
રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા CGST અમદાવાદ ખાતે મળેલ ગ્રીવન્ર્ રીડે્રર્લ કમમટીની 

મમટીંગમાાં ઉપમસ્ટ્ર્ત રહી મવમવધ પ્રશ્નોની રજુઆત કરેલ... 
 

CGST અમદાવાદ ખાતે ગ્રીવન્ર્ રીડે્રર્લ કમમટી ફોર ટકે્ષપેયર ઓન જીએર્ટી ઈશયુાં અાંગે માનનીય મપ્રન્ર્ીપાલ ચીફ કમમશ્નરશ્રીમતી 

મર્મા અરોરાની અધ્યક્ષતામાાં તા.ર૪-ર-ર૦રર ના રોજ મમટીંગ યોજવામાાં આવેલ. જેમાાં રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના 

ઉપપ્રમખુશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા ઉપમસ્ટ્ર્ત રહી GST અાંતગસત પડતી મશુકેલી અાંગે મવમવધ પ્રશ્નોની રજુઆત કરેલ તેમજ આ પ્રશ્નોનુાં કેન્ર 

ર્રકારની GST કાઉન્ર્ીલમાાં રજુઆત કરવા ભારપવૂસક અનુરોધ કરેલ છે.  
 

(૧) CBTC ના ર્રકયુલરનાં.૩૭/ર૦૧૮-કસ્ટ્ટમ્ર્, તા.૯-૧૦-ર૦૧૮ ની પ્રમર્દ્ધ બાદ જે મનકાર્કારોના ડયુટી ડ્રોબેક રેઈટ ઉચ્ચતમ 

કે ર્માનતમ હોય તનેા IGST રીફાંડ માટનેા દાવા માન્ય રાખવામાાં આવતા નર્ી. HSN ડેકલેરેશન ર્મયે મનકાર્કાર મશપીંગ 

બીલમાાં A અર્વા C મજુબ રીંફડ માાંગે તો આવા રીફાંડ મર્સ્ટ્ટમમાાં મળતા નર્ી. મોટાભાગના કકસ્ટ્ર્ામાાં શીંપીંગ બીલ CHA 

દ્ઘારા ફાઈલ કરાયુાં હોય અને તેમાાં ડયુટી ડ્રોબેક ના ઉચ્ચતર રેઈટની માાંગણી કરવામાાં ભુલ ર્વાના કકસ્ટ્ર્ામાાં કલેઈમ નામાંજુર 

ર્ાય છે. તેર્ી મશપીંગ બીલમાાં નકાર્કારો દ્ઘારા ર્ાચી અને વાસ્ટ્તવીક ભુલ A અર્વા C  મર્લેકટ કરેલ હોય તેઓને મેરીટના 

આધારે અરજી માન્ય રાખવી. તમેજ મોટા મનકાર્કારોએ આના માટે કેર્ જીતીને રીફાંડ મેળવી લીધેલ છે ત્યાર ે નાના 

મનકાર્કારોને નાના રીફાંડ માટે કોટસ ફી પોર્ાય શક ેતેમ નર્ી. તો આ અાંગે તાત્કાલીક યોગ્ય કરવુાં. 
 

(ર) રીવર્સ ચાજસ  મીકેનીઝમ (RCM) અાંતગસત મનકાર્કારો ઘણી મુશકેલી ભોગવી રહયા છે. જેમાાં ર્ામાન્ય રીત ેમાલ મોકલનાર / 

રાન્ર્પોટસર GST ચુકવવા માટે જવાદાર છે. તેમના દ્ઘારા મોકલાયેલ માલ ર્ામાનની GST પટેેની રકમ તેમણે પોત ેવર્ુલવાની 

અને ભરવાની હોય છે. મનકાર્કાર તરીક ેરાન્ર્પોટેશન ચાજસ  પટેે ભરલે GST નુાં રીફાંડ મેળવે છે. આવા કકસ્ટ્ર્ામાાં ર્રકારશ્રીન ે

ટેક્ષ પટેે કોઈપણ પ્રકારનુાં નાણાાંકકય નુકશાન ર્તુાં ન હોવા છતાાં ઓકડટ ર્મયે આવી GST ની રકમ દાંડ ર્મહત વર્ુલવામાાં આવ ે

છે. તો બાબત ેતાત્કાલીક યોગ્ય કરવુાં. 
 

(૩) ર્મગ્ર GST પ્રકિયામાાં ઘણા બધા વચેનાર અને લેનાર ર્ાંકળાયેલ હોય છે. આ ર્મગ્ર પ્રકિયામાાં વચ્ચેના કોઈ તબકક ેકોઈ જાતની 

ગેર રીતી આચરવામા આવે તો છેલ્લો વ્યવહાર કરનાર વ્યકકતએ ભોગ બનવુાં પડે છે કે જેને મનયમોનરુ્ાર મળવાપાત્ર ITC 

મેળવેલ હોવા છતા તેને રીવર્સ કરવાની ફરજ પાડવામાાં આવે છે. પ્રકિયામાાં દશાસવેલ ર્દર ક્ષતીના મનવારણ અર્ ેટેક્ષ પેયર દ્વારા 

કેવા ર્લામતીભયાસ પગલા હોવા જરૂરી છે તે ર્બબ રજુઆત કરવામાાં આવે છે. GST એકટમાાં ટેક્ષ પેયરની ર્લામતી માટે યોગ્ય 

અને ચુસ્ટ્ત પ્રાવધાન કરવા જરૂરી છે.  
 

ઉપરોકત પ્રશ્નોની રજુઆતના અનરુ્ાંધાને માનનીય મપ્રન્ર્ીપાલ ચીફ કમમશ્નરશ્રીમતી મર્મા અરોરાએ હકારાત્મક અમભગમ દાખવી યોગ્ય 

કરવા ખાત્રી આપેલ છે. તમે રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 

 


