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રયચમ
ભાયા જલેરવસ સભત્રો,
ફધાને ભાયા પ્રણાભ ,જેભકે તભે રોકો જાણો
છો કે વભમ વભમ ય અભાયી વંસ્થા
જલેરવસના લેાય ય વયકાય દ્વાયા રાગુ
કયે ર કામદાકીમ જોગલાઈના અનુવધ
ં ાનભાં
ભાહશતી આતી યશે છે . જેનો રાબ આણી
જ્લેરયી ઇડડટ્રીઝના રોકો વયતાથી રઈ
યશમા છે .
એજ કડીભાં આજે અભો આને જી.એવ.ટી અંગે આને ભશત્લ ૂણસ જાણકાયી ઉરબ્ધ કયાલી યશેર
છે .આ જાણકાયીને અત્મંત વયર ઢંગ અને વયર બાાભાં અભે તૈમાય કયલાની કોળીળ કયી છે .
એના ભાટે IBJA એ આ સલમના એક્વટસ ની વરાશ રીધી છે .
ભને આળા છે કે,આ જાણકાયી આ ફધા ભાટે ફહુ જ અનુકુ વાલફત થળે.
ધડમલાદ,
Sd/મુકેળ ભશેતા
અધ્મક્ષ – IBJA.
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જ્લેરવસ ભાટે જીએવટી લાયં લાય  ૂછાતા પ્રશ્નો
ુ વ અને વર્લિવેવ ટેક્ષ) જીએવટી શ ંુ છે ?
1. GST (ગડ
જલાફ: જીએવટી એક અપ્રત્મક્ષ કય છે , જે (VAT)લેટ, ટેક્વ
(Excise) આફકાયી જકાત, (Service Tax)વસલિવ ટેક્વ ,(Octroi)
ઓકટ્રોમ.... લગેયે જેલા સલસલધ કયને દૂ ય કયળે.
2. જીએવટી ક્યાયે અભરભાં આલળે?
જલાફ: (GST) જીએવટી 1 જુરાઈ 2017 થી અભરી થલાની વંબાલના છે
3. જીએવટી છી શું (income tax) આલકલેયા બયલાની જરૂય છે ?
જલાફ: શા, (income tax) આલકલેયા વીધી ટે ક્વ છે અને જીએવટી યોક્ષ લેયો છે , એટરે આલકલેયા જીએવટી
છી ણ ચ ૂકલણી કયલાની જરૂય છે .
4. ગોલ્ડ અને ગોલ્ડ જ્લેરયી ય જીએવટી શું શળે?
જલાફ: વોનાના ઝલેયાત ય જીએવટી દય 3% છે . જો કે જલેરયોને જલેરયી ફનાલલાના ખચસ ય ૫%
ચૂકલલા ડે છે યં તુ તે ભાતર 3% લસૂર કયી ળકે છે .
5. (GST) જીએવટી અને (VAT) લેટ લચ્ચે શું તપાલત છે ?
જલાફ: લેટ એક્ટ શેઠ, લેટને વાભાનની ખયીદી ય અને વાભાનના લેચાણ ય એકસત્રત કયલાભાં આલે છે .
લેટની લસ ૂરાત અને લેટ ચ ૂકલણી લચ્ચેના તપાલત ય લેતન ચ ૂકલલા ભાટે એક લફઝનેવ એન્ડટટીની જરૂય
છે . યં ત ુ જીએવટી, ઓકટ્રોમ, વેલા કય, એક્વાઇઝ, લગેયે શેઠ ણ દૂ ય કયલાભાં આલળે અને જીએવટી વાથે
વભાપ્ત થળે. તેથી, જીએવટી કામદા શેઠ ભારની ખયીદી ય ચ ૂકલલાભાં આલેરા ભાર ફાદના લે યાના
લેચાણ ય લેયો ચ ૂકલલાનો છે .
6. જીએવટી શેઠ નોંધણી જરૂયી છે ?
જલાફ: શા, જીએવટી શેઠ નોંધણી ભાટે તભાયા વીએ અને ટે ક્વ કડવલ્ટડટની ભદદ રો તયત.
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7.જીએવટી શેઠ નોંધણી ભાટે ની ટનસઓલય ભમાસ દા શું છે ?
જલાફ: જીએવટી શેઠ યજજસ્ટ્રે ળન ભાટે ની ટનસઓલયની ભમાસ દા 20
રાખની છે . જો કે , ઉત્તય-  ૂલસ યાજ્મો આ ભમાસ દા રૂ. 10 રાખ છે .
8. શું "કાયીગય" ને જીએવટી નંફય રેલાની જરૂય છે ?
જલાફ: શા, જો તેભની જ્લેરયી ફનાલલા ભાટે તેભની આલક રૂ .20 રાખથી લધુ શોમ તેભને જીએવટી નંફય
ભેલલો જરૂયી છે .
9. જો યજજસ્ટડસ જલેરવસ ફશાયના કાયીગય ાવેથી દાગીના ફનાલતા શોમ,તો જીએવટી કે લીયીતે રાગળે?
જલાફ: જો "કાયીગય" જીએવટી શેઠ નોંધામેરો શોમ તો તે કાયીગય ોતાની ભજુ યી ય જલેરવસ થી GST
લસુર કયળે તથા વયકાયને બયળે.યતુ ં જો કાયીગય GST જીએવટીભાં નોંધામેર નથી તો જલેરવસને સ્લમભ
એની ભજુ યી ય વયકાયને GST જીએવટી આલો ડળે.
10. જો જલેરવસ ોતાનું ભેન્યુપેકચરયિંગ એકભ છે તો કે લી યીતે જીએવટી રાગુ ડળે?
જલાફ: જલેરવસ ની ભેડયુપેકચહયિંગ એકભ છે તો એ વભમ વભમ ય જીએવટી આી યશેર છે .
જેભકે..ટે લરપોન લફલ્વ, ભારની ખયીદી, બાડુ ,ં કડવલ્ટડવી પી, લગેયે.
11. જ્લેરયીની યીેયીગ ય જીએવટી કે લી યીતે રાગુ કયલાભાં આલળે?
જલાફ: જીએવટીને હયેહયિંગ ચાજિવ ય જ રાગુ કયલાભાં આલળે.ણ તે વભમે કઈ ણ વોનાનો યીેયીંગ
કયાલતી લખતે લધાયે ગોલ્ડ લાયીયુ શોમ તો તેના ઉય ણ જીએવટી આલાનો યશેળે.
12. ગ્રાશક એક ર્વક્કો કે બુલરમનને આભ ૂણોભાં પેયલલા ભાંગે છે તો જીએવટી કે લી યીતે રાગુ કયલાભાં
આલળે?
જલાફ: કે ભ કે ગ્રાશક એક પ્રોડકટને અડમની આરે કયે છે , એટરે જીએવટી ઉત્ાદનના વં ૂણસ મ ૂલ્મ ય
રાદલાભાં આલળે. જો ગ્રાશક નોંધણી લગયની છે , તો જલેરવસ ને ણ ગ્રાશક ાવેથી ભે રા બુલરમન ય
જીએવટી નો દય ચ ૂકલલો ડળે.
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13. જો કોઈ ગ્રાશક ચેન ને ભંગરસુત્રભાં રૂાંતરયત કયે છે તો જીએવટી
કેલી યીતે રાગુ થળે??
જલાફ: અશી મ ૂ પ્રોડકટને સલસલધ પ્રોડકટભાં રૂાંતહયત કયલાભાં આલે છે
એટરે વં ૂણ ભંગરસુત્રના મ ૂલ્મ ય જીએવટી રાગળે.જો કે , તેને
વભાયકાભની વયખાભણીભાં જ કશેલાભાં આલે છે તેથી જીએવટી લધાયાના
વોનાની હકિંભત અને ભજૂયી ખચસ ય ચ ૂકલલાાત્ર યશેળે.
14. શું ગ્રરાશકોને ફીર ફનાલીને આતી લખતે વોનાની કોન્ટીટી અને યીેયીંગ ખચસને અરગથી રખલાનું
જરૂયી છે ?
જલાફ: જો આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ધોયણોને ભાદં ડ ભાને તો ,વોનાની કોડટીટી અને રેફય ચાિ અરગ રખવુ.જો
ં
કે ,
વયકાયે જણાવયુ ં છે કે જ્લેરયી ય 3% ય કય રાદલાભાં આલળે અને તેથી તેભાં કોઈ ખચસને અરગથી
રખલાની કોઈ જરૂય નથી.
15.શું કાયીગયને ભાર આતા વભમે કોઈ લાઉચય ફનાલીને આવું જરૂયી છે ..?
જલાફ: શા,જરૂયી છે ,નશીં તો ભાર જપ્ત કયી ળકામ છે .
16. ક્યાયે ક, એક "કાયીગય" વીધા જ અન્મ "કાયીગય" ને ભાર ભોકરળે તે કેવભાં લાઉચય લગેયે તૈમાય કયવું
જરૂયી છે ?
જલાફ: શા,જરૂયી છે ,નશીં તો ભાર જપ્ત થઈ ળકે છે .
17. ભાયો ભાણવ 20 રકરો ભાર રઈને જુદા જુદા યાજ્મોભાં ચીજલસ્તુઓનું લેચાણ કયે છે અને ાછો આલે
ત્માયે કેટરાક ભારને ાછો રાલે છે તો એવજીટી કેલી યીતે રેલી ડળે?
જલાફ: જે ભાર લેચાઈ ગમો એના ઉય જીએવટી રાગળે જે ભાર ાછો આલી જામ તો તેની ય જીએવટી
નહશ રાગે ણ ભાણવ જે યાજ્મભાં જામ છે ત્માં તભાયી ઓપીવ નથી અને જ્માં તભે તે સ્સ્થસતભાં કેઝયુઅર
કયાત્ર નફય ભાટે અયજી કયલાની યશળે.
18. ભાયી એક ઓપીવ કે દુકાન મુફ
ં ઇભાં છે અને ફીજી બ્ાંચ ની દુકાન કે ઓરપવ સુયતભાં છે તો જીએવટી
કેલીયીતે અને ક્યાયે રાગળે?
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જલાફ: જમાયે એક યાજ્મભાંથી ફીજા યાજ્મભાં ભાર જળે ત્માયે જીએવટી રાગળેછી એ ભાર ોતાની જ
ળાખાભાં કેભ ના જામ.જો કે , વભાન ભાટે ઇનુટ ક્રે હડટ ઉરબ્ધ શળે.
19. જો કોઈ અરગ યાજ્મભાં પ્રદળસન ભાટે ભાર ટ્રાન્વપય કયલાભાં આલે તો
જીએવટી રાદલાભાં આલળે?
જલાફ: જીએવટી શંભેળા ભારની વપ્રામ કે ુયલઠા ય રાદલાભાં આલે છે
યં ત ુ જ્માયે લસ્તુઓને પ્રદળસનભાં રઈ જલાભાં આલે છે ત્માયે ત્માં કોઈ
વપ્રામ કે  ૂયલઠાની જરૂય નથી, યં ત ુ ફધા ભારની મુલભેડટ ય લાઉચય
જરૂયી થળે અને આભાં જીએવટી લસ ૂર કયલી જોઇએ કે નશીં તે વયકાય
તયપથી સ્ષ્ટ્ટતા જરૂયી છે . લતસભાન કામદો જણાલે છે કે જીએવટી લેાય
ભેા અને પ્રદળસન ભાટે એક યાજ્મભાંથી ભારની શરનચરન ભાટે રાગુ થળે.
20.જીએવટી શેઠ કમા વાલચેતીની જરૂય છે ?
જલાફ: જીએવટીનુ ં ઉલ્રંઘન દં ડ અને વાલચેતીને ાત્ર છે , તેથી એ ભશત્લનુ ં છે કે જીએવટી વખતાઇ ૂલસક
ારન કયે છે .
21. જીએવટીનું ઉદાશયણ આો?
જલાફ : ખયીદી
કીભત

GST Rate

GST

બુલરમન

૩૦૦૦૦૦

૩%

૯૦૦૦

રેફય

૧૦૦૦૦

ટે રીપોનફીર

૧૦૦૦

ટોટર રૂસમા

૩૧૧૦૦૦

૫%

૫૦૦

૧૮%

૧૮૦
૯૬૮૦

લેચાણ
હકભત

GST Rate

GST

જ્લેરયી

૪૫૦૦૦૦

૩%

૧૩૫૦૦

ટોટર રૂસમા

૪૫૦૦૦૦

૧૩૫૦૦
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જીએવટી વયકાયને આલાનો
લેચાણ

૧૩૫૦૦

ખયીદી

૯૬૮૦

વયકાયને જીએવટી આલાનો

૩૮૨૦

22. શું એક લેાયીએ ગ્રાશકને ભંજૂયી ય ભાર ભોકલ્મો છે ?
જલાફ: શા, એક લેાયી છ ભહશનાની અલસધ ભાટે ભારવાભાન ભોકરી ળકે છે અને ગ્રાશક દ્વાયા ભાર ભંજૂય
થામ ત્માયે જ ટે ક્વ ચ ૂકલલાની આલશ્મકતા છે
23. જો જીએવટી 1 રી જુરાઈ 2017 થી રાગુ કયલાભાં આલે તો શું લેાયીને 30 ભી જૂન, 2017 સુધી સ્ટોક
જાશેય કયલાની જરૂય છે ?
જલાફ: શા, 90 હદલવની અંદય સ્ટોક જાશેય કયલાભાં આલે છે .

24. શ ંુ જોફ લકસ ય કે કાભદાયને જીએવટી શેઠ પયજજમાત યજજસ્ટય કયાલવ ંુ જોઈએ?
જલાફ: શા, તેને ોતાની જાતને નોંધણી કયાલલી જોઈએ કાયણ કે જો તે યજજસ્ટડસ ટેક્વ ન શોમ તો
જલેરવસ ને જોફ લકસ ય કે કાભદાય દ્વાયા કયલાભાં આલેરા તભાભ કાભ ભાટે ચ ૂકલણી કયલી ડે છે .
25. જૂના સ્ટોક ય લેટ ક્રેરડટ ઉરબ્ધ શળે?
જલાફ: શા, યં ત ુ જૂના સ્ટોક એક લસથી લધુ જૂના ન શોલો જોઇએ. ણ જૂના સ્ટોક જૂના સ્ટોક ની લેઇટ
ક્રેહડટ ભેલલા ભાટે 6 ભહશનાની અંદય લેચાણ કયવુ ં આલશ્મક છે .
26. ઓલ્ડ સ્ટોક યનો આફકાયી જકાત ઉરબ્ધ થળે?
જલાફ: ભાયા ભતે જો આફકાયી જકાત 1% છે , એક્વાઇઝ ક્રેહડટ કયતાં ઉરબ્ધ યશેળે નશીં.
27. રયલવસ ચાર્જ દ્ધર્ત શું છે ?
જલાફ: જ્માયે તભે ભાર ખયીદી, અથલા જલેરયી ફનાલો છો અથલા નોંધામેરા કે ના નોંધામેરા લેાયી દ્વાયા
કોઈ ણ ખચસનો ખચસ કયો છો, યજજસ્ટડસ સભકેસનઝભ ય જીએવટી ચ ૂકલલા ભાટે યજજસ્ટડસ જલેરયને આલશ્મક
છે .
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અભે તભને આ અંગે તભાયા ટે વ કનવ ટનટ અથલા ચાટસ ડસ એકાઉનટનટની વરાશ રેલાની
છીએ

શલે

લધ ુ

સ ટતા

ભાટે

તભે

અભાયા

યાષ્ રીમ

વલચલ

વી.એવ.

લનંતી કયીએ

સુયેનર

ભશેતાને

surendramehta@ibja.in ય વંકસ કયી ળકો છો .
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