
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા CGST અમદાવાદ ખાતે મળેલ ગ્રીવન્ર્ રીડેે્રર્લ 

કમમટીની મમટીંગમાાં ઉપર્ે્મ ર્ત રહી મવમવધ પ્રશ્નોની રજુઆત કરેલ... 
 

CGST અમદાવાદ ખાતે ગ્રીવન્ર્ રીડે્રર્લ કમમટી ફોર ટેક્ષપેયર 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 ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા ઉપમસ્ટ્ર્ત રહી GST અાંતગસત પડતી મુશકેલી અાંગે મવમવધ પ્રશ્નોની રજુઆત કરેલ તેમજ 

આ પ્રશ્નોનુાં કેન્ર ર્રકારની GST કાઉન્ર્ીલમાાં રજુઆત કરવા ભારપૂવસક અનુરોધ કરેલ છે.  
 

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

ઉચ્ચતમ કે ર્માનતમ હોય તેના CGST રીફાંડ માટેના દાવા માન્ય રાખવામાાં આવતા નર્ી. HSN ડેકલેરેશન ર્મયે મનકાર્કાર મશપીંગ 

બીલમાાં A અર્વા C મુજબ 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. તેમજ મોટા મનકાર્કારોએ આના માટે કેર્ જીતીને રીફાંડ મેળવી લીધેલ છે ત્યારે નાના મનકાર્કારોને નાના રીફાંડ માટે કોટસ ફી 

પોર્ાય શકે તેમ નર્ી. તો આ અાંગે તાત્કાલીક યોગ્ય કરવુાં. 
 

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

/ રાન્ર્પોટસર GST ચુકવવા માટે જવાદાર છે. તેમના દ્ઘારા મોકલાયેલ માલ ર્ામાનની GST પેટેની રકમ તેમણે પોતે વર્ુલવાની 

અને ભરવાની હોય છે. મનકાર્કાર તરીકે રાન્ર્પોટેશન ચાજસ  પેટે ભરેલ GST નુાં રીફાંડ મેળવે છે. આવા કકસ્ટ્ર્ામાાં ર્રકારશ્રીને ટેક્ષ પેટે 

કોઈપણ પ્રકારનુાં નાણાાંકકય નુકશાન ર્તુાં ન હોવા છતાાં ઓકડટ ર્મયે આવી GST ની રકમ દાંડ ર્મહત વર્ુલવામાાં આવે છે. તો બાબતે 

તાત્કાલીક યોગ્ય કરવુાં. 
 

(૩) ર્મગ્ર GST પ્રકિયામાાં ઘણા બધા વેચનાર અને લેનાર ર્ાંકળાયેલ હોય છે. આ ર્મગ્ર પ્રકિયામાાં વચ્ચેના કોઈ તબકકે કોઈ 

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

મેળવેલ હોવા છતા તેને રીવર્સ કરવાની ફરજ પાડવામાાં આવે છે. પ્રકિયામાાં દશાસવેલ ર્દર ક્ષતીના મનવારણ અરે્ 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 અનુર્ાંધાને માનનીય મપ્રન્ર્ીપાલ ચીફ કમમશ્નરશ્રીમતી મર્મા અરોરાએ હકારાત્મક અમભગમ દાખવી 

યોગ્ય કરવા ખાત્રી આપેલ છે. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 

રાજય ર્રકાર દ્ઘારા જાહેર કરાયેલ વર્સ ર૦રર-ર૩ માટેના બજેટને રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી આવકારે છે... 
 

ગુજરાત રાજયના નાણામાંત્રીશ્રી કનુભાઈ દેર્ાઈ દ્ઘારા વર્સ ર૦રર-ર૩ માટેનુાં આશરે ર.૪૩ હજાર કરોડનુાં પ્રર્મ બજેટ રજુ કરવામાાં 

આવેલ. ગુજરાત રાજયના મવકાર્ને વધુ વેગવાંતુ બનાવવા માટે ર્રકાર દ્ઘારા રજુ કરાયેલ બજેટને રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ 

ઈન્ડસ્ટ્રી આવકારે છે.  
 

ભારત દેશ આઝાદીના ૭પ વર્સ પુણસતાની ર્ારે્ દેશ પ રીલીયન અર્સતાંત્રમાાં આગળ વધી રહયુાં છે. તેમાાં ગુજરાત રાજયએ પણ 

મવકાર્લક્ષી બજેટ આપીને ર્ુર પુરાવેલ છે. આ બજેટમાાં ગાાંધીનગરના ગીફટ ર્ીટી ખાતે દેશનુાં પ્રર્મ બુલીયન માકેટ શરૂ ર્શે, તેમજ 

મવશ્વ બેન્કની ર્હાયર્ી આશરે દશ હજાર કરોડના ખચે સ્ટ્કુલ ઓફ એકર્લન્ર્ પ્રોજેકટ હાર્ ધરાશે જે ર્ારી બાબત કહી શકાય. ખાર્ 

કરીને સ્ટ્ટાટસઅપને મદદરૂપ  સ્ટ્ટુડન્ટ સ્ટ્ટાટસઅપ એન્ડ ઈનોવેશન પોલીર્ી ર.૦ જાહેર કરેલ તેમજ ઉદ્યોગ જગતને ૭ હાજર ૩૦ કરોડનુાં 

ફાંડ ફાળવવામાાં આવેલ છે. જેર્ી ગુજરાતના તમામ નાના ઉદ્યોગકારોને ર્ારૂ એવુાં બુસ્ટ્ટ મળશે. ર્ાર્ો ર્ાર્ આ બજેટમાાં કરેલી 

જોગવાઈઓ જોતા આ બજેટ ખેડુતોને ર્હકાર મવભાગ દ્ઘારા ખેતી તેમજ પ્રાકૃમતક ખેતીમાાં ર્ારી એવી િાાંમત આવશે. આ બજેટમાાં 

આરોગ્યને પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવેલ છે અને મશક્ષણ જગતને પણ વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવેલ છે. તેમજ શહેરી મવકાર્, ગ્રામ્ય 

મવકાર્, તેમજ માગસ વાહન વ્યવાહારને ર્ારી એવી રકમ આપી ગુજરાત રાજયને માળખાકીય ર્ુમવધા ઉપલબ્ધ ર્શે અને ઉદ્યોગોને 

વેગ મળશે.  
 



આમ ગુજરાત રાજયનુાં આ બજેટ રાજયના ર્વાાંગી મવકાર્ માટે ઉદ્યોગલક્ષી, ગ્રામ્યલલક્ષી, ખેડુતલક્ષી, અને ખાર્ કરીને 

મશક્ષાણલક્ષી અને આરોગ્યલક્ષી કહી શકાય. આ બજેટર્ી ર્ાવસત્રીક સ્ટ્તરે મવકાર્ ર્શે અને દેશના અર્સતાંત્રના મવકાર્માાં પણ ર્હભાગી 

બની રહેશે. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


