GUJARAT BILL NO. 10 OF 2022.

THE GUJARAT GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)
BILL, 2022.
A BILL
further to amend the Gujarat Goods and Services Tax Act, 2017.

સન ૨૦૨૨નુ ું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૧૦ .
ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૨૨.
ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ િધુ સુધારિા બાબત વિધેયક.
આથી, ભારતના ગણરાજયના તોતેરમા િર્ષમાું નીચેનો અવધવનયમ કરિામાું આિે
છે ેઃ૧.

(૧) આ અવધવનયમ ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા (સુધારા) અવધવનયમ, ૨૦૨૨

કહેિાશે.

ટુંકી સુંજ્ઞા અને
આરું ભ.

(૨) તે, રાજય સરકાર, રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, નક્કી કરે તેિી તારીખે અમલમાું
આિશેેઃ
પરું ત ુ આ અવધવનયમની જુદી જુદી જોગિાઈઓ માટે જુદી જુદી તારીખો નક્કી
કરી
૨.

શકાશે.

ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ (જેનો આમાું હિે પછી, “મુખ્ય

અવધવનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)માું, કલમ ૧૬માું,(ક)

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫-મા

પેટા-કલમ (૨)માું,-

અવધવનયમની

(૧) ખુંડ (ખ)પછી, નીચેનો ખુંડ દાખલ કરિો:-

સુધારો.

કલમ ૧૬નો

‘‘(ખક) કલમ ૩૮ હેઠળ આિી રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતને જાણ કરિામાું
ું માું ઇનપુટ િેરા શાખની વિગતો, મયાષદદત
આિેલ, સદરહુ પુરિઠાના સુંબધ
કરિામાું આિી ન હોય;” ;
(૨) ખુંડ (ગ)માું, “ અથિા કલમ ૪૩ક” એ શબ્દો, આંકડા અને અક્ષર કમી
કરિા;
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(ખ)

પેટા-કલમ (૪)માું, “સપ્ટે મ્બર મદહના માટે કલમ ૩૯ હેઠળ પત્રક પરુ
પાડિાની અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક પરુ પાડિાની વનયત તારીખ,” એ
શબ્દો અને આંકડાને બદલે, “નિેમ્બર મદહનાની ત્રીસમી તારીખ પછી અથિા
સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક પરુું પાડયા પછી” એ શબ્દો મકિા.

સન ૨૦૧૭ના

૩.

ગુજરાતના

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમ ૨૯માું, પેટા-કલમ (૨)માું,(ક) ખુંડ (ખ)માું, “લાગલાગટ ત્રણ િેરા મુદત” એ શબ્દોને બદલે, “સદરહુ પત્રક રજ

૨૫-મા
અવધવનયમની

કરિાની વનયત તારીખથી ત્રણ મદહનાથી િધુ નાણાકીય િર્ષ” એ શબ્દો મકિા;

કલમ ૨૯નો
સુધારો.

(ખ) ખુંડ (ગ)માું, “ છ મદહનાની સળુંગ મુદત” એ શબ્દોને બદલે, “ઠરાિિામાું આિે
તેિી સળુંગ િેરા મુદત” એ શબ્દો મકિા.

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫-મા

૪.

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમ ૩૪માું, પેટા-કલમ (૨)માું, “સપ્ટે મ્બર મદહનાથી” એ

શબ્દોને બદલે, “નિેમ્બર મદહનાની ત્રીસમી તારીખથી” એ શબ્દો મકિા.

અવધવનયમની
કલમ ૩૪નો
સુધારો.

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫-મા
અવધવનયમની

૫.

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમ ૩૭માું, (ક) પેટા-કલમ (૧)માું,-

કલમ ૩૭નો

(૧) “ઠરાિિામાું આિે તેિા નમનામાું અને તેિી રીતે” એ શબ્દોને બદલે,

સુધારો.

“ઠરાિિામાું આિે

તેિી શરતો અને તેિા વનયુંત્રણોને અધીન રહીને અને

તેિા નમનામાું અને તેિી રીતે” એ શબ્દો મકિા;
(૨) “ઠરાિિામાું આિે તેટલા સમયમાું અને તેિી રીતે, સદરહુ પુરિઠાના
લેનારને જણાિિી જોઇશે” એ શબ્દોને બદલે, “આિી શરતો અને વનયુંત્રણોને
અધીન રહીને, ઠરાિિામાું આિે તેટલા સમયમાું અને તેિી રીતે, સદરહુ
પુરિઠાના લેનારને જણાિિી જોઇશે” એ શબ્દો મકિા;
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(૩) પ્રથમ પરું તકુ કમી કરિો;
(૪) બીજા પરું તકુ માું, “િધુમાું”, એ શબ્દને બદલે, “પરું ત ુ” એ શબ્દ મકિો;
(૫) ત્રીજા પરું તકુ માું, “િળી” એ શબ્દને બદલે, “િધુમાું” એ શબ્દ મકિો;
(ખ) પેટા-કલમ (૨) કમી કરિી;
(ગ) પેટા-કલમ (૩) માું,(૧) “અને કલમ ૪૨ અથિા કલમ ૪૩ હેઠળ અસુંગત રહી હોય તેિી” એ
શબ્દો અને આંકડા કમી કરિા;
(૨) પ્રથમ પરું તકુ માું, “સપ્ટે મ્બર મદહના માટે કલમ ૩૯ હેઠળ પત્રક રજ કયાષ”
એ શબ્દો અને આંકડાને બદલે, “સપ્ટે મ્બર મદહનાની ત્રીસમી તારીખ” એ
શબ્દો મકિા;
(ઘ) પેટા-કલમ (૩) પછી, નીચેની પેટા-કલમ દાખલ કરિી:“(૪) રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતએ, િેરા મુદતો પૈકીની કોઇ મુદત માટે જાિક
પુરિઠાની વિગતો રજ કરી ન હોય, તો તેને, કલમ (૧) હેઠળ જાિક પુરિઠાની
વિગતો રજ કરિાની પરિાનગી આપિી જોઇશે નદહ:
પરું ત ુ

સરકાર, કાઉક્સસલની ભલામણો પરથી, જાહેરનામાથી, તેમાું વનદદિ ષ્ટ

કરિામાું આિે તેિી શરતો અને વનયુંત્રણોને અધીન રહીને, તેણે એક અથિા િધુ
િેરા મુદતો માટે જાિક પુરિઠાની વિગતો રજ કરી ન હોય, તો પણ, રજજસ્ટર થયેલી
વ્યક્તત અથિા રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતઓના િગષને, પેટા-કલમ (૧) હેઠળ જાિક
પુરિઠાની વિગતો રજ કરિાની પરિાનગી આપી શકશે.” .
સન ૨૦૧૭ના

૬.

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમ ૩૮ને બદલે, નીચેની કલમ મકિી:-

ગુજરાતના ૨૫-મા
અવધવનયમની
કલમ ૩૮નો
સુધારો.

“૩૮. (૧) કલમ ૩૭ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતઓએ રજ કરે લ
જાિક પુરિઠા અને ઠરાિિામાું આિે તેિા અસય પુરિઠાની વિગતો, અને આિા
પુરિઠાના મેળિનારને, ઠરાિિામાું આિે તેિા નમનામાું અને તેિી રીતે, તેટલા
સમયની અંદર, અને આિી શરતો અને વનયુંત્રણોને અધીન રહીને, ઇલેતરોવનક રીતે,
ઇનપુટ િેરા શાખની વિગતો ધરાિત ુ ું ઓટો-જનરે ટેડ પત્રક, ઉપલબ્ધ કરાિવુ ું જોઇશે.
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જાિક પુરિઠા
અને ઇનપુટ
િેરા શાખની
વિગતોની જાણ
કરિા બાબત.

(૨) પેટા-કલમ (૧) હેઠળ ઓટો-જનરે ટેડ પત્રકમાું ું માું મેળિનારને ઇનપુટ િેરા શાખ ઉપલભ્ય હોય તેિી આિક
(ક) જેના સુંબધ
પુરિઠાની વિગતોનો; અને
(ખ)

(૧) ઠરાિિામાું આિે તેવ ુું રજજસ્રે શન લીધાની આિી મુદતની અંદર
કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા; અથિા
(૨) િેરાની ચુકિણીમાું કસર કરી હોય અને ઠરાિિામાું આિે તેિી
મુદત માટે આવુ ું કસર કરિાનુ ું ચાલુ રાખ્્ુ ું હોય તેિી કોઇ રજજસ્ટર
થયેલી વ્યક્તત દ્વારા; અથિા
(૩) જેના દ્વારા ઠરાિિામાું આિે તેિી મુદત દરવમયાન, સદરહુ પેટાકલમ હેઠળ તેણે રજ કરે લા જાિક પુરિઠાના પત્રક અનુસાર
ચકિિાપાત્ર આઉટપુટ િેરો, ઠરાિિામાું આિે તેિી મયાષદાથી સદરહુ
મુદત દરવમયાન તેણે ચકિેલા આઉટપુટ િેરા કરતા િધુ હોય તેિી
કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા; અથિા
(૪) ઠરાિિામાું આિે તેિી મુદત દરવમયાન, જેણે ઇનપુટ િેરા
શાખની રકમ મેળિી હોય તે રકમ (શાખ), ઠરાિિામાું આિે તેિી
મયાષદાથી ખુંડ (ક) અનુસાર, તેના દ્વારા મેળિી શકાય તેિી શાખ
(રકમ) કરતા િધુ હોય તેિી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા;
અથિા
(૫) ઠરાિિામાું આિે તેિી શરતો અને તેિા વનયુંત્રણોને અધીન
રહીને, કલમ ૪૯ની પેટા-કલમ (૧૨)ની જોગિાઇઓ અનુસાર તેની
િેરા જિાબદારી અદા કરિામાું કસર કરી હોય તેિી કોઇ રજજસ્ટર
થયેલી વ્યક્તત દ્વારા; અથિા
(૬) ઠરાિિામાું આિે તેિી વ્યક્તતઓના અસય િગષ દ્વારા,
કલમ ૩૭ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ રજ કરિામાું આિેલા સદરહુ

ું માું મેળિનાર દ્વારા આિી શાખ, પછી
પુરિઠાની વિગતોના કારણે, જેના સુંબધ
ભલે તે સુંપણષત: અથિા અંશત: હોય તે મેળિી શકાય તેમ ન હોય તેિી
પુરિઠાની વિગતોનો સમાિેશ થશે.”
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સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫-મા
અવધવનયમની

૭.

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમ ૩૯માું,(ક)

પેટા-કલમ (૫)માું, ‘‘િીસ’’ એ શબ્દને બદલે, ‘‘તેર’’ એ શબ્દ મકિો:

(ખ)

પેટા-કલમ (૭)માું, પ્રથમ પરું તકુ ને બદલે, નીચેનો પરું તકુ મકિો:-

કલમ ૩૯નો
સુધારો.

‘‘ પરું ત ુ પેટા-કલમ (૧)ના પરું તકુ હેઠળ પત્રક રજ કરતી હોય તેિી દરે ક
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, ઠરાિિામાું આિે તેિા નમનામાું અને તેિી રીતે અને
તેટલી મુદતની અંદર સરકારને,(ક)

માલ અથિા સેિા અથિા તે બુંનેના આિક અને જાિક પુરિઠાને

ધ્યાનમાું લઇને િેરા જેટલી રકમ મેળિેલી ઈનપુટ િેરા શાખ ચકિિાપાત્ર
િેરો અને મદહના દરવમયાન એિી અસય વિગતો અથિા
(ખ)

ખુંડ (ક)માું ઉલ્લેખખત રકમને બદલે ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે અને

તેિી શરતો અને તેિા વનયુંત્રણોને અધીન રહીને નક્કી કરે લી રકમ ચકિિી
જોઈશે.’’
(ગ)

પેટા-કલમ (૯)માું (૧)

‘‘કલમો ૩૭ અને ૩૮ની

આંકડા અને અક્ષર કમી

જોગિાઈઓને અધીન રહીને’’

કરિા અને ‘‘શોધી કાઢે

એ શબ્દો

તો’’ એ શબ્દો અને

અક્ષરને બદલે ‘‘શોધી કાઢે ત્યારે ’’ એ શબ્દો મકિા
(૨)

પરું તકુ માું ‘‘સપ્ટે મ્બર મદહના અથિા તેના બીજા વત્રમાસ માટે ન ુ ું પત્રક

રજ કરિા માટેની વનયત તારીખ’’ એ શબ્દોને બદલે, ‘‘નિેમ્બર મદહનાની
ત્રીસમી તારીખ’’ એ શબ્દો મકિા;
(ઘ)

પેટા-કલમ (૧૦)માુંના પદરચ્છે દને બદલે, નીચેનો પદરચ્છે દ અને પરું તકુ
મકિો:‘‘ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ અગાઉની િેરા મુદતો પૈકીની કોઇ મુદત
માટેન ુ ું પત્રક અથિા સદરહુ િેરા મુદત માટે કલમ ૩૭ની કલમ (૧) હેઠળ
જાિક પુરિઠાની વિગતો રજ કરી ન હોય, તો તેને િેરા મુદત માટે પત્રક રજ
કરિાની પરિાનગી આપિી જોઇશે નદહ:
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પરું ત ુ સરકાર, કાઉક્સસલની ભલામણો પરથી, જાહેરનામાથી, તેમાું
વનદદિ ષ્ટ કરે તેિી શરતો અને તેિા વનયુંત્રણોને અધીન રહીને, રજજસ્ટર થયેલી
વ્યક્તત અથિા રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતઓના િગષને, તેણે એક અથિા તેથી
િધારે અગાઉની િેરા મુદતો માટે પત્રકો રજ કયાષ ન હોય અથિા સદરહુ િેરા
મુદત માટે , કલમ ૩૭ની કલમ (૧) હેઠળ જાિક પુરિઠાની વિગતો રજ કરી
ન હોય તેમ છતાું, પત્રક રજ કરિા પરિાનગી આપી શકશે.’’.
૮.

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમ ૪૧ને બદલે, નીચેની કલમ મુકિી:-

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના ૨૫-મા
અવધવનયમની
કલમ ૪૧ને
બદલિા બાબત.

ઇનપુટ િેરા
શાખને

‘‘૪૧. (૧) દરે ક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, ઠરાિિામાું આિે તેિી શરતો અને
તેિા વનયુંત્રણોને અધીન રહીને, પોતાના પત્રકમાું, સ્િ-આકારણી કયાષ પ્રમાણે,

મેળિિા

પાત્ર ઇનપુટ િેરા શાખ મેળિિા હકદાર થશે અને આિી રકમ, પોતાના

બાબત.

ઇલેતરોવનક શાખ ખાતાિહી (ક્રેદડટ લેજર)માું જમા કરિી જોઇશે.
(૨) જેના પર પુરિઠાકાર દ્વારા ચકિિાપાત્ર િેરો ચકિિામાું આવ્યો ન હોય
ું માું, પેટાતેિા માલ અથિા સેિા અથિા તે બુંનેના એિા પુરિઠાના સુંબધ
કલમ (૧) હેઠળ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા મેળિેલી ઈનપુટ િેરા શાખ,
ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે સદરહુ વ્યક્તત દ્વારા લાગુ પડતા વ્યાજ સાથે
ઉલટાિિી જોઈશે:
ું માું, સદરહુ પુરિઠાકાર ચકિિાપાત્ર
પરું ત ુ ઉપ્ુતષ ત પુરિઠાના સુંબધ
િેરાની ચુકિણી કરે , ત્યારે સદરહુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ઠરાિિામાું આિે
તેિી રીતે તેના દ્વારા ઉલટાિિામાું આિેલી શાખની રકમ ફરીથી મેળિી
શકશે.’’.

૯.

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમો ૪૨,૪૩ અને ૪૩ક કમી કરિી.

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના ૨૫-મા
અવધવનયમની
કલમો ૪૨, ૪૩
અને ૪૩ ક-ને
કમી કરિા બાબત.

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫-મા

૧૦.
(ક)

મુખ્ય અવધનયમમાું, કલમ ૪૭માું, પેટા-કલમ (૧)માું,‘‘ અથિા આિક’’ એ શબ્દો કમી કરિા;

અવધવનયમની
કલમ ૪૭નો
સુધારો.
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(ખ)

‘‘અથિા કલમ ૩૮’’ એ શબ્દો અને આંકડા કમી કરિા;

(ગ)

‘‘કલમ ૩૯ અથિા કલમ ૪૫’’ એ શબ્દો અને આંકડા પછી, ‘‘ અથિા કલમ
૫૨’’ એ શબ્દો અને આંકડા દાખલ કરિા;

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના ૨૫-મા
અવધવનયમની

૧૧.

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમ ૪૮માું, પેટા-કલમ (૨)માું, ‘‘કલમ ૩૭ હેઠળ જાિક

માલ પુરિઠાની વિગતો, કલમ ૩૮ હેઠળ આિક માલ પુરિઠા’’ એ શબ્દો અને આંકડાને
બદલે, ‘‘કલમ ૩૭ હેઠળ જાિક માલ પુરિઠાની વિગતો’’ એ શબ્દો અને આંકડા મકિા.

કલમ ૪૮નો
સુધારો.

૧૨.

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના ૨૫-મા
અવધવનયમની

(ક)

મુખ્ય અવધનયમમાું, કલમ ૪૯માું,પેટા-કલમ

(૨)માું, ‘‘ અથિા કલમ ૪૩ ક’’ એ શબ્દો, આંકડા અને અક્ષર

કમી કરિા;

કલમ ૪૯નો

(ખ)

સુધારો.

પેટા-કલમ (૪)માું, ‘‘તેિી શરતોને અધીન રહીને’’, એ શબ્દોને બદલે, ‘‘ તેિી
શરતો અને તેિા વનયુંત્રણોને અધીન રહીને’’ એ શબ્દો મકિા;

(ગ)

પેટા-કલમ (૧૧) પછી, નીચેની પેટા-કલમ ઉમેરિી:‘‘(૧૨) આ અવધવનયમમાું ગમે તે મજકર હોય તેમ છતાું, સરકાર, કાઉક્સસલની
ભલામણો પરથી, જાહેરનામાથી, તેિી શરતો અને તેિા વનયુંત્રણોને અધીન
રહીને, આ અવધવનયમ અથિા સુંકખલત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ,
૨૦૧૭ હેઠળ આઉટપુર િેરા જિાબદારીનુ ું એવુ ું િધુમાું િધુ પ્રમાણ વનદદિ ષ્ટ

સન ૨૦૧૭નો
૧૩મો.

કરી શકશે જે ઠરાિિામાું આિે તેિી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત અથિા રજજસ્ટર
થયેલી વ્યક્તતઓના િગષ દ્વારા ઈલેતરોવનક શાખા ખાતાિહી મારફત અદા કરી
શકાશે.’’.
સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના

૧૩.

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમ ૫૦માું, પેટા-કલમ (૩)ને બદલે, નીચેની પેટા-કલમ મકિી
અને સન ૨૦૧૭ના જુલાઈ મદહનાની ૧લી તારીખથી અમલમાું આિે તેમ મકી હોિાનુ ું

૨૫-મા

ગણાશે:-

અવધવનયમની
કલમ ૫૦નો

‘‘(૩)

સુધારો.

ઈનપુટ િેરા શાખ ખોટી રીતે મેળિી હોય અને ઉપયોગ કરી હોય, ત્યારે
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, કાઉક્સસલની ભલામણો પરથી, સરકાર દ્વારા જાહેર
કરિામાું આિે તેમ ચોિીસ ટકાથી િધુ ન હોય તેિા દરે ખોટી રીતે મેળિેલી
અને ઉપયોગ કરે લી આિી ઈનપુટ િેરા શાખ પર વ્યાજ ચકિવુ ું જોઈશે અને
ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે વ્યાજની ગણતરી કરિી જોઈશે.’’.

૧૪.

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમ ૫૨-માું, પેટા-કલમ (૬)માું, પરું તકુ માું, ‘‘સપ્ટે મ્બર મદહના સન ૨૦૧૭ના
સુધીમાું પત્રક રજ કરિા માટે ની વનયત તારીખ’’ એ શબ્દોને બદલે, ‘‘નિેમ્બર
મદહનાની ત્રીસમી તારીખ’’ એ શબ્દો મકિા.

ગુજરાતના ૨૫-મા
અવધવનયમની
કલમ ૫૨-નો
સુધારો.
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૧૫.

મુખ્ય અવધવનયમમાું, કલમ ૫૪માું,-

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના ૨૫-મા

(ક)

પેટા-કલમ (૧)માું, પરું તકુ માું, ‘‘તેિી રીતે કલમ ૩૯ હેઠળ રજ કરે લા

પત્રકમાું’’ એ શબ્દો અને આંકડાને બદલે, ‘‘તેિા નમનામાું અને તેિી રીતે ’’ એ

અવધવનયમની
કલમ ૫૪નો
સુધારો.

શબ્દો મકિા;
(ખ)

પેટા-કલમ (૨)માું, ‘‘છ મદહના’’ એ શબ્દોને બદલે, ‘‘બે િર્’ષ ’ એ શબ્દો

મકિા;
(ગ)

પેટા-કલમ (૧૦)માું, ‘‘પેટા-કલમ (૩) હેઠળ’’ એ શબ્દો, કેેોંસ અને આંકડા કમી

કરિા;
(ઘ)

સ્પષ્ટીકરણમાું, ખુંડ (૨)માું, પેટા-ખુંડ (ખ) પછી, નીચેનો પેટા-ખુંડ દાખલ

કરિો:‘‘(ખક) ખાસ આવથિક ઝોનના વિકાસકાર અથિા ખાસ આવથિક ઝોનના ્ુવનટને
માલ અને સેિા અથિા તે બુંનેના શસય-દરિાળા પુરિઠાના દકસ્સામાું, ચકિેલ
િેરાનુ ું દરફુંડ, તેિા તેમના પુરિઠાના અથિા યથાપ્રસુંગ, આિા પુરિઠામાું
ું માું ઉપલભ્ય
ઉપયોગમાું આિતી ઈનપુટ અથિા ઈનપુટસ સેિાઓના સુંબધ
ું માું, કલમ ૩૯ હેઠળ પત્રક રજ કરિા માટે
હોય, તો આિા પુરિઠાના સુંબધ
વનયત તારીખ;’’.
સન ૨૦૧૭નો

૧૬.

(૧)

ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ર૦૧૭ની કલમ ૧૪૬ હેઠળ,

ગુજરાતનો

ગુજરાત સરકારે , કાઉક્સસલની ભલામણો પરથી, બહાર પાડેલ,ુું ગુજરાત

૨૫ મો.

સરકાર, નાણા વિભાગનુ ું તારીખેઃ ૨૩મી

જાસ્ુઆરી, ૨૦૧૮નુ ું જાહેરનામુ ું

ક્રમાુંક: (જીએચએન-૬)જીએસટી-૨૦૧૮/એસ.૧૪૬(૨)-ઠ સુધારે લ ુું રહેશે અને
પ્રથમ અનુસખચના કોલમ (૨)માું વનદદિ ષ્ટ કરે લી રીતે, તે અનુસખચના કોલમ
(૩)માું વનદદિ ષ્ટ તારીખે અને ત્યારથી પશ્ચાદિતી રીતે સુધારે લ ુું હોિાનુ ું ગણાશે.

સન ૨૦૧૭નો
ગુજરાતનો ૨૫
મો.

(૨)

પેટા-કલમ (૧)ના હેત ુઓ માટે , ગુજરાત સરકારને, ગુજરાત માલ અને સેિા

િેરા અવધવનયમ, ર૦૧૭ની કલમ ૧૪૬ હેઠળ સદરહુ જાહેરનામુ ું સુધારિાની સત્તા હોય
તેમ પશ્ચાદિતી રીતે, તમામ મહત્િના સમયે, સદરહુ પેટા-કલમમાું ઉલ્લેખેલ
જાહેરનામુું પશ્ચાદિતી અસર સાથે સુધારિાની સત્તા રહેશે અને સત્તા હોિાનુ ું ગણાશે.

8

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના ૨૫મા અવધવનયમની
કલમ ૧૪૬ હેઠળ
બહાર પાડેલા
જાહેરનામાનો
પશ્ચાદિતી
સુધારો.

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના

૧૭.

(૧)

ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ર૦૧૭ની કલમ ૫૦ની પેટા-કલમો

(૧) અને (૩), કલમ (૫૪)ની પેટા-કલમ (૧૨) અને કલમ ૫૬ હેઠળ, ગુજરાત

૨૫-મા
અવધવનયમની

સરકારે કાઉક્સસલની ભલામણો પરથી, બહાર પાડેલ,ુું ગુજરાત સરકાર, નાણા

કલમ ૫૦ની
પેટા-કલમો (૧)

સન ૨૦૧૭નો
ગુજરાતનો ૨૫
મો.

વિભાગનુું તારીખેઃ ૩૦મી જન, ૨૦૧૭નુ ું જાહેરનામુ ું ક્રમાુંક: (જીએચએન-૩૦)જીએસટી-

અને (૩),

૨૦૧૭/એસ.૫૦, ૫૪ અને ૫૬ (૧)-ઠ સુધારે લ ુું રહેશે અને બીજી અનુસખચના કોલમ

કલમ ૫૪ની પેટાકલમ (૧૨)

(૨)માું વનદદિ ષ્ટ કરે લી રીતે, તે અનુસખચના કોલમ (૩)માું વનદદિ ષ્ટ કરે લી તારીખે અને

અને કલમ ૫૬
હેઠળ

ત્યારથી પશ્ચાદિતી રીતે સુધારે લ ુું હોિાનુ ું ગણાશે.

બહાર પાડેલા
જાહેરનામાનો
પશ્ચાદિતી

(૨)

રીતે સુધારો.

પેટા-કલમ (૧)ના હેત ુઓ માટે , ગુજરાત સરકારને, ગુજરાત માલ અને સેિા

િેરા અવધવનયમ, ર૦૧૭ની કલમ ૫૦ની પેટા-કલમો

(૧) અને (૩), કલમ ૫૪ની

સન ૨૦૧૭નો
ગુજરાતનો ૨૫ મો.

પેટા-કલમ (૧૨) અને કલમ ૫૬ હેઠળ, સદરહુ જાહેરનામુ ું સુધારિાની સત્તા હોય તેમ
પશ્ચાદિતી રીતે, તમામ મહત્િના સમયે, સદરહુ પેટા-કલમમાું ઉલ્લેખેલ જાહેરનામુ ું
પશ્ચાદિતી અસર સાથે સુધારિાની સત્તા રહેશે અને સત્તા હોિાનુ ું ગણાશે.
અમુક
દકસ્સામાું,

૧૮.

રાજ્ય િેરો

(૧) ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ર૦૧૭ની કલમ ૯ની પેટા-કલમ

સન ૨૦૧૭નો

(૧)થી મળે લી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, કાઉક્સસલની ભલામણો પરથી, જાહેર

ગુજરાતનો

કરે લ,ુું ગુજરાત સરકાર, નાણા વિભાગનુ ું તારીખેઃ ૩૦મી

લેિામાું

જન, ૨૦૧૭નુ ું જાહેરનામુ ું

૨૫ મો.

ક્રમાુંક: (જીએચએન-૩૧)જીએસટી-૨૦૧૭/એસ.૯(૧)(૧)-ઠના જાહેરનામામાું ગમે તે

અથિા
િસલ

મજકર હોય તેમ છતાું, માછલીના તેલ માટે હોય તે વસિાય, (૨૩૦૧ શીર્ષક હેઠળ

કરિામાુંથી

આિતા) માછલીના ભોજનના ઉત્પાદન દરવમયાન ઉત્પન્ન થતાું અવનચ્છનીય

પશ્ચાદિતી

ું માું, સન ૨૦૧૭ની જુલાઇ મદહનાની ૧લી તારીખથી શરૂ
બગાડના પુરિઠાના સુંબધ

મુક્તત.

થતી અને સન ૨૦૧૯ના સપ્ટેમ્બર મદહનાની ૩૦મી તારીખે પરી થતી (બુંને દદિસો
સદહત)ની મુદત દરવમયાન, કોઇપણ રાજ્ય િેરો લેિામાું અથિા િસલ કરિામાું
આિશે નદહ.
(૨)

િસલ કરિામાું આવ્યા હોય પણ પેટા-કલમ (૧) તમામ મહત્િના સમયે

અમલમાું હોત એિી રીતે િસલ કરિામાું આવ્યા ન હોય તેિા તમામ િેરાનુ ું કોઈપણ
દરફુંડ કરિામાું આિશે નદહ.

સન ૨૦૧૭નો
ગુજરાતનો
૨૫ મો.

૧૯.

(૧)

પેટા-કલમ (૨)ની જોગિાઈઓને અધીન રહીને, ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા

અવધવનયમ, ર૦૧૭ની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૨)થી મળે લી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત
સરકારે , કાઉક્સસલની ભલામણો પરથી, બહાર પાડેલ,ુું ગુજરાત સરકાર, નાણા
વિભાગનુું તારીખેઃ ૩૦મી

સપ્ટે મ્બર, ૨૦૧૯નુ ું જાહેરનામુ ું ક્રમાુંક: (જીએચએન9

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫-મા અવધવનયમની
કલમ ૭ની
પેટા-કલમ (૨) હેઠળ
બહાર પાડેલા
જાહેરનામાને
પશ્ચાદિતી
અસર.

૯૫)જીએસટી-૨૦૧૯/એસ.૭ (૨) (૩)-ઠ, સન ૨૦૧૭ના જુલાઈ મદહનાની ૧લી તારીખે
ે ા અમલમાું
અને ત્યારથી તમામ હેત ુઓ માટે, અમલમાું આવ્્ુ ું હોિાનુ ું અને હુંમશ
આવ્્ુ ું હોિાનુ ું ગણિામાું આિશે.

(૨)

િસલ કરિામાું આવ્યા હોય પણ પેટા-કલમ (૧)માું ઉલ્લેખેલ જાહેરનામુ ું
તમામ મહત્િના સમયે અમલમાું હોત એિી રીતે િસલ કરિામાું આવ્યા ન
હોય તેિા તમામ િેરાનુ ું કોઈપણ દરફુંડ કરિામાું આિશે નદહ.
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પ્રથમ અનુસખચ
[જુઓ કલમ ૧૬(૧)]
જાહેરનામા ક્રમાુંક અને તારીખ

સુધારો

સુધારાના અમલની
તારીખ

(૧)
(જીએચએન-૬)/જીએસટી-

(૨)
સદરહુ

(૩)

જાહેરનામામાું,

પદરચ્છે દ

૨૦૧૮/એસ.૧૪૬(૨),ઠ તારીખ: ૧માું, ‘‘દરટનષ (પત્રક) રજ કરિા,
૨૩મી જાસ્ુઆરી, ૨૦૧૮.

સુંકખલત

િેરાની

પતાિટ

સરળ

ગણતરી

અને

(સુવિધાજનક)

બનાિિા માટે ’’ એ શબ્દોને બદલે,
નીચેનો મજકર મકિો:‘‘દરટનષ (પત્રક) રજ કરિા, સુંકખલત
િેરાની
સરળ

ગણતરી

અને

(સુવિધાજનક)

પતાિટ
બનાિિા

માટે અને તારીખ: ૧૭મી દડસેમ્બર,
૨૦૧૯ના

જાહેરનામા

ક્રમાુંક.

(જીએચએન-૧૨૧)જીએસટી૨૦૧૯/એસ.૧૪૬ (૩)ઠ-માું, અસયથા
જોગિાઈ કરિામાું આિી હોય તે
વસિાય, ગુજરાત માલ અને સેિા
િેરા વનયમો, ૨૦૧૭ હેઠળ જોગિાઈ
કરે લા તમામ કાયો કરિા માટે ’’.
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૨૨-મી જન, ૨૦૧૭

દ્વદ્વતીય અનુસખચ
[જુઓ કલમ ૧૭(૧)]
જાહેરનામા ક્રમાુંક અને

સુધારો

સુધારાના અમલની

તારીખ

તારીખ

(૧)

(૨)

(જીએચએન-૩૦)/જીએસટી૨૦૧૭/એસ.૫૦,
૫૬(૧)-ઠ,
જન, ૨૦૧૭.

૫૪

તારીખ:

સદરહુ

જાહેરનામામાું,

(૩)
કોષ્ટકમાું,

અને અનુક્રમાુંક ૨ સામેની કોલમ (૩)માું,
૩૦મી ‘‘૨૪’’ એ આંકડાને બદલે, ‘‘૧૮’’ એ
આંકડા મકિા.
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૧લી જુલાઈ, ૨૦૧૭

ઉદ્દે શો અને કારણો
ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ર૦૧૭, માલ અથિા સેિા અથિા તે
બુંનેના

રાજ્યાુંતગષત (રાજ્યની અંદર) પુરિઠા પર ગુજરાત સરકાર દ્વારા િેરો લેિા અને

તેની િસલાત કરિા માટેની જોગિાઇ કરિાના ઉદ્દે શથી અવધવનયવમત કરિામાું આવ્યો હતો.
માલ અને સેિા િેરા કાઉક્સસલ દ્વારા તેની ૪૩મી અને ૪૫-મી બેઠકમાું, માલ અને
સેિા િેરા કાયદામાું સુધારાની આિશ્યકતા દશાષિતા જુદા-જુદા વનણષયો લેિામાું આવ્યા છે .
તદનુસાર, સુંસદ દ્વારા નાણા અવધવનયમ, ૨૦૨૨ (સન ૨૦૨૨-ના ૬ઠ્ઠા)થી, કેસરીય માલ અને
સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ (સન ૨૦૧૭ના ૧૨-મા) અને સુંકખલત માલ અને સેિા િેરા
અવધવનયમ, ૨૦૧૭ (સન ૨૦૧૭ના ૧૩મા)માું સુધારા કરિામાું આવ્યા છે . કેસરીય માલ અને
સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ અને ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ (સન
૨૦૧૭ના ગુજરાતના ૨૫-મા)ની જોગિાઈઓ લાગુ પાડિામાું એકરૂપતા જળિાય તે માટે,
ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ (સન ૨૦૧૭નો ગુજરાતનો ૨૫-મો)
સુધારિો ઈષ્ટ છે .
કલમો અંગેની નીચેની નેોંધોથી, વિધેયકની કેટલીક મહત્િની જોગિાઇઓ ટુંકમાું
સમજાિિામાું આિી છે :-

કલમ ૧.-

આ કલમથી, ટુંકી સુંજ્ઞા અને આરું ભની જોગિાઈ કરી છે .

કલમ ૨.-

આ કલમથી, કલમ ૩૮ હેઠળ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને આપિામાું આિેલી
વિગતોમાું, આિી શાખ મયાષદદત કરિામાું આિી ન હોય, ત્યારે જ પુરિઠાના
ું માું, ઈનપુટ િેરા શાખ મેળિી શકાય તે અંગેની જોગિાઈ કરિા માટે ,
સુંબધ
ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૧૬ની પેટા-કલમ
(૨)માું નિો ખુંડ (ખક) દાખલ કરીને, કલમ ૧૬ સુધારિા ધા્ુું છે .
િધુમાું, રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, આવુ ું ભરવત્ુ ું અથિા આિા
ઉધારપત્રને લગતુ ું ભરવત્ુ,ું જે નાણાકીય િર્ષને લાગુ પડતુ ું હોય તે નાણાકીય
િર્ષના નિેમ્બર મદહનાની ત્રીસમી તારીખ પછી અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક
પત્રક પરુું પાડયા પછી બેમાુંથી જે િહેલ ુું હોય, ત્યાર પછી, કોઇ ભરવતયા
ું માું ઇનપુટ િેરા શાખ લેિા માટે હકદાર રહેશે નદહ
અથિા ઉધારપત્રના સુંબધ
તે અંગેની જોગિાઈ કરિા માટે, પેટા-કલમ (૪) સુધારિા ધા્ુું છે .
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કલમ ૩.-

આ કલમથી, નાણાકીય િર્ષ માટેન ુ ું પત્રક, સદરહુ પત્રક રજ કરિાની વનયત
તારીખથી ત્રણ મદહના પછી રજ કરિામાું આવ્્ુ ું ન હોય, તો કલમ ૧૦ હેઠળ
િેરો ભરનાર વ્યક્તતનુ ું રજજસ્રે શન રદ થિાને પાત્ર રહેશે તે અંગેની જોગિાઈ
કરિા માટે, ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૨૯ની
પેટા-કલમ (૨)નો ખુંડ (ખ) સુધારિા ધા્ુું છે .
તેનાથી, તે (કલમ)ના ખુંડ (ખ)માું વનદદિ ષ્ટ કરે લી વ્યક્તત વસિાયની કોઇ

ું માું, પત્રક રજ કરે લ ન હોય તેિા રદબાતલ થિાને
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતના સુંબધ
પાત્ર રજજસ્રેશન માટેની લાગલગાટ િેરા મુદત ઠરાિિા માટે ની જોગિાઇ કરિા માટે
સદરહુ પેટા-વનયમ (૨)ના ખુંડ (ગ)ને િધુ સુધારિા ધા્ુું છે .
કલમ ૪.- આ કલમથી, નાણાકીય િર્ષના અંત પછીના નિેમ્બર મદહનાની તેરમી તારીખ
અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક રજ કયાષની તારીખ, એ બેમાુંથી જે િહેલ ુું હોય તે
ું માું જમા નેોંધ કાઢી આપિા
તારીખની, નાણાકીય િર્મ
ષ ાું કરે લા કોઇ પુરિઠાના સુંબધ
માટે ની છે લ્લી તારીખ તરીકે જોગિાઇ કરિા માટે ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા
અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૩૪ની પેટા-કલમ (૨) સુધારિા ધા્ુું છે .
કલમ ૫.- આ કલમથી, જાિક પુરિઠાની વિગતો રજ કરિા માટે ની શરતો અને વનયુંત્રણો
અને સુંબવું ધત (પુરિઠો) મેળિનારને તેિા જાિક પુરિઠાની વિગતોની જાણ
કરિા(કમ્્ુવનકેશન) માટેની શરતો અને વનયુંત્રણો તેમજ તેની રીત અને સમય
ઠરાિિા માટે ની જોગિાઇ કરિા માટે ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ,
૨૦૧૭ની કલમ ૩૭ની પેટા-કલમ (૧) સુધારિા ધા્ુું છે .
િધુમાું, તેનાથી, પત્રક દાખલ કરિાની દ્વદ્વપક્ષી કમ્્ુવનકેશન પદક્રયાને દર
કરિા માટે પેટા-કલમ (૨) અને પેટા-કલમ (૧)નો પહેલો પરું તકુ કમી કરિા ધા્ુું છે .
તેનાથી, કલમ ૪૨ અથિા કલમ ૪૩ કમી કરિા ધારે લ હોિાથી, સદરહુ
કલમો હેઠળની અસુંગત વિગતોનો સુંદભષ દર કરિા માટે અને નાણાકીય િર્ષના અંત
પછીના નિેમ્બર મદહનાની તેરમી તારીખ અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક રજ કયાષની
તારીખ, એ બેમાુંથી જે િહેલ ુું હોય તે તારીખને, પેટા-કલમ (૧) હેઠળ રજ કરે લા
ું માું ભલ અથિા ચક સુધારિા માટેની છે લ્લી
જાિક પુરિઠાની વિગતોના સુંબધ
તારીખ તરીકે જોગિાઇ કરિા માટે પેટા-કલમ (૩) સુધારિા પણ ધા્ુું છે .
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તેનાથી, પેટા-કલમ (૧) હેઠળ જાિક પુરિઠાની વિગતો િેરા મુદત પ્રમાણે
ક્રવમક ફાઇલ કરિા માટેની જોગિાઇ કરિા માટે પેટા-કલમ (૪) દાખલ કરિા પણ
ધા્ુું છે .
કલમ ૬.- આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૩૮ને
બદલે નિી કલમ મકિા ધા્ુું છે . પેટા-કલમ (૧)થી તેિા અસય પુરિઠા તેમજ
મેળિનારને ઓટો જનરે ટેડ પત્રકના માધ્યમથી આિક પુરિઠાની વિગતોની અને
ઇનપુટ િેરા શાખની જાણ કરિા માટે ની રીત, સમય, શરતો અને વનયુંત્રણો ઠરાિિા
માટે ની અને પત્રક દાખલ કરિાની દ્વદ્વપક્ષી કમ્્ુવનકેશન પદક્રયાને દર કરિા માટે ની
જોગિાઇ કરિા ધા્ુું છે .
ું માું ઇનપુટ િેરા શાખ મળી શકે
પેટા-કલમ (૨)થી, મેળિનારને જેના સુંબધ
તેિા આિક પુરિઠાની વિગતો અને જેના પર ઇનપુટ િેરા શાખ મળી ન શકે તેિા
પુરિઠાની વિગતો માટે જોગિાઇ કરિા ધા્ુું છે .
તલમ ૭.- આ કલમથી, ખબન-વનિાસી િેરાપાત્ર વ્યક્તતએ મદહના માટે ન ુ ું પત્રક, મદહનો પરો
થયા પછીના તેર દદિસની અંદર અથિા કલમ ૨૭ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ વનદદિ ષ્ટ
કરે લી રજજસ્રેશનની મુદતના છે લ્લા દદિસ પછીના સાત દદિસની અંદર, બેમાુંથી જે
િહેલ ુું હોય તે મુદતની અંદર રજ કરવુ ું જોઇશે તે માટે ની જોગિાઇ કરિા માટે માલ
અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૫) સુધારિા ધા્ુું છે .
િધુમાું, તેનાથી, સ્િ-આકારણી કરે લો િેરો અથિા ઠરાિિામાું આિે તેટલી
રકમ ચકિિા માટે પેટા-કલમ (૧)ના પરું તકુ હેઠળ પત્રક રજ કરતી વ્યક્તતઓને
વિકલ્પ આપિાની જોગિાઇ કરિા માટે પેટા-કલમ (૭) નો પહેલો પરું તકુ બદલિા
ધા્ુું છે .
તેનાથી, નાણાકીય િર્ષ પરુું થયા પછીના નિેમ્બર મદહનાની તેરમી તારીખ
અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક રજ કરિાની તારીખ, બેમાુંથી જે િહેલ ુું હોય તે
તારીખની, કલમ ૩૯ હેઠળ રજ કરે લ પત્રકની ભલો સુધારિા માટે ની છે લ્લી તારીખ
તરીકે જોગિાઇ કરિા માટે કલમ ૩૭ અને કલમ ૩૮ નો સુંદભષ દર કરીને પેટા-કલમ
(૯) અને સદરહુ પેટા-કલમ (૯)નો પરું તકુ સુધારિા પણ ધા્ુું છે .
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તેનાથી, કલમ ૩૭ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ િેરા મુદતના જાિક પુરિઠાની
વિગતો, સદરહુ િેરા મુદત માટે કલમ ૩૯ હેઠળ પત્રક રજ કરિાની શરત તરીકે, રજ
કરિા માટે ની જોગિાઇ કરિા માટે, પેટા-કલમ (૧૦) સુધારિા પણ ધા્ુું છે .
કલમ ૮.- આ કલમથી, “કામચલાઉ” ધોરણે પાત્ર ઇનપુટ િેરા શાખના “દાિા” ની ધારણાને
દર કરિા માટે અને ઠરાિિામાું આિે તેિી શરતો અને વનયુંત્રણોને અધીન રહીને,
સ્િ-આકારણી કયાષ પ્રમાણેની ઇનપુટ િેરા શાખ મેળિિા માટે ની જોગિાઇ કરિા માટે
ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૪૧ને બદલે નિી કલમ
મકિા ધા્ુું છે .
કલમ ૯.- આ કલમથી, “ કામચલાઉ” ધોરણે પાત્ર ઇનપુટ િેરા શાખના “દાિા”ની ધારણાને
દર કરિા માટે ઇનપુટ િેરા શાખની સરખામણી, તેના ઉલટાક્રમ અને તે પાછી
મેળિિા અને તેિી શાખની તે પછીની સરખામણી, તેના ઉલટાક્રમ અને તે પાછી
મેળિિા સુંબવું ધત ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૪૨
કમી કરિા ધા્ુું છે . િધુમાું, તેનાથી દરટનષ (પત્રક) દાખલ કરિાની દ્વદ્વપક્ષી
કમ્્ુવનકેશન પ્રદક્રયાને દર કરિા માટે આઉટપુટ િેરા જિાબદારીના ઘટાડાની
સરખામણી, તેના ઉલટાક્રમ અને તે પાછી મેળિિા સુંબવું ધત કલમ ૪૩ કમી કરિા
ધા્ુું છે . તેનાથી, કલમ ૪૩-ક કમી કરિા પણ ધા્ુું છે .
કલમ ૧૦.- આ કલમથી, કલમ ૫૨ હેઠળ પત્રક દાખલ કરિામાું વિલુંબ માટે વિલુંબ ફી
ચકિિા માટેની જોગિાઇ કરિા માટે અને સદરહુ કલમ ૩૮ હેઠળ રજજસ્ટર થયેલી
વ્યક્તતએ આિક પુરિઠાની વિગતો રજ કરિાની જરૂર ન હોિાથી, કલમ ૩૮નો સુંદભષ
દર કરિા માટે ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૪૭ની
પેટા-કલમ (૧) સુધારિા ધા્ુું છે .
કલમ ૧૧.- આ કલમથી, કલમ ૩૮ હેઠળ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ આિક પુરિઠાની વિગતો
રજ કરિાની જરૂર ન હોિાથી, તેમાુંથી કલમ ૩૮નો સુંદભષ દર કરિા માટે ગુજરાત
માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૪૮ની પેટા-કલમ (૨) સુધારિા
ધા્ુું છે .
કલમ ૧૨.- આ કલમથી, ઇલેતરોવનક જમા ખાતાિહી (ક્રેદડટ લેજર)માું ઉપલભ્ય રકમના
ઉપયોગ માટે વનયુંત્રણો ઠરાિિા માટે ની જોગિાઇ કરિા માટે ગુજરાત માલ અને
સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૪૯ની પેટા-કલમ (૪) સુધારિા ધા્ુું છે .
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તેનાથી, ઇલેતરોવનક જમા ખાતાિહી (ક્રેદડટ લેજર) મારફત અદા કરી શકાય
તેિી આઉટપુટ િેરા જિાબદારીનુ ું િધુમાું િધુ પ્રમાણ ઠરાિિા માટે ની જોગિાઇ
કરિા માટે પેટા-કલમ (૧૨) દાખલ કરિા પણ ધા્ુું છે .
કલમ ૧૩.- આ કલમથી, ખોટી રીતે મેળિેલી અથિા ઉપયોગ કરે લી ઇનપુટ િેરા શાખ પર
વ્યાજની ચુકિણી માટે ની જોગિાઇ કરિા માટે અને તેિા દકસ્સામાું વ્યાજની
ગણતરીની રીત ઠરાિિા માટે ની જોગિાઇ કરિા માટે , સન ૨૦૧૭ના જુલાઇ
મદહનાની પહેલી તારીખથી અમલમાું આિે તેમ, પશ્વાદિતી અસરથી, ગુજરાત માલ
અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૩)ને બદલે નિી
પેટા-કલમ (૩) મકિા ધા્ુું છે .
કલમ ૧૪.-

આ કલમથી, નાણાકીય િર્ષ પરુું થયા પછીના નિેમ્બર મદહનાની ૧૩મી

તારીખ અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક રજ કયાષની તારીખ, એ બેમાુંથી જે િહેલ ુું હોય
તે તારીખની, પેટા-કલમ (૪) હેઠળ રજ કરિામાું આિતા પત્રકમાું જે તારીખ સુધી
ભલ સુધારણાની પરિાનગી આપિી જોઇશે તે તારીખ તરીકે જોગિાઇ કરિા માટે,
ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૫૨-ની પેટા-કલમ (૬)નો
પરું તકુ સુધારિા ધા્ુું છે .
કલમ ૧૫.-

આ કલમથી, ઇલેતરોવનક રોકડ ખાતાિહીમાુંની કોઇ વસલકના દરફુંડનો દાિો,

ઠરાિિામાું આિે તેિા નમનામાું અને તેિી રીતે કરિો જોઇશે તેની સ્પષ્ટ જોગિાઇ
કરિા માટે, ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૫૪ની પેટાકલમ (૧)નો પરું ત ુક સુધારિા ધા્ુું છે .
િધુમાું, તેનાથી, સદરહુ પેટા-કલમમાું વનદદિ ષ્ટ કરે લી વ્યક્તત દ્વારા માલ
અથિા સેિા અથિા તે બન્નેના આિક પુરિઠા પર ચકિેલા િેરાના દરફુંડનો દાિો
કરિા માટે, જે વત્રમાસમાું પુરિઠો મેળવ્યો હોય તે વત્રમાસના છે લ્લા દદિસથી બે િર્ષ
સુધીની સમય-મયાષદાની જોગિાઇ કરીને તે[પેટા-કલમ (૨)]ને પેટા-કલમ (૧)ને
અનુરૂપ કરિા માટે, પેટા-કલમ (૨) સુધારિા ધા્ુું છે .
તેનાથી, તમામ પ્રકારના દરફુંડ માટે સદરહુ પેટા-કલમનો વ્યાપ િધારી
શકાય તે માટે પેટા-કલમ (૧૦) સુધારિા પણ ધા્ુું છે .
તેનાથી, ખાસ આવથિક ઝોનના વિકાસકાર અથિા ખાસ આવથિક ઝોનના
ું માું દરફુંડનો દાિો રજ કરિા માટે ની
્ુવનટને કરિામાું આિતા પુરિઠાના સુંબધ
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વનયત તારીખ બાબતે સ્પષ્ટતા કરી શકાય તે માટે સ્પષ્ટીકરણના ખુંડ (૨)માું, નિો
પેટા-ખુંડ (ખક) દાખલ કરિા ધા્ુું છે .
કલમ ૧૬.-

આ કલમથી,

તારીખેઃ ૧૭મી દડસેમ્બર, ૨૦૧૯ના ક્રમાુંક: (જીએચએન-૧૨૧)

જીએસટી-૨૦૧૯/એસ.૧૪૬(૩)-ઠ-થી બહાર પાડિામાું આિેલા જાહેરનામાથી અસયથા
જોગિાઇ કરી હોય તે વસિાય, ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા વનયમો, ૨૦૧૭ હેઠળ
જોગિાઈ કરે લા તમામ કામો માટે, સમાન માલ અને સેિા િેરા ઇલેકરોવનક પોટષલ
તરીકે www.gst.gov.in-ને જાહેર કરિા માટે, પશ્ચાદિતી અસરથી, સન ૨૦૧૭ના
જન મદહનાની ૨૨મી તારીખથી અમલમાું આિે તેમ, તારીખેઃ ૨૩મી જાસ્ુઆરી,
૨૦૧૮નુું જાહેરનામુું ક્રમાુંક:

(જીએચએન-૬)

જીએસટી-

૨૦૧૮/એસ.૧૪૬(૨)-ઠ

સુધારિા ધા્ુું છે .
કલમ ૧૭.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ની કલમ

૫૦ની પેટા-કલમ (૩) હેઠળ વ્યાજનો દર ૧૮% જાહેર કરિા માટે, પશ્ચાદિતી
અસરથી, સન ૨૦૧૭ના જુલાઇ મદહનાની પહેલી તારીખથી અમલમાું આિે એ રીતે,
સન ૨૦૧૭ના જન મદહનાની ૩૦ તારીખનુ ું જાહેરનામુ ક્રમાુંક (જીએચએન-૩૦)
જીએસટી-૨૦૧૭/એસ.૫૦, ૫૪ અને ૫૬ (૧)-ઠ સુધારિા ધા્ુું છે .
કલમ ૧૮.-

આ કલમથી,

માછલીના તેલ માટે હોય તે વસિાય, (૨૩૦૧ શીર્ક
ષ હેઠળ

આિતા) માછલીના ભોજનના ઉત્પાદન દરવમયાન ઉત્પન્ન થતાું અવનચ્છનીય
ું માું, સન ૨૦૧૭ની જુલાઇ મદહનાની ૧લી તારીખથી શરૂ
બગાડના પુરિઠાના સુંબધ
થતી અને સન ૨૦૧૯ના સપ્ટે મ્બર મદહનાની ૩૦મી તારીખે પરી થતી (બુંને દદિસો
સદહત)ની મુદત દરવમયાન, પશ્ચાદિતી અસરથી, રાજ્ય િેરામાુંથી મુક્તત અંગેની
જોગિાઇ કરિા ધા્ુું છે .
િધુમાું, તેનાથી, િસલ કરિામાું આવ્યા હોય તેિા તમામ િેરાનુું કોઈપણ
દરફુંડ કરિામાું આિશે નદહ તે અંગેની જોગિાઇ કરી છે .
કલમ ૧૯.-

આ કલમથી, ગુજરાત સરકાર, નાણા વિભાગના તારીખેઃ ૩૦મી

સપ્ટે મ્બર,

૨૦૧૯ના જાહેરનામા ક્રમાુંક: (જીએચએન-૯૫)જીએસટી-૨૦૧૯/એસ.૭ (૨) (૩)-ઠ-ને,
સન ૨૦૧૭ના જુલાઈ મદહનાની ૧લી તારીખથી અમલમાું આિે તેિી પશ્ચાદિતી
અસર આપિાની જોગિાઇ કરિા ધા્ુું છે .
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િધુમાું, તેનાથી, િસલ કરિામાું આવ્યા હોય તેિા તમામ િેરાનુું કોઈપણ
દરફુંડ કરિામાું આિશે નદહ તે અંગેની જોગિાઇ કરી છે .
કનુભાઈ દે સાઈ.

ધારાકીય સત્તાની સેોંપણી
કલમ ૩.-

આ કલમથી સુધારિા ધારે લી ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ,

૨૦૧૭ની કલમ ૨૯ની પેટા-કલમ (૨)ના ખુંડ (ગ)થી, રાજ્ય સરકારને, ખુંડ (ખ)માું
ું માું, પત્રક રજ
વનદદિ ષ્ટ કરે લી વ્યક્તત વસિાયની કોઇ રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતના સુંબધ
કરે લ ન હોય તેિા રદબાતલ થિાને પાત્ર રજજસ્રે શન માટે ની લાગલગાટ િેરા મુદત
વનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે
કલમ ૬.-

આ કલમથી મકિા ધારે લી ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ,

૨૦૧૭ની નિી કલમ ૩૮ની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, બીજા પુરિઠા તેમજ
મેળિનારને, ઓટો-જનરે ટેડ પત્રકના માધ્યમથી આિક પુરિઠાની વિગતોની અને
ઇનપુટ િેરા શાખની જાણ કરિા માટે ની રીત, સમય, શરતો અને વનયુંત્રણો વનદદિ ષ્ટ
કરિા માટે ના અને પત્રક દાખલ કરિાની દ્વદ્વપક્ષી તમ્્ુવનકેશન પ્રદક્રયાને દર કરિા
માટે ના વનયમો કરિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૮.-

આ કલમથી બદલિા ધારે લી ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ,

૨૦૧૭ની કલમ ૪૧થી, “ કામચલાઉ’’ ધોરણે પાત્ર ઇનપુટ િેરા શાખના ‘‘દાિા’’ની
ધારણાને દર કરિા અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વનયમોથી ઠરાિિામાું આિે તેિી
શરતો અને વનયુંત્રણોને અધીન રહીને, સ્િ-આકારણી કયાષ પ્રમાણેની ઇનપુટ િેરા
શાખ મેળિિા માટે ની જોગિાઇ કરી છે .
કલમ ૧૨.-

આ કલમથી નિી દાખલ કરિા ધારે લી, માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ,

૨૦૧૭ની કલમ ૪૯ની પેટા-કલમ (૧૨)થી, રાજ્ય સરકારને, ઈલેતરોવનક શાખા
ખાતાિહી મારફત અદા કરી શકાય તેિી આઉટપુર િેરા જિાબદારીનુ ું િધુમાું િધુ
પ્રમાણ વનદદિ ષ્ટ કરિા માટે વનયમો કરિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૧૩.-

આ કલમથી બદલિા ધારે લી ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ,

૨૦૧૭ની કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૩)થી, ખોટી રીતે મેળિેલી અને ઉપયોગ કરે લી
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ઈનપુટ િેરા શાખ પર વ્યાજની ચુકિણી માટે ની અને આિા દકસ્સાઓમાું વ્યાજની
ગણતરીની રીતની વનયમોથી જોગિાઇ કરી છે .
ું માું, વિધેયકની જોગિાઇઓ મુજબ વનયમો કરિામાું આિે અથિા
જે બાબતોના સુંબધ
જાહેરનામાું અથિા હુકમ બહાર પાડિામાું આિે તે બાબતો કાયષરીવત અને િહીિટી ઉંડાણને
લગતી છે અને તેથી તેનો ધારાકીય સત્તાની સેોંપણીમાું ઉલ્લેખ કયો નથી.
ઉપ્ુતષ ત ધારાકીય સત્તાની સેોંપણી આિશ્યક અને સામાસય પ્રકારની છે .

તારીખ: ૧૨મી સપ્ટે મ્બર, ૨૦૨૨.

કનુભાઈ દે સાઈ.
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પુરિણી
ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭.
(સન ૨૦૧૭ના ગુજરાતના ૨૫-મા)
માુંથી ઉતારા
૧૬. (૧)
(૨) (ક) અને (ખ)

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(ગ) કલમ ૪૧ અથિા કલમ ૪૩ક-ની જોગિાઇઓને અધીન રહીને, આિા પુરિઠાના

ઇનપુટ
િેરા શાખ
લેિા માટે ની
યોય યતા અને
શરતો.

ું માું ચાર્જ (િસલ) કરિામાું આિેલા િેરાની, સરકારને, રોકડમાું અથિા સદરહુ
સુંબધ
ું માું મળિાપાત્ર ઇનપુટ િેરા શાખનો ઉપયોગ કરીને ખરે ખર ચુકિણી
પુરિઠાના સુંબધ
કરિામાું આિી હોય; અને
(ઘ)

XXX

XXX

XXX

(૩)

XXX

XXX

XXX

(૪) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, આવુું ભરવત્ુ ું અથિા આિા ઉધારપત્રને જે નાણાકીય િર્ન
ષ ે
લાગુ પડત ુું હોય તે નાણાકીય િર્ષ પરુું થયા પછી સપ્ટે મ્બર મદહના માટે કલમ ૩૯ હેઠળ
પત્રક પરુ પાડિાની અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક પરુ પાડિાની વનયત તારીખ, બન્નેમાુંથી
જે િહેલી હોય તે તારીખ પછી, માલ અથિા સેિા અથિા તે બન્નેના પુરિઠા માટે, કોઇ
ું માું ઇનપુટ િેરા શાખ લેિા માટે હકદાર રહેશે નદહ.
ભરવત્ુું અથિા ઉધારપત્રના સુંબધ
૨૯. (૧)

XXX

XXX

XXX

(૨) ત્યારે યોય ય અવધકારી, પોતાને યોય ય જણાય તેિી કોઇ પાછલી તારીખ સદહતની
તારીખથી રજજસ્રે શન રદ કરી શકશે,
(ક)

XXX

XXX

XXX

ન ક્ુું હોય; અથિા
(ગ) ખુંડ (ખ)માું વનદદિ ષ્ટ કરે લી વ્યક્તત વસિાયની કોઇ વ્યક્તતએ, છ મદહનાની સળુંગ મુદત
સુધી પત્રક રજ ના ક્ુું હોય; અથિા
XXX

રદ કરિા
અથિા
મોકફ

(ખ) કલમ ૧૦ હેઠળ િેરો ભરનાર વ્યક્તતએ, લાગલાગટ ત્રણ િેરા મુદત માટે પત્રક રજ

(ઘ) અને (ચ)

રજજસ્રે શન

XXX

XXX
21

રાખિા
બાબત.

જમા નેોંધ
અને
ઉધાર નેોંધ.

(૩) થી (૬)

XXX

XXX

XXX

૩૪. (૧)

XXX

XXX

XXX

ું માું જમા નેોંધ કાઢી આપે તેિી
(૨) માલ અથિા સેિા અથિા તે બન્નેના પુરિઠાના સુંબધ
કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, જે મદહના દરવમયાન આિી જમા નેોંધ આપિામાું આિી હોય
તે મદહના દરવમયાન પણ જે િર્ષમાું આિો પુરિઠો પરો પાડિામાું આવ્યો હોય તે નાણાકીય
િર્ષના અંત પછીના સપ્ટે મ્બર મદહનાથી મોડુું નદહ તેટલા સમય અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક
પત્રક રજ કરિાની તારીખ, એ બેમાુંથી જે િહેલ ુું હોય તેટલા સમયની અંદર પત્રકમાું આિી
જમા નેોંધની વિગતો જાહેર કરિી જોઇશે અને ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે િેરા જિાબદારી
સરભર કરિી જોઇશે:
પરું ત ુ આિા પુરિઠા પરના િેરા અને વ્યાજનુ ું ભારણ, બીજી કોઇ વ્યક્તત પર
આગળ મોકલિામાું આવ્્ુ ું (નાુંખિામાું આવ્્ુ ું હોય) હોય, તો પુરિઠાકારની આઉટપુટ િેરા
જિાબદારીમાું કોઇપણ ઘટાડો કરિા દે િો જોઇશે નદહ.
(૩) અને (૪)

XXX

XXX

XXX

સ્પષ્ટીકરણ.- આ અવધવનયમના હેત ુઓ માટે , “ઉધાર નેોંધ” એ શબ્દપ્રયોગમાું, પરક
ભરવતયાનો સમાિેશ થાય છે .
જાિક

૩૭. (૧) ઇનપુટ સેિા વિતરક વસિાયની દરે ક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, િેરાપાત્ર ખબન-

પુરિઠાની

વનિાસી વ્યક્તત અને કલમ ૧૦ અથિા કલમ ૫૧ અથિા કલમ ૫૨-ની જોગિાઇઓ હેઠળ

વિગતો
પરી
પાડિા
બાબત.

િેરો ચકિતી વ્યક્તતએ, ઇલેતરોવનક રીતે, સદરહુ િેરા મુદત પછીના મદહનાના દસમા દદિસે
અથિા તે પહેલાું િેરા મુદત દરવમયાનના માલ અથિા સેિાના જાિક પુરિઠા અથિા તે
બન્નેની વિગતો, ઠરાિિામાું આિે તેિા નમનામાું અને તેિી રીતે રજ કરિી જોઇશે તથા
આિી વિગતો, ઠરાિિામાું આિે તેટલા સમયમાું અને તેિી રીતે, સદરહુ પુરિઠાના લેનારને
જણાિિી જોઇશે:
પરું ત ુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને, િેરા મુદત પછીના મદહનાના અખગયારમા દદિસથી
પુંદરમા દદિસ સુધીની મુદત દરવમયાનના જાિક પુરિઠાની વિગતો રજ કરિાની
પરિાનગી આપિી જોઇશે નદહ:
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િધુમાું, કવમશનર, કારણોની લેખખતમાું નેોંધ કરીને, જાહેરનામાથી, તેમાું વનદદિ ષ્ટ
કરિામાું આિે તેિી િેરાપાત્ર વ્યક્તતઓના તેિા િગષ માટે એિી વિગતો રજ કરિા માટે ની
સમયમયાષદા િધારી શકશે:
િળી, કેસરીય િેરા કવમશનર દ્વારા જાહેર કરિાનો સમયમયાષદાનો કોઇ િધારો,
કવમશનર-એ જાહેર કયો હોિાનુું ગણાશે.
(૨) જેને કલમ ૩૮ની પેટા-કલમ (૩) હેઠળની વિગતો અથિા કલમ ૩૮ની પેટા-કલમ (૩)
હેઠળ ઇનપુટ સેિા વિતરકના આિક પુરિઠાને લગતી વિગતો જણાિિામાું આિી હોય તેિી
દરે ક રજજસ્ટર થયેલ વ્યદકત, િેરા મુદત પછીના મદહનાના સત્તરમા દદિસે અથિા તે પહેલાું
પણ પુંદરમા દદિસ પહેલાું નદહ તેટલા સમયમાું તેિી રીતે જણાિેલી વિગતો સ્િીકારી શકશે
અથિા તેનો અસ્િીકાર કરી શકશે અને પેટા-કલમ (૧) હેઠળ તેણે રજ કરે લી વિગતો
તદનુસાર સુધારે લી ગણાશે.
(૩)

પેટા-કલમ (૧) હેઠળ કોઇ િેરા મુદત માટે ની અને કલમ ૪૨ અથિા કલમ ૪૩ હેઠળ

અસુંગત રહી હોય તેિી વિગતો રજ કરી હોય તેિી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, તેમાુંની
કોઇ ભલ અથિા ચક શોધી કાઢયેથી, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે તેિી ભલ અથિા ચક
સુધારિી જોઇશે અને તેિી િેરા મુદત માટે રજ કરિાના પત્રકમાું, તેિી ભલ અથિા ચકના
કારણે િેરાની ઓછી ચુકિણી થાય તેિા દકસ્સામાું િેરો અને વ્યાજ, કોઇ હોય, તો તે ચકિિા
જોઇશે:
ું માું ભલ અથિા ચકમાું
પરું ત ુ પેટા-કલમ (૧) હેઠળ રજ કરે લી વિગતોના સુંબધ
કોઇ સુધારા કરિાની પરિાનગી, જે િર્ન
ષ ે લગતી તેિી વિગતો હોય તેવ ુ ું નાણાકીય
િર્ષ પુરુું થયા પછીના સપ્ટે મ્બર મદહના માટે કલમ ૩૯ હેઠળ પત્રક રજ કયાષ પછી
અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક રજ કયાષ પછી, એ બેમાુંથી જે િહેલ ુું હોય તે પછી
આપિી જોઇશે નદહ.
સ્પષ્ટીકરણ.-

આ

પ્રકરણના

હેત ુઓ

માટે , “જાિક

પુરિઠાની

વિગતો”

એ

ું માું આપેલા
શબ્દપ્રયોગમાું, કોઇ િેરા મુદત દરવમયાન જાિક પુરિઠાના સુંબધ
ભરવતયા, ઉધાર નેોંધો, જમા નેોંધો અને સુધારે લા ભરવતયાની વિગતોનો સમાિેશ
થશે.

૩૮. (૧) ઇનપુટ સેિા વિતરક વસિાયની દરે ક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત અથિા િેરાપાત્ર ખબનવનિાસી વ્યક્તત અથિા કલમ ૧૦ અથિા કલમ ૫૧ અથિા કલમ ૫૨-ની જોગિાઇઓ હેઠળ

આિક
પુરિઠાની
વિગતો
પરી
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પાડિા
બાબત.

િેરો ચકિતી વ્યક્તતએ, પોતાની આિક પુરિઠા અને જમા નેોંધો અથિા ઉધાર નેોંધોની
વિગતો તૈયાર કરિા માટે, જરૂરી હોય, તો કલમ ૩૭ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ જાિક પુરિઠા
અને જમા અથિા ઉધાર નેોંધોને લગતી જણાિેલી વિગતોની, ખરાઇ કરિી જોઇશે, તેને માસય
કરિી જોઇશે, તેમાું ફેરફાર કરિો જોઇશે અથિા તે કમી કરિી જોઇશે અને તેમાું, કલમ ૩૭ની
ું માું તેણે
પેટા-કલમ (૧) હેઠળ પુરિઠાકારે જાહેર કરે લી ન હોય તેિી, એિા પુરિઠાના સુંબધ
મેળિેલી આિક પુરિઠાની અને જમા નેોંધો અથિા ઉધાર નેોંધોની વિગતોનો સમાિેશ કરી
શકશે.
(૨)

ઇનપુટ સેિા વિતરક વસિાયની દરે ક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત અથિા ખબન-વનિાસી

િેરાપાત્ર વ્યદકત અથિા કલમ ૧૦ અથિા કલમ ૫૧ અથિા કલમ ૫૨-ની જોગિાઇઓ હેઠળ
િેરો ચકિતી વ્યક્તતએ, જેના પર આ અવધવનયમ હેઠળ વિપરીત ચાર્જ (Reverse Charge)ને
આધારે િેરો ચકિિાપાત્ર થાય તેિા માલ અથિા સેિા અથિા તે બન્નેના આિક પુરિઠા
અને સુંકખલત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ હેઠળ ચકિિાપાત્ર અથિા જેના પર કસ્ટમ
સન ૧૯૭૫-નો
૫૧-મો.

ટેદરફ અવધવનયમ, ૧૯૭૫-ની કલમ ૩ હેઠળ સુંકખલત માલ અને સેિા િેરો ચકિિાપાત્ર થાય
તેિા માલ અથિા સેિા અથિા તે બન્નેના આિક પુરિઠા અને ઠરાિિામાું આિે તેિા
નમનામાું અને તેિી રીતે િેરા મુદત પછીના મદહનાના દસમા દદિસ પછી પણ તેના પુંદરમા
ું માું મેળિેલી જમા
દદિસે અથિા તે પહેલાું િેરા મુદત દરવમયાન આિા પુરિઠાના સુંબધ
નેોંધો અથિા ઉધાર નેોંધો સદહત િેરાપાત્ર માલ અથિા સેિાઓ અથિા તે બન્નેના આિક
પુરિઠાની વિગતો ઇલેતરોવનક રીતે રજ કરિી જોઇશે:
પરું ત ુ કવમશનર, કારણોની લેખખતમાું નેોંધ કરીને, જાહેરનામાથી, તેમાું વનદદિ ષ્ટ
કરિામાું આિે તેિા િેરાપાત્ર વ્યક્તતઓના િગષ માટે તેિી વિગતો રજ કરિા માટે ની સમયમયાષદા િધારી શકશે:
િધુમાું, કેસરીય િેરા કવમશનરે જાહેર કરે લો સમય-મયાષદાનો કોઇ િધારો,
કવમશનરે જાહેર કયો હોિાનુ ું ગણાશે.
(૩)

લેનારે ફેરફાર કરે લી, કમી કરે લી અથિા સમાિેશ કરે લી અને પેટા-કલમ (૨)
હેઠળ રજ કરે લી પુરિઠાની વિગતોની જાણ, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે અને
તેટલી સમયની અંદર સુંબવું ધત પુરિઠાકારને કરિી જોઇશે.
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(૪)

કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૨) અથિા પેટા-કલમ (૪) હેઠળ રજ કરે લા પત્રકમાું
લેનારે ફેરફાર કરે લી, કમી કરે લી અથિા સમાિેશ કરે લી પુરિઠાની
વિગતોની જાણ,

ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે અને તેટલી સમયની અંદર

સુંબવું ધત પુરિઠાકારને કરિી જોઇશે.
(૫)

પેટા-કલમ (૨) હેઠળ કોઇ િેરા મુદત માટે ની અને કલમ ૪૨ અથિા કલમ
૪૩ હેઠળ અસુંગત હોય તેિી વિગતો રજ કરી હોય તેિી કોઇ રજજસ્ટર થયેલ
વ્યક્તતએ, તેમાુંની કોઇ ભલ અથિા ચક શોધી કાઢયેથી, જે દરવમયાન

તેિી

ભલ અથિા ચક, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે ધ્યાનમાું આિે તેિી િેરા
મુદતમાું તેિી ભલ અથિા ચક સુધારિી જોઇશે અને તેિી િેરા મુદત માટે
રજ કરિાના પત્રકમાું, તેિી ભલ અથિા ચકના કારણે િેરાની ઓછી ચુકિણી
થાય તેિા દકસ્સામાું િેરો અને વ્યાજ, કોઇ હોય, તો તે ચકિિા જોઇશે:
ું માું ભલ
પરું ત ુ પેટા-કલમ (૨) હેઠળ પરી પાડેલ વિગતોના સુંબધ
અથિા ચકનો કોઇપણ સુધારા કરિાની, જે િર્ષને લગતી એિી વિગતો હોય
તેવ ુું નાણાકીય િર્ષ પુરૂું થયા પછીના સપ્ટે મ્બર મદહના સુધી કલમમાું ૩૯
હેઠળ પત્રક રજ કયાષ પછી અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક રજ કયાષ પછી, એ
બેમાુંથી જે િહેલ ુું હોય તે પછી કોઇ પરિાનગી આપિી જોઇશે નદહ.
૩૯.
(૫)

(૧) થી (૪)

XXX

XXX

XXX

ઇનપુટ સેિા વિતરક તરીકે રજજસ્ટર થયેલી દરે ક િેરાપાત્ર વ્યક્તતએ, દરે ક કેલેસડર
િર્ષ અથિા તેના ભાગ માટે , ઠરાિિામાું આિે તેિા નમનામાું અને તેિી રીતે, તેિો
મદહનો પરો થયા પછીના તેર દદિસની અંદર, ઇલેતરોવનક રીતે પત્રક રજ કરવુ ું
જોઇશે.

(૬)

XXX
(૭)

XXX

XXX

જેણે પેટા-કલમ (૧) અથિા પેટા-કલમ (૨) અથિા પેટા-કલમ (૩) અથિા
પેટા-કલમ (૫) હેઠળ પત્રક રજ કરવુ ું જરૂરી હોય તેિી દરે ક રજજસ્ટર થયેલી
વ્યક્તતએ, જે તારીખે તેણે આવુ ું પત્રક રજ કરવુ ું જરૂરી હોય તેિી છે લ્લી
તારીખ કરતાું િધુ મોડુું નદહ તેટલા સમયમાું આિા પત્રક મુજબનો
ચકિિાપાત્ર િેરો સરકારને ચકિિો જોઇશે:
પરું ત ુ સરકાર, કાઉક્સસલની ભલામણોને આધારે , રજજસ્ટર થયેલી
વ્યક્તતઓના અમુક િગો જેમણે સરકારને ચકિિાપાત્ર િેરો અથિા તેનો
25

પત્રકો રજ
કરિા બાબત.

ભાગ, આિા પત્રક રજ કરિા તેને ફરમાવ્્ુ ું હોય તેિી છે લ્લી તારીખે અથિા
તે પહેલાું, પત્રક મુજબ તેમાું વનદદિ ષ્ટ કરિામાું આિે તેિી શરતો અને
સલામતીને અધીન રહીને ભરિો જોઈશે તે જાહેર કરી શકશે.
(૮)

XXX

(૯)

XXX

XXX

કલમો ૩૭ અને ૩૮ની જોગિાઇઓને અધીન રહીને, પેટા-કલમ (૧) અથિા પેટા-

કલમ (૨) અથિા પેટા-કલમ (૩) અથિા પેટા-કલમ (૪) અથિા પેટા-કલમ (૫) હેઠળ
પત્રક રજ કયાષ પછી દરે ક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, િેરા સત્તાવધકારી (ઓથોરીટી)ઓ
ચકાસણી, ઓદડટ, તપાસ અથિા અમલબજિણીની પ્રવ ૃવત્તને પદરણામે શોધી કાઢે તે વસિાય,
તેમાુંની કોઇ ચક થયેલી અથિા ભલિાળી વિગતો શોધી કાઢે, તો તેણે, આ અવધવનયમ હેઠળ
વ્યાજની ચુકિણીને અધીન રહીને, ઠરાિિામાું આિે તેિા નમનામાું અને તેિી રીતે સુધારિી
જોઇશે:
પરું ત ુ કોઇપણ ચક થયેલી અથિા ભલિાળી વિગતોના તેિા સુધારાની
પરિાનગી, આિી વિગતો જેને સુંબવું ધત હોય, તે નાણાકીય િર્ષ પરુું થયા પછીના
સપ્ટે મ્બર મદહના અથિા તેના બીજા વત્રમાસ માટેન ુ ું પત્રક રજ કરિા માટેની વનયત
તારીખ અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક રજ કરિાની િાસ્તવિક તારીખ, એ બેમાુંથી જે
િહેલ ુું હોય તે સમય પછી આપિી જોઇશે નદહ.
(૧૦)

રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, પાછલી િેરા મુદતો પૈકીની કોઇ મુદત માટે ન ુું
પત્રક રજ ક્ુું ન હોય, તો તેને, િેરા મુદત માટે પત્રક રજ કરિાની
પરિાનગી આપિી જોઇશે નદહ.

ઇનપુટ િેરા
શાખનો દાિો

૪૧.

(૧)

દરે ક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ઠરાિિામાું આિે તેિી શરતો અને તેિા
વનયુંત્રણોને અધીન રહીને, પોતાના પત્રકમાું, સ્િ-આકારણી કયાષ પ્રમાણે,

અને તેનો
કામચલાઉ

મળિાપાત્ર ઇનપુટ િેરા શાખ લેિા હકદાર થશે અને આિી રકમ, કામચલાઉ

સ્િીકાર.

આધાર પર પોતાની ઇલેતરોવનક શાખ ખાતાિહી (ક્રેદડટ લેજર)માું જમા કરિી
જોઇશે.
(૨)

પેટા-કલમ

(૧)માું

ઉલ્લેખેલી

શાખનો

ઉપયોગ,

સદરહુ

પેટા-કલમમાું

ઉલ્લેખેલા પત્રક મુજબ ફતત સ્િ-આકારણી કરાયેલા આઉટપુટ િેરાની
ચુકિણી માટે જ કરિો જોઇશે.
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ઇનપુટ

૪૨.

િેરા શાખની
સરખામણી,
ઉલટાક્રમ
અને

(૧) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ (જેનો આ કલમમાું હિે પછી, “(માલ) લેનાર” તરીકે
ઉલ્લેખ કયો છે તેણે) િેરા મુદત માટે રજ કરે લી દરે ક આિક પુરિઠાની વિગતો,
ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે અને તેટલા સમયની અંદર, નીચેની બાબતો સાથે
સરખાિિી જોઇશે-

પાછી

(ક)

મેળિિા
બાબત.

તત્સમાન રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ (જેનો આ કલમમાું હિે પછી,
“પુરિઠાકાર” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તેણે) તે િેરા મુદત અથિા કોઇ
પહેલાુંની િેરા મુદત માટે પોતાના માસય પત્રકમાું રજ કરે લી જાિક
માલની તત્સમાન વિગતો સાથે;

(ખ)

ું માું, કસ્ટમ ટે દરફ અવધવનયમ, ૧૯૭૫તેણે આયાત કરે લા માલના સુંબધ
ની કલમ ૩ હેઠળ સુંકખલત માલ અને સેિા િેરા ચુકિણી સાથે; અને

(ગ)
(૨)

ઇનપુટ િેરા શાખના દાિા બેિડાતા હોય તે માટે .

તત્સમાન જાિક પુરિઠાની વિગતો સાથે અથિા તેણે આયાત કરે લા માલના
ું માું કસ્ટમ ટે દરફ અવધવનયમ, ૧૯૭૫-ની કલમ ૩ હેઠળ ચકિેલા સુંકખલત
સુંબધ

સન ૧૯૭૫-નો
૫૧મો.

માલ અને સેિા િેરા સાથે સમાન હોય તેિી, આિક માલ પુરિઠાને લગતાું
ું માું ઇનપુટ િેરા શાખનો દાિો, છે િટે
ભરવતયા અથિા ઉધાર નેોંધોના સુંબધ
સ્િીકારિો જોઇશે અને આિા સ્િીકારની જાણ, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે
લેનારને કરિી જોઇશે.
(૩)

ું માું (માલ) લેનારે દાિો કરે લી ઇનપુટ િેરા શાખ, તે
આિક પુરિઠાના સુંબધ
જ પુરિઠા માટે પુરિઠાકારે જાહેર કરે લા િેરાથી િધી જાય ત્યારે અથિા
પુરિઠાકારે જાિક પુરિઠાને પોતાના માસય પત્રકોમાું જાહેર કયો ન હોય,
ત્યારે વિસુંગતતાની જાણ, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે તેિી બન્ને વ્યક્તતઓને
કરિી જોઇશે.

(૪)

ઇનપુટ િેરા શાખના દાિા બેિડાતા હોય, તો તેની જાણ, ઠરાિિામાું આિે
તેિી રીતે (માલ) લેનારને કરિી જોઇશે.

(૫)

ું માું પેટા-કલમ (૩) હેઠળ કોઇ વિસુંગતતાની જાણ કરિામાું
જે રકમના સુંબધ
આિે અને જે મદહનામાું વિસુંગતતાની જાણ કરિામાું આિી હોય તે મદહના
માટેના પોતાના માસય પત્રકમાું પુરિઠાકારે જેનો સુધારો કયો ન હોય તે
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સન ૧૯૭૫-નો
૫૧મો.

રકમ, જે મદહનામાું વિસુંગતતાની જાણ કરિામાું આિી હોય તે મદહના પછીના
મદહના માટે ના પોતાના પત્રકમાું,

ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે, (માલ)

લેનારની આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું ઉમેરિી જોઇશે.
(૬)

દાિા બેિડાતા હોય તે કારણે જે િધારે હોિાનુ ું જણા્ુ ું હોય તેિી ઇનપુટ િેરા
શાખ તરીકે દાિો કરે લી રતમ, જે મદહનામાું તે બેિડાયા હોય તેની જાણ
કરિામાું આિી હોય તે મદહના માટે ના પોતાના પત્રકમાું લેનારની આઉટપુટ
િેરા જિાબદારીમાું ઉમેરિી જોઇશે.

(૭)

પુરિઠાકાર, કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૯)માું વનદદિ ષ્ટ કરે લા સમયની અંદર
પોતાના માસય પત્રકમાું ભરવત્ુ ું અથિા ઉધાર નેોંધની વિગતો જાહેર કરે , તો
(માલ) લેનાર, પોતાની આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાુંથી પેટા-કલમ (૫)
હેઠળ ઉમેરેલી રતમ ઘટાડિા માટે પાત્ર ગણાશે.

(૮)

જેની આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું કોઇ રકમ, પેટા-કલમ (૫) અથિા પેટાકલમ (૬) હેઠળ ઉમેરિામાું આિેલી હોય તેિા કોઇ (માલ) લેનાર, શાખ
મેળવ્યાની તારીખથી સદરહુ પેટા-કલમો હેઠળ તત્સમાન ઉમેરા કરિામાું
આવ્યા હોય તે તારીખ સુધી, તેિી રીતે ઉમેરેલી રકમ પર કલમ ૫૦ની પેટાકલમ (૧) હેઠળ વનદદિ ષ્ટ કરે લા દરે વ્યાજ ચકિિા માટે જિાબદાર ગણાશે.

(૯)

આઉટપુટ

િેરા

જિાબદારીમાુંનો

કોઇ

ઘટાડો,

પેટા-કલમ

(૭)

હેઠળ

સ્િીકારિામાું આિે, ત્યારે પેટા-કલમ (૮) હેઠળ ચકિેલ ુું વ્યાજ, ઠરાિિામાું
આિે તેિી રીતે તેના ઇલેતરોવનક રોકડ ખાતાિહીના તત્સમાન સદરમાું રકમ
જમા કરીને (માલ) લેનારને દરફુંડ કરવુ ું જોઇશે:
પરું ત ુ કોઇપણ કેસમાું જમા કરિાની વ્યાજની રકમ, પુરિઠાકારે
ચકિેલી વ્યાજની રકમથી િધારે હોિી જોઇશે નદહ.
(૧૦)

પેટા-કલમ

(૭)ની

જોગિાઇઓનુ ું

ઉલ્લુંઘન

કરીને

આઉટપુટ

િેરા

જિાબદારીમાું ઘટાડેલી રકમ, જે મદહનામાું આવુું ઉલ્લુંઘન કરિામાું આિે તે
મદહના માટે ના પોતાના પત્રકમાું લેનારની આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું
ઉમેરિી જોઇશે અને આિો (માલ) લેનાર, કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૩)માું
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વનદદિ ષ્ટ કરે લા દરે તેિી રીતે ઉમેરેલી રકમ ઉપર વ્યાજ ચકિિા જિાબદાર
ગણાશે.

આઉટપુટ
િેરા

૪૩.

(૧)

રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ (જેનો આ કલમમાું હિે પછી, “પુરિઠાકાર” તરીકે

ઉલ્લેખ કયો છે તેણે), િેરા મુદત માટે રજ કરે લી જાિક પુરિઠાને લગતી દરે ક જમા

જિાબદારીમાું

નેોંધની વિગતોને, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે અને તેટલા સમયની અંદર,-

ઘટાડાની
સરખામણી,
ઉલટાક્રમ

(ક)

અને પાછી

તે જ િેરા મુદત અથિા તે પછીની કોઇ િેરા મુદત માટે ના પોતાના માસય
પત્રકમાું તત્સમાન રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ (જેનો આ કલમમાું હિે પછી,

મેળિિા
બાબત.

“લેનાર” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તેણે) મેળિેલી ઇનપુટ િેરા શાખ માટેના
દાિામાુંના તત્સમાન ઘટાડા સાથે; અને
(ખ)

આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું ઘટાડા માટે ના દાિા બેિડાતા હોય તે માટે,

સરખાિિી જોઇશે.
(૨)

લેનાર દ્વારા, ઇનપુટ િેરા શાખ માટે કરિામાું આિેલા દાિામાુંના તત્સમાન ઘટાડાને

સમાન હોય તેિો, પુરિઠાકાર દ્વારા આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું ઘટાડા માટે કરિામાું
આિેલા દાિો છે િટે સ્િીકારિો જોઇશે અને તેની જાણ, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે
પુરિઠાકારને કરિી જોઇશે.
(૩)

ું માું આઉટપુટ િેરા જિાબદારી, ઇનપુટ િેરા શાખ અથિા
જાિક પુરિઠાના સુંબધ

તત્સમાન જમા નેોંધ માટેના દાિામાુંના તત્સમાન ઘટાડાથી િધી જાય ત્યારે અથિા લેનારે ,
પોતાના માસય પત્રકોમાું તત્સમાન જમા નેોંધ જાહેર કરી ન હોય, ત્યારે વિસુંગતતાની જાણ,
ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે તેિી બન્ને વ્યક્તતઓને કરિી જોઇશે.

(૪)

આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું ઘટાડા માટે ના દાિા બેિડાતા હોય તે જાણ, ઠરાિિામાું

આિે તેિી રીતે પુરિઠાકારને કરિી જોઇશે.

(૫)

ું માું પેટા-કલમ (૩) હેઠળ કોઇ વિસુંગતતાની જાણ કરિામાું આિે
જે રકમના સુંબધ

અને જે મદહનામાું વિસુંગતતાની જાણ કરિામાું આિી હોય તે મદહના માટે ના પોતાના માસય
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પત્રકમાું પુરિઠાકારે જેનો સુધારો કયો ન હોય તેિી રકમ, જે મદહનામાું વિસુંગતતાની જાણ
કરિામાું આિી હોય તે મદહના પછીના મદહના માટે ના પોતાના પત્રકમાું ઠરાિિામાું આિે
તેિી રીતે, પુરિઠાકારની આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું ઉમેરિી જોઇશે.

(૬)

દાિા બેિડાતા હોય તે કારણે જણા્ુ ું હોય તેિી આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું કોઇ

ું ી રકમ, જે મદહનામાું તે બેિડાયા હોય તેની જાણ કરિામાું આિી હોય તે મદહના
ઘટાડા સુંબધ
માટેના પોતાના પત્રકમાું પુરિઠાકારની આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું ઉમેરિી જોઇશે.

(૭)

લેનાર, કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૯)માું વનદદિ ષ્ટ કરે લા સમયની અંદર પોતાના માસય

પત્રકમાું જમા નેોંધની વિગતો જાહેર કરે , તો પુરિઠાકાર, પોતાની આઉટપુટ િેરા
જિાબદારીમાુંથી પેટા-કલમ (૫) હેઠળ ઉમેરેલી રતમ ઘટાડિા માટે પાત્ર ગણાશે.

(૮) જેની આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું કોઇ રકમ, પેટા-કલમ (૫) અથિા પેટા-કલમ (૬)
હેઠળ ઉમેરિામાું આિેલી હોય તેિો કોઇ પુરિઠાકાર, આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું ઘટાડા
માટેના તેિા દાિાની તારીખથી સદરહુ પેટા-કલમો હેઠળ તત્સમાન ઉમેરા કરિામાું આવ્યા
ું માું કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૧)
હોય તે તારીખ સુધી, તેિી રીતે ઉમેરેલી રકમના સુંબધ
હેઠળ વનદદિ ષ્ટ કરે લા દરે વ્યાજ ચકિિા માટે જિાબદાર ગણાશે.

(૯)

આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાુંનો કોઇ ઘટાડો, પેટા-કલમ (૭) હેઠળ સ્િીકારિામાું

આિે, ત્યારે પેટા-કલમ (૮) હેઠળ ચકિેલ ુું વ્યાજ, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે તેના
ઇલેતરોવનક રોકડ ખાતાિહીના તત્સમાન સદરમાું રકમ જમા કરીને પુરિઠાકારને દરફુંડ કરવુું
જોઇશે:

પરું ત ુ કોઇપણ કેસમાું જમા કરિાની વ્યાજની રકમ, લેનારે ચકિેલા વ્યાજની રકમથી
િધારે હોિી જોઇશે નદહ.

(૧૦)

પેટા-કલમ (૭)ની જોગિાઇઓનુ ું ઉલ્લુંઘન કરીને આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું

ઘટાડેલી રકમ, જે મદહનામાું આવુું ઉલ્લુંઘન કરિામાું આિે તે મદહના માટે ના પોતાના
પત્રકમાું પુરિઠાકારની આઉટપુટ િેરા જિાબદારીમાું ઉમેરિી જોઇશે અને આિો પુરિઠાકાર,
30

કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૩)માું વનદદિ ષ્ટ કરે લા દરે તેિી રીતે ઉમેરેલી રકમ ઉપર વ્યાજ
ચકિિા જિાબદાર ગણાશે.

પત્રક
રજ કરિા
અને ઈનપુટ
િેરા શાખ
મેળિિા
માટે ની
કાયષરીવત.

૪૩ક.

(૧) કલમ ૧૬ની પેટા-કલમ (ર), કલમ ૩૭ અથિા કલમ ૩૮માું ગમે તે મજકર

હોય તેમ છતાું, કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ, દરે ક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ

રજ

કરે લા પત્રકોમાું, પુરિઠાકાર દ્વારા રજ કરે લા પુરિઠાની વિગતોની ખરાઇ કરિી જોઇશે, તેને
માસય કરિી જોઇશે, તેમાું ફેરફાર કરિો જોઇશે અથિા તે કમી કરિી જોઇશે.
(૨)

કલમ ૪૧, કલમ ૪૨ અને કલમ ૪૩માું ગમે તે મજકર હોય તેમ છતાું, (માલ) લેનાર

દ્વારા ઈનપુટ િેરા શાખ મેળિિાની માટે ની કાયષરીવત અને તેની ખરાઈ ઠરાિિામાું આિે
તેિી રહેશે.
(૩)

ુ
(માલ) લેનાર દ્વારા ઈનપુટ િેરા શાખ મેળિિાના હેતઓ
માટે

કોમન પોટષલ પર,

પુરિઠાકાર દ્વારા જાિક પુરિઠાની વિગતો રજ કરિા માટે ની કાયષરીવત ઠરાિિામાું આિે
તેિી રહેશે.
(૪)

ું માું, ઈનપુટ
પેટા-કલમ (૩) હેઠળ, રજ કરે લ ન હોય તેિા જાિક પુરિઠાના સુંબધ

િેરા શાખ મેળિિાની માટે ની કાયષરીવત ઠરાિિામાું આિે તેિી રહેશે અને આિી કાયષરીવતમાું
સદરહુ પેટા-કલમ હેઠળ પુરિઠાકારે રજ કરે લી વિગતોના આધારે , ઉપલબ્ધ ઈનપુટ િેરા
શાખના િીસ ટકાથી િધુ ન હોય તેટલી, એિી રીતે મેળિી શકાય તેિી ઈનપુટ િેરા શાખની
મહત્તમ રકમનો સમાિેશ થઇ શકશે.
(૫)

પેટા-કલમ (૩) હેઠળ, પુરિઠાકાર દ્વારા જેના માટે વિગતો રજ કરિામાું આિી હોય

તેિા જાિક પુરિઠામાું વનદદિ ષ્ટ કરે લ િેરાની રકમ, અવધવનયમની જોગિાઈઓ હેઠળ તેના
દ્વારા ચકિિાપાત્ર િેરા તરીકે ગણિામાું આિશે.
(૬)

પેટા-કલમ (૩) અથિા પેટા-કલમ (૪) હેઠળ વિગતો રજ કરે લી હોય પણ તેન ુ ું પત્રક

રજ ક્ુું ન હોય તેિા જાિક પુરિઠા માટે પુરિઠાના પુરિઠાકાર અને (માલ) મેળિનાર
સું્તુ ત રીતે અને પ ૃથક રીતે િેરો ચકિિા અથિા યથાપ્રસુંગ, મેળિેલી ઈનપુટ િેરા શાખ
ચકિિા જિાબદાર રહેશે.
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(૭)

ુ
પેટા-કલમ (૬)ના હેતઓ
માટે , િસલાત ઠરાિિામાું આિે તે રીતે કરિામાું આિશે

અને આિી કાયર
ષ ીવતથી એક હજાર રૂવપયાથી િધારે ન હોય તેટલી િણિસલાયેલી િેરાની
રકમ અથિા ખોટી રીતે મેળિેલી ઈનપુટ િેરા શાખની િસલાત માટે ની જોગિાઈ કરી
શકાશે.

(૮)

ું માું, િેરા રકમની કાયષરીવત,
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, જાિક પુરિઠાના સુંબધ

સલામતી અને મયાષદાની વિગતો,(ક)

રજજસ્રેશન મેળવ્યાના છ મદહનાની અંદર કલમ (૩) હેઠળ રજ કરી શકે;

(ખ)

જેણે િેરાની ચુકિણીમાું કસર કરી હોય અને આિી કસર, આિી કસરની રકમની

ચુકિણીની વનયત તારીખથી બે મદહનાથી િધુ સમય માટે ચાલુ હોય તો, ઠરાવ્યા મુજબની
રહેશે.

૪૭.

(૧)

વનયત તારીખ સુધીમાું કલમ ૩૭ અથિા કલમ ૩૮ હેઠળ ફરમાિેલા જાિક

અથિા આિક પુરિઠાની અથિા કલમ ૩૯ અથિા કલમ ૪૫ હેઠળ ફરમાિેલા
પત્રકોની વિગતો રજ કરિામાું ચક કરે તેિી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, િધુમાું
િધુ પાુંચ હજાર રૂવપયાની રકમને અધીન રહીને, જે દદિસ દરવમયાન આિી ચક
કરિાનુ ું ચાલુ રહે તેિા દરે ક દદિસ માટે એક સો રૂવપયાની વિલુંબ ફી ચકિિી
જોઇશે.

માલ અને

૪૮.

(૨)

XXX

XXX

XXX

(૧)

XXX

XXX

XXX

(૨)

રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે કલમ ૩૭ હેઠળ જાિક

સેિા િેરા
વ્યિસાયીઓ.

પુરિઠાની વિગતો, કલમ ૩૮ હેઠળ આિક પુરિઠા અને કલમ ૩૯ અથિા કલમ ૪૪
અથિા કલમ ૪૫ હેઠળ પત્રકની વિગતો રજ કરિા માટે અને એિા બીજા કામ કરિા
માટે માસય માલ અને સેિા િેરા વ્યિસાયીને સત્તા આપી શકશે.
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વિલુંબ
(લેઇટ) ફી
લેિા બાબત.

િેરા, વ્યાજ,

૪૯.

(૩)

XXX

XXX

XXX

(૧)

XXX

XXX

XXX

દું ડ અને બીજી
રકમોની

(૨)

ચુકિણી.

રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતના પત્રકમાું સ્િ-આકારણી કરે લી ઇનપુટ િેરા શાખ,

કલમ ૪૧ અથિા કલમ ૪૩ક અનુસાર, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે જાળિિાની તેની,
ઇલેતરોવનક જમા ખાતાિહી (ક્રેદડટ લેજર)માું જમા કરિી જોઇશે.
(૩)

XXX

(૪)

ઇલેતરોવનક જમા ખાતાિહી (ક્રેદડટ લેજર)માું ઉપલભ્ય રકમનો ઉપયોગ,

XXX

XXX

ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે અને તેિી શરતોને અધીન રહીને તથા તેટલા સમયની
અંદર આ અવધવનયમ હેઠળના અથિા સુંકખલત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ
હેઠળના આઉટપુટ િેરા પેટે કોઇ ચુકિણી કરિા માટે કરી શકાશે.

૫૦.

(૫) થી (૧૧) XXX

XXX

XXX

(૧) અને (૨) XXX

XXX

XXX

િેરાની
વિલુંખબત

(૩)

કલમ ૪૨-ની પેટા-કલમ (૧૦) હેઠળ ઇનપુટ િેરા શાખનો અનુખચત અથિા

િધારાનો દાિો કરે તેિી અથિા કલમ ૪૩ની પેટા-કલમ (૧૦) હેઠળ આઉટપુટ િેરા

ચુકિણી પર
વ્યાજ.

જિાબદારીમાું અનુખચત અથિા િધારે ઘટાડો કરે તેિી િેરાપાત્ર વ્યક્તતએ,
કાઉક્સસલની ભલામણોના આધારે સરકાર દ્વારા જાહેર કરિામાું આિે તેિા ચોિીસ
ટકાથી િધુ નદહ તેટલા દરે વ્યાજ, તેિા અનુખચત અથિા િધારાના દાિાની રકમ
અથિા યથાપ્રસુંગ, તેિા અનુખચત અથિા િધારે ઘટાડાની રકમ પર ચકિવુ ું જોઇશે.

૫૨.

(૧) થી (૫)

XXX

XXX

XXX

મળ સ્થાને
િેરાની

(૬)

પેટા-કલમ

સત્તાવધકારીઓ

(૪)

હેઠળ

(ઓથોદરટી)

પત્રક
બારીક
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રજ

કયાષ

ચકાસણી,

પછી

કોઇ

ઓદડટ,

ઓપરે ટર,
તપાસ

િેરા

અથિા

િસલાત.

અમલબજિણીની પ્રવ ૃવત્તના પદરણામે શોધી કાઢે તે વસિાય, તેમાું કોઇ ચક થયેલી
અથિા ભલિાળી વિગતો શોધી કાઢે, તો તેણે, કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૧)માું
વનદદિ ષ્ટ કયાષ પ્રમાણે, વ્યાજની ચુકિણીને અધીન રહીને, જાણમાું આિે તે મદહના માટે
રજ કરિાના પત્રકમાું આિી ચક અથિા ભલિાળી વિગતો સુધારિી જોઇશે:

પરું ત ુ કોઇ ચક થયેલી અથિા ભલિાળી વિગતોની આિી કોઇપણ
સુધારણાની પરિાનગી, નાણાકીય િર્ષ પુરુું થયા પછીના સપ્ટે મ્બર મદહના માટે
પત્રક રજ કરિા માટેની વનયત તારીખ અથિા સુંબવું ધત િાવર્િક પત્રક રજ કરિાની
ખરે ખર તારીખ, એ બેમાુંથી જે િહેલ ુું હોય તે સમય પછી આપિી જોઇશે નદહ.
(૭) થી (૧૪)
િેરાનુું
દરફુંડ.

૫૪.

(૧)

XXX

XXX

XXX

કોઇ િેરાના દરફુંડ અથિા તેિા િેરા ઉપર ચકિેલા વ્યાજ અથિા તેણે

ચકિેલી બીજી રકમ, કોઇ હોય તો, તેનો દાિો કરતી કોઇ વ્યક્તત, ઠરાિિામાું આિે
તેિા નમનામાું અને તેિી રીતે, સુંબવું ધત તારીખથી બે િર્ષ પરા થતાું પહેલાું અરજી
કરી શકશે:
પરું ત ુ કલમ ૪૯ની પેટા-કલમ (૬)ની જોગિાઇઓ અનુસાર ઇલેતરોવનક રોકડ
ખાતાિહીમાુંની કોઇ વસલકના દરફુંડનો દાિો કરતી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત,
ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે કલમ ૩૯ હેઠળ રજ કરે લા પત્રકમાું તેિા દરફુંડનો દાિો
કરી શકશે.

(૨)

સું્તુ ત રાષ્ર સુંસ્થા (્ુનાઇટે ડ નેશસસ ઓગગેનનાઇઝેશન)ની વિશેવર્ત એજસસી

અથિા સું્તુ ત રાષ્ર સુંસ્થા (વિશેર્ાવધકાર અને મુક્તત) અવધવનયમ, ૧૯૪૭ હેઠળ સન ૧૯૪૭નો
જાહેર થયેલી કોઇ બહુપક્ષીય નાણાકીય સુંસ્થા અને સુંગઠન, વિદે શી રાષ્રોના
િાખણજય-દતાિાસ (કોસસ્્ુલેટ) અથિા રાજદતભિન (એમ્બેવસ) અથિા માલ
અથિા સેિા અથિા તે બન્નેના આિક પુરિઠા પર પોતે ચકિેલા િેરાના દરફુંડ માટે
હકદાર થયેલી બીજી કોઇ વ્યક્તત અથિા કલમ ૫૫ હેઠળ જાહેર કયાષ પ્રમાણેનો
વ્યક્તતઓનો િગષ, જે વત્રમાસમાું તેિો પુરિઠો મેળવ્યો હતો તે વત્રમાસના છે લ્લા
દદિસથી છ મદહના પરા થાય તે પહેલાું, ઠરાિિામાું આિે તેિા નમનામાું અને તેિી
રીતે, તેિા દરફુંડ માટે અરજી કરી શકશે.
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૪૬મો.

(૩) થી (૯)
(૧૦)

XXX

XXX

XXX

કોઇ પત્રક રજ કરિામાું કસર કરે લી હોય તેિી અથિા વનદદિ ષ્ટ તારીખ સુધીમાું કોઇ

કોટે , દરબ્્ુનલે અથિા અપીલ સત્તાવધકારી (ઓથોદરટી)એ જે િેરા, વ્યાજ અથિા દું ડ
ચકિિાની મનાઇ કરે લી ન હોય તેિા કોઇ િેરા, વ્યાજ અથિા દું ડ ચકિિાનુ ું ફરમાિિામાું
આિેલ તેિી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને, પેટા-કલમ (૩) હેઠળ કોઇ દરફુંડ ચકિિાપાત્ર થાય
ત્યારે (ક)

સદરહુ વ્યક્તતએ પત્રક રજ ક્ુું હોય અથિા િેરો, વ્યાજ અથિા યથાપ્રસુંગ, દું ડ

ચકવ્યો હોય ત્યાું સુધી ચકિિાપાત્ર દરફુંડની ચુકિણી અટકાિી શકશે;
(ખ)

જે રતમ િેરાપાત્ર વ્યક્તત, ચકિિા જિાબદાર હોય પણ તે આ અવધવનયમ હેઠળ

અથિા વિદ્યમાન કાયદા હેઠળ િણચકિાયેલી રહી હોય તેિી કોઇ િેરા, વ્યાજ, દું ડ, ફી અથિા
બીજી કોઇ રકમ ચકિિાપાત્ર દરફુંડમાુંથી કપાત કરી શકશે.
સ્પષ્ટીકરણ.- આ પેટા-કલમના હેત ુઓ માટે , “વનદદિ ષ્ટ તારીખ” એ શબ્દ પ્રયોગનો અથષ, આ
અવધવનયમ હેઠળ અપીલ ફાઇલ કરિા માટે ની છે લ્લી તારીખ થશે.
(૧૧) થી (૧૪)

XXX

XXX

XXX

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હેત ુઓ માટે ,(૧)

“દરફુંડ” એ શબ્દમાું, શસય-દરના માલ અથિા સેિા અથિા તે બન્નેના ઉપર અથિા

આિા શસય-દરના પુરિઠા બનાિિામાું િપરાયેલી ઇનપુટ અથિા ઇનપુટ સેિા ઉપર
ચકિેલા િેરાનુું દરફુંડ અથિા માની લીધેલી વનકાસ તરીકે ગણેલા માલના પુરિઠા પરના
િેરાના દરફુંડ અથિા પેટા-કલમ (૩) હેઠળ જોગિાઇ કયાષ પ્રમાણેની િણિપરાયેલી ઇનપુટ
િેરા શાખના દરફુંડનો સમાિેશ થાય છે .
(૨)

“સુંબવું ધત તારીખ” એટલે-
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(ક)

ભારતની બહાર મોકલેલા (વનકાસ કરે લા) માલના દકસ્સામાું, ચકિેલા િેરાનુ ું દરફુંડ,

તેિા માલ અથિા યથાપ્રસુંગ, તેિા માલમાું િપરાયેલી ઇનપુટ અથિા ઇનપુટ સેિાઓના
ું માું ઉપલભ્ય હોય ત્યારે ,સુંબધ
(૧)

માલને સમુર અથિા હિાઇ માગગેન વનકાસ કરિામાું આિે, તો જેમાું આિો માલ

ભરિામાું આવ્યો હોય તે િહાણ અથિા વિમાન જે તારીખે ભારત છોડીને જાય તે તારીખ;
અથિા
(૨)

માલને જમીનમાગગેન વનકાસ કરિામાું આિે તો, જે તારીખે આિો માલ સરહદના

વિસ્તારને ઓળુંગી જાય તે તારીખ; અથિા
(૩)

માલને ટપાલથી વનકાસ કરિામાું આિે તો, ભારત બહારના સ્થળે સુંબવું ધત પોસ્ટ

ઓદફસ દ્વારા માલની રિાનગી કયાષની તારીખ;
(ખ)

માની લીધેલી વનકાસ તરીકે ગણેલા માલના પુરિઠાના દકસ્સામાું, ચકિેલા િેરાનુ ું

ું માું ઉપલભ્ય હોય ત્યારે , જે તારીખે તેિી માની લીધેલી વનકાસ સુંબધ
ું ી
દરફુંડ તે માલના સુંબધ
પત્રક રજ કરિામાું આિે તે તારીખ;
(ગ)

ભારતની બહાર વનકાસ કરે લી સેિાઓના દકસ્સામાું, ચકિેલા િેરાનુ ું દરફુંડ, તેિી સેિા

ું માું
અથિા યથાપ્રસુંગ, તેિી સેિાઓમાું િપરાયેલા ઇનપુટ અથિા ઇનપુટ સેિાઓના સુંબધ
ઉપલભ્ય હોય ત્યારે ,
(૧)

સેિાઓનો પુરિઠો તેિી ચુકિણી મળયાું પહેલાું પરો થયો હોય ત્યારે , વિવનમયપાત્ર

વિદે શી હદું ડયામણમાું અથિા ભારતીય દરઝિષ બેંક દ્ધારા પરિાનગી આપિામાું આિેલ હોય,
ત્યારે ભારતીય રૂવપયામાું ચુકિણી મળયાની તારીખ; અથિા
(૨)

સેિાઓ માટે ની ચુકિણી, ભરવત્ુ ું આપ્યાની તારીખ પહેલાું અગાઉથી મેળિેલી હોય

ત્યારે , ભરવત્ુ ું આપ્યાની તારીખ;
(ઘ)

અપીલ સત્તાવધકારી (ઓથોદરટી), અપીલ દરબ્્ુનલ અથિા કોઇ કોટષના ચુકાદા,

હુકમનામા, હુકમ અથિા આદે શને પદરણામે િેરો દરફુંડપાત્ર બને તેિા દકસ્સામાું, તેિા ચુકાદા,
હક
ુ મનામા, હક
ુ મ અથિા આદે શની જાણ કયાષની તારીખ;
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(ચ)

પેટા-કલમ (૩) હેઠળ િણિપરાયેલી ઇનપુટ િેરા શાખના દરફુંડના દકસ્સામાું, જે

િર્ષમાું આિા દરફુંડ માટે નો દાિો ઊભો થાય તે નાણાકીય િર્ષના અંતે;
(છ)

આ અવધવનયમ અથિા તે હેઠળ કરે લા વનયમો હેઠળ કામચલાઉ રીતે િેરો ચકિિામાું

આવ્યો હોય તે દકસ્સામાું, તેની અંવતમ આકારણી પછી િેરાના સરભરની તારીખ;
(જ)

પુરિઠાકાર વસિાયની બીજી વ્યક્તતના દકસ્સામાું, એિી વ્યક્તત દ્વારા માલ અથિા સેિા

અથિા બન્ને પ્રાપ્ત કયાષની તારીખ; અને
(ઝ)

બીજા કોઇ દકસ્સામાું, િેરાની ચુકિણીની તારીખ.
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ગુજરાત વિધાનસભા સખચિાલય

[સન ૨૦૨૨નુ ું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાુંક : ૧૦ .]

ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ,
૨૦૧૭ િધુ સુધારિા બાબત વિધેયક.

[શ્રી કનુભાઈ દે સાઈ,
નાણા મુંત્રીશ્રી]

(સન

૨૦૨૨ના

સપ્ટે મ્બર

મદહનાની

૧૩મી

તારીખે ગુજરાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ
કયાષ મુજબ)

ડી. એમ. પટે લ,
સખચિ,
ગુજરાત વિધાનસભા.
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THE GUJARAT GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

BILL,2022.
GUJARAT BILL NO. 10 OF 2022.
A BILL

further to amend the Gujarat Goods and Services Tax Act,2017.

It is hereby enacted in the Seventy-third Year of the Republic of
India as follows:

-

1. (1) This Act may be called the Gujarat Goods and Services
(Amendment) Act,

2022.

Tax

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by
notification inthe Official Gazette, appoint:
Provided that different dates may be appointed for different
provisions of this Act.

Shorttitleand
commencement'

Amendment
of section 16

;;;;;:;;;

2.

In the Gujarat Goods and Services Tax Act, 2077 (hereinafter

referred to as "the principal Act"), in section

16,-

2017.

(a)

in sub-section (2),(i) after clause (b), the following clause shall be inserted,

namely:"(ba) the details of input tax credit in respect of the
said supply communicated to such registered person under
section 38 has not been restricted;";

(ii)inclause(c).thewordS,figuresandletter..orsection
43A" shall be deleted;
(b) in sub-section (4), for the words and figures "due date of
furnishing of the retum under section 39 for the month of
September", the words "thirtieth day of November" shall be
substituted.

Amendment
of section 29
of Guj. 25 of

3.

2017.

In the principal Act, in section 29, in sub-section

(2),-

(a) in clause (b), for the words "returns for three consecutive tax
periods", the words "the return for a financial year beyond three
months from the due date of fumishins the said return" shall be
substituted;
(b) in clause (c), for the words "a continuous period of six months",
the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall
be substituted.

Amendment
of section 34

;i;;;:;;;i

2017.

Amendment
of section 37
of Guj. 25 of

4.

In the principal Act, in section 34, in sub-section (2), for the word
"September", the words "the thirtieth day of November" shall be
substituted.

5.

2017.

In the pringipal Act, in section
(a) in sub-section

37,-

(1),-

(i) after the words "shall furnish,

electronically,", the
words "subject to such conditions and restrictions and"
shall be inserted;

Guj.25 or20r7.

3

(ii) for the words "shall be communicated to the recipient
of the said supplies within such time and in such manner
as may be prescribed", the words "shall, subject to such
conditions and restrictions, within such time and in such
manner as may be prescribed, be communicated to the
recipient of the said supplies" shall be substituted;

(iii) the first proviso shall be deleted;
(iv) in the second proviso, for the words "Provided further
that", the rvords "Provided that" shall be substituted;
(v) in the third proviso, for the words "Provided also that",
the words "Provided fuither that" shall be substituted;
(b) sub-section (2) shall be deleted;
(c) in sub-section

(3),-

"

and which have remained
unmatched under section 42 or section 43" shall be

(i) the words and figures
deleted;

(ii) in the first

proviso, for the rvords and

f,tgures

"furnishing of the retum under section 39 for the montl-r of
September", the words "the thirtieth day of November"
shall be substituted;

(d) after
inserted,

sub-section (3), the following sub-section shall be

namely:-

"(4) A registered person shall not be allowed to furnish the
details of outward supplies under sub-section (1) for a tax
period, if the details of outward supplies for any of the
previous tax periods has not been furnished by hirn:
Provided that the Government may, on the
recommendations of the Council, by notification, subject
to such conditions and restrictions as may be specified
therein, allow a registered person or a class of registered
persons to furnish the details of outward supplies under
sub-section (1), even if he has not fumished the details of
outward supplies for one or more previous tax periods''"'

4

Substitution 6.

of section 38

;i

e;i.;;;

In the principal Act, for section 38, the following section shall be
substituted' namelv:-

2017.

Communication
of details of

inward supplies
and input tax
credit.

"38. (1) The details of outward supplies furnished by the
registered persons under sub-section (l) ofsection 37 and ofsuch
other supplies as may be prescribed. and an auto-generated
statement containing the details of input tax credit shall be made
available electronically to the recipients of such supplies in such

form and rnanner, within such time, and subject to such conditions
and"restrictions as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section
consist

of-

(l)

shall

(a) details of inu,ard supplies in respect of which credit
input tax may be available to the recipient; and

of

(b) details of supplies in respect of which such credit
cannot be availed, whether wholly or partly, by the
recipient, on account of the details of the said supplies
being furnished under sub-section ( 1) of section

37

,-

(i) bV any registered person within such period of
taking registration as may be prescribed; or

(ii) by any re-qistered person, who has defaulted in
payment of tax and where such default has continued
for such period as may be prescribed; or

(iii) by any

registered person, the output tax payable

by whom in accordance with the statement of outward

supplies fumished by him under the said sub-section
during such period, as may be prescribed. exceeds the
output tax paid by him during the said period by such
limit as may be prescribed; or
(ir.) by any registered person who, during such period
as may be prescribed, has availed credit of input tax
of an amount that exceeds the credit tlat can be
availed by him in accordance with clause (a), by such
limit as may be prescribed; or
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(v) by any registered person, who has defaulted in
discharging his tax liability in accordance with the
provisions ofsub-section (i2) ofsection 49 subject to
such conditions and restrictions as may be prescribed;

or

(vi) by such other class of persons as may be
prescribed. ".

7.

In the principal Act, in section 39,(a) in sub-section (5), for the word "twenty", the rvord
shall be substiruted;

..thirteen,,

(b) in sub-section (7), for the first proviso, the following proviso
shall be substituted,

namell.':-

"Provided that every registered person furnishing return
under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government,
in such form and manner, and within such time, as may be
prescribed,-

(a) an amount equal to the tax due taking into account
inward and outward supplies of goods or services or both,
input tax credit availed, tax payable and such other
particulars during a month; or

(b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an
amount determined in such manner and subject to such
conditions and restrictions as rnay be prescribed.";
(c) in sub-section

(9),-

(i) for the words and figures "subject to the provisions of
sections 37 and 38, if', the word "'Where" shall be
substituted;

(ii) in the proviso, for the words "the

due date for

furnishing of return for the month of September or second
quarter", the words "the thirtieth day of November" shall
be substituted;

(d) in sub-section (10), for the words "has not been furnished by
him", the following shall be substituted, namely:-

Amendment
of section
39 of Guj.
25 of 2017.

6

"or the details of outw'ard supplies under sub-section (1) of
section 37 for the said tax period has not been fumished by
him:

Provided that the Government may, on the
recommendations of the Council, by notification, subject
to such conditions and restrictions as may be specified
therein. allou, a registered person or a class of registered
persons to fumish the return, even if he has not fumished
the retums for one or more previous tax periods or has not
furnished the details of outward supplies under sub-section
(l) of section 37 for the said tax period.".

Substitution
of section 41
ot GuJ. z5 ot

8.

in the principal Act, for section 41, the following section shall

be

2017.

Availment
of input tax

credit.

"41. (1) Every registered person shall, subject to such conditions
and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit
of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such
amount shall be credited to his electronic credit ledser.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under
sub-section (1) in respect ofsuch supplies ofgoods or services or
both, the tax payable w'hereon has not been paid by the supplier,
shall be reversed along with applicable interest, by the said person
in such manner as n'lay be prescribed:
Provided that where the said supplier makes pal,rnent of
the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said
registered person may re-avail the amount of credit reversed by
him in such manner as may be prescribed.".

Deletion of

9.

In the principal Act, sections 42,43 and 43A shall be deleted.

10.

In the principal Act, in section 47,tnsub-section

sections 42,
43 and 43A

of Guj. 25 of
2017.

Amendment
of section 47
of Guj. 25 of
2017.

(a) the words "or inward

"

(1),-

shall be deleted;

(b) the words and figures "or section 38 " shall be deleted;
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(c) after the words and figures "section 39 or section 45", the
words and figures " or section 52" shall be inserted.

In the principal Acq in section 48, in sub-section (2), for the words Amendment
o'under
section 37 ,thedetails of inward supplies under section ;l:T3:1.
and figures
38", the words and figures "under section 37", shall be
1s or zotl.
I

1.

substituted.

12.

in the principal Act, in section 49,Amendment
(a) in sub-section (2), the words, figures and lettel "Or SeCtiOn of section 49
of Guj. 25 of
43A" shall be deleted;
2017.
(b) in sub-section (4), after the words "subject to such conditions".
the words " and restrictions" shall be inserted;

(c) after sub-section (1i), the following sub-section shall
added, namely:-

13 of2017.

be

"(12) Notwithstanding anlthing contained in this Act. the
Government may, on the recommendations of the Council,
subject to such conditions and restrictions, specif5, such
maximum proportion of output tui liability under this Act
or under the Integrated Goods and Sen'ices Tax Act. 2017
which rnay be discharged through the electronic credit
ledger b.v a registered person or a class of registered
persons, as may be prescribed.".

13. In the principal

Act, in section 50, for sub-section (3),

the

Amendment

following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have :l[:frlt'
been substituted with effect from the 1't day of July, 2017, namely:ot20il.

"(3) Where the input tax credit. has been wrongly availed and
utilised, the registered person shall pay interest on such input tax
credit wrongly availed and utiiised, at such rate not exceeding
twenty-four per cent. as may be notified by the Government, on
the recommendations of the Council, and the interest shall be
calculated, in such manner as may be prescribed.".

14.

In the principal Act, in section 52, in sub-section (6), in the proviso, Amendment
of section 52
for the words "due date for fumishing of statement for the month
of Grul' 25 of
September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

of

8

15.

Amendment

In the principal Act, in section

ofsection 54
of Guj.25 of

54,-

(a) in sub-section (1), in the proviso, for the words and figures
"the return furnished under section 39 in such", the words "such
form and" shall be substituted;

2017.

(b) in sub-section (2), for the words "six months", the words 'ot\ /o
years" shall be substituted;

(c) in sub-section (10), the words, brackets and figures "under
sub-section (3)" shall be deleted;

(d) in the Explanation, in clause (2), after sub-clause (b), the
following sub-clause shall be inserted, namely:"(ba) in the case of zero-rated supply ofgoods or services
or both to a Special Economic Zone developer or a Special
Economic Zone unit where a refuird of tax paid is available
in respect of such supplies themselves, or as the case may
be, the inputs or input services used in such supplies, the
due date for fumishing of rerurn under section 39 in respect
of such supplies;".
Amendment

of

16.

notification
issued under

(1) The notification of the Government of Gujarat,

Finance

Departrnent. No. (GHN-6yGST-2018/S.146 (2) TH dated the 23'd

January, 2018, issued by the Govemment of Gujarat on the
recommendations of the Council, under section 146 of the Gujarat
Goods and Senices Tax Act, 2017, shall stand amended and shall
be deemed to have been amended retrospectively, in the manner
specified in column (2) of the First Schedule, on and from the date
specified in column (3) ofthat Schedule.

section 146 of
Guj.25 of 2017,

retrospectively.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Govemment of Gujarat
shall have and shall be deemed to have the power to amend the
notification referred to in the said sub-section with retrospective
effect as if the Govemment of Gujarat had the power to amend the
said notification under section 146 of the Gujarat Goods and
Services Tari Act,2017, retrospectively, at allmaterial times.

Guj. 25 of
2017.

Guj.25 of
2017.

Amendment

of 1tl

notilication
issued under

sub- section (1)
and (3) ofsection
50, sub-section
(12) ofsection 54
and section 56 of

Guj.25 of2017,

'

(l)

of the Government of Gujarat, Finance
(GHN-30)GST-2017/5.50,
Department, No.
54 & 56 (1)-TH dated
the 30fi June, 2017, issued by the Government of Gujarat on the
recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of
The notification

section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the
Gujarat Goods and Sen ices Tax Act, 2017, shall stand amended and
shall be deemed to have been amended reffospectively, in the
mannff specified in column (2) ofthe Second Schedule, on and from
the date specified in column (3) of that Schedule.

Guj.25 of
2017.

(2) For the purposes of sub-section ( I ), the Govemment of Gujarat
shall have and shall be deemed to have the power to amend the
notification referred to in the said sub-section with retrospective
effect as if the Govemment of Gujarat had the power to amend the
said notification under sub-sections (1) and (3) ofsection 50, subsection (12) of section 54 and section 56 of the Gujarat Goods and
Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

Guj.25 of
20t7.

18.

Guj. 25 of
2017.

(1) Notwithstanding anything contained in the notification of the
Govemment of Gujarat, Finance Department, No. (GHN-3I)GST201715.9(1)(1)-TH dated the 30ft Jure, 2Ol7 issued by the
Government of Gujarat, on the recommendations of the Council, in
exercise of the powers under sub-section (i) of section 9 of the
Gujarat Goods and Services Tax Act, 2077, no State tax shall be
levied or collected in respect of supply of unintended waste
generated during the production of fish meal (falling under heading
2301), except for fish oil, during the period commencing from the
1'1 day of July, 2Afi and ending with the 30n day of September,

Retrospective
exemption
from, or levy
or collection
of State tax in

certain

cases.

2019 (both days inclusive).
(2) No refund shall be rnade of all such tax which has been collected,

but which rvould not have been so collected, had sub-section (1)
been in force at allrnaterial times.
19.

Guj.25 of
2017.

(1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification of
the Government of Gujarat, Finance Departrnent, No. (GHN-95)
GST-2019/S.7 (2) (3)-TH dated the 30ft September,20lg issued by
the Govemment of Gujarat, on the recommendations ofthe Council,
in exercise of the powers under sub-section (2) of section 7 of the
Gujarat Goods and Services Tax Act, 2017. shall be deemed to have,
and always to have, for all purposes, come into force on and from
the 1't day of July, 2017.
(2) No refund shall be made of ail such State tax which has been
collected, but which would not have been so collected, had the
notification referred to in sub-section (1) been in force at all material
tirnes.

Retrospective
effect to

notification
issued under
sub-section

(2) ofsection
7 of Guj. 25
of 2017-

a
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THE FIRST SCHEDULE
[See section 16(1)]

Notification number
and date

Amendment

(l)

(2)

Date of effect of
amendment
(3)

(GHN-6yGSr2018t5.146(2)TH

In the said notification, in
paragraph l, for the words

dated the 23'd January,

"furnishing of returns and

22"o June,2077

computation and
settlement of integrated

201 8

tax", the following shallbe
substituted, namely:"furnishing of returns and

computation

and

settlement of integrated tax

and save as

otherwise

provided in the notification
number (GHN-121)GST-

201915.146(3)TH, dated
the 17th December, 2019,

all

functions provided

under the Gujarat Goods
and Services Tax Rules,
2077 ;',.

THE SECOND SCHEDULE
lSee section

l7(l)l

Notification number
and date

Amendment

(1)

(2)

Date of effect of
amendment
(3)

(GHN-30)GSrIn the said notification, in
201715.50, 54 & 56 the Table, against serial
(l)-TH dated the 3Oth number 2, in column (3),
Jwe,2017
for the figures "24", the

figures " 18" shall
substituted.

be

I't July, 2017
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Gujarat Goods and Services Tax Act,20l7 was enacted with
a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State
supply of goods or services or both by the Government of Gujarat.
Various decisions have been taken by the Goods and Services Tax
Council in its 43'd and 45th meetings requiring amendments in the Goods
and Services Tax Laws. Accordingly, the Central Goods and Services Tax
Ac!2017 (12 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act,
2017 (13 of 2017) have been amended by the Parliament by the Finance
Act,2022 (6 ot2022). In order to maintain the uniformity in applicability
of the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and
the Gujarat Goods and Services Tax Act,2077 (Guj.25 of 2017), it is
expedient to amend the Gujarat Goods and Services Tax Act, 2017 (Guj.
25 of2017).

The following notes on clauses explain, in brief, the important
provisions of the Bill to achieve the aforesaid objects:Clause

l.-

This clause provides for the Short title

and

Commencement.
Clause 2.-

This clause seeks to amend section 16 of the Gujarat
Goods and Services Tax Act,2017 by inserting a new
clause (ba) in sub-section (2) thereof, so as to provide that
input tax credit with respect to a supply may be availed
only when such credit has not been restricted in the details
communicated to the registered person under section 38.

It further seeks to amend sub-section (4) so as to
provide that a registered person shall not be entitled to take
input tax credit in respect of any invoice or debit note after
the thirtieth day of November following the end of the
financial year to which such invoice or debit note pertains,
or furnishing of the'relevant annual return, whichever is
earlier.
Clause 3.-

This clause seeks to ameird clause (b) of sub-section (2) of
section 29 of the Gujarat Goods and Services Tax Act,
2017 so as to provide that the registration of a person
paying tax under section 10 is liable to be cancblled if the
retum for a financial year has not been furnished beyond
three months frorn the due date of furnishing of the said
return.
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It further

seeks to amend clause (c) of the said sub(2)
section
so as to provide for prescribing continuous tax
periods for which return has not been fumished, which
would make a registration liable for cancellation, in
respect of any registered person, other than a person
specified in clause (b) thereof.

Clsuse 4.-

This clause seeks to amend sub-section (2) of section 34 of
the Gujarat Goods and Services Tax Act,20l7 so as to
provide for thirtieth day of November following the end of
the financial year, or the date of fumishing of the relevant
annual return, u,hichever is earlier, as the last date for
issuance of credit notes in respect of any supply made in a
financial year.

Clause 5.-

This clause seeks to amend sub-section (1) of section 37 of
the Gujarat Goods and Services Tax Act,2017 so as to
provide for prescribing conditions and restrictions for
furnishing the details of outward supply and the conditions
and resffictions as well as manner and time for
communication of the details of such outward supplies to
concerned recipients.

It further

to delete sub-section (2) and first
proviso to sub-section (l) so as to do away with two-way
communication process in refurn filing.
seeks

It

also seeks to amend sub-section (3) so as to
remove reference to unmatched details under section 42 or
section 43, as the said sections are proposed to be deleted,
and to provide for thirtieth day of November following the
end of the financial year or fumishing of the relevant
annual return, u,hichever is earlier, as the last date for
rectification of errors or omission in respect of details of
outward supplies furnished under sub-section (l).

It also seeks to insert sub-section (4) so as to
provide for tax period-wise sequential filing of details of
outward supplies under sub-section (1).
Clause 6.-

This clause seeks to substitute a new section for section 38
of the Gujarat Goods and Services Tax Act, 2017. Sub
section (l) seeks to provide for prescribing such other
supplies as well as the manner, time, conditions and
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communication of details of inward
supplies and input tax credit to the recipient by means of
an auto-generated statement and to do away with two-way
communication process in return filing.

restrictions

for

Sub-section (2) seeks to provide for the details of
inward supplies in respect of which input tax credit may

be availed and the details of supplies on which input tax
credit cannot be availed by the recipient.
Clause 7.-

This clause seeks to amend sub-section (5) of section 39 of
the Gujarat Goods and Services Tax Act,2017 so as to
provide that the flon-resident taxable person shall furnish
the return for a month within thirteen days after the end of
the month or within seven days after the last day of the
period of registration specified under sub-section (l) of
section 27, whichever is earlier.

It further seeks to substitute the first proviso to subsection (7) so as to provide an option to the persons
furnishing return under proviso to sub-section (l) to pay
either the self-assessed tax or an amount that mav be
prescribed.

It also seeks to amend sub-section (9) bV removing
reference of section 37 and section 38 and to amend the
proviso to said sub-section (9) so as to provide for thirtieth
day of November following the end of the financial year,
or the date of furnishing of the relevant annual retum,
whichever is earlier, as the last date for the rectification of
erors in the return furnished under section 39.

It

also seeks to amend sub-section (10) so as to
provide for furnishing of details of outward supplies of a
tax period under sub-section (1) of section 3i as a
condition for furnishing the return under section 39 for the
said tax period.
Clause 8.-

This clause seeks to substitute a new section for section 41
of the Gujarat Goods and Services Tax Act,2017 so as to
do away with the concept of "claim" of eligible input tax
credit on a "provisional" basis and to provide for availment
ofself-assessed input tax credit subject to such conditions
and restrictions as may be prescribed.
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Clause 9.-

This clause seeks to delete section 42 of the Gujarat Goods
and Services Tax Act, 2017 relating to matching, reversal
and reclaiming of input tax credit so as to do away with the
concept of "claim" of eligible input tax credit on a
"provisional" basis and subsequent matching, reversals
and reclaim of such credit. It fuither seeks to delete section
43 relating to matching, reversal and reclaim of reduction
in output tax liability so as to do away with two-way
communication process in return filing. It also seeks to
delete section 43A.

Clause 10.-

This clause seeks to amend sub-section (1) of section 47 of
the Gujarat Goods and Services Tax Act, 2017 so as to
provide for levy of late fee for delayed filing of return
under section 52 and to remove reference of section 38 as

there is no requirement of fumishing details of inward
supplies by the registered person under the said section 38.
Clause

II.-

This clause seeks to amend sub-section (2) of section 48 of
the Gujarat Goods and Services Tax Act,2017 so as to
remove reference to section 38 therefrom as there is no
requirement of furnishing details of inward supplies by the
registered person under the said section 38.

Clause 12.-

This clause seeks to amend sub-section (4) of section 49 of
the Gujarat Goods and Services Tax Act,2017 so as to
provide for prescribing restrictions for utilizing the amount
available in the electronic credit ledger.

It

also seeks to insert sub-section (12) so as to
provide for prescribing the maximum proportion of output
tax liability which may be discharged through the
electronic credit ledger.
Clause

13.-

This clause seeks to substitute a new sub-section for subsection (3) of section 50 of the Gujarat Goods and Services
Tax Act,2017, retrospectively, with effect from the 1't
J:oly,2077, so as to provide for levy of interest on input tax

credit wrongly availed and utilised, and to provide for
prescribing manner of calculation of interest in such cases.
Clause

14,-

This clause seeks to amend proviso to sub-section (6) of
section 52 of the Gujarat Goods and Services Tax Act,
2017 so as to provide for thirtieth day of November

l5

following the end of the financial year, or the date of
furnishing of the relevant annual return, whichever is
earlier, as the last date upto which the rectification of
errors shall be allowed in the statement furnished under
sub-section (4).

Clause

15.-

.

This clause seeks to amend proviso to sub-section (1) of
section 54 of the Gujarat Goods and Services Tax Act,
20 1 7 so as to explicitly provide that claim of refund of any
balance in the electronic cash ledger shall be made in such
form and manner as may be prescribed.

It further seeks to amend sub+ection (2) so as to
align it with sub-section (1) by providing time lirnit of two
years from the last day of the quarter in which the supply
was received for claiming refund of tax paid on inward
supplies of goods or services or both by the person
specified in the said sub-section.

It also seeks to amend sub-section (10) so as to
extend the scope of the said sub-section to all types of
refund claims.

It

also seeks to insert a new sub-clause (ba) in
clause (2) of Explanation in order to provide clarity
regarding the relevant date for filing reflrnd claim in
respect of supplies made to a Special Economic Zone
developer or a Special Economic Zone unit.
Clause

16,-

This clause seeks to amend notification number (GHN6yGST-2018/S.146(2)TH dated the 23'd January, 2018 to
notif, www.gst.gov.in, retrospectively, with effect from
22"d June,2017, as the Common Goods and Services Tax
Electronic Portal, for all functions provided under Gujarat
Goods and Services Tax Rules, 2017, save as otherwise
provided in the notification issued vide number (GHN121) GST-201915.146(3)TH, dated the 17th December,
2019.

Cluuse

17.-

This clause seeks to amend notification number (GIIN30)GST-2017/S.50. 54 & 56 (l)-TH dated the 30tr, June.
2017, so as to notifu rate of interest under sub-section (3)
of section 50 of the Gujarat Goods and Services Tax Act,
2017 as 18o2, retrospectively, with effect from the l't day
of July, 2017.

16

Clause

18.-

This clause seeks to provide retrospective exemption from
State tax in respect of supply of unintended waste
generated during the production of fish meal (falling under
heading 2301), except for fish oil, during the period from
the 1't day of July, 2017 upto the 30th day of September,
2019 (both days inclusive).

It further seeks to provide that no refund shall

be

made of the said tax which has already been collected.

Clause

19.- This clause seeks to give retrospective effect to the
notification of the Government of Gujarat, Finance
Deparrment No. (GHN-95)GST-2019/S.7(2X3)-TH dated
the 30ft September,2019 with effect from the 1,rday of
July, 2017.

It further seeks to provide that no refund shall

be

made of the State tax which has already been collected.

KANUBHAI DESAI,

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
Clause 3.-

Clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Gujarat

Goods and Services Tax Act, 2077 proposed to be
amended by this clause empowers the State Govemment
to prescribe by rules, the continuous tax periods for which

return has not been furrrished, which would make a
registration liable for cancellation, in respect of any
registered person, other than a person specified in clause
(b) thereof.
Clause 6.-

Sub-section (1)

of new section 38 of the Gujarat Goods

and Services Tax Acq 2017 proposed to be substituted by
this clause empowers the State Government to make rules

to specify other supplies as well as the manner, time,
conditions and restrictions for communication of details of
inward supplies and input tax credit to the recipient by
means of an auto-generated statement and to do away with
two-way communication process in return filing.
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Clause 8.-

41 of the Gujarat Goods and Services Tax Act,
2017 proposed to be substituted by this clause so as to do
away with the concept of "claim" of eligible input tax
credit on a "provisional" basis and to provide for availment
ofself-assessed input tax credit subject to such conditions
and restrictions as may be prescribed by the State

^Section

Government by rules.
Clause 12.-

New sub-section (12) of section 49 of the Gujarat Goods
and Services Tax A.ct. 2017 proposed to be inserted by this

clause empowers the State Government to make rules to

specify maximum proportion of output tax liability which
may be discharged through the electronic credit ledger.

Clause

13.-

Sub-section (3) of section 50 of the Gujarat Goods and
Services Tax Act, 2017 proposed to be substituted by this
clause so as to provide for levy of interest on input tax
credit wrongly availed and utilised, and to provide by rules
the manner of calculation of interest in such cases.

The matters in respect of which rules may be made or notifications

or order may be issued in accordance with the provisions of the Bill are
the matters of procedure and administrative facet, and as such, it is not
mentioned in the Memorandum of Delegated Legislation.

The delegation of legislative powers, as aforesaid, is necessary
and is of normal character.

Dated the 12th September, 2022

KANUBHAI DESAI.

ANNEXARE

EXTRACT FROM THE GUJARAT GOODS AND SERVICES
TAX ACT,2OI7.
( Guj. 25 of 2017)
Etigibitity and

16.

(1)

conditions
for taking
input tax
credit.

(2) (a) and

(b)

XXX

XXX

XXX

xxx

xxx

xxx

(c) subject to the provisions of section 41 or section 43A, the tax charged
in respect of such supply has been actually paid to the Government, either

in cash or through utilisation of input tax credit admissible in respect of
the said supply; and

(d)

xxx

xxx

xxx

(3)

xxx

xxx

xxx

(4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in
respect ofany invoice or debit note for supply ofgoods or services or both

after the due date of furnishing of the return under section 39 for the

month of September following the end of financial year to which such
invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return,
whichever is earlier.

Cancellation 29. (1)
or
suspension

of
registration.

xxx

xxx

xxx

(2) The proper officer may cancel the registration of a person from such
date, including any retrospective date, as he may deem

xxx

(a)
(b)

a person

fit, where,

xxx

xxx

paying tax under section 10 has not furnished returns for three

consecutive tax periods; or

(c) any registered person. other than a person specified in clause (b), has
not furnished returns for a continuous period of six months; or
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(d) and (e)

xxx

xxx

xxx

(3) to (6)

xxx

xxx

xxx

34. (1)

xxx

xxx

xxx

Credit and
debit notes.

(2) Any registered person who issues a credit note in relation to a supply
of goods or services or both shall declare the details of such credit note in
the return for the month during which such credit note has been issued but

not later than September following the end of the financial year in which
such supply was made, or the date

of furnishing of the relevant annual

return, whichever is earlier, and the tax liability shall be adjusted in such
manner as may be prescribed:

Provided that no reduction in output tax liability of the supplier
shall be permitted,

if the incidence of tax and interest on such supply has

been passed on to any other person.

(3) and (a)

xxx

xxx

xxx

Explonation. For the purposes of this Act, the expression "debit note"
shall include a supplementary invoice.

37.

(i)

Every registered person, other than an Input Service Distributor, a

non-resident taxable person and a person paying tax underthe provisions

of section 10 or section

5l or section 52, shall furnish,

electronically, in

such form and manner as may be prescribed, the details

of outward

supplies of goods or services or both effected during a tax period on or
before the tenth day of the month succeeding the said tax period and such
details shall be communicated to the recipient of the said supplies within
such time and in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to furnish
the details of outward supplies during the period from the eleventh day to
the fifteenth day of the month succeeding the tax period:

Furnishing
details of

outn'ard
supplies.
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Provided fuither that the Commissioner may, for reasons to be
recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing
such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided also that any extension of time limit notified by the
Commissioner

of central tax shall be deemed to be notified

bv the

Commissioner.

(2) Every registered person, who has been communicated the details
under sub-section (3) of section 38 or the details pertaining to inward
supplies of Input Service Distributor under sub-section (4) of section 38,
shall either accept or reject the details so communicated, on or before the
seventeenth day, but not before the fifteenth day, of the month succeeding

the tax period and the details furnished by him under sub-section (1) shall
stand amended accordingly.

(3) Every registered person, who has been communicated the details
under sub-section (3) of section 38 or the details pertaining to inward
supplies of Input Service Distributor under sub-section (a) of section 38,
shall either accept or reject the details so communicated, on or before the
seventeenth day, but not before the fifteenth day, of the month succeeding
the tax period and the details furnished by him under sub-section (1) shall
stand amended accordingly.
Furnishing
details of

inward
supplies.

38.

(I

) Every registered person, other than an Input Service Distributor or

a non-resident taxable person or a person

of section 10 or section
delete,

5

I or section

paying tax under the provisions

52, shall verify, r,alidate, modify or

if required, the details relating to outward supplies and credit or

debit notes communicated under sub-section (1) of section 37 to prepare
the details of his inward supplies and credit or debit notes and may include

therein, the details of inward supplies and credit or debit notes received

by him in respect of such supplies that have not been declared by the
supplier under sub-section (1) ofsection 37.
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(2) Every registered person, other than an Input Service Distributor or

a

non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions

of section 10 or section 51 or section 52, shall furnish, electronically, the
details of inward supplies of taxable goods or services or both, including

inward supplies of goods or services or both on which the tax is payable
on reverse charge basis under this Act and inward supplies of goods or
services or both taxable under the Integrated Goods and Services Tax Act

or on which integrated goods and services tax is payable under section

3

of the Customs Tariff Act, 1975, and credit or debit notes received in
respect ofsuch supplies during a tax period after the tenth day but on or

before the fifteenth day of the month succeeding the tax period in such
form and manner as may be prescribed:
Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded
in writing, by notification, extend the tirne limit for furnishing such details

for such class of taxable persons as may be specified therein:

'

Provided further that any extension of time limit notified by the

Commissioner

of central tax shall be deemed to be notified by

the

Commissioner.

(3) The details of supplies modified, deleted or included by the recipient
and fuinished under sub-section (2) shall be communicated to the supplier

concerned in such manner and within such time as may be prescribed.

(a) The details of supplies modified, deleted or included by the recipient
in the return furnished under sub-section (2) or sub-section (a) of section
39 shall be communicated to the supplier concerned in such manner and

within such time

as may be prescribed.

(5) Any registered person, who has furnished the details under sub-section

(2) for any tax period and which have remained unmatched under section
42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein,

rectify such error or omission in the tax period during which such error or
omission is noticed in such manner as may be prescribed. and shall pay

5l of 1975.
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the tax and interest,

if

any, in case there is a short payment of tax on

account of such error or omission, in the return to be fumished for such

tax period:
Provided that no rectification of error or omission in respect of the

details furnished under sub-section (2) shall be allowed after furnishing

of the return under section 39 for the month of September following the
end of the financial year to which such details pertain, or fumishing of the

relevant annual return, whichever is earlier.
Furnishing

of

39.

returns.

(I

xxx

) to (4;

xxx

xxx

(5) Every taxable person registered as an Input Service Distributor shall,
for every calendar month or part thereof, fumish, in such form and manner
as may be prescribed, a return, elecffonically,

within thirteen days after

the end of such month.

(6)

XXX

xxx

(7) Every registered person, who is required to furnish

xxx
a

retum under sub-

section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub- section (5), shall

pay to the Government the tax due as per such return not later than the
last date on which he is required to furnish such return.

"Provided that the Government may, on the recommendations of the
Council, notify certain classes of registered persons who shall pay to the
Govemment the tax due or part thereof as per the return on or before the
last date on which he is required to furnish such return, subject to such
conditions and safeguards as may be specified therein.";
(8)

xxx

xxx

xxx

(9) Subject to the provisions ofsections 37 and 38, ifany registered person
after furnishing a retum under sub-section (1) or sub-section (2) or subsection (3) or sub-section (4) or sub-section (5) discovers any omission or

incorrect paticulars therein, other than as a result

of scrutiny,

audit,
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inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify
such omission or incorrect particulars 35

"in such form and manner

as

may be prescribed", subject to payment of interest under this Act:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect
particulars shall be allowed after the due date for furnishing of return for

the rnonth of Septernber or second quarter following the end of the
financial year, or the actual date of fumishing of relevant annual retum,
whichever is earlier.
(10) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax

period

if

the return for any of the previous tax periods has not been

furnished by him.

41. (1) Every registered person shall, subject to such conditions and
restrictions as may be prescribed, be entitled to take the credit of eligible
input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited
on a provisional basis to his electronic credit ledger.

Claim of input
tax credit and
provisional
acceptance

thereof of
returns.

(2) The credit referred to in sub-section (1) shall be utilised only for
payment of self-assessed output tax as per the return referred to in the said
sub-section.

42.

(I)

The details of every inward supply fumished by

a

registered person

(hereafter in this section refered to as the "recipient") for a tax period

shall, in such manner and within such time as may be prescribed, be

Matching,
reversal and
reclaim of

input tax
credit.

matched-

(a) with the corresponding details of outward supply fumished by the
corresponding registered person (hereafter in this section referred to

as

the "supplier") in his valid return for the same tax period oI any preceding

tax period;
(b) with the integrated goods and services tax paid under section 3 of the
Customs Tariff Act,

197 5

in respect of goods imported by him; and

51 of1975.

(
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(c) for duplication of claims of input tax credit.

(2) The claim of input tax credit in respect of invoices or debit

notes

relating to inward supply that match with the details of corresponding
outward supply or with the integrated goods and services tax paid under
51 of1975.

section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 inrespect of goods imported by

him shall be finally accepted and such acceptance shall be communicated,
in such manner

as

may be prescribed, to the recipient.

(3) Where the input tax credit claimed by a recipient in respect of

an

inward supply is in excess of the tax declared by the supplier for the same
supply or the outward supply is not declared by the supplier in his valid
returns, the discrepancy shall be communicated to both such persons in
such manner as maybe prescribed.

(a) The duplication of claims of input tax credit shall be communicated to
the recipient in such manner as may be prescribed.

(5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated
under sub-section (3) and which is not rectified by the supplier in his valid
return forthe month in which discrepancy is communicated shall be added

to the output tax liability of the recipient, in such manner

as may be

prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the
discrepancy is communicated.

(6) The amount claimed as input tax credit that is found to be in excess on
account of duplication of claims shall be added to the output tax liability

of the recipient in his return for the month in which the duplication is
communicated.

(7) The recipient shall be eligible to reduce, from his output tax liability,
the amount added under sub-section (5), if the supplier declares the details

of the invoice or debit note in his valid retum within the time specified in
sub-section (9) ofsection 39.
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(8) A recipient in whose output tax liability any amount has been added
under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at
the rate specified under sub-section

(l) of section 50 on the amount so

added from the date of availing of credit

till the corresponding

additions

are made under the said sub-sections.

(9) Where any reduction in output tax liability is accepted under subsection (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the

recipient

by crediting the amount in the

corresponding head

of

his

electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:
Provided thal the amount of interest to be credited in any case shall

not exceed the amount of interest paid by the supplier.
(10) The amount reduced from the output tax liability in contravention of
the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability

of the recipient in his return for the month in which such contravention
takes place and such recipient shall be liable to pay interest on the amount
so added at the rate specified in sub-section (3) ofsection 50.

43. (1) The details of every

credit note relating to outward supply

furnished by a registered person (hereafter in this section referred to
the "supplier") for

a

as

tax period shall, in such manner and within such time

as may be prescribed, be matched -

(a) with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by
the corresponding registered person (hereafter in this section referred to
as the "recipient") in his valid return for the same tax period or any
subsequent tax period; and

(b) for duplication of claims for reduction in output tax liability.

(2) The claim for reduction in output tax liabiliry by the supplier that
matches with the corresponding reduction in the claim for input tax credit

by the recipient shall be finally accepted and communicated, in
manner as may be prescribed, to the supplier.

such

l\{atching,
reversal and
reclaim of

reduction in
output tax
liability'

I
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(3) Where the reduction of output tax liability in respect of outward
supplies exceeds the corresponding reduction in the claim for input tax
credit or the corresponding credit note is not declared by the recipient in

his valid returns, the discrepancy shall be communicated to both such
persons in such manner as may be prescribed.

(a) The duplication of claims for reduction in output tax liability shall be
communicated to the supplier in such manner as may be prescribed.

(5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated
under sub-section (3) and which is not rectified by the recipient in his
valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be
added to the output tax

liability of the supplier, in such manner

as may be

prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the
discrepancy is communicated.

(6) The amount in respect of any reduction in output tax liability that is
found to be on account of duplication of claims shall be added to the
output tax liability of the supplier in his return for the month in which
such duplication is communicated.

(7) The supplier shall be eligible to reduce, from his output tax liability,
the amount added under sub-section (5)

ifthe recipient declares the details

of the credit note in his valid return within the time specified in

sub-

section (9) ofsection 39.

(8) A supplier in whose output tax liability any amount has been added
under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at

the rate specified under sub-section

(l) of section 50 in respect

of the

amount so added from the date of such claim for reduction in the output

tax liability till the corresponding additions are made under the said subsections.

(9) Where any reduction in output tax liability is accepted under subsection (7). the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the

supplier

by crediting the amount in the corresponding head of

electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:

his
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Provided that the amount of interest to be credited in any case shall

not exceed the amount of interest paid by the recipient.

(10) The amount reduced from output tax liability in contravention of the
provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of
the supplier in his return for the month in which such contravention takes

place and such supplier shall be liable to pay interest on the amount so
added at the rate specified in sub-section (3) ofsection 50.

43A. (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section
16, section 37 or section 38, every registered person shall in the returns

furnished under sub-section (1) of section 39 verify, validate, modify or
delete the details of supplies furnished by the suppliers.

(2) Notwithstanding anything contained in seetion 41, section 42 or
section 43, the procedure for availing of input tax credit by the recipient
and verification thereof shall be such as may be prescribed,

(3) The procedure for furnishing the details of outward supplies by the
supplier on the common portal, for the purposes of availing input lax
credit by the recipient shall be such as may be prescribed.

(a) The procedure for availing input tax credit in respect of outward
supplies not furnished under sub-section (3) shall be such as may be
prescribed and such procedure may include the maximum amount of the

input tax credit which can be so availed, not exceeding twenty per cent,

of the input tax credit available, on the basis of details furnished by the
suppliers under the said sub-section.

(5) The amount of tax specified in the outward supplies for which the
details have been furnished by the supplier under sub-section (3) shall be
deemed to be the tax payable by him under the provisions of the Act.

Procedure for

furnishing
return and
availing input
tax credit
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(6) The supplier and the recipient of a supply shall be jointly and severally
liable to pay tax or to pay the input tax credit availed, as the case may be,

in relation to outward supplies for which the details have been furnished
under sub-section (3) or sub-section (4) but return thereofhas not been
furnished.

(7) For the purposes of sub-section (6), the recovery shall be made in such

manner as may be prescribed and such procedure may provide for non-

recovery of an amount of tax or input tax credit wrongly availed not
exceeding one thousand rupees.

(8) The procedure, safeguards and threshold of the tax amount in relation

to outward supplies, the details of which can be furnished under subsection (3) bV a registered person,(a) within six months of taking registration;

(b) who has defaulted in payrnent of tax and where such default

has

continued for more than two months from the due date of payment of such
defaulted amount, shall be such as may be prescribed.
Levy of late
fee.

47. (1) Any registered person who fails to fumish the details of outward

or inward supplies required under section 37 or section 38 or returns
required under section 39 or section 45 bythe due date shall pay a late fee

of one hundred rupees for every dayduring which such failure continues
subject to a maximum amount of five thousand rupees.

Goods and
services tax

(2)

xxx

xxx

XXX

48. (1)

xxx

xxx

xxx

practitioners.

(2) A registered person may authorise an approved goods and services tax
practitioner to furnish the details of outward supplies under section 37,

the details of inward supplies under section 38 and the return under
section 39 or section 44 or section 45 "and to perform such other
functions" in such manner as may be prescribed.
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xxx

(3)
49.

(1) xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Payment of
tax. interest,
penalt-v and

(2) The input tax credit as self-assessed in the return ofa registered person

other amounts,

shall be credited to his electronic credit ledger, in accordance with
"section 4i or section 43 A", to be maintained in such manner as may be
prescribed.

xxx

xxx

xxx

(3)

(a) The ambunt available in the electronic credit ledger may be used for

making any payment towards output tax under this Act or.under the
Integrated Goods and Services Tax Act in such manner and subject to
such conditions and

(s) to (1 1)

s0. (1) and

(3) A

(2)

within such time

as may be prescribed'

xxx

xxx

xxx

xxx

XXX

xxx

taxable person who makes an undue or excess claim of input tax

Interest.on
delayed

payment of
tax.

credit under sub-section (10) of section 42 or undue or excess reduction
in output tax liability under sub-section (10) of section 43, shall pay

interest on such undue or excess claim or on such undue or excess
reduction,
cent.,

aS

aS

the case may be, at such rate not exceeding twenty-four per

may be notified by the Government on the recommendations of

the Council.

s2. (1) to

(6)

If

(s)

xxx

XXX

xxx

any operator after furnishing a statement under sub-section (4)

discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a

result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax
authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the
statement to be fumished for the month during which such omission or

incorrect particulars are noticed, subject
specified in sub-section

(l) of section 50:

to paynent of

interest,

as

Collection of
tax at source.
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Provided that no such rectification of any omission or incorrect
particulars shall be allowed after the due date for furnishing of statement
for the month of September following the end of the financial year or the
actual date of fumishing of the relevant annual statement, whichever is
earlier.

(7) to (1a)
Refund of tax.

54.

(I

xxx

xxx

xxx

) Any person claiming refund of any tax and interest,

if any, paid on

such tax or any other amount paid by him, may make an application before

the expiry of two years from the relevant date in such form and manner
as may be prescribed:

Provided that a registered person, claiming refund of any balance

in the electronic cash ledger in accordance with the provisions. of subsection (6) of section 49, may claim such refund in the return furnished
under section 39 in such manner as may be prescribed'

(2)

A

specialized agency

of the United Nations Organization or

any

Multilateral Financial Institution and Organization notified under the
46 of 1947.

united Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, Consulate or
Embassy of foreign countries or any other person or class of persons, as

notified under section 55, entitled to a refund of tax paid by it on inward
supplies of goods or services or both, may make an application for such

refund, in such form and manner as may be prescribed, before the expiry

of six months from the last day of the quartel in which such supply was
received.
(3) to (e)

(10)

xxx

xxx

xxx

Where any refund is due under sub-section (3) to a registered

person who has defaulted in furnishing any return or who is required to

pay any tax, interest or penalty, which has not been stayed by any court,

Tribunal or Appellate Authority by the specified date, the proper officer
may

31

(a) withhold payment of refund due until the said person has furnished the

return or paid the tax, interest or penalty, as the case may be;
(b) deduct from the refund due, any tax, interest, penalty, fee or any other
amount which the taxable person is liable to pay but which remains unpaid
under this Act or under the existing law.

Explanatior.. For the purposes

of this

sub-section,

the

expression

"specified date" shall mean the last date for filing an appeal under this

Act.
(11) to

(1a)

xxx

xxx

xxx

Explanation.' For the purposes of this section, -

(i)

"refund" include5 refund of tax paid on zero-rated supplies of goods

or services or both or on inputs or input services used in making such
zero-rated supplies, or refund of tax on the supply of goods regarded

as

deemed exports, or refund of unutilised input tax credit as provided under

sub-section (3).

(2) "relevant date" means

-

(a) in the case of goods exported out of India where a refund of tax paid

is available in respect of goods themselves oro as the case may be,'the
inputs or input services used in such goods,-

(i) if the goods are exported by

sea

or air, the date on which the ship or

the aircraft in which such goods are loaded, leaves India; or

(ii) if the goods are exported by land, the date on which such goods

pass

the frontier; or

(iii) if the goods

are exported by post, the date of despatch

bf goods by

the Post Office concerned to a place outside India;

(b) in the case of supply of goods regarded as deemed exports where a
refund of tax paid is available in respect of the goods, the date on which
the return relating to such deemed exports is furnished;

(c) in the case of services exported out of India where

a

refund of tax paid

is available in respect of services themselves or, as the case may be, the
inputs or input services used in such services, the date of-

(i) receipt of payment in convertible foreign exchange, 44,,or in Indian
rupees wherever permitted by the Reserve Bank

supply

of India" where the

of services had been cornpleted prior to the receipt of such

payment; or

(ii) issue of invoice, where payment for the services had

been received in

advance prior to the date of issue of the invoice;

(d) in case where the tax becomes refundable as a

consequence

of

judgment, decree, order or direction of the Appellate Authority, Appellate

Tribunal or any court, the date of communication of such judgment,
decree, order or direction;

(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under sub-section
(3), the end of the financial year in which such claim for refund arises;

(f) in the case where tax is paid provisionally under this Act or the rules
made thereunder, the date of adjustment of tax after the final assessment

thereof;

(g) in the case of a person, other than the supplier, the date of receipt of
goods or services or both by such person; and

(h) in any other case, the date of payment of tax.
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