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Important updates from 
Dt. 01/01/2023 to 31/01/2023



અનુ.

નં.
વિષય

૧. જીએસટી કાયદા હેઠળ જારી કરવામાાં આવેલ પરરપત્રો

અન્વયેની અગત્યની જોગવાઇઓ

૨. જીએસટી પોટટલ દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦૨૩ દરરમયાન જારી

કરવામાાં આવેલ અપડેટ્સ/News

૩. વ્યવસાય વેરા સમાધાન યોજનાની મુદતમાાં વધારો

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

અપડેટમ ં સમ િેશ કરિ મ ં આિેલ બ બતો



૧. જીએસટી ક યદ હેઠળ જારી કરિ મ ં આિેલ પવરપત્રો અન્િયેની
અગત્યની જોગિ ઇઓ:

૧.૧ જીએસટી ક ઉવન્સલની ૪૮મી બેઠકમ ં લેિ યેલ વનર્ણયો અન્િયે કેટલીક ચીજ-

િસ્તુઓ પર િેર ન ં દર અને િગીકરર્ (Classification) અંગે નીચે મુજબની

સ્પષ્ટત :

 Rab (rab-salawat) એ Custom Tarrif Heading (CTH) 1702 હેઠળ વગીકૃત થાય છે

અને તેનાાં પર ૧૮% ન દર ેિેરો લાગુ પડે છે.

 પરરપત્ર ક્રમાાંક: ૧૭૯/૧૧/૨૦૨૨-જીએસટી જારી કયાટ તારીખથી નોટીફીકેશન નાં.૧૩/૨૦૨૨-

સ્ટેટ ટેક્સ (રટે) જારી કયાટ સુધીના સમયગાળા માટે વચલક , ખ ંડ , ચુરી, િગેર ે પર જે
પ્રમ રે્ િેરો ચુકિલે હોય તેને ‘as is basis’ મુજબ ચુકિલે મ નીને regularized

કરવામાાં આવે છે.

 ‘Carbonated Beverages of Fruit Drink’ or ‘Carbonated Beverages with Fruit

Juice’ એ Custom Tarrif Heading (CTH) 2202 99 હેઠળ વગીકૃત થાય છે અને તનેાાં

પર ૨૮% ન દર ેિેરો તથ ૧૨% ન દર ેCompensation Cess લાગુ પડે છે.

 Extrusion પ્રવિય દ્વ ર ઉત્પ વદત થત ં fryums એ Custom Tarrif Heading (CTH)

19059030 હેઠળ વગીકૃત થાય છે અને તેનાાં પર ૧૮% ન દર ેિેરો લાગુ પડે છે.
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૧. જીએસટી ક યદ હેઠળ જારી કરિ મ ં આિેલ પવરપત્રો અન્િયેની
અગત્યની જોગિ ઇઓ: Cont…

૧.૧ જીએસટી ક ઉવન્સલની ૪૮મી બેઠકમ ં લેિ યેલ વનર્ણયો અન્િયે કેટલીક ચીજ-

િસ્તુઓ પર િેર ન ં દર અને િગીકરર્ (Classification) અંગે નીચે મુજબની

સ્પષ્ટત :

 નીચે મજુબન ં 4 Specifications ધર િત ં Sports Utility Vehicles (SUVs) પર ૨૨% ન 
દર ેCompensation Cess લ ગુ પડે -

• SUV તરીકે જાણીતા છે

• Engine Capacity ૧૫૦૦ સીસી થી વધુ

• લાંબાઈ ૪000 મીમી કરતાાં વધુ અને

• Ground Clearance ૧૭૦ મીમી જટેલી અથવા તેથી વધુ

 Petroleum operations/ Coal bed methane operations માટે આય ત કરિ મ ં
આિતી જે ચીજ-િસ્તુઓનો સમ િેશ નોટીવિકેશન નં: 1/2017- IGST (Rate) ન 
schedule I (૫%) મ ં થતો હોય તેિી ચીજ-િસ્તુઓ પર ૧૨% ની જગ્ય એ ૫% ન દર ે
િેરો લ ગુ પડશે.

[Circular No. 189/01/2023-GST(Central/State)]
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Government of Gujarat

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003143/ENG/Circulars
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/CIR/GGST Circular 189 signed.pdf


૧. જીએસટી ક યદ હેઠળ િેર ન ં દર અંગે જારી કરિ મ ં આિેલ
નોટીિીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિ ઇઓ:

Cont…

૧.૨ જીએસટી ક ઉવન્સલની ૪૮મી બેઠકમ ં લેિ યેલ વનર્ણયો અન્િયે કેટલીક સેિ ઓ

પર િેર ન ં દર અંગે નીચે મુજબની સ્પષ્ટત કરિ મ ં આિે છે:

 Air Force Mess અને અન્ય તેનાાં જવેાાં messes જવેી કે Army mess, Navy mess,

Paramilitary and Police forces mess દ્વારા તેમનાાં કમટચારીઓ અથવા business

entity રસવાયની અન્ય વ્યરિઓને આપવામાાં આવતી accommodation services

ને નોટીફીકેશન નાં: ૧૨/૨૦૧૭-સ્ટેટ ટેક્સ (રટે) નાાં અનુ નાં. ૬ હેઠળ િેર મુવિનો
લ ભ મળિ પ ત્ર છે.

 RuPay Debit Cards તેમજ low value BHIM-UPI transactions ને પ્રોત્સારહત

કરવા માટે કેન્ર સરક ર દ્વ ર બેંકોને ચુકિિ મ ં આિેલ Incentive સબવસડી
પ્રક રનંુ હોઇ િેર પ ત્ર નથી.

[Circular No. 190/02/2023-GST(Central/State)]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003144/ENG/Circulars
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/CIR/GGST Circular 190 signed.pdf


૨. જીએસટી પોટણલ દ્વ ર જાન્યુઆરી-૨૦૨૩ દરવમય ન જારી કરિ મ ં
આિેલ અપડેટ્સ/News:

૨.૧ Advisory on “Initiating Drop Proceeding” by taxpayers, Dt.
12/01/2023

 Recently, a functionality of Automated Drop Proceedings of GSTINs

suspended due to non-filing of returns has been implemented on the GST

Portal. This functionality is for the taxpayers who have filed their pending

6 monthly or 2 Quarterly returns.

 Such taxpayers are advised to revoke the suspension once the due returns

have been filed by clicking on “INITIATE DROP PROCEEDING” for

which navigation is as follows:

“Services > User Services > View Notices and Orders > Initiate Drop

Proceeding”
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૨. જીએસટી પોટણલ દ્વ ર જાન્યુઆરી-૨૦૨૩ દરવમય ન જારી કરિ મ ં
આિેલ અપડેટ્સ/News: Cont…

૨.૨ Advisory on taxpayers facing issue in filing GSTR-3B, Dt.
16/01/2023

 According to Hon’ble Supreme Court’s directive filing of TRAN forms was made

available for aggrieved taxpayers during 01.10.2022 to 30.11.2022. It has been

observed that, in the process of filing TRAN forms, few taxpayers have submitted

their forms on the portal but did not finally File it within the specified time. After

submitting the Tran Forms, only filing was to be done with e-sign. Further, it is

seen that such taxpayers have not raised any ticket for difficulty faced by them in

filing Tran Forms. Some taxpayers were also contacted by GSTN and they

informed that they do not intend to file TRAN forms. As the TRAN forms of these

taxpayers are submitted but not filed, these taxpayers are not able to file their

GSTR-3B.

 The TRAN filing window has already been closed. Hence, such taxpayers are

advised to raise a ticket on GST Grievance Portal giving consent that their

TRAN filing status may be reset by GSTN. Once the consent for resetting their

unfiled TRAN forms is received, the TRAN forms will be reset and the taxpayer

will be able to file their GSTR-3B.
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૨. જીએસટી પોટણલ દ્વ ર જાન્યુઆરી-૨૦૨૩ દરવમય ન જારી કરિ મ ં
આિેલ અપડેટ્સ/News: Cont…

૨.૩ Advisory on facility of ‘Initiating Drop Proceedings’ of Suspended
GSTINs due to Non-filing of Returns, Dt. 16/01/2023

Recently, a functionality of "Automated Drop Proceedings" of GSTINs suspended

due to non-filing of returns has been implemented on the GST Portal. This functionality

is available for the taxpayers who have filed their pending returns i.e. 6 monthly or 2

Quarterly returns.

 If such taxpayers have filed all their pending returns, the system will automatically drop

the proceedings and revoke suspension.

 If the status of the GSTIN does not automatically turn ‘ACTIVE’, then taxpayers are

advised to revoke the suspension once the due returns have been filed, by clicking on

‘Initiate Drop Proceeding’ for which navigation is as follows:

"Log on to GST Portal > Services > User Services > View Notices and Orders >

Initiate Drop Proceeding"

 In case the system does not automatically drop the proceedings or taxpayer is unable to

revoke the suspension by clicking on ‘Initiate Drop Proceeding’, then taxpayer is

advised to contact Jurisdictional Officer.

Note: This functionality is applicable to the taxpayers whose GSTINs have been
suspended after 1st December, 2022.

Department of Gujarat State Tax
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૩. વ્યિસ ય િેર સમ ધ ન યોજન ની મુદતમ ં િધ રો:

વ્યવસાય વેરા સમાધાન યોજના-૨૦૨૨ ની મુદત વધુ ત્રણ માસ

માટે એટલે કે તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૩ સુધી લાંબાવવામાાં આવેલ છે.

[સંદભણ: ઠર િ િમ ંક: FD/TSP/e-file/4/2022/1657/TH(Sales Tax)]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGqQmZzcVlrWTDzLQTRTNmMVcJH?projector=1&messagePartId=0.1


આભ ર

નોાંધ: 

a) ઉિ કાયદા-રનયમોનાાં સુધારા, નોટીફીકેશન્સ, પરરપત્ર રડપાટટમેન્ટની વેબ

સાઈટ પર મુકેલ છે, જનેો અભ્યાસ કરવા રવનાંરત.

b) પ્રસ્તુત બાબતે જો કોઈ અસ્પષ્ટતા હોય તો રડપાટટમેન્ટની કાયદા શાખાનો

સાંપકટ કરવા રવનાંરત છે.


