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અપડેટમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ બાબતો

અન.ુ

નાં. વવષય
૧ જીએસટી કાયદામાાં વર્ષ ૨૦૨ ૨નાાં સધુારાનુાં અમલીકરણ

(તા. ૦૧ /૧૦/૨૦૨ ૨થી અમલી)
૨ જીએસટી નનયમોમાાં કરવામાાં આવેલ સધુારા

(તા. ૦૧ /૧૦/૨૦૨ ૨થી અમલી)
૩ જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ નોટીફીકેશન અન્વયેની

અગત્યની જોગવાઇઓ (તા. ૦૧ /૧૦/૨૦૨ ૨થી અમલી)
૪ જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પરરપત્ર
૫ જીએસટી પોટષલ દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલ અપડેટ્સ





૧. જીએસટી કાયદામાાં વષષ ૨૦૨૨ના સધુારાનુાં
અમલીકરણ:

૧.૧ જીએસટી કાઉન્ન્સલની ૪૩મી અને ૪૫મી બેઠકની ભલામણોને આધારે કેન્ર
સરકાર દ્વારા પસાર કરવામાાં આવેલ The Finance Act, 2022 અને રાજ્ય સરકાર
દ્વારા પસાર કરવામાાં આવેલ ગજુરાત માલ અને સેવા વેરા (સધુારા) અનધનનયમ,
૨૦૨ ૨ની જોગવાઇઓનુાં અમલીકરણ:

 એક જ PAN હઠેળ એકથી વધુ નોંધણી નાંબર ધરાવતાાં Distinct person નાાં
કેશ લેજરમાાં integrated tax, central tax હઠેળની રકમ ટ્રાન્સફર કરી શકાય
તે માટે સીજીએસટી કાયદાની કલમ-૫૪(૧૦) ઉમેરતી The Finance Act,

2022 ની કલમ-૧ ૧૦(સી) ને તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨ ૨ થી અમલી બનાવવામાાં
આવી. [નોટીફેકેશન નાં. ૦૯/૨૦૨ ૨ -સેન્ટ્રલ ટેક્સ તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨ ૨ ]

 કે્રરડટનો ઉપયોગ કરવામાાં આવેલ હોય ત્યારે જ વ્યાજ વસલૂવા અંગે
સીજીએસટી કાયદામાાં પાશ્વાતવતી અસરથી (તા. ૦૧ /૦૭/૨૦૧૭ થી)
કલમ-૫૦(૩ ) ઉમેરતી Finance Act, 2022 ની કલમ-૧ ૧ ૧ ને તા.
૦૫/૦૭/૨૦૨ ૨થી અમલી બનાવવામાાં આવી. [નોટીફેકેશન નાં. ૦૯/૨૦૨૨-
સેન્ટ્રલ ટેક્સ તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨૨]

 Finance Act, 2022 ની બાકીની કલમો તેમજ ગજુરાત માલ અને સેવા વેરા
(સધુારા) અનધનનયમ, ૨૦૨ ૨ની તમામ કલમોને તા. ૦૧ /૧૦/૨૦૨ ૨ થી
અમલી બનાવવામાાં આવી. [નોટીફીકેશન નાં. ૧૮/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ]
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https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/234693.pdf
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/GST_Corner/GST_Menu/GST_Act/The Gujarat Goods and Services Tax (Amendment) Act No.8 of 2022.pdf
https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009412/ENG/Notifications
https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009412/ENG/Notifications
https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009513/ENG/Notifications
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/NOTI/N-18-2022-ST.pdf


 

૧. ૨  તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૨થી અમલી બનતી ગજુરાત માલ અને સેવા વેરા (સધુારા) 
અધધધનયમ, ૨૦૨૨ ની જોગવાઇઓ:  

અન.ુ 

ન.ં 

કલમ હાલની જોગવાઇ કાયદામા ંકરવામા ંઆવેલ સધુારો સધુારાનો હતે ુ

૧. - - સરકાર દ્વારા જારી કરવામાાં આવલે 

નોટીફીકેશન નાં. ૧૮/૨૦૨૨-સ્ટેટ 

ટેક્સથી  કાયદામાાં સધુારા અંગેની 
કલમો તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૨ થી 
અમલમાાં આવે છે. 

-  

૨. 

 

૧૬ (૨) કલમ ૧૬ માાં રીસીપીઅન્ટ દ્વારા 
ટેક્ષ કે્રડિટની રકમ ક્લઈેમ કરવા 
સબાંધધત પાત્રતા અને શરતો છે.     

કલમ ૧૬ (૨) મા ં નવી ક્લોઝ 

(બીએ) ઉમેરવામા ંઆવી: 
પેટા-કલમ (૨) માાં ક્લોઝ (બીએ) 

ઉમેરવાથી, કલમ-૩૮ હઠેળ જાણ 

કરવામાાં આવેલ હોય તેવી 
પ્રધતબાંધધત રકમની ટેક્ષ કે્રડિટ 

રીસીપીઅન્ટ મેળવી શકશે નડહ.   

સધુારેલ કલમ-૩૮ હઠેળ 

રીસીપીઅન્ટન ે ટેક્ષ 

કે્રડિટની રકમની જાણ 

કરવામાાં આવશે. આ ટેક્ષ 

કે્રડિટની રકમ પૈકી 
પ્રધતબાંધધત કરેલ રકમની 
ટેક્ષ કે્રડિટ રીસીપીઅન્ટ 



 

મેળવી શકશે નડહ – આ 

જોગવાઈનાાં અમલીકરણ 

માટે આવો સધુારો જરૂરી 
છે.  

૧૬ (૨) (સી) કલમ-૪૧ અન ે કલમ-૪૩એ ની 
જોગવાઇને આધીન, વેરાની 
ચકૂવણી થયેલ ન હોય તેવી 
રકમની ટેક્ષ કે્રડિટ કરદાતાન ે

મળવાપાત્ર નથી.  
વર્ષ ૨૦૧૮ માાં કાયદામાાં કરવામાાં 
આવેલ સધુારાથી કલમ-૪૧ ની 
સાથ-ેસાથે “કલમ-૪૩એ” નો 
ઉમેરો કરવામાાં આવેલ. આ 

કલમનુાં અમલીકરણ થયેલ ન 

હત ુાં.  

ક્લોઝ (સી) માાંથી “કલમ-૪૩એ” 

શબ્દો દૂર કરવામાાં આવે છે.  

કલમ-૪૩એ રદ કરવાથી 
તેનો સાંદર્ષ દૂર કરવો જરૂરી 
છે. 

 



 

૧૬ (૪) જે-તે નાણાાંકીય વર્ષ પણૂષ થયા 
પછીના સપ્ટેમ્બર માસના 
પત્રકની ધનયત તારીખ અથવા 
તે નાણાાંકીય વર્ષના  વાધર્િક 

પત્રકની ધનયત તારીખ - બ ે

માાંથી જે વહલેુાં હોય ત્યાર બાદ 

ઇનવોઇસ કે િેબબટ નોટની સાથ ે

સાંકળાયલે વેરાની રકમની ટેક્ષ 

કે્રડિટ મળેવી શકાશે નહીં. 

જે-તે નાણાાંકીય વર્ષ પણૂષ થયા 
પછીના નવેમ્બર મડહનાની ૩૦મી 
તારીખ અથવા તે નાણાાંકીય વર્ષના  
વાધર્િક પત્રકની ધનયત તારીખ - બે 
માાંથી જે વહલેુાં હોય ત્યાર બાદ 

ઇનવોઇસ કે િેબીટ નોટની સાથ ે

સાંકળાયલે વેરાની રકમની ટેક્ષ 

કે્રડિટ મેળવી શકાશે નહીં તે અંગે 

સધુારો કરવામાાં આવ્યો. 

આ સધુારાથી કરદાતાન ે

ઇનવોઇસ / િેબબટ નોટમાાં 
સધુારા માટે વધ ુ એક 

માસનો સમય  મળી રહશેે. 
આ સધુારાથી કરદાતાને 

ફાયદો થશે. 

૩. ૨૯ (૨) (બી) કલમ ૨૯ માાં નોંધણી સસ્પેન્િ કે 

રદ કરવા સબાંધધત જોગવાઈઓ 

છે.     

કોમ્પોઝીશન હઠેળના કરદાતા 
સતત ત્રણ ટેક્સ ધપડરયિ માટે 

પત્રકો રજુ ન કરે તો તેમની 
નોંધણી રદ કરવાની જોગવાઈ છે 

આવાાં કરદાતા દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 
માટેનુાં પત્રક રજુ કરવાની ધનયત 

તારીખથી ત્રણ માસથી વધ ુ

સમયમાાં આવુાં પત્રક રજુ કરવામાાં 
ન આવે તો તેની નોંધણી રદ કરવા 
બાબતે સધુારો કરવામાાં આવ્યો. 

કોમ્પોઝીશન હઠેળના 
કરદાતાઓએ ધત્રમાધસકની 
જગ્યાએ વાધર્િક પત્રક રજુ 

કરવાનુાં થાય છે. આથી 
આવો સધુારો જરૂરી છે.   



 

(હાલ આવા કરદાતાએ વાધર્િક 

પત્રક ફાઈલ કરવાનાાં થાય છે).  

૨૯ (૨) (સી) કોમ્પોઝીશન ધસવાયના અન્ય 

કરદાતા સતત છ માસ માટે 

પત્રકો રજુ ન કરે તો નોંધણી રદ 

કરવાની જોગવાઈ છે.  

કરદાતાનો નોંધણી નાંબર રદ 

કરવા માટે પત્રક કસરૂનો (પત્રક 

રજુ ન કરવાનો) સમયગાળો 
ધનયમોથી નક્કી કરી શકાય તેવી 
જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવી.   

કોમ્પોઝીશન ધસવાયના 
અન્ય કરદાતાઓએ માધસક 

/ ધત્રમાધસક પત્રકો રજુ 

કરવાનાાં થાય છે. જે ધ્યાન ે

લેતા, પત્રક કસરૂનો 
સમયગાળો ધનયમોથી 
નક્કી થાય તેવી સગુમતા 
(flexibility) જાળવવા માટે 

આ સધુારો જરૂરી છે.    

૪. ૩૪ (૨) જે-તે નાણાાંકીય વર્ષ પણૂષ થયા 
પછીના સપ્ટેમ્બર માસના 
પત્રકની ધનયત તારીખ અથવા 
તે નાણાાંકીય વર્ષના  વાધર્િક 

પત્રકની ધનયત તારીખ - બ ે

માાંથી જે વહલેુાં હોય ત્યાર સધુીમાાં 

જે-તે નાણાાંકીય વર્ષ પણૂષ થયા 
પછીના નવેમ્બર મડહનાની ૩૦મી 
તારીખ અથવા તે નાણાાંકીય વર્ષના 
વાધર્િક પત્રકની ધનયત તારીખ - બે 
માાંથી જે વહલેુાં હોય ત્યાર સધુીમાાં 

આ સધુારાથી કરદાતાને 

ફાયદો થશે, કેમ કે તેને 

કે્રડિટ નોટની ધવગતો રજુ 

કરવા માટે વધ ુ એક 

માસનો સમય  મળશ.ે 



 

સપ્લાયર કે્રડિટ નોટની ધવગતો 
રજુ કરી શકે છે. 

 

કે્રડિટ નોટની ધવગતો રજુ કરી શકે 

તે માટેનો સધુારો કરવામાાં આવ્યો. 

૫. ૩૭ (૧) કલમ-૩૭ નોંધાયલે કરદાતા 
દ્વારા આઉટવિષ સપ્લાયની 
ધવગતો રજુ કરવા સબાંધધત છે.  

કરદાતાએ જે-તે ટેક્ષ ધપડરયિ 

પણૂષ થયા  પછીના માસની ૧૦મી 
તારીખ સધુીમાાં  આઉટવિષ 
સપ્લાયની ધવગતો (GSTR-1) 

માાં રજુ કરવા અંગેની તેમજ આ 

ધવગતોની રીસીપીઅન્ટને જાણ 

કરવા અંગેની જોગવાઇ છે.  

કરદાતા દ્વારા આઉટવિષ સપ્લાયની 
ધવગતો રજુ કરવા તેમજ 

રીસીપીઅન્ટને તેની જાણ કરવા 
માટેની – “શરતો અને પ્રધતબાંધો” 

ધનયમોથી નક્કી કરી શકાય તવેો 
સધુારો કરવામાાં આવ્યો.  

કરદાતાએ આઉટવિષ 
સપ્લાયની ધવગતો રજુ 

કરવા (FORM GSTR-1 

માાં) તેમજ રીસીપીઅન્ટન ે

આ ધવગતો FORM GSTR-

2A / 2B માાં  જાણ કરવા 
માટેની “શરતો અન ે

પ્રધતબાંધો” ધનયમોથી નક્કી 
થશે.  
આ પ્રકારની જોગવાઈ 

કરવા માટે આવો સધુારો 
જરૂરી છે. 

પ્રથમ પ્રોધવઝો મજુબ પછીના 
માસની ૧૧ થી ૧૫મી તારીખ 

પ્રથમ પ્રોધવઝોને રદ કરવામાાં 
આવ્યો. 

પત્રક ફાઈલ કરવા માટેની 
નવી પ્રણાલીમાાં સપ્લાયર 



 

સધુીમાાં આઉટવિષ સપ્લાયની 
ધવગતો રજુ કરી શકાતી નથી. 

અને રીસીપીઅન્ટ વચ્ચ ે

Two -way 

communication System 

જરૂરી ન હોવાથી આ 

પ્રોધવઝો જરૂરી નથી.   
૩૭ (૨) કરદાતાને communicate 

કરવામાાં આવલે ઇનવિષ 
સપ્લાયની ધવગતો તણેે ૧૫મી 
તારીખથી ૧૭મી તારીખ સધુીમાાં 
સ્વીકાર કે અસ્વીકાર કરવાની 
રહશેે. 

પેટા-કલમ (૨) ન ે રદ કરવામાાં 
આવી. 

પત્રક ફાઈલ કરવા માટેની 
નવી પ્રણાલીમાાં સપ્લાયર 

અને રીસીપીઅન્ટ વચ્ચ ે

Two -way 

communication System 

જરૂરી ન હોવાથી આ પેટા-
કલમ જરૂરી નથી.   

૩૭ (૩) કરદાતાએ રજુ કરેલ આઉટવિષ 
સપ્લાયની ધવગતો કે જેનુાં 
મેળવણુાં કલમ-૪૨ કે ૪૩ હઠેળ 

થતુાં ન હોય ત્યારે તેવી ધવગતો 
અંગે ભલૂ-સધુારણા કરી, જો 
આવા વ્યવહારો બાબતે વરેો 

આ પેટા-કલમમાાં કલમ-૪૨ અન ે

૪૩ નો સાંદર્ષ દૂર કરવામાાં આવ્યો. 
 

 

 

 

કલમ-૪૨ અને ૪૩ ને રદ 

કરવા પાત્ર હોવાથી તેનો 
સાંદર્ષ દૂર કરવો જરૂરી છે. 

 

 

  



 

અને વ્યાજ  ર્રવાપાત્ર હોય તો 
તે ર્રવા સબાંધધત જોગવાઇ છે.  

પ્રથમ પ્રોધવઝો હઠેળ જે-ત ે

નાણાાંકીય વર્ષ પણૂષ થયા પછીના 
સપ્ટેમ્બર માસના પત્રક (GSTR-

3B) ની ધનયત તારીખ અથવા ત ે

નાણાાંકીય વર્ષના વાધર્િક 

પત્રકની ધનયત તારીખ – આ બે 
માાંથી જે વહલેુાં હોય ત્યાર બાદ 

ભલૂ-સધુારણા કરી શકાય નડહ. 

જે-તે નાણાાંકીય વર્ષ પણૂષ થયા 
પછીના નવેમ્બર મડહનાની ૩૦મી 
તારીખ અથવા તે નાણાાંકીય વર્ષના  
વાધર્િક પત્રકની ધનયત તારીખ-બ ે

માાંથી જે વહલેુાં હોય ત્યાર બાદ 

ભલૂ-સધુારણા થઇ શકે નહીં તેવી 
જોગવાઈ દાખલ કરવા પ્રથમ 

પ્રોધવઝોમાાં સધુારો કરવામાાં 
આવ્યો. 

આ સધુારાથી કરદાતાને 

ફાયદો થશે, કેમ કે તેને 

ઇનવોઇસ / િેબબટ નોટમાાં 
સધુારા માટે વધ ુ એક 

માસનો સમય  મળી રહશેે.   

૩૭ (૪) - નવી પેટા-કલમ (૪) ઉમેરવામાાં 
આવી: આ જોગવાઈથી- 
 અગાઉના કોઇ પણ ટેક્સ 

ધપડરયિ માટે આઉટવિષ 
સપ્લાયની ધવગતો રજુ 

કરવાની બાકી હોય તો કરદાતા 

આઉટવિષ સપ્લાયની 
ધવગતો (FORM GSTR-1) 

ક્રધમક (sequential) રજુ 

કરવા માટે આવી જોગવાઇ 

જરૂરી છે. 



 

વતષમાન ટેક્સ ધપડરયિની આવી 
ધવગતો રજુ કરી શકશે નડહ. 

 આમ છતાાં, પ્રોધવઝો હઠેળ 

સરકાર દ્વારા કાઉન્ન્સલની 
ર્લામણોને આધારે ક્લાસ ઓફ 

પસષન્સ નક્કી કરી શકાશે જેઓ 

આઉટવિષ સપ્લાયની ધવગતો 
રજુ કરી શકે.   

૬. ૩૮ કલમ-૩૮ નોંધાયેલ કરદાતા 
દ્વારા ઇનવિષ સપ્લાયની ધવગતો 
રજુ કરવા સબાંધધત છે.  

 

 

હાલની કલમ-૩૮ ને બદલ ે નવી 
કલમ ઉમેરવામાાં આવી. આ નવી 
કલમ ઇનવિષ સપ્લાય અન ે ટેક્ષ 

કે્રડિટની ધવગતો communicate 

કરવા સબાંધધત છે, જેમાાં.-  
 સપ્લાયરે કલમ-૩૭ હઠેળ રજુ 

કરેલ આઉટવિષ સપ્લાયની 
ધવગતો તેમજ ધનયમોથી નક્કી 
કરેલ અન્ય સપ્લાયની ધવગતો 

પત્રક ફાઈલ કરવા માટેની 
નવી પ્રણાલીમાાં સપ્લાયર 

અને રીસીપીઅન્ટ વચ્ચ ે

Two -way 

communication System 

જરૂરી ન હોવાથી અને  
રીસીપીઅન્ટને ઇનવિષ 
સપ્લાયની ધવગતો તમેજ 

ટેક્ષ કે્રડિટનુાં સ્ટેટમેન્ટ 

ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે 



 

અને ટેક્ષ કે્રડિટની ધવગતો 
દશાષવત ુાં auto-generated  

સ્ટેટમેન્ટ નક્કી કરવામાાં આવ ે

તેવી શરતો અને પ્રધતબાંધોન ે

આધધન રીસીપીઅન્ટન ે

ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવશે.  
 ટેક્ષ કે્રડિટની ધવગતો દશાષવતા 

auto-generated સ્ટેટમેન્ટમાાં 
નીચે જણાવેલ ધવગતો હશે: 

(એ) ઇનવિષ સપ્લાયની ધવગતો, કે 

જેના સબાંધધત ટેક્ષ કે્રડિટ 

રીસીપીઅન્ટ મેળવી શકશ,ે અને  
(બી) સપ્લાયની ધવગતો, કે જેના 
સબાંધધત ટેક્ષ કે્રડિટ રીસીપીઅન્ટ 

આંધશક/સાંપણૂષપણે મળેવી શકશ ે

નડહ:  

ઉપરાાંત આ કલમ  હઠેળની 
જોગવાઈઓ ધનયમોથી 
નક્કી કરવા માટે  સધુારો 
આવશ્યક છે.  



 

(i) નોંધણી મેળવ્યા બાદ ધનયમોથી 
નક્કી કરવામાાં આવ ે તેટલા 
સમયમાાં સપ્લાયર દ્વારા રજુ 

કરેલ સપ્લાયની ધવગતો; 
(ii) સપ્લાયરે વેરો ચકૂવવામાાં 

કસરૂ કરેલ હોય અને આવો 
કસરૂ ધનયમોથી નક્કી કરવામાાં 
આવે તટેલા ટેક્સ ધપડરયિ 

સધુી ચાલ ુહોય; 

(iii)સપ્લાયરે આઉટવિષ 
સપ્લાયની ધવગતોન ે આધારે 

ચકૂવવાપાત્ર વેરો, ધનયમોથી 
નક્કી કરવામાાં આવ ે તેટલા 
સમય અને મયાષદામાાં, ખરેખર 

ચકૂવલે વરેા કરતાાં વધતો 
હોય; 



 

(iv) સપ્લાયર દ્વારા મેળવેલ ટેક્ષ 

કે્રડિટની રકમ ઉક્ત કલોઝ (એ) 

હઠેળ મળવાપાત્ર ટેક્ષ કે્રડિટની 
રકમ કરતાાં, ધનયમોથી નક્કી 
કરવામાાં આવે તેટલા સમય 

અને મયાષદામાાં, વધતી હોય; 

(v)કલમ-૪૯ (૧૨) હઠેળ 

ઇલેક્રોધનક કેશ લેજરન ેિેબબટ 

કરીને શરતો પ્રમાણ ે

ચકૂવવાની થતી (દા.ત. ૧% 

રકમ) રકમ  સપ્લાયર દ્વારા 
ચકૂવવામાાં ન આવ;ે અથવા 

(vi) ધનયમો દ્વારા નક્કી કરવામાાં 
આવે તેવી વ્યન્ક્તઓએ રજુ 

કરેલ સપ્લાયની ધવગતો.  
૭. ૩૯ (૫) કલમ ૩૯ નોંધાયેલ કરદાતા દ્વારા 

પત્રક ફાઈલ કરવા સબાંધધત છે. 

આવાાં વ્યન્ક્તએ કેલેન્િર માસ પણૂષ 
થયાના ૧૩ ડદવસ અથવા 

રીસીપીઅન્ટને કલમ-૩૮ 

અનસુાર ઉપલબ્ધ થનાર 



 

આ કલમની પેટા-કલમ (૫) 

અનસુાર બબન-ધનવાસી વેરાપાત્ર 

વ્યન્ક્ત (NRTP) દ્વારા કેલેન્િર 

માસ પણૂષ થયાના ૨૦ ડદવસ 

અથવા કલમ ૨૭(૧) અનસુાર 

નોંધણી માટેનો સમયગાળો પણૂષ 
થયાના ૭ ડદવસ – આ બે માાંથી 
જે  વહલેુાં હોય ત્યાર સધુીમાાં 
પત્રક રજુ કરવાનાાં રહ ેછે.  

નોંધણીનો સમયગાળો પણૂષ થયાના 
૭ ડદવસ – આ બે માાંથી જે વહલેુાં 
હોય ત્યાર સધુીમાાં પત્રક રજુ કરવા 
અંગે સધુારો કરવામાાં આવ્યો. 

auto-generated  સ્ટેટમેન્ટ 

FORM GSTR-2B માાં 
તમામ ધવગતો ઉપલબ્ધ 

થઈ શકે તે બાબતન ેધ્યાન ે

રાખીને આવો સધુારો 
આવશ્યક છે. 

૩૯ (૭) પેટા-કલમ (૧) ના પ્રોધવઝો હઠેળ 

ધત્રમાધસક પત્રક (QRMP) રજુ 

કરનાર કરદાતાએ ધનડદિષ્ટ 

કરવામાાં આવે તેવી રીતે વેરાની 
ચકૂવણી કરવાની જોગવાઇ છે.   

હાલનાાં પ્રોધવઝોને બદલ ે નવો  
પ્રોધવઝો ઉમરેવામાાં આવી, જેન ે

ધ્યાને લેતાાં ધત્રમાધસક પત્રક 

(QRMP) રજુ કરનાર કરદાતાએ 

ધનયમોથી નક્કી કરેલ ફોમષમાાં, 
સમય-મયાષદામાાં અને રીત પ્રમાણ ે

નીચે મજુબ રકમ ચકૂવવાની રહશે:ે 

હાલમાાં કલમ-૧૪૮ મજુબ 

ખાસ પ્રડક્રયા (special 

procedure) હઠેળ વેરો 
ચકૂવવા અંગેની જોગવાઇ 

છે, જેનો હવે કાયદાની 
જોગવાઈમાાં જ સમાવેશ 

કરવા માટે આ સધુારો 
આવશ્યક છે.  



 

(અ) ઇનવિષ-આઉટવિષ સપ્લાયની 
ધવગતો, મેળવેલ કે્રડિટ તેમજ અન્ય 

ધવગતોને આધારે માસ દરમ્યાન 

ચકૂવવાપાત્ર વરેા જેટલી રકમ; 

અથવા 
(બ) ઉપર ક્લોઝ (અ) પ્રમાણ ે

ર્રવાપાત્ર રકમન ે બદલે, શરતો 
અને પ્રધતબાંધોને આધધન ધનયમો 
દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે તેટલી 
રકમ.         

૩૯ (૯) કલમ-૩૭ અને ૩૮ ની 
જોગવાઇઓને આધધન, પત્રકો 
રજુ કયાષ બાદ કોઇ ક્ષધત / ભલૂ 

કરદાતાનાાં ધ્યાન ે આવે તો ત ે 

આવી ભલૂ પત્રકમાાં સધુારી શકે 

છે.  

અત્રે “કલમ-૩૭ અને ૩૮ ની 
જોગવાઇઓને આધધન” –આ શબ્દો 
દૂર કરવામાાં આવ્યાાં. 

કલમ-૩૭ અને ૩૮ માાં 
કરવામાાં આવેલ સધુારાન ે

ધ્યાને લેતાાં આ સધુારો 
જરૂરી છે.  



 

પ્રોધવઝો હઠેળ જે-તે નાણાાંકીય 

વર્ષ પણૂષ થયા પછીના સપ્ટેમ્બર 

માસના પત્રક (GSTR-3B) ની 
ધનયત તારીખ અથવા ત ે

નાણાાંકીય વર્ષના  વાધર્િક 

પત્રકની ધનયત તારીખ – આ બે 
માાંથી જે વહલેુાં હોય ત્યાર પછી 
કોઇ ભલૂ-સધુારણા કરી શકાય 

નડહ. 

જે-તે નાણાાંકીય વર્ષ પણૂષ થયા 
પછીના નવેમ્બર મડહનાની ૩૦મી 
તારીખ અથવા તે નાણાાંકીય વર્ષના  
વાધર્િક પત્રકની ધનયત તારીખ – 

આ બે માાંથી જે વહલેુાં હોય પછી કોઇ 

ભલૂ-સધુારણા કરી શકાય નડહ, તે 
પ્રમાણે પ્રોધવઝોમાાં સધુારો કરવામાાં 
આવ્યો. 

આ સધુારાથી કરદાતાન ે

પત્રકમાાં ભલૂ-સધુારણા 
માટે વધ ુ એક માસનો 
સમય  મળી રહશે.ે 

આ સધુારાથી કરદાતાને 

ફાયદો થશે. 

૩૯ (૧૦) કરદાતાએ અગાઉના કોઇ પણ 

ટેક્સ ધપડરયિ માટે પત્રકો ફાઈલ 

કરેલ નહીં હોય તો ત ેવતષમાન 

ટેક્સ ધપડરયિનુાં પત્રક ફાઈલ કરી 
શકતા નથી.  

આ પેટા-કલમમાાં નીચે મજુબ 

સધુારો કરવામાાં આવ્યો: 
 કરદાતાએ અગાઉના કોઇ પણ 

ટેક્સ ધપડરયિ માટે પત્રકો 
ફાઈલ કરેલ નહીં હોય કે કલમ-

૩૭ અનસુાર આઉટવિષ 
સપ્લાયની ધવગતો ફાઈલ કરેલ 

નહીં હોય તો તે વતષમાન ટેક્સ 

જે-તે ટેક્ષ ધપડરયિનુાં પત્રક 

ફાઈલ કરતાાં પહલેાાં 
આઉટવિષ સપ્લાયની 
ધવગતો દશાષવત ુાં સ્ટેટમેન્ટ 

(FORM GSTR-1) રજુ 

કરવાનુાં ફરજજયાત 

બનાવવા માટે આ 

જોગવાઇ જરૂરી છે.  



 

ધપડરયિનુાં પત્રક ફાઈલ કરી 
શકશે નડહ. 

 આ પેટા-કલમમાાં પ્રોધવઝો 
ઉમેરી, સરકાર કાઉન્ન્સલની 
ર્લામણોન ે આધારે 

નોડટફીકેશન દ્વારા કોઈ 

નોંધાયેલ કરદાતાને કે 

કરદાતાઓનાાં સમહુને જરૂરી 
શરતોને આધધન, તેમણ ે

અગાઉનાાં સમયગાળા માટેનાાં 
પત્રક કે સ્ટેટમેન્ટ ફાઈલ કરેલ 

ન હોવા  છતાાં વતષમાન ટેક્સ 

ધપડરયિનુાં પત્રક ફાઈલ 

કરવાની માંજુરી આપી શકશે. 



 

૮. ૪૧ (૧) કલમ-૪૧ નોંધાયેલ કરદાતા 
દ્વારા ટેક્ષ કે્રડિટ ક્લઈેમ કરવા 
બાબતની અને તનેો કામચલાઉ 

સ્વીકાર (provisional 

acceptance) કરવા બાબતની છે.   

હાલની કલમ-૪૧ ને બદલ ે નવી 
કલમ ઉમેરવામાાં આવી.આ નવી 
કલમનુાં શીર્ષક બદલીન ેટેક્ષ કે્રડિટ 

અવેઈલ (Availment of credit)  

કરવામાાં આવ્્ુાં. પેટા-કલમ (૧) 

અનસુાર કરદાતા ધનયમોથી નક્કી 
કરેલ શરતો અન ે પ્રધતબાંધોન ે

આધધન, પત્રકમાાં ટેક્ષ કે્રડિટની 
રકમ મળેવવા હક્ક્દાર બની શકે 

તેવી જોગવાઇ કરવામાાં આવી. 

ટેક્ષ કે્રડિટની રકમ 

કામચલાઉ રીતે મેળવવા 
બાબતનો ખ્યાલ દૂર કરવા 
માટે આવો સધુારો 
આવશ્યક.    

૪૧ (૨) સ્વ-આકારેલ કે્રડિટનો ઉપયોગ 

માત્ર પત્રકે દશાષવેલ સ્વ-

આકારેલ વેરાની ચકૂવણી માટેજ 

થઇ શકે છે. 

પેટા-કલમ (૨) અનસુાર:  

 નોંધાયેલ કરદાતાએ જે 

સપ્લાયની ટેક્ષ કે્રડિટ પત્રકમાાં 
મેળવેલ હોય તનેા પર 

સપ્લાયરે વેરો ચકૂવલે ન હોય 

ત્યારે તેણે (રીસીપીઅન્ટે) પોત ે 

કરદાતાએ ક્લેઈમ કરેલ 

ટેક્સ કે્રડિટનો ઉપયોગ 

પત્રકમાાં દશાષવેલ વેરાકીય 

જવાબદારી (Output tax 

liability) સામે  કરવા 
બાબતની જોગવાઈ કલમ-



 

મેળવેલ ટેક્ષ કે્રડિટની રકમન ે

વ્યાજ સડહત ડરવસષ કરવાની 
રહશેે.  

 આ પેટા-કલમનાાં પ્રોધવઝો 
અનસુાર જ્યારે સપ્લાયર દ્વારા 
વ્યાજ સડહત વરેાની રકમની 
ચકૂવણી કરવામાાં આવ ે ત્યારે 

રીસીપીઅન્ટ આવાાં સપ્લાય પર 

ડરવસષ કરેલ ટેક્ષ કે્રિીટની રકમ 

પનુ: મેળવી શકશે.   

૪૯ માાં હોવાથી હાલની 
જોગવાઈની જરૂર નથી.  
અગાઉ કલમ-૪૨ અન ે૪૩ 

હઠેળ કે્રડિટ ડરવસષ કરવાની 
જોગવાઈ હતી. આ સધુારા 
અનસુાર કલમ-૪૨ અન ે

૪૩ રદ કરવાપાત્ર હોવાથી 
આ સધુારો જરૂરી છે.    

૯. ૪૨ કલમ-૪૨ અનસુાર રીસીપીઅન્ટ 

દ્વારા રજુ કરવામાાં આવતી 
ઇનવિષ સપ્લાયની ધવગતોનુાં 
સપ્લાયર દ્વારા રજુ કરવામાાં 
આવતી આઉટવિષ સપ્લાયની 
ધવગતો સાથે મેળવણુાં, ટેક્ષ કે્રડિટ 

ડરવસષ કરવી અને આવી ડરવસષ 

કલમને રદ કરવામાાં આવી. કલમ-૪૧ માાં થતાાં સધુારા 
તેમજ કલમ-૧૬ (૨) (એએ) 

ને ધ્યાને લેતાાં હવ ે

રીસીપીઅન્ટ અન ે

સપ્લાયર વચ્ચેનાાં 
વ્યવહારોનુાં મેળવણુાં થશ ે

નહીં. સપ્લાયર દ્વારા 



 

કરેલ ટેક્ષ કે્રડિટની રકમ પનુ: 

ક્લેઈમ કરવા સાંબાંધધત જોગવાઈ 

છે.  

આઉટવિષ સપ્લાયની જે 

ધવગતો રજુ કરવામાાં આવ ે

તે વ્યવહારો પરુતી જ ટેક્ષ 

કે્રડિટ રીસીપીઅન્ટ મળેવી 
શકાશે. આથી, આ કલમ 

હવે જરૂરી રહતેી નથી.   
૪૩ સપ્લાયર દ્વારા ઈસ્્ ુ કરવામાાં 

આવતી કે્રડિટ નોટથી તેની 
વેરાકીય જવાબદારીમાાં કરેલ 

ઘટાિાનુાં રીસીપીયન્ટ દ્વારા 
ક્લેઈમ કરવામાાં આવેલ ટેક્ષ 

કે્રડિટનાાં ઘટાિા  સાથ ેમેળવણુાં, 
વેરાકીય જવાબદારીમાાં કરેલ 

ઘટાિાને ડરવસષ કરવા અને પનુ: 

તેનો દાવો કરવા સાંબાંધધત 

જોગવાઈ. 

કલમને રદ કરવામાાં આવી. સપ્લાયર દ્વારા વેરાકીય 

જવાબદારીમાાં થયેલ 

ઘટાિાની ધવગતોને આધારે 

રીસીપીઅન્ટ દ્વારા ક્લઈેમ 

કરવાની થતી ધવગતોમાાં 
પણ આપોઆપ ઘટાિો 
થશ,ે આથી, હવે આ કલમ 

જરૂરી રહતેી નથી.   



 

૪૩એ નોંધાયેલ કરદાતા દ્વારા પત્રકો 
રજુ કરવા અને કે્રડિટ મેળવવા 
અંગેની પ્રડક્રયા સાંબાંધધત 

જોગવાઈ કરવામાાં આવેલ. 

આ જોગવાઈઓનુાં અમલીકરણ 

થયેલ ન હત ુાં.    

કલમને રદ કરવામાાં આવી. કલમ-૧૬ (૨) માાં ઉમેરેલ 

ક્લોઝ (બીએ), કલમ-૩૭, 

કલમ-૩૮ અને કલમ-૪૧ 

માાં થયેલ ફેરફારોને ધ્યાન ે

લેતાાં, હવે આ કલમની 
જરૂર રહતેી નથી.  

૧૦. ૪૭ (૧) કલમ-૪૭ હઠેળ લેટ ફી 
આકારવાની જોગવાઈ છે.  

પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કલમ-૩૭, 

૩૮, ૩૯ અને ૪૫ ની જોગવાઈ 

અનસુારનાાં પત્રકો / સ્ટેટમેન્ટ 

મોિા ફાઈલ કરવા બદલ લેટ ફી 
વસલૂવાની જોગવાઈ છે.   

પ્રવતષમાન જોગવાઈમાાં કલમ-૩૭, 

૩૯ અને ૪૫ ઉપરાાંત “કલમ-૫૨” 

નો ઉલ્લેખ ઉમેરવા માટે અન ે

“કલમ-૩૮” નો સાંદર્ષ દૂર કરવામાાં 
આવ્યો. 

અત્રે કલમ-૫૨ નો ઉલ્લેખ 

ન હોવાથી ઈ કોમસષ દ્વારા 
પત્રક GSTR-8 મોિા 
ફાઈલ કરવા બદલ લટે ફી 
વસલૂી શકાતી નથી. 
તેમની પાસથેી ફી વસલુવા 
આ સધુારો આવશ્યક છે. 

વધમુાાં, પત્રક ફાઈલ કરવા 
માટેની નવી જોગવાઈ 

અનસુાર કરદાતાએ કલમ-

૩૮ હઠેળ સ્ટેટમેન્ટ રજુ 



 

કરવાનુાં રહતે ુાં નથી. આથી 
સધુારામાાં તનેો ઉલ્લેખ 

આવશ્યક છે.   

૧૧. ૪૮ (૨) કલમ-૪૮ માાં ટેક્ષ પ્રેક્ક્ટશનરન ે

લગતી જોગવાઈ છે.  

પેટા-કલમ (૨) હઠેળ નોંધાયેલ 

કરદાતા દ્વારા કલમ-૩૭, ૩૮, ૩૯, 

૪૪ અને ૪૫ હઠેળનાાં પત્રકો / 

સ્ટેટમેન્ટ રજુ કરવા માટે 

જીએસટી પ્રેક્ટીશનસષન ે

ઓથોરાઇઝ કરી શકાય છે. 

આ પેટા-કલમમાાંથી “કલમ-૩૮ 

હઠેળ ખરીદીને (ઈનવિષ સપ્લાય) 

લગતુાં સ્ટેટમેન્ટ” શબ્દો દૂર કરવા 
માટે જોગવાઇમાાં ફેરફાર કરવામાાં 
આવ્યો. 

હાલ પત્રક ફાઈલ કરવા 
માટેની નવી જોગવાઈ 

અનસુાર કરદાતાએ કલમ-

૩૮ હઠેળ સ્ટેટમેન્ટ રજુ 

કરવાનુાં રહતે ુાં નથી, તેથી 
આ સધુારો કરવો આવશ્યક 

છે.  

૧૨. ૪૯(૨) કલમ-૪૯ વેરો, વ્યાજ, દંડ અને 

અન્ય રકમની ચકુવણીને લગતી 
છે:  

આ કલમની પેટા-કલમ (૨) માાં, 
કરદાતાએ પત્રકમાાં આકારેલ 

ટેક્સ કે્રડિટની રકમને કલમ-૪૧ 

પેટા-કલમમાાંથી “કલમ-૪૩એ” 

શબ્દો દૂર કરવામાાં આવ્યાાં. 
કલમ-૪૩એ ન ે રદ 

કરવાથી તેનો સાંદર્ષ દૂર 

કરવો જરૂરી. 
 



 

અને ૪૩એ અનસુાર ઇલેક્રોધનક 

કે્રડિટ લેજરમાાં જમા કરવાની 
જોગવાઇ છે.  

વર્ષ ૨૦૧૮ માાં   કાયદામાાં 
કરવામાાં આવલે સધુારાથી 
કલમ-૪૧ ની સાથે-સાથે કલમ-

૪૩એ નો પણ ઉલ્લેખ કરવામાાં 
આવેલ. કલમ-૪૩એ નુાં 
અમલીકરણ બાકી હત ુાં. 

૪૯(૪) પેટા-કલમ (૪) અનસુાર, 

ધનયમોથી નક્કી કરવામાાં આવ ે

તેવી રીતે અને તેવી  શરતોન ે

આધધન કે્રડિટ લજેરમાાં રહલે 

રકમનો ઉપયોગ વેરાની 
ચકૂવણી માટે કરી શકાય છે.     

ધનયમોથી નક્કી કરવામાાં આવ ે

તેવી રીત ે અને  તવેી  શરતો 
ઉપરાાંત “પ્રધતબાંધોને આધધન” 

કે્રડિટ લેજરમાાં રહલે રકમનો 
ઉપયોગ વેરાની ચકૂવણી માટે કરી 
શકાય તે પ્રકારનો સધુારો કરવામાાં 
આવ્યો. 

હાલમાાં ધનયમ-૮૬બી હઠેળ 

વેરાની ચકૂવણી માટે ટેક્ષ 

કે્રડિટની રકમના ઉપયોગ 

પર ધનયાંત્રણ મકૂવામાાં 
આવેલ છે. પરાંત,ુ આવી 
જોગવાઈનો સમાવેશ 

કાયદામાાં કરવા માટે 

સધુારો કરવો આવશ્યક.   



 

૪૯(૧૨) - નવી પેટા-કલમ (૧૨) ઉમેરવામાાં 
આવી.  
આ નવી જોગવાઈથી કે્રડિટ 

લેજરમાાં રહલે રકમ મારફત 

કરદાતા દ્વારા વરેાની રકમની 
ચકૂવણીની (output tax liability) 

મહત્તમ મયાષદા કાઉન્ન્સલની 
ર્લામણોને આધારે સરકાર દ્વારા 
ધનડદિષ્ટ કરી શકાશે.    

હાલમાાં ધનયમ-૮૬બી હઠેળ 

વેરાની ચકૂવણી (output 

tax liability) કરવા માટે 

આવી રકમનાાં ૯૯% રકમ 

જ કે્રડિટ લેજરથી ચકૂવી 
શકાય છે, જ્યારે બાકીની 
૧% રકમ કેશ લેજરથી 
ચકૂવવા માટેની જોગવાઇ 

છે. પરાંત,ુ તેને કાયદાનો 
આધાર મળી રહ ે તે માટે 

સધુારો આવશ્યક છે.     

૧૩. ૫૦(૩) કલમ-૫૦ માાં કરદાતાએ 

ધવલાંબથી ર્રેલ વેરાની રકમ 

પર વ્યાજ આકારવાની જોગવાઈ 

છે. 

આ કલમની પેટા-કલમ (૩) 

મજુબ જ્યારે કરદાતાએ ખોટી 

પેટા-કલમ (૩) ની હાલની 
જોગવાઈને રદ કરીન ે - કરદાતા 
દ્વારા પત્રકમાાં વધ ુ રકમની ટેક્ષ 

કે્રડિટ મેળવેલ હોય અને આવી 
રકમનો ઉપયોગ કરવામાાં આવેલ 

હોય ત્યારે જ વ્યાજ વસલૂવા અંગે 

મળવાપાત્ર ન હોય તેવી 
ટેક્ષ કે્રડિટની રકમ કરદાતા 
પત્રકમાાં ક્લેઈમ કરે અન ે

તેનો ઉપયોગ કરે ત્યારે જ 

આવી ઉપયોગ કરેલ રકમ 

પર વ્યાજ વસલૂવામાાં 



 

રીતે ટેક્ષ કે્રડિટની રકમનો દાવો 
પત્રકમાાં કરેલ હોય ત્યારે વ્યાજ 

વસલૂવાની જોગવાઈ છે.  

નવી જોગવાઈ પશ્વાતવતી 
અસરથી (તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ થી) 
અમલી બનાવવામાાં  આવી. 

આવે તે માટે આવો સધુારો 
આવશ્યક.   

આમ, કરદાતાએ પત્રકમાાં 
ટેક્ષ કે્રડિટની રકમ ભલુથી 
ક્લેઈમ કરેલ હશે પરાંત ુ

ઉપયોગ કરેલ નહી હોય 

ત્યારે વ્યાજ ર્રવાની 
જવાબદારી ઉપન્સ્થત થશ ે

નહીં. 
આ સધુારાથી કરદાતાને 

ફાયદો થશે.     

૧૪. ૫૨(૬) પ્રોધવઝો  કલમ-૫૨ હઠેળ ઈ-કોમસષ 
કાંપનીઓ મારફત થતા વેચાણો 
પર Tax Collection at Source 

ની જોગવાઈ છે.  

       આ કલમની પેટા-કલમ (૬) 

માાં ઈ-કોમસષ કાંપની દ્વારા ફાઈલ 

જે-તે નાણાાંકીય વર્ષ પણૂષ થયા 
પછીના નવેમ્બર મડહનાની ૩૦મી 
તારીખ અથવા તે નાણાાંકીય વર્ષના 
વાધર્િક પત્રકની ધનયત તારીખ – 

આ બે માાંથી જે વહલેુાં હોય ત્યાર 

સધુીમાાં ઈ-કોમસષ કાંપની દ્વારા ભલૂ-

ઈ-કોમસષ કાંપનીઓને ભલૂ-

સધુારાણા માટે વધ ુ એક 

માસનો સમય  મળી રહશેે. 
આ સધુારાથી કરદાતાને 

ફાયદો થશે. 



 

કરેલ પત્રકમાાં ભલુ સધુારણા 
કરવા બાબતની જોગવાઈ છે.   

       આ પેટા-કલમનાાં પ્રોધવઝો 
હઠેળ જે-તે નાણાાંકીય વર્ષ પણૂષ 
થયા પછીના સપ્ટેમ્બર માસના 
પત્રકની ધનયત તારીખ અથવા 
તે નાણાાંકીય વર્ષના  વાધર્િક 

પત્રકની ધનયત તારીખ – આ બે 
માાંથી જે વહલેુાં હોય ત્યાર બાદ ઈ-

કોમસષ કાંપની દ્વારા કોઇ ભલૂ-

સધુારણા કરી શકાય નડહ – તેવી 
જોગવાઈ છે. 

સધુારણા થઇ શકે તે બાબતની 
જોગવાઈ માટે પ્રોધવઝોમાાં સધુારો 
કરવામાાં  આવ્યો. 

૧૫. ૫૪(૧) 

પ્રોધવઝો  
કલમ-૫૪ હઠેળ વેરાના ં રરફંડની 
જોગવાઈ છે.  

કરદાતાનાાં કેશ લજેરમાાં રહલે 

વધારાની રકમનુાં ડરફાંિ – કલમ-

૩૯ હઠેળ ફાઈલ કરવામાાં આવતા 

આ પ્રોધવઝોમાાંથી કેશ લેજરમાાં 
રહલે વધારાની રકમનુાં ડરફાંિ - 

કલમ ૩૯ હઠેળ ફાઈલ કરવામાાં 
આવતા પત્રકમાાં દશાષવીને મેળવી 
શકાય તવેી જોગવાઈ દૂર કરીન ે

કલમ-૩૭ થી ૪૩ માાં થયેલ 

સધુારાઓ તેમજ કરદાતા 
દ્વારા ફાઈલ કરવાનાાં થતા 
પત્રકો GSTR-1, GSTR-2 

અને GSTR-3 ની જગ્યાએ  



 

પત્રકમાાં દશાષવીન ેમેળવી શકાય 

તેવી જોગવાઈ આ કલમની 
પેટા-કલમ (૧) નાાં પ્રોધવઝોમાાં છે.  

ધનયમો દ્વારા ધનડદિષ્ટ કરેલ ફોમષમાાં 
અરજી કરીન ેકરદાતા ડરફાંિ મેળવી 
શકે - તેવી જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી. 

GSTR-1 અને GSTR-3B 

ફાઈલ કરવાની જોગવાઈ 

ધ્યાને લેતાાં કેશ લેજરમાાં 
પિેલ વધારાની રકમનુાં 
ડરફાંિ પત્રકમાાં દશાષવીન ે

મેળવવાને બદલ ે ડરફાંિ 

માટેની અરજીનાાં નમનુા 
FORM GST RFD-01 

ફાઈલ કરીને મળેવી શકાય 

તે માટે આવો સધુારો 
આવશ્યક છે.  

૫૪(૨) 

 

્નુો (United Nations 

Organization) ની એજન્સીઓ 

અથવા ધવદેશનાાં દુતાવાસ 

(એમ્બેસી) - તેમણે કરેલ 

ખરીદીઓ પર ચકુવલે વેરાનાાં 
ડરફાંિ માટેની અરજી કરી શકે છે. 

અરજી કરવાની સમય-મયાષદા “છ 

માસ” ને બદલે “બે વર્ષ” કરવામાાં 
આવી. 

સામાન્ય કરદાતા ડરફાંિ 

મેળવવા માટે બ ે વર્ષની 
સમય-મયાષદામાાં અરજી 

કરી શકે છે. આ જોગવાઈ 

ધ્યાને લઈને એકસતુ્રતા 



 

આવી ખરીદીઓ જે ધત્રમાસ 

દરમ્યાન કરેલ હોય તે ધત્રમાસ 

પરુો થયાનાાં છ માસ સધુીમાાં 
તેઓ ડરફાંિ માટે અરજી કરી શકે 

છે.   

જાળવવા માટે આ સધુારો 
આવશ્યક છે.  

 

૫૪(૧૦) 

 

કરદાતા પત્રક કસરુદાર હોય 

અથવા તેનાાં દ્વારા વેરો, વ્યાજ કે 

દાંિની રકમ ચકૂવવાની બાકી 
હોય તો તવેાાં ડકસ્સામાાં કલમ-૫૪ 

(૩) હઠેળ “વણવપરાયલે 

વેરાશાખને લગતી ડરફાંિની 
રકમ” સ્થબગત રાખી શકાય છે 

અથવા આવી રકમમાાંથી 
વસલુાત કરી શકાય છે. 

 

 

પેટા-કલમ (૩) નો સાંદર્ષ દૂર 

કરવામાાં આવ્યો. 
કરદાતાની બાકી રકમની 
વસલુાત માટે માત્ર 

“વણવપરાયેલ 

વેરાશાખને લગતી ડરફાંિની 
રકમ”ને બદલ ે કોઇ પણ 

પ્રકારની ડરફાંિની રકમન ે

સ્થબગત કરી શકાય તે માટે 

આ સધુારો આવશ્યક છે. 

૫૪ 

સમજૂધત 

- નવી ક્લોઝ (બીએ) ઉમેરવામાાં 
આવ્યો, જેનાથી સેઝ 

સેઝ ્ધુનટ/િેવલપરન ે

કરવામાાં આવતાાં 



 

્ધુનટ/િેવલપરન ે કરવામાાં 
આવતાાં સપ્લાયના ડકસ્સામાાં 
વેરાનાાં ડરફાંિ માટે અરજી કરવા 
માટેની બે વર્ષની સમય-મયાષદા 
(મદુત) આવો સપ્લાય જેમાાં 
દશાષવવામાાં આવે ત ે પત્રક રજુ 

કરવાની તારીખથી (due date of 

furnishing return) ધ્યાને લેવાની 
રહશેે. 

સપ્લાયના ડકસ્સામાાં 
વેરાનાાં ડરફાંિ માટે અરજી 

કરવાની બ ેવર્ષની સમય-

મયાષદા (મદુત) ક્યારથી 
ગણવાની તે અંગે સ્પષ્ટતા 
કરવા માટે આવી જોગવાઇ 

જરૂરી છે.  

૧૬. નોટીફીકેશન 

નાં. ૦૯/૨૦૧૮-

સ્ટેટ ટેક્સ 

તા. 
૨૩/૦૧/૨૦૧૮ 

પ્રસ્તતુ નોટીફીકેશન દ્વારા IGST 

ની ગણતરી, સેટલમને્ટ તેમજ 

પત્રકો રજુ  કરવા માટે 

www.gst.gov.in ને કોમન 

પોટષલ તરીકે નોટીફાઇ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

IGST ની ગણતરી, સેટલમેન્ટ, 

પત્રકો રજુ કરવા ઉપરાાંત 

ધનયમોમાાં દશાષવલે અન્ય તમામ 

પ્રકારની કામગીરી માટે 

www.gst.gov.in ને પાશ્વાતવતી 
અસરથી (જીએસટીની શરૂઆતથી 
જ) કોમન પોટષલ તરીકે નોટીફાઇ 

કરવા માટે નોટીફીકેશન નાં. 

ધવધવધ કોટષનાાં ચકુાદાન ે

ધ્યાને લેતાાં આવો સધુારો 
કરવો આવશ્યક છે. 



 

૦૯/૨૦૧૮-સ્ટેટ ટેક્સન ેપશ્વાતવતી 
અસરથી અમલી બનાવવામાાં 
આવી. 

૧૭. નોટીફીકેશન 

નાં. ૧૩/૨૦૧૭-

સ્ટેટ ટેક્સ 

તા. 
૩૦/૦૬/૨૦૧૭ 

પ્રસ્તતુ નોટીફીકેશન જારી કરીન ે

સરકાર દ્વારા અલગ-અલગ 

પડરન્સ્થધતમાાં (ધવધવધ 

સાંજોગોમાાં) વ્યાજનાાં દર 

ધનધાષડરત કરવામાાં આવેલ છે. 

આ નોડટડફકેશનની જોગવાઈ 

અનસુાર કરદાતાએ પત્રકમાાં 
ખોટી રીતે ટેક્ષ કે્રડિટ મેળવલે 

હોય તો તેવાાં સાંજોગોમાાં કલમ-

૫૦ (૩) હઠેળ આવી રકમ પર 

વ્યાજનો દર ૨૪% લાગ ુપિે છે.  

ખોટી રીતે ટેક્ષ કે્રડિટ મેળવેલ હોય 

તેવાાં ડકસ્સામાાં વ્યાજનો દર 

પશ્વાતવતી અસરથી (જીએસટીની 
શરૂઆતથી જ) ૨૪% થી ઘટાિીન ે

૧૮% કરવા માટે નોટીફીકેશન નાં. 
૧૩/૨૦૧૭-સ્ટેટ ટેક્સન ેપશ્વાતવતી 
અસરથી અમલી બનાવવામાાં 
આવી. 

કરદાતાને શરૂઆતથી જ 

વ્યાજમાાં રાહત આપવા 
માટે આવો સધુારો 
આવશ્યક છે. 

આ સધુારાથી કરદાતાને 

ફાયદો થશે. 

૧૮. - - Fish meal (HSN 2301) (fish oil 

ધસવાય) નાાં ઉત્પાદન દરધમયાન 

ઉત્પન્ન થતો અધનચ્છનીય બગાિ 

કરદાતાઓએ વેરા-માફી 
ગણીન ેઆવા સપ્લાય પર 

વેરો ઉઘરાવેલ ન હતો. 



 

(unintended waste) ને તા. 
૦૧/૦૭/૨૦૧૭ થી તા. 
૩૦/૦૯/૨૦૧૯ ના સમયગાળા માટે 

વેરામાફી આપવામાાં આવી. 
વધમુાાં, જે કરદાતાઓએ ઉક્ત 

સમયગાળા દરધમયાન વેરો 
ઉઘરાવલે હોય તમેને ડરફાંિ મળશ ે

નડહ. 

કાયદામાાં વેરાનાાં 
રેમીશનની જોગવાઈ નથી. 
આથી,  પશ્વાતવતી 
અસરથી વેરા-માફી 
આપવા માટે આ સધુારો 
આવશ્યક છે. 

આ સધુારાથી કરદાતાને 

ફાયદો થશે. 

૧૯. નોટીફીકેશન 

નાં. ૨૫/૨૦૧૯ - 

સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ) 

તા. 
૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા માંજુર 

કરવામાાં આવતા લીકર 

લાઇસન્સને તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૯ થી 
ચીજવસ્ત ુ કે સેવા - બે માાંથી 
એકેયનો સપ્લાય ગણવામાાં 
આવતા નથી. 

નોટીફીકેશન નાં. ૨૫/૨૦૧૯-સ્ટેટ 

ટેક્સ (રેટ) ને પશ્વાતવતી અસરથી 
(તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ થી) અમલી 
બનાવવામાાં આવી. 
વધમુાાં, તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૯ પહલેાનાાં 
સમયગાળા દરધમયાન વેરો 
ઉઘરાવલે હોય તો તનેુાં ડરફાંિ મળશ ે

નડહ. 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા માંજુર 

કરવામાાં આવતા લીકર 

લાઇસન્સને શરૂઆતથી જ 

જીએસટીમાાંથી મનુ્ક્ત 

આપવા માટે આ સધુારો 
આવશ્યક છે.  

આ સધુારાથી કરદાતાને 

ફાયદો થશે.  

 





૨. જીએસટી વનયમોમાાં કરવામાાં આવેલ સધુારા:
જીએસટી કાયદામાાં વર્ષ ૨૦૨ ૨ના સધુારાને અનરુૂપ નનયમોમાાં ફેરફાર

કરવા માટે વર્ષ ૨૦૨ ૨નો દ્વદ્વનતય સધુારો નીચે દશાષવેલ નવગતે કરવામાાં આવ્યો
જે તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૨ થી અમલી બને છે:

૨.૧ વનયમ-૨૧માાં સધુારો:
પત્રક કસરૂદારનાાં રકસ્સામાાં નોંધણી નાંબર રદ કરવા માટે કલમ-૨૯(૨ )

હઠેળ પત્રક કસરૂનો સમયગાળો નક્કી કરવામાાં આવ્યો.-
• માનસક પત્રક રજુ કરતા કરદાતાઓના રકસ્સામાાં સતત છ માસ;

• નત્રમાનસક પત્રક રજુ કરતા કરદાતાઓએ સતત બે નત્રમાસ.

૨.૨ કલમ-૩૮ને અનરુૂપ વનયમ-૩૬માાં સધુારો:
• પેટા-નનયમ (૨ ) માાંથી Form GSTR-2 નો સાંદભષ દૂર કરવામાાં આવ્યો;
• ટેક્સ કેરડટની નવગતો ફોમષ GSTR-2B માાં ઉપલબ્ધ કરાવવા અંગે પેટા-

નનયમ (૪) ના ક્લોઝ (બી) માાં સધુારો કરવામાાં આવ્યો.
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૨. જીએસટી વનયમોમાાં કરવામાાં આવેલ સધુારા: Cont…
જીએસટી કાયદામાાં વર્ષ ૨૦૨ ૨ના સધુારાને અનરુૂપ નનયમોમાાં ફેરફાર

કરવા માટે વર્ષ ૨૦૨ ૨નો દ્વદ્વનતય સધુારો નીચે દશાષવેલ નવગતે કરવામાાં આવ્યો:

૨.૩ કલમ-૪૧ (૨ ) ને અનરુૂપ નનયમ-૩૭માાં સધુારો:
• નોંધાયેલ કરદાતાએ જે સપ્લાયની ટેક્સ કે્રરડટ પત્રકમાાં મેળવેલ હોય

તેના પર સપ્લાયરે વેરો ચકૂવેલ ન હોય ત્યારે તેણે (રીસીપીઅન્ટે)
પોતે મેળવેલ ટેક્સ કે્રરડટની રકમને વ્યાજ સરહત ૧૮૦ રદવસ પણૂષ
થયા પછીનાાં માસના ફોમષ GSTR-3B માાં પરત કરવાની તેમજ
સપ્લાયર દ્વારા ચકૂવણી થયેથી ટેક્સ કે્રરડટ પનુ: મેળવવા બાબતે પેટા-
નનયમ (૧ ), (૨ ) અને (૩ ) માાં સધુારા કરવામાાં આવ્યો.

૨.૪ કલમ-૩૮, ૪૧ ,૪૨ ,૪૩ અને ૪૩એને અનરુૂપ નનયમ-૩૮માાં સધુારા:
• Input Service Distributor (ISD) દ્વારા ટેક્સ કેરડટનાાં distribution

સાંબાંનધત નનયમ-૩૮ માાં સધુારા કરવામાાં આવ્યા.
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૨. જીએસટી વનયમોમાાં કરવામાાં આવેલ સધુારા: Cont…
જીએસટી કાયદામાાં વર્ષ ૨૦૨ ૨ના સધુારાને અનરુૂપ નનયમોમાાં ફેરફાર

કરવા માટે વર્ષ ૨૦૨ ૨નો દ્વદ્વનતય સધુારો નીચે દશાષવેલ નવગતે કરવામાાં આવ્યો:

૨ .૫ કલમ-૩૮ ને અનરુૂપ નનયમ-૪૨ અને ૪૩ માાંથી ફોમષ GSTR-2 નો સાંદભષ
દૂર કરવામાાં આવ્યો.

૨ .૬ GSTR-2B ઉપલબ્ધ કરાવવા બાબતે નનયમ-૬૦ માાં કલમ-૩૮ ને અનરુૂપ
“auto-drafted” ની જગ્યાએ “auto-generated” શબ્દો મકૂવામાાં આવ્યા.

૨ .૭ કલમ-૪૨ , ૪૩ અને ૪૩એ રદ થવાથી તેને લગતાાં Matching અને
Reversal અંગેનાાં નનયમો-૬૯ થી ૭૭ તેમજ ૭૯ ને દૂર કરવામાાં આવ્યાાં.

૨ .૮ જીએસટી પે્રક્ટીશનર દ્વારા પત્રકો/સ્ટેટમેન્ટ રજુ કરવા બાબતે નનયમ-
૮૩ (૮)(એ) માાંથી કલમ-૩૮ ને અનરુૂપ “inward supply” નો સાંદભષ દૂર કરવામાાં
આવ્યો.

૨ .૯ Electronic Liability Register ને Debit કરવા બાબતે નનયમ-૮૫(૨ ) માાં
કલમ-૪૨ , ૪૩ નો સાંદભષ દૂર કરવામાાં આવ્યો.
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૨. જીએસટી વનયમોમાાં કરવામાાં આવેલ સધુારા: Cont…
જીએસટી કાયદામાાં વર્ષ ૨૦૨ ૨ના સધુારાને અનરુૂપ નનયમોમાાં ફેરફાર

કરવા માટે વર્ષ ૨૦૨ ૨નો દ્વદ્વનતય સધુારો નીચે દશાષવેલ નવગતે કરવામાાં આવ્યો:

૨ .૧૦ ખોટી કે્રરડટ મેળવીને આવી કે્રરડટનો ઉપયોગ કરવામાાં આવેલ હોય ત્યારે
વ્યાજની ગણતરી કઇ રીતે કરવી તે માટે નવો નનયમ-૮૬(બી)(૩ ) ઉમેરવામાાં
આવ્યો. (તા. ૦૧ /૦૭/૨૦૧૭ ની પાશ્વાતવતી અસરથી અમલી)

૨ .૧ ૧ કેશ લેજરમાાં પડેલ વધારાની રકમનુાં રરફાંડ પત્રકમાાં દશાષવીને મેળવવાને
બદલે FORM GST RFD-01 માાં અરજી કરીને મેળવવા બાબતે કલમ-૫૪(૧ ) માાં
કરવામાાં આવેલ સધુારાને અનરુૂપ નનયમ-૮૯(૧ ) માાં સધુારો કરવામાાં આવ્યો.

૨ .૧ ૨ નનયમ-૯૬(૩ ) માાંથી Form GSTR-3 નો સાંદભષ દૂર કરવામાાં આવ્યો.

૨ .૧ ૩ ફોમષ GSTR-1A, GSTR-2 અને GSTR-3 ને રદ કરવામાાં આવ્યા.

૨ .૧૪ ફોમષ GST PCT-05 નાાં Part-A માાં નનયમ-૮૩ ને અનરુૂપ સધુારો કરી
“inward supply” નો સાંદભષ દૂર કરવામાાં આવ્યો.

[નોટીફીકેશન નાં. ૧૯/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009514/ENG/Notifications
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/NOTI/N-19-2022-ST.pdf




૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ નોટીફીકેશન
અન્ટ્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ:
૩.૧ ઇ-ઇનવોઇસ માટેની ટનષઓવરની મયાષદામાાં ઘટાડો:

• નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮થી કોઇપણ વર્ષ દરનમયાન એગ્રીગેટ
ટનષઓવર રૂ. ૧૦ કરોડથી વધત ુાં હોય તેવાાં કરદાતાઓ માટે તા.
૦૧/૧૦/૨૦૨૨ થી ઇ-ઇનવોઇસ જારી કરવાની જોગવાઇ અમલી
બનાવવામાાં આવે છે.

[નોટીફીકેશન નાં. ૧૭/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ]

૩.૨ જીએસટી કાયદામાાં વષષ-૨૦૨૨ના સધુારાનુાં અમલીકરણ: 
• Finance Act, 2022 ની બાકીની કલમો તેમજ ગજુરાત માલ અને સેવા

વેરા (સધુારા) અનધનનયમ, ૨૦૨ ૨ની તમામ કલમોને તા.
૦૧ /૧૦/૨૦૨ ૨ થી અમલી બનાવવામાાં આવી.

[નોટીફીકેશન નાં. ૧૮/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009474/ENG/Notifications
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/NOTI/N-17-2022-ST.pdf
https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/234693.pdf
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/GST_Corner/GST_Menu/GST_Act/The Gujarat Goods and Services Tax (Amendment) Act No.8 of 2022.pdf
https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009513/ENG/Notifications
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/NOTI/N-18-2022-ST.pdf


૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ નોટીફીકેશન
અન્ટ્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૩.૩ નોટીફીકેશન નાં. ૨૦/૨૦૧૮-સેન્ટ્રલ ટેક્સ રદ કરેલ છે:

• કેન્ર સરકાર દ્વારા અગાઉ નોટીફીકેશન નાં. ૨૦/૨૦૧૮-સેન્ટ્રલ ટેક્સ જારી
કરીને નવદેશી એજન્સીઓએ ચીજ-વસ્ત/ુસેવાનાાં ઇનવડષ સપ્લાય ચકૂવેલ
વેરાનુાં કલમ-૫૫ હઠેળ રરફાંડ મેળવવા માટે અરજી કરવાની સમયમયાષદા
જે નત્રમાસ દરનમયાન ઇનવડષ સપ્લાય મેળવેલ હોય તેવાાં નત્રમાસ પણૂષ
થયાનાાં ૧ ૮ માસ નનધાષરરત કરવામાાં આવેલ.

• The Finance Act, 2022 દ્વારા કરવામાાં આવેલ જીએસટી કાયદાની કલમ-
૫૪(૨ ) ના ફેરફારને ધ્યાને લેતાાં નવદેશી એજન્સીઓએ જે નત્રમાસ
દરનમયાન ઇનવડષ સપ્લાય મેળવેલ હોય તેવાાં નત્રમાસ પણૂષ થયાનાાં બે
વર્ષમાાં રરફાંડ માટે અરજી કરવાની રહે છે. આમ, ઉક્ત નોટીફીકેશન નાં.
૨૦/૨૦૧૮-સેન્ટ્રલ ટેક્સની જરૂરરયાત રહતેી ન હોવાથી તેને રદ કરવામાાં
આવેલ છે.

• રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત નોટીફીકેશન નાં. ૨૦/૨૦૧૮-સેન્ટ્રલ ટેક્સ અન્વયે
અગાઉ કોઇ નોટીફીકેશન જારી કરવામાાં આવેલ ન હોવાથી તેને રદ
કરવાનો પ્રશ્ન ઉપન્સ્થત થતો નથી.

[નોટીફીકેશન નાં. ૨૦/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ ટેક્સ]
Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/234693.pdf
https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009515/ENG/Notifications




૪. જીએસટી કાયદા હઠેળ પરરપત્ર:
૪.૧ અગાઉનાાં કાયદા હઠેળની કે્રરડટ જી.એસ.ટી. કાયદા હઠેળ મેળવવા અંગેનાાં
ફોમષ TRAN-1/TRAN-2 ફાઇલ/રીવાઇઝ કરવા બાબતે નામ. સપુ્રીમ કોટષ દ્વારા મે.
Filco Trade Centre Pvt. Ltd. ના કેસમાાં આપવામાાં આવેલ ચકુાદા અન્વયે તા.
૦૧/૧૦/૨૦૨૨ થી તા. ૩૦/૧૧/૨૦૨૨ દરવમયાન TRAN-1 અને TRAN-2

ફાઇલ/રીવાઇઝ કરવાન ુાં GSTN દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવશે.

અરજદાર માટેની માગષદવશિકા:
• અરજદાર જીએસટી પોટષલ પર TRAN-1/TRAN-2 ફાઇલ કરી શકશે તેમજ

અગાઉ ફાઇલ કરેલ TRAN-1/TRAN-2 ને રીવાઇઝ કરી શકશે. આવાાં
રીવીઝનનાાં રકસ્સામાાં, અગાઉ ફાઇલ કરેલ TRAN-1/TRAN-2 ને અરજદાર
ડાઉનલોડ પણ કરી શકશે.

• TRAN-1 અને TRAN-2 ફાઇલ/રીવાઇઝ કરવા માટે અરજદારે Annexure A

મજુબનુાં ડીક્લેરેશન પોટષલ પર pdf copy માાં રજુ કરવાનુાં રહશેે. Credit

Transfer Document (CTD) પ્રમાણે જો કે્રરડટ મેળવવાની થતી હોય તો
TRANS-3 ની pdf copy પોટષલ પર અપલોડ કરવાની રહશેે.

• TRAN-1 ફાઇલ કરવાની નનયત તારીખ એટલે કે તા. ૨૭/૧ ૨ /૨૦૧૭ બાદ
ઇસ્યુ કરવામાાં આવેલ C-Forms, F-Forms અને H/I-Forms ના રકસ્સામાાં
TRAN-1 માાં transitional credit મેળવી શકાશે નરહ.

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૪. જીએસટી કાયદા હઠેળ પરરપત્ર:
અરજદાર માટેની માગષદવશિકા:

• TRAN-2 ના રકસ્સામાાં અરજદારે અલગ-અલગ ટેક્સ નપરરયડ મજુબ રજુ
કરવાને બદલે એક જ સાંકલલત (consolidated) TRAN-2 રજુ કરવાનુાં રહશેે અને
“Tax Period” ના કોલમમાાં consolidated period નાાં છેલ્લા માસને દશાષવવાનો
રહશેે.

• TRAN-1 અને TRAN-2 પોટષલ પર ફાઇલ કયાષ બાદ તેની સ્વ-પ્રમાલણત નકલ
Annexure A સરહત (TRANS-3 જો લાગુ પડત ુાં હોય તો તે સરહત) રદન-૭ માાં
જે-તે કે્ષત્રાનધકાર ધરાવતાાં અનધકારીને મોકલવાની રહશેે. અનધકારીને ઉપલબ્ધ
કરાવવા માટે અરજદારે તમામ દસ્તાવેજો/રેકડષ/પત્રકો/ઇનવોઇનસસ તૈયાર
રાખવાનાાં રહશેે.

• One-time Opportunity તરીકે TRAN-1 અને TRAN-2 ને પોટષલ પર
ફાઇલ/રીવાઇઝ કરવાનો નવકલ્પ ઉપ્લબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. અરજદારે ખાસ
કાળજીપવૂષક સાવધાનીથી TRAN-1/TRAN-2 ફાઇલ કરવાનાાં રહશેે.

• પોટષલ પર “Submit” બટન click કયાષ પહલેાાં અરજદાર TRAN-1/TRAN-2

ની નવગતોમાાં સધુારા-વધારા કરી શકશે. “Submit” બટન click કરવાથી ફોમષ
freeze થઇ જશે અને તેમાાં કોઇ ફેરફાર થઇ શકશે નરહ. ત્યાર બાદ “File” બટન
દ્વારા DSC/EVC મારફત ફોમષ ફાઇલ કરવાનુાં રહશેે.

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૪. જીએસટી કાયદા હઠેળ પરરપત્ર:
અરજદાર માટેની માગષદવશિકા:

• એક વખત પોટષલ પર TRAN-1/TRAN-2 ફાઇલ/રીવાઇઝ કયાષ બાદ પનુ:

ફાઇલ/રીવાઇઝ કરવાની વધુબીજી કોઇ તક આપવામાાં આવશે નરહ.
• અગાઉ ફાઇલ કરેલ TRAN-1/TRAN-2 અન્વયે મેળવેલ કે્રરડટને અંશત: કે

સાંપણૂષપણે નામાંજૂર કરવામાાં આવેલ હોય તેવાાં રકસ્સામાાં આવાાં ઓડષર સામે
અપીલ ફાઇલ કરવી એ જ proper remedy છે. Adjudication/appeal પડતર
હોય તેવાાં રકસ્સામાાં પણ adjudication/appeal ની કાયષવાહીને અનસુરવાનુાં
રહશેે.

• અરજદાર દ્વારા ફાઇલ/રીવાઇઝ કરવામાાં આવેલ TRAN-1/TRAN-2

અનધકારીની ખરાઇને આનધન રહશેે. અરજદારે તેમનાાં કે્રરડટ ક્લેઇમનાાં દાવાના
સમથષનમાાં સાંબાંનધત તમામ દસ્તાવેજો/રેકડષ/પત્રકો/ઇનવોઇનસસ ખરાઇ અથે જે-

તે અનધકારી સમક્ષ રજુ કરવાના રહશેે. અનધકારી દ્વારા અરજદારને સાાંભળવાની
તક આપીને યોગ્ય ઓડષર પસાર કરવાનો રહશેે.

[Circular No.180/12/2022-GST (Central/State)]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003122/ENG/Circulars
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/CIR/CIR-180.pdf


૪. જીએસટી કાયદા હઠેળ પરરપત્ર:
૪.૨ જીજીએસટી કાયદાની કલમ-૭૦ હઠેળ સમન્સ ઇસ્યુ કરવા તેમજ
જીજીએસટી કાયદા હઠેળ નશક્ષાપાત્ર ગનુાઓ સાંબાંનધત એરેસ્ટ અને
જામીનને લગતી બાબતો અંગે માગષદનશિકા જારી કરવામાાં આવી.

[F.No. CCST/ENF-COORD/34/B.920/952 Date:08/09/2022]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/CIR/GUIDELINES ON ISSUANCE FOR SUMMONS ARREST AND  BAIL.pdf




૫. જીએસટી પોટષલ દ્વારા જારી કરવામાાં અપડેટ્સ/News:
૫.૧ Changes in Table 4 of GSTR 3B-Reporting of ITC availment,

reversal and Ineligible ITC, Dt. 02/09/2022:

 The Government vide Notification No. 14/2022 – Central Tax dated 05th July,

2022 has notified few changes in Table 4 of Form GSTR-3B for enabling

taxpayers to correctly report information regarding ITC availed, ITC reversal

and ineligible ITC in Table 4 of GSTR-3B.

 The Notified changes of Table 4 of GSTR-3B have been incorporated in

GSTR-3B and are available on GST Portal since 01.09.2022. The taxpayers

are advised to report their ITC availment, reversal of ITC and ineligible ITC

correctly as per new format of Table 4 of GSTR-3B at GST Portal for the

GSTR-3B to be filed for the period August 2022 onwards.

 For detail advisory Click:

https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/advisory_of_label_change_in_GST

R_3B_02_09_2022.pdf

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://www.gst.gov.in/newsandupdates/read/553


૫. જીએસટી પોટષલ દ્વારા જારી કરવામાાં અપડેટ્સ/News: Cont…

૫.૨ Supreme Court allows 4 weeks extension to open common portal for

Tran 1 & Tran 2, Dt. 03/09/2022:

 Hon’ble Supreme Court while hearing an application from GSTN, has

allowed extension of 4 weeks time to comply with their order dated

22/07/2022 issued in the matter of UOI & Anr. V/s Filco Trade Centre Pvt.

Ltd. & Anr. bearing SLP (C) nos. 32709-32710/2018. Accordingly, GSTN

would open the common portal for filing transitional credit through Tran 1

and Tran 2 w.e.f 01/10/2022.

૫.૩ Module wise new functionalities deployed on the GST Portal for

taxpayers, Dt. 12/09/2022:

 Various new functionalities are implemented on the GST Portal, from time to

time, for GST stakeholders. These functionalities pertain to different

modules such as Registration, Returns, Advance Ruling, Payment, Refund

and other miscellaneous topics. Various webinars are also conducted as well

informational videos prepared on these functionalities and posted on GSTNs

dedicated YouTube channel for the benefit of the stakeholders.

 To view module wise functionalities deployed on the GST Portal and

webinars conducted/ Videos posted on our YouTube channel, refer to table
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Sl. 
No.

Taxpayer 
functionalities 

deployed on the 
GST Portal during

Click link below

1 August, 2022 https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_Aug_2022.pdf

2 July, 2022 https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_july%202022.pdf

3 May, 2022 https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_may_2022.pdf

4 January-March, 
2022

https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_jan_mar_2022.pdf

5 December, 2021 https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_ 
functionalities_compilation_december_2021.pdf

6 November, 2021 https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_november_2021.p
df

7 July-September, 
2021

https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_july_september_20
21.pdf

8 April-June, 2021 https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/newfunctionalities_compilationaprjun2021.pdf

9 January-March, 
2021

https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/newfunctionalitiescompilation_janmar2021.pdf

10 October-December, 
2020

https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/functionalities_released_octtodec2020.pdf

11 Compilation of short 
videos on Taxpayer 
functionalities

https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/compilation_of_short_videos_uploaded_on_gstn_yo
u_tube_channel_from_2020_to_2022.pdf

https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_Aug_2022.pdf
https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_july 2022.pdf
https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_may_2022.pdf
https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_jan_mar_2022.pdf
https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_ functionalities_compilation_december_2021.pdf
https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_november_2021.pdf
https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/new_functionalities_compilation_july_september_2021.pdf
https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/newfunctionalities_compilationaprjun2021.pdf
https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/newfunctionalitiescompilation_janmar2021.pdf
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૫.૪ Advisory on Filing TRAN-1/2 Forms to claim Transitional Credit,

Dt. 01/10/2022:

 The Hon’ble Supreme Court of India has provided a one-time opportunity to

all the aggrieved taxpayers to file Form TRAN-1/TRAN-2 and claim their

transitional input tax credit in GST system. In compliance of the Hon’ble

court’s directive, the facility for filing TRAN-1/ TRAN-2 or revising the

earlier filed TRAN-1/TRAN-2 on the GST common portal by aggrieved

taxpayers have been made available by GSTN from 01.10.2022, and as per

the court’s instruction shall be available to all aggrieved taxpayers

till 30.11.2022.

 The TRAN filing process has been enhanced and the user interface of the

portal has been made more intuitive to make it simple and easy for the

taxpayer to file their forms TRAN-1/2. For smooth and easy filing of TRAN-

1/2 a detailed advisory and a step by step, frame by frame guide has also

been prepared. Please click here for the detailed advisory and help manuals.

 It is also advised to please download the advisory and follow all the

important points mentioned therein for an easy return filing experience.
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આભાર
નોંધ: 
a) ઉક્ત કાયદા-નનયમોનાાં સધુારા, નોટીફીકેશન્સ, પરરપત્ર રડપાટષ મેન્ટની વેબ

સાઈટ પર મકેુલ છે, જેનો અભ્યાસ કરવા નવનાંનત.
b) પ્રસ્તતુ બાબતે જો કોઈ અસ્પષ્ટતા હોય તો રડપાટષ મેન્ટની કાયદા શાખાનો

સાંપકષ કરવા નવનાંનત છે.


