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GSTના કાયદામાં ઈ-વે બીલ નું મહ વ અને તેની સમજણ
વે-બીલ એટલેકે ર તા િચ ઠી, એક એવું ડોકયુમે ટ જે ના પરથી સરકાર તથા તેમના ઓફીસર અલગ અલગ
કારના ગૂ સની હેરફેર પર નજર રાખી શકે તથા તેના થકી થતી ટે ચોરી બચાવી શકે છે . જુ ના વેટના કાયદામાં પણ
આવી ર તા િચ ઠીની જોગવાઈ હતી, પરતું તે મા રા યની બહાર જતા માલ માટેજ લાગુ પડતી હતી. હવે GST
કાયદામાં આવી જોગવાઈનો યાપ વધારવામાં આવેલો છે . વેપારી કોઇપણ તના માલનું પ રવહન કરે તેની પહેલા
આ વે-બીલ બનાવવું જ રી છે , તેથી અહ GST કાયદાના વે-બીલની જોગવાઈ અંગેની સમજ આપવામાં આવી
છે .
યારથી અમલમાં આવશે? (એ લીકેબીલીટી)
કાર

મરિજયાત રીતે અમલીકરણ ફર યાત રીતે અમલીકરણ

ગુજરાત બહાર ના વેચાણ માટે તા. ૧૬-૦૧-૨૦૧૮થી
(ઈ ટર ટેટ માલની હેરફેર માટે)

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી

ગુજરાતની અંદરના વેચાણ માટે તા. ૧૬-૦૧-૨૦૧૮થી
(ઇ ા ટેટ માલની હેરફેર માટે)

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી

વે-બીલનું ફોમ “EVB-૦૧” તરીકે ઓળખવામા આવે છે . આ ફોમ ઓનલાઈન ભરીને જનરેટ કરવાનું રહેશે.
તેને બે પાટમાં બનાવવાનું રહેશે. પાટ-A માં માલ તથા ઇ વોઇસ (બીલ) ની ણકારી આપવાની રહેશ,ે તથા પાટ-B
મા ા સપોટરની ણકારી આપવાની રહેશે.
પાટ-A કોણે ભરવું જ રી છે ?
દરેક ર ટડ યિ ત કે જે માલનું પ રવહન (હેર-ફેર) કરાવતી હોય યારે જો માલની કંમત ૫૦૦૦૦ િપયા કે તેથી
વધુ હોય તો તેને આવું પ રવહન ચાલુ કરે તેની પહેલા પાટ-A ભરવો જ રી છે . આવું પ રવહન વેચાણ માટે અથવા
તો વેચાણ િસવાય અ ય કારણોસર (જે વાકે ાંચ ા સફર, જોબ-વક, માલ પરત, માલનું ર લેસમે ટ, િવગેર)ે થતું
હોય તોપણ પાટ-A ભરવું જ રી છે . સામા ય રીતે ખરીદનાર અથવા વેચનાર, કોઈ એક યિ તએ વે-બીલ બનાવવાનું
રહે છે .પરંતુ જો ર ટડ યિ ત અન-ર ટડ પાસેથી ખરીદી કરે તો વે-બીલ બનવાની જવાબદારી ખરીદી કરનાર
ર ટડ યિ તની થાય છે .
દા.ત.
૧.) જયારે ભુજનો ર ટડ વેપારી ગાંધીધામના ર ટડ વેપારીને માલનું વેચાણ કરે છે અને માલનું પ રવહન ભુજનો
વેપારી કરતો હોય યારે ભુજના વેપારીએ (વેચનારે) વે-બીલ બનાવાવનું રહેશે.
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૨.) જો ઉપરના ઉદાહરણમાં ગાંધીધામનો વેપારી માલનું પ રવહન કરાવતો હોય તો ગાંધીધામના વેપારીની
(ખરીદનારની) વે-બીલ બનાવવાની જવાબદારી થાય છે .
૩.) જયારે ભુજનો અનર ટડ વેપારી ગાંધીધામના ર ટડ વેપારીને માલનું વેચાણ કરે છે અને માલનું પ રવહન
ભુજનો વેપારી કરતો હોય તોપણ ગાંધીધામના વેપારીની (ખરીદનારની) વે-બીલ બનાવવાની જવાબદારી થાય છે .
અહી એ વાતની ખાસ યાન રાખવા જે વી છે કે આ વે-બીલ પાટ-A મા વેચાણ માટે જ નથી, તેના િસવાયના
તમામ પ રવહનને આવરી લેવામાં આવેલા છે , જે મકે ાંચ ા સફર, જોબ-વક, માલ પરત, માલનું ર લેસમે ટ િવગેરે.
પાટ-B યારે બનાવવાનું થાય છે ? (જુ ઓ કો ક)
મ
1
2
3
4
5

પ રવહનનું મા યમ
જયારે માલ કોઈ

તે પ રવહન કરનું હોય

જયારે માલ રે વે વારા પ રવહન થતો હોય
જયારે માલ વાયુસવ
ે ા વારા પ રવહન થતો
હોય
જયારે માલ જહાજ વારા પ રવહન થતો
હોય
જયારે મ 1 થી 4ની પ ધિતઓ વારા
માલસામાનનું પ રવહન ન થયેલ હોય અને
માલસામાન ા સપોટરને આપવામાં આવેલ
હોય.

પાટ-B ફર યાત કે
મરિજયાત?
પાટ-B મરિજયાત

પાટ-B ફર યાત

- અહી ઉપરના કો ક મુજબ, મા પાટ-Bની જ માફી આપવામાં આવી છે , પાટ-A બનાવવું ફર યા છે .
- જો માલસામાનની કીમત ૫૦૦૦૦ થી ઓછી હોય, તોપણ તમે મરિજયાત રીતે વે-બીલ બનાવી શકો છો.
- તમારા ધંધાના થળથી ા સપોટરના થળ સુધીનું અંતર ૧૦ કી.મી. થી ઓછુ હોય તો તે પ રવહન માટે વેબીલ બનાવવું જ રી નથી, પરંતુ ા સપોટરના થળથી આગળના ા સપોટ માટે વે-બીલ જ રી છે .
- જયારે ઓનલાઈન ઈ વે-બીલ જનરેટ કરવામાં આવશે યારે એક યુિનક નંબર આપવામાં આવશે.
- જયારે પ રવહનનું મા યમ બદલાતું હોય યારે નવું વે-બીલ બનવાનું રહેશે. દા.ત. જયારે ા સપોટર એક
મા યમ (રે વે) માંથી બી મા યમ (ટે પો) માં માલ િશ ટ કરે યારે તે ા સપોટરને નવું વે-બીલ બનવાનું
રહેશે.
- જયારે એક વાહનમાં ા સપોટર એકથી વધારે યિ તના માલસામાન ની હેરફેર કરે યારે તેને બધા સામાન
માટે એક સંયુ ત વે-બીલ બનવાનું રહેશે.
- જો આવું વે-બીલ ઓનલાઈન જનરેટ કયા બાદ કોઈ કારણોસર પ રવહન ન થાય તો આવું વે-બીલ ૨૪ કલાક
કે સલમાં કરવાનું રહેશે, ૨૪ કલાક બાદ કે સલ થઇ શ શે નિહ.
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વે-બીલ ઓનલાઈન બના યા બાદ તેની મુદત (વેલીડીટી)
-

થમ ૧૦૦ કી.મી. ના અંતર સુધી ના પ રવહન માટે બનાવેલા વે-બીલ ની મુદત ૧ દવસની રહેશે.

- તેના પછીના દરેક ૧૦૦ કી.મી. માટે મુદત ૧ દવસ વધતી જશે.
- જો કોઈ કારણોસર આ મુદતમાં પ રવહન ના કરી શકાય તો વે-બીલ ફરીથી બનવાનું રહેશે.
વે-બીલની જોગવાઈ માંથી મુિ ત
- એક યાદી આપવામાં આવેલી છે , એ યાદીમાં મોટા ભાગના એ પટેડ ગુ સનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
તે યાદીમાં આવતી વ તુઓને ઈ વે-બીલની જોગવાઈમાંથી મુિ ત આપવામાં આવેલ છે .
- જયારે માલસામાનને નોન-મોનેટરાઈ ડ વાહનમાં પ રવહન કરવામાં આવે (જે મકે હાથલારી, ઘોડાગાડી
િવગેરે)
- જયારે પસનલ યુઝ માટે માલસામાનની હેરફેર કરવામાં આવે.
-

વેલરી,

વેલરી આ ટકલ, ેશીયશ ટોન િવગેરેની હેરફેર.

યારે માલસામાનને પોટ, એરપોટ, એર કાગ કો લે િવગેરેમાંથી ઇનલે ડ ક ટમ ડીપો સુધી લાવવામાં
આવે.

વાહનચાલકે નીચેના ડો યુમે સ સાથે રાખવા જ રી છે
- માલનું બીલ / ડલીવરી ચલન / બીલ ઓફ સ લાય.
- ઈ વે-બીલની કોપી અથવા ઈ વે-બીલ નંબર.
જુ ના વેટના કાયદામાં મા રા યની બહાર માલ નીકાળતી વખતે ચેકપો ટ પર વે-બીલ ચકાસવાની
પ ધિત હતી, પરંતુ GST ના કાયદા મુજબ હવે ચેકપો ટ નાબુદ કરવામાં આવી છે . હવે ર તાપર કોઇપણ
જ યાએ વાહન ચેક કરવાની જોગવાઈ આવી ગયેલી છે , તથા રા યની અંદર પણ માલસામાન વેચતી વખતે
ઈ વે-બીલ બનાવવાની જોગવાઈ આવી ગઈ છે . જે થી ઈ વે-બીલ નો યાપ ઘણો વધી ગયો છે . આવા ઈ વેબીલ વગર પ રવહન થતા માલસામાન જ ત કરવાની તથા પેન ટીની જોગવાઈ રહેલી છે . દરેક વેપારીએ આ
જોગવાઈઓ સમ તથા તેનું ભંગ ના થાય તેનો કાળ લેવી જોઈએ.

