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અપડેટમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ બાબતો

અન ુનાં. વવષય
૧ જીએસટી સધુારા (કાયદો) ૨૦૨ ૧ થી કરવામાાં આવેલ સધુારા
૨ જીએસટી નિયમોમાાં કરવામાાં આવેલ સધુારા

(તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી અમલી)
૩ જીએસટી કાયદા હઠેળ કરવામાાં આવેલ િોટીફીકેશિ અન્વયેિી

અગત્યિી જોગવાઇઓ (તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી અમલી)
૪ જીએસટી કાયદા હઠેળ પરરપત્ર દ્વારા કરવામાાં આવેલ સ્પષ્ટતટતાઓ
૫ જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાિાાં દર/વેરો ભરવાિી જવાબદારીમાાં

કરવામાાં આવેલ ફેરફાર (તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી અમલી)
૬ વેટ કાયદા હઠેળ પત્રક અિે વેરાિી ચકૂવણી

(તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી અમલી)
૭ વ્યવસાય વેરા કાયદા હઠેળ વેરાિા દરમાાં કરવામાાં આવેલ ફેરફાર

(તા. ૦૧ /૦૪/૨૦૨ ૨ થી અમલી)
૮ ભાગીદારી પેઢીિાાં િામમાાં પ્રનતબાંનધત શબ્દિી પરવાિગી અંગે સચૂિા



૧. ગજુરાત જીએસટી (સધુારા) કાયદો, ૨૦૨૧:
૧.૧ જીએસટી કાઉન્ન્સલિી ૩૯મી બેઠકિી ભલામણોિે આધારે કેન્ર સરકાર
દ્વારા The Finance Act, 2021 થી કેન્રીય જીએસટી કાયદામાાં સધુારા કરવામાાં
આવેલ, જે અન્વયે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ ગજુરાત જીએસટી (સધુારા) કાયદો,
૨૦૨ ૧ પસાર કરીિે ગજુરાત માલ અિે સેવા વેરા અનધનિયમ, ૨૦૧૭ માાં સધુારા
કરવામાાં આવેલ છે.
૧.૨ ગજુરાત જીએસટી (સધુારા) કાયદો, ૨૦૨૧નુાં અમલીકર :

 જીજીએસટી કાયદાિી કલમ-૩૫(૫) અિે કલમ-૪૪ માાં સધુારો કરતી
કલમ-૪ અિે ૫ તા. ૦૧ /૦૮/૨૦૨ ૧ થી અમલી [િોટીફેકેશિ િાં.
૨૯/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૧ ૧ /૨૦૨ ૧ ]

 જીજીએસટી કાયદાિી કલમ-૫૦(૧ )માાં સધુારો કરતી કલમ-૬ તા.
૦૧ /૧૦/૨૦૨ ૧ થી અમલી [િોટીફીકેશિ િાં. ૧૬/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા.
૦૧ /૧ ૧ /૨૦૨ ૧ ]

 જીજીએસટી કાયદાિી કલમ-૭, ૧૬(૨ ), ૭૪, ૭૫(૧ ૨ ), ૮૩ (૧ ), ૧૦૭(૬),
૧ ૨૯, ૧ ૩૦, ૧૫૧ , ૧૫૨ અિે શીડ્યલુ-૨ િા પેરા ૭ માાં સધુારો કરતી
કલમ-૨ , ૩ અિે ૭ થી ૧૫ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ િી અસરથી અમલી
[િોટીફીકેશિ િાં. ૩૯/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૨૯/૧ ૨ /૨૦૨ ૧ ]
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ગજુરાત જીએસટી (અમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૨૧ 

 

અન ુ

ન.ં 

કલમ હાલની જોગવાઇ કાયદામા ંકરવામા ંઆવેલ સધુારો અમલી 
તારીખ 

સધુારાનો હતે ુ 

૧. - - સરકાર દ્વારા નોટીફીકેશનથી 
જાહરે કરવામાાં આવે તે તારીખથી 
કાયદામાાં સધુારા અંગેની કલમો 
અમલી બનવાની જોગવાઇ. 

-  -  

૨. ૭(૧) કોઇપણ ક્લબ, સોસાયટી 
જેવાાં વ્યક્ક્તઓ દ્વારા તેમનાાં 
મેમ્બસસને પરૂા પાડવામાાં 
આવતી ચીજ-વસ્તઓુ અન ે

સેવાઓને “સપ્લાય” ગણવા  
અંગે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી. 

કોઇપણ ક્લબ, સોસાયટી જેવાાં 
વ્યક્ક્તઓ અને તેમનાાં મેમ્બસસ 
વચ્ચે થતી  પ્રવતૃ્તિઓ/વ્યવહારોન ે

સપ્લાય તરીકે ગણવા માટે નવી 
ક્લોઝ (એએ) તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ 

થી ઉમેરવામાાં આવી.  
ઉપરાાંત, ક્લબ, સોસાયટી 

જેવાાં વ્યક્ક્તઓ અન ે તેમનાાં 
મેમ્બસસન ે અલગ વ્યક્ક્તઓ 

ગણવાની સ્પષ્ટતા કરેલ છે.    

 નામ. સપુ્રીમ કોટસના 
ચકુાદાના સાંદરે્ભ આવી 
સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી છે. 
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૩. ૧૬(૨) સપ્લાયસસ દ્વારા આઉટવડસ 
સપ્લાયના સ્ટેટમેન્ટમાાં 
ઇનવોઇસ કે ડેબબટ નોટની 
ત્તવગતો દશાસવેલ ન હોય તો 
તેની કે્રડડટ મેળવી શકાય 

નડહ તે અંગેની સ્પષ્ટ 

જોગવાઇ નથી.  

નવી કલમ (એએ) ઉમેરવામાાં 
આવી, જેથી સપ્લાયસસ દ્વારા 
આઉટવડસ સપ્લાયના સ્ટેટમેન્ટમાાં 
ઇનવોઇસ કે ડેબબટ નોટની ત્તવગતો 
દશાસવેલ ન હોય અને તેની જાણ 

રીસીપીઅન્ટને કરવામાાં આવેલ ન 

હોય તેવાાં ઇનવોઇસ/ડેબબટ નોટની 
કે્રડડટ મેળવી શકાશે નડહ. 

 સપ્લાયરે સપ્લાયના 
સ્ટેટમેન્ટમાાં દશાસવેલ ન 

હોય તેવાાં ઇનવોઇસ/ 

ડેબબટ નોટની કે્રડડટ લેતાાં 
રીસીપીઅન્ટન ે

અટકાવવા માટે આવી 
જોગવાઇ જરૂરી છે.   

૪. ૩૫(૫) જે કરદાતાનુાં ટનસઓવર 

અમકુ નક્કી કરેલ લીમીટ (૫ 

કરોડ) કરતાાં વધી જાય તો  
તેમણે ચાટસડસ એકાઉટન્ટ 

અથવા કોસ્ટ એકાઉટન્ટ 

પાસે તેમના ડહસાબો ઓડડટ 

કરાવવા ફરજજયાત છે. 

કલમ ૩૫(૫) ને રદ કરવામાાં 
આવી જેથી કરદાતાઓએ તેમના 
ડહસાબો ચાટસડસ એકાઉટન્ટ/કોસ્ટ 

એકાઉટન્ટ પાસે ઓડડટ કરાવવા 
જરૂરી નથી. 

 ૩૯ મી GST Council ની 
ર્ભલામણ મજુબ 

કરદાતાના ટેક્સ 

કમ્પ્લાયન્સ ખચસમાાં 
ઘટાડો કરવા માટે સધુારો 
જરૂરી.  

૫. ૪૪ ISD, કલમ-૫૧/૫૨ હઠેળ 

ટેક્સ ચકુવનાર વ્યક્ક્ત, 

કેઝયઅુલ ટેક્સેબલ પસસન, 

ઇનપટુ સત્તવિસ ડીસ્રીબ્યટુર, 

કલમ-૫૧/કલમ-૫૨ હઠેળ ટેક્સ 

ચકુવનાર વ્યક્ક્ત, કેઝયઅુલ 

 કરદાતાના ટેક્સ 

કમ્પ્લાયન્સ ખચસમાાં 
ઘટાડો થાય તે માટે 
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નોન-રેસીડેન્ટ ટેક્સેબલ 

પસસન ત્તસવાયના દરેક 

નોંધાયેલ કરદાતાએ જે-ત ે

નાણાાંકીય વર્સ પણૂસ થયાના 
૩૧મી ડીસેમ્બર સધુીમાાં 
વાત્તર્િક પત્રક ફાઇલ કરવુાં 
ફરજજયાત છે. 

 

જીએસટી કાઉક્ન્સલની 
ર્ભલામણથી કત્તમશનર દ્વારા 
ઉક્ત સમય મયાસદામાાં 
વધારો કરી શકાય છે અન ે

આવો વધારો રાજ્યના 
કત્તમશનર દ્વારા કરેલ માની 
લેવાનુાં રહ ેછે. 

દરેક નોંધાયેલ વ્યક્ક્ત 

કે જેમણે કલમ ૩૫(૫) મજુબ 

પોતાના ડહસાબો ઓડડટ 

કરાવવા ફરજજયાત છે તેમણે 

ટેક્સેબલ પસસન, નોન-રેસીડેન્ટ 

ટેક્સેબલ પસસન ત્તસવાયના દરેક 

નોંધાયેલ કરદાતાએ ત્તનયમો દ્વારા 
નક્કી કરવામાાં આવે તેવા સમય, 

ફોમસ અન ેપધ્ધત્તત (manner) મજુબ 

વાત્તર્િક પત્રક ફરજજયાત ફાઇલ 

કરવાનુાં રહશેે. આ વાત્તર્િક પત્રકની 
સાથ ે કરદાતા સ્વપ્રમાબણત 

રીકન્સીલીયેશન સ્ટેટમેન્ટ ફાઇલ 

કરી શકશ.ે 

 

જીએસટી કાઉક્ન્સલની 
ર્ભલામણથી કત્તમશનર દ્વારા 
કરદાતાઓને વાત્તર્િક પત્રક ફાઇલ 

કરવામાાંથી મકુ્ક્ત આપી શકાય છે. 

કેન્ર સરકાર/રાજ્ય સરકાર 

અને લોકલ ઓથોડરટીને વાત્તર્િક 

રીકન્સીલીયેશન 

સ્ટેટમેન્ટને સ્વપ્રમાબણત 

કરવા તથા કોઇ પણ 

વગસના નોંધાયેલ 

કરદાતાઓન ે વાત્તર્િક 

પત્રક ફાઇલ કરવામાાંથી 
મકુ્ક્ત આપવાની સિા 
કત્તમશનરને આપવા માટે 

આવશ્યક.  
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વાત્તર્િક પત્રક સાથે ઓડડટ 

કરાવેલ ડહસાબો અન ે

રીકન્સીલીયેશન સ્ટેટમેન્ટ 

રજુ કરવા જરૂરી છે.  

પત્રક ફાઇલ કરવામાાંથી મકુ્ક્ત 

આપવામાાં આવી. 

૬. ૫૦(૧) 
પ્રોત્તવઝો 

કલમ-૭૩ અને ૭૪ હઠેળની 
કામગીરી બાદ પત્રક 

ર્ભરવામાાં આવે ત ેત્તસવાયના 
ડકસ્સામાાં ૧લી સપ્ટેમ્બર, 

૨૦૨૦ થી કોઇ ટેક્સ પીરીયડ 

માટે ત્તનયત તારીખ બાદ 

કલમ-૩૯ હઠેળનાાં પત્રક રજુ 

કરવામાાં આવ ે ત્યારે 

ઇલેક્રોત્તનક કેશ લેજરન ે

ડેબબટ કરીને જે વેરાની 
ચકૂવણી કરવામાાં આવી 
હોય તેટલા પરૂત ુાં જ વ્યાજ 

(Net Cash Tax Liability 

પરૂત ુાં જ વ્યાજ) વસલૂવાની 
જોગવાઇ છે. 

પોત્તવઝો સબસ્ટીટયટુ કરીને Net 

Cash Tax Liability પરૂત ુાં જ વ્યાજ 

વસલૂવાની જોગવાઇને 
જીએસટીના અમલીકરણની 
શરૂઆતથી જ એટલે કે તા. 
૦૧/૦૭/૨૦૧૭ થી અમલી 
બનાવવામાાં આવી.  

 કરદાતાઓન ે પાછલી 
અસરથી રાહત આપવા  
સારૂ ૩૯ મી GST 

Council ની ર્ભલામણ 

મજુબ મોડા ચકુવેલ 

ટેક્સ પર વ્યાજની 
ગણતરી ૧લી જુલાઇ, 

૨૦૧૭ ની અસરથી નેટ 

રકમ પર કરવા માટે 

જરૂરી. 
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૭. ૭૪ 

સમજુત્તત-

૧ 
 

કલમ-૭૩ અને ૭૪ ના હતે ુ

માટે, વેરો ર્ભરવા જવાબદાર 

મખુ્ય વ્યક્ક્ત તેમજ અન્ય 

વ્યક્ક્તઓને સમાન 

પ્રોસીડીંગ્સ માટે નોડટસ 

આપવામાાં આવેલ હોય અન ે 

કલમ-૭૩ કે ૭૪  હઠેળ મખુ્ય 

વ્યક્ક્ત સામે પ્રોત્તસડીંગ પણૂસ 
કરવામાાં આવે તો અન્ય 

વ્યક્ક્તઓ કે જે કલમ-૧૨૨, 

૧૨૫, ૧૨૯ અને ૧૩૦ હઠેળ 

દાંડ ર્ભરવા જવાબદાર છે 

તેમની સામે પણ પ્રોત્તસડીંગ 

પણૂસ થયેલ ગણાય છે.  

કલમ-૭૩ કે ૭૪  હઠેળ મખુ્ય 

વ્યક્ક્ત સામે પ્રોત્તસડીંગ પણૂસ 
કરવામાાં આવે તો કલમ-૧૨૨ અને 
૧૨૫ હઠેળ દાંડ ર્ભરવા જવાબદાર 

અન્ય વ્યક્ક્ત સામ ેપણ પ્રોત્તસડીંગ 

પણૂસ થયેલ ગણાશે. પરાંત,ુ કલમ-

૧૨૯ અને ૧૩૦ હઠેળની કાયસવાહી 
ચાલ ુગણાશ.ે 

 કલમ-૭૩ કે ૭૪  હઠેળની 
કાયસવાહીન ે માગસસ્થ 

ચીજ-વસ્ત/ુવાહનની 
જપ્તી અને રાજ્યસાત 

(કોન્ફીસ્કેશન) ની 
કાયસવાહીથી અલગ કરી 
કલમ-૧૨૯ અને ૧૩૦ 

હઠેળ દાંડ વસલૂ કરી 
શકાય તે માટે સધુારો. 

૮. ૭૫(૧૨) “સેલ્ફ એસેસ્ડ ટેક્સ” માાં ફક્ત 

પત્રકમાાં દશાસવેલ વેરાનો જ 

સમાવશે થાય  છે, જેથી 
સપ્લાયર દ્વારા તેના GSTR-

કલમ-૩૭ હઠેળ GSTR-1 માાં 
દશાસવેલ હોય પરાંત ુ કલમ-૩૯ 

હઠેળ GSTR-3B માાં દશાસવેલ ન 

હોય તેવાાં સપ્લાય પર ચકૂવવાના 

 માત્ર GSTR-1 માાં 
સપ્લાય તરીકે દશાસવેલ 

વ્યવહારો પર સીધે-
સીધી વસલૂાતની 
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1 માાં દશાસવેલ સપ્લાયને જો 
પત્રકમાાં દશાસવવામાાં ન 

આવે તો આવાાં વ્યવહારો 
પર સીધે-સીધી ટેક્સની 
વસલુાત કરી શકાતી નથી. 

થતાાં વરેાનો પણ “સેલ્ફ એસેસ્ડ 

ટેક્સ” માાં સમાવેશ કરવા માટે 

સમજૂતી ઉમેરવામાાં આવી. 

કાયસવાહી થઇ શકે તે માટે 

આવી જોગવાઇ કરવામાાં  
આવી. 

૯. ૮૩(૧) કલમ-

૬૨/૬૩/૬૪/૬૭/૭૩/૭૪ 

હઠેળની કોઇ કાયસવાહી 
પડતર હોય તેવાાં ડકસ્સામાાં 
જ કરદાતાની બેન્ક ખાતા 
સડહતની કોઇ પણ ત્તમલકત 

પર પ્રોત્તવઝનલ 

એટેચમેન્ટની કાયસવાહી કરી 
શકાય છે.  

કલમ ૮૩(૧) ન ે સબસ્ટીટયટુ 

કરવાથી, ચેપ્ટર XII (આકારણી), 
ચેપ્ટર XIV (તપાસ, જપ્તી અન ે

ધરપકડ) અથવા XV (માાંગણી 
અને વસલૂાત) હઠેળની કોઇપણ 

કાયસવાહી શરૂ કયાસ બાદ કરદાતા 
અથવા બબલીંગની પ્રવ્રતુ્તિથી લાર્ભ 

લેનાર અન્ય કોઇ વ્યક્ક્તની બેન્ક 

ખાતા સડહતની કોઇ પણ ત્તમલકત 

પર સરકારી આવકના ડહતોના 
રક્ષણ માટે પ્રોત્તવઝનલ  

એટેચમેન્ટની કાયસવાહી  કરી 
શકાય છે.  

 વસલુાતની કાયસવાહીનો 
વ્યાપ વધારવા તમેજ 

બબલીંગની પ્રવ્રતુ્તિથી 
લાર્ભ લેનાર અન્ય કોઇ 

વ્યક્ક્તની બેન્ક ખાતા 
સડહતની કોઇ પણ 

ત્તમલકત પર પ્રોત્તવઝનલ 

એટેચમેન્ટની કાયસવાહી 
થઇ શકે તેના માટે આ 

સધુારો જરૂરી છે.      
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૧૦. ૧૦૭(૬) વેરાની રકમના ૧૦% રકમ 

ર્ભરીને કલમ-૧૨૯(૩) 

હઠેળના આદેશ સામ ેઅપીલ 

કરી શકાય છે.  

નવો પ્રોત્તવઝો ઉમેરવાથી કલમ-

૧૨૯(૩) હઠેળના આદેશ સામ ે

અપીલ કરવા માટે દાંડની રકમના 
૨૫% રકમ ર્ભરવાની રહશેે. 
 

 

 

 કલમ-૧૨૯ અને ૧૩૦ 

માાંથી “ટેક્સ” શબ્દન ે

બદલે “દાંડ” શબ્દ 

સબસ્ટીટયટુ કરવામાાં 
આવ્યો હોવાથી  આ 

સધુારો આવશ્યક છે. 

૧૧. ૧૨૯(૧) 

(એ) અને 
(બી) 

અટકાયત કરેલ માગસસ્થ 

ચીજ-વસ્ત ુ અને વાહનન ે

છોડાવવા માટે નીચે 

મજુબની રકમ ર્ભરવી 
આવશ્યક છે: 

 

માલલક પોતે વેરો અને દંડ 

ભરવાની તૈયારી દર્ાાવે 

સામાન્ય 

ડકસ્સામાાં 
વેરો+વેરાની 
રકમના ૧૦૦% 

દાંડ 

(એ) અને (બી) સબસ્ટીટયટુ 

કરવાથી અટકાયત કરેલ માગસસ્થ 

ચીજ-વસ્ત ુ અન ે વાહનન ે

છોડાવવા માટે નીચે મજુબની 
રકમ ર્ભરવાની રહશે:ે 

 

માલલક પોતે દંડ ભરવાની 
તૈયારી દર્ાાવે 

સામાન્ય 

ડકસ્સામાાં 
વેરાની રકમના 
૨૦૦% દાંડ 

માફી 
માલના 
ડકસ્સામાાં 

ચીજ-વસ્તનુા 
મલૂ્યના ૨% અથવા 

 જ્યારે સપ્લાયર રાજ્ય 

બહારના હોય તવેાાં 
ડકસ્સામાાં અટકાયત 

કરેલ માગસસ્થ ચીજ-વસ્ત ુ

પર વેરાની વસલૂાતમાાં 
પડતી મશુ્કેલી દૂર 

કરવાના હતેથુી “ટેક્સ” 

શબ્દને દૂર કરી તનેી 
જગ્યાએ દાંડની  વસલૂાત 

કરવા માટે સધુારો જરૂરી. 
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માફી 
માલના 
ડકસ્સામાાં 

ચીજ-વસ્તનુા 
મલૂ્યના ૨% 

અથવા રૂ. 
૨૫,૦૦૦ બે 

માાંથી જે ઓછાં 
માલલક સસવાય અન્ય 

વ્યક્ક્ત વેરો અને દંડ 

ભરવાની તૈયારી દર્ાાવે 

સામાન્ય 

ડકસ્સામાાં 
વેરો+ચીજ-

વસ્તનુા 
મલૂ્યના ૫૦% 

દાંડ  

(ર્ભરેલ વેરો 
બાદ કરીને) 
 

 

માફી 
માલના 
ડકસ્સામાાં 

ચીજ-વસ્તનુા 
મલૂ્યના ૫% 

અથવા રૂ. 

રૂ. ૨૫,૦૦૦ બે માાંથી 
જે ઓછાં 

માલલક સસવાય અન્ય વ્યક્ક્ત 

વેરો અને દંડ ભરવાની તૈયારી 
દર્ાાવે 

સામાન્ય 

ડકસ્સામાાં 
ચીજ-વસ્તનુા 
મલૂ્યના ૫૦% 

અથવા વેરાની 
રકમના ૨૦૦% બે 

માાંથી જે વધ ુ હોય 

તેટલો દાંડ 

માફી 
માલના 
ડકસ્સામાાં 

ચીજ-વસ્તનુા 
મલૂ્યના ૫% અથવા 
રૂ. ૨૫,૦૦૦ બે માાંથી 
જે ઓછાં 
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૨૫,૦૦૦ બે 

માાંથી જે ઓછાં 
 

૧૨૯(૨) માગસસ્થ ચીજ-વસ્ત ુ અન ે

વાહનની 
અટકાયત/જપ્તીના 
ડકસ્સામાાં પણ કલમ-૬૭ ની 
પેટા કલમ (૬) ની જોગવાઇ 

લાગ ુ પડતી હોવાથી 
કરદાતા દ્વારા વેરો, વ્યાજ 

અને દાંડ ર્ભયેથી અથવા 
બોન્ડ/ ત્તસક્યોડરટી રજુ કયેથી 
અટકાયત/જપ્ત કરેલ ચીજ-

વસ્ત ુમકુ્ત કરવાની રહ.ે 

આ પેટા-કલમ રદ કરવામાાં આવી.  પેટા-કલમ (૧) માાં વેરો 
અને વ્યાજને બદલે 

દાંડની રકમ વસલૂ 

કરવાની જોગવાઇ કરેલ 

હોવાથી આ પેટા-કલમ 

રદ કરેલ છે.  

૧૨૯(૩) વેરો અને દાંડ વસલૂવા માટે 

નોડટસ જારી કયાસ બાદ 

પ્રોપર ઓડફસર દ્વારા આદેશ 

પસાર કરવાનો રહ ે છે. 

દાંડ વસલૂવા માટે અટકાયત કે 

જપ્તીના ૭ ડદવસમાાં પ્રોપર 

ઓડફસર દ્વારા નોડટસ જારી 
કરવાની રહશેે. ત્યાર બાદ આવી 

 નોડટસ જારી કરવાની 
તથા આદેશ પસાર 

કરવાની સમય-મયાસદા 
નક્કી કરવા માટે સધુારો 
કરવો જરૂરી. 
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નોડટસ બજ્યાના ૭ ડદવસમાાં દાંડ 

માટે આદેશ પસાર કરવાનો રહશેે. 
૧૨૯(૪) સાાંર્ભળવાની તક આપ્યા 

ત્તવના વરેો, વ્યાજ કે દાંડ માટે 

આદેશ પસાર કરી શકાય 

નડહ. 

“વેરો અન ે વ્યાજ” શબ્દો દૂર 

કરવામાાં આવ્યાાં જેથી સાાંર્ભળવાની 
તક આપ્યા ત્તવના દાંડ માટે આદેશ 

પસાર કરી શકાય નડહ. 

 પેટા-કલમ (૧) માાં વેરો 
અને વ્યાજને બદલે 

દાંડની રકમ વસલૂ 

કરવાની જોગવાઇ કરેલ 

હોવાથી સધુારો 
આવશ્યક છે. 

૧૨૯(૬) અટકાયત કે જપ્તીના ૧૪ 

ડદવસમાાં વેરો અને દાંડ 

ચકૂવવામાાં ન આવે તો 
કલમ-૧૩૦ હઠેળ કાયસવાહી 
કરવાની જોગવાઇ છે. 

          નાશવાંત અને જોખમી 
ચીજ-વસ્તનુા ડકસ્સામાાં 
પ્રોપર ઓડફસર આવી 
સમયમયાસદા ઘટાડી શકે છે.  

પેટા-કલમ (૬) ન ે સબસ્ટીટયટુ 

કરવાથી, પેટા-કલમ (૩) મજુબના 
આદેશ મળ્યાના ૧૫ ડદવસમાાં જો 
દાંડની રકમ ર્ભરવામાાં ન આવે તો 
ત્તનયમોમાાં ત્તનડદિષ્ટ કરવામાાં આવ ે

તે રીતે અન ેતેવી સમયમયાસદામાાં 
જપ્ત કરેલ ચીજ-વસ્ત ુ કે વાહન 

વેચવાપાત્ર બને છે. 

પ્રથમ પ્રોત્તવઝોને ધ્યાન ેલેતાાં 
પેટા-કલમ (૩) મજુબનો દાંડ 

 કલમ-૧૨૯ હઠેળની 
કાયસવાહી અને કલમ-

૧૩૦ હઠેળની  
કાયસવાહીન ે એકબીજાથી 
સ્વતાંત્ર/ અલગ કરવાના 
હતેથુી અને કલમ-૧૩૦ ને 
બદલે આ કલમ  હઠેળ જ 

જપ્ત કરેલ ચીજ-વસ્તનુા 
ત્તનકાલ/ વાહનને મકુ્ત 
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અથવા એક લાખ રૂત્તપયા-બે માાંથી 
જે ઓછાં હોય તટેલી રકમ 

ચકૂવવાથી રાન્સપોટસર વાહનન ે

મકુ્ત કરાવી શકે છે.  

બીજા પ્રોત્તવઝો મજુબ 

નાશવાંત અને જોખમી ચીજ-

વસ્તનુા ડકસ્સામાાં પ્રોપર ઓડફસર 

આવી સમયમયાસદા ઘટાડી શકે છે.    

કરવા માટે આ  સધુારો 
જરુરી  છે.  

 

૧૨. ૧૩૦(૧) “આ કાયદામાાં ગમે ત ે

મજકુર હોય તેમ છતાાં” 

આવાાં શબ્દો છે.  

“આ કાયદામાાં ગમ ેતે મજકુર હોય 

તેમ છતાાં” ની જગ્યાએ “જ્યારે” 

શબ્દ સબસ્ટીટયટુ કરવામાાં 
આવ્યાાં. 

 કલમ-૧૩૦ હઠેળની 
કોન્ફીસ્કેશનની 
કાયસવાહીન ે કલમ-૧૨૯ 

હઠેળની અટકાયત, 

જપ્તી અને મકુ્ત 

કરવાની કાયસવાહીથી 
સ્વતાંત્ર/ અલગ કરવા 
સધુારો  જરૂરી. 

૧૩૦(૨) ફાઇન અને દાંડની કુલ રકમ 

કલમ ૧૨૯(૧) મજુબ 

પેટા-કલમમાાં સધુારો થવાથી 
ફાઇન અન ેદાંડની કુલ રકમ આવી 

 કલમ-૧૨૯(૧) માાં જે-તે  
ચીજ-વસ્ત ુ પરના વેરા 
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બીજો 
પ્રોત્તવઝો 

વસલૂવામાાં આવતી દાંડની 
રકમ કરતા ઓછી હોવી 
જોઇએ નડહ. 

ચીજ-વસ્ત ુ પર ચકૂવવા પાત્ર 

વેરાની રકમના ૧૦૦% થી ઓછી 
હોવી જોઇશે નડહ. 

જેટલો દાંડ વસલૂવાની 
જોગવાઇ હતી. સધુારો 
કયાસ બાદ  ચીજ-વસ્ત ુ

પરના વેરાથી બમણી 
રકમ જેટલો દાંડ વસલૂ 

કરવાની જોગવાઇ 

કરવામાાં આવેલ છે. આ 

સાંજોગોમાાં દાંડની રકમ 

ચકૂવવાપાત્ર વેરાની 
રકમ કરતા વધે નડહ તે 
માટે આ સધુારો  
આવશ્યક છે. 

૧૩૦(૩) રાજ્યસાત (કોન્ફીસ્કેશન) 

કરેલ ચીજ-વસ્તનુા ડકસ્સામાાં 
ફાઇન ઉપરાાંત વેરો, દાંડ અન ે

અન્ય ચાજિસની રકમ 

ચકૂવ્યા બાદ જ રાજ્યસાત 

પેટા-કલમ રદ કરવામાાં આવી.  કલમ-૧૩૦(૧) અને (૨) ને 
સાથે વાંચાણે લેતાાં  
રાજ્યસાત 

(કોન્ફીસ્કેશન) કરેલ 

ચીજ-વસ્તનુા ડકસ્સામાાં 
ફાઇન અને દાંડની રકમ 
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કરેલ ચીજ-વસ્ત ુ મકુ્ત 

કરવાની રહ.ે 

ચકૂવવાની થાય છે. આ 

રકમ ચકૂવ્યેથી 
રાજ્યસાત કરેલ ચીજ-

વસ્તનુે મકુ્ત કરવા માટે 

આ પેટા-કલમ રદ કરવી 
જરૂરી છે.  

૧૩. ૧૫૧ કત્તમશનર આ કલમ હઠેળ 

નોટીફીકેશન જારી કયાસ બાદ 

આંકડાકીય માડહતી મેળવી 
શકે છે.  

કત્તમશનર અથવા તેમના દ્વારા 
અત્તધકૃત કરેલ ઓડફસર પણ 

ઓડસર જારી કરીને કોઇ વ્યક્ક્તને 
કાયદા સાંબાંત્તધત માડહતી નક્કી 
કરેલ સમયમયાસદામાાં, નક્કી કરેલ 

નમનુામાાં અને નક્કી કરેલ રીત ે

પરૂી પાડવાનુાં ફરમાવી શકશ.ે 

 કાયદાનુાં અમલીકરણ 

અસરકારક રીતે કરી 
શકાય તે માટે કત્તમશનર 

દ્વારા નોટીફીકેશન જારી 
કરીન ે કોઇ પણ વ્યક્ક્ત 

પાસેથી માડહતી 
મેળવવાને બદલે 

કત્તમશનર અથવા તેમના 
દ્વારા અત્તધકૃત કરેલ 

ઓડફસર દ્વારા ઓડસર 

જારી કરીન ે સરળતાથી 
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માડહતી મેળવવાના 
હતેથુી સધુારો જરૂરી. 

૧૪. ૧૫૨(૧) ફક્ત વ્યક્ક્તગત પત્રક કે 

તેના કોઇ ર્ભાગની માડહતી 
જાહરે કરવા પર બાધ છે. 

તેમજ કલમ-૧૫૦ અથવા 
કલમ-૧૫૧ અંતગસત 

મેળવેલ માડહતીને આધારે 

કોઇ કાયસવાહી કરવા માટે  

આવી માડહતી જેમની 
પાસેથી મેળવી હોય તેમન ે

સાાંર્ભળવાની યોગ્ય તક 

આપવામાાં આવતી નથી. 

“વ્યક્ક્તગત પત્રક કે તેના કોઇ 

ર્ભાગની” શબ્દો દૂર કરવાથી, 
તમામ માડહતી જાહરે કરવા પર 

બાધ રહશેે. સાથ-ેસાથ ે પેટા-
કલમમાાં સધુારાથી કલમ-૧૫૦ 

અથવા કલમ-૧૫૧ અંતગસત 

મેળવેલ માડહતીન ે આધારે કોઇ 

કાયસવાહી કરતા પહલેા વ્યક્ક્તન ે

સાાંર્ભળવાની યોગ્ય તક  

આપવાની રહશેે. 

 મેળવેલ માડહતીન ે

આધારે કોઇ કાયસવાહી 
કરતા પહલેા જેમની 
પાસેથી માડહતી મેળવી 
હોય તે વ્યક્ક્તન ે

સાાંર્ભળવાની તક આપવા 
માટે સધુારો જરૂરી.  

૧૫૨(૨) ફોજદારી કામના હતેઓુ 

ત્તસવાયના ડકસ્સામાાં, આંકડા 
એકઠા કરવા/તેના 
સાંગ્રહ/કોમ્પ્યટુરાઇઝેશનમાાં 
રોકાયેલ વ્યક્ક્ત ત્તસવાયના 

પેટા-કલમ રદ કરવામાાં આવી.  પેટા-કલમ (૧) માાં 
સધુારો કરવાથી ઉપરાાંત 

કલમ-૧૫૮(૧) ની 
જોગવાઇને ધ્યાને લેતાાં 



Department of Gujarat State Tax 

Government of Gujarat 

વ્યક્ક્તને કલમ-૧૫૧ 
મજુબની માડહતી કે  

વ્યક્ક્તગત પત્રક જોવા અન ે

ઉપલબ્ધ કરાવાની 
પરવાનગી આપી શકાતી 
નથી. 

આ પેટા-કલમની 
જરૂડરયાત રહતેી નથી. 

૧૫. અનસુબૂચ-

II 

એન્રી-૭ 

રોકડ, ત્તવલાંબબત ચકુવણી 
અથવા બીજા ડકિંમતી અવેજ 

બદલ વ્યક્ક્તઓના 
બબનસાંસ્થાત્તપત 

એસોત્તસએશન અથવા માંડળ 

દ્વારા તમેના સભ્યન ે પરુા 
પાડવામાાં આવતી ચીજ-

વસ્તનુે સપ્લાય ઓફ ગડુ્ઝ 

ગણવામાાં આવે છે. 

અનસુબૂચ-II ની એન્રી-૭ ને તા. 
૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ની અસરથી રદ 

કરવામાાં આવી. 

 કલમ-૭(૧) માાં ક્લોઝ 

(એએ) ઉમેરવાને કારણે 

આ એન્રીનો સમાવેશ 

થઇ જતાાં તેને રદ 

કરવાની રહ ેછે.  

 



૨. ગજુરાત જીએસટી વનયમોમાાં સધુારા:
ગજુરાત જીએસટી (સધુારા) કાયદા, ૨૦૨ ૧ અન્વયે તેમજ તા.

૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી અમલી બિતાાં કેટલાાંક અગત્યિાાં સધુારાઓ િીચે મજુબ છે:
૨.૧ વનયમ-૧૦બી: (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ થી અમલી)

• િોંધણી િાંબર પિુ: શરૂ કરાવવાિી/રરફાંડ્ મેળવવા માટેિી અરજી કરવા
માટે તેમજ નિકાસિા રકસ્સામાાં ચકૂવેલ IGST િી રકમનુાં રરફાંડ્ મેળવવા
માટે સૌ-પ્રથમ Aadhaar authentication કરાવવાિાાં.

• Aadhaar િ હોય તેવાાં રકસ્સામાાં ઓળખ માટે Aadhaar Enrolment ID અિે
ફોટા સાથેિી બેન્ક પાસબકુ/ચ ૂાંટણી કાડ્ડ/પાસપોટડ /ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ રજુ
કરવાિાાં.

૨.૧.૧વનયમ-૧૦બીને અનરુૂપ અન્ય સધુારા: (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ થી અમલી)
• રદ થયેલ િોંધણી િાંબર પિુ: શરૂ કરાવવા માટે અરજી કરવા અંગેિાાં

નિયમ-૨ ૩ માાં સધુારો.
• રરફાંડ્ મેળવવા માટે અરજી કરવા અંગેિાાં નિયમ-૮૯ િા પેટા-નિયમ (૧ ) માાં

સધુારો.
• નિકાસિા રકસ્સામાાં ચકૂવેલ IGST િી રકમનુાં રરફાંડ્ મેળવવા અંગેિા નિયમ-

૯૬ માાં સધુારો.
[િોટીફીકેશિ િાં. ૩૮/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ અિે િોટીફીકેશિ િાં. 

૩૫/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨ ૧ ]
Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૨. ગજુરાત જીએસટી વનયમોમાાં સધુારા: Cont…
૨.૨ વનયમ-૩૬(૪): (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ થી અમલી)

• સપ્લાયરે આઉટવડ્ડ સપ્લાયિી નવગતો GSTR-1/IFF થી રજુ કરેલ હોય
અિે ફોમડ GSTR-2B માાં કરદાતાિે જેિી જાણ કરવામાાં આવે તેવાાંજ
ઇિવોઇસ/ડે્બબટ િોટિી કે્રરડ્ટ મેળવી શકાશે.

• અતે્ર ઉલ્લેખિીય છે કે સપ્લાયરે આઉટવડ્ડ સપ્લાયિી નવગતો રજુ િા કરેલ
હોવા છતાાં અગાઉ કરદાતા દ્વારા એલીજીબલ કે્રરડ્ટિાાં ૫% લેખે કે્રરડ્ટ
મેળવી શકાતી હતી, જે જોગવાઇ દૂર કરવામાાં આવી.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૪૦/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ ]

૨.૩ વનયમ-૫૯(૬): (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ થી અમલી)
• અગાઉિાાં એક પણ મરહિાિાાં પત્રક ફોમડ GSTR-3B રજુ કરવાિાાં બાકી

હોય તો આઉટવડ્ડ સપ્લાયિી નવગતો માટેિાાં ફોમડ GSTR-1 રજુ કરી શકાશે
િરહ.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૩૫/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨ ૧ ]
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૨. ગજુરાત જીએસટી વનયમોમાાં સધુારા: Cont…
૨.૪ વનયમ-૮૦: (તા. ૦૧/૦૮/૨૦૨૧ થી અમલી)

• િાણાાંકીય વર્ડ પણૂડ થયા પછીિાાં વર્ડિા ડ્ીસેમ્બર માસ સધુીમાાં ફોમડ
GSTR-9 માાં વાનર્િક પત્રક રજુ કરવાનુાં રહશેે.

• કોમ્પોઝીશિિો નવકલ્પ પસાંદ કરિાર કરદાતાએ ફોમડ GSTR-9A માાં વાનર્િક
પત્રક રજુ કરવાનુાં રહશેે.

• ઇ-કોમસડ ઓપરેટરે ફોમડ GSTR-9B માાં વાનર્િક સ્ટેટમેન્ટ રજુ કરવાનુાં રહશેે.
• રૂ. ૫ કરોડ્થી વધુ ટિડઓવર ધરાવતાાં કરદાતાઓએ વાનર્િક પત્રક સાથે

ફોમડ GSTR-9C માાં સ્વ-પ્રમાબણત રીકન્સીલીએશિ સટીફીકેટ રજુ કરવાનુાં
રહશેે.

૨.૪.૧ નિયમ-૮૦ માાં પેટા-નિયમો (૧એ) અિે (૩એ) ઉમેરીિે વાનર્િક પત્રક ફોમડ
GSTR-9 અિે સેલ્ફ રીકન્સીલીએશિ સ્ટેટમેન્ટ ફોમડ GSTR-9C રજુ
કરવાિી મદુત તા. ૨૮/૦૨ /૨૦૨ ૨ સધુી લાંબાવી. (તા. ૨૯/૦૯/૨૦૨ ૧
થી અમલી)
[િોટીફીકેશિ િાં. ૩૦/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૧ ૧ /૨૦૨ ૧ અિે િોટીફીકેશિ િાં. 

૪૦/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ ]
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૨. ગજુરાત જીએસટી વનયમોમાાં સધુારા: Cont…
૨.૫ વનયમ-૯૫(૩)(સી): (તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ થી અમલી)

• િોંધાયેલ વ્યન્ક્ત પાસેથી મેળવેલ સપ્લાય અન્વયેિાાં ઇિવોઇસમાાં જો UIN

દશાડવેલ િ હોય તો આવાાં UIN ધરાવતાાં રીસીપીઅન્ટિાાં અનધકૃત
પ્રનતનિનધએ પ્રમાબણત કરેલ ઇિવોઇસિી િકલ રીફાંડ્ અરજી (ફોમડ RFD-

10) સાથે રજુ કરવાિી રહશેે.
[િોટીફીકેશિ િાં. ૪૦/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ ]

૨.૬ વનયમ-૧૪૨: (તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ થી અમલી)
• માગડસ્થ ચીજ-વસ્તઓુિી અટકાયત, જપ્તી, રાજ્યસાત વગેરેિે લગતી

કલમ-૧ ૨૯ અિે ૧ ૩૦ માાં કરવામાાં આવેલ સધુારાિે ધ્યાિે રાખીિે પેટા-
નિયમ (૩ ) અિે (૫) માાં જરૂરી સધુારા કરવામાાં આવ્યાાં.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૪૦/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ ]
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૨. ગજુરાત જીએસટી વનયમોમાાં સધુારા: Cont…
૨.૭ વનયમ-૧૪૪એ: (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ થી અમલી)

• જીએસટી કાયદામાાં વર્ડ ૨૦૨ ૧ િાાં સધુારાથી કલમ-૧ ૨૯ હઠેળિી કાયડવાહી
અિે કલમ-૧ ૩૦ હઠેળિી કાયડવાહીિે એકબીજાથી સ્વતાંત્ર/ અલગ કરેલ
હોવાથી અટકાયત/જપ્ત કરેલ માગડસ્થ ચીજ-વસ્ત/ુવાહિ કલમ-૧ ૨૯ હઠેળ
જ વેચાણ/નિકાલ કરી શકાય તે માટે િવો નિયમ-૧૪૪એ ઉમેરેલ છે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૪૦/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ ]

૨.૮ વનયમ-૧૫૪: (તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ થી અમલી)
• કલમ-૧ ૨૯ માાં કરવામાાં આવેલ સધુારાિે અનરુૂપ સધુારા સાથે ચીજ-

વસ્ત/ુવાહિ/નમલકતિાાં વેચાણિી આવકિાાં નિકાલ સાંબાંનધત આ નિયમિે
સબસ્ટીટયટુ કરવામાાં આવ્યો.

• અંતમાાં કોઇ રકમ વધે તો આવી રકમ ચીજ-વસ્ત/ુવાહિિા માબલકિાાં કેશ
લેજરમાાં (જો િોંધાયેલ હોય તો) અન્યથા બેન્ક ખાતામાાં જમા કરવાિી
જોગવાઇ કરવામાાં આવી. ઉપરાાંત, જો આવી રીતે રકમ ચકૂવી શકાય િરહ
તો તેિે કન્ઝયમુર વેલફેર ફાંડ્માાં જમા કરવાિી જોગવાઇ કરવામાાં આવી.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૪૦/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ ]
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૨. ગજુરાત જીએસટી વનયમોમાાં સધુારા: Cont…
૨.૯ વનયમ-૧૫૯: (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ થી અમલી)

• જીએસટી કાયદામાાં વર્ડ ૨૦૨ ૧ િાાં સધુારાથી કામચલાઉ ટાાંચિે લગતી
કલમ-૮૩ માાં કરવામાાં આવેલ સધુારાિે ધ્યાિએ રાખીિે નિયમ-૧૫૯ માાં
જરૂરી સધુારા કરવામાાં આવ્યાાં, જેિાથી વેરાપાત્ર વ્યન્ક્ત નસવાયિી અન્ય
વ્યન્ક્ત સામે કામચલાઉ ટાાંચિી કાયડવાહી કરી શકાય.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૪૦/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ ]

૨.૧૦ ફોમમમાાં કરવામાાં આવેલ સધુારા:
• કલમ-૩૫ અને ૪૪ નાાં સધુારા તેમજ વનયમ-૮૦ના સધુારાને અનરુૂપ ફોમમ

GSTR-9 અને GSTR-9C માાં સધુારા કરવામાાં આવ્યા. (તા. ૦૧/૦૮/૨૦૨૧
થી અમલી)

• કલમ-૮૩ , ૧ ૨૯ અિે ૧ ૩૦ તેમજ તે હઠેળિાાં સધુારવામાાં આવેલ નિયમોિે
અનરુૂપ ફોમડ DRC-10, DRC-11, DRC-12, DRC-22, DRC-23 અિે
APL-01 માાં જરૂરી સધુારા કરવામાાં આવ્યાાં તેમજ નમલકત પર કામચલાઉ
ટાાંચ સામે objection ફાઇલ કરવા અંગે િવુાં ફોમડ DRC-22A ઉમેરવામાાં
આવ્્ુાં. (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ થી અમલી)

[િોટીફીકેશિ િાં. ૩૦/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૧ ૧ /૨૦૨ ૧ અિે
િોટીફીકેશિ િાં. ૪૦/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ ]
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૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ કરવામાાં આવેલ િોટીફીકેશિ અન્વયેિી
અગત્યિી જોગવાઇઓ:

૩.૧ વાવષિક પત્રકમાાંથી મકુ્તત:
• મખુ્ય રાજ્ય વેરા કનમશિરશ્રી દ્વારા િાણાાંકીય વર્ડ ૨૦૨૦-૨ ૧ દરનમયાિ રૂ.

૨ કરોડ્ સધુીનુાં એગ્રીગેટ ટિડઓવર ધરાવતાાં કરદાતાઓિે આવાાં વર્ડ
માટેિાાં વાનર્િક પત્રક રજુ કરવામાાંથી મનુ્ક્ત આપવામાાં આવેલ છે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૩ ૧ /૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૯/૧ ૧ /૨૦૨ ૧ ]

૩.૨ ઇ-ઇનવોઇસ માટે ટનમઓવરની મયામદામાાં ઘટડો:
• વર્ડ ૨૦૧૭-૧૮ થી કોઇપણ િાણાાંકીય વર્ડ દરનમયાિ રૂ. ૨૦

કરોડ્થી વધુ એગ્રીગેટ ટિડઓવર ધરાવતાાં કરદાતાઓએ તા.
૦૧ /૦૪/૨૦૨ ૨ થી ઇ-ઇિવોઇસ જારી કરવાિાાં રહશેે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૦૧ /૨૦૨ ૨ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૦૯/૦૩ /૨૦૨ ૨ ]

૩.૩ નોંધ ી માટે ટનમઓવરની મયામદા:
• તા. ૦૧ /૦૪/૨૦૨૨ થી ઇંટ (bricks) િાાં સપ્લાયસડ (ઉત્પાદકો/પિુ: વેચિાર)

માટે િોંધણી માટેિી ટિડઓવરિી મયાડદા રૂ. ૪૦ લાખથી ઘટાડ્ીિે રૂ. ૨૦
લાખ કરવામાાં આવેલ છે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૦૩ /૨૦૨ ૨ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૩ ૧ /૦૩ /૨૦૨ ૨ ]
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૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ કરવામાાં આવેલ નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની 
જોગવાઇઓ : Cont…

૩.૪ કોમ્પોઝીશન વવકલ્પ: 
• ઇંટ (bricks) િાાં ઉત્પાદકો તા. ૦૧ /૦૪/૨૦૨ ૨ થી ઉચ્ચક વેરાિાાં ૧% િાાં

દરિો લાભ મેળવી શકશે િરહ, પરાંત ુ આ ચીજ-વસ્તઓુિાાં પિુ: વેચાણકાર
ઉચ્ચક વેરાિાાં ૧% િાાં દરિો લાભ મેળવી શકશે

[િોટીફીકેશિ િાં. ૦૪/૨૦૨ ૨ -સ્ટેટ ટેક્સ તા. ૩ ૧ /૦૩ /૨૦૨ ૨ ]
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૪. જીએસટી કાયદા હઠેળ પરરપત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા:
જીએસટી કાઉન્ન્સલિી ૪૫મી બેઠકિી ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકાર દ્વારા

તા. ૨૫/૧ ૧ /૨૦૨૧ િા રોજ િોટીફીકેશિ િાં. ૧૭/૨૦૨ ૧ -સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ) જારી કરીિે
“restaurant services” િે કલમ-૯(૫) હઠેળ િોટીફાઇ કરવામાાં આવેલ છે જેિાાં પર
વેરો ભરવાિી જવાબદારી તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨૨ થી સપ્લાયરિે બદલે E-Commerce

Operators (ECOs) િી બિે છે. આથી, ECOs મારફત પરૂી પાડ્વામાાં આવતી
“restaurant services” િે લગતાાં નવનવધ મદુ્દાઓ અંગે િીચે મજુબ સ્પષ્ટતટતા કરવામાાં
આવે છે:

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

Sl No Issue Clarification

૧ . ECOs દ્વારા કલમ-૫૨ હઠેળ TCS

ઉઘરાવવાિો કે કેમ?
ECOs મારફત પરૂી પાડ્વામાાં
આવતી ‘restaurant service’ પર
કલમ-૯(૫) હઠેળ વેરો ચકૂવવાિી
જવાબદારી ECOs િી હોઇ આવી
સનવિનસસ માટે TCS ઉઘરાવવાિો
રહશેે િરહ તેમજ સ્ટેટમેન્ટ GSTR-8

રજુ કરવાનુાં રહશેે િરહ.
૨ . ECOs પોતાિાાં દ્વારા (own account)

પરૂી પાડ્વામાાં આવતી સનવિનસસ
માટે િોંધાયેલ હોય તો ‘restaurant

services’ પરૂી પાડ્વા માટે અલગથી
િોંધણી િાંબર મેળવવો કે કેમ?

અલગથી િોંધણી િાંબર મેળવવવો
ફરજજયાત િથી.



૪. જીએસટી કાયદા હઠેળ પરરપત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા: Cont…
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Sl No Issue Clarification

૩ . બબિ-િોંધાયેલ સપ્લાયર દ્વારા
ECOs મારફત ‘restaurant service’

પરૂી પાડ્વામાાં આવે તેવાાં રકસ્સામાાં
વેરો ભરવાિી જવાબદારી આવે કે
કેમ?

હા. વેરો ભરવાિી જવાબદારી ECOs

િી બિે છે.

૪. ECOs મારફત ‘restaurant service’

પરૂી પાડ્તાાં સપ્લાયરનુાં એગ્રીગેટ
ટિડઓવર કેવી રીતે ગણવુાં?

કલમ-૨ (૬) પ્રમાણે જ ગણવાનુાં જેમાાં
ECOs મારફતિી ‘restaurant

service’ િા ટિડઓવરિો પણ
સમાવેશ કરવાિો.

૫. ECOs દ્વારા ‘restaurant service’ િા
સપ્લાયિે પત્રક GSTR-3B માાં
‘inward supply’ તરીકે દશાડવવાિો
કે કેમ?

ના. ECOs ‘restaurant service’ િા
રીસીપીઅન્ટ િથી તેમજ આવી
સનવિસ તેમિાાં માટે ‘input service’

િથી.

૬. ‘restaurant service’ િી ITC

મળવાપાત્ર િ હોવાથી તેિાાં
પ્રમાણસર ITC ECOs દ્વારા રીવસડ
કરવાિી થાય કે કેમ?

િા. ITC રીવસડ કરવાિી રહતેી િથી.



૪. જીએસટી કાયદા હઠેળ પરરપત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા: Cont…
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Sl No Issue Clarification

૭. ‘restaurant service’ પરિી
વેરાકીય જવાબદારી ચકૂવવા માટે
ITC િો ઉપયોગ થઇ શકે?

િા. Cash ledger થી જ ECOs દ્વારા
વેરો ચકૂવવાિો રહશેે.

૮. ‘restaurant service’ નસવાયિાાં
અન્ય goods/services ECOs

મારફત પરૂા પાડ્વામાાં આવે તો
તેિાાં પર પણ ૫% (without ITC)

િા દરે વેરો વસલૂવાિો?

િા. કલમ-૯(૫) હઠેળ િોટીફાઇ િ
કરેલ હોય તેવાાં અન્ય
goods/services પર હાલિી પધ્ધનત
મજુબ જ વેરો ચકૂવાિો રહશેે
અથાડત વેરો ચકૂવવાિી જવાબદારી
સપ્લાયરિી રહશેે જ્યારે ECOs િી
જવાબદારી TCS ઉઘરાવીિે જમા
કરાવવાિી રહશેે.

૯. એક જ ઓડ્ડરમાાં ‘restaurant

service’ સાથે અન્ય
goods/services પરૂા પાડ્વામાાં
આવે ત્યારે અલગ-અલગ
ઇિવોઇસ બિાવવાિા?

અલગ-અલગ ઇિવોઇસ જારી
કરવા જ સલાહિીય છે.



૪. જીએસટી કાયદા હઠેળ પરરપત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા: Cont…
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Sl No Issue Clarification

૧૦. ‘restaurant service’ િા રકસ્સામાાં
ઇિવોઇસ કોણ જારી કરશે?

સપ્લાયર કે ECOs?

ECOs.

૧ ૧ . રકમ, વેરાકીય જવાબદારી,
restaurant services વગેરે પત્રકમાાં
દશાડવવાાં અંગે સ્પષ્ટતટતા.

ECOs દ્વારા પત્રક GSTR-3B માાં
‘restaurant service’ િે આઉટવડ્ડ
સપ્લાય તરીકે દશાડવવીિે વેરો
ચકૂવવાિો રહશેે.

[Ref: Circular No. GSL/GST/S.168/B.108 Dt. 22/12/2021 being 

167/23/2021-GST]



૫. જીએસટી વેરાના દર/વેરો ભરવાની જવાબદારીમાાં ફેરફાર:
૫.૧ Covid-19 ના ઇલાજમાાં વપરાતી દવાઓ પરની રાહત સમાપ્ત:

• અગાઉ રાજ્ય/કેન્ર સરકાર દ્વારા Covid-19 િા ઇલાજમાાં વપરાતી દવાઓ
પર તા. ૩ ૧ /૧ ૨ /૨૦૨ ૧ સધુી િીચે મજુબ વેરામાાં મનુ્ક્ત/રાહત આપવામાાં
આવેલ હતી:

• તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨૨ થી ઉક્ત મનુ્ક્ત/રાહત દૂર થવાથી હવે તેિાાં લાગુ પડ્તાાં
દરે વેરો વસલૂવાિો રહશેે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૧ ૨ /૨૦૨ ૧ -સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]
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ચીજ-વસ્ત ુ વેરાનો દર (%)

(C+S)

Tocilizumab, Amphotericin B Nil (શનૂ્ય)

Remdesvir, Heparin (anti-coagulant), Itolizumab

Posaconazole, Infliximab, Bamlanivimab &

Etesevimab, Casirivimab & Imdevimab, 2-Deoxy-D-

Glucose, Favipiravir

૫



૫.જીએસટી વેરાના દર/વેરો ભરવાની જવાબદારીમાાં ફેરફાર: Cont...
૫.૨ Textile Sector સાથે સાંકળાયેલ ચીજ-વસ્તઓુ અિે સેવાઓ પર

વેરાિાાં દર:
• અગાઉ રાજ્ય/કેન્ર સરકાર દ્વારા Textile Sector સાથે સાંકળાયેલ ચીજ-વસ્તઓુ

અિે સેવાિાાં વેરાિાાં દરમાાં તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ િી અસરથી િીચે મજુબ
ફેરફાર કરવામાાં આવેલ:
o કાપડ્, સીવવાિો દોરો, એમ્રોડ્રી-ઝરી આટીકલ, બ્લેન્કેટ, પડ્દાાં વગેરે

ચીજ-વસ્તઓુ પર ૫% (C+S) િી જગ્યાએ ૧૨% (C+S) વેરો.
o રૂ. ૧ ,૦૦૦/- સધુીિી રકિંમતિાાં કપડ્ાાં પર પણ ૫% (C+S) િી જગ્યાએ

૧ ૨% (C+S) વેરો.
o Textile and textile products પર dyeing and printing જેવી જોબવકડિી

સેવાઓ પર ૫% (C+S) િે બદલે ૧ ૨% (C+S) વેરો.
• ત્યાર બાદ રાજ્ય/કેન્ર સરકાર દ્વારા વેરાિાાં દરિાાં કરવામાાં આવેલ ઉપર

મજુબિાાં વધારાિે મોકફૂ રાખીિે ૫% (C+S) વેરાિા દર યથાવત રાખવામાાં
આવેલ છે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૧૪ અિે ૧૫/૨૦૨ ૧ -સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ), 

િોટીફીકેશિ િાં. ૨ ૧ અિે ૨ ૨ /૨૦૨ ૧ -સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)] 
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૫.જીએસટી વેરાના દર/વેરો ભરવાની જવાબદારીમાાં ફેરફાર: Cont...

૫.૩ પગરખાાં પર વેરાિાાં દર:
• રૂ. ૧ ,૦૦૦/- સધુીિી રકિંમતિા પગરખાાં પર ૫% (C+S) લેખે વેરાિો દર હતો

જેમાાં વધારો કરીિે તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી ૧ ૨% (C+S) વેરાિાાં દરિી
જોગવાઇ કરવામાાં આવી.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૧૪ /૨૦૨ ૧ -સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)] 

૫.૪ Governmental Authority અને Government Entity ને પરૂી
પાડવામાાં આવતી સેવાઓ પર વેરાનાાં દર:

• Governmental Authority અિે Government Entity િે પરૂી પાડ્વામાાં
આવતી Works contract િી સેવાઓિે ઘટાડે્લ વેરાિા દરિો લાભ િરહ મળે,

અથાડત ૫%/૧ ૨% (C+S) િી જગ્યાએ તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી ૧૮% (C+S)
દરે વેરો વસલૂવામાાં આવશે.

• Governmental Authority અિે Government Entity િે પરૂી પાડ્વામાાં
આવતી pure services અિે composite supply of goods and services િે
વેરામાફીિો લાભ મળશે િરહ એટલે કે આ પ્રકારિી સેવા તા.
૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨િી અસરથી ૧૮% (C+S) દરે વેરાપાત્ર બિશે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૧૫અિે ૧૬ /૨૦૨ ૧ -સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)] 
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Government of Gujarat



૫. જીએસટી વેરાિા દર/વેરો ભરવાિી જવાબદારીમાાં ફેરફાર: Cont...

૫.૫ ECO મારફત પરૂી પાડવામાાં આવતી Passenger Transportation

Services પર વેરો ભરવાની જવાબદારી:
• હાલમાાં non-air conditioned contract carriage અિે stage carriage, metered

cab અિે auto rickshaw (including e-rickshaw) દ્વારા પરૂી પાડ્વામાાં
આવતી passenger transportation સેવાઓ પર વેરામનુ્ક્ત છે. પરાંત,ુ આવી
સેવાઓ જો કલમ-૯(૫) હઠેળિા િોટીફીકેશિ અન્વયે E-commerce

operator (ECO) મારફત પરૂી પાડ્વામાાં આવે તો આ પ્રકારિી સેવાઓ તા.
૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨િી વેરાપાત્ર બિે છે.

• તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી કોઇપણ પ્રકારિા motor vehicle દ્વારા પરૂી
પાડ્વામાાં આવતી transportation of passenger service જો ECO મારફત
પરૂી પાડ્વામાાં આવે તો આવી સેવાઓ પર વેરો ભરવાિી જવાબદારી
ECO િી બિે છે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૧૬અિે ૧૭ /૨૦૨ ૧ -સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)] 
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૫.જીએસટી વેરાના દર/વેરો ભરવાની જવાબદરીમાાં ફેરફાર: Cont...

૫.૬ ECO મારફત પરૂી પાડવામાાં આવતી Restaurant Services પર વેરો
ભરવાની જવાબદારી:
• રૂ. ૭,૫૦૦ થી વધારે રકમિી declared tariff હોય તેવી હોટલ દ્વારા પરૂી

પાડ્વામાાં આવતી restaurant service નસવાયિી અન્ય restaurant services

જો ECO મારફત પરૂી પાડ્વામાાં આવે તો આવી restaurant services પર
તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી વેરો ભરવાિી જવાબદારી કલમ-૯(૫) હઠેળ ECO
િી જ રહશેે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૧૬અિે ૧૭ /૨૦૨ ૧ -સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)] 

૫.૭ HS Code માાં ફેરફાર:
• World Customs Organization (WCO) દ્વારા HS 2022 માાં કરવામાાં આવેલ

ફેરફારોિે સસુાંગત જરૂરી સધુારાઓ The Customs Tariff Act, 1975 હઠેળિા
First Schedule િા ટેરીફ કોડ્માાં કેન્ર સરકાર દ્વારા The Finance Act, 2021

સધુારા કરવામાાં આવેલ છે, જે તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી અમલી બિેલ છે.
• આથી, જીએસટી કાયદા હઠેળિા વેરાિા દર અંગેિાાં િોટીફીકેશન્સ િાં.

૦૧ /૨૦૧૭, ૦૨ /૨૦૧૭ અિે ૨ ૧ /૨૦૧૮-સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ) માાં તા.
૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ થી HS Code િે લગતાાં સધુારાઓ કરવામાાં આવેલ છે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૧૮ થી ૨ ૨ /૨૦૨ ૧ -સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)] 

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૫.જીએસટી વેરાના દર/વેરો ભરવાની જવાબદરીમાાં ફેરફાર: Cont...

૫.૮ ઈંટ (Bricks) ના સપ્લાય પર વેરાનાાં દરમાાં વધારો:
• Fly ash bricks, Bricks of fossil meals, Building bricks, Earthen or

roofing tiles જેવી ઈંટ (Bricks) િાાં સપ્લાય પર તા. ૦૧ /૦૪/૨૦૨ ૨ થી
૫% (C+S) િે બદલે ૧ ૨% (C+S) દરે વેરો લાગુ પડ્શે.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૦૧ /૨૦૨ ૨ -સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)] 

૫.૯ ઈંટ (Bricks) ના સપ્લાય પર રાહતદરે વેરો:  
• Fly ash bricks, Bricks of fossil meals, Building bricks, Earthen or

roofing tiles જેવી ઈંટ (Bricks) િાાં સપ્લાય પર કોઇ સપ્લાયર ૧૨%
(C+S) િે બદલે ૬% (C+S) િાાં રાહતદરે વેરાિો લાભ મેળવવા માાંગતાાં
હોય તો તેઓ શરતોિે આનધિ તા. ૦૧ /૦૪/૨૦૨ ૨ થી આવો લાભ મેળવી
શકે છે.

• સપ્લાયર ઉક્ત ચીજ-વસ્તઓુિાાં સપ્લાય પર ૬% (C+S) િાાં રાહતદરિાાં
વેરાિો લાભ મેળવવા માટે આવી ચીજ-વસ્તઓુિાાં સપ્લાયમાાં વપરાતી
ચીજ-વસ્ત/ુસેવાઓ પર ચકૂવેલ વેરાિી કે્રરડ્ટ મેળવી શકશે િરહ.

[િોટીફીકેશિ િાં. ૦૨ /૨૦૨ ૨ -સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)] 
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૬. વેટ કાયદા હઠેળ પત્રક અને વેરાની ચકૂવ ી:
૬.૧ વેટ નિયમોિાાં નિયમ-૧૯, નિયમ-૨૦, નિયમ-૨૬ અિે નિયમ-૩૦ તેમજ
પત્રકિે લગતાાં નવનવધ ફોમડમાાં સધુારા કરીિે ફરજજયાત માનસક પત્રક અિે માનસક
વેરાિી ચકૂવણી અંગેિી જોગવાઇ કરવામાાં આવેલ છે.
૬.૨ જાહરે પરરપત્ર ક્રમાાંક: ગજુકા/વેટ-૧૫/૨૦૧૫-૧૬/જા.૧૮૦/૧ ૧૫ તા.
૨૯/૦૨ /૨૦૧૬ િે તા. ૦૧ /૦૧ /૨૦૨ ૨ િી અસરથી પાછો ખેંચવામાાં આવ્યો તેમજ
જાન્્આુરી, ૨૦૨ ૨ અિે ત્યાર બાદિાાં તમામ ટેક્સ પીરરયડ્ માટે િીચે મજુબિી
જોગવાઇઓ કરવામાાં આવી:

• દરેક વેપારીઓ માટે એક સરખો “માનસક” ટેક્સ પીરરયડ્ રહશેે.
• તામામ વેપારીઓએ જે-તે માસ પણૂડ થયાિાાં ૩૦ રદવસમાાં માનસક પત્રક

ફોમડ ૨૦૧ રજુ કરવાિાાં રહશેે.

• અનસુબૂચ-૩ માાં સમાવેશ થતી ચીજ-વસ્તઓુ પૈકી પેરોલ, રડ્ઝલ અિે
એનવએશિ ટબાડઈિ ફયલુ સાથે સાંકળાયેલ વેપારીઓએ જ આ ચીજ
વસ્તઓુ પરુતી નવગતો માનસક પત્રક ફોમડ ૨ ૧ ૨ અિે ફોમડ ૨ ૧ ૩ માાં રજુ
કરવાિી રહશેે.

• તમામ વેપારીઓએ જે-તે માસ પણૂડ થયાિાાં ૧ ૨ રદવસમાાં વેરાિી ચકૂવણી
કરવાિી રહશેે.
[િોટીફીકેશિ િાં. (GHN-99)VAR-2021(49)Th તા. ૨૭/૧ ૨ /૨૦૨ ૧ અિે જાહરે

પરરપત્ર ક્રમાાંક: ગજુકા/વેટ/૨ ૧ -૨ ૨ /જા.૨ ૨ ૩ /૧૯૩ તા. ૩ ૧ /૧ ૨ /૨૦૨ ૧ ]
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૭. વ્યવસાય વેરાના દરમાાં ફેરફાર:
નવધાિસભાિાાં દસમાાં સત્ર દરનમયાિ અંદાજપત્ર ૨૦૨૨ -૨ ૩ અન્વયે રૂ.

૧ ૨ ,૦૦૦/- સધુીિી વાનર્િક આવક ધરાવતાાં પગારદારોિે The Gujarat State Tax

on Professions, Trades Callings and Employments Act, 1976 (વ્યવસાય વેરા
કાયદો) હઠેળ વ્યવસાય વેરામાાંથી મનુ્ક્ત આપવા અંગે માિ. િાણાાં માંત્રીશ્રી
દ્વારા તા. ૦૩ /૦૩ /૨૦૨૨ િા રોજ દરખાસ્ત કરવામાાં આવેલ, જે અન્વયે િાણાાં
નવભાગ દ્વારા તા. ૦૧ /૦૪/૨૦૨ ૨ િી અસરથી પગારદારો માટે િીચે મજુબ
વેરાિાાં દર નિધાડરરત કરવામાાં આવેલ છે:

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

અન.ુ 
નાં. પગારદાર/વેતનદાર અને તેમનો પગાર વેરાિો દર

(પ્રનત માસ)
૧ રાજ્ય/કેન્ર સરકાર, પાંચાયતો, રાજ્ય/કેન્ર સરકારિાાં જાહરે કે્ષત્રિાાં

ઉપક્રમો અિે ગ્રાન્ટ-ઇિ-એઇડ્ સસ્થાિાાં પગારદાર/ વેતિદાર:
(i) રૂ. ૧ ૨ ,૦૦૦/- સધુીિો માનસક પગાર
(ii) રૂ. ૧ ૨ ,૦૦૦/- થી વધુ માનસક પગાર

શનૂ્ય
રૂ. ૨૦૦/-

૨ ઉપર જણાવ્યા નસવાયિાાં અન્ય પગારદાર/ વેતિદાર:
(i) રૂ. ૧ ૨ ,૦૦૦/- સધુીિો માનસક પગાર
(ii) રૂ. ૧ ૨ ,૦૦૦/- થી વધુ માનસક પગાર

શનૂ્ય
રૂ. ૨૦૦/-

[Ref: Noti. No. (GHN-35-PFT-2022-S.3(2)(10)-Th Dt.08/04/2022]



૮. ભાગીદારી પેઢીિાાં િામમાાં પ્રનતબાંનધત શબ્દિી પરવાિગી:
૮.૧ ભાગીદારી પેઢીિાાં િામમાાં પ્રનતબાંનધત શબ્દોિો ઉપયોગ થતો હોય તેવાાં
રકસ્સામાાં હાલમાાં િોંધણી માટે રાજ્ય સરકારિી પવૂડમાંજૂરી અથે રજીસ્રાર દ્વારા
િાણાાં નવભાગિે દરખાસ્ત કરવામાાં આવે છે.
૮.૨ આવી દરખાસ્ત સાથે ભાગીદારી દસ્તાવેજ, ભાગીદારોિાાં પાિકાડ્ડ ,
આધાર કાડ્ડ , સોગાંદિામુાં, ઓિલાઇિ એપ્લીકેશિિી િકલ, ફી િી પહોંચ,
પેઢીિી જગ્યાિાાં પરુાવા, પેઢીનુાં પાિકાડ્ડ સરહત અન્ય આનરુ્ાંબગક પરુાવાઓિી
િકલ િાણાાં નવભાગિે મોકલવામાાં આવે છે જેિાથી સ્ટેશિરી તેમજ સમયિો
વ્યય થાય છે.
૮.૩ િોંધણી પ્રરક્રયામાાં સરળીકરણિાાં ભાગરૂપે તા. ૦૧ /૦૪/૨૦૨૨ થી ૮.૨ માાં
જણાવ્યા મજુબિાાં પરુાવાઓ સાથે દરખાસ્ત કરવાિે બદલે નિયત ફોમેટ પરરનશષ્ટતટ-
૧ માાં જ દરખાસ્ત કરવાિી રહશેે. ઉપરાાંત, આવી દરખાસ્તો જરોરી તમામ નવગતો
ભરીિે કચેરીિાાં સહી-નસક્કા તથા રવાિગરી પત્ર સાથે સ્કેિ કરીિે માત્ર PDF

સ્વરૂપે કચેરીિાાં સત્તાવાર ઇ-મેઇલ આઇડ્ી ઉપરથી so-th-fin@gujarat.gov.in

ઉપર મોકલવાિી રહશેે. તદ્દાનસુાર સરકારશ્રીિો નિણડય પણ માત્ર ઇ-મેઇલથી
સાંબાંનધત કચેરીિે પાઠવવામાાં આવશે.

[ના ાાં વવભાગનો પરરપત્ર ક્રમાાંક: પનમ-૨૦૨૦૦૫-૩૦૩૪-ઠ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૨] 
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આભાર
િોંધ: 
a) ઉક્ત કાયદા-નિયમોિાાં સધુારા, િોટીફીકેશન્સ, પરરપત્ર રડ્પાટડ મેન્ટિી વેબ

સાઈટ પર મકેુલ છે, જેિો અભ્યાસ કરવા નવિાંનત.
b) પ્રસ્તતુ બાબતે જો કોઈ અસ્પષ્ટતટતા હોય તો રડ્પાટડ મેન્ટિી કાયદા શાખાિો

સાંપકડ કરવા નવિાંનત છે.


