GUJARAT BILL NO. 22 OF 2021.
THE GUJARAT GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2021.
A BILL
further to amend the Gujarat Goods and Services Tax Act, 2017.
ુ રાત વિધેયક ક્રમાુંક:
સન ૨૦૨૧ન ુંુ ગજ

૨૨.

ુ રાત માલ અને સેિા િેરા (સધ
ુ ારા) વિધેયક, ૨૦૨૧.
ગજ
ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ, ૨૦૧૭ વધુ સુિારવા બાબત ધવિેયક.
આથી, ભારતના ગણરાજ્યના બોત્તેરમા વર્ષમાાં નીચેનો અધિધનયમ કરવામાાં આવે છે :૧.

(૧)

આ અધિધનયમ ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા (સુિારા) અધિધનયમ, ૨૦૨૧

કહેવાશે.
(૨)

ટું કી સુંજ્ઞા
અને
આરું ભ.

તે, રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહેરનામાથી નક્કી કરે તેવી તારીખે અમલમાાં

આવશે:
પરાં ત ુ આ અધિધનયમની જુદી જુદી જોગવાઇઓ માટે જુદી જુદી તારીખો નક્કી કરી
શકાશે.
સન
૨૦૧૭નો
ગુજરાતનો
૨૫મો.

૨.

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ, ૨૦૧૭ (જેનો આમાાં હવે પછી, “મુખ્ય

અધિધનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)માાં, કલમ ૭માાં, પેટા-કલમ (૧)માાં, ખાંડ (ક) પછી,
નીચેનો ખાંડ દાખલ કરવો અને તે, સન ૨૦૧૭ના જુલાઇ મહહનાની ૧લી તારીખથી દાખલ કયો
હોવાનુાં ગણાશે:“(કક) સ્વતાંત્ર વ્યક્તત ધસવાયની કોઇ વ્યક્તત દ્વારા, તેના સભ્યોને અથવા તેના ઘટકોને
રોકડ, ધવલાંબબત ચુકવણી અથવા બીજા હકિંમતી અવેજ બદલ (પ ૂરી પાડવામાાં આવેલી)
પ્રવ ૃધત્તઓ અથવા લેવડદે વડો અથવા તેનાથી ઊલટો વ્યવહાર.
સ્પષ્ટીકરણ.- આ ખાંડના હેત ુઓ માટે , આથી, સ્પષ્ટતા કરવામાાં આવે છે કે, તત્સમયે
અમલમાાં હોય તેવા બીજા કોઇ કાયદા અથવા કોઇ કોટષ, હિબ્યુનલ અથવા સત્તામાંડળના કોઇ ચુકાદા, હુકમનામા અથવા હુકમમાાં ગમે તે મજકૂર હોય તેમ છતાાં, વ્યક્તત અને

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫મા
અવધવનયમની
કલમ ૭નો
સુધારો.

તેના સભ્યો અથવા તેના ઘટકો, બે અલગ અલગ વ્યક્તતઓ હોવાનુ ાં ગણાશે અને
પરસ્પર પ્રવ ૃધત્તઓ અથવા લેવડદે વડોનો પુરવઠો, આવી એક વ્યક્તત તરફથી બીજી
વ્યક્તતને પ ૂરો પાડયો હોવાનુ ાં ગણાશે;”.
સન
૨૦૧૭ના
ગુજરાતના

૩.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૧૬માાં, પેટા-કલમ (૨)માાં, ખાંડ (ક) પછી, નીચેનો ખાંડ

દાખલ કરવો:-

૨૫મા

“(કક) ખાંડ (ક)માાં ઉલ્લેખેલ ભરધતયા અથવા ઉિાર પત્રની ધવગતો, પુરવઠાકાર દ્વારા

અવધવનયમની

જાવક પુરવઠાના પત્રકમાાં રજૂ કરવામાાં આવી હોય અને કલમ ૩૭ હેઠળ ધનહદિ ષ્ટ કરે લી

કલમ ૧૬નો

રીતે આવી ધવગતોની જાણ, આવુ ાં ભરધતયુ ાં અથવા ઉિાર પત્ર મેળવનારને કરવામાાં

સુધારો.

આવી હોય;”.
સન
૨૦૧૭ના

૪.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૩૫માાં, પેટા-કલમ (૫) કમી કરવી.

૫.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૪૪ને બદલે, નીચેની કલમ મ ૂકવી:-

ગુજરાતના
૨૫મા
અવધવનયમની
કલમ ૩૫નો
સુધારો.
સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫મા
અવધવનયમની
કલમ ૪૪
બદલિા
બાબત.

િાવષિક
પત્રક.

“૪૪. ઇનપુટ સેવા ધવતરક, કલમ ૫૧ અથવા કલમ ૫૨ હેઠળ વેરો ચ ૂકવતી
વ્યક્તત, પ્રાસાંબગક વેરાપાત્ર વ્યક્તત અને બબન-ધનવાસી વેરાપાત્ર વ્યક્તત
ધસવાયની દરે ક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, ઠરાવવામાાં આવે તેટલા સમયની
અંદર, તેવા નમ ૂનામાાં અને તેવી રીતે ઇલેતિોધનક સ્વરૂપે વાધર્િક પત્રક રજૂ કરવુ ાં
જોઇશે, જેમાાં દરે ક નાણાકીય વર્ષ માટે ના ઓહડટ થયેલા વાધર્િક નાણાકીય પત્રક
સાથે નાણાકીય વર્ષ માટે રજૂ કરે લા પત્રકમાાં જાહેર કરે લી પુરવઠાની હકિંમતનો
મેળ કરતાાં સ્વ-પ્રમાબણત મેળવણી પત્રકનો સમાવેશ થઇ શકશે:
પરાં ત ુ કધમશનર, કાઉક્સસલની

ભલામણોને

આિારે , જાહેરનામાથી,

રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતઓના કોઇપણ વગષને, આ કલમ હેઠળનુ ાં વાધર્િક પત્રક
ભરવામાાંથી મુક્તત આપી શકશે:
વધુમાાં, આ કલમમાાંનો કોઇપણ મજકૂર, જેના હહસાબના ચોપડા,
ભારતના કોમ્પ્ટ્િોલર અને ઓહડટર જનરલ (ધનયાંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક)
અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદા હેઠળ સ્થાધનક સત્તામાંડળોના
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હહસાબોનુ ાં ઓહડટ કરવા માટે નીમાયેલા કોઇ ઓહડટર દ્વારા ઓહડટને અિીન હોય
તેવા કેસર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારના કોઇપણ ધવભાગને અથવા કોઇ
સ્થાધનક સત્તામાંડળ-ને લાગુ પડશે નહહ.”.
૬.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૫૦માાં, પેટા-કલમ (૧)માાં, ધવદ્યમાન પરાં તકુ ને બદલે,

નીચેનો પરાં ત ુક મ ૂકવો અને તે, સન ૨૦૧૭ના જુલાઇ મહહનાની ૧લી તારીખથી અમલમાાં આવે
તેમ મ ૂક્યો હોવાનુાં ગણાશે:-

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫મા
અવધવનયમની

“પરાં ત ુ વેરા મુદત દરધમયાન આપેલા અને કલમ ૩૯ની જોગવાઇઓ અનુસાર નક્કી

કલમ ૫૦નો
સુધારો.

કરે લી તારીખ પછી રજૂ કરે લા સદરહુ મુદત માટેના પત્રકમાાં જાહેર કરે લા પુરવઠાના
ાં માાં ચ ૂકવવાપાત્ર વેરાનુ ાં વ્યાજ, આવુ ાં પત્રક, સદરહુ મુદતના સાંબિ
ાં માાં, કલમ ૭૩
સાંબિ
અથવા કલમ ૭૪ હેઠળની કોઇપણ કાયષવાહીની શરૂઆત પછી રજૂ કરવામાાં આવ્યુ ાં હોય
તે ધસવાય, ઇલેતિોધનક રોકડ ખાતાવહીમાાં ઉિારીને, ચ ૂકવેલ હોય તેવા વેરાના ભાગ પર
ચ ૂકવવાપાત્ર થશે.”.
૭.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૭૪માાં, સ્પષ્ટીકરણ ૧માાં, ખાંડ (૨)માાં, “કલમો ૧૨૨, ૧૨૫, સન

૧૨૯ અને ૧૩૦” એ શબ્દો અને આંકડાને બદલે, “કલમો ૧૨૨ અને ૧૨૫” એ શબ્દો અને આંકડા
મ ૂકવા.

૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫મા
અવધવનયમની
કલમ

૮.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૭૫માાં, પેટા-કલમ (૧૨)માાં, નીચેન ુાં સ્પષ્ટીકરણ દાખલ

ાં
કરવુ:-

૭૪નો

સુધારો.
સન
૨૦૧૭ના
ગુજરાતના

ુ
“સ્પષ્ટીકરણ.- આ પેટા-કલમના હેતઓ
માટે , “સ્વ-આકારે લી વેરાની રકમ” એ
ાં માાં
શબ્દપ્રયોગમાાં, કલમ ૩૭ હેઠળ રજૂ કરે લા જાવક પુરવઠાની ધવગતોના સાંબિ
ચ ૂકવવાપાત્ર પરાં ત ુ કલમ ૩૯ હેઠળ રજૂ કરે લા પત્રકમાાં સમાધવષ્ટ નહહ કરે લા વેરાનો

૨૫મા
અવધવનયમની
કલમ ૭૫નો
સુધારો.

સમાવેશ થશે.”.
૯.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૮૩માાં, પેટા-કલમ (૧)ને બદલે, નીચેની પેટા-કલમ મ ૂકવી:-

સન

“(૧) પ્રકરણ ૧૨, પ્રકરણ ૧૪ અથવા પ્રકરણ ૧૫ હેઠળ કોઇ પણ કાયષવાહી શરૂ કયાષ

ગુજરાતના

પછી, કધમશનરનો એવો અબભપ્રાય હોય કે સરકારી મહેસ ૂલના હહતનુ ાં રક્ષણ કરવાના હેત ુ
માટે તેમ કરવુ ાં જરૂરી છે , તો તે, લેબખતમાાં હુકમ કરીને, વેરાપાત્ર વ્યક્તત અથવા કલમ

૨૦૧૭ના
૨૫મા
અવધવનયમની
કલમ ૮૩નો
સુધારો.
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૧૨૨-ની પેટા-કલમ (૧ક)માાં ધનહદિ ષ્ટ કરે લી કોઇ પણ વ્યક્તતના બેંક ખાતા સહહતની કોઇ
ધમલકત, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે કામચલાઉ રીતે ટાાંચમાાં લઇ શકશે.”.
સન
૨૦૧૭ના

૧૦.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૧૦૭માાં, પેટા-કલમ (૬)માાં, નીચેનો પરાં તકુ દાખલ કરવો:“પરાં ત ુ અપીલ કરનારે દાંડની રકમના પચીસ ટકા જેટલી રકમ ભરી હોય તે ધસવાય,

ગુજરાતના
૨૫મા

કલમ ૧૨૯ની પેટા-કલમ (૩) હેઠળના હુકમ સામે કોઇ અપીલ કરી શકાશે નહહ.”.

અવધવનયમની
કલમ
૧૦૭નો
સુ
ધારો.
સન
૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫મા

૧૧.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૧૨૯માાં,(૧)

પેટા-કલમ (૧)માાં, ખાંડો (ક) અને (ખ)ને બદલે, નીચેના ખાંડો મ ૂકવા:માલનો માબલક, આવા દાં ડની ચુકવણી માટે તૈયાર થાય, ત્યારે આવા

અવધવનયમની

“(ક)

કલમ

માલ પર ચ ૂકવવાપાત્ર વેરાના બસો ટકા જેટલો દાં ડ અને મુક્તત (માફી)

૧૨૯-

નો સુધારો.

આપવામાાં આવેલા માલના હકસ્સામાાં, માલની હકિંમતના બે ટકા જેટલી રકમ
અથવા પચીસ હજાર રૂધપયા, બેમાાંથી જે ઓછાં હોય તેની ચુકવણી કયેથી;
(ખ)

માલનો માબલક, આવા દાંડની ચુકવણી માટે તૈયાર થાય નહહ, ત્યારે

માલની હકિંમતના પચાસ ટકા અથવા આવા માલ પર
બસો ટકા, બેમાાંથી જે વિારે હોય,

ચ ૂકવવાપાત્ર વેરાના

તેટલા દાંડની ચુકવણી કયેથી અને મુહકત

(માફી) આપેલા માલના હકસ્સામાાં, માલની હકિંમતના પાાંચ ટકા જેટલી રકમ
અથવા પચીસ હજાર રૂધપયા, બેમાાંથી જે ઓછાં હોય, તેની ચુકવણી કયેથી;”;
(૨)

પેટા-કલમ (૨) કમી કરવી;

(૩)

પેટા-કલમ (૩)ને બદલે, નીચેની પેટા-કલમ મ ૂકવી:“(૩) માલ અથવા વાહનોની અટકાયત કરતા અથવા તેને જ્ત કરતા યોગ્ય
અધિકારીએ,

આવી

અટકાયત

અથવા

જ્તીના

સાત

હદવસની

અંદર,

ચ ૂકવવાપાત્ર દાં ડ ધનહદિ ષ્ટ કરતી નોહટસ આપવી જોઇશે અને ત્યાર પછી આવી
નોહટસ આ્યાની તારીખથી સાત હદવસની મુદતની અંદર, પેટા-કલમ (૧)ના
ખાંડ (ક) અથવા ખાંડ (ખ) હેઠળ દાં ડની ચુકવણી માટે હક
ુ મ કરવો જોઇશે.”;
(૪)

પેટા-કલમ (૪)માાં, “વેરા, વ્યાજ અથવા દાં ડ નક્કી કરવા જોઇશે નહહ” એ
શબ્દોને બદલે,“દાં ડ નક્કી કરવો જોઇશે નહહ” એ શબ્દો મ ૂકવા;
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(૫)

પેટા-કલમ (૬)ને બદલે, નીચેની પેટા-કલમ મ ૂકવી:”(૬)

કોઇ માલની હેરફેર કરતી વ્યક્તત અથવા એવા માલનો માબલક, પેટા-

કલમ (૩) હેઠળ પસાર કરે લા હુકમની નકલ મળ્યાની તારીખથી પાંદર હદવસની
અંદર પેટા-કલમ (૧) હેઠળ દાં ડની રકમ ચ ૂકવવામાાં ધનષ્ફળ જાય, ત્યારે આવી
રીતે અટકાયત કરે લા અથવા જ્ત કરે લા માલ અથવા વાહનો, પેટા-કલમ (૩)
હેઠળ ચ ૂકવવાપાત્ર દાંડ વસ ૂલ કરવા માટે , ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને
તેટલા સમયમાાં વેચી દે વાને અથવા અસયથા તેનો ધનકાલ કરી દે વાને પાત્ર
રહેશે:
પરાં ત ુ માલની હેરફેર કરનાર દ્વારા પેટા-કલમ (૩) હેઠળ દાં ડ અથવા એક
લાખ રૂધપયા, બેમાાંથી જે ઓછાં હોય, તેની ચુકવણી કયેથી (અટકાયત કરે લા)
વાહન મુતત કરવામાાં આવશે:
વધુમાાં, અટકાયત કરવામાાં આવેલો અથવા જ્ત કરવામાાં આવેલો
માલ, ખરાબ થઇ જાય તેવો અથવા જોખમી પ્રકારનો હોય અથવા સમય જતાાં
તેની હકિંમત ઘટવાની સાંભાવના હોય, ત્યારે યોગ્ય અધિકારી પાંદર હદવસની
સદરહુ મુદત ઘટાડી શકશે.”.
૧૨.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૧૩૦માાં,(ક)

સન ૨૦૧૭ના

પેટા-કલમ (૧) માાં,“આ અધિધનયમમાાં ગમે તે મજકૂર હોય તેમ છતાાં” એ

શબ્દોને બદલે,“જ્યારે ” એ શબ્દ મ ૂકવો;
(ખ)

ગુજરાતના
૨૫મા
અવધવનયમની

પેટા-કલમ (૨) માાં, બીજા પરાં તકુ માાં,“કલમ ૧૨૯ ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ

લેવાપાત્ર ધશક્ષાની રકમ”એ શબ્દો, કૌંસ અને આંકડાને બદલે,“આવા માલ પર

કલમ ૧૩૦નો
સુધારો.

ચ ૂકવવાપાત્ર વેરાના સો ટકા જેટલા દાં ડ” એ શબ્દો મ ૂકવા;
(ગ)

પેટા-કલમ (૩) કમી કરવી.

૧૩.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૧૫૧ને બદલે, નીચેની કલમ મ ૂકવી:-

આંકડા

એકઠા

કરિાની સત્તા.

“૧૫૧. કધમશનર અથવા તેમણે અધિકૃત કરે લા અધિકારી, હુકમ કરીને, કોઇ
ાં માાં તજવીજ કરી હોય તેવી કોઇ બાબતને
વ્યક્તતને, આ અધિધનયમના સાંબિ
લગતી માહહતી, તેમાાં ધનહદિ ષ્ટ કરવામાાં આવે તેટલા સમયમાાં, તેવા નમ ૂનામાાં
અને તેવી રીતે રજૂ કરવા આદે શ કરી શકશે.”.
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સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫મા
અવધવનયમની
કલમ
બદલિા
બાબત.

૧૫૧

સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના

૧૪.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૧૫૨-માાં,(ક)

૨૫મા
અવધવનયમની
કલમ ૧૫૨નો
સુધારો.

પેટા-કલમ (૧) માાં,(૧)

”કોઇ વ્યક્તતગત પત્રક અથવા તેના કોઇ ભાગમાાં” એ શબ્દો કમી કરવા;

(૨)

”આ અધિધનયમ હેઠળની કોઇ કાયષવાહીઓ”એ શબ્દો પહેલા, “સાંબધાં િત

વ્યક્તતને સુનાવણીની તક આ્યા વગર,“ એ શબ્દો ઉમેરવા;
(ખ)
સન ૨૦૧૭ના
ગુજરાતના
૨૫મા

૧૫.

પેટા-કલમ (૨) કમી કરવી.

મુખ્ય અધિધનયમમાાં, અનુસ ૂબચ ૨-માાં, પહરચ્છે દ ૭ કમી કરવો અને તે, સન ૨૦૧૭ના

જુલાઇ મહહનાની ૧લી તારીખથી અમલમાાં આવે તેમ કમી કયો હોવાનુ ાં ગણાશે.

અવધવનયમની
અનુસચિ ૨નો
સુધારો.
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ઉદ્દે શો અને કારણો
માલ અથવા સેવા અથવા તે બાંનેના રાજ્યાાંતગષત પુરવઠા પર સરકાર દ્વારા વેરો લેવા
અને તેની વસ ૂલાત માટેની જોગવાઈ કરવાના ઉદ્દે શથી ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા
અધિધનયમ, ૨૦૧૭ એ (સદરહુ અધિધનયમ) અધિધનયધમત કરવામાાં આવ્યો હતો.
સ ૂબચત ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા (સુિારા) ધવિેયક, ૨૦૨૧ બીજી બાબતોની
સાથોસાથ નીચેની બાબતો માટે જોગવાઈ કરી છે .(૧)

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ, ૨૦૧૭ની પેટા-કલમ (૧)માાં નવો

ખાંડ

(કક) દાખલ કરીને, સન ૨૦૧૭ના જુલાઇ મહહનાની ૧લી તારીખથી પશ્ચાદવતી
અસરથી, તેની કલમ ૭ સુિારવી, કે જેથી કરીને સ્વતાંત્ર વ્યક્તત ધસવાયની કોઈ વ્યક્તત
દ્વારા તેના સભ્યો અથવા ઘટકો અથવા તેનાથી ઊલટા વ્યવહારમાાં રોકડ, ધવલાંબબત
ચુકવણી અથવા બીજી કીમતી અવેજ માટે માલ અથવા સેવાઓના પુરવઠાને સમાધવષ્ટ
કરતી પ્રવ ૃધત્તઓ અથવા લેવડદે વડો પર વેરો નાખવાનુ ાં સુધનધશ્ચત કરી શકાય અને તેમાાં
સ્પષ્ટીકરણ દાખલ કરવુાં કે જેથી કરીને સ્પષ્ટ કરી શકાય કે વ્યક્તત અથવા તેના સભ્યો
અથવા ઘટકો, બે અલગ વ્યક્તતઓ હોવાનુ ાં ગણાશે અને પરસ્પર પ્રવ ૃધત્તઓ અથવા
લેવડદે વડોનો પુરવઠો, એક વ્યક્તતએ બીજી વ્યક્તતને પ ૂરો પાડેલો ગણાશે.
(૨)

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની પેટા-કલમ (૨) માાં નવો ખાંડ (કક) દાખલ
કરીને તેની કલમ ૧૬ સુિારવી, જેથી કરીને ભરધતયા અથવા ઉિાર નોંિની ધવગતો,
પુરવઠાકાર

દ્વારા

જાવક પુરવઠાના પત્રકમાાં પ ૂરી પાડવામાાં આવી હોય અને આવી

ધવગતોની જાણ, આવુાં ભરધતયુ ાં અથવા ઉિાર નોંિ મેળવનારને કરવામાાં આવી હોય,
ત્યારે જ ભરધતયા અથવા ઉિાર નોંિ પરનો ઈનપુટ વેરા શાખ ઉપલભ્ય કરી શકાશે.
(૩)

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૩૫ ની પેટા-કલમ (૫) કમી કરવી,
જેથી કરીને વાધર્િક હહસાબોનુ ાં ઓહડટ કરાવવાની અને ધનહદિ ષ્ટ કરે લા વ્યવસાયી દ્વારા
રજૂ કરાયેલ મેળવણી પત્રકને ફરજજયાત જરૂહરયાત દૂ ર કરી શકાય.

(૪)

પેટા-કલમ (૧)ના પરાં તકુ ને બદલવા માટે ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની
કલમ ૫૦ સુિારવી, અને જેથી કરીને, સન ૨૦૧૭ના જુલાઇ મહહનાની ૧લી તારીખથી
અમલમાાં આવે તેમ, પશ્ચાદવતી રીતે ચોખ્ખી રોકડ જવાબદારી પર વ્યાજ નાાંખી શકાય.
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(૫)

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૭૪ સુિારવી, જેથી કરીને, માગષસ્થ
માલ અને વાહનોની ટાાંચ અને જ્તીને, વેરાની વસ ૂલાતથી અલગ કાયષવાહી કરી
શકાય.

(૬)

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૮૩ની પેટા-કલમ (૧) બદલવી,
જેથી કરીને એવી જોગવાઈ કરી શકાય કે પ્રકરણ ૧૨, પ્રકરણ ૧૪ અથવા પ્રકરણ ૧૫
હેઠળની કોઈ કાયષવાહીના આરાં ભથી શરૂ થતી તે હેઠળ કરવામાાં આવેલા હુકમની
તારીખથી એક વર્ષની મુદત પ ૂરી થાય ત્યાાં સુિી સમગ્ર મુદત માટે કામચલાઉ રીતે
ટાાંચમાાં લેવાનુ ાં માસય રહેશે.

(૭)

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૦૭ની પેટા-કલમ (૬)માાં નવો
પરાં તકુ દાખલ કરવો, જેથી કરીને અપીલ કરનાર દ્વારા દાં ડની પચીસ ટકા જેટલી
રકમની ચુકવણી ન કરવામાાં આવે તો કલમ ૧૨૯ની પેટા-કલમ (૩) હેઠળ કરવામાાં
આવેલા હુકમ ધવરુદ્ધ કોઈપણ અપીલ દાખલ કરી શકાશે નહહ.

(૮)

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૨૯ સુિારવી, જેથી કરીને માલ
અથવા વાહનોની જ્તી અને દાં ડ લેવા સાંબધાં િત કલમ ૧૩૦ હેઠળની કાયષવાહીથી
માગષસ્થ માલ અને વાહનોની અટકાયત, જ્તી અને મુક્તતને સાંબધાં િત તે કલમ હેઠળની
કાયષવાહીને અલગ કરી શકાય.

(૯)

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૩૦ સુિારવી, જેથી કરીને માગષસ્થ
ાં માાં કલમ ૧૨૯ હેઠળની
માલ અને વાહનની અટકાયત, જ્તી અને મુક્તતના સાંબિ
કાયષવાહીથી માલ અથવા વાહનની જ્તી અને દાં ડની વસ ૂલાત સાંબધાં િત તે કલમ
હેઠળની કાયષવાહીને અલગ કરી શકાય.

(૧૦)

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૫૧ બદલવી, જેથી કરીને
કધમશનરને કોઈ વ્યક્તત પાસેથી, અધિધનયમ સાંબધાં િત તજવીજ કરે લી કોઈ બાબતોના
ાં માાં માહહતી માંગાવવા માટે ની સત્તા આપી શકાય.
સાંબિ

(૧૧)

ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૫૨ ની પેટા-કલમ (૧) સુિારવી,
જેથી કરીને એવી જોગવાઈ કરી શકાય કે કલમો ૧૫૦ અને ૧૫૧ હેઠળ મેળવવામાાં
આવેલી કોઈપણ માહહતીનો, સાંબધાં િત વ્યક્તતને સાાંભળવાની તક આ્યા ધસવાય,
ુ માટે ઉપયોગ કરવો જોઈશે નહહ.
અધિધનયમ હેઠળ કોઈ કાયષવાહીઓના હેતઓ
આ ધવિેયકથી, ઉપયુતષ ત ઉદ્દે શો ધસદ્ધ કરવા માટે , સદરહુ અધિધનયમ સુિારવા િાયુું છે .
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કલમો અંગેની નીચેની નોંિોથી, ધવિેયકની મહત્વની જોગવાઇઓ સાંબક્ષ્તમાાં સમજાવી
છે :કલમ ૧.-

આ કલમથી, ટૂાંકી સાંજ્ઞા અને આરાં ભ માટે ની જોગવાઈ કરી છે .

કલમ ૨.-

આ કલમથી ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમ, ૨૦૧૭ની પેટા-કલમ
(૧)માાં નવો ખાંડ (કક) દાખલ કરીને, સન ૨૦૧૭ના જુલાઇ મહહનાની ૧લી
તારીખથી પશ્ચાદવતી અસરથી, તેની કલમ ૭ સુિારવા િારી છે , જેથી કરીને
તે સ્વતાંત્ર વ્યક્તત ધસવાયની કોઈ વ્યક્તત દ્વારા તેના સભ્યો અથવા ઘટકોને
અથવા તેનાથી

ઊલટા વ્યવહારમાાં રોકડ, ધવલાંબબત ચુકવણી અથવા બીજી

હકમતી અવેજ માટે , માલ

અથવા

સેવાઓના પુરવઠાને સમાધવષ્ટ કરતી

પ્રવ ૃધત્તઓ અથવા લેવડદે વડો પર વેરો નાખવાનુ ાં સુધનધશ્ચત કરી શકાય.
વધુમાાં તેનાથી, તેમાાં સ્પષ્ટીકરણ દાખલ કરવા િાયુું છે , જેથી કરીને
સ્પષ્ટ કરી શકાય કે વ્યક્તત

અથવા તેના સભ્યો અથવા ઘટકો, બે અલગ

વ્યક્તતઓ હોવાનુ ાં ગણાશે અને પરસ્પર પ્રવ ૃધત્તઓ અથવા લેવડદે વડોનો
પુરવઠો, એક વ્યક્તતએ બીજી વ્યક્તતને પ ૂરો પાડેલો ગણાશે.
કલમ ૩.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની પેટા-કલમ (૨) માાં
નવો ખાંડ (કક) દાખલ કરીને, તેની કલમ ૧૬ સુિારવા િાયુું છે , જેથી કરીને
ભરધતયા અથવા ઉિાર નોંિની ધવગતો, પુરવઠાકાર દ્વારા જાવક પુરવઠાના
પત્રકમાાં પ ૂરી પાડવામાાં આવી હોય અને આવી ધવગતોની જાણ, આવુ ાં ભરધતયુ ાં
અથવા ઉિાર નોંિ મેળવનારને કરવામાાં આવી હોય, ત્યારે જ ભરધતયા અથવા
ઉિાર નોંિ પરનો ઈનપુટ વેરો ઉપલભ્ય કરી શકાશે.

કલમ ૪.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૩૫ ની પેટાકલમ (૫) કમી કરવા િાયુું છે , જેથી કરીને વાધર્િક હહસાબોનુ ાં ઓહડટ
કરાવવાની અને ધનહદિ ષ્ટ કરે લા વ્યવસાયી દ્વારા રજૂ કરાયેલ મેળવણી પત્રકને
ફરજજયાત જરૂહરયાત દૂ ર કરી શકાય.

કલમ ૫.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૪૪ ને બદલે,
નવી કલમ મ ૂકવા િાયુું છે , જેથી કરીને ધનહદિ ષ્ટ કરે લા વ્યવસાયી દ્વારા યોગ્ય
રીતે ઓહડટ કરાયેલ મેળવણી પત્રક પ ૂરુાં પાડવાની ફરજજયાત જરૂહરયાતને દૂ ર
કરી શકાય અને સ્વ-પ્રમાણીકરણના આિારે વાધર્િક હરટનષ રજૂ કરવા માટે ની
જોગવાઈ

કરી

શકાય.

વધુમાાં
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તેનાથી,

વાધર્િક

હરટનષ

રજૂ

કરવાની

જરૂહરયાતમાાંથી વેરો ચ ૂકવનારાના વગષને મુક્તત આપવાની કધમશનરને સત્તા
આપે છે .
કલમ ૬.-

આ કલમથી, પેટા-કલમ (૧)ના પરાં તકુ ને બદલવા ગુજરાત માલ અને સેવા
વેરા અધિધનયમની કલમ ૫૦ સુિારવા િાયુું છે અને જેથી કરીને, સન ૨૦૧૭ના
જુલાઇ મહહનાની ૧લી તારીખથી અમલમાાં આવે તેમ, પશ્ચાદવતી રીતે ચોખ્ખી
રોકડ જવાબદારી પર વ્યાજ વસ ૂલી શકાય.

કલમ ૭.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૭૪ સુિારવા
િાયુું છે જેથી કરીને, માગષસ્થ માલ અને વાહનોની ટાાંચ અને જ્તીની કાયવ
ષ ાહી
વેરાની વસ ૂલાતથી અલગ કરી શકાય.

કલમ ૮.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૭૫ સુિારવા
િાયુું છે જેથી કરીને, “સ્વ-આકારે લી વેરાની રકમ”માાં કલમ ૩૭ હેઠળ પ ૂરી
પાડવામાાં આવેલી પણ કલમ ૩૯ હેઠળ રજૂ કરે લા હરટનષમાાં સમાધવષ્ટ નહહ
ાં માાં ચ ૂકવવાપાત્ર વેરાનો સમાવેશ
કરે લા જાવક પુરવઠાની ધવગતોના સાંબિ
થશે, તે સ્પષ્ટ કરવા માટે , પેટા-કલમ (૧૨)માાં સ્પષ્ટીકરણ દાખલ કરી શકાય.

કલમ ૯.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૮૩ની પેટાકલમ (૧) બદલવા િાયુું છે , જેથી કરીને એવી જોગવાઈ કરી શકાય કે પ્રકરણ
૧૨, પ્રકરણ ૧૪ અથવા પ્રકરણ ૧૫ હેઠળની કોઈ કાયષવાહીના આરાં ભથી શરૂ
થતા તે હેઠળ કરવામાાં આવેલા હુકમની તારીખથી એક વર્ષની મુદત પ ૂરી થાય
ત્યાાં સુિી સમગ્ર મુદત માટે કામચલાઉ રીતે ટાાંચમાાં લેવાનુ ાં માસય રહેશે.

કલમ ૧૦.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૦૭ની પેટાકલમ (૬)માાં નવો પરાં ત ુક દાખલ કરવા િાયુું છે , જેથી કરીને જોગવાઇ કરી
શકાય કે અપીલ કરનાર દ્વારા દાં ડની પચીસ ટકા જેટલી રકમની ચુકવણી ન
કરવામાાં આવે તો ૧૨૯ની પેટા-કલમ (૩) હેઠળ કરવામાાં આવેલા હુકમ ધવરુદ્ધ
કોઈપણ અપીલ દાખલ કરી શકાશે નહહ.

કલમ ૧૧.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૨૯ સુિારવા
િાયુું છે , જેથી કરીને માલ અથવા વાહનોની જ્તી અને દાં ડ લેવા સાંબધાં િત
કલમ ૧૩૦ હેઠળની કાયવ
ષ ાહીથી માગષસ્થ માલ અને વાહનની અટકાયત, જ્તી
અને મુક્તતને સાંબધાં િત તે કલમ હેઠળની કાયષવાહીને અલગ કરી શકાય.
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કલમ ૧૨.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૩૦ સુિારવા
િાયુું છે કે જેથી કરીને માગષસ્થ માલ અને વાહનની અટકાયત, જ્તી અને
ાં માાં, કલમ ૧૨૯ હેઠળની કાયષવાહીથી માલ અથવા વાહનની
મુક્તતના સાંબિ
જ્તી અને દાંડની વસ ૂલાત સાંબધાં િત તે કલમ હેઠળની કાયષવાહીને અલગ કરી
શકાય.

કલમ ૧૩.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૫૧ બદલવા
િાયુું છે , જેથી કરીને કધમશનરને કોઇ વ્યક્તત પાસેથી, અધિધનયમ સાંબધાં િત
ાં માાં માહહતી માંગાવવા માટે ની સત્તા આપી
તજવીજ કરે લી કોઇ બાબતોના સાંબિ
શકાય.

કલમ ૧૪.-

આ કલમથી, ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અધિધનયમની કલમ ૧૫૨-ની પેટાકલમ (૧) સુિારવા િાયુું છે , જેથી કરીને કલમો ૧૫૦ અને ૧૫૧ હેઠળ
મેળવવામાાં આવેલી કોઇપણ માહહતીનો, સાંબધાં િત વ્યક્તતને સાાંભળવાની તક
ુ
આ્યા ધસવાય, અધિધનયમ હેઠળની કોઇ કાયષવાહીઓના હેતઓ
માટે ઉપયોગ
કરવો જોઇશે નહહ.

કલમ ૧૫.-

આ કલમથી, કલમ ૭માાં કરવામાાં આવેલા સુિારાને પહરણામે, ગુજરાત માલ
અને સેવા વેરા અધિધનયમની અનુસ ૂબચ ૨-નો પહરચ્છે દ ૭, સન ૨૦૧૭ના જુલાઈ
મહહનાની ૧લી તારીખથી પશ્ચાદવતી અસરથી કમી કરવા િાયુું છે .

ુ ાઇ દે સાઇ,
કનભ
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ધારાકીય સત્તા સોંપિાની યાદી
કલમ ૧.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહેરનામાથી,
અધિધનયમ જે તારીખે અમલમાાં આવશે તે તારીખ નક્કી કરવાની સત્તા મળે છે .

કલમ ૫.-

(૧) આ કલમથી બદલવા િારે લી કલમ ૪૪થી, રાજ્ય સરકારને, ઈનપુટ સેવા
ધવતરક, કલમ ૫૧ અને કલમ ૫૨ હેઠળ વેરો ચ ૂકવતી વ્યક્તત, પ્રાસાંબગક
વેરાપાત્ર વ્યક્તત અને બબન-ધનવાસીની વેરાપાત્ર વ્યક્તત-ધસવાયની રજજસ્ટર
થયેલી દરે લ વ્યક્તત-એ, વાધર્િક પત્રક (હરટનષ), જે સમયમાાં અને જે નમ ૂનામાાં
અને જે રીતે પ ૂરુાં પાડવુાં જોઇશે તે સમય, નમ ૂનો અને રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની
સત્તા આપે છે .
(૨) આ કલમથી, એવી રીતે બદલવામાાં આવેલી કલમ ૪૪ના પહેલા પરાં તકુ થી,
કધમશનરને, સદરહુ કલમ ૪૪ હેઠળ કાઉક્સસલની ભલામણને આિારે રજજસ્ટર
થયેલી વ્યક્તતઓના કોઇ વગષને, વાધર્િક હરટનષ (પત્રક) રજૂ કરવાની મુક્તત
આપવાની સત્તા મળે છે .

કલમ ૯.-

આ કલમથી, બદલવામાાં આવેલી કલમ ૮૩ની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય
સરકારને, વેરાપાત્ર વ્યક્તતની અથવા કલમ ૧૨૨-ની પેટા-કલમ (૧ક)માાં ધનહદિ ષ્ટ
કરે લી કોઇ વ્યક્તતના બેંક ખાતા સહહતની કોઇ ધમલકત, કધમશનર જે કામચલાઉ
રીતે જ્ત કરી શકશે તે રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે .

કલમ ૧૦.-

આ કલમના પેટા-ખાંડ (૫)થી બદલવામાાં આવેલી કલમ ૧૨૯ની પેટા-કલમ
(૬)થી, રાજ્ય સરકારને, તે કલમ હેઠળ અટકાયતમાાં કરે લા અથવા જ્ત કરે લા
માલ અથવા વાહનોનુાં જે રીતે અને જે સમયની અંદર વેચાણ કરવુાં જોઇશે
અથવા તેનો ધનકાલ કરવો જોઇશે તે રીત અને તે સમય, ધનયમોથી ઠરાવવાની
સત્તા આપે છે .

ુ ાઇ દે સાઇ.
કનભ

તારીખ: ૨૧મી સ્ટેમ્પ્ટબર, ૨૦૨૧
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પરુ િણી
ુ રાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭ (સન ૨૦૧૭ના ગજ
ુ રાતના ૨૫-મા)
ગજ
માુંથી ઉતારા.
------------------------------------------------------------------------------------------૩૫.

(૧) થી (૪)

XXX

XXX

XXX

(૫)

નાણાકીય વર્ષ દરધમયાન જેનુ ાં ટનષઓવર ઠરાવેલી મયાષદાથી વિી જાય તેવી દરે ક

હિસાબો
અને બીજા

રે કડડ .

રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, પોતાના હહસાબો, ચાટષડષ એકાઉસટસટ અથવા કોસ્ટ એકાઉસટસટ પાસે
ઓહડટ કરાવવા જોઇશે અને ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમ ૂનામાાં અને તેવી રીતે ઓહડટ થયેલા
વાધર્િક હહસાબો, કલમ ૪૪ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ મેળ પત્રક અને તેવા બીજા દસ્તાવેજોની
નકલ રજૂ કરવી જોઇશે.
પરાં ત ુ આ પેટા-કલમમાાંનો કોઇપણ મજકૂર, તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા બીજા કોઇપણ
કાયદા હેઠળ સ્થાધનક સત્તામાંડળના હહસાબની તપાસ (ઓહડટ) માટે નીમેલા ભારતના
કોમ્પ્ટ્િોલર અને ઓહડટર જનરલ અથવા ઓહડટર દ્વારા જેમના હહસાબના ચોપડા, તપાસ
(ઓહડટ)ને અિીન હોય તેવા, કેસર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકાર અથવા સ્થાધનક સત્તામાંડળના
કોઇ ધવભાગને લાગુ પડશે નહહ.
(૬)

XXX

૪૪.

(૧)

XXX

XXX

ઇનપુટ સેવા ધવતરણકતાષ ધસવાયની દરે ક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તત, કલમ ૫૧

અથવા કલમ ૫૨ હેઠળ વેરો ચ ૂકવતી વ્યક્તત, પ્રાસાંબગક વેરાપાત્ર વ્યક્તત અને બબનધનવાસી વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ, તેવ ુ ાં નાણાકીય વર્ષ પ ૂરુાં થાય તે પછીના હડસેમ્પ્ટબર મહહનાની
એકત્રીસમી તારીખે અથવા તે પહેલાાં ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમ ૂનામાાં અને તેવી રીતે
દરે ક નાણાકીય વર્ષ માટે ઇલેતિોધનક રીતે વાધર્િક અહેવાલ રજૂ કરવો જોઇશે.
પરાં ત ુ કધમશનર, કાઉક્સસલની ભલામણો પરથી અને લેબખતમાાં કારણોની નોંિ
કરીને, જાહેરનામાથી તેમાાં ધનહદિ ષ્ટ કરવામાાં આવે તેવી રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતઓના
એવા વગષ માટે , વાધર્િક પત્રક રજૂ કરવા માટે ની સમયમયાષદા લાંબાવી શકશે:
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િાવષિક પત્રક.

વધુમાાં, કેસરીય વેરા કધમશનર દ્વારા જાહેર કરે લી સમયમયાષદાનો કોઈ વિારો,
કધમશનર દ્વારા કયો હોવાનુ ાં ગણાશે.
(૨)

કલમ ૩૫-ની પેટા-કલમ (૫)ની જોગવાઇઓ અનુસાર પોતાના હહસાબોનુાં ઓહડટ
કરાવવુ ાં જરૂરી હોય તેવી દરે ક રજજસ્ટર થયેલી વ્યક્તતએ, ઓહડટ થયેલા વાધર્િક
નાણાકીય પત્રક સહહત ઓહડટ કરે લા વાધર્િક હહસાબોની નકલ અને નાણાકીય વર્ષ માટે
રજૂ કરે લા પત્રકમાાં જાહેર કરે લી પુરવઠાની હકિંમતનો મેળ કરતાાં મેળવણી પત્રક સાથે
પેટા-કલમ (૧) હેઠળ વાધર્િક પત્રક ઇલેતિોધનક રીતે રજૂ કરવુ ાં જોઇશે.

િેરાની

૫૦.

વિલુંચબત

(૧)

આ અધિધનયમ અથવા તે હેઠળ કરે લા ધનયમોની જોગવાઇઓ અનુસાર વેરો

ચ ૂકવવા જવાબદાર હોય પણ ઠરાવેલી મુદતની અંદર સરકારને વેરો અથવા તેનો કોઇ

ચુકિણી

ભાગ ચ ૂકવવામાાં ચ ૂક કરે તેવી દરે ક વ્યક્તતએ, જે મુદત માટે વેરો અથવા તેનો કોઇ

પર વ્યાજ.

ભાગ વણચ ૂકવાયેલો રહે તે મુદત સુિી, કાઉક્સસલની ભલામણોના આિારે સરકાર દ્વારા
જાહેર કરવામાાં આવે તેવા અઢાર ટકાથી વિારે નહહ તેટલા દરે વ્યાજ તેની પોતાની
રીતે ચ ૂકવવુ ાં જોઇશે.
પરાં ત ુ કલમ ૩૯ની જોગવાઇઓ અનુસાર ધનયત તારીખ પછી રજૂ કરવામાાં
આવેલ વેરા મુદત દરધમયાન અને સદરહુ મુદત માટે ના પત્રકમાાં જાહેર કરે લ પ ૂરા
ાં માાં, ચ ૂકવવાપાત્ર વેરા પરનુાં વ્યાજ, આવુાં પત્રક,
પાડવામાાં આવેલા પુરવઠાના સાંબિ
ાં માાં કલમ ૭૩ અથવા કલમ ૭૪ હેઠળની કોઇ કાયષવાહીના આરાં ભ
સદરહુ મુદતના સાંબિ
પછી રજૂ કરવામાાં આવેલ ુ હોય તે ધસવાય, ઇલેતિોધનક રોકડ ખાતાવહીમાાં ઉિાર
રાખીને ચ ૂકવેલ વેરાના તે ભાગ પર લેવામાાં આવશે.
(૨) અને (૩) XXX

િેરો ન ચકિિા
અથિા ઓછો િેરો
ભરિા અથિા
ભલથી હરફુંડ
આપિા અથિા
કપટપિડક ઇનપુટ
િેરા શાખ ખોટી
રીતે લે િા અથિા
ઉપયોગ કરિા
અથિા
સ્િેચ્છાપિડક કોઇ

૭૪.

XXX

XXX

(૧) યોગ્ય અધિકારીને એમ જણાય કે કોઇ વેરો ચ ૂકવવામાાં આવેલ નથી અથવા ઓછો

વેરો ભરે લ છે અથવા ભ ૂલથી હરફાંડ આપેલ છે અથવા કપટ અથવા વેરો ટાળવા માટે
સ્વેચ્છાપ ૂવષક કોઇ ખોટુાં ધનવેદન આપીને અથવા હકીકતો છપાવીને ઇનપુટ વેરા શાખ ખોટી રીતે
મેળવેલ છે અથવા ઉપયોગ કરે લ છે , ત્યારે તેણે એવી વેરાપાત્ર વ્યક્તત કે જેણે વેરો ચ ૂકવેલ ન
હોય અથવા ઓછો ચ ૂકવેલ હોય અથવા જેને ભ ૂલથી હરફાંડ આપેલ હોય અથવા જેણે ખોટી રીતે
ઇનપુટ વેરા શાખ લીિી હોય અથવા ઉપયોગ કરે લ હોય તેવી વ્યહકતને, નોહટસમાાં ધનહદિ ષ્ટ
કરે લી રકમ તેમજ કલમ ૫૦ હેઠળ તેની ઉપર ચ ૂકવવાપાત્ર વ્યાજની રકમ અને નોહટસમાાં

ખોટુું વનિેદન
આપિા અથિા
કોઈ િકીકત
છુપાિિાના
હકસ્સામાું િેરો
નક્કી કરિા
બાબત.
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ધનહદિ ષ્ટ કરે લ વેરા જેટલો જ દાં ડ તેણે શા માટે ભરવો જોઇએ નહહ તેના કારણો દશાષવવા
ફરમાવતી નોહટસ બજાવવી જોઇશે.
(૨)

યોગ્ય અધિકારીએ, હુકમ કાઢવા માટે ની પેટા- કલમ (૧૦)માાં જણાવેલ સમય-મયાષદાના

ઓછામાાં ઓછા છ મહહના પહેલાાં પેટા-કલમ (૧) હેઠળની નોહટસ બજાવવી જોઇશે.
(૩)

પેટા-કલમ (૧) હેઠળ કોઇ મુદત માટે નોહટસ કાઢવામાાં આવેલ હોય ત્યારે , યોગ્ય

અધિકારી, ન ભરે લ કે ઓછા ભરે લ વેરા અથવા ભ ૂલથી કરે લા હરફાંડની અથવા પેટા-કલમ (૧)
હેઠળ આવરી લીિેલ મુદત ધસવાયની તેવી મુદતો માટે ખોટી રીતે લીિેલ અથવા ઉપયોગમાાં
લીિેલી ઇનપુટ વેરા શાખ િરાવતુ ાં પત્રક, વેરાપાત્ર વ્યક્તત ઉપર બજાવી શકશે.
(૪)

પેટા-કલમ (૩) હેઠળ પત્રકની બજવણીને, પેટા-કલમ (૧) હેઠળ આવરી લીિેલ મુદત

ધસવાયની મુદતો માટે, કપટ અથવા સ્વેચ્છાપ ૂવષકના કોઇ ખોટા ધનવેદન અથવા વેરો ટાળવા
કોઈ હકીકત છપાવવાના કારણો ધસવાયના જે કારણો પર આિાર રાખવામાાં આવ્યો હોય તે
કારણો, અગાઉની નોહટસમાાં જણાવેલ કારણો જેવા જ હતાાં એવી શરતને અિીન રહીને કલમ
૭૩ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ કરવામાાં આવેલ નોહટસની બજવણી તરીકે ગણવામાાં આવશે.
(૫) વેરાપાત્ર વ્યક્તત, પેટા-કલમ (૧) હેઠળની નોહટસની બજવણી પહેલાાં, એવા વેરાની તેણે
પોતે કરે લી ખાતરીના આિારે અથવા યોગ્ય અધિકારીએ કરે લ ખાતરીને આિારે , કલમ ૫૦
હેઠળ તેના પર ચ ૂકવવાપાત્ર વ્યાજ અને એવા વેરાના પાંદર ટકા જેટલો દાં ડ સહહત વેરાની
રકમ ચ ૂકવી શકશે અને એવી ચ ૂકવણી કયાષની જાણ, યોગ્ય અધિકારીને લેબખતમાાં કરી શકશે.
(૬) યોગ્ય અધિકારીએ એવી માહહતી મળ્યે, આ અધિધનયમ અથવા તે હેઠળ કરે લા ધનયમોની
જોગવાઇઓ હેઠળ એવી રીતે ચ ૂકવેલ વેરાના અથવા ચ ૂકવવાપાત્ર કોઇ દાં ડના સબાંિમાાં, પેટાકલમ (૧) હેઠળની કોઇ નોહટસની, બજવણી કરવી જોઇશે નહહ.
(૭) યોગ્ય અધિકારીનો એવો અબભપ્રાય હોય કે પેટા-કલમ (૫) હેઠળ ચ ૂકવેલી રકમ, ખરે ખર
ચ ૂકવવાપાત્ર રકમ કરતાાં ઓછી હોય ત્યારે , તેણ,ે ખરે ખર ચ ૂકવવાપાત્ર રકમ કરતાાં ઓછી હોય
તેવી રકમના સબાંિમાાં, પેટા-કલમ (૧)માાં જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે નોહટસ કાઢવા અંગેની
કાયષવાહી કરવી જોઇશે.
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(૮) પેટા-કલમ (૧) હેઠળની કોઇ વેરાપાત્ર વ્યક્તત, નોહટસ કાઢયાના ત્રીસ હદવસની અંદર,
કલમ ૫૦ હેઠળ ચ ૂકવવાપાત્ર વ્યાજ સહહત સદરહુ વેરો અને એવા વેરાના પચીસ ટકા જેટલી
ાં ાાંની તમામ કાયષવાહીઓ પ ૂરી થયેલી હોવાનુ ાં
રકમનો દાંડ ચ ૂકવે ત્યારે , સદરહુ નોહટસના સબાંિમ
ગણાશે.
(૯) યોગ્ય અધિકારીએ વેરાપાત્ર વ્યક્તતએ કરે લી રજૂઆત, કોઇ હોય તો, તેની ધવચારણા કયાષ
પછી, એવી વ્યક્તત પાસેના લેણાાં વેરા, વ્યાજ અને દાંડની રકમ નક્કી કરવી જોઇશે અને હુકમ
કરવો જોઈશે.
(૧૦) યોગ્ય અધિકારીએ, જે વર્ષ માટે વેરો ભરે લ ન હોય અથવા ઓછો ભરે લો હોય અથવા
ખોટી રીતે ઇનપુટ વેરા શાખ લીિેલી હોય કે ઉપયોગ કરે લ હોય તે નાણાકીય વર્ષ માટેન ુ ાં
વાધર્િક પત્રક પ ૂરુાં પાડવા માટે ની છે લ્લી તારીખથી પાાંચ વર્ષની અંદર અથવા ભ ૂલથી હરફાંડ
આપેલ હોય તે તારીખથી પાાંચ વર્ન
ષ ી અંદર, પેટા-કલમ (૯) હેઠળનો હક
ુ મ કરવો જોઇશે.
(૧૧)

કોઇ વ્યક્તત તેના ઉપર પેટા-કલમ (૯) હેઠળ કાઢેલ હુકમની જાણ થયાના ત્રીસ

હદવસની અંદર, કલમ ૫૦ હેઠળ ચ ૂકવવાપાત્ર વ્યાજ સહહત વેરો અને એવા વેરાના પચાસ
ાં ાાંની તમામ કાયષવાહીઓ પ ૂરી
ટકાને સમકક્ષ રકમનો દાંડ ચ ૂકવે ત્યારે , સદરહુ નોહટસના સબાંિમ
થયેલી હોવાનુાં ગણાશે.
ુ માટે ,સ્પષ્ટીકરણ ૧.- કલમ ૭૩ અને આ કલમના હેતઓ
(૧)

ાં માાંની તમામ કાયષવાહીઓ’’ એ શબ્દપ્રયોગમાાં, કલમ
‘‘સદરહુ નોહટસના સાંબિ

૧૩૨

હેઠળની કાયષવાહીઓનો સમાવેશ થશે નહીં ;
(૨)

તે જ કાયષવાહીઓ હેઠળની નોહટસ, વેરો ચ ૂકવવા જવાબદાર મુખ્ય વ્યક્તત અને કેટલીક

અસય વ્યક્તતઓને આપવામાાં આવે અને મુખ્ય વ્યક્તત સામેની એવી કાયષવાહીઓ કલમ ૭૩
અથવા કલમ ૭૪ હેઠળ પ ૂરી થયેલી હોય ત્યારે , કલમો ૧૨૨, ૧૨૫, ૧૨૯ અને ૧૩૦ હેઠળ દાં ડ
ચ ૂકવવા જવાબદાર તમામ વ્યક્તતઓ સામેની કાયષવાહીઓ પ ૂરી થયેલી હોવાનુ ાં ગણાશે.
સ્પષ્ટીકરણ

૨.- આ અધિધનયમના હેત ુઓ માટે “માહહતી છપાવવી” એ શબ્દપ્રયોગનો અથષ,

કોઇ વેરાપાત્ર વ્યહકતએ આ અધિધનયમ અથવા તે હેઠળ કરે લા ધનયમો હેઠળ પત્રક, ધનવેદન,
અહેવાલ અથવા પ ૂરા પાડેલ અસય કોઇ દસ્તાવેજમાાં જાહેર કરવાનુ ાં જરૂરી હોય તેવી હકીકતો
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ે ી હોય તે માહહતી
અથવા માહહતી જાહેર ન કરવી અથવા યોગ્ય અધિકારીને જે માહહતી માાંગલ
લેબખતમાાં પ ૂરી ન પાડવી એવો થશે.
૮૩. (૧) કલમ ૬૨ અથવા કલમ ૬૩ અથવા કલમ ૬૪ અથવા કલમ ૬૭ અથવા કલમ ૭૩ અમુક હકસ્સામાું
અથવા કલમ ૭૪ હેઠળની કોઇ કાયષવાહી પડતર હોય તે દરધમયાન, કધમશનરનો એવો

મિેસલનુું

રક્ષણ કરિા

અબભપ્રાય હોય કે સરકારી મહેસ ૂલના હહતના રક્ષણના હેત ુ માટે એમ કરવુ ાં જરૂરી છે તો, તેઓ કામિલાઉ
લેબખતમાાં હુકમ કરીને, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે વેરાપાત્ર વ્યક્તતની માબલકીની, બેંક ખાતા જપ્તી.
સહહતની કોઇ પણ ધમલકત કામચલાઉ રીતે જ્ત કરી શકશે.
(૨)

XXX

XXX

XXX

૧૦૭. (૧) થી (૫)

XXX

XXX

XXX

(૬)

સત્તામુંડળને

અપીલ કરનારે (ક)

અપીલ

અપીલ કરિા

વાદગ્રસ્ત હુકમમાાંથી ઊભા થતા વેરા, વ્યાજ, દાંડ, ફી અને ધશક્ષાની રકમના

બાબત.

પોતે કબ ૂલ કયાષ હોય તેવા ભાગની સાંપ ૂણષ રકમની, અને
(ખ)

ાં માાં અપીલ દાખલ કરવામાાં આવી હોય તેવા, મહત્તમ પચીસ કરોડ
જેના સાંબિ

રૂધપયાને અિીન રહીને, સદરહુ હક
ુ મમાાંથી ઊભા થતા ધવવાદગ્રસ્ત વેરાની બાકી રહેતી રકમના
દસ ટકા જેટલી રકમની,
-ચુકવણી કરી હોય તે ધસવાય, પેટા-કલમ (૧) હેઠળ કોઇ અપીલ દાખલ કરી શકાશે
નહહ.
(૭) થી (૧૬)

XXX

XXX

XXX

૧૨૯. (૧) આ અધિધનયમાાં ગમે તે મજકૂર હોય તેમ છતાાં, કોઇ વ્યક્તત, આ અધિધનયમ અથવા
તે હેઠળ કરે લા ધનયમોની જોગવાઇઓનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરીને, માગષમાાં હોય તેવા કોઇ માલની હેરફેર
કરે અથવા સાંગ્રહ કરે , ત્યારે આવો તમામ માલ અને સદરહુ માલ અને આવા માલને લગતાાં
દસ્તાવેજો લઇ જવા માટે , હેરફેરના સાિન તરીકે વાપરવામાાં આવતા વાહન, અટકાયત અથવા
જ્તીને પાત્ર થશે અને આવી અટકાયત અથવા જ્તી પછી, તેને,(ક)

માલનો માબલક, આવા વેરા અને દાં ડની ચુકવણી માટે તૈયાર થાય, ત્યારે લાગુ પડતો

વેરો અને આવા માલ પર ચ ૂકવવાપાત્ર વેરાના એકસો ટકા જેટલો દાં ડ અને મુક્તત (માફી)
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માગડસ્થ િોય
તેિા માલ અને
િાિનની
અટકાયત,
જપ્તી અને તેને
મુક્ત કરિા
બાબત .

આપવામાાં આવેલા માલના હકસ્સામાાં, માલની હકિંમતના બે ટકા જેટલી રકમ અથવા પચીસ
હજાર રૂધપયા, બેમાાંથી જે ઓછાં હોય તેની ચુકવણી કયેથી;
(ખ) માલનો માબલક, આવા વેરા અને દાં ડની ચુકવણી માટે તૈયાર થાય નહહ, ત્યારે લાગુ પડતો
વેરો અને માલ પર ચ ૂકવેલી વેરા રકમ ઘટાડીને, માલની હકિંમતના પચાસ ટકા જેટલા દાં ડની
ચુકવણી કયેથી અને મુહકત (માફી) આપેલા માલના હકસ્સામાાં, માલની હકિંમતના પાાંચ ટકા
જેટલી રકમ અથવા પચીસ હજાર રૂધપયા, બેમાાંથી જે ઓછાં હોય, તેની ચુકવણી કયેથી;
(ગ)

ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમ ૂનામાાં અને તેવી રીતે ખાંડ (ક) અથવા ખાંડ(ખ) હેઠળ

ચ ૂકવવાપાત્ર રકમ જેટલી જામીનગીરી પ ૂરી પાડયેથી,
-મુતત કરવામાાં આવશે:
પરાં ત ુ માલની હેરફેર કરતી વ્યક્તતને, અટકાયત અથવા જ્તીનો હુકમ બજાવ્યા ધવના,
આવા કોઇપણ માલ અથવા વાહનની અટકાયત કરી શકાશે નહહ અથવા તેને જ્ત કરી શકાશે
નહહ.
(૨)

કલમ ૬૭ની પેટા-કલમ (૬) ની જોગવાઇઓ, ઉબચત ફેરફારો સાથે, માલ અને વાહનોની

અટકાયત અને જ્તી માટે લાગુ પડશે.
(૩)

માલ અથવા વાહનોની અટકાયત કરતા અથવા તેને જ્ત કરતા યોગ્ય અધિકારીએ,

ચ ૂકવવાપાત્ર વેરા અને દાં ડ ધનહદિ ષ્ટ કરતી નોહટસ આપવી જોઇશે અને ત્યાર પછી ખાંડ (ક)
અથવા ખાંડ (ખ) અથવા ખાંડ (ગ) હેઠળ વેરા અને દાં ડની ચુકવણી માટે હક
ુ મ કરવો જોઇશે.
(૪)

સાંબધાં િત વ્યક્તતને સુનાવણીની તક આ્યા ધસવાય, પેટા-કલમ (૩) હેઠળ કોઇપણ વેરા,

વ્યાજ અથવા દાંડ નક્કી કરવા જોઇશે નહહ.
(૫)
(૬)

XXX

XXX

XXX

કોઇ માલની હેરફેર કરતી વ્યક્તત અથવા માલનો માબલક, આવી અટકાયત અથવા

જ્તીના ચૌદ હદવસની અંદર પેટા-કલમ (૧) માાં જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે, વેરા અને દાં ડની રકમ
ચ ૂકવવામાાં ધનષ્ફળ જાય, ત્યારે કલમ ૧૩૦ની જોગવાઇઓ અનુસાર, વધુ કાયષવાહીઓ કરવી
જોઇશે:
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પરાં ત ુ અટકાયત કરવામાાં આવેલો અથવા જ્ત કરવામાાં આવેલો માલ, ખરાબ થઇ
જાય તેવો અથવા જોખમી પ્રકારનો હોય અથવા સમય જતાાં તેની હકિંમત ઘટવાની સાંભાવના
હોય, ત્યારે ચૌદ હદવસની સદરહુ મુદત, યોગ્ય અધિકારી ઘટાડી શકશે.
૧૩૦. (૧) આ અધિધનયમમાાં ગમે તે મજકૂર હોય તેમ છતાાં, કોઇ વ્યક્તત(૧)

આ અધિધનયમ અથવા તે હેઠળ કરે લા ધનયમોની કોઇ જોગવાઇઓનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરીને,

વેરાની ચુકવણી ટાળવાના ઉદ્દે શ સાથે કોઇ માલ પ ૂરો પાડે અથવા મેળવે; અથવા
(૨)

આ અધિધનયમ હેઠળ વેરો ચ ૂકવવાને તે પાત્ર હોય તેવા કોઇ માલનો હહસાબ આપે નહહ;

અથવા
(૩)

રજજસ્િેશન (નોંિણી) માટે અરજી કયાષ ધસવાય, આ અધિધનયમ હેઠળ વેરો ચ ૂકવવાને

પાત્ર હોય તેવો કોઇ માલ પ ૂરો પાડે; અથવા
(૪)

વેરાની ચુકવણી ટાળવાના ઉદ્દે શ સાથે આ અધિધનયમ અથવા તે હેઠળ કરે લા ધનયમોની

કોઇ જોગવાઇઓનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરે ; અથવા
(૫)

આ અધિધનયમ અથવા તે હેઠળ કરે લા ધનયમોની જોગવાઇઓનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરીને, માલ

લઇ જવા માટે, હેરફેરના સાિન તરીકે કોઇ વાહનનો ઉપયોગ કરે ધસવાય કે વાહનનો માબલક
પુરવાર કરે કે માબલકની પોતાની, તેના એજસટ, હોય તો, તેની અને વાહનનો હવાલો િરાવતી
વ્યક્તતની જાણ અથવા મ ૂક સાંમધત ધવના આ રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હતો,
તો આવા તમામ માલ અથવા વાહનો, જ્તીને પાત્ર રહેશે અને કલમ ૧૨૨ હેઠળ
વ્યક્તત, દાંડને પાત્ર રહેશે.
(૨)

આ અધિધનયમથી કોઇ માલ અથવા વાહનની જ્તીને અધિકૃત કરવામાાં આવે, ત્યારે

તેનો સયાયધનણષય કરતાાં અધિકારીએ, પોતાને યોગ્ય લાગે તેટલો દાં ડ, જ્તીને બદલે
ચ ૂકવવાનો ધવકલ્પ માલના માબલકને આપવો જોઇશે:
પરાં ત ુ આવો લેવાપાત્ર દાંડ, જ્ત કરે લા માલ ઉપર લેવાપાત્ર વેરાને બાદ કરતાાં તેની
(જ્ત કરે લા માલની) બજાર હકિંમત કરતાાં વિવો જોઇશે નહહ :
વધુમાાં, લેવાપાત્ર આવા દાંડ અને ધશક્ષાની એકાંદર રકમ, કલમ ૧૨૯ ની પેટા-કલમ (૧)
હેઠળ લેવાપાત્ર ધશક્ષાની રકમ કરતાાં ઓછી હોવી જોઇશે નહહ:
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માલ અથિા
િાિનોની
જપ્તી અને
દું ડ લેિા
બાબત.

વળી, આવુ ાં કોઇ વાહન, ભાડા માટે માલ અથવા મુસાફરો લઇ જવા માટે ઉપયોગમાાં
લેવાત ુાં હોય, ત્યારે વાહનના માબલકને, વાહનની જ્તીના બદલે, તેના પર હેરફેર કરવામાાં
આવતા માલ પર ચ ૂકવવાપાત્ર વેરા જેટલો દાં ડ ચ ૂકવવાનો ધવકલ્પ આપવો જોઇશે.
(૩)

પેટા-કલમ (૨) હેઠળ માલ અથવા વાહનની જ્તીને બદલે, કોઇ દાં ડ નાખવામાાં આવ્યો

હોય, ત્યારે આવા માલ અથવા વાહનનો માબલક અથવા પેટા-કલમ (૧) માાં ઉલ્લેખેલી વ્યક્તત,
ાં માાં ચ ૂકવવાપાત્ર કોઇ વેરા, દાં ડ અને ચાર્જ (ખચષ)ને
વધુમાાં, આવા માલ અથવા વાહનના સાંબિ
પાત્ર થશે.
(૪) થી (૭)
આંકડા
એકઠા
કરિાની
સત્તા.

XXX

XXX

XXX

૧૫૧. (૧) કધમશનર, તેમને એમ કરવુ ાં જરૂરી જણાય, તો આ અધિધનયમથી તજવીજ કરાયેલી
અથવા તેની સાથે સાંકળાયેલી કોઇ બાબતને લગતાાં આંકડા એકઠા કરવાાં, જાહેરનામાથી આદે શ
કરી શકશે.
(૨) આવુાં જાહેરનામુ ાં બહાર પાડવામાાં આવ્યેથી, કધમશનર અથવા તેમણે આ અથે અધિકૃત
ાં માાં આંકડા એકઠા કરવાના હોય તે સાંબિ
ાં માાં, સાંબધાં િત વ્યક્તતઓને,
કરે લી વ્યક્તત, જેના સાંબિ
ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમ ૂનામાાં અને તેવી રીતે એવી માહહતી અથવા પત્રકો રજૂ કરવા
ફરમાવી શકશે.

માહિતી
જાિેર
કરિાને
બાધ.

ુ
ાં માાં કોઇ
૧૫૨. (૧) કલમ ૧૫૦ અથવા કલમ ૧૫૧ના હેતઓ
માટે કોઇ બાબતના સાંબિ
વ્યક્તતગત પત્રક અથવા તેના કોઇ ભાગમાાં આપેલી કોઇ માહહતી, સાંબધાં િત વ્યક્તત અથવા તેના
અધિકૃત પ્રધતધનધિની લેબખત સાંમધત ધસવાય, એવી રીતે પ્રધસદ્ધ કરી શકાશે નહહ જેથી કરીને તે
કોઇ ચોક્કસ વ્યક્તતને લગતી છે એમ ઓળખાઇ જાય અને એવી કોઇ માહહતીનો, આ
અધિધનયમ હેઠળની કોઇ કાયષવાહીના હેત ુ માટે ઉપયોગ કરી શકાશે નહહ.
(૨) આ અધિધનયમ અથવા તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા બીજા કોઇ અધિધનયમ હેઠળના
ુ
ફોજદારી કામના હેત ુઓ માટે હોય તે ધસવાય, આ અધિધનયમના હેતઓ
માટે આંકડા એકઠા
કરવા અથવા તેના સાંગ્રહ અથવા કોમ્પ્ટ્યુટરીકરણમાાં રોકાયેલી ન હોય તેવી કોઇપણ વ્યક્તતને,
કલમ ૧૫૧માાં ઉલ્લેખેલી કોઇ માહહતી અથવા કોઇ વ્યક્તતગત પત્રક જોવા અથવા તેને
ઉપલબ્િ કરાવાની પરવાનગી આપી શકાશે નહહ.
(૩)

XXX

XXX
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XXX

ુ ચિ ૨
અનસ
(જુઓ કલમ ૭ (૧) (ઘ))
માલના પુરવઠા અથવા સેવાના પુરવઠા તરીકે હોવાનુ ાં ગણવામાાં આવે તેવી પ્રવ ૃધત્તઓ અથવા
લેવડદે વડો.
૧ થી ૬
૭.

XXX

XXX

XXX

માલ પ ૂરો પાડવા બાબત.

નીચેની બાબત એ માલના પુરવઠા તરીકે ગણાશેેઃવ્યક્તતઓના કોઇ બબન-સાંસ્થાધપત એસોધસએશન અથવા માંડળ દ્વારા તેના સભ્યને રોકડ,
ધવલાંબબત ચુકવણી અથવા બીજા હકિંમતી અવેજ બદલ પ ૂરો પાડેલો માલ.
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ુ રાત વિધાનસભા સચિિાલય
ગજ

ુ રાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૨૨.]
[સન ર૦૨૧ન ુંુ ગજ

ુ રાત માલ અને સેિા િેરા અવધવનયમ, ૨૦૧૭
ગજ
ુ ારિા બાબત વિધેયક.
િધ ુ સધ

ુ ાઇ દે સાઇ,
[શ્રી કનભ
નાણા મુંત્રીશ્રી.]

(સન ર૦૨૧ના સપ્ટેમ્બર મહિનાની ૨૨મી તારીખે
ુ રાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાડ મજ
ુ બ)
ગજ

ડી. એમ. પટે લ,
સચિિ,
ુ રાત વિધાનસભા.
ગજ
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