ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રે શન કરવાની પ્રક્રિયા
(કૃપા કરી વેબ સાઇટ ઉપર અમારી રજીસ્ટ્રેશનની ગાઇડલાઇનનો સંદર્ભ મેળવવો)
જે વેપારીશ્રીઓ VAT/CST ના રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા સમજવા માંગતા હોય તેમણે નીચે મુજબના Steps
યાદ રાખવા
લલિંક પર ક્લલક કરો. e-Service -> e- Registration સાઇન અપ (Regular)
એક લલિંક ઉપલબ્ધ થશે : Area Code Guide તેના ઉપર કલીક કરો. આપના Business Place મુજબ Area Code
ને Confirm કરવા આ લલિંક ઉપર લલીક કરો.
ફોમભની તમામ વવગતો ર્યાભ બાદ Submit ઉપર લલીક કરવુ.ં વવગતો ર્યાભ બાદ આપને User ID મળશે.
આ User ID અને Password ના ઉપયોગથી પોટભલમાં Login થવુ.ં
ને ને થયા બાદ ડાબી બાજુ e-Service મેનબ
ુ ારમાં ઓનલાઇન Payment અને e- Registration માટેના Option હશે.
Login
આપ e- Payment for Registration ના Option મારફ્તે રજીસ્ટ્રેશન માટે ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરી શકશો.
જેમાં વવગતો ર્રી Submit કરવાથી Cyber Treasury Portal ઉપર જવાશે.
Payment અંગે યોગ્ય Option ને Select કરવાથી બેંકની વેબસાઇટ ઉપર જવાશે.
e-Registration માં બે Option હશે VAT રજીસ્ટ્રેશન અને CST રજીસ્ટ્રેશન, આ બે પૈકી કોઇ એક લલિંક ઉપર કલીક કરવાથી
રજીસ્ટ્રેશન ફોમન
ભ ી Link ઉપર જવાશે.
આ Link માં Annexure સાથેન ુ ં Registration Form 101 ને મેળવવા “ Download template for Registration” ઉપર લલીક
કરો.
Template માં વવગતો ર્યાભ બાદ Apply Online ઉપર લલીક કરવુ.ં

રજીસ્ટ્રેશન ફોમભમાં વવગતો ર્યાભ બાદ SRU Verification માટેની ફાઇલ્સને Upload કરવી.
જે તે SRU ના સહાયક વાલણજ્યયવેરા કવમશનરશ્રીના Log In માં Task ઉર્ો થશે.
આપના દ્વારા SRU ખાતે જરૂરી Documents ને દશાભવવાના રહેશે.
Documents Verification થયા બાદ Acknowledgement જનરે ટ થશે.
એક કામકાજના ક્રદવસમાં આપનો કામચલાઉ TIN જનરે ટ થશે.
ત્યાર બાદ અરજી Automatically CTI/CTO ના Log in માં Spot Visit માટે Forward થશે.
જે તે CTI/CTO દ્વારા Spot Visit ની કામગીરી પુણભ કરી Spot Visit Form ને Ok ની Remarks સાથે Final TIN જનરે શન માટે
Submit કરશે.
આ સમગ્ર કામગીરી Acknowledgement જનરે ટ થયાના ૩૦ ક્રદવસોમાં પુણભ કરવમાં આવશે.

Registration Flow
(Please also refer our Registration Guideline on Website)
If Dealer wants to know VAT/CST Registration Process, Please Remember Following Step:
Please click on link. e-services-> e-Registration Sign-up (Regular)

There will be one link available : Area code Guide Click here. Click on this link to Confirm area code as
per place of business.
Fill all form details and click on submit. You will get user id after submitting details.
Using this user id and password login in portal.
After login on the left side in e-service menu bar option for online payment and E-Registration.
You can do online payment for registration with using e-payment for registration option.
Here fill the data and submit. You will redirect to cyber treasury portal.

Select the appropriate option for payment and continue to bank website.
E-Registration is having two option VAT Registration and CST Registraion, If you click on any of these
link it will redirect you to the registration form.
In this link click on "Download template for Registration." To find Registration appication Form 101
with Annexures.
Fill in all the data in template than apply Online.
After submitting data in Registration form upload files for SRU verification.
Automatic Task gets Generated in concern Assistant Commissioner Log-in in SRU.
You may present required Documents to SRU (Special Registration Unit) .
After Complete Document Verification, Acknowledgement gets generated.
Provisional TIN gets generated in one working day.
Now application gets forwarded automatically to CTI/CTO login for spot Visit. (For identification of
Business Location)
Concern CTI/CTO has to complete spot and to submit spot visit form with remarks ok for final TIN
Generation.
All Procedure to be completed within 30 days from the date of Acknowledgement.

Spot Visit Checklist
Firm Name:
Ack No/TIN No :
1

Spot Visit Date

2

Name Of the Person Present

3

Designation

4

Phone No

5

Name Of Business

6

Nature Of Property

7

Address Of Business

8

Does the Board relevant to Business exist?

9

Is any other business activity noticed in the same premises?

10

Details of property

A.
B.
C.
D.

On the East
On the West
On the North
On the South

11

Type Of Business

12

Main Commodities de alt with

Code

13

Commodity Name

Plant & machinery List (In case of sec-21)

Other
Commodity

14

Electric supply service No & readings on the day of spot visit

15

Opinion about granting Registration certificate

