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Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

અપડેટમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ બાબતો

અન ુ
નાં. વવષય
૧ જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરવામાાં આવેલ

નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ
૨ જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ

નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ
૩ જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પરરપત્રો અન્વયેની

અગત્યની જોગવાઇઓ
૪ જીએસટી પોટટલ દ્વારા જુલાઇ-૨૦૨૨ દરવમયાન જારી કરવામાાં

અપડેટ્સ/News

૫ વ્યવસાય વેરા નનયમોમાાં કરવામાાં આવેલ ફેરફારો અન્વયે જારી
કરવામાાં આવેલ પરરપત્ર



૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ:

૧.૧ એક જ PAN હઠેળ ધરાવતાાં Distinct person ના કેશ લેજરમાાં રકમ
ટ્રાન્સફર કરવી તેમજ Utilized ITC પર વ્યાજ વસલૂવુાં:

• એક જ PAN હઠેળ એકથી વધુ નોંધણી નાંબર ધરાવતાાં Distinct person નાાં કેશ
લેજરમાાં integrated tax, central tax હઠેળ રકમ ટ્રાન્સફર કરી શકાય તેમજ કે્રરિટ
મેળવેલ હોય અને આવી રકમનો ઉપયોગ કરવામાાં આવેલ હોય ત્યારે જ વ્યાજ
વસલૂવા અંગેની Finance Act, 2022 (6 of 2022) ની કલમો અનકુ્રમે ૧ ૧૦(સી)
અને ૧૧ ૧ ને તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨ ૨ની અસરથી અમલી બનાવવામાાં આવે છે.

• રાજ્યમાાં ગજુરાત માલ અને સેવા વેરા (સધુારા) નવધેયક, ૨૦૨૨ નવધાનસભા
દ્વારા પસાર થયા બાદ પ્રસ્તતુ બાબતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નોટીફીકેશન જારી
કરવાનુાં રહે છે. અતે્ર ઉલ્લેખનીય છે કે કેશ લેજરની રકમ Distinct person ને
ટ્રાન્સફર કરવા બાબતે રાજ્યનાાં જીએસટી કાયદામાાં કોઇ સધુારો કરવાનો રહતેો
નથી.

[નોટીફીકેશન નાં. ૦૯/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ ટેક્સ]

૧.૨ વાવષિક પત્રકમાાંથી મકુ્ક્ત:
• નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૨ ૧ -૨ ૨ દરનમયાન રૂ. ૨ કરોિ સધુીનુાં એગ્રીગેટ ટનષઓવર
ધરાવતાાં કરદાતાઓને આવાાં વર્ષ માટેનાાં વાનર્િક પત્રક રજુ કરવામાાંથી મકુ્તત
આપવામાાં આવે છે.

[નોટીફીકેશન નાં. ૧૦/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ]
Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૧.૩ ફોમટ CMP-08 ની મદુતમાાં વધારો:
• કોમ્પોઝીશનનો નવકલ્પ પસાંદ કરેલ હોય તેવાાં કરદાતાઓ માટે તા.
૩૦/૦૬/૨૦૨ ૨ ના રોજ પરૂા થતાાં નત્રમાસ માટે સ્ટેટમેન્ટ ફોમષ CMP-08 રજુ
કરવાની મદુત તા. ૩ ૧ /૦૭/૨૦૨ ૨ સધુી વધારવામાાં આવેલ છે

[નોટીફીકેશન નાં. ૧૧/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ]

૧.૪ પત્રક ફોમટ GSTR-4 ની લેટ ફીમાાં માફી:
• અગાઉ નોટીફીકેશન નાં. ૦૭/૨૦૨ ૨ -સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસ જારી કરીને કોમ્પોઝીશન
નવકલ્પ પસાંદ કરેલ હોય તેવાાં કરદાતાઓ માટે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૨ ૧ -૨ ૨
માટેનાાં પત્રક ફોમષ GSTR-4 મોિા રજુ કરવા અંગે તા. ૦૧ /૦૫/૨૦૨ ૨ થી તા.
૩૦/૦૬/૨૦૨ ૨ ના સમયગાળા સધુીની લેટ ફી સાંપણૂષ માફ કરવામાાં આવેલ.

• આવી લેટ ફી વધુ તા. ૨૮/૦૭/૨૦૨ ૨ સધુી માફ કરવામાાં આવેલ છે.
[નોટીફીકેશન નાં. ૧૨/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૧.૫ વવવવધ કોમ્પ્લાયક્ન્સસની મદુતમાાં વધારો:
જીએસટી કાયદાની કલમ ૧૬૮એ હઠેળ અગાઉ જારી કરવામાાં આવેલ

નોટીફીકેશન્સ નાં. ૩૫/૨૦૨૦-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસ અને ૧૪/૨૦૨ ૧ -સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસમાાં
સધુારા કરીને નીચે મજુબ સમયમયાષદા લાંબાવવામાાં આવી:
(i) નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે વેરો ન ભરેલ હોય/ઓછો ભરેલ હોય/કે્રરિટ ખોટી

મેળવેલ/ઉપયોગ કરેલ હોય તેવાાં રકસ્સામાાં વસલૂાત થઇ શકે તે માટે પ્રોપર
ઓરફસર દ્વારા જીએસટી કાયદાની કલમ-૭૩ (૯) હઠેળ આદેશ પસાર કરવા માટે
કલમ-૭૩ (૧૦) માાં આપવામાાં આવેલ સમયમયાષદા તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨ ૩ સધુી
લાંબાવવામાાં આવે છે.

(ii) કરદાતાએ ખોટી રીતે વધુ મેળવેલ રરફાંિની વસલૂાત થઇ શકે તે માટે જીએસટી
કાયદાની કલમ-૭૩ (૯) હઠેળ આદેશ પસાર કરવા માટેની સમયમયાષદામાાં તા.
૦૧ /૦૩ /૨૦૨૦ થી તા. ૨૮/૦૨ /૨૦૨ ૨ સધુીનો સમય બાકાત રાખીને આવી
સમયમયાષદાની ગણતરી કરવાની રહે છે.

(iii) કરદાતાએ કલમ-૫૪/કલમ-૫૫ હઠેળ રરફાંિની અરજી કરવા માટેની
સમયમયાષદામાાં તા. ૦૧ /૦૩ /૨૦૨૦ થી તા. ૨૮/૦૨ /૨૦૨ ૨ સધુીનો સમય બાકાત
રાખીને આવી સમયમયાષદાની ગણતરી કરવાની રહે છે.

[નોટીફીકેશન નાં. ૧૩/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૧.૬ નનયમોમાાં વર્ષ ૨૦૨ ૨નો પ્રથમ સધુારો:
• નનયમ-૨ ૧એ(૪) માાં પ્રોનવઝો ઉમેરવામાાં આવ્યો જે મજુબ પત્રક કસરૂનાાં રકસ્સામાાં

નનયમ-૨ ૧એ(૨એ) હઠેળ નોંધણી નાંબર સસ્પેન્િ કરવામાાં આવેલ હોય અને
નોંધણી રદ થયાાં પહલેાાં જો કરદાતા દ્વારા બાકી તમામ પત્રકો રજુ કરવામાાં
આવે તો સસ્પેન્શનની કાયષવાહી પરત ખેંચેલ ગણાશે.

• નનયમ-૪૩ હઠેળની સમજૂતી-૧ માાં નવી તલોઝ (િી) ઉમેરીને Duty Scripts

Credit ના વેચાણોને માફી સપ્લાયમાાંથી બાકાત કરવામાાં આવે છે જેથી તેનાાં
પ્રમાણમાાં નનયમ-૪૨ અને ૪૩ હઠેળ કે્રરિટ રીવસષ કરવાની થાય નરહ.

• નનયમ-૪૬ માાં નવી તલોઝ (એસ) ઉમેરવામાાં આવી જે અનસુાર ઈ-ઈનવોઇસ
જારી કરવાનુાં થત ુાં ન હોય તેવાાં સપ્લાયરે તે મજુબનુાં Declaration તેમના
ઈનવોઇસમાાં દશાષવવાનુાં રહશેે.

• જીએસટી કાયદા હઠેળ કલમ-૫૪(૩ ) હઠેળ વણવપરાયેલ કે્રરિટનુાં અથવા IGST

ચકૂવીને કરેલ નનકાસનાાં રકસ્સામાાં ચકૂવેલ IGST નુાં નનયમ-૯૬(૧૦) હઠેળ રરફાંિ
ખોટી રીતે મેળવેલ હોય અને કરદાતા દ્વારા જો વ્યાજ, દાંિ સરહત આવી રકમ
કેશ લેજરથી ચકૂવી દેવામાાં આવે તેણે ચકૂવેલ રરફાંિની રકમને પ્રોપર ઓરફસર
દ્વારા ફોમષ PMT-03A માાં ઓિષર પસાર કરીને કરદાતાનાાં કે્રરિટ લેજરમાાં પનુ:
કે્રરિટ કરી દેવામાાં આવે તે મજુબ નનયમ-૮૬માાં નવો પેટા-નનયમ (૪બી)
ઉમેરવામાાં આવેલ છે.

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૧.૬ નનયમોમાાં વર્ષ ૨૦૨ ૨નો પ્રથમ સધુારો:
• કરદાતા દ્વારા UPI તથા IMPS દ્વારા પણ કેશ લેજરમાાં રકમ જમા કરાવી શકે તે

માટે તેને સાંલગ્ન નનયમ-૮૭ (૩ ) અને નનયમ-૮૭ (૫) માાં સધુારા કરવામાાં આવ્યાાં.
• એક જ PAN હઠેળ એકથી વધુ નોંધણી નાંબર ધરાવતાાં Distinct person નાાં કેશ

લેજરમાાં integrated tax, central tax હઠેળ ફોમષ PMT-09 માાં રકમ ટ્રાન્સફર કરી
શકાય તે માટે નનયમ-૮૭ માાં નવો પેટા-નનયમ(૧૪) ઉમેરવામાાં આવ્યો. (અતે્ર
ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આવો સધુારો કરવાનો થતો નથી.)

• કલમ-૭૩ /૭૪ હઠેળની કાયષવાહી નસવાય કરદાતાએ પત્રક મોિા રજુ કરવામાાં
આવેલ હોય, અન્ય રકસ્સામાાં વેરાની ચકૂવણી મોિી કરવામાાં આવેલ હોય તેમજ
ખોટી કે્રરિટ મેળવીને આવી કે્રરિટનો ઉપયોગ કરવામાાં આવેલ હોય ત્યારે વ્યાજની
ગણતરી કઇ રીતે કરવી તે માટે નવો નનયમ-૮૬(બી) ઉમેરવામાાં આવ્યો. (અતે્ર
ઉલ્લેખનીય છે કે કે્રરિટ મેળવેલ હોય અને આવી રકમનો ઉપયોગ કરવામાાં
આવેલ હોય ત્યારે જ વ્યાજ વસલૂવા અંગેની જોગવાઇ રાજ્યમાાં હાલ અમલી
બનેલ ન હોવાથી તેટલાાં પરૂતાાં નનયમનો સધુારો રાજ્ય સરકાર દ્વારા આવી
જોગવાઇ અમેલી બન્યા બાદ કરવાનો રહે છે.)
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૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૧.૬ નનયમોમાાં વર્ષ ૨૦૨ ૨નો પ્રથમ સધુારો:
• નનયમ-૮૯માાં સધુારા:
o જીએસટી નનયમો અને SEZ નનયમોમાાં રહલે નવસાંગતતાને દૂર કરવા માટે

“Specified Officer” ની વ્યાખ્યામાાં “Authorised Officer” નો સમાવેશ થાય
તેવી સમજૂતી પેટા-નનયમ(૧ ) માાં ઉમેરવામાાં આવી.

o ઇલેતટ્રીસીટીની નનકાસનાાં રકસ્સામાાં Shipping Bill/ Bill of Export તેમજ EGM
ન હોવાને પરરણામે રરફાંિ મેળવવા અરજી કરવા માટે કરદાતાને પિતી મશુ્કેલી
નનવારવા માટે પેટા-નનયમ (૨ ) માાં સધુારા કરવામાાં આવ્યાાં.

o Zero Rated Supply ના રકસ્સામાાં વણવપરાયેલ કે્રરિટના રીફાંિની ગણતરી માટે
Shipping Bill/Bill of Export માાં દશાષવેલ FOB Value અને ટેતસ
ઇનવોઇસ/બબલ ઓફ સપ્લાયમાાં દશાષવેલ મલૂ્ય કરતાાં અલગ હોય તો તે બે
પૈકી જે રકમ ઓછી હોય તેને ધ્યાનમાાં લેવા બાબતે પેટા-નનયમ (૪) માાં
સમજૂતી ઉમેરવામાાં આવી.

o Inverted duty ના રકસામાાં રરફાંિને લગતી ફોમ્્ુષલામાાં રહલે નવસાંગતતાને દૂર
કરવા માટે પેટા-નનયમ (૫) માાં દશાષવેલ ફોમ્્ુષલામાાં સધુારો કરવામાાં આવ્યો.

• આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય એરપોટષના departure ટનમિનલમાાં આવેલા રરટેલ આઉટલેટ દ્વારા
પરુા પાિવામાાં આવતાાં ચીજવસ્તનુા સપ્લાયના રકસ્સામાાં રરફાંિ ચકૂવવા બાબતે
નનયમ-૯૫એ ને ધિમળૂથી (તા. ૦૧ /૦૭/૨૦૧૯થી) રદ કરવામાાં આવેલ છે.
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૧.૬ નનયમોમાાં વર્ષ ૨૦૨ ૨નો પ્રથમ સધુારો: Cont…

• નનયમ-૯૬માાં સધુારા:
o IGST ચકૂવીને કરેલ નનકાસનાાં રકસ્સામાાં Shipping Bill અને ફોમષ GSTR-1 માાં રજુ કરેલ નવગતો

નવસાંગત હોય ત્યારે કરદાતા દ્વારા આવી નવસાંગતતાને દૂર કરવામાાં આવે ત્યારે રરફાંિ અરજી ફાઇલ
થયેલ ગણાય તે અંગે પેટા-નનયમ (૧ ) નાાં તલોઝ (બી) ને તા. ૦૧ /૦૭/૨૦૧૭ થી સબસ્ટીટયટુ કરવામાાં
આવેલ છે.

o રરફાંિ આપતાાં પહલેાાં મેળવેલ કે્રરિટ સરહત નનકાસકારની નવગતોની ખરાઇ કરવી જરૂરી છે તેમ બોિષનાાં
અનધકારીનો મત હોય ત્યારે રરફાંિ સ્થબગત કરી શકાય તે માટે પેટા-નનયમ(૪) માાં નવી તલોઝ (સી)
ઉમેરવામાાં આવેલ છે.

o પેટા-નનયમ (૫) ને રદ કરવામાાં આવે છે, જેની જોગવાઇઓનો સમાવેશ નવાાં પેટા-નનયમ (૫એ) અને
(૫બી) માાં સમાવેશ થઇ જાય છે.

o જ્્રુીિીતશનલ કનમશનરની નવનાંતી મજુબ પેટા-નનયમ (૪)(એ) હઠેળ રરફાંિ સ્થબગત કરવામાાં આવે કે
ઉપર જણાવ્યા મજુબ પેટા-નનયમ (૪)(સી) હઠેળ રરફાંિ સ્થબગત કરવામાાં આવે ત્યારે નસસ્ટમ જનરેટેિ
ફોમષ RFD-01 માાં રરફાંિ અરજી પ્રોપર ઓરફસરને તબદીલ કરવાની રહશેે. આવી તબદીલીની તારીખને
રરફાંિ અરજી મળ્યા તારીખ ગણવાની રહશેે.

o The Customs Act, 1962 ની જોગવાઇઓને ભાંગ કરીને નનકાસ કરવામાાં આવે તેવાાં રકસ્સામાાં કસ્ટમ
અનધકારીએ પેટા-નનયમ (૪)(સી) હઠેળ રરફાંિ સ્થબગત કરવામાાં આવે ત્યારે નસસ્ટમ જનરેટેિ ફોમષ RFD-

01 માાં રરફાંિ અરજી પ્રોપર ઓરફસરને તબદીલ કરવાની રહશેે. આવી તબદીલીની તારીખને રરફાંિ અરજી
મળ્યા તારીખ ગણવાની રહશેે.

o પ્રોપર ઓરફસર દ્વારા નનયમ-૮૯ની જોગવાઇઓ અનસુાર ઉતત રરફાંિ અરજીનો નનકાલ કરવાનો રહશેે તે
અંગે પેટા-નનયમ (૫બી) ઉમેરવામાાં આવેલ છે.

o ઉતત સધુારાને કારણે પેટા-નનયમ (૬) અને (૭) ની જરૂર રહતેી ન હોવાથી તેમને દૂર કરવામાાં આવે છે.
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૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ કરવામાાં આવેલ નોટીફીકેશન અન્વયેની
અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૧.૬ નનયમોમાાં વર્ષ ૨૦૨ ૨નો પ્રથમ સધુારો:
• ફોમષ GSTR-3B માાં સધુારા:
o કલમ-૯(૫) હઠેળ E-Commerce Operator દ્વારા વેરો ચકૂવવાનો થતો હોય તેવાાં

સપ્લાયની નવગતો મેળવવા સરહત અન્ય ITC ને લગતાાં ટેબલમાાં કેટલાાંક
ફેરફાર કરવામાાં આવ્યાાં.

• ફોમષ GSTR-9 માાં કેટલાાંક સધુારા કરવામાાં આવ્યાાં.
• ફોમષ GSTR-9C માાં કેટલાાંક સધુારા કરવામાાં આવ્યાાં.
• નવુાં ફોમષ GST PMT-03A ઉમેરવામાાં આવ્્ુાં.
• ફોમષ GST PMT-07 માાં નનયમોનાાં ઉતત સધુારાને અનરુૂપ ફેરફાર કરવામાાં આવ્યાાં.
• ફોમષ GST PMT-09 માાં નનયમોનાાં ઉતત સધુારાને અનરુૂપ ફેરફાર કરવામાાં આવ્યાાં.
• ફોમષ GST RFD-01 માાં નનયમ-૮૯નાાં સધુારાને અનરુૂપ ફેરફાર કરવામાાં આવ્યાાં.
• ફોમષ GST RFD-10B ને તા. ૦૧ /૦૭/૨૦૧૯ની અસરથી રદ કરવામાાં આવે છે.

[નોટીફીકેશન નાં. ૧૪/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ]
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૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલેસી અંગે જારી કરવામાાં આવેલ નોટીફીકેશન
અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૧.૭ ટનટઓવરની મયાટદાને લગતાાં નોટીફીકેશનમાાં ઈંટની એન્ટ્રી અંગે સ્પષ્ટતા:
• અગાઉના નોટીફીકેશન નાં. ૧૦/૨૦૧૯-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસમાાં નોટીફીકેશન નાં. ૦૩ /૨૦૨ ૨ -

સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસ દ્વારા સધુારો કરીને ઈંટ (bricks) નાાં સપ્લાયસષ માટે રજીસ્ટે્રશનની
ટનષઓવરની મયાષદા રૂ. ૪૦ લાખમાાંથી ઘટાિીને રૂ. ૨૦ લાખ કરવામાાં આવેલ.

• ઉતત નોટીફીકેશનમાાં ચીજ-વસ્તનુાાં Description માાં “Fly ash bricks or fly ash aggregate

with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks” ની જગ્યાએ “Fly ash bricks; Fly

ash aggregates; Fly ash blocks” સબસ્ટીટયટુ કરીને એન્ટ્રી વધુ સ્પષ્ટ્ટ કરવામાાં આવે છે.
[નોટીફીકેશન નાં. ૧૫/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ]

૧.૮ Composite વેરાનાાં દરને લગતાાં નોટીફીકેશનમાાં ઈંટની એન્ટ્રી અંગે સ્પષ્ટતા:
• અગાઉ તા. ૦૭/૦૩ /૨૦૧૯ ના રોજ નોટીફીકેશન નાં. ૧૪/૨૦૧૯-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસ જારી

કરીને કોમ્પોઝીશન માટે ટનષઓવરની મયાષદા રૂ. ૧ .૫ કરોિ નનધાષરરત કરવામાાં આવેલ. ઈંટ
(bricks) નાાં ઉત્પાદકો composite વેરાનાાં દર (૦.૫%) નો લાભ ન મેળવી શકે તેનાાં માટે
નોટીફીકેશન નાં. ૦૪/૨૦૨ ૨ -સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસ જારી કરીને આવાાં ઉત્પાદકોને ઉતત
નોટીફીકેશનમાાંથી બાકાત રાખવામાાં આવેલ.

• ઉતત નોટીફીકેશન નાં. ૧૪/૨૦૧૯માાં ચીજ-વસ્તનુાાં Description માાં “Fly ash bricks or fly ash

aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks” ની જગ્યાએ “Fly ash

bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks” સબસ્ટીટયટુ કરીને એન્ટ્રી વધુ સ્પષ્ટ્ટ કરવામાાં
આવે છે.

[નોટીફીકેશન નાં. ૧૬/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ]Department of Gujarat State Tax
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૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ:

૨.૧ વવવવધ સેવાઓ પર તા. ૧૮/૦૭/૨૦૨૨ થી વેરાના દરમાાં નીચે મજુબનાાં ફેરફાર કરવા
માટે નોટીફીકેશન નાં. ૧૧/૨૦૧૭-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ) માાં સધુારા કરવામાાં આવે છે:
૨ .૧ .૧ કેટલીક સેવાઓ પર Inverted Duty Structure દૂર કરવા વેરાનાાં દરમાાં નીચે મજુબ
ફેરફાર કરવામાાં આવેલ છે:

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

Sl

No.

Description of services Existing 

Rate

Changed 

Rate

1 Services supplied by foreman to chit fund 12% 18%

2 Job work in relation to processing of hides, skins and leather 5% 12%

3 Job work in relation to manufacture of leather goods and

footwear

5% 12%

4 Job work in relation to manufacture of clay bricks 5% 12%

5 Works contract for roads, bridges, railways, metro, effluent

treatment plant, crematorium etc.

12% 18%

6 Works contract supplied to central and state governments,

local authorities for historical monuments, canals, dams,

pipelines, plants for water supply, educational institutions,

hospitals etc. & sub-contractor thereof

12% 18%

7 Works contract supplied to central and state governments,

union territories & local authorities involving predominantly

earthwork and sub-contracts thereof

5% 12%



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૨ .૧ .૨ કેટલીક સેવાઓ પર વેરાના દરમાાં ઘટાિો કરવામાાં આવે છે:

૨ .૧ .૩ પેરા નાં. ૨.૨માાં જણાવેલ સેવાઓને વેરાપાત્ર બનાવવામાાં આવેલ છે.
૨ .૧ .૪ Goods transport agency (GTA) ને forward charge મજુબ ૫% (without ITC)/૧ ૨%
(with ITC) વેરો ભરવા માટેનો નવકલ્પ પસાંદ કરવા માટે નનયત નમનૂામાાં jurisdictional
authority ને declaration રજુ કરવા અંગેની જોગવાઇ કરવામાાં આવી.

જે-તે નાણાાંકીય વર્ષ માટે અગાઉનાાં નાણાાંકીય વર્ષની ૧૫મી માચષ સધુીમાાં આવો
નવકલ્પ પસાંદ કરવાનો રહશે.ે જ્યારે, નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૨ ૨ -૨ ૩ માટે તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨ ૨
સધુીમાાં આવો નવકલ્પ પસાંદ કરવાનો રહશેે.
૨ .૧ .૫ “print media”, “clinical establishment”, “health care services”, “goods transport 
agency” જેવાાં શબ્દોની સમજૂતી ઉમેરવામાાં આવે છે.

[નોટીફીકેશન નાં. ૦૩/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

Sl

No.

Description of services Present 

Rate

Changed 

Rate

1. Transport of goods and passengers by ropeways 18% 5% (with ITC of 

services and no ITC 

of goods)

2. Renting of truck/goods carriage where cost of fuel

is included

18% 12%



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ નોટીફીકેશન
અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૨.૨ સેવાઓ પર વેરામાફી અંગેનાાં નોટીફીકેશન નાં. ૧૨/૨૦૧૭-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ) માાં
ફેરફાર કરીને નીચે મજુબની કેટલીક સેવાઓ પરની વેરામાફી તા. ૧૮/૦૭/૨૦૨૨ થી દૂર
કરવામાાં આવે છે:
• Transportation by rail or a vessel of railway equipment and material.

• Storage or warehousing of commodities which attract tax (nuts, spices, copra, jaggery, cotton

etc.)

• Fumigation in a warehouse of agricultural produce.

• Services by RBI, IRDA, SEBI, FSSAI, GSTN.

• Renting of residential dwelling to business entities (registered persons).

• Services provided by the cord blood banks by way of preservation of stem cells

• Exemption on transport of passengers by air to and from NE states & Bagdogra is being

restricted to economy class.

• Room rent (excluding ICU) exceeding Rs 5000 per day per patient charged by a hospital shall be

taxed to the extent of amount charged for the room at 5% without ITC.

• Hotel accommodation priced upto Rs. 1000/day shall be taxed at 12%

• Tax exemption on training or coaching in recreational activities relating to arts or culture, or

sports is being restricted to such services when supplied by an individual.

• Like CETPs, common bio-medical waste treatment facilities for treatment or disposal of

biomedical waste shall be taxed at 12% so as to allow them ITC

• Service provided by Indian Tour operator to a foreign resident for a tour partially in India and

partially outside India is to be subject to tax proportionate to the tour conducted in India for such

foreign tourist subject to conditions that this concession does not exceed half of tour duration.

[નોટીફીકેશન નાં. ૦૪/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૨.૩ સેવાઓ પર RCM હઠેળ વેરો વસલૂવા અંગેનાાં નોટીફીકેશન નાં. ૧૩/૨૦૧૭-
સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ) માાં તા. ૧૮/૦૭/૨૦૨૨ની અસરથી નીચે મજુબ ફેરફાર કરવામાાં
આવે છે:
૨ .૩ .૧ Goods transport agency (GTA) ને forward charge મજુબ ૫%/૧ ૨% વેરો ભરવા
માટેનો નવકલ્પ પસાંદ કરેલ હોય તેમને RCM હઠેળ વેરો ભરવામાાંથી બાકાત રાખવામાાં
આવે છે.

૨ .૩ .૨ Department of post દ્વારા પરૂી પાિવામાાં આવતી તમામ પ્રકારની વેરાપાત્ર સેવાઓ
પર forward charge હઠેળ વેરો ચકૂવવાનો રહે છે જેને ધ્યાને રાખીને એન્ટી નાં. ૫ માાં
સધુારો કરવામાાં આવે છે.
૨ .૩ .૩ નોંધાયેલ વ્યક્તત દ્વારા અન્ય વ્યક્તત પાસેથી ભાિેથી મેળવવામાાં આવતી રહણેાાંક
મકાનની સેવાઓ પર તા. ૧૮/૦૭/૨૦૨ ૨ થી RCM હઠેળ વેરો વસલૂવા અંગેની જોગવાઇ
કરવામાાં આવી.

[નોટીફીકેશન નાં. ૦૫/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ:

૨.૪ વવવવધ ચીજ-વસ્તઓુ પર તા. ૧૮/૦૭/૨૦૨૨ થી વેરાના દરમાાં નીચે મજુબનાાં ફેરફાર
કરવા માટે નોટીફીકેશન નાં. ૧/૨૦૧૭-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ) માાં સધુારા કરવામાાં આવે છે:
૨ .૪.૧ કેટલીક ચીજ-વસ્તઓુ પર Inverted Duty Structure દૂર કરવા વેરાનાાં દરમાાં નીચે મજુબ
ફેરફાર કરવામાાં આવેલ છે:

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

Sl.

No.

Item Schedule -

Entry No.

Existing

Rate

Proposed

Rate

1. Printing, writing or drawing ink (3215) II-70 12% 18%

2.  Knives with cutting blades serrated or not (including

pruning knives), other than knives of heading 8208,

and blades therefor (8211)

 Paper knives, Pencil sharpeners and blades therefor

(8214)

 Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-

knives, butter-knives, sugar tongs and similar

kitchen or tableware (8215)

II-187, 188,

189
12% 18%

3.  Power driven pumps primarily designed for

handling water, namely, centrifugal pumps

(horizontal and vertical), deep tube-well turbine

pumps, submersible pumps, axial flow and mixed

flow vertical pumps (8413)

 Bicycle pumps (8414 20 10)

 Parts of air or vacuum pumps and compressors of
bicycle pumps (8414 90 12)

II-

192,193, 

195

12% 18%



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

Sl.

No.

Item Schedule -

Entry No.

Existing

Rate

Proposed

Rate

4.  Pawan Chakki that is Air Based Atta Chakki (84)

 Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried

leguminous vegetables; Machinery used in milling industry or

for the working of cereals or dried leguminous vegetables

other than farm type machinery and partsthereof (8437)

 Wet grinder consisting of stone as grinder (8509)

 Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other

agricultural produce, other than machinery of heading 8437,

Parts [9433 90 00]

 Milking machines and dairy machinery (8434)

I-230, 

233,

234C

II-197

(part), 198

5%

12%

18%

18%

5.  LED Lamps (8539);

 LED lights and fixtures including LED lamps (9405)

 LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core

Printed Circuit Board) (9405)

II-205, 226,

227

12% 18%

6.  Drawing and marking out instruments; Mathematical

Calculating instruments; pantographs; Other drawing or

marking out instruments (9017 20)

II-217 12% 18%

7. Solar Water Heater and system(8419 12) I-232 5% 12%

8. Prepared/finished Leather/chamois leather/composition

leathers

I-197A 

to197E

5% 12%



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૨ .૪.૨ કઠોળ, લોટ, કુદરતી મધ જેવી કેટલીક ચીજ-વસ્તઓુ પર વેરા માફી છે, પરાંત ુ તેની
શરત નીચે મજુબ છે:

“other than those put up in unit container and –

• bearing a brand name; or

• bearing a brand name on which actionable claim or enforceable right in a court

of law is available (other than where any actionable claim or enforceable right

in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the

conditions as in ANNEXURE I)”

• નોટીફીકેશન નાં. ૦૧ /૨૦૧૭-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસ (રેટ) માાં ઉપર જણાવ્યા મજુબની શરતમાાં
“other than those, pre-packed and labelled” મજુબનો ફેરફાર કરવામાાં આવે છે, જેથી
નીચે મજુબની ચીજ-વસ્તઓુ pre-packaged and labelled in unit container હોય ત્યારે
તેની પર વેરો વસલૂી શકાય:

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

S.

No.
HS Code Description of goods

1. 0202 to 0210 Meat, other than fresh or chilled

2. 0303 to 0308 Fish, crustaceans or molluscs, other than fresh or chilled

3. 0403 Curd; Lassi; Butter milk



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

S.

No.
HS Code Description of goods

4. 0406 Chena or paneer

5. 0409 Natural honey

6.
0504

Guts, bladders, stomachs of animals (other than fish), other than fresh or

chilled

7. 0713 Dried leguminous vegetables, shelled

8. 0714 Manioc, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes etc

9. 08 Dried makhana

10. 1001 
to

1008

Wheat and meslin; Rye; Barley; Oats; Maize; Rice; Grain sorghum;

Buckwheat, millet, jowar, bajra, ragi etc

11. 1101
to

1106

Wheat or meslin flour; maize (corn) flour, Cereal grains, hulled; flour,

powder, flakes, etc (of potato etc)

12.
1701 or 1702

Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery;

Khandsari Sugar

13.
1904

Puffed rice (Muri), flattened rice (Chira), parched rice (Khoi), parched

paddy or rice coated with sugar or gur, (Murki)

14. 3101 All goods and organic manure

15. 53 Coir pith compost



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૨ .૪.૩ નીચે મજુબની ચીજ-વસ્તઓુ પરની વેરામાફીને દૂર કરીને નીચે મજુબનાાં વેરાનાાં દરે
વેરાપાત્ર બનાવવામાાં આવી:

૨ .૪.૪ કોલસા/લીગ્નાઇટ માાંથી નનકળતાાં Tar પર ૫% ની જગ્યાએ ૧૮% વેરાનો દર
કરવામાાં આવે છે.
૨ .૪.૫E-waste પર ૫% ની જગ્યાએ ૧૮% વેરાનો દર કરવામાાં આવે છે.

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

S.

No.
HS Code Description of goods New Rates

1. 4907 Cheques, lose or in book form 18%

2. 4905 Maps and hydrographic or similar charts of

all kinds, including atlases, wall maps,

topographical plans andglobes, printed

12%

3. 8807 Parts of goods of heading 8801

[heading 8801 covers balloons, gliders,

dirigibles, etc]

18%

[heading 8801

attract

18%]



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૨ .૪.૬ Tetra Pak (Aseptic Packaging Paper) પર ૧૨% ની જગ્યાએ ૧૮% વેરાનો
દર કરવામાાં આવે છે.
૨ .૪.૭ ચેપ્ટર ૯૦૨૧ હઠેળની hearing aids નસવાયની તમામ ચીજ-વસ્તઓુ પર
એકસમાન ૫% વેરાનો દર કરવામાાં આવે છે.
૨ .૪.૮ નવુાં શીિયલુ-૭ ઉમેરીને Cut and Polished diamonds પર ૦.૨૫% ની
જગ્યાએ ૧ .૫% વેરાનો દર કરવામાાં આવે છે.
૨ .૪.૯ ઉતત નોટીફીકેશનમાાં “Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per

cent. or more fly ash content; Fly ash blocks” ની જગ્યાએ “Fly ash bricks; Fly

ash aggregates; Fly ash blocks” સબસ્ટીટયટુ કરીને એન્ટ્રીઓ વધુ સ્પષ્ટ્ટ કરવામાાં
આવે છે.
૨ .૪.૧૦ વધમુાાં, “pre-packed and labelled” ની સમજૂતી ઉમેરવામાાં આવી.

[નોટીફીકેશન નાં. ૦૬/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૨.૫ ચીજ-વસ્તઓુ પર વેરામાફી અંગેનાાં નોટીફીકેશન નાં. ૦૨/૨૦૧૭-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ
(રેટ) માાં નીચે મજુબ ફેરફાર કરવામાાં આવેલ છે:
૨ .૫.૧ પેરા નાં. ૨.૪.૨માાં જણાવ્યા મજુબની “pre-packed and labelled” ચીજ-વસ્તઓુની
વેરામાફી દૂર કરવામાાં આવેલ છે.
૨ .૫.૨ પેરા નાં. ૨.૪.૩માાં જણાવ્યા મજુબની ચીજ-વસ્તઓુ પરની વેરામાફી દૂર કરવામાાં 
આવી.
૨ .૫.૩  વધમુાાં, “pre-packed and labelled” ની સમજૂતી ઉમેરવામાાં આવી.

[નોટીફીકેશન નાં. ૦૭/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]

૨.૬. Petroleum operations/ Coal bed methane operations માાં આવશ્યક વવવવધ ચીજ-
વસ્તઓુ પર વેરાનો દર:

૨ .૬ .૧ અગાઉ નોટીફીકેશન નાં. ૦૩ /૨૦૧૭-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસ (રેટ) જારી કરીને petroleum

operations/ Coal bed methane operations માાં આવશ્યક નવનવધ ચીજ-વસ્તઓુ પર વેરાનો
દર ઘટાિીને ૨ .૫% કરવામાાં આવેલ.
૨ .૬ .૨ Petroleum operations ને લગતી તમામ સેવાઓ પર ૧૨% વેરાનો દર હોવાને
પરરણામે inverted duty rate ની પરરક્સ્થત ઉપક્સ્થત થતી હતી.
૨ .૬ .૩ આથી, Inverted Duty Structure દૂર કરવા માટે ઉતત ચીજ-વસ્તઓુ પર વેરાનો ૫%
ની જગ્યાએ ૧૨% કરવામાાં આવે છે.

[નોટીફીકેશન નાં. ૦૮/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૨.૭ Edible Oils તેમજ કોલસાના કકસ્સામાાં વણ-વપરાયેલ કે્રકડટના કરફાંડ પર પ્રવતબાંધ:
• Outward Supplies ની સરખામણીમાાં Inputs પર વધારે વેરાનો દર હોવાનાાં કારણે

કેટલીક ચીજ-વસ્તઓુનાાં રકસ્સામાાં વણ-વપરાયેલ કે્રરિટનુાં રરફાંિ નરહ ચકૂવવા
બાબતે અગાઉ નોટીફીકેશન નાં. ૦૫/૨૦૧૭-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસ (રેટ) જારી કરવામાાં
આવેલ.

• તમામ પ્રકારનાાં edible oils તેમજ કોલસા સરહત ચેપ્ટર-૨૭ ની અન્ય વસ્તઓુ જેનાાં
પર ૫% વેરાનો દર છે તેવી ચીજ-વસ્તઓુને ઉતત નોટીફીકેશન હઠેળ આવરી લઇને
વણ-વપરાયેલ કે્રરિટનુાં રરફાંિ નરહ ચકૂવવાની જોગવાઇ કરવામાાં આવી.

[નોટીફીકેશન નાં. ૦૯/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]

૨.૮ Concessional વેરાના દરને લગતા નોટીફીકેશનમાાં ઈટની એન્ટ્રી અંગે સ્પષ્ટતા:
• અગાઉ નોટીફીકેશન નાં.૦૨ /૨૦૨૨ -સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસ (રેટ) જારી કરીને વેરાશાખ ન

મેળવી શકાય તેવી શરતે ઈંટ (bricks) નાાં સપ્લાય પર ૩% નાાં Concessional

વેરાનાાં દરની જોગવાઇ કરવામાાં આવેલ.
• ઉતત નોટીફીકેશનમાાં ચીજ-વસ્તનુાાં Description માાં “Fly ash bricks or fly ash

aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks” ની જગ્યાએ
“Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks” સબસ્ટીટયટુ કરીને એન્ટ્રી વધુ
સ્પષ્ટ્ટ કરવામાાં આવે છે.

[નોટીફીકેશન નાં. ૧૦/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]
Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરાનાાં દર અંગે જારી કરવામાાં આવેલ
નોટીફીકેશન અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૨.૯ Research Institutes ને પરૂા પાડવામાાં આવતી ચીજ-વસ્તઓુ પર વેરાનો દર:
• અગાઉ નોટીફીકેશન નાં. ૪૫/૨૦૧૭-સેન્ટ્રલ/સ્ટેટ ટેતસ (રેટ) જારી કરીને

Research Institutes ને પરૂા પાિવામાાં આવતી Scientific and technical

instruments, computer software જેવી નવનવધ ચીજ-વસ્તઓુ પર વેરાનો દર
ઘટાિીને ૨ .૫% કરવામાાં આવેલ.

• ઉતત નોટીફીકેશન તા. ૧૮/૦૭/૨૦૨ ૨ની અસરથી રદ કરવામાાં આવે છે.
[નોટીફીકેશન નાં. ૧૧/૨૦૨૨-સેન્ટ્રલ /સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]
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૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની
અગત્યની જોગવાઇઓ:

૩.૧ GSTR-1 અને GSTR-3B પત્રકમાાં આંતર-રાજ્ય સ્લાય, Ineligible/ Block
ITC અને ITC રીવસટલની સાચી અને યોગ્ય માકહતી ફરજજયાત દશાટવવાાં:
૩.૧.૧ આંતર-રાજ્ય સ્લાયની વવગતો યોગ્ય રીતે દશાટવવી:

• પત્રક ફોમષ GSTR-3B નાાં Table 3.1 માાં સપ્લાયની નવગતો દશાષવેલ હોવા છતાાં
આવાાં સપ્લાયની નવગતો Place of Supply મજુબ Table 3.2 માાં દશાષવવી
આવશ્યક છે. આથી કરદાતા દ્વારા.-
 બબનનોંધાયેલ વ્યક્તતને કરવામાાં આવતાાં આંતર-રાજ્ય સપ્લાયનાાં રકસ્સામાાં
Place of Supply પ્રમાણે GSTR-3B ના Table 3.2 માાં અને ફોમષ GSTR-1ના
લાગુ પિતાાં Table 7B/5/9/10 માાં દશાષવવાની રહશેે.

 કલમ-૧૦ હઠેળ કોમ્પોઝીશનનો નવકલ્પ ધરાવતાાં કરદાતા તેમજ UIN
ધરાવતાાં કરદાતાને કરવામાાં આવતાાં સપ્લાયના રકસ્સામાાં Place of Supply
પ્રમણે GSTR-3B ના Table 3.2 માાં અને ફોમષ GSTR-1ના લાગુ પિતાાં Table
4A/4C/9 માાં દશાષવવાની રહશેે.

 પોતાનાાં customer database ને નવનવધ રાજ્ય મજુબ યોગ્ય રીતે અદ્યતન
કરીને ટેતસ ઇનવોઇસમાાં તેમજ પત્રક GSTR-3B માાં Place of Supply ની
સાચી નવગતો રજુ કરવાની રહશેે જેથી ઉપભોતતા રાજ્યને વેરાની રકમ
પ્રાપ્ત થાય.

• વધમુાાં, ફોમષ GSTR-1 ના Table 9/10 માાં કરવામાાં આવતાાં સધુારા તેમજ
GSTR-1 ના Table 11 ની એન્ટ્રીની નવગતોની અસર પત્રક GSTR-3B માાં પણ
આપવાની રહશેે.

Department of Gujarat State Tax
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૩.૧.૨ ITC availed, reversal અને ineligible ITC ની વવગતો પત્રક GSTR-3B ના Table 4માાં
યોગ્ય રીતે દશાટવવી:
• ITC availed, reversal અને ineligible ITC ને લગતી મારહતી પત્રકમાાં દશાષવવા બાબતે કરદાતાઓ દ્વારા

અલગ-અલગ પધ્ધનત અનસુરવામાાં આવે છે જેને ધ્યાને લેતાાં દરેક કરદાતાએ નીચે દશાષવેલ પધ્ધનતને
અનસુરીને ITCને લગતી સાચી મારહતી પત્રકમાાં દશાષવવાની રહશેે:
 GSTR-2B ના આધારે Total ITC ની નવગતો પત્રક GSTR-3B માાં auto-populate થાય છે.
 જેને re-claim ના કરી શકાય તેવાાં ITC reversal જેમ કે નનયમ-૩૮ (banking company/financial institution

દ્વારા reversal), નનયમ-૪૨ (માફી ચીજ-વસ્ત/ુસેવામાાં વપરાતાાં inputs/input services નુાં ITC reversal) અને
નનયમ-૪૩ (માફી ચીજ-વસ્ત/ુસેવામાાં વપરાતાાં capital goods નુાં ITC reversal) હઠેળનાાં ITC reversal તેમજ
કલમ-૧૭(૫) હઠેળની ineligible ITC ને Table 4 (B)(1) માાં દશાષવવાનાાં રહશેે.

 જેને re-claim કરી શકાય તેવાાં ITC reversal જેમ કે નનયમ-૩૭ (૧૮૦ રદવસમાાં સપ્લાયરને અવેજ ન
ચકૂવવામાાં આવે), કલમ-૧૬(૨ )(બી) (ચીજ-વસ્ત/ુસેવા મેળવ્યા ન હોય) અને કલમ-૧૬(૨ )(સી) (વેરો
સરકારમાાં જમા ન થયેલ હોય) હઠેળનાાં ITC reversal ને Table 4 (B)(2) માાં દશાષવવાનાાં રહશેે. શરતો
પરરપણૂષ થયેથી આવી ITC Table 4(A)(5) માાં re-claim કરી શકાશે. આવી re-claim કરેલી ITC ને Table

4(D)(1) માાં પણ દશાષવવાની રહશેે. અજાણતા ભલૂને કારણે Table 4(A) માાં અગાઉ મેળવેલ ITC ને પણ
Table (B)(2) માાં reverse કરી શકાશે.

 ત્યાર બાદ ફોમ્્ુષલા (4A-[4B(1)+4B(2)]) ને આધારે Table 4(C) માાં Net ITC Available ની ગણતરી
કરવામાાં આવશે જે કરદાતાનાાં કે્રરિટ લેજરમાાં જમા થશે.

 કલમ-૧૭(૫) હઠેળ ineligible ITC ની મારહતી Table 4(B) માાં રજુ કરેલ હોવાથી Table 4(D)(1) માાં પનુ:
દશાષવવાની રહતેી નથી.

 કલમ-૧૬(૪) હઠેળની સમયમયાષદા પછીની ITC અથવા intra-state supply ના રીસીપીઅન્ટ Place of

Supply નસવાયના અન્ય રાજ્ય/UT માાં ક્સ્થત હોય તેવાાં રકસ્સામાાં નરહ મળવાપાત્ર ITC ની નવગતો Table

4(D)(2) માાં દશાષવવાની રહશેે.
• કલમ-૧૭(૫) કે અન્ય કોઇપણ જોગવાઇ હઠેળ ineligible ITC ની નવગતો પત્રક GSTR-3B ના Table 4(D) ની

જગ્યાએ Table 4(B) માાં જ દશાષવવાની રહશેે. [Circular No. 170/02/2022-GST]
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૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની
અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૩.૨ બબલીંગની પ્રવવૃિના કકસ્સામાાં માાંગણાાં અને દાંડ (Demand and Recovery) ની
જોગવાઇઓ:

ચીજ-વસ્ત ુ કે સેવાનો સપ્લાય કયાષ નવના ફતત બબલ ઇસ્્ુ કરવામાાં આવેલ હોય
(બબલીંગની પ્રવનૃિ) તેવાાં રકસ્સામાાં માાંગણાાં અને દાંિ (Demand and Recovery) ની
જોગવાઇઓ કેવી રીતે લાગુ પાિવી તે અંગે આ સરક્યલુર જારી કરીને નીચે મજુબની
સ્પષ્ટ્ટતાઓ કરવામાાં આવે છે:

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

અન.ુ

નાં.
મદુ્દો સ્પષ્ટતા

૧ . કોઇપણ પ્રકારનો સપ્લાય કયાષ નવના નોંધાયેલ
“A” વ્યક્તત દ્વારા નોંધાયેલ “B” વ્યક્તતને ટેતસ
ઇનવોઇસ ઇસ્્ુ કરવામાાં આવે તો તેને
“સપ્લાય” ગણવો કે કેમ અને આ વ્યવહારમાાં
કલમ-૭૩ /૭૪ હઠેળ માગણુાં ઉપક્સ્થત કરી
શકાય કે કેમ?

ઉપરાાંત, “A” વ્યક્તત સામે કોઇ દાંિકીય પગલાાં
લઇ શકાય કે કેમ?

ફતત ઇનવોઇસ ઇસ્્ુ કરેલ હોવાથી
“સપ્લાય” ગણાય નરહ. સપ્લાય ન
હોવાથી “A” વ્યક્તત સામે કલમ-૭૩ /૭૪
હઠેળ વેરો કે દાંિનુાં માગણુાં ઉપક્સ્થત કરી
શકાય નરહ.

ખરેખર ચીજ-વસ્ત ુ કે સેવાનો સપ્લાય
કયાષ નવના ફતત ટેતસ ઇનવોઇસ ઇસ્્ુ
કરવા બદલ “A” વ્યક્તત કલમ-

૧ ૨ ૨ (૧ )(ii) હઠેળની દાંિકીય કાયષવાહી
માટે જવાબદાર બને.



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની
અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૩.૨ બબલીંગની પ્રવવૃિના કકસ્સામાાં માાંગણાાં અને દાંડ (Demand and Recovery) ની
જોગવાઇઓ:
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૨ . કોઇપણ પ્રકારનો સપ્લાય કયાષ નવના
નોંધાયેલ “A” વ્યક્તત દ્વારા નોંધાયેલ
“B” વ્યક્તતને ટેતસ ઇનવોઇસ ઇસ્્ુ
કરવામાાં આવે છે. “B” વ્યક્તત ચીજ-

વસ્ત ુ કે સેવાનો સપ્લાય કરીને તેનાાં
ખરીદનારને ટેતસ ઇનવોઇસ ઇસ્્ુ કરે છે.

“B” વ્યક્તત પોતાની આઉટપટુ ટેતસ
જવાબદારી ચકૂવવા માટે “A” વ્યક્તત
પાસેથી મેળવેલ ઇનવોઇસની કે્રરિટનો
ઉપયોગ કરે છે. આવી રીતે મેળવેલ
કે્રરિટનાાં માાંગણાાં અને વસલૂાત માટે
કલમ-૭૩ /૭૪ કે અન્ય જોગવાઇ હઠેળ
“B” વ્યક્તત જવાબદાર બને કે કેમ?

ચીજ-વસ્ત ુ કે સેવા મેળવ્યા નવના ખોટી
રીતે કે્રરિટ મેળવીને તેનો ઉપયોગ કરીને
“B” વ્યક્તતએ કલમ-૧૬(૨ )(બી) ની
જોગવાઇનો ભાંગ કરેલ હોવાથી આવી
કે્રરિટનાાં માાંગણાાં અને વસલૂાત માટે કલમ-

૭૪ હઠેળ વેરાકીય જવાબદારી વ્યાજ અને
દાંિ સરહત ઉપક્સ્થત થાય. કલમ-૭૫ (૩ )

ની જોગવાઇને ધ્યાને લેતાાં “B” વ્યક્તત
સામે કલમ-૭૪ હઠેળ પગલાાં લીધેલ
હોવાથી કલમ-૧ ૨ ૨ સરહત અન્ય કોઇ પણ
જોગવાઇ હઠેળ દાંિકીય પગલાાં લઇ શકાય
નરહ.



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની
અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૩.૨ બબલીંગની પ્રવવૃિના કકસ્સામાાં માાંગણાાં અને દાંડ (Demand and Recovery) ની
જોગવાઇઓ:

• ઉતત નસદ્ાાંતને ધ્યાને રાખીને દરેક કેસની હકીકતને ધ્યાને રાખીને માાંગણાાંની/દાંિકીય કાયષવાહી
કરવાની રહ.ે ખરેખર લાભ મેળવેલ હોય તેમજ જેમનાાં પરરણામે આવાાં વ્યવહારો કરવામાાં આવેલ
હોય તેવાાં વ્યક્તત કલમ-૧ ૨ ૨ (૧એ) હઠેળની દાંિકીય કાયષવાહી માટે જવાબદાર બને છે. વધમુાાં, આવાાં
કેસોમાાં કલમ-૧ ૩ ૨ હઠેળ કાયષવાહી કરવાની થતી હોય તો કેસની હકીકતોને આધારે તે પણ કરવાની
રહ.ે [Circular No. 171/03/2022–GST]
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Government of Gujarat
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નાં.
મદુ્દો સ્પષ્ટતા

૩ . કોઇપણ પ્રકારનો સપ્લાય કયાષ નવના
નોંધાયેલ “A” વ્યક્તત દ્વારા નોંધાયેલ “B”

વ્યક્તતને ટેતસ ઇનવોઇસ ઇસ્્ુ કરવામાાં
આવે છે. “A” વ્યક્તત પાસેથી મેળવેલ
ઇનવોઇસની કે્રરિટ મેળવીને “B” દ્વારા
અન્ય નોંધાયેલ વ્યક્તત “C” ને ચીજ-વસ્ત ુ
કે સેવાનો સપ્લાય કયાષ નવના ફતત ટેતસ
ઇનવોઇસ ઇસ્્ુ કરીને કે્રરિટ pass on

કરવામાાં આવે છે. કલમ-૭૩ /૭૪ કે અન્ય
જોગવાઇ હઠેળ “B” વ્યક્તત માાંગણાાં અને
વસલૂાત તેમજ અન્ય દાંિકીય કાયષવાહી
માટે જવાબદાર બને કે કેમ?

કલમ-૧૬(૨ )(બી) ની જોગવાઇ મજુબ “A” વ્યક્તત
પાસેથી મેળવેલ ઇનવોઇસની કે્રરિટ “B” ને
મળવાપાત્ર નથી. “B” વ્યક્તત દ્વારા “C” વ્યક્તતને
કોઇપણ પ્રકારનો “સપ્લાય” કરવામાાં આવતો ન
હોવાથી આવાાં વ્યવહાર પર વેરો ભરવાની
જવાબદારી આવે નરહ. “B” વ્યક્તત દ્વારા મેળવવામાાં
આવેલ ખોટી કે્રરિટ તેમજ “C” વ્યક્તત સાથે કરવામાાં
આવેલ વ્યવહાર માટેના વેરાનુાં માાંગણુાં કલમ-

૭૩ /૭૪ હઠેળ ઉપક્સ્થત કરવાનુાં રહતે ુાં નથી.
વધમુાાં, આ રકસ્સામાાં “B” વ્યક્તત કલમ-૧ ૨ ૨ (૧ )(ii)

અને કલમ-૧ ૨ ૨ (૧ ) (vii) હઠેળની દાંિકીય કાયષવાહી
માટે જવાબદાર બને.



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની
અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

વવવવધ રજુઆતોને ધ્યાને રાખીને Deemed Export ના કકસ્સામાાં કરફાંડ આપવા બાબતે,

કલમ ૧૭ (૫) ના અથટઘટન બાબતે, કમટચારીઓ સાથે થયેલ કરાર આધારે તેઓને આપવામાાં
આવતી સવલતો બાબતે તેમજ ઈલેક્ટ્રોવનક કેશ લેજર અને ઈલેક્ટ્રોવનક કે્રકડટ લેજરના ઉપયોગ
બાબતે નીચે મજુબની સ્પષ્ટતાઓ કરવામાાં આવે છે:

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

અન.ુ

નાં.
મદુ્દો સ્પષ્ટતા

Deemed export supplies ના કકસ્સામાાં Recipient દ્વારા કરવામાાં આવતા કરફાંડ ક્લેઈમ
૧ . Deemed export ના રકસ્સામાાં

Recipient દ્વારા Inward Supply પર
ચકુવેલ વેરાની વેરાશાખ પત્રકમાાં
તલેઈમ કરવામાાં આવે છે. ત્યારબાદ
આવા ચકૂવેલા વેરાના રરફાંિનો દાવો
Recipient દ્વારા કરવામાાં આવે છે.

કરદાતા દ્વારા માાંગવામાાં આવેલ
રરફાંિનો દાવો માંજુર કરતી વખતે
આવી વેરાશાખની રકમ જીએસટી
કાયદાની કલમ-૧૭ની જોગવાઇને
ધ્યાને લઈ માંજુર કરવાની રહે કે કેમ?

Deemed export supplies ના રકસ્સામાાં Recipient

દ્વારા Inward supply પર ચકૂવવામાાં આવતા
વેરાનુાં રરફાંિ આપવાનુાં રહે છે. હાલમાાં, પોટષલ પર
મશુ્કેલીને ધ્યાનમાાં રાખી કરદાતા દ્વારા પત્રકમાાં
ચકુવેલ વેરાની રકમ ટેક્ષ કે્રરિટ તરીકે તલેઈમ
કરવામાાં આવે છે અને ત્યારબાદ સરક્યલુર નાં
૧૪૭/૦૩ /૨૦૨ ૧ -જીએસટી મજુબ પોટષલ પર આ
રકમનો રરફાંિ તલેઈમ કરવામાાં આવે છે. આવી
રકમ જીએસટી કાયદાના પ્રકરણ-૫ ની જોગવાઇ
મજુબની ITC નથી. તેથી, Deemed export

supplies ના રકસ્સામાાં Recipient દ્વારા આ રીતે
મેળવેલ ITC કલમ-૧૭ની જોગવાઇઓને આનધન
માનવામાાં આવશે નરહ.



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની
અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…
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મદુ્દો સ્પષ્ટતા

Deemed export supplies ના કકસ્સામાાં Recipient દ્વારા કરવામાાં આવતા કરફાંડ ક્લેઈમ
૨ . જીએસટી નનયમોના નનયમ-૮૯(૪) અને

નનયમ-૮૯(૫) હઠેળ વણવપરાયેલ ITC ના
રરફાંિની ગણતરી માટે "Net ITC" માાં
Deemed export supplies ના રકસ્સામાાં
Recipient દ્વારા મેળવેલ ITC નો સમાવેશ
કરવામાાં આવે કે કેમ?

Deemed export supplies ના રકસ્સામાાં
મેળવેલ રરફાંિની રકમ Net Input Tax

Credit માાંથી બાદ કરવાની રહે છે.

કલમ-૧૭ (૫) ને લગતાાં વવવવધ મદુ્દાઓ પરત્વે સ્પષ્ટતા
૩ . શુાં જીએસટી કાયદાની કલમ-૧૭ની પેટા-

કલમ (૫) ના તલોઝ (બી) ના અંતે આપેલ
જોગવાઇ સમગ્ર તલોઝ (બી) ને લાગુ પિે છે કે
ઉતત જોગવાઇ ફતત તલોઝ (બી) ના સબ
તલોઝ (iii) ને જ લાગુ પિે છે?

જીએસટી કાયદાની કલમ-૧૭ની પેટા-કલમ
(૫) ના તલોઝ (બી) ના અંતે આપેલ
જોગવાઇ સમગ્ર તલોઝ (બી) ને લાગુ પિે છે
તેવી સ્પષ્ટ્ટતા.

૪. શુાં જીએસટી કાયદાની કલમ-૧૭ની પેટા-
કલમ (૫) ના તલોઝ (બી) ના સબ તલોઝ (i)

ની જોગવાઇમાાં દશાષવ્યા મજુબની Leasing

ફતત મોટર વ્હીકલ, વાહનો અને જહાજોને જ
લાગુ પિે છે કે તમામ પ્રકારના Leasing ને
લાગુ પિે છે. આ બાબતની સ્પષ્ટ્ટતા.

આ જોગવાઇમાાં દશાષવ્યા મજુબની Leasing

ફતત મોટર વ્હીકલ, વાહનો અને જહાજોને
જ લાગુ પિે છે એટલે કે આ નસવાયની અન્ય
વસ્તઓુની Leasing પર વેરાશાખ
મળવાપાત્ર રહશેે અને આવી વેરાશાખ
કલમ-૧૭ (૫) હઠેળ પ્રનતબાંનધત રહશેે નરહ.



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની અગત્યની
જોગવાઇઓ: Cont…
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કમટચારીઓ સાથે થયેલ કરાર આધારે તેઓને આપવામાાં આવતી સવલતો
૫. કમષચારીઓ (Employees) સાથે

થયેલ કરાર આધારે Employer

દ્વારા તેઓને આપવામાાં આવતી
સવલતોને જીએસટી લાગુ પિે?

શીિયલુ-૩ મજુબ Employee દ્વારા Employment Contract હઠેળ તેના
Employer ને પરૂી પાિવામાાં આવતી તમામ સેવાઓને સપ્લાય
ગણવામાાં આવતો નથી.
તેથી Employer દ્વારા Employment Contract હઠેળ તેના Employee ને
આવી સેવાઓના અવેજમાાં આપવામાાં આવતી સવલતો પણ સપ્લાય
ગણી શકાય નરહ તેવી સ્પષ્ટ્ટતા.

વેરા અને અન્ય જવાબદારીઓની ચકુવણી માટે ઇલેક્ટ્રોવનક કે્રકડટ લેજર અને ઇલેક્ટ્રોવનક કેશ લેજરમાાં 
ઉપલબ્ધ રકમનો ઉપયોગ

૬ . ઈલેતટ્રોનનક કે્રરિટ લેજરમાાં
ઉપલબ્ધ રકમનો ઉપયોગ
જીએસટી કાયદા હઠેળ કોઈપણ
વેરાની ચકુવણી માટે કરી શકાય?

ઈલેતટ્રોનનક કે્રરિટ લેજર દ્વારા પત્રકમાાં સ્વ-આકારેલ વેરો કે અન્ય
કાયષવાહીને પરરણામે ઉપક્સ્થત થતાાં Output Tax ની ચકુવણી કરી
શકાશે. વધમુાાં, “Output Tax” માાં Reverse Charge Mechanism હઠેળના
વેરાનો સમાવેશ થતો નથી.

૭. ઈલેતટ્રોનનક કે્રરિટ લેજરમાાં
ઉપલબ્ધ રકમનો ઉપયોગ
જીએસટી કાયદા હઠેળ વેરા
નસવાયની અન્ય કોઈપણ
જવાબદારી માટે કરી શકાય ?

ઈલેતટ્રોનનક કે્રરિટ લેજર દ્વારા GGST Act તેમજ IGST Act હઠેળના
“Output Tax” ની ચકુવણી કરી શકાશે પરાંત,ુ Interest, Penalty, Fees કે
અન્ય જવાબદારીની ચકુવણી કરી શકાશે નરહ. વધમુાાં, જે રકસ્સામાાં
ભલૂભરેલા રરફાંિની રોકિમાાં ચકુવણી માંજૂર કરવામાાં આવી હોય તેવા
રકસ્સામાાં ભલૂભરેલા રરફાંિની રકમ પરત કરવા માટે ઈલેતટ્રોનનક કે્રરિટ
લેજરનો ઉપયોગ કરી શકાય નરહ.

૮ . ઈલેતટ્રોનનક કેશ લેજરમાાં
ઉપલબ્ધ રકમનો ઉપયોગ
જીએસટી કાયદા હઠેળ કોઈપણ
વેરાની ચકુવણી માટે કરી શકાય?

ઇલેતટ્રોનનક કેશ લેજરમાાં ઉપલબ્ધ રકમનો ઉપયોગ GGST Actની
જોગવાઇઓ હઠેળ વેરો, વ્યાજ, દાંિ અને ફીની કોઈપણ ચકૂવણી કરવા
માટે થઈ શકે છે.

[Circular No. 172/04/2022–GST]



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની
અગત્યની જોગવાઇઓ: Cont…

૩.૪ ઇનપટુ અને આઉટવડટ સ્લાય સમાન હોવા છતાાં Inverted Duty

Structure હઠેળ કરફાંડ:

• અગાઉ તા. ૦૧ /૦૪/૨૦૨૦ ના સરક્યલુર નાં. ૧ ૩૫/૦૫/૨૦૨૦ નાાં પેરા નાં. ૩ .૨
માાં સ્પષ્ટ્ટતા કરવામાાં આવેલ કે ઇનપટુ અને આઉટવિષ સપ્લાય સમાન હોય તેવા
રકસ્સામાાં Inverted Duty Structure હઠેળ રરફાંિ મળવાપાત્ર નથી.

• પરાંત,ુ સપ્લાયર દ્વારા કલમ-૧ ૧ હઠેળનાાં નોટીફીકેશન અન્વયે કન્સેશનલ રેટ
મજુબ સપ્લાય કરવામાાં આવે તેવાાં રકસ્સામાાં ઇનપટુ અને આઉટવિષ સપ્લાય
સમાન હોવા છતાાં કલમ-૫૪(૩ ) ના પ્રથમ પ્રોનવઝોનાાં કલોઝ (ii) હઠેળ Inverted

Duty Structure અન્વયે રરફાંિ મેળવી શકાય તે માટે ઉતત પેરા નાં. ૩ .૨ ને
સબસ્ટીટયટુ કરવામાાં આવેલ છે.

[Circular No. 173/05/2022–GST]
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૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની અગત્યની
જોગવાઇઓ: Cont…

૩.૫ ખોટી રીતે રરફાંિ મેળવેલ હોય અને કરદાતા દ્વારા જો વ્યાજ, દાંિ સરહત આવી રકમ કેશ લેજરથી ચકૂવી
દેવામાાં આવે તેણે ચકૂવેલ રકમને પ્રોપર ઓરફસર દ્વારા ફોમષ PMT-03A માાં ઓિષર પસાર કરીને કરદાતાનાાં
કે્રરિટ લેજરમાાં પનુ: કે્રરિટ કરવા અંગે નનયમ-૮૬ માાં નવો પેટા-નનયમ ૮૬(બી) ઉમેરવામાાં આવેલ. આવી રકમ
પનુ: કે્રરિટ મેળવવા સાંબાંધે કરદાતાને પિતી મશુ્કેલી નનવારવા માટે નીચે મજુબ સ્પષ્ટ્ટતાઓ કરવામાાં આવે છે:

૩.૫.૧ ફોમટ PMT-03A દ્વારા નીચે મજુબનાાં કરફાંડને પનુ: કે્રકડટ કરી શકાય છે:

• IGST ચકૂવીને કરેલ નનકાસનાાં રકસ્સામાાં નનયમ-૯૬(૧૦) ની જોગવાઇનુાં ભાંગ કરીને મેળવેલ રરફાંિ;

• વેરો ચકૂવ્યા નવના કરવામાાં આવેલ નનકાસનાાં રકસ્સામાાં વણવપરાયેલ કે્રરિટનુાં રરફાંિ;

• વેરો ચકૂવ્યા નવના SEZ Unit/Developer ને કરવામાાં આવતાાં ઝીરો રેટેિ સપ્લાયના રકસ્સામાાં
વણવપરાયેલ કે્રરિટનુાં રરફાંિ;

• Inverted Duty Structure ને કારણે વણવપરાયેલ કે્રરિટનુાં રરફાંિ.

૩.૫.૨ કે્રકડટ લેજરમાાં રકમ પનુ: કે્રકડટ કરવાની પધ્ધવત:

• કરદાતાએ કેશ લેજરને િેબબટ કરીને ફોમષ GST DRC-03 માાં વ્યાજ અને દાંિ સરહત રરફાંિ પરત
ચકૂવવાનુાં રહશેે. ચકૂવણી માટેનાાં સ્પષ્ટ્ટ કારણ તરીકે ભલૂથી મેળવેલ રરફાંિને દશાષવવાનાાં રહશેે;

• જ્યાાં સધુી automated functionality ઉપલબ્ધ ન થાય ત્યાાં સધુી કરદાતાએ આ સાથે સામેલ Annexure A
માાં જે-તે કે્ષત્રાનધકાર ધરાવતાાં પ્રોપર ઓરફસરને લેબખતમાાં અરજી કરવાની રહશે;ે

• મખુ્યત્વે આવી અરજી મળ્યાનાાં ૩ ૦ રદવસ અથવા કરદાતા દ્વારા વ્યાજ અને દાંિ સરહત રરફાંિની રકમ
પરત કરવામાાં આવે તે તારીખનાાં ૩ ૦ રદવસ-બે માાંથી જે પછી હોય ત્યાાં સધુીમાાં પ્રોપર ઓરફસર દ્વારા
ફોમષ GST PMT-03A માાં આદેશ પસાર કરીને રકમ પનુ: કે્રરિટ કરવાની રહશે.ે

[Circular No. 174/06/2022–GST]
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૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની અગત્યની
જોગવાઇઓ: Cont…

૩.૬ ઇલેતટ્રીસીટીની નનકાસનાાં રકસ્સામાાં Shipping Bill/ Bill of Export તેમજ EGM ન હોવાને
પરરણામે રરફાંિ મેળવવા અરજી કરવા માટે કરદાતાને પિતી મશુ્કેલી નનવારવા માટે પેટા-નનયમ (૨ ) માાં
સધુારા કરવામાાં આવેલ છે, જેને ધ્યાને લેતાાં નીચે મજુબની સ્પષ્ટ્ટતાઓ કરવામાાં આવે છે:

૩.૬.૧ કરફાંડ અરજી ફાઇલ કરવી:
• કરદાતાએ ફોમષ GST RFD-01 માાં “Any Other” કેટેગરી હઠેળ અરજી કરવાની રહશેે. અરજીમાાં

રીમાકષમાાં “Export of electricity-without payment of tax (accumulated ITC)” દશાષવવાનુાં રહશેે.
આ સમયે કે્રરિટ લેજરને િેબબટ કરવાની જરૂરરયાત રહતેી નથી.

• એક્ષ્પોટષ ઇનવોઇસનાાં નાંબર અને તારીખ, નનકાસ કરેલ ઇલીતટ્રીસીટીની નવગતો, એગ્રીમેન્ટ
મજુબ ્નુનટવઆર ટેરીફ વગેરે જેવી નવગતો ઉતત અરજીમાાં Statement 3B માાં (pdf format માાં)
રજુ કરવાની રહશેે.

• જે સમયગાળા માટે રરફાંિ અરજી કરવામાાં આવે તે માટે Annexure-Aમાાં Statement of
scheduled energy for electricity exported by the Generation Plants રજુ કરવાનુાં રહશેે.
અરજદારે Statement-3A (pdf format માાં) ઉતત અરજી સાથે રજુ કરવાનુાં રહશેે.

૩.૬.૨ કરફાંડ અરજી ફાઇલ કરવાની relevant date: 

• જે-તે માસની અંનતમ તારીખ, કે જે દરનમયાન CERC (Indian Electricity Grid Code)
Regulations, 2010 નાાં regulation 2(1)(nnn) હઠેળ Regional Power Committee Secretariat દ્વારા
માનસક જારી કરવામાાં આવતાાં monthly Regional Energy Account (REA) મજુબ ઇલેતટ્રીસીટીની
નનકાસ કરવામાાં આવતી હોય, તેને relevant date તરીકે ધ્યાને લેવાની રહશેે.
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૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની અગત્યની
જોગવાઇઓ: Cont…

૩.૬.૩ પ્રોપર ઓકફસર દ્વારા કરફાંડ અરજી અન્વયે કામગીરી:
• ઇલેતટ્રીસીટીનાાં નનકાસના ટનષઓવરની ગણતરી રરફાંિના સમયગાળા દરનમયાન નનકાસ કરાયેલ

ઇલેતટ્રીસીટીનાાં ્નુનટ દીઠ ટેરીફ સાથે ગણુાકાર કરીને કરવામાાં આવશે, જે એગ્રીમેન્ટમાાં
જણાવેલ છે.

• CERC (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 નાાં regulation 2(1)(nnn) હઠેળ
Regional Power Committee Secretariat દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલ monthly Regional Energy
Account (REA) માાં રીફ્લેતટ થતી નનકાસ કરવામાાં આવેલ scheduled ઇલેતટ્રીસીટીને જે-તે માસ
દરનમયાન નનકાસ કરેલ ઇલેતટ્રીસીટી માની લેવામાાં આવશે અને તેનાાં આધારે ઝીરો રેટેિ
સપ્લાયની વેલ્્ુ નક્કી કરવાની રહશેે. પ્રોપર ઓરફસર દ્વારા આવાાં monthly Regional Energy
Account (REA) ને RPC Secretariat ની વેબસાઇટ પરથી િાઉનલોિ કરી શકાશે. નનકાસ કરેલ
scheduled quantity અને ્નુનટ દીઠ ટેરીફનાાં દરને આધારે ઇલેતટ્રીસીટી નનકાસની રકમ નક્કી
કરવાની રહશેે.

• Statement of scheduled energy exported અને ઇનવોઇસમાાં દશાષવેલ quantity મોટે ભાગે સરખી
જ હશે. જો કોઇ તફાવત હોય તો આ બને્નમાાંથી ઓછી હોય તેવી quantity ને ધ્યાને રાખીને
નનકાસનુાં ટનષઓવર નક્કી કરવાનુાં રહશેે.

• નનયમ-૮૯(૪)(E) મજુબ Adjusted Total Turnover ની ગણતરી કરવાની રહશેે અને સ્થાનનક પરૂી
પાિવામાાં આવતી ઇલેતટ્રીસીટીના ટનષઓવરને બાકાત રાખવાનુાં રહશેે.

• પ્રોપર ઓરફસર દ્વારા નનયમ-૮૯(૪) ની ફોમ્્ુષલા હઠેળ ઉપર જણાવ્યા મજુબ મળવાપાત્ર
રરફાંિની ગણતરી કરવાની રહશેે અને અરજદારને ફોમષ DRC-03 માાં કે્રરિટ લેજર િેબબટ કરવા
જણાવવાનુાં રહશેે. િેબબટ અંગેનાાં પરુાવા મળ્યેથી ફોમષ RFD-06 માાં રરફાંિ આદેશ અને ફોમષ
RFD-05 માાં ચકૂવણી આદેશ કરવાનાાં રહશેે.

[Circular No. 175/07/2022–GST]
Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્રો અન્વયેની અગત્યની
જોગવાઇઓ: Cont…

૩.૬.૩ સરક્યલુર નાં. 106/25/2019-GST ધડમળૂથી રદ:
• નનયમ-૯૫એ ધિમળૂથી રદ કરવામાાં આવેલ હોવાથી નનયમ-૯૫એ ને લગતાાં નવનવધ

મદુ્દાઓ અંગે સ્પષ્ટ્ટીકરણ આપતો અગાઉ તા. ૦૨ /૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ જારી કરવામાાં
આવેલ સરક્યલુર નાં. 106/25/2019-GST ને પણ પ્રસ્તતુ સરક્યલુર જારી કરીને ધિમળૂથી
રદ કરવામાાં આવે છે.

[Circular No. 176/08/2022–GST]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૪. જીએસટી પોટટલ દ્વારા જુલાઇ-૨૦૨૨ દરવમયાન જારી કરવામાાં અપડેટ્સ/
News: Cont…

૪.૧ Removal of negative balance in cash ledgers of some composition

taxpayers, Dt. 08/07/2022:

 Due to the reversal of amount in the cash ledger of some composition

taxpayers, the balance in the cash ledgers had become negative. The

government has now decided that the negative balance in the cash ledgers of

such taxpayers should be nullified. Accordingly, the negative balance has been

nullified. All such taxpayers have been informed through email also.

૪.૨ Implementation of mandatory mentioning of HSN codes in GSTR-1,

Dt. 20/07/2022:

 Vide Notification No. 78/2020–Central Tax dated 15th October, 2020, it is

mandatory for the taxpayers to report minimum 4 digits or 6 digits of HSN

Code in Table-12 of GSTR-1 on the basis of their Aggregate Annual Turnover

(AATO) in the preceding Financial Year. To facilitate the taxpayers, these

changes are being implemented in a phase-wise manner on GST Portal. For

detailed advisory please click visit portal.

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૪. જીએસટી પોટટલ દ્વારા જુલાઇ-૨૦૨૨ દરવમયાન જારી કરવામાાં અપડેટ્સ/
News: Cont…

૪.૩ Introducing new Table 3.1.1 in GSTR-3B for reporting supplies u/s 9(5),

Dt. 20/07/2022:

 According to section 9(5) of CGST Act, 2017, Electronic Commerce Operator (ECO) is

required to pay tax on supply of certain services notified by the government such as

Passenger Transport Service, Accommodation services, Housekeeping Services &

Restaurant Services, if such services are supplied through ECO. For reporting of such

supplies a new Table 3.1.1 is being added in GSTR-3B as per Notification No. 14/2022–

Central Tax dated 05th July, 2022 wherein both ECOs and registered persons can report

their supplies made under section 9(5) respectively.

૪.૪ Advisory on Upcoming Changes in GSTR-3B, Dt. 22/07/2022:

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

notified few changes in Table 4 of Form GSTR-3B requiring taxpayers to report

information on ITC correctly availed, reversal thereof and declaring ineligible ITC in

Table 4 of GSTR-3B.

 The notified changes in Table 4 of GSTR-3B are being implemented on the GST Portal

and will be available shortly. Until these changes are implemented on the GST Portal,

taxpayers are advised to continue to report their ITC availment, reversal of ITC and

ineligible ITC as per the current practice.

 The taxpayers will be duly informed once these changes are made available on the GST

Portal.
Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૫. વ્યવસાય વેરા કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્ર:

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૫. વ્યવસાય વેરા કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્ર: Cont…

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૫. વ્યવસાય વેરા કાયદા હઠેળ જારી કરવામાાં આવેલ પકરપત્ર: Cont…

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



આભાર
નોંધ: 
a) ઉતત કાયદા-નનયમોનાાં સધુારા, નોટીફીકેશન્સ, પરરપત્ર રિપાટષ મેન્ટની વેબ

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

સાંપકષ કરવા નવનાંનત છે.


