  યુ લ  
યજૂ કયે ત તેની વ ભે આઈીવીની કરભ 193 શઠે દાંડનીમ 

ક્રિમ  થઈ ળકે છે. લધભુ ાં, જ વભન્વ કય મેર વમન્ક્ત 

વીજીએવટી/આઈજીએવટી ઓક્રપવય કે જેણે આ વભન્વ ઇસ્ય ુકયેર 

છે, વભક્ષ શ જય યશતે  નથી, ત તેલી વમન્ક્ત એભજીએરની કરભ 

66(3)(ડી) શઠે, રૂ. 25000/- રૂપ્રમ  સધુીન દાંડને  ત્ર ફને છે. 

પ્રશ્ન 31. વભન્દ્વ આસ્કય ુકયલા વફંધંી ભાગથદળથન ધવદ્ાતં કમા છે ? 



ઈત્તય : વેન્રર ફડગ ઓપ એક્વ ઇઝ એન્ડ કસ્ટમ્વ (CBEC), 

ય જસ્લ પ્રલબ ગ, ન ણ ાં ખ ત ુાં, બ યત વયક ય દ્વ ય  વભમે વભમે 
ભ ગગદળગક સચૂન ઓ જાશયે કયલ ભ ાં આલ ે છે કે જેન  દ્વ ય  એ 

ક જી રેલ મ છે કે વભન્વ વાંફાંધી જગલ ઈઓન અમગ્મ 

ઉમગ ન થ મ. આલ  ભ ગગદળગક સચૂન ન  મખુ્મ  વ   નીચે 
મજુફ છે : 

(i) વભન્વ અંપ્રતભ ઉ મ તયીકે જ ઇસ્ય ુ કયવુાં જઈએ કે 

જ્મ યે કયદ ત  મગ્મ વશક ય ન આત શમ અન ેઆ 

જગલ ઈઓન ઉમગ ટચન  ભેનેજભેન્ટ ભ ટે ન 

થલ જઈએ. 

(ii) વભન્વ બ   લધ ુ ડતી ક મદ કીમ કે ઉગ્ર ન શલી 
જઈએ કે જે ભેલન યન ાં ભ નવભ ાં અમગ્મ ભ નપ્રવક 

તણ લ કે મ ૂાંઝલણ ઉબી કયે. 

(iii) સપુ્રિડટેન્ડન્ટ દ્વ ય  વભન્વ ઇસ્ય ુ કયત  શરે  
આપ્રવસ્ટન્ટ કપ્રભળનયની નીચે નશી  તેલ  દયજ્જાન  
અપ્રધક યીની લૂગ ભાંજૂયી આલશ્મક યશળે ે અને આવુાં 
વભન્વ ઇસ્ય ુ કયલ  ભ ટેન  ક યણની રેભખત નોંધ 

ય ખલ ની યશળે.ે 

(iv) જ્મ ાં ક મગિણ રી ભ ટે આલી રેભખત યલ નગી 
અગ ઉથી રેલી ળક્ય નથી તેલ  વાંજગભ ાં વશ મક 

કપ્રભળનય કે ઉયી અપ્રધક યીની ભોભખક કે ટેરીપપ્રનક 

યલ નગી રેલી આલશ્મક છે જેની રેભખત નોંધ 



ય ખલી જરૂયી છે અને તેની જાણ આલ  વક્ષભ  

અપ્રધક યીને લશરે ભ ાં લશરેી તકે કયલ ની યશળે.ે 

(v) એલ  ફધ ાં જ ક્રકસ્વ ભ ાં, કે જ્મ ાં વભન્વ ઇસ્ય ુ કય મેર 

છે, વભન્વ ઇસ્ય ુ કયન ય ઓક્રપવય દ્વ ય  તેન થી 
વાંફાંપ્રધત ક્રયટગ  આલ આલશ્મક છે અથલ  તેન થી 
વાંફાંપ્રધત ક મગલ શીની ટૂાંકી નોંધ કેવ પ ઈરભ ાં નોંધલી 
આલશ્મક યશળે ે જે વભન્વ ઇસ્ય ુ કયલ  યલ નગી 
આન ય અપ્રધક યી વભક્ષ યજૂ કયલ ની યશળે.ે 

(vi) િ યાંભબક તફકે્ક જ પ્રલળ  કાંની કે જાશયે ક્ષેત્રન  
વ શવની પ્રવનીમય ભેનેજભેન્ટ દ પ્રધક યીઓ જેલ ાં કે 

વીઈઓ, વીએપઓ જનયર ભેનેજયને વભન્વ વ ભ ન્મ 

યીતે ઇસ્ય ુનશીં કય મ. તભેન ેવભન્વ એલ  વાંજગભ ાં જ 

ઇસ્ય ુકય ળ ે કે જ્મ ાં ત વન  આધ યે એવુાં સભૂચત થતુાં 
શમ કે તેભની પ્રનણગમ િક્રિમ ભ ાં ક્રશસ્વેદ યી છે જે 

ય જસ્લન  નકુવ નનુાં ક યણ છે. 

પ્રશ્ન 32. વભન્દ્વ આસ્કય ુ કયતી લખતે કઇ લસ્કતઓુની કાજી 

યાખલાની અલશ્મકતા છે ? 

ઈત્તય : નીચે દળ ગલરે સચુન ઓનુાં કઈ ણ વમન્ક્તન ેવભન્વ ઇસ્ય ુ

કય તી લખતે  રન કયવુાં આલશ્મક છે : 

(i) વભન્વ એલ  વાંજગ્ભ ાં ઇસ્ય ુન થવુાં જઈએ કે જ્મ ાં તે 

ન્મ પ્રમક (justified) નથી. વભન્વ ઇસ્ય ુકયલ ની વિ  



એલ  વાંજગભ ાં જ લ યલી જઈએ કે જ્મ ાં ત વ 

ળરૂ કય ઈ છે અન ે જે તે વમન્ક્તની શ જયી આલી 
ત વ ભ ટે આલશ્મક ભન ઈ છે. 

(ii) વ ભ ન્મ વાંજગભ ાં પયી પયી વભન્વ ઇસ્ય ુ ન કયવુાં 
જઈએ. જ્મ ાં સધુી ળક્ય શમ ત્મ ાં સધુી આયી 
અથલ  વ ક્ષીનુાં પ્રનલેદન ઓછ ભ ાં ઓછ ાં વભમે શ જય 

થવુાં ડે તે યીતે યેકડગ કયવુાં જઈએ. 

(iii) વભન્વભ ાં આેર શ જય થલ ન  વભમને ભ ન આવુાં 
જઈએ. કઈ ણ વમન્ક્તને તેનુાં પ્રનલેદન યેકડગ કયત ાં 
યશરે  કર ક સધુી ય શ જલડ લલી ન જઈએ પ્રવલ મ 

કે તે ખફૂ જ પ્રલચ યલૂગક એક વયશૂ તયીકે પ્રનમત થયુાં 
શમ. 

(iv) ળક્ય શમ ત્મ ાં સધુી, પ્રનલદેન ક મ ગરમન ાં વ ભ ન્મ 

ક ભન ાં કર ક દયમ્મ ન યેકડગ કયવુાં જઈએ; જ કે 

કેવન  વાંજગને ધ્મ નભ ાં રઈને વભમ અન ે સ્થ 

ફ ફતે અલ દ શઈ ળકે છે. 

પ્રશ્ન 33. ન્દ્મ ધધકાયીઓન એલ કઇ લગથ છે કે જેભના દ્વાયા 
વીજીએવટી/અઇજીએવટી ઓડપવયને ભદદરૂ થવુ ંઅલશ્મક છે 

? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 65 શઠે નીચે પ્રનક્રદિષ્ટ અપ્રધક યીઓને 
વીજીએવટી અન ે એવજીએવટી ઓક્રપવયની એભજીએરન  
અભરીકયણ ભ ટે ભદદ કયલ  વિ  અ મેર છે તથ  તેભ કયવુાં 



તેભન  ભ ટે આલશ્મક ણ છે, એભજીએરભ ાં પ્રનક્રદિષ્ટ લગો નીચે 
મજુફ છે : 

(i) રીવ; 

(ii) કસ્ટમ્વ; 

(iii) ય જ્મ/કેન્ર વયક યન  અપ્રધક યીઓ કે જે જીએવટીની 
લસરૂી (Collection)ભ ાં િવિૃ છે; 

(iv) ય જ્મ/કેન્ર વયક યન  અપ્રધક યીઓ કે જે જભીન 

ભશસેરૂની લસરૂી (Collection)ભ ાં િવિૃ છે; 

(v) દયેક ગ્ર ભ અપ્રધક યીઓ. 

(vi) અન્મ એલ  કઈ ણ અપ્રધક યીઓ જે ય જ્મ/કેન્ર 

વયક ય દ્વ ય  અપ્રધસભૂચત કય મ  શમ. 

  



પ્રકયણ 20 

ગનુ ને દંડ, વજા ને વામડૂશક (Compounding) 

પ્રશ્ન 1. એભજીએરભા ંદળાથલેર ગનુા કમા છે ? 

ઈત્તય : આ જીએવટી ક મદ ન ાં ચેપ્ટય XVIભ ાં ગનુ  તથ  દાંડ 

દળ ગલરે છે. કરભ 66ભ ાં 21 ગનુ ઓનુાં ભરસ્ટ છે. વેક્ળન 8ભ ાં 
વ મકૂ્રશક વજાનુાં લણગન આેર છે. જેન ાં કયદ ત  વ ભેર થત ાં નથી. 
તે ગનુ ઓ નીચે મજુફ છે : 

(1) ફીર લગય/ખટ ાં ફીરથી ભ રનુાં લચે ણ કયવુાં.  

(2) ભ ર વપ્ર મ કમ ગ લગય ફીર ફન લવુાં. 

(3) ત્રણ ભ વ લીતલ ાં છત ાંમ ઉઘય લરે કય જભ  ન 

કય લલ. 

(4) એભજીએરન બાંગ કયીને ત્રણ ભ વભ ાં ઉઘય મેર 

કય ન બયલ. 

(5) વેક્ળન 37 િભ ણે સ્ત્રત્ર ય ક મેર કય/લયે ન 

ઉધય લ અથલ  ઓછ ઉઘય લ. 

(6) કરભ 43વી િભ ણે ઉઘય લલ ર મક ટેક્વ ન 

ઉઘ યલલ અથલ  ઓછ ઉઘય લલ. 



(7) ભ ર/વપ્રલિવ ભેવમ  લગય ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ રેલી 
અથલ  લ યલી. 

(8) ખટી યીતે ભેલરે યીપાંડ. 

(9) કરભ 17ન બાંગ કયીને ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ 

રેલી/લશેંચલી. 

(10) ટેક્વની ચયી કયલ ની બ લન  વ થ ે ખટી ભ ક્રશતી 
અથલ  ન ણ ાંકીમ ચડ ભ ાં ખટી ભ ક્રશતી ન ખલી 
અથલ  ત ખટ  એક ઉન્ટ/દસ્ત લજે તૈમ ય કયલ . 

(11) ટેક્વ બયલ ન થત શલ  છત ાંમ યજીસ્રેળન રેલ ભ ાં 
ન ક ભી. 

(12) યજીસ્રેળનભ ાં બયલી જરૂયી ભ ક્રશતીઓ ખટી યૂી 
 ડલી. 

(13) અપ્રધક યીને પયજ ફજલલ ભ ાં અલયધ ઉબ કયલ. 

(14) જરૂયી દળ ગલરે દસ્ત લેજ પ્રવલ મ ભ રનુાં ક્રયલશન 

કયવુાં. 

(15) ટેક્વ બયલ  ત્ર લચે ણને છ લવુાં. 

(16) એક્ટભ ાં દળ ગવમ  મજુફન ાં દસ્ત લેજ/ચડ ાંની 
જાલણી કયલ ભ ાં પ્રનયવત  અથલ  તે દસ્ત લેજન 
યખયખ લ ન ય ખલ. 



(17) એક્ટભ ાં દળ ગવમ  મજુફન ાં દસ્ત લજે, અપ્રધક યીન ાં 
ભ ાંગલ  છત ાંમ ન યૂ   ડલ  અથલ  ખટ ાં 
દસ્ત લેજ આલ . 

(18) જપ્ત કયલ   ત્ર ભ રનુાં લશન/ક્રયલશન/ય ખવુાં. 

(19) ફીજી વમન્ક્તન જીએવટીઆઈએન લ યીને ફીર 

અથલ  દસ્ત લેજ ફન લલ . 

(20) જરૂયી યુ લ ન ન ળ કયલ/તેભ ાં છેડછ ડ કયલી. 

(21) એક્ટ મજુફ જપ્ત કયેર ભ ર વ થ ેછેડછ ડ કયલી. 

પ્રશ્ન 2. ેનલ્ટી (દંડ) એટરે શુ ં? 

ઈત્તય : એભજીએરભ ાં  ‗Penalty’ (દાંડ) ળલદની વમ ખ્મ  નથી. 
યાંત ુ ક મદ કીમ યીતે અથલ  ક મદ ન ાં ધ ય ધયણ મજુફ દાંડ 

(ેનલ્ટી) એટરે :  

• ક ભચર ઉ દાંડ અથલ  અમકુ યકભની ચકુલણી કેટર ાંક 

દાંડની વ ભે કયલ ભ ાં આલ.ે 

• કયદ ત ની જલ ફદ યીભ ાં આલતી ક ભગીયીની 
પ્રનષ્પત  અન્લમ ે ક મદ કીમ ય શ ે કયલ ભ ાં આલતી 
દાંડ ત્ભક ક મગલ શી. 

પ્રશ્ન 3. દંડની જગલાઇઓ ભાટેની કામથલાશી વાભાન્દ્મ યીતે શુ ંછે ? 



ઈત્તય : ક મદ ળ સ્ત્રીની િચભરત જગલ ઈઓ મજુફ દાંડ ર ગ ુ

કયલ ની અમકુ દ્પ્રતઓ છે. જે કુદયતી ક નનુને આધ ક્રયત છે. 

કરભ 68 મજુફ અમકુ પ્રળસ્તત ઓ મજુફ : 

• ક યણદળગક નક્રટવની ફજલણી લગય કઈ દાંડ ર ગ ુન 

થઈ ળકે (તથ  સનુલણી લગય). જે વમન્ક્ત ઉય 

આય ઘડ મ  શમ તેને વ ાંબળ્મ  લગય તે ર ગ ુ ન 

કયી ળક મ. 

• કેવન દયેક  વ ાંની ત વ કમ ગ ફ દ તથ  
ક્રયન્સ્થપ્રતઓનુાં મલૂ્મ ાંકન કમ ગ ફ દ દાંડન આધ ય યશ ે

છે. 

• ક મદ ભ ાં દળ ગલરે ધ ય ધયણ મજુફ વભિભ ણીત 

યીતે તથ  ગનુ ની ગાંબીયત ને અનરુૂ દાંડની જગલ ઈ 

છે. 

• દાંડન  આદેળત્રભ ાં ગનુ ની ગાંબીયત ન ઉલ્રેખ સ્ષ્ટ 

યીતે કયલ ડે. 

• ક મદ ની વાંણૂગ જગલ ઈઓની વભજ આદેળ ત્રભ ાં 
આલી જરૂયી છે. 

કરભ 68ભ ાં મખુ્મત્લ ે દળ ગલરે છે કે નીચેની ફ ફત ભ ટે 

દાંડ ર ગ ુકયી ળક મ નક્રશ : 



• ન ની ળયતચૂક ફદર (આ ન ની ળયતચકૂ પ્રલે 
એક્ટભ ાં કશલે મેર છે કે 5000/- રૂ. થી ઓછ ટેક્વ શમ 

ત અથલ ) 

• ક મદ ની ક મગિણ રી ન અનવુયલ ની ફ ફત 

અથલ  

• નગણ્મ ફ ફત જેલી કે સધુ યી ળક મ તેલી 
ભરૂ/દસ્ત લજેભ ાં ભરૂ પ્રલગેયે. 

લધભુ ાં જ્મ ાં ક મદ ભ ાં પીક્વ યકભની દાંડની જગલ ઈ છે ત્મ ાં તે 

મજુફ જ દાંડ કયલ. 

પ્રશ્ન 4. એભજીએરભા ંદળાથવ્મા મજુફ દંડનુ ંઅલશ્મક પ્રભાણ કયુ ં 
છે ? 

ઈત્તય : કરભ 66(1) ભ ાં જગલ ઈ છે કે કય ત્ર કઈ ણ વમન્ક્ત જ 
કરભ 66 મજુફ ગનુ કયે છે ત તેની વ ભે દાંડ ત્ભક ક મગલ શી થઈ 

ળકે છે કે નીચે મજુફ છે : 

• છેતયપ્રિંડી કયીને ભેલેર યીપાંડ, િેક્રડટ રેલી. તેન ેફ દ 

ન કયલી અથલ  ભેલલી અથલ  ઓછી ફ દ કયલી કે 

ઓછી ઉધ યલી તે ટેક્વ ચયી જેટરી યકભ. 

અથલ  

• 10000/- રૂ. ભ ાંથી જે લધ ુશમ તે. 



લધભુ ાં કરભ 66(2) મજુફ કઈ ણ યજીસ્ટડગ વમન્ક્ત 

લ યાંલ ય ઓછ ટેક્વ બયે તે ઉર્ચચ દાંડને  ત્ર છે : 

• જેટર ટેક્વ ઓછ બમો શમ તે યકભન  10 ટક ની 
યકભ.    અથલ  

• રૂ. 10,000/-, ફેભ ાંથી જે યકભ  લધ યે થતી શમ તે. 

પ્રશ્ન 5. લાયંલાય ઓછ ટે્વ બયલાની ફાફત દંડ રાગ ુાડલાની 
લાત ન્દ્લમે શુ ંછે ? 

ઈત્તય : કરભ 66(2) મજુફ છ લખત ટેક્વ બયલ ની મદુતભ ાં 3 

લખત ટેક્વ ઓછ બયલ. આ ફ ફત ેનલ્ટી (દાંડ) ર ગ ુ ડલ  
ભ ટે જરૂયી છે. 

પ્રશ્ન 6. શુ ં કયાત્ર વ્મસ્્ત ધવલામ ફીજી વ્મસ્્ત ઈય દંડ રાગ ુ

ાડલાની કઇ જગલાઇ છે ? 

ઈત્તય : શ . કરભ 66(3) િભ ણે અન્મ વમન્ક્ત ઉય રૂ. 25000/- 

સધુીન દાંડ કયલ ની જગલ ઈ છે, કે જે વમન્ક્ત – 

• 21 ગનુ ઓભ ાંથી એક ણ ગનુ ભ ાં વાંડલ મેર શમ. 

• જપ્તી  ત્ર ભ રની વ થ ે કઈ ણ યીતે જડ મેર 

(ભેલલ ભ ાં વપ્ર મ કયન ય સ્ટયેજ કયલ  અથલ  
ભ રનુાં લશન કયલ ભ ાં) શમ. 



• એક્ટભ ાં દળ ગલરે વેલ ઓન ાં ગનુ ભ ાં વેલ  ભેલે 
અથલ  અ લ.ે 

• વભન્વ ઇસ્ય ુકયન ય અપ્રધક યી વભક્ષ શ જય ન થ મ. 

• ક મદ  મજુફ દળ ગવમ  િભ ણેન ાં ફીર ન ફન લે 
અથલ  તેન ક્રશવ ફ ન ય ખલ. 

પ્રશ્ન 7. એભજીએરભા ંદળાથલી ન શમ તેલા કામદા બગંની ફાફત 
ભાટે દંડની શુ ંજગલાઇ છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરન ાં કરભ 67 મજુફ જ કઈ ણ વમન્ક્ત 

ક મદ ન ાં ક્રયણ ભ પ્રલરુદ્ ક મગ કયે કે જે ભ ટે કઈ ચક્કવ દાંડની 
જગલ ઈ નથી ત તે ફ ફત ભટે રૂ. 25000/- સધુીન દાંડ થઈ ળકે 

છે. 

પ્રશ્ન 8. ફીર ફનાવ્મા લગય ભારનુ ં લશન કયવુ ં થલા તેની 
િડાભા ંએન્દ્રી ન ાડી શમ ત શુ ંકામથલાશી થઇ ળકે ? 

ઈત્તય : જ કઈ વમન્ક્ત ફીર ફન વમ  લગય/તેનુાં ચડ ભ ાં એન્રી 
કમ ગ લગય અથલ  ખટ ાં દસ્ત લજે વ થ ેભ રનુાં ક્રયલશન કયત 
કડ મ ત વદય ભ ર તથ  તે લ શન જપ્તીને  ત્ર ફને છે. 

વદય ભ ર ટેક્વ, દાંડ તથ  વમ જ બમ ગ ફ દ મકુ્ત થઈ ળકે છે. 

અથલ  ત તેટરી યકભની વર ભતી યુી  ડીને મકુ્ત થઈ ળકે. 



પ્રશ્ન 9. જે વ્મસ્્તએ કમ્ઝીળન મજનાનુ ંિમન કયુું શમ ત તેને 

શુ ંદંડ થઇ ળકે ? 

ઈત્તય : કરભ 8(3) મજુફ જે વમન્ક્તએ કમ્ઝીળન મજન ભ ાં ટેક્વ 

બયલ ની જલ ફદ યી રીધી શમ તથ  તે જ તેભ કયલ ભ ાં પ્રનષ્પ 

જામ ત તેની ઉય ટેક્વની યકભ જેટર  દાંડની યકભ ર ગ ુ ડી 
ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 10. જપ્તી એટરે શુ ં? 

ઈત્તય : એક્ટભ ાં ―જપ્તી‖ ળલદન ઉલ્રેખ નથી. આ ળલદ યભન 

ક મદ ભ ાંથી આલરે છે જેન અથગ અટકભ ાં રેવુાં અથલ  ભ ભરક લડે 
શ થલગુાં કયવુાં તે થ મ છે. 

પ્રશ્ન 11. એભજીએરભા ંકેલા વજંગ શઠે ભાર જપ્તીને ાત્ર થામ 

છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરન ાં કરભ 70 િભ ણે, ભ ર જપ્તીને  ત્ર થ મ છે 

જ કઈ વમન્ક્ત : 

• આ ક મદ  અન્લમે આલત ાં ધ ય ધયણથી પ્રલરુદ્ની 
ક મગલ શી કયલ ભ ાં આલે તેલ  ભ રનુાં લશન થતુાં શમ 

ત તે ભ ર જપ્તીને  ત્ર છે. 

અથલ  



• ક મદ  િભ ણે ભ રની મગ્મ નોંધણી ન કયલ ભ ાં આલી 
શમ. 

• યજીસ્રેળન રેલ   ત્ર શમ અન ેન રેલ ભ ાં આવયુાં શમ 

તથ  ભ રનુાં લચે ણ કયે. 

• કયચયી/ટેક્વ ન બયલ ની બ લન  વ થ ેક મદ  અથલ  
પ્રનમભની જગલ ઈઓન બાંગ. 

પ્રશ્ન 12. મગ્મ ધધકાયી દ્વાયા જપ્ત કયામેર ભારનુ ં અગ શુ ં 
થામ ? 

ઈત્તય : જપ્ત કય મેર ભ રની ભ ભરકી વયક યની થઈ જામ છે અને 
દયેક રીવ અપ્રધક યી કે જેને મગ્મ અપ્રધક યી પ્રલનાંતી કયે તેઓએ 

જપ્ત થમેર ભ રન કફજ રેલ  ભ ટે ભદદ કયલી ઘટે. 

પ્રશ્ન 13. જપ્ત થમા ફાદ, જે તે વ્મસ્્તને ભાર ાછ ભેલલાની 
તક અલ જરૂયી છે ? 

ઈત્તય : શ . કરભ 70(6) મજુફ, જપ્ત થમેર  ભ રની યકભ જેટર 
જ દાંડ (લધભુ ાં લધ)ુ બયલ ની ળયત વ થ ે ભ ર છડ લલ ની તક 

આલી જરૂયી છે. આ દાંડ, કયની યકભ તથ  અન્મ ચ જીવથી જુદ  
યશરે છે. 

પ્રશ્ન 14. મગ્મ દસ્કતાલેજ લગય ભારના ં ડયલશનભા ં ઈમગી 
લાશન ણ જપ્ત કયી ળકામ છે ? 



ઈત્તય : શ . કરભ 71 મજુફ આ િક યન  લશનભ ાં લય ત  ભ રને 
ણ જપ્ત કયી ળક મ છે. યાંત ુ જ લ શન ભ ભરક એક ફ ફત 

વ ભફત કયી ળકે કે વદય ભ ર મગ્મ દસ્ત લેજ લગય, તેની જાણ 

ફશ ય કે તેન  દ્વ ય  અપ્રધકૃત વમન્ક્તની જાણ ફશ ય લશન થ મ છે 

અથલ  આ િક યન ાં લશનભ ાં/કૃત્મભ ાં તેની બ ગીદ યી નથી. ત તે 

લ શન જપ્ત ન ણ થ મ. આ યીતે જપ્ત થમેર લ શનની યકભ 

જેટર દાંડ બયલ થી મકુ્ત થઈ ળકે. કરભ 72 મજુફ, જ દાંડ 

અથલ  જપ્તી કે જે કરભ 70 અથલ  71 મજુફ થમેર છે ને કઈ 

ણ લૂગગ્રશ લગય મકુ્ત કયી ળક મ છે. 

પ્રશ્ન 15. પજદાયી પડયમાદ એટરે શુ ં? 

ઈત્તય : પજદ યી પક્રયમ દ એટરે ક મદ કીમ િક્રિમ  આગ 

ધ લલી, જેભ ાં તશભતદ ય ઉય ગનુ ઓનુાં ઘડતય કયલ ની યીત 

છે. ક્રિભીનર િવીઝય કડની કરભ 198 િભ ણે િવીક્યળુન 

એટરે કઈ વમન્ક્તની વ ભે ક મદ કીમ ઓઠ  શઠે કયલ ભ ાં 
આલતી દાંડ ત્ભક ક મગલ શી. 

પ્રશ્ન 16. એભજીએર શઠે અલતાં કમા ગનુા વેલા છે તેભાં પડયમાદ 

દાખર થઇ ળકે છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરન ાં કરભ 73ભ ાં િવીક્યળુન (પક્રયમ દ) દ ખર 

કયલ  ભ ટેની જરૂયી ગનુ ખયીની મ દી છે. એલ  12 મખુ્મ ગનુ ઓ 



નીચે  
મજુફ છે : 

(1) ફીર ફન વમ  લગય ભ રન યુલઠ કયલ અથલ  
ખટુાં ભફર ફન લવુાં.  

(2) ભ રનુાં યુલઠ કમ ગ લગય ફીર ફન લવુાં. 
(3) 3 ભક્રશન  લીતલ  છત ાંમે ઉઘય લરે ટેક્વ ન બયલ. 
(4)  3 ભ વ લીત્મ ાં છત ાંમ ઉઘય લરે ટેક્વ જભ  ન 

કય લલ. 
(5) ભ ર અન ે /અથલ  વેલ ઓન ે લ સ્તપ્રલક યીતે 

ભેવમ  લીન , ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ જભ  રેલી અને 
તેન ેઉધ યલી અથલ  લ યલી; 

(6) પયેફી યીતે કઈ ણ ક્રયપાંડ રેવુાં; 
(7) કયચયીન  ઇય દ થી ખટી ભ ક્રશતી અથલ  

ન ણ ાંકીમ દસ્ત લજેનુાં તયકટ અથલ  ખટ  
ક્રશવ ફ/દસ્ત લજે યજૂ કયલ ; 

(8) કઈ ણ અપ્રધક યીને તેની પયજ ફજાલતી લખતે 
અલયધ કયલ અથલ  અટક લવુાં; 

(9) જપ્તી થઈ ળકે તેલ  ભ રન વમલશ ય જેભ કે ગ્રશણ, 

યુલઠ, વાંગ્રશ અથલ  જપ્ત થઈ ળકે તેલ  ભ રનુાં 
ક્રયલશન કયવુાં; 

(10) ક મદ નુાં ઉલ્રાંઘન થ મ તેલી યીતે વેલ ઓને િ પ્ત 

કયલી અથલ  વમલશ ય કયલ; 



(11) ક મદ /પ્રનમભ શઠે તેને રગતી કઈ ણ ભ ક્રશતી 
યૂી  ડલ ભ ાં પ્રનષ્પ જવુાં અથલ  ખટી ભ ક્રશતી 
યૂી  ડલી; 

(12) ઉય દળ ગલરે 11 અય ધભ ાંથી કઈ ણ 

અય ધ/ગનુ કયલ ન િમ વ કયલ. 
પ્રશ્ન 17. એભજીએર શઠે કઇ ણ યાધની પ્રતીતી ભાટે શુ ં
વજા પયભાલલાભા ંઅલેરી છે ? 

ઈત્તય : કરભ 73(1) ભ ાં વજાની મજન  છે, જે નીચે મજુફ છે : 

વાંડલ મેર ગનુ ની પ્રલગત વજા, ક ય લ વ અને દાંડ 

રૂ. 250/- ર ખથી લધનુી કય 

ચયી 
 ાંચ લગ અન ેદાંડ 

રૂ. 50/- ર ખથી રૂ. 250/- ર ખ 

સધુીની કયચયી 
ત્રણ લગ અન ેદાંડ 

રૂ. 25/- ર ખથી રૂ. 50/- ર ખ 

સધુની કયચયી 
એક લગ અન ેદાંડ 

કરભ 73(2) મજુફ, આ કરભભ ાં ફીજા અથલ  ઉિયિય અય ધ 

ભ ટે અય ધ વ ભફત થ મ ત  ાંચ લગ સધુી જેરલ વ અન ેદાંડ 

ભ ટે દાંડનીમ ફનળ.ે 

યાંત,ુ કઈ ણ અય ધ ભ ટે 6 ભક્રશન થી ઓછ જેરલ વ નશીં 
શમ.  



પ્રશ્ન 18. એભજીએર શઠે કમા વજ્ઞાન ને ભફન-જ્ઞાન યાધ 
છે ? 

ઈત્તય : એભજીએરની કરભ 73(3) અને 73(4) ળયત અનવુ ય 

• રૂ. 250/- ર ખથી ઓછી કયચયી શમ તેલ  ફધ  
અય ધ ભફન-વજ્ઞ ન અને જાભીન ત્ર. 

• રૂ. 250/- ર ખથી લધ ુ કયચયી શમ તેલ  ફધ  
અય ધ વજ્ઞ ન અન ેફીન-જાભીન ત્ર. 

પ્રશ્ન 19. ભબમગની ળરૂઅત કયલા ભાટે, શુ ંવક્ષભ વત્તાલાશીની 
ભજૂંયી જરૂયી છે ? 

ઈત્તય : શ . પ્રનયકુ્ત વિ લ શની લૂગ ભાંજૂયી પ્રલન  કઈ ણ 

અય ધ ભ ટે કઈ ણ વમન્ક્તની પ્રલરુદ્ અભબમગની ળરૂઆત ન 

કયી ળક મ. 

પ્રશ્ન 20. શુ ં ‘mensrea’ (ભેન્દ્વયીઅ) થલા દાત્ર ભનઃસ્સ્કથધત, 

એભજીએર શઠે ભબમગ ભાટે જરૂયી છે ? 

ઈત્તય : શ . યાંત,ુ કરભ 75 ભનઃન્સ્થપ્રતન ાં અન્સ્તત્લની શ જયી જરૂયી 
છે, જે ગનુ કયલ  ભ ટે જરૂયી શમ અથલ  એલી ભનઃન્સ્થપ્રત લગય 

આલ ગનુ ન  થઈ ળકે. 

પ્રશ્ન 21. દાત્ર ભનઃસ્સ્કથધત શુ ંછે ? 



ઈત્તય : ક મગ કયતી લખતે, ‗દ ત્ર ભ નપ્રવક શ ર ત‘ એટરે 
ભનઃન્સ્થપ્રત જેભ ાં – 

• ઇય દ લૂગકનુાં ક મગ; 

• ક મગ અને તેની અવય વભજેર અને પ્રનમાંત્રણક્ષભ છે; 

• જે વમન્ક્તને ક મગ કયલ  ભ ટે ફજફયી ન થઈ શમ 

અન ેકયેર ક મોની અડચણભ ાંથી ફશ ય આલે; 

• વમન્ક્ત ભ નત શમ અથલ  એવુાં ભ નલ  ભ ટેન  
ક યણ શમ કે જે તે ક મગ ક મદ થી પ્રલયીત છે. 

પ્રશ્ન 22. એભજીએર શઠે કઇ ણ યાધ ભાટે કંની ધલરુદ્ 

ભબમગ ભાડંલાની કામથલાશી કયી ળકામ ? 

ઈત્તય : શ . એભજીએરની કરભ 77 િદ ન કયે છે કે દયેક વમન્ક્ત કે 

જે િબ યી છે અથલ  કાંનીન  ધાંધ ન  ક મગ ભ ટે જલ ફદ ય છે તે 

અને કાંનીની પ્રલરુદ્ ક મગલ શી કયલ  ભ ટે જલ ફદ ય ફને અને તે 

વમન્ક્ત જ્મ યે કાંનીન ક મગબ ય વાંબ ત શમ ત્મ યે કાંની દ્વ ય  
આચયલ ભ ાં આલરે ક મદ ન  બાંગ ભ ટે વજા ત્ર ફની ળકે. જ 
કઈ ક મદ ન બાંગ/ગનુ કાંની દ્વ ય  થમ શમ – 

• વાંભપ્રતથી/ચશ્ભળીથી કયલ ભ ાં આલરે શમ, અથલ  

• આયપ્મભમ ફેદયક યી શમ – 



કાંનીન ાં કઈ ણ અપ્રધક યી દ્વ ય , ત તે અપ્રધક યીને તે 

ક મદ  બાંગ ભ ટે દપ્રત ગણ ળ ેઅન ેતેની પ્રલરુદ્ ક મગલ શી 
થળ ેઅને તદનવુ ય વજા થળ.ે 

પ્રશ્ન 23. યાધના ંભાંડલાન ભતરફ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : કડ ઓપ ક્રિભનર િવીજયની કરભ 320ભ ાં અય ધન  
ભ ાંડલ ની વમ ખ્મ  છે જેન  રીધ ે િપ્રતપ અથલ  અંગત ઉદે્દળ 

ભ ટે થતી ક મગલ શીને યકી ળક મ. 

પ્રશ્ન 24. શુ ંએભજીએર શઠે થતા યાધન ભાડંલા થઇ ળકે  

છે ? 

ઈત્તય : શ . એભજીએરની કરભ 78 અનવુ ય નીચે દળ ગવમ  
પ્રવલ મન  કઈ ણ અય ધ ભ ટે, પ્રનધ ગક્રયત ભ ાંડલ ની યકભનુાં 
ભગુત ન કયલ થી ભ ાંડલ  થ મ અને તે ભ ાંડલ  ક મગલ શીની 
ળરૂઆત થ મ તે શરે  અથલ  છી સ્લીક મગ ફન ેછે : 

• 12 મખુ્મ અય ધ (િ. 16ભ ાં ઉય પ્રવભ ાંકન)ભ ાંથી 1 

થી 7 િભ ાંક્રકત અય ધ, તેભ ાંથી કઈ ણ અય ધ 

ભ ટે જ કઈ વમન્ક્ત અય ધ િબ ક્રયત શમ અથલ  
અગ ઉ ભ ાંડલ  થમેર શમ; 

• 12 મખુ્મ અય ધભ ાંથી 1 થી 7 િભ ાંક્રકત અય ધ ભ ટે 

ભદદ/વશ મ કયે તેભ ાંથી કઈ ણ અય ધ ભ ટે જ 



કઈ વમન્ક્ત અય ધ િબ ક્રયત શમ અને અગ ઉ 

ભ ાંડલ  થમેર શમ; 

• યુલઠ ની ક્રકિંભત 1 કયડથી લધ ુ શમ તેલ  ક્રકસ્વ ભ ાં 
એવજીએવટી ક મદ/આઈજીએવટી ક મદ  શઠે કઈ 

ણ અય ધ (ઉય પ્રવલ મન  અય ધ) ભ ટે, 

તેભ ાંથી કઈ ણ અય ધ ભ ટે જ કઈ વમન્ક્ત 

અય ધ િબ ક્રયત શમ અને અગ ઉ ભ ાંડલ  થમેર 

શમ; 

• વીજીએવટી/એવજીએવટી ક મદ ન  અંતગગત થમેર 

અય ધ પ્રવલ મન  કે જે કઈ ણ અય ધ જે 

એનડીીએવ એક્ટ (NDPS Act) અથલ  પેભ  
(FEMA) અથલ  અન્મ કઈ ક મદ  ભ ટે પ્રવલ મ કે; 

• આન  વાંદબગભ ાં પ્રનમત કયેર કઈ ણ અન્મ અય ધ 
અથલ  વમન્ક્તઓ. 

કય, વમ જ અન ેદાંડની ચકુલણી છી જ ભ ાંડલ ને અનજુ્ઞ ત કયી 
ળક મ અન ેઅન્મ કઈ ક મદ  શઠે કઈ ક મગલ શી અગ ઉથી ળરૂ 

થઈ શળ ેત વભ ધ ન થઈ ળકળ ેનક્રશ. 

પ્રશ્ન 25. યાધના ંભાડંલા ભાટે શુ ંકઇ અધથિક ભમાથદા સિૂલેર  

છે ? 



ઈત્તય : શ . ભ ાંડલ ની ક્રકિંભતની નીચરી ભમ ગદ  નીચે દળ ગલરે 

ક્રકિંભતથી લધ યે શલી જઈએ : 

• વ ભેર કયન દય 50 ટક  શમ અથલ  રૂ. 10000/- 

ભ ાંડલ  ક્રકિંભતની ઉરી ભમ ગદ  નીચે દળ ગલેર ક્રકિંભતથી લધ યે 

શલી જઈએ : 

• વ ભેર કયન દય 150 ટક  સધુી શમ અથલ  રૂ. 

30,000/- 

પ્રશ્ન 26. એભજીએર શઠે યાધના ંવભાધાનનુ ંડયણાભ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : કરભ 77ની ેટ  કરભ (3) અનવુ ય ભ ાંડલ ની ક્રકિંભતની 
ચકુલણીથી, આ ક મદ  શઠે આગ કઈ ક મગલ શી નશીં કય મ 

અને શરે ાંથી ળરૂ થમેર અય પ્રધક ક મગલ શી યદફ તર ગણ ળ.ે 
  



પ્રકયણ 21 

અઇજીએવટી કામદાની રૂયેખા 

પ્રશ્ન 1. જીએવટી શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ''એકપ્રત્રત ભ ર અન ે વેલ લયે  અપ્રધનીમભ'' - (જીએવટી) 
એટરે આંતયય જ્મ લે ય અથલ  લ ભણજ્મન  િભભ ાં કઈ ભ ર 

અને / અથલ  વેલ ઓ યૂી  ડલ  અંગે આ અપ્રધપ્રનમભ નીચે 
રીધેર લયે. 

પ્રશ્ન 2. આંતયયાજ્મ યુલઠ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : આંતયય જ્મ લે ય અથલ  લ ભણજ્મ દયપ્રભમ ન ભ ર અને 
/ અથલ  વેલ ઓન યુલઠ યુ   ડલ , જ્મ ાં યુલઠ ક યનુાં સ્થ 

અને યુલઠ નુાં સ્થ જુદ  જુદ  ય જ્મભ ાં શમ ત્મ ાં કઈણ 

યુલઠ (કરભ 3ની ેટ  કરભ (1) અને (2)) 

પ્રશ્ન 3. આંતયયાજ્મ લેાય થલા લાભણજ્મ દયધભમાન ભાર ને 

/ થલા વેલાઓ ઈય જીએવટી કય કેલી યીતે રેલાળે ? 

ઈત્તય : જીએવટી એ આંતયય જ્મ યુલઠ  ઉય કેન્ર દ્વ ય  
ર દલ ભ ાં અન ે લસરુ કયલ ભ ાં આલન ય કય છે. ફશી યીત ે

જઈએ ત, જીએવટી એટર ે(જીએવટી લિ  એવજીએવટી, અન ેતે 

કય તભ ભ આંતય ય જ્મ લે ય અને લ ભણજ્મ દયપ્રભમ ન કય ત્ર 



યુલઠ  ઉય ર દલ ભ ાં આલળ.ે આંતયય જ્મ લચે ણક યે 

મલુ્મવદૃ્ધદ્ ઉય ત ની  વે જભ  ઈનટુ ટેક્વ િેક્રડટ બયત  જે 

ક્રકિંભત આલ ે તેન  ઉય બયલ ની યશળે.ે પ્રનક વક ય ય જ્મ 

એવજીએવટીની િેક્રડટ કેજે જીએવટી ન કય બયલ ભ ાં લ યલ ભ ાં 
આલી શમ તેન ેકેન્રને તફદીર કયળ.ે આમ તક ય લે યી ત ન  
ય જ્મભ ાં કય બયળ ે યાંત ુ આમ ત ભ રભ ાં આઈજીએવટી િેક્રડટ 

જભ  રેળ.ે કેન્ર આઈજીએવટી િેક્રડટ કે જે એવજીએવટી કય 

બયલ ભ ાં લય ઈ શમ તે તે આમ તક ય ય જ્મને તફદીર કયળ.ે 

ર ગ ે લગતી ભ શીતી કે જે કેન્રીમ એજન્વી ક્રશમયીંગ શ ઉવ ની 
જેભ ક ભ કયતી શળે તેને આળ,ે જે દ લ ઓ ત વી ને મગ્મ 

વયક યને િેક્રડટ પાંડ તફદીર કયલ નુાં કશળે.ે 

પ્રશ્ન 4. અઇજીએવટી ધધધનમભના મખુ્મ ાવાઓ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : આઈજીએવટી મવુદ્દ ભ ાં કુર 63 કરભ છે, જે 11 િકયણભ ાં 
લશેંચલ ભ ાં આલી છે. આ મવુદ્દ ભ ાં મખુ્મે, યુલઠ નુાં સ્થ નક્કી 
કયલ  ભ ટેન  ક મદ ની જગલ ઈઓ છે, જ્મ ાં આગ ભ રન  
યુલઠ ન િશ્ન છે ત્મ ાં, યુલઠ  ન  વભમ ય ભ ર જ્મ  શત તે 

સ્થ તેન  યુલઠ નુાં સ્થ ગણ મ. જ્મ  આગ યુલઠ 
વેલ ઓન શમ, ત્મ ાં યુલઠ નુાં સ્થ, વેલ ઓ યુી  ડલ ભ ાં 
આલી શમ તે સ્થ ન ગણ મ. જ્મ ાં આગ ભ રન ે તેન  પ્રનમત 

સ્થે સ્થ પ્રત કયલ ન શમ અથલ  એવેમ્ફર કયલ ન શમ ત, તે 

સ્થ પ્રત કયલ ન  કે એવેમ્ફર કયલ ન  સ્થને યુલઠ નુાં સ્થ 



ગણ મ. જ્મ ાં આગ ભ રન યુલઠ લ શન દ્વ ય  કયલ ભ ાં આલે 
ત્મ ાં તેન  યુલઠ નુાં સ્થ લ શન ઉય ર દલ ભ ાં આલ ે તે સ્થ 

ગણ મ. 

પ્રશ્ન 5. અઇજીએવટી ભાખાના રાબ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : આઈજીએવટી ભ ખ ન  મખુ્મ ર બ ઉચે મજુફ છે. 

(એ) આંતયય જ્મ યુલઠ ભ ાં આઈટીવી (ઈનટુ ટેક્વ 

િેક્રડટ) ચેઈનભ ાં વ ાંકની જેભ વતત ક ભ કયે છે. 

(ફી) આંતય ય જ્મ પ્રનક વક ય કે આમ તક ય ભ ટે કઈ 

ણ બાંડન બય લ નથી થત અથલ  કઈ ણ 

અગ્રીભ કયની ચકુલણી નથી કયલ ની.  

(વી) ટેક્વ બયતી લખતે આઈટીવી (ઈનટુ િેક્રડટ) 

લય ઈ જતી શલ થી, પ્રનક વક ય ય જ્મ ભ ટે કઈ 

ક્રયપાંડન િશ્ન નથી ઉદબલત. 

(ડી) સ્લ અલરકન ભ ખુાં. 

(ઈ) કય ભ ખ ની વયત  વ થ ેકય પ્રનપ્રિતત . 

(એપ) કયદ ત ઓ ભ ટે કઈ ણ લધ ય ની અનુ રન 

પ્રવલ મ વ ભ ન્મ ક્રશવ ફ. 

(જી) આ ભ ખુાં ઉર્ચચ કક્ષ  નુાં અનુ રન દ્વ ય  ઉર્ચચ અને 
ઉચ  િભ ણનુાં બયણુાં ક મગદક્ષ યીતે રુુાં  ડે છે. આ 



ભ ખ ુ ''વમ  ય થી વમ  ય'' (ફીટુફી) અન ે

''વમ  ય થી ગ્ર શ'' (ફીટુવી) ફેન્ને ને વાંબ ી ળકે છે. 

પ્રશ્ન 6. અમાત / ધનકાવ ઈય જીએવટીભા ંકય કેલી યીતે રદાળે ? 

ઈત્તય : તભ ભ આમ ત / પ્રનમ ગત આંતય-ય જ્મ યુલઠ ની જેભજ 

કય ત્ર (આઈજીએવટી) યશળે.ે કય  ત્રત  તેન  યુલઠ ન  
સ્થન  પ્રવદ્ ાંત ઉય આધ ક્રયત શળ ેતથ  કય આલક યુલઠ ન  
ઉમગલ   ય જ્મભ ાં જળ.ે આઈટીવી (ઈનટુ િેક્રડટ) વાંણુગણે 
ભજયે ભળે જ્મ  આઈજીએવટી કય આમ ત ઉય બયેર શમ. 

(કરભ 2 ેટ  કરભ (વી)) 

પ્રશ્ન 7. અઇજીએવટી ધધનીમભ ખફુજ નાના વ્મા લા ને 

ખફૂજ ઓછી વ્માખ્માન લા કે જેન ભટ બાગ વેટરભેન્દ્ટ 

કભીળનય (setlement commissioner) ને વફંધંધત છે. ત શુ ં
વીજીએવટી થલા એવજીએવટીની જગલાઇઓ અઇજીએવટીને 

રાગ ુડળે ? 

ઈત્તય : શ . આઈજીએવટી અપ્રધપ્રનમભની કરભ 27 અનવુ ય, તેભ ાં 
દળ ગલરે પ્રલપ્રલધ જગલ ઈઓ આઈજીએવટી અપ્રધનીમભને ર ગ ુ

ડળ.ે 

પ્રશ્ન 8. અઇજીએવટી કય કેલી યીતે બયાળે ? 



ઈત્તય : આઈજીએવટી કય આઈટીવી (ઈનટુ-ટેક્ષ િેક્રડટ) અથલ  
યકડેથી બયી ળક મ છે. યાંત ુકય બયલ ભ ાં આઈટીવીન ઉમગ 

નીચે ફત લરે િભ િભ ણે જ થઈ ળકે. 

– આઈજીએવટીની િથભ ઉરલધ આઈટીવીન 
ઉમગ જ આઈજીએવટીની ચકૂલણીભ ાં થ મ. 

– આઈજીએવટીની આઈટીવી યુી થમે, વીજીએવટીની 
આઈટીવીથી આઈજીએવટી કય બય મ. 

– જ્મ ાં આઈજીએવટી અને વીજીએવટીની આઈટીવી 
જભ  િેક્રડટ યુી થઈ ગમ  છી જ ક્રડરય ને 

એવજીએવટીની આઈટીવી િેક્રડટ આઈજીએવટીભ ાં કય 

બયલ  લ યી ળકે. 

ઉય મજુફ િેક્રડટ લ મ ગ છી ફચી ગમેર બયલ  ત્ર કય, 

યકડભ ાં બયી ળક મ. જીએવટી િણ રીભ ાં આઈજીએવટી કય 

બયલ ભ ાં ઉય મજુફન  િભભ ાં જ િેક્રડટ લય ળ.ે 

પ્રશ્ન 9. કેન્દ્ર, ધનકાવ કય યાજ્મ તથા અમાતકાય યાજ્મ લચ્િે 

નાણાકંીમ તાલટ કેલી યીતે થળે ? 

ઈત્તય : કેન્ર અન ેય જ્મ લર્ચચે ન ણ ની ત લટ ફ ેયીતે થળ,ે જે 

નીચે મજુફ છે : 

– કેન્ર અને પ્રનક વક ય ય જ્મ : પ્રનક વક ય ય જ્મ 

એવજીએવટીની આઈટીવી જે યુલ ઠ ક યે પ્રનક વક ય 



ય જ્મભ ાં લ યી શમ, તેટરી જ આઈટીવી / યકભ, 

પ્રનક વક ય ય જ્મ કેન્રને આળ.ે 

– કેન્ર અને આમ તક ય ય જ્મ : ક્રડરયે એવજીએવટી કય 

બયલ ભ ાં લ યેર આઈજીએવટી ની આઈટીવી 
(ઈનટુ-િેક્રડટ) કે જે ય જ્મ અંદયન  યુલઠ ભ ાં 
લય મેર શમ તેટરી યકભ કેન્ર આમ તક ય ય જ્મને 
આળ.ે 

ત લટની અલપ્રધભ ાં દયેક ક્રડરય દ્વ ય  યજૂ કયલ ભ ાં આલરે 

ક્રશવ ફની પ્રલગતન ે ધ્મ નભ ાં રઈ, વાંભચત આધ ય ય ય જ્મ 

ત લટ કયળ.ે તેજ યીતે વીજીએવટી અન ેઆઈજીએવટી ક્રશવ ફની 
લર્ચચે યકભની ત લટ આદયલ ભ ાં આલળ.ે 

  



પ્રકયણ 22 

ભાર ને વેલાઓના યુલઠાનુ ંસ્કથ 

(Place of Supply of Goods and Services) 

પ્રશ્ન 1. જીએવટી કામદાભા ંભાર ને વેલાઓના યુલઠાના સ્કથ 

ની શ ુજરૂયીમાત છે ? 

ઈત્તય : જીએવટીન  વ ભ ન્મ પ્રવદ્ ાંત અનવુ ય, ઉમગન  સ્થ 

ઉય કય ત્રત  / કય બયલ   ત્ર ફને છે. એટરે કે, યુલઠ ન  
સ્થ અનવુ ય તેન કય ત્મ ન ાં કય પ્રલબ ગભ ાં શોંચલ જઈએ. 

યુલઠ નુાં સ્થ નક્કી કયળ ે કે તે યુલઠ ય જ્મભ ાં નોંધ કે 

આંતયય જ્મ છે, જેથી કયીને તે નક્કી થઈ ળકે કે, યુલઠ ભ ાં 
એવજીએવટી લિ  વીજીએવટી ર ગ ુડળે કે છી આઈજીએવટી 
કે જ્મ ાં આંતયય જ્મ યુલઠ શમ. 

પ્રશ્ન 2. ભાર ત વેલાઓભા ં યુલઠા સ્કથ અંગે જગલાઇઓ કેભ 

જુદી છે ? 

ઈત્તય : ભ ર વ ભ નન  યુલઠ ભ ાં યુલઠ નુાં સ્થ નક્કી કયવુાં 
અઘરુાં નથી યાંત ુ જેભ ાં વેલ ઓ વ ભેર કે જે દેખીતી નથી તેભ  
યુલઠ નુાં સ્થ નીચે મજુફન  ધયણને ધ્મ નભ ાં ય ખી કય ળ.ે 



(1) યુલઠ ની દ્પ્રત વેલ ઓભ ાં આવ નીથી તફદીર 

કયી ળક મ છે. દ .ત. : ટેરીકભ વેલ ઓભ ાં િી-ેઈડ 

થી સ્ટ ેઈડ ફીરીંગન ાં વયન ભ ાં ફદરી ળક મ છે, 

વફ્ટલયેભ ાં યીેય અને ભેન્ટેનાંવ ન  કય ય ઓન 

વ ઈટથી ઓનર ઈન, ફેંકભ ાં શરે  ગ્ર શક જાત ેજવુાં 
ડત ુાં ણ શલ ેગભે ત્મ ાં થી વેલ ઓ રઈ ળકે, 

(2) વેલ ઓ આન ય, વેલ ઓ રેન ય અને આેર 

વેલ ઓ નક્કી કયવુાં મશુ્કેર છે તથ  છ લી ળક મ છે 

કેભ કે તેની આ-ર ેદેખીતી નથી. 

(3) વેલ ઓ યુી  ડલ  ભ ટે, યુલઠ નુાં સ્થ મખુ્મ 

નથી, વેલ  રેન ય તે પયત  શલ  છત ાં વેલ ઓ રઈ 

ળકે છે. ફીરીંગ વયન મુાં, ય તય ત ફદર ઈ ળકે છે. 

(4) ક્રપલ્ભન  પ્રલતયણ અન ે િદળગનન ાં એક કી ય ઇટ 

લડે, અનેક ય જ્મભ ાં ક્રપલ્ભનુાં િદળગન અથલ  જાશયે ત 

અથલ  ક મગિભ એક જ વભમે વભગ્ર દેળભ ાં િવ યીત 

કયવુાં. એયર ઇન વાંબપ્રલત પ્રવઝનર ક્રટક્રકટ, કે 10 

 ન ાં વભ પ્રલષ્ટ કયી, જાયી કયી ળકે જેન ઉમગ 

દેળન  કઈ ણ ફ ે સ્થ લર્ચચે મવુ પય કયલ  ભ ટે 

કયી ળક મ. ક્રદલ્શી ભેર દ્વ ય  જાયી કયલ ભ ાં આલરે 

ક ડગન ઉમગ નઇડ  અથલ  ક્રદલ્શી અથલ  
પયીદ ફ દ ન્સ્થત વમન્ક્ત કયી ળકે, યકભની િ પ્તીન ાં 



વભમે ક્રદલ્શી ભેર સ્થ અથલ  મવુ પયીને ઓખી 
ળકત ુાં નથી. 

(5) વેલ ઓન  િક ય શાંભેળ  ફદર ત  યશતે  શમ છે અન ે

તેટરે તે નલ ાં ડક ય ઉબ  કયે છે. ઉદ શયણ તયીકે, 

15-20 લગ શરે  કઈએ ણ ડીટીએચ, ઓનર ઈન 

ભ શીતી, ઓનર ઈન ફેંક્રકિંગ, ક્રટક્રકટનુાં ઓનર ઇન 

બકુ્રકિંગ, ઇન્ટયનેટ, ભફ ઇર, દુયવાંચ ય લગેયે પ્રલળે 
પ્રલચ યુું ન  શમ. 

પ્રશ્ન 3 : વેલાના યુલઠાભા ંકઇ કઇ ધાયણાઓને યુલઠાનુ ં સ્કથ 

નક્કી કયલા ભાટે ધ્માનભા ંયાખલા ડે ? 

ઈત્તય : વેલ ઓન  યુલઠ નુાં સ્થ નક્કી કયલ ભ ાં ઘણી ફધી 
ધ યણ ઓનુાં ધ્મ ન ય ખવુાં ડે. જે ધ યત  વેલ ન  યુલઠ નુાં વોથી 
નજીકનુાં યીણ ભ આી ળકે, તે ધ યણ ઓ / ક યણ યુલઠ નુાં 
સ્થ નક્કી કયલ  ભ ટે લય મ, જે નીચે મજુફ છે. 

(1) વેલ  આન યનુાં સ્થ 

(2) વેલ  રેન યનુાં સ્થ 

(3) સ્થ કે જ્મ ાં િવપૃ્રિઓ થ મ/ક ભગીયીનુાં સ્થ 

(4) જ્મ ાં લય ળભ ાં આલ ેતે સ્થ 

(5) સ્થ / વમન્ક્ત કે જેણે તે ર બ રીધ શમ. 



પ્રશ્ન 4. યજીસ્કટડથ  વ્મસ્્તને યુલઠ (કચ્છ) ને નયજીસ્કટડથ  
વ્મસ્્તને યુલઠાના વ્મલશાયભા ં યુલઠાના સ્કથના રગ 

કામદાની ળી જરૂય છે ? 

ઈત્તય : યજીસ્ટડગ વમન્ક્તને યુલઠ ભ ાં બય મેર કય / ટેક્ષ રેન ય 

વમન્ક્ત આઈટીવી ભજયે ફ ેછે કે જેથી તે વમલશ ય લચેટ વમલશ ય 
કશલે ભ ાં આલ  વમલશ યભ ાં ભજેય રીધરે કય (જીએવટી) 
વયક યની ઉધ ય / ર મભફરીટી લધ યે છે જ્મ યે રેન ય વમન્ક્ત ભ ટે 

તે જભ  ફ જુ છે કે જે તે આઈટીવી લ યલ ન શક્કદ ય છે તેન  
આગન  કય ફજભ ાં ફીટુફી વમલશ યભ ાં વેલ  / યુલઠ રેન યનુાં 
સ્થ જ ફધી જ ક્રયન્સ્થતીઓભ ાં ક ભ ર ગ ે છે. ક યણકે તે 

આઈટીવી જન્ભ રે છે. ફીટુફી વમલશ યભ ાં યુલઠ  ત્મ યે જ 

લય મ કે જ્મ ાં આગ ઉય તે ફીટુવી વમલશ યભ ાં તફદીર 

થ મ. ફીટુવી વમલશ યભ ાં યુલઠ અંત ે લય મ છે અને કય 

ખયેખય વયક ય  વે શોંચે છે. 

પ્રશ્ન 5. જ્મા ભાર યુ ાડલાભા ં અવ્મ શમ ત્મા અગ 

યુલઠાનુ ંસ્કથ શુ ંશમ ? 

ઈત્તય : ભ રન  યુલઠ નુાં સ્થ ભેલન યને કે ભ ર વલ  ભ ટે 

ભ રની શયેપેય લખતે શમ તે ભ રનુાં સ્થ યશળે.ે (કરભ-5(2)) 



પ્રશ્ન 6. જ્મા ભાર યુલઠ, યુલઠાકાયે ના ધનદેળ પ્રભાણે ત્રીજી 

વ્મસ્્તને યુલઠ અલાન શમ ત યુલઠાનુ ંસ્કથ કયુ ંકશલેામ 

? 

ઈત્તય : ત્રીજી વમન્ક્તન  પ્રનદેળ ય ભેલન ય / ત્રીજી વમન્ક્તને 
યુલઠ ક યે ભ રની વણી કયી શમ ત્મ ાં ભ રન , યુલઠ નુાં સ્થ 

આલી વમન્ક્તન  લે યનુાં મખુ્મ સ્થ યશળે.ે 

પ્રશ્ન 7. જ્મા ંભાર / વેલાઓ યુ ાડલાભા ં અલે જેભ કે લશાણ, 

રેન, ભટય ગાડી, ત્મા ંયુલઠાનુ ંસ્કથ કયુ ંગણવુ ં?  

ઈત્તય : ભ રન  યુલઠ  ભ ટે, તેન  યુલઠ નુાં સ્થ તેને લશ ણ / 

લ શન ઉય રઈ જલ મ તેન ેયુલઠ નુાં સ્થ ગણ મ (કરભ 5(5)) 

ણ જ વેલ ઓન  યુલઠ ની લ ત શમ ત, જે લ શને વેલ  યુી 
 ડલ નુાં સ્થ, મવુ પયી નટ તે લ શનન  છટલ નુાં િથભભફિંદુ 

સ્થ યશળે ે(કરભ-6(11)) 

પ્રશ્ન 8. ફીટુફી યુલઠાભા ંયુલઠાના સ્કથ ભાટે વાભાન્દ્મ ધાયણા 
કઇ ગણામ ? 

ઈત્તય : આઈજીએવટીન  ક મદ  િભ ણે ફ ે િક યન  કય ત્ર 

વમન્ક્ત ફત લરે છે. યજીસ્ટડગ તથ  અન-યજીસ્ટડગ યજીસ્ટડગ વમન્ક્તન 
યુલઠ ભ ાં, તે વમન્ક્તનુાં સ્થ જ યુલઠ નુાં સ્થ ભ નલ ભ ાં આલ.ે 

ક યણકે યુલઠ  ભેલન યનુાં વયન મુાં શાંભેળ  શમ છે ભ ટે. 



પ્રશ્ન 9. ન યજીસ્કટડથ  યુલઠ ભેલનાય ભાટે તેના યુલઠાનુ ંસ્કથ 

કયુ ંગણવુ ં? 

ઈત્તય : વ ભ ન્મ યીતે, યુલઠ  ભ ગોનુાં સ્થ જ તેન  યુલઠ નુાં 
સ્થ ગણ મ. યાંત ુ ઘણ  ક્રકસ્વ ઓભ ાં જ યુલઠ  ભેલન યનુાં 
સ્થ પ્રનપ્રિત ન શમ ત, યુલઠ ક યનુાં સ્થ તેનુાં યુલઠ નુાં સ્થ 

ગણ મ. 

પ્રશ્ન 10. સ્કથાલય ધભરકત ભાટે, ધભરકતનુ ંસ્કથ જ યુલઠાનુ ંસ્કથ 

ગણામ, ણ ધાય કે ભાગથના કાભભા ં ડદલ્શીથી મુફંઇના ભાગથભાં 
કયુ ંસ્કથ યુલઠાનુ ંસ્કથ ગણામ ? 

ઈત્તય : સ્થ લય પ્રભરકત જે એક કયત  લધ યે ય જ્મભ ાં આલરે શમ 

ત્મ ાં યુલઠ  વેલ  અરગ યીતે એકઠી કયેરી અથલ  નક્કી કયેરી 
વેલ ઓ ભ ટે ક્રકિંભતન  િભ ણભ ાં દયેક ય જ્મભ ાં કયેર  તયીકે 

ગણલ ભ ાં આલળ.ે આ અંગે કન્ર ક્ટ / કય યની ળયતભ ાં અથલ  
આલ કન્ર ક્ટ / કય યન  અબ લ ે આ અંગે પ્રનમત કયલ ભ ાં આલે 
તેલ  ફીજા આલ  મગ્મ ધયણ અરગ નક્કી કયલ ભ ાં આલળે 
(કરભ 6(5)નુાં સ્ષ્ટીકયણ) 

પ્રશ્ન 11. જ્મા ંવેલાઓન યુલઠ એક કયતા લધાયે સ્કથે મજામ 
શમ તેલા ડકસ્કવાભા ં યુલઠાનુ ં સ્કથ કયુ ં ભાનવુ.ં દા.ત. : 

અઇીએર ભેિ ઘણા યાજ્મભા ંમજામ છે.  



ઈત્તય : આલ  ક્રકસ્વ ભ ાં જ્મ  નોંધ મેર વમન્ક્ત શમ ત તેલી 
વેલ ઓનુાં યુલઠ નુાં સ્થ તે વમન્ક્તનુાં સ્થ યશળે.ે 

યાંત ુ જ નોંધ મેર વમન્ક્ત પ્રવલ મની વમન્ક્ત શમ ત, ફન લ 

ખયેખય મજામ શમ તે સ્થ યશળે.ે જ ફન લ એક કયત  લધ યે 

ય જ્મભ ાં મજામ શમ ત, આલ  ફન લન ે રગતી વેલ  યૂી 
 ડલ  ભ ટે એકપ્રત્રત યકભ ચ જૉ કયલ ભ ાં આલ,ે ત આ અંગે કયેર 

કન્ર ક્ટ અથલ  કય યન  િશ્ન આ અંગે કયેર કન્ર ક્ટ / કય યની 
ળયત યથી ખ તયી કમ ગ મજુફ દયેક ય જ્મભ ાં આભ યુી  ડેરી 
વેલ ઓન  િભ ણભ ાં દયેક ય જ્મભ ાં યુલઠ નુાં સ્થ રેલ ભ ાં 
આલળ.ે 

પ્રશ્ન 12: કુયીમય દ્વાયા યુલઠાના યુલઠાનુ ંસ્કથ કય ુભાનવુ ં? 

ઈત્તય : જ વમન્ક્ત નોંધ મેરી ન શમ ત આલ ભ ર તેન  
ક્રયલશન ભ ટે આલ ભ ાં આલ ેતે સ્થ ગણ મ. 

પ્રશ્ન 13. જ વ્મસ્્ત મુફંઇથી ડદલ્શી પ્રલાવ કયત શમ ત 
યુલઠાનુ ંસ્કથ કયુ ંભાનવુ ં? 

ઈત્તય : નોંધ મેરી વમન્ક્ત ભ ટે, તે વમન્ક્તનુાં સ્થ જ ગણ મ. 

નોંધ મેરી વમન્ક્ત પ્રવલ મની વમન્ક્ત ભ ટે ઉત રુાં જ્મ થી િલ વ ળરૂ 

કયે તે સ્થ એટરે કે મુાંફઈ ગણ મ. યાંત ુજ યત મવુ પયી કયે 

એટરે કે ક્રદલ્શી, ત ક્રદલ્શી તેનુાં યુલઠ નુાં સ્થ ન ગણ મ (કરભ-

6(11))નુાં સ્ષ્ટીકયણ 



પ્રશ્ન 14. જ ડટકીટ / ાવ કે જે ગભે ત્મા પ્રલાવ કયી ળકામ તેલ 
એય ઇષ્ન્દ્ડમા કઇ વ્મસ્્તને અે ત તેનુ ંસ્કથાન કયુ ંગણામ ? 

ઈત્તય : બપ્રલષ્મન  ઉમગ ભ ટે  વન શક્ક આલ ભ ાં આલ ેત્મ ાં 
અને ચ રત  શકન  િશ્ન લખતે લશ ણ ચડલ ન મદુ્દ જાણભ ાં ન 

શમ તેથી આલી વેલ ન  યુલઠ ન  સ્થ તથ  િવાંગે ેટ કરભ 

(2) અથલ  (3) ભ ાં પ્રનક્રદિષ્ટ કયલ ન આલ ે તે યીતે નક્કી કયલ ભ ાં 
આલળ.ે 

પ્રશ્ન 15. ભફાઇર કને્ળનભા ંકયુ ંસ્કથ ગણામ ? શુ ંયુઠાકાયનુ ં
સ્કથ યુલઠાનુ ંસ્કથ ગણામ ? 

ઈત્તય : આ ફ ફતભ ાં યુલઠ ક યનુાં સ્થ તે યુલઠ નુાં સ્થ 

ભન મ નશી ક યણકે આલી વમન્ક્તઓ ત ની વેલ ઓ ઘણ  ફધ  
ય જ્મભ ાં યૂી  ડે છે અન ે તેટરે ઉમગન ક મદ નુાં ભ ખુાં, 
ખયલ ઈ જામ અને ફધ  જ કટ યુલઠ ક યન  સ્થે જત  યશ.ે 

ભફ ઈર કનેક્ળનન  ક્રકસ્વ ભ ાં સ્થ સ્ટ ેઈડ – પ્રિ-ેઈડ છે 

તેન  આધ યે ગણ મ. 

સ્ટેઈડભ ાં વેલ  ભેલન યનુાં સ્થ ગણ મ, જ્મ યે પ્રિ-ેઈડભ ાં 
લ ઉચય / લૂગ ચકુલણી ભે અથલ  આલ  લ ઉચય લચે મ તે 

સ્થ ગણ મ. યાંત ુજ અગ ઉ ચકુલણી કય મેર વેલ  ઈન્ટયનેટ / 

પ્રલજાણ ુ ક્રયચ જૉ થ મ ત વેલ  યુી  ડન યન  યેકડગ યનુાં 
ભેલન યનુાં સ્થ આલી વેલ  યૂી  ડલ નુાં સ્થ યશળે.ે 



પ્રશ્ન 16. જ કઇ ગલાન વ્મસ્્ત, ડદલ્શીના બ્રકય ાવેથી 
એનએવઇ (મુફંઇ)ના ળેય ખયીદે ત યુલઠાનુ ંસ્કથ કયુ ંગણામ ? 

ઈત્તય : આલ  ક્રકસ્વ ન ાં યુલઠ ક યન  યેકડગભ ાં યુલઠ રેન યનુાં જે 

સ્થ શમ તે યુલઠ નુાં સ્થ ગણ મ. ગલ  આ ક્રકસ્વ ભ ાં વેલ નુાં 
સ્થ ગણ મ. 

પ્રશ્ન 17. મુફંઇન કઇ વ્મસ્્ત કુ-ુભનારીના અઇવીઅઇવીઅઇ 

ફેંકની વેલાન રાબ રે ત વેલાનુ ંસ્કથ કયુ ં? 

ઈત્તય : જ વેલ  ભેલન યન  ખ ત ભ ાં વેલ નુાં જડ ણ ન થયુાં શમ, 

ત યુલઠ નુાં સ્થ વેલ  યૂી  ડલ ન ાં આલ ે તે સ્થ એટરે કે 

કુલ્ ુયાંત ુજ આલી વમન્ક્તનુાં ખ ત ુજડ મે ુશમ ત તે વેલ ન  
યુલઠ  કયત  યેકડગ યની ભેલન યને વેલ ન ેસ્થ ગણ મ એટરે 
કે મુાંફઈ. વેલ ન  યુલઠ નુાં સ્થ ગણ મ. 

પ્રશ્ન 18. ગયુગાલન વ્મસ્્ત એયઇષ્ન્દ્ડમાભાં મુફંઇથી ડદલ્શી 
મવુાપયી કયે ને જ તેન પ્રલાવ લીભ તેણે મુફંઇથી રીધ શમ 

ત વેલાનુ ંસ્કથ કયુ ંગણામ ? 

ઈત્તય : લીભ  વેલ  યુી  ડન યન ાં યેકડગ િભ ણે વેલ  રેન ય 

(ભેલન ય)નુાં સ્થ જે શમ તે યુલઠ નુાં સ્થ ગણ મ. આ 

ક યણવય ઈજીએવટી ક મદ ની કરભ 6(14)ની જગલ ઈ િભ ણે 
વેલ ન  યુલઠ નુાં સ્થ ગડુગ ાંલ ગણ ળ.ે 



  

 
  



પ્રકયણ 23 

જીએવટી ટથર યની ફ્રન્દ્ટએન્દ્ડ વ્મલવાધમક પ્રડક્રમા 
Frontend Business Process on જીએવટી Portal 

પ્રશ્ન 1. જીએવટીએન શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ભ ર અન ેવેલ  કય નેટલકગ  (જીએવટીએન) એ એક ભફન-

નપ ક યક ભફન-વયક યી કાંની છે જે કેન્ર વયક ય, ય જ્મ વયક ય, 

કય દ ત ઓ અન ે અન્મ સ્ટેકશલ્ડયને આઈ.ટી. ભ ખુાં અને 
વેલ ઓ યુી  ડે છે. 

જીએવટીએન રન્ટ એન્ડ વેલ ઓ જેલી કે યજીસ્રેળન (ાંજીકયણ), 

ક્રયટન્વગ (ત્રક) અને કય ચકૂલણી ફધ ાં જ કયદ ત ઓને યુી 
 ડળ ેતે વયક ય અને કયદ ત ઓ લર્ચચે ઈન્ટયપેવ ફનળ.ે 

પ્રશ્ન 2. જીએવટીએન Genesis શુ ંછે ? 

ઈત્તય : જીએવટી િણ રી િજેક્ટ એ એક પ્રલપ્રળષ્ટ અન ે જક્રટર 

આઈટી િજેક્ટ છે. તે પ્રલપ્રળષ્ટ એટરે છે કે તે કયદ ત ઓ અને કેન્ર 

તથ  ય જ્મ વયક ય લર્ચચે શરેીલ ય એક વભ ન ઈન્ટયપેવ અને 
આઈટી ભ ખ ુ રુૂાં  ડળ.ે અત્મ યે કેન્ર અને ય જ્મ આડકતય ાં 
લયે ાંન લશીલટ જુદ  જુદ  ક મદ ાં, પ્રનમભ, દ્પ્રતઓ અને ભ ખ ાં 
િભ ણે કયે છે અને તેથી તેભની (એટરે કે કેન્રની અને ય જ્મની 



આઈટી િણ રી ણ સ્લતાંત્ર વ ઈટની જેભ ક મગ કયે છે. આ 

તભ ભન ે જીએવટીન ાં અભર ભ ટે એકીકૃત કયલી એ એક જટીર 

ક મગ છે કેભ કે તે ભ ટે તભ ભ કય િળ વન (કેન્ર, ય જ્મ અન ેવાંઘ 

િદેળ)ને વભ ન આઈટી િણ રીન ાં સ્તયે ર લવુાં ડે જેભ ાં 
કયદ ત ઓ અન ેફશ યન ાં સ્ટેકશલ્ડયને વભ ન સ્તયે ર લલ  ડે. 
આ ઉય ાંત જીએવટી એક ગાંતવમ સ્થ ન આધ ક્રયત કય શલ થી, ફે 
ય જ્મ લર્ચચે થત ાં ભ ર અન ેવેલ ઓન ાં વમ  ય ભ ટે ય જ્મ તથ  
કેન્રની લર્ચચે ભજબતૂ વેટરભેન્ટ દ્પ્રતની જરૂય ડળ.ે 

(આઈજીએવટી) આ ત્મ યે જ ળક્ય ફને કે જ્મ યે સ્ટેકશલ્ડય (જેલ  
કે કયદ ત ઓ, ય જ્મ, કેન્ર વયક ય અને યીઝલગ ફેન્ક)ન ાં ભ ટે એક 

ભજબતૂ આઈટી ભ ખુાં અને વેલ ઓ શમ કે જે ભ ક્રશતીને કેપ્ચય 

કયે, તેની ય િક્રિમ  કયે અન ેતેનુાં આદ ન િદ ન કયે. 

આ  સુાં ય જ્મન ાં ન ણ ાં િધ નની એમ્ લડગ વપ્રભતીની ચથી 
પ્રભટીંગ (2010)ભ ાં ચચ ગમ શત. આ પ્રભટીંગભ ાં ડ. નાંદન 

પ્રનરકેનીન  લડણ શઠે તથ  તેભની વ થ ે એક્રડળનર વભચલ 

(ય જસ્લ), વભ્મ (ફીએન્ડવી), વીફીઈવી, ડીજી (System) 

(ફીઈવી, ન ણ ાંકીમ વર શક ય, ન ણ ાં ભાંત્ર રમ, વભ્મ વભચલ ઈવી 
અને  ાંચ ય જ્મન ાં આયકુ્ત, રેડ લયે  (ભશ ય ષ્ર, આવ ભ, 

કણ ગટક, પ્રિભ ફાંગ  અન ેગજુય ત) વ થ ેયશીને ''Empowered 

Group on IT Infrastructure for જીએવટી' (EG)ની યચન  
કયલ ભ ાં આલી આ ગ્રુન મખુ્મ શતે ુ સચૂન ઓ આલ ન શત 
જેભ કે નેળનર ઈન્પભેળન યકુ્રટરીટી (એનટીય)ુની યચન  કયલી, 



જીએવટી નેટલકગ  (જીએવટીએન) ન ભનુાં કભન ટગર આમજીત 

કયવુાં તથ  તેન  ધ ય ધયણ અન ેઢ ાંચ ન ાં પ્રનભ ગણ ભ ટેન ાં સચૂન 
આલ ાં. તે ભ ટેની ત ભરભ, દ્પ્રત લગેયેન યસ્ત અને યણનીતી 
તૈમ ય કયલી, લગેયે. 

ભ ચગ, 2010ભ ાં ન ણ ાં ભાંત્ર રમ દ્વ ય  િસ્થ પ્રત TAGUPન ાં સચૂન 
આવમ ાં કે નેળનર ઈન્પભેળન યકુ્રટરીટી (એનટીય)ુનુાં એક ખ નગી 
વાંસ્થ  કે જે જાશયે શતે ુભ ટે સ્થ મેર છે કે તેનુાં વાંચ રન પ્રલળ  

અને જક્રટર વયક યી આઈટી િજેક્ટ કે જેભ ાં જીએવટી વ ભેર છે, નુાં 
લશન કયવુાં. TAGUPન મખુ્મ શતે ુ શત કે તે જીએવટી, 
ટીઆઈએન, એનીએવ લગેયે પ્રલપ્રલધ આઈટી િજેક્ટને રગતી 
ટેકનરજી અન ેવમલસ્થ  જેલી ફ ફતનુાં પ્રનયીક્ષણ કયળ.ે 

ઓગસ્ટ 2010 થી 8 ઓગસ્ટ 2011 સધુી EG (Empowered 

Group)ની વ ત ભીટીંગ થઈ કે જેભ ાં જીએવટીન ાં ભડર પ્રલળે 
ચચ ગઓ થઈ. ચચ ગ-પ્રલચ યણ ને અંતે EGએ સચૂવયુાં કે એક ખ વ 

આમ ભ લ શનનુાં ગઠન કયવુાં, કે જે જીએવટી પ્રવસ્ટભ િજેક્ટને 
ર ગ ુકયે. ક મગક્ષભ અને પ્રલશ્વવનીમ વેલ ઓન  આદ ન-િદ ન ભ ટે 

EGએ સચૂવયુાં કે એક ફીન-વયક યી ઢ ાંચ તૈમ ય કયલ કે જેભ ાં 
કુલ્રે 49 % ક્રશસ્વ કેન્ર અને ય જ્મન ાં વયખે બ ગ ે યશ ે કે જેભ ાં 
ભેનેજભેન્ટનુાં સ્લ તાંત્ર્મ, વયક યી પ્રનમાંત્રણ, વાંસ્થ કીમ ઢ ાંચ ની 
રલભચકત , પ્રનણગમ રેલ ની ક્ષભત  તેભજ મગ્મ ભ નલ વાંવ ધનને 
ય ખલ ની તથ  વ ચલલ ની મગ્મત  શમ.  



જીએવટીએન ય વયક યનુાં પ્રનણ ગમક િભતુ્લ ય ખલ ની વ થે 
EGએ તેની ભ ક્રશતી શ થલગી ય ખલ ની ભપૂ્રભક  ણ પ્રનબ લલ ની 
શતી. ગ્રેુ સચૂવયુાં કે એવીલી ય વયક યન ક બ ુફડગની યચન , 
ખ વ ઠય લની દ્પ્રત અન ે ળયે શલ્ડયની વભજૂપ્રત લગેયે દ્વ ય  
ય ખી ળક ળ.ે લધભુ ાં ળેય શન્દ્લ્ડિંગ ેટનગ દ્વ ય  કેન્ર અને ય જ્મન 
વમન્ક્તગત અને વ મકૂ્રશક ક્રશસ્વ 24.5% (ફાંન ે ન) પ્રનમત કયી 
ળક ળ.ે આ વ થ ેવયક યી ક્રશસ્વ કે જે 49% શત તે કઈ ણ એકર 

ખ નગી વાંસ્થ ન  ક્રશસ્વ થી લધ યે યશળે.ે  

ઈજીએ એલી ટેકનરજીની જરૂક્રયમ ત દળ ગલી કે જે આ કાંનીન  
100% ક્રયટનગ (ત્રક)ની વયખ ભણી કયે. બ યત વયક ય તથ  
ય જ્મન ાં અપ્રધક યીઓ  વે વમલવ પ્રમક જ્ઞ ન યશ.ે એનએવડીએર 

કે જે વમલવ પ્રમક તથ  સ્લતાંત્ર યીતે ક ભ કયન યી વાંસ્થ  છે. તેની 
જેભ જ વમલન્સ્થત યીતે તકનીકી જ્ઞ ન ધય લન ય વમલવ પ્રમક આ 

કાંનીને સ્લતાંત્ર યીતે ચર લલ  ભ ટેની વિ  ણ ઈજીએ સચૂલરે 

શતી. 

આ ફધ  સચૂન ય જ્મન ાં ન ણ ાં ભાંત્રીઓની એમ્ લડગ કપ્રભટીની 
ત્રીજી (19.8.2011) અને ચથી પ્રભટીંગ (14.10.2011)ભ ાં યજૂ થમ   
ત . 14.10.2011ની આ પ્રભટીંગભ ાં વેક્ળન 25 ભફન-નપ ક યક 

કાંનીની અન ે ઉયક્ત તભ ભ બર ભણન સ્લીક ય કયલ ભ ાં 
આવમ. 



ય જસ્લ પ્રલબ ગની જીએવટીએનનુાં ગઠન કયલ ની નોંધ તથ  
સચૂન ઓને કેન્રીમ કેભફનેટે 12 એપ્રિરે 2012ન ાં યજ ભાંજૂયી આી. 
કેન્રીમ કેભફનેટે નીચેની ફ ફત ણ ભાંજૂય કયી : 

(i) જીએવટીએન-એવીલીન ાં ગઠન શરે ાં મગ્મ અને 
ઈર્ચછક ફીન-વયક યી વાંસ્થ ઓને ળધલી તથ  તેભને 

પ્રનલેળ ભ ટે તૈમ ય કયલી. 

(ii) એવીલી યનુાં વયક યી પ્રનમાંત્રણ અમકૂ ફ ફતનુાં 
ધ્મ ન ય ખળ ે જેલી કે ફડગનુાં ગઠન, ખ વ ઠય લની 
ધ્ધપ્રત, ળયે ધ યકન કય ય, વયક યી અપ્રધક યીઓની 
પ્રનભણકૂ (deputation) તથ  જીએવટીએન એવીલી 
તથ  વયક ય લર્ચચેન કય ય. 

(iii) જીએવટીએન એવીલીન ાં ફડગ ઓપ ડ મયેક્ટવગભ ાં 
કુર 14 ડ મયેક્ટય યશળે.ે જેભ ાં 3 ડ મયેક્ટવગ કેન્રન ાં, 3 

ડ મયેક્ટવગ ય જ્મન ાં, કેન્ર તથ  ય જ્મની વાંયકુ્ત 

ભાંજૂયીથી ફડગ ઓપ ડ મયેક્ટવગન ાં એક ચેયભેન, 

ખ નગી સ્ટેકશલ્ડવગન  3 ડ મયેક્ટવગ કે જે ખલુ્રી ચમન 

દ્પ્રત લડે ચુાંટ મ  શમ. 

(iv) જીએવટીએન એવીલીભ ાં પ્રનભણકૂ  ભત ાં વયક યી 
અપ્રધક યીઓ ભ ટે પ્રનમભભ ાં છૂટ છ ટ. 



(v) જીએવટીએન એવીલી ઉમગકત ગઓ  વેથી 
ચ જીવ ઉઘય લી ળકળ.ે 

(vi) જીએવટીએન એવીલી એ વાંણૂગ તથ  બ યતીમ 

એજન્વી યશળે ે કે જે િત્મક્ષ કયલયે ને રગતી વેલ ઓ 

તેભજ જુદી જુદી કય વિ ઓન વભ લેળ કયળ.ે 

(vii) રૂ. 315 કયડની એક લખતની ગ્ર ન્ટ ત્રણ લગ ભ ટે 

ભાંજૂય કયલ ભ ાં આલી કે જે એવીલીનુાં િ યાંભબક 

ભ ખ ુતથ  વાંયચન  ભ ટે લય ળ.ે 

કેભફનેટન  પ્રનણગમ િભ ણે કાંની એક્ટ, 1956ની ધ ય  25 મજુફ 

જીએવટીન  એ ભફન-નપ ક યક િ ઈલટે ભરપ્રભટેડ કાંની યશળે ેકે જે 

નીચે મજુફ ઈક્લીટી ભ ખ ુધય લળ.ે 

કેન્ર વયક ય : 24.5% 

ય જ્મ વયક ય : 24.5% 

એચડીએપવી : 10% 

એચડીએપવી ફેન્ક : 10% 

આઈવીઆઈવીઆઈ ફેન્ક : 10% 

એનએવઈ Stratesic Investment Co. : 10% 

LIC Housing Finance Co. : 11% 



કેન્ર વયક ય તથ  ય જ્મન ાં ન ણ ાં ભાંત્રીઓએ ર ાંફી ચચ ગ 
પ્રલચ યણ ને અંત ે જીએવટીએનની લતગભ ન એમ્ લડગ કપ્રભટીનુાં 
ગઠન કયેર છે.  

પ્રશ્ન 3. જીએવટીએન દ્વાયા કઇ વેલાઓ અલાભા ંઅલળે ? 

ઈત્તય : જીએવટીએનન ાં કભન જીએવટી ટગર લડે નીચેની 
વેલ ઓ અ ળ.ે 

(એ) યજીસ્રેળન (ાંજીકયણ) (લતગભ ન કયદ ત ઓનુાં 
ભ સ્ટય સ્થ ાંતયણ તથ  ીએએન આધ ક્રયત 

યજીસ્રેળન નાંફય) 

(ફી) ેભેન્ટ ભેનેજભેન્ટ 

(વી) ક્રયટનગ પ ઈરીંગ અન ેિવેપ્રવિંગ 

(ડી) કયદ ત ઓનુાં ભેનેજભેન્ટ, એક ઉન્ટ ભેનેજભેન્ટ, 

જાશયેન મ,ુ ભ ક્રશતી, સ્ટેટવ રેક્રકિંગ લગેયે. 

(ઈ) ટેક્ષ ઓથક્રયટી એક ઉન્ટ અન ેરેજય ભેનેજભેન્ટ 

(એપ) કેન્ર તથ  ય જ્મની લર્ચચે વેટરભેન્ટની ગણતયી  
(આઈજીએવટી વભ પ્રલષ્ટ) : આઈજીએવટી ભ ટે 

લ્ક્રમયીંગ શ ઉવ 



(જી) ઈમ્ટગ  (આમ ત) ઉયન ાં જીએવટીનુાં િવેપ્રવિંગ 

અન ે યીકન્વીરીએળન અન ે કસ્ટમ્વની ઈડીઆઈ 

System વ થનેુાં એકીકયણ 

(એચ) એભ.આઈ.એવ. ભ ક્રશતી અન ે વમલવ પ્રમક 

ઈન્ટેભરજન્વ 

(આઈ) વ ભ ન્મ જીએવટી ટગર અન ે કયલયે  િળ વન 

લર્ચચે ઈન્ટયપેવ જાલલ 

(જે) સ્ટેકશલ્ડયને રેપ્રનિંગ / િપ્રળક્ષણ 

(કે) ટેક્ષ ઓથયીટીને વમલવ પ્રમક ઈન્ટેભરજન્વ તથ  
થૃક્કયણનુાં િ લધ ન કય લવુાં. 

(એર) સ્ટેક શલ્ડયને િપ્રળક્ષણ આવુાં, ઉિભ પ્રળક્ષ  આલી, 
અન ેવાંળધન કય લવુાં. 

પ્રશ્ન 4. જીએવટીએન તથા યાજ્મ / વીફીઇવી લચ્િેન ઇન્દ્ટયપેવ 

શુ ંછે ? 

ઈત્તય : જ્મ યે કયદ ત  યજીસ્રેળન, ફીરની ભ ક્રશતી, યીટનગ બયવુાં, 
ટેક્ષ બયલ જેલી ફ ફતભ ાં અટલ ઈ જામ ત્મ યે ય જ્મ અન ે કેન્ર 

વયક યની ટેક્ષ ઓથયીટી તેન ે પ્રલપ્રલધ  વ ઓભ ાં ભદદ કયળ.ે 

આભ, ફેક એન્ડ ભડયરુન પ્રલક વ કેન્ર અને ય જ્મ વયક ય 
ત ની ભેે કયળ.ે જકે, 24 ય જ્મએ જીએવટીએનને ફેક એન્ડ 

ભડયરુ પ્રલકવ લલ  ભ ટે કીધેર છે. જ્મ યે અન્મ ય જ્મ તથ  



વીફીઈવીએ ત ની યીતે ફેક એન્ડ ભડયરુ ફન લલ ની લ ત 

કયેર છે. 

પ્રશ્ન 5. યજીસ્કરેળનભા જીએવટીએન શુ ંબાગ બજલળે ? 

ઈત્તય : જીએવટી ટગરભ ાં યજીસ્રેળન ઓનર ઈન યશળે.ે 

અન્મ મખુ્મ ડેટ  જેલ  કે PAN, વમલવ પ્રમક ફાંધ યણ, આધ ય, 

(CIN/ DIN લગેયે ઓનર ઈન જભ  કય લલ ન ાં યશળે ેકે જે રઘિુભ 

દસ્ત લજેીકયણ િસ્ત પ્રલત કયળ.ે 

જીએવટીએન આ એલ્પ્રકેળનની ભ ક્રશતી, વક્રટિંગ દસ્ત લજે 
વ થ ે ય જ્મ તથ  કેન્રને ભકરળ ે કે જેઓ મગ્મ ભાંજૂયી અથલ  
ન ભાંજૂયી કયીને ડીજીટર વશી લ ળાં યજીસ્રેળન જીએવટીએનને 
 છ ભકરળ ેકે જેને ત્મ યફ દ કયદ ત  ડ ઉનરડ કયી ળકળ.ે 

પ્રશ્ન 6. જીએવટીએનભા ંઇન્દ્પવીવન શુ ંયર યશળેે ? 

ઈત્તય : જીએવટીએન એ ભે. ઈન્પવીવને વીંગર Managed 

Service Provider (MSP) તયીકે એન્ગેજ કયેર છે. કે જે જીએવટી 
ધ્ધપ્રતની ડીઝ ઈન, ડેલરભેન્ટ, ડીપ્રમભેન્ટ, વફ્ટલયેની ફધી 
એપ્રીકેળન્વ, ટલૂ્વ તથ  અન ેઈન્ર સ્રક્ચયને જ્મ યથી આ વીસ્ટભ 

ચ  ુ(ર ઇલ) ત્મ યથી  ાંચ લગ સધુી ભેઇનટેઇન કયળ.ે 

પ્રશ્ન 7. જીએવટી કભન ટથરના મખુ્મ મદુ્દા કમા છે ? 



ઈત્તય : જીએવટી ટગર કયદ ત  તથ  તેભન  CA અથલ  
લકીરને ઈન્ટયનેટ લડે જડી ળક ળ.ે તથ  ટેક્વ Officials દ્વ ય  
ઈન્ર નેટ જઈ ળક ળ.ે એક જ ટગર દ્વ ય  જીએવટી આધ યીત 

ફધી જ વપ્રલિવ િ પ્મ (અલઇેરેફર) યશળે ેજેભ કે :- 

(1) ટેક્ષ ેમયન ાં યજીસ્રેળન (નલ , જભ  કય લ,ે કેન્વર 

લગેયે) 

(2) Invoice Uploaded, યચેઝ યજીસ્ટય લ યત ુાં તથ  
જીએવટી યીટનગ પ ઈરીંગ 

(3) ફેન્ક આધ યીત ટેક્ષ ેભેન્ટ 

(4) આઈટીવી અન ેકેળ રેજય અન ેર ઇબ્રેયી યજજસ્ટય 

(5) કયદ ત નુાં MIS, ટેક્ષ ઓક્રપવીઅલ્વ તથ  અન્મ 

સ્ટેકશલ્ડવગ. 
(6) BI/Analytic for Tax Official. 

પ્રશ્ન 8. જીએવટી Eco-system ન કન્દ્વેપ્ટ શુ ંછે ? 

ઈત્તય : ફધી જ ય જ્મ તથ  યુી વયક યને Common જીએવટી 
પ્રવસ્ટભ ભળ.ે આજ પ્રવસ્ટભ Commercial Tax Department, 

કેન્રીમ લયે  અપ્રધક યી, કયદ ત , ફેન્ક્વ તથ  ફીજા સ્ટેકશલ્ડયને 

ભળ.ે 

આ Eco System ભ ાં ફધ  જ વ ભેર શળે જેભ કે ફધ  જ 

Stakeholder કયદ ત થી Tax Professional થી ટેક્ષ અપ્રધક યી 



થી જીએવટી Purchase થી Banks થી એક ઉન્ટીંગ ઓથયીટી 
નીચે દળ ગલરે ભચત્ર લડે આ Eco Systemની વાંયચન  સ્ષ્ટ થળ ે

:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રશ્ન 9. જીએવી (જીએવટી સધુલધા પ્રલાઆડય) શુ ંછે ? 

ઈત્તય : જીએવટી પ્રવસ્ટભને Infosys કાંની લડે ડેલર કયેર છે. જે 

the Managed Service Provider (MSP) છે. જેનુાં ક ભ જીએવટી 
Core System, જરૂયી IT ઈન્ર સ્રક્ચય રૂૂ  ડવુાં, જીીએવ 

પ્રવસ્ટભને શસ્ટ કયવુાં તથ   ાંચ લગ ભ ટે તેન ેચર લવુાં. 



Proposed GST Systemને ઈરેકરનીકરી તૈમ ય કયવુાં. આને 
પ્રનધ ગયીત કયલ  ભ ટે કયદ ત એ પ્રલપ્રલધ  વ  જેલ ાં કે ઈનલઈવ 

પ્રવસ્ટભ, Input Tax Credit ને ભેચ કયલી, Parr-wise legen 

ફન લવુાં, ટેક્ષ ેભેન્ટ કયવુાં. ડીજીટર પ્રવગનેચય લડે આ ફધ  
દસ્ત લેજ ય વશી કયલી લગેયે. 

જીએવટી પ્રવસ્ટભ ફીટુફી ટગર તૈમ ય કયળ.ે આ પક્ત એક જ 

યસ્ત નશી શમ કે જે કયદ ત  અને જીએવટી પ્રવસ્ટભ લર્ચચે 
વાંલ ક્રદત  વ ધે છે. Third Party Applications કે જે ડેકસ્ટ, 

ભફ ઈર, ફીજા વ ધન લડે જીએવટી પ્રવસ્ટભ જ કે વાંલ ક્રદતત  
વ ધળ.ે Third Party Application જીએવટી પ્રવસ્ટભ જડે, 
એીઆઈ દ્વ ય  જડ ળે. આ ફધી Applications Third Party 

Service provider દ્વ ય  યૂી ડ ળ ેજેને Generic ન ભ અ ળે; 
જીએવી. 

જુદી જુદી Activity જેલી કે યજીસ્રેળન, ટેક્ષ ેભેન્ટ, યીટનગ પ ઈરીંગ 

તથ  અન્મ ભ ક્રશતીઓ જીએવટી System Portal અથલ  Eco 

System લડે જીએવટી System વ થ ે યૂી ડ ળ.ે જીએવી એ 

યઝુવગ એજન્વી તયીકે ક ભ કયળ,ે તથ  કયદ ત ને ભ ક્રશતી યૂી 
 ડળ.ે 

પ્રશ્ન 10. જીએવટી Suvidha Providerની શુ ંખાધવમત શળે ? 



ઈત્તય : જીએવટી devaloped Apps એ જીએવટી પ્રવસ્ટભ વ થ,ે 

પ્રવક્યય API's થી જડ મેર યશળે.ે જેલી કે :- 

• ડેલરભેન્ટ જુદી જુદી Apps / ટેક્ષ ેમય ભ ટે 

ઇન્ટયપેવીવ TRP's of જીએવટી System. 

• ફીજી મલૂ્મ લપ્રધિત વેલ ઓ કે જે Tax Prayer ભ ટે 

યશળે.ે 

જીએવટી સપુ્રલધ  િલ ઇડય (GSP's), કયદ ત ને મગ્મ ધ્ધપ્રત 

લડે યજીસ્રેળન થી રઈન ે અન્મ તભ ભ વેલ ઓ યૂી  ડળ.ે 

Interactionન ાં ફ ે વેટ યશળે.ે િથભ App user અને જીએવી 
તથ  દ્ધદ્વતીમ જીએવી અન ેજીએવટી પ્રવસ્ટભ. 

પ્રશ્ન 11. જીએવીન ઈમગ કયલાથી કયદાતાને શુ ંરાબ થળે ? 

ઈત્તય : Taxation Functionaryની ભટી િણ રીને Tax Payer 

જઈ ળકળ ે કે જે જીએવી ની Tax Academy Software લડે 
ભળ.ે Tax Prayer, ઇનલઇવ / Returns તથ  ટેક્ષ ભગુત નનુાં 
વભન્લમ જીએવી લડે જઈ ળકળ.ે જીએવટી ટગરન ફીજા 

ક્રકસ્વ ભ ાં, ભેન્યઅુરી દ્પ્રત લડે ણ ઇનલઇવ ડેટ  તથ  યીટનગ 
અરડ થઈ ળકળ.ે આ દ્પ્રત ફધ  જ કય દ ત  ભ ટે વભ ન 

યશળે.ે ફીજી ફ જુ જીએવીન ાં આ તભ ભ શત્લન ાં મદુ્દ ઓ ભટ ાં 
ટેક્ષેવગ, ભ ટે ણૂગત  ઓટભેટેડ fromsial System, એની ઓટ 
ભડ પ્રવસ્ટભ તથ  No System for small size યશળે.ે 



જીએવી એ જીએવટી Filling િણ રીને ભજુદ  Softwareની 
િકૃપ્રતને અનરુૂ યશળે.ે જે ન ની તથ  ભધ્મભ કયદ ત  ભ ટે એક 

વયખી જ ક ભગીયી નીબ લળ.ે આ તભ ભને તેભની ભ ક્રશતી જેભ કે 

ખયીદ / લચે ણન ાં યજીસ્ટય, ઇનલઇવ લગેયે અરડ કયલ  તથ  
તેન ે જીએવટી Perfect ભ ાં વભ નત  જેથી િવેવભ ાં વયત  
યશળે.ે વભ ાંતયે ટેક્ષ કન્વલ્ટન્ટને તેન ાં ક્ર મન્ટની ભ શીતી તેન  
ડેળફડગ યતી જ ભી જળ ે કે જેભ ાં કયેર ાં તથ  અધયૂ  ક ભની 
મ દી શમ. 

ઇનલટેીલ તથ  મલૂ્મ આધ યીત પીચવગ જીએવી લડે ભી ળકળ.ે 

સ્તત્ર :- http://www.gstn.org/ecosystem/faq_question.php 

પ્રશ્ન 12. જીએવટીએન દ્વાયા maintain તથા Devlop થમેર 

જીએવટી Common Portal ભા ંકયદાતાન શુ ંરાબ શળે ? 

ઈત્તય : કયદ ત  લડે જીએવટીએન ભ ાં નીચે મજુફન ાં મખુ્મ ક મગ 
થળ.ે 

• કય દ ત  તયીકે યજીસ્રેળનની અયજી અને Profile 

Management. 

• ટેક્ષની ચકુલણી, ેનલ્ટી તથ  વમ જ વ થે 
•  Invoice Clok, યીટનગ તથ  લ પ્રિક સ્ટેટભેન્ટ બયલ  
• યીટનગ / ટેક્ષ રેજય / કેળ રેજયનુાં સ્ટેટવ જવુાં. 



પ્રશ્ન 13. જીએવટીએન દ્વાયા ડેલર કયામેર જીએવટી Systemભા ં
કેન્દ્ર તથા યાજ્મના ંધધકાયીઓ શુ ંબાગ બજલળે ? 

ઈત્તય : જીએવટીએન ભ ક્રશતીભ ાં અપ્રધક યીઓ નીચે મજુફ ક ભ 

કયળ.ે 

• કયદ ત ની યજીસ્રેળન ની અયજીને Enroll કયલી, ભાંજૂય 

કે ન ભાંજૂય કયલી. 
• સ્ટેટ ટેક્વનુાં Administration કયવુાં. (એવેવભેન્ટ / 

ઓડીટ / યીપાંડ / અીર / Investigation (ત વ) 

• એભઆઈએવ તથ  અન્મ Function. 

પ્રશ્ન 14. જીએવટીએન Systemભા ં શુ ં દયેક Invoice Line ભાટે 

જીએવટીએન યનુીક Identification જનયેટ કયળે ? 

ઈત્તય : ન , તે આભ નશીં કયે, વપ્ર મવગન  જીએવટીઆઈએન, 

ફીર નાં., તથ  એચએવએન / એવએવી Code વ થે Financial 

Year નુાં કમ્ફીનેળન દયેક યનુીક Line ફન લળ.ે 

પ્રશ્ન 15. Invoice data દયેક ડદલવે Upload થળે ? 

ઈત્તય : શ , જીએવટી Prepad ગભે ત્મ યે / વભમે Invoice data ને 

Upload કયળ.ે શરે ાં પક્ત એકજ લખત ે આભ થતુાં શત ુાં જેથી 
િ પ્તકત ગ તેન ેત ન ાં ખયીદ યજીસ્ટય વ ટે જઈ ળકે. 



પ્રશ્ન 16. જીએવટી Portal ય Invoiceને રડ કયલા શુ ં
જીએવટીભા ંTools અળે ? 

ઈત્તય : શ , Microsoft Excel ની જેભ જીએવટીએન 

Spreadsheet ઉરલધ કય લળ.ે 

પ્રશ્ન 17. Leder તથા ફીજા Accountsને જલા ભાટે જીએવટીએન 

Mobile App ઈરબ્ધ કયાલળે ? 

ઉિય : શ , જીએવટી Portalને એલી યીતે તૈમ ય કયેર છે કે જે કઈ 

ણ Smart Phone લડે જઈ ળક ળ.ે આથી Cash Ledger, 

Liability Ledger, આઈટીવી Ledger, લગેયે ભફ ઈર પન થી 
જઈ ળક ળ.ે 

પ્રશ્ન 18. શુ ં જીએવટીએન ટે્વ પ્રપેળનલ્વ (કન્દ્વલ્ટન્દ્ટ)ને જુદ 
User થલા password અળે ? જેથી તેઓ તાના ં Clients 

ની ભાડશતી જઇ ળકે ? 

ઈત્તય : શ . ટેક્ષ િેક્ટીળનવગને તેભન  Clientsન ાં User ID અથલ  
Password ન ઉમગ કમ ગ લગય જ ત ન  અરગ User ID 

Password થી ભ ક્રશતી જલ ની વલરત ભળ.ે 

પક્ત પ ઈનર submission જે ટેક્ષ ેય ત ન ાં ક્ર મન્ટની 
ડીજીટર વશી લડે કયી ળકળ.ે (E-sign (OTP) અથલ  Digital 

Signature Certificate લડે થઈ ળકળે 



પ્રશ્ન 19. શુ ંઈય્ત મજુફની વલરત ધયાલતા કયદાતા તાન 
Tax Professional ફદરી ળકળે ? 

ઈત્તય : શ . કયદ ત  ત ન ાં Portal ભ ાં જઈને ફીજી Tax 

Professional ની નીભણ ૂાંક, જૂન  લ  ને કેન્વર કયીને કયી ળકે 

છે. 

પ્રશ્ન 20. શુ ં વેન્દ્રર એ્વાઇઝ, વધલિવ ટે્વ કે સ્કટેટ (VAT) ન 

ધયાલત કયદાતા જીએવટીભા ંFresh Reg. No. Apply કયળે ? 

ઈત્તય : ન , જેને વીફીડીટી લડે ીએએન ધય લત કયદ ત  છે ત 
તેણે Fresh Application કયલ ની યશતેી નથી. તેઓને ક ભચર ઉ 

જીએવટી આઈએન અ ળ.ે જે છ ભશીન  ભ ટે ક મગયત યશળે.ે જેથી 
તેઓ જીએવટી Form લગેયે બયી ળકળ.ે Data Filing Provsional 

યૂી થમ  ફ દ ક ભચર ઉ યજીસ્રેળન ક મભીભ ાં તફદીર થઈ 

જળ.ે વાંફાંધ ટેક્ષ ઓથયીટી દ્વ ય  વભમ ાંતયે Notifications યજૂ 

થત ાં યશળે.ે 

પ્રશ્ન 21. કયદાતાના ંવયરીકયણ ભાટે શુ ંજીએવટીએન ધલડીમ દ્વાયા 
રેઇનીંગ યૂી ાડળે ? 

ઈત્તય : શ . જીએવટીએન એ કમ્પ્યટુય આધ યીત લીડીમ રેનીંગ 

વીસ્ટભની યચન  કયી છે. જેથી કયદ ત ને જીએવટી Portal ની 
દયેક Processની ભ ક્રશતી ભી ળકળ.ે 



આ ભ ક્રશતી જીએવટી Portal તથ  દયેક કય વિ ની લફેવ ઈટ ય 

ઉરલધ થળ.ે 

પ્રશ્ન 22. કયદાતા લડે જીએવટીએન ટથર ઈય ામેર ભાશીતી 
ગપુ્ત યશળેે ? 

ઈત્તય : શ . જીએવટીન ાં Common Portal ઉય કયદ ત ની ફધી 
જ વગનર તથ ાં ધાંધ કીમ ભ શીતીને ગપુ્ત ય ખલ  ભ ટે ફધ  
ગર ાં રેલ મ ાં છે. આ ફ ફતને Role Based Access Control 

(આયફીએવી) તથ  કયદ ત ન ાં ભશત્લન ાં દસ્ત લજેની ગણુલિ  
લશન તથ  સ્ટયેજ દયપ્રભમ ન જલ ળ.ે પક્ત અપ્રધકૃત કય વિ ઓ 

જ આ ભ ક્રશતીને જઈ અન ેલ ાંચી ળકળ.ે 

પ્રશ્ન 23. જીએવટી દ્વાયા કમા વાલિેતીના ગરા રેલામા છે જેના 
કાયણે જીએવટી વીસ્કટભની સયુક્ષા કયી ળકામ છે ?  

ઈત્તય : જીએવટી વીસ્ટભ િજેક્ટભ ાં એક ખફૂ જ સુાંદય યીતે ડેટ ની 
સયુક્ષ નુાં નેટલકગ  અને સયુક્ષ ની વેલ  યુી  ડત ુાં રેભલકગ  આેર છે. 

તેભ ાં સયુક્ષ ની વ થે ઉર્ચચ િક યન  firewalls, ભ ક્રશતીની 
intrasion detection ભ ક્રશતીનુાં Encryption યુ   ડે છે અને 
એની વ થ ે ખફૂ જ વ યી યીતે OS (Operating System) વાંણૂગ 
ઓક્રડટ રેર, છેડછ ડ પ્રપુ hashing અરગયીથભ લગેયે ણ આલે 
છે. જીએવટીએન આ વ થ ે વ થ ે િ થપ્રભક અને વેકન્ડયી 
ઓયેળનન  કભ ન્ડ અન ે કાંરર વેન્ટય ણ સ્થ પ્રત કયે છે જે 



sysem ય ફદઇય દ થી થત  હુભર ને યીમર ટ ઇભભ ાં યકી ળકે 

છે. જીએવટીએન આ વ થ ે વક્ષભ યીતે વવગ (source) codeનુાં 
ભપ્રનટયીંગ કયીને સયુભક્ષત કક્રડિંગની િથ  ય ખીને વ ભ ન્મ યીતે 
જાણીત  અન ેઅજાણ ખતય થી ફચ લ ેછે. 

  



પ્રકયણ 24 

રાન્દ્ઝીળનર જગલાઇઓ  

(Transitional Provisions) 
પ્રશ્ન 1. શુ ંજીએવટી ભરભા ંઅલે એ શરેાના વભમના છેલ્રા 
ડયટનથભા ં યશરે વેનલેટ/અઇટીવી (આનટુ ટે્વ કે્રડડટ)ની કે્રડડટ 

જીએવટી શઠેના આનટુ ટે્વ કે્રડડટ તયીકે ભી ળકે ? 

ઈત્તય : શ . નોંધ મેર/યજીસ્ટડગ કય ત્ર વમન્ક્ત આલી િેક્રડટ ભેલલ   ત્ર 

છે અને તે િેક્રડટ એન  ઇરેક્રપ્રનક રેજયભ ાં જભ  ભળ.ે આ િેક્રડટ કરભ 

143ની જગલ ઈ િભ ણે ભળે. 

પ્રશ્ન  2. જ એક જંીકયણ/યજીસ્કટડથ  કયાલેર વ્મસ્્ત કેધટર ભારને 

2016-17ના છેલ્રા ધત્રભાવભા ંખયીદે છે. તેનુ ંઆનલઆવ 31 ભાિથના 
યજ ભેલી રે છે, ણ તે કેધટર ભાર તા. 5 એધપ્રર, 2017 

(જીએવટી વભમકા)ભાં ભેલે છે ત્માયે શુ ંતે વ્મસ્્ત 2017-18ભા ં
તેની યુી વેનલેટ કે્રડડટ ભેલી ળકે છે ? 

ઈત્તય : શ . તે વમન્ક્ત 2017-18ભ ાં કરભ 144(1)ની જગલ ઈ 

િભ ણે તેની વાંણૂગ/યુી વેનલટે રઈ ળકળ.ે 



પ્રશ્ન  3. જુના કામદાભા ં 'X' ને 'Y' ઈય કેધટર ભાર ઈય લેટ 

કે્રડડટ નથી ભતી. ણ, અ લસ્કતઓુ જીએવટીભા ંવભાધલષ્ટ છે ત 
શુ ંતેની કે્રડડટ કયાત્ર વ્મસ્્ત ્રેભ કયી ળકે છે ? 

ઈત્તય : કરભ 144 (1) ની જગલ ઈ િભ ણે તે વમન્ક્તને ઇનટુ 

ટેક્વ િેક્રડટ ત્મ યે જ ભી ળકે જ્મ યે તે અગ ઉન /જુન  ક મદ  અન ે

જીએવટીન  ક મદ ભ ાં ફન્નેભ ાં ભતી શમ. જ્મ યે આ કેવભ ાં 'X' 

અને 'Y' ય જુન  ક મદ  િભ ણે કેીટર ભ ર ઉય લટે િેક્રડટ 

નથી, તેથી તે વમન્ક્ત તેની લટે િેક્રડટને જીએવટીભ ાં ક્રેભ ન  કયી 
ળકે. 

પ્રશ્ન  4. ધાય કે અલી વ્મસ્્તએ ખટી યીતે કે્રડડટ રીધી શમ, ત શુ ં
તેની લસરૂી જીએવટીભાં કે શરેાના કામદાભા ંકયાળે ? 

ઈત્તય : આ યીતે ખટી યીતે રેલ મેરી િેક્રડટની લસરુી જીએવટીન  
ક મદ ની કરભ 143 થી 146 શઠે જ થળ.ે 

પ્રશ્ન  5. એલા ફે વ્મસ્્તના ઈદાશયણ અ જે જુના કામદા પ્રભાણે 

જંીકયણ (યજીસ્કરેળન) કયાલલા ભાટે જલાફદાય ન શતા ણ 

શલેના જીએવટીના કામદા પ્રભાણે તેભણે જંીકયણ (યજીસ્કરેળન) 

કયાલવુ ં 
ડે ? 

ઈત્તય : તે ઉત્ દક જેનુાં લ પ્રિક ટનગઓલય 60 ર ખ શત ુ અન ે

એવએવઆઈન  ર બન  ક યણે, તેન ેયજીસ્રેળન રેવુાં જરૂયી નશત ુાં, 



ણ નલ /જીએવટી ક મદ  શઠે તેભણે ાંજીકયણ (યજીસ્રેળન) 

રેવુાં જરૂયી છે, ક યણ કે તેભનુાં લ પ્રિક ટનગઓય 60 ર ખ છે જે 

જીએવટી ક મદ ની કરભ (9)ભ ાં દળ ગલરે મૂભતુ/ફેઝીક થ્રળેશલ્ડ 

ભમ ગદ  (રૂ. 10 ર ખ) કયત  લધ ુછે.  

ઈત્તય : એક રેડય/લે ય જેનુાં ટનગઓલય લટેન  થ્રેળશલ્ડ ભરભીટથી 
નીચે છે અન ેતે ત નુાં લચે ણ ઇ-કભવગ (લીજાણ-ુલે ય) ભ યપતે 
કયે છે. ત તેન ે જીએવટીન  કરભ 145, કરભ 4 અને કરભ 3ની 
જગલ ઈઓ િભ ણે જીએવટીભ ાં યજીસ્રેળન (ાંજીકયણ) કય લવુાં 
ડળ.ે આલી વમન્ક્તને કઈ થ્રળેશલ્ડ ભમ ગદ  ર ગ ુડળ ેનક્રશ. 

પ્રશ્ન  6. ધનમત ડદલવે, લેટ ચકુલેર આનટુની લેટ કે્રડડટને આનટુ 

ટે્વ કે્રડડટ, શુ ંવેલા અનાયને ભી ળકે ? 

ઈત્તય : ન . લટે ક મદ ભ ાં વેલ ઓન વભ લળે થત નથી. લટે 

ક મદ ભ ાં ભ ત્ર ભ ર જ વભ પ્રલષ્ટ છે. 

પ્રશ્ન  7. એક જંીકૃત (યજીસ્કટડથ) કયાત્ર વ્મસ્્તની ાવે લીજાણુ ં
કે્રડટ રેજયભા ંરૂ. 1000/- ની અઇટીવી જભા છે જે તેને તેના છેલ્રા 
યીટનથના રીધે ભેર છે. જ શલે તે વ્મસ્્ત જીએવટીની કમ્જીળન 

સ્કકીભભા ંસ્કલીિઓલય કયે છે, ત તે વ્મસ્્તને શુ ંતેની આનટુ ટે્વ 

કે્રડડટનુ ંડયપંડ (ધન લાવી) ભી ળકે ? 

ઈત્તય : ન , તે વમન્ક્તને સ્લીચ ઓલય કયલ ન  આગર  ક્રદલવન  
સ્ટક ઉય થતી ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટન  યકભ બયલી ડળ.ે આલી 



યકભ તે ઇરેકરપ્રનક િેક્રડટ રેજય અથલ  ઇરેક્રપ્રનક કેળ 

રેજયભ ાંથી ચકૂલી ળક મ છે. જ ચકૂલણી ઇરેક્રપ્રનક િેક્રડટ 

રેજયથી થ મ ત લધ ય ન/લધેર ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ (ITC) જે 

ફેરેન્વભ ાં શમ તે કરભ 147 િભ ણે ચકુી/રપે્વ જલ મ. 

પ્રશ્ન  8.  કેન્દ્રીમ લેિાણલેયા કામદા (વીએવટી એ્ટ) શઠે, છ 

ભડશનાની અંદય યત થમેર ભારની ડકિંભતને તેના 
ટનથઓલયભાંથી ફાદફાકી ભેર છે. જ ભાર ખયીદનાય, 

લેિાણના 6 ભડશના ફાદ યત કયે ત, છી એ ભાર વીએવટી 
થલા જીએવટી ળેભા ંકયાત્ર થામ ? 

ઈત્તય : િથભ એ ચક વી ર કે ભ ર જીએવટીભ ાં કય ત્ર છે. ફીજુ ાં 
એ ચક વ કે ભ ર પ્રનધ ગક્રયત ત યીખથી 6 ભક્રશન  ફ દ યત થમેર 

છે. જ ફાંને િશ્નન  જલ ફ શ  શમ ત ભ ર  છ/યત કયન ય 

વમન્ક્તએ તે ભ ર ઉયન કય જીએવટી િભ ણે બયલ ડળ.ે 

યાંત ુ જ્મ ાં પ્રનધ ગક્રયત ત યીખથી 6 ભક્રશન ની અંદય ભ ર યત 

કયલ ભ ાં આલ ે છે ત ભ ર યત કયન ય વમન્ક્તએ યત થમેર 

ભ ર કઈ ણ કય ચકુલલ ડત નથી. જ ભ રની ઓખનુાં 
વત્મ મન થઈ ળકે અને તેન  લચે ણ ઉય જુન  ક મદ  િભ ણે 
લચે ણ લખતે તેન કય ચકુલ મેર શમ અન ે તે પ્રનધ ગક્રયત/પ્રનમત 

ત યીખથી 6 ભક્રશન ની અંદય તેનુાં લચે ણ થમેર શમ. આ ભ ટે 

કરભ 149 સવુાંગત છે. 



પ્રશ્ન  9. જેના આનટુવ કે વેભી ડપનીળડ ભાર (કાિ ભાર) જફલકથ  
ભાટે જુના કામદાના વભમભા ંભકરાલેર ણ જફ-લકથ  તાવ્મા 
છી તે ભાર ધનમત તાયીખ/ધનધાથયીત કયેર તાયીખ છી ાછ 
અલે છે. ત અલા ડકસ્કવાભા ંકય ચકુલણીની જલાફદાયી ઈત્ાદક કે 

જફ લકથય, કની થામ ? 

ઈત્તય : નીચેન  વાંજગભ ાં જફ લકગય અન ેઉત્ દક ફાંનેભ ાંથી કઈ 

ણ કય ચકુલલ  ભ ટે કઈ ણ જલ ફદ ય નક્રશ થ મ.  

– ક ચ ભ ર/ઇનટુ/વેભી-ક્રપનીળ ભ ર જ જફલકગયને જુન  
ક મદ  િભ ણે પ્રનમત/પ્રનધ ગક્રયત ત યીખે ભકરલ ભ ાં આવમ 
શમ.  

– જફ લકગય જ તે ભ રન ે પ્રનધ ગક્રયત ત યીખથી છ ભક્રશન ની 
અંદય (અથલ  ફે ભક્રશન ન  લધ ય /એક્વટેન્ડેડ વભમભ ાં  છ 
ભકરી આ.ે) 

– પ્રનમત/પ્રનધ ગક્રયત ત યીખે, જ ઉત્ દક અન ેજફ લકગય ફાંન,ે તે 

ક્રદલવન  યજન  ઇનટુન  સ્ટકની પ્રલસ્તતૃ ભ ક્રશતી ઘપ્રત, 

પ્રનમત કયેર પભગભ ાં કયે. 

આ ભ ટે કરભ 150 અને કરભ 151 સવુાંગત છે.  

પ્રશ્ન  10. જ જફ-લકથય તેના ધનમભીત વભમભા ંભાર ાછ ના 
ભકરે ત શુ ંથળે ? 



ઈત્તય : કરભ 150 (1) અન ે કરભ 151 (1) િભ ણે પ્રનમત કયેર 

વભમગ  ભ ાં, જ જફ લકગય ભ ર યત ન કયે ત, જફ લકગયને 
કય ચકુલલ ડે. એ ઉય ાંત, ઉત્ દક ણ કય ચકુલલ  ભ ટે 

જલ ફદ ય થ મ જ પ્રનમત વભમભમ ગદ ભ ાં ભ ર યત ન  થ મ. 

પ્રશ્ન  11. શ ુઈત્ાદક તૈમાય ભાર ટેસ્કટીંગ ભાટે ભકરેર શમ ત તે 

ભારને ફીજી કયાત્ર વ્મસ્્તને રાન્દ્વપય કયી ળકે ? 

ઈત્તય : શ . જુન  ક મદ ની જગલ ઈઓ િભ ણે, ઉત્ દક, કઈણ 

યજસ્ટડગ કય ત્ર વમન્ક્તન ેકય બયીને આ યીતે ભ રને ર ન્વપય કયી 
ળકે છે અથલ  કય બમ ગ પ્રલન  એક્વટગ  (પ્રનક વ શતે)ુ ભ ટે પ્રનમત 

કયેર ત યીખથી છ ભક્રશન ની અંદય અથલ  એક્વટેન્ડેડ પ્રયીમડ 

(વભમગ   સધુી) ર ન્વપય કયી ળક મ છે. આ ભ ટે કરભ 152 

સવુાંગત છે. 

પ્રશ્ન  12. જ જુના કામદા પ્રભાણે તૈમાય ભારને મકુ પ્રડક્રમાઓ 

કયલા ભાટે પે્ટયીથી ફશાય ધનકાર કમો શમ ને તે ધનમત કયેર 

તાયીખે થલા છી ાછ/યત અલે ત શુ ંતેના ઈય જીએવટી 
બયલ ડે ? 

ઈત્તય : ન . ઉત્ દક અથલ  જફ લકગય દ્વ ય  કઈ કય ચકૂલલ નક્રશ 

ડે. જ પ્રનમત/પ્રનધ ગક્રયત ત યીખથી શરે  પ્રનક ર થમેર ભ ર – 

જેન  ઉય િક્રિમ ઓ થલ ની શમ જે ઉત્ દન ન  કશી ળક મ અને 



પ્રનધ ગક્રયત (પ્રનમત ત યીખથી 6 ભક્રશન ની અંદય (02 ભક્રશન ન  
એક્વટેન્ડેડ વભમ)ભ ાં ભ ર યત/ છ આલ.ે 

પ્રશ્ન  13. જ ઈત્ાદીત ભાર જુના કામદા પ્રભાણે, જફ લકથયને ત્માં 
ભાર ભકરે, ત એલ ભાર ક્યાયે, જીએવટી ચકુલલાાત્ર ગણાળે 

? 

ઈત્તય : કરભ 152ની જગલ ઈઓ િભ ણે જે વમન્ક્ત ભ ર  છ 
ભકરે છે અન ે તે જીએવટીભ ાં કય ચકુલલ ને જલ ફદ ય શમ છે 

અને જ ભ ર પ્રનમત કયેર ત યીખ/પ્રનધ ગક્રયત ત યીખથી 6 ભક્રશન  
છી ભ ર યત થ મ ત જીએવટી કય ચકુલલ   ત્ર થ મ. 

પ્રશ્ન  14. શુ ંકરભ 150, 151 ને 152 દળાથલેર ફે ભડશનાનુ ંરફંાણ 

(exension) ઓટભેડટક છે ? 

ઈત્તય : ન . આ ફ ેભક્રશન નુાં રાંફ ણ ઓટભેક્રટક નથી યુત  ક યણ 
દળ ગવમ  છી આ રાંફ ણ વક્ષભ વિ  દ્વ ય  આી ળક મ છે.  

પ્રશ્ન  15. મલૂ્મ/ડકિંભતના ડયલીઝનના કાયણે આસ્કય ુ કયલી ડતી 
ડેભફટ/કે્રડટ નટ ભાટેની વભમભમાથદા શુ ંછે ? 

ઈત્તય : કય ત્ર વમન્ક્ત ક્રકિંભત ક્રયલીઝનન  30 ક્રદલવની અંદય 

ડેફીટ/િેક્રડટ નટ અથલ  વપ્રીભેન્ટયી ફીર ઇસ્ય ુકયે. 

જ્મ ાં ક્રકિંભત/મલૂ્મ યીલ ઇઝ કયીને ઓછાં કયલ ભ ાં આલ,ે ત કય ત્ર 

વમન્ક્તને ત ની કય ચકૂલલ ની જલ ફદ યી ઓછી કયલ નુાં 



એર ઉડ છે ણ એ ભ ટે ળયત છે કે ભફર ભેલન યે ત ની 
ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ એ િક યે ઓછાં કયુું શમ – આ ભ ટે કરભ 153 

સવુાંગત છે. 

પ્રશ્ન  16. જુના કામદા ડતય, કય ને વ્માજના યીપંડનુ ંબધલષ્મ શુ ં
છે ? 

ઈત્તય : કરભ 153 મજુફ આલ  કય અન ેવમ જન  ડતય કેવન 
પ્રનક ર જુન  ક મદ  િભ ણે કયલ ભ ાં આલળ.ે 

પ્રશ્ન  17. વેનલેટ/આનટુ ટે્વ કે્રડડટના વદંબથભા ં કઇ ીર 

થલા ડયલીઝનના જે જુના કામદા પ્રભાણે ડતય શમ, તેનુ ં
બધલષ્મ શુ ં છે ? જ તે અઈટટુની જલાફદાયી વાથે વકંામેર 

શમ ત ? 

ઈત્તય : કરભ 155/156ની જગલ ઈઓ મજુફ આલ  કેવ જુન  
ક મદ ની જગલ ઈઓન અંતગગત પ્રનક ર થળ,ે ણ ઉય 

દળ ગલરે ફાંન ે વાંજગભ ાં જુન  ક મદ ની જગલ ઈઓ િભ ણે જ 

ડતય કેવન પ્રનક ર થળ.ે 

પ્રશ્ન  18. જ એેરેટ થલા ડયલીઝનર હુકભ કયદાતા/એવેવીના 
ક્ષભા અલે ત, તે ડયપન્દ્ડ (ધન લાવી) શુ ંજીએવટીભા ંથઇ ળકે ? 

ઈત્તય :  જ એેરેટ અથલ  ક્રયલીઝન ઓડગય  ટીન  ક્ષભ ાં આલે 
ત, ક્રયપન્ડ (ધન લ વી) જુન  ક મદ  િભ ણે થળ.ે ણ જ 



એેરટ અથલ  ક્રયપ્રલઝન ઓડગય  ટીની પ્રલરુદ્ભ ાં આલ ે ત તેન  
એક્રયમવગની ક્રયકલયી જીએવટીની જગલ ઈઓ શઠે કયલ ભ ાં 
આલળ.ે 

પ્રશ્ન  19. જુના કામદાભા ંબયેરા ડયટથનવના ડયધલઝનભા ંઈદ્બલતા 
ડયપંડ (ધનલાવી) જીએવટીભા ંકેલી યીતે ડીર કયલાભા ંઅલળે? 

ઈત્તય : આ ક યણથી ઉદબલરે ક્રયપાંડ (ધન લ વી) જુન  ક મદ ની 
જગલ ઈઓની અંતગગત આલ ભ ાં આલળ.ે આ ભ ટે કરભ 158ની 
જગલ ઈઓ સવુાંગત છે. 

પ્રશ્ન  20. જ કઇ ભાર થલા વેલા યુલઠાન કયાય (Contract) 

જુના કામદાભા ં થમેર શમ ને ભાર થલા વેલાન યુલઠ 
જીએવટીભા ંથામ, ત તેના ઈય કમ કય ચકુલલ ડે ? 

ઈત્તય : આલ  યુલઠ  ભ ટે જીએવટીની શઠે ચકુલલ   ત્ર કય 

ચકુલલ ડે. 

પ્રશ્ન  21. જ કઇ વેલાના યુલઠા ભાટે ફદરાભા ંથમેર વ્મલશાય 

જુના કામદા પ્રભાણે થમેર શમ ને તેના ઈય કય ચકુલાઇ 

ગમેર શમ ને શુ ંઅલા યુલઠા ઈય જીએવટી કય ને અલી 
વેલાન યુલઠ જીએવટીના વભમકાભા ં થામ ત, શુ ં અલી 
વેલાના યુલઠા ઈય જીએવટી કય ચકૂલલ ડે ? 



ઈત્તય : ન . આલ  ભ ર અથલ  વેલ ન  યુલઠ  જેની ઉયન  
ફદર ભ ાં થમેર વમલશ ય જ પ્રનધ ગક્રયત ત યીખની શરે  
ભેર/થમેર શમ ણ તેલ  ભ ર અથલ  વેલ ન યુલઠ 
પ્રનધ ગક્રયત ત યીખ છી યુ  ડલ ભ ાં આલરે શમ અને તેન  ઉય 

થત કય જ જુન  ક મદ  િભ ણે ચકુલ ઈ ગમેર શમ ત આલ  
ભ ર અથલ  વેલ ન  યુલઠ કય ચકુલલ   ત્ર નક્રશ થમ . આ ભ ટે 

કરભ 160 સવુાંગત છે. 

પ્રશ્ન  22. જ ભાર/વેલાન યુલઠ જુના કામદાના વભમભા ંથમેર 

શમ ણ ફદરાના વ્મલશાયની આંધળક યકભ,  નલા જીએવટીના 
વભમભાં ભેર/પ્રાપ્ત થમેર શમ, ત નલા/જીએવટી વભમભાં 
તેના ય શુ ંકય ચકુલલ ડે ? 

ઈત્તય : ન . કરભ 161ની જગલ ઈ િભ ણે આલ  યુલઠ  ઉય 

કઈ કય ચકુલલ નક્રશ ડે. જ તેની ઉય થત ચકુલલ  ત્ર કય 

જુન  ક મદ ન  વભમભ ાં ચકુલ ઈ ગમેર શમ. 

પ્રશ્ન  23. જ અઇએવડી (ISD) એ વેલાઓની પ્રાલ્પ્ત જુના 
કામદાના વભમભા ં કયેર શમ ત શુ ં તેના વદંબથની અઇટીવી 
(આનટુ ટે્વ કે્રડડટ)ની લશેંિણી અઇએવડી કયી ળકે ?  

ઈત્તય : શ . કરભ 162ની જગલ ઈઓ મજુફ, તેલી વેલ ઓની 
આઈટીવીની લશેંચણી તે આઈએવડી કયી ળકે. બર ે તે વેલ ઓને 



રગત  ઇનલઇવ/ઇનલઇવીવ, પ્રનધ ગક્રયત ક્રદલવ ે અથલ  તેન  
છી ભેર શમ. 

પ્રશ્ન  24. જ ભાર (કેીટર ગડુઝ વાથે) જ ધપ્રન્દ્વીારન શમ ણ 

ધનધાથડયત થમેર/કયેર તાયીખે તે ભાર એજન્દ્ટ ત્માં ડેર શમ 

થલા ાવે શમ, તેલા ડકસ્કવાભા ં શુ ં એજન્દ્ટ તેલા ભારની 
અઇટીવી (આનટુ ટે્વ કે્રડડટ) રઇ ળકે ? 

ઈત્તય : આલ  ક્રકસ્વ ઓભ ાં એજન્ટ નીચેન  વાંજગભ ાં તેલ  ભ રની 
આઈટીવી (ઇનટુ ટેક્વ િેક્રડટ) રઈ ળકે.  

– એજન્ટ જીએવટીભ ાં યજસ્ટડગ (ાંજીકૃત) કય ત્ર વમન્ક્ત 

છે. 

– જ પ્રનધ ગક્રયત થમેર ત યીખન  આગન  ક્રદલવે, જ 
પ્રિન્વી ર અન ે એજન્ટ ફાંન ે એજન્ટને ત્મ ાં ડેર 

ભ રન  સ્ટકની પ્રલગત જાશયે કયેર શમ. 

– તેલ  ભ ર ભ ટેન  ઇનલઇવની ત યીખ, 

પ્રનધ ગક્રયત/નક્કી કયેર ત યીખથી આગન  ક્રદલવની 
ત યીખથી 12 ભક્રશન થી લધ યે જુની ન  શલી જઈએ. 

– જ પ્રિન્વી રે આલ  ભ રની આઈટીવી ન  રીઘરે 

શમ અથલ  યીલવગ કયેર શમ. 

 કરભ 162એ અન ે કરભ 162ફી ની આ જગલ ઈઓ 

એવજીએવટી ક મદ  ભ ટે જ છે. 



પ્રશ્ન  25. જ ધનધાથડયત તાયીખ/ડદલવની શરેા જ ભાર એપ્રલુર 

ફેઝીઝ ય ભકરેર શમ ને લેિનાય તેલા ભારને ધનધાથડયત 

થમેર તાયીખ/ડદલવના છ ભડશના છી ાછ ભકરે છે ત, એલા 
ડકસ્કવાભા ંશુ ંજીએવટી કય બયલ ડે ? 

ઈત્તય : શ . પ્રનધ ગક્રયત થમેર ત યખ/ક્રદલવન  6 ભક્રશન  (રાંફ ણ 

થમેર 2 ભક્રશન ) છી યીજેક્ટ/યીટનગ આલરે શમ અને તે ભ ર, 

જીએવટીભ ાં કય ચકુલલ   ત્ર થત શમ ત તેન  ઉય 

જીએવટીભ ાં કય ચકુલલ ડે. આ કરભ 162 (ડી) ની જગલ ઈઓ 

એવજીએવટીન  ક મદ ભ ાં જ ર ગ ુડી ળકે છે. 

 
  



 

 

 

 

દાલ જત કયલાની નટીવ (ડડસ્ક્રેભય નડટવ) 

કેન્દ્રીમ ઈત્ાદ શલુ્ક, ભદાલાદના ધધકાયીઓએ કયેર અ 

ગજુયાતી નલુાદભા ંળક્ય તેટરી કાજી રેલાભા ંઅલી છે. તેભ 

છતા ંજ કઇ વબંધલત ત્રટુી, ક્ષધત કે શકીકત દ યશી ગમેર શમ 

તેના રીધે, તેભજ બાાતંયીત સુ્કતકની ધલગતના અધાયે 

કયલાભા ં અલતા કામોના રીધે, થતા ડયણાભ ભાટે અંગે્રજીભાં 
રખામેર સુ્કતકને લધ ુ ભાન્દ્મ ગણવુ.ં કઇ ણ થથઘટન ભાટે 

મ ૂઝંલણ થામ ત અંગે્રજી સુ્કતકભા ં અેર ધલગતને ભાન્દ્મ 

ગણલી. અ સુ્સ્કતકા ભાત્ર વાભાન્દ્મ ઝાખંી યૂી ાડલા ભાટે 

ફનાલેર છે ને કાનનૂી ભબપ્રામ તથા વરાશ તયીકે ગણલાભા ં
ના અલે લધ ુ ધલગત ભાટે અને ધલનતંી છે કે ભૉડેર જીએવટી 
કામદાન વદંબથ રેલાભા ંઅલે. 

વદંબથ સુ્કતક : 

Frequently Asked Questions (FAQ) on GST 
English Edition, Central Board of Excise & Customs, 

New Delhi 



 

 


