
 
 
 
  
 
 

           વા�ણ��યક વેરા કિમશનર�ીની કચેર� 

          �માકં : �જુકા/ વેટ-૫/ ૨૦૧૧-૧૨/ 

                             પ�રપ �માકંઃ ૧૨૬/૧૦૭ તા: ૧/૧૨/૨૦૧૧  

    સદંભ�;(૧)નાણાિંવભાગનાતા.૧/૧૨/૨૦૧૧ના �હ�રનામા �માકં;(GHN-41)VAR-2011(32)/Th   
  

               -◌ઃ �હ�ર પ�રપ� ◌ઃ- 

          વેટના અમલીકરણ સમયે સમ  દ�શના વેપાર"ઓના ન$ધણી નબંરોની એક)ુતા જળવાય 

તે હ�,સુર તા.૦૧/૧૦/૨૦૦૫ ના રોજ રા-યમા ંન$ધાયેલ વેપાર"ઓના .થાિનક કાયદા તથા ક�12ીય 

કાયદા અ1વયેના ન$ધણી નબંરો વેટ કાયદાની જ3ર"યાત 4જુબ ર"-જનર�ટ કર" તમામ ન$ધાયલે 

વેપાર"ઓને નવા TIN તથા  CST  નબંરો વેપાર"ઓને આપવામા ંઆવેલ હતા. નવા ન$ધણી નબંર 

મેળવવા માટ� વેપાર" 6ારા વેટ કાયદાની જોગવાઇઓ 9યાને લઇ િનયમો:સુાર જ3ર" ;રુાવાઓ 

સ�હત ન$ધણી નબંર માટ� અર< કરવામા ંઆવે છે.>ના આધાર� વેપાર"ને ન$ધણીનબંર ઇ.? ુકરવામા ં

આવે છે.વેપાર"વગ� 6ારા ન$ધણીનબંરની @�"યા:ુ ં વA ુ સરળ"કરણ કરવા,@�"યા વA ુ પારદશB 

બનાવવા,ન$ધણી @માણપ આપતા સમયે �મીનગીર"ની રકમ િનયત કરવા,;રુાવાઓ ચોDDસ અને 

મયા�દ"ત કરવા તેમજ વA ુઝડપથી ન$ધણીનબંર મળે તેમ કરવા માટ� વખતોવખત રGુઆત કરવામા ં

આવે છે. 

         વેપાર"વગ� તરફથી આવેલ રGુઆતો 9યાને લઇ રા-ય સરકાર 6ારા ;Iુત િવચારણાને Jતે 

વેપાર"વગ�ને ઝડપથી ન$ધણી નબંર મળ" રહ� તે હ�,સુર બનંે કાયદા અ1વયેની �મીનગીર"ની રકમ 

બાબતે તથા અર< સાથે ચોDDસ અને મયા�દ"ત ;રુાવાઓ રGુ કરવા માટ� િનયમોમા ંજ3ર" )ધુારા 

કર" સદંKભLત પ �માકં(૧)થી �હ�રના4 ુ@િસ9ધ કરવામા ંઆવેલ છે.> 4જુબ તા.૧/૧૨/૨૦૧૧ થી 

ન$ધણીનબંર મેળવવા માટ� નીચે 4જુબની પMિત અ:સુરવાની રહ�શે.   

(૧) ન$ધણીનબંર મેળવવા વેપાર"એ અથવા તેઓના અિધNૃત P ય�કતએ િનયત ન4નુામા ં જ3ર" 

જોડાણો સ�હત સહ" સાથે સ;ંણુ� ભર�લ અર< કરવાની રહ�શે. 

(૨) કલમ-૨૨ અ1વયે ન$ધણી નબંર મેળવવા માગંતા વેપાર"એ અર< સાથે અનામત રકમ 

તર"ક� ભર�લ 3. રપ૦૦૦/-:ુ ંચલન રGુ કરવા:ુ ંરહ�શે.  

ન�ધણી નબંર આપવા �ગેની 

���યામા ં ફ�રફાર કરવા �ગે તથા 

ચો��સ �રુાવાઓ િન#ણ$ત કરવા �ગે. 



(૩) ન$ધણી નબંરની અર< સાથે એકટ દ"ઠ િનયમો:સુાર 3.૧૦૦૦૦/-ની રકમ �મીનગીર" પેટ� 

સરકાર" િતજોર"મા ંભર" તેના ચલન રGુ કરવાના રહ�શે. 

(૪) ન�ધણી નબંર મેળવવા માગંતા વેપાર�એ ન�ધણી માટ� �મીનગીર� તથા અનામત તર�ક� 

િનયત કર�લ રકમ કરતા ંવ& ુરકમ ભરવાની રહ�શે નહ). 

(૫) ન$ધણીનબંરની અર< સાથે ધધંાના બધંારણ અ:સુાર નીચે જણાPયા 4જુબ તા>તરના 

@માKણત કર�લ ફોટો ાફ રGુ કરવાના રહ�શે. 

મા�લક� પેઢ� માટ�;- માKલકનો @માKણત કર�લ ફોટો ાફ,  

        +ાઇવેટ લીમીટ�ડ/પ. લીક લીમીટ�ડ કંપની માટ�ઃ-તમામ ડાયર�કટરના @માKણત  

        કર�લ ફોટો ાફ 

        પાટ0નરશીપ ફમ0,  એચ.2.ુએફ. તથા અ3 ય માટ�ઃ- તમામ ભાગીદારોના @માKણત કર�લ 

ફોટો ાફ 

(૬) ન$ધણી નબંર Jગેની અર< સાથે વેપાર"એ પોતાની ઓળખ @.થાિપત કરવા માટ� નીચેના 

પૈક" કોઇ પણ એક ;રુાવો અર< સાથે રGુ કરવાનો રહ�શે.(માKલક" પેઢ"ના �ક.સામા ં

માKલકના,ભાગીદાર" પેઢ"ના �ક.સામા ં કોઇપણ એક ભાગીદારના,@ાઇવેટ લીમીટ�ડ/પU લીક 

લીમીટ�ડ કંપનીના �ક.સામા ં કોઇપણ એક ડાયર�કટરના,એચ.?.ુએફ પેઢ"ના �ક.સામા ં કતા�નો 

ઓળખ Jગેનો ;રુાવો અર< સાથે રGુ કરવાનો રહ�શે.) 

- પાસપોટ�ની @માKણત નકલ 

- ઇલેDશન કાડ�ની @માKણત નકલ 

- PAN કાડ�ની @માKણત નકલ 

- VાઇવWગ લાઈસ1સની @માKણત નકલ 

- આધાર(UID)ની @માKણત નકલ 

(૭) ન$ધણી નબંરની અર<મા ંદશા�વેલ રહ�ઠાણના સરનામાને @.થાિપત કરવા નીચેના પૈક" કોઇ 

પણ એક ;રુાવાની નકલ અર< સાથ ે રGુ કરવાની રહ�શે.(માKલક" પેઢ"ના �ક.સામા ં

માKલકના,ભાગીદાર" પેઢ"ના �ક.સામા ં કોઇપણ એક ભાગીદારના,@ાઇવેટ લીમીટ�ડ/પU લીક 

લીમીટ�ડ કંપનીના �ક.સામા ં કોઇપણ એક ડાયર�કટરના,એચ.?.ુએફ પેઢ"ના �ક.સામા ં કતા�ના 

રહ�ઠાણનો ;રુાવો અર< સાથે રGુ કરવાનો રહ�શે.)  

 - પાસપોટ�ની @માKણત નકલ 

- ઇલેDશન કાડ�ની @માKણત નકલ 



- VાઇવWગ લાઈસ1સની @માKણત નકલ 

- આધાર(UID)ની @માKણત નકલ 

 - પોતાના નામે અથવા પોતાના માતા-િપતાના નામે અથવા પોતાના લYનસાથીના    

         નામે રહ�ઠાણના છેZલા વીજળ" Kબલની @માKણત નકલ. 

 - પોતાના નામે અથવા પોતાના માતા-િપતાના નામે અથવા પોતાના લYનસાથીના  

          નામે રહ�ઠાણના છેZલા લે1ડલાઇનના ટ�Kલફોન Kબલની @માKણત નકલ.      

(૮) અર<મા ં દશા�વેલ ધધંાના .થળના ;રુાવા તર"ક� નીચેના પૈક" કોઇ પણ એકની @માKણત 

નકલ અર< સાથે રGુ કરવાની રહ�શે. 

 - પોતાના નામે અથવા પોતાના માતાિપતાના નામે અથવા પોતાના લYનસાથીના નામે 

ધધંાના . થળ હોયતો તેની માલીક"ના દ.તાવેજની @માKણત નકલ/ધધંાના .થળ:ુ ં

[?િુનિસપલ કોપ\ર�શન:ુ ંઅથવા નગરપાKલકા/ ામપચંાયતના વેરાના છેZલા Kબલ 

 - ધધંાના .થળની િવગતો દશા�વ, ુ�મુા. તાધારા:ુ ં@માણપ અથવા  ામપચંાયતનો દાખલો 

 - ધધંાના .થળની ન$ધણી માટ� સબ-ર<. ]ાર^ી 2ારા આપવામા ં આવતી ઇ1 ડ�_-૨ની 

તા>તરની નકલ 

- ધધંાના .થળની િમલકત ભાડ�થી લીધેલ હોય તો ભાડા કરાર/લીઝ દ.તાવેજ અથવા 

સમંિતપ 

(૯) ભાગીદાર" પેઢ"/એચ.?.ુએફના �ક.સામા ંભાગીદાર"ના કરાર/ડ"ડની  @માKણત નકલ અર< 

સાથે રGુ કરવાની રહ�શે.  

(૧૦) @ાઇવેટ લીમીટ�ડ/પU લીક લીમીટ�ડ કંપનીના �ક.સામા ંર<. ]ાર ઓફ કંપનીઝના @માણપની 

@માKણત નકલ અર< સાથે રGુ કરવાની રહ�શે.  

(૧૧) વેપાર"એ િનયત કરાયેલ ;રુાવાઓ િસવાય અ1ય કોઇ પણ @કારના ;રુાવાઓ આપવાના 

રહ�શે નહW. 

(૧૨) ન$ધણીનબંર Jગેની અર<, @માKણત ;રુાવાઓ, �મીનગીર"ની રકમના ચલન તથા  

અનામત તર"ક� ભરવાની થતી રકમના ચલનની 9યાને લઇ ન$ધણી અિધકાર" 6ારા અર< 

મZયા તાર"ખથી ૩(ણ) કામકાજના �દવસોમા ં કામચલાઉ(@ોવીઝનલ) ન$ધણીનબંર ઇa? ુ

કરવામા ં આવશે. વેપાર" વાKણbજયકવેરા િવભાગની વેબસાઇટ ઉપરથી કામચલાઉ ન$ધણી 

નબંર મેળવી શકશે. 

(૧૩) વેપાર"એ અર< સાથ ેરGુ કર�લ ;રુાવાની નકલોની અસલ દ.તાવેજો સાથે ખરાઇ કરવા માટ� 

ન$ધણી અિધકાર" સમ_ હાજર થવા:ુ ંરહ�શે. જો કોઇ વેપાર"  ;રુાવાની નકલ સ�હત અર< 



રGુ કર� તે સમયે અસલ દ.તાવેજો રGુ કર� તો તેવા વેપાર"ને દ.તાવેજોની ખરાઇ માટ� ફર" 

હાજર થવા:ુ ં રહ�શે નહW. આવા વેપાર"ની અર<ની તે જ સમયે સ;ંણુ� ચકાસણી કર" ણ 

કામકાજના �દવસોમા ંકામચલાઉ ન$ધણી નબંર ઇa? ુકરવાનો રહ�શે. 

(૧૪) આકારણી અને ન�ધણી બનેં અલગ બાબત હોઇ કલમ-૨૧ હ�ઠળ ન�ધણીનબંર માટ� અર7 

કર�લ હોય તેવા વેપાર�ની �બન-ન�ધાયેલ સમય 9ગેની કોઇ વેરાક�ય જવાબદાર� આવતી 

હોય તો આ �બન-ન�ધાયેલ સમયની આકારણી ન�ધણી નબંર ઇ<2 ુકયા0 બાદ સબંિંધત ઘટક 

કચેર�ના તે કાય0>ે�ના આકારણી અિધકાર� માર?તે હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

(૧૫) વેપાર� @ારા રAુ કરવામા ંઆવેલ Bરુાવાના આધાર� ક� વ& ુચકાસણી દરCયાન ન�ધણી નબંર 

આપવાપા� ન જણાય તો વેપાર�ને સાભંળ�ને કારણોની ન�ધ કર� ન�ધણી અિધકાર� @ારા 

આપવામા ંઆવેલ કામચલાઉ ન�ધણી નબંર આEયા તાર�ખથી રદ કરવામા ંઆવશે. તથા  

અર7 નામAુંર કયા0 9ગેની �ણ કરવામા ંઆવશે. 

(૧૬) ન$ધણી અર< બાબત ેન$ધણી અિધકાર" 6ારા અર< મZયા તાર"ખથી ૩૦ �દવસમા ં િનકાલ 

કરવામા ંન આવે તો  કાયમી ન$ધણી નબંર આપોઆપ મળ" ગયેલ ગણાશ.ે  

(૧૭) ન�ધણી નબંર 9ગેની અર7ઓ ઘટક કચેર�ઓ માટ� િનયત કર�લ Hથળે Hવીકારવામા ંઆવશે. 

અમદાવાદ, ગાધંીનગર, વડોદરા, Iરુત, ભાવનગર તથા રાજકોટ ખાતે વેપાર�વગ0ની Iિુવધા 

માટ� ખાસ ન�ધણી ક�3Jો ખોલવામા ંઆવશે. 

(૧૮) ન$ધણી નબંર મેળવવા માટ� �મીનગીર" તર"ક� ભરપાઇ કર�લ રકમ �જુરાત 4Zુયવિધcત વેરા 

કાયદા અથવા ક�12ીય કાયદા 4જુબ વેપાર"એ ભરવાના થતા કોઇ વેરા,દંડ અથવા Pયાજ સામ ે

સરભર કર" શકશે નહW. 

(૧૯) કામચલાઉ ન$ધણી નબંર મેળPયા બાદ વેપાર" ફDત માગ�.થ માલના વહન માટ� જ3ર" ફોમ�-

૪૦૨, ૪૦૩ તથા ૪૦૪ મેળવવા માટ� અર< કર" શકશ.ે  

(૨૦)   વેપાર"એ કર�લ અર<ના અ:સુધંાને �મીનગીર" પેટ� ભરપાઇ કર�લ રકમ ન$ધણી તાર"ખથી 

બે વષ� બાદ પરત કરવાની રહ�શે અથવા નીચેના પૈક" > વહ�e ુહોય તે સમયે �મીનગીર" 

તર"ક� ભરપાઇ કર�લ રકમ પરત કરવામા ંઆવશે. 

- વેપાર" 6ારા ન$ધણી નબંર રદ કરાવવામા ંઆવેલ હોય fયાર�, 

       - વેપાર"એ કર�લ ન$ધણી અર< નામGુંર કરવામા ંઆવેલ હોય fયાર�, 

         �મીનગીર" તર"ક� ભર�લ રકમ પરત કરતા સમયે વેપાર"ને કોઇ વેરો,Pયાજ અથવા દંડ  

ભરવાનો બાક" હોય તો તે રકમ પરત કરવાની થતી રકમમાથંી @થમ સરભર કરવાની રહ�શે. 



(૨૧)  નામGુંર કર�લ ન$ધણી નબંરની અર< િવgુ9ધ િવવાદ અર< તે િવ.તારના કાય�_ેની  વ,ુ�ળ 

કચેર"ના નાયબ વાKણbજયકવેરા કિમશનરને કરવાની રહ�શે. 
 

                     આ પ�રપની સબંિંધત સવhએ ન$ધ લેવી. 

                                                                                       

સહ"/- 

                                                            વાKણbજયકવેરા કિમશનર 

                                                           �જુરાત રા-ય, અમદાવાદ. 

નKલ રવાના +િતઃ- 

૧. વાKણિ઼જયDવેરા કિમશનર^ીના અ  રહ.ય સKચવ^ીને �ણ સા3.ં 

ર. ખાસ વાKણિ઼જયDવેરા કિમશનર^ીના  રહ.ય સKચવ^ીને �ણ  સા3.ં 

૩. અિધN્ વાKણિ઼જયDવેરા કિમશનર^ી(ત/મ)ના Jગત મદદનીશ^ીને �ણ  સા3.ં 

૪. સધળા િવભાગીય અિધN્/સ?ંDુત વાKણ.વેરા કિમશનર^ીઓને  k3ર" કાય�વાહ" સા3.ં 

પ. તમામ નાયબ વાKણિ઼જયDવેરા કિમશનર^ીઓન ેk3ર" કાય�વાહ" સા3.ં 

૬. તમામ સહાયN્  વાKણિ઼જયDવેરા કિમશનર^ીઓને k3ર" કાય�વાહ" સા3.ં 

૭. તમામ વાKણિ઼જયDવેરા અિધકાર"^ીઓન ે k3ર" કાય�વાહ" સા3.ં 

૮. તમામ વાKણિ઼જયDવેરા Dચેર"ઓને k3ર" કાય�વાહ" સા3.ં 

૯. આ Dચેર"ની તમામ શાખાઓને. 

૧૦. દફતર શાખાને / તાલીમ શાળાન ે૧૦ નDલમા.ં 

૧૧. ઇ-ગવન�1 સશાખાને ઇ1 ]ાનેટ પર પ�રપ @િસ9 ધ કરવા સાgંુ. 

         સહ"/- 

                                                                   (આર.બી.મકંોડ")  

            સ?ંDુત વાKણbજયકવેરા કિમશનર(કાયદા) 

                                                                 �જુરાત રા-ય,અમદાવાદ  


