
GUJARAT BILL NO. 25 OF  2017. 

 

THE GUJARAT GOODS AND SERVICES 

TAX BILL, 2017. 
 

A  BILL 

 

to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of 

goods or services or both and the matters connected therewith or 

incidental thereto. 

 
સન ૨૦૧૭ન ું  ગ જરાત  વિધેયક  ક્રમાુંક : ૨૫ . 

 
ગ જરાત માલ અને સેિા િેરા વિધેયક, ર૦૧૭. 

 
રાજયાુંતર્ગત માલ અથિા સેિા અથિા તે બુંને પરૂા પાડિાના સુંબુંધમાું િેરો લિેા અને 
િસલૂ કરિા અથિા તેની સાથ ેસુંકળાયેલી અથિા તેને આન ષુંગર્ક બાબતો માટેની 

જોર્િાઈ કરિા બાબત વિધેયક. 
 

આથી, ભારતના ગણરાજ્ યના અડસઠમા વર્ષમાાં નીચેનો અધિધનયમ કરવામાાં 
આવે છેેઃ- 

 

પ્રકરણ ૧ 
પ્રારું ગિક 

 

૧. (૧) આ અધિધનયમ ગજુરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ, ર૦૧૭ 
કહવેાશે. 

 
 (૨) તે સમગ્ર ગજુરાતને લાગ ુપડે છે. 
  

(૩) તે, રાજય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, નક્કી કરે તેવી તારીખે 
અમલમાાં આવશેેઃ 

 
પરાંત ુઆ અધિધનયમની જુદી જુદી જોગવાઈઓ માટે જુદી જુદી તારીખો 

નક્કી કરી શકાશે અને આ અધિધનયમના આરાંભને લગતી એવી જોગવાઈના 

ટૂુંકી સુંજ્ઞા, 
વ્યાપ્તત અને 
આરુંિ. 
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કોઈ સાંદભષનો અથષ તે જોગવાઈના અમલમાાં આવવાના સાંદભષ તરીકે કરવો 
જોઈશે.  

 

૨. આ અધિધનયમમાાં, સાંદભષથી અન્ યથા અપે્ષિતત ન હોય, તો- 
 

 (૧) “દાવાયોગ્ય હક’’નો ધમલકત તબદીલી અધિધનયમ,૧૮૮૨ની કલમ ૩માાં 
તેનો જે અથષ કરવામાાં આવ્યો છે તે જ અથષ થશે; 

 
(૨) ‘‘માલ પહોંચાડવાનુાં સરનામુાં’’ એટલે માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને 

પહોંચાડવા માટેનુાં, રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતએ કાઢી આપેલા વેરા 
ભરધતયા પર દશાષવેલુાં, આવા માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને 
લેનારનુાં સરનામુાં; 

 

(૩) ‘‘રેકડષ પરનુાં સરનામુાં’’ એટલે પરુવઠાકારના રેકડષમાાં ઉપલભ્ય હોય તેવુાં, 
લેનારનુાં સરનામુાં; 

 

(૪) ‘‘ન્યાયધનણષય સત્તાધિકારી (ચકુાદો આપનાર અધિકારી)’’ એટલે આ 
અધિધનયમ હઠેળ કોઈ હુકમ કરવા અથવા ધનણષય આપવા માટે 
ધનમાયેલા અથવા અધિકૃત કરેલા કોઈ સત્તાધિકારી, પણ તેમાાં કધમશનર, 
ફેરતપાસ સત્તાઅધિકારી, એડવાન્સ રૂ્લિંગ માટેના સત્તાધિકારી, 
એડવાન્સ રૂ્લિંગ માટેના અપીલ સત્તાધિકારી (એપેલેટ અધિકારી), 
અપીલ સત્તાધિકારી (એપેલેટ અધિકારી) અને અપીલ (એપેલેટ) 
ટ્રિબ્યનુલનો સમાવેશ થતો નથી; 

 

(૫) ‘‘એજન્ટ’’ એટલે બીજી કોઈ વ્યક્તત વતી માલ અથવા સેવા અથવા તે 
બાંને પરૂી પાડવાનો અથવા લેવાનો િાંિો કરતી કોઈ વ્યક્તત અને તેમાાં 
આડધતયા, દલાલ, કધમશન એજન્ટ, અહષધશયા, ડેલ કે્રડર એજન્ટ 
(ખરીદારની સધ્િરના એજન્ટ), હરાજી કરનાર અથવા બીજા કોઈ 
વેપારી એજન્ટનો સમાવેશ થાય છે; 

 

(૬) ‘‘એકાંદર ટનષઓવર’’ એટલે (કોઈ વ્યક્તત દ્વારા જેના પર ધવપરીત ચાર્જ 

(reverse charge)ને આિારે વેરો ભરવાપાત્ર થતો હોય તેવા આવક-
પરુવઠા (inward supplies)નુાં મલૂ્ય બાદ કરતા) તમામ વેરાપાત્ર 

વ્ યાખ્ યા. 
 

સન ૧૮૮૨નો 
૪થો.  
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પરુવઠાનુાં, મકુ્તત આપેલા પરુવઠા (exempt supplies)નુાં, માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બાંનેના ધનકાસનુાં અને સરખા કાયમી ખાતા નાંબર 
િરાવતી વ્યક્તતઓના રાજ્યની અંદરના પરુવઠાનુાં, અ્ખલ ભારત 
િોરણે ગણતરી કરવાનુાં એકાંદર મલૂ્ય, પણ તેમાાં કેન્રીય વેરા, રાજ્ય 
વેરા, સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર વેરા, સાંક્લત વેરા અને ઉપકરનો સમાવેશ થતો 
નથી; 

 

(૭) ‘‘ખેડતૂ’’ એટલે- 

 (ક) પોતાના શ્રમ દ્વારા, અથવા 
 (ખ) કુટુાંબના શ્રમ દ્વારા, અથવા 

(ગ) રોકડ અથવા વસ્ત ુ સ્વરૂપે વેતન ચકૂવીને, નોકર (સેવક) દ્વારા 
અથવા અંગત દેખરેખ હઠેળ અથવા કુટુાંબના કોઈ સભ્યની 
અંગત દેખરેખ હઠેળ, ભાડે રાખેલા મજૂર દ્વારા જમીનની ખેતી 
કરતી કોઈ વ્યક્તત અથવા તેવુાં ટ્રહિંદુ અધવભતત કુટુાંબ; 

 

(૮) ‘‘અપીલ સત્તાધિકારી (એપેલેટ ઓથોટ્રરટી)’’ એટલે અપીલની સનુાવણી 
કરવા માટે ધનમાયેલા અથવા અધિકૃત કરાયેલા અને કલમ ૧૦૭માાં 
ઉલ્લેખ કરેલા સત્તાઅધિકારી; 

 

(૯) ‘‘અપીલ (એપેલેટ) ટ્રિબ્યનુલ’’ એટલે કલમ ૧૦૯માાં ઉલ્લેખેલુાં સેવા વેરા  
અપીલ ટ્રિબ્યનુલ; 

 

(૧૦) ‘‘ધનયત ટ્રદવસ’’ એટલે આ અધિધનયમની જોગવાઈઓ જે તારીખે 
અમલમાાં આવશે તે તારીખ; 

 

(૧૧) ‘‘આકારણી’’ એટલે આ અધિધનયમ હઠેળ વેરા જવાબદારી નક્કી કરવી 
અને તેમાાં સ્વ-આકારણી, ફેર-આકારણી, કામચલાઉ આકારણી, સા્ંષિતપ્ત 
આકારણી અને યથાબદુ્ધિ આકારણીનો સમાવેશ થાય છે; 

 

(૧૨) ‘‘સાંલગ્ન ઉદ્યોગ-સાહસ’’નો, આવક-વેરા અધિધનયમ, ૧૯૬૧ની કલમ ૯૨-
ક-માાં તેનો જે અથષ કરવામાાં આવ્યો છે તે જ અથષ થશે;  

 

(૧૩) ‘‘ઓટ્રડટ’’ એટલે જાહરે કરેલા ટનષઓવર, ચકૂવેલા વેરા, દાવો કરેલા 
ટ્રરફાંડ અને મેળવેલા ઈનપટુ વેરા શાખની યથાથષતા અંગે ખરાઈ કરવા 

સન ૧૯૬૧નો 
૪૩મો. 
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માટે અને આ અધિધનયમ અને તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઈ 
અનસુાર તેણે કરેલી પતૂષતાનુાં મલૂ્યાાંકન કરવા માટે, આ અધિધનયમ 
અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા 
બીજા કોઈ કાયદા હઠેળ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા ધનભાવવામાાં 
આવતા અથવા પરૂા પાડવામાાં આવતા રેકડષ, પત્રકો અને બીજા 
દસ્તાવેજોની તપાસ; 

 

(૧૪) ‘‘અધિકૃત બેંક’’ એટલે વેરો અથવા આ અધિધનયમ હઠેળ ભરવાપાત્ર 
બીજી કોઈ રકમ વસલૂ કરવા માટે, કેન્ર સરકારે અધિકૃત કરેલી બેંક 
અથવા બેંકની શાખા; 

 

(૧૫) ‘‘અધિકૃત પ્રધતધનધિ’’ એટલે કલમ ૧૧૬ હઠેળ ઉલ્લેખ્યા પ્રમાણેના 
પ્રધતધનધિ; 

 

(૧૬) ‘‘બોડષ’’ એટલે કેન્રીય મહસેલૂ-બોડષ અધિધનયમ, ૧૯૬૩ હઠેળ રચાયેલુાં 
કેન્રીય આબકારી અને જકાત બોડષ;  

 

(૧૭) ‘‘િાંિા’’માાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છેેઃ- 

 

 (ક) નાણાકીય લાભ માટે હોય કે ન હોય તેવો કોઈ વ્યાપાર, 
વા્ણજ્ય, ઉત્પાદન પ્રટ્રક્રયા, િાંિો-રોજગાર, વ્યવસાય, ઉદ્યોગ-
સાહસ, હોડ (wager) અથવા તેના જેવી બીજી કોઈ પ્રવધૃત્ત; 

 

 (ખ) પેટા-ખાંડ (ક) સાથે સાંકળાયેલી અથવા તેના આનરુ્ા્ંગક અથવા 
તેને સાંલગ્ન કોઈ પ્રવધૃત્ત અથવા લેવડદેવડ; 

 

 (ગ) પેટા-ખાંડ (ક)ના સ્વરૂપની કોઈ પ્રવધૃત્ત અથવા લેવડદેવડ, પછી 
આવી લેવડદેવડનુાં પ્રમાણ, તેની સાંખ્યા (frequency), તેનુાં 
સાતત્ય અથવા તેની ધનયધમતતા હોય કે ન હોય; 

 

 (ઘ) િાંિો શરૂ કરવા અથવા બાંિ કરવા સાથે સાંકળાયેલા કેધપટલ 
ગડુ્ઝ (મડૂીગત માલ) અને સેવા સટ્રહતના માલનો પરુવઠો 
અથવા તેનુાં સ ાંપાદન; 

 

સન ૧૯૬3નો 
૫૪મો. 
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 (ચ) તલબ, એસોધસએશન, માંડળી અથવા આવા કોઈ માંડળ દ્વારા 
પોતાના સભ્યોને (ફાળા અથવા બીજા કોઈ અવેજને બદલે) 
સધુવિા અથવા લાભો પરૂા પાડવા; 

 

 (છ) અવેજને બદલે, કોઈ જગ્યામાાં વ્યક્તતઓનો પ્રવેશ; 

 

 (જ) કોઈ હોદ્દો િરાવનાર તરીકે કોઈ વ્યક્તતએ, પોતાના વ્યાપાર, 
િાંિા અથવા વ્યવસાયની પ્રગધત  દરધમયાન અપનાવેલી હોય 
તેવી તેના દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવતી સેવા; 

 

 (ઝ) કોઈ રેસ તલબ દ્વારા, આવી તલબમાાંના બકુ મેકરને, 
ટોટલાઈઝેટર અથવા લાઈસન્સ સ્વરૂપે આપવામાાં આવતી સેવા; 

 

 (ટ) કેન્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર અથવા કોઈ સ્થાધનક સત્તામાંડળ જેમાાં 
જાહરે સત્તામાંડળ તરીકે રોકાયેલ હોય તેવી તેમના દ્વારા હાથ 
િરવામાાં આવતી કોઈ પ્રવધૃત્ત અથવા લેવડદેવડ;  

 

(૧૮) ‘‘વેપાર કાયષષેિતત્ર (business vertical)’’ એટલે કોઈ વ્યક્તતગત માલ 
અથવા સેવા પરૂી પાડવાની અથવા સાંબાંધિત માલ અથવા સેવા જૂથમાાં 
પરૂી પાડવાની કામગીરીમાાં રોકાયેલુાં હોય તેવુાં ઉદ્યોગ-સાહસનુાં ધવધશષ્ટ 
ઘટક, કે જે બીજા વેપાર કાયષષેિતત્રના જોખમ અને મળતર કરતાાં જુદા 
પ્રકારના જોખમ અને મળતરને અિીન હોય. 

 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ ખાંડના હતેઓુ માટે, માલ અથવા સેવા સાંબાંધિત છે કે કેમ તે 
નક્કી કરવા માટે ધવચારણામાાં લેવાની બાબતોમાાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ 
થાય છેેઃ-  

 

(ક) માલ અથવા સેવાનો પ્રકાર; 

 

(ખ) ઉત્પાદનની પ્રટ્રક્રયાનો પ્રકાર; 

 

(ગ) માલ અથવા સેવાના ગ્રાહકોનો પ્રકાર અથવા તેનો વગષ; 
 

(ઘ) માલનુાં ધવતરણ કરવા માટે અથવા સેવા પરૂી પાડવા માટે 
વપરાતી પિધત; 
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(ચ) બેંટ્રકિંગ, વીમા અથવા જાહરે ઉપયો્ગતાની સેવા સટ્રહત (જ્યાાં 
પણ લાગ ુપડતા હોય ત્યાાં તેવા) ધનયમનકારી માળખાનો પ્રકાર; 

 

 (૧૯) ‘‘કેધપટલ ગડુ્ઝ (મડૂીગત માલ)’’ એટલે ઈનપટુ વેરા શાખનો દાવો 
કરતી વ્યક્તતના ટ્રહસાબના ચોપડામાાં જે માલની ટ્રકિંમતનુાં મડૂીમાાં રૂપાાંતર 
કરવામાાં આવ્યુાં હોય અને િાંિો આગળ વિારવામાાં જેનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવ્યો હોય અથવા ઉપયોગ કરવા િાયુું હોય તેવો માલ; 

 

 (૨૦) ‘‘પ્રાસા્ંગક વેરાપાત્ર વ્યક્તત’’ એટલે િાંિાની પ્રગધત દરધમયાન, જ્યાાં 
પોતાના િાંિાનુાં કોઇપણ ધનયત સ્થળ આવેલુાં ન હોય તેવા વેરાપાત્ર 
પ્રદેશમાાં, મખુ્ય એજન્ટ તરીકે અથવા બીજી કોઈ હધેસયતથી, પ્રસાંગોપાત, 
માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂા પાડવા સટ્રહતની લેવડદેવડ 
કરતી હોય તેવી વ્યક્તત; 

 

 (૨૧) ‘‘કેન્રીય વેરો’’ એટલે કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ 
૯ હઠેળ લેવામાાં આવતો કેન્રીય માલ અને સેવા વેરો; 

 

 (૨૨) ‘‘ઉપકર’’નો, માલ અને સેવા વેરા (રાજ્યોને વળતર આપવા) બાબત 
અધિધનયમમાાં તેનો જે અથષ કરવામાાં આવ્યો છે તે જ અથષ થશે; 

 

 (૨૩) ‘‘ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ’’ એટલે ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ અધિધનયમ, ૧૯૪૯ની 
કલમ ૨-ની પેટા-કલમ (૧)ના ખાંડ (ખ)માાં વ્યાખ્યા કયાષ પ્રમાણેના 
ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ; 

 

 (૨૪) ‘‘કધમશનર’’ એટલે કલમ ૩ હઠેળ ધનમાયેલા રાજ્ય વેરા કધમશનર અને 
તેમાાં કલમ ૩ હઠેળ ધનમાયેલા રાજ્ય વેરાના મખુ્ ય કધમશનર અથવા 
અગ્ર વેરા કધમશનરનો સમાવેશ થાય છે; 

 

 (૨૫) ‘‘બોડષના કધમશનર’’ એટલે કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની 
કલમ ૧૬૮માાં ઉલ્લેખેલા કધમશનર; 

 

 (૨૬) ‘‘કોમન (સામાન્ય) પોટષલ’’ એટલે કલમ ૧૪૬માાં ઉલ્લેખેલ સામાન્ય 
માલ અને સેવા વેરા ઈલેતિોધનક પોટષલ; 

 

સન ૧૯૪૯નો 
૩૮મો. 
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 (૨૭) ‘‘કામકાજના સામાન્ય ટ્રદવસો’’ એટલે કેન્ર સરકાર અથવા ગજુરાત 
સરકારે રાજપધત્રત રજા તરીકે જાહરે કરેલા ન હોય તેવા ક્રમશેઃ આવતા 
ટ્રદવસો; 

 

 (૨૮) ‘‘કાંપની સેકે્રટરી’’ એટલે કાંપની સેકે્રટરી અધિધનયમ, ૧૯૮૦ની કલમ ૨-ની 
પેટા-કલમ (૧)ના ખાંડ (ગ)માાં વ્યાખ્યા કયાષ પ્રમાણેના કાંપની સેકે્રટરી;  

 

 (૨૯) ‘‘સષિતમ સત્તાધિકારી’’ એટલે સરકાર જાહરે કરે તેવા સત્તાધિકારી; 
 

 (૩૦) ‘‘સાંયતુત પરુવઠો’’ એટલે િાંિાના સામાન્ય ક્રમમાાં, સામાન્ય રીતે જેને 
એક બીજા સાથે જોડીને, પેક કરીને પરૂા પાડવામાાં આવતા હોય તેવા, 
માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના અથવા તેના કોઈ સાંયોજનના, 
વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ લેનારને કરેલા બે અથવા વધ ુ વેરાપાત્ર 
પરુવઠાવાળો પરુવઠો, જેમાાંનો એક મખુ્ય પરુવઠો હોય છે; 

 

 ઉદાહરણઃ માલને પેક કરીને વીમા સાથે તેની હરેફેર કરવામાાં આવે, ત્યારે 
માલનો પરુવઠો, પેટ્રકિંગની સામગ્રી, હરેફેર અને વીમો એ સાંયતુત પરુવઠો છે અને 
માલનો પરુવઠો એ મખુ્ય પરુવઠો છે.  

 

 (૩૧) માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના પરુવઠાના સાંબાંિમાાં ‘‘અવેજ’’માાં, 
નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છેેઃ- 

 

 (ક) માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના પરુવઠાના સાંબાંિમાાં, તેની 
સામેના પ્રધતભાવમાાં (સામેની પ્રધતટ્રક્રયા તરીકે) અથવા તેના 
પ્રલોભન માટે, (પરુવઠો) લેનાર અથવા બીજી કોઈ વ્યક્તતએ, 
નાણાકીય સ્વરૂપે અથવા અન્યથા કરેલી અથવા કરવાની હોય 
તેવી કોઈ ચકુવણી પણ તેમાાં કેન્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા આપવામાાં આવતી કોઈ સબધસડી (સહાયકી)નો સમાવેશ 
થશે નટ્રહ; 

 

 (ખ) માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના પરુવઠાના સાંબાંિમાાં, તેની 
સામેના પ્રધતભાવમાાં (સામેની પ્રધતટ્રક્રયા તરીકે) અથવા તેના 
પ્રલોભન માટે, (પરુવઠો) લેનાર અથવા બીજી કોઈ વ્યક્તતએ, 
કરેલા કોઈ કૃત્ય માટેનુાં અથવા કોઈ કૃત્ય બાંિ કરવા માટેનુાં 

સન ૧૯૮૦નો 
૫૬મો. 
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નાણાકીય મલૂ્ય પણ તેમાાં કેન્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા આપવામાાં આવતી કોઈ સબધસડીનો સમાવેશ થશે નટ્રહેઃ 

 

   પરાંત ુપરુવઠાકાર, માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના 
પરુવઠાના સાંબાંિમાાં આપવામાાં આવતી અનામત રકમને, સદરહ ુ
પરુવઠા માટેના અવેજ તરીકે ગણવા માટેની અરજી કરે તે ધસવાય, 
સદરહુ અનામત રકમને, આવા પરુવઠા માટે કરવામાાં આવેલી ચકુવણી 
તરીકે ગણવી જોઈશે નટ્રહ; 

 

 (૩૨) ‘‘માલનો ધનરાંતર પરુવઠો’’ એટલે કોઈ કરાર હઠેળ, વાયર, કેબલ, 
પાઈપલાઈન અથવા બીજી નળી (નીક)ના માધ્યમથી અથવા તેવા 
માધ્યમ ધસવાય, સતત અથવા આવધતિત િોરણે, પરૂા પાડવામાાં આવતા 
અથવા પરૂા પાડવાનુાં કબલૂ કરવામાાં આવ્યુાં હોય તેવા અને જેના માટે 
પરુવઠાકાર, (પરુવઠો) લેનારને ધનયધમત િોરણે અથવા સમયાાંતરે 
ભરધતયુાં મોકલતા હોય તેવા માલનો પરુવઠો અને તેમાાં સરકાર, 
જાહરેનામાથી ધનટ્રદિષ્ટ કરે તેવી શરતોને અિીન હોય તેવા માલના 
પરુવઠાનો સમાવેશ થાય છે; 

 

 (૩૩) ‘‘સેવાનો ધનરાંતર પરુવઠો’’ એટલે કોઈ કરાર હઠેળ, સમયાાંતરે ચકુવણી 
કરવાની જવાબદારી હોય તેવી, ત્રણ મટ્રહનાથી વધનુી મદુત માટે, સતત 
અથવા આવધતિત િોરણે, પરૂી પાડવામાાં આવતી અથવા પરૂી પાડવાનુાં 
કબલૂ કરવામાાં આવ્યુાં હોય તેવી સેવાનો પરુવઠો અને તેમાાં સરકાર, 
જાહરેનામાથી ધનટ્રદિષ્ટ કરે તેવી શરતોને અિીન હોય તેવી સેવાનો 
સમાવેશ થાય છે; 

 

 (૩૪) ‘‘વાહન’’માાં, કોઈ વહાણ, ધવમાન અને વાહનનો સમાવેશ થાય છે; 

 

 (૩૫) ‘‘કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ’’ એટલે કોસ્ટ અને વકષસ એકાઉન્ટન્ટ અધિધનયમ, 

૧૯૫૯-ની કલમ ૨-ની પેટા-કલમ (૧)ના ખાંડ (ગ)માાં વ્યાખ્યા કયાષ 
પ્રમાણેના કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ; 

 

 (૩૬) ‘‘કાઉક્ન્સલ’’ એટલે સાંધવિાનના અનચુ્છેદ ૨૭૯-ક હઠેળ સ્થપાયેલી માલ 
અને સેવા વેરા કાઉક્ન્સલ; 

 

સન ૧૯૫૯નો 
૨૩મો. 
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 (૩૭) ‘‘જમા નોંિ’’ એટલે કલમ ૩૪-ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તતએ કાઢી આપેલો દસ્તાવેજ; 

 

 (૩૮) ‘‘ઉિાર નોંિ’’ એટલે કલમ ૩૪-ની પેટા-કલમ (૩) હઠેળ રજજસ્ટર 
થયેલી વ્યક્તતએ કાઢી આપેલો દસ્તાવેજ; 

 

 (૩૯) ‘‘માની લીિેલો ધનકાસ’’ એટલે કલમ ૧૪૭ હઠેળ જાહરે કરવામાાં આવે 
તેવો માલનો પરુવઠો; 

 

 (૪૦) ‘‘મકુરર સત્તાધિકારી’’ એટલે કધમશનર દ્વારા જાહરે કરવામાાં આવે તેવા 
સત્તાધિકારી; 

 

 (૪૧) ‘‘દસ્તાવેજ’’માાં, કોઈપણ પ્રકારના લે્ખત અથવા મટુ્રરત રેકડષનો અને 
ઈન્ફરમેશન ટેતનોલોજી અધિધનયમ, ૨૦૦૦ની કલમ ૨-ના ખાંડ (બ)માાં 
વ્યાખ્યા કયાષ પ્રમાણેના ઈલેતિોધનક રેકડષનો સમાવેશ થાય છે; 

 

 (૪૨) ભારતમાાં ઉત્પાટ્રદત થયેલા અને ધનકાસ કરાયેલા કોઈ માલના સાંબાંિમાાં 
‘‘પરત વેરો’’ એટલે આયાત કરેલ કોઈ ઈનપટુ અથવા આવા માલની 
બનાવટમાાં વપરાયેલા કોઈ આંતટ્રરક ઈનપટુ અથવા ઈનપટુ સેવા પર 
લેવાપાત્ર શલુ્ક, વેરા અથવા ઉપકર પર આપવામાાં આવતુાં ટ્રરબેટ 
(વળતર); 

 

 (૪૩) ‘‘ઈલેતિોધનક રોકડ ખાતાવહી’’ એટલે કલમ ૪૯ની પેટા-કલમ (૧)માાં 
ઉલ્લેખેલ ઈલેતિોધનક રોકડ ખાતાવહી; 

 

 (૪૪) ‘‘ઈલેતિોધનક વા્ણજ્ય’’ એટલે ટ્રડજજટલ અથવા ઈલેતિોધનક નેટવકષ પર, 
ટ્રડજજટલ પેદાશ સટ્રહત માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂા પાડવા; 

 

 (૪૫) ‘‘ઈલેતિોધનક વા્ણજ્ય ઓપરેટર’’ એટલે ઈલેતિોધનક વા્ણજ્ય માટે 
ટ્રડજજટલ અથવા ઈલેતિોધનક સધુવિા અથવા પ્લેટફોમષની મા્લકી 
િરાવતી અથવા તેનુાં સ ાંચાલન કરતી અથવા તેનો વહીવટ કરતી કોઇ 
વ્યક્તત; 

 

સન ૨૦૦૦નો 
૨૧મો. 
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 (૪૬) ‘‘ઈલેતિોધનક જમા ખાતાવહી’’ એટલે કલમ ૪૯ની પેટા-કલમ (૨)માાં 
ઉલ્લેખેલ ઈલેતિોધનક જમા ખાતાવહી; 

 

 (૪૭) ‘‘મકુ્તત આપેલો પરુવઠા (exempt supplies)’’ એટલે જેનો વેરાનો દર 
શનૂ્ય હોય અથવા સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૧ 
અથવા કલમ ૬ હઠેળ જેને સપણૂષત: વેરામાાંથી મકુ્તત આપી શકાય તેવા 
કોઈ માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેનો પરુવઠો અને તેમાાં ્બન-
વેરાપાત્ર પરુવઠાનો સમાવેશ થાય છે; 

 

 (૪૮) ‘‘ધવદ્યમાન કાયદો’’ એટલે આ અધિધનયમના આરાંભ પહલેાાં, માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બાંને પરનો શલુ્ક અથવા વેરો લેવાને અને તેને વસલૂ 
કરવાને (ઉઘરાવવાને) લગતા, ધવિાનમાંડળ અથવા  એવા કાયદા, 
જાહરેનામા, હુકમ, ધનયમ અથવા ધવધનયમ કરવાની સત્તા િરાવતા 
સત્તાધિકારી અથવા વ્યક્તત દ્વારા કરવામાાં અથવા તૈયાર કરવામાાં 
આવેલ કોઈ કાયદો, જાહરેનામુાં, હુકમ, ધનયમ અથવા ધવધનયમ; 

 

 (૪૯) ‘‘કુટુાંબ’’ એટલે,- 

 

 (૧) કોઈ વ્યક્તતના પધત/પત્ની અને બાળકો, અને 

 (૨) કોઈ વ્યક્તત પર સાંપણૂષ અથવા મખુ્યત્વે આધશ્રત હોય તેવા 
સદરહુ વ્યક્તતના માતા-ધપતા, દાદા-દાદી, ભાઈઓ અને બહનેો; 

 

 (૫૦) ‘‘િાંિાનુાં ધનયત સ્થળ’’ એટલે સેવા પરૂી પાડવા માટે અથવા તેની 
પોતાની જરૂટ્રરયાત માટે સેવા મેળવવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, 
માનવ અને ટેકધનકલ સાિનોના સાંદભષમા કાયમી અને યોગ્ય માળખુાં 
િરાવત ુાં હોય તેવુાં (િાંિાના રજજસ્ટર થયેલા સ્થળ ધસવાયનુાં) કોઈ સ્થળ; 

 

 (૫૧) ‘‘ફાંડ’’ એટલે કલમ ૫૭ હઠેળ સ્થપાયેલુાં ગ્રાહક કલ્યાણ ફાંડ; 

 

 (૫૨) ‘‘માલ’’ એટલે નાણાાં અને જામીનગીરી ધસવાયની દરેક પ્રકારની જ ાંગમ 
ધમલકત, પણ તેમાાં દાવાપાત્ર હક, ધવકસતા પાક અને પરુવઠો પરૂો 
પાડતા પહલેાાં અથવા પરુવઠાના કરાર હઠેળ (જમીનથી) અલગ કરવાનુાં 
કબલૂ કરવામાાં આવ્યુાં હોય તેવા ઘાસચારા અને જમીન સાથે જોડાયેલી 
અથવા જમીનનો ભાગ બનતી વસ્તઓુ; 
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 (૫૩) ‘‘સરકાર’’ એટલે ગજુરાત સરકાર; 

 

(૫૪) ‘‘માલ અને સેવા વેરા (રાજ્યોને વળતર આપવા) બાબત અધિધનયમ’’ 
એટલે માલ અને સેવા વેરા (રાજ્યોને વળતર આપવા) બાબત 
અધિધનયમ, ૨૦૧૭; 

 

 (૫૫) ‘‘માલ અને સેવા વેરા વ્યવસાયી’’ એટલે કલમ ૪૮ હઠેળ એવા 
વ્યવસાયી તરીકે કાયષ કરવા માટે માન્ય કરવામાાં આવેલ તેવી કોઇ 
વ્યક્તત; 

 

 (૫૬) ‘‘ભારત’’ એટલે સાંધવિાનના અનચુ્છેદ ૧-માાં ઉલ્લેખેલ ભારતનો સાંઘ 
રાજ્યષેિતત્ર, તેનો પ્રાદેધશક જળધવસ્તાર, આવા જળધવસ્તાર નીચેની 
જમીન અને ભગૂભષ સ્તર, ખાંડીય સમરુતળપટ્ટી, પ્રાદેધશક જળધવસ્તાર, 
ખાંડીય સમરુતળપટ્ટી, સવુાાંગ આધથિક ષેિતત્ર અને અન્ય દટ્રરયાઈ ષેિતત્ર 
અધિધનયમ, ૧૯૭૬ હઠેળના સવુાાંગ આધથિક ષેિતત્ર અથવા બીજા કોઈ 
દટ્રરયાઈ ષેિતત્ર અને તેના સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર અને પ્રાદેધશક જળધવસ્તાર 
ઉપરનો હવાઈ ધવસ્તાર; 

 

 (૫૭) ‘‘સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ’’ એટલે સાંક્લત માલ અને 
સેવા વેરા અધિધનયમ, ૨૦૧૭; 

 

 (૫૮) ‘‘સાંક્લત વેરો’’ એટલે સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ 
લેવામાાં આવતો સાંક્લત માલ અને સેવા વેરો; 

 

 (૫૯) ‘‘ઈનપટુ’’ એટલે િાંિાની પ્રગધત દરધમયાન પરુવઠાકાર દ્વારા વાપરવામાાં 
આવતો અથવા વાપરવા િાયુું હોય તેવો કેધપટલ ગડુ્ઝ ધસવાયનો કોઈ 
માલ;  

 

 (૬૦) ‘‘ઈનપટુ સેવા’’ એટલે િાંિાની પ્રગધત દરધમયાન પરુવઠાકાર દ્વારા 
વાપરવામાાં આવતી અથવા વાપરવા િાયુું હોય તેવી કોઈ સેવા; 

 

 (૬૧) ‘‘ઈનપટુ સેવા ધવતરણકતાષ’’ એટલે ઈનપટુ સેવા મળ્યા બદલ કલમ ૩૧ 
હઠેળ કાઢી આપવામાાં આવેલ વેરા ભરધતયા સ્વીકારે અને માલ અથવા 

સન ૧૯૭૬નો 
૮૦મો. 
 

સન ૨૦૧૭નો 
૧૫મો. 
 

સન ૨૦૧૭નો 
૧૫મો. 
 

સન ૨૦૧૭નો 
૧૫મો. 
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સેવા અથવા તે બાંનેના પરુવઠાકારની કચેરીનો હોય તે જ કાયમી ખાતા 
નાંબર િરાવતા વેરાપાત્રમાલ અથવા સેવાના પરુવઠાકારને, સદરહુ 
સેવા પર ચકૂવેલ કેન્રીય વેરા, રાજ્ય વેરા, સાંક્લત વેરા અથવા સાંઘ 
રાજ્યષેિતત્ર વેરાની શાખનુાં ધવતરણ કરવાના હતે ુમાટે, ઠરાવેલો દસ્તાવેજ 
કાઢી આપે તેવા માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના પરુવઠાકારની 
કચેરી; 

 

 (૬૨) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતના સાંબાંિમાાં ‘‘ઈનપટુ વેરો’’ એટલે માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બાંનેના તેને પરૂા પડાયેલ પરુવઠા ઉપર લેવામાાં 
આવતો કેન્રીય વેરો, રાજ્ય વેરો, સાંક્લત વેરો અથવા સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર 
વેરો અને તેમાાં નીચેના વેરાનો સમાવેશ થાય છે- 

 

 (ક) માલની આયાત પર લેવામાાં આવતો સાંક્લત માલ અને સેવા 
વેરો; 

 

 (ખ) કલમ ૯-ની પેટા-કલમો (૩) અને (૪)ની જોગવાઈઓ હઠેળ 
ભરવાપાત્ર વેરો; 

 

 (ગ) સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૫-ની પેટા-
કલમો (૩) અને (૪)ની જોગવાઈઓ હઠેળ ભરવાપાત્ર વેરો; 
અથવા 

 

 (ઘ) કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૯ની પેટા-
કલમો (૩) અને (૪)ની જોગવાઈઓ હઠેળ ભરવાપાત્ર વેરો, 

 

 પણ તેમાાં પતાવટ-વેરા (composition levy) હઠેળ ચકૂવેલા વેરાનો 
સમાવેશ થતો નથી. 

 

 (૬૩) ‘‘ઈનપટુ વેરા શાખ’’ એટલે ઈનપટુ વેરાની શાખ; 

 

 (૬૪) ‘‘માલના રાજ્યાાંતગષત પરુવઠા’’નો, સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમની કલમ ૮-માાં તેનો જે અથષ કરવામાાં આવ્યો છે તે જ અથષ 
થશે; 
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 (૬૫) ‘‘સેવાના રાજ્યાાંતગષત પરુવઠા’’નો, સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમની કલમ ૮-માાં તેનો જે અથષ કરવામાાં આવ્યો છે તે જ અથષ 
થશે; 

 

 (૬૬) ‘‘ભરધતયુાં’’ અથવા ‘‘વેરા ભરધતયુાં’’ એટલે કલમ ૩૧-માાં ઉલ્લેખેલ વેરા 
ભરધતયુાં; 

 

 (૬૭) કોઈ વ્યક્તતના સાંબાંિમાાં ‘‘આવક-પરુવઠો (inward supplies)’’ એટલે 
અવેજથી અથવા અવેજ વગર, ખરીદીથી, સાંપાદન કરીને અથવા બીજા 
કોઈ માધ્યમથી, માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને મેળવવા; 

 

 (૬૮) ‘‘છૂટક કામ (જોબ વકષ)’’ એટલે રજજસ્ટર થયેલી બીજી વ્યક્તતની 
મા્લકીના માલ પર કોઈ વ્યક્તત દ્વારા કરવામાાં આવતી કોઈ ટ્રક્રયા 
અથવા પ્રટ્રક્રયા અને ‘‘છૂટક કામદાર (જોબ વકષ કરનાર)’’નો અથષ 
તદનસુાર કરવામાાં આવશે; 

 

 (૬૯) ‘‘સ્થાધનક સત્તામાંડળ’’ એટલે- 

 

 (ક) સાંધવિાનના અનચુ્છેદ ૨૪૩ના ખાંડ (ઘ)માાં વ્યાખ્યા કયાષ 
પ્રમાણેની પાંચાયત; 

 

 (ખ) સાંધવિાનના અનચુ્છેદ ૨૪૩-િ-ના ખાંડ (ચ)માાં વ્યાખ્યા કયાષ 
પ્રમાણેની નગરપા્લકા; 

 

 (ગ) નગરપા્લકા સધમધત, જજલ્લા પટ્રરર્દ, જજલ્લા બોડષ અને કેન્ર 
સરકાર અથવા કોઈ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નગરપા્લકા અથવા 
સ્થાધનક ફાંડનુાં ધનયાંત્રણ અને સાંચાલન જેને સોંપવામાાં આવેલ 
હોય અથવા જે તેને કાયદેસર રીતે હકદાર હોય તેવુાં બીજુ ાં કોઈ 
સત્તામાંડળ; 

 

 (ઘ) કેન્ટોનમેન્ટ અધિધનયમ, ૨૦૦૬ની કલમ ૩માાં વ્યાખ્યા કયાષ 
પ્રમાણેનુાં કેન્ટોનમેન્ટ બોડષ ; 

 

સન ૨૦૦૬નો 
૪૧મો. 
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 (ચ) સાંધવિાનની છઠ્ઠી અનસુ ૂ્ચ હઠેળ રચાયેલી પ્રાદેધશક કાઉક્ન્સલ 
અથવા જજલ્લા કાઉક્ન્સલ; 

 

 (છ) સાંધવિાનના અનચુ્છેદ ૩૭૧ હઠેળ રચાયેલુાં ધવકાસ બોડષ; અથવા 
 

 (જ) સાંધવિાનના અનચુ્છેદ ૩૭૧ક હઠેળ રચાયેલી પ્રાદેધશક કાઉક્ન્સલ; 

 

 (૭૦) ‘‘સેવા લેનારનુાં સ્થળ’’ એટલે- 

 

 (ક) જેના માટે રજજસ્િેશન કરાવવામાાં આવ્યુાં હોય તેવી િાંિાની 
જગ્યાએ પરુવઠો મેળવવામાાં આવે, ત્યારે િાંિાની તેવી જગ્યાનુાં 
સ્થળ; 

 

 (ખ) જેના માટે રજજસ્િેશન કરાવવામાાં આવ્યુાં હોય તેવી િાંિાની જગ્યા 
ધસવાયની જગ્યાએ (િાંિાના બીજા કોઈ ધનયત સ્થળે) પરુવઠો 
મેળવવામાાં આવે, ત્યારે િાંિાનુાં એવુાં ધનયત સ્થળ; 

 

 (ગ) િાંિાની જગ્યા હોય કે િાંિાનુાં ધનયત સ્થળ હોય તેવા એક કરતાાં 
વધ ુ ધનયત સ્થળોએ પરુવઠો મેળવવામાાં આવે, ત્યારે પરુવઠો 
મેળવવા માટે મોટાભાગે પ્રત્યષિત રીતે સાંબાંધિત હોય તેવુાં ધનયત 
સ્થળ; અને  

 

 (ઘ) આવી જગ્યાઓ ન હોય, ત્યારે સેવા લેનારના સામાન્ય રહઠેાણનુાં 
સ્થળ; 

 

 (૭૧) ‘‘સેવા પરૂી પાડનારનુાં સ્થળ’’ એટલે- 

 

 (ક) જેના માટે રજજસ્િેશન કરાવવામાાં આવ્યુાં હોય તેવી િાંિાની 
જગ્યાએથી સેવા પરૂી પાડવામાાં આવે, ત્યારે િાંિાની આવી 
જગ્યાનુાં સ્થળ; 

 

 (ખ) જેના માટે રજજસ્િેશન કરાવવામાાં આવ્યુાં હોય તેવી િાંિાની જગ્યા 
ધસવાયની જગ્યાએથી (િાંિાના બીજા કોઈ ધનયત સ્થળેથી) સેવા 
પરૂી પાડવામાાં આવે, ત્યારે િાંિાનુાં એવુાં ધનયત સ્થળ; 
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 (ગ) િાંિાની જગ્યા હોય કે િાંિાનુાં ધનયત સ્થળ હોય તેવા એક કરતાાં 
વધ ુ ધનયત સ્થળોએથી સેવા પરૂી પાડવામાાં આવે, ત્યારે સેવા 
પરૂી પાડવા સાથે મોટાભાગે પ્રત્યષિત રીતે સાંબાંધિત હોય તેવુાં 
ધનયત સ્થળ; અને  

 

 (ઘ) આવી જગ્યાઓ ન હોય, ત્યારે સેવા પરૂી પાડનારના સામાન્ય 
રહઠેાણનુાં સ્થળ; 

 

 (૭૨) ‘‘ઉત્પાદન’’ એટલે જે પ્રટ્રક્રયાને પટ્રરણામે ચોક્કસ નામ, સ્વરૂપ અને 
ઉપયોગ િરાવતી નવી બનાવટ ઉત્પન્ન થાય તેવી, કાચા માલ અથવા 
ઈનપટુની કોઈપણ રીતે કરવામાાં આવતી પ્રટ્રક્રયા અને ‘‘ઉત્પાદક’’ એ 
શબ્દનો તદનસુાર અથષ કરવામાાં આવશે; 

 

 (૭૩) ‘‘બજાર-મલૂ્ય’’ એટલે પરુવઠો લેનાર અને પરૂો પાડનાર એકબીજા સાથે 
સાંબિ િરાવતા ન હોય, ત્યારે સમાન પ્રકાર અને ગણુવત્તાવાળા માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બાંને, એક જ સમયે અથવા તે સમયની 
આસપાસના સમયે અને એક જ વા્ણજ્ય સ્તરે મેળવવા માટે, પરુવઠો 
લેનારે ચકૂવવાની થતી હોય તેવી પરેૂપરૂી રકમ; 

 

 (૭૪) ‘‘ધમશ્ર પરુવઠો’’ એટલે કોઈ વેરાપાત્ર વ્યક્તત દ્વારા, એક જ ટ્રકિંમતે પરૂા 
પાડવામાાં આવતા, માલ અથવા સેવા અથવા એકબીજા સાથેના 
સાંયોજનથી તૈયાર કરવામાાં આવેલા તેના કોઈ ધમશ્રણ (સાંયોજન)ના, 
સાંયતુત પરુવઠો ન હોય તેવા, બે અથવા વધ ુવ્યક્તતગત પરુવઠા; 

 

 ઉદાહરણઃ કેનમાાં ભરેલા ખોરાક, મીઠાઈ, ચોકલેટ, કેક, સકૂા મેવા, વાયધુમશ્ર 
પીણાાં અને ફળોના રસનુાં પેકેજ એક જ ટ્રકિંમતે પરુૂાં પાડવામાાં આવે, ત્યારે તે ધમશ્ર 
પરુવઠો ગણાય છે. આ વસ્તઓુ પૈકીની દરેક વસ્ત ુઅલગથી પરૂી પાડી શકાય છે અને 
તે બીજી કોઈ વસ્ત ુપર આિાટ્રરત નથી. જો આ વસ્તઓુ અલગ અલગ પરૂી પાડવામાાં 
આવે, તો તે ધમશ્ર પરુવઠો ગણાશે નટ્રહ. 
 

 (૭૫) ‘‘નાણાાં’’ એટલે કોઈ જવાબદારીની ચકુવણી કરવા માટે અવેજ તરીકે 
વપરાતા અથવા બીજા અંટ્રકત મલૂ્યનો ભારતીય કાયદેસર ચલણમાાં 
ધવધનમય કરવા માટે વપરાતા ભારતીય કાયદેસર ચલણ અથવા કોઈ 
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ધવદેશી ચલણ, ચેક, પ્રોધમસરી નોટ, ધવધનમયપત્ર, શાખ-પત્ર, ડ્રાફ્ટ, 
ચકુવણી હુકમ, પ્રવાસી ચેક, મની ઓડષર, પોસ્ટલ અથવા ઈલેતિોધનક 
ભરણુાં અથવા ટ્રરઝવષ બેંક ઓફ ઈન્ન્ડયાએ માન્ય કરેલા બીજા કોઈ ખત, 
પણ તેના ધસક્કાધવર્યક ચલણ માટે િરાવવામાાં આવેલ કોઈ ચલણનો 
તેમાાં સમાવેશ થતો નથી; 

 

 (૭૬) ‘‘મોટર વાહન’’નો, મોટર વાહન અધિધનયમ,૧૯૮૮ની કલમ ૨-ના ખાંડ 
(૨૮)માાં તેનો જે અથષ કરવામાાં આવ્યો છે તે જ અથષ થશે;  

 

 (૭૭) ‘‘્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર વ્યક્તત’’ એટલે મખુ્ય મા્લક (ધપ્રક્ન્સપાલ) 
તરીકે અથવા એજન્ટ તરીકે અથવા બીજી કોઈ હધેસયતથી, માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બાંને પરૂી પાડવા સટ્રહતની લેવડદેવડ પ્રસાંગોપાત કરતી 
હોય પણ જેના િાંિાનુાં કોઇપણ ધનયત સ્થળ અથવા રહઠેાણ ભારતમાાં 
આવેલુાં ન હોય તેવી કોઈ વ્યક્તત; 

 

 (૭૮) ‘‘્બન-વેરાપાત્ર પરુવઠો’’ એટલે આ અધિધનયમ હઠેળ અથવા સાંક્લત 
માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ વેરાને પાત્ર ન હોય તેવો માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બાંનેનો પરુવઠો; 

 

 (૭૯) ‘‘્બન-વેરાપાત્ર પ્રદેશ’’ એટલે વેરાપાત્ર પ્રદેશની બહાર આવેલો પ્રદેશ; 

 

 (૮૦) ‘‘જાહરેનામુાં’’ એટલે રાજપત્રમાાં પ્રધસિ થયેલુાં જાહરેનામુાં અને ‘જાહરે 
કરવુાં’ અને ‘જાહરે કરેલુાં’ એ શબ્દપ્રયોગોનો તદનસુાર અથષ કરવામાાં 
આવશે; 

 

 (૮૧) ‘‘બીજા પ્રદેશો’’માાં, રાજ્યની બહાર આવેલા અને ખાંડ (૧૧૪)ના પેટા-ખાંડો 
(ક) થી (ચ)માાં ઉલ્લેખેલા પ્રદેશો ધસવાયના પ્રદેશોનો સમાવેશ થાય છે; 

 

 (૮૨) વેરાપાત્ર વ્યક્તતના સાંબાંિમાાં ‘‘ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરો’’ એટલે, 
વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ અથવા તેના એજન્ટે તૈયાર કરેલા માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બાંનેના વેરાપાત્ર પરુવઠા પર, આ અધિધનયમ હઠેળ લેવાપાત્ર 
વેરો, પણ ધવપરીત ચાર્જ (reverse charge)ને આિારે તેણે ભરવાપાત્ર 
વેરાનો તેમાાં સમાવેશ થતો નથી; 

 

સન ૧૯૮૮નો 
૫૯મો. 
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 (૮૩) વેરાપાત્ર વ્યક્તતના સાંબાંિમાાં ‘‘જાવક પરુવઠો (outward supply)’’ એટલે 
આવી વ્યક્તત દ્વારા િાંિાની પ્રગધત દરધમયાન, વેચાણ, તબદીલી, 
વસ્તધુવધનમય, ધવધનમય, લાઈસન્સ, ભાડા, ભાડાપટા અથવા ધનકાલથી 
અથવા બીજી કોઈ પિધતથી, કરવામાાં આવેલો અથવા કરવાનુાં કબલૂ 
કરવામાાં આવ્યુાં હોય તેવો, માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેનો પરુવઠો; 

 

 (૮૪) ‘‘વ્યક્તત’’માાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે- 

 

 (ક) વ્યક્તત; 

 

 (ખ) ટ્રહન્દુ અધવભતત કુટુાંબ; 

 

 (ગ) કાંપની; 
 

 (ઘ) પેઢી; 
 

 (ચ) મયાષટ્રદત જવાબદારી ભાગીદારી; 
 

 (છ) ભારતમાાં અથવા ભારત બહાર આવેલુાં, સાંસ્થાધપત હોય કે ન 
હોય તેવુાં, વ્યક્તતઓનુાં એસોધસએશન અથવા વ્યક્તતઓનુાં મ ાંડળ; 

 

 (જ) કોઈ કેન્રીય અધિધનયમ, રાજ્ય અધિધનયમ અથવા પ્રાાંતીય 
અધિધનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેલુાં કોઈ કોપોરેશન અથવા 
કાંપની અધિધનયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૨-ના ખાંડ (૪૫)માાં વ્યાખ્યા 
કયાષ પ્રમાણેની સરકારી કાંપની; 

 
 (ઝ) ભારતની બહારના કોઈ દેશના કાયદાથી અથવા તે હઠેળ 

સાંસ્થાધપત થયેલુાં કોઈ સાંસ્થાધપત માંડળ; 

 

 (ટ) સહકારી માંડળીને લગતા કોઈ કાયદા હઠેળ રજજસ્ટર થયેલી 
સહકારી માંડળી; 

 

 (ઠ) સ્થાધનક સત્તામાંડળ; 

 

 (ડ) કેન્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકાર; 

 

સન ૨૦૧૩નો 
૧૮મો. 
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 (ઢ) માંડળી રજજસ્િેશન અધિધનયમ, ૧૮૬૦ હઠેળ વ્યાખ્યા કયાષ 
પ્રમાણેની માંડળી;  

 

 (ત) િસ્ટ; અને 

 

 (થ) ઉપર જણાવેલી કષિતા પૈકી કોઈપણ કષિતામાાં ન આવતી હોય તેવી 
દરેક કૃધત્રમ કાનનૂી વ્યક્તત; 

 

 (૮૫) ‘‘િાંિાના સ્થળ’’માાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે- 

 

 (ક) સામાન્ય રીતે જ્યાાંથી િાંિો ચલાવવામાાં આવતો હોય તે સ્થળ 
અને તેમાાં વખાર, ગોદામ અથવા વેરાપાત્ર વ્યક્તત જ્યાાં પોતાના 
માલનો સાંગ્રહ કરતો હોય અથવા માલ અથવા સેવા અથવા તે 
બાંને મેળવતો હોય તેવા બીજા કોઈ સ્થળનો સમાવેશ થાય છે; 

અથવા  

 

 (ખ) વેરાપાત્ર વ્યક્તત જે સ્થળે પોતાના ટ્રહસાબના ચોપડા ધનભાવતો 
હોય તે સ્થળ; અથવા  

 

 (ગ) વેરાપાત્ર વ્યક્તત, જે સ્થળે એજન્ટ મારફત િાંિામાાં રોકાયેલી હોય 
તેવુાં ગમે તે નામે ઓળખાત ુાં સ્થળ; 

 

 (૮૬) ‘‘માલ પરૂો પાડવાનુાં સ્થળ’’ એટલે સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમના પ્રકરણ ૫-માાં ઉલ્લેખ્યા પ્રમાણેનુાં માલ પરૂો પાડવાનુાં 
સ્થળ; 

 

 (૮૭) ‘‘ઠરાવેલુાં’’ એટલે કાઉક્ન્સલની ભલામણો ઉપરથી આ અધિધનયમ હઠેળ 
કરેલા ધનયમોથી ઠરાવેલુાં; 

 

 (૮૮) ‘‘મખુ્ય મા્લક (ધપ્રક્ન્સપાલ)’’ એટલે જે વ્યક્તત વતી એજન્ટ, માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂા પાડવાનો અથવા મેળવવાનો િાંિો 
કરતો હોય તે વ્યક્તત; 

 

 (૮૯) ‘‘િાંિાનુાં મખુ્ય સ્થળ’’ એટલે રજજસ્િેશનના પ્રમાણપત્રમાાં િાંિાના મખુ્ય 
સ્થળ તરીકે ધનટ્રદિષ્ટ કરેલુાં િ ાંિાનુાં સ્થળ; 

સન ૧૮૬0નો 
૨૧મો. 
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 (૯૦) ‘‘મખુ્ય પરુવઠો’’ એટલે સાંયતુત પરુવઠાનો મખુ્ય ભાગ હોય અને તે 
સાંયતુત પરુવઠાનો ભાગ બનતા બીજા કોઈ પરુવઠા જેને આનરુ્ા્ંગક હોય 
તેવો માલ અથવા સેવાનો પરુવઠો; 

 

 (૯૧) આ અધિધનયમ હઠેળ કરવાના કોઈ કાયષના સાંબાંિમાાં ‘‘યોગ્ય અધિકારી’’ 
એટલે કધમશનર અથવા કધમશનરે જેને તે કાયષ સોંપેલ હોય તેવા રાજ્ય 
વેરા અધિકારી; 

 

 (૯૨) ‘‘ધત્રમાસ’’ એટલે કેલેન્ડર વર્ષના માચષ, જૂન, સપ્ટેમ્બર અને ટ્રડસેમ્બર 
મટ્રહનાના છેલ્લા ટ્રદવસે પરૂી થતી, લાગલાગટ ત્રણ કેલેન્ડર મટ્રહનાની 
મદુત; 

 

 (૯૩) માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને ‘‘લેનાર’’ એટલે- 

 

 (ક) માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂી પાડવા બદલ અવેજ 
ચકૂવવાપાત્ર હોય, ત્યારે તે અવેજ ચકૂવવા માટે જવાબદાર હોય 
તે વ્યક્તત; 

 

 (ખ) માલ પરૂો પાડવા બદલ કોઈપણ અવેજ ચકૂવવાપાત્ર ન હોય, 
ત્યારે જે વ્યક્તતને માલ મોકલવામાાં આવે અથવા ઉપલભ્ય 
કરવામાાં આવે તે અથવા જે વ્યક્તતને માલનો કબજો આપવામાાં 
આવે અથવા માલ ઉપયોગ માટે આપવામાાં આવે અથવા 
ઉપલભ્ય કરવામાાં આવે તે વ્યક્તત; અને  

 

 (ગ) સેવા પરૂી પાડવા બદલ કોઈપણ અવેજ ચકૂવવાપાત્ર ન હોય, 
ત્યારે જે વ્યક્તતને સેવા આપવામાાં આવે તે વ્યક્તત, 

 

અને જેને માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂા પાડવામાાં આવેલ હોય 
તેવી વ્યક્તતના કોઈ ઉલ્લેખનો અથષ, પરુવઠો લેનારના ઉલ્લેખ તરીકે 
કરવો જોઈશે અને તેમાાં માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને લેનાર વતી, 
તે તરીકે કાયષ કરતા એજન્ટનો સમાવેશ થશે; 
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 (૯૪) ‘‘રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત’’ એટલે કલમ ૨૫ હઠેળ રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તત, પણ તેમાાં યધુનક આઈડેન્ન્ટટી નાંબર (unique identity number) 

િરાવતી હોય તેવી વ્યક્તતનો સમાવેશ થતો નથી; 
 

 (૯૫) ‘‘ધવધનયમો’’ એટલે કાઉક્ન્સલની ભલામણ ઉપરથી આ અધિધનયમ હઠેળ 
સરકારે કરેલા ધવધનયમો; 

 

 (૯૬) માલના સાંબાંિમાાં ‘‘ખસેડવો’’ એટલે- 

 

 (ક) માલના પરુવઠાકાર દ્વારા અથવા આવા પરુવઠાકાર વતી કાયષ 
કરતી બીજી કોઈ વ્યક્તત દ્વારા ટ્રડ્લવરી માટે માલ મોકલવો; 
અથવા 

 

 (ખ) માલ લેનાર દ્વારા અથવા આવા લેનાર વતી કાયષ કરતી બીજી 
કોઈ વ્યક્તત દ્વારા માલ સ્વીકારવો (મેળવવો); 

 

 (૯૭) ‘‘પત્રક’’ એટલે આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોથી અથવા 
તે હઠેળ ઠરાવેલુાં અથવા અન્યથા પરુૂાં પાડવુાં જરૂરી હોય તેવુાં કોઈ પત્રક; 

 

 (૯૮) ‘‘ધવપરીત ચાર્જ (reverse charge)’’ એટલે સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમની કલમ ૯-ની પેટા-કલમ (૩) અથવા પેટા-કલમ (૪) 
અથવા કલમ ૫-ની પેટા-કલમ (૩) અથવા પેટા-કલમ (૪) હઠેળ માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના પરુવઠાકારને બદલે, માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બાંનેનો પરુવઠો લેનાર દ્વારા વેરો ચકૂવવાની જવાબદારી; 

 

 (૯૯) ‘‘ફેરતપાસ સત્તાધિકારી’’ એટલે કલમ ૧૦૮માાં ઉલ્લેખેલા ધનણષય અથવા 
હુકમોની ફેરતપાસ માટે ધનમાયેલા અથવા અધિકૃત કરેલા સત્તાધિકારી; 

 

 (૧૦૦) ‘‘અનસુ ૂ્ચ’’ એટલે આ અધિધનયમ સાથે જોડેલી અનસુ ૂ્ચ;                                                

 

 (૧૦૧) ‘‘ધસક્યટુ્રરટી’’નો, ધસક્યટુ્રરટી સોદા (ધનયમન) અધિધનયમ, ૧૯૫૬-ની કલમ 
૨-ના ખાંડ (ઝ)માાં, તેનો જે અથષ કરવામાાં આવ્યો છે તે જ અથષ થશે;  

 

 (૧૦૨) ‘‘સેવા’’ એટલે માલ, નાણાાં અને ધસક્યટુ્રરટી ધસવાયની ગમે તે વસ્ત ુપણ 
તેમાાં નાણાાંના ઉપયોગને લગતી અથવા જેના માટે અલગથી અવેજ 

સન ૧૯૫૬નો 
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લેવામાાં આવતો હોય તેવા, રોકડથી અથવા બીજી કોઈ પિધતથી એક 
સ્વરૂપ, ચલણ અથવા અંટ્રકત મલૂ્યમાાંથી બીજા સ્વરૂપ, ચલણ અથવા 
અંટ્રકત મલૂ્યમાાં નાણાાંના રૂપાાંતરને લગતી પ્રવધૃત્તઓનો સમાવેશ થાય 
છે;  

 

 (૧૦૩) ‘‘રાજ્ય’’ એટલે ગજુરાત રાજ્ય; 

 

 (૧૦૪) ‘‘રાજ્ય વેરો’’ એટલે આ અધિધનયમ હઠેળ લેવામાાં આવતો વેરો; 
 

(૧૦૫) માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના સાંબાંિમાાં ‘‘પરુવઠાકાર’’ એટલે 
સદરહુ માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂી પાડનાર વ્યક્તત અને 
તેમાાં પરૂા પાડવામાાં આવેલા માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના 
સાંબાંિમાાં આવા પરુવઠાકાર વતી તે તરીકે કાયષ કરતા એજન્ટનો 
સમાવેશ થશે; 

 

(૧૦૬) ‘‘વેરા મદુત’’ એટલે જે મદુત માટે પત્રક ભરવાનુાં હોય તે મદુત; 

 

(૧૦૭) ‘‘વેરાપાત્ર વ્યક્તત’’ એટલે કલમ ૨૨ અથવા કલમ ૨૪ હઠેળ રજજસ્ટર 
થયેલી અથવા રજજસ્ટર થવાને પાત્ર વ્યક્તત; 

 

(૧૦૮) ‘‘વેરાપાત્ર પરુવઠો’’ એટલે આ અધિધનયમ હઠેળ વેરાપાત્ર હોય તેવો 
માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેનો પરુવઠો;  

 

(૧૦૯) ‘‘વેરાપાત્ર પ્રદેશ’’ એટલે આ અધિધનયમની જોગવાઈઓ જેને લાગ ુ
પડતી હોય તેવો પ્રદેશ; 

 

(૧૧૦) ‘‘દૂરસાંચાર સેવા’’ એટલે કોઈ સાંકેત, ધસગ્નલ, લેખ, આકૃધત અને ધ્વધન 
મોકલીને અથવા મેળવીને અથવા તાર, રેટ્રડયો, દૃશ્ય અથવા બીજા 
ઈલેતિો મેગ્નેટ્રટક સાિનો દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની માટ્રહતીના માધ્યમથી, 
વપરાશકારોને ઉપલભ્ય કરાવવામાાં આવતી (ઈલેતિોધનક મેઈલ, વોઈસ 
મેઈલ, ડેટા સધવિસ, ઓટ્રડયો ટેતસ્ટ સધવિસ, ધવટ્રડયો ટેતસ્ટ સધવિસ, રેટ્રડયો 
પેજજિંગ અને સેલ્યલુર મોબાઈલ ટે્લફોન સધવિસ સટ્રહતની) કોઈપણ 
પ્રકારની સેવા; 
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(૧૧૧) ‘‘કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ’’ એટલે કેન્રીય માલ અને 
સેવા વેરા અધિધનયમ, ૨૦૧૭; 

 

(૧૧૨) ‘‘રાજ્યમાાંન ુાં  ટનષઓવર’’ એટલે કોઈ વેરાપાત્ર વ્યક્તત દ્વારા રાજ્યની 
અંદર કરવામાાં આવેલા (કોઈ વ્યક્તત દ્વારા જેના પર ધવપટ્રરત ચાર્જના 
આિારે વેરો ચકૂવવાપાત્ર હોય તેવા આવક પરુવઠાના મલૂ્યને બાદ 
કરતા) તમામ વેરાપાત્ર પરુવઠા અને મકુ્તત આપેલા પરુવઠાનુાં, સદરહ ુ
વેરાપાત્ર વ્યક્તત દ્વારા રાજ્યમાાંથી માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના 
કરવામાાં આવતા ધનકાસ અને માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના 
આંતરરાજ્ય પરુવઠાનુાં એકાંદર મલૂ્ય પણ તેમાાં કેન્રીય વેરા, રાજ્ય વેરા, 
સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર વેરા, સાંક્લત વેરા અને ઉપકરનો સમાવેશ થતો નથી; 

 

(૧૧૩) ‘‘રહઠેાણનુાં સામાન્ય સ્થળ’’ એટલે- 

 

 (ક) કોઈ વ્યક્તતના ટ્રકસ્સામાાં, સામાન્ય રીતે જે સ્થળે તે રહતેો હોય તે 
સ્થળ; 

 

 (ખ) બીજા ટ્રકસ્સામાાં, જે સ્થળે વ્યક્તત સાંસ્થાધપત થયેલ હોય અથવા 
અન્યથા કાયદેસર રીતે રચાયેલ હોય તે સ્થળ; 

 

(૧૧૪) ‘‘સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર’’ એટલે – 

 

 (ક) આંદામાન અને ધનકોબાર ટાપ;ુ 

 (ખ) લષિતદ્વીપ; 

 (ગ) દાદરા અને નગરહવેલી; 
 (ઘ) દમણ અને દીવ; 

 (ચ) ચાંદીગઢ; અને 

 (છ) અન્ય રાજ્યષેિતત્ર; 

 

 સ્પષ્ટીકરણ.-  આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે, પેટા-ખાંડો (ક) થી (છ)માાં 
ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ દરેક સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર એ અલગ સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર ગણાશે.  

 

(૧૧૫) ‘‘સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર વેરો’’ એટલે સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમ હઠેળ લેવામાાં આવતો સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર માલ અને સેવા વેરો; 

સન ૨૦૧૭નો 
૧૨મો. 
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(૧૧૬) ‘‘સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ’’ એટલે સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર 
માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ, ૨૦૧૭; 

 

(૧૧૭) ‘‘કાયદામાન્ય પત્રક’’ એટલે જેના પર સ્વયાં આકારણી કરેલ વેરો 
સાંપણૂષપણે ચકૂવવામાાં આવેલ હોય તેવુાં, કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૧) 
હઠેળ રજૂ કરેલુાં પત્રક; 

 

(૧૧૮) ‘‘વાઉચર’’ એટલે માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂી પાડવા માટે 
અવેજ તરીકે અથવા આંધશક અવેજ તરીકે જે ખત સ્વીકારવાની 
જવાબદારી હોય તેવુાં ખત અને તેમાાં પરૂા પાડવાના માલ અથવા સેવા 
અથવા તેના સાંભધવત પરુવઠાકારની ઓળખ, આવા ખતના ઉપયોગ 
માટેની બોલીઓ અને શરતો સટ્રહત, ખત ઉપર અથવા સાંબાંધિત 
દસ્તાવેજીકરણમાાં દશાષવેલી હોય; 

 

(૧૧૯) ‘‘બાાંિકામ કરાર (વતસષ કોન્િાતટ)’’ એટલે કોઈ સ્થાવર ધમલકતના 
ધનમાષણ, બાાંિકામ, તેની રચના, તેના બાાંિકામ પરૂા કરવા, સ્થાવર 
ધમલકત ઊભી કરવા, તેની સ્થાપના, તેને સજ્જ કરવા, સિુારવા, તેમાાં 
ફેરફાર કરવા, તેની મરામત કરવા, તેને ધનભાવવા, તેનો જીણોિાર 
કરવા, તેમાાં પટ્રરવતષન કરવા અથવા તેને બનાવવા માટેનો કરાર અને 
આવા કરારની અમલબજવણીમાાં (માલ સ્વરૂપે અથવા બીજા કોઈ 
સ્વરૂપના) માલને લગતી ધમલકતની તબદીલીનો સમાવેશ થાય છે; 

 

(૧૨૦) આ અધિધનયમમાાં વાપરેલા અને વ્યાખ્યાધયત ન કરેલા, પણ સાંક્લત 
માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ, કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમ, સાંઘ રાજ્યષેિતત્ર માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ તથા માલ 
અને સેવા વેરા (રાજ્યોને વળતર આપવા) બાબત અધિધનયમમાાં 
વ્યાખ્યાધયત કરેલા શબ્દો અને શબ્દપ્રયોગોનો, તે અધિધનયમોમાાં તેમનો 
જે અથષ કરવામાાં આવ્યો છે તે જ અથષ થશે.  
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પ્રકરણ ૨ 

િહીિટ 

 

૩. સરકારે, આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે, જાહરેનામાથી, નીચે જણાવેલા વગષના 
અધિકારીઓ નીમવા જોઈશેેઃ- 

 

 (ક) રાજ્ય વેરા મખુ્ય કધમશનર/ અગ્ર કધમશનર/ કધમશનર, 

 (ખ) રાજ્ય વેરા ખાસ કધમશનર, 

 (ગ) રાજ્ય વેરા અધિક કધમશનરો, 
(ઘ) રાજય વેરા સાંયકુત કધમશનરો, 
(ચ) રાજય વેરા નાયબ કધમશનરો, 

 (છ) રાજ્ય વેરા મદદનીશ કધમશનર, અને 

 (જ) પોતે ઉ્ચત ગણે તેવા બીજા કોઈ વગષના અધિકારીઓેઃ 
 

  પરાંત ુ ગજુરાત મલૂ્યવધિિત વેરા અધિધનયમ, ૨૦૦૩ હઠેળ ધનમાયેલા 
અધિકારીઓ, આ અધિધનયમની જોગવાઈઓ હઠેળ ધનમાયેલા હોવાનુાં ગણાશે. 

 

૪. (૧) કલમ ૩ હઠેળ સરકાર જાહરે કરે તેવા અધિકારીઓ ઉપરાાંત, સરકાર, 
પોતાને ઉ્ચત જણાય તેવી વ્યક્તતઓને, આ અધિધનયમ હઠેળના 
અધિકારીઓ તરીકે નીમી શકશે.  

 

 (૨) કધમશનરને સમગ્ર રાજ્ય પર હકમૂત રહશેે, ખાસ કધમશનર અને અધિક 
કધમશનરને, તેમને સોંપવામાાં આવેલા તમામ અથવા તે પૈકીના કોઈ 
કાયષના સાંબાંિમાાં, સમગ્ર રાજ્ય પર અને રાજ્ય સરકાર તેવો આદેશ કરે, 
ત્યારે તેના કોઈ સ્થાધનક ધવસ્તાર પર હકમૂત રહશેે અને બીજા તમામ 
અધિકારીઓને, ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવી શરતોને અિીન રહીને, 
સમગ્ર રાજ્ય પર અથવા કધમશનર, હુકમથી, ધનટ્રદિષ્ટ કરે તેવા સ્થાધનક 
ધવસ્તારો પર હકમૂત રહશેે.  

 

૫. (૧) રાજ્ય વેરા અધિકારી, કધમશનર નાાંખે તેવી શરતો અને ધનયાંત્રણોને 
અિીન રહીને, આ અધિધનયમ હઠેળ તેમને મળેલી અથવા તેમને 
સોંપવામાાં આવે તેવી સત્તા વાપરી શકશે અને તેવી ફરજો બજાવી 
શકશે.  

 

આ અવધવનયમ 
હઠેળના 
અવધકારીઓ. 
 

અવધકારીઓની 
વનમણકૂ. 
 

અવધકારીઓની 
સત્તા. 
 

સન ૨૦૦૫નો 
ગ જરાતનો 
૧લો. 
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 (૨) રાજ્ય વેરા અધિકારી, પોતાના તાબાના બીજા કોઈ અધિકારીને આ 
અધિધનયમ હઠેળ સોંપવામાાં અથવા આપવામાાં આવેલી સત્તા વાપરી 
શકશે અને તેવી ફરજો બજાવી શકશે. 

 

 (૩) કધમશનર, પોતે આ અથે ધનટ્રદિષ્ટ કરે તેવી શરતો અને તેવા ધનયાંત્રણોને 
અિીન રહીને, પોતાની સત્તા, પોતાના તાબાના બીજા કોઈ અધિકારીને 
સોંપી શકશે.  

 

 (૪) આ કલમમાાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, અપીલ સત્તાઅધિકારી, 
બીજા કોઈ રાજ્ય વેરા અધિકારીને મળેલી સત્તા વાપરી જોઇશે નટ્રહ 
અથવા તેમને સોંપવામાાં આવેલી ફરજો બજાવી જોઇશે નટ્રહ.  

 

૬. (૧) આ અધિધનયમની જોગવાઈઓને બાિ આવ્યા ધસવાય, કેન્રીય માલ 
અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ ધનમાયેલા અધિકારીઓને, સરકાર, 
કાઉક્ન્સલની ભલામણોને આિારે, જાહરેનામાથી, ધનટ્રદિષ્ટ કરે તેવી 
શરતોને અિીન રહીને, આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે, યોગ્ય 
અધિકારીઓ તરીકે અધિકૃત કયાષ છે. 

 

 (૨) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ બહાર પાડેલા જાહરેનામામાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી 
શરતોને અિીન રહીને,- 

 

 (ક) યોગ્ય અધિકારી આ અધિધનયમ હઠેળ હુકમ બહાર પાડ,ે ત્યારે 
તેઓએ, સદરહુ અધિધનયમથી અધિકૃત કયાષ પ્રમાણે, કેન્રીય 
વેરાના હકમૂત અધિકારીની જાણ હઠેળ, કેન્રીય માલ અને સેવા 
વેરા અધિધનયમ હઠેળ પણ હુકમ બહાર પાડવો જોઈશે; 

 

 (ખ) કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળના યોગ્ય 
અધિકારીએ કોઈ ધવર્યવસ્ત ુઉપર કોઇ કાયષવાહી શરૂ કરી હોય, 
ત્યારે આ અધિધનયમ હઠેળના યોગ્ય અધિકારીએ તે જ 
ધવર્યવસ્ત ુઉપર કોઈપણ કાયષવાહી શરૂ કરવી જોઈશે નટ્રહ.  

  

 (૩) જ્યાાં લાગ ુ પડત ુાં હોય ત્યાાં, આ અધિધનયમ હઠેળ ધનમાયેલા કોઈ 
અધિકારીએ કરેલા કોઈ હુકમની સિુારણા, અપીલ અને ફેરતપાસ 

કેન્દ્રીય િેરાના 
અવધકારીઓને, 
અમ ક 
સુંજોર્ોમાું 
યોગ્ય 
અવધકારીઓ 
તરીકે અવધકૃત 
કરિા બાબત. 
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માટેની કોઈ કાયષવાહી, કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ 
ધનમાયેલા અધિકારી સમષિત કરવી જોઈશે નટ્રહ.  

 

પ્રકરણ ૩ 

િેરો લેિા અને િસલૂ કરિા બાબત 

 

૭. (૧) આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે, ‘‘પરુવઠો’’ એ શબ્દપ્રયોગમાાં નીચેની 
બાબતોનો સમાવેશ થાય છે- 

 

(ક) કોઈ વ્યક્તત દ્વારા િાંિાની પ્રગધત દરધમયાન અવેજને બદલે 
કરવામાાં આવતા અથવા કરવાનુાં કબલૂ કરવામાાં આવતા 
વેચાણ, તબદીલી, વસ્તધુવધનમય, ધવધનમય, લાઈસન્સ, ભાડુાં, 
ભાડાપટો અથવા ધનકાલ જેવા માલ અથવા સેવા અથવા તે 
બાંનેના તમામ સ્વરૂપના પરુવઠા; 

 

(ખ) િાંિાની પ્રગધત દરધમયાન હોય કે ન હોય તેવી, અવેજને બદલે 
સેવા મેળવવી; 

 

(ગ) અવેજ ધસવાય કરવામાાં આવતી અથવા કરવાનુાં કબલૂ કરવામાાં 
આવતી અનસુ ૂ્ચ ૧-માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી પ્રવધૃત્તઓ; અને  

 

(ઘ) અનસુ ૂ્ચ ૨-માાં ઉલ્લેખ્યા પ્રમાણેની માલના પરુવઠા અથવા 
સેવાના પરુવઠા તરીકે ગણવામાાં આવતી પ્રવધૃત્તઓ. 

 

 (૨) પેટા-કલમ (૧)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં,- 
 

 (ક) અનસુ ૂ્ચ ૩-માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી પ્રવધૃત્તઓ અથવા લેવડદેવડને; 
અથવા 

 

 (ખ) કેન્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર અથવા કોઈ સ્થાધનક સત્તામાંડળ જેમાાં 
જાહરે સત્તામાંડળ તરીકે રોકાયેલ હોય તેવી, કાઉક્ન્સલની 
ભલામણોને આિારે સરકાર જાહરે કરે તેવી, તેમના દ્વારા હાથ 
િરવામાાં આવતી તેવી પ્રવધૃત્તઓ અથવા લેવડદેવડને; 

 

  માલના પરુવઠા  અથવા સેવાના પરુવઠા તરીકે ગણવામાાં આવશે નટ્રહ. 

પ રિઠાન ું કે્ષત્ર. 
 



27 
 

 

 (૩) પેટા-કલમો (૧) અને (૨)ની જોગવાઈઓને અિીન રહીને, સરકાર, 
કાઉક્ન્સલની ભલામણોને આિારે, જાહરેનામાથી,- 

 

 (ક) સેવાના પરુવઠા તરીકે નટ્રહ, પણ માલના પરુવઠા તરીકે ગણાતી; 
અથવા 

 

 (ખ) માલના પરુવઠા તરીકે નટ્રહ, પણ સેવાના પરુવઠા તરીકે ગણાતી, 
  લેવડદેવડ ધનટ્રદિષ્ટ કરી શકશે.  

 

૮. સાંયતુત અથવા ધમશ્ર પરુવઠા પરની વેરાની જવાબદારી નીચેની રીતે નક્કી 
કરવી જોઈશેેઃ- 

 

 (ક) જેમાાંનો એક પરુવઠો મખુ્ય પરુવઠો હોય તેવા બે કે વધ ુપરુવઠાવાળા 
સાંયતુત પરુવઠાને, આવા પરુવઠા પૈકીના મખુ્ય પરુવઠા તરીકે ગણવો 
જોઈશે; અને 

 

 (ખ) બે અથવા વધ ુપરુવઠાવાળા ધમશ્ર પરુવઠાને, જે પરુવઠાના વેરાનો દર 
વધ ુહોય તેવા પરુવઠા પકૈીના ચોક્કસ પરુવઠા તરીકે ગણવો જોઈશે. 

 

૯. (૧) પેટા-કલમ (૨)ની જોગવાઈઓને અિીન રહીને, માનવ ઉપયોગ માટેના 
મદ્યાકષયતુત દારૂના પરુવઠા ધસવાયના, માલ અથવા સેવા અથવા તે 
બાંનેના કરવામાાં આવતા તમામ આંતરરાજ્ય પરુવઠા પર, કલમ ૧૫ 
હઠેળ નક્કી કરેલા મલૂ્યએ અને સરકાર દ્વારા કાઉક્ન્સલની ભલામણોના 
આિારે જાહરે કરવામાાં આવે તેવા વધમુાાં વધ ુવીસ ટકાના દરે, ગજુરાત 
માલ અને સેવા વેરા તરીકે ઓળખાતો વેરો ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે 
લેવો જોઈશે અને વસલૂ કરવો જોઈશે તથા વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ તે વેરો 
ભરવો જોઈશે.  

 

 (૨) કાચા પેિો્લયમ, હાઈ સ્પીડ ડીઝલ, (સામાન્ય રીતે પેિોલ તરીકે 
જાણીતા) મોટર ક્સ્પટ્રરટ, કુદરતી ગેસ અને ધવમાનચાલન માટેના 
ટબાષઈન બળતણના પરુવઠા પરનો રાજ્ય વેરો, કાઉક્ન્સલની ભલામણ 
પરથી, સરકાર જાહરે કરે તેવી તારીખથી અમલમાાં આવે તે રીતે લેવો 
જોઈશે. 

સુંય ક્ત અને 
વમશ્ર પ રિઠા 
પરની િેરાની 
જિાબદારી. 

િેરો લેિા અને 
િસલૂ કરિા 
બાબત. 
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 (૩) સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણોને આિારે, જાહરેનામાથી, માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બાંનેના પરુવઠાના વગષ ધનટ્રદિષ્ટ કરી શકશે, જેના પરનો 
વેરો, આવા માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને લેનાર દ્વારા ધવપરીત 
ચાર્જ (reverse charge)ને આિારે ભરવો જોઈશે અને આ અધિધનયમની 
તમામ જોગવાઈઓ, આવો પરુવઠો લેનારને, જાણે તે આવા માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના પરુવઠાના સાંબાંિમાાં વેરો ભરવા માટે 
જવાબદાર વ્યક્તત હોય તે રીતે, લાગ ુપડશે.  

 

 (૪) રજજસ્ટર થયેલ ન હોય તેવા પરુવઠાકાર દ્વારા, રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતને, 
વેરાપાત્ર માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂા પાડવાના સાંબાંિમાાં 
ભરવાનો રાજ્ય વેરો, આવી વ્યક્તત દ્વારા પરુવઠો લેનાર તરીકે ધવપરીત 
ચાર્જ (reverse charge)ને આિારે ભરવો જોઈશે અને આ અધિધનયમની 
તમામ જોગવાઈઓ, આવો પરુવઠો લેનારને, જાણે તે આવા માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના પરુવઠાના સાંબાંિમાાં વેરો ભરવા માટે 
જવાબદાર વ્યક્તત હોય તે રીતે, લાગ ુપડશે.  

 

 (૫) સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણોને આિારે, જાહરેનામાથી, સેવાના 
પરુવઠાના વગષ ધનટ્રદિષ્ટ કરી શકશે, જેના આંતરરાજ્ય પરુવઠા પરનો 
વેરો, જો આવી સેવા ઈલેતિોધનક કોમસષ ઓપરેટર દ્વારા પરૂી પાડવામાાં 
આવેલ હોય, તો તેમના દ્વારા ચકૂવવો જોઈશે અને આ અધિધનયમની 
તમામ જોગવાઈઓ, આવા ઈલેતિોધનક કોમસષ ઓપરેટરને, જાણે તે 
આવી સેવાના પરુવઠાના સાંબાંિમાાં વેરો ભરવા માટે જવાબદાર વ્યક્તત 
હોય તે રીતે, લાગ ુપડશેેઃ 

 

  પરાંત ુ ઈલેતિોધનક કોમસષ ઓપરેટર, વેરાપાત્ર પ્રદેશમાાં ભૌધતક 
રૂપે હાજર ન હોય, ત્યારે વેરાપાત્ર પ્રદેશમાાં કોઈપણ હતે ુ માટે આવા 
ઈલેિોધનક કોમસષ ઓપરેટરનુાં પ્રધતધનધિત્વ કરતી કોઈ વ્યક્તત, વેરો 
ભરવા માટે જવાબદાર ગણાશેેઃ 

 

  વધમુાાં, પરાંત ુ ઈલેતિોધનક કોમસષ ઓપરેટર, વેરાપાત્ર પ્રદેશમાાં 
ભૌધતક રૂપે હાજર ન હોય અને સદરહુ પ્રદેશમાાં તેના કોઈ પ્રધતધનધિ પણ 
ન હોય, ત્યારે આવા ઈલેતિોધનક કોમસષ ઓપરેટરે, વેરો ભરવાના હતે ુ
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માટે વેરાપાત્ર પ્રદેશમાાં કોઈ વ્યક્તતની ધનમણકૂ કરવી જોઈશે અને આવી 
વ્યક્તત વેરો ભરવા માટે જવાબદાર ગણાશે.  

 

૧૦. (૧) આ અધિધનયમમાાં ધવરુિનો ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, પણ કલમ 
૯-ની પેટા-કલમો (૩) અને (૪)ની જોગવાઈઓને અિીન રહીને, 
અગાઉના નાણાકીય વર્ષમાાં જેનુાં એકાંદર ટનષઓવર પચાસ લાખ રૂધપયા 
કરતાાં વધ ુન રહ્ુાં હોય તેવી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, પોતે ભરવાપાત્ર 
વેરાને બદલે, ઠરાવવામાાં આવે તેવા પણ- 

 

 (ક) ઉત્પાદકના ટ્રકસ્સામાાં, રાજ્યમાાંના ટનષઓવરના એક ટકાથી વધ ુ
નટ્રહ તેટલા દરે, 

 (ખ) અનસુ ૂ્ચ ૨-ના પટ્રરચ્છેદ ૬-ના ખાંડ (ખ)માાં ઉલ્લેખેલ પરુવઠો 
મોકલવામાાં રોકાયેલી વ્યક્તતના ટ્રકસ્સામાાં, રાજ્યના ટનષઓવરના 
અઢી ટકાથી વધ ુનટ્રહ તેટલા દરે, અને  

 (ગ) બીજા પરુવઠાકારના ટ્રકસ્સામાાં, રાજ્યમાાંના ટનષઓવરના અિાષ 
ટકાથી વધ ુનટ્રહ તેટલા દરે, 

 

ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતો અને ધનયાંત્રણોને અિીન રહીને, ગણતરી 
કરેલી રકમ ચકૂવવાનો ધવકલ્પ પસાંદ કરી શકશેેઃ  

 

  પરાંત ુ સરકાર, જાહરેનામાથી, પચાસ લાખ રૂધપયાની સદરહુ મયાષદા, 
કાઉક્ન્સલ ભલામણ કરે તેવી એક કરોડ રૂધપયાથી વિારે નટ્રહ તેટલી મયાષદા 
સિુી વિારી શકશે.  

 

 (૨) રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તત,  

 

 (ક) જો તે અનસુ ૂ્ચ ૨-ના પટ્રરચ્છેદ ૬-ના ખાંડ (ખ)માાં ઉલ્લેખેલ 
પરુવઠા ધસવાયની સેવાનો પરુવઠો મોકલવામાાં રોકાયેલી ન 
હોય; 

 (ખ) જો તે આ અધિધનયમ હઠેળ વેરાને પાત્ર ન હોય તેવા માલનો 
કોઈ પરુવઠો મોકલવામાાં રોકાયેલી ન હોય; 

 (ગ) જો તે માલનો કોઈ આંતરરાજ્ય જાવક પરુવઠો મોકલવામાાં 
રોકાયેલી ન હોય; 

 

પતાિટ-િેરા 
બાબત. 
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 (ઘ) જો તે કલમ ૫૨ હઠેળ જેણે સ્થળ પર વેરો વસલૂ કરવાનો હોય 
તેવા ઈલેતિોધનક કોમસષ ઓપરેટર મારફત માલનો કોઈ પરુવઠો 
મોકલવામાાં રોકાયેલો ન હોય; અને  

 

 (ચ) જો તે કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી સરકાર દ્વારા જાહરે કરવામાાં 
આવે તેવા માલનો ઉત્પાદક ન હોય,  

 

  -તો તે, પેટા-કલમ (૧) હઠેળનો ધવકલ્પ પસાંદ કરવા માટે પાત્ર ગણાશે: 
 

  પરાંત ુ એક કરતા વધ ુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતઓ (આવક વેરા 
અધિધનયમ, ૧૯૬૧ હઠેળ કાઢી આપવામાાં આવેલો) એક સરખો કાયમી ખાતા 
નાંબર િરાવતી હોય, ત્યારે રજજસ્ટર થયેલી આવી તમામ વ્યક્તતઓ, પેટા-
કલમ (૧) હઠેળ વેરો ભરવાનો ધવકલ્પ પસાંદ કરે તે ધસવાય, રજજસ્ટર થયેલી 
આવી વ્યક્તત તે પેટા-કલમ હઠેળની યોજનાનો ધવકલ્પ પસાંદ કરવા માટે પાત્ર 
ગણાશે નટ્રહ.  

 

 (૩) રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતએ પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ઉપયોગ કરેલ ધવકલ્પ, 
નાણાકીય વર્ષ દરધમયાન જે તારીખે તેનુાં એકાંદર ટનષઓવર, પેટા-કલમ 
(૧) હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી મદુતથી વિી જાય તે તારીખથી અમલમાાં 
આવે તે રીતે રદ થશે.  

 

 (૪) પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઈઓ લાગ ુ પડતી હોય તેવી વેરાપાત્ર 
વ્યક્તતએ, પોતે મોકલેલા પરુવઠા પર લેનાર પાસેથી કોઈ વેરો વસલૂ 
કરવો જોઈશે નટ્રહ અથવા તે ઈનપટુ વેરાની કોઈ શાખ મેળવવા માટે 
પણ હકદાર રહશેે નટ્રહ.  

 

 (૫) યોગ્ય અધિકારીને એમ માનવાને કારણ હોય કે વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ, પાત્ર 
ન હોવા છતાાં પેટા-કલમ (૧) હઠેળનો વેરો ભરેલ છે, તો આવી વ્યક્તત, 
આ અધિધનયમની બીજી કોઈ જોગવાઈઓ હઠેળ પોતાના દ્વારા 
ભરવાપાત્ર હોય તેવા કોઈ વેરા ઉપરાાંત, ધશષિતાને પાત્ર થશે અને વેરાની 
રકમ અને ધશષિતા નક્કી કરવા માટે કલમ ૭૩ અને કલમ ૭૪ની 
જોગવાઈઓ ઉ્ચત, ફેરફાર સાથે લાગ ુપડશે.  

 

સન ૧૯૬૧નો  
૪૩ મો. 
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૧૧. (૧) સરકારને ખાતરી થાય કે એમ કરવુાં જાહરે ટ્રહતમાાં જરૂરી છે, ત્યારે તે, 
કાઉક્ન્સલની ભલામણને આિારે, જાહરેનામાથી, સામાન્ય રીતે, કોઈ 
ધનટ્રદિષ્ટ ધવગતોવાળા માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેને, સાંપણૂષપણે 
અથવા તેમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવી શરતોને અિીન રહીને, એવા 
જાહરેનામામાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવી તારીખથી અમલમાાં આવે 
તેમ, તેની ઉપર લેવાપાત્ર સાંપણૂષ વેરો અથવા તેનો કોઈ ભાગ 
ભરવામાાંથી, મકુ્તત આપી શકશે.  

 
 (૨) સરકારને ખાતરી થાય કે એમ કરવુાં જાહરે ટ્રહતમાાં જરૂરી છે, ત્યારે તે, 

કાઉક્ન્સલની ભલામણને આિારે, દરેક ટ્રકસ્સામાાં ખાસ હુકમથી, આવા 
હુકમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવા અપવાદરૂપ પ્રકારના સાંજોગો હઠેળ, 
જેના પર વેરો લેવાપાત્ર હોય તેવા કોઇ માલ અથવા સેવા અથવા તે 
બાંનેને વેરો ભરવામાાંથી મકુ્તત આપી શકશે.  

 

 (૩) સરકાર, પેટા-કલમ (૧) હઠેળ બહાર પાડેલા કોઈ જાહરેનામા અથવા 
પેટા-કલમ (૨) હઠેળ બહાર પાડલા હુકમના કાયષષેિતત્ર અથવા તેના લાગ ુ
પડવા સાંબાંિે સ્પષ્ટતા કરવાના હતે ુ માટે તેમ કરવુાં પોતાને જરૂરી 
અથવા ઈષ્ટ જણાય, તો પેટા-કલમ (૧) હઠેળ જાહરેનામુાં અથવા પેટા-
કલમ (૨) હઠેળ હુકમ બહાર પાડયાના એક વર્ષની અંદર, કોઈ પણ 
સમયે, જાહરેનામાથી, આવા જાહરેનામા અથવા યથાપ્રસાંગ, હુકમમાાં 
સ્પષ્ટીકરણ દાખલ કરી શકશે અને આવા દરેક સ્પષ્ટીકરણની, જાણે તે 
હાંમેશા આવા પ્રથમ જાહરેનામા અથવા યથાપ્રસાંગ, હુકમનો ભાગ હોય 
તેવી જ અસર રહશેે.  

 

 (૪) કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૧ની પેટા-કલમ (૧) 
હઠેળ, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી, કેન્ર સરકારે બહાર પાડેલુાં કોઈ 
જાહરેનામુાં અથવા સદરહુ કલમની પેટા-કલમ (૨) હઠેળ બહાર પાડેલો 
હુકમ, આ અધિધનયમ હઠેળ બહાર પાડેલુાં જાહરેનામુાં અથવા યથાપ્રસાંગ, 
બહાર પાડેલો હુકમ હોવાનુાં ગણાશે.  

 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતેઓુ માટે, કોઈ માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના 
સાંબાંિમાાં, તેના પર લેવાપાત્ર સાંપણૂષ વેરા અથવા તેના કોઈ ભાગમાાંથી 
સાંપણૂષપણે મકુ્તત આપવામાાં આવેલ હોય, ત્યારે આવો માલ અથવા સેવા અથવા 

િેરો 
િરિામાુંથી 
મ ક્ક્ત 
આપિાની 
સત્તા.  
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તે બાંને પરૂા પાડતી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, માલ અથવા સેવા અથવા તે 
બાંનેના આવા પરુવઠા પર, વાસ્તધવક (અસરકારક) દર કરતાાં વધ ુ દરે વેરો 
વસલૂ કરવો જોઈશે નટ્રહ.  

 

પ્રકરણ ૪ 

પ રિઠાનો સમય અને તેન ું મલૂ્ય (કકિંમત) 
 

૧૨. (૧) માલ પર વેરો ભરવાની જવાબદારી, આ કલમની જોગવાઈઓ અનસુાર 
નક્કી કયાષ મજુબ, માલ પરૂો પાડવાના સમયે ઉદ્દભવશે.  

 
 (૨) માલના પરુવઠાનો સમય, નીચે જણાવેલી તારીખોથી પહલેાાંનો રહશેેેઃ- 
 

 (ક) પરુવઠાકારે ભરધતયુાં કાઢી આપ્યાની તારીખ અથવા કલમ ૩૧ની 
પેટા-કલમ (૧) હઠેળ જે છેલ્લી તારીખે પરુવઠાના સાંબાંિમાાં તેણે 
ભરધતયુાં કાઢી આપવાનુાં હોય તે છેલ્લી તારીખ; અથવા  

 

 (ખ) જે તારીખે પરુવઠાકાર, પરુવઠાના સાંબાંિમાાં ચકુવણીના નાણાાં 
મેળવે તે તારીખેઃ 

 

  પરાંત ુ વેરાપાત્ર માલના પરુવઠાકાર, વેરા ભરધતયામાાં દશાષવેલી રકમ 
કરતાાં એક હજાર રૂધપયા સિુીની વિારે રકમ મેળવે, ત્યારે આવી વિારાની 
રકમના પ્રમાણમાાં પરુવઠાનો સમય, સદરહુ પરુવઠાકારના ધવકલ્પને આિારે, 
આવી વિારાની રકમના સાંબાંિમાાં ભરધતયુાં કાઢી આપ્યાની તારીખ રહશેે. 

 

સ્પષ્ટીકરણ ૧.- ખાંડો (ક) અને (ખ)ના હતેઓુ માટે, ‘‘પરુવઠો’’ ભરધતયા અથવા 
યથાપ્રસાંગ, ચકુવણીથી જેટલા પ્રમાણમાાં તે આવરી લેવામાાં આવેલ હોય તેટલા 
પ્રમાણમાાં કરવામાાં આવ્યો હોવાનુાં ગણાશે. 

 

સ્પષ્ટીકરણ ૨.- ખાંડ (ખ)ના હતેઓુ માટે, ‘‘જે તારીખે પરુવઠાકાર પરુવઠાના સાંબાંિમાાં 
ચકુવણીના નાણાાં મેળવે તે તારીખ’’ એટલે જે તારીખે તેના ટ્રહસાબના ચોપડામાાં 
ચકુવણીની નોંિ કરવામાાં આવેલ હોય તે તારીખ અથવા જે તારીખે તેના બેંકના 
ખાતામાાં ચકુવણીનાાં નાણાાં જમા કરવામાાં આવેલ હોય તે તારીખ, બેમાાંથી જે 
વહલે ુાં હોય તે તારીખ. 

 

માલના 
પ રિઠાનો 
સમય. 
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(૩) જેના સાંબાંિમાાં ધવપરીત ચાર્જ (reverse charge)ને આિારે વેરો ભરવામાાં આવેલ 
હોય અથવા ભરવાની જવાબદારી હોય તેવા પરુવઠાના ટ્રકસ્સામાાં, પરુવઠાનો સમય, 
નીચે જણાવેલી તારીખોથી પહલેાાંનો રહશેેેઃ- 
 

 (ક) માલ મળ્યાની તારીખ; અથવા 
 (ખ) માલ લેનારના ટ્રહસાબના ચોપડામાાં નોંિવામાાં આવી હોય તેવી 

નાણાાંની ચકુવણીની તારીખ અથવા જે તારીખે તેના બેંકના 
ખાતામાાંથી ચકુવણીનાાં નાણાાં ઉિારવામાાં આવેલ હોય તે તારીખ, 
બેમાાંથી જે વહલે ુાં હોય તે તારીખ; અથવા 

 (ગ) પરુવઠાકાર દ્વારા ભરધતયુાં અથવા ગમે તે નામે ઓળખાતા બીજા 
કોઈ દસ્તાવેજ કાઢી આપ્યાની તારીખથી ત્રીસ ટ્રદવસ પછી તરત 
આવતી તારીખ; 

(ઘ) પરાંત ુ ખાંડ (ક), ખાંડ (ખ) અથવા ખાંડ (ગ) હઠેળ પરુવઠાનો 
સમય નક્કી કરવાનુાં શક્ય ન હોય, ત્યારે પરુવઠાનો સમય, 
પરુવઠો મેળવનાર (માલ લેનાર)ના ટ્રહસાબના ચોપડામાાં કરેલી 
નોંિની તારીખ ગણાશે.  

 

(૪)  પરુવઠાકાર દ્વારા વાઉચરના પરુવઠાના  ટ્રકસ્સામાાં, પરુવઠાનો સમય- 

(ક)  તે સમયે પરુવઠો ઓળખપાત્ર હોય, તો વાઉચર કાઢી આપ્યાની તારીખ; 

અથવા 
 (ખ)  બીજા તમામ ટ્રકસ્સામાાં, વાઉચરની મકુ્તતની તારીખ; 

(૫)  પેટા-કલમ (૨), પેટા-કલમ (૩)  અથવા પેટા-કલમ (૪)ની જોગવાઇઓ હઠેળ 
સમય નક્કી કરવાનુાં શક્ય ન હોય, ત્યારે પરુવઠાનો સમય- 

(ક)  મદુતી પત્રક રજૂ કરવાનુાં હોય, તેવા ટ્રકસ્સામાાં, આવુાં પત્રક રજૂ કરવામાાં 
આવે તે તારીખ; અથવા 

(ખ)  બીજા કોઇ ટ્રકસ્સામાાં, વેરો ભરવામાાં આવ્ યો હોય તે તારીખ. 

(૬)  કોઇ અવેજની ધવલા્ંબત ચકુવણી માટે, વ્યાજ, ધવલાંબ-ફી અથવા ધશષિતા કરવાની 
રીતથી પરુવઠાના મલૂ્યમાાં વિારાને સાંબાંધિત હોય તેટલા પ્રમાણમાાં પરુવઠાનો સમય, 

પરુવઠાકાર આવા મલૂ્યમાાં જે તારીખે વિારો મેળવે, તે તારીખ ગણાશે. 

૧૩. (૧) સેવાઓ ઉપર વેરો ભરવાની જવાબદારી, આ કલમની જોગવાઇઓની 
બોલીઓમાાં નક્કી કયાષ મજુબ,  પરુવઠાના સમયે રહશેે. 

સેિાઓ પરૂી 
પાડિાનો સમય.  
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(૨)  સેવાઓ પરૂી પાડવાનો સમય, નીચેની તારીખ કરતાાં વહલેો રહશેે:- 

(ક)  પરુવઠાકારે કાઢી આપવાના ભરધતયાની તારીખ, કલમ ૩૧ની પેટા-કલમ 
(૨) હઠેળ ઠરાવેલી મદુતની અંદર ભરધતયુાં કાઢી આપવામાાં આવ્ યુાં હોય, 

તો તે અથવા ચકુવણી મળ્યાની તારીખ, બેમાાંથી જે વહલે ુાં હોય; તે 
અથવા 

(ખ) સેવાની જોગવાઇની તારીખ, કલમ ૩૧ની પેટા-કલમ (૨) હઠેળ ઠરાવેલી 
મદુતની અંદર ભરધતયુાં કાઢી આપવામાાં આવ્ યુાં  હોય, તો તે અથવા 
ચકુવણી મળ્યાની તારીખ, બેમાાંથી જે વહલે ુાં હોય; તે અથવા 

(ગ)  ખાંડ (ક) અથવા ખાંડ (ખ) ની જોગવાઇઓ જ્યાાં લાગ ુપડતી ન હોય તે 
ટ્રકસ્સામાાં,  પ્રાપ્ત કરનાર, તેની ટ્રહસાબપોથીમાાં સેવાઓની પહોંચ જે 
તારીખે દશાષવે, તે તારીખ:  

 પરાંત ુવેરાપાત્ર સેવાના પરુવઠાકાર, વેરા ભરધતયામાાં દશાષવી હોય તેટલી રકમ 
કરતાાં વિારે એક હજાર રૂધપયા સિુીની રકમ મેળવે, તો આવી વિારાની રકમના 
પ્રમાણ મજુબ પરુવઠાનો સમય, સદરહુ પરુવઠાકાર ધવકલ્પ આપે તે પ્રમાણે,  આવી 
વિારાની રકમના સાંબાંિમાાં ભરધતયુાં કાઢી આપ્યાની તારીખ રહશેે. 

સ્પષ્ટીકરણ.- ખાંડો (ક) અને (ખ)ના હતે ુમાટે- 

(૧)  પરુવઠો તેટલા પ્રમાણમાાં તૈયાર કયો હોવાનુાં ગણાશે જેટલો ભરધતયામાાં 
અથવા યથાપ્રસાંગ, ચકુવણીમાાં આવરી લીિો હોય; 

(૨) “ચકુવણી મળ્યાની તારીખ” એ પરુવઠાકારના ટ્રહસાબના ચોપડા 
(ટ્રહસાબપોથી)માાં ચકુવણીની નોંિ જે તારીખે કરવામાાં આવી હોય તે 
તારીખ અથવા જે તારીખે તેના બેંકના ખાતામાાં ચકુવણી જમા કરવામાાં 
આવી હોય તે તારીખ, બેમાાંથી જે વહલે ુાં બને તે. 

(૩) પરુવઠાના ટ્રકસ્સામાાં,  જેના સાંબાંિમાાં વેરો ભરવામાાં આવ્ યો હોય અથવા ફેરફાર 
કરેલા ચાર્જના આિારે વેરો ભરવાને જવાબદાર હોય, તો પરુવઠાનો સમય નીચેની 
તારીખ પહલેા રહશેે:- 

(ક)  પ્રાપ્ત કરનારના ટ્રહસાબના ચોપડામાાં ચકુવણીની નોંિ જે તારીખે 
કરવામાાં આવી હોય તે તારીખ અથવા જે તારીખે તેના બેંકના ખાતામાાં 
ચકુવણી ઉિારવામાાં આવી હોય તે તારીખ, બેમાાંથી જે વહલે ુાં બને તે; 
અથવા 
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(ખ)  ભરધતયુાં અથવા બીજા કોઇ દસ્તાવેજ, પરુવઠાકારે તેને બદલે  જે કોઇ 
નામે કાઢી આપ્ યો હોય, તે કાઢી આપ્યાની તારીખથી ત્યાર પછીના તરત  
સાઠ ટ્રદવસે આવતી તારીખ: 

 પરાંત ુખાંડ (ક)  અથવા ખાંડ (ખ) હઠેળ પરુવઠાનો સમય નક્કી કરવાનુાં શક્ય ન 
હોય, ત્યારે પરુવઠાનો સમય, પરુવઠો પ્રાપ્ત કરનારના ટ્રહસાબના ચોપડા 
(ટ્રહસાબપોથી)માાં જે તારીખ નોંિવામાાં આવી હોય તે તારીખ રહશેે: 

 વધમુાાં, સાંલગ્ન ઉદ્યોગ-સાહસ દ્વારા આપવાના પરુવઠાના ટ્રકસ્સામાાં, સેવાનો 
પરુવઠાકાર, ભારત બહાર આવ્ યો હોય, તો પરુવઠાનો સમય,  પરુવઠો પ્રાપ્ત કરનારના 
ટ્રહસાબના ચોપડામાાં જે તારીખ નોંિવામાાં આવી હોય તે તારીખ અથવા ચકુવણીની જે 
તારીખ હોય તે તારીખ, બેમાાંથી જે વહલે ુાં હોય, તે તારીખ રહશેે. 

(૪)  પરુવઠાકારે કરેલા વાઉચરના પરુવઠાના ટ્રકસ્સામાાં, પરુવઠાનો સમય- 

(ક)  તે સમયે પરુવઠો ઓળખપાત્ર હોય, તો વાઉચર કાઢી આપ્યાની તારીખ; 

અથવા 

 (ખ)  બીજા તમામ ટ્રકસ્સામાાં, વાઉચરની મકુ્તતની તારીખ; 

(૫)  પેટા-કલમ (૨), પેટા-કલમ (૩)  અથવા પેટા-કલમ (૪)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી રીતે 
સેવાના પરુવઠા માટે સમય નક્કી કરવાનુાં શક્ય ન હોય, ત્યારે પરુવઠાનો સમય- 

(ક)  મદુતી પત્રક રજૂ કરવાનુાં હોય, તેવા ટ્રકસ્સામાાં, આવુાં પત્રક રજૂ કરવામાાં 
આવે તે તારીખ; અથવા 

(ખ) બીજા કોઇ ટ્રકસ્સામાાં, વેરો ભરવામાાં આવ્ યો હોય તે તારીખ. 

(૬)  કોઇ અવેજની ધવલા્ંબત ચકુવણી માટે, વ્યાજ, ધવલાંબ-ફી અથવા ધશષિતા કરવાની 
રીતથી પરુવઠાના મલૂ્યમાાં વિારાને સાંબાંધિત હોય તેટલા પ્રમાણમાાં પરુવઠાનો સમય, 

પરુવઠાકાર આવા મલૂ્યમાાં જે તારીખે વિારો મેળવે, તે તારીખ ગણાશે. 

૧૪.  કલમ ૧૨ અથવા કલમ ૧૩માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, માલ અથવા 
સેવાના પરુવઠાના અથવા તે બને્નના  સાંબાંિમાાં વેરાના દરમાાં ફેરફાર હોય, તો 
પરુવઠાનો સમય, નીચેની રીતે નક્કી કરવો જોઇશે:- 

(ક)  વેરાના દરમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે તે પહલેાાં, માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્નનો પરુવઠો પરૂો પાડવામાાં આવ્ યો હોય, તેવા ટ્રકસ્સામાાં,-  

માલ અથિા 
સેિાના 
પ રિઠાના 
સુંબુંધમાું 
િેરાના દરમાું 
ફેરફાર બાબત.  
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(૧)  વેરાના દરમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે ત્યાર પછી, તે માટેનુાં 
ભરધતયુાં કાઢી આપવામાાં આવ્ યુાં હોય અને ચકુવણી પણ 
મેળવેલી હોય, ત્યારે પરુવઠાનો સમય, ચકુવણી મળ્યાની તારીખ 
અથવા ભરધતયુાં કાઢી આપ્યાની તારીખ, બેમાાંથી જે વહલે ુાં હોય, 

તે તારીખ રહશેે; અથવા  

(૨)  વેરાના દરમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે તે પહલેાાં ભરધતયુાં કાઢી 
આપવામાાં આવ્ યુાં હોય, પરાંત ુ ચકુવણી,  વેરાના દરમાાં ફેરફાર 
કરવામાાં આવે ત્યાર પછી મેળવેલી હોય, ત્યારે પરુવઠાનો સમય, 

ભરધતયુાં કાઢી આપ્યાની તારીખ રહશેે; અથવા  

(૩)  વેરાના દરમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે તે પહલેાાં ચકુવણી મેળવેલી 
હોય, પરાંત ુ તે માટેનુાં ભરધતયુાં  વેરાના દરમાાં ફેરફાર કરવામાાં 
આવે ત્યાર પછી કાઢી આપવામાાં આવ્ યુાં હોય, ત્યારે પરુવઠાનો 
સમય, ચકુવણી મળ્યાની તારીખ રહશેે; અથવા  

(ખ)  વેરાના દરમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે ત્યાર પછી, માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્ન પરૂા પાડવામાાં આવ્યા હોય તેવા ટ્રકસ્સામાાં,- 

(૧)  વેરાના દરમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે ત્યાર પછી, ચકુવણી પણ 
મેળવેલી હોય, પરાંત ુ ભરધતયુાં, વેરાના દરમાાં ફેરફાર કરવામાાં 
આવે તે પહલેાાં કાઢી આપવામાાં આવ્ યુાં હોય,  ત્યારે પરુવઠાનો 
સમય, ચકુવણી મળ્યાની તારીખ રહશેે; અથવા 

(૨)  વેરાના દરમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે તે પહલેાાં ભરધતયુાં કાઢી 
આપવામાાં આવ્ યુાં હોય, પરાંત ુ ચકુવણી,  વેરાના દરમાાં ફેરફાર 
કરવામાાં આવે ત્યાર પછી મેળવેલી હોય, ત્યારે પરુવઠાનો સમય, 

ભરધતયુાં કાઢી આપ્યાની તારીખ રહશેે; અથવા  

(૩)  વેરાના દરમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે ત્યાર પછી ભરધતયુાં કાઢી 
આપવામાાં આવ્ યુાં હોય પરાંત ુ ચકુવણી, વેરાના દરમાાં ફેરફાર 
કરવામાાં આવે તે પહલેાાં મેળવેલી હોય, ત્યારે પરુવઠાનો સમય, 

ચકુવણી મળ્યાની તારીખ રહશેે : 
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પરાંત ુચકુવણી મળ્યાની તારીખ, આવી (રકમ) વેરાના દરમાાં ફેરફાર થયાની 
તારીખથી ચાર કામકાજના ટ્રદવસ પછી બેંક ખાતામાાં જમા કરવામાાં આવી હોય,  તો 
બેંક ખાતામાાં (રકમ) જમા કયાષની તારીખ રહશેે. 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતે ુ માટે, “ચકુવણી મળ્યાની તારીખ” એ, પરુવઠાકારના 
ટ્રહસાબના ચોપડામાાં જે તારીખે ચકુવણીની નોંિ કરવામાાં આવી હોય તે તારીખ અથવા 
જે તારીખે તેના બેંક ખાતામાાં (રકમ) જમા કરવામાાં આવી હોય તે તારીખ,  બેમાાંથી જે 
વહલે ુાં હોય, તે તારીખ ગણાશે. 

૧૫. (૧) માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના પરુવઠાનુાં મલૂ્ય, પરુવઠાકાર અને પરુવઠો 
પ્રાપ્ત કરનાર સાંબાંધિત ન હોય અને ટ્રકિંમત જ પરુવઠા માટે એકમાત્ર અવેજ હોય, ત્યારે 
સદરહુ માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના પરુવઠા માટે ખરેખર ચકૂવેલી અથવા 
ચકૂવવાપાત્ર જે ટ્રકિંમત હોય, તે ટ્રકિંમતની  લેવડદેવડનુાં મલૂ્ય રહશેે. 

(૨)  પરુવઠાના મલૂ્યમાાં- 

(ક)  આ અધિધનયમ, કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ તથા માલ અને 
સેવા વેરા (રાજ્યને વળતર) અધિધનયમ ધસવાયના, તત્સમયે અમલમાાં 
હોય તેવા કોઇ કાયદા હઠેળ લેવામાાં આવેલા કોઇ વેરા, શલુ્ક, ઉપકર, ફી 
અને ખચષ (ચાજર્જસ) પરુવઠાકાર દ્વારા અલગથી વસલૂ કરવામાાં આવ્યા 
હોય, તો તેનો; 

(ખ)  આવા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં પરુવઠાકાર ચકૂવવા માટે જવાબદાર હોય, 

તેવી કોઇ રકમ, પરાંત ુજે પરુવઠો પ્રાપ્ત કરનાર દ્વારા ચકૂવવામાાં આવેલ 
હોય અને માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્ન માટે ચકૂવેલી અથવા 
ચકૂવવાપાત્ર ખરેખર ટ્રકિંમતમાાં તેનો સમાવેશ થયો ન હોય, તો તેનો; 

(ગ)  પરુવઠો પ્રાપ્ત કરનાર પાસેથી પરુવઠાકારે ચાર્જ કરેલા કધમશન અને 
માલ ભરવાના (પેટ્રકિંગ) ખચષ સટ્રહતના આનરુ્ા્ંગક ખચષનો, માલ અથવા 
સેવા પરુવઠાના ધવતરણ વખતે અથવા તે પહલેાાં, માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્નના પરુવઠાના સાંબાંિમાાં પરુવઠાકારે કરેલા કોઇ કામ માટે 
ચાર્જ (વસલૂ) કરેલી કોઇ રકમનો; 

(ઘ)  કોઇ પરુવઠા માટેના કોઇ અવેજની ધવલા્ંબત ચકુવણી માટેના 
વ્યાજની(રકમ) અથવા ધવલા્ંબત ફી અથવા દાંડનો; અને  

િેરાપાત્ર 
પ રિઠાન ું  
મલૂ્ય (કકિંમત).  
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(ચ)  કેન્ર સરકારે અને રાજ્ય સરકારે પરૂી પાડેલ સબધસડી (સહાયકી) 
ધસવાયની ટ્રકિંમત સાથે સીિી સાંકળાયેલી સબધસડીનો. 

સમાવેશ કરવો જોઇશે. 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ પેટા-કલમના હતે ુમાટે, સબધસડીની રકમમાાં, સબધસડી પ્રાપ્ત કરનાર 
પરુવઠાકારના પરુવઠાના મલૂ્યનો સમાવેશ કરવો જોઇશે. 

(૩)  પરુવઠાના મલૂ્યમાાં કોઇ વળતરનો સમાવેશ થશે નટ્રહ, કે જે- 

(ક)  આવા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં કાઢી આપેલા ભરધતયામાાં યોગ્ય રીતે નોંિ 
કરીને પરુવઠો આપતા પહલેા અથવા તે વખતે આપવામાાં આવ્ યુાં  હોય; 

તો અને  

(ખ)   (૧)  આવો પરુવઠો આપતી વખતે અથવા તે પહલેાાં કરેલ કોઇ 
કરારની બોલીમાાં આવુાં વળતર નક્કી કરવામાાં આવ્ યુાં હોય અને અને 
ખાસ કરીને તે સાંબાંધિત ભરધતયા સાથે સાંકળાયેલુાં હોય;  તો અને  

(૨)  પરુવઠાકારે કાઢી આપેલા દસ્તાવેજના આિારે વળતરના કારણે 
હોય તે મજુબ પરુવઠો પ્રાપ્ ત કરનાર દ્વારા ઇનપટુ વેરા શાખ, 

ઉલટાવવામાાં આવી હોય; તો 

પરુવઠો મોકલવામાાં આવ્ યો હોય તે પછી આપવામાાં આવેલા 
તેવા કોઇ ટ્રડસ્ કાઉન્ ટનો સમાવેશ થશે નટ્રહ. 

(૪)  માલ અથવા સેવા અથવા બને્નના પરુવઠાનુાં મલૂ્ય, પેટા-કલમ (૧) હઠેળ નક્કી 
કરી શકાશે નટ્રહ, તે ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે નક્કી કરવુાં જોઇશે; 

(૫)  પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૪)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, 
કાઉક્ન્સલની ભલામણથી સરકાર જાહરે કરે તેવા પરુવઠાનુાં મલૂ્ય,  ઠરાવવામાાં આવે 
તેવી રીતે નક્કી કરવુાં જોઇશે. 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ અધિધનયમના હતે ુમાટે,- 

(ક)  વ્યક્તતઓ “સાંબાંધિત વ્યક્તતઓ” હોવાનુાં ગણાશે, જો- 

(૧)  તેવી વ્યક્તતઓ, એક બીજાના િાંિાના અધિકારીઓ અથવા ટ્રડરેતટર હોય;  

(૨)  તેવી વ્યક્તતઓ, િાંિામાાં કાયદાકીય રીતે માન્ ય ભાગીદાર હોય; 

(૩)  તેવી વ્યક્તતઓ, મા્લક (કામે રાખનાર) અને કમષચારી હોય; 
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(૪)  તે પ્રત્યષિત અથવા પરોષિત રીતે,  આઉટસ્ટેન્ન્ડિંગ વોટ્રટિંગ સ્ટોકની અથવા 
શેર અથવા તે બાંને પર પચીસ ટકા અથવા તેથી વિારે  મા્લકી 
િરાવતી હોય, ધનયાંત્રણ  િરાવતી હોય અથવા કબજો િરાવતી હોય 
તેવી કોઇ વ્યક્તત હોય; 

(૫)  તે બે પૈકીમાાંથી એક પ્રત્યષિત અથવા પરોષિત રીતે બીજા ઉપર ધનયાંત્રણ 
િરાવતી હોય; 

(૬)  તે બને્ન ઉપર પ્રત્યષિત અથવા પરોષિત રીતે કોઇ ત્રીજી વ્યક્તતનુાં ધનયાંત્રણ 
હોય; 

(૭)  તે બને્ન સાથે મળીને પ્રત્યષિત અથવા પરોષિત રીતે ત્રીજી વ્યક્તત ઉપર  
ધનયાંત્રણ િરાવતી હોય; અથવા 

(૮)  તેઓ તે જ કુટુાંબના સભ્યો હોય; 

(ખ)  “વ્યક્તત” એ શબ્દમાાં કાયદામાન્ય વ્યક્તતઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

(ગ)  એક બીજાના િાંિામાાં સાંકળાયેલી હોય એવી વ્યક્તતઓ પૈકીની કોઇ િાંિામાાંની 
એક વ્યક્તત, બીજાનો (બીજી વ્ યટ્રકતનો) ગમે તે રીતે વણષવેલો, એતમાત્ર એજન્ટ 
અથવા એકમાત્ર ધવતરણકતાષ  અથવા એકમાત્ર ધવશેર્ાધિકારી હોય તેવી 
વ્ યટ્રકતઓ, સાંબાંધિત વ્ યટ્રકતઓ હોવાનુાં ગણાશે. 

પ્રકરણ ૫ 

ઇનપ ટ િેરા શાખ 

૧૬. (૧) દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, કલમ ૪૯માાં ઠરાવવામાાં આવે અને ધનટ્રદિષ્ટ 
કરવામાાં આવે તેવી શરતો અને ધનયાંત્રણોને અિીન રહીને, તેને માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્નનો કોઇ પરુવઠો કે જે તેના િાંિાના કામકાજ અથવા તેની પ્રગધત માટે 
વાપરવામાાં આવતો હોય અથવા વાપરવાનો ઇરાદો હોય, તેની ઉપર ચાર્જ કરવામાાં 
આવેલા ઇનપટુ વેરાની શાખ લેવા માટે હકદાર થશે અને સદરહુ રકમ, આવી વ્યક્તતના 
ઇલેતિોધનક કે્રટ્રડટ લેજર (વીજાણ ુશાખ ખાતાવહી)માાં જમા કરવી જોઇશે. 

(૨)  આ કલમમાાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, રજજસ્ટર થયેલી કોઇપણ વ્યક્તત, 

માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના કોઇ પરુવઠાના સાંબાંિમાાં કોઇ ઇનપટુ વેરાની શાખ 
માટે હકદાર રહશેે, ધસવાય કે,- 

ઇનપ ટ િેરા 
શાખ લેિા 
માટેની યોગ્યતા 
અને શરતો.  
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(ક)  તે આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્ટર થયેલા પરુવઠાકારે કાઢી આપેલુાં વેરા 
ભરધતયુાં અથવા ઉિારપત્રનો કબજો િરાવતો હોય અથવા ઠરાવવામાાં 
આવે તેવા બીજા વેરો ભરવાના દસ્તાવેજોનો કબજો િરાવતો હોય; 

(ખ)  તેણે માલ અથવા સેવા અથવા બને્ન મેળવેલી હોય. 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ ખાંડના હતે ુમાટે, એવુાં માનવામાાં આવશે કે પરુવઠાકાર દ્વારા 
પ્રાપ્ત કરનારને અથવા બીજી કોઇ વ્યક્તતને, આવા રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, 

પછી તે માલની હરેફેર પહલેા અથવા તે દરધમયાન, માલના મા્લકીહકના 
દસ્તાવેજોની તબદીલીથી અથવા અન્યથા રીતે  એજન્ટ તરીકે અથવા અન્યથા 
કામ કરતો હોય, તેના આદેશ પર માલનુાં જ્યારે ધવતરણ કરવામાાં આવે, ત્યારે 
રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતએ માલ મેળવેલો છે: 

(ગ)  કલમ ૪૧ની જોગવાઇઓને અિીન રહીને, આવા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં 
ચાર્જ (વસલૂ) કરવામાાં આવેલો વેરો, સરકારને, રોકડમાાં અથવા સદરહુ 
પરુવઠાના સાંબાંિમાાં મળવાપાત્ર ઇનપટુ વેરા શાખની ઉપયો્ગતાથી 
ખરેખર ચકુવણી કરવામાાં આવી હોય; અને  

(ઘ)  તેણે કલમ ૩૯ હઠેળ પત્રક રજૂ કયુું હોય:  

 પરાંત ુભરધતયા સામે માલ અનેક હપ્તામાાં મેળવ્ યો હોય, ત્યારે રજજસ્ટર 
થયેલી વ્યક્તત, છેલ્લા જથ્થા અથવા હપ્તાની પહોંચને આિારે શાખ લેવા માટે 
હકદાર રહશેે. 

વધમુાાં,  પરુવઠો પ્રાપ્ત કરનાર,  માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના 
પરુવઠાકારને ચકુવણી કરવામાાં ધનષ્ફળ રહ,ે તો ફેરફાર કરેલા ચાર્જના અિારે 
વેરો ભરવાપાત્ર હોય તેવા પરુવઠા ધસવાય,  પરુવઠાના મલૂ્ય ઉપર ભરવાપાત્ર 
વેરા સટ્રહત પરુવઠાના મલૂ્ય માટેની રકમ, પરુવઠાકાર દ્વારા ભરધતયુાં કાઢી 
આપવામાાં આવે તે તારીખથી એકસો એંસી ટ્રદવસની મદુતની અંદર,  પ્રાપ્ ત 
કરનારે મેળવેલી ઇનપટુ વેરા શાખની જેટલી રકમ હોય તેટલી રકમ તેની 
આઉટપટુ વેરા જવાબદારીમાાં તેના વ્યાજ સટ્રહત, ઠરાવવામાાં આવેલી રીતે  
ઉમેરવી જોઇશે : 

વળી, માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના, તેના ઉપર ભરવાપાત્ર વેરા 
સટ્રહતના પરુવઠા મલૂ્ય સામે ભરવાની થતી રકમ ભયેથી, પરુવઠો પ્રાપ્ત 
કરનાર, ઇનપટુ વેરાની શાખ મેળવવા માટે હકદાર રહશેે. 
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(૩) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, આવક વેરા અધિધનયમ, ૧૯૬૧ની જોગવાઇઓ હઠેળ 
મડૂીગત માલ તથા પ્લાન્ટ અને મધશનરી(યાંત્રસામગ્રી) ની ટ્રકિંમતના વેરા ઘટક ઉપર 
ઘસારા ચાર્જનો દાવો કયો હોય, તો સદરહુ વેરા ઘટક ઉપર ઇનપટુ વેરા શાખની માંજૂરી 
આપવી જોઇશે નટ્રહ. 

(૪)  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, આવુાં ભરધતયુાં અથવા આવા ઉિારપત્રને લગતુાં ભરધતયુાં 
જે નાણાકીય વર્ષને લાગ ુ પડત ુાં હોય તે નાણાકીય વર્ષ પરુૂાં થયા પછી  સપ્ટેમ્બર 
મટ્રહના માટે કલમ ૩૯ હઠેળ પત્રક રજૂ કરવાની અથવા સાંબાંધિત વાધર્િક પત્રક રજૂ 
કરવાની ધનયત તારીખ અથવા બને્નમાાંથી જે વહલેી હોય, તે તારીખ પછી, માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બને્નના પરુવઠા માટે,  કોઇ ભરધતયુાં અથવા ઉિારપત્રના સાંબાંિમાાં 
ઇનપટુ વેરા શાખ લેવા માટે હકદાર રહશેે નટ્રહ. 

૧૭. (૧) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા આંધશક રીતે િાંિાના હતે ુમાટે અને આંધશક રીતે 
બીજા હતે ુમાટે માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નનો ઉપયોગ કરવામાાં આવતો હોય, તો 
શાખની રકમ, તેના િાંિાના હતેઓુ માટે આપવા યોગ્ય હોય તેટલા પ્રમાણમાાં ઇનપટુ 
વેરા પરૂતો મયાષટ્રદત રહશેે. 

(૨)  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા, આ અધિધનયમ હઠેળ અથવા સાંક્લત માલ અને 
સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ શનૂ્ય દરવાળા પરુવઠા સટ્રહતના વેરાપાત્ર પરુવઠાને 
આંધશક રીતે અસર થાય તે માટે અને આંધશક રીતે સદરહુ અધિધનયમ હઠેળ મકુ્તત 
આપવામાાં આવી હોય તેવા પરુવઠાને અસર થાય તે માટે, માલ અથવા સેવા અથવા 
તે બને્નનો ઉપયોગ કરવામાાં આવતો હોય, તો શાખની રકમ, શનૂ્ય દરવાળા પરુવઠા 
સટ્રહતના સદરહુ વેરાપાત્ર પરુવઠા માટે આપવા યોગ્ય હોય તેટલા પ્રમાણમાાં ઇનપટુ 
વેરા પરૂતી મયાષટ્રદત રહશેે. 

(૩) પેટા-કલમ (૨) હઠેળ મકુ્તત આપવામાાં આવ્ યા હોય તેવા પરુવઠાનુાં મલૂ્ય, 

ઠરાવવામાાં આવે તેટલુાં રહશેે અને તેમાાં પરુવઠો પ્રાપ્ત કરનાર, ધવપરીત ચાર્જના 
આિારે વેરો ભરવા, જામીનગીરીથી લેવડદેવડ કરવા, જમીનનુાં વેચાણ કરવા અને 
અનસુ ૂ્ચ ૨-ના પટ્રરચ્છેદ ૫-ના ખાંડ (ખ) ને અિીન રહીને, મકાનનુાં વેચાણ કરવા માટે 
જવાબદાર હોય તેવા પરુવઠાનો સમાવેશ થાય છે; 

(૪) અનામત સ્વીકારીને, લોન અથવા પેશગી વિારીને સેવાઓ પરૂી પડવામાાં 
રોકાયેલી નોન-બેંટ્રકિંગ નાણાકીય કાંપની સટ્રહતની બેંટ્રકિંગ કાંપની અથવા નાણાકીય સાંસ્થા 
પાસે, પેટા-કલમ (૨)ની જોગવાઇઓનુાં પાલન કરવાનો અથવા દર મટ્રહને, તે મટ્રહનાના 

સન 
૧૯૬૧નો 
૪૩મો.  

શાખ  અને 
બ્લોક કરેલા 
શાખની 
િહેંચણી 
બાબત.   
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ઇનપટુ, મડૂીગત માલ અને ઇનપટુ સેવાઓ ઉપરની યોગ્ય ઇનપટુ વેરા શાખના પચાસ 
ટકા રકમ જેટલી રકમ મેળવવાનો ધવકલ્પ રહશેે અને બાકીનુાં રદ થશે: 

પરાંત ુએક વાર જે ધવકલ્પ ઉપયોગમાાં લીિો હોય, તે ધવકલ્પ, નાણાકીય વર્ષના 
બાકીના ભાગ માટે પાછો ખેંચી શકાશે નટ્રહ: 

વધમુાાં, પચાસ ટકાની મયાષદા, સમાન કાયમી ખાતા નાંબર િરાવતી રજજસ્ટર 
થયેલી કોઇ વ્યક્તત બીજી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને પરુવઠો આપે, તે પરુવઠા ઉપર 
ભરવાના વેરાને લાગ ુપડશે નટ્રહ. 

(૫)  કલમ ૧૬ની પેટા-કલમ (૧) અને કલમ ૧૮ની પેટા-કલમ (૧)માાં ગમે તે મજકરૂ 
હોય તેમ છતાાં, ઇનપટુ વેરા શાખ, નીચેની બાબતના સાંબાંિમાાં ઉપલભ્ય રહશેે નટ્રહ:- 

(ક)  મોટર વાહન અને બીજા વાહન ધસવાય કે તેમનો ઉપયોગ- 

 (૧)  નીચેના વેરાપાત્ર પરુવઠો પરૂો પાડવા માટે થયો હોય:- 

(ક)  આવા મોટર વાહનો અથવા વાહનોના વધ ુપરુવઠા માટે 
થયો હોય; અથવા 

(ખ)  ઉતારૂઓની હરેફેર માટે થયો હોય; અથવા  

(ગ) આવા મોટરવાહનો અથવા બીજા વાહનોના  ચલાવવા 
(ડ્રાઇવીંગ) ઉડૃયન (ફલાઇંગ), ટ્રદશાસચૂન (નેવીગેટીંગ) 
ની તાલીમ આપવા માટે થયો હોય. 

(૨)  માલની હરેફેર માટે થયો હોય; 

 (ખ)  નીચેના માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નનો પરુવઠો:-  

(૧)  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા, કોઇ ચોક્કસ વગષના માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બને્નનો બાહ્ય વેરાપત્ર પરુવઠો પરૂો પાડવા માટે અથવા 
વેરાપાત્ર સાંયતુત અથવા ધમશ્ર પરુવઠાના ભાગ તરીકે, તે જ વગષના માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બને્નના આવક-પરુવઠાનો ઉપયોગ કરવામાાં 
આવ્યો હોય તે ધસવાય, ખોરાક અને પીણા, બાહ્ય આહાર વ્યવસ્થા, સૌદયષ 
સારવાર, આરોગ્ ય સેવા,  કોસ્મેટ્રટક (સૌંદયષ પ્રસાિન) અને પ્લાન્સ્ટક 
સર્જટ્રર (શસ્ ત્રટ્રકયા) ; 

(૨)  તલબ, હલે્થ અને ટ્રફટનેસ સેન્ટરનુાં સભ્યપદ;  

(૩)  રેન્ટ-એ-કેબ, જીવન વીમો અને આરોગ્ય વીમો હોય, તે ધસવાય- 
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(ક)  સરકાર, તત્સમયે અમલમાાં હોય, તેવા કાયદા હઠેળ 
મા્લકે તેના કમષચારીઓને પરૂી પાડવી અધનવાયષ હોય તેવી 
સેવાઓ જાહરે કરે; અથવા 

(ખ)  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા, કોઇ ચોક્કસ વગષના માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બને્નનો બાહ્ય વેરાપત્ર પરુવઠો પરૂો 
પાડવા માટે અથવા વેરાપાત્ર સાંયતુત અથવા ધમશ્ર પરુવઠાના 
ભાગ તરીકે, તે જ વગષના માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નનો 
આવો આવક-પરુવઠો; અને  

(૪)  કમષચારીને રજા અથવા વતન પ્રવાસ રાહત જેવા આપવામાાં 
આવતા પ્રવાસ લાભો. 

(ગ)  બાાંિકામ કરાર સેવા, બાાંિકામ કરાર સેવાના વધ ુ પરુવઠા માટેની  
ઇનપટુ સેવા હોય, ત્યારે (પ્લાન્ટ અને મધશનરી ધસવાયની)  સ્થાવર ધમલકતના 
બાાંિકામ માટે પરૂી પાડવામાાં આવતી બાાંિકામ કરાર સેવા;  

(ઘ)  વેરાપાત્ર વ્યક્તત દ્વારા, (પ્લાન્ટ અથવા મધશનરી ધસવાયની) સ્થાવર 
ધમલકતના બાાંિકામ માટે તેના પોતાના ટ્રહસાબમાાં આવા માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્નનો ઉપયોગ, િાંિાના કામકાજમાાં અથવા પ્રગધતમાાં કરવામાાં 
આવ્ યો હોય તે સટ્રહત, જ્યારે માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્ન મેળવવામાાં 
મેળવવામાાં આવ્ યા હોય. 

સ્પષ્ટીકરણ.- ખાંડો (ગ) અને (ઘ)ના હતેઓુ માટે, “બાાંિકામ” એ શબ્દમાાં, 
મડૂીકરણના પ્રમાણમાાં સદરહુ સ્થાવર ધમલકતમાાં પનુ: બાાંિકામ, સમારકામ,  

વિારો અથવા ફેરફાર અથવા મરામતનો સમાવેશ થાય છે; 

(ચ)  કલમ ૧૦ હઠેળ જેના ઉપર વેરો ભરવામાાં આવ્ યો હોય, તે માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બને્ન; 

(છ)  ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર  વ્યક્તતએ મેળવેલ,  તેણે આયાત કરેલા માલ 
ધસવાયના માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્ન; 

(જ)  અંગત વપરાશ માટે વાપરેલો માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્ન; 

(ઝ)  બ્ષિતસ અથવા ધન:શલુ્ક નમનૂા રૂપે ગમુાવેલા, ચોરાઇ ગયેલા, નાશ 
થયેલા, દુરસ્ત કરેલા અથવા ધનકાલ કરેલા માલ; 
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(ટ)  કલમો ૭૪, ૧૨૯ અને ૧૩૦ની બોલી મજુબ ભરેલો કોઇ વેરો. 

(૬) સરકાર, પેટા-કલમો (૧) અને (૨)માાં ઉલ્લેખેલી શાખ જે રીતે આપી હોય તેવી 
ઠરાવેલી રીતે આપી શકશે. 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ પ્રકરણ અને પ્રકરણ ૬ના હતેઓુ માટે, “ પ્લાન્ટ અને મધશનરી” એ 
શબ્દો એટલે પાયા  અથવા માળખાકીય સહાયથી જમીન સાથે જોડેલા સાિન, 

સાિનસામગ્રી અને મધશનરી કે જેનો ઉપયોગ, માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નનો  
બાહ્ય પરુવઠો તૈયાર કરવા માટે થતો હોય અને તેમાાં આવા પાયાનો અથવા 
માળખાકીય સહાયનો સમાવેશ થાય છે, પરાંત-ુ 

 (૧) જમીન, બાાંિકામ અથવા બીજા આંતટ્રરક માળખાનો; 

 (૨) ટે્લકોમ્યધુનકેશન ટાવર; અને  

 (૩) કારખાના જગ્યા બહાર લગાડેલી પાઇપલાઇન. 

૧૮. (૧) ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતો અને ધનયાંત્રણને અિીન રહીને,  

(ક) કોઇ વ્યક્તત નોંિણી (રજજસ્િેશન) માટે જવાબદાર બને, તે તારીખથી ત્રીસ 
ટ્રદવસની અંદર, આ અધિધનયમ હઠેળ તેણે નોંિણી માટે અરજી કરી હોય અને 
આવી નોંિણી કરી આપવામાાં આવી હોય, તો તે આ અધિધનયમની જોગવાઇઓ 
હઠેળ વેરો ભરવા માટે જે તારીખથી  જવાબદાર બને,  તે તારીખ પહલેા તરત  
આવતા ટ્રદવસે જથ્ થા (સ્ટોક)માાં રાખવામાાં આવેલા ઇનપટુ અને જથ્ થા 
(સ્ટોક)માાં રાખેલા અિષ-તૈયાર કરેલા અથવા પણૂષ તૈયાર કરેલા માલમાાં 
સમાધવષ્ ટ  હોય તે ઇનપટુની શાખ લેવા માટે હકદાર થશે; 

(ખ) કલમ ૨૫-ની પેટા-કલમ (૩) હઠેળ નોંિણી (રજજસ્િેશન) કરાવે તે વ્યક્તત, 

નોંિણી (રજજસ્િેશન) કરવામાાં આવી હોય,  તે તારીખ પહલેા તરત  આવતા 
ટ્રદવસે સ્ટોકમાાં રાખવામાાં આવેલા ઇનપટુ અને સ્ટોકમાાં રાખેલા અિષ-તૈયાર 
કરેલા અથવા પણૂષ તૈયાર કરેલા માલમાાં સમાધવષ્ ટ હોય તે ઇનપટુની શાખ 
લેવા માટે હકદાર થશે; 

(ગ) કલમ ૧૦ હઠેળ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, વેરો ભરવાનુાં બાંિ કરે, ત્યારે તે 
કલમ ૯  હઠેળ વેરો ભરવા માટે જે તારીખથી  જવાબદાર બને,  તે તારીખ 
પહલેા તરત  આવતા ટ્રદવસે સ્ટોકમાાં રાખવામાાં આવેલ ઇનપટુ, સ્ટોકમાાં રાખેલા 
અિષ-તૈયાર કરેલા અથવા પણૂષ તૈયાર કરેલા માલમાાં સમાધવષ્ ટ હોય તે ઇનપટુ 
અને મડૂીગત માલ ઉપર  ઇનપટુ વેરા શાખ લેવા માટે હકદાર થશે: 

ખાસ સુંજોર્ોમાું 
શાખની  
ઉપલભ્યતા 
બાબત. 
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 પરાંત ુમડૂીગત માલ ઉપરની શાખ, ઠરાવવામાાં આવે તેટલી ટકાવારીના 
પોઇન્ટ મજુબ ઘટાડવી જોઇશે; 

(ઘ)  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા મકુ્તત આપવામાાં આવેલા માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્ન વેરાપાત્ર પરુવઠો બને, ત્ યારે આવી વ્યક્તત, આવો પરુવઠો જે 
તારીખથી વેરાપાત્ર બને, તે તારીખ પહલેા તરત આવતા ટ્રદવસે સ્ટોકમાાં 
રાખવામાાં આવેલા ઇનપટુ, આવા મકુ્તત આપેલા સ્ટોક સાંબાંધિત રાખવામાાં 
આવેલા અિષ-તૈયાર કરેલા અથવા પણૂષ તૈયાર કરેલા માલમાાં સમાધવષ્ ટ  હોય 
તે ઇનપટુ અને આવા મકુ્તત આપેલા પરુવઠા માટે જ વાપરવામાાં આવતા 
મડૂીગત માલ ઉપર ઇનપટુ શાખ લેવા માટે હકદાર થશે: 

 પરાંત ુમડૂીગત માલ ઉપરની શાખ, ઠરાવવામાાં આવે તેટલી ટકાવારીના 
પોઇન્ટ મજુબ ઘટાડવી જોઇશે; 

(૨)  રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તત, આવા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં કાઢી આપવામાાં આવેલા 
વેરાના ભરધતયાની તારીખથી એક વર્ષની મદુત સમાપ્ત થાય ત્યાર પછી, માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બને્નના કોઇ પરુવઠાના સાંબાંિમાાં પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ઇનપટુ વેરા 
શાખ લેવા માટે હકદાર રહશેે. 

(૩) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ કરેલી રચનામાાં વેચાણ, જોડાણ, ્બન-જોડાણ, 
એકીકરણ, જવાબદારીની તબદીલી માટે ધવધશષ્ ટ  જોગવાઇઓ સાથે િાંિામાાં પટે 
આપવાના અથવા તબદીલીના કારણે ફેરફાર થયો હોય, તો સદરહુ રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તતને, આવા વેચાણ કરેલા, જોડાણ કરેલા, ્બન-જોડાણ કરેલા, એકીકરણ કરેલા, 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે િાંિામાાં પટે આપેલા અથવા તબદીલ કરેલા હોય તેવા 
તેના ઇલેતિોધનક (વીજાણ)ુ શાખ ખાતાવાહીમાાં ઉપયોગ કયો ન હોય,  તેમ બતાવત ુાં 
હોય, તેવા ઇનપટુ વેરા શાખને તબદીલ કરવાની માંજૂરી આપવી જોઇશે.  

(૪)  કલમ ૧૦ હઠેળ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, જેણે ઇનપટુ વેરા શાખ ઉપલબ્િ કયો 
હોય, તે વેરો ભરવા ઇચ્છતી હોય, ત્યારે  અથવા તેણે પરૂા પાડેલા માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્નને સાંપણૂષ મકુ્તત આપવામાાં આવેલી હોય, ત્યારે તેણે  ઇલેતિોધનક 
(વીજાણ)ુ શાખ ખાતાવાહી અથવા ઇલેતિોધનક (વીજાણ)ુ રોકડ ખાતાવાહીમાાં ઉિાર 
રાખીને, તેના દ્વારા  આવો ધવકલ્પ અમલમાાં મકૂવામાાં જે તારીખથી આવે તે તારીખ 
અથવા યથાપ્રસાંગ, આવી મકુ્તત જે તારીખે આપવામાાં આવે તે તારીખ પહલેા તરત 
આવતા ટ્રદવસે, સ્ટોકમાાં રાખવામાાં આવેલા ઇનપટુ અને  સ્ટોક સાંબાંધિત રાખવામાાં 
આવેલા અિષ-તૈયાર કરેલા અથવા સાંપણૂષ તૈયાર કરેલા માલમાાં સમાધવષ્ ટ હોય તે 
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ઇનપટુ અને મડૂીગત માલ ઉપર, ઠરાવવામાાં આવે તેવી આવેલી ટકાવારીના પોઇન્ટ 
મજુબ ઇનપટુના સાંબાંિમાાં ઘટાડેલી,  ઇનપટુ વેરાની શાખને સમકષિત રકમ ભરવી 
જોઇશે: 

પરાંત ુ આવી રકમની ચકુવણી પછી, ઇનપટુ વેરા શાખની ધસલક, તેની 
ઇલેતિોધનક (વીજાણ)ુ શાખ ખાતાવાહીમાાં કાંઇ હોય તો, તે રકમ રદ થશે. 

(૫) પેટા-કલમ (૧) હઠેળની શાખની રકમ અને પેટા-કલમ (૪) હઠેળની ભરવાપાત્ર 
રકમની, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે ગણતરી કરવી જોઇશે. 

(૬) મડૂીગત માલ અથવા પ્લાન્ટ અને  મધશનરી જેના ઉપર ઇનપટુ વેરા શાખ લેવામાાં 
આવી હોય, તેના પરુવઠાના ટ્રકસ્સામાાં, રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતએ,  ઠરાવવામાાં આવે તેવા 
ટકાવારીના પોઇન્ટથી ઘટાડેલી અથવા સદરહુ મડૂીગત માલ અથવા પ્લાન્ટ અને  
મધશનરી ઉપર લેવામાાં આવેલી અથવા કલમ ૧૫ હઠેળ નક્કી કરેલી આવા મડૂીગત 
માલ અથવા પ્લાન્ટ અને  મધશનરીના લેવડદેવડ મલૂ્ય ઉપર લેવામાાં આવેલી ઇનપટુ 
વેરા શાખને, બેમાાંથી જે વિારે હોય, તેને  સમકષિત રકમ ભરવી જોઇશે:   

પરાંત ુમજબતૂ ઇંટો, િાતનુા બીબા અને નાણા પાડવાના બીબા, નતશીકામવાળી  
અને જટ્રડત વસ્તઓુને ભાંગાર તરીકે પરૂી પાડવામાાં આવી હોય, ત્યારે વેરાપાત્ર વ્યક્તત, 

કલમ ૧૫ હઠેળ નક્કી કરેલા આવા માલના લેવડદેવડના મલૂ્ય ઉપર વેરો ભરી શકશે. 

૧૯. (૧) મખુ્ય મા્લકે, ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતો અને ધનયાંત્રણોને અિીન રહીને, 

છૂટક કામ માટે છૂટક કામદારને મોકલેલી ઇનપટુ (ઉત્ પાદક સામગ્રી) ઉપર ઇનપટુ વેરા 
શાખ માંજૂર કરવી જોઇશે. 

(૨)  કલમ ૧૬ની પેટા-કલમ (૨)ના ખાંડ (ખ)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, મખુ્ય 
મા્લક, તેના િાંિાના સ્થળે પહલેા લાવ્યા વગર, છૂટક કામદારને છૂટક કામ માટે સીધુાં 
જ ઇનપટુ મોકલી આપે, તો તેવા ઇનપટુ ઉપર તે (મખુ્ય મા્લક) ઇનપટુ વેરાની શાખ 
લેવા માટે જવાબદાર રહશેે. 

(૩)  છૂટક કામ માટે મોકલેલી ઇનપટુ (ઉત્ પાદક સામગ્રી) મખુ્ય મા્લકને, છૂટક કામ 
પણૂષ થાય ત્યાર પછી અથવા અન્યથા પરત મળી ન હોય અથવા તે મોકલ્યાના એક 
વર્ષની મદુતની અંદર કલમ ૧૪૩ની પેટા-કલમ (૧) ખાંડ (ક) અથવા ખાંડ (ખ) અનસુાર 
છૂટક કામદારના િાંિાના સ્થળથી પરુૂાં પાડવામાાં આવ્ યુાં ન હોય, તો  તેમ હોવુાં ગણાશે કે 
આવી ઇનપટુ (ઉત્ પાદક સામગ્રી) મખુ્ય મા્લક દ્વારા છૂટક કામદારને જે ટ્રદવસે 
મોકલવામાાં આવી હોય તે ટ્રદવસે સદરહુ ઇનપટુ પરૂી પાડવામાાં આવ્ યુાં છે: 

છૂટક કામ માટે 
મોકલેલ ઇનપ ટ 

અને મડૂીર્ત 
માલ  ઉપર 
ઇનપ ટ િેરા 
શાખ. 
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પરાંત ુઇનપટુ જ્યારે પ્રત્યષિત રીતે છૂટક કામદારને મોકલવામાાં આવી હોય, ત્યારે 
એક વર્ષની મદુત, છૂટક કામદાર જે તારીખથી ઇનપટુ મેળવે, તે તારીખથી ગણવી 
જોઇશે. 

(૪)  મખુ્ય મા્લકે, ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતો અને ધનયાંત્રણોને અિીન રહીને,  

છૂટક કામ માટે છૂટક કામદારને મોકલેલા મડૂીગત માલ ઉપર ઇનપટુ વેરા શાખ માંજૂર 
કરવી જોઇશે. 

(૫)  કલમ ૧૬ની પેટા-કલમ (૨)ના ખાંડ (ખ)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, મખુ્ય 
મા્લક, મડૂીગત માલને પહલેાાં તેના િાંિાના સ્થળે છૂટક કામ માટે લાવ્યા વગર છૂટક 
કામ માટે કોઇ છૂટક કામદારને સીિો જ મોકલી દે તો પણ, મડૂીગત માલ ઉપર, ઇનપટુ 
વેરા શાખ લેવા માટે હકદાર થશે. 

(૬)  છૂટક કામ માટે મોકલેલા મડૂીગત માલ, મખુ્ય મા્લકને, મોકલવામાાં આવ્યાના 
ત્રણ વર્ષની મદુતની અંદર પાછો મળે નટ્રહ, ત્યારે તેમ માનવામાાં આવશે કે મખુ્ય 
મા્લક દ્વારા છૂટક કામદારને આવો મડૂીગત માલ, જ્યારે સદરહુ માલ મોકલવામાાં 
આવ્યો હતો તે ટ્રદવસે છૂટક કામદારને મખુ્ય મા્લક દ્વારા પરૂો પાડવામાાં આવ્ યો હતો: 

પરાંત ુ છૂટક કામદારને મડૂીગત માલ સીિો જ મોકલવામાાં આવે, ત્યારે ત્રણ 
વર્ષની મદુત, છૂટક કામદાર જે તારીખથી મડૂીગત માલ મેળવે, તે તારીખથી ગણવી 
જોઇશે. 

(૭)  પેટા-કલમ (૩) અથવા પેટા-કલમ (૬)માાંનો કોઇપણ મજકરૂ છૂટક કામ માટે 
છૂટક કામદારને મોકલેલા િાતનુા બીબા અને નાણા પડવાના બીબા, નતશીકામવાળી  
અને જટ્રડત વસ્તઓુ અથવા સાિનોને લાગ ુપડશે. 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતે ુ માટે, “મખુ્ય મા્લક” એટલે કલમ ૧૪૩માાં ઉલ્લેખેલી 
વ્યક્તત. 

૨૦. (૧) ઇનપટુ સેવા ધવતરકે,  રાજ્ય વેરાની શાખનુાં રાજ્ય વેરા તરીકે અથવા સાંક્લત 
વેરા તરીકે અને સાંક્લત વેરો સાંક્લત વેરા  તરીકે અથવા રાજ્ય વેરા તરીકે, 

ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે ધવતરણ કરવામાાં આવેલી ઇનપટુ વેરા શાખની રકમ 
િરાવતા દસ્તાવેજ કાઢી આપીને, (શાખનુાં) ધવતરણ કરવુાં જોઇશે. 

(૨)  ઇનપટુ સેવા ધવતરકે, નીચેની શરતોને અિીન રહીને, શાખનુાં  ધવતરણ કરવુાં 
જોઇશે:- 

ઇનપ ટ સેિા 
વિતરણકતાગ  
દ્વારા શાખ 
વિતરણની 
રીત.  
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(ક)  શાખ પ્રાપ્ત કરનારને, ઠરાવવામાાં આવે તેવી માટ્રહતીનો સમાવેશ કરતા 
દસ્ તાવેજ સામે શાખનુાં ધવતરણ કરી શકાશે; 

(ખ)  ધવતરણ કરેલી શાખની રકમ, ધવતરણ માટે ઉપલભ્ય હોય તેવી શાખની 
રકમથી વધ ુહોવી જોઇશે નટ્રહ; 

(ગ)  શાખ પ્રાપ્ત કરનારને આપવામાાં આવેલી ઇનપટુ સેવાઓ ઉપર ચકૂવેલી 
વેરા શાખનુાં ધવતરણ,  તે શાખ પ્રાપ્ત કરનારને જ કરવુાં જોઇશે; 

(ઘ)  એક કરતાાં વધ ુ શાખ પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તતઓને આપવામાાં આવેલી 
ઇનપટુ સેવાઓ ઉપર ચકૂવેલી વેરા શાખનુાં ધવતરણ, એવી શાખ પ્રાપ્ત 
કરનારની વચ્ચે કરવુાં જોઇશે જેમના માટે ઇનપટુ સેવા આપી શકાય 
અને આવુાં ધવતરણ, સાંબાંધિત મદુત દરધમયાન એવી શાખ પ્રાપ્ત 
કરનારના રાજ્યમાાંના અથવા  સાંઘ રાજ્યષેિતત્રમાાંના ટનષઓવરના ભાગે 
પડતા આિારે, તેવી તમામ શાખ પ્રાપ્ત કરનારના એકાંદર ટનષઓવર કે 
જેમને આવી ઇનપટુ સેવા આપી શકાય તેમ હોય અને જે સાંબાંધિત 
સદરહુ મદુત દરધમયાન ચાલ ુવર્ષમાાં સટ્રક્રય હોય; 

(ચ)  તમામ શાખ પ્રાપ્ત કરનારને આપવામાાં આવેલી ઇનપટુ સેવા ઉપર 
ચકૂવેલી વેરા શાખનો એવી શાખ પ્રાપ્ત કરનારની વચ્ચે ધવતરણ કરવુાં 
જોઇશે અને આવુાં ધવતરણ, સાંબાંધિત મદુત દરધમયાન તમામ શાખ પ્રાપ્ત 
કરનારના એકાંદર ટનષઓવર અને જે સદરહુ સાંબાંધિત મદુત દરધમયાન 
ચાલ ુ વર્ષમાાં સટ્રક્રય હોય, તેવા શાખ પ્રાપ્ત કરનારના રાજ્યમાાંના 
ટનષઓવર અથવા સાંિ રાજ્યષેિતત્રમાાંના ટનષઓવરના ભાગે પડતા આિારે, 

ધવતરણ કરવુાં જોઇશે. 

 સ્પષ્ટીકરણ- આ કલમના હતે ુમાટે,- 

 (ક)  “સાંબાંધિત મદુત” એટલે- 

(૧)  શાખ પ્રાપ્ત કરનારને, જે વર્ષ દરધમયાન શાખનુાં ધવતરણ કરવાનુાં 
હોય તે વર્ષના અગાઉના નાણાકીય વર્ષમાાં પોતાના રાજ્યો 
અથવા સાંઘ રાજ્યષેિતત્રમાાં ટનષઓવર થયુાં હોય, તો સદરહુ 
નાણાકીય વર્ષ; અથવા 

(૨)  શાખ પ્રાપ્ ત કરનારી અમકુ  અથવા તમામ વ્ યટ્રકતઓને, શાખનુાં 
ધવતરણ કરવાનુાં હોય તે વર્ષ અગાઉના વર્ષના નાણાકીય વર્ષ 
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દરધમયાન, તેમના રાજ્યોમાાંન ુાં અથવા સાંઘ રાજ્યષેિતત્રમાાંન ુાં કોઇ 
ટનષઓવર ન હોય, તો શાખ જે મટ્રહના દરધમયાન આપવાની હોય 
તે મટ્રહના અગાઉ શાખ પ્રાપ્ત કરનારી તમામ વ્ યટ્રકતઓના 
આવા ટનષઓવરની માટ્રહતી ઉપલભ્ય હોય, તેવો છેલ્લો ધત્રમાસ;   

(ખ) “શાખ પ્રાપ્ત કરનાર” એ શબ્દ એટલે ઇનપટુ સેવા તરીકે સમાન કાયમી 
ખાતા નાંબર િરાવતા માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના પરુવઠાકાર;  

(ગ) આ અધિધનયમ હઠેળ વેરાપાત્ર માલ તેમજ વેરાપાત્ર ન હોય, તેવા 
માલના પરુવઠામાાં સાંકળાયેલી રજજસ્ટર થયેલી કોઇ વ્યક્તતના સાંબાંિમાાં 
“ટનષઓવર” એટલે સાંધવિાનની સાતમી અનસુ ૂ્ચની યાદી ૧-ની નોંિ 
૮૪ અને સદરહુ અનસુ ૂ્ચની યાદી ૨-ની નોંિ ૫૧ અને ૫૪ હઠેળ 
લેવાપાત્ર કોઇ શલુ્ક અથવા વેરાની રકમથી ઘટાડવામાાં આવેલા 
ટનષઓવરનુાં મલૂ્ ય. 

૨૧.  ઇનપટુ સેવા ધવતરણકતાષ,  કલમ ૨૦-માાંની જોગવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને, એવુાં 
ધવતરણ કરે છે, જેના પટ્રરણામસ્વરૂપ શાખના એક અથવા વિારે લેનારાને શાખનુાં 
વિારે ધવતરણ થાય છે, ત્યારે આવી રીતે વિારે ધવતરણ કરેલી શાખ, આવા શાખ 
લેનારા પાસેથી, વ્યાજ સટ્રહત વસલૂ કરવુાં જોઇશે અને  વસલૂ કરવા માટેની રકમ નક્કી 
કરવા અંગે કલમ ૭૩ અથવા યથાપ્રસાંગ, કલમ ૭૪ ઉ્ચત ફેરફાર સાથે લાગ ુપડશે. 

પ્રકરણ-૬  
રજજસ્રેશન (નોંધણી) 

૨૨. (૧) રાજ્યમાાં માલ અથવા સેવા અથવા બને્નનો વેરાપાત્ર પરુવઠો તૈયાર કરનાર 
દરેક પરુવઠાકાર,  જો કોઇ નાણાકીય વર્ષમાાં તેનુાં એકાંદર ટનષઓવર વીસ લાખ રૂધપયા 
કરતાાં વિારે હોય, તો આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્ટર થવાને હકદાર રહશેે:  

 

પરાંત ુઆવી  કોઇ વ્યક્તત, ખાસ વગષના રાજ્યોમાાં કોઇ રાજ્યમાાંથી માલ અથવા 
સેવા અથવા બને્નનો વેરાપાત્ર પરુવઠો પરૂો પાડતી હોય, ત્યારે તેનુાં એકાંદર ટનષઓવર, 
દસ લાખ રૂધપયા કરતાાં વિારે હોય, તો તે રજજસ્ટર થવાને હકદાર રહશેે.  

(૨) દરેક વ્યક્તત, ધનયત ટ્રદવસ પહલેાના તરત આવતા ટ્રદવસે, ધવદ્યમાન કાયદા 
હઠેળ રજજસ્ટર થાય અથવા લાઇસન્સ િરાવે, તો તે આ અધિધનયમ હઠેળ ધનયત 
ટ્રદવસથી અમલમાાં આવે તેમ રજજસ્ટર થવા માટે જવાબદાર રહશેે. 

િધારે વિતરણ 
કરેલી શાખ 
િસલૂ કરિાની 
પદ્વવત. 

રજજસ્રેશન 
માટે હકદાર 
વ્યક્ક્તઓ.  
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(૩)  આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્ટર થયેલી વેરાપાત્ર વ્યક્તત દ્વારા ચલાવવામાાં 
આવતો િાંિો, ઉત્તરાધિકાર અથવા અન્યથા કારણોસર બીજી વ્યક્તતને ચાલ ુિાંિા તરીકે 
તબદીલ કરવામાાં આવે, તો તબદીલીથી પ્રાપ્ત કરનાર અથવા યથાપ્રસાંગ, 

ઉત્તરાધિકારી, આવી તબદીલી અથવા ઉત્તરાધિકાર અમલમાાં આવે તે તારીખથી 
રજજસ્ટર થવા માટે જવાબદાર રહશેે. 

(૪)  પેટા-કલમો (૧) અને (૩)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, યોજના અથવા 
જોડાણની વ્યવસ્થા માંજૂર કરવા અંગેની તબદીલીના ટ્રકસ્સામાાં અથવા યથાપ્રસાંગ, બે 
અથવા વધ ુ કાંપનીને અલગ પાડવાના ટ્રકસ્સામાાં, ઉચ્ચ ન્યાયાલય (હાઇકોટષ ), 

ટ્રિબ્યનુલના હુકમ અનસુાર અથવા અન્યથા, તબદીલીથી પ્રાપ્ત કરનાર, ઉચ્ચ 
ન્યાયાલય (હાઇકોટષ ) અથવા ટ્રિબ્યનુલના આવા હુકમને અમલમાાં મકૂીને, સાંસ્થાધપત 
કરવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર કાંપનીના રજજસ્િાર જે તારીખે કાઢી આપે, તે તારીખથી  
રજજસ્ટર થવા માટે હકદાર રહશેે. 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતેઓુ માટે.- 

(૧)  ‘‘એકાંદર ટનષઓવર’’ એ શબ્દપ્રયોગમાાં, વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ તૈયાર કરેલા 
તમામ પરુવઠાનો સમાવેશ થાય છે, પછી તે, તેણે પોતે તૈયાર કરેલો હોય કે 
તેના તમામ મખુ્ય મા્લકોના બદલે તૈયાર કરેલો હોય તેનો સમાવેશ થાય છે. 

(૨) રજજસ્ટર  થયેલા છૂટક કામદાર દ્વારા છૂટક કામ પણૂષ થયા પછી, માલનો 
પરુવઠો, કલમ ૧૪૩માાં ઉલ્લેખેલા મખુ્ય મા્લક દ્વારા કરેલો માલનો પરુવઠો 
ગણાશે અને આવા માલના મલૂ્યનો, રજજસ્ટર થયેલા છૂટક કામદારના એકાંદર 
ટનષઓવરમાાં સમાવેશ થશે નટ્રહ. 

(૩) “ખાસ વગષના રાજ્યો” એ શબ્દપ્રયોગ એટલે સાંધવિાનની કલમ ૨૭૯ક-ના 
ખાંડ (૪)ના પેટા-ખાંડ (જ)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ રાજ્યો. 

૨૩. (૧) નીચેની વ્યક્તતઓ રજજસ્િેશન માટે જવાબદાર રહશેે નટ્રહ:-  

(ક) આ અધિધનયમ હઠેળ અથવા સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ 
હઠેળ વેરા માટે જવાબદાર ન હોય અથવા વેરાથી સાંપણૂષ રીતે મકુ્તત મળેલી 
હોય, તેવો માલ અથવા સેવા અથવા બને્ન પરૂા પાડવાના િાંિા સાથે સાંપણૂષપણે 
સાંકળાયેલી કોઇ વ્યક્તત;  

(ખ) ખેડતૂ, જમીનની ખેતીના ઉત્પાદનના પરુવઠાના પ્રમાણ મજુબ. 

રજજસ્રેશન 
માટે 
જિાબદાર  ન 
હોય તેિી 
વ્યક્ક્તઓ .  
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(૨)  સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પર, જાહરેનામા દ્વારા, આ અધિધનયમ હઠેળ 
રજજસ્િેશન મેળવવામાાંથી મકુ્તત આપી શકાય તેમ હોય, તેવી વ્યક્તતઓના વગષને 
ધનટ્રદિષ્ટ કરી શકશે. 

૨૪. કલમ ૨૨-ની પેટા-કલમ (૧)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, નીચેના વગષની 
વ્યક્તતઓને  આ અધિધનયમ હઠેળ,  રજજસ્ટર કરાવવુાં જરૂરી રહશેે.- 

(૧)  કોઇ આંતર રાજ્ય વેરાપાત્ર પરુવઠો તૈયાર કરનાર વ્યક્તતઓ; 

(૨)  વેરાપાત્ર પરુવઠો તૈયાર કરનાર આકક્સ્મક વેરાપાત્ર વ્યક્તતઓ; 

(૩)  ધવપરીત ચાર્જ હઠેળ જેને વેરો ભરવો આવશ્યક હોય તેવી વ્યક્તતઓ; 

(૪)  કલમ ૯ની પેટા-કલમ (૫) હઠેળ જેને વેરો ભરવો આવશ્યક હોય તેવી 
વ્યક્તતઓ; 

(૫)  વેરાપાત્ર પરુવઠો તૈયાર કરનાર ્બન-ધનવાસી વેરો ભરવાપાત્ર 
વ્યક્તતઓ; 

(૬)  કલમ ૫૧ હઠેળ વેરાની કપાત કરવી જરૂરી હોય, તેવી વ્યક્તતઓ, આ 
અધિધનયમ હઠેળ અલગથી રજજસ્ટર થયેલી હોય કે ન હોય; 

(૭)  એજન્ટ તરીકે અથવા અન્યથા, બીજી વેરાપાત્ર વ્યક્તતઓના બદલે, માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બને્નનો વેરાપાત્ર પરુવઠો પરૂા પાડતી વ્યક્તતઓ;  

(૮)  ઇનપટુ સેવા ધવતરણકતાષ, આ અધિધનયમ હઠેળ અલગથી રજજસ્ટર 
થયેલો હોય કે ન હોય; 

(૯)  કલમ ૫૨ હઠેળના સ્ત્રોત ઉપર વેરો ઉઘરાવવો આવશ્યક હોય તેવા  
ઇલેતિોધનક વા્ણજ્ય ઓપરેટર મારફત, કલમ ૯ની પેટા-કલમ (૫) 
હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા પરુવઠા ધસવાયના માલ અથવા સેવા અથવા તે 
બને્ન પરૂા પાડતી હોય, તેવી વ્યક્તતઓ; 

(૧૦)  દરેક ઇલેતિોધનક વા્ણજ્ય ઓપરેટર; 

(૧૧)  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત ધસવાયની, ભારત બહારના સ્થળથી ઓનલાઇન 
સચૂના અથવા માટ્રહતી (ડેટા)  આિાટ્રરત પ્રવેશ અથવા પનુ:પ્રાપ્પ્ત 
સેવાઓ ભારતમાાં કોઇ વ્યક્તતને પરૂી પાડતી દરેક વ્યક્તત;  

(૧૨)  સરકાર દ્વારા કાઉક્ન્સલની ભલામણ પર જાહરે કરવામાાં આવે તેવી બીજી 
વ્યક્તત અથવા વ્યક્તતઓનો વગષ. 

અમ ક કકસ્સામાું 
ફરજજયાત 
રજજસ્રેશન 
કરાિિા 
બાબત.  
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૨૫. (૧)  કલમ ૨૨ અથવા કલમ ૨૪ હઠેળ રજજસ્ટર થવા જવાબદાર હોય, તેવી દરેક 
વ્યક્તતએ, તે જે તારીખથી રજજસ્િેશન કરાવવા માટે જવાબદાર બને તે તારીખથી ત્રીસ 
ટ્રદવસની મદુતની અંદર, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેવી શરતોને અિીન રહીને, 

રજજસ્િેશન કરાવવા માટે અરજી કરવી જોઇશે: 

પરાંત ુઆકક્સ્મક વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર વ્યક્તત, િાંિાના 
આરાંભના વધમુાાં વધ ુપાાંચ ટ્રદવસ અગાઉ રજજસ્િેશન માટે અરજી કરી શકશે. 

સ્પષ્ટીકરણ.-  ભારતના રાજ્યષેિતત્રીય સમદુ્વ (સાગર-ખાંડ)થી પરુવઠો પરૂો પાડતી દરેક 
વ્યક્તત, જ્યાાં સમુ્ચત આિાર રેખાનુાં સૌથી ધનકટવતી ્બિંદુ આવ્ યુાં હોય, (તેવા 
દટ્રરયાકાાંઠાના) રાજ્યમાાં રજજસ્િેશન મેળવવાનુાં રહશેે. 

(૨)  આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્િેશન કરાવવા ઇચ્છતી વ્યક્તતને, એકનોંિી (single) 
રજજસ્િેશનની માંજૂરી આપવામાાં આવશે: 

પરાંત ુરાજ્યમાાં મધલ્ ટપ્ લ ્બઝનેસ વટ્રટિકલ (બહુધવિ વેપાર કાયષષેિતત્ર) િરાવનાર 
વ્યક્તતને, ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતોને અિીન રહીને, દરેક ્બઝનેસ વટ્રટિકલ (વેપાર 
કાયષષેિતત્ર) માટે અલગ રજજસ્િેશનની માંજૂરી આપી  શકાશે.  

(૩)  કોઇ વ્યક્તત, કલમ ૨૨ અથવા કલમ ૨૪ હઠેળ રજજસ્ટર થવા જવાબદાર ન હોય 
તેમ છતાાં, પોતાને સ્વેચ્છાથી રજજસ્ટર કરાવી શકશે અને આ અધિધનયમની તમામ 
જોગવાઇઓ કે જે રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને લાગ ુપડતી હોય, તે આવી વ્યક્તતને લાગ ુ
પડશે. 

(૪)  એક કરતા વધ ુરજજસ્િેશન મેળવ્ યુાં  હોય અથવા તેને તે એક રાજ્યમાાં અથવા 
સાંઘ રાજ્યષેિતત્રમાાં અથવા એકથી વધ ુરાજ્ય અથવા રાજ્યષેિતત્રમાાં મેળવવુાં જરૂરી હોય, 

તેવી વ્યક્તતને, આવા દરેક રજજસ્િેશનના  સાંબાંિમાાં, આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે  
્ભન્ન વ્યક્તત તરીકે ગણવી જોઇશે. 

(૫)  કોઇ વ્યક્તતએ, કોઇ સાંસ્થાના સાંબાંિમાાં, રાજ્ય અથવા સાંઘ રાજ્યષેિતત્રમાાં 
રજજસ્િેશન મેળવ્ યુાં હોય અથવા મેળવવુાં જરૂરી હોય, તેની પાસે કોઇ બીજા રાજ્ય અથવા 
સાંઘ રાજ્યષેિતત્રમાાં એક સાંસ્થા સ્થાધપત કરેલી હોય, તો આવી સાંસ્થાઓને, આ 
અધિધનયમના હતેઓુ માટે ્ભન્ન વ્યક્તતઓની સાંસ્થા તરીકે ગણવામાાં આવશે. 

(૬)  દરેક વ્યક્તત, રજજસ્િેશનની માંજૂરી મેળવવા પાત્ર થવા માટે, આવક વેરા 
અધિધનયમ, ૧૯૬૧ હઠેળ કાઢી આપવામાાં આવેલો કાયમી ખાતા નાંબર િરાવતી હોવી 
જોઇશે: 

રજજસ્રેશન 
માટેની 
કાયગરીવત.  

સન ૧૯૬૧નો 
૪૩મો .  
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પરાંત ુ કલમ ૫૧ હઠેળ વેરો કપાત કરવો જરૂરી હોય તેવી વ્યક્તત, રજજસ્િેશન 
મેળવવા પાત્ર થવા માટે, કાયમી ખાતા નાંબરને બદલે, સદરહુ અધિધનયમ હઠેળ કાઢી 
આપવામાાં આવેલા વેરા કપાત અને વસલૂાત ખાતા નાંબર રાખી શકશે. 

(૭)  પેટા-કલમ (૬)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, ઠરાવવામાાં આવે તેવા બીજા 
દસ્તાવેજોના આિાર પર પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર વ્યક્તતને 
રજજસ્િેશનની માંજૂરી આપી શકાશે. 

(૮)  આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્ટર થવાને જવાબદાર હોય, તેવી વ્યક્તત, રજજસ્િેશન 
મેળવવામાાં ધનષ્ફળ જાય, તો યોગ્ય અધિકારી, આ અધિધનયમ હઠેળ લેવામાાં આવે તેવા 
પગલાાંને બાિ આવ્યા ધસવાય અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ બીજા કાયદા 
હઠેળ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે, તેવી વ્યક્તતને રજજસ્ટર કરવા માટેની કાયષવાહી કરી 
શકશે. 

(૯)  પેટા-કલમ (૧) માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં,- 

(ક) સાંયતુત રાષ્િ સાંગઠનની કોઇ ખાસ એજન્સી અથવા સાંયતુત રાષ્િ 
(ધવશેર્ાધિકાર અને સરુ્ષિતતતા) અધિધનયમ, ૧૯૪૭ હઠેળ જાહરે કરેલી 
બહુપષિતીય નાણાકીય સાંસ્થા અને સાંગઠન, ધવદેશી રાષ્િોના વા્ણજ્ય-દૂતાવાસ 
અથવા રાજદૂતભવન; અને  

(ખ)  બીજી કોઇ વ્યક્તત અથવા વ્યક્તતઓનો વગષને, ઠરાવવામાાં આવે તેવી 
રીતે અને તેવા હતેઓુ માટે, જેમાાં તેમના દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાાં આવેલા માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બને્નના જાહરે કરેલા પરુવઠા ઉપર વેરાના ટ્રરફાંડ સટ્રહત, 

ધવધશષ્ટ ઓળખ નાંબર આપવામાાં આવશે. 

(૧૦)  રજજસ્િેશન અથવા ધવધશષ્ટ ઓળખ નાંબર, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને 
તેટલી મદુતની અંદર, યોગ્ય ખરાઇ કયાષ પછી માંજૂર કરવામાાં આવશે અથવા નામાંજૂર 
કરવામાાં આવશે. 

(૧૧)  રજજસ્િેશનનુાં પ્રમાણપત્ર, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી તારીખથી 
અમલમાાં આવે તે રીતે કાઢી આપવામાાં આવશે.  

(૧૨)  રજજસ્િેશન અથવા ધવધશષ્ટ ઓળખ નાંબર, પેટા-કલમ (૧૦) હઠેળ ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી મદુતની સમાપ્પ્ત પછી, જો તે મદુતની અંદર અરજદારને કોઇપણ ખામી ન 
જણાય, તો માંજૂર કયો હોવાનુાં ગણાશે. 

સન ૧૯૪૭નો 
૪૬મો .  
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૨૬. (૧) કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્િેશન અથવા ધવધશષ્ટ 
ઓળખ નાંબરની માંજૂરી, કલમ ૨૫ની પેટા-કલમ (૧૦)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ સમયની અંદર, 
રજજસ્િેશન અથવા ધવધશષ્ટ ઓળખ માટેની અરજી નામાંજૂર કરવામાાં આવેલ નથી તે 
શરતને અિીન રહીને, આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્િેશન અથવા ધવધશષ્ટ ઓળખ નાંબર 
અંગેની માંજૂરી આપી હોવાનુાં ગણાશે. 

(૨)  કલમ ૨૫ની પેટા-કલમ (૧૦)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, કેન્રીય માલ 
અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્િેશન અથવા ધવધશષ્ટ ઓળખ નાંબર માટેની 
અરજીની કોઇ નામાંજૂરી, આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્િેશન માટેની અરજીની નામાંજૂરી 
હોવાનુાં ગણાશે. 

૨૭. (૧) આકક્સ્મક વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર વ્યક્તતને કાઢી 
આપેલુાં રજજસ્િેશન પ્રમાણપત્ર, રજજસ્િેશન માટેની અરજીમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી મદુત માટે 
અથવા રજજસ્િેશન અમલમાાં આવે તે તારીખથી નેવુાં ટ્રદવસ માટે, બેમાાંથી જે વહલે ુાં બને 
ત્યાાં સિુી માન્ય રહશેે અને રજજસ્િેશનનુાં પ્રમાણપત્ર કાઢી આપવામાાં આવે, ત્યાર પછી 
જ આવી વ્યક્તતએ, વેરાપાત્ર પરુવઠો તૈયાર કરવો જોઇશે: 

પરાંત ુયોગ્ય અધિકારી, સદરહુ વેરાપાત્ર વ્યક્તત દ્વારા દશાષવવામાાં આવેલા પરૂતા 
કારણસર, નેવુાં ટ્રદવસની સદરહુ મદુત, નેવુાં ટ્રદવસથી વધ ુનટ્રહ તેટલી બીજી મદુત માટે 
વિારી શકાશે. 

(૨)  આકક્સ્મક વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ,  કલમ 
૨૫-ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ રજજસ્િેશન માટેની અરજી રજૂ કરતી વખતે, જે મદુત માટે 
રજજસ્િેશન માગવામાાં આવ્યુાં હોય, તે મદુત માટે આવી વ્યક્તતની અંદાજજત વેરા 
જવાબદારીને સમકષિત રકમ જેટલો વેરો અગાઉથી જમા કરવો જોઇશે:  

પરાંત ુપેટા-કલમ (૧) હઠેળ સમય લાંબાવી આપવાની માગ કરવામાાં આવી હોય, 

ત્યારે આવી વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ, મદુત લાંબાવી આપવાની માગ કરી હોય,  તે મદુત માટે 
આવી વ્યક્તતની અંદાજજત વેરા જવાબદારીને સમકષિત વેરાની વિારાની રકમ જમા 
કરાવવી જોઇશે. 

(૩) પેટા-કલમ (૨) હઠેળ જમા કરેલી રકમ, આવી વ્યક્તતની ઇલેતિોધનક રોકડ 
ખાતાવહીમાાં જમા કરવી જોઇશે અને કલમ ૪૯ હઠેળ જોગવાઇ કરેલી રીતે ઉપયોગમાાં 
લેવી જોઇશે. 

રજજસ્રેશન થય ું 
હોિાન ું ર્ણાશે .  

આકક્સ્મક 
િેરાપાત્ર  
વ્યક્ક્ત અને 
ગબન-વનિાસી 
િેરાપાત્ર વ્યક્ક્ત 
સુંબુંવધત ખાસ 
જોર્િાઇઓ.  
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૨૮. (૧) દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ અને જેને ધવધશષ્ટ ઓળખ નાંબર આપવામાાં 
આવ્ યો હોય તેવી કોઇ વ્યક્તતએ, રજજસ્િેશન વખતે અથવા ત્યાર પછી રજૂ કરેલી 
માટ્રહતીમાાં કોઇ ફેરફાર હોય, તો તેની જાણ યોગ્ય અધિકારીને, ઠરાવવામાાં આવે તેવા 
નમનૂામાાં, તેવી રીતે અને તેવી મદુતની અંદર કરવી જોઇશે. 

(૨)  યોગ્ય અધિકારીએ, પેટા-કલમ (૧) હઠેળ રજૂ કરેલી અથવા તેમણે (યોગ્ય 
અધિકારીએ) સધુનધિત કરેલી માટ્રહતીના આિારે, રજજસ્િેશનની ધવગતોમાાં, ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી રીતે અને તેટલી મદુતની અંદર, રજજસ્િેશનમાાં સિુારા માંજૂર કરવા જોઇશે 
અથવા નામાંજૂર કરવા જોઇશે: 

પરાંત ુ યોગ્ય અધિકારીની માંજૂરી, ઠરાવવામાાં આવે તેવી ધવગતોના સિુારાના 
સાંબાંિમાાં લેવી જરૂરી રહશેે નટ્રહ: 

વધમુાાં, યોગ્ય અધિકારીએ, વ્યક્તતને સનુાવણીની એક તક આપ્યા ધસવાય, 

રજજસ્િેશનની ધવગતોમાાંના સિુારા માટેની અરજી નામાંજૂર કરવી જોઇશે નટ્રહ. 

(૩)  કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ સિુારાની કોઇ નામાંજૂરી અથવા 
માંજૂરી, આ અધિધનયમ હઠેળ, નામાંજૂર અથવા માંજૂર થયેલી ગણાશે. 

૨૯. (૧) યોગ્ય અધિકારી, પોતાની મેળે અથવા રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ અથવા આવી 
વ્યક્તતના મતૃ્યનુા ટ્રકસ્સામાાં, તેના કાયદામાન્ ય વારસદારે કરેલી અરજીના આિારે, 

ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેટલી મદુતની અંદર, નીચેના સાંજોગોને લષિતમાાં લેતાાં, 
રજજસ્િેશન રદ કરી શકશે,-  

(ક)  િાંિો,  જેમાાં મા્લકનુાં મતૃ્ય ુથવાથી, કોઇ કાયદેસર એકમ સાથે જોડાણ 
થવાથી, જોડાણ હોત ુાં બાંિ થવાથી અથવા અન્યથા પતાવટ કરવાથી 
અથવા સાંપણૂષપણે તબદીલ થાય; અથવા 

(ખ)  િાંિાની રચનામાાં કોઇ ફેરફાર થયા હોય; અથવા 

(ગ)  કલમ ૨૫-ની પેટા-કલમ (૩) હઠેળ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત  ધસવાયની 
કોઇ વેરાપાત્ર વ્યક્તત, કલમ ૨૨ અથવા કલમ ૨૪ હઠેળ રજજસ્િેશન માટે 
હવે જવાબદાર રહશેે નટ્રહ. 

(૨)  યોગ્ય અધિકારી, પોતાને યોગ્ય જણાય તેવી કોઇ પાછલી તેવી તારીખ સટ્રહતની 
તારીખથી રજજસ્િેશન રદ કરી શકશે, જ્યારે,- 

રજજસ્રેશનનો 
સ ધારો .  

રજજસ્રેશન રદ 
કરિા બાબત .  
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(ક)  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ,  અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી જોગવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કયુું હોય;  અથવા  

(ખ)  કલમ ૧૦ હઠેળ વેરો ભરનાર વ્યક્તતએ, કે જે લાગલાગટ ત્રણ વેરા મદુત 
માટે પત્રક રજૂ ન કયુું હોય; અથવા 

(ગ)  ખાંડ (ખ)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી વ્યક્તત ધસવાયની કોઇ વ્યક્તતએ, કે જે સતત 
છ મટ્રહનાની મદુત સિુી પત્રક રજૂ ના કયુું હોય;   અથવા 

(ઘ)  કલમ ૨૫-ની પેટા-કલમ (૩) હઠેળ સ્વૈપ્ચ્છક રજજસ્િેશન કરાવ્ યુાં હોય 
તેવી કોઇ વ્યક્તત કે જેણે રજજસ્િેશનની તારીખથી છ મટ્રહનાની અંદર 
િાંિો ચાલ ુકયો ન હોય; અથવા 

(ચ)  રજજસ્િેશન, દગા (છળકપટ)થી, જાણીબજૂીને આપેલા ખોટા ધનવેદનથી 
અથવા સત્ય છુપાવીને મેળવ્ યુાં હોય: 

પરાંત ુયોગ્ય અધિકારીએ, વ્યક્તતને સનુાવણીની તક આપ્યા ધસવાય, રજજસ્િેશન 
રદ કરવુાં જોઇશે નટ્રહ. 

(૩)  આ કલમ હઠેળનુાં રજજસ્િેશન રદ થાય તે બાબત, આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો 
ભરવાની અને બીજા લેણાાં ભરવાની જવાબદારીને  અથવા આ અધિધનયમ અથવા તે 
હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ, રદ કરવાની તારીખ અગાઉ કોઇ મદુત માટે,  આવો કોઇ વેરો 
અથવા બીજા લેણાાં, રદ કરવાની તારીખ પહલેાાં અથવા ત્યાર પછી નક્કી કરવામાાં 
આવે, તો તે  વેરો ભરવા માટે વ્યક્તતની, કોઇ જવાબદારી અદા કરવાને અસર કરશે 
નટ્રહ. 

(૪)  કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ, રજજસ્િેશનનુાં રદ થવુાં , તે આ 
અધિધનયમ હઠેળનુાં રજજસ્િેશનનુાં રદ થયુાં હોવાનુાં ગણાશે. 

(૫)  રજજસ્િેશન રદ કરવામાાં આવ્યુાં હોય, તે દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત,  આવી 
રીતે જે તારીખે રદ કરવામાાં આવે તે તારીખ અથવા આવા માલ ઉપર આઉટપટુ વેરો 
ભરવાપાત્ર જે તારીખે થાય તે તારીખ પહલેાની તરત આવતી તારીખે, સ્ટોકમાાં 
રાખવામાાં આવેલા ઇનપટુના  અને  સ્ટોકમાાં રાખવામાાં આવેલો અિષ-તૈયાર કરેલા 
અથવા સાંપણૂષ તૈયાર કરેલા માલમાાં સમાધવષ્ ટ  હોય તે ઇનપટુ  અથવા મડૂીગત માલ 
અથવા પ્લાન્ટ અને મધશનરીમાાં સમાધવષ્ ટ હોય, તે ઇનપટુ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે 
બેમાાંથી જે વધ ુ હોય, તે રકમના સાંબાંિમાાં, તે ઇનપટુ  વેરા શાખને સમકષિત રકમ, 
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ઇલેતિોધનક શાખ ખાતાવાહી અથવા ઇલેતિોધનક રોકડ ખાતાવાહીમાાં ઉિાર રાખીને 
ભરવી જોઇશે: 

પરાંત ુ મડૂીગત માલ અથવા પ્લાન્ટ અને મધશનરીના ટ્રકસ્સામાાં, વેરાપાત્ર 
વ્યક્તતએ, સદરહુ મડૂીગત માલ અથવા પ્લાન્ટ અને મધશનરી ઉપર લેવામાાં આવેલી, 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી ટકાવારીના પોઇન્ટ  મજુબ ઇનપટુના સાંબાંિમાાં ઘટાડેલી ઇનપટુ 
વેરા શાખને સમકષિત અથવા કલમ ૧૫ હઠેળ આવા મડૂીગત માલ અથવા પ્લાન્ટ અને 
મધશનરીના લેવડદેવડ મલૂ્ય ઉપરના વેરાને સમકષિત,  બેમાાંથી જે વધ ુ હોય, તે રકમ 
ભરવી જોઇશે. 

(૬)  પેટા-કલમ (૬) હઠેળ ભરવાપાત્ર રકમની, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે ગણતરી 
કરવી જોઇશે. 

૩૦. (૧) ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતોને અિીન રહીને, કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત કે 
જેનુાં રજજસ્ િેશન, યોગ્ય અધિકારી દ્વારા આપમેળે રદ કરવામાાં આવ્ યુાં હોય, તે આવા 
અધિકારીને, રદ કરેલુાં રજજસ્િેશન રદબાતલ કરવા માટે,  રદ કયાષનો હુકમ બજાવ્ યાની 
તારીખથી ત્રીસ ટ્રદવસની અંદર, ઠરાવેલી રીતે અરજી કરી શકશે. 

(૨) યોગ્ય અધિકારી,  ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેટલી મદુતની અંદર, 

હુકમથી, રદ કરેલુાં રજજસ્િેશન રદબાતલ કરી શકશે અથવા અરજી નામાંજૂર કરી શકશે: 

પરાંત ુ રદ કરેલુાં રજજસ્િેશન રદબાતલ કરવા અંગેની અરજી, અરજદારને 
સનુાવણીની તક આપ્યા ધસવાય, નામાંજૂર કરવી જોઇશે નટ્રહ. 

(૩)  કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ, રદ કરેલુાં રજજસ્િેશન રદબાતલ 
કરવુાં, તે આ અધિધનયમ હઠેળ રદ કરેલુાં રજજસ્િેશન રદબાતલ કયુું હોવાનુાં ગણાશે. 

પ્રકરણ- ૭ 

િેરા િરવતય ું, શાખ અને ઉધાર નોંધ (પત્ર) 

૩૧. (૧) વેરાપાત્ર માલ પરૂો પાડનાર રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, તેવા સમય પહલેાાં 
અથવા ત્યાર પછી,- 

(ક)  પ્રાપ્ત કરનારને પરુવઠા માટે, જેમાાં પરુવઠામાાં માલની હરેફેરનો 
સમાવેશ થતો હોય, તેમાાં માલને દૂર કરતી વખતે; અથવા 

(ખ)  બીજા કોઇ ટ્રકસ્સામાાં, માલની રવાનગી અથવા તે પરુવઠો પ્રાપ્ત 
કરનારને ઉપલભ્ય કરી આપતી વખતે, વણષન, જથ્થો અને માલનુાં મલૂ્ય, તેના 

રદ કરેલ ું 
રજજસ્રેશન રદ 
બાતલ કરિા 
બાબત.  

િેરા 
િરવતય ું.   
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પર વસલૂ કરેલો વેરો અને ઠરાવવામાાં આવે  તેવી બીજી ધવગતો દશાષવત ુાં વેરા 
ભરધતયુાં કાઢી આપવુાં જોઇશે: 

પરાંત ુ સરકારે, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પર, જાહરેનામાથી, વેરા ભરધતયુાં કાઢી 
આપવામાાં આવ્ યુાં હોય, તે સાંબાંિમાાં માલ અથવા પરુવઠાના વગો (પ્રકારો), ઠરાવવામાાં 
આવે તેટલા સમયમાાં અને તેવી રીતે  ધનટ્રદિષ્ટ કરવા જોઇશે. 

(૨)  વેરાપાત્ર સેવા પરૂી પાડનાર રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, સેવાની જોગવાઇ પહલેાાં 
અથવા તે પછી, પરાંત ુઠરાવેલી મદુતની અંદર, વણષન, (જથ્થો અને માલનુાં) મલૂ્ય, તેના 
પર વસલૂ કરેલો વેરો અને ઠરાવવામાાં આવે  તેવી બીજી ધવગતો દશાષવત ુાં વેરા ભરધતયુાં 
કાઢી આપવુાં જોઇશે: 

પરાંત ુ સરકારે, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પર, જાહરેનામાથી અને તેમાાં જણાવેલી 
શરતોને અિીન રહીને, સેવાના વગો (પ્રકારો) ધનટ્રદિષ્ટ કરવા જોઇશે, કે જેના સાંબાંિમાાં- 

(ક)  પરુવઠાના સાંબાંિમાાં કાઢી આપવામાાં આવેલો બીજા કોઇ દસ્તાવેજ, વેરા 
ભરધતયુાં હોવાનુાં ગણાશે; અથવા  

(ખ)  વેરા ભરધતયુાં કાઢી આપવુાં આવશ્યક ન હોય. 

(૩)  પેટા-કલમો (૧) અને (૨)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, - 

(ક) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, રજજસ્િેશન પ્રમાણપત્ર કાઢી આપ્યાની તારીખથી 
એક મટ્રહનાની અંદર અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે,  રજજસ્િેશન અમલમાાં 
આવે તે તારીખથી, તેને રજજસ્િેશન પ્રમાણપત્ર કાઢી આપવામાાં આવે તે તારીખ 
સિુી, શરૂઆતની મદુત દરધમયાન અગાઉથી કાઢી આપેલા ભરધતયા સામે 
સિુારેલુાં ભરધતયુાં કાઢી આપી શકશે; 

(ખ)  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, પરૂા પાડવામાાં આવેલા માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્નનુાં મલૂ્ય, બસો રૂધપયા કરતાાં ઓછુાં હોય, તો ઠરાવવામાાં આવે 
તેવી શરતોને અિીન રહીને અને તેવી રીતે,  વેરા ભરધતયુાં કાઢી આપી શકશે 
નટ્રહ; 

(ગ)  મકુ્તત આપવામાાં આવેલા માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂા પાડતી 
અથવા કલમ ૧૦ની જોગવાઇઓ હઠેળ વેરો ભરતી  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, 

વેરા ભરધતયુાંને બદલે, આવી ધવગતો િરાવત ુાં અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે, 

પરુવઠાનુાં ્બલ કાઢી આપવુાં જોઇશે: 
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પરાંત ુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, પરૂા પાડવામાાં આવેલા માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બને્નનુાં મલૂ્ય, બસો રૂધપયા કરતાાં ઓછુાં હોય, તો ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી શરતોને અિીન રહીને અને તેવી રીતે,  પરુવઠાનુાં ્બલ કાઢી આપી 
શકશે નટ્રહ; 

(ઘ)  કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના 
સાંબાંિમાાં અ્ગ્રમ ચકુવણી મળ્યેથી, આવી ચકુવણીના પરુાવારૂપે, ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી ધવગતો િરાવતી પહોંચ-વાઉચર અથવા બીજા દસ્તાવેજ કાઢી આપી 
શકશે; 

(ચ)  માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના સાંબાંિમાાં અ્ગ્રમ (ચકુવણી) 
મેળવેલી હોય, ત્યારે રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, પહોંચ-વાઉચર કાઢી આપે, પરાંત ુ
ત્યાર પછી કોઇપણ પરુવઠો તૈયાર કરવામાાં આવે નટ્રહ અને તદનસુાર કોઇ પણ 
વેરા ભરધતયુાં કાઢી આપવામાાં આવે નટ્રહ, તો સદરહુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, 

જેણે ચકુવણી કરેલી હોય તેવી વ્યક્તતને, આવી ચકુવણી સામે ટ્રરફાંડ-વાઉચર 
કાઢી આપી શકશે; 

(છ)  કલમ ૯ની  પેટા-કલમ (૩) અથવા પેટા-કલમ (૪) હઠેળ, વેરો ભરવા 
માટે જવાબદાર હોય તેવી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, તેના દ્વારા મેળવવામાાં 
આવેલા માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને મળ્યાની તારીખે, માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બાંનેના સાંબાંિમાાં ભરધતયુાં કાઢી આપવુાં જોઇશે; 

(જ)  કલમ ૯ની પેટા-કલમ (૩) અથવા પેટા-કલમ (૪) હઠેળ, વેરો ભરવા 
માટે જવાબદાર હોય તેવી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, પરુવઠાકારને 
ચકુવણી કરતી વખતે, ચકુવણી વાઉચર કાઢી આપવુાં જોઇશે. 

(૪)  માલના ધનરાંતર પરુવઠાના ટ્રકસ્સામાાં, ટ્રહસાબનુાં  ક્રમવાર ધનવેદન અથવા ક્રમવાર 
ચકુવણીનો સમાવેશ થતો હોય, ત્યારે આવુાં દરેક ધનવેદન કરવામાાં આવે અથવા 
યથાપ્રસાંગ, આવી દરેક ચકુવણી મેળવવામાાં  આવે ત્યાર પહલેાાં અથવા તે વખતે 
ભરધતયુાં કાઢી આપવુાં જોઇશે. 

(૫)   પેટા-કલમ (૩)ના ખાંડ (ઘ)ની જોગવાઇઓને અિીન રહીને, સેવાના સેવાના 
ધનરાંતર પરુવઠાના ટ્રકસ્સામાાં, - 
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(ક)  ચકુવણીની ધનયત તારીખ, કરાર પરથી સધુનધિત કરી શકાય તેમ હોય, 

ત્યારે ભરધતયુાં, ચકુવણીની ધનયત તારીખે અથવા તે પહલેાાં કાઢી આપવુાં 
જોઇશે; 

(ખ)  ચકુવણીની ધનયત તારીખ, કરાર પરથી સધુનધિત કરી શકાય તેમ ન 
હોય, ત્યારે ભરધતયુાં, સેવા પરૂી પાડનારને ચકુવણી મળે તે પહલેાાં 
અથવા તે વખતે કાઢી આપવુાં જોઇશે; 

(ગ)  ચકુવણીને કોઇ ઘટના પણૂષ થાય તેની સાથે જોડવામાાં આવે, ત્યારે 
ભરધતયુાં, તે ઘટના પણૂષ થાય તે તારીખે અથવા તે પહલેાાં કાઢી આપવુાં 
જોઇશે. 

(૬)  કરાર હઠેળનો પરુવઠો પરૂો થાય તે પહલેાાં સેવાનો પરુવઠો બાંિ થઇ જાય તેવા 
ટ્રકસ્સામાાં,  ભરધતયુાં, પરુવઠો બાંિ થાય તેવા સમયે કાઢી આપવુાં જોઇશે અને આવુાં 
ભરધતયુાં, આવી સમાપ્પ્તના પહલેાાં આપવામાાં આવેલા પરુવઠાના પ્રમાણ મજુબ કાઢી 
આપવુાં જોઇશે. 

(૭)  પેટા-કલમ (૧)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, વેચાણ અથવા પરત કરવા 
માટે માંજૂરી ઉપર મોકલવામાાં આવતો અથવા લેવામાાં આવતો માલ, પરુવઠો આપવામાાં 
આવે તે પહલેાાં દૂર કરવામાાં આવે,  ત્યારે ભરધતયુાં, પરુવઠો આપવામાાં આવે તે પહલેા 
અથવા તેના સમયે અથવા દૂર કરવામાાં આવે તે તારીખથી છ મટ્રહના સિુી, બેમાાંથી જે 
વહલે ુાં બને ત્યારે કાઢી આપવુાં જોઇશે. 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતેઓુ માટે, “વેરા ભરધતયુાં” એ શબ્દપ્રયોગના 
અથષમાાં, અગાઉ પરૂા પાડવામાાં આવેલા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં પરુવઠાકારે કાઢી 
આપેલા કોઇ સિુારેલા ભરધતયાનો સમાવેશ થાય છે. 
 

૩૨.  (૧) રજજસ્ટર થયેલી ન હોય તેવી કોઇ વ્યક્તતએ, માલના કોઇ પરુવઠા 
અથવા સેવા અથવા તે બને્નના સાંબાંિમાાં આ અધિધનયમ હઠેળ વેરા સ્વરૂપે કોઇ 
રકમની વસલૂાત કરવી જોઇશે નટ્રહ. 

 
 (૨) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓ અનસુાર 

હોય તે ધસવાય કોઇપણ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ વેરાની વસલૂાત કરવી 
જોઇશે નટ્રહ. 

 

અનવધકતૃ 
િેરા િસલૂાત 
પર પ્રવતબુંધ.   
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૩૩. આ અધિધનયમ અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ બીજા કાયદામાાં ગમે 
તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, અવેજના બદલામાાં કોઇ પરુવઠો આપવામાાં આવે 
ત્યારે, આવા પરુવઠા માટે વેરો ચકૂવવા માટે જવાબદાર હોય તેવી દરેક 
વ્યક્તતએ જે ટ્રકિંમતે આવો પરુવઠો આપવામાાં આવે તે ટ્રકિંમતનો ભાગ બનશે 
તેવી વેરાની રકમ, મખુ્યત્વે, આકારણી, વેરા ભરધતયુાં અને અન્ય સમાન 
દસ્તાવેજોને લગતાાં તમામ દસ્તાવેજોમાાં દશાષવવી જોઇશે. 

 

૩૪. (૧) કોઇ માલનો પરુવઠો અથવા સેવાઓ અથવા તે બને્ન માટે વેરા ભરધતયુાં 
કાઢી આપ્યુાં હોય અને તે વેરા ભરધતયામાાંની વેરાપાત્ર ટ્રકિંમત અથવા તેમાાં ચાર્જ 
કરેલો વેરો, આવા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં વેરાપાત્ર ટ્રકિંમત અથવા તેમાાં ચાર્જ 
કરેલા વેરાથી વધ ુહોવાનુાં જણાય ત્યારે અથવા પરૂો પાડેલો માલનો પરુવઠો, 
લેનાર દ્વારા પરત કરવામાાં આવે ત્યારે અથવા પરૂો પાડેલો માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્ન ઓછી ટ્રકિંમતના હોવાનુાં જણાય ત્યારે, આવો માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્ન પરૂા પાડયા હોય તેવી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, લેનારને 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી ધવગતો સમાવતી જમા નોંિ કાઢી આપી શકશે. 

    

(૨) માલના પરુવઠા અથવા સેવા અથવા તે બને્નના સાંબાંિમાાં જમા નોંિ 
આપતી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, જે મટ્રહના દરધમયાન આવી જમા નોંિ 
આપવામાાં આવી હોય તે મટ્રહના દરધમયાન પણ જે વર્ષમાાં આવો પરુવઠો પરૂો 
પાડવામાાં આવ્ યો હોય તે નાણાકીય વર્ષના અંત પછીના સપ્ટેમ્બર મટ્રહનાથી 
મોડુાં નટ્રહ તેટલા સમય અથવા સાંબાંધિત વાધર્િક પત્રક રજૂ કરવાની તારીખ, એ 
બેમાાંથી જે વહલે ુાં હોય તેટલા સમયની અંદર પત્રકમાાં આવી જમા નોંિની 
ધવગતો જાહરે કરવી જોઇશે અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે વેરા જવાબદારી 
સરભર કરવી જોઇશે: 

  પરાંત ુઆવા પરુવઠા પરના વેરા અને વ્યાજનુાં ભારણ, કોઇ બીજી વ્યક્તત 
પર આગળ મોકલવામાાં આવ્યુાં (નાાંખવામાાં આવ્ યુાં હોય) હોય, તો પરુવઠાકારની 
ઉત્પાદન (પેદાશ) વેરા જવાબદારીમાાં કોઇપણ ઘટાડો કરવો જોઇશે નટ્રહ. 

 

 (૩) કોઇ માલના પરુવઠા અથવા સેવાઓ અથવા તે બને્ન માટે વેરા ભરધતયુાં 
આપ્યુાં હોય અને તે વેરા ભરધતયામાાંની વેરાપાત્ર ટ્રકિંમત અથવા તેમાાં ચાર્જ 
કરેલો વેરો, આવા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં વેરાપાત્ર ટ્રકિંમત અથવા તેમાાં ચાર્જ 
કરેલા વેરાથી ઓછો હોવાનુાં જણાય ત્યારે, આવો માલ અથવા સેવા અથવા તે 

િેરા િરવતયા 
અને અન્દ્ય 
દસ્તાિેજોમાું 
િેરાની રકમ 
દશાગિિા 
બાબત.      
 

જમા નોંધ 
અને ઉધાર 
નોંધ.  
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બને્ન પરૂા પાડયા હોય તેવી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ઠરાવવામાાં આવે તેવી 
ધવગતો સમાવતી ઉિાર નોંિ લેનારને આપી શકશે. 

 

 (૪) માલના પરુવઠા અથવા સેવા અથવા તે બને્નના સાંબાંિમાાં ઉિાર નોંિ 
આપે તેવી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, જે મટ્રહના દરધમયાન આવી ઉિાર 
નોંિ આપવામાાં આવી હોય તે મટ્રહના માટેના પત્રકમાાં આવી ઉિાર નોંિની 
ધવગતો જાહરે કરવી જોઇશે અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે વેરા જવાબદારી 
સરભર કરવી જોઇશે. 

 

 સ્પષ્ટીકરણ.- આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે, “ઉિાર નોંિ” એ શબ્દપ્રયોગમાાં, 
પરૂક ભરધતયાનો સમાવેશ થાય છે. 

પ્રકરણ ૮ 
કહસાબો અને રેકડગ .  

૩૫. (૧) દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, પોતાના િાંિાના મખુ્ય સ્થળે, રજજસ્િેશન  
પ્રમાણપત્રમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે, નીચે પ્રમાણેના ખરા અને સાચા ટ્રહસાબો 
રાખીને જાળવવા જોઇશે- 

  (ક) માલના ઉત્પાદન અથવા તે બનાવવા માટેના; 
  (ખ) માલના પરુવઠા અથવા સેવા અથવા તે બને્નની આવક અથવા  

રવાનગીના; 
  (ગ) માલના સ્ટોકના; 
  (ઘ) લાભ લીિેલી ઇનપટુ વેરા શાખના; 
  (ચ) ચકૂવવાપાત્ર અને ચકૂવેલા આઉટપટુ વેરાના; અને 
  (છ) ઠરાવવામાાં આવે તેવી અન્ય ધવગતોના: 

પરાંત ુ રજજસ્િેશન પ્રમાણપત્રમાાં િાંિાના એકથી વિારે સ્થળ 
ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે ત્યારે, િાંિાના દરેક સ્થળને લગતાાં ટ્રહસાબો 
િાંિાના તેવા સ્થળોએ રાખવા જોઇશે: 

 

વધમુાાં, રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે 
ઇલેતિોધનક સ્વરૂપ (ફોમષ)માાં તેવા ટ્રહસાબો અને અન્ય ધવગતો રાખી 
શકશે અને જાળવી શકશે. 

  
(૨) માલના સાંગ્રહ માટે ઉપયોગ કરાતી વખાર, ગોદામ અથવા બીજા કોઇ 

સ્થળના દરેક મા્લક અથવા ઓપરેટર (પ્રચાલક) અને દરેક પટ્રરવાહક 

કહસાબો અને 
અન્દ્ ય રેકડગ.  
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(િાન્સપોટષર) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત છે કે નથી તેને ધ્યાનમાાં લીિા 
ધસવાય, તેણે, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે, માલ મોકલનાર, માલ 
લેનારના રેકડષ અને સાંબાંધિત માલની અન્ય ધવગતો જાળવવી જોઇશે. 

  

(૩) કધમશનર, તેમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવા હતે ુમાટે વિારાના ટ્રહસાબો 
અથવા દસ્તાવેજો જાળવવા માટે વેરાપાત્ર વ્યક્તતઓનો વગષને જાહરે 
કરી શકશે. 

 

(૪) કધમશનરને એવુાં લાગે કે વેરાપાત્ર વ્યક્તતઓનો કોઇ વગષ, આ કલમની 
જોગવાઇઓ અનસુાર ટ્રહસાબો રાખવા અને તેને જાળવવાની ક્સ્થધતમાાં 
નથી ત્યારે, તે, કારણોની લે્ખતમાાં નોંિ કરીને, ઠરાવવામાાં આવે તેવી 
રીતે ટ્રહસાબો જાળવવા માટે વેરાપાત્ર વ્યક્તતઓના તેવા વગષને 
પરવાનગી આપી શકશે. 

 

(૫) નાણાકીય વર્ષ દરધમયાન જેનુાં ટનષઓવર ઠરાવેલ મયાષદાથી વિી જાય 
તેવી દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, પોતાના ટ્રહસાબો ચાટષડષ 
એકાઉન્ટન્ટ અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ પાસે ઓટ્રડટ કરાવવા જોઇશે અને 
ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે ઓટ્રડટ થયેલા વાધર્િક 
ટ્રહસાબો, કલમ ૪૪ની પેટા-કલમ (૨) હઠેળ મેળ પત્રક અને તેવા અન્ય 
દસ્તાવેજોની નકલ રજૂ કરવી જોઇશે. 

 

(૬) કલમ ૧૭ની પેટા-કલમ (૫)ના ખાંડ (ઝ)ની જોગવાઇઓને અિીન 
રહીને, રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ અનસુાર 
માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નનો ટ્રહસાબ આપવામાાં ચકૂ કરે ત્યારે, 
યોગ્ય અધિકારી, જેનો ટ્રહસાબ આપવામાાં આવ્યો ન હોય તેવા માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બને્ન પર ચકૂવવાપાત્ર વેરાની રકમ ધનિાષટ્રરત 
કરવી જોઇશે, જાણે કે આવો માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્ન, આવી 
વ્યક્તત દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવી હતી અને કલમ ૭૩ અથવા 
યથાપ્રસાંગ, કલમ ૭૪ની જોગવાઇઓ, તેવા વેરાના ધનિાષરણ માટે 
ઉ્ચત ફેરફારો સાથે લાગ ુપડશે. 

 

૩૬. કલમ ૩૫ની પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ અનસુાર ટ્રહસાબી ચોપડા અથવા 
અન્ય રેકડષ રાખવા અને તેને જાળવવા ફરમાવ્યુાં હોય તેવી દરેક રજજસ્ટર 

કહસાબો 
રાખિાની 
મ દત. 
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થયેલી વ્યક્તતએ, આવા ટ્રહસાબો અને રેકડષને લગતાાં વર્ષ માટે વાધર્િક પત્રક રજૂ 
કરવાની ધનયત તારીખથી બોંતેર મટ્રહના સિુી તેને જાળવી રાખવા જોઇશે: 

 

  પરાંત ુઅપીલ સત્તાધિકારી અથવા ફેરતપાસ સત્તાધિકારી અથવા અપીલ 
ટ્રિબ્યનુલ અથવા કોટષ સમષિત રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા અથવા કધમશનર 
દ્વારા ફાઇલ કરેલી અપીલ અથવા ફેરતપાસ અથવા કોઇ અન્ય કાયષવાહીઓના 
પષિતકાર હોય તેવી અથવા પ્રકરણ ૧૯ હઠેળના ગનુા માટે તપાસ હઠેળ હોય 
તેવી વ્યક્તત, તેવી અપીલ અથવા ફેરતપાસ અથવા કાયષવાહીઓ અથવા 
તપાસનો આખરી ધનકાલ કયાષ પછી એક વર્ષની મદુત સિુી અથવા ઉપર 
ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી મદુત સિુી, એ બેમાાંથી જે મોડુાં હોય તેટલી મદુત સિુી તેવી 
અપીલ અથવા ફેરતપાસ અથવા કાયષવાહીઓ અથવા તપાસની ધવર્ય-વસ્તનેુ 
લગતાાં ટ્રહસાબી ચોપડાાં અને અન્ય રેકડષ રાખી શકશે. 

 

પ્રકરણ ૯ 
પત્રક 

 

 ૩૭. (૧) ઉત્પાદક સેવા પરૂી પાડનાર (ઇનપટુ સધવિસ પ્રોવાઇડર) ધસવાયની દરેક 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, વેરાપાત્ર ્બન-ધનવાસી વ્યક્તત અથવા કલમ ૧૦; કલમ 
૫૧ અથવા કલમ ૫૨ની જોગવાઇઓ હઠેળ વેરો ચકૂવતી વ્યક્તતએ ઇલેતિોધનક 
રીતે, સદરહુ વેરા મદુત પછીના મટ્રહનાના દસમા ટ્રદવસે અથવા તે પહલેાાં વેરા 
મદુત દરધમયાન બહાર મોકલેલા માલના પરુવઠા અથવા આપેલી સેવા અથવા 
તે બને્નની ધવગતો, ઠરાવવામાાં આવે તેવા સ્વરૂપમાાં અને તેવી રીતે રજૂ કરવી 
જોઇશે અને આવી ધવગતો, ઠરાવવામાાં આવે તેટલા સમયમાાં અને તેવી રીતે, 
સદરહુ પરુવઠાના લેનારને જણાવવી જોઇશે: 

 

  પરાંત ુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને, વેરા મદુત પછીના મટ્રહનાના 
અ્ગયારમા ટ્રદવસથી પાંદરમા ટ્રદવસ સિુીની મદુત દરધમયાન બહાર મોકલેલા 
પરુવઠાની ધવગતો રજૂ કરવાની પરવાનગી આપવી જોઇશે નટ્રહ: 

 

  વધમુાાં, કધમશનર, કારણોની લે્ખતમાાં નોંિ કરીને, જાહરેનામાથી, તેમાાં 
ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવી વેરાપાત્ર વ્યક્તતઓના તેવા વગષ માટે એવી ધવગતો 
રજૂ કરવા માટેની સમય-મયાષદા વિારી શકશે:  

 

  વળી, કેન્રીય વેરા કધમશનરે જાહરે કરેલ સમય-મયાષદાનો કોઇ વિારો, 
કધમશનરે જાહરે કયો હોવાનુાં ગણાશે. 

 

બહાર મોકલેલા 
પ રિઠાની 
વિર્તો પરૂી 
પાડિા બાબત.  
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(૨) જેને, કલમ ૩૮ની પેટા-કલમ (૩) હઠેળની ધવગતો અથવા કલમ ૩૮ની 
પેટા-કલમ (૪) હઠેળ ઉત્પાદક સેવા પરૂી પાડનાર (ઇનપટુ સધવિસ 
પ્રોવાઇડર)ની પરુવઠા આવકને લગતી ધવગતો જણાવવામાાં આવી હોય તેવી 
દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, વેરા મદુત પછીના મટ્રહનાના સત્તરમા ટ્રદવસે 
અથવા તે પહલેાાં પણ પાંદરમા ટ્રદવસ પહલેાાં નટ્રહ તેટલા સમયમાાં તેવી રીતે 
જણાવવામાાં આવેલી ધવગતો  સ્વીકારી શકશે અથવા તેનો અસ્વીકાર કરી શકશે 
અને પેટા-કલમ (૧) હઠેળ તેણે રજૂ કરેલી ધવગતો તદનસુાર સિુારેલી ગણાશે. 

 

 (૩) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કોઇ વેરા મદુત માટેની અને કલમ ૪૨ અથવા 
કલમ ૪૩ હઠેળ અસાંગત રહી હોય તેવી ધવગતો રજૂ કરી હોય તેવી કોઇ 
રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતએ, તેમાાંની કોઇ ભલૂ અથવા ચકૂ શોિી કાઢયેથી, 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે તેવી ભલૂ અથવા ચકૂ સિુારવી જોઇશે અને તેવી 
વેરા મદુત માટે રજૂ કરવાના પત્રકમાાં, તેવી ભલૂ અથવા ચકૂના કારણે વેરાની 
ઓછી ચકૂવણી થાય તેવા ટ્રકસ્સામાાં વેરો અને વ્યાજ, કોઇ હોય, તો તે ચકૂવવા 
જોઇશે: 

 

  પરાંત ુપેટા-કલમ (૧) હઠેળ રજૂ કરેલી ધવગતોના સાંબાંિમાાં ભલૂ અથવા 
ચકૂમાાં કોઇ સિુારા કરવાની પરવાનગી, જે વર્ષને લગતી તેવી ધવગતો હોય તેવુાં 
નાણાકીય વર્ષ પરુૂાં થયા પછીના સપ્ટેમ્બર મટ્રહના માટે કલમમાાં ૩૯ હઠેળ પત્રક 
રજૂ કયાષ પછી અથવા સાંબાંધિત વાધર્િક પત્રક રજૂ કયાષ પછી, એ બેમાાંથી જે 
વહલે ુાં હોય તે પછી આપવી જોઇશે નટ્રહ. 

 

 સ્પષ્ટીકરણ.- આ પ્રકરણના હતેઓુ માટે, “બહાર મોકલેલા પરુવઠાની ધવગતો” 
એ શબ્દપ્રયોગમાાં, કોઇપણ વેરા મદુત દરધમયાન બહાર મોકલેલા પરુવઠાના 
સાંબાંિમાાં આપેલા ભરધતયા, ઉિાર નોંિો, જમા નોંિો અને સિુારેલા ભરધતયાની 
ધવગતોનો સમાવેશ થાય છે. 

 

૩૮. (૧) ઉત્પાદક સેવા પરૂી પાડનાર (ઇનપટુ સધવિસ પ્રોવાઇડર) ધસવાયની દરેક 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત અથવા વેરાપાત્ર ્બન-ધનવાસી વ્યક્તત અથવા કલમ 
૧૦;  અથવા કલમ ૫૧ અથવા કલમ ૫૨-ની જોગવાઇઓ હઠેળ વેરો ચકૂવતી 
વ્યક્તતએ, પોતાની પરુવઠા આવક અને જમા નોંિો અથવા ઉિાર નોંિોની 
ધવગતો તૈયાર કરવા માટે કલમ ૩૭ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ બહાર મોકલેલા 
પરુવઠા અને જમા અથવા ઉિાર નોંિોને લગતી જણાવેલી ધવગતો, જરૂરી હોય, 

પ રિઠા 
આિકની 
વિર્તો પરૂી 
પાડિા બાબત.  
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તો તેની ખરાઇ કરવી જોઇશે, તેને માન્ય કરવી જોઇશે, તેમાાં ફેરફાર કરવો 
જોઇશે અથવા તે કમી કરવી જોઇશે અને તેમાાં, કલમ ૩૭ની પેટા-કલમ (૧) 
હઠેળ પરુવઠાકારે જાહરે કરેલી ન હોય તેવી, એવા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં તેણે 
મેળવેલી પરુવઠાની આવક અને જમા પત્રો અથવા ઉિાર પત્રોની ધવગતોનો 
સમાવેશ કરી શકશે. 

 

(૨) ઉત્પાદક સેવા પરૂી પાડનાર (ઇનપટુ સધવિસ પ્રોવાઇડર) ધસવાયની દરેક 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત અથવા ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર વ્ યટ્રકત અથવા કલમ 
૧૦; અથવા કલમ ૫૧ અથવા કલમ ૫૨-ની જોગવાઇઓ હઠેળ વેરો ચકૂવતી 
વ્યક્તતએ, જેના પર આ અધિધનયમ હઠેળ ટ્રરવસષ ચાર્જના (લેનાર પર નાણા 
આપવાની જવાબદારી નાાંખવાના) આિારે વેરો ચકૂવવાપાત્ર થાય તેવા માલની 
પરુવઠા આવક અથવા સેવા આવક અથવા તે બને્ન આવક અને સાંક્લત માલ 
અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર અથવા જેના પર કસ્ટમ ટેટ્રરફ 
અધિધનયમ, ૧૯૭૫ની કલમ ૩ હઠેળ સાંક્લત માલ અને સેવા વેરો ચકૂવવાપાત્ર 
થાય તેવા માલની પરુવઠા આવક અથવા સેવા આવક અથવા તે બને્ન આવક 
અને ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે વેરા મદુત પછીના 
મટ્રહનાના દસમા ટ્રદવસ પછી પણ તેના પાંદરમા ટ્રદવસે અથવા તે પહલેાાં વેરા 
મદુત દરધમયાન આવા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં મેળવેલી જમા નોંિો અથવા ઉિાર 
નોંિો સટ્રહત વેરાપાત્ર માલની પરુવઠા આવક અથવા સેવાઓ અથવા તે બને્નની 
ધવગતો ઇલેતિોધનક રીતે રજૂ કરવી જોઇશે: 

 

  પરાંત ુ કધમશનર, કારણોની લે્ખતમાાં નોંિ કરીને, જાહરેનામાથી, તેમાાં 
ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવા વેરાપાત્ર વ્યક્તતઓના વગષ માટે તેવી ધવગતો રજૂ 
કરવા માટેની સમય-મયાષદા વિારી શકશે: 

 

  વધમુાાં, કેન્રીય વેરા કધમશનરે જાહરે કરેલો સમય-મયાષદાનો કોઇ 
વિારો, કધમશનરે જાહરે કયો હોવાનુાં ગણાશે. 

 

 (૩) લેનારે ફેરફાર કરેલી, કમી કરેલી અથવા સિુારેલી અને પેટા-કલમ (૨) 
હઠેળ રજૂ કરેલી પરુવઠાની ધવગતોની જાણ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને 
તેટલી સમયની અંદર સાંબાંધિત પરુવઠાકારને કરવી જોઇશે. 
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 (૪) કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૨) અથવા પેટા-કલમ (૪) હઠેળ રજૂ કરેલા 
પત્રકમા લેનારે ફેરફાર કરેલી, કમી કરેલી અથવા સિુારેલી પરુવઠાની 
ધવગતોની જાણ,  ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેટલી સમયની અંદર 
સાંબાંધિત પરુવઠાકારને કરવી જોઇશે. 

 

 (૫) પેટા-કલમ (૨) હઠેળ કોઇ વેરા મદુત માટેની અને કલમ ૪૨ અથવા 
કલમ ૪૩ હઠેળ અસાંગત હોય તેવી ધવગતો રજૂ કરી હોય તેવી કોઇ રજજસ્ટર 
થયેલ વ્યક્તતએ, તેમાાંની કોઇ ભલૂ અથવા ચકૂ શોિી કાઢયેથી, જે દરધમયાન  

તેવી ભલૂ અથવા ચકૂ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે ધ્યાનમાાં આવે તેવી વેરા 
મદુતમાાં તેવી ભલૂ અથવા ચકૂ સિુારવી જોઇશે અને તેવી વેરા મદુત માટે રજૂ 
કરવાના પત્રકમાાં, તેવી ભલૂ અથવા ચકૂના કારણે વેરાની ઓછી ચકૂવણી થાય 
તેવા ટ્રકસ્સામાાં વેરો અને વ્યાજ, કોઇ હોય, તો તે ચકૂવવા જોઇશે: 

 

  પરાંત ુપેટા-કલમ (૨) હઠેળ પરૂી પાડેલ ધવગતોના સાંબાંિમાાં ભલૂ અથવા 
ચકૂનો કોઇપણ સિુારા કરવાની, જે વર્ષને લગતી એવી ધવગતો હોય તેવુાં 
નાણાકીય વર્ષ પરુૂાં થયા પછીના સપ્ટેમ્બર મટ્રહના સિુી કલમમાાં ૩૯ હઠેળ પત્રક 
રજૂ કયાષ પછી અથવા સાંબાંધિત વાધર્િક પત્રક રજૂ કયાષ પછી, એ બેમાાંથી જે 
વહલે ુાં હોય તે પછી કોઇ પરવાનગી આપવી જોઇશે નટ્રહ. 

 

૩૯. (૧) ઉત્પાદક સેવા પરૂી પાડનાર (ઇનપટુ સધવિસ પ્રોવાઇડર) ધસવાયની દરેક 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત અથવા ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર વ્ યટ્રકત અથવા કલમ 
૧૦: અથવા કલમ ૫૧ અથવા કલમ ૫૨-ની જોગવાઇઓ હઠેળ વેરો ચકૂવતી 
વ્યક્તતએ, દરેક કેલેન્ડર મટ્રહના અથવા તેના ભાગ માટે, ઠરાવવામાાં આવે તેવા 
નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, દરેક કેલેન્ડર મટ્રહના અથવા તેના ભાગ પછીના 
મટ્રહનાના બારમા ટ્રદવસે અથવા તે પહલેાાં માલના પરુવઠા અથવા સેવા અથવા 
તે બને્નની આવક અને જાવક, લાભ લીિેલી ઇનપટુ વેરા શાખ, ચકૂવવાપાત્ર 
વેરો, ચકૂવેલો વેરો અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી અન્ય ધવગતોનુાં પત્રક 
ઇલેતિોધનક રીતે રજૂ કરવુાં જોઇશે. 
 

(૨) કલમ ૧૦ની જોગવાઇઓ હઠેળ વેરો ચકૂવતી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, 

દરેક ધત્રમાસ અથવા તેના ભાગ માટે, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને 
તેવી રીતે, તેવો  ધત્રમાસ પરૂો થયા પછીના અઢારમા ટ્રદવસની અંદર રાજ્યમાાંન ુાં 

પત્રકો રજૂ 
કરિા 
બાબત.  
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ટનષઓવર, માલના પરુવઠા અથવા સેવા અથવા તે બને્નની આવક, ચકૂવવાપાત્ર 
વેરો અને ચકૂવેલા વેરાનુાં પત્રક ઇલેતિોધનક રીતે રજૂ કરવુાં જોઇશે. 
 

(૩) કલમ ૫૧ની જોગવાઇઓ હઠેળ મળૂ સ્થાને વેરો કાપવો જરૂરી હોય તેવી 
દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી 
રીતે,  તેવો મટ્રહનો પરૂો થયા પછીના દસમા ટ્રદવસની અંદર, જે મટ્રહનામાાં આવી 
કપાતો કરવામાાં આવી હોય તે મટ્રહના માટેનુાં પત્રક ઇલેતિોધનક રીતે રજૂ કરવુાં 
જોઇશે. 
 

(૪) ઉત્પાદક સેવા પરૂી પાડનાર (ઇનપટુ સધવિસ પ્રોવાઇડર) તરીકે રજજસ્ટર 
થયેલી દરેક વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ, દરેક કેલેન્ડર વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે, 

ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે,  તેવો મટ્રહનો પરૂો થયા 
પછીના તેરમા ટ્રદવસની અંદર, ઇલેતિોધનક રીતે પત્રક રજૂ કરવુાં જોઇશે. 
 

(૫) દરેક રજજસ્ટર થયેલી ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ, દરેક કેલેન્ડર 
મટ્રહના અથવા તેના ભાગ માટે, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી 
રીતે, કેલેન્ડર મટ્રહનો પરૂો થયા પછીના વીસ ટ્રદવસની અંદર અથવા કલમ 
૨૭ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ રજજસ્િેશનની મદુતના છેલ્લા ટ્રદવસ 
પછીના સાત ટ્રદવસની અંદર, એ બેમાાંથી જે વહલે ુાં હોય તેટલા સમયમાાં પત્રક 
ઇલેતિોધનક રીતે રજૂ કરવુાં જોઇશે.  
 

  (૬) કધમશનર, કારણોની લે્ખતમાાં નોંિ કરીને, જાહરેનામાથી, તેમાાં ધનટ્રદિષ્ટ 
કરવામાાં આવે તેવી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતઓના વગષ માટે આ કલમ હઠેળ 
પત્રકો રજૂ કરવા માટેની સમય-મયાષદા વિારી શકશે: 

 

 પરાંત ુકેન્રીય વેરા કધમશનરે જાહરે કરેલો સમય-મયાષદાનો કોઇ વિારો, 
કધમશનરે જાહરે કયો હોવાનુાં ગણાશે. 
 

(૭) જેણે પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૨) અથવા પેટા-કલમ (૩) 
અથવા પેટા-કલમ (૫) હઠેળ પત્રક રજૂ કરવુાં જરૂરી હોય તેવી દરેક રજજસ્ટર 
થયેલી વ્યક્તતએ, જે તારીખે તેણે આવુાં પત્રક રજૂ કરવુાં જરૂરી હોય તેવી છેલ્લી 
તારીખ કરતાાં વધ ુમોડુાં નટ્રહ તેટલા સમયમાાં આવા પત્રક મજુબનો ચકૂવવાપાત્ર 
વેરો સરકારને ચકૂવવો જોઇશે. 
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(૮) જેણે પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૨) હઠેળ પત્રક રજૂ કરવુાં જરૂરી 
હોય તેવી દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, આવી વેરા મદુત દરધમયાન કોઇ 
માલનો પરુવઠો અથવા સેવા અથવા તે બને્ન પરૂા પાડયા હોય અથવા પરૂા 
પાડયા ન હોય તેવી દરેક વેરા મદુત માટે પત્રક રજૂ કરવુાં જોઇશે. 
 

(૯) કલમો ૩૭ અને ૩૮ની જોગવાઇઓને અિીન રહીને, પેટા-કલમ (૧) 
અથવા પેટા-કલમ (૨) અથવા પેટા-કલમ (૩) અથવા પેટા-કલમ (૪) અથવા 
પેટા-કલમ (૫) હઠેળ પત્રક રજૂ કયાષ પછી દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, વેરા 
સત્તાધિકારીઓએ ચકાસણી, ઓટ્રડટ, તપાસ અથવા અમલ-બજવણીની પ્રવધૃત્તને 
પટ્રરણામે શોિી કાઢે તે ધસવાય, તેમાાંની કોઇ ચકૂ થયેલી અથવા ભલૂવાળી 
ધવગતો શોિી કાઢે, તો તેણે, આ કલમ હઠેળ વ્યાજની ચકૂવણીને અિીન રહીને, 

જે સમય દરધમયાન આવી ચકૂ થયેલી અથવા ભલૂવાળી ધવગતો ધ્યાન પર 
આવે તે મટ્રહના અથવા ધત્રમાસ માટે રજૂ કરવાના પત્રકમાાં આવી ચકૂ થયેલી 
અથવા ભલૂવાળી ધવગતો સિુારવી જોઇશે: 
 

 પરાંત ુકોઇપણ ચકૂ થયેલી અથવા ભલૂવાળી ધવગતોના તેવા સિુારાની 
પરવાનગી, નાણાકીય વર્ષ પરુૂાં થયા પછીના સપ્ટેમ્બર મટ્રહના અથવા તેના 
બીજા ધત્રમાસ માટેનુાં પત્રક રજૂ કરવા માટેની ધનયત તારીખ અથવા સાંબાંધિત 
વાધર્િક પત્રક રજૂ કરવાની વાસ્તધવક તારીખ, એ બેમાાંથી જે વહલે ુાં હોય તે સમય 
પછી આપવી જોઇશે નટ્રહ. 
 

(૧૦) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ પાછલી વેરા મદુતો પૈકીની કોઇ મદુત માટેનુાં 
પત્રક રજૂ કયુું ન હોય, તો તેને, વેરા મદુત માટે પત્રક રજૂ કરવાની પરવાનગી 
આપવી જોઇશે નટ્રહ. 
 

૪૦. દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત જે તારીખે રજજસ્િેશન કરાવવા માટે જવાબદાર 
બની હોય તે તારીખથી જે તારીખે રજજસ્િેશન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં હોય તે 
તારીખ સિુીની વચ્ચેની મદુતમાાં પરુવઠો બહાર મોકલેલો હોય, તો તેણે (દરેક 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ), રજજસ્િેશન માંજૂર કયાષ પછી તેણે રજૂ કરેલા પ્રથમ 
પત્રકમાાં તે જાહરે કરવુાં જોઇશે. 

 

૪૧. (૧) દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતો અને 
ધનયાંત્રણોને અિીન રહીને, પોતાના પત્રકમાાં, સ્વ-આકારણી કયાષ પ્રમાણે, 

(મળવા) પાત્ર ઇનપટુ વેરા શાખ લેવા હકદાર થશે અને આવી રકમ, 

પ્રથમ પત્રક.  
 

ઇનપ ટ િેરા 
શાખનો દાિો 
અને તેનો 
કામચલાઉ 
સ્િીકાર.   
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કામચલાઉ આિાર પર પોતાના ઇલેતિોધનક શાખ ખાતાવહી (કે્રટ્રડટ લેજર)માાં 
જમા કરવી જોઇશે. 

 

 (૨) પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલી શાખનો ઉપયોગ, સદરહુ પેટા-કલમમાાં 
ઉલ્લેખેલા પત્રક મજુબ ફતત સ્વ-આકારણી કરાયેલા આઉટપટુ વેરાની ચકૂવણી 
માટે જ કરવો જોઇશે. 

 

૪૨.    (૧) વેરા મદુત માટે રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ (જેનો આ કલમમાાં હવે પછી, 
“(માલ) લેનાર” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તેણે) રજૂ કરેલી દરેક માલ પરુવઠા 
આવકની ધવગતો, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેટલા સમયની અંદર 
સરખાવવી જોઇશે- 

(ક) તે વેરા મદુત અથવા કોઇ પહલેાાંની વેરા મદુત માટે પોતાના માન્ય 
પત્રકમાાં તત્સમાન રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ (જેનો આ કલમમાાં હવે 
પછી, “પરુવઠાકાર” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તેણે) રજૂ કરેલી જાવક 
માલની તત્સમાન ધવગતો સાથે; 

(ખ) તેણે આયાત કરેલા માલના સાંબાંિમાાં, કસ્ટમ ટેટ્રરફ અધિધનયમ, ૧૯૭૫ની 
કલમ ૩ હઠેળ સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા ચકૂવણી સાથે; અને 

(ગ) ઇનપટુ વેરા શાખના દાવાઓ બેવડાતા હોય તે માટે.  
 

(૨) તત્સમાન જાવક માલ પરુવઠાની ધવગતો સાથે અથવા તેણે આયાત કરેલા 
માલના સાંબાંિમાાં કસ્ટમ ટેટ્રરફ અધિધનયમ, ૧૯૭૫ની કલમ ૩ હઠેળ સાંક્લત માલ અને 
સેવા વેરા ચકૂવણી સાથે સમાન થાય (મેળ ખાય) તેવી, આવક માલ પરુવઠાને લગતાાં 
ભરધતયા અથવા ઉિાર નોંિોના સાંબાંિમાાં ઇનપટુ વેરા શાખનો દાવો, છેવટે સ્વીકારવો 
જોઇશે અને આવા સ્વીકારની જાણ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે લેનારને કરવી જોઇશે. 

(૩) આવક માલ પરુવઠાના સાંબાંિમાાં લેનારે દાવો કરેલી ઇનપટુ વેરા શાખ, તે જ 
માલ પરુવઠા માટે પરુવઠાકારે જાહરે કરેલા વેરાથી વિી જાય ત્યારે અથવા પરુવઠાકારે 
જાવક માલ પરુવઠાને પોતાના માન્ય પત્રકોમાાં જાહરે કયો ન હોય ત્યારે, અસાંગધતની 
જાણ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે તેવી બને્ન વ્યક્તતઓને કરવી જોઇશે. 

(૪)  ઇનપટુ વેરા શાખના દાવા બેવડાતા હોય, તો તેની જાણ, ઠરાવવામાાં આવે 
તેવી રીતે લેનારને કરવી જોઇશે. 

(૫) જેના સાંબાંિમાાં પેટા-કલમ (૩) હઠેળ કોઇ અસાંગધતની જાણ કરવામાાં આવે અને 
જે મટ્રહનામાાં અસાંગધતની જાણ કરવામાાં આવી હોય તે મટ્રહના માટેના પોતાના માન્ય 

ઇનપ ટ િેરા 
શાખની 
સરખામણી,  
ઉલટાક્રમ અને 
પાછી મેળિિા 
બાબત.  

સન ૧૯૭૫નો 
૫૧મો.  

સન ૧૯૭૫નો 
૫૧મો.  
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પત્રકમાાં પરુવઠાકારએ જેનો સિુારો કયો ન હોય તેના સાંબાંિમાાં રકમ, જે મટ્રહનામાાં 
અસાંગધતની જાણ કરવામાાં આવી હોય તે મટ્રહના પછીના મટ્રહના માટે પોતાના પત્રકમાાં 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે, લેનારની ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાં 
ઉમેરવી જોઇશે.  

(૬) દાવાઓ બેવડાતા હોય તે કારણે જે વિારે હોવાનુાં જણાયુાં હોય તેવી ઇનપટુ 
વેરા શાખ તરીકે દાવો કરેલી રતમ, જે મટ્રહનામાાં દ્ધદ્વ-ગણુનની જાણ કરવામાાં આવી હોય 
તે મટ્રહના માટે પોતાના પત્રકમાાં લેનારની ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાં 
ઉમેરવી જોઇશે. 

(૭) પરુવઠાકાર કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૯)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ સમયની અંદર 
પોતાના માન્ય પત્રકમાાં ભરધતયુાં અથવા ઉિાર નોંિની ધવગતો જાહરે કરે, તો લેનાર, 
પોતાની ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાંથી પેટા-કલમ (૫) હઠેળ ઉમેરેલી 
રતમ ઘટાડવા માટે પાત્ર ગણાશે. 

(૮) જેના ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાં કોઇ રકમ, પેટા-કલમ (૫) 
અથવા પેટા-કલમ (૬) હઠેળ ઉમેરવામાાં આવેલી હોય તેવો કોઇ લેનાર, શાખ 
મેળવ્યાની તારીખથી તે પેટા-કલમો હઠેળ તત્સમાન ઉમેરો કરવામાાં આવ્યો હોય તેવી 
ઉમેરેલ રકમ પર કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા દરે વ્યાજ ચકૂવવા 
માટે જવાબદાર ગણાશે. 

(૯)  ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાંનો કોઇ ઘટાડો, પેટા-કલમ (૭) હઠેળ 
સ્વીકારવામાાં આવે ત્યારે, પેટા-કલમ (૮) હઠેળ ચકૂવેલુાં વ્યાજ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી 
રીતે તેના ઇલેતિોધનક રોકડ ખાતાવહીના તત્સમાન સદરમાાં રકમ જમા કરીને લેનારને 
ટ્રરફાંડ કરવુાં જોઇશે: 

પરાંત ુ કોઇપણ કેસમાાં જમા કરવાની વ્યાજની રકમ, પરુવઠાકારે ચકૂવેલ 
વ્યાજની રકમથી વિારે હોવી જોઇશે નટ્રહ. 

(૧૦) પેટા-કલમ (૭) હઠેળની જોગવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને ઉત્પાદન (આઉટપટુ) 
વેરા જવાબદારીમાાં ઘટાડેલી રકમ, જે મટ્રહનામાાં આવુાં ઉલ્લાંઘન કરવામાાં આવે તે 
મટ્રહના માટે પોતાના પત્રકમાાં લેનારની ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાં 
ઉમેરવી જોઇશે અને આવો લેનાર, કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૩)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા દરે 
તેવી રીતે ઉમેરેલ રકમ ઉપર વ્યાજ ચકૂવવા જવાબદાર ગણાશે. 
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૪૩. (૧) વેરા મદુત માટે રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ (જેનો આ કલમમાાં હવે પછી, 
“પરુવઠાકાર” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તેણે), ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને 
તેટલા સમયની અંદર, રજૂ કરેલી માલ પરુવઠા જાવકને લગતી દરેક જમા 
પત્રોની ધવગતોને,-  

 

(ક) તે જ વેરા મદુત અથવા તે પછીની કોઇ વેરા મદુત માટે પોતાના માન્ય 
પત્રકમાાં તત્સમાન રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ (જેનો આ કલમમાાં હવે 
પછી, “લેનાર” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તેણે) ઇનપટુ વેરા શાખની 
તત્સમાન ધવગતો સાથે; અને 

 

(ખ) ઉત્પાદન વેરા જવાબદારીમાાં ઘટાડા માટેના દાવાઓ બેવડાતા હોય તે 
માટે, 
 

સરખાવવી જોઇશે. 
 

(૨) લેનારે, ઇનપટુ વેરા શાખ માટેના દાવામાાં તત્સમાન ઘટાડા સાથે સમાન થાય 
તેવી, પરુવઠાકારએ ઉત્પાદન વેરા જવાબદારીમાાં ઘટાડા માટેનો દાવો છેવટે સ્વીકારવો 
જોઇશે અને તેની જાણ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે પરુવઠાકારને કરવી જોઇશે. 

 

(૩) જાવક માલ પરુવઠાના સાંબાંિમાાં ઉત્પાદન વેરા જવાબદારી, ઇનપટુ વેરા શાખ 
અથવા તત્સમાન જમા નોંિ માટેના દાવામાાં તત્સમાન ઘટાડાથી વિી જાય ત્યારે 
અથવા લેનારે પોતાના માન્ય પત્રકોમાાં તત્સમાન જમા નોંિ જાહરે કરી ન હોય ત્યારે, 
અસાંગધતની જાણ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે તેવી બને્ન વ્યક્તતઓને કરવી જોઇશે. 

 
(૪) ઉત્પાદન વેરા જવાબદારીમાાં ઘટાડા માટેના દાવાઓ બેવડાતા હોય તે જાણ, 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે પરુવઠાકારને કરવી જોઇશે. 

 
(૫) જેના સાંબાંિમાાં પેટા-કલમ (૩) હઠેળ કોઇ અસાંગધતની જાણ કરવામાાં આવે અને 
જે મટ્રહનામાાં અસાંગધતની જાણ કરવામાાં આવી હોય તે મટ્રહના માટેના પોતાના માન્ય 
પત્રકમાાં પરુવઠાકારએ જેનો સિુારો કયો ન હોય તેવી રકમ, જે મટ્રહનામાાં અસાંગધતની 
જાણ કરવામાાં આવી હોય તે મટ્રહના પછીના મટ્રહના માટે પોતાના પત્રકમાાં ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી રીતે, પરુવઠાકારની ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાં ઉમેરવી 
જોઇશે.  

 

ઉત્પાદન 
(આઉટપ ટ) િેરા 
જિાબદારીમાું 
ઘટાડાની 
સરખામણી,  
ઉલટાક્રમ અને 
પાછી મેળિિા 
બાબત.  
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(૬) દાવાઓ બેવડાતા હોય તે કારણે જણાયુાં હોય તેવી ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા 
જવાબદારીમાાં કોઇ ઘટાડા સાંબાંિી રકમ, જે મટ્રહનામાાં આવા દ્ધદ્વ-ગણુનની જાણ કરવામાાં 
આવી હોય તે મટ્રહના માટે પોતાના પત્રકમાાં પરુવઠાકારની ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા 
જવાબદારીમાાં ઉમેરવી જોઇશે. 

 
(૭) લેનાર, કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૯)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ સમયની અંદર પોતાના 
માન્ય પત્રકમાાં જમા નોંિની ધવગતો જાહરે કરે, તો પરુવઠાકાર, પોતાની ઉત્પાદન 
(આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાંથી પેટા-કલમ (૫) હઠેળ ઉમેરેલી રતમ ઘટાડવા માટે 
પાત્ર ગણાશે. 

 
(૮) જેના ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાં કોઇ રકમ, પેટા-કલમ (૫) અથવા 
પેટા-કલમ (૬) હઠેળ ઉમેરવામાાં આવેલી હોય તેવો કોઇ પરુવઠાકાર, ઉત્પાદન 
(આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાં ઘટાડા માટેના તેવા દાવાની તારીખથી સદરહુ પેટા-
કલમો હઠેળ ઉમેરા કરવામાાં આવ્યા હોય તેવી ઉમેરેલ રકમના સાંબાંિમાાં કલમ ૫૦ની 
પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા દરે વ્યાજ ચકૂવવા માટે જવાબદાર ગણાશે. 

 
(૯)  ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાંનો કોઇ ઘટાડો, પેટા-કલમ (૭) હઠેળ 
સ્વીકારવામાાં આવે ત્યારે, પેટા-કલમ (૮) હઠેળ ચકૂવેલુાં વ્યાજ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી 
રીતે તેના ઇલેતિોધનક રોકડ ખાતાવહીના તત્સમાન સદરમાાં રકમ જમા કરીને 
પરુવઠાકારને ટ્રરફાંડ કરવુાં જોઇશે: 

 
પરાંત ુ કોઇપણ કેસમાાં જમા કરવાની વ્યાજની રકમ, લેનારે ચકૂવેલા વ્યાજની 

રકમથી વિારે હોવી જોઇશે નટ્રહ. 
 

(૧૦) પેટા-કલમ (૭)ની જોગવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા 
જવાબદારીમાાં ઘટાડેલી રકમ, જે મટ્રહનામાાં આવુાં ઉલ્લાંઘન કરવામાાં આવે તે મટ્રહના 
માટે પોતાના પત્રકમાાં પરુવઠાકારની ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા જવાબદારીમાાં ઉમેરવી 
જોઇશે અને આવો પરુવઠાકાર, કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૩)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા દરે તેવી 
રીતે ઉમેરેલ રકમ ઉપર વ્યાજ ચકૂવવા જવાબદાર ગણાશે. 
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૪૪. (૧) ઉત્પાદક સેવા પરૂી પાડનાર (ઇનપટુ સધવિસ પ્રોવાઇડર) ધસવાયની દરેક 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, કલમ ૫૧ અથવા કલમ ૫૨ હઠેળ વેરો ચકૂવતી 
વ્યક્તત, પ્રાસા્ંગક વેરાપાત્ર વ્યક્તત અને ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ, 

ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, તેવા નાણાકીય વર્ષ પછીના 
ટ્રડસેમ્બર મટ્રહનાની એકત્રીસમી તારીખે અથવા તે પહલેાાં ઠરાવવામાાં આવે તેવા 
નમનૂામાાં અને તેવી રીતે દરેક નાણાકીય વર્ષ માટે ઇલેતિોધનક રીતે વાધર્િક 
અહવેાલ રજૂ કરવો જોઇશે. 
 

(૨) કલમ ૩૫ની પેટા-કલમ (૫)ની જોગવાઇઓ અનસુાર પોતાના ટ્રહસાબોનુાં 
ઓટ્રડટ કરાવવુાં જરૂરી હોય તેવી દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, ઓટ્રડટ થયેલા 
વાધર્િક નાણાકીય પત્રક સટ્રહત ઓટ્રડટ કરેલા વાધર્િક ટ્રહસાબોની નકલ અને 
નાણાકીય વર્ષ માટે રજૂ કરેલા પત્રકમાાં જાહરે કરેલ પરુવઠાની ટ્રકિંમતનો મેળ 
કરતાાં મેળવણી પત્રક સાથે પેટા-કલમ (૧) હઠેળ વાધર્િક પત્રક ઇલેતિોધનક રીતે 
રજૂ કરવુાં જોઇશે. 
 

૪૫. કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ પત્રક રજૂ કરવુાં જરૂરી હોય અને જેનુાં 
રજજસ્િેશન રદ કરવામાાં આવ્યુાં હોય તેવી દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, રદ 
કયાષની તારીખ અથવા રદ કરતાાં હુકમની તારીખ, એ બેમાાંથી જે મોડુાં હોય તે 
તારીખથી ત્રણ મટ્રહનાની અંદર ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે 
છેવટનુાં પત્રક ઇલેતિોધનક રીતે રજૂ કરવુાં જોઇશે. 

 

૪૬. રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, કલમ ૩૯; અથવા કલમ ૪૪ અથવા કલમ ૪૫ હઠેળ 
પત્રક રજૂ કરવામાાં ચકૂ કરે ત્યારે, તેને, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને 
તેવી રીતે પાંદર ટ્રદવસની અંદર તેવુાં પત્રક રજૂ કરવાનુાં ફરમાવતી નોટ્રટસ 
આપવી જોઇશે. 

 
૪૭. (૧) ધનયત સમય સિુીમાાં કલમ ૩૭ અથવા કલમ ૩૮ હઠેળ ફરમાવેલ જાવક 

અથવા આવક માલ પરુવઠાની અથવા કલમ ૩૯ અથવા કલમ ૪૫ હઠેળ 
ફરમાવેલ પત્રકોની ધવગતો રજૂ કરવામાાં ચકૂ કરે તેવી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તત, વધમુાાં વધ ુ પાાંચ હજાર રૂધપયાની રકમને અિીન રહીને, જે સમય 
દરધમયાન આવી ચકૂ કરવાનુાં ચાલ ુ રહ ે તેવા દરેક ટ્રદવસ માટે એક સો 
રૂધપયાની ધવલાંબ ફી ચકૂવવી જોઇશે. 

 

િાવષિક 
પત્રક.   

છેિટન ું 
પત્રક.   

પત્રક રજૂ 
કરિામાું ચકૂ 
કરનારાને 
નોકટસ.     

વિલુંબ  
(લેઇટ) ફી 
લેિા બાબત.      
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 (૨) ધનયત સમય સિુીમાાં કલમ ૪૪ હઠેળ ફરમાવેલુાં પત્રક રજૂ કરવામાાં ચકૂ 
કરે તેવી કોઇ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, રાજ્યમાાંના તેના કુલ વેચાણના એક 
ચતથુાુંશ ટકાવારીએ ગણેલી વધમુાાં વધ ુ રકમને અિીન રહીને, જે સમય 
દરધમયાન આવી ચકૂ કરવાનુાં ચાલ ુ રહ ે તેવા દરેક ટ્રદવસ માટે એક સો 
રૂધપયાની ધવલાંબ ફી ચકૂવવા માટે  જવાબદાર રહશેે. 

 

૪૮. (૧) માલ અને સેવા વેરા વ્યવસાયીઓની પસાંદગીની રીત, તેમની પાત્રતાની 
શરતો, ફરજો અને જવાબદારીઓ, દૂર કરવાની રીત અને તેમની કામગીરીને 
સાંબાંધિત અન્ય શરતો ઠરાવવામાાં આવે તેવી રહશેે. 

 

 (૨) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે કલમ ૩૭ હઠેળ 
જાવક માલ પરુવઠાની ધવગતો, કલમ ૩૮ હઠેળ આવક માલ પરુવઠા અને કલમ 
૩૯ અથવા કલમ ૪૪ અથવા કલમ ૪૫ હઠેળ પત્રકની ધવગતો રજૂ કરવા માટે 
માન્ય માલ અને સેવા વેરા વ્યવસાયીને સત્તા આપી શકશે. 

 

 (૩) પેટા-કલમ (૨)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, પત્રકમાાં રજૂ કરેલી 
કોઇ ધવગતો તેમજ માલ અને સેવા વેરા વ્યવસાયીએ ફાઇલ કરેલ ધવગતોની 
ચોકસાઇ માટેની જવાબદારી,  જેના વતી આવુાં પત્રક અને ધવગતો પરૂી 
પાડવામાાં આવે તેવી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને અિીન ચાલ ુરહશેે. 

 

પ્રકરણ – ૧૦ 

િેરાની ચ કિણી 
 

૪૯. (૧) વ્યક્તતએ ઇન્ટરનેટ બેન્ન્કિંગથી અથવા કે્રટ્રડટ કાડષ અથવા ડે્બટ કાડષ 
અથવા નેશનલ ઇલેતિોધનક ફન્ડ િાન્સફર અથવા રીયલ ટાઇમ ગ્રોસ 
સેટલમેન્ટથી અથવા તેવી અન્ય પિધતથી અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતો 
અને ધનયાંત્રણોને અિીન રહીને વેરા, વ્યાજ, દાંડ, ફી અથવા કોઇ અન્ય રતમ પેટે 
કરેલી દરેક ટ્રડપો્ઝટ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે જાળવવાના તેવી વ્યક્તતના 
ઇલેતિોધનક રોકડ ખાતાવહીમાાં જમા કરવા જોઇશે. 

 

 (૨)  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતના પત્રકમાાં સ્વ-આકારણી કરેલી ઇનપટુ વેરા 
શાખ, કલમ ૪૧ અનસુાર, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે જાળવવાના તેના 
ઇલેતિોધનક જમા ખાતાવહી (કે્રટ્રડટ લેજર)માાં જમા કરવા જોઇશે. 

 

માલ અને સેિા 
િેરા 
વ્યિસાયીઓ.      

િેરા, વ્યાજ, 
દુંડ અને 
અન્દ્ય રકમોની 
ચ કિણી.      
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 (૩) ઇલેતિોધનક રોકડ ખાતાવહીમાાં ઉપલભ્ય રકમનો ઉપયોગ, ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી રીતે અને તેવી શરતોને અિીન રહીને અને તેટલા સમયની અંદર 
આ અધિધનયમ અને તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર 
વેરો, વ્યાજ, દાંડ, ફી અથવા કોઇ અન્ય રતમ પેટે કોઇ ચકૂવણી કરવા માટે કરી 
શકાશે. 

 

 (૪) ઇલેતિોધનક જમા ખાતાવહી (કે્રટ્રડટ લેજર)માાં ઉપલભ્ય રકમનો ઉપયોગ, 

ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેવી શરતોને અિીન રહીને અને તેટલા 
સમયની અંદર આ અધિધનયમ હઠેળ અને સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમ હઠેળ ઉત્પાદન (આઉટપટુ) વેરા પેટે કોઇ ચકૂવણી કરવા માટે કરી 
શકાશે. 

 

 (૫) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતના ઇલેતિોધનક જમા ખાતાવહી (કે્રટ્રડટ લેજર)માાં 
ઉપલભ્ય ઇનપટુ વેરા શાખની રકમનો,- 

 

(ક) સાંક્લત વેરાને કારણે, સૌથી પહલેાાં સ ાંક્લત વેરાની ચકૂવણી 
પેટે ઉપયોગ કરવો જોઇશે અને બાકી રહતેી રકમ, કોઇ હોય, તો 
તે, તે ક્રમમાાં કેન્રીય વેરા અને રાજ્ય વેરા અથવા યથાપ્રસાંગ, 

સાંઘ પ્રદેશના વેરાની ચકૂવણી પેટે ઉપયોગ કરી શકાશે; 

(ખ) કેન્રીય વેરાને કારણે, સૌથી પહલેાાં કેન્રીય વેરાની ચકૂવણી પેટે 
ઉપયોગ કરવો જોઇશે અને બાકી રહતેી રકમ, કોઇ હોય, તો તે 
સાંક્લત વેરાની ચકૂવણી પેટે ઉપયોગ કરી શકાશે; 

(ગ) રાજ્ય વેરાને કારણે, સૌથી પહલેાાં રાજ્ય વેરાની ચકૂવણી પેટે 
ઉપયોગ કરવો જોઇશે અને બાકી રહતેી રકમ, કોઇ હોય, તો તે 
સાંક્લત વેરાની ચકૂવણી પેટે ઉપયોગ કરી શકાશે; 

(ઘ) સાંઘ પ્રદેશના વેરાને કારણે, સૌથી પહલેાાં સ ાંઘ પ્રદેશના વેરાની 
ચકૂવણી પેટે ઉપયોગ કરવો જોઇશે અને બાકી રહતેી રકમ, કોઇ 
હોય, તો તે સાંક્લત વેરાની ચકૂવણી પેટે ઉપયોગ કરી શકાશે; 

(ચ) કેન્રીય વેરાનો ઉપયોગ, રાજ્ય વેરા અથવા સાંઘ પ્રદેશના વેરાની 
ચકૂવણી પેટે ઉપયોગ કરવો જોઇશે નટ્રહ; 

(છ) રાજ્ય વેરા અથવા સાંઘ પ્રદેશના વેરાનો ઉપયોગ, કેન્રીય વેરાની 
ચકૂવણી પેટે ઉપયોગ કરવો જોઇશે નટ્રહ. 
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(૬) આ અધિધનયમ અને તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર વેરો, 
વ્યાજ, દાંડ, ફી અથવા કોઇ અન્ય રતમની ચકૂવણી કયાષ પછી ઇલેતિોધનક 
રોકડ ખાતાવહી અથવા ઇલેતિોધનક જમા ખાતાવહી (કે્રટ્રડટ લેજર)માાંની 
ધસલક, કલમ ૫૪ની જોગવાઇઓ અનસુાર ટ્રરફાંડ કરી શકાશે. 

 

(૭) આ અધિધનયમ હઠેળ વેરાપાત્ર વ્યક્તતની તમામ જવાબદારીઓ, 

ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે ઇલેતિોધનક જવાબદારી રજજસ્ટરમાાં નોંિવી 
જોઇશે અને તેને જાળવવી જોઇશે. 

 

(૮) દરેક વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ, નીચેના ક્રમમાાં આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ 
કરેલા ધનયમો હઠેળ પોતાના વેરા અને અન્ય લેણા ચકૂવી દેવા જોઇશે: 
(ક) પાછલા વેરા મદુતોના પત્રકોને લગતાાં સ્વ-આકારણી કરેલા વેરા 

અને અન્ય લેણા; 
(ખ) ચાલ ુ વેરા મદુતના પત્રકને લગતો સ્વ-આકારણી કરેલો વેરો 

અને અન્ય લેણા; 
(ગ) કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ હઠેળની ધનિાષટ્રરત માાંગણી સટ્રહત 

આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ 
ચકૂવવાપાત્ર કોઇ અન્ય રતમ. 

  

(૯) આ અધિધનયમ હઠેળ માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્ન પર વેરો ચકૂવી 
દીિો હોય તેવી દરેક વ્યક્તત દ્વારા ધવરુિ સા્બત કરવામાાં આવે તે 
ધસવાય, તેણે, આવા માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના લેનાર પર 
તેવા વેરાનુાં સ ાંપણૂષ ભારણ નાખ્યુાં હોવાનુાં ગણાશે. 

 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતેઓુ માટે, 

 

(ક) અધિકૃત બેન્કમાાં સરકારના ટ્રહસાબમાાં ઉિાર વ્યવહારની તારીખ, 

ઇલેતિોધનક રોકડ ખાતાવહીમાાં ટ્રડપોઝીટ કયાષની તારીખ તરીકે ગણાશે. 
(ખ) (૧) “વેરા લેણાાં” એટલે આ અધિધનયમ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર  

વેરા અને તેમાાં વ્યાજ, ફી અને દાંડનો સમાવેશ થશે નટ્રહ; અને 

(૨) “અન્ય લેણાાં” એટલે આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા 
ધનયમો હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર વ્યાજ, દાંડ, ફી અથવા કોઇ અન્ય 
રકમ. 
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૫૦. (૧)   આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓ 
અનસુાર વેરો ચકૂવવા જવાબદાર હોય પણ ઠરાવેલ મદુતની અંદર સરકારને 
વેરો અથવા તેનો કોઇ ભાગ ચકૂવવામાાં ચકૂ કરે તેવી દરેક વ્યક્તતએ, જે મદુત 
માટે વેરો અથવા તેનો કોઇ ભાગ વણચકૂવાયેલો રહ ે તે મદુત સિુી, 
કાઉક્ન્સલની ભલામણોના આિારે સરકાર દ્વારા જાહરે કરવામાાં આવે તેવા અઢાર 
ટકાથી વિારે નટ્રહ તેટલા દરે વ્યાજ તેની પોતાની રીતે ચકૂવવુાં જોઇશે. 

 

 (૨) પેટા-કલમ (૨) હઠેળ વ્યાજ, જે તારીખે આવો વેરો ચકૂવવાપાત્ર થયો 
હતો તે તારીખ પછીના ટ્રદવસથી, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે, ગણવુાં જોઇશે. 

 

 (૩) કલમ ૪૨ની પેટા-કલમ (૧૦) હઠેળ ઇનપટુ વેરા શાખનો અનુ્ચત 
અથવા વિારાનો દાવો કરે તેવી અથવા કલમ ૪૩ની પેટા-કલમ (૧૦) હઠેળ 
ઉત્પાદન વેરા જવાબદારીમાાં અનુ્ચત અથવા વિારે ઘટાડો કરે તેવી વેરાપાત્ર 
વ્યક્તતએ, કાઉક્ન્સલની ભલામણોના આિારે સરકાર દ્વારા જાહરે કરવામાાં આવે 
તેવા ચોવીસ ટકાથી વધ ુ નટ્રહ તેટલા દરે વ્યાજ તેવા અનુ્ચત અથવા 
વિારાના દાવાની રકમ અથવા યથાપ્રસાંગ, તેવા અનુ્ચત અથવા વિારે 
ઘટાડાની રકમ પર ચકૂવવુાં જોઇશે. 

 

૫૧. (૧) આ અધિધનયમમાાં ધવરૂિનો ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, કરાર હઠેળ 
તેવા માલના પરુવઠાની કુલ ટ્રકિંમત રુધપયા અઢી લાખથી વિી જાય ત્યારે,  
સરકાર,- 

 

 (ક) કેન્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારનો ધવભાગ અથવા તેની સાંસ્થાને; 

અથવા  
 (ખ) સ્થાધનક સત્તામાંડળને; અથવા 
 (ગ) સરકારી એજન્સીઓને; અથવા 
 (ઘ) કાઉક્ન્સલની ભલામણોને આિારે સરકાર દ્વારા જાહરે કરવામાાં આવે તેવી  

વ્યક્તતઓ અથવા કષિતાની વ્યક્તતઓને, 
(આ કલમમાાં હવે પછી “કપાત કરનાર”  તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તેને) વેરાપાત્ર 
માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના પરુવઠાકાર (આ કલમમાાં હવે પછી 
“કપાત આપનાર”  તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)ને કરેલ ચકૂવણી અથવા તેના 
ખાતે જમા કરેલ રકમમાાંથી એક ટકાના દરે વેરો કાપવાનુાં ફરમાવી શકશે: 

િેરાની 
વિલુંગબત 
ચ કિણી પર 
વ્યાજ.       

મળૂ સ્થાને 
િેરા કપાત.       
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પરાંત ુપરુવઠાકારનુાં સ્થાન અને પરુવઠાનુાં સ્થળ, લેનારના રજજસ્િેશનના 

રાજ્ય અથવા યથાપ્રસાંગ, સાંઘ પ્રદેશથી જુદા હોય તેવા રાજ્ય અથવા સાંઘ 
પ્રદેશમાાં આવેલુાં હોય, તો કોઇપણ કપાત કરવી જોઇશે નટ્રહ. 
 

સ્પષ્ટીકરણ.- ભરધતયામાાં દશાષવેલા કેન્રીય વેરા, રાજ્ય વેરા, સાંક્લત વેરા અને 
ઉપકર (સેસ)ને બાકાત કરીને, ઉપર ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા વેરાની કપાત કરવાના હતે ુ
માટે  પરુવઠાની ટ્રકિંમતને રકમ તરીકે લેવી જોઇશે. 
 

(૨) કપાત કરનારે, આ કલમ હઠેળ વેરા તરીકે કપાત કરેલી રકમ, જે 
મટ્રહનામાાં આવી કપાત કરવામાાં આવી હોય તે મટ્રહનો પરૂો થયા પછી દસ 
ટ્રદવસની અંદર ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે સરકારને ચકૂવવી જોઇશે.  
 

(૩) કપાત કરનારે, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે કરાર ટ્રકિંમત, કપાતનો દર, 
કપાત કરેલ રકમ, સરકારને ચકૂવેલી રકમ અને એવી અન્ય ધવગતો 
પ્રમાણપત્રમાાં દશાષવીને તે પ્રમાણપત્ર કપાત આપનારને મોકલવુાં જોઇશે.  
 

(૪) કોઇ કપાત કરનાર, મળૂ સ્થાને વેરાની કપાત કયાષ પછી, તેવી રીતે 
કપાત કરેલી રકમ સરકારમાાં જમા કયાષના પાાંચ ટ્રદવસની અંદર કપાત 
આપનારને પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં ચકૂ કરે, તો કપાત કરનાર, વધમુાાં વધ ુ
રૂધપયા પાાંચ હજારની રકમને અિીન રહીને, ચકૂ સિુારવામાાં આવે ત્યાાં સિુી 
તેવી પાાંચ ટ્રદવસની મદુત પરૂી થયા પછીના ટ્રદવસથી ટ્રદવસ દીઠ રુધપયા પાાંચ 
સો-ની રકમ ધવલાંબ ફી રૂપે ચકૂવવી જોઇશે. 
 

(૫) કપાત મેળવનાર, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે, કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ 
(૩) હઠેળ રજૂ કરેલ કપાત કરનારના પત્રકમાાં કપાત કરીને દશાષવેલા વેરાની, 
ઇલેતિોધનક રોકડ ખાતાવહીમાાં, જમા રકમનો દાવો કરી શકશે. 
 

(૬) કોઇપણ કપાત કરનાર, પેટા-કલમ (૧) હઠેળ વેરા તરીકે કપાત કરેલી 
રકમ સરકારને ચકૂવવામાાં ચકૂ કરે, તો તેણે, કપાત કરેલા વેરાની રકમ ઉપરાાંત 
કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ અનસુાર વ્યાજ ચકૂવવુાં જોઇશે.  

 

(૭) આ કલમ હઠેળ કસરૂ થતાાં રકમનુાં ધનિાષરણ, કલમ ૭૩ અથવા કલમ 
૭૪માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી રીતે કરવુાં જોઇશે. 
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(૮) વિારાની અથવા ભલુભરેલી કપાતને કારણે કપાત કરનાર અથવા 
કપાત મેળવનારને ઉદભવતા ટ્રરફાંડની તજવીજ, કલમ ૫૪ની જોગવાઇઓ 
અનસુાર કરવી જોઇશે: 
 

 પરાંત ુ કપાત કરેલી રકમ, કપાત આપનારના ઇલેતિોધનક રોકડ 
ખાતાવહીમાાં જમા કરવામાાં આવી હોય, તો કપાત કરનારને કોઇ ટ્રરફાંડ આપવુાં 
જોઇશે નટ્રહ. 

 

૫૨. (૧) આ અધિધનયમમાાં ધવરૂિનો ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, આવા 
પરુવઠાના સાંબાંિમાાં ઇલેતિોધનક કોમસષ ઓપરેટર (આ કલમમાાં હવે પછી 
“ઓપરેટર” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તેના) દ્વારા અવેજની વસલૂાત કરવામાાં આવે 
ત્યારે,  એજન્ટ ન હોય તેવા દરેક ઓપરેટરે, અન્ય પરુવઠાકારઓએ તેના 
મારફત કરેલ વેરાપાત્ર માલના પરુવઠાની ચોખ્ખી ટ્રકિંમતના, કાઉક્ન્સલની 
ભલામણોના આિારે સરકાર દ્વારા જાહરે કરવામાાં આવે તેવા, એક ટકાથી વધ ુ
નટ્રહ તેટલા દરે ગણેલી રકમની વસલૂાત કરવી જોઇશે. 

 

 સ્પષ્ટીકરણ.- આ પેટા-કલમના હતેઓુ માટે, “વેરાપાત્ર પરુવઠાની ચોખ્ખી 
ટ્રકિંમત” એટલે કોઇ મટ્રહના દરધમયાન તમામ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતઓએ 
ઓપરેટર મારફત કરેલ વેરાપાત્ર માલના પરુવઠા અથવા, કલમ ૯ની પેટા-
કલમ (૫) હઠેળ જાહરે કરેલી સેવાઓ ધસવાયની અન્ય સેવાઓ અથવા તે 
બને્નની એકાંદર ટ્રકિંમતમાાંથી સદરહુ મટ્રહના દરધમયાન પરુવઠાકારને પરત કરેલ 
વેરાપાત્ર માલની એકાંદર ટ્રકિંમતથી ઘટાડયા પછીની એકાંદર ટ્રકિંમત. 

 

 (૨) પેટા-કલમ (૧)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી રકમની વસલૂાત કરવાની સત્તા, 
ઓપરેટર પાસેથી વસલૂાતની કોઇ અન્ય પિધતને બાિ કયાષ ધસવાય રહશેે. 

 
 (૩) ઓપરેટરે, પેટા-કલમ (૧)માાં વસલૂાત કરેલી રકમ, જે મટ્રહનામાાં આવી 

વસલૂાત કરવામાાં આવી હોય તે મટ્રહનો પરૂો થયા પછી દસ ટ્રદવસની અંદર 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે સરકારને ચકૂવવી જોઇશે.  

 
 (૪) પેટા-કલમ (૧)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી રકમની વસલૂાત કરતાાં હોય તેવા 

દરેક ઓપરેટરે, તેવો મટ્રહનો પરૂો થયા પછી દસ ટ્રદવસની અંદર, ઠરાવવામાાં 

મળૂ સ્થાને 
િેરાની  
િસલૂાત.       
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આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, મટ્રહના દરધમયાન તેના મારફત પરત 
કરેલ માલના પરુવઠા અથવા, સેવાઓ અથવા તે બને્ન અને પેટા-કલમ (૧) 
હઠેળ વસલૂાત કરેલ રકમ સટ્રહત તેના મારફત જાવક કરેલા માલના પરુવઠા 
અથવા સેવાઓ અથવા તે બને્નની ધવગતોનો સમાવેશ કરત ુાં ઇલેતિોધનક રીતે 
પત્રક રજૂ કરવુાં જોઇશે. 

 
 (૫) પેટા-કલમ (૧)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી રકમની વસલૂાત કરતાાં હોય તેવા 

દરેક ઓપરેટરે, તેવુાં નાણાકીય વર્ષ પરુૂાં થયા પછીના ટ્રડસેમ્બર મટ્રહનાની 
એકત્રીસમી તારીખ પહલેાાં, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, 
તેના મારફત પરત કરેલ માલના પરુવઠા અથવા, સેવાઓ અથવા તે બને્ન અને 
નાણાકીય વર્ષ દરધમયાન સદરહુ પેટા-કલમ હઠેળ વસલૂાત કરેલ રકમ સટ્રહત 
તેના મારફત જાવક કરેલા માલના પરુવઠા અથવા સેવાઓ અથવા તે બને્નની 
ધવગતોનો સમાવેશ કરત ુાં ઇલેતિોધનક રીતે વાધર્િક પત્રક રજૂ કરવુાં જોઇશે. 

 
 (૬) પેટા-કલમ (૬) હઠેળ પત્રક રજૂ કયાષ પછી કોઇ ઓપરેટર, વેરા 

સત્તાધિકારીઓ દ્વારા બારીક ચકાસણી, ઓટ્રડટ, તપાસ અથવા અમલ-
બજવણીની પ્રવધૃત્તના પટ્રરણામ ધસવાય તેમાાં કોઇ ચકૂ અથવા ભલૂવાળી ધવગતો 
શોિી કાઢે, તો તેણે, કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૧)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કયાષ પ્રમાણે, 
વ્યાજની ચકૂવણીને અિીન રહીને, જાણમાાં આવે તે મટ્રહના માટે રજૂ કરવાના 
પત્રકમાાં આવી ચકૂ અથવા ભલૂવાળી ધવગતો સિુારવી જોઇશે: 

 
  પરાંત ુકોઇ ચકૂ અથવા ભલૂવાળી ધવગતોની આવી કોઇપણ સિુારણાની 

પરવાનગી, નાણાકીય વર્ષ પરુૂાં થયા પછીના સપ્ટેમ્બર મટ્રહના સિુીમાાં પત્રક 
રજૂ કરવા માટેની ધનયત તારીખ અથવા સાંબાંધિત વાધર્િક પત્રક રજૂ કરવાની 
ખરેખર તારીખ, એ બેમાાંથી જે વહલે ુાં હોય તે સમય પછી આપવી જોઇશે નટ્રહ. 

 
 (૭) ઓપરેટર મારફત માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્ન પરૂા પાડયા હોય 

તેવા પરુવઠાકારે, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે પેટા-કલમ (૪) હઠેળ રજૂ કરેલા 
ઓપરેટરના પત્રકમાાં વસલૂાત કરીને દશાષવેલી રકમની, તેના ઇલેતિોધનક રોકડ 
ખાતાવહીમાાં, શાખનો દાવો કરવો જોઇશે. 
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 (૮) પેટા-કલમ (૪) હઠેળ દરેક ઓપરેટરે રજૂ કરેલ પરુવઠાની ધવગતો, 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેટલા સમયની અંદર, આ અધિધનયમ હઠેળ 
સાંબાંધિત રજજસ્ટર થયેલા પરુવઠાકારે રજૂ કરેલી જાવક માલ પરુવઠાની 
તત્સમાન ધવગતો સાથે સાંગત હોવી જોઇશે. 

 
 (૯) પેટા-કલમ (૪) હઠેળ ઓપરેટરે રજૂ કરેલ જાવક માલ પરુવઠાની 

ધવગતો, કલમ ૩૭ હઠેળ પરુવઠાકારે રજૂ કરેલ તત્સમાન ધવગતોની સાંગત ન 
હોય ત્યારે, તે તફાવત, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેટલા સમયની અંદર, 
બને્ન વ્યક્તતઓને જણાવવો જોઇશે. 

 
 (૧૦) ઓપરેટરે રજૂ કરેલ ઉત્પાદન પરુવઠાની ટ્રકિંમત, જે મટ્રહનામાાં તફાવત 

ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે જણાવવામાાં આવે તે મટ્રહના પછીના મટ્રહના માટે 
પોતાના પત્રકમાાં પરુવઠાકારે રજૂ કરેલ ઉત્પાદન પરુવઠાની ટ્રકિંમત કરતાાં વિારે 
હોય ત્યારે, જે મટ્રહના માટે તફાવત જણાવવામાાં આવે તે મટ્રહના માટે જેના 
સાંબાંિમાાં કોઇ તફાવત પેટા-કલમ (૯) હઠેળ જણાવવામાાં આવે અને પરુવઠાકારે 
પોતાના માન્ય પત્રકમાાં અથવા ઓપરેટરે સિુારો કયો ન હોય તેવી રકમ, 
સદરહુ પરુવઠાકારની ઉત્પાદન વેરા જવાબદારીમાાં ઉમેરવી જોઇશે. 

 
 (૧૧) જેના ઉત્પાદન વેરા જવાબદારીમાાં કોઇ રકમ પેટા-કલમ (૧૦) હઠેળ 

ઉમેરવામાાં આવેલી હોય તેવા સાંબાંધિત પરુવઠાકારે, જે તારીખથી આવો વેરો 
ચકૂવવાનો થયો હતો તે તારીખથી તેની ચકૂવણીની તારીખ સિુીમાાં તેવી રીતે 
ઉમેરેલ રતમ ઉપર કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા દરે વ્યાજ 
સાથે તેવા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં ચકૂવવાપાત્ર વેરો ચકૂવવો જોઇશે. 

 
 (૧૨) નાયબ કધમશનરના દરજ્જાથી ઊતરતા દરજ્જાની ન હોય તેવા 

સત્તાધિકારી, નોટ્રટસમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેમ,- 
(ક) કોઇ મદુત દરધમયાન તેવા ઓપરેટર મારફત આપેલ માલના 

પરુવઠા અથવા સેવા અથવા તે બને્નના; અથવા 
(ખ) એવા ઓપરેટર દ્વારા સાંચા્લત થતાાં અને તેવા પરુવઠાકાર દ્વારા 

િાંિાના વિારાના સ્થળો તરીકે જાહરે કરેલા, ગમે તે નામે 
ઓળખાતા, તેવા ઓપરેટર મારફત માલ મોકલવા માટે 
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પરુવઠાકારે ગોડાઉન અથવા વખારોમાાં રાખેલા માલ સ્ટોકને 
લગતી એવી ધવગતો રજૂ કરવાનુાં ઓપરેટરને ફરમાવતી નોટ્રટસ 
આ અધિધનયમ હઠેળની કોઇ કાયષવાહી કરતા પહલેાાં અથવા તે 
દરધમયાન ફરમાવી શકશે. 

 

 (૧૩) જેની ઉપર પેટા-કલમ (૧૩) હઠેળ નોટ્રટસ બજાવવામાાં આવેલી હોય 
તેવા દરેક ઓપરેટરે, આવી નોટ્રટસ બજાવ્યાની તારીખથી કામકાજના પાંદર 
ટ્રદવસની અંદર જરૂરી માટ્રહતી રજૂ કરવી જોઇશે. 

 

 (૧૪) પેટા-કલમ (૧૨) હઠેળ બજાવેલી નોટ્રટસથી જરૂરી માટ્રહતી રજૂ કરવામાાં 
ચકૂ કરે તેવી દરેક વ્યક્તત, કલમ ૧૨૨ હઠેળ લેવામાાં આવે તેવા કોઇપણ 
પગલાાંને બાિ કયાષ ધસવાય રૂધપયા પચ્ચીસ હજાર સિુાના દાંડને પાત્ર થશે. 

 

 સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતેઓુ માટે,“સાંબાંધિત પરુવઠાકાર” એટલે ઓપરેટર 
મારફત માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્ન પરૂી પાડનાર પરુવઠાકાર. 

 

૫૩. કલમ ૩૯ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ રજૂ કરેલા માન્ય પત્રકમાાં દશાષવ્યા પ્રમાણે, 
પેટા-કલમ (૫)ની જોગવાઇઓ અનસુાર સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમ હઠેળ લેણાાં થયેલા વેરાની ચકૂવણી માટે આ અધિધનયમ હઠેળ 
પ્રાપ્ત થયેલી ઇનપટુ વેરા શાખનો ઉપયોગ કયેથી, રાજ્ય વેરા તરીકે વસલૂાત 
કરેલી રકમ, તેવી રીતે ઉપયોગ કરેલી એવી શાખની સમાન રકમથી ઘટાડેલી 
ગણાશે અને રાજ્ય સરકારે, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેટલા સમયની 
અંદર, રાજ્ય વેરા ખાતામાાંથી એવી રીતે ઘટાડેલી રકમની સમાન રકમ સાંક્લત 
વેરા ખાતે તબદીલ કરવી જોઇશે. 

 

પ્રકરણ ૧૧ 
કરફુંડ 

૫૪. (૧) કોઇ વ્યક્તત કોઇ વેરાના ટ્રરફાંડ અથવા તેવા વેરા ઉપર ચકૂવેલા વ્યાજ 
અથવા તેણે ચકૂવેલ અન્ય રકમ, કોઇ હોય તો, તેનો દાવો કરતી કોઇપણ 
વ્યક્તત, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, સાંબાંધિત તારીખથી બે 
વર્ષ પરૂા થતાાં પહલેાાં અરજી કરી શકશે: 

  પરાંત ુકલમ ૪૯ની પેટા-કલમ (૬)ની જોગવાઇઓ અનસુાર ઇલેતિોધનક 
રોકડ ખાતાવહીમાાંની કોઇ ધસલકના ટ્રરફાંડનો દાવો કરતી રજજસ્ટર થયેલી 

ઇનપ ટ િેરા 
શાખની 
તબદીલી.  

િેરાન ું  
કરફુંડ.   
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વ્યક્તત, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે કલમ ૩૯ હઠેળ રજૂ કરેલા પત્રકમાાં તેવા 
ટ્રરફાંડનો દાવો કરી શકશે. 

 
 (૨) સાંયતુત રાષ્િ સાંસ્થા (યનુાઇટેડ નેશન ઓગેનાઇઝેશન)ની ધવશેધર્ત 

એજન્સી અથવા સાંયતુત રાષ્િ સાંસ્થા (ધવશેર્ાધિકાર અને મકુ્તત) અધિધનયમ, 
૧૯૪૭ હઠેળ જાહરે થયેલી કોઇ બહુપષિતી નાણાકીય સાંસ્થા અને સાંગઠન, ધવદેશી 
રાષ્િોની કોન્સ્યલેુટ અથવા એમ્બેસી અથવા આવક માલ પરુવઠા અથવા સેવા 
અથવા તે બને્ન પર પોતે ચકૂવેલા વેરાના ટ્રરફાંડ માટે હકદાર થયેલી કોઇ અન્ય 
વ્યક્તત અથવા કલમ ૫૫ હઠેળ જાહરે કયાષ પ્રમાણેનો વ્યક્તતઓનો વગષ, જે 
ધત્રમાસમાાં તેવો પરુવઠો મેળવ્યો હતો તે ધત્રમાસના છેલ્લા ટ્રદવસથી છ મટ્રહના 
પરૂા થાય તે પહલેાાં, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, તેવા 
ટ્રરફાંડ માટે અરજી કરી શકશે. 

 
 (૩) પેટા-કલમ (૧૦)ની જોગવાઇઓને અિીન રહીને, રજજસ્ટર થયેલી 

વ્યક્તત,  કોઇ વેરા મદુત પરૂી થતાાં વણવપરાયેલ ઇનપટુ વેરા શાખના ટ્રરફાંડનો 
દાવો કરી શકશે: 

 

  પરાંત ુવણવપરાયેલ ઇનપટુ વેરા શાખના ટ્રરફાંડની પરવાનગી, નીચેના 
કેસો ધસવાયના અન્ય કેસોમાાં આપવી જોઇશે:- 

  

 (૧) વેરાની ચકૂવણી કયાષ ધસવાય મોકલેલો શનૂ્ય દરનો પરુવઠો; 
(૨) શાખ, કાઉક્ન્સલની ભલામણોના આિારે સરકાર દ્વારા જાહરે કરવામાાં 

આવે તેવો માલના પરુવઠા અથવા સેવા અથવા તે બને્ન ધસવાય ઇનપટુ 
પરનો વેરાનો દર, (શનૂ્ય દરના અથવા સાંપણૂષ મકુ્તત આપેલા પરુવઠા 
ધસવાયના) ઉત્પાદન પરુવઠા પર વેરાના દર કરતાાં વિારે ઊંચો હોવાને 
કારણે એકઠી થયેલી હોય છે ત્યારે;  

 

  વધમુાાં, ભારતની બહાર ધનકાલ કરેલો માલ, ધનકાસ વેરાને અિીન હોય 
તેવા ટ્રકસ્સાઓમાાં ઉપયોગ ન કરેલી ઇનપટુ વેરા શાખના કોઇ ટ્રરફાંડની 
પરવાનગી આપવી જોઇશે: 

 

સન ૧૯૪૭નો 
૪૬મો.  
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  વળી, માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના પરુવઠાકારને, આવા પરુવઠા 
ઉપર ચકૂવેલા સાંક્લત વેરાના ટ્રરફાંડનો દાવો કરે, તો ઇનપટુ વેરા શાખના કોઇ 
ટ્રરફાંડની પરવાનગી આપવી જોઇશે નટ્રહ. 

 

 (૪) અરજીની સાથે- 

 (ક) અરજદારને ટ્રરફાંડ ચકૂવવાપાત્ર થયુાં છે તેવુાં પ્રસ્થાધપત કરવા 
માટે ઠરાવવામાાં આવે તેવો દસ્તાવેજી પરુાવો; અને 

(ખ) જેના સાંબાંિમાાં તેવા ટ્રરફાંડનો દાવો કરવામાાં આવે તેવા ચકૂવેલા 
વેરા અથવા કોઇ અન્ય ચકૂવેલી રકમ ઉપર ચકૂવેલો કોઇ વેરો અને 
વ્યાજની રકમ, હોય તો, તે, તેની પાસેથી વસલૂાત કરવામાાં આવી હતી 
અથવા તેણે ચકૂવેલો હતો અને આવા વેરા અને વ્યાજનુાં ભારણ કોઇ 
અન્ય વ્યક્તત પર આગળ મોકલવામાાં આવ્યુાં ન હત ુાં તેવુાં પ્રસ્થાધપત 
કરવામાાં અરજદાર રજૂ કરી શકે તેવો (કલમ ૩૩માાં ઉલ્લેખેલા દસ્તાવેજો 
સટ્રહતનો) દસ્તાવેજી અથવા અન્ય પરુાવો: 
 

 પરાંત ુ ટ્રરફાંડ તરીકે દાવો કરેલી રકમ રુધપયા બે લાખ કરતાાં 
ઓછી હોય ત્યારે કોઇ દસ્તાવેજી અથવા અન્ય પરુાવાઓ રજૂ કરવા 
અરજદાર માટે જરૂરી રહશેે નટ્રહ પણ તે, આવા વેરા અને વ્યાજનુાં ભારણ 
અન્ય કોઇ વ્યક્તત પર આગળ મોકલવામાાં આવ્યુાં હત ુાં તેવુાં પ્રસ્થાધપત 
કરતાાં તેની પાસે ઉપલબ્િ દસ્તાવેજી અથવા અન્ય દસ્તાવેજોના આિારે 
એકરાર ફાઇલ કરી શકશે. 
 

(૫) તેવી કોઇ અરજીની પ્રાપ્પ્ત થયેથી, યોગ્ય અધિકારીને એવી ખાતરી થાય 
કે ટ્રરફાંડ તરીકે દાવો કરાયેલ પરૂી રકમ અથવા તેનો ભાગ ટ્રરફાંદપાત્ર હોય તો તે 
તદનસુાર હુકમ કરી શકશે અને તેવી રીતે ધનિષટ્રરત કરેલ રકમ કલમ ૫૭માાં 
ઉલ્લેખેલા ફાંડમાાં જમા કરવી જોઇશે. 

 

(૬) પેટા-કલમ (૫)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, યોગ્ય અધિકારી, 
કાઉક્ન્સલની ભલામણોના આિારે સરકાર દ્વારા જાહરે કરવામાાં આવે તેવી 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતઓના તેવા વગષ ધસવાયની અન્ય રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તતઓએ કરેલ માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના શનૂ્ય-દરના પરુવઠાને 
કારણે ટ્રરફાંડ માટેના કોઇ દાવાના ટ્રકસ્સામાાં, કામચલાઉ આિાર પર ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી રીતે અને તેવી શરતોએ, મયાષદાઓ અને સલામતીઓને અિીન 
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રહીને પ્રસાંગોપાત સ્વીકારેલી ઇનપટુ વેરા શાખની રકમને ધ્યાનમાાં લીિા 
ધસવાય તેવી રીતે દાવો કરેલ કુલ રકમના નેવુાં ટકા ટ્રરફાંડ કરી શકશે અને 
ત્યારપછી અરજદારે રજૂ કરેલા દસ્તાવેજોની યોગ્ય ખરાઇ કયાષ પછી દાવો 
કરેલા ટ્રરફાંડની આખરી પતાવટ માટે પેટા-કલમ (૫) હઠેળ હુકમ કરી શકશે. 

 

(૭) યોગ્ય અધિકારી, તમામ બાબતોથી પણૂષ ભરાયેલી અરજી મળ્યાની 
તારીખથી સાઠ ટ્રદવસની અંદર પેટા-કલમ (૫) હઠેળ હુકમ કરી શકશે. 

 

(૮) પેટા-કલમ (૫)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, ટ્રરફાંડપાત્ર રતમ,-  

 

(ક) શનૂ્ય-દરના માલના પરુવઠા અથવા સેવા અથવા તે બને્ન ઉપર 
અથવા આવા શનૂ્ય-દરના પરુવઠા બનાવવામાાં વપરાયેલ 
ઇનપટુ અથવા ઇનપટુ સેવા ઉપર ચકૂવેલા વેરાનુાં ટ્રરફાંડ; 

(ખ) પેટા-કલમ (૩) હઠેળ વણવપરાયેલ ઇનપટુ વેરા શાખના ટ્રરફાંડ; 

(ગ) જે પરુવઠો સાંપણૂષત: અથવા અંશત: પરૂો પાડવામાાં આવ્યો ન 
હોય તેવા અને જેના માટે ભરધતયુાં આપવામાાં આવ્યુાં ન હોય 
તેવા અથવા ટ્રરફાંડ વાઉચર આપવામાાં આવ્યુાં હોય ત્યારે તેવા 
પરુવઠા પર ચકૂવેલ વેરાનુાં ટ્રરફાંડ; 

(ઘ) કલમ ૭૭ અનસુાર વેરાનુાં ટ્રરફાંડ; 

(ચ) અરજદારે તેવા વેરા અને વ્યાજનુાં ભારણ કોઇ બીજી વ્યક્તત પર 
આગળ મોકલ્યુાં ન હોય તો તેણે ચકૂવેલો વેરો અને વ્યાજ, કોઇ 
હોય, તો તે અને કોઇ બીજી રકમ; અથવા 

(છ) સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણોના આિારે, જાહરેનામાથી, ધનટ્રદિષ્ટ 
કરે તેવા અરજદારોના બીજા વગષ દ્વારા લઇ જવાયેલ વેરો 
અથવા વ્યાજ, 

-ને સાંબાંધિત હોય, તો તેવી રકમ, ફાંડમાાં જમા કરવાને બદલે, અરજદારને 
ચકૂવવી જોઇશે. 

 

(૯) અપીલ ટ્રિબ્યનુલ અથવા કોઇ કોટષના અથવા આ અધિધનયમ અથવા તે 
હઠેળ કરેલા ધનયમોની કોઇ અન્ય જોગવાઇઓમાાં અથવા તત્સમયે અમલમાાં 
હોય તેવા કોઇ અન્ય કાયદામાાંના કોઇ ચકુાદા, હુકમનામા, હુકમ અથવા 
આદેશમાાં ધવરૂિનો ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, પેટા-કલમ (૮)ની 
જોગવાઇઓ અનસુાર હોય તે ધસવાય કોઇ ટ્રરફાંડ કરવામાાં આવશે નટ્રહ. 
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(૧૦) કોઇ પત્રક રજૂ કરવામાાં કસરૂ કરેલી હોય તેવી અથવા ધનટ્રદિષ્ટ સમય 
સિુીમાાં કોઇ કોટે, ટ્રિબ્યનુલે અથવા અપીલ સત્તાધિકારીએ મનાઇ કરેલી ન હોય 
તેવા કોઇ વેરા, વ્યાજ અથવા દાંડ ચકૂવવાનુાં ફરમાવવામાાં આવે તેવી રજજસ્ટર 
થયેલી વ્યક્તતને પેટા-કલમ (૩) હઠેળ કોઇ ટ્રરફાંડ ચકૂવવાપાત્ર થાય ત્યારે 

(ક) સદરહુ વ્યક્તતએ પત્રક રજૂ કયુું હોય અથવા વેરો, વ્યાજ અથવા 
યથાપ્રસાંગ, દાંડ ચકૂવ્યો હોય ત્યાાં સિુી ચકૂવવાપાત્ર ટ્રરફાંડની 
ચકૂવણી અટકાવી શકશે; 

(ખ) જે રતમ વેરાપાત્ર વ્યક્તત ચકૂવવા જવાબદાર હોય પણ તે આ 
અધિધનયમ હઠેળ અથવા ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ વણચકૂવાયેલ 
રહી હોય તેવી કોઇ વેરા, વ્યાજ, દાંડ, ફીની રકમ અથવા કોઇ 
અન્ય રકમ વેરાપાત્ર ટ્રરફાંડમાાંથી કપાત કરી શકશે. 

 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ પેટા-કલમના હતેઓુ માટે, “ધનટ્રદિષ્ટ તારીખ” એટલે આ 
અધિધનયમ હઠેળ અપીલ ફાઇલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ. 
 

(૧૧) ટ્રરફાંડમાાં વિારો કરતો હુકમ અપીલ અથવા વધ ુકાયષવાહીઓની ધવર્ય-
વસ્ત ુહોય ત્યારે અથવા આ અધિધનયમ હઠેળ કોઇ અન્ય કાયષવાહીઓ અધન્ણિત 
હોય અને કધમશનરનો એવો અ્ભપ્રાય હોય કે આવા ટ્રરફાંડની માંજૂરીથી, કરેલા 
દુષ્કૃત્ય અથવા છળકપટને કારણે સદરહુ અપીલ અથવા અન્ય કાયષવાહીઓમાાં 
મહસેલૂી આવકને પ્રધતકળૂ રીતે અસર થવાની સાંભાવના હોય ત્યારે, તે, વેરાપાત્ર 
વ્યક્તતને સનુાવણીની તક આપ્યા પછી, પોતે ધનિાષટ્રરત કરે તેટલા સમય સિુી 
ટ્રરફાંડ અટકાવી શતશે. 
 

(૧૨) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ટ્રરફાંડ અટકાવવામાાં આવ્યુાં હોય ત્યારે, વેરાપાત્ર 
વ્યક્તત અપીલ અથવા વધ ુ કાયષવાહીઓને પટ્રરણામે ટ્રરફાંડ માટે હકદાર બની 
હોય, તો તે,  કલમ ૫૬માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, કાઉક્ન્સલની 
ભલામણોના આિારે જાહરે કરવામાાં આવે તેવા છ ટકાથી વધ ુનટ્રહ તેટલા દરે 
વ્યાજ માટે હકદાર થશે. 
 

(૧૩) આ કલમમાાં ધવરુિનુાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, પ્રાસા્ંગક વેરાપાત્ર 
વ્યક્તતએ અથવા ્બન-રટ્રહશ વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ જમા કરાવેલ વેરાની 
આગોતરી રકમ ટ્રરફાંડ કરવી જોઇશે નટ્રહ ધસવાય કે આવી વ્યક્તતએ, જે મદુત 
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સિુી આપેલુાં રજજસ્િેશનનુાં પ્રમાણપત્ર અમલમાાં ચાલુાં રહ્ુાં હત ુાં તેવી સમગ્ર 
મદુતના સાંબાંિમાાં, કલમ ૩૯ હઠેળ ફરમાવેલા તમામ પત્રકો રજૂ કરેલા હોય. 
 

(૧૪) આ કલમમાાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, રકમ રુધપયા એક હજારથી 
ઓછી હોય તો પેટા-કલમ (૫) અથવા પેટા-કલમ (૬) હઠેળ કોઇ ટ્રરફાંડ 
અરજદારને ચકૂવવુાં જોઇશે નટ્રહ. 
 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતેઓુ માટે,- 

 

(૧) “ટ્રરફાંડ” એ શબ્દમાાં, શનૂ્ય-દરના માલના પરુવઠા અથવા સેવા અથવા તે 
બને્ન ઉપર અથવા આવા શનૂ્ય-દરના પરુવઠા બનાવવામાાં વપરાયેલ ઇનપટુ 
અથવા ઇનપટુ સેવા ઉપર ચકૂવેલા વેરાનુાં ટ્રરફાંડ;અથવા માની લીિેલી ધનકાસ 
તરીકે ગણેલા માલના પરુવઠા પરના વેરાના ટ્રરફાંડ અથવા પેટા-કલમ (૩) હઠેળ 
જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે વણવપરાયેલ ઇનપટુ વેરા શાખના ટ્રરફાંડનો સમાવેશ 
થાય છે. 
 

(૨) “સાંબાંધિત તારીખ” એટલે- 

(ક) ભારતની બહાર મોકલેલા માલના ટ્રકસ્સામાાં, ચકૂવેલા વેરાનુાં 
ટ્રરફાંડ, તેવા તેમના માલ અથવા યથાપ્રસાંગ, માલમાાં વપરાયેલ 
ઇનપટુ અથવા ઇનપટુ સેવાઓના સાંબાંિમાાં ઉપલભ્ય હોય 
ત્યારે,- 

(૧) માલ સમરુ અથવા હવાઇ માગે ધનકાસ કરવામાાં આવે, તો 
જેમાાં આવો માલ ભરવામાાં આવ્યો હોય તે વહાણ અથવા 
ધવમાન જે તારીખે ભારત છોડીને જાય તે તારીખે; અથવા 

(૨) માલ જમીનમાગે ધનકાસ કરવામાાં આવે તો, જે તારીખે 
આવો માલ સરહદ પસાર કરી જાય તે તારીખ; અથવા 

(૩) માલ ટપાલથી ધનકાસ કરવામાાં આવે તો, ભારત બહારના 
સ્થળે સાંબાંધિત પોસ્ટ ઓટ્રફસ દ્વારા માલની રવાનગી 
કયાષની તારીખ; 

(ખ) માની લીિેલી ધનકાસ તરીકે ગણેલા માલના પરુવઠાના ટ્રકસ્સામાાં, 
ચકૂવેલા વેરાનુાં ટ્રરફાંડ તે માલના સાંબાંિમાાં ઉપલભ્ય હોય ત્યારે, 

જે તારીખે તેવી માની લીિેલી ધનકાસ સાંબાંિી પત્રક રજૂ કરવામાાં 
આવે તે તારીખ; 
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(ગ) ભારતની બહાર ધનકાસ કરેલી સેવાઓના ટ્રકસ્સામાાં, ચકૂવેલા 
વેરાનુાં ટ્રરફાંડ, પોતાની સેવા અથવા તેવી સેવાઓમાાં વપરાયેલા 
ઇનપટુ અથવા ઇનપટુ સેવાઓના સાંબાંિમાાં ઉપલભ્ય હોય ત્યારે,   

(૧) સેવાઓનો પરુવઠો તેવી ચકૂવણી મળ્યાાં પહલેાાં પરૂો 
પાડવામાાં આવ્યો હતો ત્યારે, ધવધનમયપાત્ર ધવદેશી 
હ ૂાંટ્રડયામણમાાં ચકૂવણી મળ્યાની તારીખ; અથવા 

(૨) સેવાઓ માટેની ચકૂવણી, ભરધતયુાં આપ્યાની તારીખ 
પહલેાાં અગાઉથી મેળવવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ત્યારે, ભરધતયુાં 
આપ્યા તારીખ; 

(ઘ) અપીલ સત્તાધિકારી, અપીલ ટ્રિબ્યનુલ અથવા કોઇ કોટષના 
ચકુાદા, હુકમનામા, હુકમ અથવા આદેશને પટ્રરણામે વેરો 
ટ્રરફાંડપાત્ર બને તેવા ટ્રકસ્સામાાં, તેવાચકુાદા, હુકમનામા, હુકમ 
અથવા આદેશની જાણ કયાષની તારીખ; 

(ચ)  પેટા-કલમ (૩) હઠેળ વણવપરાયેલી ઇનપટુ ટેષિત કે્રટ્રડટના 
ટ્રરફાંડના ટ્રકસ્સામાાં, જે વર્ષમા આવા ટ્રરફાંડ માટેનો દાવો ઉભો થાય 
તે નાણાકીય વર્ષના; 

(છ) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ કામચલાઉ 
સને વેરો ચકૂવવાના ટ્રકસ્સામાાં, તેવી અંધતમ આકારણી પછી 
વેરાના સરભરની તારીખ;  

(જ) પરુવઠાકાર ધસવાયની બીજી વ્યક્તતના ટ્રકસ્સામાાં, એવી વ્યક્તત 
ધ્વારા માલ અથવા સેવા અથવા બને્ન પ્રાપ્ત થવાની તારીખ; 
અને  

(ઝ)  અન્ય કોઇ ટ્રકસ્સામાાં, વેરો  ચકુવવાની તારીખ.  
 
૫૫. સરકાર કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી જાહરેનામાાંથી, યનુાઇટેડ નેશન્સ 
ઓગેનાઇઝેશન એની મલ્ટી લેટરલ ફાઇનાક્ન્શયલ ઇન્સ્ટીટયશુન એન્ડ ઓગેનાઇઝેશન 
નોટ્રટફાઇડ એનડરૅ િી યનુાઇટેડ નેશન્સ (ધપ્રવીલીજીસ એન્ડ ઇમ્યધુનટીઝ) એતટ, ૧૯૪૭ 
ની કોઇ ખાસ એજન્સી  કોંસ્યલેુટ અથવા ધવદેશની એમ્બેસી અને આ અથે ધનટ્રદિષ્ટ 
કરવામાાં આવે તેવી બીજી કોઇ વ્યક્તત અથવા વ્યક્તતઓના વગેને ધનટ્રદિષ્ટ કરી શકશે, 
જે ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતો અને ધનયાંત્રણને આિીન, તેઓએ પ્રાપ્ત કરેલ માલ 

અમ ક કકસ્સામાું 
કરફુંડ.   
 સન ૧૯૪૭નો 

૪૬મો.   
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અથવા સેવા અથવા બને્નના જાહરે કરેલ પરુવઠા પર ચકૂવેલ વેરાના ટ્રરફાંડનો દાવો 
કરવા હકદાર થશે. 
  
૫૬. કોઇ અરજદારને કલમ ૫૪ ની પેટા-કલમ(૫) હઠેળ કોઇ વેરો ટ્રરફાંડ કરવાનો હુકમ 
થયેલ હોય અને તે કલમની પેટા-કલમ(૧)  હઠેળ અરજી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી સાાંઠ 
ટ્રદવસની અંદર ટ્રરફાંડ કરવામાાં ન આવે તો, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી સરકારે બહાર 
પાડેલ જાહરેનામામાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેટલા છ ટકાથી વધ ુ નટ્રહ તેટલા દરે 
સદરહ ુ પેટા-કલમ હઠેળ અરજી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી સાઠ ટ્રદવસ પરુા થયાની 
તરતની તારીખથી એવા વેરાના ટ્રરફાંડની તારીખ સિુી, એવા ટ્રરફાંડ માટે વ્યાજ 
ચકુવવાપાત્ર થશે.  
 પરાંત ુ  કોઇ ન્યાયધનણષય  સત્તાધિકારી અથવા અપીલ સત્તાધિકારી અથવા 
અપીલીય ટ્રિબ્યનુલ અથવા કોટષ  દ્વારા પસાર કરવામાાં આવેલ હુકમ કે જે આખરી હોય 
તેના પરથી ટ્રરફાંડનો કોઇ દાવો ઊભો થયો હોય અને એવા  હુકમને પટ્રરણામે ફાઇલ  
કરેલી અરજી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી સાાંઠ ટ્રદવસની અંદર એવુાં  ટ્રરફાંડ કરવામાાં  ન 
આવે ત્યારે, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી, સરકાર જાહરે કરે તેટલા નવ ટકાથી વધ ુ
નટ્રહ તેટલા દરે, અરજી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી સાઠ ટ્રદવસ પરુા થયાની તરતથી 
તારીખની ટ્રરફાંડની તારીખ સિુી વ્યાજ ચકુવવાપાત્ર થશે. 
  
સ્પષ્ટીકરણ :- આ કલમના હતે ુ માટે કલમ ૫૪ ની પેટા-કલમ (૫) હઠેળ યોગ્ય 
અધિકારીના હુકમની ધવરુિ કોઇ અપીલીય અધિકારી, અપીલ ટ્રિબ્યનુલ અથવા કોઇ કોટષ 
ધ્વારા ટ્રરફાંડનો કોઇ હુકમ પસાર કરવામાાં આવેલ હોય ત્યારે અપીલ સત્તાધિકારી, 
અપીલ ટ્રિબ્યનુલ અથવા કોટષ  પસાર કરેલ હુકમને સદરહુ પેટા-કલમ (૫) હઠેળ પસાર 
કરેલ હુકમ તરીકે ગણાશે. 
 

૫૭. સરકાર ગ્રાહક કલ્યાણ ફાંડ તરીકે  ઓળખાતા એક ફાંડની રચના કરશે. અને ફાંડમાાં 
ઠરાવવામાાં આવે તે રીતે, નીચેનુાં જમા કરવામાાં આવશે.  
 (ક) કલમ ૫૪ ની પેટા-કલમ (૫) માાં ઉલ્લેખેલ રકમ.  
 (ખ) ફાંડમાાં  જમા કરેલી રકમના રોકાણમાાંથી કોઇ આવક, અને  
        (ગ) તેને મળેલ એવા ભથ્થાાં નાણા  
 

૫૮. (૧) ફાંડમાાં જમા થયેલી તમામ રકમો, સરકાર ઠરાવવમાાં આવે તેથી રીતે, 
ગ્રાહકોના કલ્યાણ માટે ઉપયોગ કરશે.  

વિલુંગબત કરફુંડ 
પર વ્યાજ.  
 

ગ્રાહક કલ્યાણ 
ફુંડ. 
 

ફુંડની 
ઉપયોગર્તા.   
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(૨) સરકાર અથવા  તેણે ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ સત્તામાંડળ, ફાંડ સબાંિી યોગ્ય અને અલગ ખાત ુાં 
અને અન્ય સબાંધિત રેકડષ ધનભાવશે અને ભારતના  કોમ્પ્િોલર અને ઓટ્રડટર જનરલના 
પરામશષમાાં ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં ટ્રહસાબોનુાં વાધર્િક પત્રક તૈયાર કરશે.  
 

પ્રકરણ-૧૨ 

આકારણી 
૫૯. દરેક નોંિાયેલી વ્યક્તતએ, આ અધિધનયમ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર વેરાની સ્વ-
આકારણી કરવી જોઇશે અને કલમ ૩૯ હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કયાષ પ્રમાણે દરેક વેરા મદુત માટે 
પત્રક(ટ્રરટનષ) પરુૂાં પાડવુાં જોઇશે. 
  
૬૦. (૧) વેરાપાત્ર વ્યક્તત, પેટા-કલમ (૨) ની જોગવાઇઓને આિીન માલ અથવા સેવા 
અથવા બને્નની ટ્રકિંમત નક્કી કરવા અથવા તેને લાગપુાત્ર વેરાનો દર નક્કી કરવા 
અસમથષ હોય ત્યારે, તે યોગ્ય અધિકારીને લે્ખતમાાં, કામચલાઉ આિારે વેરાની 
ચકુવણી માટેના કારણો આપીને ધવનાંતી કરી શકશે અને યોગ્ય અધિકારીને એવી 
ધવનાંતી મળ્યાની તારીખથી નેવુાં ટ્રદવસની મદુતની અંદર તેણે ધનટ્રદિષ્ટ કરે, તેવા દરે 
અથવા ટ્રકિંમતે, કામચલાઉ ઘોરણે વેરાની ચકુવણી કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ 
પસાર કરશે.  
 

(૨)  કામચલાઉ િોરણે વેરાની ચકુવણી, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને યોગ્ય 
અધિકારીને ઉ્ચત જણાય  તેવા જામીન અથવા જામીનગીરી સાથેનુાં બોન્ડ કરવામાાં 
આવે તો, કરવા દેવામાાં આવશે. જે વેરાપાત્ર વ્યક્તતને આખરી આકારેલી વેરાની રકમ 
અને કામચલાઉ િોરણે  આકારેલી વેરાની રકમની વચ્ચેના તફાવતની ચકુવણી કરવા 
બાંિનકતાષ રહશેે.  
 

(૩) યોગ્ય અધિકારી પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કાઠેલા હુકમની જાણ થયાની તારીખથી છ 
મટ્રહનાથી વધ ુનટ્રહ તેટલી મદુતની અંદર, આકારણીને આખરી કરવા માટે જરૂરી હોય 
તેવી માટ્રહતીને લષિતમાાં લઇને આખરી આકારણીનો હુકમ પસાર કરશેેઃ 
 

 પરાંત ુ આ પેટા-કલમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ મદુત, પરુત ુાં કારણ દશાષવવામાાં આવે  
અને લે્ખતમાાં કારણોની નોંિ કરીને, સાંયતુત કધમશનર અથવા અધિક કધમશનર, છ 
મટ્રહનાથી વધ ુનહીં તેટલી વધ ુમદુત માટે અને કધમશનર ચાર વર્ષથી વધ ુનટ્રહ તેટલી 
વધ ુમદુત માટે, લાંબાવી શકશે.  
 

 સ્િ-આકારણી. 

કામચલાઉ 
આકારણી. 
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(૪)  નોંિાયેલી વ્યક્તત કામચલાઉ આકારણી હઠેળ માલ અથવા સેવા અથવા બને્નના 
પરુવઠા પરના ચકુવવાપાત્ર કોઇ વેરા કે જે કલમ ૩૯ ની પેટા-કલમ (૭) અથવા તે 
હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ લેણી તારીખે નટ્રહ ચકૂવેલા વેરા પર કલમ ૫૦ 
ની પેટા-કલમ (૧) માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા દરે, સદરહુ માલ અથવા સેવા અથવા બને્નના 
પરુવઠાના સબાંિમાાં વેરાની ચકુવણીની લેણી તારીખ પછીના પ્રથમ ટ્રદવસથી ખરેખર 
ચકુવણી તારીખ સિુી, વ્યાજ પાડયા પહલેા કે પછી  આવી રકમ ચકુવવામાાં આવી 
હોય.  
 

(૫) પેટા-કલમ (૩) હઠેળ આખરી આકારણીના હુકમને પટ્રરણામે નોંિાયેલી વ્યક્તત 
ટ્રરફાંડ માટે હકદાર હોય ત્યારે કલમ ૫૪ ની પેટા-કલમ (૮) ની જોગવાઇઓને આિીન, 
કલમ ૫૬ માાં જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે એવા ટ્રરફાંડ પર વ્યાજ ચકૂવવુાં જોઇશે. 
  
૬૧. (૧)  યોગ્ય અધિકારી, નોંિાયેલી વ્યક્તતએ પરૂી પાડેલ. પત્રક અને સબાંધિત 
ધવગતોની, પત્રકમાાં ખરાપણાની ખચષ કરવા માટે ખરાઇ કરી શકશે અને ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી રીતે ધવસાંગતતાની, કોઇ હોય તો, તેને તેની જાણ કરશે અને તેનુાં 
સ્પષ્ટીકરણ માાંગી શકશે.  

(૨) સ્પષ્ટીકરણ સ્વીકાયષ જણાય તો, નોંિાયેલી વ્યક્તતને તદનસુાર જાણ કરવી  જોઇશે 
અને આ સબાંિમાાં કોઇ વધ ુપગલુાં લેવુાં નટ્રહ. 
(૩) યોગ્ય અધિકારીને જાણ કયાષના ત્રીસ ટ્રદવસની મદુતની અંદર કોઇ સાંતોર્કારક 
સ્પષ્ટીકરણ પરુૂાં પાડવામાાં ન આવે તે ટ્રકસ્સામાાં અથવા નોંિાયેલી વ્યક્તત, 
ધવસાંગતતાઓ સ્વીકાયાષ પછી, ધવસાંગતતા જે મટ્રહનામાાં સ્વીકારી હોય તે મટ્રહના માટેના 
તેના પત્રકમાાં સિુારાત્મક પગલા ન લે તે ટ્રકસ્સામાાં, યોગ્ય અધિકારી કલમ ૬૫ હઠેળ 
અથવા કલમ ૬૬ અથવા કલમ ૬૭ હઠેળ સટ્રહતના ઉ્ચત પગલાાં લઇ શકશે. અથવા 
કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ હઠેળ વેરા અને અન્ય લેણાાં નક્કી કરવા આગળ વિશે. 

૬૨. (૧) કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ માાં  ધવરુધ્િનો કોઇ પણ મજકરૂ હોય તે છતાાં, 
કલમ ૪૬ હઠેળ નોટ્રટસની બજવણી છતાાં નોંિાયેલી વ્યક્તત , કલમ ૩૯ અથવા કલમ 
૪૫ હઠેળ પત્રક પરુૂાં પાડવામાાં  ચકુ કરે ત્ યારે, યોગ્ય અધિકારી ઉપલબ્િ અથવા તેણે 
ભેગી કરેલી સબાંધિત તમામ સાિનસામગ્રીને ધવચારણામાાં લઇને, પોતાના ઉત્તમ ધનણષય 
અનસુાર સદરહુ વ્યક્તતની વેરા જવાબદારીની આકારણીની કાયષવાહી કરી શકશે અને જે 
વરે્ વેરો ચકૂવેલ ન હોય તે નાણાકીય વર્ષના વાધર્િક પત્રક પરુૂાં પાડવા માટે કલમ ૪૪ 
હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ તારીખથી પાાંચ વર્ષની મદુતની અંદર આકારણી હુકમ કાઢશે.  
 

પત્રકની 
ચકાસણી.   

પત્રકો નકહ  
િરનારની 
આકારણી.   
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(૨) નોંિાયેલી વ્યક્તત, પેટા-કલમ (૧) હઠેળ આકારણી હુકમની બજવણીના ત્રીસ 
ટ્રદવસની અંદર માન્ય પત્રક પરુૂાં પાડે ત્યારે, સદરહુ આકારણી હુકમ પાછો ખેચી લીિેલ 
ગણાશે પણ કલમ ૫૦ ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ વ્યાજની ચકુવણીની અથવા કલમ ૪૭ 
હઠેળ મોડી ફીની ચકુવણીની જવાબદારી ચાલ ુરહશેે.  
 

૬૩. કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ માાં ધવરુધ્િનો ગમે તે મજકરૂ હોય તે છતાાં, 
રજજસ્િેશન મેળવવા જવાબદાર હોય અને ન મેળવે અથવા કલમ ૨૯ ની પેટા કલમ(૨) 
હઠેળ જેનુાં રજજસ્િેશન રદ થયેલ હોય પણ જે વેરો ભરવા જવાબદાર હોય તેવી 
વેરાપાત્ર વ્યક્તતના  ટ્રકસ્સામાાં, યોગ્ય અધિકારી, સબાંધિત વેરા મદુતો માટે પોતાના 
ઉત્તમ ધનણષય પ્રમાણે, એવી વેરાપાત્ર વ્યક્તતની વેરાની જવાબદારીની આકારણી કરવા 
આગળ વિી શકશે અને જે નાણાકીય વર્ષ માટે વેરો ભરવામાાં ન આવ્યો હોય તે 
નાણાકીય વર્ષને લગતા વાધર્િક પત્રક પરૂા પાડવા માટે કલમ ૪૪ હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી 
તારીખથી પાાંચ વર્ષની મદુતની અંદર આકારણીનો હુકમ કાઢી શકશે:  
 પરાંત ુએવો કોઇપણ આકારણી હુકમ વ્યક્તતને સનુાવણીની તક આપ્યા ધવના 
પસાર કરવો નટ્રહ.  
૬૪. (૧) યોગ્ય અધિકારી, વ્યક્તતની વેરાની જવાબદારી દશાષવતો કોઇ પરૂાવો તેની 
જાણમાાં આવે ત્યારે, અધિક કધમશનર  અથવા સાંયતુત કધમશનરની પવૂષ-માંજૂરીથી 
મહસેલૂના રષિતણ માટે એવી વ્યક્તતની વેરાની જવાબદારી આકારણી કરવા આગળ 
વિશે અને તેને એમ માનવાને પરુતાાં કારણો હોય કે એમ કરવામાાં ધવલાંબ થયે, 
મહસેલૂના ટ્રહતને પ્રધતકળૂ અને અસર થશે તો આકારણી હુકમ કાઢશે : 
 

 પરાંત ુજેની વેરાની લગતી જવાબદારી હોય તે વેરાપાત્ર વ્યક્તતની ખાતરી ન 
થઇ શકે અને એવી જવાબદારી માલના પરૂવઠાને લગતી હોય ત્યારે, એવા માલનો 
હવાલો િરાવતી વ્યક્તતને, આ કલમ હઠેળ, આકારણીને પાત્ર અને લેણા કોઇ વેરા અને 
કોઇ બીજી રકમ ચકૂવવાને જવાબદાર વેરાપાત્ર વ્ યટ્રકત ગણવામાાં આવશે.  
 

(૨) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ પસાર કરેલ હુકમની પ્રાપ્પ્તની તારીખથી ત્રીસ ટ્રદવસની 
અંદર વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ કરેલી અરજી પરથી અથવા પોતાની મેળે, અધિક કધમશનર 
અથવા સાંયતુત કધમશનરને એવુાં લાગે તે હુકમ ભલૂભરેલો છે તો તેઓ એવા હુકમને 
પાછો ખેંચી શતશે અને કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ માાં  ઠરાવેલી કાયષરીધતને અનસુરશે. 

 

 

 

ગબન- 
નોંધાયેલી 
વ્યક્ક્તઓની 
આકારણી. 

અમ ક ખાસ 
કકસ્સામાું 
સરખી 
આકારણી. 
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પ્રકરણ ૧૩ 

ઓકડટ 

૬૫. (૧) કધમશનર અથવા તેમણે અધિકૃત કરેલ કોઇ અધિકારી, સામાન્ય અથવા ખાસ 
હુકમથી, નોંિાયેલી વ્યક્તતનુાં ઠરાવવામાાં આવે તેટલી મદુત માટે, તેટલી વખત ઓટ્રડટ 
હાથ િરી શકશે.  
 

(૨) પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલ અધિકારીઓ, નોંિાયેલી વ્યક્તતના િાંિાના સ્થળે 
અથવા તેઓની કચેરીમાાં ઓટ્રડટ કરી શકશે.  
 

(૩) નોંિાયેલી વ્યક્તતને, ઓટ્રડટ કરતાાં પહલેાાં, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે, ઓછામાાં 
ઓછા પાંદર ટ્રદવસની નોટ્રટસ આપીને જાણ કરવી જોઇશે. 
  
(૪) પેટા-કલમ (૧) હઠેળનુાં  ઓટ્રડટ, ઓટ્રડટના આરાંભની તારીખથી ત્રણ મટ્રહનાની 
મદુતની અંદર પરુૂાં કરવુાં જોઇશેેઃ  
 

 પરાંત ુ કધમશનરને ખાતરી થાય કે એવી નોંિાયેલી વ્યક્તતના સાંદભષમાાં ત્રણ 
મટ્રહનામાાં ઓટ્રડટ પરુૂાં થઇ શકે તેમ નથી, તો તે કારણોની લે્ખતમાાં નોંિ કરીને , છ 
મટ્રહનાથી વધ ુનટ્રહ તેટલી વધ ુમદુત માટે, મદુત લાંબાવી શકશે.  
 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ પેટા કલમના હતેઓુ માટે, ‘‘ઓટ્રડટના આરાંભ’’ એ શબ્દપ્રયોગ એટલે 
વેરા સત્તાધિકારીએ માાંગેલ રેકડષ અને બીજા દસ્તાવેજો, નોંિાયેલી વ્યક્તત જે તારીખે 
પરુા પાડે તે તારીખ અથવા િાંિાના સ્થળે ઓટ્રડટની ખરી શરૂઆત થાય, એ બેમાાંથી જે 
મોંડુાં હોય તે. 
(૫)  ઓટ્રડટ દરધમયાન, અધિકૃત અધિકારી, નોંિાયેલી વ્યક્તતને,   

(૧)  ટ્રહસાબોના ચોપડા અથવા તેને જરૂરી હોય તેવા અન્ય દસ્તાવેજોની 
ખરાઇ કરવા જરૂરી સધુવિા પરૂી પાડવા;  

(૨)   તેને જરૂરી હોય તેવી માટ્રહતી પરૂી પાડવા અને સમયસર ઓટ્રડટની 
પણૂષતા માટે સહાય કરવા,  
ફરમાવી શકશે.  

(૬)  ઓટ્રડટ પરુૂાં થયે, યોગ્ય અધિકારી, ત્રીસ ટ્રદવસની અંદર જેના રેકડષન ુાં ઓટ્રડટ 
કરવામાાં આવેલ હોય તે નોંિાયેલી વ્યક્તતને ધનષ્કર્ષ, તેના અધિકારો અને અને 
જવાબદારીઓ અને એવા ધનષ્કર્ષ માટેના કારણોની જાણ કરશે.  
 

િેરા 
સત્તાવધકારી 
દ્વારા ઓકડટ. 
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(૭)  પેટા - કલમ (૧) હઠેળ કરેલ ઓટ્રડટના પટ્રરણામે કોઇ વણ-ચકૂવાયેલા વેરાની 
અથવા ઓછા ભરેલા વેરાની અથવા ભલૂથી ચકૂવેલ ટ્રરફાંડની અથવા ખોટી રીતે લીિેલ 
અથવા ઉપયોગમાાં ઇનપટુ વેરા શાખની ખબર પડે ત્યારે, યોગ્ય અધિકારી, કલમ ૭૩ 
અથવા કલમ ૭૪ હઠેળ પગલાાં લઇ શકશે. 
 

૬૬. (૧) પોતાની સમષિતની કોઇ ચકાસણી, તપાસ અથવા અન્વેર્ણની અથવા બીજી 
કોઇ કાયષવાહીના કોઇ તબકે્ક, મદદનીશ કધમશનરના દરજ્જાથી ઉતરતા દરજજાના નટ્રહ 
તેવા કોઇ અધિકારીને કેસના પ્રકાર અને જટ્રટલતાને અને મહસેલૂના ટ્રહતને લષિતમાાં 
લેતા, એવો અ્ભપ્રાય હોય કે ટ્રકિંમત ખરી રીતે જાહરે કરવામાાં આવી નથી અથવા 
ઉપલબ્િ કે્રટ્રડટ, સામાન્ય મયાષદામાાં નથી તો, તે કધમશનરની પવૂષ-માંજુરીથી, એવી 
નોંિાયેલી વ્યક્તતને, કધમશનર નામ યતુત કરે તેવા ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ અથવા કોસ્ટ 
એકાઉન્ટન્ટ પાસે તેના ટ્રહસાબોના ચોપડા સટ્રહતના રેકડષની તપાસ અને ઓટ્રડટ કરવા 
લે્ખતમાાં જાણ કરી શકશે.  
 

(૨) એવી રીતે નામ ધનયતુત ચાટષડ એકાઉન્ટન્ટ અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ, નેવુાં ટ્રદવસની 
મદુતની અંદર ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવી અન્ય ધવગતો તેમાાં જણાવતાાં યોગ્ય રીતે 
સહી કરીને પ્રમા્ણત કરેલો ઓટ્રડટ ટ્રરપોટષ  સદરહુ મદદનીશ કધમશનરને રજૂ કરવો 
જોઇશે :  
 પરાંત ુ મદદનીશ કધમશનર, નોંિાયેલી વ્યક્તતએ અથવા ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ 
અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ ધ્વારા તેને આ અથે કરવામાાં આવેલી અરજી પરથી અથવા 
કોઇ મહત્વના અને પરૂતાાં કારણોસર સદરહુ મદુતને બીજી નેવુાં ટ્રદવસની વધ ુમદુત 
માટે લાંબાવી શકશે.  
 

(૩)  પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ, નોંિાયેલી વ્યક્તતના ટ્રહસાબોન ુ ઓટ્રડટ, આ 
અધિધનયમની અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા બીજા કોઇ કાયદાની બીજી કોઇ 
જોગવાઇઓ હઠેળ થયેલ હોય તેમ છતાાં અમલમાાં રહશેે.  
 

(૪) નોંિાયેલી વ્યક્તતને, આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ તેની 
ધવરુધ્િની કોઇ કાયષવાહીમાાં ઉપયોગમાાં લેવાની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ખાસ ઓટ્રડટના 
આિારે એકત્ર કરેલી કોઇ સામગ્રીના સાંબાંિમાાં સનુાવણીની તક આપવામાાં આવશે. 

 

ખાસ ઓકડટ. 
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(૫)  ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટના મળતરો સટ્રહતના પેટા-કલમ (૧) 
હઠેળ રેકડષની તપાસ અને ઓટ્રડટનુાં ખચષ, કધમશનરે નક્કી કરવુાં અને ચકૂવવુાં જોઇશે 
અને આવો ધનણષય આખરી ગણાશે.  
 

(૬)  પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કરેલ ખાસ ઓટ્રડટના પટ્રરણામે કોઇ વણ-ચકૂવાયેલા 
વેરાની અથવા ઓછા ભરેલા વેરાની અથવા ભલૂથી ચકૂવેલ ટ્રરફાંડની અથવા ખોટી રીતે 
લીિેલ અથવા ઉપયોગમાાં લીિેલી ઇનપટુ વેરા શાખ ખબર પડે ત્યારે યોગ્ય અધિકારી, 
કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ હઠેળ પગલાાં લઇ શકશે. 
 

પ્રકરણ-૧૪ 

તપાસ, શોધ, જતતી અને ધરપકડ 

 

૬૭. (૧) સાંયતુત કધમશનરના દરજ્જાથી ઊતરતા ન હોય તેવા યોગ્ય અધિકારીને 
એમ માનવાને કારણ હોય કે-  

(ક)  વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ, માલ અથવા સેવા અથવા બાંનેના પરુવઠાને અથવા 
હાથ પરના માલના સ્ટોકને લગતી કોઇ લેવડદેવડ છૂપાવી છે અથવા આ 
અધિધનયમ હઠેળ તેની હકદારી ઉપરાાંતની ઇનપટુ વેરા શાખ માટે દાવો કરેલ 
છે અથવા આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો ટાળવા માટે, આ અધિધનયમ અથવા તે 
હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓ પૈકીની કોઇ જોગવાઈના ઉલ્લાંઘનમાાં 
સાંડોવાયેલ છે; અથવા  

(ખ)  માલની હરેફેરના િાંિામાાં રોકાયેલી કોઇ વ્યક્તત અથવા કોઇ વખાર 
ગોડાઉન અથવા અન્ય કોઇ સ્થળનો મા્લક અથવા સાંચાલક,વેરો ભયાષ ધવનાનો 
માલ રાખે છે અથવા પોતાના ટ્રહસાબો અથવા માલ એવી રીતે રાખે છે કે જેથી 
આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો ટાળવાનુાં સ ાંભવ છે તો, તે રાજ્ય વેરાના કોઇ બીજા 
અધિકારીને વેરાપાત્ર વ્યક્તતના અથવા માલની હરેફેરના િાંિામાાં રોકાયેલી 
વ્યક્તતઓ અથવા વખાર અથવા ગોડાઉન અથવા કોઇ બીજા સ્થળના મા્લક 
અથવા સાંચાલકના િાંિાના કોઇ સ્થળોએ તપાસ કરવા, અધિકૃત કરી શતશે. 
  

(૨)  સાંયતુત કધમશનરના દરજ્જાથી ઊતરતા દરજજાના ન હોય તેવા અધિકારીને, 
પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કરેલી તપાસ પરથી અથવા અન્યથા, એમ માનવાને કારણ હોય 
કે જપ્ તીને પાત્ર કોઇ માલ અથવા પોતાના અ્ભપ્રાય પ્રમાણે આ અધિધનયમ હઠેળની 
કોઇ કાયષવાહીમાાં ઉપયોગી થઇ શકે અથવા સાંબાંધિત હોય તેવા કોઇ દસ્ તાવેજો અથવા 

તપાસ, શોધ 
અને જતતીની 
સત્તા.  
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ચોપડા, કોઇ સ્થળે ગપુ્ત રાખવામાાં આવેલ છે તો, તે રાજ્ય વેરાના- કોઇ બીજા 
અધિકારીને તે શોિવા અને જપ્ત કરવા લે્ખતમાાં અધિકૃત કરી શકશે અથવા પોતે 
એવા માલ, દસ્તાવેજો અથવા ચોપડા અથવા વસ્તઓુ શોિશે અને જપ્ત કરશેેઃ   

 પરાંત ુ એવો કોઇ માલ જપ્ત કરવો વ્યવહાયષ ન હોય ત્યારે, યોગ્ય અધિકારી 
અથવા તેઓ અધિકૃત કરે તેવા બીજા અધિકારી, માલના મા્લક અથવા કબજેદાર 
ઉપર એવો હુકમ બજાવી શકશે કે તે, એવા અધિકારીની પવૂષ-માંજૂરી ધવના, એવા માલને 
ખસેડશે નહી, અલગ કરશે નહી અથવા અન્ યથા તેની તજવીજ કરશે નહી. 
  

 વધમુાાં એવી રીતે જપ્ત કરેલ દસ્તાવેજો, ચોપડા અથવા વસ્તઓુને, એવા 
અધિકારીએ, આ અધિધનયમ હઠેળ તેની તપાસ અથવા કોઇ તપાસણી અથવા કાયષવાહી 
માટે જ્યા સિુી જરૂર હોય તેનાથી વધ ુરાખવા નટ્રહ.  
 

(૩) પેટા-કલમ (૨)માાં ઉલ્લેખેલ દસ્તાવેજો, ચોપડા અથવા વસ્તઓુ અથવા આ 
અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ નોટ્રટસ કાઢવા માટેનો આિાર રાખેલ 
ન હોય તેવા વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા બીજી કોઇ વ્યક્તતએ રજૂ કરેલ કોઇ દસ્તાવેજો, 
ચોપડા અથવા વસ્તઓુ,એવી નોટ્રટસ કાઢયાની તારીખથી ત્રીસ ટ્રદવસથી વધ ુ નહીં 
તેટલી મદુતમાાં એવી વ્યક્તતને પરત કરવા જોઇશે.  
 

(૪) પેટા-કલમ (૨) હઠેળ અધિકૃત કરેલ અધિકારીને, કોઇ ઇમારતને સીલ મારવા 
અથવા તેનો દરવાજો ખોલવા અથવા જેમાાં વ્યક્તતનો કોઇ માલ, ટ્રહસાબો, રજજસ્ટરો 
અથવા દસ્તાવેજો છુપાવેલા હોવાની શાંકા હોય તેવા કોઇ અલમારી, ધવજાણુાં ઉપકરણો, 
પેટી, પાત્રોને કે જયારે એવી ઇમારતો, અલમારી, ધવજાણ ુઉપકરણો, પેટી અથવા પાત્ર 
સિુી પહોંચી ન શકાય ત્યારે, ખોલવાનુાં/ તોડવાની સત્તા રહશેે. 
 

(૫)  પેટા-કલમ (૨) હઠેળ જેના કબજામાાંથી એવા કોઇ દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાાં 
આવેલ હોય તેવી વ્યક્તત, અધિકૃત અધિકારી આ અથે સચૂવે તેવા સ્થળે અને સમયે 
તેમની હાજરીમાાં તેની નકલો કરવા અને તેમાાંથી ઉતારા લેવા હકદાર રહશેે, ધસવાય કે 
યોગ્ય અધિકારીના મતે, એવી રીતે નકલ કરવાથી અથવા ઉતારા કરવાથી તપાસને 
પ્રધતકળૂ રીતે અસર થઇ શકે તેમ હોય. 
  

(૬)  પેટા-કલમ (૨) હઠેળ એવી રીતે જપ્તી કરેલ માલને, અનકુ્રમે ઠરાવવામાાં આવે 
તેવી રીતે અને તેટલા પ્રમાણમાાં બોન્ ડ કરીને અને જામીનગીરી આપીને અથવા 
યથાપ્રસાંગ, લાગ ુપડતા ભરવાપાત્ર વેરા, વ્યાજ અને દાંડની ચકુવણી કયેથી, કામચલાઉ 
િોરણે મતુત કરી શકાશે. 
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(૭)  પેટા-કલમ (૨) હઠેળ કોઇ માલ જપ્ત કરવામાાં આવે અને માલની જપ્તીના છ 
મટ્રહનામાાં તેના સબાંિમાાં કોઇ નોટ્રટસ આપેલી ન હોય ત્યારે, જેના કબજામાાંથી તે જપ્ત 
કરવામાાં આવેલ હોય તેવી વ્યક્તતને તે પરત કરવામાાં આવશેેઃ 
 

 પરાંત ુછ મટ્રહનાની મદુત, પરૂત ુાં કારણ દશાષવવામાાં આવ્યે, યોગ્ય અધિકારી, વધ ુ
છ મટ્રહનાની મદુત સિુી લાંબાવી શકાશે.  
 

(૮)  સરકાર, કોઇ માલના નાશવાંત અથવા જોખમી પ્રકારને, સમયાાંતરે માલની 
ટ્રકિંમતમાાંના અવમલૂ્યનને, માલ માટેના સાંગ્રહ સ્થાનના ધનયાંત્રણ અથવા બીજા કોઇ 
સબાંધિત કારણોને, લષિતમાાં લઇને, જાહરેનામાથી, માલ અથવા માલના વગષને, ધનટ્રદિષ્ટ 
કરી શકશે અને તે માલનો પેટા-કલમ (૨) હઠેળ તેની જપ્તી પછી તરત જ, ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી રીતે, યોગ્ય અધિકારી ધ્વારા ધનકાલ કરી શકાશે.  
 

(૯)  પેટા-કલમ (૮) હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ માલ હોય તેવો કોઇ માલ, યોગ્ય અધિકારી 
અથવા તેમણે અધિકૃત કરેલ કોઇ અધિકારીએ જપ્ત કરેલ હોય ત્યારે, તેમણે ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી રીતે એવા માલની યાદી તૈયાર કરવી જોઇશે.  
 

(૧૦)  શોિ અને જપ્તીને લગતી ફોજદારી કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૭૩ની 
જોગવાઇઓ, શક્ય હોય ત્યાાં સિુી, સદરહુ અધિધનયમની કલમ ૧૬૫ ની પેટા-કલમ (૫) 
માાંના “મેજજસ્િેટ” એ શબ્દ જ્યાાં આવતો હોય ત્યાાં તેનેબદલે “કધમશનર” એ શબ્દ 
મકૂવો તે ફેરફારને અિીન રહીને, આ કલમ હઠેળની શોિ અને જપ્તીને લાગ ુપડશે.  
 

(૧૧) યોગ્ય અધિકારીને એમ માનવાને કારણો હોય કે કોઇ વ્યક્તતએ કોઇ વેરાની 
ચકુવણી ટાળી છે અથવા ટાળવાનો પ્રયાસ કરે છે તો, તે લે્ખતમાાં કારણોની નોંિ 
કરીને, તે વ્યક્તતએ પોતાની સમષિત રજૂ કરેલ ટ્રહસાબો, રજજસ્ટરો અથવા દસ્તાવેજો 
જપ્ત કરી શકશે અને તે બદલ પહોંચ આપશે અને આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ 
કરેલા ધનયમો હઠેળની કોઇ કાયષવાહીના સાંબાંિમાાં પ્રોસેક્યશુન માટે, જરૂરી હોય તેટલા 
સમય સિુી રાખી શકશે.  
 

(૧૨) કધમશનર અથવા તેમણે અધિકૃત કરેલી અધિકારી, વેરાપાત્ર વ્યક્તતના 
પરુવઠાના વેરા ભરધતયાાં અથવા ્બલની ચકાસણી કરવા, તેમણે અધિકૃત કરેલી વ્યક્તત  
દ્વારા વેરાપાત્ર વ્ યટ્રકતના િાંિાના સ્ થળેથી કોઇ માલ અથવા સેવાની અથવા બને્નની 
ખરીદી કરાવી શકશે અને એવા અધિકારીએ ખરીદી કરેલ એવો માલ પરત કરવામાાં 
આવ્યે, એવી વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા િાંિાની જગાનો હવાલો િરાવતી કોઇ વ્યક્તતએ 

સન ૧૯૭૪નો 
રજો.  
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અગાઉ આપેલ પરુવઠાના વેરા ભરધતયાાં અથવા ્બલને રદ કયાષ પછી, માલ સામે 
ચકૂવેલ રકમનુાં ટ્રરફાંડ આપવુાં જોઇશે. 
 

૬૮. (૧) સરકાર, ધનટ્રદિષ્ ટ કરવામાાં આવે તેટલી રકમ કરતાાં વધ ુટ્રકિંમતના માલના કોઇ 
કન્ સાઇનમેન્ ટને લઇ જતા વાહનનો હવાલો િરાવતી વ્ યટ્રકતને, ઠરાવવામાાં આવે તેવા 
દસ્ તાવેજો અને તેવા સાિનો પોતાની સાથે લઇ જવા ફરમાવી શકશે. 
 

(ર)  પેટા-કલમ (૧) હઠેળ પોતાની સાથે લઇ જવા ફરમાવેલ દસ્ તાવેજોની ધવગતો, 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે માન્ ય કરવી જોઇશે. 
 

(૩)  પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્ લેખેલ વાહનને કોઇ યોગ્ ય અધિકારી દ્વારા કોઇ સ્ થળે 
આંતરવામાાં આવે ત્ યારે, તે, સદરહુ વાહનનો હવાલો િરાવતી વ્ યટ્રકતને, સદરહુ પેટા-
કલમ હઠેળ ઠરાવેલ દસ્ તાવેજો અને સાિનો ખરાઇ કરવા રજૂ કરવા ફરમાવી શકશે 
અને સદરહુ વ્ યટ્રકત, દસ્ તાવેજો અને સાિનો રજૂ કરવા જવાબદાર રહશેે અને માલની 
તપાસ કરવાની પણ છૂટ આપશે.   
 

૬૯. (૧)  કધમશનરને એમ માનવાને કારણો હોય કે વ્યક્તતએ કલમ ૧૩૨ ની પેટા- 
કલમ (૧) ના ખાંડ (ક) અથવા ખાંડ (ખ) અથવા ખાંડ (ગ) અથવા ખાંડ (ઘ)માાં ધનટ્રદિષ્ટ 
કોઇ ગનુો કરેલ છે જે સદરહુ કલમની પેટા-કલમ (૧) ના ખાંડ (૧) અથવા ખાંડ (૨) 
અથવા પેટા-કલમ (૨) હઠેળ ધશષિતાપાત્ર છે ત્યારે, તે એવી વ્યક્તતની િરપકડ કરવા 
રાજ્યના કોઇ અધિકારીને હુકમથી, અધિકૃત કરી શકશે.  
 

(૨)  કલમ ૧૩૨ ની પેટા-કલમ (૫) હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કોઇ ગનુા માટે પેટા-કલમ (૧) 
હઠેળ વ્યક્તતની િરપકડ કરવામાાં આવેલ હોય, ત્યારે તે વ્યક્તતની િરપકડ કરવા 
અધિકૃત અધિકારીએ એવી વ્યક્તતને િરપકડના કારણોની જાણ કરવી જોઇશે અને 
ચોવીસ કલાકમાાં તેને મેજજસ્િેટ સમષિત રજુ કરવી જોઇશે.  
 

(૩)  ફોજદારી કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૭૩ ની જોગવાઇઓને અિીન રહીને,  
(ક)  કલમ ૧૩૨ ની પેટા-કલમ (૪) હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કોઇ ગનુા માટે વ્યક્તતની 
પેટા-કલમ (૧) હઠેળ િરપકડ કરેલી હોય ત્યારે, તેને જામીન આપવામાાં આવશે 
અને જામીનમાાં કસરૂ બદલ, મેજજસ્િેટની કસ્ટડીમાાં મોકલવામાાં આવશે.  

 

(ખ)  પોલીસ અધિકાર ધસવાયના અને જામીનપાત્ર ગનુાના ટ્રકસ્સામાાં, નાયબ 
કધમશનર અથવા મદદનીશ કધમશનરને, િરપકડ કરાયેલી વ્યક્તતને જામીન 

ધરપકડની 
સત્તા.   

માર્ગસ્ થ માલની 
તપાસ .   

સન ૧૯૭૪નો 
૨જો.   
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પર અથવા અન્યથા છોડવાના હતે ુાં માટે, પોલીસ સ્ટેશનના ઇન-ચાર્જ 
અધિકારીને હોય તેવી જ સત્તાઓ રહશેે અને તેવી જ જોગવાઇઓને અિીન 
રહશેે.  
 

૭૦. (૧) આ અધિધનયમ હઠેળના યોગ્ય અધિકારીને, દીવાની કાયષરીધત અધિધનયમ, 
૧૯૦૮ ની જોગવાઇઓ હઠેળ દીવાની કોટષના ટ્રકસ્સામાાં જોગવાઇ કયાષ મજુબની રીતે 
તપાસમાાં પરુાવો રજૂ કરવા માટે અથવા દસ્ તાવેજ અથવા બીજી કોઇ વસ્ ત ુરજૂ કરવા 
માટે જેની હાજરી પોતાને જરૂરી જણાય તેવી કોઇ વ્ યટ્રકતને બોલાવવાની સત્તા રહશેે.  
 

(૨) પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલ દરેક તપાસને, ભારતીય ફોજદારી કાયષરીધત 
અધિધનયમની કલમ ૧૯૩ અને કલમ ૨૨૮ ના અથષ મજુબ “અદાલતી કાયષવાહી” હોવાનુાં 
ગણવામાાં આવશે. 
 

૭૧. (૧) સાંયતુત કધમશનરના દરજ્જાથી ઉતરતા દરજ્જાના ન હોય તેવા યોગ્ય 
અધિકારીએ અધિકૃત કરેલ કોઇ અધિકારી, ટ્રહસાબોના ચોપડા, દસ્તાવેજો, કોમ્પ્યટુરો, 
કોમ્પ્યટુર પ્રોગ્રામ, કોમ્પ્યટુરમાાં ઇન્સ્ટોલ કરેલા કે અન્ ય કોમ્પ્યટુર સોફ્ટવેર અને પોતે 
ફરમાવે તેવી બીજી વસ્તઓુ અને એવા સ્થળે ઉપલબ્િ હોય તેવી વસ્તઓુની, 
મહસેલૂના ટ્રહતનુાં રષિતણ કરવા જરૂરી હોય તેવા કોઇ ઓટ્રડટ, ચકાસણી, ખરાઇ અને 
તપાસ કરવાના હતેઓુ માટે, તપાસ કરવા, નોંિાયેલી વ્યક્તતના િાંિાના કોઇ સ્થળે 
પ્રવેશ કરી શકશે. 
 

(૨)  પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલ સ્થળનો હવાલો િરાવતી દરેક વ્યક્તતએ, માાંગણી 
થયે, પેટા-કલમ (૧) હઠેળના અધિકૃત અધિકારી અથવા યોગ્ય અધિકારીએ ધનયકુત 
કરેલ ઓટ્રડટ પષિતકારને અથવા કલમ ૬૬ હઠેળ નામધનયકુત થયેલા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ 
અથવા ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટને,-  
 

(૧)  નોંિાયેલી વ્યક્તતએ તૈયાર કરેલ અથવા ધનભાવેલ અને ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી રીતે યોગ્ય અધિકારી સમષિત જાહરે કરેલ રેકડષ;  

 (૨)  કાચુાં સરવૈયુાં અથવા તેના જેવા દસ્ તાવેજ; 

(૩) જરૂરી હોય ત્યાાં, યોગ્ય રીતે ઓટ્રડટ કરેલ વાધર્િક નાણાકીય ટ્રહસાબોના 
પત્રકો; 

(૪)  કાંપની અધિધનયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૪૮ હઠેળનો કોસ્ટ ઓટ્રડટ ટ્રરપોટષ , 
કોઇ હોય તો;  

પ રાિા 
આપિા અને 
દસ્તાિેજો રજૂ 
કરિા  માટે 
વ્યક્ક્તઓને 
બોલાિિાની 
સત્તા. 

ધુંધાની 
જર્ામાું પ્રિેશ.  
 

સન ૧૯૦૮નો 
૫-મો. 

સન ૧૮૬૦નો 
૪૫મો. 

સન ૨૦૧૩નો 
૧૮મો. 
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(૫)  આવક-વેરા અધિધનયમ, ૧૯૬૧ ની કલમ ૪૪-કખ હઠેળનો આવક 
વેરાનો ઓટ્રડટ ટ્રરપોટષ , કોઇ હોય તો; અને  

 (૬)  કોઇ બીજુ ાં સબાંધિત રેકડષ;  
 

 એવી માાંગણી કરવામાાં આવી હોય તે ટ્રદવસથી કામકાજના પાંદર કરતાાં વધ ુ
નટ્રહ તેટલા ટ્રદવસની અંદર અથવા સદરહુ અધિકારી અથવા ઓટ્રડટ પષિતકાર અથવા 
ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ  અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ છૂટ આપે તેટલી વધ ુમદુતમાાં, અધિકારી 
અથવા ઓટ્રડટ પષિતકાર અથવા ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટને ચકાસણી 
કરવા માટે ઉપલબ્િ કરાવવુાં જોઇશે.  
 

૭૨. (૧)  પોલીસ, રેલવે, કસ્ટમ્ સના તમામ અધિકારીઓએ અને ગ્રામ્ય અધિકારીઓ, 
કેન્ રીય વેરાના અધિકારીઓ અને સાંઘ રાજયષેિતત્રના વેરા અધિકારીઓ સટ્રહતના જમીન 
મહસેલૂ વસલૂ કરવામાાં રોકાયેલ અધિકારીઓએ, આ અધિધનયમના અમલીકરણમાાં 
યોગ્ય અધિકારીને મદદ કરવી જોઇશે.  
 

(૨)  સરકાર, જાહરેનામાથી, કધમશનર ધ્વારા એમ કરવાનુાં કહવેામાાં આવે, ત્યારે આ 
અધિધનયમના અમલીકરણમાાં, યોગ્ય અધિકારીઓને મદદ કરવા માટે અધિકારીઓના 
કોઇ બીજા વગષને સત્તા આપી શકશે અને ફરમાવી શકશે.  
 

પ્રકરણ ૧૫ 

માુંર્ણી અને િસલૂાત 
 

૭૩. (૧)  યોગ્ય અધિકારીને એમ જણાય કે કોઇ વેરો ચકૂવવામાાં આવેલ નથી અથવા 
ઓછો વેરો ભરેલ છે અથવા ભલૂથી ટ્રરફાંડ આપેલ છે અથવા કપટ ધસવાયના કોઇ 
કારણસર  ઇનપટુ વેરા શાખ ખોટી રીતે લીિેલ છે અથવા ઉપયોગ કરેલ છે અથવા 
વેરોટાળવા માટે સ્વેચ્છાપવૂષક કોઇ ખોટુાં ધનવેદન આપેલ છે અથવા કોઈ હકીકત 
છુપાવેલ છે ત્યારે, તેઓએ એવી વેરાપાત્ર વ્યક્તત કે જેણે વેરો ચકૂવેલ ન હોય અથવા 
ઓછો ચકૂવેલ હોય અથવા ભલૂથી જેને ટ્રરફાંડ આપેલ હોય અથવા જેણે ખોટી રીતે 
ઇનપટુ વેરા શાખ લીિી હોય અથવા ઉપયોગ કરેલ હોય તેવી વ્યક્તત ઉપર, કલમ ૫૦ 
હઠેળ તેના પર ચકૂવવાપાત્ર વ્યાજ સટ્રહત નોટ્રટસમાાં જણાવેલ રકમ અને આ 
અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ, લેવાપાત્ર દાંડ શા માટે તેણે ભરવો 
જોઇએ નટ્રહ તેના કારણો દશાષવવા ફરમાવતી નોટ્રટસ બજાવવી જોઇશે. 
 

અવધકારીઓએ 
યોગ્ય 
અવધકારીને 
મદદ કરિા 
બાબત. 

િેરો ન  ચકૂિિા 
અથિા ઓછો િેરો 
િરિા અથિા ભલૂથી 
કરફુંડ આપિા  
અથિા કપટ 
વસિાયના કોઇ 
કારણસર ઇનપ ટ 
િેરા શાખ ખોટી રીતે 
લેિા  અથિા 
ઉપયોર્ કરિા 
અથિા 
સ્િેચ્છાપિૂગકના કોઇ 
ખોટા વનિેદન 
આપિા અથિા િેરો 
ટાળિા કોઈ મહત્િની 
હકીકત છુપાિિાના 
કકસ્સામાું િેરો નક્કી 
કરિા બાબત . 
 

સન ૧૯૬૧નો 
૪૩મો. 
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(૨) યોગ્ય અધિકારીએ, પેટા-કલમ(૧) હઠેળની નોટ્રટસ, હુકમ કાઢવા માટેની પેટા- 
કલમ (૧૦) માાં જણાવેલ સમય-મયાષદાના ઓછામાાં ઓછા ત્રણ મટ્રહના પહલેાાં, 
બજાવવી જોઇશે.  
 

(૩)  પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કોઇ મદુત માટે નોટ્રટસ કાઢવામાાં આવેલ હોય ત્યારે, 
યોગ્ય અધિકારીએ, ન ભરેલ કે ઓછા ભરેલ વેરા અથવા ભલૂથી કરેલા ટ્રરફાંડની અથવા 
ખોટી રીતે લીિેલ અથવા પેટા-કલમ (૧) હઠેળ આવરી લીિેલ મદુત ધસવાયની મદુતો 
માટે ઉપયોગમાાં લીિેલી ઇનપટુ વેરા શાખની ધવગતો િરાવત ુાં પત્રક, વેરાપાત્ર વ્યક્તત 
ઉપર બજાવવુાં જોઇશે.  
 

(૪)  પેટા-કલમ (૧) હઠેળ આવરી લીિેલ હોય તે મદુત ધસવાયની મદુતો માટે જેના 
પર આિાર રાખવામાાં આવેલ હોય તે કારણો, આગાઉની નોટ્રટસમાાં જણાવેલ કારણો જ 
હતાાં એવી શરતને અિીન રહીને, એવા પત્રકની બજવણીને, પેટા-કલમ (૧) હઠેળ એવી 
વ્યક્તત ઉપર કરવામાાં આવેલ નોટ્રટસની બજવણી ગણવામાાં આવશે. 
  
(૫)  વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ પેટા-કલમ (૧) હઠેળની નોટ્રટસની અથવા યથાપ્રસાંગ, પેટા 
કલમ(૩) હઠેળના પત્રકની બજવણી કરતાાં પહલેાાં, એવા વેરાની પોતે કરેલી 
આકારણીના આિારે અથવા યોગ્ય અધિકારીએ આકારણી કરેલ વેરાને આિારે, કલમ 
૫૦ હઠેળ તેના પર ચકૂવવાપાત્ર વ્ યાજ સટ્રહત વેરાની રકમ ચકૂવવી જોઇશે અને એવી 
ચકૂવણી કયાષની જાણ, યોગ્ય અધિકારીને લે્ખતમાાં કરવી જોઇશે.  
 

(૬) યોગ્ય અધિકારીએ, એવી માટ્રહતી મળ્યે, આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા 
ધનયમોની જોગવાઇઓ હઠેળ એવી રીતે ચકૂવેલ વેરાના અથવા ચકૂવવાપાત્ર કોઇ 
દાંડના સબાંિમાાં, પેટા-કલમ (૧) હઠેળની કોઇ નોટ્રટસ અથવા યથાપ્રસાંગ, પેટા-કલમ 
(૩) હઠેળના પત્રકની બજવણી કરવી જોઇશે નટ્રહ.  
 

(૭)  યોગ્ય અધિકારીનો એવો અ્ભપ્રાય હોય કે પેટા-કલમ (૫) હઠેળ ચકૂવેલી રકમ, 
ખરેખર ચકૂવવાપાત્ર રકમ કરતાાં ઓછી છે ત્યારે, તેઓએ, ખરેખર ચકૂવવાપાત્ર રકમ 
કરતાાં ઓછી રકમના સબાંિમાાં, પેટા-કલમ (૧) માાં જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે નોટ્રટસ કાઢવા 
અંગેની કાયષવાહી કરવી જોઇશે.  
 

(૮)  પેટા-કલમ(૧) અથવા પેટા-કલમ (૩) હઠેળની કોઇ વેરાપાત્ર વ્યક્તત, 
કારણદશષક નોટ્રટસ કાઢયાના ત્રીસ ટ્રદવસની અંદર, કલમ ૫૦ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર વ્યાજ 
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સટ્રહત સદરહુ વેરો ચકૂવે ત્યારે, કોઇ દાંડ ચકૂવવાપાત્ર થશે નટ્રહ અને સદરહુ નોટ્રટસના 
સબાંિાંમાાંની તમામ કાયષવાહીઓ પરૂી થયેલી હોવાનુાં ગણાશે. 
  
(૯)  યોગ્ય અધિકારીએ, વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ કરેલી રજૂઆત, કોઇ  હોય તો, તેને 
ધવચારણામાાં લઇને, એવી વ્યક્તત પાસેના લેણાાં વેરાના દસ ટકા જેટલી અથવા દસ 
હજાર રૂધપયા, એ બેમાાંથી જે વધ ુ હોય તેટલી વેરા, વ્યાજ અને દાંડની સમકષિત રકમ 
નક્કી કરવી જોઇશે અને હુકમ કરવો જોઇશે. 
 

(૧૦)  યોગ્ય અધિકારીએ, જે વર્ષ માટે વેરો ભરેલ ન હોય અથવા ઓછો ભરેલો હોય 
અથવા ખોટી રીતે ઇનપટુ વેરા કે્રટ્રડટ લીિેલી  હોય કે ઉપયોગ કરેલ હોય તે નાણાકીય 
વર્ષ માટેનુાં વાધર્િક પત્રક પરુૂાં પાડવા માટેની છેલ્ લી તારીખથી ત્રણ વર્ષની અંદર 
અથવા ભલૂથી ટ્રરફાંડ આપેલ હોય તે તારીખથી ત્રણ વર્ષની અંદર, પેટા-કલમ (૯) 
હઠેળનો હુકમ કરવો જોઇશે. 
 

(૧૧)  પેટા-કલમ (૬) અથવા પેટા-કલમ (૮)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં,    
સ્વ-આકારેલ વેરાની કોઇ રકમ અથવા વેરા તરીકે વસલૂ કરેલ કોઇ રકમ, એવો વેરો 
ચકૂવવાની છેલ્ લી તારીખથી ત્રીસ ટ્રદવસની મદુતમાાં ભરેલ ન હોય, ત્ યારે પેટા–કલમ 

(૯) હઠેળનો દાંડ ચકૂવવો જોઇશે. 
 

૭૪. (૧)  યોગ્ય અધિકારીને એમ જણાય કે કોઇ વેરો ચકૂવવામાાં આવેલ નથી અથવા 
ઓછો વેરો ભરેલ છે અથવા ભલૂથી ટ્રરફાંડ આપેલ છે અથવા કપટપવૂષક ઇનપટુ વેરા 
શાખ મેળવેલ છે અથવા ઉપયોગ કરેલ છે અથવા સ્વેચ્છાપવૂષક કોઇ ખોટુાં ધનવેદન કરેલ 
છે અથવા વેરો ટાળવા કોઈ મહત્વની હકીકત છુપાવેલ છે, ત્યારે, તેઓએ એવી 
વેરાપાત્ર વ્યક્તત કે જેણે વેરો ચકૂવેલ ન હોય અથવા ઓછો ચકૂવેલ હોય અથવા 
ભલૂથી જેને ટ્રરફાંડ આપેલ હોય અથવા જેણે ખોટી રીતે ઇનપટુ વેરા શાખ લીિી હોય 
અથવા ઉપયોગ કરેલ હોય તેવી વ્ યટ્રકતને, નોટ્રટસમાાં ધનટ્રદિષ્ ટ કરેલી રકમ તેમજ કલમ 
૫૦ હઠેળ તેની ઉપર ચકૂવવાપાત્ર વ્ યાજની રકમ અને નોટ્રટસમાાં ધનટ્રદિષ્ ટ કરેલ વેરા 
જેટલો જ દાંડ તેણે શા માટે ભરવો જોઇએ નટ્રહ તેના કારણો દશાષવવા ફરમાવવુાં જોઇએ. 
 

(૨) યોગ્ય અધિકારીએ, પેટા-કલમ(૧) હઠેળની નોટ્રટસ, હુકમ કાઢવા માટેની પેટા- 
કલમ (૧૦) માાં જણાવેલ સમય-મયાષદાના ઓછામાાં ઓછા છ મટ્રહના પહલેાાં બજાવવી 
જોઇશે.  
 

િેરો ન  
ચકૂિિા અથિા 
ઓછો િેરો 
િરિા અથિા 
ભલૂથી કરફુંડ 
આપિા  અથિા  
કપટપિૂગક 
ઇનપ ટ િેરા 
શાખ ખોટી રીતે 
લેિા  અથિા 
ઉપયોર્ કરિા  
અથિા 
સ્િેચ્છાપિૂગક 
કોઇ ખોટ ું 
વનિેદન આપિા 
અથિા કોઈ 
હકીકત 
છુપાિિાના 
કકસ્સામાું િેરો 
નક્કી કરિા 
બાબત. 
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(૩)  પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કોઇ મદુત માટે નોટ્રટસ કાઢવામાાં આવેલ હોય ત્યારે, 
યોગ્ય અધિકારીએ, ન ભરેલ કે ઓછા ભરેલ વેરા અથવા ભલૂથી કરેલા ટ્રરફાંડની અથવા 
ખોટી રીતે લીિેલ અથવા પેટા-કલમ (૧) હઠેળ આવરી લીિેલ મદુત ધસવાયની મદુતો 
માટે ઉપયોગમાાં લીિેલી ઇનપટુ વેરા શાખ િરાવત ુાં પત્રક, વેરાપાત્ર વ્યક્તત ઉપર 
બજાવવુાં જોઇશે.  
 

(૪)  પેટા-કલમ (૧) હઠેળ આવરી લીિેલ હોય તે મદુત ધસવાયની મદુતો માટે, 
છેતરધપિંડી અથવા સ્વેચ્છાપવૂષકના કોઇ ખોટા ધનવેદન અથવા વેરો ટાળવા કોઈ 
મહત્વની હકીકત છુપાવવાના કારણો ધસવાયના જે કારણો પર આિાર રાખવામાાં આવ્ યો 
હોય તે કારણો, આગાઉની નોટ્રટસમાાં જણાવેલ કારણો જેવા જ હતાાં એવી શરતને 
અિીન રહીને પેટા-કલમ (૩) હઠેળ પત્રકની બજવણીને, કલમ ૭૩ ની પેટા-કલમ (૧) 
હઠેળ કરવામાાં આવેલ નોટ્રટસની બજવણી ગણવામાાં આવશે. 
  
(૫)  વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ પેટા-કલમ (૧) હઠેળની નોટ્રટસની બજવણી કરતાાં પહલેાાં, 
એવા વેરાની પોતે કરેલી આકારણીના આિારે અથવા યોગ્ ય અધિકારીએ કરેલ 
આિારણીને આિારે, કલમ ૫૦ હઠેળ તેના પર ચકૂવવાપાત્ર વ્ યાજ સટ્રહત વેરાની રકમ 
ચકૂવવી જોઇશે અને એવી ચકૂવણી કયાષની જાણ, યોગ્ય અધિકારીને લે્ખતમાાં કરવી 
જોઇશે.  
 

(૬) યોગ્ય અધિકારીએ એવી માટ્રહતી મળ્યે, આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા 
ધનયમોની જોગવાઇઓ હઠેળ એવી રીતે ચકૂવેલ વેરાના અથવા ચકૂવવાપાત્ર કોઇ 
દાંડના સબાંિમાાં, પેટા-કલમ (૧) હઠેળની કોઇ નોટ્રટસની, બજવણી કરવી જોઇશે નટ્રહ.  
 

(૭)  યોગ્ય અધિકારીનો એવો અ્ભપ્રાય હોય કે પેટા-કલમ (૫) હઠેળ ચકૂવેલી રકમ, 
ખરેખર ચકૂવવાપાત્ર રકમ કરતાાં ઓછી છે ત્યારે, તેઓએ, ખરેખર ચકૂવવાપાત્ર રકમ 
કરતાાં ઓછી રકમના સબાંિમાાં, પેટા-કલમ (૧) માાં જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે નોટ્રટસ કાઢવા 
અંગેની કાયષવાહી કરવી જોઇશે.  
 

(૮)  પેટા-કલમ(૧) હઠેળની કોઇ વેરાપાત્ર વ્યક્તત, નોટ્રટસ કાઢયાના ત્રીસ ટ્રદવસની 
અંદર, કલમ ૫૦ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર વ્યાજ સટ્રહત સદરહુ વેરો અને એવા વેરાના 
પચીસ ટકા જેટલી રકમનો દાંડ ચકૂવે ત્યારે, સદરહુ નોટ્રટસના સબાંિાંમાાંની તમામ 
કાયષવાહીઓ પરૂી થયેલી હોવાનુાં ગણાશે. 
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(૯)  યોગ્ય અધિકારીએ વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ કરેલી રજૂઆત, કોઇ  હોય તો, તેને 
ધવચારણામાાં લઇને, એવી વ્યક્તત પાસેના લેણાાં વેરા, વ્યાજ અને દાંડની રકમ નક્કી 
કરવી જોઇશે અને હુકમ કરવો જોઈશે. 
 

(૧૦)  યોગ્ય અધિકારીએ, જે વર્ષ માટે વેરો ભરેલ ન હોય અથવા ઓછો ભરેલો હોય 
અથવા ખોટી રીતે ઇનપટુ વેરા કે્રટ્રડટ લીિેલી  હોય કે ઉપયોગ કરેલ હોય તે નાણાકીય 
વર્ષ માટેનુાં વાધર્િક પત્રક પરુૂાં પાડવા માટેની છેલ્ લી તારીખથી પાાંચ વર્ષની અંદર 
અથવા ભલૂથી ટ્રરફાંડ આપેલ હોય તે તારીખથી પાાંચ વર્ષની અંદર, પેટા-કલમ (૯) 
હઠેળનો હુકમ કરવો જોઇશે. 
 

(૧૧)  કોઇ વ્યક્તત તેના ઉપર પેટા-કલમ(૯) હઠેળ  કાઢેલ હુકમની જાણ થયાના ત્રીસ 
ટ્રદવસની અંદર, કલમ ૫૦ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર વ્યાજ સટ્રહત વેરો  અને  એવા વેરાના 
પચાસ ટકાને સમકષિત રકમનો દાંડ ચકૂવે ત્યારે, સદરહુ નોટ્રટસના સબાંિાંમાાંની તમામ 
કાયષવાહીઓ પરૂી થયેલી હોવાનુાં ગણાશે. 
 

સ્પષ્ટીકરણ ૧.- કલમ ૭૩ અને આ કલમના હતેઓુ માટે,-  

(૧)  ‘‘સદરહુ નોટ્રટસના સબાંિમાાંની તમામ કાયષવાહીઓ’’ એ શબ્દપ્રયોગમાાં, કલમ  

૧૩૨ હઠેળની કાયષવાહીઓનો સમાવેશ થશે નહીં ; 

(૨)  તે જ કાયષવાહી હઠેળની નોટ્રટસ, વેરો ચકૂવવા જવાબદાર મખુ્ય વ્યક્તત અને 

કેટલીક બીજી વ્યક્તતઓને આપવામાાં આવે અને મખુ્ય વ્યક્તત સામેની એવી 

કાયષવાહીઓ કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ હઠેળ પરૂી થેયેલી હોય ત્યારે, કલમો ૧૨૨, 

૧૨૫, ૧૨૯, ૧૩૦ હઠેળ દાંડ ચકૂવવા જવાબદાર તમામ વ્યક્તતઓ સામેની કાયષવાહીઓ 

પરુી થેયેલી હોવાનુાં ગણાશે.  

સ્પષ્ટીકરણ  ૨.- આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે “માટ્રહતી છુપાવવી” એ શબ્દપ્રયોગનો 

અથષ, કોઇ વેરાપાત્ર વ્ યટ્રકતએ આ અધિધનયમ અને તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ, કોઇ 

પત્રક, ધનવેદન, ટ્રરપોટષ  અથવા પરૂા પાડેલ બીજા કોઇ દસ્તાવેજમાાં જાહરે કરવાનુાં  

જરૂરી હોય તેવી હકીકતો અને માટ્રહતી જાહરે ન કરવી અથવા યોગ્ય અધિકારીને જે 

માટ્રહતી માાંગેલી હોય તે માટ્રહતી લે્ખતમાાં પરૂી ન પાડવી, એવો થશે. 
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૭૫. (૧)  જ્યારે કોઇ કોટષ  અથવા અપીલ ટ્રિબ્યનુલના હુકમથી નોટ્રટસની બજવણી 

કરવાની અથવા હુકમ કાઢવાની મનાઇ કરવામાાં આવેલ હોય ત્યારે, આવી મનાઇ 

કરવામાાં આવેલી મદુતને, કલમ ૭૩ ની પેટા-કલમ (૨) અને (૧૦) અથવા યથાપ્રસાંગ, 

કલમ ૭૪ ની પેટા-કલમ (૨) અને (૧૦)-માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી મદુતની ગણતરી કરવામાાં 

બાકાત કરવી જોઇશે. 

(૨)   જ્યારે કોઇ એપેલેટ ઓથોટ્રરટી અથવા એપેલેટ ટ્રિબ્યનુલ અથવા કોટષ  એવા 

ધનષ્કર્ષ પર આવે કે કલમ ૭૪ ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કાઢેલી નોટ્રટસ જે વ્યક્તતની 

સામે આવી નોટ્રટસ કાઢવામાાં આવી હોય તેની સામેના છેતરધપિંડી અથવા 

સ્વેચ્છાપવૂષકના ખોટા ધનવેદન અથવા વેરો ટાળવા માટે હકીકતો છુપાવવાના આરોપો 

સા્બત કરવામાાં આવેલ નથી તે કારણસર, ટકી શકે તેમ નથી ત્યારે, યોગ્ય અધિકારીએ 

એવી વ્યક્તતએ ચકૂવવાના વેરો, કલમ ૭૩ ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ નોટ્રટસ કાઢવામાાં 

આવેલી હોય એમ માનીને નક્કી કરવો જોઇશે.  

(૩)  એપેલેટ ઓથોટ્રરટી અથવા એપેલેટ ટ્રિબ્યનુલ અથવા કોટષના આદેશ અનસુાર 

કોઇ હુકમ કરવો જરૂરી હોય ત્યારે એવો હુકમ સદરહુ આદેશની જાણ થયાની તારીખથી 

બે વર્ષમાાં  કરવો જોઇશે.  

(૪)  વેરો અને દાંડ ચકૂવવાપાત્ર વ્યક્તત તરફથી લે્ખતમાાં ધવનાંતી કરવામાાં આવે 

અથવા એવી વ્યક્તત ધવરુધ્િ કોઇ પ્રધતકળૂ ધનણષય લેવા િારેલ હોય ત્યારે, સનુાવણીની 

તક આપવામાાં આવશે.  

(૫)  યોગ્ય અધિકારી, વેરાપાત્ર વ્યક્તત પરૂત ુાં કારણ દશાષવે, તો સદરહુ વ્યક્તતને 

સમય આપશે અને લે્ખતમાાં કારણોની નોંિ કરીને સનુાવણી મલુતવી રાખશે :  

પરાંત ુકાયષવાહી દરધમયાન કોઇ પણ વ્યક્તતની સનુાવણી ત્રણ કરતાાં વધ ુવાર 

એવી રીતે મલુતવી રાખવામાાં આવશે નહીં.  

(૬)  યોગ્ય અધિકારીએ, પોતાના હુકમમાાં, પોતાના ધનણષયની સબાંધિત હકીકતો અને 

આિાર જણાવવો જોઇશે.  

 િેરા 
વનધાગરણને 
લર્તી 
સામાન્દ્ ય 
જોર્િાઇઓ. 
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(૭)  હુકમમાાં માાંગેલ વેરો, વ્યાજ અને દાંડની રકમ, નોટ્રટસમાાં ધનટ્રદિષ્ટ રકમ કરતાાં 

વધ ુહોવી જોઇશે નટ્રહ અને નોટ્રટસમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કારણો ધસવાયના બીજા કોઇ કારણસરની 

માાંગણીને બહાલી આપવી જોઇશે નટ્રહ.  

(૮)  એપેલેટ ઓથોટ્રરટી, અથવા એપેલેટ ટ્રિબ્યનુલ અથવા કોટષ , યોગ્ય અધિકારીએ 

નક્કી કરેલી વેરાની રકમમાાં ફેરફાર કરે, ત્યારે વ્યાજ અને દાંડની રકમ, એવી રીતે 

ફેરફાર કરેલી રકમને ધવચારણામાાં લઇને, તદનસુાર ફેરફાર થયેલી રહશેે.  

(૯)  વેરા જવાબદારી નક્કી કરતાાં હુકમમાાં  ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ હોય કે ન હોય, તો પણ, 

ઓછા ચકૂવેલા અથવા નટ્રહ ચકૂવેલા વેરા ઉપર વ્યાજ ચકૂવવાપાત્ર થશે.  

(૧૦)  કલમ ૭૩ ની પેટા-કલમ (૧૦) માાં જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે ત્રણ વર્ષની અંદર 

અથવા કલમ ૭૪ ની પેટા-કલમ (૧૦)માાં જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે પાાંચ વર્ષની અંદર 

હુકમ કાઢવામાાં ન આવે, તો ન્યાયધનણષય કાયષવાહી પરૂી થયેલી ગણાશે. 

(૧૧)  જે મદુ્દા પર એપેલેટ ઓથોટ્રરટી અથવા એપેલેટ ટ્રિબ્યનુલ અથવા હાઇકોટે 

ધનણષય આપેલ હોય જે બીજા કોઇ કાયષવાહીમાાંના મહસેલૂ ટ્રહતને પ્રધતકળૂ હોય અને 

એપેલેટ ઓથોટ્રરટી, એપેલેટ ટ્રિબ્યનુલ અથવા હાઇકોટષના એવા ધનણષયની સામે એપેલેટ 

ટ્રિબ્યનુલ અથવા હાઇકોટષ  અથવા સપુ્રીમ કોટષમાાં અપીલ પડતર હોય ત્યારે, એપેલેટ 

ઓથોટ્રરટી અને એપેલેટ ટ્રિબ્યનુલના ધનણષયની તારીખ વચ્ચેની, એપેલેટ ટ્રિબ્ યનુલ અને 

હાઇકોટષના ધનણષયની તારીખ વચ્ ચેની અથવા હાઇકોટષ  અને સપુ્રીમ કોટષના ધનણષયની 

તારીખ વચ્ચેની મદુતને, કલમ ૭૩ની પેટા-કલમ (૧૦) અથવા કલમ ૭૪ની પેટા-

કલમ (૧૦) હઠેળ કારણદશષક નોટ્રટસ આપીને કાયષવાહી શરૂ કરવામાાં આવી હોય, ત્ યારે 

સદરહુ કલમોમાાં ઉલ્ લેખેલ મદુતની ગણતરી કરવામાાં બાકાત રાખવી જોઇશે. 

(૧૨)  કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, કલમ ૩૯ હઠેળ 

પરૂા પાડેલ પત્રક અનસુાર સ્વ-આકારેલી વેરાની રકમ, પણૂષતેઃ અથવા અંશત: 

વણચકૂવાયેલી રહ ે અથવા એવા વેરા પર ચકૂવવાપાત્ર કોઇ  વ્યાજની રકમ 

વણચકૂવાયેલી રહ ે ત્યારે, તેની વસલૂાત, કલમ ૭૯ ની જોગવાઇઓ હઠેળ કરવી 

જોઇશે.  
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(૧૩)  કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ હઠેળ કોઇ દાંડ લાદવામાાં આવેલ હોય, ત્યારે એવા 

કોઇ કૃત્ય અથવા ચકૂ બદલ, આ અધિધનયમની કોઇ બીજી જોગવાઇ હઠેળ તે જ વ્યક્તત 

પર કોઇ દાંડ લાદવામાાં આવશે નટ્રહ.  

૭૬. (૧) કોઇ એપેલેટ ઓથોટ્રરટી અથવા એપેલેટ ટ્રિબ્યનુલ અથવા કોટષના કોઇ હુકમ 

અથવા આદેશમાાં અથવા આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો અથવા 

તત્સમયે અમલી બીજા કોઇ કાયદાની બીજી કોઇ જોગવાઇઓમાાં ધવરુધ્િનો કોઇપણ 

મજકરૂ હોય તે છતાાં, કોઇપણ વ્યક્તત કે જેણે આ અધિધનયમ હઠેળ વેરા તરીકેની કોઇ 

રકમ બીજી વ્યક્તત પાસેથી ઉઘરાવેલ હોય અને સરકારને તે રકમ ચકૂવી ન હોય, ત્યારે 

તેણે, જે પરુવઠાના સાંબાંિમાાં આવી રકમ વસલૂ કરવામાાં આવી હોય તે પરુવઠો 

વેરાપાત્ર હોય કે ન હોય તે બાબત લષિતમાાં લીિા ધસવાય, તરત જ, સદરહુ રકમ 

સરકારને ચકૂવવી જોઇશે.  

(૨)  પેટા-કલમ (૧) હઠેળ સરકારને કોઇ રકમ ચકૂવવી જરૂરી હોય અને તે ચકૂવેલ 

ન હોય ત્યારે, યોગ્ય અધિકારીએ એવી રકમ ચકૂવવાને જવાબદાર વ્યક્તતને, નોટ્રટસમાાં 

જણાવેલ સદરહુ રકમ એવી વ્યક્તતએ શા માટે સરકારને ચકૂવેલ નથી અને આ 

અધિધનયમની જોગવાઇઓ હઠેળ નોટ્રટસમાાં જણાવેલ સદરહુ રકમ જેટલો દાંડ શા માટે 

તેના પર ન લાદવો તેના કારણો દશાષવવા ફરમાવતી નોટ્રટસ બજાવવી જોઇશે. 

(૩)  યોગ્ય અધિકારીએ, પેટા-કલમ (૨) હઠેળ જેની ઉપર નોટ્રટસ બજાવવામાાં  

આવેલ હોય તેવી વ્યક્તતની રજૂઆત કોઇ હોય, તો તેને ધવચારણામાાં લઇને, તેવી 

વ્યક્તત પાસેથી લેણી વેરાની રકમ નક્કી કરવી જોઇશે અને ત્યારપછી તેવી વ્ યક્તતએ 

એવી નક્કી કરેલ રકમ ચકૂવવી જોઇશે.  

(૪)  પેટા-કલમ (૧) માાં ઉલ્લેખેલી વ્યક્તત, પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૩) 

માાં  ઉલ્લેખેલી રકમ ચકૂવવા ઉપરાાંત, તેણે આવી રકમ વસલૂ કયાષની  તારીખથી તે 

સરકારને એવી રકમ ચકૂવે તે તારીખ સિુી, કલમ ૫૦ હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ દરે, તેના 

ઉપર વ્યાજ ચકૂવવા પણ જવાબદાર થશે.  

(૫)  કારણદશષક નોટ્રટસ જેને બજાવવામાાં આવેલ હોય તેવી વ્યક્તત તરફથી લે્ખતમાાં 

ધવનાંતી મળ્યે. સનુાવણીની તક આપવામાાં આવશે.  

 ઉધરાિેલ િેરો 
સરકારને નકહ 
ચકૂિિા 
બાબત. 
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(૬)  યોગ્ય અધિકારીએ, નોટ્રટસ કાઢયાની તારીખથી એક વર્ષની અંદર હુકમ કાઢવો 

જોઇશે.  

(૭)  કોટષ  અથવા એપેલેટ ઓથોટ્રરટીના હુકમથી, એવા હુકમ કાઢવા પર મનાઇ 

કરવામાાં  આવેલ હોય ત્યારે, એવી મનાઇની મદુતને એક વર્ષની મદુતની ગણતરી 

કરવામાાંથી બાકાત કરવામાાં આવશે.  

(૮)  યોગ્ય અધિકારીએ, તેના હુકમમાાં, પોતાના ધનણષયની સાંબાંધિત હકીકતો અને 

આિાર જણાવવા જોઇશે.  

(૯)  પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૩) હઠેળ સરકારને ચકૂવેલી રકમને,     

પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલ પરૂવઠાના સબાંિમાાં, વ્યક્તતએ, કોઇ વેરો ચકૂવવાપાત્ર હોય 

તો તેની સામે સરભર કરવી જોઇશે.  

(૧૦)  પેટા-કલમ (૯) હઠેળ સરભર કયાષ પછી કોઇ ફાજલ રકમ બાકી રહ ેત્યારે, એવી 

ફાજલ રકમ ફાંડમાાં જમા કરવી જોઇશે અથવા એવી રકમનુાં ભારણ જેણે વેઠ્ુાં હોય તેવી 

વ્યક્તતને ટ્રરફાંડ કરવી જોઇશે.  

(૧૧)  રકમનુાં ભારણ જે વ્યક્તતએ વેઠયુાં હોય તે વ્યક્તત, કલમ ૫૪ ની જોગવાઇઓ 

અનસુાર તેના ટ્રરફાંડ માટે અરજી કરી શકશે.  

૭૭. (૧) નોંિાયેલી વ્યક્તતએ રાજયાાંતગષત પરુવઠો ગણીને કરેલી લેવડદેવડ પર 

કેન્રીય વેરો અથવા રાજ્યવેરો ચકૂવેલ હોય, પણ પાછળથી તેને આંતર-રાજ્ય પરુવઠા 

તરીકે ઠરાવવામાાં આવે ત્યારે, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેવી શરતોએ એવી 

રીતે ચકૂવેલ વેરાની રકમ તેને ટ્રરફાંડ કરવી જોઇશે.  

(૨)  નોંિાયેલી વ્યક્તતએ આંતર-રાજય પરુવઠો ગણીને કરેલી લેવડદેવડ પર 

સાંક્લત વેરો ચકૂવેલ હોય, પણ પાછળથી તેને રાજયાાંતગષત પરુવઠા તરીકે ઠરાવવામાાં 

આવે ત્યારે, ચકૂવવાપાત્ર રાજ્યવેરાની રકમ ઉપર તેણે કોઇ વ્યાજ ચકૂવવાનુાં રહશેે 

નટ્રહ.  

૭૮.  આ અધિધનયમ હઠેળ પસાર કરેલ કોઇ હુકમ અનસુાર વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ 

ચકૂવવાપાત્ર કોઇ રકમ, એવી વ્ યટ્રકતએ, એવા હુકમની બજવણીની તારીખથી ત્રણ 

ખોટી રીતે િેરો 
િસલૂ કરીને 
કેન્દ્ ર સરકારને 
અને રાજય 
સરકારને 
ચકૂિિા 
બાબત. 

 િસલૂાતની 
કાયગિાહીઓ 
શરૂ કરિા 
બાબત. 
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મટ્રહનાની મદુતની અંદર ચકૂવવી જોઇશે અને તેમાાં ચકૂ થયે વસલૂાતની કાયષવાહીઓ 

શરૂ કરવામાાં આવશે : 

પરાંત ુ યોગ્ય અધિકારીને મહસેલૂી ટ્રહતમાાં ઇષ્ટ જણાય ત્યારે, તેઓ, લે્ખતમાાં 

કારણોની નોંિ કરીને, સદરહુ વેરાપાત્ર વ્યક્તતને, તેઓ ધનટ્રદિષ્ટ કરે તેટલી ત્રણ 

મટ્રહનાથી ઓછી મદુતની અંદર, એવી ચકૂવણી કરવા ફરમાવી શકશે.  

૭૯. (૧) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની કોઇ જોગવાઇ હઠેળ કોઇ 

વ્યક્તતએ સરકારને ચકૂવવાપાત્ર કોઇ રકમ ચકૂવવામાાં ન આવેલ હોય ત્યારે, યોગ્ય 

અધિકારીએ, નીચે પૈકીની એક અથવા વધ ુ રીતે, રકમ વસલૂવાની કાયષવાહી કરવી 

જોઇશે:-  

(ક)  યોગ્ય અધિકારી અથવા એવા બીજા ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ અધિકારીના ધનયાંત્રણ 

હઠેળના એવી વ્યક્તતના કોઇ નાણામાાંથી, યોગ્ય અધિકારી, એવી ચકૂવવાપાત્ર 

રકમની કપાત કરી શકશે અથવા એવા બીજા ધનટ્રદિષ્ટ અધિકારીને તે રકમની 

કપાત કરવા ફરમાવી શકશે;  

(ખ)  યોગ્ય અધિકારી અથવા એવા બીજા ધનટ્રદિષ્ટ અધિકારીના ધનયાંત્રણ 

હઠેળના એવી વ્યક્તતના માલને અટકાવીને અને વેચીને, યોગ્ ય અધિકારી, એવી 

ચકૂવવાપાત્ર રકમ વસલૂ કરી શકશે અથવા એવા બીજા ધનટ્રદિષ્ટ અધિકારીને તે 

રકમ વસલૂ કરવા ફરમાવી શકશે;  

(ગ) (૧)  યોગ્ય અધિકારી, લે્ખતમાાં નોટ્રટસ આપીને, એવી વ્યક્તતના 

નાણા જેની પાસેથી લેણાાં હોય અથવા લેણાાં થઇ શકે તેવી કોઇ બીજી 

વ્યક્તતને અથવા એવી  વ્યક્તત માટે અથવા તેના વતી નાણાાં િરાવતી 

હોય અથવા ત્યારપછીથી િરાવી શકે તેવી વ્યક્તતને, લેણાાં થતાાં અથવા 

િરાવેલ નાણા, તાત્ કા્લક અથવા નાણા લેણા થાય કે િરાવે તે 

પહલેાાંની ન હોય તેવી નોટ્રટસમાાં ધનટ્રદિષ્ ટ કરેલ મદુતમાાં એવી વ્ યટ્રકત 

પાસેથી લેણી થતી રકમ ચકૂવવા પરૂતાાં અથવા તે રકમ જેટલી જ રકમ 

હોય અથવા તેનાથી ઓછી રકમ હોય, ત્યારે સાંપણૂષ નાણાાં, સરકારને 

ચકૂવવા ફરમાવી શકશે;  

 િેરાની 
િસલૂાત. 
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(૨)  પેટા-ખાંડ(૧) હઠેળ જેના પર નોટ્રટસ કાઢેલ હોય તેવી દરેક 

વ્યક્તત એવી નોટ્રટસનુાં પાલન કરવા બાંિાયેલી રહશેે અને ખાસ કરીને 

જ્યારે એવી કોઇ નોટ્રટસ ટપાલ કચેરી, બેટ્રકિંગ કાંપની અથવા વીમો 

ઉતારનારને આપેલી હોય ત્યારે, કોઇ ધનયમ, પ્રણાલી અથવા ધવરુિની 

કોઇ આવશ્ યકતા હોય તે છતાાં, ચકુવણી કરતાાં પહલેાાં, કરવાની કોઇ 

નોંિ, શેરા અથવા એવી બીજી બાબતના હતે ુમાટે, કોઇ પાસ-બકુ, જમા-

પહોંચ, પો્લસી અથવા કોઇ બીજો દસ્તાવેજ રજૂ કરવાનુાં જરૂરી રહશેે 

નટ્રહ; 

(૩) પેટા-ખાંડ (૧) હઠેળ જેના પર નોટ્રટસ કાઢેલી હોય તે વ્યક્તત, 

તદનસુાર સરકારને વેરાની ચકૂવણી કરવામાાં ચકૂ કરે તો, તેને 

નોટ્રટસમાાં જણાવેલી રકમના સબાંિમાાં કસરૂવાર ગણવામાાં આવશે અને 

આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળના તમામ પટ્રરણામો 

ભોગવશે.  

(૪)  પેટા-ખાંડ(૧) હઠેળ નોટ્રટસ કાઢનાર અધિકારી, કોઇપણ સમયે, 

એવી નોટ્રટસ સિુારી શકશે અથવા રદ કરી શકશે અથવા નોટ્રટસ 

અનસુાર કોઇ ચકુવણી કરવાનો સમય લાંબાવી શકશે.  

(૫)  પેટા-ખાંડ(૧) હઠેળ કાઢેલી નોટ્રટસના પાલનમાાં કોઇ ચકુવણી 

કરતી કોઇ વ્યક્તતએ, કસરૂવાર વ્યક્તતના અધિકાર હઠેળ ચકુવણી કરેલ 

હોવાનુાં ગણાશે અને એવી સરકારમાાં જમા થયેલી રકમથી, રસીદમાાં 

ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી રકમના પ્રમાણમાાં એવી વ્યક્તતની કસરૂવાર વ્ યટ્રકત 

પ્રત્ યેની જવાબદારી યોગ્ ય અને પરૂતી રીતે અદા થયેલ હોવાનુાં ગણાશે.  

(૬)  પેટા-ખાંડ(૧) હઠેળ પોતાની  ઉપર કાઢેલી નોટ્રટસ પછી કસરૂવાર 

વ્યક્તત પ્રત્ યેની કોઇ જવાબદારી અદા કરતી કોઇ વ્ યટ્રકત, તેણે 

ધનભાવેલી જવાબદારીના પ્રમાણમાાં અથવા કસરૂવાર વ્યક્તતની વેરા, 

વ્ યાજ અને દાંડ માટેની જવાબદારીના પ્રમાણમાાં બેમાાંથી જે ઓછુાં હોય 

તેટલા પ્રમાણમાાં સરકારને વ્યક્તતગત રીતે જવાબદાર રહશેે. 
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(૭)  પેટા-ખાંડ(૧)  હઠેળ જેના ઉપર નોટ્રટસ બજાવવામાાં આવેલ હોય 

તે વ્યક્તત, નોટ્રટસ કાઢનાર વ્યક્તતને ખાતરી થાય તે રીતે સા્બત કરે કે 

માાંગેલ નાણા કે તેના કોઇ ભાગ, તેને જ્યારે નોટ્રટસ બજાવવામાાં આવી 

ત્યારે, કસરૂવાર વ્યક્તતના લેણાાં નથી અથવા કસરૂવાર વ્યક્તત માટે 

અથવા તેના વતી તે કોઇ પણ નાણા િરાવતી નથી અથવા માાંગેલ 

નાણા અથવા તેનો કોઇ ભાગ, સદરહુ વ્યક્તતનો લેણો થવાનો નથી 

અથવા તેવી વ્યક્તત માટે અથવા તેના વતી િરાવવાની નથી, ત્યારે આ 

કલમના કોઇપણ મજકરૂથી નોટ્રટસ જેના પર બજાવવામાાં આવેલી છે 

તેવી વ્યક્તતને એવા કોઇ પણ નાણાાં અથવા તેનો ભાગ સરકારને 

ચકૂવવાનુાં ફરમાવેલ છે તેમ ગણાશે નટ્રહ. 

(ઘ)  યોગ્ય અધિકારી, આ અથે કરવામાાં આવે તેવા ધનયમો અનસુાર, એવી 

વ્યક્તતની મા્લકીની અથવા તેના ધનયાંત્રણ હઠેળની કોઇ જ ાંગમ અથવા સ્થાવર 

ધમલકત જપ્ત કરી શકશે અને રકમની ચકૂવણી ન થાય  ત્યાાંસિુી તેને અટકમાાં 

રાખી શકશે; અને ચકૂવવાપાત્ર સદરહુ રકમનો કોઇ ભાગ, અથવા જપ્તીનુાં 

અથવા ધમલકત રાખવાનુાં ખચષ એવી રીતે જપ્ત કયાષ પછીના ત્રીસ ટ્રદવસની 

મદુત માટે વણચકૂવેલુાં રહ ે ત્યારે, એવી ધમલકતનુાં વેચાણ કરાવી શકશે અને 

એવા વેચાણની ઉપજથી, ચકૂવવાપાત્ર રકમ અને વણચકૂવેલ વેચાણના ખચષ 

સટ્રહતના ખચષ રકમ સરભર કરી શકશે અને કોઇ ફાજલ રકમ હોય તો, એવી 

વ્યક્તતને આપી શકશે; 

(ચ)  યોગ્ય અધિકારી એવી વ્યક્તત તરફથી લેણી રકમ ધનટ્રદિષ્ટ કરીને પોતે 

સહી કરેલુાં પ્રમાણપત્ર તૈયાર કરી શકશે અને એવી વ્યક્તતની કોઇ ધમલકત જ્યાાં 

આવેલી હોય અથવા તે જયાાં રહતેી હોય અથવા પોતાનો િાંિો કરતી હોય તે 

જજલ્લાના કલેતટરને અથવા સરકારે અધિકૃત કરેલા કોઇ અધિકારીને મોકલી 

શકશે અને સદરહુ કલેતટર અથવા સદરહુ અધિકારીએ, એવુાં પ્રમાણપત્ર મળ્યે, 

તેમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી રકમ જાણે કે જામીન મહસેલૂી બાકી હોય તેમ, એવી વ્યક્તત 

પાસેથી વસલૂ કરવા માટેની કાયષવાહી કરવી જોઇશે;  
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(છ)  ફોજદારી કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૭૩ માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તે છતાાં, 

યોગ્ય અધિકારી, ઉ્ચત મેજજસ્િેટને અરજી ફાઇલ કરી શકશે અને એવા મેજજસ્િેટે 

તેમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી રકમ જાણે કે તે તેમણે નાખેલ દાંડ હોય તેમ, એવી વ્યક્તત 

પાસેથી વસલૂ કરવા માટેની કાયષવાહી કરવી જોઇશે. 

(૨)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા કોઇ ધનયમો અથવા ધવધનયમો હઠેળ 

કરેલા કોઇ બોન્ડ અથવા લેખમાાંની શરતોમાાં એવી જોગવાઇ કરેલી હોય કે એવા લેખ 

હઠેળની લેણી રકમ, પેટા-કલમ (૧) માાં  નક્કી કરેલી રીતે વસલૂ કરવી ત્યારે, એવી 

રકમ, વસલૂાતની અન્ય કોઇ રીતને બાિ આવ્યા ધસવાય, તે પેટા-કલમની જોગવાઇઓ 

અનસુાર વસલૂ કરી શકાશે. 

(૩)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની કોઇ જોગવાઇ હઠેળ કોઇ 

વ્યક્તત દ્વારા વેરા, વ્યાજ, અથવા દાંડની રકમ સરકારને ચકૂવવાપાત્ર હોય અને તે 

વણચકૂવાયેલી રહ ે ત્યારે, કેન્રીય વેરાના યોગ્ય અધિકારી, સદરહુ વેરાની બાકીની 

વસલૂાત દરધમયાન, તે રકમ જાણે કે કેન્રીય વેરાની બાકી હોય તેમ, સદરહુ વ્યક્તત 

પાસેથી વસલૂ કરી શકશે અને એવી રીતે વસલેૂલી રકમ સરકારના ખાતામાાં જમા કરી 

શકશે.  

(૪)  પેટા-કલમ (૩) હઠેળ વસલૂ કરેલી રકમ, કેન્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની 

લેણી રકમ કરતાાં ઓછી હોય ત્યારે સાંબાંધિત સરકારોના ખાતામાાં જમા કરવાની રકમ, 

એવી દરેક સરકારની લેણી રકમના પ્રમાણસર રહશેે.  

૮૦.  વેરાપાત્ર વ્યક્તત ધ્વારા અરજી કરવામાાં આવ્યે, કધમશનર, લે્ખતમાાં કારણોની 

નોંિ કરીને, કલમ ૫૦ હઠેળ વ્યાજની ચકૂવણીને અિીન રહીને અને ઠરાવવામાાં આવે 

તેવી શરતો અને મયાષદાને અિીન રહીને, ચકુવણી માટેનો સમય લાંબાવી શકશે અથવા 

કોઇ પત્રકમાાં સ્વ-આકારેલી જવાબદારી મજુબ લેણી થતી રકમ ધસવાયની આ 

અધિધનયમ હઠેળ કોઇ લેણી થતી રકમની ચકુવણી, એવી વ્યક્તત ધ્વારા ચોવીસ કરતાાં 

વધ ુનટ્રહ તેટલા માધસક હપ્તામાાં કરવાની છૂટ આપી શકશે:  

 િેરા અને 
અન્દ્ ય રકમની 
હપતામાું 
ચ કિણી. 

સન ૧૯૭૪નો 
૨જો. 
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પરાંત ુતેની લેણી તારીખના રોજ કોઇ એક હપ્તાની ચકૂવણીમાાં કસરૂ થાય તો, 

એવી તારીખે ચકૂવવાપાત્ર સમગ્ર બાકી પરુા ાંત લેણુાં થશે અને તત્કાળ ચકૂવવાપાત્ર થશે 

અને એવી વ્યક્તત ઉપર કોઇ વધ ુનોટ્રટસની બજવણી ધવના, વસલૂાતને પાત્ર થશે.  

૮૧.  કોઇ વ્યક્તત તેની પાસે કોઇ રકમ લેણી થયા પછી પોતાની મા્લકીની અથવા  

પોતાના કબજામાાં રહલેી કોઇ પણ પ્રકારની ધમલકતો પર, વેચાણ, ગીરો, ફેરબદલી 

અથવા બીજી કોઇપણ તબદીલીની રીતે, કોઇ બીજી વ્યક્તતની તરફેણમાાં, સરકારી 

મહસેલૂ સાથે છેતરધપિંડી કરવાના ઇરાદાથી, બોજો ઉભો કરે અથવા અથવા ધમલકતની 

ફેરબદલી કરે ત્ યારે, એવો બોજો અથવા તબદીલી, સદરહુ વ્યક્તતએ ચકૂવવાપાત્ર કોઇ 

વેરા અથવા કોઇ બીજી રકમ સામેના કોઇ દાવા સામે રદ થશે: 

પરાંત ુએવો બોજો અથવા તબદીલી પરૂતાાં અવેજ આપીને, શિુબદુ્ધિપવૂષક અને 

આ અધિધનયમ હઠેળની એવી કાયષવાહીઓની પડતરની નોટ્રટસ ધવના અથવા એવી 

વ્યક્તતએ ચકૂવવાપાત્ર એવા વેરા અથવા બીજી રકમની નોટ્રટસ ધવના, અથવા યોગ્ય 

અધિકારીની પવૂષ–માંજૂરીથી કરેલ હોય તો રદ થશે નટ્રહ.  

૮૨.  તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદામાાં ગમે તે મજકરૂ હોય તે છતાાં, 

ઇન્સોલવન્સી એન્ડ બેન્ક્રપ્ સી કોડ, ૨૦૧૬ માાં અન્યથા જોગવાઇ કરેલ હોય તે ધસવાય, 

સરકારને ચકૂવવા જવાબદાર હોય તેવા કોઇ વેરા, વ્યાજ અને દાંડને લીિે કોઇ 

વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા કોઇ બીજી વ્યક્તતએ ચકૂવવાપાત્ર કોઇ રકમ, એવી વેરાપાત્ર 

વ્યક્તત અથવા બીજી વ્યક્તતની ધમલકત ઉપર પ્રથમ બોજો રહશેે.  

૮૩.  (૧) કલમ ૬૨ અથવા કલમ ૬૩ અથવા કલમ ૬૪ અથવા કલમ ૬૭ અથવા 

કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ હઠેળની કોઇ કાયષવાહી પડતર હોય તે દરધમયાન, 

કધમશનરનો એવો અ્ભપ્રાય હોય કે સરકારી મહસેલૂના ટ્રહતના રષિતણના હતે ુમાટે એમ 

કરવુાં જરૂરી છે તો, તેઓ લે્ખતમાાં  હુકમ કરીને, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે વેરાપાત્ર 

વ્યક્તતની મા્લકીના બેંક ખાતા સટ્રહતની કોઇ પણ ધમલકત કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી 

શકશે.  

(૨) આવી દરેક કામચલાઉ જપ્તી, પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કરવામાાં આવેલા હુકમની 

તારીખથી એક વર્ષની મદુત પરૂી થયા પછી, અમલમાાં હોતી બાંિ થશે. 

 

 

 

અમ ક કકસ્ સામાું 
વમલકતની 
તબદીલી રદ 
થિા બાબત. 

િેરો-એ 
વમલકત પરનો 
પ્રથમ બોજો 
ર્ણાશે. 

અમ ક કકસ્ સામાું 
મહસેલૂન ું 
રક્ષણ કરિા 
કામચલાઉ 
જત તી. 

સન ૨૦૧૬નો 
૩૧મો. 
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૮૪. આ અધિધનયમ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર કોઇ વેરો, વ્યાજ, દાંડ અથવા કોઇ બીજી રકમ 

(આ કલમમાાં હવે પછી જેને “સરકારી લેણાાં” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે) ના સબાંિમાાં 

કોઇ માાંગણીની નોટ્રટસ કોઇ વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા કોઇ બીજી વ્યક્તત ઉપર બજાવેલી 

હોય અને એવા  સરકારી લેણાાંના સબાંિમાાં કોઇ અપીલ અથવા ફેરધવચારણા અરજી 

ફાઇલ કરેલી હોય અથવા બીજી કાયષવાહીઓ શરૂ કરેલી હોય ત્યારે-  

(ક)  એવા સરકારી લેણાાંનો, એવી અપીલ, ફેરધવચારણા અથવા બીજી કાયષવાહીમાાં 

વિારો કરવામાાં આવે ત્યારે, કધમશનર, એવી વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા બીજી કોઇ 

વ્યક્તત ઉપર, એવા સરકારી લેણાાંમાાં જેટલો વિારો થયેલ હોય તેટલી રકમના સબાંિમાાં 

માાંગણીની બીજી નોટ્રટસ બજાવશે અને એવી અપીલ, ફેરધવચારણા અથવા બીજી 

કાયષવાહીઓના ધનકાલ પહલેાાં તેના ઉપર બજાવેલી નોટ્રટસ હઠેળ આવરી લીિેલ  એવા 

સરકારી લેણાાંને સાંબાંધિત કોઇ વસલૂાત કાયષવાહીઓ, કોઇ નવી માાંગણીની નોટ્રટસની 

બજવણી ધવના, એવા ધનકાલની તરત પહલેાાં જે તબકે્ક એવી કાયષવાહીઓ હોય તે 

તબકકેથી ચાલ ુરહશેે;  

(ખ)  એવી અપીલ, ફેરધવચારણા અથવા બીજી કાયષવાહીઓમાાં એવા સરકારી લેણાાંમાાં 

ઘટાડો થાય ત્યારે –  

(૧)  વેરાપાત્ર વ્યક્તત ઉપર નવી માાંગણીની નોટ્રટસ બજાવવાનુાં કધમશનર 

માટે જરૂરી રહશેે નટ્રહ; 

(૨)  કધમશનર એવા ઘટાડાની તેને અને જેની પાસે વસલૂાત કાયષવાહીઓ 

પડતર હોય તેવા ઉ્ચત સત્તાકારીને જાણ કરશે;  

(૩) એવી અપીલ, ફેરધવચારણા અથવા બીજી કાયષવાહીઓના ધનકાલ પહલેાાં, 

તેના  ઉપર બજાવેલી માાંગણીના આિારે શરૂ કરેલી કોઇ વસલૂાત કાયષવાહીઓ, 

એવા ધનકાલની તરત પહલેાાં જે તબકે્ક એવી કાયષવાહીઓ હોય તે તબકે્કથી 

એવી ઘટાડેલી રકમના સાંબાંિમાાં ચાલ ુરહશેે.  

 

 

 

 િસલૂાતની 
અમ ક 
કાયગિાહીઓ 
ચાલ  રહિેા 
અને માન્દ્ ય 
રહિેા બાબત. 
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પ્રકરણ- ૧૬ 

અમ ક કકસ્સામાું ચકૂિિાની જિાબદારી 

૮૫. (૧) (૧)આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો ચકૂવવા જવાબદાર હોય તેવી વેરાપાત્ર વ્યક્તત, 

વેચાણ, બ્ષિતષિત, પટા, અનમુધત અને લાઇસન્સ, ભાડેથી અથવા કોઇ પણ બીજી રીતે , 

સમગ્ર: અથવા અંશત: રીતે પોતાનો િાંિો તબદીલ કરે ત્યારે, વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા 

એવી રીતે િાંિો જેને તબદીલ કરવામાાં આવેલ હોય તે વ્યક્તત, સાંયકુત રીતે અને 

વ્ યટ્રકતગત રીતે, એવી તબદીલીના સમય સિુીની વેરાપાત્ર વ્ યટ્રકતની લેણી થતી વેરા, 

વ્ યાજ અથવા દાંડની કોઇ રકમ સાંપણૂષપણે અથવા એવી તબદીલીના પ્રમાણમાાં ચકૂવવા 

જવાબદાર થશે, પછી આવી વેરા, વ્ યાજ અથવા દાંડની રકમ, આવી તબદીલી પહલેાાં 

નક્કી કરવામાાં આવેલ હોય, પણ વણચકુવાયેલી રહલે હોય અથવા ત્ યાર બાદ નક્કી 

કરવામાાં આવેલ હોય. 

(૨)  પેટા-કલમ (૧) માાં ઉલ્લેખેલ િાંિાને તબદીલીથી લેનાર, પોતાના નામે અથવા 

કોઇ બીજા નામે િાંિો હોય ત્યારે, તેણે કરેલ માલ, અથવા સેવા અથવા બને્નના પરુવઠા 

પર એવી તબદીલીની તારીખથી વેરો ચકૂવવા જવાબદાર રહશેે અને તે, આ 

અધિધનયમ હઠેળ નોંિાયેલી વ્યક્તત હોય તો તેણે ઠરાવેલ સમયમાાં તેના નોંિણી 

પ્રમાણપત્રમાાં સિુારો કરવા અરજી કરવી જોઇશે.  

૮૬. કોઇ એજન્ટ પોતાના મા્લક વતી, કોઇપણ વેરાપાત્ર માલ મોકલે અથવા મેળવે 
ત્યારે, એવો એજન્ટ અને તેના મા્લક, સાંયકુત રીતે અથવા વ્ યટ્રકતગત રીતે, આ 
અધિધનયમ હઠેળ એવા માલ ઉપર ચકૂવવા પાત્ર વેરો ભરવાને જવાબદાર થશે. 

૮૭. (૧) કોટષના અથવા ટ્રિબ્ યનુલના હુકમ અનસુાર અથવા અન્ યથા બે અથવા વિારે 
કાંપનીઓનુાં જોડાણ અથવા ધવલીનીકરણ થાય અને હુકમનો હુકમની તારીખ પહલેાાંથી 
અમલ કરવાનો હોય અને આવી કોઇપણ બે અથવા તેથી વધ ુકાંપનીઓએ જે તારીખથી 
આવા હુકમનો અમલ થવાનો હોય તે તારીખથી શરૂ થતી અને હુકમની તારીખ સિુીની 
મદુત દરધમયાન કોઇ માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્ન પરૂો પાડેલ હોય અથવા 
એકબીજી કાંપનીઓ તરફથી મેળવેલ હોય ત્ યારે, માલ મોકલવા અને મેળવવા અંગેની 
આવી લેવડદેવડનો સાંબાંધિત કાંપનીના મોકલેલ પરુવઠા અથવા મળેલ માલના 
ટનષઓવરમાાં સમાવેશ થશે અને તદ્અનસુાર તેઓ વેરો ચકૂવવાને જવાબદાર થશે. 

 ધુંધાની 
તબદીલીના 
કકસ્ સામાું  
જિાબદારી. 

એજેન્દ્ ટ અને 
માગલકની 
જિાબદારી. 

કુંપની જોડાણ 
અથિા વિલય 
થિાના કકસ્ સામાું 
જિાબદારી. 
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(ર) આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે સદરહુ હુકમમાાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, 
સદરહુ બે અથવા વધ ુકાંપનીઓ, સદરહુ હુકમની તારીખ સિુીની મદુત માટે, ધવધશષ્ટ 
કાંપનીઓ તરીકે ગણાશે અને સદરહુ કાંપનીના નોિણી પ્રમાણપત્રો સદરહુ હુકમની 
તારીખથી અમલમાાં આવે તેમ રદ થયેલા ગણાશે. 

૮૮. (૧) કોઇ કોટષના અથવા ટ્રિબ્યનુલના હુકમ હઠેળ અથવા અન્યથા કોઇ કાંપનીને 
આટોપી લેવામાાં આવી રહી હોય ત્યારે, કાંપનીની કોઇપણ અસ્કયામતો મેળવનાર તરીકે 
ધનમાયેલ દરેક વ્યટ્રકતએ (જેનો આ કલમમાાં હવે પછી, ફડચા અધિકારી તરીકે ઉલ્લેખ 
કયો છે તેણે,) પોતાની ધનમણકૂ પછી ત્રીસ ટ્રદવસની મદુતની અંદર, પોતાની ધનમણકૂ 
અંગેની જાણ કધમશનને કરવી જાઇશે. 

(૨)  કધમશનરે, પોતાને યોગ્ ય લાગે તેવી તપાસ કયાષ પછી અને તેવી માટ્રહતી 
માંગાવ્ યા પછી, ફડચા અધિકારીની ધનમણકૂની પોતાને જાણ થયાની તારીખથી ત્રણ 
મટ્રહનાની મદુત અંદર, કધમશનરના અ્ભપ્રાય મજુબ કાંપની દ્વારા તે સમયે 
ચકૂવવાપાત્ર હોય અથવા ત્ યાર પછી ચકૂવવાપાત્ર બને તેવો સાંભવ હોય, તેટલી 
રકમની, ફડચા અધિકારીને જાણ કરવી જોઇશે. 

(૩) કોઇપણ ખાનગી કાંપનીને આટોપી લેવામાાં આવે અને કાંપની ફડચામાાં જતા 
પહલેા કે તે દરધમયાન અથવા તે પછી કોઇપણ મદુત માટે, આ અધિધનયમ હઠેળ નક્કી 
કરેલ કોઇપણ વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ કાંપની પાસેથી વસલૂ કરી શકાય નટ્રહ, ત્યારે જે 
મદુત દરધમયાન વેરો લેણો નીકળતો હોય તેવી કોઇપણ મદુતના સમયે એવી કાંપનીની 
ડીરેકટર હોય તેવી દરેક વ્યક્તત એવા વેરા, વ્યાજ અથવા દાંડ ભરવા માટે સાંયતુત રીતે 
અથવા વ્ યટ્રકતગત રીતે જવાબદાર રહશેે, ધસવાય કે તે કધમશનરને ખાતરી થાય તે રીતે 
પરુવાર કરે કે કાંપનીના કામકાજના સાંબાંિમાાં તેની કોઇ ગાંભીર ઉપેષિતા, અપકરતણ 
અથવા પોતાના પષેિત ફરજ ભાંગ થવાના કારણે આવી ્બનવસલુાત થયેલ નથી. 

૮૯. (૧) કાંપની અધિધનયમ, ૨૦૧૩-માાં ગમે  તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, કોઇ 
ખાનગી કાંપની પાસેથી કોઇપણ મદુત માટે માલ અથવા સેવા પરૂી પાડવા અથવા તે 
બાંને સાંબાંિમાાં બાકી રહતેો કોઇ વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ વસલૂ કરી શકાશે નટ્રહ. ત્યારે, 

ખાનગી કાંપનીની ડીરેકટર હોય તેવી દરેક વ્યક્તત એવી મદુત દરધમયાન એવા વેરા, 
વ્યાજ અથવા દાંડની ચકૂવણી માટે સાંયતુત રીતે અથવા વ્ યટ્રકતગત રીતે જવાબદાર 
રહશેે, ધસવાય કે, તે એવુાં પરુવાર કરે કે તે કાંપનીના કામકાજના સાંબાંિમાાં કોઇ ગાંભીર 
ઉપેષિતા, અપકરણ અથવા તેના ભાગે ફરજના ભાંગના કારણે આવી ્બન-વસલૂાત કરી 
શકાઇ ન હોય. 

ખાનર્ી 
કુંપનીના 
કડરેકટરની 
જિાબદારી. 

ફડચામાું ર્યેલી 
કુંપનીના 
કકસ્ સામાું 
કુંપનીની 
જિાબદારી. 

સન ૨૦૧૩નો 
૧૮મો. 
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(૨) કોઈ ખાનગી કાંપનીનુાં જાહરે કાંપનીમાાં રૂપાાંતર કરવામાાં આવે અને આવી કાંપની 
જે મદુત દરધમયાન ખાનગી કાંપની હોય તેવી કોઈ મદુત માટે માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બાંનેના કોઈ પરુવઠાના સાંબાંિમાાં વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ, આવા રૂપાાંતર 
પહલેાાં વસલૂ કરી શકાયા ન હોય, ત્યારે પેટા-કલમ (૧)માાંનો કોઈપણ મજકરૂ, આવી 
ખાનગી કાંપનીના માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના આવા પરુવઠાને લગતા કોઈ 
વેરા, વ્યાજ અથવા દાંડના સાંબાંિમાાં ખાનગી કાંપનાના ટ્રડરેતટર હોય તેવી કોઈ વ્યક્તતને 
લાગ ુપડશે નટ્રહેઃ  

પરાંત ુ પેટા-કલમમાાંનો કોઇપણ મજકરૂ આવા ડીરેકટર પર નાખવામાાં આવેલી 
કોઇપણ વ્યક્તતગત દાંડને લાગ ુપડશે નટ્રહ. 

૯૦. ધવરુિનો કોઇ કરાર અને તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ બીજા કાયદામાાં ગમે 
તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, કોઇ પેઢી આ અધિધનયમ હઠેળ કોઇ વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ 
ચકૂવવા જવાબદાર હોય ત્યારે, પેઢી અને પેઢીના દરેક ભાગીદારો એવી ચકુવણી માટે 
સાંયતુત રીતે અને વ્યક્તતગત રીતે જવાબદાર રહશેે: 

પરાંત ુ કોઇ ભાગીદાર પેઢીમાાંથી ધનવતૃ્ત થાય ત્યારે તેણે (ભાગીદારે) અથવા 
પેઢીએ સદરહુ ભાગીદારની ધનવધૃત્તની તારીખ અંગે, લે્ખતમાાં તે અંગેની નોટ્રટસથી 
કધમશનરને જાણ કરવી જોઇશે અને આવો ભાગીદાર તે તારીખે નક્કી કરવામાાં આવી 
હોય કે ન હોય તો પણ તેની (ભાગીદાર) ધનવધૃત્તની તારીખ સિુીમાાં એવો ભાગીદાર 
બાકી વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ ચકૂવવા માટે જવાબદાર થશે: 

વધમુાાં, ધનવધૃત્તની તારીખથી એક મટ્રહનાની મદુતની અંદર એવી માટ્રહતી 
આપવામાાં આવી ન હોય  તો, પ્રથમ પરાંતકુ હઠેળ એવા ભાગીદારની જવાબદારી જે 
તારીખ સિુીમાાં આવી માટ્રહતી કધમશનરને મળે ત્યાાં સિુી ચાલ ુરહશેે. 

૯૧. જે િાંિાના સાંબાંિમાાં આ અધિધનયમ હઠેળ કોઇ વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ 
ચકૂવવાપાત્ર હોય તે િાંિો, કોઇપણ ગાટ્રડિયન, િસ્ટી અથવા સગીરનો એજન્ટ અથવા તે 
અથે બીજા સષિતમ વ્યક્તત દ્વારા અથવા એવા સગીર અથવા સષિતમ વ્યક્તતના ફાયદા 
માટે કરવામાાં આવતો હોય, ત્યારે એવા ગાટ્રડિયન અથવા િસ્ટી અથવા એજન્ટ પાસેથી, 
જાણે કે તે પોતે પખુ્ત અથવા સષિતમ વ્યક્તતની જેમ િાંિો ચલાવતો હોય અને જાણે કે 
પોતે િાંિાનુાં સ ાંચાલન કરતો હોય તેમ આવા કોઇ સગીર અથવા બીજા કોઇ સષિતમ 
વ્ યટ્રકત  માટે નક્કી કરેલ હોય અને તેની પાસેથી વસલૂ કરવાપાત્ર હોય, તે રીતે અને 
તેટલા પ્રમાણમાાં, વેરો, વ્ યાજ અથવા દાંડ લેવો જોઇશે અને વસલૂવો જોઇશે અને આ 
અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલ ધનયમોની તમામ જોગવાઇઓ તદનસુાર લાગ ુપડશે. 

િેરો ચકૂિિાની 
િાર્ીદારી 
પેઢીની 
જિાબદારી. 

ર્ાકડિયન, 
રસ્ટીઓ 
િરે્રેની 
જિાબદારી.  
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૯૨. આ અધિધનયમ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર હોય તેવા કોઇ વેરા, વ્યાજ અથવા દાંડના 
સાંબાંિમાાં, વ્યવસાય (િાંિા)ની મા્લકી િરાવતી વેરાપાત્ર વ્યક્તતની ધમલકત (એસ્ટેટ) 
અથવા ધમલકતનો કોઇ ભાગ, પાલ્ય કોટષ , કોટષના કોઇ હુકમથી અથવા તે હઠેળ 
નીમાયેલા મહાવહીવટદાર, સરકારી િસ્ટી અથવા કોઇ પ્રાપ્તકતાષ અથવા મેનેજર (કોઇ 
વ્યક્તત, જે કોઇપણ તેમનો હોદ્દો હોય અને જે વાસ્તવમાાં વ્યવસાય (િાંિા)નુાં સ ાંચાલન 
કરતી હોય તે સટ્રહત)ના ધનયાંત્રણ હઠેળ હોય, ત્યારે, આવી પાલ્ય કોટષ , મહાવહીવટદાર, 
સરકારી િસ્ટી, પ્રાપ્તકતાષ અથવા મેનેજર પાસેથી, તે પોતે વ્યવસાય (િાંિો) ચલાવતા 
હોય તેમ, વેરાપાત્ર વ્યક્તત પાસેથી વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ નક્કી કરવામાાં આવે અને 
વસલૂાત હોય તે જ પ્રમાણે અને તેટલે અંશે વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ લેવામાાં આવશે 
અને વસલૂાતપાત્ર રહશેે અને આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનમયોની તમામ 
જોગવાઇઓ તદનસુાર લાગ ુપડશે. 

૯૩. (૧) ઇનસોલ્ વન્ સી એન્ ડ બેંકરપ્ સી અધિધનમય, ૨૦૧૬માાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં 
આવી હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ ચકૂવવા 
જવાબદાર હોય તે વ્યક્તત મતૃ્ય ુપામે તેના મતૃ્ય ુપહલેાાં એવો વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ 
નક્કી કરવામાાં આવ્યો હોય કે ન હોય, પરાંત ુચકુવવાનો બાકી રહ્યો હોય અથવા તેના 
મતૃ્ય ુપછી નક્કી કરવામાાં આવ્યો હોય ત્યારે,  

(ક) કોઇ વ્યક્તત દ્વારા ચલાવવામાાં આવતો િાંિો, તેના મતૃ્ય ુ પછી તેના 
કાયદેસર પ્રધતધનધિ અથવા અન્ય વ્યક્તત દ્વારા ચાલ ુહોય તો, તેવા કાયદેસર 
પ્રધતધનધિ અથવા અન્ય વ્યક્તત આ અધિધનયમ હઠેળ બાકી વેરો, વ્યાજ અથવા 
દાંડ ભરવાને જવાબદાર રહશેે; અને 

(ખ)  કોઇ વ્યક્તતએ ચાલ ુ રાખેલો િાંિો તેના મતૃ્ય ુ પહલેાાં કે પછી બાંિ 
કરવામાાં આવે તો, તેનો કાયદેસર પ્રધતધનધિ મતૃકની સાંપધત્તમાાંથી, જેટલા 
પ્રમાણમાાં ચાર્જ વસલૂ કરી શકાય તેમ હોય તેટલા પ્રમાણમાાં આ અધિધનયમ 
હઠેળ એવી વ્ યટ્રકત પાસેથી વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ વસલૂ કરી શકાશે; 

(૨) ઇનસોલ્ વન્ સી એન્ ડ બેંકરપ્ સી અધિધનમય, ૨૦૧૬માાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં 
આવી હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ ચકૂવવા 
જવાબદાર વેરાપાત્ર વ્યક્તત ટ્રહન્દુ અધવભતત કુટુાંબ અથવા વ્યક્તતઓના 
એસોધસએશનની હોય અને ટ્રહન્દુ અધવભતત કુટુાંબ અથવા વ્યક્તતઓના એસોધસએશનની 
ધમલકતો જુદા જુદા સભ્યો અથવા સભ્યોના જૂથો વચ્ ચે, વહેંચી દેવામાાં આવી હોય, 
ત્યારે, દરેક સભ્ય અથવા સભ્યોના જૂથો, ધમલકતની વહેંચણી કરવામાાં આવે ત્ યાાં 

અમ ક કેસોમાું 
િેરા, વ્યાજ 
અથિા દુંડ 
ચકૂિિા સુંબુંધી 
ખાસ 
જોર્િાઇઓ. 

પાલ્ય કોટગ  
િરે્રેની 
જિાબદારી. 

સન ૨૦૧૬નો 
૩૧મો. 

સન ૨૦૧૬નો 
૩૧મો. 
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સિુીમાાં, આ અધિધનયમ હઠેળ વેરાપાત્ર વ્યક્તત પાસેથી બાકી હોય, તેવો વેરો, વ્યાજ 
અથવા દાંડ, એવો વેરો, દાંડ અથવા વ્યાજ વહેંચણી પહલેા નક્કી કરવામાાં આવ્યો હોય 
કે ના હોય પરાંત ુચકૂવવાનો બાકી હોય અથવા વહેંચણી પછી નક્કી કરવામાાં આવ્યો 
હોય, તે વેરો, વ્ યાજ અથવા દાંડ, સાંયતુત રીતે અથવા વ્યક્તતગત રીતે ભરવાને 
જવાબદાર રહશેે. 

(૩)  ઇનસોલ્ વન્ સી એન્ ડ બેંકરપ્ સી અધિધનમય, ૨૦૧૬માાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં 
આવી હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ ભરવાને 
જવાબદાર વેરાપાત્ર વ્યક્તત, પેઢી હોય અને પેઢીનુાં ધવસર્જન થાય ત્યારે, ભાગીદાર હોય 
તેવી દરેક વ્યક્તત, ધવસર્જન કરવામાાં આવે ત્ યાાં સિુીમાાં, આ અધિધનયમ હઠેળ પેઢી 
તરફના બાકી વેરા, વ્યાજ અથવા દાંડ, એવો વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ ધવસર્જન પહલેા 
નક્કી કરવામાાં આવ્યો હોય કે ના હોય પરાંત ુચકુવવામાાં બાકી રહી ગયો હોય અથવા 
ધવસર્જન પછી નક્કી કરવામાાં આવ્યો હોય, તે વેરો, વ્ યાજ અથવા દાંડ સાંયકુત રીતે 
અથવા વ્ યટ્રકતગત રીતે ભરવાને જવાબદાર રહશેે. 

(૪) ઇનસોલ્ વન્ સી એન્ ડ બેંકરપ્ સી અધિધનયમ, ૨૦૧૬-માાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં 
આવી હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ ભરવાને 
જવાબદાર વેરાપાત્ર વ્યક્તત,- 

(ક) જે સગીર વતી ગાટ્રડિયન દ્વારા િાંિો ચલાવવામાાં આવતો હોય, તે 
સગીરનો ગાટ્રડિયન હોય; અથવા  

(ખ)  લાભાથી માટે િસ્ટ હઠેળ િાંિો ચલાવનાર વ્યક્તત િસ્ટી હોય, ત્યારે, 
ગાટ્રડિયનશીપ અને િસ્ટને સમાપ્ત કરવામાાં આવે તો, સગીર અથવા 
લાભાથી, ગાટ્રડિયનશીપ અથવા િસ્ટની સમાપ્પ્ત સિુી, વેરાપાત્ર વ્યક્તત 
તરફથી બાકી વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ, એવો વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ 
ગાટ્રડિયનશીપ અથવા િસ્ટની સમાપ્પ્ત પહલેા નક્કી થયો હોય કે ન હોય 
પરાંત ુચકુવવાનો બાકી રહી ગયો હોય અથવા ત્યારબાદ નક્કી કરવામાાં 
આવ્યો હોય, તે (વેરો, વ્ યાજ અથવા દાંડ) ચકુવવાને જવાબદાર રહશેે. 

૯૪.    (૧)  વેરાપાત્ર વ્યક્તત, કોઇ પેઢી, અથવા વ્યક્તતઓનુાં એસોધસએશન અથવા 
ટ્રહન્દુ અધવભતત કુટુાંબની હોય અને આવી પેઢી, એસોધસએશન અથવા કુટુાંબ દ્વારા િાંિો 
બાંિ કરી દેવામાાં આવ્ યો હોય ત્યારે,- 

(ક) એવો િાંિો બાંિ કરવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવે તેવી તારીખ સિુીમાાં એવી 
પેઢી, એસોધસએશન અથવા કુટુાંબ દ્વારા આ અધિધનયમ હઠેળ 

બીજા કેસોમાું 
જિાબદારી. 

સન ૨૦૧૬નો 
૩૧મો. 

સન ૨૦૧૬નો 
૩૧મો. 
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ચકુવવાપાત્ર વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ, જાણે કે એવો િાંિો બાંિ કરવામાાં 
આવ્યો ન હોય, અને 

(ખ)  દરેક વ્યક્તત જે વ્યસાય (િાંિો) આ રીતે બાંિ કયાષના સમયે, આવી 
પેઢીની ભાગીદાર હોય અથવા એસોધસએશન અથવા કુટુાંબની સભ્ય હોય, 
તે (વ્યવસાય) આ રીતે બાંિ કયાષ હોય તેમ છતાાં, નક્કી કરેલા અને 
લાદેલા દાંડની ચકુવણી માટે સાંયતુત અને વ્યક્તતગત રીતે પાત્ર રહશેે 
અને આ વ્યવસાય (િાંિો) આ રીતે બાંિ કયાષ પહલેા અથવા તે પછી જે 
વેરો અને વ્યાજ નક્કી કરવામાાં આવ્યા હોય અથવા દાંડ લાદવામાાં 
આવ્યો હોય તેટલો વેરો અને વ્યાજ અથવા દાંડ, આવી પેઢી, 
એસોધસએશન અથવા કુટુાંબ દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર રહશેે અને દરેક આવી 
વ્યક્તત અથવા ભાગીદાર, અથવા સભ્ય, પોતે વેરાપાત્ર વ્યક્તત હોય તો 
ઉપર જણાવેલી આ અધિધનયમની જોગવાઇઓ, તેટલે અંશે લાગ ુપડશે. 

(૨)  પેઢી અથવા વ્યક્તતઓના એસોધસએશનની રચના કરવામાાં ફેરફાર કરવામાાં 
આવ્યો હોય ત્યારે, પનુ:રચના પહલેા તે પેઢીના ભાગીદારો અથવા એસોધસએશનના 
સભ્યો તરીકે એ ધવદ્યમાન હતા અથવા પનુ:રચના પછી તે તરીકે ધવદ્યમાન હોય ત્યારે, 
તેઓ કલમ ૯૦ની જોગવાઇઓને બાિ આવ્યા ધસવાય, તેની પનુ:રચના પહલેા કોઇપણ 
મદુત માટે એવી પેઢી અથવા એસોધસએશન તરફથી બાકી વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ, 
સાંયકુત રીતે અથવા વ્ યટ્રકતગત રીતે ભરવાને જવાબદાર થશે. 

(૩) પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ વેરાપાત્ર વ્યક્તતને લાગ ુ પડે છે તેટલે સિુી, 
વેરાપાત્ર વ્યક્તત (તે) જેનુાં પેઢી અથવા વ્યક્તતઓના એસોધસએશનનુાં ધવસર્જન થયુાં હોય 
અથવા વેરાપાત્ર વ્યક્તત જે ટ્રહન્દુ અધવભતત કુટુાંબ હોય, તેના દ્વારા કરવામાાં આવતા 
િાંિાના સાંબાંિમાાં ધવભાજનને અસર થઇ હોય અને તદનસુાર િાંિો બાંિ કરવા માટે તે 
પેટા-કલમના સાંદભષમાાં, ધવસર્જન કરવા અથવા ધવભાજનના સાંદભષ તરીકે ગણાશે. 

સ્પષ્ટીકરણ:  આ પ્રકરણના હતેઓુ માટે,-  

(ક)  મયાષટ્રદત જવાબદારી ભાગીદારી અધિધનયમ, ૨૦૦૮ની જોગવાઇઓ 
હઠેળ બનેલી અને રજજસ્ટડષ થયેલી ‘‘મયાષટ્રદત જવાબદારી ભાગીદારી’’ને 
પણ એક પેઢી તરીકે ધવચારણામાાં લઇ શકાશે.  

(ખ)  ‘‘કોટષ ’’ એટલે જજલ્લા કોટષ , હાઇકોટષ  અથવા સવોચ્ય ન્ યાયાલય. 

 

સન ૨૦૦૯નો 
૬ઠો. 
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પ્રકરણ-૧૭ 

અગગ્રમ ચ કાદો 

૯૫. મખુ્ય પ્રકરણમાાં, સાંદભષથી અન્યથા અપે્ષિતત હોય તે ધસવાય, 

(ક)  ‘‘અ્ગ્રમ ચકુાદો’’ એટલે અરજદાર દ્વારા હાથ િરવામાાં આવી રહ્ુાં હોય 
અથવા હાથ િરાવા િાયુું હોય તેવા માલ અથવા સેવા પરૂી પાડવાના 
સાંબાંિમાાં કલમ ૯૭ની પેટા-કલમ (૨)માાં અથવા કલમ ૧૦૦ની પેટા-
કલમ (૧)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ બાબત અંગે અથવા ઉપક્સ્થત થયેલ પ્રશ્ન 
અંગે અરજદાર માટે સત્તામાંડળ અથવા અપીલ સત્તામાંડળે કરવાનો 
ધનણષય. 

(ખ)  ‘‘અપીલ સત્તામાંડળ’’ કલમ ૯૯ હઠેળ રચાયેલ અ્ગ્રમ ચકુાદા માટેનુાં 
અપીલ સત્તામાંડળ. 

(ગ)  ‘‘અરજદાર’’ એટલે આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્ટડષ થયેલ અથવા 
રજજસ્િેશન મેળવવા ઇચ્છતી કોઇપણ વ્યક્તત;  

(ઘ)  ‘‘અરજી’’ એટલે કલમ ૯૭ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ સત્તામાંડળને 
કરવાની અરજી; 

(ચ)  ‘‘સત્તામાંડળ’’ એટલે કલમ ૯૬ હઠેળ રચાયેલ અગ્રીમ ચકુાદા માટેનુાં 
સત્તામાંડળ; 

૯૬. (૧)  સરકાર જાહરેનામાથી અ્ગ્રમ ચકુાદા માટે ગજુરાત અગ્રીમ ચકુાદા 
માટેનુાં સત્તામાંડળ નામે ઓળખાતા સત્તામાંડળની રચના કરશે: 

પરાંત ુસરકાર, કાઉક્ન્સલ (પટ્રરર્દ)ની ભલામણ પરથી રાજ્ય માટે કાયષ કરવા 
માટે અન્ય રાજ્યમાાં આવેલ કોઇપણ સત્તામાંડળને જાહરે કરી શકશે. 

(૨)  સત્તામાંડળ, કેન્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર અનકુ્રમે નીમે તેવા,- 

 (૧)  કેન્રીય વેરા અધિકારીઓમાાંથી એક સભ્ય; અને  

(૨)  રાજ્ય વેરા અધિકારીઓમાાંથી એક સભ્ય; 

 -નુાં બનેલુાં રહશેે.  

(૩)  સભ્યોની લાયકાતો, ધનમણકૂની પિધતઓ અને તેમની સેવાની બોલીઓ અને 
શરતો ઠરાવવામાાં આવે તેવી રહશેે. 

વ્યાખ્યા. 

અગગ્રમ ચ કાદા 
માટે 
સત્તામુંડળની 
રચના. 
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૯૭.  (૧) આ પ્રકરણ હઠેળ અ્ગ્રમ ચકુાદો મેળવવા ઇચ્છતા અરજદારે જે કહવેાતા 
પ્રશ્ન અંગે અગ્રીમ ચકુાદો માગ્યો હોય, તે માટે ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને 
તેવી રીતે અને તેવી ફી સાથે અરજી કરી શકાશે. 

(૨)  આ અધિધનયમ હઠેળ જે પ્રશ્ન અંગે અ્ગ્રમ ચકુાદો માગવામાાં આવ્યો હોય તે 
પ્રશ્નના નીચેના સાંબાંિમાાં રહશેે,- 

 (ક)  કોઇપણ માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના વગીકરણ; 

(ખ) આ અધિધનયમની જોગવાઇઓ હઠેળ બહાર પાડવામાાં આવેલ 
જાહરેનામાને લાગ ુપાડવાનુાં; 

(ગ) માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂા પાડવા માટેનો સમય અને મલૂ્ય 
નક્કી કરાવાનુાં; 

(ઘ)  ચકૂવેલ અથવા ચકૂવેલ હોવાનુાં ગણાશે તેવા ઇનપટુ વેરા શાખાની 
સ્વીકાયષતા; 

(ચ)  કોઇપણ માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને ઉપર વેરો ચકૂવવાની 
જવાબદારી નક્કી કરવાની;  

(છ)  કોઇ માલ અથવા સેવાના અથવા તે બાંનેના સાંબાંિમાાં અરજદારે કોઇ 
ખાસ બાબત કરેલ હોય, તો તે શબ્દપ્રયોગના અથષ મજુબ માલ અથવા 
સેવા અથવા તે બાંનેના પરુવઠામાાં પટ્રરણમે છે કે કેમ; 

(જ) અરજી રજજસ્ ટડષ કરાવવી આવશ્ યક છે કે કેમ; 

૯૮. (૧)  અરજદારની અરજી મળ્યે, સત્તામાંડળ તેની કોપી (નકલ) સાંબાંધિત 
અધિકારીને મોકલાવશે અને જરૂર જણાય તો, સાંબાંધિત રેકડષ પરુૂ પાડવા માટે તે 
(અરજદાર)ને બોલાવી શકશે: 

પરાંત ુકોઇપણ કેસમાાં, સત્તામાંડળ દ્વારા કોઇપણ રેકડષ માંગાવવામાાં આવ્યુાં હોય 
ત્યારે, એવુાં રેકડષ શક્ય હોય તેટલુાં જલ્દી સાંબાંધિત અધિકારીને પરત કરવુાં જોઇશે. 

(૨) સત્તામાંડળ, અરજદારની અરજી અને માંગાવેલ રેકડષની તપાસ કયાષ પછી અને 
અરજદાર અથવા તેના અધિકૃત પ્રધતધનધિ અને સાંબાંધિત અધિકારી અથવા તેના 
સાંબાંધિત પ્રધતધનધિને સાાંભળ્યા બાદ હુકમથી અરજી ગ્રાહ્ય રાખી શકશે અથવા નકારી 
શકશે: 

અગગ્રમ ચ કાદા 
માટેની અરજી. 

અરજી મળ્યે 
કરિાની 
કાયગરીવત. 
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પરાંત ુસત્તામાંડળ અરજીમાાં ઊભો કરવામાાં આવેલો પ્રશ્ન પહલેેથી જ અધન્ણિત 
હોય અથવા આ અધિધનયમની કોઇપણ જોગવાઇઓ હઠેળ અરજદારના ટ્રકસ્સામાાં 
કોઇપણ કાયષવાહીમાાં ધનણષય લેવાય ગયો હોય ત્યારે, અરજીને ગ્રાહ્ય રાખી શકશે નટ્રહ: 

વધમુાાં, આ પેટા-કલમ હઠેળ અરજી નામાંજૂર કરી શકાશે નટ્રહ, ધસવાય કે 
અરજદારને સનુાવણીની તક આપવામાાં આવી હોય: 

વળી, અરજી નામાંજૂર કરવામાાં આવી હોય ત્યારે, એવી નામાંજૂરી માટેના કારણો 
હુકમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવા જોઇશે. 

(૩) પેટા-કલમ (૨) હઠેળ કરેલ દરેક હુકમની નકલ અરજદારને અને સાંબાંધિત 
અધિકારીને મોકલવી જોઇશે. 

(૪) પેટા-કલમ (૨) હઠેળ અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવી હોય ત્યારે, અરજદાર દ્વારા 
તેની (સત્તામાંડળ) સમષિત મકુવામાાં આવે તેવી, અથવા સત્તામાંડળ દ્વારા મેળવવામાાં 
આવે તેવી વધ ુમહત્વની હકીકત (મટીરીયલ્સ) અને અરજદારને અથવા તેના અધિકૃત 
પ્રધતધનધિ તેમજ સાંબાંધિત અધિકારી અથવા તેના અધિકૃત પ્રધતધનધિને સનુાવણીની 
વાજબી તક આપ્યા પછી, અરજીમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવેલ પ્રશ્ન અંગે પોતાનો અગ્રીમ 
ચકુાદો સાંભળાવી શકશે. 

(૫)  જે કોઇપણ પ્રશ્ન અંગે અગ્રીમ ચકૂાદો આપવામાાં આવે તે અંગે, સત્તામાંડળના 
સભ્યોમાાં મતભેદ હોય ત્યારે, તેઓ જે મદુ્દા અંગે મતભેદ હોય તે કહશેે અને એવા પ્રશ્ન 
અંગે સનુાવણી અને ધનણષય માટે અપીલ સત્તાધિકારીને પછૂાણ કરી શકશે. 

(૬)  સત્તાધિકારી, અરજી મળ્યાની તારીખથી નેવ ુ ટ્રદવસની અંદર લે્ખતમાાં અગ્રીમ 
ચકુાદો સાંભળાવશે. 

(૭) સત્તામાંડળ દ્વારા સાંભળાવવામાાં (આપવામાાં) આવેલ અગ્રીમ ચકુાદાની નકલ 
ઉપર, એવા ધનણષય (ચકુાદો) બાદ સભ્યો દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલી અને ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી રીતે પ્રમા્ણત કરેલી નકલ અરજદારને, સાંબાંધિત અધિકારીને અને હકુમત 
િરાવતા અધિકારીને મોકલવી જોઇશે. 
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૯૯.  સરકાર, જાહરેનામાથી, અ્ગ્રમ ચકુાદો આપતા સત્તામાંડળ દ્વારા સાંભળાવવામાાં 
આવેલ ચકુાદા સામે અપીલની સનુાવણી માટે માલ અને એવા વેરા માટેના અ્ગ્રમ 
ચકુાદા માટે અપીલ સત્તામાંડળ, ગજુરાત રાજ્ય તરીકે ઓળખાતા સત્તામાંડળની રચના 
કરશે: 

(૧) બોડષ દ્વારા મકુરર કરવામાાં આવેલ કેન્રીય વેરા મખુ્ય કધમશનર; અને 

 (૨) રાજ્ય વેરા કધમશનર. 

 પરાંત ુસરકાર,  કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી રાજ્યમાાં અપીલ સત્તામાંડળ તરીકે 
કાયષ કરવા બીજા રાજ્યમાાં અથવા સાંઘ પ્રદેશમાાં આવેલ કોઇપણ અપીલ સત્તામાંડળની 
જાહરેાત કરી શકશે. 

૧૦૦.  (૧) કલમ ૯૮ની પેટા-કલમ (૪) હઠેળ સાંભળાવવામાાં આવેલ કોઇપણ અ્ગ્રમ 
ચકુાદાથી નારાજ થયેલ સાંબાંધિત અધિકારી, હકમૂત િરાવતા અધિકારી અથવા 
અરજદાર અપીલ સત્તામાંડળને અપીલ કરશે. 

(૨) આ કલમ હઠેળની દરેક અપીલ, જે તારીખે અ્ગ્રમ ચકુાદો આપવામાાં આવ્યો હોય 
તેની ધવરુિ કરવાની અપીલ અંગે સાંબાંધિત અધિકારી, હકમૂત િરાવતા અધિકારી અને 
અરજદારને જાણ કરવામાાં આવે તે તારીખથી ત્રીસ ટ્રદવસની મદુતની અંદર ફાઇલ 
કરવી જોઇશે: 

 પરાંત ુઅપીલ અધિકારીને એવી ખાતરી થાય કે અપીલ કરનારને ત્રીસ ટ્રદવસની 
સદરહુ મદુતની અંદર અપીલ કરવામાાં પરૂતા કારણોસર અટકાવવામાાં આવ્યો હોય, તો 
ત્રીસ ટ્રદવસથી વધ ુનટ્રહ તેટલી વધ ુમદુતની અંદર તે રજૂ કરવાની પરવાનગી આપી 
શકશે. 

(૩) આ કલમ હઠેળ દરેક અપીલ ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં હોવી જોઇશે, 
ઠરાવવામાાં આવે તેટલી ફી જોડેલી હોવી જોઇશે અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે તેની 
ખરાઇ કરેલી હોવી જોઇશે. 

૧૦૧. (૧) અપીલ સત્તામાંડળ, પષિતકારોને અપીલ કરવા અથવા સનુાવણીની તક 
આપ્યા પછી, પોતાને યોગ્ય લાગે તેમ, કરવામાાં આવેલ અપીલ સામેનો ધનણષય અને 
આપવામાાં આવેલ ચકુાદાને બહાલી આપતો અથવા તેમાાં ફેરફાર કરતો એવો હુકમ 
પસાર કરી શકશે. 

અગગ્રમ ચ કાદો 
(વનણગય) આપિા 
માટે એપેલેટ 
(અપીલ) 
સત્તામુંડળની 
રચના. 

અપીલ 
સત્તામુંડળને 
કરિાની  
અપીલ.  

અપીલ 
સત્તામુંડળનો 
હ કમ. 
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(૨)  પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલ હુકમ, કલમ ૧૦૦ હઠેળ અપીલની તારીખથી, 
અથવા કલમ ૯૮ની પેટા-કલમ (૫) હઠેળના સાંદભષથી, નેવ ુ ટ્રદવસની મદુતની અંદર 
કરી શકશે. 

(૩)  અપીલ અથવા સાંદભષમાાં ઉલ્લેખેલ કોઇ મદુ્દો અથવા મદુ્દાઓ અંગે અપીલ 
સત્તામાંડળમાાં મતભેદ હોય ત્યારે, અપીલ અથવા સાંદભષ હઠેળના પ્રશ્નના સાંબાંિમાાં કોઇ 
અગ્રીમ ચકુાદો આપી શકાશે નટ્રહ એવુાં માની લેવામાાં આવશે. 

(૪)  અપીલ સત્તામાંડળ દ્વારા જાહરે કરવામાાં આવેલ અગ્રીમ ચકુાદાની નકલ, સભ્યો 
દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલી અથવા ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે પ્રમા્ણત કરેલી નકલ, 
એવા ધનણષયની જાહરેાત પછી અરજદાર, સાંબાંધિત અધિકારી, હકમૂત િરાવતા 
અધિકારી અને સત્તામાંડળને મોકલવી જોઇશે. 

 ૧૦૨.  સત્તામાંડળ અથવા અપીલ સત્તામાંડળ, રેકડષમાાં અંટ્રકત થયેલ દેખાઇ આવતી 
કોઇપણ ભલૂ, જો એવી ભલૂ સત્તામાંડળ અથવા અપીલ સત્તામાંડળને સ્વયાં ધ્યાન પર 
આવી હોય અથવા સાંબાંધિત અધિકારી, હકમૂત િરાવતા અધિકારી અથવા અરજદાર 
અથવા અપીલ કરનાર દ્વારા હુકમ થયાની તારીખથી છ મટ્રહનાની અંદર ધ્યાન પર 
લાવવામાાં આવી હોય, તો તે સિુારવા માટે, કલમ ૯૮ અથવા કલમ ૧૦૧ હઠેળ પોતે 
કરેલો કોઇપણ હુકમ સિુારી શકશે. 

 પરાંત ુ વેરા જવાબદારીનો વિારો અથવા ગ્રાહ્ય ઇનપટુ વેરા શાખની રકમના 
ઘટાડાને લગતા કરેલ કોઇ સિુારાનો અમલ કરવો જોઇશે નટ્રહ, ધસવાય કે અરજદાર 
અથવા અપીલ કરનારને સનુાવણીની તક આપવામાાં આવી હોય. 

૧૦૩. (૧) આ પ્રકરણ હઠેળ સત્તામાંડળ અથવા અપીલ સત્તામાંડળ દ્વારા સાંભળાવવામાાં 
આવેલ અ્ગ્રમ ચકુાદો ફકત,- 

(ક)  કલમ ૯૭ના પેટા-કલમ (૨)માાં ઉલ્લેખેલ કોઇપણ બાબતના સાંબાંિમાાં, 
જે અરજદાર દ્વારા માગવામાાં આવ્યો હોય, તે અરજદારને,  

(ખ)  અરજદારના સાંબાંિમાાં સાંબાંધિત અધિકારી અથવા હકમૂત િરાવતા 
અધિકારીને જ બાંિનકતાષ રહશેે. 

(૨)  પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલ અગ્રીમ ચકુાદો બાંિનકતાષ રહશેે, ધસવાય કે મળૂ 
અગ્રીમ ચકુાદાના સમથષનમાાં કોઇ કાયદા, હકીકત અથવા સાંજોગોમાાં ફેરફાર કરવામાાં 
આવ્યો હોય. 

અગગ્રમ ચ કાદા 
સ ધારિા 
બાબત. 

અગગ્રમ 
ચ કાદો લાગ  
પાડિા 
બાબત. 
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૧૦૪.  (૧) સત્તામાંડળ અથવા અપીલ સત્તામાંડળને એમ જણાય કે કલમ ૯૮ની પેટા-
કલમ (૪) હઠેળ અથવા કલમ ૧૦૧ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ તેના (સત્તામાંડળ અથવા 
અપીલ સત્તામાંડળ દ્વારા) આપવામાાં આવેલ અ્ગ્રમ ચકુાદો, અરજદાર અથવા અપીલ 
કરનાર દ્વારા કપટથી અથવા મહત્વની હકીકત છુપાવીને અથવા ખોટી રજૂઆત કરીને 
મેળવવામાાં આવ્યો હોય ત્યારે, તે હુકમથી એવા ચકુાદાને પ્રારાંભથી જ રદબાતલ તરીકે 
જાહરે કરી શકશે અને તેમ થયે આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની 
તમામ જોગવાઇઓ જાણે કે એવો અ્ગ્રમ ચકૂાદો ક્યારેય આપવામાાં આવ્યો ન હતો તેમ 
અરજદારને લાગ ુપડશે.  

 પરાંત ુઅરજદારને અથવા અપીલ કરનારને સનુાવણીની તક આપવામાાં આવી 
હોય તે ધસવાય, આ પેટા-કલમ હઠેળ કોઇ હુકમ કરી શકાશે નટ્રહ. 

સ્પષ્ટીકરણ:- કલમ ૭૩ની પેટા-કલમો (૨) અને (૧૦) અથવા કલમ ૭૪ની પેટા-કલમ 
(૨) અને (૧૦)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ મદુતની ગણતરી કરતી વખતે, એવા અગ્રીમ ચકુાદાની 
તારીખથી શરૂ થતી મદુત અને આ પેટા-કલમ હઠેળના હુકમની તારીખથી પરૂી થતી 
મદુત બાકાત કરવી જોઇશે. 

(૨)  પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કરેલ હુકમની નકલ અરજદાર, સાંબાંધિત અધિકારી અથવા 
હકમૂત િરાવતા અધિકારીને મોકલવી જોઇશે. 

૧૦૫.  (૧) સત્તામાંડળ અથવા અપીલ સત્તામાંડળને પોતાની સત્તા વાપરવાના હતે ુમાટે 
નીચે સાંબાંિી; 

(ક)  શોિ કરવાની અને તપાસણી કરવા; 

(ખ)  કોઇપણ વ્યક્તતને હાજર રાખવાની તેની સોગાંદ પર જુબાની લેવા; 

(ગ)  કધમશનો કાઢવાની અને ટ્રહસાબોના ચોપડા અને અન્ય રેકડષ રજૂ કરવા 
ફરજ પાડવા માટે, દીવાની કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૦૮ હઠેળ દીવાની 
કોટષની તમામ સત્તા રહશેે. 

(૨) સત્તામાંડળ અથવા અપીલ સત્તામાંડળ, કલમ ૧૯૫ના હતેઓુ માટેની દીવાની કોટષ 
તરીકે ગણાશે પણ ફોજદારી કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૭૩ના પ્રકરણ-૨૬ના હતે ુ માટે 
ગણાશે નટ્રહ અને સતામાંડળ અથવા અપીલ સત્તામાંડળ સમષિતની દરેક કાયષવાહી કલમો 
૧૯૩ અને ૨૨૮ના અથષ મજુબ અને ભારતના ફોજદારી અધિધનયમની કલમ ૧૯૬ના હતે ુ
માટેની ન્યાધયક કાયષવાહી હોવાની ગણાશે.  

 

અમ ક 
સુંજોર્ોમાું 
અગગ્રમ 
ચ કાદાને 
રદબાતલ 
ર્ણિા બાબત. 
 

સત્તામુંડળ અને 
અપીલ 
સત્તામુંડળની 
સત્તા. 

 

સન ૧૯૦૮નો 
૫મો. 

સન ૧૯૦૮નો 
૫મો. 
સન ૧૯૭૪નો 
૨જો. 

સન ૧૮૬૦નો 
૪૫મો. 
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૧૦૬.  સત્તામાંડળ અથવા અપીલ સત્તામાંડળને, આ પ્રકરણની જોગવાઇઓને અિીન 
રહીને, પોતાની કાયષરીધતનુાં ધનયમન કરવાની સત્તા રહશેે. 

પ્રકરણ-૧૮ 

અપીલ અને ફેરતપાસ 

૧૦૭. (૧) આ અધિધનયમ અથવા ન્યાય ધનણષય કરતા સત્તામાંડળ દ્વારા કેન્રીય માલ 
અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ કરેલા કોઇ ધનણષય અથવા હુકમથી નારાજ થયેલી 
કોઇપણ વ્યક્તત, જે તારીખથી સદરહુ ધનણષય અથવા હુકમ અંગેની જાણ એવી વ્યક્તતને 
કરવામાાં આવે તે તારીખથી ત્રણ મટ્રહનાની અંદર ઠરાવવામાાં આવે તેવા અપીલ 
સત્તામાંડળને અપીલ કરી શકશે. 

(૨) કધમશનર, સદરહુ ધનણષય અથવા હુકમની કાયદેસરતા અથવા ઔ્ચત્ય અંગે 
પોતાને ખાતરી કરાવાના હતે ુ માટે આપમેળે અથવા કેન્રીય વેરા કધમશનર તરફથી 
કરવામાાં આવેલી ધવનાંતી પરથી આ અધિધનયમ હઠેળ અથવા કેન્રીય માલ અને સેવા 
વેરા અધિધનયમ હઠેળ ન્યાય ધનણષય કરનાર સત્તામાંડળે જે કોઇપણ કાયષવાહીના રેકડષના 
આિારે કોઇ ધનણષય અથવા હુકમ કયો હોય તે કોઇપણ કાયષવાહીનુાં રેકડષ માંગાવી શકશે 
અને તેની તપાસ કરી શકશે અને કધમશનર િારા પોતાના હુકમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં 
આવે તેવા સદરહુ ધનણષય અથવા હુકમમાાંથી ઊભા થતા એવા મદુ્દાના ધનકાલ માટે 
સદરહુ ધનણષય અથવા હુકમની જાણ થયાની તારીખથી છ મટ્રહનાની અંદર અપીલ 
સત્તામાંડળને લાગ ુ પાડવા માટે પોતાના તાબાના કોઇપણ અધિકારીને આદેશ કરી 
શકશે. 

(૩)   પેટા-કલમ (૨) હઠેળના હુકમ અનસુાર અધિકૃત કરેલ અધિકારી અપીલ 
સત્તામાંડળને અરજી કરે ત્યારે, એવી અરજીની અપીલ સત્તામાંડળ િારા તજવીજ 
કરવામાાં આવશે, જાણે કે તે ન્યાય ધનણષય કરતા સત્તામાંડળના ધનણષય અથવા હુકમની 
ધવરુિની અપીલ હોય અને એવો અધિકૃત અધિકારી અપીલ કરનાર હોય અને અપીલને 
લગતી આ અધિધનયમની જોગવઇઓ એવી અરજીને લાગ ુપડશે. 

(૪)   અપીલ સત્તામાંડળ, પોતાને ખાતરી થાય કે અપીલ કરનારને ત્રણ મહીના 
અથવા યથાપ્રસાંગ છ મહીનાની ઉપયુષતત મદુતની અંદર અપીલ રજૂ કરવામાાં પરૂતા 
કારણસર અટકાવવામાાં આવ્યો હોય તો, તેને (અપીલ કરનારને) એક મટ્રહનાથી વધ ુ
મદુતની અંદર અપીલ રજૂ કરવા દેવાની પરવાનગી આપી શકાશે.  

સત્તામુંડળ અને 
અપીલ 
સત્તામુંડળની 
કાયગરીવત. 

અપીલ 
સત્તામુંડળને 
અપીલ કરિા 
બાબત. 
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(૫) આ કલમ હઠેળની દરેક અપીલ ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં હોવી જોઇશે 
અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે તેની ખરાઇ કરેલી હોવી જોઇશે. 

(૬) અપીલ કરનારે- 

 (ક) વાદગ્રસ્ત હુકમમાાંથી ઊભા થતા વેરા, વ્યાજ, દાંડ, ફી અને ધશષિતાની 
રકમના પોતે કબલૂ કયાષ હોય તેવા ભાગની સાંપણૂષ રકમની, અને 

 (ખ) જેના સાંબાંિમાાં અપીલ દાખલ કરવામાાં આવી હોય તેવા સદરહુ 
હુકમમાાંથી ઊભા થતા ધવવાદગ્રસ્ત વેરાની બાકી રહતેી રકમના દસ ટકા જેટલી 
રકમની, 

 -ચકૂવણી કરી હોય તે ધસવાય, પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કોઇ અપીલ દાખલ કરી 
શકાશે નટ્રહ. 

(૭) અપીલ કરનારે પેટા-કલમ (૬) હઠેળ રકમની ચકૂવણી કરી હોય ત્યારે, બાકી 
રકમ(બેલેન્સ) માટે વસલુાતની કાયષવાહી સ્થ્ગત કરી હોવાનુાં ગણાશે. 

(૮) અપીલ સત્તામાંડળ અપીલ કરનારને સનુાવણીની તક આપશે. 

(૯) અપીલ સત્તામાંડળ, પષિતકારો અપીલની સનુાવણીના કોઇપણ તબકે્ક પરૂતા 
કારણો બતાવે તો, પષિતકારો અથવા તેમનામાાંથી કોઇપણને સમય આપી શકશે અને 
લે્ખતમાાં કારણોની નોંિ કરીને, અપીલની સનુાવણી મલુતવી રાખી શકશે: 

 પરાંત ુઅપીલની સનુાવણી દરધમયાન પષિતકારને વધમુાાં વધ ુત્રણ વખત, એવી 
અપીલની સનુાવણી મલુતવી રાખવાનો સમય આપી શકશે.  

(૧૦) જો તેને(અપીલ અધિકારી) ખાતરી થાય કે અપીલના કારણો(આિારો)માાંથી તે 
કારણો(આિારો)નો કાયષલોપ (ભલૂ) જાણીબઝૂીને અથવા ગેરવાજબી રીતે કરવામાાં 
આવી હોય તો, અપીલ સત્તામાંડળ, અપીલ કરનારને અપીલના કારણો(આિારો) 
ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ ન હોય તેવી અપીલના કોઇપણ કારણો(આિારો) ઉમેરવાની પરવાનગી 
આપી શકશે.  

(૧૧) અપીલ સત્તામાંડળ જરૂરી જણાય તેવી વધ ુતપાસ કયાષ પછી, પોતાને ન્યાયી 
અને વાજબી લાગે તેમ, ધનણષય અથવા હુકમ સામે થયેલ અપીલ અંગે ધનણષય અથવા 
હુકમને બહાલી આપતો, ફેરફાર કરતો અથવા તેને રદ કરતો એવો હુકમ કરી શકશે 
પણ જેણે(ન્યાય ધનણષય કરનાર સત્તામાંડળે) તે સદરહુ ધનણષય અથવા હુકમ કયો હોય 
તેને આ કેસ (બાબત) પાછો મોકલવો જોઇશે નટ્રહ: 
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 પરાંત ુ અપીલ કરનારને સ ૂ્ચત હુકમ સામે કારણ દશાષવવાની વાજબી તક 
આપવામાાં આવી હોય તે ધસવાય, વધ ુ ટ્રકિંમતના માલની જપ્તી અથવા જપ્ત કરવાને 
બદલે કોઇ ફી અથવા દાંડ વિારતો અથવા રીફાંડ અથવા ઇનપટુ વેરા શાખ ઘટાડતો 
કોઇ હુકમ કરી શકાશે નટ્રહ: 

 વધમુાાં, અપીલ સત્તામાંડળનો એવો અ્ભપ્રાય હોય કે કોઇ વેરો ચકૂવવામાાં 
આવ્યો ન હોય અથવા ઓછો ચકૂવવામાાં આવ્યો હોય અથવા ભલૂથી રીફાંડ કરવામાાં 
આવ્યો હોય ત્યારે અથવા ઇનપટુ વેરા શાખ ખોટી રીતે પ્રાપ્ત કરવામાાં આવી હોય 
અથવા ઉપયોગ કરવામાાં આવી હોય ત્યારે, એવો વેરો અથવા ઇનપટુ વેરા શાખ 
ચકૂવવા માટે અરજદારને ફરમાવતો કોઇ હુકમ કરી શકાશે નટ્રહ, ધસવાય કે અરજદારને 
સ ૂ્ચત હુકમ સામે કારણ દશાષવતી નોટ્રટસ આપવામાાં આવી હોય અને કલમ ૭૩ અથવા 
કલમ ૭૪ હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવેલ સમય મયાષદાની અંદર હુકમ કરવામાાં આવ્યો 
હોય. 

(૧૨) અપીલનો ધનકાલ કરતા અપીલ સત્તામાંડળનો હુકમ લે્ખતમાાં હોવો જોઇશે 
તેમજ અપીલનો ધનકાલ કરવા માટેના મદુ્દાઓ, તેની ઉપરના ધનણષય અને એવા ધનણષય 
માટેના કારણો જણાવવા જોઇશે. 

(૧૩) અપીલ સત્તામાંડળ, તેમ કરવાનુાં શક્ય હોય ત્યારે, જે તારીખે તે(અપીલ) ફાઇલ 
કરવામાાં આવી હોય તે તારીખથી એક મટ્રહનાની મદુતની અંદર દરેક અપીલની 
સનુાવણી કરીને ધનણષય કરવો જોઇશે: 

  પરાંત ુ કરવામાાં આવેલ હુકમને કોટષ  અથવા િીબ્યનુલના હુકમથી સ્થ્ગત 
(મલુતવી) રાખવામાાં આવે ત્યારે, સ્થ્ગત કરવામાાં આવેલી એવી મદુતને, એક વર્ષની 
મદુતની ગણતરી કરવામાાંથી બાકાત રાખવી જોઇશે. 

(૧૪) અપીલનો ધનકાલ થયે, અપીલ સત્તામાંડળ, તેણે કરેલા હુકમા અંગેની જાણ, 
અપીલ કરનારને,પ્રધતવાદીને અને ન્યાયધનણષય કરતા સત્તામાંડળને કરવી જોઇશે. 

(૧૫) અપીલ સત્તામાંડળ િારા કરવામાાં આવેલ હુકમની નકલ, કધમશનરને અથવા આ 
અથે તેણે મકુરર કરેલા સત્તાધિકારીને અને કેન્રીય વેરાની હકમૂત િરાવતા કધમશનરને 
અથવા આ અંગે તેણે મકુરર કરેલા સત્તાધિકારીને પણ મોકલવી જોઇશે. 

(૧૬)   આ કલમ હઠેળ કરેલ દરેક હુકમ, કલમ ૧૦૮ અથવા કલમ ૧૧૩ અથવા કલમ 
૧૧૮ની જોગવાઇઓને અિીન આખરી ગણાશે અને તે પષિતકારોને બાંિનકતાષ રહશેે. 
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૧૦૮.   (૧) કલમ ૧૨૧ અને તે હઠેળ કરેલા કોઇપણ ધનયમોની જોગવાઇઓને અિીન 
રહીને, ફેરતપાસ, સત્તામાંડળ, આપમેળે અથવા તેને મળેલી માટ્રહતી પરથી અથવા 
કેન્રીય વેરા કધમશનર તરફથી થયેલી ધવનાંતી પરથી, કોઇ કાયષવાહીનુાં રેકડષ માંગાવીને 
તપાસી શકશે અને તેને એવુાં જણાય કે તેના કોઇ તાબાના અધિકારી િારા આ 
અધિધનયમ હઠેળ અથવા કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ કરેલો કોઇ 
ધનણષય અથવા હુકમ ભલૂભરેલો હોય જે મહસેલૂી ટ્રહતોને લાગે વળગે તેટલે સિુી, 
પ્રધતકળૂ હોય તેમજ કાયદા ધવરુિનો અને ગેરવાજબી હોય અથવા ચોક્કસ મહત્વની 
હકીકતોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવી ના હોય, પછી તે તે ચોક્કસ મહત્વની હકીકત સદરહ ુ
હુકમ કરવાના સમયે ઉપલબ્િ કરાવવામાાં આવી હોય કે ન હોય અથવા ભારતના 
કોમ્પ્િોલર અને ઓડીટર જનરલ િારા ધનટ્રરષિતણના પટ્રરણામરૂપ હોય, તો તે, જરૂર 
જણાય તો, એવી મદુત માટે, પોતાને યોગ્ય લાગે તેમ એવા ધનણષય અથવા હુકમના 
અમલને સ્થ્ગત કરી શકશે અને સાંબાંધિત વ્યક્તતને સનુાવણીની વાજબી તક આપ્યા 
પછી અને જરૂરી જણાય તેવી વધ ુપછૂપરછ કયાષ પછી પોતાને ન્યાયી અને વાજબી 
લાગે તેમ, સદરહુ ધનણષય અથવા હુકમમાાં વિારા કરતો, અથવા તેમાાં ફેરફાર કરતો 
અથવા તેને રદ કરતો સટ્રહતનો એવો હુકમ કરી શકશે. 

(૨)     ફેરતપાસ કરતા સત્તામાંડળ, પેટા-કલમ (૧) હઠેળની કોઇપણ સત્તા વાપરી 
શકશે નટ્રહ, જો 

 (ક) કલમ ૧૦૭ અથવા કલમ ૧૧૨ અથવા કલમ ૧૧૭ અથવા કલમ ૧૧૮ 
હઠેળની અપીલને અિીન રહીને હુકમ કરવામાાં આવ્યો હોય; અથવા 

 (ખ) કલમ ૧૦૭ની પેટા-કલમ (૨) હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી મદુત સમાપ્ત થઇ 
ના હોય અથવા સિુારો કરવાનો ધનણષય અથવા હુકમ કયાષ પછી ત્રણ 
વર્ષ કરતાાં વધ ુમદુત પરુી થઇ હોય; અથવા   

 (ગ) શરૂઆતના તબકે્ક, આ કલમ હઠેળ ફેરતપાસ માટેના હુકમને અગાઉથી 
જ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવ્યો હોય; અથવા 

 (ઘ) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ સત્તા વાપરવા માટે હુકમ કરવામાાં આવ્યો હોય, 
તો, 

   પરાંત ુ ફેરતપાસ સત્તામાંડળ, એવી અપીલમાાં હુકમની તારીખથી 
એક વર્ષની મદુત પરૂી થયા પહલેાાં અથવા તે પેટા-કલમના ખાંડ (ખ)માાં 
ઉલ્લેખેલ ત્રણ વર્ષની મદુત પરૂી થયા પહલેાાં, આ બેમાાંથી જે પછીનુાં 
હોય તે અંગે, જે કોઇ મદુ્દો, પેટા-કલમ (૨)ના ખાંડ (ક)માાં ઉલ્લેખેલ 

ફેરતપાસ 
સત્તામુંડળની 
સત્તા   
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અપીલમાાં ઉભો કરવામાાં આવ્યો ન હોય અને ધનણષય કરવામાાં આવ્યો ન 
હોય તે મદુ્દા અંગે પેટા-કલમ (૧) હઠેળ હુકમ કરી શકશે. 

(૩) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ફેરતપાસમાાં કરેલ દરેક હુકમ કલમ ૧૧૩ અથવા કલમ 
૧૧૭ અથવા કલમ ૧૧૮ની જોગવાઇઓને અિીન આખરી ગણાશે અને પષિતકારોને 
બાંિનકતાષ રહશેે. 

(૪) જે મદુ્દો, સદરહુ ધનણષય અથવા હુકમમાાં સમાધવષ્ટ હોય તે મદુ્દા અંગે અપીલ 
ટ્રિબ્યનુલે અથવા હાઇકોટે કોઇ બીજી કાયષવાહીમાાં તેનો ધનણષય આપ્યો હોય અને અપીલ 
ટ્રિબ્યનુલ અને હાઇકોટષના એવા ધનણષયની સામે હાઇકોટષ  અથવા સપુ્રીમ કોટષ  સવોચ્ ચ 
ન્ યાયાલયમાાં અપીલ અધન્ણિત હોય તો, અપીલ ટ્રિબ્યનુલના ધનણષયની તારીખ અને 
હાઇકોટષના ધનણષયની તારીખ અથવા સપુ્રીમ કોટષ (સવોચ્ચ ન્યાયાલય)ના ધનણષયની 
તારીખ વચ્ચે પસાર થયેલી મદુત(સમય)ને આ કલમ હઠેળ નોટ્રટસ કાઢીને ફેરતપાસ 
માટેની કાયષવાહી શરુ કરી દેવામાાં આવી હોય, ત્યારે, પેટા-કલમ (૨)ના ખાંડ (ખ)માાં 
ઉલ્લેખેલ મયાષદાની મદુતની ગણતરી કરવામાાંથી બાકાત રાખવામાાં આવશે. 

(૫) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કરેલા હુકમને કોટષ  અથવા અપીલ ટ્રિબ્યનુલના હુકમથી 
સ્થ્ગત કરવામાાં આવ્યો હોય ત્યારે, એવી રીતે સ્થ્ગત કરેલા હુકમની મદુતને, પેટા-
કલમ (૨)ના ખાંડ (ખ)માાં ઉલ્લેખેલ મયાષદાની મદુતને (મદુત મયાષદા) ગણતરી 
કરવામાાંથી બાકાત રાખવી જોઇશે.  

(૬) આ કલમના હતે ુમાટે,- 

 (૧) ‘‘રેકડષ’’ એ શબ્ દપ્રયોગમાાં ફેરતપાસ સત્તામાંડળ િારા તપાસવાના સમયે 
ઉપલબ્િ (રેકડષ) સટ્રહત આ અધિધનયમ હઠેળની કોઇપણ કાયષવાહીને લગતા 
તમામ રેકડષનો સમાવેશ થશે. 

 (૨) “ધનણષય” એ શબ્ દપ્રયોગમાાં ફેરતપાસ સત્તાધિકારી કરતા નીચલા 
દરજ્જાના કોઇપણ અધિકારીએ આપેલ માટ્રહતીનો સમાવેશ થશે.  

૧૦૯. (૧)  આ પ્રકરણની જોગવાઇઓને અિીન રહીને, કેન્ રીય માલ અને વેરા 
અધિધનયમ હઠેળ રચાયેલ માલ અને સેવા વેરા ટ્રિબ્ યનુલ, આ અધિધનયમ હઠેળ 
અપીલ સત્તામાંડળ અથવા ફેરતપાસ સત્તામાંડળ િારા કરવામાાં આવેલ હુકમની સામે  
સનુાવણી માટે અપીલની ટ્રિબ્યનુલ ગણાશે. 

અપીલ 
કરબ્ય નલ અને 
તેની બેન્દ્ચ. 
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(૨) રાજ્યમાાં આવેલ રાજ્યની બેન્ચ અને ષેિતધત્રય બેન્ચની રચના અને તેની હકમૂત, 
કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૦૯ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો 
અનસુારની રહશેે.  

૧૧૦. રાજ્ય બેન્ચ અને ધવસ્ તાર (એટ્રરયા) બેન્ચના પ્રમખુ અને સભ્યોની લાયકાત, 
તેમની ધનમણકૂ, પગાર અને ભથ્થાાં, હોદ્દાની મદુત, રાજીનામ,ુ રુખસદ, કેન્રીય માલ 
અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૧૦ની જોગવાઇ અનસુાર રહશેે.        

    

 
  

૧૧૧. (૧)  અપીલ ટ્રિબ્યનુલ પોતાની સમષિતની કોઇપણ કાયષવાહી અથવા પોતાની 
સમષિતની અપીલનો ધનકાલ કરતી વખતે દીવાની કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૦૮માાં ધનયત 
કરેલી કાયષરીધતને બાંિનકતાષ રહશેે નટ્રહ પરાંત ુ કુદરતી ન્યાયનીધસધ્િાાંત દ્વારા અને આ 
અધિધનયમની અને તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની અન્ય જોગવાઇઓને અિીન રહીને, 
માગષદશષન મેળવશે અને અપીલ ટ્રિબ્યનુલને પોતાની કાયષરીધતનુાં ધનયમન કરવાની 
સત્તા રહશેે.  

(૨) અપીલ ટ્રિબ્યનુલને, આ અધિધનયમ હઠેળ પોતાના કાયો બજાવવાના હતેઓુ 
માટે, નીચેની બાબતના સાંબાંિના દાવાની ઇન્સાફી કાયષવાહી કરતી વખતે દીવાની 
કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૦૮ હઠેળ દીવાની કોટષમાાં ધનટ્રહત થયેલી હોય તેવી જ સત્તા 
રહશેે:- 

(ક) કોઇપણ વ્યક્તતને બોલાવવાની અને હાજર રખાવવાની અને તેની 
સોગાંદ ઉપર જુબાની લેવાની;  

(ખ) દસ્તાવેજો મેળવવા (શોિવા) અને તે રજૂ કરવા ફરમાવવ;ુ  

(ગ) સોગાંદનામા પર પરુાવો મેળવવાની;  

(િ) ભારતના પરુાવા અધિધનયમ, ૧૮૭૨ ની કલમો ૧૨૩ અને ૧૨૪ની 
જોગવાઇઓને અિીન રહીને, કોઇપણ કચેરીમાાંથી કોઇપણ જાહરે રેકડષ 
અથવા દસ્તાવેજ અથવા એવા રેકડષ અથવા દસ્તાવેજની નકલ 
માાંગવાની;  

(ચ) સાષિતીઓ અથવા દસ્તાવેજો તપાસવા માટે કમીશનો કાઢવાની;  

અપીલ 
કરબ્ય નલના 
પ્રમ ખ અને 
સભ્યો, તેમની 
લાયકાત, 
વનમણકૂ, સેિાની 
શરતો િરે્રે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અપીલ 
કરબ્ય નલ 
સમક્ષની 
કાયગરીવત.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સન ૧૯૦૮નો 
૫મો.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સન ૧૯૦૮નો 
૫મો.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સન ૧૮૭૨નો 
૧લો.  
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(છ) કોઇ કસરૂ અથવા તે અંગે એકતરફી ધનણષય કરવામાાં આવ્યો હોય તેવા 
હુકમ (રજૂઆત) ને રદ કરવાની; 

(જ) કોઇ કસરૂ માટેની કોઇ રજૂઆતને રદ કરવાનો કોઇ હુકમ અથવા તેણે 
એકતરફી કરેલા કોઇ હુકમને રદબાતલ કરવો; અને  

(ઝ) ઠરાવવામાાં અવે તેવી બીજી બાબતો.  

(૩) અપીલ ટ્રિબ્યનુલ દ્વારા કરવામાાં આવેલો કોઇપણ હુકમ, તે (અપીલ િીબ્યનુલ) 
તે જ રીતે અમલ કરી શકશે, જાણે કે તે, તેમાાં અધન્ણિત દાવા અંગે કોટષ  દ્વારા કરવામાાં 
આવેલ હુકમનામુાં હોય અને  

(ક) કાંપનીની ધવરુિના ટ્રકસ્સામાાં, જેની હકમૂતમાાં કાંપનીની રજજસ્ટડષ કચેરી 
આવેલી હોય; અથવા  

(ખ) કોઇ બીજી વ્યક્તતની ધવરુિના હુકમના ટ્રકસ્સામાાં, જેની હકમૂતમાાં 
સાંબાંધિત વ્યક્તત સ્વૈચ્છાએ રહતેી હોય અથવા િાંિો ચલાવતી હોય અથવા લાભ 
માટે વ્યક્તતગત રીતે કામ કરતી હોય; 

     -તેની સ્ થાધનક હદોમાાં આવેલી કોટષ ને પોતાના હુકમો અમલબજવણી માટે 
મોકલવાએ અપીલ ટ્રિબ્ યનુલ માટે કાયદેસર ગણાશે.  

 (૪) અપીલ ટ્રિબ્ યનુલ સમષિતની તમામ કાયષવાહી કલમો ૧૯૩ અને ૨૨૮ ના અથષ  
મજુબની અને ભારતના ફોજદારી અધિધનયમની કલમ ૧૯૬ના હતેઓુ માટે ન્યાધયક 
કાયષવાહી ગણાશે અને અપીલ ટ્રિબ્ યનુલ, ફોજદારી કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૭૩ની 
કલમ ૧૯૫ અને પ્રકરણ ૨૬ ના હતેઓુ માટે દીવાની કોટષ  તરીકે હોવાન ુગણાશે.  

૧૧૨.(૧) આ અધિધનયમની કલમ ૧૦૭ અથવા કલમ ૧૦૮ અથવા કેન્રીય માલ અને 
સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ પોતાની ધવરુિ કરેલ હુકમની નારાજ થયેલ કોઇપણ 
વ્યક્તત, જેની સામે અપીલ કરવા િાયુું હોય તેવા હુકમની જાણ અપીલ કરતી વ્યક્તતને 
કરવામાાં આવે તે તારીખથી ત્રણ મટ્રહનાની અંદર એવા હુકમની ધવરુધ્િ અપીલ 
િીબ્યનુલને અપીલ કરી શકશે.  

(૨)  અપીલ િીબ્યનુલ, પોતાની ધવવેકબદુ્ધિ અનસુાર, જેમાાં વેરા અથવા ઇનપટુ વેરા 
શાખનો સમાવેશ થયેલ હોય અથવા જેમાાં વેરા અથવા ઇનપટુ વેરા શાખના તફાવતનો 
સમાવેશ થયેલ હોય અથવા એવા હુકમથી નક્કી કરેલ દાંડ, ફી અથવા ધશષિતાની રકમ, 
પચાસ હજાર રૂધપયા કરતાાં વધ ુન હોય, ત્યારે એવી કોઇ પણ અપીલ સ્વીકારવાની ના 
પાડી શકશે. 

અપીલ 
કરબ્ય નલને 
અપીલો 
કરિા 
બાબત.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સન ૧૮૬૦નો 
૪૫મો. 
 

સન ૧૯૭૪નો 
૨જો.  
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(૩)  કધમશનર પોતાની મેળે, અથવા કેન્રીય વેરા કધમશનરની ધવનાંતી પરથી સદરહુ 
હુકમની કાયદેસરતા અથવા ઐ્ચત્ય અંગે પોતાની ખાતરી કરવાના હતે ુ માટે, આ 
અધિધનયમ હઠેળ અથવા કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ  અપીલ 
સત્તામાંડળ અથવા પ્રાદેધશક (ષેિતત્રીય) સત્તામાંડળ ધ્વારા કરવામાાં આવેલ કોઇપણ 
હુકમનુાં રેકડષ માંગાવીને તપાસી શકશે અને કધમશનર ધ્વારા પોતાના હકુમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ 
કરવામાાં આવે તેવા સદરહુ હુકમમાાંથી ઉભા થતાાં એવા મદુ્દાના ધનકાલ માટે, જે તારીખે 
સદરહુ હુકમ કરવામાાં આવ્યો હોય તે તારીખથી છ મટ્રહનાની અંદર સદરહુ હુકમ અપીલ 
સત્તામાંડળને લાગ ુપાડવા માટે પોતાના તાબાના કોઇ પણ અધિકારીને હુકમથી આદેશ 
આપી શકશે.   

(૪) પેટા કલમ(૩) હઠેળના હુકમ અનસુાર અધિકૃત અધિકારી, અપીલ ટ્રિબ્યનુલને 
અરજી કરે ત્યારે, એવી અરજી બાબતે અપીલ ટ્રિબ્યનુલે, જાણે કે, તે કલમ ૧૦૭ ની 
પેટા કલમ (૧૧) હઠેળ અથવા કલમ ૧૦૮ ની પેટા કલમ (૧) હઠેળના હુકમ સામે 
અપીલ કરવામાાં આવી હોય તે રીતે તજવીજ કરવી જોઇશે અને આ અધિધનયમની 
જોગવાઇઓ એવી અરજીની એવી રીતે લાગ ુપડશે, જેમ પેટા કલમ (૧) હઠેળ ફાઇલમાાં 
કરવામાાં આવેલ અપીલોના સબાંિમાાં તે લાગ ુપડતી હોય.  

(૫)  આ કલમ હઠેળ અપીલ કરવામાાં આવી હોય તેવી નોટ્રટસ મળ્યેથી, જે પષિતકાર 
ધવરુિ અપીલ કરવામાાં આવી હોય તે પષિતકાર, તે આવા હુકમ અથવા તેના ભાગ ધવરુિ 
અપીલ કરી શક્યો ન હોય તેમ છતાાં, જેની ધવરુિ અપીલ  કરવામાાં આવી હોય તેવા 
હુકમના કોઇ ભાગ સામે, નોટ્રટસ મળ્યાના ધપસ્તાળીસ ટ્રદવસની અંદર, ઠરાવેલી રીતે 
ખરાઇ કરેલા સામા વાાંિાની યાદી દાખલ કરી શકાશે અને આવી યાદીનો ધનકાલ, પેટા-
કલમ (૧)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા સમયની અંદર તે રજૂ કરેલી અપીલ હોય તેમ અપીલ 
ટ્રિબ્યનુલ દ્વારા કરવામાાં આવશે. 

(૬)  અપીલ ટ્રિબ્યનુલ, પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલ મદુત પરૂી થયા પછી ત્રણ 
મટ્રહનાની મદુતની અંદર અપીલ ગ્રાહ્ય રાખી શકશે અથવા તેને (અપીલ ટ્રિબ્યનુલને), 
એવી ખાતરી થાય કે, તે મદુતની અંદર તે (અપીલ) રજૂ કરવામાાં આવી ન હોય તે 
માટે પરુતા કારણો હોય તો, પેટા કાલમ (૫) માાં ઉલ્લેખેલ મદુત પરૂી થયા પછી 
ધપસ્તાળીસ ટ્રદવસની અંદર (અપીલ) યાદી ફાઇલ કરવાની પરવાનગી આપી શકશે.  

(૭) અપીલ ટ્રિબ્યનુલને કરવાની અપીલ, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનુમાાં હોવી 
જોઇશે, તેવી રીતે ખરાઇ કરેલી હોવી જોઇશે અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી ફી જોડેલી 
હોવી જોઇશે.  
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(૮) પેટા કલમ(૧) હઠેળ કોઇ અપીલ ફાઇલ કરી શકાશે નહી, ધસવાય કે અપીલ 
કરનારે,-  

 (ક)   પોતાના દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવેલ હોય તેવી ધવરુધ્િના હુકમમાાંથી         
(ઉત્પન્ન થયેલી) પણૂષ રકમ અથવા વેરો, વ્યાજ, દાંડ, ફી અને ધશષિતાની રકમનો 
એવો ભાગ; અને  

 (ખ)   જેના સાંબાંિમાાં અપીલ ફાઇલ કરવામાાં આવી હોય તેવા સદરહુ હુકમમાાંથી 
ઉત્પન્ન થયેલી, કલમ ૧૦૭ ની પેટા કલમ(૬) હઠેળ ચકૂવેલી રકમ ઉપરાાંત, 
ધવવાદી વેરાની બાકી રકમની વીસ ટકા રકમ ચકૂવેલ હોય. 

(૯)  અપીલ કરનારે પેટા-કલમ (૮) મજુબ રકમ ચકૂવી હોય ત્યારે, બાકી રકમ 
(બેલેન્સ) માટેની વસલુાતની કાયષવાહી, અપીલનો ધનકાલ થાય ત્યાાં સિુી સ્થ્ગત 
કરવામાાં આવી હોવાનુાં ગણાશે.  

(૧૦)  અપીલ ટ્રિબ્યનુલ સમષિતની,- 

(ક) ભલૂને સિુારવા માટે અથવા બીજા કોઇ હતે ુમાટેની અપીલમાાં, અથવા  

 (ખ) અપીલ અથવા અરજીના પનુ:સ્થાપન માટે કરવામાાં આવેલી દરેક અરજી 
સાથે ઠરાવવામાાં આવે તેવી ફી જોડેલી હોવી જોઇશે. 

૧૧૩. (૧) અપીલ ટ્રિબ્યનુલ, અપીલના પષિતકારોને સનુાવણીની વાજબી તક આપ્યા 
પછી, જેની સામે અપીલ કરવામાાં આવી હોય તેવા ધનણષય અથવા હકુમને બહાલી 
આપતો, તેમા ફેરફાર કરતો અથવા તે રદ કરતો, પોતાને યોગ્ય લાગે તેમ, તે અંગે 
એવા હુકમો કરી શકશે અથવા આવો કેસ, જરૂરી હોય તો, વિારાના પરુાવા લીિા પછી 
નવા ચકુાદો અથવા ધનણષય માટે પોતાને યોગ્ય લાગે તેવા આદેશો સાથે અપીલ 
સત્તામાંડળ અથવા પ્રાદેશક સત્તામાંડળ અથવા અસલ ન્યાયધનણષય કરતા સત્તામાંડળને 
પાછો મોકલી શકશે. 

(૨)  અપીલ ટ્રિબ્યનુલ, અપીલની સનુવણીના કોઇપણ તબકે્ક પરૂતા કારણ 
બતાવવામાાં આવ્યા હોય, તો પષિતકારોને અથવા તે પૈકીના કોઇને પણ સમય (મદુત) 
આપી શકશે અને લે્ખતમાાં કારણોની નોંિ કરીને, અમલની સનુાવણીને મોકફૂ રાખી 
શકશે:  

 પરાંત ુઅપીલની સનુાવણી દરધમયાન એવી કોઇપણ મોકુફીને ત્રણ વખત કરતાાં 
વધ ુઆપવુાં જોઇશે નહી  

અપીલ 
કરબ્ય નલનો 
હ કમ.  
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(૩)  જો એવી ભલૂ આપમેળે (પોતાને) ધ્યાનમાાં આવી હોય અથવા કધમશનર ધ્વારા 
અથવા કેન્રીય વેરા કધમશનર દ્વારા અથવા હુકમનામાની તારીખથી ત્રણ મટ્રહનાની 
મદુતની અંદર અપીલને અન્ય પષિતકાર ધ્વારા ધ્યાન પર લાવવામાાં આવી હોય તો, 
અપીલ ટ્રિબ્યનુલ પેટા-કલમ (૧) હઠેળ પોતે કરેલ કોઇ પણ હુકમ સિુારી શકશે જેથી 
કરીને, રેકડષમાાં અંકીત થયેલી દેખાઇ આવતી કોઇ પણ ભલૂ સિુારી શકાય : 

પરાંત ુપષિતકારોને સનુાવણીની તક આપવામાાં આવી હોય તે ધસવાય આકારણીનો 
વિારો કરતો અથવા ટ્રરફાંડમાાં અથવા ઇનપટુ વેરા શાખનો ઘટાડો કરતો અથવા અન્ય 
પષિતકારોની જવાબદારીમાાં વિારો કરતા એવા સિુારાનો અમલ કરવો જોઇશે નહી  

(૪)  અપીલ ટ્રિબ્યનુલે શક્ય હોય તેટલે સિુી, જે તારીખે અપીલ ફાઇલ કરવામાાં 
આવી હોય તે તારીખથી, એક મટ્રહનાની મદુતની અંદર દરેક અપીલને સાાંભળીને 
ધનણષય કરવો જોઇશે. 

(૫)  અપીલ ટ્રિબ્યનુલે આ કલમ હઠેળ કરેલ દરેક હુકમની નકલ, અપીલ સત્તામાંડળ 
અથવા પ્રાદેધશક સત્તામાંડળ અથવા યથાપ્રસાંગ, અસલ ન્યાયધનણષય કરતાાં સત્તામાંડળ 
અને અપીલ કરનાર અને કધમશનર અથવા કેન્રીય ન્યાયધનણષય કરતાાં વેરા કધમશનરને 
મોકલવી જોઇશે. 

(૬)  કલમ ૧૧૭ અથવા કલમ ૧૧૮ માાં જોગવાઇ કરવામાાં આવી હોય તે ધસવાય, 
અપીલ પર અપીલ ટ્રિબ્યનુલે કરેલો હુકમ આખરી ગણાશે અને પષિતકારોને બાંિનકતાષ 
રહશેે.  

૧૧૪. રાજ્યના પ્રમખુ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી, રાજ્યમાાંની રાજ્ય બેન્ચ અને અપીલ 
ટ્રિબ્યનુલની પ્રાદેધશક બેન્ચ ઉપર નાણાકીય અને વહીવટી સત્તા વાપરશે:  

 પરાંત,ુ રાજ્ય પ્રમખુને, રાજ્ય બેન્ ચ અથવા પ્રાદેધશક બેન્ચના કોઇ બીજા સભ્ય 
અથવા કોઇ પણ અધિકારીને, એવો સભ્ય અથવા અધિકારી તેને સોંપવામાાં આવેલી 
સત્તા વાપરતી વખતે રાજ્યના પ્રમખુનો આદેશ અને દેખરેખ હઠેળ કાયષ કરવાનુાં ચાલ ુ
રાખશે, તે શરતને અિીન રહીને, પોતે યોગ્ય ગણે તેમ, તેની એવી નાણાકીય અને 
વહીવટી સત્તા સોંપવાનો અધિકાર રહશેે.  

૧૧૫. અપીલ કરનાર િારા કલમ ૧૦૭ ની પેટા-કલમ (૬) હઠેળ અથવા કલમ ૧૧૨ 
ની પેટા-કલમ (૮) હઠેળ ચકૂવેલ રકમનુાં અપીલ સત્તામાંડળ અથવા અપીલ 
ટ્રિબ્યનુલના કોઈ પણ હકુમના પટ્રરણામ રૂપ ટ્રરફાંડ આપવાનુાં ફરમાવવામાાં આવ્યુાં હોય 
ત્યારે, એવી રકમના ટ્રરફાંડની તારીખ સિુીમાાં, રકમની ચકૂવણીની તારીખથી એવા 

રાજ્યના 
પ્રમ ખની 
નાણાકીય 
અને િહીિટી 
સત્તા. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અપીલ દાખલ 
કરિા માટે 
ચકૂિેલ 
રકમના કરફુંડ 
ઉપર વ્યાજ 
ચકૂિિા 
બાબત.  
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ટ્રરફાંડના સાંબાંિમાાં ટ્રરફાંડ ઉપર, કલમ ૫૬ હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ દરે વ્યાજ ચકૂવવાપાત્ર 
થશે.     

૧૧૬. (૧) આ અધિધનયમ હઠેળ ધનમણકૂ પામેલ અધિકારી અથવા આ અધિધનયમ 
હઠેળની કોઈપણ કાયષવાહીના સાંબાંિમાાં અપીલ સત્તામાંડળ અથવા અપીલ ટ્રિબ્યનુલ 
સમષિત હાજર થવા હકદાર હોય તેવી અથવા ફરમાવવામાાં આવી હોય તેવી વ્યક્તતને, 
આ કલમની બીજી જોગવાઈઓને આિીન રહીને, સોગાંદ અથવા સોગાંદનામા ઉપર 
જુબાની આપવા માટે વ્યક્તતગત રીતે હાજર રાખવા અન્યથા આ અધિધનયમ હઠેળ 
ફરમાવવામાાં આવ્યુાં હોય ત્યારે, અધિકૃત પ્રધતધનધિ િારા હાજર કરી શકાશે. 

  

(૨)  આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે, “અધિકૃત પ્રધતધનધિ” એટલે તે અથે હાજર થવા 
પેટા-કલમ (૧) માાં ઉલ્લેખ વ્યક્તત િારા અધિકૃત કરવામાાં આવેલ વ્યક્તત,- 

 (ક) તેનો સાંબાંિી અથવા ધનયધમત કમષચારી હોય અથવા : 

 (ખ) ભારતમાાં કોઈપણ કોટષમાાં વકીલાત કરવા હકદાર હોય તેવો વકીલ અને 
ભારતની કોઈપણ કોટષમાાં વકીલાત કરતી રોકવામાાં આવી ન હોય તેવી વ્યક્તત; 
અથવા  

(ગ) કોઈ પણ ચાટષડ અકાઉન્ટન્ટ અથવા ખચષ અકાઉન્ટન્ટ અથવા કાંપની 
સેકે્રટરી, જે પે્રતટીસ કરવા માટે પ્રમાણપત્ર િરાવતો હોય અને પે્રતટીસ કરતાાં 
રોકવામાાં આવી ન હોય તેવી વ્યક્તત; અથવા  

(ઘ) કોઈ પણ રાજ્ય સરકાર, સાંઘ સરકાર  અથવા બોડષના વા્ણજ્જ્યક વેરા 
ધવભાગના ધનવતૃ અધિકારી જેણે, સરકાર હઠેળની તેની સેવા દરધમયાન વીસ 
વર્ષથી ઓછી નટ્રહ તેટલી મદુત સિુી, ગ્રપુ-બી રાજ્પધત્રત અધિકારીના 
દરજ્જાથી ઉતરતા દરજ્જાનો ન હોય તેવી જગ્યા ઉપર કામ કયુું હોય : 

પરાંત ુએવો અધિકારી પોતાની ધનવધૃત્તની અથવા રાજીનામાની તારીખથી 
એક વર્ષની મદુત માટે આ અધિધનયમ હઠેળ કોઈપણ કાયષવાહી સમષિત હાજર 
થવાને હકદાર થશે નટ્રહ. 

(ચ) સાંબાંધિત રજીસ્ટડષ થયેલ વ્યક્તત વતી માલ અને સેવા વેરા વ્યવસાયી 
તરીકે કાયષ કરવા અધિકૃત કરવામાાં આવી હોય તેવી વ્યક્તત.  

અવધકૃત કરેલ 
પ્રવતવનવધ 
દ્ધારા હાજર 
થિા બાબત. 
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(૩) (ક) સરકારી સેવામાાંથી બરતરફ કરવામાાં આવી હોય અથવા દૂર કરવામાાં 
આવી હોય તેવી વ્યક્તત, અથવા 

(ખ) આ અધિધનયમ, કેન્ન્રય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ, સાંક્લત માલ 
અને સેવા વેરા અધિધનયમ, અથવા સાંઘ રાજ્ય ષેિતત્ર માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમ હઠેળ અથવા કોઈ ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ અથવા માલના વેચાણ 
અથવા માલ અને સેવાના પરુવઠા અથવા તે બાંને ઉપર વેરા નાખવા સાંબાંિી 
(તજવીજ કરવા સાંબાંિી) રાજ્ય ધવિાનસભાએ પસાર કરેલા અધિધનયમ(કાયદા) 
પૈકી કોઈપણ અધિધનયમ હઠેળની કોઈ પણ કાયષવાહી સાથે સાંકળાયેલા ગનુા 
માટે દોધર્ત જાહરે થયેલ વ્યક્તત, અથવા  

(ગ) ઠરાવેલ સત્તામાંડળ િારા ગેરવતષણક્ૂ કરવામાાં દોર્ી જણાયેલ હોય ;  

(ઘ) તેને નાદાર તરીકે જાહરે કરવામાાં આવ્યો હોય,  

 (૧) ખાંડો (ક), (ખ) અને (ગ) માાં ઉલ્લેખેલ વ્યક્તતના ટ્રકસ્સ્માાં તમામ 
સમય માટે અને  

(૨) જે સમય દરધમયાન ખાંડ (ઘ) માાં ઉલ્લેખેલ વ્યક્તતના ટ્રકસ્સા 
નાદારી ચાલ ુહોય તે મદુત સિુી,  

તેવી વ્યક્તત પેટાકલમ (૧) હઠેળ કોઈ વ્યક્તતનુાં પ્રધતધનધિત્વ 
કરવા લાયક ગણાશે નટ્રહ- 

(૪) કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ અથવા બીજા કોઇ રાજયના માલ અને 
સેવા વેરા અધિધનયમ અથવા રાજયષેિતત્ર માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની 
જોગવાઇઓ હઠેળ ગેરલાયક ઠરાવવામાાં આવી હોય તેવી કોઇ વ્યટ્રકત, આ અધિધનયમ 
હઠેળ ગેરલાયક ઠરાવવામાાં આવી છે એમ ગણાશે. 

૧૧૭. (૧) અપીલ ટ્રિબ્યનુલની રાજય બેન્ચ અથવા ધવસ્તાર બેન્ચ દ્વારા કરવામાાં 
આવેલા કોઇ હુકમથી નારાજ થયેલી કોઇ વ્યટ્રકત, હાઇકોટષ ને અપીલ કરી શકશે અને 
હાઇકોટષ ને ખાતરી થાય કે કેસમાાં કાયદાના મહત્વના પ્રશ્નનો સમાવેશ  થાય છે, તો તે 
આવી આવી અપીલ સ્વીકારી શકશે. 
(ર)  નારાજ થયેલી વ્યટ્રકતએ જેની ધવરુદ્વ અપીલ કરવામાાં આવી હોય તેવો હુકમ 
મળ્યાની તારીખથી એકસો અને એંસી ટ્રદવસની મદુતની અંદર પેટા-કલમ (૧) હઠેળ 
અપીલ રજૂ કરવી જોઇશે અને તેની ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં, તેવી રીતે 
ચકાસણી કરેલી હોવી જોઇશે : 

હાઇકોટગ ને 
અપીલ.  
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પરાંત ુહાઇકોટષ ને ખાતરી થાય કે આવી મદુતની અંદર અપીલ રજૂ ન કરવા માટે 
પરૂત ુાં કારણ હોય, તો તે આવી મદુત પરૂી થયા પછી, અપીલ  સ્વીકારી શકશે. 

(૩)  હાઇકોટષ ને ખાતરી થાય કે કોઇ કેસમાાં કાયદાના મહત્વના પ્રશ્નનો સમાવેશ થયો 
હોય, ત્યારે તે પ્રશ્ન સ્પષ્ટપણે રજૂ કરી શકશે અને આ રીતે સ્પષ્ટપણે રજૂ કરેલા પ્રશ્નના 
આિારે જ અપીલની સનુાવણી કરવી જોઇશે તથા પ્રધતવાદીને, અપીલની સનુાવણી 
વખતે, કેસમાાં એવા પ્રશ્નનો સમાવેશ થતો નથી તેવી દલીલ કરવાની પરવાનગી 
આપવી જોઇશે : 

પરાંત ુહાઇકોટષ ને ખાતરી થાય કે કેસમાાં આવા પ્રશ્નનો સમાવેશ થાય છે, તો આ 
પેટા-કલમમાાંના કોઇપણ મજકરૂથી, કારણોની નોંિ કરીને, તેણે (હાઇકોટે) સ્ પષ્ ટપણે 
રજૂ ન કરેલા કાયદાના બીજા કોઇ મહત્વના પ્રશ્ન અંગે કોટષની અપીલ અંગે સનુાવણી 
કરવાની સત્તા લઇ લીિી અથવા ટૂાંકાવેલી (ઓછી કરી) હોવાનુાં ગણાશે નટ્રહ. 

(૪)  હાઇકોટષ  આ રીતે સ્પષ્ટપણે રજૂ કરેલા કાયદાના પ્રશ્ન અંગે ધનણષય કરવો જોઇશે 
અને જેના આિારે આવો ધનણષય કરવામાાં આવ્યો હોય તેવા કારણોનો સમાવેશ કરતો તે 
અંગેનો આવો ચકુાદો આપવો જોઇશે તથા પોતે યોગ્ય ગણે તેમ આવો ખચષ આપી 
શકશે. 

(૫)  હાઇકોટષ- 

(ક)  રાજય બેન્ચ અથવા ધવસ્તાર (એટ્રરયા) બેન્ચ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવી 
હોય તેવી કોઇ બાબત; અથવા 

(ખ)  આમાાં પેટા-કલમ (૩)માાં ઉલ્લેખ્યા પ્રમાણે, કાયદાના આવા પ્રશ્નના 
ધનણષયના કારણે, રાજય બેન્ચ અથવા ધવસ્તાર (એટ્રરયા) બેન્ચ દ્વારા ખોટી રીતે 
નકકી કરવામાાં આવી હોય તેવી કોઇ બાબત નક્કી કરી શકશે. 

(૬)  હાઇકોટષ  સમષિત અપીલ રજૂ કરવામાાં આવી હોય, ત્યારે હાઇકોટષના ઓછામાાં ઓછા 
બે ન્યાયાિીશની બનેલી બેન્ચ દ્વારા તેની સનુાવણી કરવી જોઇશે અને આવા 
ન્યાયાિીશના અ્ભપ્રાય અનસુાર અથવા આવા ન્યાયાિીશની બહુમતી હોય તો, તે 
અનસુાર તે અંગે ધનણષય કરવો જોઇશે. 

(૭) આવી કોઇપણ બહુમતી ન હોય, ત્યારે ન્યાયિીશ જે કાયદાના મદુ્દા અંગે ્ભન્ન 
અ્ભપ્રાય િરાવતા હોય તે કાયદાનો મદુ્દો જણાવવો જોઇશે અને હાઇકોટષના એક અથવા 
બીજા વધ ુન્યાયાિીશે માત્ર તે મદુ્દા પર જ કેસ અંગે ત્યાર પછી સનુાવણી કરવી જોઇશે 
તથા જે ન્યાયાિીશે તે કેસ અંગે પ્રથમ સનુાવણી આપી હોય તે સટ્રહતના કેસ અંગે 
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જેમણે સનુાવણી આપી હોય તે ન્યાયાિીશોની બહુમતીના અ્ભપ્રાય અનસુાર આવા 
મદુ્દા અંગે ધનણષય કરવો જોઇશે.   

(૮)  હાઇકોટષ , આ કલમ હઠેળ તેની સમષિત રજૂ કરવામાાં આવેલી અપીલ અંગે ચકુાદો 
આપે, ત્યારે ચકુાદાની પ્રમા્ણત નકલના આિારે બેમાાંથી એક બાજુથી આવા ચકુાદાનો 
અમલ કરવાવો જોઇશે. 
 

(૯) આ અધિધનયમમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરી હોય તે ધસવાય, હાઇકોટષને અપીલને 
લગતી દીવાની કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૦૮ની જોગવાઇઓ, શકય હોય ત્યાાં સિુી આ 
કલમ હઠેળની અપીલના ટ્રકસ્સામાાં લાગ ુપડશે. 

૧૧૮. (૧) સવોચ્ચ ન્યાયાલય (સધુપ્રમ કોટષ )ને,- 

(ક)  અપીલ ટ્રિબ્યનુલની રાષ્િીય બેન્ચ અથવા પ્રાદેધશક બેન્ચ દ્વારા કરવામાાં 
આવેલા કોઇ હુકમ પરથી; અથવા 

(ખ)  કોઇ કેસમાાં કલમ ૧૧૭ હઠેળ કરવામાાં આવેલી અપીલના સાંબાંિમાાં, 
ચકુાદો અથવા હુકમ થયા પછી તરત જ નારાજ થયેલા પષિતકાર દ્વારા તેની 
પોતાની દરખાસ્ત પર અથવા તેના વતી કરવામાાં આવેલી અરજી પર, સવોચ્ચ 
ન્યાયાલયને અપીલ કરવા માટે હાઇકોટષ તેને યોગ્ય હોવાનુાં પ્રમા્ણત કરે, તેવા 
હાઇકોટષ  દ્વારા કરવામાાં આવેલા કોઇ ચકુાદા અથવા હુકમ પરથી; 

- અપીલ કરી શકશે. 

(ર)  સવોચ્ચ ન્યાયાલયને અપીલને લગતી દીવાની કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૦૮ની 
જોગવાઇઓ, શકય હોય ત્યાાં સિુી, હાઇકોટષના હુકમનામાને કારણે અપીલના ટ્રકસ્સામાાં તે 
લાગ ુપડે છે તેમ આ કલમ હઠેળ અપીલના ટ્રકસ્સામાાં લાગ ુપડશે.  

(૩)  હાઇકોટષના ચકુાદામાાં ફેરફાર કરવામાાં આવ્યો હોય અથવા તેને રદ કરવામાાં 
આવ્યો હોય, ત્યારે હાઇકોટષના ચકુાદાના ટ્રકસ્સામાાં કલમ ૧૧૭માાં જોગવાઇ કરેલી રીતે, 
સવોચ્ચ ન્યાયાલયના હુકમને અસર આપવી જાઇશે. 

૧૧૯.  હાઇકોટષ  (ઉચ્ ચ ન્ યાયાલય) અથવા સવોચ્ચ ન્યાયાલયને અપીલ કરવામાાં આવી 
હોય તેમ છતાાં, કલમ ૧૧૩ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ અપીલ ટ્રિબ્યનુલની રાષ્િીય અથવા 
પ્રાદેધશક બેન્ચ દ્વારા કરવામાાં આવેલા હુકમ અથવા કલમ ૧૧૩ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ 
અપીલ ટ્રિબ્યનુલની રાજય બેન્ચ અથવા ધવસ્તાર (એટ્રરયા) બેન્ચ દ્વારા કરવામાાં  
આવેલા હુકમ અથવા યથાપ્રસાંગ, કલમ ૧૧૭ હઠેળ હાઇકોટષ  દ્વારા કરવામાાં આવેલા 

સન ૧૯૦૮નો 
૫-મો. 

સન ૧૯૦૮નો 
૫-મો. 

અપીલ િરે્રે 
રજૂ કરી હોિા 
છતાું,  
ચકૂિિાપાત્ર 
બાકી નીકળતી 
રકમ. 

સિોચ્ ચ 
ન્દ્ યાયાલયને 
અપીલ. 
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હુકમના કારણે, સરકારને ચકૂવવાપાત્ર રકમ, આ રીતે કરવામાાં આવેલા હુકમ અનસુાર 
ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 

૧૨૦. (૧) કાઉક્ન્સલની ભલામણો પરથી કધમશનરે, આ પ્રકરણની જોગવાઇઓ હઠેળ, 
રાજય વેરાના અધિકારી દ્વારા અપીલ અથવા અરજી રજૂ કરવાની બાબતનુાં ધનયમન 
કરવાના હતેઓુ માટે, પોતે યોગ્ ય ગણે તેમ, આવી નાણાકીય મયાષદા નક્કી કરતાાં હુકમો 
અથવા સચૂના અથવા આદેશો વખતોવખત આપવા જોઇશે. 

(ર)  પેટા-કલમ (૧) હઠેળ આપેલા હુકમો અથવા સચૂના અથવા આદેશો અનસુાર, 

રાજય વેરાના અધિકારીએ, આ અધિધનયમની જોગવાઇઓ હઠેળ કરવામાાં આવેલા કોઇ 
ધનણષય અથવા હુકમ ધવરુિ અપીલ અથવા અરજી રજૂ કરી ન હોય, ત્યારે આવા અથવા 
આ પ્રકારના મદુ્દા અથવા કાયદાના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરતા બીજા કોઇ ટ્રકસ્સામાાં, આવા 
અધિકારીને અપીલ અથવા અરજી રજૂ કરતા રોકી શકાશે નટ્રહ.  

(૩)  પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કરવામાાં આવેલા હુકમો અથવા સચૂના અથવા આદેશો 
અનસુાર, રાજય વેરાના અધિકારી દ્વારા કોઇપણ અપીલ અથવા અરજી રજૂ કરવામાાં 
આવી ન હોય તેવી હકીકત હોવા છતાાં, અપીલ અથવા અરજીમાાંની પષિતકાર હોય તેવી 
કોઇપણ વ્યટ્રકતએ એવી દલીલ કરવી જોઇશે નટ્રહ કે રાજય વેરાના અધિકારીએ, અપીલ 
અથવા અરજી રજૂ ન કરીને, ધવવાટ્રદત મદુ્દા પરના ધનણષયમાાં વાાંિો ઉઠાવ્યો નથી. 

(૪)  આવી અપીલ અથવા અરજી પર સનુાવણી કરતા, અપીલ ટ્રિબ્યનુલ અથવા 
કોટે, પેટા-કલમ (૧) હઠેળ આપેલા હુકમો અથવા સચૂના અથવા આદેશો અનસુાર, 
રાજય વેરાના અધિકારી દ્વારા જે સાંજોગો હઠેળ અપીલ અથવા અરજી રજૂ કરવામાાં 
આવી ન હોય તે સાંજોગો ધ્યાનમાાં લેવા જાઇશે. 

૧૨૧.  આ અધિધનયમની કોઇ જોગવાઇઓથી કાંઇપણ ધવરુિનુાં હોય તેમ છતાાં, નીચેની 
બાબતો પૈકીની કોઇ એક અથવા વધ ુબાબતોને લગતો આવો ધનણષય લેવામાાં આવ્યો 
હોય અથવા હુકમ કરવામાાં આવ્યો હોય, તો રાજય વેરા અધિકારી દ્વારા કરવામાાં 
આવેલા કોઇ ધનણષય અથવા લેવામાાં આવેલા હુકમ ધવરુિ કોઇપણ અપીલ કરી શકાશે 
નટ્રહ:- 

(ક) એક અધિકારીથી બીજા અધિકારી સિુી કાયષવાહીની તબદીલી માટે આદેશ 
આપવા કધમશનર અથવા સત્તા આપવામાાં આવી હોય તેવા બીજા સત્તાધિકારીનો હુકમ; 

અથવા 

અમ ક કકસ્ સામાું 
અપીલ રજૂ ન 
કરિા બાબત. 

જેની સામે 
અપીલ ન કરી 
શકાય તેિા 
વનણગયો અને 
હ કમો.  
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(ખ)  ખાતાના ચોપડા, પત્રક (રજજસ્ટર) અને બીજા દસ્તાવેજાની જપ્તી અથવા તેને 
રાખવા સાંબાંિી હુકમ; અથવા 

(ગ)  આ અધિધનયમ હઠેળ ફોજદારી કાયષવાહી માંજૂર કરતો હુકમ ; અથવા  

(ઘ)  કલમ ૮૦ હઠેળ કરવામાાં આવેલો હુકમ. 

પ્રકરણ ૧૯ 

ગ ના અને દુંડ 

૧૨૨. (૧) વેરાપાત્ર વ્યટ્રકત જે- 

(૧)  કોઇ ભરધતયુાં કાઢી આપ્યા ધસવાય, કોઇ માલ અથવા સેવાઓ અથવા 
બાંને પરૂી પાડ ેઅથવા આવા પરુવઠાના સાંબાંિમાાં, અયોગ્ય અથવા ખોટુાં ભરધતયુાં 
કાઢી આપે; 

(ર)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓનુાં 
ઉલ્લાંિન કરીને, માલ અથવા સેવાઓ અથવા બાંને પરૂી પાડયા ધસવાય, કોઇ 
ભરધતયુાં અથવા ્બલ કાઢી આપે;  

(૩)  કોઇ રકમ વેરા તરીકે વસલૂ કરે પણ આવી ચકુવણી જે તારીખે 
ચકૂવવાપાત્ર હોય તે તારીખથી ત્રણ મટ્રહનાની મદુતથી વિારે મદુતની અંદર 
સરકારને તે ચકૂવવામાાં ધનષ્ફળ જાય; 

(૪)  આ અધિધનયમની જોગવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને, કોઇ વેરો વસલૂ કરે 
પણ આવી ચકુવણી જે તારીખે ચકૂવવાપાત્ર હોય તે તારીખથી ત્રણ મટ્રહનાની 
મદુતથી વિારે મદુતની અંદર સરકારને તે ચકૂવવામાાં ધનષ્ફળ જાય; 

(૫)  કલમ ૫૧ની પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ અનસુાર, વેરાની કપાત 
કરાવવામાાં ધનષ્ફળ જાય અથવા સદરહુ પેટા-કલમ હઠેળ કપાત કરાવવાની 
જરૂરી હોય તેવી રકમ કરતાાં ઓછી રકમની કપાત કરાવે અથવા તેની પેટા-
કલમ (૨) હઠેળ સરકારને વેરા તરીકે કપાત કરેલી રકમ ચકૂવવામાાં ધનષ્ફળ 
જાય; 

(૬) કલમ ૫૨-ની પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ અનસુાર, વેરો વસલૂ કરવામાાં 
ધનષ્ફળ જાય અથવા સદરહુ પેટા-કલમ હઠેળ વસલૂ કરવાને જરૂર હોય તેટલી 
રકમ કરતાાં ઓછી રકમ વસલૂ કરે અથવા કલમ ૫૨-ની પેટા-કલમ (૩) હઠેળ 
વેરા તરીકે વસલૂ કરેલી રકમ સરકારને ચકૂવવામાાં તે ધનષ્ફળ જાય; 

અમ ક ગ ના 
માટે વશક્ષા. 
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(૭) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન 
કરીને, માલ અથવા સેવાઓ અથવા બાંનેની સાંપણૂષત: અથવા અંશત: ખરેખર 
પ્રાપ્પ્ત ધસવાય, ઇનપટુ વેરા શાખ લે અથવા તેનો ઉપયોગ કરે; 

(૮) આ અધિધનયમ હઠેળ વેરાનુાં ટ્રરફાંડ છળકપટથી મેળવે; 

(૯) કલમ ૨૦ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને, ઇનપટુ વેરા 
શાખ લે અથવા તેનુાં ધવતરણ કરે; 

(૧૦) આ અધિધનયમ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર વેરાની ચકુવણી ટાળવાના હતેથુી, 
નાણાકીય રેકડષમાાં કપટથી ફેરફાર કરે અથવા બદલે અથવા બનાવટી ટ્રહસાબો 
અથવા દસ્તાવેજો રજૂ કરે અથવા કોઇ ખોટી માટ્રહતી અથવા પત્રક પરૂા પાડે; 

(૧૧) આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્ટર થવાને પાત્ર હોય પણ રજજસ્િેશન (નોંિણી) 
મેળવવામાાં ધનષ્ફળ જાય; 

(૧૨) રજજસ્િેશન (નોંિણી) માટે અરજી કરતી વખતે અથવા ત્યાર પછી 
રજજસ્િેશન ધવગતોના સાંબાંિમાાં, કોઇ ખોટી માટ્રહતી પરૂી પાડે ; 

(૧૩) આ અધિધનયમ હઠેળ કોઇ અધિકારીને તેમની ફરજો બજાવતા અવરોિે 
અથવા અટકાવે; 

(૧૪) આ અથે ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવા દસ્તાવેજોના કવર ધસવાય કોઇ 
વેરાપાત્ર માલની હરેફેર કરે; 

(૧૫) પોતાનુાં ટનષઓવર છુપાવે જેના કારણે આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો 
(ચકૂવવાનુાં) ટાળવામાાં આવે; 

(૧૬) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓ અનસુાર, 
ટ્રહસાબના ચોપડા અને બીજા દસ્તાવેજો રાખવામાાં, તેને ધનભાવવામાાં અથવા 
પોતાના કબજામાાં રાખવામાાં ધનષ્ફળ જાય ; 

(૧૭) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓ અનસુાર, 
અધિકારી દ્વારા માાંગવામાાં આવેલી માટ્રહતી અથવા દસ્તાવેજો પરૂા પાડવામાાં 
ધનષ્ફળ જાય અથવા આ અધિધનયમ હઠેળની કોઇ કાયષવાહી દરધમયાન, ખોટી 
માટ્રહતી અથવા દસ્તાવેજા પરૂા પાડે; 

(૧૮) તેને એવુાં માનવાને કારણો હોય તેવો આ અધિધનયમ હઠેળ જપ્તીને પાત્ર 
હોય એવો કોઇ માલ પરૂો પાડે, તેની હરેફેર કરે અથવા તેનો સાંગ્રહ કરે; 
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(૧૯) બીજી રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકતના રજજસ્િેશન (નોંિણી) નાંબરનો ઉપયોગ 
કરીને, કોઇ ભરધતયુાં અથવા દસ્તાવેજ કાઢી આપે; 

(૨૦) કોઇ મહત્વના પરુાવા અથવા દસ્તાવેજો સાથે ચેડા કરે અથવા તેનો નાશ 
કરે; 

(૨૧) આ અધિધનયમ હઠેળ અટકાયત કરવામાાં આવ્યા હોય, જપ્ત કરવામાાં 
આવ્યા હોય અથવા ટાાંચમાાં લેવામાાં આવ્યા હોય તેવા કોઇ માલનો ધનકાલ કરે 
અથવા તેની સાથે ચેડા કરે;  

તો તે દસ હજાર રૂધપયાનો દાંડ અથવા વેરો ચકૂવવાનુાં ટાળ્યુાં હોય તેને 
સમકષિત રકમ અથવા કલમ ૫૧ હઠેળ કપાત ન કરવામાાં આવેલો વેરા અથવા 
ઓછો કપાત કરવામાાં આવેલો વેરો અથવા કપાત કરવામાાં આવેલો પણ 
સરકારને ચકૂવવામાાં ન આવેલો વેરો અથવા કલમ ૫૨ હઠેળ વસલૂ ન કરવામાાં 
આવેલો વેરો અથવા ઓછો વસલૂ કરવામાાં આવેલો વેરો અથવા વસલૂ કરવામાાં 
આવેલો પણ સરકારને ચકૂવવામાાં ન આવેલો વેરો અથવા અધનયધમતપણે 
લીિેલી હોય અથવા આગળ પહોંચાડેલી અથવા વહેંચેલી ઇનપટુ વેરા શાખ 
અથવા છળકપટપવૂષક દાવો કરેલ ટ્રરફાંડ, બે માાંથી જે વધ ુ હોય તેટલી રકમ 
ચકૂવવાને જવાબદાર રહશેે. 

(૨)  જેના પર કોઇ વેરો ચકૂવવામાાં આવ્યો ન હોય અથવા ઓછો વેરો ચકૂવવામાાં 
આવ્યો હોય અથવા ખોટી રીતે ટ્રરફાંડ લેવામાાં આવ્યુાં હોય અથવા ઇનપટુ વેરા શાખનો 
લાભ ખોટી રીતે મેળવવામાાં આવ્ યો હોય અથવા તેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હોય 
તેવા કોઇ માલ અથવા સેવાઓ અથવા બાંને પરૂી પાડતી હોય તેવી કોઇ રજજસ્ટર 
થયેલી વ્યક્તત,  

(ક)  વેરો ટાળવા માટે, છળકપટ કયાષના અથવા જાણીબજુીને કોઇ ખોટી 
રજૂઆત કયાષના અથવા હકીકતો છુપાવવાના કારણ ધસવાયના કોઇ કારણસર 
તેને દસ હજાર રૂધપયાનો દાંડ અથવા આવી વ્યક્તત ચકૂવવાપાત્ર વેરાના દસ 
ટકા, એ બેમાાંથી જે વધ ુહોય તેટલી રકમ ચકૂવવાને જવાબદાર રહશેે; 

(ખ)  વેરો ટાળવા માટે, છળકપટ કયાષના અથવા જાણીબજુીને કોઇ ખોટી 
રજૂઆત કયાષના અથવા હકીકતો છુપાવવાના કારણસર, દસ હજાર રૂધપયાને 
સમકષિત હોય તેટલો દાંડ અથવા આવી પાસેથી ચકૂવવાપાત્ર વેરો, બેમાાંથી જે 
વધ ુહોય તેટલી રકમ ચકૂવવાને જવાબદાર રહશેે.  
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(૩)  કોઇ વ્યક્તત જે- 

(ક)  પેટા-કલમ (૧) ના ખાંડો (૧) થી (૨૧) માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા ગનુા પૈકીના 
કોઇ ગનુામાાં સહાય કરે અથવા તેમાાં મદદગારી કરે; 

(ખ)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ જપ્તીને પાત્ર છે, 
તેવુાં તે જાણતો હોય અથવા તેમ માનવાને કારણો હોય તેવા કોઇ 
માલનો કબજો સાંપાટ્રદત કરે અથવા કોઇ માલની હરેફેર કરવામાાં, 
માલને દૂર કરવામાાં, જમા કરવામાાં, રાખવામાાં, છૂપાવવામાાં, પરૂો 
પાડવામાાં અથવા ખરીદવામાાં પોતે કોઇ રીતે સાંડોવાય અથવા બીજી 
કોઇ રીતે કોઇ માલની તજવીજ કરે;  

(ગ)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની કોઇ જોગવાઇઓનુાં 
ઉલ્લાંઘન કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે, તેવુાં તે જાણતો હોય અથવા તેમ 
માનવાને કારણો હોય તેવી સેવાઓનો કોઇ પરુવઠો મેળવે અથવા તેના 
પરુવઠા સાથે કોઇ રીતે સાંબાંધિત થાય અથવા બીજી કોઇ રીતે તેની 
તજવીજ કરે; 

(ઘ)  પરુાવો આપવા માટે ઉપક્સ્થત થવા અથવા તપાસમાાં પરુાવો રજૂ કરવા 
સમન પાઠવવામાાં આવ્યુાં હોય, ત્યારે રાજય વેરાના અધિકારી સમષિત 
ઉપક્સ્થત થવામાાં ધનષ્ફળ જાય; 

(ચ)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇ અનસુાર, 
ભરધતયુાં કાઢી આપવામાાં ધનષ્ફળ જાય અથવા ટ્રહસાબના તેના ચોપડામાાં 
ભરધતયા અંગેનો ટ્રહસાબ આપવામાાં ધનષ્ફળ જાય, 

  તે પચીસ હજાર રૂધપયા સિુીના દાંડની ધશષિતા માટે જવાબદાર થશે. 

૧૨૩. કલમ ૧૫૦ હઠેળ માટ્રહતી પત્રક પરુૂાં પાડવાનુાં ફરમાવ્યુાં હોય તેવી વ્યક્તત, તેની 
પેટા-કલમ (૩) હઠેળ કાઢી આપવામાાં આવેલી નોટ્રટસમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી મદુતની અંદર 
આવુાં કરવામાાં ધનષ્ફળ થાય, તો યોગ્ય અધિકારી, આવુાં પત્રક પરુૂાં પાડવામાાં ધનષ્ફળ 
હોવાનુાં ચાલ ુરહયુાં હોય તે મદુતના દરેક ટ્રદવસ માટે એકસો રૂધપયાનો દાંડ ચકૂવવાને 
એવી વ્ યટ્રકત જવાબદાર થશે તેવો આદેશ આપી શકશે : 

પરાંત ુઆ કલમ હઠેળ નાખવામાાં આવેલો દાંડ, પાાંચ હજાર રૂધપયા કરતાાં વધ ુ
હોવો જોઇશે નટ્રહ. 

માકહતી 
પત્રક પરૂ ું  
પાડિામાું 
વનષ્ફળ થયા 
બદલ દુંડ.  
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૧૨૪.  કલમ ૧૫૧ હઠેળ કોઇ માટ્રહતી અથવા પત્રક પરુૂાં પાડવા માટે ફરમાવ્ યુાં હોય 
તેવી કોઇ વ્ યટ્રકત,- 
(ક) વાજબી કારણ ધસવાય, તે કલમ હઠેળ ફરમાવવામાાં આવે તેવી માટ્રહતી અથવા 
પત્રક પરુૂાં પાડવામાાં ધનષ્ ફળ જાય; અથવા 
(ખ) તે ખોટુાં હોવાનુાં  જાણતો હોય તેવી કોઇ માટ્રહતી અથવા પત્રક સ્ વેચ્ છાપવૂષક પરુૂાં 
પાડે અથવા પરુૂાં પડાવે, 

તો તે દસ હજાર રૂધપયા સિુીના દાંડની ધશષિતાને પાત્ર થશે અને ગનુો કરવાનુાં 
ચાલ ુરહયુાં હોય તે ટ્રકસ્ સામાાં, જે સમય દરધમયાન ગનુો ચાલ ુરહયો હોય તેના પ્રથમ 
ટ્રદવસ પછીના દરેક ટ્રદવસ માટે, પચીસ હજાર રૂધપયાની મહત્તમ મયાષદાને અિીન 
રહીને, એકસો રૂધપયા સિુીના વધ ુદાંડની ધશષિતાને પાત્ર થશે. 
 

૧૨૫. કોઇ વ્ યટ્રકત, જે, આ અધિધનયમમાાં જેના માટે કોઇપણ દાંડની અલગથી જોગવાઇ 
કરવામાાં ન આવી હોય તેવા આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા કોઇ ધનયમોની 
જોગવાઇઓ પૈકીની કોઇ જોગવાઇનુાં ઉલ્ લાંઘન કરે, તે પચીસ હજાર રૂધપયા સિુીના 
દાંડને પાત્ર થશે. 
 

૧૨૬. (૧) આ અધિધનયમ હઠેળ કોઇપણ અધિકારી, વેરા ધનયમન અથવા કાયષરીધત 
ધવર્યક આવશ્ યકતાના નાના (ગૌણ) ભાંગ બદલ અથવા ખાસ કરીને, જે સહલેાઇથી 
સિુારી શકાય તેવા અને છળકપટપવૂષકના ઉદ્ેશ અથવા ગાંભીર બેદરકારી ધસવાય 
કરવામાાં આવેલા દસ્ તાવેજીકરણમાાં કોઇ ચકૂ અથવા ભલૂ બદલ કોઇ દાંડ નાખી શકશે 
નટ્રહ. 
 

સ્પષ્ ટીકરણ .- આ પેટા-કલમના હતે ુમાટે,- 
(ક)  સાંબાંધિત વેરાની રકમ, પાાંચ હજાર રૂધપયા કરતાાં ઓછી હોય, તો ભાંગ-
એ, ‘‘નાના (ગૌણ) ભાંગ’’ તરીકે ગણાશે. 
(ખ)  દસ્ તાવેજીકરણમાાંની ચકૂ અથવા ભલૂ, રેકડષ પરની દેખીતી હોય તેવી 
ભલૂ હોય, તો તેને સહલેાઇથી સિુારી શકાય તેવી હોવાનુાં ગણાશે. 

(૨)  અધિધનયમ હઠેળ નાખવામાાં આવેલો દાંડ, દરેક કેસની હકીકતો અને તેના 
સાંજોગો પર આિાટ્રરત રહશેે અને તે ભાંગ કયાષની માત્રા તથા તેની ગાંભીરતાને  
પ્રમાણસર રહશેે.  

આંકડા પરૂા 
પાડિા 
માટેની 
વનષ્ ફળતા 
બદલ દુંડ.  
 

સામાન્દ્ ય દુંડ. 
 

દુંડને લર્તી 
સામાન્દ્ ય 
વનયમબદ્ધતા 
(આચારસુંકહતા).  
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(૩) કોઇ વ્યક્તતને સનુાવણીની વાજબી તક આપ્યા ધસવાય, તેના પર કોઇપણ દાંડ 
નાખવામાાં આવશે નટ્રહ.  

(૪) કોઇ કાયદા, ધવધનયમ અથવા કાયષરીધતધવર્યક જરૂટ્રરયાતના ભાંગ બદલ હુકમ 
દ્વારા દાંડ નાખતી વખતે અધિકારીએ, ભાંગનો પ્રકાર અને જેના હઠેળ ભાંગ બદલ દાંડની 
રકમ ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવી હોય તે લાગ ુપડતો કાયદો, ધવધનયમ અથવા કાયષરીધત 
ધનટ્રદિષ્ટ કરવી જોઇશે. 

(૫) આ અધિધનયમ હઠેળ અધિકારીને ભાંગ કયાષ અંગેની જાણ થાય તે પહલેા કોઇ 
વ્યક્તત, સ્વૈપ્ચ્છક રીતે વેરા કાયદા, ધવધનયમ અથવા કાયષરીધતધવર્યક  જરૂટ્રરયાતનુાં 
ભાંગ કયાષ અંગેના સાંજોગો, આ અધિધનયમ હઠેળ અધિકારીને જાહરે કરે, ત્યારે યોગ્ય 
અધિકારી, તે વ્યક્તત માટે દાંડનુાં પ્રમાણ નક્કી કરતી વખતે, આ હકીકતને, ધશષિતા  હળવી 
કરતાાં પટ્રરબળ તરીકે ગણી શકશે.  

(૬) આ કલમની જોગવાઇઓ, આ અધિધનયમ હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલો દાંડ, નક્કી કરેલી 
રકમ હોય અથવા નક્કી કરેલી (ધનયત) ટકાવારી તરીકે દશાષવવામાાં આવ્યો હોય, તેવા 
કેસમાાં લાગ ુપડશે નટ્રહ.  

૧૨૭. યોગ્ય અધિકારી, એવો અ્ભપ્રાય િરાવતો  હોય કે વ્યક્તત દાંડને પાત્ર છે અને 
તેને કલમ ૬૨ અથવા કલમ ૬૩ અથવા કલમ ૬૪ અથવા કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ 
અથવા કલમ ૧૨૯ અથવા કલમ ૧૩૦ હઠેળની કોઇ કાયષવાહીઓ હઠેળ આવરી લેવામાાં 
આવ્યો નથી, ત્યારે તેઓ આવી વ્યક્તતને, સનુાવણીની વાજબી તક આપ્યા પછી, આવો 
દાંડ નાખતો હુકમ કાઢી શકશે.  

૧૨૮.  સરકાર, જાહરેનામાથી, વેરાદાતાના આવા વગષ માટે અને કાઉક્ન્સલની 
ભલામણો પર તેમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવા હળવા કરતાાં સાંજોગો હઠેળ કલમ ૧૨૨ 
અથવા કલમ ૧૨૩ અથવા કલમ ૧૨૫-માાં ઉલ્લેખ કરવામાાં આવેલો કોઇ દાંડ અથવા 
કલમ ૪૭ માાં ઉલ્લેખ કરવામાાં આવેલી કોઇ ધવલાંબ ફીને અંશતેઃ અથવા સાંપણૂષત: જતી 
કરી શકશે.  

૧૨૯.  (૧) આ અધિધનયમાાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, કોઇ વ્યક્તત, આ 
અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને, માગષમાાં 
હોય તેવા કોઇ માલની હરેફેર કરે અથવા સાંગ્રહ કરે, ત્યારે આવો તમામ માલ અને 
સદરહુ માલ અને આવા માલને લગતાાં દસ્તાવેજો લઇ જવા માટે, હરેફેરના સાિન 
તરીકે વાપરવામાાં આવતા વાહન, અટકાયત અથવા જપ્તીને પાત્ર થશે અને આવી 
અટકાયત અથવા જપ્તી પછી, તેને નીચે મજુબ મતુત કરવામાાં આવશે,-  

અમ ક 
કકસ્સામાું દુંડ 
નાખિાની 
સત્તા.  
 

દુંડ અથિા ફી 
અથિા બુંને  
જત  ું કરિાની 
સત્તા. 
 

માર્ગમાું હોય 
તેિા માલ 
અને િાહનની 
અટકાયત, 
જતતી અને 
તેને મ ક્ત 
કરિા બાબત.  
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(ક)  માલનો મા્લક, આવા વેરા અને દાંડની ચકુવણી માટે તૈયાર થાય, ત્યારે 
લાગ ુ પડતો વેરો અને આવા માલ પર ચકૂવવાપાત્ર વેરાના એક સો ટકાને 
સમકષિત દાંડ અને મકુ્તત (માફી) આપવામાાં આવેલા માલના ટ્રકસ્સામાાં, માલની 
ટ્રકિંમતના બે ટકાને સમકષિત રકમ અથવા પચીસ હજાર રૂધપયા, બેમાાંથી જે ઓછુાં 
હોય તેની ચકુવણી કયેથી; 

(ખ) માલનો મા્લક, આવા વેરા અને દાંડની ચકુવણી માટે તૈયાર થાય નટ્રહ, 
ત્ યારે લાગ ુપડતો વેરો અને માલ પર ચકૂવેલી વેરા રકમ ઘટાડીને, માલની 
ટ્રકિંમતના પચાસ ટકાને સમકષિત દાંડની ચકુવણી કયેથી અને મટુ્રકત (માફી) 
આપેલા માલના ટ્રકસ્ સામાાં માલની ટ્રકિંમતના પાાંચ ટકાને સમકષિત રકમ અથવા 
પચીસ હજાર રૂધપયા બેમાાંથી જે ઓછુાં હોય, તેની ચકુવણી કયેથી;  

(ગ)  ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે ખાંડ (ક) અથવા 
ખાંડ(ખ) હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર રકમને સમકષિત જામીનગીરી પરૂી પાડયેથી:  

પરાંત ુમાલની હરેફેર કરતી વ્યક્તતને, અટકાયત અથવા જપ્તીનો હુકમ 
બજાવ્યા ધવના આવા કોઇપણ માલ અથવા વાહનની અટકાયત કરી શકાશે નટ્રહ 
અથવા તેને જપ્ત કરી શકાશે નટ્રહ. 

(૨)  કલમ ૬૭ની પેટા-કલમ (૬) ની જોગવાઇઓ, ઉ્ચત ફેરફારો સાથે માલ અને 
વાહનોની અટકાયત અને જપ્તી માટે લાગ ુપડશે.  

(૩)  માલ અથવા વાહનોની અટકાયત કરતાાં અથવા તેને જપ્ત કરતાાં યોગ્ય 
અધિકારીએ, ચકૂવવાપાત્ર વેરા અને દાંડ ધનટ્રદિષ્ટ કરતી નોટ્રટસ આપવી જોઇશે અને 
ત્યાર પછી ખાંડ (ક) અથવા ખાંડ (ખ) અથવા ખાંડ (ગ) હઠેળ વેરા અને દાંડની ચકુવણી 
માટે હુકમ કરવો જોઇશે.  

(૪)   સાંબાંધિત વ્યક્તતને સનુાવણીની વાજબી તક આપ્યા ધસવાય, પેટા-કલમ (૩) 
હઠેળ કોઇપણ વેરા, વ્યાજ અથવા દાંડ નક્કી કરવા જોઇશે નટ્રહ.  

(૫)  પેટા-કલમ (૧) માાં ઉલ્લેખેલી રકમની ચકુવણી કયેથી, પેટા-કલમ (૩) માાં 
ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી નોટ્રટસના સાંબાંિમાાં તમામ કાયષવાહીઓ, પણૂષ થયેલી છે એમ ગણાશે. 

(૬)  કોઇ માલની હરેફેર કરતી વ્યક્તત અથવા માલનો મા્લક, આવી અટકાયત 
અથવા જપ્તીના સાત ટ્રદવસની અંદર પેટા-કલમ (૧) માાં જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે, વેરા 
અને દાંડની રકમ ચકુવવામાાં ધનષ્ફળ જાય, તો ત્ યારે કલમ ૧૩૦ની જોગવાઇઓ 
અનસુાર, વધ ુકાયષવાહીઓ કરવી જોઇશે:  
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 પરાંત ુઅટકાયત કરવામાાં આવેલો અથવા જપ્ત કરવામાાં આવેલો માલ, ખરાબ 
થઇ જાય તેવો અથવા જોખમી પ્રકારનો હોય અથવા સમય જતાાં તેની ટ્રકિંમત ઘટવાની 
સાંભાવના હોય, ત્યારે સાત ટ્રદવસની સદરહુ મદુત, યોગ્ય અધિકારી ઘટાડી શકશે. 

૧૩૦. (૧) આ અધિધનયમમાાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, કોઇ વ્યક્તત-  

(૧)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની કોઇ જોગવાઇઓનુાં 
ઉલ્લાંઘન કરીને, વેરાની ચકુવણી ટાળવાના ઉદે્દશ સાથે કોઇ માલ પરૂો પાડે 
અથવા મેળવે; અથવા 

(૨)  આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો ચકૂવવાને તે પાત્ર હોય તેવા કોઇ માલનો 
ટ્રહસાબ આપે નટ્રહ; અથવા  

(૩)  રજજસ્િેશન (નોંિણી) માટે અરજી કયાષ ધસવાય, આ અધિધનયમ હઠેળ 
વેરો ચકૂવવાને પાત્ર હોય તેવો કોઇ માલ પરૂો પાડ;ે અથવા  

(૪)  વેરાની ચકુવણી ટાળવાના ઉદે્દશ સાથે આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ 
કરેલા ધનયમોની કોઇ જોગવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરે; અથવા  

(૫)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓનુાં 
ઉલ્લાંઘન કરીને, માલ લઇ જવા માટે, હરેફેરના સાિન તરીકે કોઇ વાહનનો 
ઉપયોગ કરે ધસવાય કે વાહનનો મા્લક પરુવાર કરે કે મા્લકની પોતાની તેના 
એજન્ટ, હોય તો, તેની અને વાહનનો હવાલો િરાવતી વ્યક્તતની જાણ અથવા 
મકૂ સાંમધત ધવના આ રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હતો,  

 તો આવા તમામ માલ અથવા વાહનો, જપ્તી માટે પાત્ર રહશેે અને 
કલમ ૧૨૨ હઠેળ વ્યક્તત, દાંડને પાત્ર રહશેે. 

(૨)  આ અધિધનયમથી કોઇ માલ અથવા વાહનની જપ્તીને અધિકૃત કરવામાાં આવે 
ત્યારે તેનો ન્યાયધનણષય કરતાાં સદરહુ અધિકારીને પોતે યોગ્ય લાગે તેટલો દાંડ, જપ્તીને 
બદલે ચકૂવવા માટે માલના મા્લકને ધવકલ્પ આપવો જોઇશે:  

 પરાંત ુઆવો લેવાપાત્ર દાંડ, જપ્ત કરેલા માલ ઉપર લેવાપાત્ર વેરાને બાદ કરતાાં 
તેની (જપ્ત કરેલા માલની) બજાર ટ્રકિંમત કરતાાં વિવો જોઇશે નટ્રહ : 

 વધમુાાં, લેવાપાત્ર આવા દાંડ અને ધશષિતાની એકાંદર રકમ, કલમ ૧૨૯ ની પેટા-
કલમ (૧) હઠેળ લેવાપાત્ર ધશષિતાની રકમ કરતાાં ઓછી હોવી જોઇશે નટ્રહ: 

માલ અથિા 
િાહનોન ું 
િર્ીકરણ અને 
દુંડ નાખિા 
બાબત. 
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 વળી, આવુાં કોઇ વાહન, માલ અથવા ભાડા માટે મસુાફરો લઇ જવા માટે 
ઉપયોગમાાં લેવાત ુાં હોય, ત્યારે વાહનના મા્લકને, વાહનની જપ્તીના બદલે, તેના પર 
હરેફેર કરવામાાં આવતા માલ પર ચકૂવવાપાત્ર વેરાને સમકષિત દાંડ ચકૂવવાનો ધવકલ્પ 
આપવો જોઇશે.  

(૩)  પેટા-કલમ (૨) હઠેળ માલ અથવા વાહનની જપ્તીને બદલે, કોઇ દાંડ નાખવામાાં 
આવ્યો હોય, ત્યારે પેટા-કલમ (૧) માાં ઉલ્લેખેલા આવા માલ અથવા વાહનનો મા્લક 
અથવા વ્યક્તત, વધમુાાં, આવા માલ અથવા વાહનના સાંબાંિમાાં ચકૂવવાપાત્ર કોઇ વેરા, 
દાંડ અને ચાર્જ (ખચષ)ને પાત્ર થશે.  

(૪)  માલ અથવા વાહનની જપ્તી માટે અથવા દાંડ નાખવા માટેનો કોઇપણ હુકમ, 
વ્યક્તતને સનુાવણીની વાજબી તક આપ્યા ધવના કરવો જોઇશે નટ્રહ.  

(૫)  આ અધિધનયમ હઠેળ કોઇ માલ અથવા વાહનને જપ્ત કરવામાાં આવે, ત્યારે 
આવા માલ અથવા વાહનનો મા્લકી હક, તેમ થતાાં, સરકારમાાં ધનટ્રહત થશે.  

(૬)  જપ્તી અંગેનો ન્યાયધનણષય આપતા યોગ્ ય અધિકારીએ, જપ્ત કરેલી વસ્ત ુલઇ 
લેવી જોઇશે અને તેનો કબજો લેવો જોઇશે અને પોલીસના દરેક અધિકારીએ, આવા 
યોગ્ય અધિકારીની માાંગણી પર, આવો કબજો લેવામાાં તથા તેને િરાવવામાાં તેમની 
સહાય કરવી જોઇશે.  

(૭)  યોગ્ય અધિકારીએ, પોતાને ખાતરી થાય કે જપ્ત કરેલો માલ અથવા વાહનની 
આ અધિધનયમ હઠેળની બીજી કોઇ કાયષવાહીઓમાાં આવશ્યકતા નથી અને જપ્તીને 
બદલે દાંડ ચકૂવવા માટે ત્રણ મટ્રહનાથી વધ ુનટ્રહ તેટલો વાજબી સમય આપ્યા પછી, 
તેઓ (યોગ્ ય અધિકારી), આવા માલ અથવા વાહનનો ધનકાલ કરી શકશે અને તેની 
વેચાણ ઉપજ, સરકારમાાં જમા કરી શકશે. 

૧૩૧.  ફોજદારી કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૭૩ માાં સમાધવષ્ટ જોગવાઇઓને બાિ આપ્યા 
ધસવાય, આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓ હઠેળ કરવામાાં 
આવેલી કોઇપણ જપ્તી અથવા નાખવામાાં આવેલો દાંડથી, આ અધિધનયમ અથવા 
તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા બીજા કોઇ કાયદાની જોગવાઇઓ હઠેળ બીજી કોઇ ધશષિતા, 
અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતને કરવામાાંથી અટકાવી શકાશે નટ્રહ.          

૧૩૨. (૧) જે કોઇ, નીચેના પૈકીના કોઇ ગનુા કરે, જેમ કે :- 

જતતી અથિા 
દુંડથી બીજી 
વશક્ષામાું 
દરવમયાનર્ીરી 
(હસ્તકે્ષપ) થશે 
નકહ. 
 

સન ૧૯૭૪નો  
૨-જો. 
 

અમ ક ગ ના 
માટેની વશક્ષા . 
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(ક)  વેરો ટાળવાના ઉદે્દશ સાથે, આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા 
ધનયમોની જોગવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને, કોઇ ભરધતયુાં કાઢી આપ્યા ધસવાય, 
કોઇ માલ અથવા સેવાઓ અથવા બાંને પરૂી પાડે; 

(ખ)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓનુાં 
ઉલ્લાંઘન કરીને, માલ અથવા સેવાઓ અથવા બાંને પરૂી પાડયા ધસવાય, કોઇ 
ભરધતયુાં અથવા ્બલ કાઢી આપે, જેનાથી ઇનપટુ વેરા શાખ અથવા વેરાના 
ટ્રરફાંડની ખોટી રીતે પ્રાપ્પ્ત થાય અથવા તેનો ઉપયોગ થાય;  

(ગ)  ખાંડ (ખ)માાં ઉલ્લેખેલુાં આવુાં ભરધતયુાં અથવા ્બલ વાપરતાાં ઇનપટુ વેરા 
શાખ પ્રાપ્ત થાય; 

(ઘ)  કોઇ રકમ વેરા તરીકે વસલૂ કરે પરાંત ુઆવી ચકુવણી જે તારીખે બાકી 
નીકળતી હોય તે તારીખથી ત્રણ મટ્રહનાની મદુત કરતાાં વધ ુમદુતમાાં સરકારને 
તે ચકૂવવા માટે ધનષ્ફળ થાય;  

(ચ)  ખાંડો (ક) થી (ઘ) હઠેળ આવો ગનુો આવરી લીિેલો ન હોય, ત્યારે વેરો 
ચકૂવવાનુાં ટાળે અથવા ઇનપટુ વેરા શાખને છળકપટપવૂષક પ્રાપ્ ત કરે અથવા 
છળકપટપવૂષક ટ્રરફાંડ મેળવે;  

(છ) આ અધિધનયમ હઠેળ બાકી નીકળતી વેરાની ચકુવણી ટાળવાના ઉદે્દશ 
સાથે, નાણાકીય રેકડષ ખોટી રીતે રજૂ કરે અથવા તેને બદલે અથવા બનાવટી 
ટ્રહસાબો અથવા દસ્તાવેજો રજૂ કરે અથવા કોઇ ખોટી માટ્રહતી પરૂી પાડે;  

 (જ)  આ અધિધનયમ હઠેળ કોઇ અધિકારીને પોતાની ફરજો બજાવવામાાં 
અવરોિે અથવા અટકાવે,  

(ઝ)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ જપ્તીને પાત્ર હોય 
તેવા તેની જાણમાાં હોય અથવા તેમ માનવાને કારણો હોય તેવા કોઇ માલનો 
કબજો સાંપાટ્રદત કરે અથવા માલની હરેફેર કરવામાાં, તેને દૂર કરવામાાં, તેને 
જમા કરવામાાં, રાખવામાાં, છુપાવવામાાં, તેને પરૂો પાડવામાાં, તેની ખરીદી 
કરવામાાં પોતે કોઇ રીતે સાંડોવાય અથવા બીજી કોઇ રીતે તેની તજવીજ કરે; 

(ટ)  આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓનુાં 
ઉલ્લાંઘન કરવામાાં આવતુાં હોય તે તેની જાણમાાં હોય અથવા તેમ માનવાને 
કારણો હોય તેવી સેવાઓ મેળવે અથવા તે પરૂી પાડવામાાં કોઇ રીતે તે 
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સાંડોવાય હોય અથવા સેવાઓના કોઇ પરુવઠા સાથે બીજી કોઇ રીતે તજવીજ 
કરે;  

(ઠ)  કોઇ મહત્વના પરુાવા અથવા દસ્તાવેજો સાથે ચેડા કરે અથવા તેનો 
નાશ કરે,  

(ડ) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ તેને પરૂી પાડવાનુાં 
ફરમાવ્યુાં હોય તેવી કોઇ માટ્રહતી પરૂી પાડવામાાં ધનષ્ફળ જાય અથવા (વાજબી 
માન્યતા હોય તે ધસવાય, તેણે પરૂી પાડેલી માટ્રહતી સાચી છે તે સા્બત કરવાનો 
બોજો, તેના પર રહશેે) ખોટી માટ્રહતી પરૂી પાડે; અથવા  

(ઢ)  આ કલમના ખાંડો (ક) થી (ડ) માાં ઉલ્લેખેલા ગનુા પૈકીનો કોઇ ગનુો 
કરવાનો પ્રયત્ન કરે અથવા તે કરવામાાં મદદગારી,  

તેને નીચે જણાવ્યા મજુબની ધશષિતા થશે-  

(૧)  ટાળવામાાં આવેલી વેરાની રકમ અથવા ખોટી રીતે મેળવેલી 
અથવા ઉપયોગમાાં લીિેલી ઇનપટુ વેરા શાખની રકમ અથવા ખોટી 
રીતે લીિેલા ટ્રરફાંડની રકમ પાાંચસો લાખ રૂધપયા કરતાાં વધ ુહોય તેવા 
ટ્રકસ્ સામાાં, પાાંચ વર્ષની મદુત સિુીની કેદની અને દાંડની ધશષિતાને પાત્ર 
થશે; 

(૨)   ટાળવામાાં આવેલી વેરાની રકમ અથવા ખોટી રીતે મેળવેલી 
અથવા ઉપયોગમાાં લીિેલી ઇનપટુ વેરા શાખની રકમ અથવા ખોટી 
રીતે લીિેલા ટ્રરફાંડની રકમ બસો લાખ રૂધપયા કરતાાં વધ ુપણ પાાંચસો 
લાખ રૂધપયા કરતાાં વધ ુ ન હોય તેવા ટ્રકસ્ સામાાં, ત્રણ વર્ષની મદુત 
સિુીની કેદની અને દાંડની ધશષિતાને પાત્ર થશે; 

(૩)  બીજા કોઇ ગનુાના ટ્રકસ્ સામાાં ટાળવામાાં આવેલી વેરાની રકમ 
અથવા ખોટી રીતે મેળવેલી અથવા ઉપયોગમાાં લીિેલી ઇનપટુ વેરા 
શાખની રકમ અથવા ખોટી રીતે લીિેલા ટ્રરફાંડની રકમ એકસો લાખ 
રૂધપયા કરતાાં વધ ુ પણ બસો લાખ રૂધપયા કરતાાં વધ ુ ન હોય તેવા 
ટ્રકસ્ સામાાં, એક વર્ષની મદુત સિુીની કેદની અને દાંડની ધશષિતાને પાત્ર 
થશે; 

(૪) ખાંડ (છ) અથવા ખાંડ (જ) અથવા ખાંડ (ઠ)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલો ગનુો 
કરે અથવા ગનુો કરવામાાં મદદગીરી કરે, ત્યારે તે ટ્રકસ્સામાાં, છ 
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મટ્રહનાની મદુત સિુીની કેદની અથવા દાંડની અથવા બાંને ધશષિતાને પાત્ર 
થશે.  

(૨) આ કલમ હઠેળ કોઇ વ્યક્તતને કોઇ ગનુા માટે દોધર્ત ઠરાવવામાાં આવી હોય 
તેને ફરીથી તે ગનુા માટે દોધર્ત ઠરાવવામાાં આવે, ત્યારે બીજા અને ત્યાર પછીના દરેક 
ગનુા માટે, પાાંચ વર્ષની મદુત સિુીની કેદની અને દાંડની ધશષિતાને પાત્ર થશે.  

(૩) ધવરુિના ખાસ અને પરૂતા કારણો ન હોય, ત્ યારે, કોટષના ચકુાદામાાં તેની નોંિ 
કરીને, પેટા-કલમ (૧)ના ખાંડો (૧) (૨) અને (૩) તથા પેટા-કલમ (૨) માાં ઉલ્લેખેલી 
કેદ, ઓછામાાં ઓછા છ મટ્રહનાની મદુત માટે રહશેે.  

(૪)  ફોજદારી કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૭૩ માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, આ 
અધિધનયમ હઠેળના તમામ ગનુા, પેટા-કલમ (૫)માાં ઉલ્લેખેલા ગનુા ધસવાય, પોલીસ 
અધિકાર બહારના અને જામીનપાત્ર રહશેે. 

(૫)  પેટા-કલમ (૧) ના ખાંડ (ક) અથવા ખાંડ (ખ) અથવા ખાંડ (ગ) અથવા ખાંડ 
(ઘ)માાં ધનટ્રદિષ્ટ ગનુા અને તે પેટા-કલમના ખાંડ (ટ) હઠેળ ધશષિતાપાત્ર ગનુા, પોલીસ 
અધિકારના અને ્બન-જામીનપાત્ર રહશેે.  

(૬)  કધમશનરની પવૂષ-માંજૂરી ધસવાય, આ કલમ હઠેળ કોઇ ગનુા માટે વ્યક્તત સામે 
ફોજદારી કાયષવાહી ચલાવી શકાશે નટ્રહ.  

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતેઓુ માટે, “વેરા” એ શબ્દપ્રયોગમાાં આ 
અધિધનયમ, કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ, સાંક્લત માલ અને સેવા 
વેરા અધિધનયમની જોગવાઇઓ હઠેળ ટાળવામાાં આવેલા વેરાની રકમ અથવા 
ખોટી રીતે મેળવેલા અથવા ઉપયોગમાાં લીિેલા ઇનપટુ વેરા શાખની રકમ 
અથવા ખોટી રીતે લીિેલા ટ્રરફાંડની રકમ, માલ અને સેવા વેરા (રાજ્યોને 
વળતર) અધિધનયમ હઠેળ લેવામાાં આવેલા સેસ (ઉપકર) નો સમાવેશ થશે.  

૧૩૩.  (૧) કલમ ૧૫૧ હઠેળ આંકડાના સાંગ્રહ અથવા તેના સાંકલન અથવા 
કોમ્પ્યટુરીકરણના સાંબાંિમાાં રોકાયેલી કોઇ વ્યક્તત અથવા કલમ ૧૫૦ ની પેટા-કલમ 
(૧) હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ માટ્રહતીની પ્રાપ્પ્ત િરાવતા કોઇ રાજ્ય વેરા અધિકારી અથવા કોમન  
(સામાન્ય) પોટષલ પર સેવાની જોગવાઇના સાંબાંિમાાં રોકાયેલી કોઇ વ્યક્તત, અથવા 
કોમન પોટષલના એજન્ટ સદરહુ કલમો હઠેળ તેની ફરજોની અમલ બજવણીમાાં હોય તે 
ધસવાય આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ પરૂા પાડેલા કોઇ પત્રકની 
કોઇ માટ્રહતી અથવા ધવગતો જાણીબજુીને પ્રગટ કરે, ત્યારે અથવા આ અધિધનયમ 

અવધકારીઓ 
અને અમ ક બીજી 
વ્યક્ક્તઓની 
જિાબદારી.  
 

સન ૧૯૭૪નો 
૨જો.  
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હઠેળના અથવા તસમયે અમલમાાં હોય તેવા બીજા કોઇ અધિધનયમ હઠેળના ગનુા 
બદલ ફોજદારી કાયષવાહીના હતેઓુ માટે તેને છ મટ્રહનાની મદુતની કેદની અથવા 
પચીસ હજાર રૂધપયા સિુીના દાંડની અથવા બાંને ધશષિતાને થશે.  

(૨) કોઇ વ્યક્તત-  

(ક)  જે સરકારી કમષચારી હોય તેની ધવરુિ સરકારની પવૂષ-માંજૂરી હોય તે 
ધસવાય, આ કલમ હઠેળ કોઇ ગનુા માટે ફોજદારી કાયષવાહી કરી શકાશે નટ્રહ.  

(ખ)  જે સરકારી કમષચારી ન હોય તેની ધવરુિ કધમશનરની પવૂષ-માંજૂરી હોય તે 
ધસવાય, આ કલમ હઠેળ કોઇ ગનુા માટે ફોજદારી કાયષવાહી કરી શકાશે નટ્રહ.  

૧૩૪.  કોઇપણ કોટષ , કધમશનરની પવૂષ-માંજૂરી હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમ અથવા 
તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ ધશષિતાપાત્ર કોઇ ગનુાની ન્યાધયક નોંિ લઇ શકશે નટ્રહ અને 
પ્રથમ વગષના મેજજસ્િેટથી ઊતરતા દરજ્જાની હોય તેવી કોઇપણ કોટષ , આવા કોઇ ગનુા 
બદલ ફોજદારી કાયષવાહી કરી શકશે નટ્રહ. 

૧૩૫. આરોપીના ભાગે દોર્પાત્ર માનધસક ક્સ્થધતની આવશ્ યકતા હોય તેવા આ 
અધિધનયમ હઠેળના ગનુા માટે કોઇ ફોજદારી કાયષવાહીમાાં, કોટે આવી માનધસક ક્સ્થધત 
અક્સ્તત્વમાાં છે તેમ માની લેવુાં જોઇશે પણ આરોપીને પોતાના બચાવ માટે તે હકીકત 
પરુવાર કરવી જોઇશે કે તે ફોજદારી કાયષવાહીમાાં ગનુા તરીકેનો આરોપ મકૂવામાાં 
આવ્યો હોય તેવા કૃત્યના સાંબાંિમાાં તેની આવી કોઇ માનધસક ક્સ્થધત (અધસ્ તત્ વમાાં) ન 
હતી.  

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતેઓુ માટે, -  

(૧) “દોર્પાત્ર માનધસક ક્સ્થધત” એટલે ઇરાદો, આશય, હકીકતની જાણ, 
હકીકતમાાં માન્યતા અથવા તે માનવાનુાં કારણ; 

(૨)  જ્યારે હકીકત, વાજબી શાંકા ધસવાય અક્સ્તત્વમાાં છે તેવુાં કોટષ  દ્વારા 
માનવામાાં આવે અને જયારે માત્ર મોટી શક્યતા દ્વારા તેનુાં અક્સ્તત્વ પરુવાર 
કરવામાાં ન આવે ત્યારે જ હકીકત સા્બત થયેલી હોવાનુાં કહવેાય. 

૧૩૬.  આ અધિધનયમ હઠેળ કોઇ તપાસ અથવા કાયષવાહીઓની પ્રટ્રક્રયા દરધમયાન 
કલમ ૭૦ હઠેળ આપવામાાં આવેલા કોઇ સમન્સના પ્રત્યતુરમાાં વ્યક્તતએ ઉપક્સ્થત 
થયેથી તૈયાર કરેલુાં અને સહી કરેલુાં પત્રક, આ અધિધનયમ હઠેળના ગનુા માટેની કોઇ 
ફોજદારી કાયષવાહીમાાં પરુવાર કરવાના હતે ુ માટે સસુ ાંગત રહશેે, નીચે જણાવેલી 
બાબતોનો હકીકતોના તથ્ય તરીકે સમાવેશ થાય છે,-  

ગ નાની ન્દ્યાવયક 
નોંધ.  
  
 

દોષપાત્ર 
માનવસક 
ક્સ્થવતની 
પિૂગધારણા.  
  
 

અમ ક સુંજોર્ો 
હઠેળ પત્રકોની 
સ સુંર્તતા.  
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(ક)  જેણે પત્રક તૈયાર કયુું હોય તેવી વ્યક્તત મતૃ્ય ુપામી હોય અથવા શોિી શકાય 
તેમ ન હોય અથવા પરુાવો આપવા માટે અસમથષ હોય અથવા ધવરુિના પષિતકાર દ્વારા 
બહાર રાખવામાાં આવી હોય અથવા કોઇ પણ અંશે ધવલાંબ અથવા ખચષ કયાષ ધવના જેની 
હાજરી મેળવી શકાય તેમ ન હોય જે કેસના સાંજોગો હઠેળ, કોટષ  ્બનવાજબી ગણે ત્ યારે; 
અથવા 

(ખ) જેણે પત્રક તૈયાર કયુું હોય તેવી વ્યક્તતને કોટષ  સમષિત કેસમાાં સાષિતી તરીકે 
તપાસવામાાં આવી હોય અને કેસના સાંજોગોના સાંબાંિમાાં કોટષનો અ્ભપ્રાય હોય કે 
ન્ યાયના ટ્રહતમાાં પત્રકને પરુાવા તરીકે સ્વીકારવુાં જોઇશે ત્ યારે .                      

૧૩૭. (૧) આ અધિધનયમ હઠેળ ગનુો કરનારી વ્યટ્રકત, કાંપની હોય ત્યારે દરેક વ્યક્તત, 
જે ગનુો કરવામાાં આવ્યો હોય તે સમયે કાંપનીનો હવાલો સાંભાળતી હોય અથવા 
કાંપનીના કાયષસ ાંચાલન માટે કાંપનીને જવાબદાર હોય તેમજ કાંપની, ગનુાની દોધર્ત 
હોવાનુાં ગણાશે તથા તેમની ધવરુિ  ફોજદારી કાયષવાહી ચલાવી શકાશે અને તદનસુાર 
તેમને ધશષિતા કરી શકાશે.  

(૨) પેટા-કલમ (૧) માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, આ અધિધનયમ હઠેળ કાંપની 
દ્વારા ગનુો કરવામાાં આવ્યો હોય અને તેવુાં પરુવાર કરવામાાં આવે કે કાંપનીના કોઈ 
ટ્રડરેતટર, મેનેજર, સેકે્રટરી અથવા બીજા અધિકારીની સાંમધતથી અથવા મકૂસાંમધતથી 
ગનુો કરવામાાં આવ્યો છે અથવા તેમના ભાગે કોઈ બેદરકારીના કારણે થયો છે, ત્યારે 
આવા ટ્રડરેતટર, મેનેજર, સેકે્રટરી અથવા બીજા અધિકારી, તે ગનુા માટે દોધર્ત હોવાનુાં 
ગણાશે અને તેમની સામે ફોજદારી કાયષવાહી ચલાવી શકાશે અને તદનસુાર તેમને 
ધશષિતા કરી શકાશે.  

(૩)  આ અધિધનયમ હઠેળ ગનુો, ભાગીદારી પેઢી અથવા મયાષટ્રદત ભાગીદારી 
જવાબદારી (પેઢી) અથવા ટ્રહિંદુ અધવભતત કુટુાંબ અથવા િસ્ટ હોય તેવી વેરાપાત્ર 
વ્યક્તત િારા કરવામાાં આવ્ યો હોય, ત્યારે ભાગીદાર અથવા કતાષ અથવા મેનેજજિંગ િસ્ટી 
તે ગનુાનો દોધર્ત હોવાનુાં ગણાશે અને તેમની સામે ફોજદારી કાયષવાહી ચલાવી શકાશે 
તથા તદનસુાર તેમને ધશષિતા કરી શકાશે અને પેટા-કલમ (૨) ની જોગવાઈઓ, ઉ્ચત 
ફેરફારો સાથે આવી વ્યક્તતઓને લાગ ુપડશે.  

(૪) આ કલમમાાંના કોઈપણ મજકરૂથી, આ અધિધનયમમાાં જોગવાઈ કરેલી કોઈ 
ધશષિતાને આવી કોઈ વ્યક્તત પાત્ર ઠરશે નટ્રહ, જો તે પરુવાર કરે કે ગનુો તેની જાણ બહાર 
થયો હતો અથવા તેવો ગનુો થતો અટકાવવા માટે તેણે તમામ પરૂતી કાળજી રાખી 
હતી. 

કુંપનીએ 
કરેલા ગ ના. 
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સ્પષ્ટીકરણ.– આ કલમના હતેઓુ માટે- 

(૧) “કાંપની” એટલે સાંસ્થાધપત માંડળ અને તેમાાં પેઢી અથવા વ્યક્તતઓની બીજા 
એસોધસએશનનો સમાવેશ થાય છે.  

(૨)  પેઢીના સાંબાંિમાાં “ટ્રડરેતટર” એટલે પેઢીમાાંનો ભાગીદાર. 

૧૩૮. (૧) આ અધિધનયમ હઠેળના કોઈ ગનુાની માાંડવાળ, ફોજદારી કાયષવાહી શરૂ થતા 
પહલેાાં અથવા ત્યારપછી કધમશનર દ્વારા, ગનુાની આરોપી વ્યક્તતએ કેન્ર સરકાર અથવા 
યથાપ્રસાંગ, રાજ્ય સરકારને, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે આવી માાંડવાળની રકમની 
ચકુવણી કરીને શકાશે. 

પરાંત ુઆ કલમમાાંનો કોઈ પણ મજકરૂ નીચેનાને લાગ ુપડશે નટ્રહ. 

(ક) કલમ ૧૩૨-ની પેટા-કલમ (૧) ના ખાંડો (ક) થી (છ) માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા 
ગનુા પૈકીના કોઈ ગનુા અને સદરહુ પેટા-કલમ ના ખાંડો (ક) થી (છ) માાં 
ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા ગનુાને સાંબાંધિત હોય તેવા ખાંડ (૧) માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા ગનુાના 
સાંબાંિમાાં, જેને એક વખત માાંડવાળ કરવાની પરવાનગી આપવામાાં આવી હોય 
તેવી વ્યક્તતને;  

(ખ) એક કરોડ રૂધપયા કરતાાં વધ ુ ટ્રકિંમતના પરુવઠાના સાંબાંિમાાં, આ 
અધિધનયમ અથવા કોઇ રાજ્ય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ અથવા કેન્રીય 
માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ અથવા સાંઘપ્રદેશ માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમ અથવા સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની જોગવાઈઓ 
હઠેળ, ખાંડ (ક) માાં ઉલ્લેખેલા હોય તે ધસવાયના, કોઈપણ ગનુાના સાંબાંિમાાં, 
જેને એક વખત માાંડવાળ કરવાની પરવાનગી આપવામાાં આવી હોય તેવી 
વ્યક્તતને; 

(ગ) આ અધિધનયમ હઠેળ ગનુો જે તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા બીજા કોઈ 
કાયદા હઠેળ પણ ગનુો હોય તેવો ગનુો કરવાનો આરોપ મકૂવામાાં આવ્યો હોય 
તેવી વ્યક્તતને; 

(ઘ) આ અધિધનયમ હઠેળ કોટે ગનુા માટે ગનેુગાર ઠરાવી હોય તેવી 
વ્યક્તતને;  

(ચ) કલમ ૧૩૨-ની પેટા-કલમ (૧) ના ખાંડ (જ) અથવા ખાંડ (ઠ) અથવા ખાંડ 
(ડ) માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલો ગનુો કરવાનો આરોપ મકૂવામાાં આવ્યો હોય તેવી 
વ્યક્તતને; અને  

ગ નાની 
માુંડિાળ. 
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(છ) ઠરાવવામાાં આવે તેવી વ્યક્તતઓના અથવા ગનુાના બીજા કોઈ વગષને: 

વધમુાાં, આ કલમની જોગવાઈઓ હઠેળ કોઈ માાંડવાળની પરવાનગી 
આપવામાાં આવી હોય તો તેનાથી બીજા કોઈ કાયદા હઠેળ શરૂ કરવામાાં આવેલી 
કાયષવાહીઓ, હોય તો તેને અસર થશે નટ્રહેઃ  

વળી, આવા ગનુાને સાંબાંધિત વેરા, વ્યાજ અને દાંડની ચકુવણી કયાષ પછી 
જ માાંડવાળની પરવાનગી આપવી જોઈશે. 

(૨) આ કલમ હઠેળ ગનુાની માાંડવાળ કરવા માટેની રકમ, દસ હજાર રૂધપયા કરતાાં 
ઓછી નટ્રહ તેટલી ન્યનૂતમ રકમ અથવા સાંબાંધિત વેરાના પચાસ ટકા બેમાાંથી જે વધ ુ
હોય તેને અને ત્રીસ હજાર રૂધપયા કરતાાં ઓછી નટ્રહ તેટલી મહત્તમ રકમ અથવા વેરાના 
એકસો અને પચાસ ટકા, બેમાાંથી જે વધ ુ હોય તેને અિીન રહીને ઠરાવવામાાં આવે 
તેટલી રહશેે.  

(૩) કધમશનર નક્કી કરે તેટલી માાંડવાળની રકમની ચકૂવણી કયેથી, તે જ ગનુાના 
સાંબાંિમાાં, આરોપી વ્યક્તત ધવરુિ વધ ુ કોઈપણ કાયષવાહી શરૂ કરવી જોઈશે નટ્રહ અને 
કોઈ ફોજદારી કાયષવાહી, સદરહુ ગનુાના સાંબાંિમાાં અગાઉથી શરૂ કરવામાાં આવી હોય, 
તો તે સમાપ્ત થયેલી ગણાશે.  

પ્રકરણ ૨૦ 

િચર્ાળાની જોર્િાઈઓ. 

૧૩૯. (૧) ધનયત તારીખે અને તે તારીખથી ધવદ્યમાન કાયદા પૈકીના કોઈ કાયદા હઠેળ 
રજજસ્ટર થયેલી અને માન્ય (કાયદેસર) કાયમી ખાતા નાંબર િરાવતી  વ્યક્તતને આવી 
શરતોને અિીન રહીને અને ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે કામચલાઉ 
િોરણે રજજસ્ િેશન (નોંિણી) પ્રમાણપત્ર આપવુાં જોઈશે, જેને પેટા-કલમ (ર) હઠેળ 
છેવટના (આખરી) રજજસ્ િેશન (નોંિણી) પ્રમાણપત્રથી બદલવામાાં આવ્યુાં હોય તે 
ધસવાય, આ રીતે ઠરાવવામાાં આવેલી શરતોનુાં પાલન કરવામાાં આવ્યુાં ન હોય, તો તે 
રદ થવાને પાત્ર ગણાશે.  

(ર)  છેવટના (આખરી) રજજસ્ િેશન (નોંિણી) પ્રમાણપત્રને, ઠરાવવામાાં આવે 
નમનૂામાાં અને તેવી રીતે તથા તેવી શરતોને અિીન રહીને, આપવામાાં આવશે. 

(૩) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ વ્યક્તતને આપવામાાં આવેલુાં રજજસ્ િેશન (નોંિણી) 
પ્રમાણપત્ર, આવી વ્યક્તત, કલમ ૨૨ અથવા કલમ ૨૪ હઠેળ રજજસ્ િેશન (નોંિણી)ને  

વિદ્યમાન 
િેરાદાતાન ું 
સ્થળાુંતર.  
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પાત્ર ન હતી તેવી તેણે આપેલી અરજી અનસુાર સદરહુ  નોંિણી રદ કરવામાાં આવે, તો 
તે રજજસ્ િેશન (નોંિણી) પ્રમાણપત્ર, આપવામાાં આવેલુાં ગણાશે નટ્રહ. 

૧૪૦. (૧) કલમ ૧૦ હઠેળ વેરો ચકૂવવા ઈચ્છતી વ્યક્તત ધસવાયની રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તત, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ તેણે પરૂા પાડેલા ધનયત 
ટ્રદવસ પહલેાની તરત આવતા ટ્રદવસે પરૂી થતી મદુતને લગતા પત્રકમાાં આગળ લઇ 
જવામાાં આવેલ મલૂ્યવધિિત વેરો અને પ્રવેશ વેરોની રકમની, શાખ, હોય તો તેના 
વીજાણ ુશાખ ખાતાવહી (ઇલેતિોધનક કે્રટ્રડટ લેજર) માાં લેવા માટે હકદાર રહશેે.  

 પરાંત ુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને, નીચેના સાંજોગોમાાં શાખ લેવાની પરવાનગી 
આપવામાાં આવશે નટ્રહ:- 

(૧)  શાખની સદરહુ રકમ, આ અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરા શાખ તરીકે 
મળવાપાત્ર ન હોય ત્યારે; અથવા  

(૨)  ધનયત તારીખ પહલેાના તરતની છ મટ્રહનાની મદુત માટે, ધવદ્યમાન 
કાયદા હઠેળ જરૂરી હોય તેવા તમામ પત્રકો તેણે પરૂા પાડયા ન હોય ત્યારે; 
અથવા  

(૩)  શાખની સદરહુ રકમ, તારીખ :૩૧મી ટ્રડસેમ્ બર, ૨૦૦૧ના જાહરેનામા 
ક્રમાાંક : (જીએચએન-૫૧) જીએસટી- ૨૦૦૧ એસ.૪૯ (૩૫૫)ઠ, તારીખ : ૧૧મી 
ઓકટોબર, ૨૦૧૩ના જાહરેનામા ક્રમાાંક : (જીએચએન-૨૪) વીએટી- ૨૦૧૩/ 
એસ.૪૦ (૧૦) (૮)-ઠ અને વેચેલા માલ પર ચકૂવેલ મલૂ્ યવધિિત વેરાના 
ટ્રરફાંડનો દાવો કરતા બીજા કોઇ જાહરેનામા હઠેળ વેચેલા માલને લગતી હોય 
ત્ યારે . 

 વધમુાાં, કેન્રીય વેચાણવેરા (રજજસ્ િેશન અને ટનષઓવર) બાબતના ધનયમો, 
૧૯૫૭ ના ધનયમ ૧૨-માાં ઠરાવેલી રીતે અને ઠરાવેલી સમયમયાષદાની અંદર જેને 
પ્રમાણભતૂ ઠરાવવામાાં આવી ન હોય તેવી કેન્રીય વેચાણવેરા અધિધનયમ, ૧૯૫૬ની 
કલમ ૩, કલમ ૫-ની પેટા-કલમ (૩), કલમ ૬, કલમ ૬ ક અથવા કલમ ૮ ની પેટા- 
કલમ (૮) ને સાંબાંધિત કોઇ દાવાને જવાબદાર હોય તેવી મોટા પ્રમાણની સદરહુ શાખ, 
વીજાણ ુશાખ ખાતાવહી (ઇલેતિોધનક કે્રટ્રડટ લેજર) માાં જમા કરાવવાને પાત્ર રહશેે નટ્રહ: 

 વળી, બીજા પરાંતકુમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી શાખને સમકષિત રકમ, કેન્રીય વેચાણવેરા 
રજજસ્ િેશન અને ટનષઓવર બાબતના ધનયમો, ૧૯૫૭ ના ધનયમ ૧૨-માાં ઠરાવેલી રીતે 

ઈનપ ટ િેરા 
શાખ માટે 
િચર્ાળાની 
જોર્િાઈઓ. 
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સદરહુ દાવાને પ્રમા્ણત ઠરાવવામાાં આવે, ત્યારે ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ ટ્રરફાંડ કરવી 
જોઈશે. 

(૨) કલમ ૧૦ હઠેળ વેરો ચકૂવવા ઈચ્છતી વ્યક્તત ધસવાયની રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તત, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે, ધનયત ટ્રદવસ પહલેા તરત આવતા ટ્રદવસે પરૂી 
થતી મદુત માટે, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ, તેણે પરૂા પાડેલા પત્રકમાાં, મડૂીરૂપ માલના 
સાંબાંિમાાં, આગળ લઈ જવામાાં ન આવેલી વણભોગવેલી ઈનપટુ વેરા શાખની શાખને 
તેના વીજાણ ુશાખ ખાતાવહી (ઇલેકિોધનક કે્રટ્રડટ લેજર)માાં લેવાને હકદાર રહશેે: 

 પરાંત ુરજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ, સદરહુ શાખ, ઈનપટુ 
વેરા શાખા તરીકે મળવાપાત્ર હોય અને આ અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરા શાખ તરીકે 
મળવાપાત્ર તે ધસવાય, શાખને લેવાની પરવાનગી આપવી જોઈશે નટ્રહ. 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતેઓુ માટે, “વણભોગવેલી ઈનપટુ વેરા શાખ” એ 
શબ્દપ્રયોગનો અથષ, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ, સદરહુ મડૂીરૂપ માલના સાંબાંિમાાં, સદરહુ 
વ્યક્તત જેને હકદાર હોય તે ઈનપટુ વેરા શાખની એકાંદર રકમમાાંથી ધવદ્યમાન કાયદા 
હઠેળ વેરાપાત્ર વ્યક્તત િારા મડૂીરૂપ માલના સાંબાંિમાાં, અગાઉ મેળવેલી (ભોગવેલી) 
ઈનપટુ વેરા શાખની રકમ બાદ કયાષ પછી, બાકી રહતેી રકમ એવો થાય છે. 

(૩) ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ, રજજસ્ટર થવાને પાત્ર ન હોય અથવા ગમે તે નામે 
ઓળખાતા મકુ્તત આપેલા માલ અથવા વેરામતુત માલના વેચાણના અથવા રાજયમાાં 
પ્રથમ તબકે્ક જે માલ માટે વેરો ચકૂવ્ યો હોય તેવા માલ અને ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ 
પરાંત ુઆ અધિધનયમ હઠેળ વેરો ચકૂવવાને પાત્ર હોય તેવા રાજ્યમાાં વેરાને અિીન ન 
હોય તેવા ત્યાર પછીના વેચાણમાાં રોકાયેલી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત અથવા માલનુાં 
વેચાણ હોય તો તે સમયે ઈનપટુ વેરા શાખને વ્યક્તત હકદાર હોય, તો તે નીચેની 
શરતોને અિીન રહીને, ધનયત ટ્રદવસે જથ્થા (સ્ ટોક)માાં િરાવેલી ઉત્પાદક સામગ્રી 
(ઇનપટુ) અને અમકુ અંશે તૈયાર કરેલા અથવા સાંપણૂષપણે તૈયાર કરેલા માલમાાં 
સમાધવષ્ટ ઉત્પાદક સામગ્રીના સાંબાંિમાાં, મલૂ્યવધિિત વેરો અને પ્રવેશ વેરો, હોય તો, 
તેની શાખ તેના વીજાણ ુશાખ ખાતાવહી (ઇલેકિોધનક કે્રટ્રડટ લેજર)માાં લેવા માટે હકદાર 
રહશેે:-  

(૧) આ અધિધનયમ હઠેળ વેરાપાત્ર પરુવઠો તૈયાર કરવા માટે એવી ઉત્પાદક 
સામગ્રી અથવા માલ વાપરવામાાં આવતા હોય અથવા વાપરવા માટે અ્ભપે્રત 
હોય; 
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(૨) આ અધિધનયમ હઠેળ આવી ઉત્પાદક સામગ્રી પર  ઈનપટુ વેરા શાખ 
માટે સદરહુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત પાત્ર હોય; 

(૩) આવી ઉત્પાદક સામગ્રીના સાંબાંિમાાં, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ, સદરહુ 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, વેરાની ચકુવણી અંગેનો પરુાવો દશાષવતા ભરધતયાાં 
અથવા બીજા ઠરાવેલા દસ્તાવેજો/ કબજામાાં હોય; અને  

(૪) આવા ભરધતયાાં અથવા બીજા ઠરાવેલા દસ્તાવેજો, ધનયત ટ્રદવસ 
પહલેાની તરતના બાર મટ્રહના કરતા વહલેા ન હોય તેમ કાઢી આપવામાાં 
આવ્યા હોય : 

પરાંત ુ સેવાઓના ઉત્પાદક અથવા સેવાઓ પરૂી પાડનાર ધસવાયની 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ઉત્પાદક સામગ્રીના સાંબાંિમાાં, વેરાની ચકુવણી અંગેનો 
પરુાવો દશાષવતા ભરધતયાાં અથવા બીજા કોઈ દસ્તાવેજો/ કબજામાાં ન હોય 
ત્યારે, સટ્રહત આવી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતો, 
મયાષદા અને બાાંયિરીને અિીન રહીને અને સદરહુ વેરાપાત્ર વ્ યટ્રકતએ ઘટાડેલી 
ટ્રકિંમતે સેવા મેળવનારને આવી શાખનો લાભ આપવો જોઇશે એ હકીકતને પણ 
અિીન રહીને, ઠરાવવામાાં આવે તેવા દરે અને તેવી રીતે શાખ લેવાની 
પરવાનગી આપવી જોઇશે. 

(૪) ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ પરાંત ુઆ અધિધનયમ હઠેળ વેરાને પાત્ર હોય તેવા ગમે 
તે નામે ઓળખાતા વેરાપાત્ર માલ તેમજ મકુ્તત આપી હોય તેવા માલ અથવા વેરામતુત 
માલના વેચાણમાાં રોકાયેલી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત,- 

(ક) પેટા-કલમ (૧) ની જોગવાઈઓ અનસુાર ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ તેણે 
પરૂા પાડેલા પત્રકમાાં આગળ લઈ જવામાાં આવેલો મલૂ્યવધિિત વેરો અને પ્રવેશ 
વેરો હોય, તો તેની શાખની રકમ; અને  

(ખ) પેટા-કલમ (૩) ની જોગવાઈઓ અનસુાર ગમે તે નામે ઓળખાતા આવા 
મકુ્તત આપેલા માલ અથવા વેરામકુત માલને સાંબાંધિત ધનયત ટ્રદવસે જથ્થામાાં 
િરાવેલી ઉત્પાદક સામગ્રી (ઇનપટુ) અને જથ્થામાાં િરાવેલા અમકુ અંશે 
(અંશતેઃ) તૈયાર કરેલા  અથવા સાંપણૂષપણે (સાંપણૂષતેઃ) તૈયાર કરેલા માલમાાં 
સમાધવષ્ટ ઉત્પાદક સામગ્રી (ઇનપટુ)ના સાંબાંિમાાં મલૂ્યવધિિત વેરો અને પ્રવેશ 
વેરો હોય તો તેની શાખની રકમ  
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તેના વીજાણ ુ શાખ ખાતાવહી (ઇલેકિોધનક કે્રટ્રડટ લેજર)માાં લેવા માટે 
હકદાર રહશેે. 

(૫) રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ધનયત તારીખે અથવા તે પછી મેળવેલી ઉત્પાદક 
સામગ્રી (ઇનપટુ)ના સાંબાંિમાાં મલૂ્યવધિિત વેરો અને પ્રવેશ વેરો, હોય તો, તેની શાખને, 
પરાંત ુતે ભરધતયાાં અથવા વેરો ચકૂવતાાં બીજા કોઈ દસ્તાવેજને ધનયત ટ્રદવસથી ત્રીસ 
ટ્રદવસની મદુતની અંદર આવી વ્યક્તતના ટ્રહસાબના ચોપડામાાં નોંિવામાાં આવ્યાાં હોય તે 
શરતને અિીન રહીને, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ (પરુવઠો) પરૂો પાડનાર િારા જેના 
સાંબાંિમાાં વેરો ચકૂવવામાાં આવ્યો હોય તેવી વેરાની શાખને, તેના વીજાણ ુ શાખ 
ખાતાવહી (ઇલેકિોધનક કે્રટ્રડટ લેજર)માાં લઈ જવાને હકદાર રહશેે : 

 પરાંત ુત્રીસ ટ્રદવસની મદુત, કધમશનર િારા ત્રીસ ટ્રદવસથી વધ ુનટ્રહ હોય તેટલી 
વધ ુમદુત માટે પરૂત ુાં  કારણ દશાષવ્યેથી લાંબાવી શકાશે: 

 વધમુાાં, આ પેટા-કલમ હઠેળ જેના સાંબાંિમાાં શાખ લેવામાાં આવી હોય તેના 
સાંબાંિમાાં ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે સદરહુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, પત્રક પરુૂાં 
પાડવુાં જોઇશે.  

(૬) ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ નક્કી કરેલા દરે વેરો ચકૂવતી અથવા ચકૂવવાપાત્ર 
વેરાના બદલે નક્કી કરેલી રકમ ચકૂવતી હોય તેવી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, 
નીચેની શરતોને અિીન રહીને, ધનયત ટ્રદવસે જથ્થામાાં િરાવેલી ઉત્પાદક 
સામગ્રી (ઇનપટુ) અને જથ્થામાાં િરાવેલા અમકુ અંશે તૈયાર કરેલા અથવા 
સાંપણૂષપણે તૈયાર કરેલા માલમાાં સમાધવષ્ટ ઉત્પાદક સામગ્રી (ઇનપટુ)ના 
સાંબાંિમાાં, મલૂ્યવધિિત વેરા શાખને, 
 વીજાણ ુશાખ ખાતાવહી (ઇલેકિોધનક કે્રટ્રડટ લેજર)માાં લેવા માટે હકદાર રહશેે: 

(૧) આવી ઉત્પાદક સામગ્રી (ઇનપટુ) અથવા માલ, આ અધિધનયમ હઠેળ 
વેરાપાત્ર પરુવઠો તૈયાર કરવા માટે વાપરવામાાં આવતો હોય અથવા 
વાપરવા માટે ઇરાદો હોય;  

(૨) સદરહુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, કલમ ૧૦ હઠેળ વેરો ચકૂવતી ન હોય; 

(૩) સદરહુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત આ અધિધનયમ હઠેળ આવી ઉત્પાદક 
સામગ્રી પર ઈનપટુ વેરા શાખ માટે પાત્ર હોય; 



163 
 

(૪) સદરહુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ઉત્પાદક સામગ્રી (ઇનપટુ)ના સાંબાંિમાાં, 
ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ વેરાની ચકુવણી દશાષવતા ભરધતયાાં અથવા બીજા 
ઠરાવેલા દસ્તાવેજોનો કબજો િરાવતી હોય; અને  

(૫) આવાાં ભરધતયાાં અથવા બીજા ઠરાવેલા દસ્તાવેજો, ધનયત ટ્રદવસ 
પહલેાની તરતના બાર મટ્રહનાથી પહલેા નટ્રહ તેમ કાઢી આપવામાાં 
આવ્યાાં હોય. 

(૭) પેટા-કલમો (૩), (૪) અને (૬) હઠેળની શાખની રકમની ગણતરી, ઠરાવવામાાં 
આવે તેવી રીતે કરવી જોઈશે. 

૧૪૧. (૧) કામકાજના સ્થળે મેળવેલી કોઇ ઉત્પાદન સામગ્રી (ઇનપટુ)ને, ધનયત ટ્રદવસ 
પહલેા, ધવદ્યમાન કાયદાની જોગવાઇઓ અનસુાર તે તરીકે મોકલવામાાં આવી હોય 
અથવા વધ ુ પ્રટ્રક્રયા (પ્રોસેધસિંગ), ચકાસણી (ટેન્સ્ટિંગ), મરામત (ટ્રરપેર), ટ્રરકધન્ ડશધનિંગ 
અથવા બીજા કોઇ હતે ુ માટે, પરચરૂણ (છૂટક) કામ પર રાખેલા કામદારને અંશત: 
પ્રટ્રક્રયા કયાષ પછી, તે મોકલવામાાં આવી હોય અને ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે પછી, 
સદરહુ સ્થળે આવી ઉત્પાદક સામગ્રીને પરત મોકલવામાાં આવી હોય, ત્યારે આવી 
ઉત્પાદક સામગ્રી, પરચરૂણ (છૂટક) કામ પણૂષ થયા પછી અથવા અન્યથા ધનયત 
ટ્રદવસથી છ મટ્રહનાની અંદર સદરહુ સ્થળે મોકલવામાાં આવે તે ટ્રકસ્સામાાં, કોઇપણ વેરો 
ચકૂવવાપાત્ર રહશેે નટ્રહેઃ  

 પરાંત ુ છ મટ્રહનાની મદુત, કધમશનર દ્વારા બે મટ્રહનાથી વધ ુ નટ્રહ તેટલી વધ ુ
મદુત માટે, પરૂત ુાં કારણ દશાષવ્યેથી લાંબાવી શકાશેેઃ 

 વધમુાાં, આવી ઉત્પાદક સામગ્રી (ઇનપટુ)ને આ પેટા-કલમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી 
મદુતની અંદર પરત કરવામાાં આવી ન હોય, તો કલમ ૧૪૨-ની પેટા-કલમ (૮) ના ખાંડ  
(ક) ની  જોગવાઇઓ અનસુાર ઇનપટુ વેરા શાખ, વસલૂ થવાને પાત્ર રહશેે.  

(૨) કોઇ અમકુ અંશે તૈયાર કરેલા માલને, ધનયત ટ્રદવસ પહલેા, ધવદ્યમાન કાયદાની 
જોગવાઇઓ અનસુાર અમકુ ઉત્પાદન પ્રટ્રક્રયા કરવા માટે, કામકાજના સ્થળથી બીજી 
કોઇ જગા સિુી મોકલવામાાં આવ્યો હોય અને આવા માલ (જેનો આમાાં હવે પછી, આ 
પેટા-કલમમાાં “સદરહુ માલ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે) ને ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે 
પછી, સદરહુ સ્થળે પરત મોકલવામાાં આવ્યો હોય, ત્યારે ઉત્પાદન પ્રટ્રક્રયા કયાષ પછી 
અથવા અન્યથા ધનયત ટ્રદવસથી છ મટ્રહનાની અંદર સદરહુ માલ પરત મોકલવામાાં 
આવે તે ટ્રકસ્સામાાં, કોઇપણ વેરો ચકૂવવાપાત્ર થશે નટ્રહ; 

પરચરૂણ 
(છૂટક) કામને 
લર્તી 
િચર્ાળાની 
જોર્િાઈઓ . 
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પરાંત ુ છ મટ્રહનાની મદુત, કધમશનર દ્વારા બે મટ્રહનાથી વધ ુ નટ્રહ તેટલી વધ ુ
મદુત માટે, પરૂત ુાં કારણ દશાષવ્યેથી લાંબાવી શકાશે 

વધમુાાં, સદરહુ માલને, આ પેટા-કલમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી મદુતની અંદર પરત 
મોકલવામાાં આવે, તો કલમ ૧૪૨-ની પેટા-કલમ (૮) ના ખાંડ (ક) ની જોગવાઇઓ 
અનસુાર ઇનપટુ વેરા શાખ વસલૂ થવાને રહશેે:  

 વળી માલ મોકલતી (રવાના કરતી) વ્યક્તત, ધવદ્યમાન કાયદાની જોગવાઇઓ 
અનસુાર, આ પેટા-કલમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી મદુતની અંદર ભારતમાાં વેરાની ચકુવણી 
કયેથી અથવા આયાત માટે વેરાની ચકુવણી ધસવાય, સદરહુ માલને બીજી જગાએથી 
માલને મોકલવાના હતેથુી કોઇ રજજસ્ ટર વ્ યટ્રકતની જગાએ માલ તબદીલ કરી શકશે.  

(૩) કોઇ માલને, ધનયત ટ્રદવસ પહલેા, ધવદ્યમાન કાયદાની જોગવાઇઓ અનસુાર 
ચકાસણી અથવા બીજી કોઇ પ્રટ્રક્રયા હાથ િરવા માટે, કામકાજના સ્ થળેથી રજજસ્ ટર 
થયેલી હોય અથવા ન હોય તેવી બીજી જગાએ મોકલવામાાં આવે અને આવો માલ, 
ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે પછી, કામકાજના સદરહુ સ્ થળે પરત મોકલવામાાં આવે, ત્ યારે 
અને સદરહુ માલ, ચકાસણી અથવા બીજી કોઇ પ્રટ્રકયા કયાષ પછી, ધનયત ટ્રદવસથી છ 
મટ્રહનાની અંદર આવા સ્ થળે પરત મોકલવામાાં આવે તે ટ્રકસ્ સામાાં, કોઇપણ વેરો 
ચકૂવવાપાત્ર રહશેે નટ્રહ : 

પરાંત ુ છ મટ્રહનાની મદુત, કધમશનર દ્વારા બે મટ્રહનાથી વધ ુ નટ્રહ તેટલી વધ ુ
મદુત માટે, પરૂત ુાં કારણ દશાષવ્યેથી લાંબાવી શકાશે 

વધમુાાં, સદરહુ માલને, આ પેટા-કલમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી મદુતની અંદર પરત 
મોકલવામાાં આવે, તો કલમ ૧૪૨-ની પેટા-કલમ (૮) ના ખાંડ (ક) ની જોગવાઇઓ 
અનસુાર ઇનપટુ વેરા શાખ વસલૂ થવાને રહશેે:  

 વળી માલ મોકલતી (રવાના કરતી) વ્યક્તત, ધવદ્યમાન કાયદાની જોગવાઇઓ 
અનસુાર, આ પેટા-કલમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી મદુતની અંદર ભારતમાાં વેરાની ચકુવણી 
કયેથી અથવા આયાત માટે વેરાની ચકુવણી ધસવાય, સદરહુ માલને સદરહુ બીજી 
જગાએથી સદરહુ બીજી જગાએ માલ તબદીલ કરી શકશે.  

(૪)  પેટા-કલમો (૧), (૨) અને (૩) હઠેળ વેરો, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને 
તેવી રીતે અને તેટલા સમયની અંદર ધનયત ટ્રદવસે માલ મોકલતી વ્યક્તત અને 
પરચરૂણ (છૂટક) કામ પર રાખેલી વ્યક્તત, સદરહુ વ્યક્તત વતી કામે રાખેલા કામદારે 
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જથ્થામાાં િરાવેલી ઉત્પાદક સામગ્રી (ઇનપટુ) અથવા માલની ધવગતો જાહરે કરે, તે 
ટ્રકસ્સામાાં જ ચકૂવવાપાત્ર રહશેે નટ્રહ. 

૧૪૨. (૧) કોઇ માલ જેના પર ધનયત ટ્રદવસ પહલેા છ મટ્રહનાથી વહલે ુાં નટ્રહ તેમ તેના 
વેચાણના સમયે, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ વેરો, હોય તો તેને ચકૂવવામાાં આવ્યો હોય તેને 
(માલને) ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે પછી, કામકાજના કોઇ સ્થળે પરત મોકલવામાાં આવે, 
ત્યારે રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ ચકૂવેલા વેરાના ટ્રરફાંડ માટે પાત્ર 
રહશેે, આવા માલને ધનયત ટ્રદવસથી છ મટ્રહનાની મદુતની અંદર રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તત ધસવાયની વ્યક્તત દ્વારા કામકાજના સદરહ ુસ્થળે પરત મોકલવામાાં આવે તથા 
આવો માલ, યોગ્ય અધિકારીને ખાતરી થાય તે મજુબ ઓળખી શકાય તેમ હોય ત્યારેેઃ 

પરાંત ુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા સદરહુ માલને પરત મોકલવામાાં આવ્ યો 
હોય, તો આવા માલનો પરુવઠો પરત મોકલવાની બાબત હોવાનુાં ગણાશે. 

(૨)  (ક) ધનયત ટ્રદવસ પહલેા કરવામાાં આવેલા કરાર અનસુાર કોઇ માલની ટ્રકિંમત,  
ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે પછી વિારવામાાં આવે, ત્યારે આવા માલનુાં વેચાણ કયુું 
હોય તેવી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, આવી ટ્રકિંમત સિુારણાની ત્રીસ ટ્રદવસની 
અંદર ઠરાવવામાાં આવે તેથી ધવગતોનો સમાવેશ કરત ુાં પરૂક ભરધતયુાં  અથવા 
ઉિારપત્ર (ડેબીટનોટ) (માલ) મેળવનારને આપવુાં જોઇશે અને આ 
અધિધનયમના હતે ુાંઓ માટે, આવુાં પરૂક ભરતીયુાં અથવા ઉિારપત્ર (ડેબીટનોટ), 
આ અધિધનયમ હઠેળ બહારના પરુવઠાના સાંબાંિમાાં કાઢી આપેલુાં હોવાનુાં ગણાશે; 

(ખ)  ધનયત ટ્રદવસ પહલેા કરવામાાં આવેલા કરાર અનસુાર કોઇ માલની 
ટ્રકિંમત,  ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે પછી ઘટાડવામાાં આવે, ત્યારે આવા માલનુાં 
વેચાણ કયુું હોય તેવી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, આવી ટ્રકિંમત સિુારણાની ત્રીસ 
ટ્રદવસની અંદર ઠરાવવામાાં આવે તેથી ધવગતોનો સમાવેશ કરત ુાં શાખપત્ર 
(માલ) મેળવનારને આપી શકશે અને આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે, આવુાં 
શાખપત્ર, આ અધિધનયમ હઠેળ બહારના પરુવઠાના સાંબાંિમાાં કાઢી આપેલુાં 
હોવાનુાં ગણાશેેઃ 

પરાંત ુ રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતને, શાખ આપવાના કારણે તેની વેરા 
જવાબદારી ઘટાડવાની પરવાનગી તે ટ્રકસ્સામાાં જ આપવી જોઇશે કે શાખપત્ર 
(જમા) મેળવનારે, વેરા જવાબદારીના આવા ઘટાડાને અનરુૂપ તેની ઇનપટુ 
વેરા શાખ ઘટાડી હોય.  

પ્રકીણગ 
િચર્ાળાની 
જોર્િાઇઓ.   
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(૩)  કોઇ વ્યક્તતએ ધનયત ટ્રદવસ પહલેા તે ટ્રદવસે અથવા તે પછી, ધવદ્યમાન કાયદા 
હઠેળ ચકૂવેલા ઇનપટુ વેરા શાખ, વેરા, વ્ યાજ અથવા બીજી કોઇ રકમના ટ્રરફાંડ માટે 
કોઇ વ્ યટ્રકતએ રજૂ કરેલા ટ્રરફાંડ માટેના દરેક દાવાનો ધનકાલ, ધવદ્યમાન કાયદાની 
જોગવાઇઓ અનસુાર કરવો જોઇશે અને તેને આખરે જમા મળતી કોઇ રકમ, સદરહુ 
કાયદાની જોગવાઇઓ અનસુાર તેને રોકડમાાં ચકૂવવી જોઇશેેઃ 

પરાંત ુ ઇનપટુ વેરા શાખની રકમના ટ્રરફાંડ માટેનો કોઇ દાવો, સાંપણૂષ: અથવા 
અંશત: નામાંજુર કરવામાાં આવે ત્યારે આ રીતે નામાંજૂર કરેલી રકમ, રદ થશેેઃ  

વધમુાાં, ઇનપટુ વેરા શાખની કોઇ રકમનુાં કોઇપણ ટ્રરફાંડ આ અધિધનયમ હઠેળ 
સદરહુ રકમની ધસલક, ધનયત ટ્રદવસે આગળ લઇ જવામાાં આવી હોય, ત્યારે માંજૂર 
કરવામાાં (આપવામાાં) આવશે નટ્રહ. 

(૪)  ધનયત ટ્રદવસ પહલેા અથવા તે પછી આયાત કરેલા માલના સાંબાંિમાાં, ધવદ્યમાન 
કાયદા હઠેાળ ચકૂવેલા કોઇ વેરાના ટ્રરફાંડ માટે, ધનયત ટ્રદવસ પછી રજૂ કરેલા ટ્રરફાંડ 
માટેના દરેક દાવાનો ધનકાલ, ધવદ્યમાન કાયદાની જોગવાઇઓ અનસુાર કરવો જોઇશેેઃ 

પરાંત ુ ઇનપટુ વેરા શાખના રીફાંડ માટેનો કોઇ દાવો સાંપણૂષત: અથવા અંશત: 
નામાંજૂર કરવામાાં આવે, ત્યારે આ રીતે નામાંજૂર કરેલી રકમ રદ થશેેઃ 

વધમુાાં, ઇનપટુ વેરા શાખની કોઇ રકમનુાં કોઇપણ ટ્રરફાંડ આ અધિધનયમ હઠેળ 
સદરહુ રકમની ધસલક, ધનયત ટ્રદવસે રોજ આગળ લઇ જવામાાં આવી હોય, ત્યારે માંજૂર 
કરવામાાં (આપવામાાં) આવશે નટ્રહ.  

(૫)  આ અધિધનયમમાાં કાંઇપણ ધવરુિનુાં હોય તેમ છતાાં, ધનયત ટ્રદવસ પહલેા 
ઉલટાવવામાાં આવેલી ઇનપટુ વેરા શાખની કોઇ રકમ, આ અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ 
વેરા શાખ તરીકે મળવાપાત્ર રહશેે નટ્રહ.  

(૬) (ક) ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ ધનયત ટ્રદવસ પહલેા, તે ટ્રદવસે અથવા તે ટ્રદવસ 
પછી, શરૂ કરવામાાં આવેલા ઇનપટુ વેરા શાખ માટેના દાવાને લગતી અપીલ 
ફેરતપાસ, સમીષિતા અથવા સાંદભષ (પછુાણ) ની દરેક કાયષવાહીનો ધનકાલ, 
ધવદ્યમાન કાયદાની જોગવાઇઓ અનસુાર કરવો જોઇશે અને દાવો કરનારને 
મળવાપાત્ર હોવાનુાં જણાયેલી શાખની કોઇ રકમ, ધવદ્યમાન કાયદાની 
જોગવાઇઓ અનસુાર, તેને રોકડમાાં ટ્રરફાંડ કરવી જોઇશે તથા નામાંજૂર કરેલી 
રકમ, હોય તો, તે આ અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરાશાખ તરીકે મળવાપાત્ર 
રહશેે નટ્રહ :  
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પરાંત ુ ઇનપટુ વેરા શાખની કોઇ રકમનુાં કોઇપણ ટ્રરફાંડ આ અધિધનયમ 
હઠેળ સદરહુ રકમની ધસલક, ધનયત ટ્રદવસે રોજ આગળ લઇ જવામાાં આવી 
હોય, ત્યારે માંજૂર કરવામાાં (આપવામાાં) આવશે નટ્રહ.  

(ખ)  ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ ધનયત ટ્રદવસ પહલેાાં, ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે 
પછી ઇનપટુ વેરા શાખની વસલૂાતના સાંબાંિમાાં શરૂ કરાયેલ કોઇ અપીલ, 

ફેરતપાસ, સમીષિતા અથવા સાંદભષની દરેક કાયષવાહીનો ધનકાલ ધવદ્યમાન કાયદા 
હઠેળ કરવો જોઇશે અને એવી અપીલ, ફેરતપાસ, સમીષિતા અથવા સાંદભષના 
પટ્રરણામે વસલૂવાપાત્ર વેરા શાખની કોઇ રકમ, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ વસલૂ 
કરેલ હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમ હઠેળ વેરાની બાકી તરીકે વસલૂ કરવી 
જોઇશે અને એ રીતે વસલૂ કરેલ રકમ આ અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરા શાખ 
તરીકે મળવાપાત્ર થશે નટ્રહ.  

(૭)  (ક)  ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ ધનયત ટ્રદવસ પહલેાાં, ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે 
પછી કોઇપણ આઉટપટુ વેરાની જવાબદારીના સાંબાંિમાાં શરૂ કરાયેલ કોઇ 
અપીલ, ફેરતપાસ, સમીષિતા અથવા સાંદભષની દરેક કાયષવાહીનો ધનકાલ ધવદ્યમાન 
કાયદા હઠેળ કરવો જોઇશે અને એવી અપીલ, ફેરતપાસ, સમીષિતા અથવા 
સાંદભષના પટ્રરણામે વસલૂવાપાત્ર વેરા શાખની કોઇ રકમ, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ 
વસલૂ કરેલ હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમ હઠેળ વેરાની બાકી તરીકે વસલૂ 
કરવી જોઇશે અને એ રીતે વસલૂ કરેલ રકમ આ અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરા 
શાખ તરીકે મળવાપાત્ર થશે નટ્રહ. 

(ખ)  ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ ધનયત ટ્રદવસ પહલેાાં, ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે 
પછી આઉટપટુ વેરાની જવાબદારીના સાંબાંિમાાં શરૂ કરાયેલ કોઇ અપીલ, 

ફેરતપાસ, સમીષિતા અથવા સાંદભષની દરેક કાયષવાહીનો ધનકાલ ધવદ્યમાન કાયદા 
હઠેળ કરવો જોઇશે અને દાવેદારને ચકુવવાપાત્ર જણાય તેવી કોઇ રકમ, 

ધવદ્યમાન કાયદાની જોગવાઇઓ અનસુાર, તેને રોકડમાાં ટ્રરફાંડ કરવી જોઇશે અને 
માંજૂર ન કરેલ રકમ, હોય તો, તે આ અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરા શાખ તરીકે 
મળવાપાત્ર થશે નટ્રહ. 

(૮)  (ક)  ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ ધનયત ટ્રદવસ પહલેાાં, ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે 
પછી શરૂ કરાયેલ કોઇ આકારણી અથવા ન્યાયધનણષયની કાયષવાહીમાાં કોઇ વ્યક્તત 
પાસેથી કોઇ વેરા, વ્યાજ અથવા દાંડની કોઇ રકમ વસલૂવાપાત્ર હોય, ત્યારે એવી 
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રકમ, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ વસલૂ કરેલ હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમ હઠેળ 
વેરાની બાકી તરીકે વસલૂ કરવી જોઇશે અને એ રીતે વસલૂ કરેલ રકમ આ 
અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરા શાખ તરીકે મળવાપાત્ર થશે નટ્રહ. 

(ખ)  ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ ધનયત ટ્રદવસ પહલેાાં, ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે 
પછી શરૂ કરાયેલ કોઇ આકારણી અથવા ન્યાયધનણષયની કાયષવાહીમાાં કોઇ 
વેરાપાત્ર વ્યક્તત, કોઇ વેરા, વ્યાજ, દાંડ અથવા ધશષિતાની કોઇ રકમનુાં ટ્રરફાંડ 
મેળવવાને પાત્ર થતી હોય, ત્યારે એવી રકમ, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ રોકડમાાં 
ટ્રરફાંડ તરીકે આપવી જોઇશે અને માંજૂર ન કરેલ રકમ, હોય તો, તે આ 
અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરા શાખ તરીકે મળવાપાત્ર થશે નટ્રહ. 

(૯)  (ક)  ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ રજૂ કરેલ કોઇ ટ્રરટનષ(પત્રક), ધનયત ટ્રદવસ પછી 
સિુારવામાાં આવ્યુાં હોય અને આવી સિુારણા પછી, કોઇ રકમ વસલૂવાપાત્ર 
હોવાનુાં અથવા ઇનપટુ વેરા શાખની કોઇ રકમ મળવાપાત્ર ન હોવાનુાં જણાય, 

તો એવી રકમ, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ વસલૂ કરેલ હોય તે ધસવાય, આ 
અધિધનયમ હઠેળ વેરાની બાકી તરીકે વસલૂ કરવી જોઇશે અને એ રીતે વસલૂ 
કરેલ રકમ આ અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરા શાખ તરીકે મળવાપાત્ર થશે નટ્રહ. 

(ખ)  ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ પરુૂ પાડેલ કોઇ ટ્રરટનષમાાં, ધનયત ટ્રદવસ પછી 
પરાંત ુ ધવદ્યમાન કાયદામાાં સિુારણા માટે ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ સમયમયાષદાની અંદર 
સિુારો કરાયેલ હોય અને એવી સિુારણા અનસુાર કોઇ વેરાપાત્ર વ્યક્તતને કોઇ 
રકમ ટ્રરફાંડ અથવા કોઇ ઇનપટુ વેરા શાખ આપવાનુાં જરૂરી જણાય તો, એવી 
રકમ, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ રોકડમાાં ટ્રરફાંડ તરીકે આપવી જોઇશે અને માંજૂર ન 
કરેલ રકમ, હોય તો, તે આ અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરા શાખ તરીકે 
મળવાપાત્ર થશે નટ્રહ. 

(૧૦) આ પ્રકરણમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરી હોય તે ધસવાય, ધનયત ટ્રદવસ પહલેાાં 
કરાયેલ કોઇ કરાર અનસુાર ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે પછી પરુા પડાયેલ કોઇ માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બને્ન, આ અધિધનયમની જોગવાઇઓ હઠેળ વેરાને પાત્ર થશે.  

(૧૧) (ક)  કલમ ૧૨ માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, ગજુરાત મલૂ્ય વધિિત વેરા 
અધિધનયમ, ૨૦૦૫ હઠેળ કોઇ માલ પર લેવાપાત્ર થતાાં વેરાના પ્રમાણ સિુી, આ 
અધિધનયમ હઠેળ સદરહુ માલ પર કોઇ વેરો ચકૂવવાપાત્ર થશે નટ્રહ.  

સન ૨૦૦૫નો 
ગ જરાતનો 
૧લો. 
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(ખ)  કલમ ૧૩ માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, નાણા અધિધનયમ, ૧૯૯૪ 
હઠેળ કોઇ સેવા પર લેવાપાત્ર થતાાં વેરાના પ્રમાણ સિુી, આ અધિધનયમ હઠેળ 
સદરહુ સેવા પર કોઇ વેરો ચકૂવવાપાત્ર થશે નટ્રહ.  

(ગ)  ગજુરાત મલૂ્ય વધિિત વેરા અધિધનયમ, ૨૦૦૫ અને નાણા અધિધનયમ, 

૧૯૯૪ના પ્રકરણ ૫, એ બને્ન હઠેળ પરૂવડા પર વેરો ચકુવવામાાં આવ્યો હોય, 

ત્ યારે આ અધિધનયમ હઠેળ વેરો લેવાપાત્ર થશે અને વેરાપાત્ર વ્યક્તત, ધનયત 
ટ્રદવસ પછી પરૂા પાડેલ પરૂવઠાના પ્રમાણમાાં ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ ચકુવેલા 
મલૂ્ય વધિિત વેરા અથવા સેવા કર માટે કે્રટ્રડટ(શાખ) મેળવવા હકદાર થશે અને 
એવી કે્રટ્રડટની ગણતરી ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે કરવામાાં આવશે. 

(૧૨)  ધનયત ટ્રદવસની અગાઉના છ મટ્રહના કરતાાં વહલેો નટ્રહ તેમ માંજૂરીને આિારે 
મોકલેલો હોય તેવો કોઇ માલ, ખરીદનાર સ્વીકારે નટ્રહ અથવા તે નામાંજૂર કરે અને 
ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે પછી વેચનારને પાછો મોકલે, ત્યારે આવો માલ ધનયત  
ટ્રદવસથી છ મટ્રહના સિુીમાાં પરત મોકલવામાાં આવ્યો હોય, તો તેના પર કોઇ વેરો 
ભરવાપાત્ર થશે નટ્રહેઃ  

 પરાંત ુકધમશનર, છ મટ્રહનાની સદરહુ મદુત, પરૂત ુાં કારણ દશાષવ્યેથી, બે મટ્રહના 
કરતાાં વધ ુનટ્રહ તેટલી વધ ુમદુત સિુી લાંબાવી આપી શકશેેઃ 

 વધમુાાં, એવો માલ આ અધિધનયમ હઠેળ વેરાપાત્ર હોય અને આ પેટા-કલમમાાં 
ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ મદુત પછી પરત કરેલ હોય, તો માલ પરત કરનાર વ્યક્તત વેરો ભરવા 
જવાબદાર થશેેઃ  

 વળી, એવો માલ માંજૂરીને અિીન રહીને મોકલેલો હોય અને આ અધિધનયમ 
હઠેળ વેરાપાત્ર હોય અને આ પેટા-કલમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ મદુતની અંદર પરત કરેલ ન 
હોય, તો જેણે માલ મોકલેલ હોય તે વ્યક્તત વેરો ભરવા જવાબદાર થશે. 

(૧૩) કોઇ સપ્લાયર (માલ પરૂો પાડનાર)-એ જે ગજુરાત મલૂ્ય વધિિત વેરા અધિધનયમ, 

૨૦૦૫ હઠેળ મળૂસ્થાને વેરાની કપાતને પાત્ર હોય તેવા કોઇ માલનુાં વેચાણ કયુું હોય 
અને ધનયત ટ્રદવસ પહલેાાં તે માલ માટે ઇનવોઇસ(ભરધતયુાં) પણ કાઢી આપેલ હોય, 

ત્યારે સદરહુ સપ્લાયરને ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે પછી ચકુવણી કરાયેલ હોય, તો 
કપાત કરનારે સદરહુ કલમ ૫૧ હઠેળ કોઇ વેરાની મળૂસ્થાનેથી કપાત કરવી જોઇશે 
નટ્રહ. 

સન ૨૦૦૫નો 
ગ જરાતનો 
૧લો. 

સન ૧૯૯૪નો 
૩૨ મો. 

સન ૨૦૦૫નો 
ગ જરાતનો 
૧લો. 

સન ૧૯૯૪નો 
૩૨મો. 
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(૧૪)  ધનયત ટ્રદવસે ધપ્રક્ન્સપાલ (મા્લક)નો કોઇ માલ અથવા કેધપટલ ગડુઝ, 

એજન્ટની જગ્યામાાં પડેલા હોય, તો એજન્ટ નીચેની શરતોને પટ્રરપણૂષ કરીને એવા માલ 
અથવા કેધપટલ ગડુઝ પર ભરેલ વેરાની શાખ લેવા હકદાર થશેેઃ- 

(૧)  એજન્ટ, આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્ટર થયેલ વેરાપાત્ર વ્યક્તત હોય; 

(૨)  ધપ્રક્ન્સપાલ (મા્લક) અને એજન્ટ બને્ન, ધનયત ટ્રદવસની તરત અગાઉના 
ટ્રદવસે એવા એજન્ટ પાસે પડેલા માલ અથવા કેધપટલ ગડુઝના સ્ટોકની 
ધવગતો, આ અથે ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે તેટલા 
સમયની અંદર જાહરે કરે; 

(૩)  એવા માલ અથવા કેધપટલ ગડુઝ માટેના ભરધતયાાં, ધનયત ટ્રદવસની 
તરત અગાઉના બાર મટ્રહના કરતાાં વહલેાાં નટ્રહ તેમ કાઢી આપેલ હોય; 

અને 

(૪)  ધપ્રક્ન્સપાલે, એવા- 

  (ક)  માલ; અથવા 

  (ખ)  કેધપટલ ગડુઝ, અથવા 

ના સાંબાંિમાાં ઇનપટુ વેરા શાખ પરત કરેલ હોય અથવા લીિેલ ન હોય અથવા 
એવી શાખ લીિેલ હોય અને એવી શાખ તેણે લીિેલ શાખના પ્રમાણમાાં પરત કરેલ 
હોય.    

સ્પષ્ટીકરણ.- આ પ્રકરણના હતેઓુ માટે “કેધપટલ ગડુઝ” એ શબ્દપ્રયોગનો અથષ, 
ગજુરાત મલૂ્ય વધિિત વેરા અધિધનયમ, ૨૦૦૩માાં જે આપેલો છે તે જ થશે.  

પ્રકરણ ૨૧ 

પ્રકીણગ 
૧૪૩. (૧) રજજસ્ટર થયેલી કોઇ વ્યક્તત (જેનો આમાાં હવે પછી, “ધપ્રક્ન્સપાલ” તરીકે 
ઉલ્લેખ કયો છે તે) જાણ હઠેળ અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતોને અિીન રહીને, 

વેરાની ચકુવણી કયાષ વગર કોઇ જોબ વકષ કરનારને જોબ વકષ માટે કોઇ ઇનપટુ અથવા 
કેધપટલ ગડુઝ મોકલી શકશે અને ત્યારપછી ત્યાાંથી બીજા જોબ વકષ કરનારને અને તે જ 
પ્રમાણે આગળ મોકલી આપી શકશે અને તેણે,- 

(ક) જોબ વકષ પરૂૂ થયાાં પછી અથવા અન્યથા, મોલ્ડ અને ડાઇ, જીગ્સ અને ફીતસચસષ 
અથવા ઓજારો ધસવાયના ઇનપટુ અથવા કેધપટલ ગડુઝ, તે બહાર મોકલ્યાના અનકુ્રમે 

જોબ 
િકગની 
કાયગિાહી. 

સન ૨૦૦૫નો 
ગ જરાતનો 
૧લો. 
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એક અને ત્રણ વર્ષની અંદર તેના િાંિાના કોઇ સ્થળે કોઇ વેરાની ચકુવણી કયાષ વગર 
પાછા માંગાવી શકશે; 

(ખ) જોબ વકષ પરૂૂ થયાાં પછી અથવા અન્યથા, મોલ્ડ અને ડાઇ, જીગ્સ અને ફીતસચસષ 
અથવા ઓજારો ધસવાયના ઇનપટુ અથવા કેધપટલ ગડુઝ, િાંિાના સ્થળેથી તે બહાર 
મોકલ્યાના અનકુ્રમે એક અને ત્રણ વર્ષની અંદર જોબ વકષ કરનારના કામકાજના 
સ્થળેથી વેરો ભરીને આવા ઇનપટુ ભારતની અંદર મોકલી શકશે અથવા યથાપ્રસાંગ,  
વેરો ચકુવીને  અથવા વેરાની ચકુવણી કયાષ વગર તેની ધનકાસ કરી શકશેેઃ 

 પરાંત ુ ધપ્રક્ન્સપાલ, આ ખાંડની જોગવાઇઓ અનસુાર જોબ વકષ કરનારના 
કામકાજના સ્થળેથી માલ મોકલી શકશે નટ્રહ ધસવાયકે - 

 (૧) જોબ વકષ કરનાર કલમ ૨૫ હઠેળ રજજસ્ટર થયેલ હોય; અથવા 

 (૨) ધપ્રક્ન્સપાલ, કધમશનર જાહરે કરે તેવો માલ પરૂો પાડવામાાં રોકાયેલ હોય,  

તે ટ્રકસ્સામાાં, સદરહુ ધપ્રક્ન્સપાલે જોબ વકષ કરનારના કામકાજના સ્થળને પોતાના િાંિાના 
વિારાના સ્થળ તરીકે જાહરે કરેલ હોય. 

(૨) ઇનપટુ અથવા કેધપટલ ગડુઝ માટેના યોગ્ય ટ્રહસાબો રાખવાની જવાબદારી 
ધપ્રક્ન્સપાલની રહશેે.  

(૩) જોબવકષ માટે મોકલાયેલ ઇનપટુ પેટા-કલમ(૧)ના ખાંડ (ક) ની જોગવાઇઓ 
અનસુાર જોબવકષ પરૂૂ થયાાં પછી અથવા અન્યથા ધપ્રક્ન્સપાલને પરત મળેલ ન હોય 
અથવા પેટા-કલમ(૧)ના ખાંડ (ખ) ની જોગવાઇઓ અનસુાર જોબ વકષ કરનારના 
કામકાજના સ્થળેથી તે મોકલાવ્યાના એક વર્ષની અંદર ખરીદનારને મોકલવામાાં આવ્યાાં 
ન હોય, ત્યારે ધપ્રક્ન્સપાલે એવા ઇનપટુ તે બહાર મોકલ્યાની તારીખથી જોબ વકષ 
કરનારને પરૂા પાડેલ છે એમ ગણાશે.  

(૪) જોબવકષ માટે મોકલાયેલ મોલ્ડ અને ડાઇ, જીગ્સ અને ફીતસચસષ અથવા ઓજારો 
ધસવાયના કેધપટલ ગડુઝ પેટા-કલમ(૧)ના ખાંડ (ક) ની જોગવાઇઓ અનસુાર 
ધપ્રક્ન્સપાલને પરત મળેલ ન હોય અથવા પેટા-કલમ(૧)ના ખાંડ (ખ) ની જોગવાઇઓ 
અનસુાર જોબ વકષ કરનારના કામકાજના સ્થળેથી તે બહાર મોકલાવ્યાના ત્રણ વર્ષની 
અંદર (ખરીદનારને) મોકલવામાાં આવ્યાાં ન હોય, ત્યારે ધપ્રક્ન્સપાલે એવા સદરહુ કેધપટલ 
ગડુઝ, તે બહાર મોકલ્યાની તારીખથી જોબ વકષ કરનારને પરૂા પાડેલ છે એમ ગણાશે.  
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(૫) પેટા-કલમો (૧) અને (૨)માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, જોબ વકષ દરધમયાન 
ઉત્પન્ન થયેલ કોઇ કચરા અથવા ભાંગારનો, જોબ વકષ કરનાર રજજસ્ટર થયેલ હોય, તો 
તેણે અને રજજસ્ટર થયેલ ન હોય, તો ધપ્રક્ન્સપાલે વેરો ભરીને, જોબ વકષ કરનારના 
કામકાજના સ્થળેથી સીિો જ ધનકાલ કરી શકાશે.  

સ્પષ્ટીકરણ.- જોબ વકષના હતે ુમાટે, ઇનપટુમાાં તેની ઉપર ધપ્રક્ન્સપાલે અથવા જોબ વકષ 
કરનારે કરેલ કોઇ ટ્રક્રયા અથવા પ્રટ્રક્રયાના લીિે મળતાાં કોઇ વચગાળાના માલનો 
સમાવેશ થાય છે.  

૧૪૪.  કોઇ દસ્તાવેજ,-  

(૧)  કોઇ વ્યક્તતએ આ અધિધનયમ અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ 
કાયદા હઠેળ રજૂ કરેલ હોય; અથવા  

(૨)  આ અધિધનયમ અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદા હઠેળ 
કોઇ વ્યક્તતની કસ્ટડી અથવા ધનયાંત્રણમાાંથી જપ્ત કરેલ હોય; અથવા  

(૩)  આ અધિધનયમ અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદા 
હઠેળની કોઇ કાયષવાહી દરધમયાન ભારતની બહારના કોઇ સ્થળેથી 
મેળવવામાાં આવેલ હોય, 

અને એવો દસ્તાવેજ, એવી વ્યક્તત અથવા તેની સાથે સાંયકુત રીતે જેની 
સામે કેસ ચાલતો હોય તેવી કોઇ બીજી વ્યક્તત સામે પરુાવા તરીકે ફટ્રરયાદપષિત 
તરફથી સોંપવમાાં આવ્યો હોય, ત્યારે કોટષ ,-  

 (ક)  એવી વ્યક્તત ધવરૂધ્િનુાં પરુવાર કરે તે ધસવાય, માની લેશે કે- 

  (૧)  એવા દસ્તાવેજમાાંની ધવગતો સાચી છે; 

(૨)  એવા દસ્તાવેજમાાંની સહી અને બીજો તમામ ભાગ જે કોઇ 
ચોક્કસ વ્યક્તતના હસ્તાષિતરમાાં હોવાનુાં અ્ભપે્રત છે અથવા કોટષ 
એવુાં માની લેશે કે તેના પર જે ચોક્કસ વ્યક્તતની સહી હોવી 
જોઇએ અથવા જેના હસ્તાષિતરમાાં તે હોવો જોઇએ તે જ 
વ્યક્તતએતેના પર સહી કરેલ છે અથવા તેના જ હસ્તાષિતર છે 
અને દસ્તાવેજ કરવાના અથવા તે પ્રમા્ણત કરવાના ટ્રકસ્સામાાં, 
તે જેણે કરવાનુાં અથવા પ્રમા્ણત કરવાનુાં અ્ભપે્રત છે તે જ 
વ્યક્તતએ તે કરેલ અથવા પ્રમા્ણત કરેલ છે; 

અમ ક કેસોમાું 
દસ્તાિેજો 
માની લેિા 
બાબત. 
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(ખ) જો એવો દસ્તાવેજ અન્યથા પરુાવા તરીકે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય તેમ હોય, 

તો તેના પર યોગ્ય સ્ટેમ્પ ન લગાડેલ હોય તેમ છતાાં તે દસ્તાવેજને 
પરુાવા તરીકે સ્વીકારી શકશે.  

૧૪૫. (૧) તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ બીજા કાયદામાાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ 
છતાાં,- 

(ક)  દસ્તાવેજની માઇક્રોટ્રફલ્મ અથવા એવી માઇક્રોટ્રફલ્મમાાં સમાધવષ્ટ રશ્ય 
અથવા રશ્યોની પ્રધતકૃધત; અથવા  

(ખ)  દસ્તાવેજની ફેધસમાઇલ નકલ; અથવા  

(ગ)  દસ્તાવેજમાાંન ુાં કોઇ ધનવેદન જે ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતોએ કોઇ 
કોમ્પ્યટુરમાાંથી મેળવેલ છાપેલ સામગ્રીમાાં સમાધવષ્ટ હોય; અથવા  

(ઘ)  કોઇ માટ્રહતીની પ્રત્યષિત નકલો સટ્રહત કોઇ ટ્રડવાઇસ(સાંરચના) અથવા 
માધ્યમમાાં ઇલેકિોધનક સ્વરૂપે સાંગ્રહ કરેલી કોઇ માટ્રહતી, 

આ અધિધનયમ અને તે હઠેળ કરેલા ધનયમોના હતેઓુ માટે દસ્તાવેજ ગણાશે અને 
અસલ પરુાવા અથવા પરુાવા તરીકે અસલમાાંનો કોઇ ભાગ અથવા જેનો સીિો પરુાવો 
ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવે તેવા પરુાવામાાં જણાવેલ કોઇ હટ્રકકતની અસલ રજૂ કયાષ ધસવાય 
જ તે હઠેળની કોઇ કાયષવાહીમાાં પરુાવા તરીકે સ્વીકારવામાાં આવશે. 

(૨) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળની કોઇ કાયષવાહીમાાં, આ 
કલમની રૂએ પરુાવા તરીકે કોઇ ધનવેદન આપવાનુાં જરૂરી હોય, ત્યારે- 

(ક)  ધનવેદન િરાવતા દસ્તાવેજની ઓળખ અને તે જે રીતે રજૂ કરેલ હોય 
તે રીત દશાષવત ુાં પ્રમાણપત્ર; અથવા 

(ખ)  એવો દસ્તાવેજ કોમ્પ્યટુર દ્વારા રજૂ કરાયેલ છે તે દશાષવવાના હતે ુમાટે 
યોગ્ય હોય તે પ્રમાણે તે દસ્તાવેજ રજૂ કરવામાાં સાંકળાયેલ કોઇ ટ્રડવાઇસની 
એવી ધવગતો આપતુાં પ્રમાણપત્ર,  

એવા પ્રમાણપત્રમાાં જણાવેલ કોઇ બાબતનો પરુાવો ગણાશે અને આ પેટા-
કલમના હતેઓુ માટે એવી બાબત જણાવતી વ્યક્તતની ઉત્તમ જાણ અને માન્યતા 
અનસુાર જણાવાયેલી બાબત  પરૂતી ગણાશે.  

૧૪૬. સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી, રજજસ્િેશન, વેરાની ચકુવણી, ટ્રરટનષ(પત્રક) 
રજૂ કરવા, એકધત્રત વેરાની ગણતરી અને પતાવટ, ઇલેકિોધનક વે ્બલ વગેરેને 

દસ્તાિેજના 
માઇક્રો કફલ્્સ , 
ફેવસમાઇલ નકલ  
અને કો્તય ટર 
વપ્રન્દ્ટઆઉટને 
પ રાિા તરીકે 
સ્િીકારિા  
બાબત. 

કોમન 
પોટગલ. 
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સધુવિાજનક બનાવવા અને ઠરાવવામાાં આવે તેવા બીજા કાયો કરવા અને તેવા હતેઓુ 
માટે કોમન ગડુઝ એન્ડ સધવિસ ટેકસ (માલ અને સેવા વેરા) ઇલેકિોધનક પોટષલ જાહરે 
કરી શકશે.  

૧૪૭. સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી, ભારતમાાં બનાવાયેલ હોય એવો પરૂો 
પાડેલ માલ ભારતની બહાર જતો ન હોય અને એવો માલ પરૂો પાડવા બદલની 
ચકુવણી ભારતીય રૂધપયામાાં અથવા ધવધનમયયોગ્ય ધવદેશી હ ૂાંટ્રડયામણના સ્વરૂપમાાં 
મળતુાં હોય, તેવા વ્યવહારોને ધનકાસ ગણવામાાં આવશે એમ જાહરે કરી શકશે.  

૧૪૮. સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી શરતો અને 
સાવચેતીઓને અિીન રહીને, રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતઓના અમકુ વગો અને એવી 
વ્યક્તતઓએ અનસુરવાની ખાસ કાયષરીધત રજજસ્િેશન, ટ્રરટનષ(પત્રક) રજૂ કરવા, વેરાની 
ચકુવણી અને એવી વ્યક્તતઓના વહીવટ સટ્રહતની બાબતો  જાહરે કરી શકશે.  

૧૪૯. (૧) દરેક રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતને સરકાર દ્વારા માલ અને સેવા વેરા અનપુાલન 
રેટ્રટિંગ સ્કોર આપવામાાં આવશે જે તેના આ અધિધનયમની જોગવાઇઓના પાલનના રેકડષ 
પર આિાટ્રરત હશે. 

(૨) માલ અને સેવા વેરા અનપુાલન રેટ્રટિંગ સ્કોર ઠરાવવામાાં આવે તેવા માપદાંડોને 
આિારે નક્કી કરવામાાં આવશે. 

(૩) માલ અને સેવા વેરા અનપુાલન રેટીંગ સ્કોર સામધયક અંતરાલોએ અદ્યાવત 
કરવામાાં આવશે અને તેની જાણ રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતઓને કરવામાાં આવશે અને 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે પજ્બ્લક(જાહરે) ડોમેઇનમાાં પણ તે મકૂવામાાં આવશે. 

૧૫૦. (૧) કોઇ વ્યક્તત-  

 (ક)  જે વેરાપાત્ર વ્યક્તત હોય; અથવા 

 (ખ)  સ્થાધનક સત્તામાંડળ અથવા જાહરે માંડળ અથવા એસોધસએશન હોય; 
અથવા 

 (ગ)  મલૂ્ય વધિિત વેરા અથવા વેચાણ વેરા અથવા રાજય આબકારી જકાત 
વસલૂવા માટે જવાબદાર હોય તેવુાં રાજય સરકારનુાં કોઇસત્તામાંડળ અથવા 
આબકારી જકાત અથવા કસ્ટમ ડયટુી વસલૂવા માટે જવાબદાર હોય તેવુાં કેન્ર 
સરકારનુાં કોઇ સત્તામાંડળ હોય; અથવા 

વનકાસ  
ર્ણાતા 
વ્યિહારો . 

માલ અને 
સેિા કર 
અન પાલન 
રેકટિંર્. 

માકહતી 
પત્રક(કરટનગ) 
રજૂ કરિાની 
જિાબદારી. 

અમ ક 
પ્રકક્રયાઓ 
માટે ખાસ 
કાયગરીવત. 
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(ઘ)  આવક વેરા અધિધનયમ, ૧૯૬૧ની જોગવાઇઓ હઠેળ નીમાયેલ આવક વેરા 
સત્તામાંડળ; અથવા 

(ચ) ભારતીય ટ્રરઝવષ બેન્ક અધિધનયમ, ૧૯૩૪ની કલમ ૪૫-ક ના ખાંડ(ક)ના 
અથષ મજુબની કોઇ બેન્કીંગ કાંપની; અથવા 

(છ) રાજય ધવદ્યતુ બોડષ અથવા વીજળી અધિધનયમ, ૨૦૦૩ હઠેળ વીજ ધવતરણ 
અથવા પ્રવહનનો લાઇસન્સિારક અથવા કેન્ર સરકાર અથવા રાજય સરકાર 
દ્વારા તેવી જ કામગીરી સોંપાયેલ હોય તેવી કોઇ બીજી કાનનૂી વ્યક્તત; અથવા 

(જ) રજજસ્િેશન અધિધનયમ, ૧૯૦૮ની કલમ ૬ હઠેળ નીમાયેલ રજજસ્િાર અથવા 
સબ રજજસ્િાર; અથવા 

     (ઝ) કાંપની અધિધનયમ, ૨૦૧૩ના અથષ મજુબનો રજજસ્િાર; અથવા 

 (ટ)  મોટર વાહન અધિધનયમ, ૧૯૮૮ હઠેળ મોટર વાહનોનુાં રજજસ્િેશન કરવા 
સત્તા અપાયેલ રજજસ્ટર કરનાર સત્તામાંડળ; અથવા 

(ઠ) વાજબી વળતરનો અધિકાર અને જમીન સાંપાદન, પનુેઃવસન અને 
ફેરપતાવટ અધિધનયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૩ના ખાંડ (ગ)માાં ઉલ્લેખેલ કલેતટર; 
અથવા 

(ડ)  જામીનગીરી કરાર (ધનયમન) અધિધનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૨ ના ખાંડ 
(છ)માાં ઉલ્લેખેલ માન્ય સ્ટોક એકસચેન્જ; અથવા 

(ઢ)  ટ્રડપો્ઝટરી અધિધનયમ, ૧૯૯૬ની કલમ ૨ ના ખાંડ (ચ)માાં ઉલ્લેખેલ 
ટ્રડપો્ઝટરી; અથવા 

(ત)  ભારતીય ટ્રરઝવષ બેન્ક અધિધનયમ, ૧૯૩૪ની કલમ ૩ હઠેળ રચાયેલ 
ભારતીય ટ્રરઝવષ બેન્કનો કોઇ અધિકારી; અથવા 

(થ)  કાંપની અધિધનયમ, ૨૦૧૩ હઠેળ રજજસ્ટર થયેલ માલ અને સેવા વેરા 
તાંત્ર, એક કાંપની; અથવા 

(દ)  કલમ ૨૫ ની પેટા-કલમ (૯) હઠેળ જેને યધુનક આઇડેન્ન્ટટી નાંબર 
(અનન્ય ઓળખ ક્રમાાંક-આિાર નાંબર) આપેલ હોય તેવી વ્યક્તત; અથવા 

(િ)  કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી, સરકાર ધનટ્રદિષ્ટ કરે તેવી બીજી કોઇ 
વ્યક્તત, જે રજજસ્િેશનનો રેકડષ અથવા કોઇ સામધયક ટ્રરટનષના ટ્રહસાબનુાં ધનવેદન 

સન ૧૯૬૧નો 
૪૩મો.  

સન ૧૯૩૪નો 
૨ જો.  

સન ૨૦૦૩નો 
૩૬મો.  

સન ૧૯૦૮નો 
૧૬મો.  

સન ૨૦૧૩નો 
૧૮મો.  

સન 
૧૯૮૮નો 
૫૯મો.  
સન 
૨૦૧૩નો 
૩૦મો.  

સન ૧૯૫૬નો 
૪૨ મો.  

સન ૧૯૯૬નો 
૨૨મો.  

સન ૧૯૩૪નો 
૨ જો.  

સન ૨૦૧૩નો 
૧૮મો.  
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અથવા વેરાની ચકુવણીની અથવા માલ અને સેવા અથવા તે બને્નના 
વ્યવહારોની ધવગતો િરાવતા દસ્તાવેજઅથવા બેન્ક ખાતાને લગતાાં વ્યવહારો 
અથવા વીજ વપરાશ અથવા માલની ખરીદી, વેચાણ અથવા ધવધનમયના 
વ્યવહારો અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદા હઠેળ કોઇ 
ધમલકતમાાંના હક અથવા ટ્રહતનુાં રેકડષ જાળવવા માટે જવાબદાર હોય, તેણે 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી મદુત માટેના, તેટલા સમયની અંદર, તેવા નમનૂામાાં 
અને તેવી રીતે તથા તેવા સત્તામાંડળ અથવા એજન્સીને તે સાંબાંિી માટ્રહતીનુાં 
પત્રક પરૂૂ પાડવુાં જોઇશે.  

(૨) કધમશનર અથવા તેણે આ અથે અધિકૃત કરેલ કોઇ અધિકારીને એમ જણાય કે 
માટ્રહતી પત્રકમાાં પરૂી પડાયેલ માટ્રહતી ષિતધતયતુત છે, તો તે, માટ્રહતી પત્રક પરૂી પાડનાર 
વ્યક્તતને તે ષિતધત અંગે જાણ કરી શકશે અને જાણ કયાષની તારીખથી ત્રીસ ટ્રદવસની 
મદુતની અંદર અથવા આ અથે કરેલ અરજી પરથી સદરહુ સત્તાધિકારી છૂટ આપે 
તેટલી વધ ુ મદુતની અંદર તે ષિતધત સિુારવા માટેની તક આપી શકશે અને ત્રીસ 
ટ્રદવસની સદરહુ મદુત અથવા એવી રીતે છૂટ આપેલ વિારાની મદુત દરધમયાન ષિતધત 
સિુારવામાાં ન આવે, તો આ અધિધનયમની બીજી જોગવાઇઓમાાં ગમે તે મજકરૂ હોય 
તેમ છતાાં, એવુાં માટ્રહતી પત્રક રજૂ ન કરેલુાં ગણાશે અને આ અધિધનયમની જોગવાઇઓ 
લાગ ુપડશે.  

(૩) જેને માટ્રહતી પત્રક રજૂ કરવા ફરમાવેલ હોય તેવી કોઇ વ્યક્તત, પેટા-કલમ (૧) 
અથવા પેટા-કલમ (૨)માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ સમયની અંદર માટ્રહતી પત્રક રજૂ ન કરે, તો 
સદરહુ સત્તાધિકારી તેના પર એવુાં માટ્રહતી પત્રક, એવી નોટ્રટસની તારીખથી નેવુાં 
ટ્રદવસની અંદર રજૂ કરવા ફરમાવતી નોટ્રટસ બજાવી શકશે અને એવી વ્યક્તતએ 
માટ્રહતી પત્રક રજૂ કરવુાં જોઇશે.  

૧૫૧. (૧) કધમશનર, તેને એમ કરવુાં જરૂરી જણાય, તો આ અધિધનયમથી તજવીજ 
કરાયેલી અથવા તેની સાથે સાંકળાયેલી કોઇ બાબતને લગતાાં આંકડા એકઠા કરવાાં, 
જાહરેનામાથી આદેશ કરી શકશે.    

(૨) આવુાં જાહરેનામુાં બહાર પડાયેથી, કધમશનર અથવા તેણે અધિકૃત કરેલ વ્યક્તત, 

જેના સાંબાંિમાાં આંકડા એકઠા કરવાના હોય તે સાંબાંિમાાં, સાંબાંધિત વ્યક્તતઓને 
ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે એવી માટ્રહતી અથવા પત્રકો રજૂ કરવા 
ફરમાવી શકશે.  

આંકડા એકઠા 
કરિાની 
સત્તા. 
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૧૫૨. (૧) કલમ ૧૫૦ અથવા કલમ ૧૫૧ના હતેઓુ માટે કોઇ બાબતના સાંબાંિમાાં કોઇ 
વ્યક્તતગત પત્રક અથવા તેના કોઇ ભાગમાાં આપેલ કોઇ માટ્રહતી, સાંબાંધિત વ્યક્તત 
અથવા તેના અધિકૃત પ્રધતધનધિની લે્ખત સાંમધત ધસવાય, એવી રીતે પ્રધસધ્િ કરી 
શકાશે નટ્રહ જેથી કરીતે તે કોઇ ચોક્કસ વ્યક્તતને લગતી છે એમ ઓળખાઇ જાય અને 
એવી કોઇ માટ્રહતી આ અધિધનયમ હઠેળની કોઇ કાયષવાહીના હતે ુ માટે ઉપયોગ કરી 
શકાશે નટ્રહ.  

(૨) આ અધિધનયમ અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ અધિધનયમ હઠેળના 
કામના હતેઓુ માટે હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે આંકડા એકઠા કરવા 
અથવા તેના સાંગ્રહ અથવા કોમ્પ્યટુરાઇઝેશનમાાં રોકાયેલ ન હોય તેવી કોઇપણ 
વ્યક્તતને,    કલમ ૧૫૧માાં ઉલ્લેખેલ કોઇ માટ્રહતી અથવા કોઇ વ્યક્તતગત પત્રક જોવા 
અથવા તેમાાં એકસેસ(પ્રવેશ) ની પરવાનગી આપી શકાશે નટ્રહ.  

(૩) કધમશનરના અ્ભપ્રાય પ્રમાણે એવી માટ્રહતી પ્રધસધ્િ કરવાનુાં જાહરે ટ્રહતમાાં 
ઇચ્છનીય હોય, તો આ કલમમાાંનો કોઇ મજકરૂ, કોઇ વેરાપાત્ર વ્યક્તતઓના વગષ અથવા 
વ્યવહારોના વગષને લાગ ુપડશે નટ્રહ.  

૧૫૩. મદદનીશ કધમશનરથી ઉતરતા દરજ્જાના ન હોય તેવા કોઇ અધિકારી, કેસના 
પ્રકાર અને જટ્રટલતાને ધ્યાનમાાં રાખીને અને મહસેલૂના ટ્રહતમાાં, તેની સમષિતની 
કાયષવાહીના ચકાસણી, તપાસ, તપાસણી અથવા કોઇ બીજા તબકે્ક કોઇ તજજ્ઞની સહાય 
લઇ શકશે.  

૧૫૪. કધમશનર અથવા તેણે અધિકૃત કરેલ કોઇ અધિકારી, પોતે જરૂરી ગણે ત્યારે, કોઇ 
વેરાપાત્ર વ્યક્તતના કબજામાાં હોય તેવા માલના નમનૂા લઇ શકશે.  

૧૫૫. કોઇ વ્યક્તત એવો દાવો કરતો હોય કે પોતે આ અધિધનયમ હઠેળ ઇનપટુ વેરા 
શાખ માટે હકદાર છે, તો તે સા્બત કરવાનો બોજો તેવી વ્યક્તત પર રહશેે.  

૧૫૬. આ અધિધનયમ હઠેળ કાયષ કરતી તમામ વ્યક્તતઓ ભારતના ફોજદારી 
અધિધનયમની કલમ ૨૧ના અથષ મજુબ જાહરે સેવકો ગણાશે.  

 

૧૫૭. (૧) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ શધુ્િબધુ્િીથી કરેલા 
અથવા કરવા િારેલા કોઇ કૃત્ય બદલ અપીલ ટ્રિબ્યનુલના પ્રમખુ, રાજય પ્રમખુ, સભ્યો, 
અધિકારીઓ અથવા બીજા કમષચારીઓ અથવા સદરહુ અપીલ ટ્રિબ્યનુલે અધિકૃત કરેલ 

માકહતી જાહરે 
કરિાને બાધ. 

તજજ્ઞની સહાય 
લેિા બાબત. 

નમનૂા લેિાની 
સત્તા. 

સાગબતીનો 
બોજો. 

વ્યક્ક્તઓ જાહરે 
સેિકો ર્ણિા 
બાબત. 

અવધવનયમ હઠેળ 
લીધેલા પર્લાુંને 
રક્ષણ . 

સન ૧૮૬૦નો 
૪૫મો.  
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કોઇ બીજી વ્યક્તત સામે કોઇ દાવો, ફોજદારી કામ અથવા બીજી કાનનૂી કાયષવાહી માાંડી 
શકાશે નટ્રહ.  

(૨) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ શધુ્િબધુ્િીથી કરેલા અથવા 
કરવા િારેલા કોઇ કૃત્ય બદલ આ અધિધનયમ હઠેળ નીમાયેલા અથવા અધિકૃત 
કરાયેલા અધિકારી સામે કોઇ દાવો, ફોજદારી કામ અથવા બીજી કાનનૂી કાયષવાહી માાંડી 
શકાશે નટ્રહ.  

૧૫૮. (૧) આ અધિધનયમ અનસુાર કરાયેલ કોઇ ધનવેદન, રજૂ કરાયેલ ટ્રરટનષ અથવા 
ટ્રહસાબો અથવા દસ્તાવેજ અથવા આ અધિધનયમ હઠેળની (ફોજદારી કોટષ  સમષિતની 
કાયષવાહી ધસવાયની) કાયષવાહીમાાં પરુાવા તરીકે અપાયેલ કોઇ રેકડષ અથવા આ 
અધિધનયમ હઠેળની કોઇ કાયષવાહીનુાં કોઇ રેકડષ, પેટા-કલમ (૩)માાં જોગવાઇ કરેલ હોય 
તે ધસવાય, જાહરે કરવા જોઇશે નટ્રહ.  

(૨) ભારતના પરુાવા અધિધનયમ, ૧૮૭૨માાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, કોઇ કોટષ , 
પેટા-કલમ(૩)માાં અન્યથા જોગવાઇ કરેલ હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમ હઠેળ 
નીમાયેલ અથવા અધિકૃત કરાયેલ કોઇ અધિકારીને પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલ 
ધવગતોના સાંબાંિમાાં, પોતાની સમષિત રજૂ કરવા કે પરુાવો આપવા ફરમાવી શકશે નટ્રહ. 

(૩)  આ કલમમાાંનો કોઇ મજકરૂ નીચેની માટ્રહતી જાહરે થવાને લાગ ુપડશે નટ્રહ,- 

(ક)  ભારતના ફોજદારી અધિધનયમ અથવા ભ્રષ્ટાચાર ધનવારણ અધિધનયમ, 

૧૯૮૮ અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ બીજા કાયદા હઠેળ કામ 
ચલાવવાના હતે ુ માટે કોઇ ધનવેદન, ટ્રરટનષ, ટ્રહસાબો, દસ્તાવેજો, પરુાવા, 
સોગાંદનામુાં અથવા જુબાની સાંબાંિી કોઇ ધવગતો; અથવા 

(ખ)  આ અધિધનયમના ઉદે્દશો પાર પાડવા માટે આ અધિધનયમના અમલ 
માટે કામ કરતી કેન્ર સરકાર, રાજય સરકાર અથવા કોઇ વ્યક્તતની કોઇ ધવગતો; 
અથવા 

(ગ)  કોઇ નોટ્રટસની બજવણી અથવા કોઇ માગણાની વસલૂાત માટેની કોઇ 
પ્રટ્રક્રયામાાં આ અધિધનયમ હઠેળની કોઇ કાયદેસર કાયષવાહી દરધમયાન એવી 
જાહરેાત થયેલ હોય તેની કોઇ ધવગતો; અથવા 

(ઘ)  રાજય સરકાર અથવા કોઇ સત્તામાંડળ જેમાાં પષિતકાર હોય તેવી આ 
અધિધનયમ અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ બીજા કાયદા હઠેળ એવા 

જાહરે સેિક દ્વારા 
માકહતી જાહરે 
કરિા બાબત. 

સન ૧૮૭૨નો 
૧લો.  

સન ૧૮૬૦નો 
૪૫મો.  
સન 
૧૯૮૮નો 
૪૯મો.  
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કોઇ સત્તામાંડળને કોઇ સત્તા વાપરવા અધિકૃત કરાયેલ હોય તે અધિધનયમ 
હઠેળની કોઇ કાયષવાહીમાાં ઉભી થયેલી બાબત ને લગતી એવી કોઇ ધવગતો; 
અથવા 

(ચ)  આ અધિધનયમ હઠેળ લાદેલ વેરાની આવક અથવા વેરાના ટ્રરફાંડના 
ઓટ્રડટના હતે ુમાટે નીમાયેલ કોઇ અધિકારીની કોઇ ધવગતો; અથવા 

(છ)  આ અધિધનયમ હઠેળ નીમાયેલ અથવા અધિકૃત કરાયેલ કોઇ અધિકારી 
અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ બીજા કાયદા હઠેળ તપાસ અધિકારી 
તરીકે નીમાયેલ વ્યક્તત અથવા વ્યક્તતઓની વતષણકૂની કોઇ તપાસના હતેઓુ 
માટે સાંગત હોય તેવી કોઇ ધવગતો; અથવા 

(જ)  સરકાર કોઇ વેરા અથવા જકાત લઇ અથવા વસલુી શકે તે હતે ુ માટે 
જરૂરી હોય તેવી કેન્ર સરકાર અથવા કોઇ રાજય સરકારના અધિકારીને લગતી 
એવી કોઇ ધવગતો; અથવા 

(ઝ)  તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદા હઠેળ તેની અથવા પોતાની 
સત્તા વાપરતી વખતે કોઇ જાહરે સેવક અથવા વૈિાધનક સત્તામાંડળ દ્વારા 
કાયદેસર રીતે બહાર પડાયેલ હોય તેવી કોઇ ધવગતો; અથવા 

(ટ)  કાયદા વ્યવસાયી, કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ, ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ અથવા 
યથાપ્રસાંગ, કાંપની સેકે્રટરીના વ્યવસાયમાાં કામ કરતાાં સભ્યો સામે ધશસ્તધવર્યક 
પગલાાં લેવા સત્તા અપાયેલ સત્તામાંડળ દ્વારા કોઇ વ્યવસાયી એડવોકેટ, વેરા 
વ્યવસાયી, વ્યવસાયી કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ, વ્યવસાયી કાંપની સેકે્રટરી સામે 
ગેરવતષણકૂ સાંબાંિી આરોપને લગતી કોઇ તપાસ સાંબાંિી આ અધિધનયમ હઠેળની 
કાયષવાહીને લગતી કોઇ ધવગતો; અથવા 

(ઠ)  કોઇ ઓટોમેટેડ ધસસ્ટમ (સ્વચા્લત પ્રણાલી)માાં કોઇ ડેટા એન્િી કરવાના 
હતે ુમાટે અથવા કોઇ ઓટોમેટેડ ધસસ્ટમ (સ્વચા્લત પ્રણાલી)નુાં સ ાંચાલન કરવા, 
તેને અદ્યાવત કરવા અથવા તેની જાળવણી કરવાના હતે ુમાટે કોઇ એજન્સીને 
નીમેલ હોય અને એવી એજન્સી ઉપયુષતત હતેઓુ ધસવાયના હતેઓુ ધસવાય એવી 
ધવગતોનો ઉપયોગ ન કરવા અથવા જાહરે ન કરવા કરારથી બાંિાયેલી હોય 
તેવી કોઇ ધવગતો; અથવા 

(ડ)  તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદાના હતેઓુ માટે જરૂરી હોય તેવી 
સરકારના કોઇ અધિકારીને આપેલ કોઇ ધવગતો; અથવા 
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(ઢ)  કધમશનરના અ્ભપ્રાય મજુબ જાહરે ટ્રહતમાાં કોઇ માટ્રહતી પ્રધસધ્િ 
કરવાનુાં ઇચ્છનીય હોય, તો પ્રધસધ્િ કરવા માટેની વેરાપાત્ર વ્યક્તતઓના વગષ 
અથવા કોઇ વ્યવહારોના વગષને લગતી માટ્રહતી. 

 ૧૫૯. (૧) કધમશનર અથવા તેણે આ અથે અધિકૃત કરેલ કોઇ બીજા અધિકારીનો એવો 
અ્ભપ્રાય હોય કે કોઇ વ્યક્તતનુાં નામ અથવા કોઇ વ્યક્તતના સાંબાંિમાાં આ અધિનયમ 
હઠેળની કોઇ કાયષવાહી અથવા ફોજદારી કામને લગતી કોઇ બીજી ધવગતો પ્રધસધ્િ 
કરવાનુાં જાહરે ટ્રહતમાાં જરૂરી અથવા ઇષ્ટ છે, તો તે, પોતે યોગ્ય ગણે તેવી રીતે એવુાં 
નામ અથવા ધવગતો પ્રધસિ કરાવી શકશે.  

(૨) આ અધિધનયમ હઠેળ કરાયેલ કોઇ દાંડના સાંબાંિમાાં, કલમ ૧૦૭ હઠેળ અપીલ 
સત્તાધિકારીને અપીલ રજૂ કરવાનો સમય, કોઇ અપીલ રજૂ કરાયા ધવના પરૂો થઇ 
ગયેલ હોય અથવા રજૂ કરાયેલ અપીલનો ધનકાલ કરવામાાં આવ્યો હોય તે ધસવાય આ 
કલમ હઠેળ કોઇ પ્રધસપ્ધ્િ કરી શકાશે નટ્રહ.  

સ્પષ્ટીકરણ.-  કધમશનર અથવા તેણે આ અથે અધિકૃત કરેલ કોઇ બીજા અધિકારીનો 
એવો અ્ભપ્રાય હોય કે કેસના સાંજોગો અનસુાર એમ કરવુાં વાજબી છે, તો કોઇ પેઢી, 
કાંપની અથવા વ્યક્તતઓના એસોધસએશનના ટ્રકસ્સામાાં, પેઢીના ભાગીદારો, કાંપનીના 
ટ્રડરેકટર, મેનેજજિંગ એજન્ટસ, સેકે્રટરી અને ખજાનચી અથવા મેનેજર અથવા યથાપ્રસાંગ, 

એસોધસએશનના સભ્યોના નામ પણ પ્રધસધ્િ કરી શકાશે.  

૧૬૦. (૧) આ અધિધનયમની કોઇ જોગવાઇ અનસુાર કરેલ, સ્વીકારેલ, આપેલ, બહાર 
પાડેલ, શરૂ કરેલ  અથવા કરેલ, સ્વીકારેલ, આપેલ, બહાર પાડેલ, શરૂ કરેલ  હોવાનુાં 
અ્ભપે્રત હોય તેવી કોઇ આકારણી, ફેર આકારણી, ન્યાયધનણષય, સમીષિતા, ફેરતપાસ, 

અપીલ, સિુારણા, નોટ્રટસ, સમન્સ અથવા બીજી કાયષવાહી, જો એવી આકારણી, ફેર 
આકારણી,  ન્યાય ધનણષય, સમીષિતા, ફેરતપાસ, અપીલ, સિુારણા, નોટ્રટસ, સમન્સ અથવા 
બીજી કાયષવાહી આ અધિધનયમ અથવા બીજા કોઇ ધવદ્યમાન કાયદાના ઉદે્દશો, હતેઓુ 
અને જરૂરીયાતો અનસુાર મહત્વની અને સસુ ાંગત હોય, તો તેમાાંની કોઇ ભલૂ, ષિતધત 
અથવા કાયષલોપના કારણ માત્રથી જ તે અમાન્ય ઠરશે નટ્રહ.  

(૨)  કોઇ નોટ્રટસ, હુકમ અથવા યથાપ્રસાંગ, પત્રવ્યવહાર જેની સાથે કરવામાાં આવ્યા 
હોય તે વ્યક્તતએ તે બાબતે જરૂરી કામગીરી કરેલ હોય અને તેની અગાઉના તબકે્ક તે 
અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવવામાાં આવ્યો ન હોય અથવા એવી નોટ્રટસ, હુકમ અથવા પત્રવ્યવહાર 
સાંબાંિી કાયષવાહી અગાઉથી જ શરૂ થયેલ હોય, ચાલ ુ હોય અથવા આખરી કરવામાાં 

અમ ક કેસોમાું  
વ્યક્ક્તઓ સુંબુંધી 
માકહતી પ્રવસદ્ધ 
કરિા બાબત. 

અમ ક આધારો 
પર આકારણીની 
કાયગિાહી િરે્રે 
અમાન્દ્ય  ન 
ઠરિા  બાબત. 
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આવેલ હોય, તો આવા  નોટ્રટસ, હુકમ અથવા યથાપ્રસાંગ, પત્રવ્યવહાર સામે કોઇ પ્રશ્ન 
ઉઠાવી શકાશે નટ્રહ.  

૧૬૧. કલમ ૧૬૦ની જોગવાઇઓને બાિ આવ્યા ધસવાય અને આ અધિધનયમની કોઇ 
બીજી જોગવાઇઓમાાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, કોઇ ધનણષય અથવા હુકમ અથવા 
નોટ્રટસ અથવા પ્રમાણપત્ર આપનાર કોઇ સત્તાધિકારી, એવા કોઇ ધનણષય અથવા હુકમ 
અથવા નોટ્રટસ અથવા પ્રમાણપત્ર અથવા બીજા દસ્તાવેજમાાં કોઇ ભલૂ હોય તો, તે 
પોતાની મેળે અથવા આ અધિધનયમ હઠેળ નીમાયેલ કોઇ અધિકારી અથવા કેન્રીય 
માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ નીમાયેલ કોઇ અધિકારી અથવા એવો કોઇ 
ધનણષય અથવા હુકમ અથવા નોટ્રટસ અથવા પ્રમાણપત્ર અથવા યથાપ્રસાંગ, બીજો 
દસ્તાવેજ કાઢી આપ્યાની તારીખથી ત્રણ મટ્રહનાની મદુતની અંદર અસર પામેલ 
વ્યક્તત, એવી ભલૂ ધ્યાને લાવી હોય, તો રેકડષની કોઇ દેખીતી ભલૂ સિુારી શકશેેઃ  

 પરાંત ુએવા કોઇ ધનણષય અથવા હુકમ અથવા નોટ્રટસ અથવા પ્રમાણપત્ર અથવા 
બીજો દસ્તાવેજ કાઢી આપ્યાની તારીખથી છ મટ્રહનાની મદુત પરૂી થયા પછી એવો કોઇ 
સિુારો કરી શકાશે નટ્રહેઃ 

 વધમુાાં શરતચકૂ અથવા કાયષલોપને કારણે ઉભી થયેલ હોય તેવી સાંપણૂષપણે 
કારકુની અથવા ગા્ણધતક પ્રકારની હોય તેવી ભલૂના સિુારાને છ મટ્રહનાની સદરહ ુ
મદુત લાગ ુપડશે નટ્રહેઃ  

 વળી, એવા સિુારાથી કોઇ વ્યક્તતને પ્રધતકૂળ અસર થતી હોય, તો સત્તાધિકારીએ 
એવો સિુારો કરતી વખતે કુદરતી ન્યાયના ધસધ્િાાંતો અનસુરવા જોઇશે.  

૧૬૨. કલમો ૧૧૭ અને ૧૧૮માાં જોગવાઇ કરેલ હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમ હઠેળ 
કરેલ અથવા કરવાનુાં અ્ભપે્રત હોય તેવા કોઇ કૃત્યને લીિે ઉભા થયેલ અથવા તેને 
લગતાાં કોઇ પ્રશ્નની તજવીજ કરવાની અથવા તેનો ધનણષય કરવાની કોઇ દીવાની કોટષને 
હકમૂત રહશેે નટ્રહ.  

૧૬૩. કોઇ વ્યક્તતએ તે હતે ુ માટે કરેલ અરજી પરથી તેને કોઇ હકુમ અથવા 
દસ્તાવેજની નકલ પરૂી પાડવાની હોય, ત્યારે ઠરાવવામાાં આવે તેવી ફી ચકુવવાની 
રહશેે.  

૧૬૪.(૧) સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી, આ અધિધનયમની જોગવાઇઓનો 
અમલ કરવા માટે જાહરેનામાથી ધનયમો કરી શકશે.  

રેકડગની દેખીતી 
ભલૂો સ ધારિા   
બાબત. 

દીિાની કોટગની 
હકમૂતને બાધ . 

ફી લેિા 
બાબત. 

વનયમો કરિાની 
સરકારની સત્તા. 
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(૨) પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓની વ્યાપકતાને બાિ આવ્યા ધસવાય, સરકાર, જેના 
માટે આ અધિધનયમથી ધનયમો કરવા જરૂરી હોય અથવા જરૂરી બની શકે તેવી 
ઠરાવવામાાં આવે તેવી બાબતો અથવા જેના સાંબાંિમાાં ધનયમો કરીને જોગવાઇઓ કરવી 
જરૂરી હોય અથવા જરૂરી બનશે તેવી બાબતો માટે ધનયમો કરી શકશે.  

(૩) આ કલમથી મળેલ ધનયમો કરવાની સત્તામાાં, ધનયમોને પિાદ્વતી અસર આપવાનો 
અથવા તેમાાંના કોઇ ધનયમને આ અધિધનયમની જોગવાઇઓ અમલમાાં આવે તેનાથી 
વહલેી નટ્રહ તેવી કોઇ તારીખે અમલી બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે. 

(૪) પેટા-કલમ(૧) અથવા પેટા-કલમ(૨) હઠેળ કરેલા કોઇ ધનયમોથી એવી જોગવાઇ 
કરી શકાશે કે તેનુાં ઉલ્લાંઘન કરનાર દસ હજાર રૂધપયાથી વિારે નટ્રહ તેટલા દાંડની 
ધશષિતાને પાત્ર થશે.  

૧૬૫. સરકાર જાહરેનામાથી, આ અધિધનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરવા માટે, આ 
અધિધનયમ અને તે હઠેળ કરેલા ધનયમો સાથે સસુ ાંગત હોય તેવા ધવધનયમો કરી શકશે.  

૧૬૬. આ અધિધનયમ હઠેળ સરકારે કરેલ દરેક ધનયમ, ધવધનયમ અને જાહરેનામુાં, તે 
કરવામાાં અથવા બહાર પાડવામાાં આવે તે પછી, બનતી ત્વરાએ, રાજય ધવિાનમાંડળ 
સમષિત તેનુાં સત્ર ચાલ ુહોય, ત્યારે ત્રીસ ટ્રદવસની કુલ મદુત જે એક અથવા ત્યારપછીના 
બે અથવા વધ ુસત્રોની બનેલી હોય તેટલી મદુત સિુી મકૂવા જોઇશે અને તે સત્રની 
તરતપછીનુાં સત્ર પરૂૂ થતાાં પહલેા અથવા ઉપયુષતત ત્યારપછીના સત્રોમાાં રાજય 
ધવિાનમાંડળ ધનયમ, ધવધનયમ અથવા યથાપ્રસાંગ, જાહરેનામામાાં કોઇ ફેરફાર કરવા 
સાંમત થાય અથવા એમ સાંમત થાય કે ધનયમ, ધવધનયમ અથવા જાહરેનામુાં કરવા 
જોઇશે નટ્રહ, તો ધનયમ, ધવધનયમ અથવા યથાપ્રસાંગ, જાહરેનામુાં એવા સિુારેલા 
સ્વરૂપમાાં અમલી રહશેે અથવા યથાપ્રસાંગ, અમલમાાં રહશેે નટ્રહ; તેમ છતાાં આવા 
સિુારા અથવા રદ થવાથી, ધનયમ, ધવધનયમ અથવા યથાપ્રસાંગ, જાહરેનામાથી અગાઉ 
કરેલ કોઇ કૃત્યને બાિ આવશે નટ્રહ.  

૧૬૭. કધમશનર, જાહરેનામાથી, તેમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવી શરતોને અિીન 
રહીને એમ આદેશ કરી શકશે કે આ અધિધનયમ હઠેળ કોઇ સત્તાધિકારી અથવા 
અધિકારીએ વાપરવાની કોઇ સત્તા, એવા જાહરેનામામાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવા 
બીજા સત્તાધિકારી અથવા અધિકારી પણ વાપરી શકશે. 

૧૬૮.  કધમશનર, આ અધિધનયમના અમલીકરણમાાં સમાનતા લાવવાના હતે ુમાટે જરૂરી 
અને ઇષ્ટ ગણે, તો રાજય કર અધિકારીઓને પોતે યોગ્ય ગણે તેવા હુકમો, સચૂનાઓ 

વનયમો, 
વિવનયમો અને 
જાહરેનામા રજૂ 
કરિા બાબત. 

સત્તાની 
સોંપણી . 

સચૂનાઓ 
અથિા આદેશો 
બહાર 
પાડિાની  
સત્તા . 

વિવનયમો 
કરિાની સત્તા . 
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અથવા આદેશો આપી શકશે અને તેમ થયેથી આ અધિધનયમના અમલમાાં કામે રાખેલા 
એવા અધિકારીઓ તમામ બીજી વ્યક્તતઓએ તેવા હુકમો, સચૂનાઓ અથવા આદેશોનુાં 
અનસુરણ અને પાલન કરવુાં જોઇશે.  

૧૬૯.  (૧) આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળના કોઇ ધનણષય, હુકમ, 

સમન્સ, નોટ્રટસ અથવા બીજા પત્રવ્યવહારની બજવણી નીચેની પૈકી કોઇ એક પિધતથી 
કરવી જોઇશેેઃ- 

(ક)  સીિા જ અથવા કુટ્રરયર સટ્રહતના સાંદેશવાહક મારફત જેને મોકલેલ હોય 
તે વ્યક્તતને અથવા વેરાપાત્ર વ્યક્તતને અથવા વેરાપાત્ર વ્યક્તત વતી 
કાયષવાહીમાાં હાજર રહવેાની અધિકૃતી િરાવતા તેના મેનેજર અથવા અધિકૃત 
પ્રધતધનધિને અથવા એડવોકેટને અથવા વેરા વ્યવસાયીને અથવા તેણે તેના 
કામકાજના સાંબાંિમાાં ધનયધમત િોરણે કામે રાખેલ વ્યક્તતને અથવા વેરાપાત્ર 
વ્યક્તતની સાથે રહતેા કુટુાંબના કોઇ પખુ્ત સભ્યને આપી અથવા સોંપીને; અથવા  

(ખ)  જેને મોકલવા િાયુું હોય તેને અથવા તેના અધિકૃત પ્રધતધનધિને, તેના 
કામકાજના અથવા ધનવાસના છેલ્લા જાણીતાાં સ્થળે રજજસ્ટડષ પોસ્ટ અથવા સ્પીડ 
પોસ્ટ અથવા કુરીયર મારફત સ્વીકૃધત પહોંચ બાકી હોય તેમ; અથવા 

(ગ)  રજજસ્િેશનના સમયે તેણે પરૂા પાડેલા અથવા વખતોવખત સિુાયાષ 
પ્રમાણેના તેના ઇ-મેઇલ એડ્રેસ પર મેઇલ(પત્ર) મોકલીને; અથવા 

(ઘ)  કોમન પોટષલ પર ઉપલબ્િ કરાવીને; અથવા 

(ચ)  વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા જેના નામે બજવણી કરવાની હોય તે વ્યક્તતના 
છેલ્લા જાણીતા રહઠેાણનુાં, િાંિાનુાં અથવા જયાાં તે અંગત લાભ માટે કામ કરતી 
હતી તે સ્થળ જેમાાં આવેલુાં હોય તે ધવસ્તારમાાં ફેલાવો િરાવતા વતષમાનપત્રમાાં 
પ્રધસધ્િ કરીને ; અથવા 

(છ)  ઉપયુષતત પૈકીના કોઇ પ્રકાર વ્યવહાયષ ન હોય, તો તેના િાંિા અથવા 
રહઠેાણના છેલ્લા જાણીતા સ્થળે કોઇ દેખાઇ આવે તેવી જગ્યાએ ચોંટાડીને અને 
કોઇ કારણસર આ પ્રકાર પણ વ્યવહાયષ ન હોય, તો જેણે આવો ધનણષય અથવા 
હુકમ કયો હોય અથવા એવુાં સમન્સ અથવા નોટ્રટસ કાઢી હોય તે સાંબાંધિત 
અધિકારી અથવા સત્તાધિકારીની કચેરીના નોટ્રટસ બોડષ પર તેની એક નકલ 
ચોંટાડીને. 

અમ ક 
સુંજોર્ોમાું 
નોકટસની 
બજિણી . 
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(૨)  દરેક ધનણષય, હુકમ, સમન્સ, નોટ્રટસ અથવા બીજો પત્રવ્યવહાર, તે સોંપવામાાં 
આવે અથવા પ્રધસધ્િ કરવામાાં આવે અથવા તેની નકલ પેટા-કલમ(૧)માાં જોગવાઇ 
કરેલી રીતે ચોંટાડવામાાં આવે તે તારીખથી બજાવેલ છે એમ ગણાશે.  

(૩)  આવો ધનણષય, હુકમ, સમન્સ, નોટ્રટસ અથવા બીજો પત્રવ્યવહાર રજજસ્ટડષ ટપાલ 
અથવા સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવામાાં આવ્યો હોય, ત્યારે ધવરૂધ્િનુાં પરુવાર થાય તે ધસવાય 
આવી ટપાલને પહોંચતા સામાન્ય રીતે થતો સમય પરૂો થતાાં જેને તે મોકલેલ હોય 
તે(વ્યક્તત)ને તે મળી ગયેલ છે એમ ગણાશે.  

૧૭૦.  વેરા, વ્યાજ, ધશષિતા અથવા દાંડની રકમ અથવા આ અધિધનયમની જોગવાઇઓ 
હઠેળ ટ્રરફાંડની અથવા કોઇ બીજી લેણી રકમની ગણતરી રૂધપયાના તેના સૌથી નજીકના 
ગણુાાંક સાથે કરવી જોઇશે અને આ હતે ુમાટે, એવી રકમ રૂધપયાના કોઇ ભાગ જેટલા 
પૈસાની બનેલી હોય, ત્યારે, એવો ભાગ પચાસ પૈસા કરતાાં વધ ુ હોય, તો તેને એક 
રૂધપયા તરીકે ગણવો જોઇશે અને જો એવો ભાગ પચાસ પૈસા કરતાાં ઓછો હોય, તો તેને 
ગણતરીમાાં લેવો જોઇશે નટ્રહ.  

૧૭૧. (૧) કોઇ માલ અથવા સેવા પરૂી પાડવા ઉપર વેરાના દરમાાં કોઇ ઘટાડાનો 
અથવા ઇનપટુ વેરા શાખનો લાભ જેને અપાય તેણે તેના સમપ્રમાણમાાં ભાવમાાં પણ 
ઘટાડો કરવો જોઇશે.  

(૨) કેન્ર સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી, જાહરેનામાથી, કોઇ રજજસ્ટર થયેલ 
વ્યક્તતને મળેલ ઇનપટુ વેરા શાખ અથવા કરના દરમાાં ઘટાડાના પટ્રરણામે તેણે પરૂા 
પાડેલ માલ અથવા સેવાની ટ્રકિંમતમાાં ખરેખર કોઇ સમપ્રમાણ ઘટાડો થયો છે કે કેમ તે 
ચકાસવા કોઇ સત્તામાંડળ રચી શકશે અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદા 
હઠેળ રચાયેલ કોઇ ધવદ્યમાન સત્તામાંડળને સત્તા આપી શકશે.  

(૩) પેટા-કલમ (૨)માાં ઉલ્લેખેલ સત્તામાંડળ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી સત્તા વાપરશે અને 
તેવા કાયો કરશે.  

૧૭૨. (૧) આ અધિધનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરવામાાં કોઇ મશુ્કેલી ઉભી થાય, 

તો સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણો પરથી, રાજપત્રમાાં, સામાન્ય અથવા ખાસ હુકમ 
પ્રધસધ્િ કરીને, સદરહુ મશુ્કેલી દૂર કરવા માટે જરૂરી અથવા ઇષ્ટ હોય તેવા આ 
અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો અથવા ધવધનયમોની જોગવાઇઓ સાથે 
અસાંગત ન હોય તેવા ધનયમો કરી શકશેેઃ- 

િેરા 
િરે્રેની 
પતાિટ. 

નફાખોરી 
વિરૂદ્ધના 
પર્લાું. 

મ શ્કેલી દૂર 
કરિા બાબત. 
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 પરાંત ુઆ અધિધનયમના આરાંભની તારીખથી ત્રણ વર્ષની મદુત પરૂી થયા પછી, 
આવો કોઇ હુકમ કરી શકાશે નટ્રહ. 

(૨) આ કલમ હઠેળ કરેલો દરેક હુકમ, તે કરવામાાં આવે તે પછી, બનતી ત્વરાએ, રાજય 
ધવિાનમાંડળ સમષિત મકૂવો જોઇશે.  

૧૭૩. (૧) આ અધિધનયમમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરેલ હોય તે ધસવાય, આ 
અધિધનયમના આરાંભની તારીખે અને તે પછી,- 

(૧)  ગજુરાત સ્થાધનક ધવસ્તારોમાાં ધનટ્રદિષ્ટ માલના પ્રવેશ પર વેરા (સિુારા) 
અધિધનયમ, ૨૦૦૧;  

(૨)  ગજુરાત (હોટેલ અને ધનવાસગહૃ) સખુસધુવિા કર (સિુારા) અધિધનયમ, 
૧૯૭૭; અને  

(૩)  ગજુરાત મનોરાંજન કર અધિધનયમ,૧૯૭૭ 

(જેનો આમાાં હવે પછી, ‘‘રદ થયેલા અધિધનયમો’’ તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે), 
આથી, રદ કરવામાાં આવે છે. 

(૨) રદ થયેલા કોઈ અધિધનયમ અથવા રદ થયેલી આવી જોગવાઈ હઠેળ કરવામાાં 
આવેલા દરેક રજજસ્િેશન, આપવામાાં આવેલા દરેક પ્રમાણપત્ર, લાઈસન્સ અથવા 
યથાપ્રસાંગ, પરવાનગી, ધનયત તારીખથી અમલમાાં આવે તે રીતે રદ થયેલી ગણાશે 
અને ધનયત તારીખથી ત્રણ મટ્રહનાની મદુતની અંદર તેને રદ કરવા માટે, આવા 
પ્રમાણપત્ર, લાઈસન્સ અથવા યથાપ્રસાંગ,પરવાનગી રદ કરવા માટે સષિતમ 
સત્તાધિકારીને તે પરત કરવા જોઈશે. સષિતમ સત્તાધિકારીએ, સદરહુ પ્રમાણપત્ર, 
લાઈસન્સ અથવા પરવાનગીની તેની પોતાની નકલ અને તેમને પરત કરવામાાં 
આવેલી નકલને પણ રદ કરવી જોઈશે અને તેને રદ કયાષ પછી, રદ કરેલી નકલ, 
આવા પ્રમાણપત્ર, લાઈસન્સ અથવા પરવાનગી અગાઉ િરાવનારને પરત કરવી 
જોઈશે. 

૧૭૪.  (૧)  કલમમાાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા અધિધનયમો રદ થવાથી,- 
(ક)  આવા સિુારા અથવા રદ થવાના સમયે અમલમાાં ન હોય અથવા 
ધવદ્યમાન ન હોય તેવી કોઈ બાબત ફરી પ્રચ્લત થશે નટ્રહ; અથવા 

રદ કરિા 
બાબત. 

અપિાદ . 

સન ૨૦૦૧ નો 
ગ જરાતનો ૨૨મો. 

સન ૧૯૭૭નો 
ગ જરાતનો ૨૪મો. 

સન ૧૯૭૭નો 
ગ જરાતનો ૧૬મો. 
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(ખ)  સિુારેલા અધિધનયમો અથવા રદ થયેલા અધિધનયમો અને હુકમોના 
અગાઉ થયેલા અમલને અથવા તે હઠેળ યોગ્ય રીતે કરાયેલા અથવા થયેલા 
કૃત્યોને અસર થશે નટ્રહ; અથવા 

(ગ)  રદ થયેલા અધિધનયમો અથવા આવા રદ થયેલા અધિધનયમો હઠેળના 
હુકમો હઠેળ સાંપાટ્રદત કરેલા, મેળવેલા અથવા પ્રાપ્ત કરેલા કોઈ હક, 
ધવશેર્ાધિકાર, ફરજ અથવા જવાબદારીને અસર થશે નટ્રહેઃ 

પરાંત ુ કોઇ જાહરેનામાથી કોઇ રોકાણ સામે પ્રોત્સાહન તરીકે અપાયેલ 
કોઇ વેરા મકુ્તત, સદરહુ જાહરેનામુાં ધનયત ટ્રદવસે અથવા તે પછી રદ કરવામાાં 
આવેલ હોય, તો ધવશેર્ાધિકાર તરીકે ચાલ ુરહશેે નટ્રહ; અથવા  

(ઘ)  લેણા હોય અથવા લેણા થાય તેવા કોઇ વેરા, સરચાર્જ, ધશષિતા, દાંડ, 

વ્યાજને અથવા રદ થયેલા અધિધનયમોની જોગવાઇઓ ધવરૂધ્િ કરેલ કોઇ ગનુા 
અથવા ઉલ્લાંઘનના સાંબાંિમાાં કરવામાાં આવેલ કોઈ જપ્તી અથવા લાદવામાાં 
આવેલ કોઇ ધશષિતાને અસર થશે નટ્રહ; અથવા  

(ચ)  ઉપયુષતત પ્રમાણેના કોઇ વેરા, સરચાર્જ, ધશષિતા, દાંડ, વ્યાજ, હક, 

ધવશેર્ાધિકાર, ફરજ, જવાબદારી, જપ્તી અથવા ધશષિતાના સાંબાંિમાાંની કોઇ 
તપાસણી, તપાસ, ખરાઇ (ચકાસણી અને ઓટ્રડટ સટ્રહત), આકારણીની કાયષવાહી, 
ન્યાયધનણષય અને કોઇ બીજી કાનનૂી કાયષવાહી અથવા બાકી લેણાની વસલૂાત 
અથવા ઉપાયને અસર થશે નટ્રહ અને એવી કોઇ તપાસણી, તપાસ, ખરાઇ 
(ચકાસણી અને ઓટ્રડટ સટ્રહત), આકારણીની કાયષવાહી, ન્યાયધનણષય અને કોઇ 
બીજી કાનનૂી કાયષવાહી અથવા બાકી લેણાની વસલૂાત અથવા ઉપાય શરૂ કરી 
શકાશે, ચાલ ુરાખી શકાશે અથવા અમલમાાં લાવી શકાશે અને એવા કોઇ વેરા, 
સરચાર્જ, ધશષિતા, દાંડ, વ્યાજ, જપ્તી અથવા ધશષિતા જાણે કે આ અધિધનયમો એવી 
રીતે રદ કરવામાાં આવ્યા ન હોય તે રીતે જ લઇ શકાશે અથવા કરી શકાશે; 
અથવા  

(છ)  સદરહુ રદ થયેલા અધિધનયમો હઠેળ ધનયત ટ્રદવસ પહલેાાં, ધનયત 
ટ્રદવસે અથવા તે પછી, શરૂ કરાયેલ હોય તેવા અપીલ, ફેરતપાસ, સમીષિતા 
અથવા સાંદભષને લગતી કોઇ કાયષવાહીને અસર થશે નટ્રહ અને એવી 
કાયષવાહીઓ, જાણે કે આ અધિધનયમ અમલમાાં આવ્યો ન હોય અને સદરહુ 
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અધિધનયમો રદ કરવામાાં આવ્યા ન હોય તેવી જ રીતે રદ થયેલા અધિધનયમો 
હઠેળ ચાલ ુરાખવામાાં આવશે. 

(૨) (સદરહુ અધિધનયમો) રદ થવાને કારણે, કલમ ૧૭૩માાં ઉલ્લેખેલ ચોક્કસ બાબતોમાાં 
જણાવેલી ધવગતોથી, ગજુરાત સામાન્ય કલમ અધિધનયમ ૧૯૦૪ની કલમ ૭ અથવા 
કલમ ૭ક અથવા કલમ ૨૫ના સામાન્ય અમલને બાિ આવશે નટ્રહ અથવા અસર થશે 
નટ્રહ.  

 

અન સગૂચ ૧ 

(કલમ ૭ (૧) (ર્) ) 
અિેજ વિના કરિામાું આિી હોિા છતાું પ રિઠા તરીકે હોિાન ું ર્ણાતી પ્રવવૃત્તઓ 

 
૧. િાંિાની અસ્કયામતો પર ઇનપટુ વેરા શાખ મેળવેલ હોય તો તેવી 

અસ્કયામતોની કાયમી તબદીલી અથવા ધનકાલ. 

૨. કલમ ૨૫ માાં ધનટ્રદિષ્ટ કયાષ પ્રમાણેની સાંબાંધિત વ્યક્તતઓ અથવા ચોક્કસ 
વ્યક્તતઓ વચ્ચે – િાંિાના વ્યવહાર તરીકે અથવા તે આગળ િપાવવા માટે માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બને્ન પરૂા પાડવામાાં આવેલ હોયેઃ 

પરાંત ુ કામે રાખનાર દ્વારા કમષચારીને કોઇ નાણાકીય વર્ષમાાં અપાયેલ પચાસ 
હજાર રૂધપયા કરતાાં વધ ુનટ્રહ તેટલા મલૂ્યની ભેટને માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્ન 
પરૂા પાડેલ છે એમ ગણાશે નટ્રહ. 

૩. (ક)  ધપ્રક્ન્સપાલ વતી કોઇ માલ પરૂો પાડવાની જવાબદારી કોઇ એજન્ટે 
લીિેલ હોય, ત્યારે ધપ્રક્ન્સપાલે તેના એજન્ટને પરૂો પાડેલ એવો માલ; અથવા 

(ખ)  ધપ્રક્ન્સપાલ વતી કોઇ માલ સ્વીકારવાની જવાબદારી કોઇ એજન્ટે લીિેલ 
હોય, ત્યારે એજન્ટે ધપ્રક્ન્સપાલને  પરૂો પાડેલ એવો માલ; અથવા 

૪. િાંિાનુાં કામકાજ ચલાવવા દરધમયાન, કોઇ વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ તેની સાથે સાંકળાયેલ 
વ્યક્તત અથવા ભારત બહારની તેની કોઇ બીજી સાંસ્થા પાસેથી કરેલી સેવાની આયાત.  

 

 

 

 

સન ૧૯૦૪નો 
મ ુંબઇનો ૧લો.  
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અન સગૂચ ૨ 

(કલમ ૭ (૧) (ઘ)) 
માલના પ રિઠા અથિા સેિાના પ રિઠા તરીકે હોિાન  ર્ણાતી પ્રવવૃત્તઓ 

૧.  તબદીલી 
(ક)  માલના મા્લકી હકની કોઇ તબદીલી એ માલ પરૂો પાડેલ છે; 

(ખ)  માલ પરના હકની કોઇ તબદીલી અથવા માલના મા્લકી હકની 
તબદીલી ધવના માલમાાંના વણવહેંચાયેલ ટ્રહસ્સાની તબદીલી એ સેવા પરૂી 
પાડેલ છે; 

(ગ)  માલમાાંની ધમલકત ભધવષ્યની કોઇ તારીખે કબલૂાત મજુબના પરૂા 
અવેજની ચકુવણી કયેથી તબદીલ થશે એમ ધનયત થયેલ હોય તેવી કોઇ 
કબલૂાત હઠેળ કરાયેલ માલના મા્લકી હકની કોઇ તબદીલી એ માલ પરૂો 
પાડેલ છે; 

૨. જમીન અને મકાન 

(ક)  કોઇ જમીનનો ભોગવટો કરવા માટેનો કોઇ ભાડાપટ્ટો, ગણોતહક, સખુાધિકાર, 

લાઇસન્સ એ સેવા પરૂી પાડેલ ગણાશે; 

(ખ)  વા્ણજ્જ્યક, ઔદ્યો્ગક અથવા રહણેાક સાંકુલ સટ્રહતનુાં કોઇ મકાન િાંિા અથવા 
વ્યાપાર માટે સમગ્રતેઃ અથવા તેનો કોઇ ભાગ ભાડાપટ્ટ ેઅથવા ભાડે આપવો એ 
સેવા પરૂી પાડેલ ગણાશે. 

૩. ટ્રક્રયા અથવા પ્રટ્રક્રયા 
કોઇ બીજી વ્યક્તતના માલ પર કરવામાાં આવેલ કોઇ ટ્રક્રયા અથવા પ્રટ્રક્રયા એ 
સેવા પરૂી પાડેલ ગણાશે. 

૪. િાંિાકીય અસ્કયામતોની તબદીલી 
(ક)  કોઇ માલ કોઇ િાંિાની અસ્કયામતનો ભાગ બનતો હોય અને એ િાંિો ચલાવતી 

વ્યક્તતના આદેશથી અથવા તે હઠેળ એવા માલની તબદીલી અથવા ધનકાલ 
કરવામાાં આવે જેથી તે એવી અસ્કયામતનો ભાગ હોતો બાંિ થાય, તો આવી 
તબદીલી અથવા ધનકાલ ભલે કોઇ અવેજ સાથે અથવા તે ધવના કરેલ હોય, 

ત્યારે તે વ્યક્તત દ્વારા માલ પરૂો પડાયેલ છે એમ ગણાશે. 
(ખ)  કોઇ િાંિો ચલાવતી વ્યક્તતના આદેશથી અથવા તે હઠેળ, િાંિાના હતે ુ માટે 

રાખેલ અથવા ઉપયોગ કરવાના માલનો કોઇ ખાનગી ઉપયોગ કરવામાાં આવે 
અથવા કોઇ વ્યક્તતને તે િાંિા ધસવાયના ઉપયોગ માટે ઉપલબ્િ કરાવવામાાં 
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આવે, ત્યારે ભલે કોઇ અવેજ સાથે અથવા તે ધવના કરેલ હોય પરાંત ુ એવો 
ઉપયોગ અથવા એવી રીતે ઉપલબ્િ કરાવવાને સેવા પરૂી  પાડેલ છે એમ 
ગણાશે. 

(ગ)  કોઇ વ્યક્તત વેરાપાત્ર વ્યક્તત હોતી બાંિ થાય, ત્યારે તેના દ્વારા ચલાવાતા 
િાંિાની અસ્કયામતોનો ભાગ બનતો હોય તેવો કોઇ માલ, તે એવી રીતે 
વેરાપાત્ર વ્યક્તત હોતો બાંિ થયો તેની તરત પહલેાાં તેના િાંિાને આગળ 
િપાવવા માટે પરૂો પાડલે છે એમ ગણાશે, ધસવાય કે- 
(૧)  િાંિો પરુોગામી તરીકે બીજી વ્યક્તતને તબદીલ કરેલ હોય; અથવા 
(૨)  િાંિો કોઇ અંગત પ્રધતધનધિ દ્વારા ચલાવાતો હોય જે વેરાપાત્ર વ્યક્તત 
ગણાશે. 

૫.  સેવા પરૂી પાડવા બાબત 

નીચેની બાબતો એ સેવા પરૂી પાડેલ છે એમ ગણાશેેઃ- 
(ક)  કોઇ સ્થાવર ધમલકત ભાડે આપવી; 

(ખ)  કોઇ ખરીદનારને સમગ્રતેઃ અથવા અંશતેઃ વેચવા િારેલ હોય તેવા સાંકુલ 
અથવા મકાન સટ્રહતના કોઇ સાંકુલ, મકાન, બાાંિકામના માળખા અથવા તેના 
ભાગનુાં બાાંિકામ ધસવાય કે એમ ફરમાવેલ હોય કે સાંપણૂષ અવેજ કોઇ સષિતમ 
સત્તામાંડળનુાં પણૂષતા પ્રમાણપત્ર મળ્યા પછી અથવા તેના પ્રથમ ભોગવટા પછી 
એ બને્નમાાંથી જે વહલે ુાં હોય તે પછી મળેલ હોય. 

સ્પષ્ટીકરણ.-  આ કલમના હતેઓુ માટે- 

(૧)  “સષિતમ સત્તાધિકારી” એ શબ્દપ્રયોગ એટલે સરકાર અથવા તત્સમયે 
અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદા હઠેળ પણૂષતા પ્રમાણપત્ર આપવા અધિકૃત કરેલ 
કોઇ સત્તાધિકારી અથવા એવુાં પ્રમાણપત્ર એવા સત્તાધિકારી પાસેથી લેવુાં જરૂરી 
ન હોય, ત્યારે નીચેના પૈકી કોઇપણેઃ- 

(૧)  આટ્રકિટેકટ અધિધનયમ, ૧૯૭૨ હઠેળ રચાયેલ કાઉક્ન્સલ ઓફ 
આટ્રકિટેકચરમાાં રજજસ્ટર થયેલ કોઇ  આટ્રકિટેકટ; અથવા  

(૨)  ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ એપ્ન્જનીયસષ (ભારત)માાં રજજસ્ટર થયેલ કોઇ 
ચાટષડષ એપ્ન્જનીયર; અથવા 

સન 
૧૯૭૨નો 
૨૦મો. 
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(૩)  સાંબાંધિત સ્થાધનક માંડળ અથવા શહરે અથવા નગર અથવા ગામ 
અથવા ધવકાસ અથવા આયોજન સત્તામાંડળના લાઇસન્સ િરાવતા 
સવેયર; 

(૨)  “બાાંિકામ” એ શબ્દપ્રયોગમાાં, કોઇ ધવદ્યમાન મકાનના માળખામાાં કોઇ 
વિારા, સિુારા, બદલાવ અથવા તેના આકારમાાં ફેરફારનો સમાવેશ થશે; 

(ગ)  કોઇ બૌપ્ધ્િક ધમલકત હકની હાંગામી તબદીલી અથવા તેનો ઉપયોગ કરવા 
અથવા તે ભોગવવાની પરવાનગી; 

(ઘ) કોઇ ઇન્ફમેશન ટેકનોલોજી સોફટવેરનો ધવકાસ, ટ્રડઝાઇન, પ્રોગ્રામીંગ, 

કસ્ટમાઇઝેશન, એડેપ્ટેશન, અપગે્રડેશન(અદ્યાવત કરવા), એન્હને્સમેન્ટ(વિારો), અથવા 
તેનો ઉપયોગ(ઇમ્પ્લીમેન્ટેશન); 

(ચ) કોઇ કૃત્ય કરવાથી દૂર રહવેાની ફરજ સ્વીકારવી, અથવા કોઇ કૃત્ય અથવા 
ક્સ્થતીને ચલાવી લેવી અથવા કોઇ કૃત્ય કરવુાં; અને 

(છ) રોકડ, ધવલા્ંબત ચકુવણી અથવા બીજા ટ્રકિંમતી અવેજ બદલ કોઇ હતે ુમાટે કોઇ 
માલનો ઉપયોગ કરવાના અધિકારની (ધનટ્રદિષ્ટ મદુત માટે હોય કે ન હોય તેવી) 
તબદીલી. 

૬. સાંયતુત પરુવઠો પરૂો પાડવા બાબત 

નીચે પ્રમાણે પરૂો પાડેલ સાંયકુત પરુવઠો એ સેવા પરૂી પાડેલ ગણાશેેઃ- 

(ક)  કલમ ૨ ના ખાંડ (૧૧૯)માાં વ્યાખ્યા કયાષ પ્રમાણેનો વકષસ કોન્િાકટ; અને  

(ખ)  સેવા અથવા તેના કોઇ ભાગ તરીકે અથવા ગમે તે કોઇ રીતે માનવ વપરાશ 
માટેની ખાદ્ય અથવા કોઇ બીજી ચીજવસ્ત ુઅથવા કોઇ પીણુાં(માનવ વપરાશ માટેના 
આલ્કોહોલયતુત દારૂ ધસવાયનુાં) પરૂૂ પાડવુાં જયારે આવો પરુવઠો, રોકડ, ધવલા્ંબત 
ચકુવણી અથવા બીજા ટ્રકિંમતી અવેજ બદલ પરૂો પાડેલ હોય. 

૭.  માલ પરૂો પાડવા બાબત.  

નીચેની બાબત એ માલ પરૂો પાડેલ છે એમ ગણાશેેઃ- 

વ્યક્તતઓના ્બનસાંસ્થાધપત એસોધસએશન અથવા માંડળ દ્વારા તેના સભ્યને રોકડ, 

ધવલા્ંબત ચકુવણી અથવા બીજા ટ્રકિંમતી અવેજ બદલ પરૂો પડાયેલ માલ.  
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અન સગૂચ ૩ 

(કલમ ૭ (ર) (ક)) 
માલના પ રિઠા કે સેિાના પ રિઠા તરીકે ર્ણી ન શકાય તેિી પ્રવવૃત્તઓ અથિા 

લેિડદેિડ 
૧.  તેના રોજગાર દરધમયાન અથવા તેના સાંબાંિમાાં કમષચારીએ તેના મા્લકને 

આપેલ સેવા. 

૨.  તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કાયદા હઠેળ કોઇ કોટષ  અથવા ટ્રિબ્યનુલે આપેલી 
સેવા. 

૩. (ક) સાંસદસભ્યો, રાજય ધવિાનમાંડળના સભ્યો, પાંચાયતના સભ્યો, 
નગરપા્લકાઓના સભ્યો અને બીજા સ્થાધનક સત્તામાંડળના સભયોએ કરેલા 
કાયો. 

(ખ)  સાંધવિાનની જોગવાઇઓ અનસુાર તે ષિતમતામાાં હોદ્દો િરાવતી કોઇ 
વ્યક્તતએ બજાવેલ ફરજો; અથવા 

(ગ)  કેન્ર સરકાર અથવા રાજય સરકાર અથવા સ્થાધનક સત્તામાંડળે સ્થાપેલ 
માંડળમાાં અધ્યષિત અથવા સભ્ય અથવા ટ્રડરેકટર તરીકે કોઇ વ્યક્તત, જે આ 
કલમના આરાંભ પહલેાાં કમષચારી ગણાતી ન હતી તેણે બજાવેલ ફરજો. 

૪.  મતૃકની હરેફેર સટ્રહત સ્મશાનયાત્રા, દફનધવધિ, સ્મશાન અથવા શબઘરની 
સેવાઓ.  

૫.  જમીનનુાં વેચાણ અને અનસુ ૂ્ચ ૨ ના પટ્રરચ્છેદ ૫ ના ખાંડ(ખ)ને અિીન રહીને 
મકાનનુાં વેચાણ. 

૬.  લોટરી, સટ્ટા અને જુગાર ધસવાયના દાવાપાત્ર હક.  

સ્પષ્ટીકરણ.-  પટ્રરચ્છેદ ૨ ના હતેઓુ માટે, “કોટષ ” એ શબ્દમાાં, જજલ્લા કોટષ , હાઇકોટષ  અને 
સધુપ્રમ કોટષનો સમાવેશ થાય છે. 
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ઉદેે્શો અને કારણો 
હાલમાાં, ભારતના સાંધવિાનથી, કેન્ર સરકારને ઉત્પાદન (વસ્ત ુ ધનમાષણ) પર 

એકસાઇઝ ડયટુી (આબકારી જકાત) અને સેવાઓના પરુવઠા પર સેવા કર (વેરા) 

નાાંખવાની સત્તા મળી છે. વધમુાાં, તેનાથી રાજય સરકારને, માલના વેચાણ પર મલૂ્ય 

વધિિત વેરા (VAT) નાાંખવાની સત્તા મળી છે. રાજધવત્તીય સત્તાનુાં આ સવુાાંગ ધવભાજન, 

દેશમાાં પરોષિત વેરાની બહુધવિતા (મોટી સાંખ્યા) તરફ દોરી ગયુાં છે. તદુપરાાંત,  કેન્ર 

સરકાર દ્વારા માલના આંતર-રાજય વેચાણ પર કેન્રીય વેચાણ વેરા (CST) લેવામાાં 

આવે છે પણ તે, ધનકાસ કરનાર રાજયો દ્વારા વસલૂાત કરીને પોતાની પાસે રાખવામાાં 

આવે છે. વધમુાાં, ગજુરાત રાજયમાાં, સ્થાધનક ધવસ્તારોમાાં માલના પ્રવેશ પરના પ્રવેશ 

વેરા, મનોરાંજન કર, સખુસધુવિા કર વગેરે. લેવામાાં આવે છે. 

(૧) દેશમાાં માલ અને સેવાઓ પરના વેરા અંગેની પ્રવતષમાન વેરા પધ્િધતને, નીચે 

મજુબની કેટલીક મશુ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે- 

(ક)  કેન્ર અને રાજય સ્તરોએ વેરાની બહુધવિતા, દેશમાાં પરોષિત વેરાના 

જટ્રટલ માળખા (રચના)માાં પટ્રરણમેલ છે. જે,  વેપાર અને ઉદ્યોગ માટે 

છૂપા ખચષ (છૂપી ટ્રકિંમતો)થી ચાલે છે. 

(ખ)  રાજયોમાાં ધવધવિ સ્થળોએ વેરાના દરો અને માળખામાાં એકરૂપતા 

(સમાનતા) નથી અને ‘‘વેરા પરના વેરા’’ને કારણે વેરાઓમાાં વ્ યાપક 

પ્રમાણમાાં વિારો થયેલ છે; અને 

(ગ)  ઉત્પાદન (વસ્ત ુધનમાષણ)ના તબકે્ક ચકૂવેલી એકસાઇઝ ડયટુી અને સેવા 

વેરાની શાખ, રાજય સ્તરના વેચાણ વેરા અથવા મલૂ્ય વધિિત વેરા 

ચકૂવતી વખતે અને તેનાથી ઊલટા વ્યવહાર વખતે વેપારીઓને 

ઉપલભ્ય થતી નથી. વધમુાાં, એક રાજયમાાં ચકૂવેલા રાજય વેરાની શાખ, 

અન્ય રાજયોમાાં ઉપયોગમાાં લઇ શકાતી નથી. તેથી, માલ અને 

સેવાઓની ટ્રકિંમતોમાાં, આ ‘‘વેરા પરના વેરા’’ના પ્રમાણમાાં કૃધત્રમ વિારો 

થાય છે. 
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(ર)  આ સાંદભષમાાં, સાંસદે સાંધવિાન (એક સો એકમા સિુારા) અધિધનયમ, ૨૦૧૬ 

અધિધનયધમત કયો હતો, જેનાથી, દેશમાાં માલ અને સેવા વેરા (GST)ને દાખલ કરવાનુાં 

સરળ બન્યુાં. સ ાંધવિાનમાાંના સિુારાઓથી, સાંસદ અને રાજય ધવિાનસભાઓ બાંનેને, 

સહવતી રીતે, માલ અને સેવાઓના પરુવઠાના સરખા વ્યવહાર પર જી.એસ.ટી. 

(GST)ની વસલૂાત કરવા માટે કાયદા બનાવવાની સત્તા મળે છે. 

(૩)  તદનસુાર સાંસદે, માલ અને સેવાઓના રાજ્યાાંતગષત પરુવઠા પર વેરા નાાંખવા 

માટે કેન્રીય જી.એસ.ટી. (GST) અધિધનયમ અને માલ અને સેવાઓના આંતર-રાજય 

પરુવઠા માટે સાંક્લત જી.એસ.ટી. (ICST) અધિધનયમ અને રાજયોને વળતર આપવા 

માટે, સાંઘ રાજ્યષેિતત્રના જી.એસ.ટી. (UTGST) અધિધનયમ અને વળતર અધિધનયમ 

પસાર કયાષ હતા. 

(૪)  જી.એસ.ટી. (GST) કાઉક્ન્સલે, રાજય જી.એસ.ટી. (SGST) ધવિેયકનો આદશષ 

મસુદ્દો (મોડેલ ડ્રાફટ) માંજૂર કયો છે અને રાજય ધવિાનમાંડળમાાં એસ.જી.એસ.ટી. 

(SGST) ધવિેયક પસાર કરવાની ધવનાંતી સાથે તમામ રાજયોને મોકલવામાાં આવ્યો છે.  

(૫)  ઉપરોકત બાબતને ધ્યાનમાાં લેતાાં, ગજુરાત માલ અને સેવા વેરા ધવિેયક, ૨૦૧૭ 

નામનો રાજયનો કાયદો હોવાનુાં જરૂરી બન્યુાં છે. સ ૂ્ચત કાયદાથી, રાજય સરકારને, 

રાજયની અંદર માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના પરુવઠા પર માલ અને સેવા 

વેરાની વસલૂાત કરવા માટેની સત્તા મળશે. 

(૬)  સ ૂ્ચત ગજુરાત માલ અને સેવા વેરા ધવિેયક, ૨૦૦૭થી, દેશમાાંના પરોષિત 

વેરાના પ્રચલનને સરળ અને સમાન બનાવશે. અથષતાંત્રમાાં ઉત્પાદન ખચષ અને ફુગાવો 

ઘટાડવા િાયુું છે જેથી કરીને ઘરેલુાં તેમજ આંતરરાષ્િીય સ્તરે ભારતીય વેપાર અને 

ઉદ્યોગને વધ ુસ્પિાષત્મક બનાવી શકાય. એવી પણ આશા રાખવામાાં આવે છે કે માલ 

અને સેવા વેરા દાખલ કરવાથી, સમાન અને સાતત્યપણૂષ ભારતીય બજારને પોર્શે અને 

અથષતાંત્રની વદૃ્ધિમાાં નોંિપાત્ર ફાળો આપશે. મલૂ્ય વિષનની શ ૃાંખલામાાં એક તબકે્કથી 

બીજા તબક્કા સિુી ઇનપટુ વેરા શાખની સતત તબદીલીને કારણે,  વેરા ભરનારાઓ 

દ્વારા વેરા અનપુાલનને પ્રોત્સાહન આપે તેવુાં સ ાંધન્નટ્રહત તાંત્ર (ઇન-્બલ્ટ ધમકેધનઝમ) માલ 

અને સેવા વેરાની યોજના (ટ્રડઝાઇન)માાં મહત્વના ભાગ તરીકે ધવદ્યમાન છે. સ ૂ્ચત 
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રાજય માલ અને સેવા વેરો, વેરાના વ્યાપને વધ ુ ધવસ્તતૃ બનાવશે અને તે, માટ્રહતી 

(ઇન્ફમેશન) ટેકનોલોજીના મજબતૂ આંતરમાળખા (ઇન્રાસ્િકચર)ને કારણે વધ ુ સારા 

વેરા અનપુાલનમાાં પટ્રરણમશે. 

આ ધવિેયકથી ઉપયુષકત ઉદ્ેશો ધસિ કરવા િાયુું છે. 

કલમો અંગેની નીચેની નોંિોથી, ધવિેયકની અગત્ યની જોગવાઇઓ સા્ંષિતપ્ તમાાં 

સમજાવેલી છે :- 

કલમ ૧.- આ કલમથી, સ ૂ્ચત અધિધનયમની ટૂાંકી સાંજ્ઞા, વ્યાપ્પ્ત અને આરાંભ 

માટેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૨.- આ કલમથી, ધવિેયકમાાં વાપરેલા અમકુ શબ્દોની વ્યાખ્યા કરી છે. 

કલમ ૩.- આ કલમથી, સ ૂ્ચત અધિધનયમના હતેઓુ પાર પાડવા માટે કધમશનરો 
અને જરૂરી હોય તેવા બીજા વગષના અધિકારીઓની ધનમણકૂ કરવા માટેની 
જોગવાઈ કરી છે. આ કલમથી એવી પણ જોગવાઈ કરી છે કે ગજુરાત 
મલૂ્યવધિિત વેરા અધિધનયમ, ૨૦૦૩ હઠેળના અધિકારીઓ, સ ૂ્ચત અધિધનયમ 
હઠેળ ધનમાયેલા અધિકારીઓ હોવાનુાં ગણાશે.  

કલમ ૪.- આ કલમથી, ધવિેયકની કલમ ૩ હઠેળ ધનમાયેલા અધિકારીઓ 
ઉપરાાંતના અધિકારીઓની ધનમણકૂ કરવા માટેની જોગવાઈ કરી છે.  

કલમ ૫.- આ કલમથી, ધવિેયકની કલમ ૩ હઠેળ ધનમાયેલા અધિકારીઓની સત્તા 
અને ફરજો માટેની જોગવાઈ કરી છે.  

કલમ ૬.- આ કલમથી, કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ ધનમાયેલા 
અધિકારીઓને, અમકુ સાંજોગોમાાં, રાજ્ય સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણોને 
આિારે જાહરે કરે તેવી શરતોને અિીન રહીને, સ ૂ્ચત અધિધનયમના હતેઓુ 
માટે, યોગ્ય અધિકારીઓ તરીકે અધિકૃત કરવા માટેની જોગવાઈ કરી છે. 

કલમ ૭.- આ કલમથી, પરુવઠાના ષેિતત્ર(વ્યાપ) અંગેની જોગવાઈ કરી છે. આ 
કલમથી, જે પ્રવધૃત્તઓને પરુવઠા તરીકે ગણવી જોઈશે તેવી પ્રવધૃત્તઓની 
જોગવાઈ કરી છે. વધમુાાં, આ કલમથી જોગવાઈ કરી છે કે અવેજ ધસવાય 
કરવામાાં આવતી અથવા કરવાનુાં કબલૂ કરવામાાં આવતી સ ૂ્ચત અધિધનયમની 
અનસુ ૂ્ચ ૧-માાં ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી અમકુ પ્રવધૃત્તઓને પરુવઠા તરીકે ગણવી જોઈશે. 
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આ કલમથી, માલના પરુવઠા તરીકે અને સેવાના પરુવઠા તરીકે પણ ન હોય 
તેવી પ્રવધૃત્તઓ માટેની પણ જોગવાઈ કરી છે.  

કલમ ૮.- આ કલમથી, સાંયતુત અથવા ધમશ્ર પરુવઠા પરની વેરાની જવાબદારી 
માટેની જોગવાઈ કરી છે.  

કલમ ૯.- આ કલમથી, માનવ વપરાશ માટેના આલ્કોહોલયતુત દારૂના પરુવઠા 
ધસવાયના, માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના કરવામાાં આવતા તમામ 
આંતરરાજ્ય પરુવઠા પર, કલમ ૧૫ હઠેળ નક્કી કરેલા મલૂ્યએ, ગજુરાત માલ 
અને સેવા વેરો લેવા અને વસલૂ કરવા માટેની જોગવાઈ કરી છે. વધમુાાં, આ 
કલમથી વધમુાાં એવી જોગવાઈ કરી છે કે- 

 (૧) કાચા પેિો્લયમ, હાઈ સ્પીડ ડીઝલ, (સામાન્ય રીતે પેિોલ તરીકે 
જાણીતા) મોટર ક્સ્પટ્રરટ, કુદરતી ગેસ અને એધવએશન ટબાષઈન ફયઅુલના 
પરુવઠા પરનો રાજ્ય વેરો, કાઉક્ન્સલની ભલામણો પરથી, સરકાર જાહરે કરે 
તેવી તારીખથી લેવો જોઈશે; 

 (૨) રાજ્ય સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણોને આિારે, માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બાંનેના પરુવઠાના વગષ જાહરે કરી શકશે, જેના પરનો વેરો આવા 
માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને લેનાર દ્વારા ધવપરીત ચાર્જ (reverse 

charge)ને આિારે ભરવો જોઈશે; 

 (૩) રજજસ્ટર થયેલ ન હોય તેવા પરુવઠાકાર દ્વારા, રજજસ્ટર થયેલ વ્યક્તતને, 

વેરાપાત્ર માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંને પરૂા પાડવાના સાંબાંિમાાં ભરવાનો 
રાજ્ય વેરો, આવી વ્યક્તત દ્વારા ધવપરીત ચાર્જ (reverse charge)ને આિારે ભરવો 
જોઈશે; 

 (૪) રાજ્ય સરકાર, કાઉક્ન્સલની ભલામણોને આિારે, સેવાના પરુવઠાના વગષ 
જાહરે કરી શકશે, જેના આંતરરાજ્ય પરુવઠા પરનો વેરો, જો આવી સેવા 
ઈલેતિોધનક કોમસષ ઓપરેટર દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવેલ હોય, તો તેમના દ્વારા 
ચકૂવવો જોઈશે. 

કલમ ૧૦.- આ કલમથી, પતાવટ-વેરા માટેની જોગવાઈ કરી છે. તે, ઠરાવેલી 
મયાષદા સિુીનુાં ટનષઓવર િરાવતા નાના વેરો ભરનારાઓ માટે તૈયાર કરવામાાં 
આવેલી વેરો લેવા માટેની વૈકપ્લ્પક પિધત છે. આ કલમથી એવી પણ જોગવાઈ 
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કરી છે કે અમકુ વગષના પરુવઠા માટે અથવા અમકુ વગષના પરુવઠાકાર 
પતાવટ-વેરાનો ધવકલ્પ પસાંદ કરી શકશે નટ્રહ. આ કલમ હઠેળ વેરો ભરવાનો 
ધવકલ્પ પસાંદ કરતી વ્યક્તત, ઈનપટુ પર ભરેલા વેરાની શાખ મેળવી શકશે નટ્રહ 
કે લેનાર પાસેથી કોઈ વેરો વસલૂ કરી શકશે નટ્રહ.  

કલમ ૧૧.- આ કલમથી, કોઈ ધનટ્રદિષ્ટ ધવગતોવાળા માલ અથવા સેવા અથવા તે 
બાંનેને, સાંપણૂષપણે અથવા શરતોને અિીન રહીને, સાંપણૂષ રાજ્ય વેરો અથવા તેનો 
કોઈ ભાગ ભરવામાાંથી, કાઉક્ન્સલની ભલામણને આિારે મકુ્તત આપવાની રાજ્ય 
સરકારને સત્તા આપવામાાં આવી છે. આ કલમથી, કાઉક્ન્સલની ભલામણને 
આિારે, ખાસ હુકમથી, કોઈ માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેને, વેરો 
ભરવામાાંથી મકુ્તત આપવાની પણ રાજ્ય સરકારને સત્તા આપવામાાં આવી છે.  

કલમ ૧૨.- આ કલમથી, માલ પરૂો પાડવાના સમય માટેની જોગવાઈ કરી છે. આ 
કલમમાાં, સામાન્ય પટ્રરક્સ્થધતમાાં, ધવપરીત ચાર્જ (reverse charge)(ને આિારે 
વેરો ભરવાની)ની પટ્રરક્સ્થધતમાાં, વાઉચર પરુૂાં પાડવાની પટ્રરક્સ્થધતમાાં અને 
બાકીની પટ્રરક્સ્થધતઓમાાં કરવાના પરુવઠાનો સમય ધવસ્તતૃપણે દશાષવવામાાં 
આવેલ છે.  

કલમ ૧૩.- આ કલમથી, સેવા પરૂી પાડવાના સમય માટેની જોગવાઈ કરી છે. આ 
કલમમાાં, સામાન્ય પટ્રરક્સ્થધતમાાં, ધવપરીત ચાર્જ (reverse charge)(ને આિારે 
વેરો ભરવાની)ની પટ્રરક્સ્થધતમાાં, વાઉચર પરુૂાં પાડવાની પટ્રરક્સ્થધતમાાં અને 
બાકીની પટ્રરક્સ્થધતઓમાાં કરવાના પરુવઠાનો સમય ધવસ્તતૃપણે દશાષવવામાાં 
આવેલ છે.  

કલમ ૧૪.- આ કલમથી, વેરાના દરમાાં ફેરફાર થતો હોય, ત્યારે માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બાંને પરૂા પાડવાના સમય માટેની જોગવાઈ કરી છે.  

કલમ ૧૫.- આ કલમથી, વેરાપાત્ર પરુવઠાના મલૂ્ય માટેની જોગવાઈ કરી છે. આ 
કલમથી જોગવાઈ કરી છે કે માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના પરુવઠાનુાં 
મલૂ્ય એ લેવડદેવડનુાં મલૂ્ય રહશેે, કે જે પરુવઠાકાર અને પરુવઠો લેનાર 
સાંબાંધિત ન હોય અને ટ્રકિંમત જ પરુવઠા માટેનો મખુ્ય અવેજ હોય, ત્યારે સદરહુ 
માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નના પરુવઠા માટે ખરેખર ચકૂવેલી અથવા તેના 
માટેની ચકૂવવાપાત્ર ટ્રકિંમત છે. આ કલમમાાં, વેરાની ગણતરી કરવાના હતે ુમાટે 
પરુવઠાના મલૂ્યમાાં જેનો સમાવેશ કરવામાાં આવશે તે બાબતો અને પરુવઠાના 
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મલૂ્યમાાં જેનો સમાવેશ કરવામાાં નટ્રહ આવે તે બાબતો ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવેલ 
છે. આ કલમથી, અમકુ પટ્રરક્સ્થધતમાાં મલૂ્ય નક્કી કરવા માટેના ધનયમો કરવાની 
સત્તા માટેની પણ જોગવાઈ કરી છે.  

કલમ ૧૬.-  આ કલમથી, ઇનપટુ વેરા શાખ લેવા માટેની લાયકાત, શરતો અને 
મદુતની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી જોગવાઇ કરી છે કે રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તત, માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નનો કોઇ પરુવઠો  કે જે તેના િાંિાના 
કામકાજ અથવા પ્રગધત માટે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવ્ યો હોય અથવા 
ઉપયોગમાાં લેવાનો ઇરાદો હોય, તેના ઉપર વસલૂ (ચાર્જ) કરવામાાં આવેલા 
ઇનપટુ વેરાની શાખ લેવા માટે હકદાર રહશેે. 

કલમ ૧૭.- આ કલમથી,  ઇનપટુ  વેરા શાખ  અને બ્લોકડ્ (અટકાવાયેલી) ઇનપટુ  
વેરા શાખ  શાખની વહેંચણી માટે જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી,  શાખની 
વહેંચણીના પ્રમાણની કે જેમાાં  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત દ્વારા આંધશક રીતે કોઇ 
િાંિાના હતે ુમાટે અથવા આંધશક રીતે બીજા કોઇ હતે ુમાટે માલ અથવા સેવા 
અથવા તે બને્નનો ઉપયોગ કરવામાાં આવતો હોય અથવા રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તત દ્વારા શનૂ્ય દરવાળા પરુવઠા સટ્રહતના વેરાપાત્ર પરુવઠાને આંધશક રીતે 
અસર થાય તે માટે માલ અથવા સેવા અથવા તે બને્નનો ઉપયોગ કરવામાાં 
આવતો હોય, તે બાબતની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી વધમુાાં, અનામત 
સ્વીકારીને, લોન અથવા પેશગી વિારીને સેવાઓ પરૂી પાડવામાાં રોકાયેલી 
નોન-બેંટ્રકિંગ નાણાકીય કાંપની સટ્રહતની બેંટ્રકિંગ કાંપની અથવા નાણાકીય સાંસ્થા 
પાસેથી ઇનપટુ વેરા શાખ લેવા અંગેની ખાસ વ્યવસ્થાની જોગવાઇ કરી છે. આ 
કલમથી, જેના ઉપર ઇનપટુ વેરા શાખ મળવાપાત્ર નથી, તેની યાદીની પણ 
જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૮.- આ કલમથી, નવુાં રજજસ્િેશન, પતાવટ વેરા (કર)-માાંથી સામાન્ય વેરા 
(કર)-માાં રૂપાાંતર, મકુ્તત આપવામાાં આવેલા પરુવઠો વેરાપાત્ર બને તેવા ખાસ 
સાંજોગોમાાં અને તેનાથી ઊલટા ક્રમમાાં શાખની ઉપલભ્યતા અંગેની જોગવાઇ 
કરી છે. 

કલમ ૧૯.-  આ કલમથી, (“મખુ્ય મા્લક” કહવેાતી) કોઇ વ્યક્તત કે જેણે ઇનપટુ 
અથવા કેધપટલ ગડુઝ (મડૂીગત માલ), ઠરાવેલી શરતોને અિીન રહીને, જોબ 
વકષ(છૂટક કામ) માટે મોકલ્ યો હોય, તેના દ્વારા ઇનપટુ વેરા શાખ લેવા માટેની 
ખાસ જોગવાઇ કરી છે. 
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કલમ ૨૦.-  આ કલમથી,  ઠરાવેલી રીતે અને ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી શરતોને અિીન રહીને, 

ઇનપટુ વેરાની શાખનુાં ધવતરણ જેણે કરવાનુાં હોય તેવા “ઇનપટુ સેવા ધવતરક” 
અંગેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૨૧.-  આ કલમથી, ઇનપટુ સેવા ધવતરકે, ધવતરણ કરેલી વિારાની ઇનપટુ 
વેરા શાખ,  તેની ઉપરના વ્યાજ સટ્રહત વસલૂ કરવાની રીત અંગેની જોગવાઇ 
કરી છે. 

કલમ ૨૨.- આ કલમથી, રાજ્યમાાં માલ અથવા સેવા અથવા બને્નનો વેરાપાત્ર 
પરુવઠો તૈયાર કરનાર દરેક પરુવઠાકારનુાં,  જો કોઇ નાણાકીય વર્ષમાાં એકાંદર 
ટનષઓવર, ઠરાવેલી રકમ કરતાાં વિારે હોય, તો રજજસ્િેશન માટેની તેની 
જવાબદારી ઊભી કરવાનુાં િાયુું છે. આ કલમથી, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ રજજસ્ટર 
થયેલી હોય તેવી દરેક વ્યક્તતની ધનમણકૂની તારીખથી અમલમાાં આવે તે રીતે 
સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્િેશન માટેની જવાબદારી ઊભી કરી છે. 

 

કલમ ૨૩.- આ કલમથી જોગવાઇ કરી છે કે અમકુ વગષની વ્યક્તતઓ, રજજસ્િેશન 
કરાવવા માટે જવાબદાર નથી. 
 

કલમ ૨૪.-  આ કલમથી, ખાંડ ૨૨-માાં જોગવાઇ કરેલી મકુ્તત આપેલા પરુવઠા કરતાાં 
તેનુાં એકાંદર ટનષઓવર ઓછુાં હોય તેમ છતાાં, તેમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે અમકુ 
પરુવઠાકારના ફરજજયાત રજજસ્િેશન  માટેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૨૫.-  આ કલમથી, રજજસ્િેશનની કાયષરીધતની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી 
જોગવાઇ કરી છે કે રજજસ્ટર થવા જવાબદાર હોય, તેવી દરેક વ્યક્તતએ, તે જે 
તારીખથી રજજસ્િેશન કરાવવા માટે જવાબદાર બને તે તારીખથી ત્રીસ ટ્રદવસની 
મદુતની અંદર, રજજસ્િેશન કરાવવા અરજી કરવી જોઇશે. આ કલમથી વધમુાાં 
જોગવાઇ કરી છે કે આકક્સ્મક વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ અથવા ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર 
વ્યક્તતએ,  િાંિાના આરાંભના ઓછામાાં ઓછા પાાંચ ટ્રદવસ અગાઉ રજજસ્િેશન 
માટે અરજી કરવી જોઇશે. આ કલમથી, સ્વૈપ્ચ્છક રજજસ્િેશનની પણ જોગવાઇ 
કરી છે. આ કલમથી એવી પણ જોગવાઇ કરી છે કે અમકુ સાંગઠનોને,  ખાસ 
કરીને આંતટ્રરક પરુવઠા ઉપર ભરેલા વેરાના ટ્રરફાંડના હતે ુમાટે, ધવધશષ્ટ ઓળખ 
નાંબર(યધુનક આઇડેન્ટીટી નાંબર) કાઢી આપવો જોઇશે. 

કલમ ૨૬.-  આ કલમથી, કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્િેશન 
નાંબર અથવા ધવધશષ્ટ ઓળખ નાંબર કાઢી આપવામાાં આવ્ યો હોય અથવા 
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નામાંજૂર કરવામાાં આવ્ યો હોય, ત્યારે તેવા સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્િેશન 
માટેની અરજીથી રજજસ્િેશન થયુાં હોવાનુાં અથવા તે અરજી નામાંજૂર થયેલી 
હોવાનુાં ગણાશે, તે બાબતની જોગવાઇ કરી છે.   

કલમ ૨૭.-  આ કલમથી, આકક્સ્મક વેરાપાત્ર વ્યક્તત અને ્બન-ધનવાસી વેરાપાત્ર 
વ્યક્તત માટેની ખાસ જોગવાઇઓ કરી છે. 

કલમ ૨૮.- આ કલમથી, રજજસ્િેશનના સિુારા માટેની જોગવાઇ કરી છે. આ 
કલમથી, કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ કોઇ સિુારા માંજૂર 
કરવામાાં આવ્ યા હોય અથવા નામાંજૂર કરવામાાં આવ્ યા હોય, ત્યારે સિુારા માંજૂર 
થયા  હોવાનુાં અથવા તે નામાંજૂર થયા હોવાનુાં ગણાશે, તે બાબતની પણ 
જોગવાઇ કરી છે.   

કલમ ૨૯.- આ કલમથી, જોગવાઇ કરી છે કે યોગ્ય અધિકારી, પોતાની મેળે અથવા 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ અથવા આવી વ્યક્તતના મતૃ્યનુા ટ્રકસ્સામાાં, તેના 
કાયદા માન્ ય વારસદારે કરેલી અરજીના આિારે, અમકુ ધનટ્રદિષ્ ટ સાંજોગો હઠેળ  
રજજસ્િેશન રદ કરી શકશે. આ કલમથી, વધમુાાં જોગવાઇ કરી છે કે કેન્રીય માલ 
અને સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ, રજજસ્િેશનનુાં રદ થવુાં, તે આ અધિધનયમ 
હઠેળનુાં રજજસ્િેશનનુાં રદ થયુાં હોવાનુાં ગણાશે. 

કલમ ૩૦.-  આ કલમથી,  યોગ્ય અધિકારી દ્વારા પોતાની મેળે રજજસ્િેશન રદ 
કરવામાાં આવ્યુાં હોય, ત્યારે રજજસ્િેશન રદ અથવા રદબાતલ કરવા માટેની 
જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી, વધમુાાં જોગવાઇ કરી છે કે કેન્રીય માલ અને 
સેવા વેરા અધિધનયમ હઠેળ, રજજસ્િેશન રદ અથવા રદબાતલ થવુાં, તે આ 
સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળ રદ કરેલુાં રજજસ્િેશન રદબાતલ થયુાં હોવાનુાં ગણાશે. 

કલમ ૩૧.- આ કલમથી, ઠરાવેલી ધવગતો દશાષવીને, ઠરાવેલી મદુતની અંદર, વેરા 
ભરધતયુાં કાઢી આપવા માટેની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, 

સેવાઓ ધનટ્રદિષ્ટ કરવાની સત્તા મળે છે કે જેના માટે વેરા ભરધતયુાંને બદલે, 
બીજા કોઇ દસ્તાવેજ  કાઢી આપવામાાં આવ્ યો હોય, તે વેરા ભરધતયુાં હોવાનુાં 
ગણાશે અને જ્યાાં કોઇપણ વેરા ભરધતયુાં કાઢી આપવુાં આવશ્યક ન હોય તે 
બાબતની સેવાઓ પણ ધનટ્રદિષ્ટ કરી છે. આ કલમથી, અમકુ ટ્રકસ્સામાાં, વેરા 
ભરધતયુાં ધસવાયના દસ્તાવેજો કાઢી આપવા માટેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૩૨.-  આ કલમથી,  રજજસ્ટર ન થયેલી હોય તેવી વ્યક્તતને, વેરો વસલૂ કરવા 
પર પ્રધતબાંિ મકૂવામાાં આવે છે. આ કલમથી, એવી પણ જોગવાઇ કરવામાાં 
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આવી છે કે  રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, સ ૂ્ચત અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ 
કરેલા ધનયમોની જોગવાઇઓ  અનસુાર વેરો ઉઘરાવવો જોઇશે. 

કલમ ૩૩.- આ કલમથી, જોગવાઇ કરવામાાં આવી છે કે  અવેજના બદલામાાં કોઇ 
પરુવઠો આપવામાાં આવે, ત્યારે આવા પરુવઠા માટે વેરો ચકૂવવા જવાબદાર 
હોય તેવી દરેક વ્યક્તતએ મખુ્યત્વે, આકારણી, વેરા ભરધતયુાંને લગતા તમામ 
દસ્ તાવેજો અને બીજા સમાન દસ્તાવેજોમાાં ટ્રકિંમતનો ભાગ બનતી વેરાની રકમ 
દશાષવવી જોઇશે. 

કલમ ૩૪.- આ કલમથી, ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ પટ્રરક્સ્થધતઓમાાં જમા નોંિો અને ઉિાર નોંિો 
આપવા માટેની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી, જે સમયમાાં અને જે પત્રકમાાં 
જમા નોંિ અને ઉિાર નોંિની ધવગતો જાહરે કરવાનુાં ફરમાવવામાાં આવે તેવા 
વધમુાાં વધ ુસમય અને તેવા પત્રક માટેની પણ જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૩૫.- આ કલમથી, એવી જોગવાઇ કરી છે કે દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકતએ, 

તેના િાંિાના મખુ્ય સ્થળે, ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ ધવગતોના સાચા ટ્રહસાબ દશાષવતા રેકડષ 
રાખવા જોઇશે અને તેને જાળવવા જોઇશે. આ કલમથી, માલના સાંગ્રહ માટે 
વપરાતી વખાર અથવા ગોદામ અથવા કોઇ અન્ય સ્થળના મા્લક અથવા 
ઓપરેટર ઉપર અને ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા રેકડષ જાળવવા માટે દરેક 
પટ્રરવાહક(િાન્સપોટષર) ઉપર જવાબદારી નાાંખેલ છે. આ કલમથી, કધમશનરને, 

ધનટ્રદિષ્ટ હતે ુ માટે વિારાના ટ્રહસાબો અથવા દસ્તાવેજો જાળવવા માટે અથવા 
અન્ય ઠરાવેલી રીતે ટ્રહસાબો જાળવવા માટે વેરાપાત્ર વ્યટ્રકતઓના વગષને જાહરે 
કરવાની સત્તા મળે છે. આ કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે નાણાકીય વર્ષ 
દરધમયાન જેમનુાં ટનષઓવર ઠરાવેલી મયાષદા કરતાાં વિી જત ુાં હોય તેવી દરેક 
રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકતએ, ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ પાસે 
પોતાના ટ્રહસાબો ઓટ્રડટ કરાવવા જાઇશે. 

કલમ ૩૬.- આ કલમથી, રજજસ્ટર થયેલી દરેક વ્યટ્રકતને, ટ્રહસાબો અને રેકડષ જે 
વર્ષને લગતાાં હોય તે વર્ષ માટે વાધર્િક પત્રક રજૂ કરવાની ધનયત તારીખથી 
બોંતેર મટ્રહના પરૂા થાય, ત્યાાં સિુી તેવા ટ્રહસાબી ચોપડા અથવા અન્ય 
દસ્તાવેજો રાખવાનુાં ફરમાવે છે. 

કલમ ૩૭.- આ કલમથી, રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકતઓની અમકુ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ કષિતાઓ 
ધસવાયની અન્ય રજજસ્ટર થયેલ વ્યટ્રકતઓએ જાવક માલ પરુવઠાની ધવગતો 
રજૂ કરવાની રીત અને તે સમય તેમજ તત્સમાન માલ લેનારાઓને આ 
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ધવગતોની જાણ કરવાની રીત અને તે સમય માટે જોગવાઇ કરી છે. વધમુાાં, આ 
કલમથી, માલ લેનારાઓ તરફથી જાણ કરાયેલ ધવગતોનો સ્વીકાર અથવા 
અસ્વીકારની રીત અને સમય માટે જોગવાઇ કરી છે. વળી, આ કલમથી, 
લેનારની જાવક માલ પરુવઠાની ધવગતો આવક માલ પરુવઠા સાથે અસમાન 
થવાને પટ્રરણામે થયેલ ભલૂ અથવા ચકૂની સિુારણા માટે તેમજ વેરા અને 
વ્યાજ, હોય તો, તેની ચકૂવણી માટેની રીત અને તે સમયગાળા માટે જોગવાઇ 
કરી છે. 

કલમ ૩૮.- આ કલમથી, તત્સમાન પરુવઠાકારે રજૂ કરેલી જાવક માલ પરુવઠાની 
ધવગતોની ખરાઇ, માન્ યતા સિુારો અથવા કમી કરવા સટ્રહત રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યટ્રકતઓની અમકુ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલી કષિતાઓ ધસવાયની અન્ ય રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યટ્રકતઓએ આવક માલ પરુવઠાની ધવગતો રજૂ કરવાની રીત અને તે સમય 
માટે જોગવાઇ કરી છે. વધમુાાં આ કલમથી, તત્સમાન પરુવઠાકારને, માલ લેનારે 
સિુારા કયાષ પ્રમાણે અથવા સ્વીકાયાષ પ્રમાણે પરુવઠાની ધવગતોની જાણ 
કરવાની રીત અને તે સમય માટે જોગવાઇ કરી છે. વળી આ કલમથી, અસમાન 
થયેલી ધવગતોને પટ્રરણામે થયેલ ભલૂ અથવા ચકૂની સિુારણા માટે તેમજ વેરા 
અને વ્યાજ, કોઇ હોય તો, તે માટેની રીત અને સમયગાળા માટે જોગવાઇ કરી 
છે. 

કલમ ૩૯.- આ કલમથી, રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકતઓની જુદી જુદી કષિતાઓ દ્વારા 
પત્રકો રજૂ કરવાની રીત, શરતો અને તેના સમય માટે જોગવાઇ કરી છે. વધમુાાં 
આ કલમથી, એવી જોગવાઇ કરી છે કે પત્રક ફાઇલ કરવાની ધનયત તારીખ 
સિુીમાાં વેરો ચકૂવવાનુાં ફરમાવવામાાં આવે છે. વળી આ કલમથી, જે સમય 
મયાષદામાાં પત્રકમાાંની કોઇ ચકૂ અથવા ભલૂ ભરેલી ધવગતોની સિુારણા કરી 
શકાય તેવી સમય-મયાષદા માટે જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૪૦.- આ કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે જે તારીખે દરેક રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યટ્રકત રજજસ્િેશન માટે જવાબદાર બની હોય તે તારીખથી જે તારીખે 
રજજસ્િેશન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં હોય તે તારીખ સિુીની વચ્ચેની મદુતમાાં 
માલનો પરુવઠો બહાર મોકલ્યો હોય તેવી વ્યટ્રકતએ, રજજસ્િેશન માંજૂર કયાષ પછી 
તેણે રજૂ કરેલા પ્રથમ પત્રકમાાં તે જાહરે કરવુાં જોઇશે. 

કલમ ૪૧.- આ કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકત, 

ઠરાવેલ શરતો અને ધનયાંત્રણોને અિીન રહીને પાત્ર ઇનપટુ વેરા શાખ લેવા 
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માટે વ્યટ્રકતગતરીતે હકદાર થશે. વધમુાાં આ કલમથી, એવી જોગવાઇ કરી છે કે 
કામચલાઉ િોરણે લીિેલી શાખનો ઉપયોગ ફકત જે પત્રકમાાં કામચલાઉ િોરણે 
શાખ લેવામાાં આવી હોય તે પત્રકમાાં સ્વ-આકારણી કરેલ ઉત્પાદન વેરાની 
ચકૂવણી માટે જ કરવો જોઇશે. 

કલમ ૪૨.- આ કલમથી, ઠરાવેલા સમયમાાં અને તેવી રીતે, વેરા મદુત માટે લેનારે 
રજૂ કરેલ આવક માલ પરુવઠાની ધવગતોની તત્સમાન ધવગતો સાથે સરખામણી 
કરવા માટેની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી, બાંિ-બેસતી (સમાન) ન હોવાના 
પટ્રરણામો માટે પણ જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૪૩.- આ કલમથી, ઠરાવેલા સમયમાાં અને તેવી રીતે, વેરા મદુત માટે 
પરુવઠાકારે રજૂ કરેલ જાવક માલ પરુવઠાને લગતી દરેક જમા નોંિની 
ધવગતોની તત્સમાન ધવગતો સાથે સરખામણી કરવા માટે જોગવાઇ કરી છે. આ 
કલમથી, ધવગતો બાંિ-બેસતી ન હોવાના પટ્રરણામો માટે પણ જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૪૪.- આ કલમથી, એવી જોગવાઇ કરી છે કે વ્યટ્રકતઓની અમકુ ધનટ્રદિષ્ટ કષિતા 
ધસવાયની અન્ય દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકતએ, ઓટ્રડટ કરેલા વાધર્િક 
ટ્રહસાબોની નકલ, મેળવણી પત્રક અને ઠરાવવામાાં આવે તેવી અન્ય ધવગતો 
સાથે વાધર્િક પત્રક રજૂ કરવુાં જોઇશે. 

કલમ ૪૫.- આ કલમથી, એવી જોગવાઇ કરી છે કે જેનુાં રજજસ્િેશન રદ કરવામાાં 
આવ્યુાં છે તેવી દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકતએ, રદ કયાષની તારીખ અથવા રદ 
કરવાનો હુકમ કયાષની તારીખ, એ બેમાાંથી જે મોડુાં હોય તે તારીખથી ત્રણ 
મટ્રહનાની અંદર આખરી વાધર્િક પત્રક રજૂ કરવુાં જોઇશે. 

કલમ ૪૬.- આ કલમથી, પત્રક રજૂ કરવામાાં ચકૂ કરેલી હોય તેવી રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યટ્રકતને, પાંદર ટ્રદવસની અંદર તેવુાં પત્રક રજૂ કરવા ફરમાવતી નોટ્રટસ આપવા 
માટેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૪૭.- આ કલમથી, પત્રકના ધવલા્ંબત ફાઇ્લિંગ માટેની ફીની વસલૂાત માટે 
જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૪૮.- આ કલમથી, માલ અને સેવા વેરા વ્યવસાયીની માંજૂરીની રીત, તેમની 
પાત્રતા શરતો, ફરજો અને જવાબદારીઓ, તેમને દૂર કરવાની રીત માટે 
જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી, એવી પણ જોગવાઇ કરી છે કે રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યટ્રકત, જુદા જુદા પત્રકો ફાઇલ કરવા માટે વેરા વ્યવસાયીને સત્તા આપી શકશે 
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પણ સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળની તમામ જવાબદારીઓ રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યટ્રકતની રહ ેછે. 

કલમ ૪૯.- આ કલમથી, વેરા, વ્યાજ, દાંડ અને અન્ય રકમોની ચકૂવણી માટે 
જોગવાઇ કરી છે. વધમુાાં આ કલમથી, ઇલેકિોધનક રોકડ ખાતાવહીની જાળવણી 
માટે જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યટ્રકતના પત્રકના સ્વ-આકારણી કયાષ પ્રમાણેની ઇનપટુ વેરા શાખ તેના 
ઇલેકિોધનક શાખ ખાતાવહીમાાં જમા કરવી જોઇશે. આ કલમથી એવી પણ 
જોગવાઇ કરી છે કે ઇલેકિોધનક રોકડ વહી અથવા ઇલેકિોધનક જમા વહીમાાંની 
રકમનો કઇ રીતે ઉપયોગ કરી શકાશે. આ કલમથી એમ પણ જોગવાઇ કરી છે 
કે ઇનપટુ વેરા શાખનો ઉપયોગ કરીને વેરાની ચકુવણીનો હુકમ કરી શકાશે અને 
અમકુ ધવરૂધ્િ ઉપયોગો પર પ્રધતબાંિ માટે  પણ જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી 
કોઇ વ્યક્તતને આપેલ ક્રમ પ્રમાણે જવાબદારી પરૂી કરવા પણ ફરમાવેલ છે.  

કલમ ૫૦.- આ કલમથી, વેરાની ધવલા્ંબત ચકૂવણી પરના વ્યાજ માટે જોગવાઇ કરી 
છે. આ કલમથી, સામાન્ય અથવા અન્ય ધનટ્રદિષ્ટ પટ્રરક્સ્થધતઓમાાં વ્યાજના દરની 
ટોચ-મયાષદા નક્કી કરી છે. 

કલમ ૫૧.- આ કલમથી, સરકારી ધવભાગો, સ્થાધનક સત્તામાંડળો, સરકારી એજન્સીઓ 
અને અન્ય જાહરે કરાયેલ વ્યટ્રકતઓએ ધનટ્રદિષ્ ટ પટ્રરક્સ્થધતઓમાાં પરુવઠાકારને 
કરેલ ચકૂવણી અથવા તેના ખાતે જમા કરેલ રકમમાાંથી એક ટકાના દરે મળૂ 
સ્ થાનેથી વેરાની કપાત કરવા માટે જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી, કપાતની 
તારીખ, રાજય સરકારના ખાતે જમા થયેલ કપાત કરેલ રકમની કપાતની 
તારીખ, ચકુવણીની તારીખ અને ઠરાવેલા પત્રકો રજૂ (ફાઇલ) કરવાની તારીખ 
ધવસ્તતૃપણે દશાષવવામાાં આવેલ છે. 

કલમ ૫૨.- આ કલમથી, ઓપરેટર દ્વારા માલના પરુવઠા માટેની અવેજની વસલૂાત 
કરવાની હોય ત્યારે, ઇલેકિોધનક કોમસષ ઓપરેટર દ્વારા જાહરે કરેલા દરે મળૂ 
સ્થાનેથી વેરાની વસલૂાત કરવા માટે જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી, 
વસલૂાતની તારીખ, સરકારના ખાતે જમા થયેલ રકમની વસલૂાતની તારીખ, 
ચકૂવણી કયાષની તારીખ અને ઠરાવેલા પત્રકો રજૂ (ફાઇલ) કરવાની તારીખ 
ધવસ્તતૃપણે દશાષવવામાાં આવેલ છે. 

કલમ ૫૩.- આ કલમથી, એવી જોગવાઇ કરી છે કે સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમ હઠેળ લેણા થયેલા વેરાની ચકૂવણી માટે સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળ 
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પ્રાપ્ત થયેલી ઇનપટુ વેરા શાખનો ઉપયોગ કયેથી, રાજય વેરા તરીકે વસલૂાત 
કરેલ રકમ, તેવી રીતે ઉપયોગ કરેલી એવી શાખની સમાન રકમથી ઘટાડેલી 
ગણાશે અને રાજય સરકારે, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેટલા સમયમાાં 
રાજય વેરા ખાતામાાંથી એવી રીતે ઘટાડેલી રકમની સમાન રકમ સાંક્લત વેરા 
ખાતે તબદીલ કરવી જોઇશે. 

કલમ ૫૪.- આ કલમથી, એવી જોગવાઇ કરી છે કે વિારાના વેરા અને વ્યાજ 
અથવા કરેલ બીજી કોઇ ચકુવણીના ટ્રરફાંડનો દાવો પ્રસ્તતુ તારીખથી બે વર્ષ 
પરૂા થતાાં પહલેાાં કરી શકાશે. આ કલમથી, વધમુાાં એવી જોગવાઇ કરી છે કે 
ઝીરો રેટેડ ટેતસ (શનૂ્ય વેરા) અને વ્યસ્ત વેરા માળખાના ટ્રકસ્ સામાાં, ઉપયોગ ન 
કરેલી ઇનપટુ વેરા શાખના ટ્રરફાંડનો દાવો કરી શકાશે. આ કલમથી જે 
સમયમયાષદામાાં ટ્રરફાંડની અરજીનો ધનણષય કરવો જોઇશે તેની પણ જોગવાઇ કરી 
છે. આ કલમથી, એવી પણ જોગવાઇ કરી છે કે ઝીરો રેટેડ પરુવઠાના ટ્રકસ્સામાાં 
નેવ ુ ટકા સિુીનુાં અગ્રીમ ટ્રરફાંડ માંજૂર કરી શકાશે. આ કલમથી, એમ પણ 
જોગવાઇ કરી છે કે ટ્રરફાંડનો દાવો કરતી વ્યક્તતએ એ સા્બત કરવુાં પડશે કે તે 
અન્યાયી રીતે વેરાનો બોજો ખસેડીને પોતે લાભ લઇ રહયો નથી. અરજદાર, 

વેરાનો બોજો કોઇ બીજી વ્યક્તત પર ખસેડે, તો અન્યથા ટ્રરફાંડને પાત્ર થાય તેવી 
વેરાની અથવા બીજી રકમ, ગ્રાહક કલ્યાણ ફાંડ નામના ફાંડમાાં જમા કરવામાાં 
આવશે.  

કલમ ૫૫.- આ કલમથી, ધનટ્રદિષ્ટ વ્યક્તત અથવા વ્યક્તતઓના વગષ-એ મેળવેલ માલ 
અથવા સેવા અથવા તે બને્નના જાહરે કરેલ પરુવઠા ઉપર ભરવાપાત્ર વેરાની 
રકમના ટ્રરફાંડ માટે જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૫૬.-  આ કલમથી, ટ્રરફાંડની ધવલા્ંબત ચકુવણી પર વ્યાજ ચકૂવવા માટે 
જોગવાઇ કરી છે. તેનાથી, સામાન્ ય અને ધનટ્રદિષ્ ટ પટ્રરધસ્ થધતઓમાાં વ્ યાજના 
દરની ટોચમયાષદા ધનયત કરી છે. 

કલમ ૫૭.- આ કલમથી, રાજય સરકાર દ્વારા ગ્રાહક કલ્યાણ ફાંડની રચના માટે 
જોગવાઇ કરી છે. તેનાથી, એમ પણ જોગવાઇ કરી છે કે અન્યાયી ફાયદો 
મેળવેલ હોય તે ધસવાય અન્યથા ટ્રરફાંડપાત્ર હોય તેવી વેરાની અને બીજી રકમો 
ગ્રાહક કલ્યાણ ફાંડમાાં જમા કરવી જોઇશે.  

કલમ ૫૮.- આ કલમથી, જોગવાઇ કરી છે કે ગ્રાહક સરુષિતા ફાંડમાાં જમા કરેલી 
રકમનો ઉપયોગ, ગ્રાહકોના કલ્યાણ માટે કરવામાાં આવશે. આ કલમથી એવી 
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જોગવાઇ પણ કરી છે કે સરકાર અથવા તેણે ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા સત્તાધિકારી, ફાંડનો 
યોગ્ય અને અલગ ટ્રહસાબ ધનભાવશે તથા ટ્રહસાબોના વાધર્િક પત્રક તૈયાર કરશે. 

કલમ ૫૯.- આ કલમથી, દરેક રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકત માટે સ્વ-આકારણી અંગેની 
જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૬૦.- આ કલમથી, ખાસ સાંજાગોમાાં વેરાપાત્ર વ્યટ્રકત દ્વારા ધવનાંતી મળ્યેથી, 
કામચલાઉ આકારણી માટેની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી, વેરો ચકૂવવાની 
પિધત માટેની જોગવાઇ કરી છે અને કામચલાઉ આકારણી આખરી કરવા 
માટેની પિધત તથા તેની સમયમયાષદા અંગેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૬૧.- આ કલમથી, પત્રક અને બીજી ધવગતોની ચકાસણી તથા પત્રકમાાંની 
ધવસાંગતતાનો ઉકેલ લાવવાની પિધત અને ઓછી કરેલી ચકુવણીની વસલૂાત 
માટે સિુારાત્મક પગલાાં લેવાની પણ જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૬૨.- આ કલમથી, ધનયત તારીખ સિુીમાાં જેણે પત્રક રજૂ ન કયાષ હોય તેવી 
વ્યટ્રકતઓની આકારણીની કાયષરીધત માટેની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી 
જોગવાઇ કરી છે કે યોગ્ય અધિકારી, તેમની સવોત્તમ ધનણષયશટ્રકત અનસુાર, 
પત્રક રજૂ  ન કરનાર વ્યટ્રકતની વેરા જવાબદારીની આકારણી કરવા માટે 
કાયષવાહી શરૂ કરી શકશે. 

કલમ ૬૩.- આ કલમથી, રજજસ્ટર થવાને પાત્ર હોય તેમ છતાાં, રજજસ્ટર થયેલી ન 
હોય તેવા વ્યટ્રકતઓની આકારણીની કાયષરીધત અંગેની જોગવાઇ કરી છે. આ 
કલમથી જોગવાઇ કરી છે કે યોગ્ય અધિકારી, તેમની સવોત્તમ ધનણષયશટ્રકત 
અનસુાર, રજજસ્ટર થયેલી ન હોય તેવી વ્યટ્રકતની વેરા જવાબદારીની આકારણી 
કરવા માટેની કાયષવાહી કરી શકશે. 

કલમ ૬૪.- આ કલમથી, અધિક કધમશનર અથવા સાંયકુત કધમશનરની પરવાનગી 
સટ્રહત ખાસ સાંજાગોમાાં સા્ંષિતપ્ત આકારણી માટેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૬૫.- આ કલમથી, વેરા જવાબદારી અને વેરા ચકુવણીની યથાથષતા અંગેની 
ખરાઇ કરવા માટે, રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકત દ્વારા ધનભાવવામાાં આવેલા રેકડષન ુાં 
ઓટ્રડટ કરવા માટેની ધવગતવાર કાયષરીધત અંગેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૬૬.- આ કલમથી, ચાટષડ એકાઉન્ટન્ટ અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા અમકુ 
સાંજાગો હઠેળ રજજસ્ટર થયેલી વ્યટ્રકતના ઓટ્રડટ માટેની જોગવાઇ કરી છે. 
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કલમ ૬૭.- આ કલમથી, સ ૂ્ચત અધિધનયમની જોગવાઇઓનુાં અપાલન (થયાના 
કેસ) શોિી કાઢવા માટે ઝડતી, જપ્તી અને તપાસ કરવા માટેની સત્તા તથા 
ધવગતવાર કાયષરીધત અંગેની જોગવાઇ કરી છે. આ સત્તા, સાંયકુત કધમશનર 
અથવા સાંયકુત કધમશનર-એ અધિકૃત કરેલા અધિકારીથી ઊતરતા દરજ્જાના ન 
હોય તેવા અધિકારી દ્વારા વાપરી શકાશે. 

કલમ  ૬૮.- આ કલમથી, હરેફેરમાાં માલના ધનટ્રરષિતણની જોગવાઈ કરી છે. આ 
કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે સરકાર,  ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ રકમથી વિારાની 
ટ્રકિંમતના કોઈપણ મોકલાવવાના  માલને લઈ જતાાં વાહનનો હવાલો િરાવતી 
વ્યક્તતને ઠરાવેલ દસ્તાવેજો અને સાિનો પોતાની સાથે લઈ જવા ફરમાવી 
શકશે.  

કલમ ૬૯.- આ કલમથી, જે વ્યક્તતએ અમકુ ધનટ્રદિષ્ટ ગનુો કયો હોય તેવી વ્યક્તતની 
િરપકડ કરવાની સત્તા માટેની જોગવાઈ કરી છે. 

કલમ ૭૦- આ કલમથી, કોઈ પણ તપાસમાાં જે કોઈ વ્યક્તતની હાજરીની જરૂર 
જણાય તેવી કોઈ પણ વ્યક્તતને બોલાવવા માટેની સત્તા મળે છે.  

કલમ ૭૧.- આ કલમથી, એવી જોગવાઈ કરી છે કે કોઈ પણ અધિકૃત અધિકારીને 
મહસેલૂી ટ્રહતની સલામતી માટે જરૂરી હોય તેવા, કોઈ પણ ઓટ્રડટ, ચકાસણી, 
ખરાઈ અને ચેટ્રકિંગ (તપાસ) હાથ િરવાના હતેઓુ માટે રજજસ્ટર થયેલી 
વ્યક્તતના િાંિાના કોઈ પણ સ્થળમાાં પ્રવેશવાની સત્તા રહશેે. 

કલમ ૭૨.- આ કલમથી સ ૂ્ચત અધિધનયમને અમલમાાં લાવવામાાં રોકાયેલા 
અધિકારીઓને મદદ કરવા જમીન મહસેલૂ એકઠુાં કરવામાાં રોકાયેલા પોલીસ, 
રેલવે, કસ્ટમ અને બીજા અધિકારીઓ માટેની જોગવાઈ કરી છે. 

કલમ ૭૩.- આ કલમથી, કોઈ કપટ અથવા જાણી બઝુીને કરેલી ખોટી રજૂઆત 
અથવા હકીકતોને છૂપાવ્યા ધસવાય અન્ય કોઈ કારણોસર વેરો ચકૂવ્યો ન હોય 
અથવા ઓછો ચકૂવ્યો હોય અથવા ભલૂથી ટ્રરફાંડ કરવામાાં  આવ્યુાં હોય અથવા 
ખોટી રીત ઈનપટુ વેરા શાખ પ્રાપ્ત કરી હોય અથવા તેનો ઉપયોગ કયો હોય 
તેના ધનકાલ માટેની જોગવાઈ કરી છે,  જે વર્ષ માટેની ધવસાંગતતા ધ્યાનમાાં 
આવી હોય તે વર્ષના વાધર્િક પત્રક ફાઈલ કરવાની ધનયત તારીખથી ત્રણ 
વર્ષની મદુતની અંદર ન્યાયધનણષય કરતો હુકમ બહાર પાડવામાાં આવશે. આ 
કલમથી એવી પણ જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે કે સમય મયાષદા અગાઉ આશરે 
ત્રણ મટ્રહને જરૂરી હોય તેવી કારણદશષક નોટ્રટસ કાઢવાની રહશેે. એવી પણ 
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જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે કે જો આવી નોટ્રટસ આપતાાં પહલેાાં વ્યાજ સાથે 
વેરો ચકૂવી દેવામાાં આવ્યો હોય, તો એસ.સી.એન-એ નોટ્રટસ કાઢવાની જરૂર 
રહશેે નટ્રહ. આ કલમથી એવી પણ જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે કે જ્યારે કોઈ 
પણ વેરાપાત્ર વ્યક્તત કારણદશષક નોટ્રટસ આપ્યાના ત્રીસ ટ્રદવસની અંદર વ્યાજ 
સાથે વેરો ચકૂવી દે ત્યારે, તે કોઈ પણ દાંડ ચકૂવવાને પાત્ર થશે નટ્રહ અને 
નોટ્રટસ સાંબાંિી તમામ કાયષવાહી પણૂષ થયેલ ગણાશે.  

કલમ ૭૪.-  આ કલમથી, એવી જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે કે કોઈ કપટ અથવા 
જાણી બઝુીને કરેલી કોઈ ખોટી રજૂઆત અથવા હકીકતો છૂપાવવામાાં આવી 
હોય તેવા કારણસર કોઈ વેરો ચકૂવવામાાં આવ્યો  ના હોય અથવા ઓછો 
ચકૂવવામાાં આવ્યો હોય અન્યથા ભલૂથી ટ્રરફાંડ કરવામાાં આવ્યો હોય અથવા 
ખોટી રીતે ઈનપટુ વેરા શાખ પ્રાપ્ત કરવામાાં આવી હોય અથવા તેનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવ્યો હોય  તેવા ટ્રકસ્સામાાં જે વર્ષ માટે આવી ધવસાંગતતા ધ્યાનમાાં 
આવી હોય તે વર્ષ માટેના વાધર્િક પત્રક ફાઈલ કરવાની ધનયત તારીખથી પાાંચ 
વર્ષની અંદર ન્યાય ધનણષય કરતો હુકમ કરવો જોઈશે. વધમુાાં, સમયમયાષદા 
અગાઉ આશરે છ મટ્રહના અગાઉ કારણ દશાષવતી નોટ્રટસ કાઢવાની જરૂરી રહશેે. 
આ કલમથી એવી પણ જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે કે એવી નોટ્રટસ કાઢતા 
પહલેા, પાંદર ટકાને સમકષિત વ્યાજ અને દાંડ સાથે વેરો ચકૂવી દેવામાાં આવ્યો 
હોય, તો એવી નોટ્રટસ કાઢવાની જરૂર રહશેે નટ્રહ. આ કલમથી એવી પણ 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે કે જ્યારે કોઈ વેરાપાત્ર વ્યક્તત કારણદશષક નોટ્રટસ 
કાઢવાના ત્રીસ ટ્રદવસની અંદર પચીસ ટકા જેટલા  વેરો, વ્યાજ અને દાંડ સટ્રહત  
ચકૂવે ત્યારે, નોટ્રટસ સાંબાંિી તમામ કાયષવાહી પણૂષ થયેલ  હોવાનુાં ગણાશે. આ 
કલમથી એવી પણ જોગવાઈ કરી છે કે જ્યારે વેરાપાત્ર વ્યક્તત હુકમની જાણ 
થયાની તારીખથી પચાસ ટકા વેરા સાથે વ્યાજ અને દાંડ સટ્રહતનો વેરો ચકૂવે 
ત્યારે, નોટ્રટસ સાંબાંિી તમામ કાયષવાહી પણૂષ થયેલી ગણાશે. 

કલમ ૭૫.- આ કલમથી, વેરો નક્કી કરવા માટેની સામાન્ય જોગવાઈ કરી છે. આ 
કલમથી એવી જોગવાઈ કરી છે કે મદુત મોકફૂી, હોય તો, તે કારણ દશષક 
નોટ્રટસ કાઢવા માટેની અથવા હુકમ કરવા માટેની સમયમયાષદાની ગણતરી 
કરતી વખતે, આવી મોકૂફ રાખેલી મદુતને ગણતરી કરવામાાંથી બાકાત રાખવી 
જોઈશે. આ કલમથી વધમુાાં એવી જોગવાઈ કરી છે કે જે મદુત દરધમયાન કોઈ 
પણ અપીલ ફોરમમાાં (સત્તામાંડળ)માાં અપીલ અધન્ણિત હોય તે મદુતને, એવી 
નોટ્રટસ કાઢવા માટે અથવા હુકમ કરવા માટેની સમય મયાષદાની ગણતરી કરતી 
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વખતે બાકાત રાખવી જોઈશે. આ કલમથી એવી પણ જોગવાઈ છે કે પત્રક 
મજુબ વણચકૂવેલ સ્વ આકારણી કરેલ વેરા અને તેના પરના વ્યાજની વસલૂાત 
માટે આવી કોઈ નોટ્રટસ કાઢવાની જરૂર રહશેે નટ્રહ. આ કલમથી એવી પણ 
જોગવાઈ છે કે વૈિાધનક સમય મયાષદાની અંદર એવો કોઈ હુકમ કરવામાાં 
આવ્યો ન હોય, તો ન્યાયધનણષય (ચકુાદા) અંગેની કાયષવાહી પણૂષ થયેલ હોવાનુાં 
ગણાશે. 

કલમ ૭૬.- ગ્રાહક તરફથી વ્યાજ સટ્રહત વેરા તરીકે વસલૂ કરેલી કોઈપણ રકમ 
જેના સાંબાંિમાાં, વસલૂ કરેલી એવી રકમ વેરાપાત્ર હોય કે ન હોય તેને ધ્યાનમાાં 
લીિા ધવના સરકારી ખાતામાાં જમા કરવી જોઈશે. આ કલમથી વધમુાાં, રકમ 
વસલૂ કરવામાાં આવી હોય પરાંત ુજમા કરવામાાં આવેલ ન હોય તે માટે કારણ 
દશષક નોટ્રટસ કાઢવાની જોગવાઈ કરી છે. આ કલમથી એવી પણ જોગવાઈ કરી 
છે કે આવી નોટ્રટસ કાઢવાની તારીખથી એક વર્ષની અંદર હુકમ કરવાનુાં જરૂરી 
રહશેે.  

કલમ ૭૭.- આ કલમથી, આંતર રાજ્ય પરૂવઠાને  ત્યાર પછી, આંતરરાજ્ય પરૂવઠા 
તરીકે રાખવાનો હોય ત્યારે તેવી પટ્રરક્સ્થધતમાાં કેન્ન્રય વેરા અથવા રાજ્ય 
વેરાના ટ્રરફાંડની જોગવાઈ કરી છે. 

કલમ ૭૮.- આ કલમથી, એવી જોગવાઈ કરી છે કે હુકમ અનસુાર ચકૂવવા પાત્ર 
રકમ વસલૂાત કાયષવાહી શરૂ થવી જોઈશે, તે હુકમની સેવામાાં ષિતધત હોય 
(જણાય) તે તારીખથી અમકુ ધનટ્રદિષ્ટ કરેલ કેસને ધસવાય ત્રણ મટ્રહનાની 
મદુતની અંદર એવી વ્યક્તતને ચકૂવવી જોઈશે. 

કલમ ૭૯.- આ કલમથી, સ ૂ્ચત કાયદા હઠેળ ચકૂવવા પાત્ર રકમની વસલૂાતની 
જુદી જુદી રીતો માટેની જોગવાઈકરી છે. 

કલમ ૮૦.- આ કલમથી, વધમુાાં વધ ુ ચોવીસ હપ્તામાાં બાકી (રકમ)ની ચકૂવણી 
માટેની જોગવાઈ કરી છે. 

કલમ ૮૧.- આ કલમથી, અમકુ ધનટ્રદિષ્ટ સાંજોગોમાાં ધમલકતની તબદીલી ફોક (રદ) 
કરવી જોઈશે તે અંગેની જોગવાઈ કરી છે. 

કલમ ૮૨.- આ કલમથી સ ૂ્ચત અધિધનયમ  હઠેળની જવાબદારીઓ નાદારી અને 
ઇનસોલ્ વન્ સી એન્ ડ બેંકરપ્સી અધિધનયમ, ૨૦૧૬ માાં અન્યથા જોગવાઈ કરવામાાં 
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આવી હોય તે ધસવાય, વેરા પાત્ર વ્યક્તતની ધમલકત પર પ્રથમ ચાર્જ કરવાનો 
રહશેે. 

કલમ ૮૩.- આ કલમથી સ ૂ્ચત અધિધનયમની અમકુ કલમો હઠેળ કોઈપણ 
કાયષવાહીઓ અધન્ણિત હોય તે દરધમયાન, કધમશનર લે્ખતમાાં હુકમથી કામ 
ચલાઉ જપ્તી માટેના હકુમની તારીખથી એક વર્ષની મદુત માટે કોઈ પણ 
ધમલકતને કામ ચલાઉ રીતે જપ્ત કરી શકશે.   

કલમ ૮૪.- આ કલમથી, અમકુ વસલૂાત કાયષવાહીઓ ચાલ ુ રાખવા અને માન્ય 
ઠરાવવાની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૮૫.- આ કલમથી, જોગવાઇ કરી છે કે વેરાપાત્ર વ્યટ્રકત, સમગ્રેઃ અથવા 
અંશતેઃ પોતાનો િાંિો તબદીલ કરે અને જે વ્યટ્રકતને તે તબદીલ કરે તે, સાંયકુત 
અથવા પથૃક રીતે, સાંપણૂષ રીતે અથવા એવી તબદીલીના ધવસ્તાર સિુી એવી 
તબદીલીના સમય સિુી, વેરાપાત્ર વ્યટ્રકત તરફથી લેણાાં કોઇ વેરા, વ્યાજ 
અથવા કોઇ દાંડ ચકૂવવાને પાત્ર થશે. 

કલમ ૮૬.- આ કલમથી, જોગવાઇ કરી છે કે પોતાના ધપ્રક્ન્સલપાલ વતી એજન્ટ કોઇ 
વેરાપાત્ર માલ પરૂો પાડે અથવા મેળવે ત્યારે, એવો એજન્ટ અને તેનો 
ધપ્રક્ન્સપાલ, સાંયકુત અને પથૃક રીતે એવા માલ ઉપર વેરો ચકૂવવાને પાત્ર થશે. 

કલમ ૮૭.- આ કલમથી, કોટષ  અથવા ટ્રિબ્યનુલના હુકમ અનસુાર અથવા અન્યથા બે 
અથવા તેથી વધ ુ કાંપનીના એકધત્રકરણ અથવા જોડાણથી કાંપનીઓની 
જવાબદારી માટે જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૮૮.-  આ કલમથી, કોઇ કાંપની બાંિ થયે કાંપની અને તેના ટ્રડરેકટરોની 
જવાબદારી માટે જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૮૯.-  આ કલમથી, ખાનગી કાંપનીના ટ્રડરેકટરની જવાબદારી માટે જોગવાઇ 
કરી છે. 

કલમ ૯૦.- આ કલમથી, પેઢી અને પેઢીના દરેક ભાગીદારની જવાબદારી માટે 
જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૯૧.-  આ કલમથી, સગીર અથવા અસમથષ વ્યટ્રકત વતી કાયષ કરતા વાલીઓ 
અને િસ્ટીઓની જવાબદારી માટે જોગવાઇ કરી છે. 
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કલમ ૯૨.-  આ કલમથી, કોટષ  ઓફ વોડષ, એડધમધનસ્િેટર જનરલ, સરકારી િસ્ટી 
અથવા કોઇ ટ્રરધસવર અથવા મેનેજરની જવાબદારી માટે જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૯૩.-  આ કલમથી, અમકુ ટ્રકસ્સામાાં, વેરો, વ્યાજ અથવા દાંડ ચકૂવવાની 
જવાબદારીને લગતી ખાસ જોગવાઇઓ માટે જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૯૪.-  આ કલમથી, વેરાપાત્ર વ્યટ્રકત પેઢી અથવા વ્યટ્રકતઓનુાં મ ાંડળ અથવા 
ટ્રહન્દુ અધવભીકત કુટુાંબ હોય અને એવી પેઢી, માંડળ અથવા કુટુાંબ િાંિો ચાલ ુન 
રાખે ત્યારે તેમની જવાબદારી માટે જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૯૫.-  આ કલમથી, ચેપ્ટર ઓન એડવાન્સ રૂ્લિંગમાાંના શબ્દો અને 
શબ્દપ્રયોગની વ્યાખ્યાઓ િરાવે છે. 

કલમ ૯૬.-  આ કલમથી, ગજુરાત ઓથોટ્રરટી ઓફ એડવાન્સ રૂ્લિંગની રચનાની 
જોગવાઇ  કરી છે. 

કલમ ૯૭.-  આ કલમથી, એડવાન્સ રૂ્લિંગ માટે અરજી ફાઇલ કરવાના નમનૂા, રીત 
અને ફીની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમ, જે પ્રકારના પ્રશ્નો અંગે એડવાન્સ રૂ્લિંગ 
મેળવી શકાય તેની યાદીની પણ જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૯૮.-  આ કલમથી, એડવાન્સ રૂ્લિંગ મેળવવા માટે મળેલી અરજી પર 
ધવગતવાર કાયષરીધત માટે જોગવાઇ કરી છે. આ કમલથી જોગવાઇ કરી છે કે 
અરજી મળ્યાની તારીખથી નેવુાં ટ્રદવસમાાં એડવાન્સ રૂ્લિંગ જાહરે કરવુાં જાઇશે. 

કલમ ૯૯.-  આ કલમથી, એડવાન્સ રૂ્લિંગ માટે ગજુરાત એપેલેટ ઓથોટ્રરટ્રટની રચના 
માટે જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૦૦.- આ કલમથી, જોગવાઇ કરી છે કે એડવાન્સ રૂ્લિંગથી નારાજ કોઇપણ 
પષિતકાર, જેની ધવરૂધ્િ અપીલ કરવાની હોય તે રૂ્લિંગની જાણ થયાની તારીખથી 
ત્રીસ ટ્રદવસની મદુતની અંદર એપેલેટ ઓથોટ્રરટ્રટને અપીલ કરી શકાશે. 

કલમ ૧૦૧.-  આ કલમથી, જોગવાઇ કરી છે કે એડવાન્સ રૂ્લિંગ માટેના ગજુરાત 
એપેલેટ ઓથોટ્રરટીએ, અપીલ અથવા રેફરન્સ ફાઇલ કયાષની તારીખથી નેવુાં 
ટ્રદવસમાાં હુકમ પસાર કરવો જાઇશે. આ કલમથી એવી પણ જોગવાઇ કરી છે કે 
અપીલ અથવા રેફરન્સમાાં ઉલ્લેખેલ કોઇ મદુા્ પર એપેલેટ ઓથોટ્રરટીના સભ્યો 
જુદા પડે ત્યારે, અપીલ અથવા રેફરન્સ હઠેળના પ્રશ્નના સાંબાંિમાાં કોઇ એડવાન્સ 
રૂ્લિંગ આપી શકાય તેમ નથી એવુાં માનવમાાં આવશે. 
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કલમ ૧૦૨.- આ કલમથી, જોગવાઇ કરી છે કે અમકુ ધનટ્રદિષ્ટ સાંજાગો ધસવાય ગજુરાત 
ઓથોટ્રરટી ફોર એડવાન્સ રૂ્લિંગ અથવા ગજુરાત એપેલેટ ઓથોટ્રરટી ફોર 
એડવાન્સ રૂ્લિંગ, તેણે પસાર કરેલા કોઇપણ હુકમને સિુારી શકશે, જેથી કરીને 
રેકડષ પરની દેખીતી ભલૂ હુકમની તારીખથી છ મટ્રહનાની મદુતમાાં સિુારી શકશે. 

કલમ ૧૦૩.- આ કલમથી, જોગવાઇ કરી છે કે ફકત અરજદાર અને અરજદારના 
સાંબાંિમાાં સાંબાંધિત અધિકારી અથવા હકુમતવાળા અધિકારીને બાંિનકતાષ રહશેે. 
આ કલમથી એવી પણ જોગવાઇ કરી છે કે કાયદા અથવા હકીકમાાં ફેરફાર હોય 
તે ધસવાય એડવાન્સ રૂ્લિંગ બાંિનકતાષ રહશેે. 

કલમ ૧૦૪.-  આ કલમથી, એવી જોગવાઇ કરી છે કે એડવાન્સ રૂ્લિંગ રદબાદલ થશે, 

જયારે રૂ્લિંગ કપટ અથવા મહત્વની હકીકતો છુપાવીને અથવા હકીકતોની ખોટી 
રજૂઆત કરીને મેળવેલ હોય. 

કલમ ૧૦૫.-  આ કલમથી જોગવાઇ કરી છે કે ગજુરાત ઓથોટ્રરટી ફોર એડવાન્સ 
રૂ્લિંગ અથવા ગજુરાત એપેલેટ ઓથોટ્રરટી ફોર એડવાન્સ રૂ્લિંગને, સ ૂ્ચત 
અધિધનયમ હઠેળ સત્તાઓ વાપરવાના હતે ુમાટે, દીવાની કાયષરીધત અધિધનયમ, 

૧૯૦૮ હઠેળ દીવાની કોટષની તમામ સત્તાઓ રહશેે. 

કલમ ૧૦૬.-  આ કલમથી જોગવાઇ કરી છે કે ઓથોટ્રરટી અથવા એપેલેટ ઓથોટ્રરટીને 
પોતાની કાયષરીધતનુાં ધનયમન કરવાની સત્તા રહશેે. 

કલમ ૧૦૭.- આ કલમથી જોગવાઇ કરી છે કે વેરો ભરનાર અથવા ધવભાગ, સ ૂ્ચત 
અધિધનયમ અથવા કેન્રીય માલ અને સેવા કર અધિધનયમ હઠેળ ન્યાયધનણષય 
અધિકારીએ પસાર કરેલા કોઇ ધનણષય અથવા હુકમની સામે ત્રણ મટ્રહનામાાં 
અપીલ કરી શકશે. કલમથી, વેરો ભરનાર ફાઇલ કરેલ અપીલને દાખલ કરવા 
માટે દસ ટકાની ધપ્ર-ટ્રડપો્ઝટ માટેની અને બાકીની રકમ ઉપર ઓટોમેટ્રટક સ્ટે 
આપવાની જોગવાઇ કરી 

કલમ ૧૦૮.-  આ કલમથી, કધમશનરને ફેરતપાસની સત્તા અંગેની જોગવાઇ કરી છે. 
આ કલમથી જોગવાઇ કરી છે કે ફેરતપાસ સત્તાધિકારી તેની પોતાની દરખાસ્ત 
પર અથવા કેન્રીય વેરા કધમશનર દ્વારા ધવનાંતી મળ્યેથી, તેમના તાબામાાં હોય 
તેવા અધિકારીએ માંજૂર કરેલો હુકમ, તેમને ભલૂચકૂવાળો અને મહસેલૂના ટ્રહતને 
બાિક હોવાનુાં જણાય, તેને સિુારી શકશે.  
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કલમ ૧૦૯.-  આ કલમથી, જોગવાઇ કરી છે કે કેન્રીય માલ અને સેવા વેરા 
અધિધનયમ હઠેળ રચવામાાં આવેલુાં માલ અને સેવા વેરા ટ્રિબ્યનુલ, આ 
અધિધનયમ હઠેળ અપીલ સત્તાધિકારી અથવા ફેરતપાસ સત્તાધિકારી દ્વારા માંજૂર 
કરવામાાં આવેલા હુકમો ધવરુિ અપીલ સાાંભાળવા માટે, અપીલ ટ્રિબ્યનુલ રહશેે. 
આ કલમથી, રાજ્ય અને ધવસ્તાર (એટ્રરયા) બેન્ચની રચના માટેની જોગવાઇ 
કરી છે.  

કલમ ૧૧૦.- આ કલમથી, અપીલ ટ્રિબ્યનુલના પ્રમખુ અને સભ્યોની લાયકાત, 
ધનમણકૂ, સેવાની શરતો, તેમને દૂર કરવા અંગેની જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૧૧૧.- આ કલમથી, અપીલ ટ્રિબ્યનુલ સમષિત કોઇ કાયષવાહીઓ અથવા તેની 
સમષિત રજૂ કરેલી અપીલનો ધનકાલ કરતી વખતે, તેણે (અપીલ ટ્રિબ્યનુલે) 
અનસુરવાની કાયષરીધત અંગેની જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૧૧૨.- આ કલમથી, અપીલ ટ્રિબ્યનુલ સમષિત અપીલ રજૂ કરવાની ધવગતવાર 
કાયષરીધત અંગેની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી વધમુાાં, કેન્રીય માલ અને સેવા 
વેરા અધિધનયમ હઠેળ માંજૂર કરવામાાં આવેલા હુકમ દ્વારા ટ્રિબ્યનુલમાાં અપીલ 
રજૂ કરવાની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી, અપીલ ટ્રિબ્યનુલમાાં વેરાદાતા દ્વારા 
રજૂ કરવામાાં આવેલી અપીલની પરવાનગી માટે તકરારી વેરાની રકમની વીસ 
ટકા રકમને, અગાઉથી જમા કરવા અને બાકીની રકમ પર આપોઆપ મનાઇ 
આપવા માટેની પણ જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૧૩.-  આ કલમથી, જેની ધવરુિ અપીલ રજૂ કરવામાાં આવી હોય તેવા ધનણષય 
અથવા હુકમને બહાલી આપતી, તેમાાં ફેરફાર કરતી અથવા તેને રદ કરતી 
અપીલ ટ્રિબ્યનુલે અનસુરવાની પ્રટ્રક્રયા અંગેની જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૧૧૪.-  આ કલમથી, રાજ્ય અને ધવસ્તાર (એટ્રરયા) બેન્ચ પર અપીલ 
ટ્રિબ્યનુલના પ્રમખુની નાણાકીય અને વહીવટી સત્તા અંગેની જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૧૧૫.- આ કલમથી, અપીલ સત્તાધિકારી અથવા અપીલ ટ્રિબ્યનુલના કોઇ 
હુકમની સાથોસાથ, અગાઉ જમા કરેલી રકમને ટ્રરફાંડ કરવાનુાં ફરમાવ્યુાં હોય, 
ત્યારે વેરાની ચકુવણી અંગેની જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૧૧૬.- આ કલમથી, અધિકૃત પ્રધતધનધિને લગતી લાયકાત, ગેરલાયકાત, અને 
બીજી કાયષરીધત અંગેની જોગવાઇ કરી છે.  
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કલમ ૧૧૭.- આ કલમથી જોગવાઇ કરી છે કે અપીલ ટ્રિબ્યનુલની રાજ્ય બેન્ચ 
અથવા ધવસ્તાર (એટ્રરયા) બેન્ચના હુકમથી નારજ થયેલી વ્યક્તત દ્વારા એકસો 
એંસી ટ્રદવસની અંદર વ્યક્તત દ્વારા હાઇકોટષમાાં અપીલ રજૂ કરી શકાશે. આ 
કલમથી, એવી પણ જોગવાઇ કરી છે કે હાઇકોટષ , કાયદાના મહત્વના પ્રશ્ન અંગે 
અપીલ સ્વીકારી શકશે.  

કલમ ૧૧૮.-  આ કલમથી, અપીલ ટ્રિબ્યનુલની રાષ્િીય બેન્ ચ અથવા પ્રાદેધશક 
બેન્ચના હુકમના સાંબાંિમાાં અથવા હાઇકોટે આપેલા કોઇ ચકુાદા અથવા માંજૂર 
કરેલા હુકમના સાંબાંિમાાં, સધુપ્રમ કોટષ  સમષિત અપીલ કરવા માટેની જોગવાઇ કરી 
છે.  

કલમ ૧૧૯.- આ કલમથી, જોગવાઇ કરી છે કે હાઇકોટષ  અથવા સધુપ્રમ કોટષ ને અપીલ 
કરવામાાં આવી હોય તેમ છતાાં, રાષ્િીય, પ્રાદેધશક, રાજ્ય, ધવસ્તાર (એટ્રરયા)  
બેન્ચ અથવા હાઇકોટષ  દ્વારા કરવામાાં આવેલા હકુમ અનસુાર સરકારને લેણી 
નીકળતી રકમ ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 

કલમ ૧૨૦.-  આ કલમથી, જે નાણાકીય મયાષદા નીચે (હઠેળ) ધવભાગ દ્વારા અપીલ 
રજૂ કરવામાાં આવશે નટ્રહ તે નાણાકીય મયાષદા નક્કી કરતાાં હુકમો અથવા 
સચૂના અથવા આદેશો આપવાની બોડષને સત્તા મળે છે.  

કલમ ૧૨૧.-  આ કલમથી, જે બાબતોમાાં રાજ્ય વેરા અધિકારી દ્વારા લીિેલા કોઇ 
ધનણષય અથવા માંજૂર કરવામાાં આવેલા હુકમની ધવરુિ અપીલ કરી શકાશે નટ્રહ 
તે બાબતો માટેની જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૧૨૨.-  આ કલમથી, દાંડને પાત્ર હોય તેવુાં ભરધતયુાં (આપ્યા) ધસવાય પરુવઠો 
પરૂો પાડવો, (પરુવઠો) પરૂો પાડયા ધસવાય ભરધતયુાં આપવુાં, વગેરે જેવા ગનુાની 
યાદી માટેની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી, ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા ગનુા પૈકીના કોઇ 
ગનુામાાં મદદગારી અથવા સહાય કરતી કોઇ વ્યક્તત માટે દાંડની જોગવાઇ કરી 
છે, જે હઠેળ સમન્સ પર હાજર થવામાાં ધનષ્ફળ થયેથી, પચીસ હજાર રૂધપયા 
સિુીના દાંડને પાત્ર થશે.  

કલમ ૧૨૩.- આ કલમથી, કલમ ૧૫૦ હઠેળ માટ્રહતી પત્રક પરુૂાં પાડવામાાં ધનષ્ફળતા 
માટે દાંડ અંગેની જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૧૨૪.- આ કલમથી, કલમ ૧૫૧ હઠેળ કોઇ માટ્રહતી અથવા પત્રક પરુૂાં પાડવામાાં 
ધનષ્ફળ જાય તેવી કોઇ વ્યક્તત પર દાંડ નાખવા અંગેની જોગવાઇ કરી છે.  
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કલમ ૧૨૫.- આ કલમથી, સ ૂ્ચત અધિધનયમની જોગવાઇઓના કોઇ ઉલ્લાંઘન માટે 
અને આવા ઉલ્લાંઘન માટે કોઇપણ દાંડ અલગથી ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવ્યો ન 
હોય, ત્યારે પચીસ હજાર રૂધપયા સિુીના સામાન્ય દાંડ માટેની જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૧૨૬.- આ કલામથી, સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળ દાંડ નાખતા અધિકારીએ જેનુાં 
પાલન કરવુાં જોઇશે, તેવી સામાન્ય આચારસાંટ્રહતા માટેની જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૧૨૭.- આ કલમથી સ ૂ્ચત અધિધનયમની ધનટ્રદિષ્ટ કલમો હઠેળ કોઇ વ્યક્તતને 
કોઇ કાયષવાહીઓ હઠેળ આવરી લેવામાાં આવી ન હોય, તો તેના પર દાંડ નાખવા 
માટે યોગ્ય અધિકારીની સત્તા અંગેની જોગવાઇ કરી છે.  

કલમ ૧૨૮.-  આ કલમથી, સ ૂ્ચત અધિધનયમની ધનટ્રદિષ્ટ કલમોમાાં ઉલ્લેખેલી કોઇ 
ધશષિતા અથવા વેરાદાતાના ધનટ્રદિષ્ટ વગષ માટે કોઇ ધવલાંબ ફી અને ધનટ્રદિષ્ટ કરેલા 
સાંજોગો હઠેળ અંશત: અથવા સાંપણૂષત: માફ કરવાની રાજય સરકારને સત્તા મળે 
છે.  

કલમ ૧૨૯.- આ કલમથી, હરેફેરમાાં હોય તેવા માલ અને વાહનોની અટકાયત, જપ્તી 
અને તેને મતુત કરવાને લગતી જોગવાઇઓ કરી છે. આ કલમથી, આવો માલ 
મતુત કરવા માટે ચકૂવવાપાત્ર રહશેે તેવા દાંડ અંગેની જોગવાઇ પણ કરી છે.      

કલમ ૧૩૦.-  આ કલમથી, માલ અથવા વાહનોની જપ્તીને લગતી જોગવાઇઓ કરી 
છે. આ કલમથી આવો માલ મતુત કરવા માટે ચકૂવવાપાત્ર રહશેે તેવા દાંડ 
અંગેની જોગવાઇ પણ કરી છે.  

કલમ ૧૩૧.-  સ ૂ્ચત અધિધનયમની જોગવાઇઓ હઠેળ કરેલી જપ્તી અથવા લાદવામાાં 
આવેલો દાંડ, સ ૂ્ચત અધિધનયમની જોગવાઇઓ હઠેળ અથવા તત્સમયે અમલમાાં 
હોય તેવા કોઇ બીજા કાયદા હઠેળની બીજી કોઇ સજાને બાિ આવશે નટ્રહ 
(સજા) અટકશે નટ્રહ. એ બાબતને આ કલમ સ્પષ્ટ કરે છે. 

કલમ ૧૩૨.- આ  કલમથી,  કરચોરીની રકમ અથવા ખોટી રીતે મેળવેલ અથવા 
ઉપયોગમાાં લીિેલ ઇનપટુ વેરા શાખની રકમ અથવા ખોટી રીતે લીિેલી 
ટ્રરફાંડની રકમના આિારે દાંડ અને કેદની સજા માટે ક્રમાનસુાર સજાપાત્ર હોય 
તેવા ગનુાની યાદી  માટેની જોગવાઇ કરી છે. આ કલમથી,  પોલીસ અધિકાર 
બહારનો ગનુો અને જામીનપાત્ર અથવા પોલીસ અધિકારનો ગનુો અને ્બન-
જામીનપાત્ર ગનુા માટેની પણ જોગવાઇ કરી છે. 
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કલમ  ૧૩૩.-  આ  કલમથી,  કલમ ૧૫૧ હઠેળ આંકડા એકઠા કરવાના હોય તે બાબત 
સાથે સાંકળાયેલી કોઇ વ્યક્તતએ અથવા કોમન (સામાન્ય) પોટષલ અથવા કોમન 
પોટષલના એજન્ટ પર સેવાની જોગવાઇના સાંબાંિમાાં રોકાયેલી કોઇ વ્યક્તતએ 
ખોટી માટ્રહતી જાહરે કરેલી હોય તેના માટે ધશષિતા અને કેદની સજા માટેની 
જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૩૪.- આ કલમથી, કધમશનરની પવૂષ-માંજૂરી ધસવાય સ ૂ્ચત અધિધનયમ અથવા 
તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની હઠેળ કોઇ ગનુાની કોટષ દ્વારા ન્યાધયક નોîિ લઇ શકાશે 
નટ્રહ. 

કલમ ૧૩૫.- આ કલમથી, આરોપી દ્વારા અન્યથા સા્બત કરવામાાં આવે તે ધસવાય 
કોટષ  દ્વારા તેની અપરાિીક માનધસકતા માની લેવા બાબતે જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૩૬.-  આ કલમથી, કોઇ સમન્સના પ્રત્યતુ્તરમાાં ઉપક્સ્થત રહીને વ્યટ્રકત દ્વારા 
કરવામાાં આવેલા અને સહી કરેલા ધનવેદનોની સસુ ાંગતતા માટેની જોગવાઇ કરી 
છે. 

કલમ ૧૩૭.- આ કલમથી, કોઇ વ્યટ્રકતઓ ગનુો કયો હોય અને તે કાંપની હોય, તો 
કાંપનીના કામકાજનો હવાલો િરાવતો અને જવાબદાર હોય તે વ્યટ્રકત તે ગનુા 
માટે દોધર્ત હોવાનુાં માનવામાાં આવશે અને તદ્નુસાર સજા કરવામાાં આવશે એ 
મતલબની જોગવાઇ કરે છે. 

કલમ ૧૩૮.- આ કલમથી, ફોજદારી કામ શરૂ કરતા પહલેા અથવા તે પછી, ઠરાવેલી 
માાંડવાળની રકમની ચકૂવણી કધમશનરને ચકુવણી કરીને, સ ૂ્ચત કાયદા હઠેળ 

કલમ ૧૩૯.- આ કલમથી, વેરો ભરનારને સ ૂ્ચત અધિધનયમની જોગવાઇઓ હઠેળ 
રજજસ્ટર થવુાં જરૂરી હોય, તો ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ તેવી રજજસ્ટર થયેલ વેરો 
ભરનાર વ્યક્તતને સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળ,  કામચલાઉ રજજસ્િેશન (પ્રમાણપત્ર) 
આપવાનુાં  હોય, તેના (વેરો ભરનાર વ્યક્તતના)  સ્થળાાંતર માટેની જોગવાઇ કરી 
છે. 

કલમ ૧૪૦.- આ કલમથી, ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ ઉપલભ્ય હોય તેવી ઇનપટુ વેરા 
શાખને આગળ ચાલ ુરાખવા માટે વચગાળાની વ્યવસ્થા કરવા માટેની જોગવાઇ 
કરી છે.  

કલમ ૧૪૧.-  આ કલમથી,  છૂટક કામ માટેને લગતી વચગાળાની જોગવાઇઓ માટેની 
જોગવાઇ કરી છે. 
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કલમ ૧૪૨.- આ કલમ, ધવ્ભન્ન પટ્રરક્સ્થધતઓમાાં ધવદ્યમાન વેરા ચકૂવાનારાઓના 
હરેફેર અંગેની પ્રકીણ જોગવાઇઓ કરે છે. 

કલમ ૧૪૩.- આ કલમથી, છૂટક કામ માટે છૂટક કામદારને વેરાની ચકુવણી વગર, 

કોઇ ઇનપટુ અથવા મડૂીગત માલ (કેધપટલ ગડુસ) મોકલવા માટેની કાયષરીધત 
અને શરતો માટેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૪૪.- આ કલમ, જેના પર ફોજદારી કામ ચલાવવામાાં આવતુાં હોય તે વ્યટ્રકત 
ધવરૂધ્િનુાં કઇ પરુવાર કરે તે ધસવાય, ફોજદારી કામ ચલાવનારાઓએ રજૂ કરેલા 
દસ્તાવેજો માટે અનમુાન અંગેની જોગવાઇ કરે છે. 

કલમ ૧૪૫.- આ કલમથી, દસ્તાવેજની માઇક્રોટ્રફલ્મ, દસ્તાવેજની ફેધસમાઇલ નકલ 

અને કોમ્પ્યટુરમાાંથી મેળવીને છાપેલી સામગ્રી (ધપ્રન્ ટઆઉટ)ને પરુાવા તરીકે 
ગ્રાહ્ય  રાખવા અંગેની જોગવાઇ  કરી છે. 

કલમ ૧૪૬.- આ કલમથી, રજજસ્િેશન, વેરાની ચકુવણી, પત્રક રજૂ કરવા, સાંક્લત 
વેરાની ગણતરી અને પતાવટ, ઇલેકિોધનક વે ્બલ વગેરેને સધુવિાજનક 
બનાવવા અને તેવા બીજા કાયો કરવા માટે કોમન ગડુઝ એન્ડ સધવિસ ટેષિત 
(માલ અને સેવા વેરા) ઇલેકિોધનક પોટષલ જાહરે કરવા બાબતની જોગવાઇ કરી 
છે. 

કલમ ૧૪૭.- આ કલમથી, સરકારને,  કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી, માલના અમકુ  
પરુવઠાને ધનકાસ ગણવામાાં આવશે એમ જાહરે કરવાની સત્તા મળે છે. 

કલમ ૧૪૮.- આ કલમથી, સરકારને,  કાઉક્ન્સલની ભલામણ પરથી, રજજસ્ટર  થયેલી 
વ્યક્તતઓના અમકુ વગો અને આવી વ્યક્તતઓએ અનસુરવાની ધવધશષ્ટ 
કાયષરીધત જાહરે કરવાની સત્તા મળે છે. 

કલમ ૧૪૯.- આ કલમથી, સોંપણી અને માલ તથા સેવા વેરા અનપુાલન રેટ્રટિંગ 
માપદાંડની જોગવાઇ માટેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૫૦.- આ કલમથી, માટ્રહતી પત્રક રજૂ કરવાની ફરજ પાડવામાાં આવી હોય 
તેવી વ્યક્તતઓની યાદી માટેની અને આવી વ્યક્તતઓએ અનસુરવાની કાયષરીધત 
અંગેની જોગવાઇ કરી છે. 
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કલમ ૧૫૧.- આ કલમથી, સ ૂ્ચત અધિધનયમ સાથે સાંકળાયેલી કોઇ બાબતને લગતાાં 
આંકડા એકધત્રત કરવાાંનો  આદેશ કરવાની સત્તા, કધમશનરને આપવા માટેની 
જોગવાઇ કરી છે.   

કલમ ૧૫૨.- આ કલમથી, કલમ ૧૫૧ હઠેળ જરૂરી માટ્રહતી જાહરે કરવાને બાિ હોય, 

તેવી ક્સ્થધત અને ઉદાહરણ અંગેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૫૩.- આ કલમથી, અધિકારીઓને, ચકાસણી, તપાસ, અન્ વેર્ણ અથવા બીજી 
કોઇ કાયષવાહીના તબકે્ક કોઇ તજજ્ઞની સહાય લેવા માટેની સત્તા મળે છે. 

કલમ ૧૫૪.- આ કલમથી, કધમશનર અથવા તેના દ્વારા અધિકૃત કરવામાાં આવેલા 
કોઇ અધિકારીની, વેરાપાત્ર વ્યક્તતના કબજામાાં હોય તેવા માલના નમનૂા 
લેવાની સતા અંગે જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૫૫.- આ કલમથી  એવી જોગવાઇ કરી છે કે કોઇ વ્યક્તત એવો દાવો કરતી 
હોય કે પોતે ઇનપટુ વેરા શાખ માટે કાયદેસરની હકદાર છે, તો તે સા્બત 
કરવાનો બોજો શાખનો દાવો કરનાર તેવી વ્યક્તત પર રહશેે.  

કલમ ૧૫૬.- આ કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળ કાયષ 
કરતી તમામ વ્યક્તતઓ, ભારતના ફોજદારી અધિધનયમની કલમ ૨૧ના અથષ 
મજુબ જાહરે સેવકો ગણાશે. 

કલમ ૧૫૭.- આ કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળ 
શિુબદુ્ધિથી  કરેલા અથવા કરવા િારેલા કોઇ કૃત્ય બદલ અપીલ ટ્રિબ્યનુલના 
પ્રમખુ, રાજય પ્રમખુ, સભ્યો, અધિકારીઓ અથવા બીજા કમષચારીઓ અથવા 
સદરહુ અપીલ ટ્રિબ્યનુલે અધિકૃત કરેલી કોઇ બીજી વ્યક્તત સામે કોઇપણ દાવો, 
ફોજદારી કામ અથવા બીજી કાનનૂી કાયષવાહી માાંડી શકાશે નટ્રહ.  

કલમ ૧૫૮.- આ કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે સ ૂ્ચત અધિધનયમ અનસુાર 
કરવામાાં આવેલુાં કોઇ ધનવેદન, રજૂ કરેલા ટ્રરટનષ અથવા રજૂ કરેલા ટ્રહસાબો 
અથવા દસ્તાવેજમાાંની કોઇપણ ધવગતો જાહરે કરવી જોઇશે નટ્રહ. આ કલમથી, 
આવી માટ્રહતી જે ખાસ સાંજોગો હઠેળ જાહરે કરી શકાય, તેવા ખાસ સાંજોગો 
માટેની પણ જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૫૯.- આ કલમથી, કધમશનર અથવા તેમણે અધિકૃત કરેલા કોઇ બીજા 
અધિકારીને,  કોઇ વ્યક્તતનુાં નામ અથવા સ ૂ્ચત અધિનયમ હઠેળની કોઇ 
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કાયષવાહી અથવા ફોજદારી કામને લગતી કોઇ બીજી ધવગતો પ્રધસિ  કરવાનુાં 
જાહરે ટ્રહતમાાં જરૂરી હોય, તો,  તેવી કોઇ વ્યક્તતનુાં નામ અથવા તેની ધવગતો 
પ્રધસિ  કરવાની સત્તા મળે છે. 

કલમ ૧૬૦.- આ કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે સ ૂ્ચત અધિધનયમની જોગવાઇઓ 
પૈકીની કોઇ જોગવાઇ અનસુાર કરેલ, સ્વીકારેલ, આપેલ, બહાર પાડેલ, શરૂ કરેલ  
અથવા કરેલ, સ્વીકારેલ, આપેલ, બહાર પાડેલ, શરૂ કરેલ  હોવાનુાં અ્ભપે્રત હોય 
તેવી કોઇપણ આકારણી, ફેર-આકારણી, ન્યાયધનણષય, સમીષિતા, ફેરતપાસ, અપીલ, 

સિુારણા, નોટ્રટસ, સમન્સ અથવા બીજી કાયષવાહી, તેમાાંની કોઇ ભલૂ, ષિતધત 
અથવા કાયષલોપના કારણમાત્રથી જ તે અમાન્ય ઠરશે નટ્રહ અથવા અમાન્ય ઠરી 
હોવાનુાં ગણાશે નટ્રહ.  

કલમ ૧૬૧.- આ કલમ, કોઇ ધનણષય અથવા હુકમ અથવા નોટ્રટસ અથવા પ્રમાણપત્ર 
અથવા બીજા કોઇ દસ્તાવેજના રેકડષ પર દેખીતી કોઇ ભલૂ કોઇ સત્તામાંડળ 
સિુારી શકે છે એવી જોગવાઇ કરે છે. 

કલમ ૧૬૨.- આ કલમ, સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળ કોઇપણ કરેલા કાયષમાાંથી ઉદભવતુાં 
અથવા તેને લગતો પ્રશ્નની તજવીજ કરવાની અથવા તેના પર ધનણષય કરવાની 
દીવાની ન્યાયાલયની હકમૂત પર ધનયાંત્રણ મકેૂ છે. 

કલમ ૧૬૩.-  આ કલમ, કોઇ વ્યટ્રકતએ પોતે કરેલી અરજી પરથી તેને પરૂા પાડવામાાં 
આવેલ કોઇ હુકમ અથવા દસ્તાવેજની નકલ માટે ફી વસલૂ થઇ શકે તે 
મતલબની જોગવાઇ કરે છે. 

કલમ ૧૬૪.- આ કલમ, કાઉક્ન્સલની ભલામણો ઉપર સ ૂ્ચત અધિધનયમની 
જોગવાઇઓ પાર પાડવા માટે ધનયમો કરવાની રાજય સરકારને સત્તા આપે છે. 

કલમ ૧૬૫.- આ કલમ, સ ૂ્ચત અધિધનયમની જોગવાઇઓ પાર પાડવા માટે ધવધનયમો 
કરવાની રાજય સરકારને સત્તા આપે છે. 

કલમ ૧૬૬.- આ કલમ, રાજય સરકારે કરેલા ધનયમો, ધવધનયમો અને જાહરેનામા 
રાજય ધવિાનમાંડળ સમષિત મકૂવા માટેની જોગવાઇ કરે છે. 

કલમ ૧૬૭.- આ કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે કધમશનર,  સ ૂ્ચત અધિધનયમ 
હઠેળ કોઇ અધિકારી અથવા સત્તાધિકારીએ વાપરવાની સત્તા, ધનટ્રદિષ્ટ શરતોને 
અિીન રહીને કોઇ બીજા અધિકારી અથવા સત્તાધિકારી પણ વાપરી શકશે એવો 
આદેશ કરી શકશે.  
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કલમ ૧૬૮.- આ કલમ, સ ૂ્ચત અધિધનયમની જોગવાઇઓના એકસમાન અમલીકરણ 
માટે રાજય વેરા અધિકારીઓને હુકમો, સચૂનાઓ અથવા આદેશો આપવાની 
કધમશનરને સત્તા આપે છે. 

કલમ ૧૬૯.- આ કલમથી, સ ૂ્ચત અધિધનયમ હઠેળ કોઇ ધનણષય, હુકમ, સમન્સ, નોટ્રટસ 
અથવા બીજા પત્રવ્યવહારની બજવણી જે પિધતથી કરવી જોઇશે, તે પિધત 
અંગેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૭૦.- આ કલમથી, વેરા, વ્યાજ, ધશષિતા, દાંડની રકમ અથવા બીજી કોઇ 
ચકૂવવાપાત્ર રકમ અને ટ્રરફાંડની રકમ અથવા બીજી કોઇ લેણી રકમની ગણતરી 
અંગેની જોગવાઇ કરી છે. 

કલમ ૧૭૧.- આ કલમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે વેરાના દરમાાં અથવા ઇનપટુ 
વેરા શાખમાાં થયેલા ઘટાડાને કારણે, ટ્રકિંમતમાાં સમપ્રમાણ ઘટાડાથી થતાાં 
લાભની જાણ ગ્રાહકને કરવી આવશ્યક રહશેે. 

કલમ ૧૭૨.- આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, સ ૂ્ચત અધિધનયમના આરાંભની તારીખથી 
ત્રણ વર્ષની મદુતની અંદર, કાઉક્ન્સલની ભલામણો પરથી, સામાન્ય અથવા 
ખાસ હુકમથી, સ ૂ્ચત અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો અથવા 
ધવધનયમોની જોગવાઇઓ સાથે અસાંગત ન હોય તેવી  જોગવાઇઓ કરવાની 
સત્તા મળે છે. 

કલમ ૧૭૩.-  આ કલમ, કેટલાક રાજય અધિધનયમોના સિુારા માટે જોગવાઇ કરે છે. 

કલમ ૧૭૪.-  આ કલમ, કેટલાક રાજય અધિધનયમો અને કેટલાક પગલાાં અપવાદને 
રદ કરવા માટે જોગવાઇ કરે છે. 

નીવતન પટેલ, 
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નાણાકીય યાદી 

ધવિેયકની કલમ ૫૩થી, કેન્ર સરકાર દ્વારા સાંક્લત માલ અને સેવા વેરા હઠેળ 
બાકી વેરાની ચકુવણી માટે આ ધવિેયક હઠેળ વેરાની વહચેણી અને ઇનપટુ વેરા 
શાખના ઉપયોગની તબદીલીની કારણે વેરાનુાં ધવતરણ અને ફાંડની પતાવટ માટે 
જોગવાઇ કરી છે. 

૨. ધવિેયકની કલમ ૯૬થી, આગોતરા ધનણષય માટે સત્તામાંડળની રચના માટેની 
જોગવાઇ કરી છે. 

૩. ધવિેયકની કલમ ૯૯થી,  આગોતરા ધનણષય માટે અપીલ સત્તામાંડળની રચના 
માટેની જોગવાઇ કરી છે. 

૪. ધવિેયકની કલમ ૧૧૦ની પેટા-કલમ (૮)થી, રાજય બેન્ચ અને ધવસ્તાર બેન્ચના 
પ્રમખુ અને સભ્યોને ચકુવવાના પગાર  અને ભથ્થાાં માટેની જોગવાઇ કરી છે. 

૫. ધવિેયકની કલમ ૧૭૧ની પેટા-કલમ (૨)થી, િાંિાકીય એકમ માલ અથવા વેરા 
ઉપરના ઘટાડેલા વેરાનો લાભ ગ્રાહકને આપે છે તે બાબત સધુન ધિત કરવા નફાખોરી 
ધનરે્િ માટે સત્તામાંડળની સ્થાપના માટેની જોગવાઇ કરે છે. 

સુ્ચત કાયદા હઠેળ ધવ્ભન્ન કાયો કરવા માટે આવતષક અને ્બન-આવતષક 
ખચષના સાંબાંિમાાં કુલ નાણાકીય જવાબદારીઓ રાજય સરકાર ભોગવશે. ધવિેયક 
હઠેળના ધવ્ભન્ન કાયો કરવા માટે વા્ણજજયક વેરા કધમશનરની કચેરીના મોટાભાગના 
ધવદ્યમાન અધિકારીઓ અને કમષચાષરીગણનો ઉપયોગ કરવો જાઇશે. તેમ છતાાં, આ 
તબકે્ક ગજુરાત રાજયના એકધત્રત ફાંડમાાંથી ચોક્કસપણે કેટલો આવતષક અને ્બન-
આવતષક ખચષ થશે તેનો અંદાજ કાઢવો શક્ય નથી.  

નીવતન પટેલ, 

 

ધારાકીય સત્તા સોપિાની યાદી 

આ ધવિેયકમાાં, નીચેની બાબતોના સાંબાંિમાાં િારાકીય સત્તાની સોપણીનો 
સમાવેશ થાય છે:- 

ગજુરાત રાજય માલ અને વેરા ધવિેયક, ૨૦૧૭ની કલમ ૧૬૪થી, રાજય 
સરકારને બીજી બાબતોની સાથો સાથ, નીચેની બાબતોના સાંબાંિમાાં ધનયમો કરવાની 
સત્તા આપવા િાયુું છેેઃ- 
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(ક)  કલમ ૯ હઠેળ વેરાની ઉિરાણી બાબત; 

(ખ)  કલમ ૧૦ હઠેળ પતાવટ વેરાનો ધવકલ્પ આપતા વ્યટ્રકતને લાગ ુ પડતા 
ધનયાંત્રણો અને શરતો બાબત; 

(ગ)  કલમ ૧૫ હઠેળ માલ અથવા વેરા અથવા તે બને્નના પરુવઠાના મલૂ્ય બાબત; 

(ઘ)  કલમ ૧૬ હઠેળ ઇનપટુ વેરા શાખ મેળવવા ઉપરની શરતો અને ધનયાંત્રણો તથા 
વેરા ચકૂવવાના દસ્તાવેજોના વગીકરણ બાબત; 

(ચ)  કલમ ૧૮ હઠેળ ધનટ્રદિષ્ટ કરવામાાં આવેલ કેધપટલ ગડુઝ (મડૂી માલ) અને 
પ્લાન્ટ તથા મશીનરી ઉપરના ઘસારા બાબત; 

(છ)  કલમ ૧૯ હઠેળ જોબવકષ માટે મોકલવામાાં આવેલ ઇન પટુ ઉપર ઇનપટુ ટેષિત 
કે્રડીટ(વેરા શાખ)ની છૂટ આપવા માટેની શરતો અને ધનયાંત્રણો બાબત; 

(જ)   કલમ ૧૯ હઠેળ જોબવકષ માટે મોકલવામાાં આવેલ કેધપટલ ગડુઝ ઉપર ઇનપટુ 
ટેષિત કે્રડીટ(વેરા શાખ)ની છૂટ આપવા માટેની શરતો અને ધનયાંત્રણો બાબત; 

(ઝ)  કલમ ૨૦ હઠેળ ઇનપટુ સવીસ ટ્રડ્રસ્િયબુ્યટુર દ્વારા ઇનપટુ ટેષિત કે્રડીટની 
વહેંચણીની રીત બાબત; 

(ટ)  કલમ ૨૫ હઠેળ રજજસ્ટર કરવા માટેની રીત અને શરતો બાબત; 

(ઠ)  કલમ ૨૫ હઠેળ ્બઝનેશ વટીકલ માટે અલગ રજજસ્ટેશન કરવા માટેની બાબત; 

(ડ)  કલમ ૩૧ હઠેળ જે મદુત માટે વેરા ભરધતયુાં કાઢવામાાં આવશે તે બાબત; 

(ઢ)  કલમ ૩૧ હઠેળ વેરા ભરધતયામાાં જાહરે કરવાની ધવગતો બાબત અને જે સમયે 
આવા ભરધતયાાં કાઢવા જાઇશે તે સમય બાબત; 

(ત)  કલમ ૩૪ હઠેળ જમા અને ઉિાર નોંિ ઉપર જાહરે કરવાની ધવગતો બાબત; 

(થ)  કલમ ૩૫ હઠેળ નોîિાયેલ વ્યટ્રકત દ્વારા તેના િાંિાના મખુ્ય સ્થળે જાળવવી 
જરૂરી હોય તેવી ધવગતો બાબત; 

(દ)  કલમ ૩૭ હઠેળ બહાર પરૂા પાડેલા માલની ધવગતો જે નમનૂામાાં અને જે રીતે 
જાહરે કરવી જોઇશે અને તે નમનૂો અને રીત બાબત; 

(િ)  કલમ ૩૮ હઠેળ અંદર પરૂા પડાયેલા માલ (જાવક પરુવઠા)ની ધવગતો જે 
નમનૂામાાં અને જે રીતે જાહરે કરવી જોઇશે અને તે નમનૂો અને રીત બાબત; 
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(ન)  કલમ ૩૯ હઠેળ નોîિાયેલ વ્યટ્રકત દ્વારા જે નમનૂામાાં અને જે રીતે પત્રક ફાઇલ 
કરવુાં જાઇશે તે  નમનૂો અને રીત બાબત; 

(પ)  કલમ ૪૧ હઠેળ હાંગામી સ્વીકાર અને ઇનપટુ ટેષિત કે્રટ્રડટના દાવા માટેની શરતો 
અને ધનયાંત્રણો બાબત; 

(ફ)  કલમ ૫૦ હઠેળ વેરાની ધવલા્ંબત ચકુવણી ઉપર વ્યાજની ગણતરી બાબત; 

(બ)  કલમ ૫૧ હઠેળ જે રીતે મળુ સ્થાનેથી વેરાની કપાત કરવી જોઇશે તે રીત 
બાબત; 

(ભ)   કલમ ૫૨ હઠેળ જે રીતે મળુ સ્થાનેથી વેરાની ઉઘરાણી કરવી જોઇશે તે રીત 
બાબત; 

(મ)  કલમ ૫૩ હઠેળ ઇનપટુ ટેષિત કે્રટ્રડટની તબદીલી માટેની રીત અને સમય 
બાબત; 

(ય)  કલમ ૫૪ હઠેળ રીફાંડ માટેની અરજી જે નમનૂામાાં અને જે રીતે કરવી જાઇશે તે 
નમનૂો અને રીત બાબત; 

(ર)  કલમ ૫૫ હઠેળ અમકુ ટ્રકસ્સામાાં ટ્રરફાંડ ઉપરની શરતો અને ધનયાંત્રણ બાબત; 

(લ)  કલમ ૫૭ હઠેળ ગ્રાહક કલ્યાણ ફાંડ જે રીતે રચવુાં જાઇશે તે રીત બાબત; 

(વ)  કલમ ૫૮ હઠેળ જે રીતે ગ્રાહક કલ્યાણ ફાંડનો ઉપયોગ કરવો જોઇશે તે રીત 
બાબત; 

(વક)  કલમ ૬૦ હઠેળ જે નમનૂામાાં હાંગામી આકારણી માટેનુાં બોન્ડ ફાઇલ કરવુાં જાઇશે 
તે નમનૂા બાબત; 

 (વખ)  કલમ ૬૧ હઠેળ પત્રકોની જે રીતે ચકાસણી કરવી જાઇશે તે રીત બાબત; 

(વગ)  કલમ ૬૫ હઠેળ વેરા સત્તામાંડળ દ્વારા જે આવતષન (સમયગાળો) અને જે રીતે 
ઓટ્રડટ કરવુાં જોઇશે તે સમય અને રીત બાબત; 

(વઘ)  કલમ ૯૮ હઠેળ જે રીતે જાહરે કરેલો આગોતરો ધનણષય પ્રમા્ણત કરવો જાઇશે 
તે રીત બાબત ; 

(વચ)  કલમ ૧૦૦ હઠેળ જે નમનૂામાાં, જે રીતે અને જેટલી ફી સાથે અપીલ 
સત્તાધિકારીને અપીલ કરવી જોઇશે તે  બાબત ; 
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(વછ)  કલમ ૧૦૧ હઠેળ જે રીતે અપીલ સત્તાધિકારી દ્વારા જાહરે કરેલો આગોતરો 
ધનણષય પ્રમા્ણત કરવો જાઇશે તે રીત બાબત ; 

(વજ)  કલમ ૧૦૭ હઠેળ અપીલ સત્તાધિકારીને કરવાની અપીલ બાબત; 

(વઝ)  કલમ ૧૧૨ હઠેળ ઉલટ વાાંિાની યાદીની ખરાઇ બાબત; 

(વટ)  કલમ ૧૧૪ હઠેળ જે રીતે પ્રમખુ તેની નાણાકીય અને વહીવટી સત્તા વાપરશે તે 
રીત બાબત; 

(વઠ)  કલમ ૧૫૦ હઠેળ વ્યટ્રકતઓ જે સમયે, જે નમનૂામાાં અને જે રીતે પત્રકની 
માટ્રહતી પરૂી પાડશે તે સમય, નમનૂો અને રીત બાબત; 

(વડ)  કલમ ૧૫૧ હઠેળ જે નમનૂામાાં અને જે રીતે આંકડાઓ એકધત્રત કરવા જાઇશે તે 
નમનૂો 

અને તે રીત બાબત; 

(વઢ) કલમ ૧૬૩ હઠેળ કોઇ હુકમ અથવા દસ્તાવેજની નકલ લેવા માટેની ફી બાબત; 

(વત) કલમ ૧૭૧ હઠેળ સત્તા અને કરવાના તેવા કાયો બાબત; અને 

(વથ)  ધનયમો દ્વારા ઠરાવવામાાં આવી હોય અથવા ઠરાવી શકાય અથવા જેના 
સાંબાંિમાાં જોગવાઇ કરવામાાં આવી હોય તેવી બીજી કોઇ બાબત. 

૨. ધવિેયકની કલમ ૧૬૫થી, રાજય સરકારને ધવધનયમ દ્વારા ધનટ્રદિષ્ટ કરીને 
ફરમાવી હોય અથવા ફરમાવી શકાય અથવા ધવધનયમો દ્વારા જેના સાંબાંિમાાં જોગવાઇ 
કરવાની હોય તેવી કોઇ બાબત માટે જોગવાઇ કરવા માટે ધવધનયમો કરવાની સત્તા મળે 
છે. 

૩. જે બાબતોના સાંબાંિમાાં સદરહુ ધનયમો અને ધવધનયમો કરવામાાં આવે તે 
બાબતો કાયષરીધત અને વહીવટી ઉંડાણને લગતી છે અને તેથી સ ૂ્ચત ધવિેયકની અંદર 
જ તે માટે જોગવાઇ કરવી વ્યવહાયષ નથી. 

૪. ઉપયુષકત િારાકીય  સત્તાની સોંપણી આવશ્યક અને સામાન્ય પ્રકારની છે. 
 

તારીખ : ૩જી મે, ૨૦૧૭.                                                નીવતન પટેલ. 
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ગ જરાત વિધાનસિા સગચિાલય  
 

                       
                
 [સન ૨૦૧૭ન ું ગ જરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૨૫ ] 
                           
   
           

રાજયાુંતર્ગત માલ અથિા સેિા અથિા તે બુંને 
પરૂા પાડિાના સુંબુંધમાું િેરો લિેા અને િસલૂ 
કરિા અથિા તેની સાથ ેસુંકળાયેલી અથિા તેને 
આન ષુંગર્ક બાબતો માટેની જોર્િાઈ કરિા 
બાબત વિધેયક. 
 

  

 

 

[શ્રી નીવતન પટેલ,        

                           નાણા મુંત્રીશ્રી.] 
 
 
 

(સન ૨૦૧૭ના મે મકહનાની ૩જી તારીખે 
ગ જરાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાગ મ જબ)  
 
 
 
 

ડી. એમ. પટેલ,  

સગચિ,  

ગ જરાત વિધાનસિા.  
 

 


