રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના દ્ઘારા CGST ચીફ કમમશ્નર શ્રીમતી ર્ીમા અરોરાની રાજકોટ ખાતે રૂબરૂ
મુલાકાત લઈ મિમિધ પ્રશ્નોની રજુ આત કરિામાાં આિેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખશ્રી િી.પી. િૈષ્ણિ તથા ઉપપ્રમુખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા તા.ર૬-ર-ર૦ર૧
ના રોજ રાજકોટ ખાતે આિેલ CGST ચીફ કમમશ્નર શ્રીમતી ર્ીમા અરોરાની રૂબરૂ મુલાઈકાત લઈ નીચે મુજબ મિમિધ પ્રશ્નો અને
ર્મસ્ટ્યાઓના યોગ્ય મનરાકરણ લાિિા માટે રજુ આત કરિામાાં આિેલ.
(૧)
ર્મગ્ર GST પ્રક્રિયામાાં ઘણાાં બધા િેચનાર અને લેનાર ર્ાંકળાયેલ હોય છે . આ ર્મગ્ર પ્રક્રિયામાાં િચ્ચેના કોઈ તબકકે કોઈ
જાતની ગેરરીતી આચરિામાાં આિે તો છે લ્લો વ્યિહાર કરનાર વ્યક્રકતએ ભોગ બનિુાં પડે છે કે જે ને મનયમોનુર્ાર મળિાપાત્ર યતહ
મેળિેલ હોિા છતા તેને રીિર્સ કરિાની ફરજ પાડિામાાં આિે છે . પ્રક્રિયામાાં ઉદ્ભિેલ ર્દર ક્ષતીના મનિારણ અથે ટેક્ષ પેયર દ્ઘારા
કેિા ર્લામતીભયાસ પગલા લેિા જરૂરી છે તે ર્બબ રજુ આત કરિામાાં આિેલ છે . નકત એકટમાાં ટેક્ષ પેયરની ર્લામતી માટે યોગ્ય
અને ચુસ્ટ્ત પ્રાિધાન કરિા જરૂરી છે .

(ર)
પક્રરિહન દરમ્યાન માલ-ર્ામાનની ચકાર્ણી દરમ્યાન ઈ-િે બીલમાાં ખુબ જ નાની અથિા નગણ્ય કે શરતચુકથી એકાદ
આાંકડામાાં ફેરફાર થિાને કારણે પરીિહન કરતા રકને અટકાયતમાાં લેિામાાં આિે છે . આિ ક્રકસ્ટ્ર્ામાાં કોઈ દાંડ ન કરિાની ર્ુચના
આપિામાાં આિેલ હોિા છતા તેને અિગણિામાાં આિે છે . આના કારણે નકત અને પેનલ્ટી બન્ને ચુકિિા પડે છે .
(૩)
રીફાંડના ક્રકસ્ટ્ર્ામાાં ફોમસ RFD08 (કારણદશસક નોટીર્) ઈશયુાં કરિુાં ફરજીયાત હોિા છતા અનેક ક્રકસ્ટ્ર્ાઓમાાં આિી કારણદશસક
નોટીર્ બજાવ્યા મર્િાય ર્ીધો ઓડસર (ફોમસ RFD08) ઈશયુાં કરિામાાં આિે છે .
(૪)
અનેક રીફાંડ અને તેને આનુશાાંગીક ક્રકસ્ટ્ર્ાઓમાાં જરૂરી અપીલ િર્સ ર૦૧૮ માાં ફાઈલ કરેલ હોિા છતા આજની તારીખે
આિી અપીલો સ્ટ્ટેટ એપેલેટ ઓથોરીટીઝ પાર્ે પડતર પડેલ છે . િળતર અને અન્ય મળિાપાત્ર કાયસિાહી માટે આ પ્રકરણને ગુજરાત
રાજયના ચીફ કમમશ્નર ઓફ ટેક્ષ ર્મક્ષ રજુ કરિા ચેમ્બરે ભારપુિસક રજુ આત કરેલ છે . રાજકોટ ચેમ્બરની રજુ આત ધ્યાને લઈ ચીફ
કમમશ્નરશ્રીમતી ર્ીમા અરોરા દ્ઘારા તેનુાં જલ્દીથી મનરાકરણ લાિી શકાય તેિી ખાત્રી આપેલ હતી તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી
યાદીમાાં જણાિેલ છે .

