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GST ની સરળ ભાષામાાં સમજુતી (by CA. Deep Koradia) 

પ્રાથમિક સિજ: 
- GST લગાવતી વખત ે- PLACE (કય ું સ્થળ), VALUE (કઈ કીિત), RATE (કયા દરથી) અને TIME (કયા સિય)ે – આ બાબતો િહત્વની છે   
- PLACE (કઈ જગ્યાએ સપ્લાય કય ું):  - જો ગ જરાતિાું (પોતાના જ રાજ્યિાું) જ સપ્લાય થય ું હોય તો SGST+CGST લાગશ.ે 

જો ગ જરાતની (રાજ્યની) બહાર સપ્લાય થય ું હોય તો IGST લાગશ.ે 
- VALUE (કઈ કીિત પર ટેક્ષ લગાવવો?): સાિાન્ય રીતે “ટ્રાન્ેકશન વલે્ય ” પર ટેક્ષ લગાવવો. એટલ ેકે બીલની કીિત પર ટેક્ષ લગાવવો, 

પરુંત   જો રીલટેેડ પાટી, બ્રાન્ચ ટ્રાન્સફર કે એજન્ટન ેટ્રાન્સ્ફર કરેલ ું હોયતો તનેા િાટે વલે્ય એશન ર લ્સ પ્રિાણ ેકીિત નક્કી થશ.ે 
- જો તિ ેગ્રાહક પાસથેી લટે ફી / વ્યાજ કે પનેલ્ટી લગાવલે હશ ેતો તનેા પર પણ GST લાગશ.ે જયારે તિ ેલટે ફી / વ્યાજ કે પનેલ્ટી િળેવશો 

ત ેસિયે તનેા પર GST ભરવાનો રહશે.ે 
- RATE (કયો રેટ લગાવવો?): રેટ નક્કી કરવા િાટે સૌપ્રથિ તિારા ગ ડ્સ કે સમવિસીસનો HSN કોડ / SAC કોડ નક્કી કરવાનો રહશે ેત્યારબાદ 

ત ેકોડ પરથી રેટના શડેય લ મ જબ રેટ નક્કી થશ.ે 
- TIME (કયા સિય ેટેક્ષ ભરવો?): એડવાન્સ રીસીપ્ટ / ટેક્ષ ઇન્વોઇસ – આ બુંન ેિાુંથી ે પહલેા થય ું હોય તે ટાઇિ પર ટેક્ષ ભરવાનો રહેશ.ે જો 

ટેક્ષ ઇન્વોઇસ સિયસર બનાવલે ું ના હોય તો ગ ડ્સ જયારે ધુંધાકીય જગ્યાએથી બહાર જશ ે/ ગ ડ્સ ડીલીવર થશ ેત ેસિય ેટેક્ષ ભરવાનો રહશે.ે 
 

ખરીદી પર ટેક્ષ ભરવાની જોગવાઈ (Reverse Charge Mechanism) 
- કોઈ સ્પસેીફાઈડ ગ ડ્સ કે સમવિસ (ેિકે – ગ ડ ટ્રાન્સપોટટ એેન્સી સમવિસ) લીધલે હોય તો ત ેગ ડ્સ કે સમવિસ પર ખરીદનારે પહલેા ટેક્ષ ભરવાનો 

રહશે ેઅન ેત ેટેક્ષ ભયાટ બાદ તનેી કે્રડીટ િજરે િળશ.ે 
- અનરજીસ્ટરડ (unregistered) વ્યક્તત પાસથેી ખરીદી કરેલી હોય તો તનેા પર ખરીદનારએ પહલેા ટેક્ષ ભરવાનો રહશે ેઅન ેત ેટેક્ષ ભયાટ બાદ 

તનેી કે્રડીટ િજરે િળશ.ે 
- જો એક દદવસ િાું ગ જરાત િાથી આવી અનરજીસ્ટરડ પાસેથી કરેલી ટોટલ ખરીદી ૫૦૦૦ રૂ. થી ઓછી હશ ેતો રીવેસટ ચાર્જ લાગ  પડશ ેનદહ. 

જો આ રકિ ૫૦૦૦ રૂ. થી વધી જાય તો ટોટલ રકિ પર રીવેસટ ચાર્જ લાગશ.ે 
- કોમ્પોજીસન સપ્લાયરે પણ ઉપર જણાવલે ખરીદી િાટે ટેક્ષ ભરવાનો રહશે.ે ટેક્ષ ભયાટ બાદ તેની કે્રડીટ િળશ ેનદહ. 
- જયારે ખરીદી પર ટેક્ષ ભરવાનો આવ ેત્યારે તને  ું ટેક્ષ ઇન્વોઇસ પણ ખરીદનારે જ બનાવવાન ું રહશે.ે 

 

રજીસ્ટે્રશન 

- ૨૦ લાખથી વધારે ટનટઓવર થાય ત્યારે રજીસ્ટે્રશન લવેાન ું રહશે.ે 
- ે રાજ્યિાુંથી ટેક્ષબેલ સપ્લાય કરેલ હોય ત ેદરેક રાજ્યિાું રજીસ્ટે્રશન લવેાન ું રહશે.ે 
- િાત્ર અન ેિાત્ર સુંપ ણટ એક્ષમે્ટ ગ ડ્સ અથવા સમવિસન ું જ સપ્લાય કરતા હો તો રજીસ્ટે્રશન લવે ું જરૂરી નથી. 
- જો તિ ે“એગ્રીકલ્ચદરસ્ટ” તરીકે સપ્લાય કરેલ હોય તો રજીસ્ટે્રશન લેવ ું જરૂરી નથી. 
- ૨૦ લાખન ું એક્ષમે્ટેડ ગ ડ્સન ું વચેાણ કરેલ હોય અને ૧ રૂ.ન ું પણ ટેક્ષબેલ ગ ડ્સન ું વચેાણ કરેલ હોય તો રજીસ્ટે્રશન લવે ું ફરજીયાત છે. 
- જો સતત ૬ િાસ સ ધી રીટનટ ન ભરેલ હોય તો રજીસ્ટે્રશન કેન્સલ કરવાિાું આવશ.ે [કોમ્પોઝીશન િાટે ૯ િાસ] 

- ધુંધાના મ ખ્ય સ્થાન ેતથા દરેક બીજા એદડશનલ સ્થાન ે“રજીસ્ટે્રશન સટીફીકેટ” દેખાય એ રીત ેલગાવવાન ું રહશે.ે 
- GST નુંબર ધુંધાના સ્થાનનાું નાિ બોડટ પર લખવાન ું રહશે.ે 
- િાઈગ્રેશન કયાટ બાદ હજ  એક વાર ફોિટ REG26િાું મવગતો આપવાની રહશે.ે પછી ફાઈનલ સટીફીકેટ િળશ.ે 
  

ફરજીયાત રજીસ્ટ્રેશન (ટનટઓવર ૨૦ લાખથી ઓછું હોય તો પણ) 
- પોતાના રાજ્યની બહાર વેચાણ કર્ુું હોય 

- “કેઝ્યઅુલ પસસન” તરીકે રજીસ્ટ્ટરડ થયા હોય. 
- જો તમે સ્ટ્પેસીફાઇડ ગડુ્સ કે સર્વિસ લીધેલ હોય કે તેના પર તમને “રીવસસ ચાર્જ મેકેનીઝ્મ” પ્રમાણે ટેક્ષ ભરવાનો થતો હોય. 
- જો તમે એજન્ટ તરીકે સપ્લાય કરતા હો. 
- જો તમે કોઈ ઈ-કોમસસ પ્લેટફોમસ પર સપ્લાય કરતા હો (જેમ કે ફ્લીપકાટસ ,  એમેઝ્ોન  
આવા લોકોન ેરજીસ્ટે્રશન લવે ું ફરજીયાત છે. ૨૦ લાખની લલમિટનો બનેીદફટ િળવા પાત્ર નથી. 

 

કોમ્પોઝીશન સ્કીિ 

- ેન ું ટનટઓવર FY 2016-17 િાું 75 લાખથી ઓછું હશે તથા તવાટર-1 FY-17-18 િાું 75 લાખને ક્રોસ નહી કરેલ હોય તે આ સ્કીિનો લાભ લઇ 
શકશ.ે 
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- કોમ્પોઝીશનના દર:- 
o 1% ટે્રડર િાટે 

o 2% ઉત્પાદન કરનાર િાટે 

o 5% રેસ્ટોરન્ટ / કેટરસટ િાટે  
 

કોમ્પોઝીસન સ્કીિ િાટે ધ્યાન રાખવાની બાબતો: 
- રેસ્ટોરન્ટ અન ેકેટદરિંગ મસવાયના કોઇપણ સમવિસ પ્રોવાઈડર ન ેઆ સ્કીિનો લાભ િળશ ેનદહ. 
- રાજ્યની બહાર (ગ જરાતની બહાર) વચેાણ કરનારન ેઆ સ્કીિનો લાભ િળશ ેનદહ. 
- ૩૦ જ ન ૨૦૧૭ ના સ્ટોકિાું ગ જરાત બહારથી લીધેલ વસ્ત   પડી હશે તો લાભ િળશ ેનદહ. 
- ૩૦ જ ન ૨૦૧૭ ના સ્ટોકિાું કોઇપણ વસ્ત   અનરજીસ્ટડટ ડીલર પાસથેી લીધલે હશ ેતો તેના પર પહલેા GST ભરવાનો રહશે ેપછી સ્કીિનો લાભ 

લઇ શકાશ.ે 
- કોમ્પોઝીશન સ્કીિનો લાભ લેતા વપેારીન ેવચેાણ કરતી વખત ે“BILL OF SUPPLY” (બીલ ઓફ સપ્લાય) આપવાન ું રહશે.ે 
- “BILL OF SUPPLY” (બીલ ઓફ સપ્લાય) પર “Composition taxable person, not eligible to collect tax on supllies” લખવાન ું રહશે.ે 
- ધુંધાના સ્થળના નાિ બોડટિાું “Composition Taxable Preson” લખવાન ું રહશે.ે 
- કોમ્પોઝીસન ટેક્ષબેલ વ્યક્તત જો સ્પસેીફાઈડ ગ ડ્સ કે સમવિસીસ લેશે અથવા અનરજીસ્ટડટ પાસેથી ખરીદી કરશ ેતો તેના પર પ રા રેટથી GST 

ભરવાનો રહશે ેઅન ેતનેી કે્રડીટ (ટેક્ષ) િજરે િળશ ેનદહ. 
- ઉપર જણાવલે દર બધા જ વચેાણ એટલકેે એક્ષમે્ડ વચેાણ પર પણ ભરવાનો રહશે.ે 
- ત્રીિાસીક રીટનટ ભરવાન ું રહશે.ે 
- વચેાણની ડીટેઇલન ું ટોટલ તથા તેના પર ઉપર જણાવલે દરનો ટેક્ષ રીટનટિાું જણાવવાન ું રહશે.ે 
- ખરીદી એક-એક બીલ વાઈઝ દેખાડવાની રહશે.ે 
 

ઈનપટુ ટેક્ષ કે્રડીટ (ITC  (ખરીદી પર ભરેલ ટેક્ષ મજરે લેવા બાબતે ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબતો  
- નીચ ેમ જબની શરતો પરૂી થશે પછી જ ખરીદી પરનો ટેક્ષ િજરે િળશ.ે 

1)  ખરીદીન ું ઇન્વોઇસ આવી ગયલે હોય 

2) ગ ડ્સ / સમવિસીસ િળી ગયલે હોય 

3) ેના પાસેથી ખરીદી કરેલ હોય તેણ ેટેક્ષ ચકૂવી દીધલે હોય 

4) રીટનટ ભરેલ ું હોય 

- જો ગ ડ્સ લોટિાું આવતો હોય તો જયારે છેલ્લો લોટ આવ ેત્યારે કે્રડીટ િળશ.ે 
- ખરીદી કરેલ વસ્ત  ન ું પિેને્ટ 180 દદવસિાું ન કરેલ હોય તો તેની કે્રડીટ રીવસટ કરવી પડશ.ે 
- પછી જયારે પેિને્ટ કરશો ત્યારે કે્રડીટ િળશ.ે 
- કોઈ કેમપટલ ગ ડ્સ લીધલે ું હોય તો તનેી કે્રડીટ તો જ િળશ ેજો તે કે્રડીટ પર ઘસારાનો લાભ ન લીધલે હોય. 

 

GST માાં સરળતાથી માઈગે્રટ થવા માટે ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબતો: 
- તિારો 31/3/17 તથા 30/6/17 નો સ્ટોક લઇ લો. 
- 30/6/17 ના સ્ટોકન ેQty wise િઈેનટેન કરવાનો છે તો તને  ું પત્રક તયૈાર કરી દો અથવા કોમ્પ્ય ટરિાું નાખી દો. 
- જો તિ ેસ્ટોક પરની કે્રડીટ GSTિાું િજરે લવેા િાુંગતા હોવ તો નીચે મ જબના ફોિટેિાું સ્ટોક લવેો જરૂરી છે. 

 
 

- તિારા દરેક સપ્લાયર પાસથેી સ્ટેટિને્ટ િળેવી તને ેતિારા ચોપડા જોડે િળેવો. 
- 1-4-2015 થી 30-6-2017 સ ધીના કોઇપણ C ફોિટ / H ફોિટ / I ફોિટ િેળવવાના બાકી હોય તો તે િળેવો. 
- જો કોઈ પણ  C ફોિટ / H ફોિટ / I ફોિટ ની સાિ ેવચેાણ કરેલ હોય અન ેત ેફોિટ િળેવલે ન હોય તો તનેી કે્રડીટ રીવસટ કરવાની રહશે.ે 
- 3૦-6-2017 નો ે સ્ટોક લીધલે છે તનેા બીલની ફાઈલ અલગ બનાવી અન ેજો તે ખરીદી 1 વર્ટથી જૂની હોય તો તેની કે્રડીટ િળવા પાત્ર નથી. 
- તિારો GST નુંબર દરેક સપ્લાયરન ેિોકલો ેથી 1-જ લાઈ-૧૭ થી તિાિ ખરીદી પરના બીલની કે્રડીટ તિ ેલઇ શકો. 
- તિારા દરેક સપ્લાયસટનો તથા રજીસ્ટરડ ગ્રાહકનો GST નુંબર િળેવો 
- તિ ેે વસ્ત  નો ધુંધો કરો છો ત ેદરેક વસ્ત  નો HSN/SAC કોડન ું લીસ્ટ બનાવો અન ેફાઈનલ રજીસ્ટે્રશનિાું તને ેએડ કરો. 
- જો કોઈ સ્ટોક જોબવકટ પર િોકલાવલે હોય અન ે30-જ ન-૨૦૧૭ના તિારા સ્ટોકિાું ન હોય તો તને  ું લીસ્ટ બનાવો. 
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ઇન્વોઇસ અને એકાઉન્ટીગ 

 

List of invoices/ related documents to be maintained 

Section Invoice Rule List of Invoices Given by 
Assessee (Serially numbered) 

Purpose Effect to be given IN 

31(3)(a
) 

1 Revised Tax Invoice - િાત્ર નવ ું રજીસ્ટે્રશન લેતી વખતે, રજીસ્ટે્રશન િાટે 
અરજી કરો અને રજીસ્ટે્રશન િળે ત્યા સ ધી  

Output tax liability 

31(1) 1 Tax invoice -દરેક ટેક્ષેબલ સપ્લાય િાટે Output tax liability 

31(3)(f) 1 Tax invoice (for RCM) -ખરીદી પર ટેક્ષ ભરવાનો થાય ત્યારે Cash ledger and ITC 

31(3)(c
) 

4 Bill of Supply -એક્ષિટેડ વસ્ત   ન ું વેચાણ િાટે  
-કોમ્પોઝીસન િાટે  

Output tax liability 

34 8 Debit Note / supplementary 
invoice 

-બીલ ની રકિ િા વધારો કરવા િાટે Output tax liability 

34 8 Credit Note -ગડૂ્સ પાછ આવે અથવા રકિ િાું ઘટાડો થાય ત્યારે ITC 

31(3)(g
) 

7 Payment Voucher ખરીદી પર ટેક્ષ ભરવાનો થાય ત્યારે તેન ું પેિેન્ટ 
કરતી વખતે 

ITC 

31(3)(d
) 

5 Receipt Voucher એડવાન્સ પેિેન્ટ લેતી વખતે Output tax liability 

31(3)(E
) 

6 Refund Voucher એડવાન્સ પેિેન્ટ પાછ આપતી વખતે ITC 

143,19 10 Delivery Challan -જોબવકટ પર િોકલતી વખતે 

-ગડૂ્સ ઓન એપ્ર વલ િોકલતી વખતે 

No effect in Tax 

  E Way bill 
rules 

E Way bill ૫૦૦૦૦ થી વધારે વેલ્ય  ન ું ગડૂ્સ ટ્રાન્સપોટટ કરતી 
વખતે 

No effect in Tax 

 
 

- ૨૦૦ રૂ. સ ધીના વેચાણ સ ધી બીલ બનાવવ ું ફરજીયાત નથી. આખા દદવસના અંતે ટોટલ સલે્સન ું એક બીલ બનાવી શકાશ ેપરુંત   જો ખરીદનાર 
બીલ િાુંગે તો આપવ ું ફરજીયાત છે. 

- ગ ડ્સ વચેાણિાું ટેક્ષ ઇન્વોઇસ ૩ કોપીિાું બનશ.ે 
- સમવિસીસ િાટે 2 કોપીિાું બનશ.ે 
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Returns: 
 

Section Return 
Form 

What to file? By Whom? By When? Restriction Penalty 

37 GSTR1 Details of outwards supplies Registered Taxable 
Supplier 

10th of next 
month 

Cant be filled 
bet. 11th to 
15th 

100 Rs per 
day, Max 5K 

38 GSTR2A Details of Inward Supply provided 
by supplier will be made available 

Registered Taxable 
Recipient 

11th to 15th of 
next month 

- - 

38 GSTR2 Details furnished in GSTR2A need 
to be verify, validate, modify, 
delete or new entry need to be 
uploaded 

Registered Taxable 
Recipient 

11th to 15th of 
next month 

- 100 Rs per 
day, Max 5K 

37 GSTR1A Details modified by recipient will 
be available to supplier  

Registered Taxable 
Supplier 

15th to 17th of 
next month 

  100 Rs per 
day, Max 5K 

39 GSTR3 monthly return on the basis of 
final details of GSTR1 & 2 along 
with payment of tax 

Registered Taxable 
Supplier 

by 20th of next 
month 

- 100 Rs per 
day, Max 5K 

39 GSTR4 Qtrly return for composite 
supplier 

Composition 
Supplier 

by 18th of 
succeeding month 
of Qtr 

- 100 Rs per 
day, Max 5K 

44 GSTR9 Annual return Registered Taxable 
Supplier / 
Composition 
Supplier 

by 31st dec of 
next year 

- 100 Rs per 
day, 0.25% 
of Turnover 
Max 

 
 Sales details need to be provided in Return 
- Invoice wise details of all B2B Supplies [Interstate and Intrastate] 
- Invoice wise details of B2C interstate supplies of which invoice value is > 250000 
- Consolidated details B2C intrastate – Bifurcated rate-wise 
- Consolidated details of B2C Interstate – Bifurcated State-wise, rate-wise 
- Debit credit notes 
 Purchase Details invoice wise, including invoices made under RCM 
 Sales & Purchase details need to be provided in return by Composition Supplier 
- Consolidated details of Sales 
- Invoice-wise, State-Wise purchase details, including invoice made under RCM 
 Tax Payment Date = Return Filling Date 

 


