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૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ િેરાનાં દર અંગે જારી કરિામાં આિેલ
નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:

૧.૧ વિવિધ ચીજ-િસ્તઓુ પર તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી િેરાના દરમાં નીચે મજુબનાં
ફેરફાર કરિા માટે નોટીફીકેશન ન.ં ૦૧/૨૦૧૭-સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ) માં
સધુારા કરિામાં આિે છે:
• પેરોલમાં વમશ્રણ કરિાં રીફાઇનરીને પરૂા પાડિામાં આિતાં Ethyl alcohol

નાં સપ્લાય પર િેરાનો દર ૧૮% ની જગ્યાએ ૫% કરવામાાં આવે છે.
અત્યાર સધુી આવો ૫% નો લાભ ફક્ત Oil Marketing Companies ને જ
મળતો હતો.

• Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with
Fruit Juice ને Schedule II ની એન્રી નાં. ૪૮ માાંથી બાકાત રાખવામાાં આવે
છે, જેથી તેનાાં પર ૧૮% દરે િેરો લાગુ પડે તે બાબત સ્પષ્ટ થઇ જાય.

• Pencil sharpener નો Schedule II ની એન્રી નાં. ૧૮૦ માાંથી બાકાત
રાખવામાાં આવે છે જેથી તેનાાં પર ૧૨% ની જગ્યાએ ૧૮% દરે વેરો લાગુ
પડે તે બાબત સ્પષ્ટ થઇ જાય.

[નોટીફીકેશન ન.ં ૧૨/૨૦૨૨-સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]
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https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009592/ENG/Notifications
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/NOTI/N-12-2022-STR.pdf


૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ િેરાનાં દર અંગે જારી કરિામાં આિેલ
નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

૧.૨ વિવિધ ચીજ-િસ્તઓુ પર િેરામાફી અંગે તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી નીચે મજુબનાં
ફેરફાર કરિા માટે નોટીફીકેશન ન.ં ૦૨/૨૦૧૭-સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ) માં
સધુારા કરિામાં આિે છે:
• Husk of pulses including chilka and concentrates including

chuni/churi, khanda ને ૫% ની જગ્યાએ િેરામાફીનો લાભ આપવામાાં
આવે છે.

[નોટીફીકેશન ન.ં ૧૩/૨૦૨૨-સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]

૧.૩ ચીજ-િસ્ત ુ પર RCM હઠેળ િેરો િસલુિા અંગે તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી નીચે
મજુબનાં ફેરફાર કરિા માટે નોટીફીકેશન ન.ં ૦૪/૨૦૧૭-સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)
માં સધુારા કરિામાં આિે છે:
• Mentha Oil પર RCM હઠેળ વેરો ભરવાનો થાય છે તે પ્રમાણે Mentha

arvensis પર પણ RCM હઠેળ િેરો ભરિાનો રહશે.ે
[નોટીફીકેશન ન.ં ૧૪/૨૦૨૨-સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]
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https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009593/ENG/Notifications
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/NOTI/N-13-2022-STR.pdf
https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009594/ENG/Notifications
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/NOTI/N-14-2022-STR.pdf


૧. જીએસટી કાયદા હઠેળ િેરાનાં દર અંગે જારી કરિામાં આિેલ
નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

૧.૪ સેિાઓ પર િેરામાફી અંગે તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી નીચે મજુબનાં ફેરફાર કરિા
માટે નોટીફીકેશન ન.ં ૧૨/૨૦૧૭-સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ) માં સધુારા કરિામાં
આિે છે:
• જ્યારે નોંધાયેલ પ્રોપ્રાઇટર દ્વારા પોતાનાં જ રહિેા માટે પોતે જ ઉપયોગ

કરિા, મકાન ભાડે આપવામાાં આવે કે જે ધાંધાને બદલે તેનાાં અંગત
ખર્ચમાથી હોય ત્યારે તેવી સેવા પર વેરો ચકૂવવાનો થાય નરહ તે મજુબ
એન્રી નાં. ૧ ૨માાં સમજૂતી ઉમેરવામાાં આવી.

• “Service by way of access to a road or a bridge on payment of annuity”

મજુબની એન્રી નાં. ૨ ૩એ ને રદ કરવામાાં આવે છે.

[નોટીફીકેશન ન.ં ૧૫/૨૦૨૨-સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ (રેટ)]
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https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009595/ENG/Notifications
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/NOTI/N-15-2022-STR.pdf


૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરિામાં આિેલ
નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:

નનયમોમાાં વર્ચ ૨૦૨ ૨નો પાાંર્મો સધુારો:
• નનયમ-૮:
 નોંધણી નાંબર મેળવતી વખતે ફોમચ REG-01નાાં Part-A માાં મોબાઇલ નાંબર

અને ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. રજુ કરવાની જરૂર નથી પરાંત,ુ PAN સાથે link થયેલ
મોબાઇલ નાંબર અને ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. પર OTP મરફત વેરીફીકેશન
કરવામાાં આવે તે મજુબ પેટા-નનયમ (૧ ) અને (૨ ) માાં ફેરફાર કરવામાાં
આવયાાં.

 આધાર ઓથેન્ટીકેશનનો નવકલ્પ પસાંદ કરવામાાં આવેલ હોય તેવાાં રકસ્સામાાં
Individuals, Authorised signatory of all types, Managing and Authorised
partners of partnership firm, Karta of an Hindu undivided family નુાં,
કનમશનરશ્રી દ્વારા નોટીફાઇ કરવામાાં આવે તે ફેસીલીટેશન સેન્ટર પર
biometric-based Aadhaar Authentication કરવામાાં આવશે તેમનાાં ફોટોગ્રાફ
લેવામાાં આવશે. સાથે-સાથે ફોમચ REG-01 માાં અપલોડ કરેલ દસ્તાવેજોની
ખરાઇ કરવામાાં આવશે. આ સમગ્ર પ્રરિયા પણૂચ થયા બાદ જ અરજી પણૂચ
થયેલ માની લેવાનુાં રહશેે. પ્રસ્તતુ બાબતે પેટા-નનયમ (૪એ) ને સબસ્ટીટયટુ
કરવામાાં આવેલ છે.

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરિામાં આિેલ
નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

 કોઇ રાજ્ય/કેન્ર શાનસત પ્રદેશને નનયમ-૮(૪એ) ની જોગવાઇમાાંથી કેન્ર
સરકાર દ્વારા મરુકત આપી શકાય તે માટે નવો પેટા-નનયમ (૪બી)
ઉમેરવામાાં આવેલ છે.

 Biometric-based Aadhaar authentication મારફત મેળવેલ નોંધણી માટેની
અરજીનાાં રકસ્સામાાં પણ ફોમચ GST REG-02 માાં acknowledgement જનરેટ
થાય તે માટે પેટા-નનયમ (૫) માાં ફેરફાર કરવામાાં આવેલ છે.

• નનયમ-૯:
 નનયમ-૮(૪એ) હઠેળ આધાર ઓથેન્ટીકેશન થયેલ હોય પરાંત ુ data analysis

અને risk parameter ને આધારે નસસ્ટમ દ્વારા ફીઝીકલ વેરીફીકેશન કરવાનુાં
જણાવવામાાં આવે તેવાાં રકસ્સામાાં ફીઝીકલ વેરીફીકેશન કયાચ બાદ જ અરજી
મળ્યાનાાં ૩ ૦ રદવસમાાં નોંધણી નાંબર આપવા માટે પેટા-નનયમ (૧ ) નાાં
પ્રોનવઝોમાાં નવી ક્લોઝ (એએ) ઉમેરવામાાં આવેલ છે.

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરિામાં આિેલ
નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

 નનયમ-૮(૪એ) હઠેળ આધાર ઓથેન્ટીકેશન થયેલ હોય પરાંત ુ અરજી
ખામીયકુ્ત હોય તેમજ data analysis અને risk parameter ને આધારે નસસ્ટમ
દ્વારા ફીઝીકલ વેરીફીકેશન કરવાનુાં જણાવવામાાં આવે તેવાાં રકસ્સામાાં
ફીઝીકલ વેરીફીકેશન કયાચ બાદ જ અરજી મળ્યાનાાં ૩ ૦ રદવસમાાં નોંધણી
નાંબર આપવા માટે પેટા-નનયમ (૨ ) નાાં પ્રોનવઝોમાાં નવી ક્લોઝ (એએ)
ઉમેરવામાાં આવેલ છે.

• નનયમ-૧ ૨ :
 કલમ-૫૧ હઠેળ TDS કપાત કરનાર/કલમ-૫૨ હઠેળ TCS ઉઘરાવનાર

નોંધાયેલ વયક્ક્ત દ્વારા નોંધણી નાંબર રદ કરાવવા માટેની અરજી કરી
શકાય તે નનયમ-૧ ૨ (૩ ) માાં સધુારો કરવામાાં આવેલ છે.

• નનયમ-૩૭:
 રીસીપીઅન્ટ દ્વારા ૧ ૮૦ રદવસમાાં અંશત: કે સાંપણૂચ અવેજ ચકૂવવામાાં ન

આવેલ હોય તેવાાં રકસ્સામાાં જેટલા પ્રમાણમાાં અવેજ ન ચકૂવેલ હોય
તેટલાાં પ્રમાણસર જ િેરડટ ઘટાડવા અંગે પેટા-નનયમ(૧ ) ને તા.
૦૧ /૧૦/૨૦૨ ૨ની અસરથી સધુારવામાાં આવેલ છે.

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરિામાં આિેલ
નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

• નવો નનયમ-૩૭એ ઉમેરવામાાં આવયો જે મજુબ:
 સપ્લાયર દ્વારા નાણાાંકીય વર્ચનાાં કોઇ ટેક્સ પીરીયડ માટે GSTR-1/IFF માાં

સપ્લાયની નવગતો દશાચવેલ હોય પરાંત ુ તે ટેક્સ પીરીયડ માટેનુાં પત્રક ફોમચ GSTR-

3B તે નાણાાંકીય વર્ચ પણૂચ થયાનાાં ૩ ૦મી સપ્ટેમ્બર સધુીમાાં રજુ કરવામાાં ન આવે
તેવાાં રકસ્સામાાં રીસીપીઅન્ટ દ્વારા તે નાણાકંીય િષષ પણૂષ થયાનાં ૩૦મી નિેમ્બર
સધુીમાં પત્રક ફોમષ GSTR-3B માં કે્રડડટ ડરિસષ કરવાની રહશેે.

 જો રીસીપીઅન્ટ દ્વારા ઉક્ત સમયમયાચદામાાં િેરડટ રરવસચ કરવામાાં ન આવે તો વેરાની
રકમ વયાજ સરહત પરત કરવાની રહશેે.

 સપ્લાયર દ્વારા પછીથી પત્રક ફોમચ GSTR-3B રજુ કરવામાાં આવે તો રીસીપીઅન્ટ
િેરડટ રીક્લેઇમ કરી શકશે.

• નનયમ-૪૬:

 બબન-નોંધાયેલ વયક્ક્તને ECO દ્વારા કે ECO મારફત પરૂી પાડવામાાં આવતી સનવિનસસ
તેમજ OIDARS નાાં સપ્લાયર દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવતી સનવિનસસનાાં રકસ્સામાાં,
ટેક્સ ઇનવોઇસમાાં, રીસીપીઅન્ટનાાં નામ, સરનામાાં અને PIN કોડની નવગતો
ફરજજયાત દશાચવવાની રહશેે. ઉપરાાંત, પ્લેસ ઓફ સપ્લાય નક્કી કરવા માટે આવાાં
સરનામાાંને ધ્યાને લેવાનાાં રહશેે. આ માટે ક્લોઝ (એફ) માાં પ્રોનવઝો ઉમેરવામાાં
આવયો.
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૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરિામાં આિેલ
નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

 બબન-નોંધાયેલ વયક્ક્તને ઇસ્યુ કરવામાાં આવતાાં “invoice-cum-bill of

supply” ના રકસ્સામાાં પણ નનયમ-૪૬/૫૪/૪૯ માાં દશાચવેલ લાગુ પડતી
નવગતોનો સમાવેશ કરવાનો રહે તે માટે નનયમ-૪૬એ માાં પ્રોનવઝો
ઉમેરવામાાં આવયો.

• નનયમ-૫૯ (૬)માાં નવી ક્લોઝ (ડી) ઉમેરવામાાં આવી જે ધ્યાને લેતા:
 કોઇ ટેક્સ પીરીયડ માટે ફોમચ GSTR-1/IFF અને GSTR-3B માાં તફાવતને

કારણે નસસ્ટમ દ્વારા નનયમ-૮૮સી હઠેળ Intimation આપવામાાં આવેલ હોય
ત્યારે કરદાતા પછીનાાં ટેક્સ પીરીયડ માટેનાાં ફોમચ GSTR-1/IFF રજુ કરી
શકશે નરહ.

 કરદાતા દ્વારા Intimation માાં જણાવયા મજુબની રકમ જમા કરવામાાં આવે
કે યોગ્ય કારણો સરહત જવાબ કરવામાાં આવે ત્યાર બાદ જ પછીનાાં ટેક્સ
પીરીયડ માટેનાાં ફોમચ GSTR-1/IFF રજુ કરી શકાશે.

• બેન્ક દ્વારા Challan Identification Number પોટચલ પર કોમ્યનુીકેટ કરવામાાં ન
આવે તો પણ RBI નાાં e-Scroll ને આધારે કરદાતાનાાં કેશ લેજરને અપડેટ
કરવામાાં આવશે તે મજુબ વનયમ-૮૭(૮) માં પ્રોવિઝો ઉમેરવામાાં આવેલ છે.
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નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

• નવો ઉમેરવામાાં આવેલ નનયમ-૮૮સી:
 કોઇ ટેક્સ પીરીયડ માટે ફોમચ GSTR-1/IFF માાં દશાચવયા મજુબની વેરાકીય

જવાબદારી અને ફોમચ GSTR-3B માાં દશાચવયા મજુબની જવાબદારી વચ્રે્નો
તફાવત, જીએસટી કાઉક્ન્સલ દ્વારા ભલામણ કરવામાાં આવે તેવી રકમ અને
ટકાવારી કરતાાં વધુ હોય તેવાાં રકસ્સામાાં, રદન-૭ માાં તફાવતની રકમ વયાજ
સરહત ચકૂવવા/તફાવતનાાં કારણો દશાચવવા કરદાતાને ફોમચ DRC-01B નાાં
Part A માાં Intimation આપવામાાં આવશે.

 કરદાતા દ્વારા તફાવત મજુબની રકમ આંનશક/સાંપણૂચ ચકૂવીને તેની નવગતો,
અન્યથા તફાવતનાાં કારણોની નવગતો ફોમચ DRC-01B નાાં Part B માાં રજુ
કરવાની રહશેે.

 કરદાતા દ્વારા જો ઉક્ત જોગવાઇનુાં પાલન કરવામાાં ન આવે અથવા
કરદાતા દ્વારા રજુ કરેલ જવાબ સ્વીકારવાપાત્ર ન હોય તેવાાં રકસ્સામાાં
કલમ-૭૯ હઠેળ આવી રકમ વસલુ કરવાની રહશેે.
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નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

• નનયમ-૮૯(૨ ):
 સનવિસ સપ્લાયનો કરાર રદ થયેલ હોય ત્યારે બબન-નોંધાયેલ વયક્ક્ત દ્વારા

ફોમચ RFD-01 માાં રરફાંડ અરજી ફાઇલ કરવામાાં આવે ત્યારે તેની સાથે
Annexure 1 માાં કયા-કયા દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાનાાં તે અંગે નવી ક્લોઝ
(કેએ) ઉમેરવામાાં આવી. ઉપરાાંત, આવાાં રકસ્સામાાં સપ્લાયરે વેરો ચકૂવેલ છે,
ચકૂવેલ વેરાને અન્ય વેરાકીય જવાબદારી સામે એડજસ્ટ કરેલ નથી, આવી
રકમનુાં રરફાંડ મેળવેલ નથી કે મેળવશે નરહ તે અંગે સપ્લાયર દ્વારા ઇસ્યુ
કરવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્ર પણ અપલોડ કરવા બાબતે નવી ક્લોઝ (કેબી)
ઉમેરવામાાં આવી.

 બબન-નોંધાયેલ વયક્ક્ત દ્વારા રરફાંડ માટે અરજી કરવામાાં આવે ત્યારે તેની
સાથે વેરાનુાં ભારણ અન્ય કોઇ વયક્ક્તને તબદીલ કરેલ નથી તે બાબતે
Annexure 2 મજુબનુાં CA Certificate રજુ કરવાની જરૂર નથી તે મજુબ ક્લોઝ
(એમ) માાં પ્રોનવઝો ઉમેરવામાાં આવયો.
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૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરિામાં આિેલ
નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

• નનયમ-૧૦૮(૩ ) ને સબસ્ટીટયટુ કરવામાાં આવેલ છે જે ધ્યાને લેતાાં:
 કરદાતા દ્વારા ફોમચ APL-01માાં અપીલ ફાઇલ કરવામાાં આવે તેવાાં રકસ્સામાાં,

જેની સામે અપીલ દાખલ કરવામાાં આવેલ હોય તેવો ઓડચર પોટચલ પર
અપલોડ કરવામાાં આવે એટલે ફોમચ GST APL-02 માાં અપીલ નાંબર
દશાચવત ુાં final acknowledgement જનરેટ કરિામાં આિશે.

 જો ઉપર મજુબનો ઓડચર પોટચલ પર અપલોડ કરવામાાં ન આવે તેવાાં
રકસ્સામાાં અરજદારે ફોમચ GST APL-01 માાં અપીલ ફાઇલ કયાચનાાં રદન-૭ માાં
આદેશની self-certified copy રજુ કરવાની રહશેે અને આવી copy રજુ
કયેથી ઉપર મજુબનું final acknowledgement જનરેટ કરવામાાં આવશે.

 રદન-૭ માાં જો આદેશની self-certified copy રજુ કરવામાાં ન આવે તો જ્યારે
આવી copy રજુ કરવામાાં આવે ત્યારે ઉપર મજુબનુાં final

acknowledgement જનરેટ કરવામાાં આવશે.
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નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

• નનયમ-૧૦૯ ને સબસ્ટીટયટુ કરવામાાં આવેલ છે જે ધ્યાને લેતાાં:
 અનધકારી દ્વારા ફોમચ APL-03માાં અપીલ ફાઇલ કરવામાાં આવે તેવાાં

રકસ્સામાાં, જેની સામે અપીલ દાખલ કરવામાાં આવેલ હોય તેવો ઓડચર
પોટચલ પર અપલોડ કરવામાાં આવે એટલે ફોમચ GST APL-02 માાં અપીલ
નાંબર દશાચવત ુાં final acknowledgement જનરેટ કરવામાાં આવશે.

 જો ઉપર મજુબનો ઓડચર પોટચલ પર અપલોડ કરવામાાં ન આવે તેવાાં
રકસ્સામાાં અરજદારે ફોમચ GST APL-01 માાં અપીલ ફાઇલ કયાચનાાં રદન-૭ માાં
આદેશની self-certified copy રજુ કરવાની રહશેે અને આવી copy રજુ
કયેથી ઉપર મજુબનું final acknowledgement જનરેટ કરવામાાં આવશે.

 રદન-૭ માાં જો આદેશની self-certified copy રજુ કરવામાાં ન આવે તો જ્યારે
આવી copy રજુ કરવામાાં આવે ત્યારે ઉપર મજુબનુાં final

acknowledgement જનરેટ કરવામાાં આવશે.
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• નવો ઉમેરવામાાં આવેલ નનયમ-૧૦૯સી:
 કલમ-૧૦૭(૧ ૧ ) હઠેળ SCN જારી કરવામાાં આવે કે સદર પેટા-કલમ હઠેળ ઓડચર

પસાર કરવામાાં આવે-બે માાંથી જે વહલે ુાં હોય ત્યાાં સધુીમાાં ફોમચ GST APL-01/03W
માાં અપીલ પરત ખેંર્ી શકાશે.

 ફોમચ GST APL-02 માાં final acknowledgement જનરેટ થઇ ગયેલ હોય તેવાાં
રકસ્સામાાં અપીલ પરત ખેંર્વી એ અપીલ ઓથોરીટીની માંજૂરીને આનધન રહશેે અને
અપીલ ઓથોરીટીએ આવો નનણચય રદન-૭ માાં લઇ લેવાનો રહશેે.

 અપીલ પરત ખેંર્ી લીધા બાદ ફરીથી નવી અપીલ ફાઇલ કરવામાાં આવે તો તે પણ
કલમ-૧૦૭(૧ )/(૨ ) માાં જણાવેલ સમયમયાચદામાાં જ ફાઇલ કરવાની રહશેે.

• વનયમ-૧૩૮(૧૪) નાાં Annexure માાંથી “Imitation Jewellery (7117)” ને બાકાત
કરવામાાં આવે જેથી રૂ. ૫૦,૦૦૦ થી મલૂ્ય વધી જત ુાં હોય ત્યારે આવી ર્ીજ-
વસ્તનુી હરે-ફેર માટે ઇ-વે બબલ જનરેટ કરવુાં આવશ્યક છે.

• વનયમ-૧૬૧ માાં “order” ને બદલે “intimation or notice” શબ્દો સબસ્ટીટયટુ
કરવામાાં આવેલ છે.

• ફોમચ GST REG-01 માાં નનયમ-૮ને અનરુૂપ ફેરફાર કરવામાાં આવેલ છે.
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• ફોમચ GST REG-17 માાં ડોક્યમેુન્્સ એટેર્ કરવાની સનુવધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી.
• ફોમચ GST REG-19 ને સબસ્ટીટયટુ કરી ડોક્યમેુન્્સ એટેર્ કરવાની સનુવધા સાથે સેલ્ફ-

સ્પીકીંગ બનાવવામાાં આવેલ છે.

• ફોમચ GSTR-3B સાથે યોગ્ય રીતે મેળવણુાં થઇ શકે તે માટે ફોમચ GSTR-01 માાં જરૂરી ફેરફાર
કરવામાાં આવયાાં.

• બબન-નોંધાયેલ વયક્ક્ત રરફાંડ અરજી કરી શકે તે માટે ફોમચ GST RFD-01 માાં જરૂરી ફેરફાર
કરવામાાં આવયાાં.

• ફોમચ GST APL-02 માાં નનયમોનાાં સધુારાને અનરુૂપ જરૂરી ફેરફાર કરવામાાં આવયાાં.
• અપીલ પરત ખેંર્વા માટે નવુાં ફોમચ APL-01/03 W ઉમેરવામાાં આવેલ છે.

• નનયમ-૮૮સી માાં જણાવયા મજુબ Intimation આપવા માટે નવુાં ફોમચ GST DRC-01B

ઉમેરવામાાં આવેલ છે.

• ફોમચ GST DRC-03 ને નનયમોનાાં સધુારાને અનરુૂપ સબસ્ટીટયટુ કરવામાાં આવેલ છે.

• ફોમચ GST DRC-25 માાં નનયમોનાાં સધુારાને અનરુૂપ ફેરફાર કરવામાાં આવેલ છે.

[નોટીફીકેશન ન.ં ૨૬/૨૦૨૨-સેન્રલ/સ્ટેટ ટેક્સ]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009584/ENG/Notifications
https://commercialtax.gujarat.gov.in/vatwebsite/download/cir_noti/NOTI/N-26-2022-ST.pdf


૨. જીએસટી કાયદા હઠેળ પોલીસી અંગે જારી કરિામાં આિેલ
નોટીફીકેશન અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ: Cont…

૨.૨ સીજીએસટીનાં નનયમ-૮(૪)(બી) માાં કરવામાાં આવેલ સધુારો:
• સીજીએસટી નનયમોનાાં નનયમ-૮(૪)(બી) માાં કરવામાાં આવેલ સધુારાને ધ્યાને

રાખીને bio-matric verification ને લગતાાં નનયમ-૮(૪એ) ની જોગવાઇમાાંથી
ગજુરાત રાજ્ય નસવાયનાાં અન્ય રાજ્યો અને કેન્ર શાનસત પ્રદેશોને મરુકત
આપવામાાં આવેલ છે. પ્રસ્તતુ બાબતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ નોટીફીકેશન
જારી કરવાનુાં રહતે ુાં નથી.

[નોટીફીકેશન ન.ં ૨૭/૨૦૨૨-સેન્રલ ટેક્સ]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009585/ENG/Notifications


૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
૩.૧ નાણાકંીય િષષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ માટે ફોમષ GSTR-3B માં મેળિેલ ઇનપટુ ટેક્સ કે્રડડટ
(ITC) ની તલુના ફોમષ GSTR-2A સાથે કરતાં જોિા મળતાં તફાિત સબંધેં સ્પષ્ટતા:

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

અનુ
નાં. 

સાંજોગો (Scenario) સ્પષ્ટતા

૧ . કોઇ ટેક્સ નપરરયડ માટે સપ્લાયરે ફોમચ GSTR-1

ફાઇલ કરેલ ન હોય પરાંત ુ તે ટેક્સ નપરરયડ માટે
પત્રક ફોમચ GSTR-3B ફાઇલ કરેલ હોય.

પારા નાં. ૩ .૧ .૧ , ૩ .૧ .૨  અને ૩ .૧ .૩  માાં જણાવયા
મજુબની કાયચપદ્ધનત  અનસુરવી. 

૨ . કોઇ ટેક્સ નપરરયડ માટે સપ્લાયરે ફોમચ GSTR-1 અને
પત્રક ફોમચ GSTR-3B બને્ન ફાઇલ કરેલ હોય, પરાંત ુ
ફોમચ GSTR-1 માાં ર્ોક્કસ સપ્લાય (ઇનવોઇસ) ની
નવગતો દશાચવેલ ન હોય.

૩ . સપ્લાયર દ્વારા નોંધાયેલ રીસીપીઅન્ટને GSTIN

ધરાવત ુાં ઇનવોઇસ જારી કરવામાાં આવેલ હોય, પરાંત ુ
સપ્લાયરે ફોમચ GSTR-1 માાં, B2B સપ્લાયને બદલે,

B2C સપ્લાય તરીકે ખોટી રીતે દશાચવેલ હોય.

૪. કોઇ ટેક્સ નપરરયડ માટે સપ્લાયરે ફોમચ GSTR-1 અને
પત્રક ફોમચ GSTR-3B બને્ન ફાઇલ કરેલ હોય, પરાંત ુ
ફોમચ GSTR-1 માાં રીસીપીઅન્ટનો GSTIN ખોટો
દશાચવેલ હોય.

પારા નાં. ૩ .૧ .૧ , ૩ .૧ .૨ અને ૩ .૧ .૩ માાં જણાવયા
મજુબની કાયચપદ્ધનત અનસુરવી. ખરેખરનાાં
રીસીપીઅન્ટનાાં પ્રોપર ઓરફસર દ્વારા ખોટાાં GSTIN

વાળાાં રીસીપીઅન્ટનાાં પ્રોપર ઓરફસરને જાણ
કરવાની કે જો રીસીપીઅન્ટે GSTR-3B માાં આવાાં
વયવહાર પરની ITC નો દાવો કરેલ હોય તો તેને
નામાંજુર કરવી. અલબત્ત, આવી કાયચવાહીને કારણે
ખરેખરનાાં રીસીપીઅન્ટની ITC નો દાવો રોકી રાખી
શકાશે નરહ.



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

૩ .૧ .૧ કરદાતાએ ફોમચ GSTR-3Bમાાં ITC મેળવેલ હોય, પરાંત ુ તેની નવગતો ફોમચ
GSTR-2Aમાાં દેખાતી ન હોય તેવાાં ઇનવોઇનસસની નવગતો, સૌ-પ્રથમ પ્રોપર ઓરફસરે
મેળવી લેવી. ત્યારબાદ, આવાાં ઇનવોઇનસસ સાંબાંધે રીસીપીઅન્ટે જીએસટી કાયદાની
કલમ-૧૬ની નીરે્ મજુબની શરતોનુાં પાલન થયેલ છે કે કેમ તેની ખાતરી કરી લેવી:

a) તેની પાસે સપ્લાયર દ્વારા જારી કરાયેલ tax invoice/debit note/અથવા અન્ય tax

paying documents છે;

b) તેણે ખરેખર ર્ીજ-વસ્ત/ુસેવા મેળવેલ છે;

c) તેણે સપ્લાયરને ચકૂવવાપાત્ર વેરા સરહતની સપ્લાયનાાં મલૂ્યની રકમ ચકૂવી
દીધેલ છે.

આ ઉપરાાંત, જીએસટી કાયદાની કલમ-૧૭/૧૮ હઠેળ રીવસચ કરવાની થાય છે કે કેમ
તેમજ કલમ-૧૬(૪)માાં નનરદિષ્ટ કરેલ સમયગાળામાાં ITC મેળવવામાાં આવી છે કે કેમ
તે તપાસવાનુાં રહશેે.

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

૩ .૧ .૨ જીએસટી કાયદાની કલમ-૧૬(૨ )(સી) ની શરતોની ખરાઇ કરવા માટે નીરે્
મજુબનાાં પગલાાં લઇ શકાય છે:

• ફોમચ GSTR-3B માાં મેળવેલ ITC અને ફોમચ GSTR-2A વચ્રે્ રૂ. ૫ લાખથી િધુ
રકમનો તફાિત હોય તો, સપ્લાયરે ખરેખર રીસીપીઅન્ટને સપ્લાય કરેલ છે
અને આવાાં સપ્લાય પર વેરો ભરેલ છે, તે મજુબનું CA/CWA એ ઇસ્યુ કરેલ
સટીફીકેટ રીસીપીઅન્ટ પાસેથી મેળવવાનુાં રહશેે. આવુાં સટીફીકેટ UDIN ધરાવત ુાં
હોવુાં જોઇએ. ICAI/ICMAI ની વેબસાઇટ પરથી UDIN ની ખાતરી કરી શકાય છે.

• જો તફાવતની રકમ રૂ. ૫ લાખ સધુીની હોય તો, ખરેખર રીસીપીઅન્ટને સપ્લાય
કરેલ છે અને આવાાં સપ્લાય પર વેરો ભરેલ છે તે મજુબનુાં સપ્લાયરે ઇસ્યુ કરેલ
સટીફીકેટ રીસીપીઅન્ટ પાસેથી મેળવવાનુાં રહશેે.

૩ .૧ .૩ સપ્લાયર દ્વારા માર્ચ-૨૦૧૯ માટેનાાં પત્રક ફોમચ GSTR-1 ફાઇલ કરવાની નનયત
તારીખ સધુીમાાં જો નાણાાંકીય વર્ચ ૨૦૧૭-૧૮ માટેનાાં આઉટવડચ સપ્લાયની નવગતો
ફોમચ GSTR-1 માાં રજુ કરવામાાં ન આવેલ હોય તો ITC મેળવવા અંગે અગાઉ RoD No.

02/2018-CT/ST થી લાંબાવવામાાં આવેલ મદુતનો લાભ મળવાપાત્ર નથી.

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

૩ .૧ .૪ અતે્ર ઉલ્લેખનીય છે કે આ પરરપત્ર દ્વારા આપવામાાં આવેલ સ્પષ્ટતા Case

Specific છે અને F.Y. 2017-18 & 2018-19 માાં કરેલ bonafide errors માટે જ છે. ઉક્ત
સરૂ્નાઓ સ્પષ્ટીકરણાત્મક હોઇ કેસની હકીકતોને આધારે લાગુ પડશે.
૩ .૧ .૫ F.Y. 2017-18 & 2018-19 માટેની હાલમાાં scrutiny/audit/investigation/Appeal

etc. કાયચવાહી ર્ાલમુાાં હોય તેવાાં રકસ્સામાાં જ ઉક્ત સરૂ્નાઓ લાગુ પડશે નરહ કે પણૂચ
થઇ ગયેલ કાયચવાહીને.

[Circular No. 183/15/2022-GST (Central)]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003135/ENG/Circulars


૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

૩.૨ IGST Act, 2017ની કલમ-૧૨(૮) હઠેળ “Place of Supply” વનધાષડરત કરિામાં
આિેલ હોય તેિાં ડકસ્સામાં ITC મેળિિા બાબતે નીચે મજુબ સ્પષ્ટતા કરિામાં આિે છે:

[Circular No. 184/16/2022-GST (Central)]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

અન.ુ

નાં.
મદુ્દો સ્પષ્ટતા

૧ . દેશની બહાર ર્ીજ-વસ્ત ુ મોકલવા માટે Transportation

of goods ની સેવાઓ આપવામાાં આવે, પરાંત ુ આ
સેવાઓનાાં સપ્લાયર અને રીસીપીઅન્ટ બને્ન ભારતમાાં
જ ક્સ્થત હોય, ત્યારે આવી સેવાઓનુાં Place of Supply

કયુાં સ્થળ ગણાય?

દેશની બહાર ર્ીજ-વસ્ત ુ જે સ્થળે સપ્લાય
કરવામાાં આવે તે સ્થળ/દેશ IGST Act, 2017ની
કલમ-૧ ૨ (૮) હઠેળ “Place of Supply” ગણાશે.

૨ . અન.ુ નાં. ૧ મજુબના રકસ્સામાાં સેવાઓનો સપ્લાય inter-

state ગણાય કે intra-state ગણાય?

IGST Act, 2017ની કલમ-7(5) હઠેળ ઉક્ત
સપ્લાય “inter-state” ગણાય અને તેનાાં પર
IGST વસલુવાનો રહ.ે

૩ . અન.ુ નાં. ૧ મજુબના રકસ્સામાાં સેવાઓનાાં
રીસીપીઅન્ટને ITC મળવાપાત્ર છે કે કેમ?

રીસીપીઅન્ટને ITC મળવાપાત્ર છે.

૪. અન.ુ નાં. ૧ મજુબના રકસ્સામાાં ફોમચ GSTR-1 ફાઇલ
કરતી વખતે સપ્લાયરે State Code કયો દશાચવવાનો?

સપ્લાયરે ફોમચ GSTR-1 માાં પોટચલ પર ઉપલબ્ધ
ડ્રોપ-ડાઉન મેનમુાાં State Code તરીકે ‘96-

Foreign Country’ પસાંદ કરવાનુાં રહશેે.

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003136/ENG/Circulars


૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

૩.૩ જીએસટી કાયદાની કલમ-૭૪(૧ ) હઠેળ પ્રોપર ઓરફસર દ્વારા આપવામાાં આવેલ નોરટસ ટકે તેમ
ન હોય તેવુાં અપીલ ઓથોરીટી/રીબ્યનુલ/કોટચ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે ત્યારે આવી નોરટસને કલમ-
૭૩ (૧ ) હઠેળ આપેલ હોવાનુાં માનવા અંગેની જીએસટી કાયદાની કલમ-૭૫(૨ ) ને લાગુ કરવા તેમજ
વેરાકીય જવાબદારી નક્કી કરવાની સમયમયાચદા બાબતે નીરે્ મજુબની સ્પષ્ટતા કરવામાાં આવે છે:

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

અન.ુ

ન.ં

મદુ્દો સ્પષ્ટતા

૧ . જીએસટી કાયદાની કલમ-74(1) હઠેળ પ્રોપર
ઓરફસર દ્વારા આપવામાાં આવેલ નોરટસ ટકે
તેમ ન હોય તેવુાં અપીલ
ઓથોરીટી/રીબ્યનુલ/કોટચ દ્વારા નક્કી કરવામાાં
આવે ત્યારે અને આવી નોરટસને કલમ-

૭૩ (૧ ) હઠેળ આપેલ હોવાનુાં માનીને
ભરવાપાત્ર વેરાની રકમ નવેસરથી નક્કી
કરવાનુાં જણાવવામાાં આવે ત્યારે નવેસરથી
વેરો, વયાજ અન દાંડ નક્કી કરવાની
સમયમયાચદા કઇ ગણવી?

પ્રોપર ઓરફસરે કલમ-૭૫(૩ ) માાં જણાવેલ
સમયમયાચદામાાં વેરો, વયાજ અને દાંડ નક્કી
કરવાનાાં રહશેે, અથાચત અપીલ
ઓથોરીટી/રીબ્યનુલ/કોટચ દ્વારા આપવામાાં
આવેલ આવાાં નનદેશ મળ્યાનાાં બે વર્ચ.



૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

[Circular No. 185/17/2022-GST (Central)]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

અન.ુ

ન.ં

મદુ્દો સ્પષ્ટતા

૨ . કલમ-૭૩ (૧ ) હઠેળ નોરટસ
આપેલ હોવાનુાં માનીને, નોરટસ
આપેલ વયક્ક્ત (કરદાતા) એ
ભરવાની થતી રકમની
ગણતરી, કલમ-૭૫(૨ ) હઠેળ
પ્રોપર ઓરફસરે કેવી રીતે
નક્કી કરવી?

 જો કલમ-૭૪(૧ ) હઠેળ આપવામાાં આવેલ નોરટસ સાંબાંનધત
નાણાાંકીય વર્ચ માટે વાનર્િક પત્રક રજુ કરવાની નનયત
તારીખથી ૨ વર્ચ અને ૯ મરહનાની અંદર [કલમ-૭૩ (૧૦)

વાંર્ાણે લેતાાં કલમ-૭૩ (૨ ) માાં જણાવેલ સમયમયાચદામાાં]
આપવામાાં આવેલ હોય તો જ કરદાતાએ ચકૂવવાપત્ર
રકમની નવેસરથી/પનુઃ નક્કી કરી શકાશે.

 જો ઉક્ત સમયમયાચદા બાદ નોરટસ અપાયેલ હશે તો સમગ્ર
કાયચવાહી પડતી મકૂવાની રહશેે કારણ કે ભરવાપાત્ર વેરાની
રકમ નવેસરથી/પનુઃનક્કી નરહ કરી શકાય.

 એક કરતાાં વધુાં નાણાાંકીય વર્ચ માટે કલમ-૭૪(૧ ) હઠેળ
નોરટસ આપવામાાં આવેલ હોય તો તેટલાાં જ નાણાાંકીય વર્ચ
માટે ભરવાપાત્ર વેરાની રકમ નવેસરથી/પનુઃનક્કી કરી
શકાશે જેટલાાં નાણાાંકીય વર્ચ માટે ઉક્ત કલમ-૭૩ (૨ ) માાં
જણાવેલ સમયમયાચદામાાં નોરટસ આપવામાાં આવેલ હોય.

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003137/ENG/Circulars


૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

૩.૪ જીએસટીને લગતા કેટલાક મદુ્દાઓ અંગે નીરે્ મજુબ સ્પષ્ટીકરણ:

[Circular No. 186/18/2022-GST (Central)]Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat

અન.ુ 

ન.ં

મદુ્દો સ્પષ્ટતા

િીમા કંપનીઓ દ્વારા આપિામા ંઆિતા ંNo Claim Bonus ની િેરાપાત્રતા 
૧ . ચકૂવવાપાત્ર વીમા પ્રીમીયમમાાંથી બાદ કરવામાાં

આવતાાં No Claim Bonus ને વીમો લેનાર વયક્ક્ત
દ્વારા વીમા કાંપનીને આપવામાાં આવેલ agreeing to

the obligation to refrain from the act of lodging

insurance claim during the previous year(s) સેવા
માટેનો અવેજ (consideration) ગણાય કે કેમ?

વીમાધારક દ્વારા વીમા કાંપનીને કોઈ સપ્લાય પરૂો
પાડવામાાં આવતો નથી અને No Claim Bonus ને
અવેજ ગણાય નરહ.

૨ . વીમા કાંપની દ્વારા વીમાધારકને અપાતા No Claim

Bonus ને વીમા સનવિસનાાં મલૂ્ય નનધાચરીત કરતી
વખતે “admissible discount” તરીકે ગણવો કે
કેમ?

જીએસટી કાયદાની કલમ-15(3)(એ) હઠેળ No Claim

Bonus ને વીમા સનવિસના મલૂ્ય નનધાચરીત કરવામાાં
admissible discount તરીકે ગણાય. આથી,
ઈનવોઈસમાાં No Claim Bonus ને બાદ કરતાાં
વીમાધારક દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર રકમ પર જીએસટી લાગે.

Entity ના સદંભષમા ંe-invoicing લાગ ુપડિા અંગેની સ્પષ્ટતા
૩ . નોટીફીકેશન નાં. ૧ ૩ /૨૦૨૦-સ્ટેટ ટેક્સ દ્વારા ઈ-

ઈનવોઇસ જનરેટ કરવામાાંથી આપવામાાં આવેલ
મકુ્ક્ત સમગ્ર entity ને લાગુ પડે કે entity દ્વારા
કરવામાાં આવતાાં ર્ોક્કસ સપ્લાયને જ લાગુ પડે?

ઈ-ઈનવોઇસ જનરેટ કરવામાાંથી આપવામાાં આવેલ
મકુ્ક્તનો લાભ entity દ્વારા કરવામાાં આવતાાં ર્ોક્કસ
સપ્લાયને બદલે સમગ્ર entity ને મળવાપાત્ર છે.

https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003138/ENG/Circulars


૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

૩.૫ Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, હઠેળ proceedings finalized થઇ ગયેલ હોય
તેિાં કરદાતાનાં ડકસ્સામાં GST કાયદા હઠેળનાં statutory dues અન્િયે શું કાયષિાહી કરિી તે
બાબતે નીચે મજુબ સ્પષ્ટતા કરિામાં છે:
૩ .૫.૧ Appeal/revision or any other proceedings ને કારણે સરકારી લેણાાં (Government

Dues) માાં ઘટાડો થાય ત્યારે આવાાં ઘટાડા અંગે પ્રોપર ઓરફસર દ્વારા કરદાતાને તેમજ જેની
આગળ recovery proceedings પડતર હોય તેવી ઓથોરીટીને જાણ કરવા બાબતની જોગવાઇ
જીએસટી કાયદાની કલમ-૮૪માાં છે. વધમુાાં, આવી ઘટેલ સરકારી લેણાાંની રકમ પરત્વે
recovery proceedings ર્ાલુ રહે છે.
૩ .૫.૨ IBC હઠેળ કરવામાાં આવતી કાયચવાહી પણ કરદાતા પ્રત્યેનાાં જીએસટી/અગાઉનાાં કાયદા
હઠેળનાાં સરકારી લેણાાંનો નનણચય કરે છે તેથી જીએસટી કાયદાની કલમ-૮૪માાં ઉલ્લેખ કરેલ
“other proceedings” માાં તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે.
૩ .૫.૩ આથી, જીએસટી કાયદા/અગાઉનાાં કાયદા હઠેળની confirmed demand માટે corporate

debtor ને ફોમચ DRC-07/DRC-07A ઇસ્યુ કરવામાાં આવેલ હોય અને જીએસટી/અગાઉનાાં
કાયદા હઠેળનાાં સરકારી લેણાાંમાાં ઘટાડો કરતાાં proceedings IBC હઠેળ finalized થયેલ હોય
ત્યારે આવાાં ઘટાડા અંગે કરદાતાને તેમજ જેની આગળ recovery proceedings પડતર હોય
તેવી ઓથોરીટીને પ્રોપર ઓરફસર દ્વારા ફોમચ GST DRC-25 માાં જાણ કરવાની રહશેે.

[Circular No. 187/19/2022-GST (Central)]

Department of Gujarat State Tax
Government of Gujarat
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૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

૩.૬ ફ્લેટ/બબલ્ડીંગના બાાંધકામની સેવાઓના સપ્લાય માટેનો કરાર રદ કરવામાાં આવેલ
હોય અથવા જ્યાાં long-term insurance policy સમય કરતાાં પહલેાાં સમાપ્ત કરવામાાં
આવેલ હોય તેવાાં રકસ્સામાાં બબન-નોંધાયેલ વ્યક્ક્ત જીએસટી કાયદાની કલમ-૫૪(૧)
હઠેળ ડરફંડ માટે અરજી ફાઇલ કરી શકે તે માટે નનયમોમાાં જરૂરી ફેરફાર કરવામાાં આવેલ
છે. આથી, બબન-નોંધાયેલ વયરકત દ્વારા કઇ રીતે રરફાંડ અરજી ફાઇલ કરવી તે માટે નીરે્
મજુબની સ્પષ્ટતા કરવામાાં આવે છે:
૩ .૬ .૧ રરફાંડ અરજી:

• બબન-નોંધાયેલ વયક્ક્તએ પોતાનાાં PAN ના આધારે કોમન પોટચલ પર કામર્લાઉ
નોંધણી (temporary registration) મેળવવી પડશે. આ માટે અરજદારે સપ્લાયર જે
રાજ્યમાાં નોંધાયેલ હોય તે તે જ રાજ્યમાાં અરજી કરવાની રહશેે.

• જીએસટી નનયમોનાાં નનયમ-10B ની જોગવાઈ મજુબ Aadhaar Authentication
કરાવવુાં ફરજજયાત રહશેે.

• જેમાાં રરફાંડ મેળવવાાં ઇચ્છે છે તેવાાં પોતાનાાં નામ અને PAN મજુબનાાં બેન્ક
ખાતાની નવગતો રજુ કરવાની રહશેે.

Department of Gujarat State Tax
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૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

• પોટચલ પર ફોમચ GST RFD-01માાં 'Refund for unregistered person ' કેટેગરી હઠેળ રરફાંડ
માટેની અરજી ફાઇલ કરવાની રહશેે. જીએસટી નનયમોનાાં નનયમ-૮૯(૨ ) ની જોગવાઈઓ
અનસુાર અરજદારે સ્ટેટમેન્ટ-૮ (pdf ફોમેટમાાં) અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ
કરવાનાાં રહશેે.

• દાવો કરેલ રરફાંડની રકમ ઇનવોઇસમાાં દશાચવેલ કુલ વેરાની રકમથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
• વધમુાાં, અરજદારે રરફાંડની અરજી સાથે, જીએસટી નનયમોનાાં નનયમ-૮૯(૨ ) નાાં clause (kb)

મજુબ સપ્લાયર દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર પણ, અપલોડ કરવાનુાં રહશેે. અરજદારે
રરફાંડનાાં દાવાનાાં સમથચનમાાં પોતે વેરો ભરેલ છે અને તેનુાં ભારણ સહન કરેલ છે તે અંગે
અન્ય દસ્તાવેજો પણ અપલોડ કરવાનાાં રહશેે.

• અલગ-અલગ સપ્લાયસચ દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલ ઇનવોઇસના સાંદભચમાાં રરફાંડ માટે
અલગ-અલગ અરજીઓ દાખલ કરવાની રહશેે. જો સપ્લાયર જુદા-જુદા રાજ્યો/કેન્રશાનસત
પ્રદેશોમાાં નોંધાયેલ હોય, તો અરજદારે દરેક સાંબાંનધત રાજ્ય/કેન્રશાનસત પ્રદેશ કે જ્યાાં
સપ્લાયર નોંધાયેલ છે ત્યાાં કામર્લાઉ નોંધણી મેળવવી પડશે.

• જીએસટી કાયદાની કલમ-૩૪ હઠેળ િેરડટ નોટ જારી કરવાનો સમયગાળો જો કરાર/કોન્રાક્ટ
રદ કરવાના/સમાપ્ત થવાના સમયે પરૂો થયો નથી તો સપ્લાયર દ્વારા બબન-નોંધાયેલ
વયક્ક્તને િેરડટ નોટ આપી શકાય છે. આવાાં રકસ્સામાાં, સપ્લાયર બબન-નોંધાયેલ વયક્ક્ત
પાસેથી વસલૂવામાાં આવેલી વેરાની રકમ પણ પાછી ચકૂવવાની ક્સ્થનતમાાં હશે અને તેથી,
આવાાં કેસોમાાં બબન-નોંધાયેલ વયક્ક્ત દ્વારા રરફાંડનો દાવો ફાઇલ કરવાની કોઈ જરૂર રહશેે
નરહ. તદનસુાર, રરફાંડનો દાવો ફક્ત તે જ રકસ્સાઓમાાં ફાઇલ કરી શકાય છે કે જ્યાાં જીએસટી
કાયદાની કલમ-૩૪ હઠેળ િેરડટ નોટ જારી કરવાનો સમયગાળો, કરાર/કોન્રાક્ટ રદ
કરવાના/સમાપ્ત થવાના સમયે સમાપ્ત થઇ ગયેલ છે.
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૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

૩ .૬ .૨ અરજી કરવાની સમયમયાચદા:
• સપ્લાયર દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલ letter of cancellation of the contract/

agreement for supply ની તારીખને સનવિસ મળ્યાાં તારીખ તરીકે ગણવાની રહશેે
અને તે તારીખથી બે વર્ચની અંદર રરફાંડની અરજી ફાઇલ કરી શકાશે.

૩ .૬ .૩ રરફાંડની રકમ:

• જો રરફાંડની રકમ રૂ. ૧ ,૦૦૦ થી ઓછી હોય તો તેવાાં રકસ્સામાાં રરફાંડ મેળવવા માટે
દાવો કરી શકાશે નરહ.

• ઉક્ત નવગતે અતે્રથી જારી કરવાના થતાાં સરક્યલુરના મસુદ્દા માંજૂરી/સહી અથે.

[Circular No. 188/20/2022-GST (Central)]
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https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003140/ENG/Circulars


૩. જીએસટી કાયદા હઠેળ જારી કરિામા ંઆિેલ પડરપત્રો અન્િયેની અગત્યની જોગિાઇઓ:
Cont…

૩.૭ Union of India V/s Filco Trade Centre [SLP(c) No. 32709-32710/2018] ના
કેસમાાં નામ. સપુ્રીમ કોટચનાાં આદેશને ધ્યાને લેતાાં કરદાતા દ્વારા TRAN-1/TRAN-

2 રજુ કરવામાાં આવે તેવાાં રકસ્સામાાં અવધકારીઓએ અનસુરિાની કાયષપદ્ધવત
બાબતે ર્ીફ કનમશનર ઓફ સ્ટેટ ટેક્સ દ્વારા પરરપત્ર No.CST/VVT-

5/F.NO.52/TRAN-1 & 2/2022-23/O.W.3062/71, Dt.14/12/2022 (CIRCULAR

NO.: 39/2022-GST) જારી કરવામાાં આવેલ છે, જે DWH પર ઉપલબ્ધ છે.
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આભાર
નોંધ: 
a) ઉક્ત કાયદા-નનયમોનાાં સધુારા, નોટીફીકેશન્સ, પરરપત્ર રડપાટચ મેન્ટની વેબ

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

સાંપકચ કરવા નવનાંનત છે.


