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વેરા સમાધાન યોજના-૨૦૧૯ અંતર્ગત FAQ 

અનકુ્રમણિકા 

અ.ન.ં  વવર્ત  પાન ન.ં  
૧ સમાધાન યોજનાની અરજી અંર્ે ૨ 

૨ સમાધાન યોજનાનો લાભ મેળવવાની પાત્રતા ૭ 

૩ વનયવમત વપેારીને સમાધાન યોજના હઠેળ મળવાપાત્ર 
લાભ 

૧૨ 

૪ ટનગઓવરમા ંવધારો કરેલ હોય તેવા અન્ વેષણનિના ંકેસો 
તથા યોજના અન્ વયે તેઓને મળવાપાત્ર લાભ 

૧૬ 

૫ સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરતા ં વપેારીઓના ં કેસમા ં
મળવાપાત્ર લાભ 

૨૧ 

૬ ફકત વ્યાજ કે દંડના ં આદેશ થયેલ હોય તેવા 
વપેારીઓના ંકેસમા ંમળવાપાત્ર લાભ 

૨૩ 

૭ મોટર સ્પીરીટ ટેક્ષેશન એકટ, સરુ્રકેન પરચેકઝ ટેકસ 
એકટ તથા એન્રી ટેક્ષના ં વપેારીઓના ં કેસમા ં
મળવાપાત્ર લાભ 

૨૬ 

૮ કેન્દ્ન્િય વચેાિવરેા કાયદા વસવાયની પેન્ડીંર્ અપીલના ં
કેસમા ં મળવાપાત્ર લાભ 

૨૮ 

૯ કેન્દ્ન્િય વચેાિવરેા કાયદાની પેન્ડીંર્ અપીલના ં 
કેસમા ં મળવાપાત્ર લાભ 

૩૩ 

૧૦ ખાતા દ્વારા કરવામા ં આવલે અપીલના ં કેસમા ં 
મળવાપાત્ર લાભ 

૩૮ 

૧૧ અન્ય બાબતો ૪૦ 
 

નોંધ – આ FAQs તા. ૦૬.૧૨.૨૦૧૯ ના ંરોજની વેરા સમાધાન યોજના-૨૦૧૯ ની સરળ સમજૂતી માટે છે. 
કોઇ જોર્વાઇના ંઅથગઘટન માટે વેરા સમાધાન યોજનાની જોર્વાઇ અનસુાર વનિગય કરવાનો રહશેે.  
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૧. સમાધાન યોજનાની અરજી અંરે્  

પ્રશ્ન-૧.૧ વેરા સમાધાન યોજના ૨૦૧૯ મા ંક્યા કાયદાઓ હઠેળની બાકી વસલુાતના સમાધાન માટે 
અરજી કરી શકાય છે ?  

જવાબ  નીચે મજુબના છ કાયદાઓ અન્વયે ઉપસ્સ્થત થયેલ એક કે વધ ુવષણનોની બાકી વસલુાત 
માટે આ સમાધાન યોજના હઠેળ અરજી કરીને લાભ લઇ શકાશે.  

(૧) ગજુરાત વેચાિવેરા કાયદો, ૧૯૬૯ 

(૨) ગજુરાત મલૂ્યવવધિત વેરા અવધવનયમ, ૨૦૦૩ 

(૩) ધી મુબંઇ સેલ્સ ઓફ મોટર સ્પીરીટ ટેકે્ષશન એકટ, ૧૯૫૮ 

(૪) ગજુરાત પરચેઝ ટેક્ષ ઓન સરુ્રકેન એકટ, ૧૯૮૯ 

(૫) કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદો, ૧૯૫૬ 

(૬) ધી ગજુરાત ટેક્ષ ઓન એન્રી ઓફ સ્પેસીફાઇડ ગડુસ ઇનટુ લોકલ એરીયાઝ એકટ, 

૨૦૦૧ 

પ્રશ્ન ૧.૨ સમાધાન યોજના હઠેળ લાભ લેવા માટે બાકી મારં્િાની કોઇ મયાગદા નકકી થયેલ છે કે 
કેમ ?  

જવાબ  ઉપરના ં૬ કાયદાના ંકુલ મારં્િા પૈકી અરજીની તારીખે બાકી વસલુાત રુ. ૧૦૦ કરોડથી 
ઓછી હોય તેવા વેપારીઓ જ સમાધાન યોજના હઠેળ લાભ મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૧.૩  જો કોઇ વેપારીના ં કેસમા ં ઉપરોકત કાયદાઓની કુલ બાકી વસલુાત રુ. ૧૦૦ કરોડથી 
વધારે હોય પરંત ુ કોઇ એક વષણનગમા ં બાકી વસલુાત રુ. ૩ કરોડ હોય તો વેપારી રુ. ૩ 
કરોડની બાકી વસલુાત માટે લાભ લઇ શકશે ?  

જવાબ  ના. કારિ કે લાભ મેળવવા માટેની પાત્રતા ઉપરોકત તમામ કાયદાઓની કુલ બાકી 
વસલુાત ધ્યાને લઇને નકકી કરવાની છે.  

પ્રશ્ન ૧.૪  સમાવવષ્ટ કાયદાઓ અન્વયે કયા કયા પ્રકારની વસલુાતનો સમાવેશ સમાધાન યોજનામા ં
થયેલ છે ?   

જવાબ  ૧) ઉકત ૬ કાયદા અન્વયે કરવામા ંઆવેલ આકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ 
આદેશ અન્વયે બાકી હોય તેવી વસલુાત માટે સમાધાન યોજનામા ંલાભ મેળવી શકાય 
છે.  

 ર) જે કેસમા ંઆકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસની કાયગવાહી બાકી હોય તેવા કેસોમા ં
પિ વેપારી સ્વમેળે અરજી કરીને પિ સમાધાન યોજનામા ંલાભ મેળવી શકાય છે.   
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 ૩) અપીલ કાયગવાહી ચાલ ુહોય તેવા વેપારીઓ પિ અમકુ શરતોને આધીન લાભ લઇ 
શકશે.  (વધ ુવવર્તો માટે અપીલ અંરે્ના ંFAQ જોવા વવનતંી)  

પ્રશ્ન ૧.૫  સમાધાન યોજના હઠેળ અરજી કઇ તારીખ સધુીમા ંકરવાની છે ?  

જવાબ  સમાધાન યોજના હઠેળ અરજી તા. ૧૦.૦૧.૨૦૨૦ સધુીમા ંકરવાની રહ ેછે.  
પ્રશ્ન ૧.૬  સમાધાન યોજનાની અરજી કઇ રીતે કરવાની છે ?  

જવાબ  સમાધાન યોજના હઠેળની અરજી તા. ૧૦.૦૧.૨૦૨૦ સધુીમા ં ખાતાની વેબસાઇટ 
www.commercialtax.gujarat.gov.inઉપર ઓનલાઇન કરવાની રહશેે. અપીલ અંરે્ના ં
કેસોની અરજીની પ્રક્રક્રયા અલાયદી રીતે પિ કરવાની રહ ેછે.  

પ્રશ્ન ૧.૭ વેપારીએ ઓનલાઇન અરજી કયાગ બાદ ઘટક કચેરીમા ંફરીથી અરજી કરવાની છે ?  

જવાબ  ના. વેપારીએ ફરીથી અરજી કરવાની નથી. પરંત ુઓનલાઇન જે અરજી કરેલ છે તેની 
વપ્રન્ટ આઉટ સાથે જરુરી દસ્તાવેજો જેવા કે આદેશો / ડીમાન્ડ નોટીસ તથા ભરેલ 
ચલિોની નકલ સાથે સબંવંધત ઘટક કચેરીમા ંરજુ કરવાની છે.  

પ્રશ્ન ૧.૮  ઘટક કચેરીમા ંઉકત વવર્તો રજુ કરવાની સમયમયાગદા કઇ છે ?  

જવાબ  ઉકત વવર્તો ઘટક કચેરીમા ંરજુ કરવાની સમયમયાગદા તા. ૧૮.૦૧.૨૦૨૦ છે.  
પ્રશ્ ન ૧.૯ સમાધાન યોજનાની અરજી કયા સમય સધુીના ંવ્ યવહારો માટે કરી શકાય    
જવાબ  સમાધાન યોજનાની અરજી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ સધુીના ંવ્ યવહારો માટે કરી શકાય.  
પ્રશ્ ન ૧.૧૦ રાન-૧ ના ંફોમગમા ં વેરાશાખ જી.એસ.ટી. કાયદામા ં કેરી ફોરવડગ કરેલ હોય તો પિ તા. 

૩૦-૦૬-૨૦૧૭ સધુીના ંવ્ યવહારો માટે લાભ લઇ શકાય    
જવાબ  હા. જો કોઇ વેપારીએ અર્ાઉના ં કાયદા હઠેળની વેરાશાખને જી.એસ.ટી. કાયદા હઠેળ 

રાન-૧ ફોમગમા ં કેરી ફોરવડગ કરેલ હોય તો આવા કેસમા ંપિ તા. ૩૦.૦૬.૨૦૧૭ સધુીના ં
વ્ યવહારો માટે લાભ લઇ શકાય છે.  

પ્રશ્ ન ૧.૧૧ જો કોઇ આકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલનો આદેશ યોજનાના ંસમયર્ાળા  
દરમ્ યાન કરવામા ંઆવે તો તેમા ંપિ લાભ મળી શકે    

જવાબ  હા, આવા કેસમા ં પિ લાભ મળી શકે. પરંત ુ તા. ૧૦-૦૧-૨૦૨૦ પહલેા આદેશ થયેલ 
હોવો જોઇએ તથા આ આદેશ તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ સધુીના ંવયહવારો માટે હોવો જોઇએ. 
આ કેસમા ંપિ અરજી તા. ૧૦-૦૧-૨૦૨૦ સધુીમા ંજ કરી શકાય.  

પ્રશ્ન ૧.૧૨ ઉકત ૬ કાયદાની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો યોજના હઠેળ અરજી થઇ શકે ?  

જવાબ  હા. ઉકત ૬ કાયદાની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો પિ યોજના હઠેળ શરતોને આધીન લાભ 
લઇ શકાય.  

http://www.commercialtax.gujarat.gov.in/
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પ્રશ્ન ૧.૧૩ અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો યોજનાનો લાભ લેવાની શરતો શુ ંછે ?  

જવાબ  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ વસવાયની જો અપીલ કાયગવાહી ચાલ ુહોય તો 
તેવી અપીલમા ંકોઇ એક કે એકથી વધ ુમદુાઓ પરત ખેંચીને લાભ લઇ શકાય છે.  

પ્રશ્ન ૧.૧૪ કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ વસવાયની જો અપીલ કાયગવાહી ચાલ ુહોય તો 
તેવી અપીલમા ંકોઇ એક કે એકથી વધ ુમદુાઓ પરત ખેંચીને કઇ રીતે લાભ લઇ શકાય?  

જવાબ  આવા કેસમા ં પરત ખેંચેલ મદુા કે મદુાઓ માટે મળૂ આદેશ મજુબનો વેરો ભરીને 
યોજનાનો લાભ લઇ શકાય છે.  

પ્રશ્ન ૧.૧૫ કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદાની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો તેમા ંયોજનાનો લાભ મળી શકે ?  

જવાબ  હા. કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદાની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો તેમા ંપિ યોજનાનો લાભ મળી 
શકે છે.  

પ્રશ્ન ૧.૧૬ કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદાની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો તેમા ં યોજનાનો લાભ કઇ રીતે 
મળી શકે ? 

જવાબ  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદાની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો તેવા ક્રકસ્સાઓમા ંપિ આ યોજના 
હઠેળ લાભ લઇ શકાય છે. આ માટેની પ્રક્રક્રયા યોજનામા ં અલાયદી રીતે દશાગવવામા ં
આવેલ છે. (વધ ુવવર્તો માટે અપીલ અંરે્ના ંFAQ જોવા વવનતંી)  

પ્રશ્ન ૧.૧૭ કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદાની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય અને તેમા ંધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ં
પિ મદુાઓ હોય તો યોજનાનો લાભ કઇ રીતે મળી શકે ? 

જવાબ  વેપારીની કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદાની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય અને તેમા ંધારાકીય ફોમ્સગ 
વસવાયના ંપિ મદુાઓ હોય તો તે તમામ મદુાઓ પરત ખેંચીને યોજનાનો લાભ મેળવી 
શકાય છે.  

પ્રશ્ન ૧.૧૮ કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદાની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય અને તેમા ંફકત ધારાકીય ફોમ્સગનો મદુો 
હોય તો તેમા ંયોજનાનો લાભ કઇ રીતે મળી શકે ? 

જવાબ  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય અને તેમા ં ફકત ધારાકીય 
ફોમ્સગનો મદુો હોય તો યોજનામા ંજિાવેલ પધ્ધવત પ્રમાિે યોજનાનો લાઇ લઇ શકાય છે.   

પ્રશ્ન ૧.૧૯ કોઇ વેપારી કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પડતર હોય અને તેમા ંધારાકીય 
ફોમ્સગ વસવાયના ંમદુાઓ પરત ન ખેંચે તો તેવા સજંોર્ોમા ંધારાકીય ફોમ્સગ અંરે્નો લાભ 
લઇ શકે ?   
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જવાબ  ના. કોઇ વેપારી કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય અને તેમા ં
ધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ંમદુાઓ પરત ન ખેંચે તયા ંસધુી ધારાકીય ફોમ્સગ અંરે્ સમાધાન 
યોજનામા ંલાભ ન લઇ શકે.  

પ્રશ્ન ૧.૨૦ કોઇ વેપારી કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય અને તેમા ંધારાકીય 
ફોમ્સગના ંમદુા માટે કઇ રીતે લાભ મળશે ?  

જવાબ  આ માટે અપીલ અંરે્ના ંFAQ જોવા વવનતંી છે.  
પ્રશ્ન ૧.૨૧ સમાધાન યોજના હઠેળ ભરવાની થતી રકમ કોિ નકકી કરશે અને વેપારીને તેની જાિ 

કેવી રીતે કરવામા ંઆવશે ?  

જવાબ  વેપારીએ ઓનલાઇન અરજી કયાગ બાદ તથા તેને સલંગ્ન પરુાવાઓ ઘટકમા ં રજુ કરી 
દીધા બાદ સબંવંધત ઘટક અવધકારી દ્વારા ક્રદન-૧૫ મા ં પરંત ુ મોડામા ં મોડુ ં તા. 
૨૮.૦૨.૨૦૨૦ સધુીમા ં યોજના અન્વયે ભરવાની થતી રકમની જાિ વેપારીને કરવામા ં
આવશે.  

પ્રશ્ન ૧.૨૨ વેપારીને ભરવાની થતી રકમની જાિ કઇ રીતે કરવામા ંઆવશે ?  

જવાબ  સબંવંધત ઘટક અવધકારી દ્વારા યોજના અન્વયે ભરવાની થતી રકમની જાિ વેપારીને 
ઓનલાઇન કરવામા ંઆવશે. તેથી વેપારીએ અરજી સમયે આપેલ ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. 
તથા VATis વસસ્ટમમા ંલોર્ીન થઇને વવર્તો ચેક કરવાની રહશેે. 

પ્રશ્ન ૧.૨૩ સમાધાન યોજનાની અરજી અન્વયે ભરવાની રકમ કઇ રીતે ભરવાની છે ?  

જવાબ  સમાધાન યોજના અન્વયે ઘટક અવધકારી દ્વારા જે રકમ ભરવાની નકકી કરવામા ંઆવે તે 
કુલ ૧૨ હપ્તામા ંભરવાની રહ ેછે.  

પ્રશ્ન ૧.૨૪ ૧૨ હપ્તામા ંરકમ કયા માસથી ભરવાના થાય ?  

જવાબ વેપારીએ કુલ ભરવાપાત્ર રકમના ં ૧૦ ટકા રકમનો પ્રથમ હપ્તો તા. ૧૫.૦૩.૨૦૨૦ 
સધુીમા ં ભરવાનો રહશેે. બાકીના ં ૧૧ સરખા હપ્તા એવપ્રલ-૨૦૨૦ થી ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૧ 
સધુીમા ંભરવાના ંરહશેે.  

પ્રશ્ન ૧.૨૫ એવપ્રલ ૨૦૨૦ થી ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૧ સધુીના ં ૧૧ હપ્તા જે તે માસની કઇ તારીખ સધુીમા ં
ભરવાના ંછે ?  

જવાબ  એવપ્રલ ૨૦૨૦ થી ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૧ સધુીના ં૧૧ હપ્તા જે તે માસની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં
ભરવાના ંછે.  

પ્રશ્ન ૧.૨૬ કોઇ વેપારીએ ૧૨ હપ્તાના ંબદલે તમામ રકમ એકસાથે ભરવી હોય ભરી શકાય ?  

જવાબ  હા. જે વેપારી તમામ રકમ એકસાથે ભરવા ઇચ્છતા ંહોય તે વેપારી તેવુ ંકરી શકે છે.  
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પ્રશ્ન ૧.૨૭ વેપારી તેઓનો વનયત હપ્તો જે તે માસના ંઅંત સધુીમા ંના ભરી શકે તો શુ ંયોજનાનો 
લાભ રદ થશે ?  

જવાબ  ના. જો વેપારી જે તે માસમા ંહપ્તાની રકમ ન ભરી શકે તો તે માસના ંઅંત પછીથી ૨૦ 
ક્રદવસ સધુીમા ં ૧.૫ ટકા વધારાની રકમ ભરીને તે માસના ંહપ્તાની રકમ ભરી શકે છે. 
દા.ત. એવપ્રલ ૨૦૨૦ નો રુ. ૧,૦૦,૦૦૦ નો હપ્તો તા. ૩૦.૦૪.૨૦૨૦ સધુીમા ંના ભરી શકે 
તો વેપારી તા. ૨૦.૦૫.૨૦૨૦ સધુીમા ં રુ. ૧,૦૦,૦૦૦ તથા વધારાની ૧.પ ટકા રકમ રુ. 
૧૫૦૦ ભરીને યોજનાનો લાભ ચાલ ુરાખી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૧.૨૮  જો વેપારી જે તે માસના ંઅંત સધુીમા ંઅને તયારબાદના ં૨૦ ક્રદવસ સધુીમા ંપિ ઉપર 
મજુબ હપ્તો ભરપાઇ ના કરે તો યોજનાનો લાભ રદ થશે ?  

જવાબ  હા.  
પ્રશ્ન ૧.૨૯ જો હપ્તો ન ભરવાને કારિે લાભ રદ થાય તો યોજના અન્વયે ભરાયેલ રકમને કઇ રીતે 

ર્િતરીમા ંધ્યાને લેવાશે ?  

જવાબ  જો હપ્તો ન ભરવાને કારિે લાભ રદ થાય તો યોજના અન્વયે ભરાયેલ રકમ કાયદાકીય 
જોર્વાઇ અનસુાર ધ્યાને લેવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ન ૧.૩૦ વેપારીએ તા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૯ ની સમાધાન યોજના હઠેળ અરજી તા. ૬-૧૨-૨૦૧૯ સધુીમા ં
સમાધાન યોજના હઠેળ અરજી કરેલ હશે તો તેઓએ ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે ?  

જવાબ  ના. આવા વેપારીઓએ ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે નહીં. તેઓએ કરેલ અરજી ઉપર 
નવી યોજનાની જોર્વાઇ હઠેળ જ લાભ આપવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ન ૧.૩૧ અર્ાઉની યોજના હઠેળ વેપારીએ અરજી કરેલ હોય અને તેમના ં કેસમા ંઆંવશક ભરણુ ં
પિ હોય તો હવે નવી યોજના હઠેળ ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે ?  

જવાબ  ના. આવા કેસમા ં પિ ફરીથી અરજી કરવાની જરુરી નથી. આ કેસમા ં પિ આંવશક 
ભરિાની અસર સબંવંધત ઘટક અવધકારી દ્વારા નવી યોજના મજુબ જ આપવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ ન ૧.૩૨ સમાધાન યોજનાની અરજી કરવામા ંકોઇ ટેકવનકલ મશુ્ કેલી નડે તો તે માટે કોનો સપંકગ 
કરવો    

જવાબ  સમાધાન યોજનાની અરજી કરવામા ંકોઇ ટેક્રકનકલ મશુ્ કેલી નડે તો વેપારી સબંવંધત ઘટક 
અવધકારી અથવા ઇ-ર્વનગન્ સ સેલનો ટેણલફોન ન.ં ૦૭૯-૨૬૫૯૫૦૦૦ / ૦૭૯-
૨૬૫૭૬૮૫૬ અથવા ૦૭૯-૨૬૫૭૬૮૫૮ ઉપર સપંકગ કરી શકે છે.  
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૨. સમાધાન યોજનાનો લાભ મેળવવાની પાત્રતા  

પ્રશ્ન ૨.૧  આ યોજના હઠેળ લાભ લેવા માટે જે તે કાયદા હઠેળનો નોંધિી નબંર હોવો ફરજીયાત છે 
?  

જવાબ  હા. પરંત ુ જે વેપારીઓની ણબન નોંધાયેલ સમયની આકારિી (URD) થયેલ હોય તેવા 
વેપારીઓ પિ આ યોજના હઠેળ લાભ લઇ શકે છે. વધમુા ંઆ યોજના હઠેળ લાભ લેવા 
માટે હાલમા ંનોંધિી નબંર ધરાવતા ંહોવાનુ ંજરુરી નથી.  

પ્રશ્ન ૨.ર  કયા કાયદાની બાકી વસલુાત માટે લાભ લઇ શકાય ?  

જવાબ  નીચે જિાવેલ છ કાયદાઓ અન્વયે ઉપસ્સ્થત થયેલ એક કે વધ ુવષણનોની બાકી વસલુાત 
માટે લાભ લઇ શકાશે.  

(૧) ગજુરાત વેચાિવેરા કાયદો, ૧૯૬૯ 

(૨) ગજુરાત મલૂ્યવવધિત વેરા અવધવનયમ, ૨૦૦૩ 

(૩) ધી મુબંઇ સેલ્સ ઓફ મોટર સ્પીરીટ ટેકે્ષશન એકટ, ૧૯૬૭ 

(૪) ગજુરાત પરચેઝ ટેક્ષ ઓન સરુ્રકેન એકટ, ૧૯૮૯ 

(૫) કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદો, ૧૯૫૬ 

(૬) ધી ગજુરાત ટેક્ષ ઓન એન્રી ઓફ સ્પેસીફાઇડ ગડુસ ઇનટુ લોકલ એરીયાઝ એકટ, 

૨૦૦૧ 

પ્રશ્ન ૨.૩  ઉકત કાયદાઓની કયા આદેશ હઠેળની બાકી વસલુાત માટે લાભ મળી શકે ?  

જવાબ  ઉકત કાયદાઓની આકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ કાયગવાહીના ં આદેશ 
મજુબની બાકી વસલુાત માટે લાભ લઇ શકાય.  

પ્રશ્ન ૨.૪  ઉકત ૬ કાયદાઓની ર્મે તેટલી રકમ બાકી હોય તો પિ લાભ મળી શકે.  

જવાબ  ના. ઉકત ૬ કાયદાઓની અરજીની તારીખે કુલ બાકી વસલુાત રુ. ૧૦૦ કરોડથી ઓછી 
હોય તેવા વેપારીઓ જ આ યોજના હઠેળ લાભ લઇ શકે.  

પ્રશ્ન ૨.પ  ઉકત ૬ કાયદાઓની કુલ બાકી વસલુાત રુ. ૧૦૦ કરોડથી ઓછી હોય તો તેવા તમામ 
કાયદાની તમામ બાકી વસલુાત માટે લાભ લેવો ફરજીયાત છે ?  

જવાબ  ના. ઉકત ૬ કાયદાઓની કુલ બાકી વસલુાત પૈકી કોઇ એક કે એકથી વધ ુકાયદાની એક 
કે તેથી વધ ુવષણનગ માટે પિ બાકી વસલુાત માટે લાભ લઇ શકાય.  
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પ્રશ્ન ૨.૬ જો વેપારી કોઇ એક કે તેથી વધ ુ કાયદા હઠેળ યોજનાનો લાભ લેવા મારેં્ તો તે 
કાયદાની તમામ વષણનોની બાકી વસલુાત માટે લાભ લેવો ફરજીયાત છે ?  

જવાબ  ના. વેપારી કોઇ એક કે તેથી વધ ુકાયદાના ંકોઇ એક કે તેથી વધ ુવષણનો માટે પિ લાભ 
લઇ શકે છે. કોઇ કાયદાની બાકી વસલુાત જેટલા વષણનોની હોય તે તમામ વષણનો માટે 
ફરજીયાત આ યોજના હઠેળ અરજી કરવી જરુરી નથી.  

પ્રશ્ન ૨.૭ જો વેપારીની આકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસ જેવી કોઇ જ કાયગવાહી ના થઇ હોય 
છતા ંવેપારી સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરી આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે ?  

જવાબ  હા. જો વેપારીની આકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસ જેવી કોઇ જ કાયગવાહી ના થઇ હોય 
છતા ંવેપારી સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરી આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે.  

પ્રશ્ન ૨.૮  જો વેપારીને આકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસની નોટીસ અવધકારી દ્વારા આપવામા ં
આવેલ હોય અને તે કાયગવાહી ચાલ ુહોય તેવા કેસમા ંપિ વેપારી લાભ મેળવી શકે ?  

જવાબ હા. આકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસની નોટીસ અવધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ હોય 
અને તે કાયગવાહી ચાલ ુહોય તેવા કેસમા ંપિ વેપારી સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને 
યોજનાનો લાભ મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૨.૯  જો વેપારીને આકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસની નોટીસ અવધકારી દ્વારા આપવામા ં
આવેલ હોય અને તે કાયગવાહી ચાલ ુકરેલ ના હોય તેવા કેસમા ંપિ વેપારી લાભ મેળવી 
શકે ?  

જવાબ  હા. વેપારીને આકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસની નોટીસ અવધકારી દ્વારા આપવામા ં
આવેલ હોય અને તે કાયગવાહી ચાલ ુ કરેલ ના હોય તેવા કેસમા ં પિ વેપારી સ્વમેળે 
જવાબદારી જાહરે કરીને યોજનાનો લાભ મેળવી શકે.  

પ્રશ્ન ૨.૧૦  જો વેપારીને આકારિી કે ફેરઆકારિીની નોટીસ અવધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ ન 
હોય અને કોઇ કાયગવાહી ચાલ ુના હોય તેવા કેસમા ંપિ વેપારી લાભ મેળવી શકે ? 

જવાબ  હા. જો વેપારીને આકારિી કે ફેરઆકારિીની નોટીસ અવધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ 
ના હોય અને તે કાયગવાહી ચાલ ુ કરેલ ના હોય તેવા કેસમા ં પિ વેપારી સ્ વમેળે 
જવાબદારી જાહરે કરીને યોજનાનો લાભ મેળવી શકે છે એટલે કે સ્ વ આકારિીના ંકેસમા ં
પિ વેપારી સ્ વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને યોજનાનો લાભ મેળવી શકે છે.  
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પ્રશ્ ન ૨.૧૧ અપીલ અંરે્નો આદેશ પસાર થઇ ર્યેલ હોય અને વેપારી તેની સામે આર્ળ અપીલ 
કરવા મારં્તા ના હોય તો તેમા ંકઇ રીતે લાભ મળી શકે    

જવાબ  અપીલ અંરે્નો આદેશ પસાર થઇ થયેલ હોય અને વેપારી તેની સામે અપીલ કરવા 
મારં્તા ના હોય તો અપીલ આદેશ મજુબની રકમ માટે લાભ લઇ શકે છે.  

પ્રશ્ ન ૨.૧૨ અપીલ કાયગવાહી ચાલ ુહોય તો તેવા કેસમા ંલાભ મળી શકે    

જવાબ  હા. અપીલ કાયગવાહી ચાલ ુહોય તેવા કેસમા ંપિ લાભ મળી શકે, પિ તે માટેની યોજના 
હઠેળની પ્રક્રક્રયા અનસુરવાની રહ ે છે. (વધ ુ વવર્તો માટે અપીલ અંરે્ના ં FAQ જોવા 
વવનતંી છે)  

પ્રશ્ ન ૨.૧૩ અપીલ કાયગવાહી ચાલ ુહોય તો તેવા બધા કેસમા ંએક જ રીતે લાભ મેળવવાનો રહ ેછે 
છે કે કેમ ?   

જવાબ  અપીલ કાયગવાહી ચાલ ુહોય તેવા કેસમા ંલાભ મેળવવાની બે પધ્ધવતઓ છે.  

 ૧. કેવન્ િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની અપીલો  

 ર. કેવન્ િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલો.  

પ્રશ્ ન ૨.૧૪ કેવન્ િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની પેન્ ડીંર્ અપીલમા ંકઇ રીતે લાભ મેળવી શકાય    

જવાબ  કેવન્ િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની અપીલની કાયગવાહી પેન્ ડીંર્ હોય તો તેમા ં નીચે 
મજુબ લાભ મેળવી શકાય છે. 

 ૧. આવી પડતર અપીલ સપંિૂગ પરત ખેંચીને મળૂ આદેશ મજુબનુ ં મારં્ણુ ં સ્ વીકારીને 
યોજનાની જોર્વાઇ અનસુાર લાભ મેળવી શકાય છે.  

 ર. આવી પડતર અપીલ હઠેળના ં કોઇ એક કે તેથી વધ ુમદુા પરત ખેંચીને તે પરત 
ખેંચેલ મદુા માટે મળૂ આદેશ મજુબનુ ંમારં્ણુ ં સ્ વીકારીને યોજનાની જોર્વાઇ અનસુાર 
લાભ મેળવી શકાય છે. આ કેસમા ંબાકીના ંમદુાઓ માટે અપીલ ચાલ ુરાખી શકાય છે.  

પ્રશ્ ન ૨.૧૫ કેવન્ િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની અપીલના ં કોઇ એક કે તેથી વધ ુ મદુાઓ પરત 
ખેંચવા હોય તો તેના ંમાટે વેપારીએ કઇ રીતે અરજી કરવાની થાય    

જવાબ  કેવન્ િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની અપીલના ં કોઇ એક કે તેથી વધ ુ મદુાઓ પરત 
ખેંચવા હોય તો વેપારીએ તે માટે સૌ પ્રથમ અપીલ અવધકારીને તે માટે અરજી કરવાની 
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રહશેે અને અપીલ અવધકારી સમક્ષ આવા એક કે તેથી વધ ુમદુા પરત ખેંચ્ યા બાદ આવા 
પરત ખેંચેલ મદુા કે મદુાઓ માટે મળૂ આદેશ મજુબનુ ં મારં્ણુ ં સ્ વીકારીને સમાધાન 
યોજનાની ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહ.ે  

પ્રશ્ન ૨.૧૬ કેવન્ િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની અપીલમા ંએક તે તેથી વધ ુમદુાઓ પરત ખેંચીને 
જો વેપારી સમાધાન યોજનાનો લાભ લે તો બાકીના ંમદુાઓની અપીલ ચાલ ુજ રહશેે    

જવાબ  હા. આ કેસમા ંબાકીના ંમદુાઓ માટે અપીલ ચાલ ુરહશેે.  

પ્રશ્ન ૨.૧૭ અપીલ પરત ખેંચવાની અરજી યોજના હઠેળ અરજી કયાગ બાદ કરવાની થાય કે પહલેા ? 

જવાબ  વેપારીએ સમાધાન યોજના હઠેળ લાભ લેવા માટે સૌ પ્રથમ અપીલ કે અપીલના ંકોઇ કે 
વધ ુમદુાઓ પરત ખેંચવાની  અરજી કરવાની થાય અને તયારબાદ યોજના હઠેળ લાભ 
લેવા માટે અરજી કરવાની થાય છે.  

પ્રશ્ન ૨.૧૮  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો યોજના હઠેળ લાભ મળી શકે 
?  

જવાબ  હા. વેપારીની કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો યોજના હઠેળ 
લાભ મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૨.૧૯  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો વેપારીએ સપંિૂગ અપીલ 
પરત ખેંચીને લાભ લઇ શકે ?  

જવાબ હા. કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો વેપારી સપંિૂગ અપીલ 
પરત ખેંચી મળૂ આદેશ મજુબના ં મારં્િાને ધ્યાને લઇ યોજનાની જોર્વાઇ અનસુાર 
લાભ લઇ શકે છે.  

પ્રશ્ન ૨.૨૦  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલમા ંધારાકીય ફોમ્સગનો મદુો તથા અન્ય મદુાઓ 
હોય તો યોજનાનો લાભ લેવા ધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ંતમામ મદુાઓ પરત ખેંચવાના ં
થાય ?  

જવાબ  હા. કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલમા ં ધારાકીય ફોમ્સગનો મદુો તથા અન્ય 
મદુાઓ હોય તો યોજનાનો લાભ લેવા ધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ંતમામ મદુાઓ પરત 
ખેંચવાના ંથાય.  
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  ટૂંકમા ં કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલમા ં ધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ં
તમામ મદુાઓ પરત ખેંચવા વેપારીએ અરજી કરવાની રહ.ે તયારબાદ ધારાકીય ફોમ્સગ 
માટે અપીલ અવધકારી દ્વારા કરવામા ંઆવેલ અપીલ આદેશ કરવામા ંઆવશે. વેપારી 
દ્વારા પરત ખેંચેલ મદુાઓ માટે તથા અપીલ આદેશ માટે યોજનાની જોર્વાઇ અનસુાર 
લાભ મળશે.  
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૩. વનયવમત વેપારીને સમાધાન યોજના હઠેળ મળવાપાત્ર લાભ  

પ્રશ્ ન ૩.૧  સમાધાન યોજના હઠેળ વનયવમત વેપારી કોને કહવેાય    

જવાબ  જે વેપારીઓના ંકેસમા ંઆકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ આદેશમા ંઅન્ વેષણનિ 
કાયગવાહીના ંપક્રરિામરુપે ટનગઓવરમા ંવધારો કરવામા ંઆવેલ ન હોય તેવા વેપારીઓને 
વનયવમત વેપારી ર્િવામા ંઆવશે.   

પ્રશ્ ન ૩.ર  કોઇ વેપારીના ંકેસમા ંમાત્ર કલમ ૩૪ (૭) નો દંડ લેવામા ંઆવેલ હોય અને અન્ વેષણનિની 
કાયગવાહીના ં પક્રરિામે ટનગઓવરમા ં વધારો કરેલ ના હોય તો તેઓને વનયવમત વેપારી 
ર્િાય    

જવાબ  ના. પરંત ુઆવા વેપારીઓ વનયવમત વેપારીના ંધોરિે જ યોજના અંતર્ગત લાભ મેળવી 
શકશે.  

પ્રશ્ ન ૩.૩  કોઇ વેપારીના ંકેસમા ંઅન્ વેષણનિ કાયગવાહી પક્રરિામે ટનગઓવરમા ંવધારો કરેલ હોય પરંત ુ
કલમ ૩૪(૭) નો દંડ લેવામા ંઆવેલ ન હોય તો આવા વેપારીનો સમાવેશ વનયવમત 
વેપારીમા ંથાય    

જવાબ  ના. આવા વેપારીને સમાધાન યોજના અનસુાર વનયવમત વેપારી ના ર્િાય. આવા 
વેપારીઓ સમાધાન યોજનાના ંપારા ૪.૨ મજુબ લાભ લઇ શકશે.  

પ્રશ્ ન ૩.૪  જે વેપારીના ં કેસમા ં અન્ વેષણનિની કોઇ કાયગવાહી ના થયેલ પરંત ુ એકતરફી આકારિી, 
ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ આદેશમા ંટનગઓવરમા ંવધારો થયેલ હોય તો આવા 
વેપારીઓને વનયવમત વેપારી ર્િી લાભ મળી શકે    

જવાબ  હા. આવા વેપારીઓ સમાધાન યોજના અનસુાર વનયવમત વેપારી તરીકે લાભ મેળવી 
શકશે.   

પ્રશ્ ન ૩.૫  વનયવમત વેપારીઓને યોજના હઠેળ કઇ રીતે લાભ મળે    

જવાબ  વનયવમત વેપારીઓ યોજના હઠેળ આકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ આદેશ 
મજુબના ંમારં્િા મજુબનો વેરો ભરપાઇ કરી યોજના હઠેળ વ્ યાજ તથા દંડ માફીનો લાભ 
મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ ન ૩.૬ વનયવમત વેપારીને મળવાપાત્ર લાભ ઉદાહરિ આપીને સમજાવશો    
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જવાબ  કોઇ વેપારીના ં કેસમા ંમારં્િા મજુબ વેરો રુ. ૧૦૦૦, વ્ યાજ રુ. ૩૦૦ તથા દંડ રુ. ૫૦૦ 
છે. તો આ કેસમા ંવેપારી યોજના હઠેળ લાભ લે તો માત્ર વેરાની રકમ રુ. ૧૦૦૦ ભરીને 
વ્ યાજ તથા દંડ ભરવામાથંી માફી મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ ન ૩.૭ વનયવમત વેપારીએ મારં્િા મજુબની રકમ સામે કોઇ રકમ યોજના અર્ાઉ ભરેલ હોય તો 
રકમ બાદ મળે    

જવાબ  હા, આ યોજનામા ંવેપારીએ મારં્િા મજુબની રકમ સામે જો યોજના અર્ાઉ જે કોઇ રકમ 
ભરેલ હોય તે સીધી વેરા સામે જ મજરે આપવામા ં આવશે અને બાકી રહતેો વેરો 
ભરપાઇ કયેથી વ્ યાજ તથા દંડમાથંી માફી મળે છે.  

પ્રશ્ ન ૩.૮ આ બાબતને ઉદાહરિ આપીને સમજાવશો    

જવાબ કોઇ વેપારીના ં કેસમા ંમારં્િા મજુબ વેરો રુ. ૧૦૦૦, વ્ યાજ રુ. ૩૦૦ તથા દંડ રુ. ૫૦૦ 
છે. તો આ કેસમા ંવેપારી યોજના હઠેળ લાભ લે તે અર્ાઉ દા.ત. રુ. ૬૦૦ ભરેલ છે. તો 
વેપારીએ હવે (૧૦૦૦-૬૦૦) રુ. ૪૦૦ ભરવાના ં રહશેે. રુ. ૪૦૦ ભરીને વેપારી વ્ યાજ 
તથા દંડ ભરવામાથંી માફી મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ ન ૩.૯ જો કોઇ વેપારીએ મારં્િા મજુબની રકમ સામે ભરેલ રકમ વેરાની રકમ કરતા ંવધારે 
હોય તો તેવી રકમનુ ંરીફડં મળી શકે ?  

જવાબ ના. આવી વધારાની રકમનુ ં રીફંડ ના મળી શકે. દા.ત. કોઇ વેપારીને કોઇ વેપારીના ં
કેસમા ંમારં્િા મજુબ વેરો રુ. ૧૦૦૦, વ્ યાજ રુ. ૩૦૦ તથા દંડ રુ. ૫૦૦ છે. તો આ કેસમા ં
વેપારીએ યોજના હઠેળ અરજી કરી તે પહલેા રુ. ૧૩૦૦ ભરેલ છે. તે પૈકી રુ. ૧૦૦૦ 
યોજના હઠેળ ભરવાપાત્ર તરીકે બાદ કરતા ંબાકી રહતેા ંરુ. ૩૦૦ નુ ંયોજના હઠેળ રીફંડ 
ના મળી શકે તેમજ તે રકમ બીજા વષણનગની ભરવાપાત્ર સામે પિ સરભર ના થઇ શકે.  

પ્રશ્ ન ૩.૧૦ અન્ વેષણનિની કોઇ કાયગવાહી થયેલ ના હોય તેવા વેપારીઓની કોઇ વસલુાત બાકી નથી 
પરંત ુ તેઓ જે વષણનગમા ંઆકારિી કે ફેરઆકારિી થયેલ નથી અથવા તો આકારિી કે 
ફેરઆકારિી કાયગવાહી ચાલમુા ંનથી તો તેવા વેપારીઓ યોજના હઠેળ લાભ લઇ શકે    

જવાબ  હા. આવા વેપારીઓ પિ સ્ વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને લાભ મેળવી શકે છે    

પ્રશ્ ન ૩.૧૧ સ્ વમેળે જવાબદારી જાહરે કરવી હોય તો વેપારી તેની ર્િતરી કઇ રીતે કરશે    
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જવાબ  વેપારીએ જે મદુા માટે વેરો ભરવાનો થતો હોય તે રકમ ભરીને યોજના હઠેળ લાભ 
મેળવી શકે છે. દા.ત. વેપારીને કોઇ વષણનગમા ંઅમકુ રકમના ંસી ફોમ્ સગ આવેલ ના હોય તો 
વેપારી જાતે ર્િતરી કરીને તફાવતની રકમ સ્ વમેળે જાહરે કરીને આ યોજના હઠેળ 
લાભ મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ ન ૩.૧૨ જે વેપારીની આકારિી કાયગવાહી ચાલ ુ છે તેવા વેપારીઓને અમકુ મદુાઓ માટે રકમ 
ભરવાની થતી હોય તો તેઓ યોજના હઠેળ લાભ લઇ શકે   

જવાબ  હા, આવા વેપારીઓ પિ સ્ વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને યોજના હઠેળ લાભ લઇ શકે 
છે.  

પ્રશ્ ન ૩.૧૩  આકારિી,ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસ કાયગવાહી ચાલ ુહોય તેવા કેસમા ંલાભ લેવો હોય તો 
કઇ રીતે ર્િતરી કરીને વેરો ભરવાનો થાય    

જવાબ  કોઇ વેપારીની આકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસ કાયગવાહી ચાલ ુહોય તેવા કેસમા ંજો 
વેપારી લાભ લેવા ઇચ્ છે તો તેઓ જે મદુા માટે આકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસમા ં
વેરો ઉપવસ્ થત થવાની સભંાવના હોય તેટલો અંદાજીત વેરો સ્ વમેળે જાહરે કરીને યોજના 
હઠેળ લાભ મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ ન ૩.૧૪ આકારિી,ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસ કાયગવાહી ચાલ ુ હોય તેવા કેસમા ં વેપારીએ અમકુ 
રકમ જાહરે કરીને યોજના હઠેળ લાભ લીધેલ હોય તો તેટલી રકમ ઉપરનુ ંવ્ યાજ તથા 
દંડ આકારિી આદેશમા ંજ માફ કરવામા ંઆવશે    

જવાબ  ના. આકારિી,ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસ કાયગવાહી ચાલ ુહોય તેવા કેસમા ંવેપારીએ અમકુ 
રકમ ભરીને યોજના હઠેળ લાભ લીધેલ હોય તો તેવા કેસમા ંઆકારિી અવધકારી તેટલા 
પ્રમાિસર વ્ યાજ કે દંડ માફ નહીં કરે. આકારિી આદેશમા ંઆકારવાપાત્ર વેરો, વ્ યાજ દંડ 
સક્રહતનુ ંકુલ મારં્ણુ ંઉપવસ્ થત થશે. ત યારબાદ ઘટક અવધકારી સ્ વમેળે ભરેલ રકમ ધ્ યાને 
લઇ તેના ંપ્રમાિસર વ્ યાજ તથા દંડ માફ કરવા અંરે્ રેમીશન આદેશ કરશે.  

પ્રશ્ ન ૩.૧૫  પ્રશ્ન ન.ં ૩.૧૪ ને ઉદાહરિ આપીને સમજાવશો    

જવાબ  દા.ત. કોઇ વેપારીએ વષણનગ ૨૦૧૬-૧૭ મા ં સ્ વમેળે જવાબદારી જાહરે કરી રુ. ૧,૦૦,૦૦૦ 
ભરેલ છે. હવે, ૨૦૧૬-૧૭ ની આકારિીમા ંવેરો રુ. ૨,૦૦,૦૦૦, વ્ યાજ રુ. ૧,૦૦,૦૦૦ તથા 
દંડ રુ. ૩,૦૦,૦૦૦ એમ કુલ રુ. ૬,૦૦,૦૦૦ નુ ં મારં્ણુ ં ઉપવસ્ થત થાય છે. આ કેસમા ં
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સ્ વમેળે જાહરે કરેલ જવાબદારી રુ. ૧,૦૦,૦૦૦ હતી. જે યોજના દરમ્ યાન ભરપાઇ થયેલ 
હોય તો વેપારીના ંમારં્િા મજુબના ંવેરામાથંી (૨,૦૦,૦૦૦ – ૧,૦૦,૦૦૦) તે બાદ કરી 
રુ. ૧,૦૦,૦૦૦ વેરા પેટે ભરવાના ં થશે તથા સ્ વમેળે ભરેલ રકમ ૫૦ ટકા હોઇ તેના ં
પ્રમાિસર વ્ યાજ રુ. ૫૦,૦૦૦ તથા દંડ રુ. ૧,૫૦,૦૦૦ રેમીશન આદેશમા ંમાફ થશે. આ 
કેસમા ંબાકી રકમમા ં વેરો રુ. ૧,૦૦,૦૦૦, વ્ યાજ રુ. ૫૦,૦૦૦ તથા દંડ રુ. ૧,૫૦,૦૦૦ 
એમ કુલ ૩,૦૦,૦૦૦ ની વસલુાત બાકી રહશેે.  

પ્રશ્ ન ૩.૧૬ વનયવમત વેપારીની અપીલ અંરે્નો આદેશ થઇ ર્યેલ હોય તો તે વેપારી કઇ રીતે લાભ 
મેળવી શકે    

જવાબ  વનયવમત વેપારીનો અપીલ અંરે્નો આદેશ થઇ થયેલ હોય તો અપીલ આદેશ મજુબનો 
વેરો ભરપાઇ કરીને વ્ યાજ તથા દંડમાથી માફી મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ ન ૩.૧૭ વનયવમત વેપારીએ અપીલ આદેશ મજુબ વેરો ભરીને લાભ લેવા મારં્તા હોય પરંત ુ
તેઓએ વપ્ર-ડીપોઝીટ કરેલ હોય તો તે રકમ ભરવાના ંથતા ંવેરા સામે મજરે મળશે    

જવાબ હા. વપ્ર-ડીપોઝીટ પેટે ભરેલ રકમને આંવશક ભરણુ ંજ ર્િવામા ંઆવે છે. તેથી તે રકમ 
આ યોજના હઠેળ ભરવાપાત્ર વેરા સામે મજરે આપવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ ન ૩.૧૮ વનયવમત વેપારીની અપીલ કાયગવાહી પેન્ ડીંર્ હોય તો તેઓને કઇ રીતે લાભ મળી શકે    

જવાબ  વનયવમત વેપારીની પેન્ ડીંર્ અપીલ અંરે્ બે રીતે લાભ મેળવી શકાય છે.   

 ૧. કેવન્ િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની પેન્ ડીંર્ અપીલ.  

  ર. કેવન્ િય વેચાિવેરા કાયદાની પેન્ ડીંર્ અપીલ.  

પ્રશ્ ન ૩.૧૯  ઉકત બનેં પ્રકારની પેન્ ડીંર્ અપીલમા ંકઇ રીતે લાભ મળી શકે    

જવાબ  આ પ્રશ્ નના ંજવાબ માટે અપીલના ંFAQ જોવા વવનતંી છે.  

પ્રશ્ન ૩.૨૦ વનયવમત વેપારીના ંકેસમા ંમળવાપાત્ર લાભ દાખલો ર્િીને સમજાવશો ?  

જવાબ   આ માટે વેપારી વેબસાઇટ પર વનયવમત વેપારીના ંઉદહારિરુપ દાખલા જોઇ શકે છે.  

  



16 
 

૪.  અન્ વેષણનિના ંકેસોમા ંયોજના હઠેળ મળવાપાત્ર લાભ  

પ્રશ્ન ૪.૧  વનયવમત વેપારી વસવાય સમાધાન યોજનામા ંબીજા કયા વેપારીઓને લાભ મળે ?  

જવાબ  અન્વેષણનિના ંકેસોમા ંપિ સમાધાન યોજના હઠેળ લાભ મળી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૪.ર  અન્વેષણનિ કાયગવાહીના ં પક્રરિામે આકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ આદેશ 
થયેલ હોય પરંત ુતેઓના ંટનગઓવરમા ંવધારો ન થયેલ હોય તો તેઓનો સમાવેશ કઇ 
કેટેર્રીમા ંથાય ?  

જવાબ  અન્વેષણનિ કાયગવાહીના ં પક્રરિામે આકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ આદેશ 
થયેલ હોય પરંત ુ જો ટનગઓવરમા ં કોઇ વધારો થયેલ ના હોય તો આવા વેપારીને  
વનયવમત વેપારીના ંપ્રમાિે જ લાભ મળવાપાત્ર થશે.   

પ્રશ્ન ૪.૩  અન્વેષણનિ કાયગવાહીના ં પક્રરિામે આકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ આદેશ 
થયેલ હોય અને તેમા ંકલમ ૩૪(૭) નો દંડ થયેલ હોય તેવા વેપારીઓનો સમાવેશ કઇ 
કેટેર્રીમા ંથાય ?  

જવાબ  અન્વેષણનિ કાયગવાહીના ં પક્રરિામે આકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ આદેશ 
થયેલ હોય પરંત ુટનગઓવરમા ંવધારો ન થયેલ હોય અને તેમા ંકલમ ૩૪(૭) નો દંડ 
થયેલ હોય તેવા વેપારીઓને પિ વનયવમત વેપારીના ંપ્રમાિે જ લાભ મળવાપાત્ર થશે.  

પ્રશ્ન ૪.૪  જો કોઇ કેસમા ં આકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ આદેશમા ં ટનગઓવરમા ં
વધારો હોય પિ તે કેસ અન્વેષણનિની કાયગવાહીના ંપક્રરિામે ના હોય તો તેનો સમાવેશ 
કઇ કેટેર્રીમા ંથાય ?  

જવાબ  આવા વેપારીઓને વનયવમત વેપારી પ્રમાિે સમાધાન યોજના હઠેળ લાભ મળવાપાત્ર 
થશે.   

પ્રશ્ન ૪.૫ ટનગઓવરમા ંવધારો કરેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ં કેસોમા ંયોજના હઠેળ કઇ રીતે લાભ 
મળવાપાત્ર થાય ?  

જવાબ ટનગઓવરમા ંવધારો કરેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ં કેસમા ંમળૂ મારં્િા મજુબના ં વેરાની 
રકમ (ટનગઓવરમા ંવધારો ધ્યાને લીધા વસવાય) ના ં૧૨૦ ટકા રકમ ભરવામા ંઆવે તો 
વ્યાજ તથા દંડની રકમ સપંિૂગ માફ કરવામા ંઆવશે.  
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પ્રશ્ન ૪.૬ પ્રશ્ન ન.ં ૪.૫ ને ઉદાહરિ આપીને સમજાવશો ?   

જવાબ  જો કોઇ અનવેષણનિના ં કેસમા ં ટનગઓવરમા ં વધારો ૧૦૦ ટકા કરેલ હોય તેવા કેસમા ં
વધારા સક્રહતનો વેરો દા.ત. રુ. ૨૦૦૦ છે. તો આ કેસમા ંમળૂ મારં્િા મજુબની વેરાની 
ટનગઓવરમા ંવધારો ધ્યાને લીધા વસવાયની રકમ રુ. ૧૦૦૦ થાય અને તેના ં ૧૨૦ ટકા 
રકમ રુ. ૧૨૦૦ થાય. તેથી આ કેસમા ંરુ. ૧૨૦૦ ભરવામા ંઆવે તો વ્યાજ તથા દંડમાથંી 
સપંિૂગ માફી મળે.  

પ્રશ્ન ૪.૭ અન્વેષણનિના ંકોઇ કેસમા ંટનગઓવરમા ંવધારો પ૦ ટકા કરેલ હોય તો તેવા કેસમા ંપિ 
મળૂ મારં્િા મજુબના ંવેરાની (ટનગઓવરમા ંવધારો ધ્યાને લીધા વસવાય) ૧૨૦ ટકા રકમ 
લેખે વેરો ભરવાનો થાય ?  

જવાબ  હા. આ કેસમા ંપિ ૧૨૦ ટકા લેખે વેરાની રકમ નકકી કરીને તે ભરવાની થાય.  

પ્રશ્ન ૪.૮ અન્વેષણનિના ંકોઇ કેસમા ંટનગઓવરમા ંવધારો ફકત ૧૦ ટકા જ કરેલ હોય તો તેવા કેસમા ં
પિ મળૂ મારં્િા મજુબના ંવેરાની (ટનગઓવરમા ંવધારો ધ્યાને લીધા વસવાય) ૧૨૦ ટકા 
રકમ લેખે વેરો ભરવાનો થાય ?  

જવાબ  હા. આ કેસમા ંપિ ૧૨૦ ટકા લેખે વેરાની રકમ નકકી કરીને તે ભરવાની થાય.  

પ્રશ્ ન ૪.૯ ટનગઓવરમા ં વધારો કરેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ં કેસમા ં વેપારીએ મારં્િા મજુબની 
રકમ સામે કોઇ રકમ યોજના અર્ાઉ ભરેલ હોય તો રકમ બાદ મળે    

જવાબ  હા, આ યોજનામા ંવેપારીએ મારં્િા મજુબની રકમ સામે જો યોજના અર્ાઉ જે કોઇ રકમ 
ભરેલ હોય તે સીધી વેરા સામે જ મજરે આપવામા ં આવશે અને બાકી રહતેો વેરો 
ભરપાઇ કયેથી વ્ યાજ તથા દંડમાથંી માફી મળે છે.  

પ્રશ્ ન ૪.૧૦ પ્રશ્ન ન.ં ૪.૯ ને ઉદાહરિ આપીને સમજાવશો    

જવાબ કોઇ વેપારીના ં કેસમા ં૧૦૦ ટકા વધારો કરીને આકારિી કરવામા ંઆવેલ છે. આકારિી 
આદેશ મજુબ વેરો રુ. ૧૦૦૦, વ્ યાજ રુ. ૩૦૦ તથા દંડ રુ. ૫૦૦ ઉપસ્સ્થત થયેલ છે. તો 
આ કેસમા ં વેપારી યોજના હઠેળ લાભ લે તે તેઓને મળૂ મારં્િા મજુબના ં વેરા 
(ટનગઓવરમા ંવધારો ધ્યાને લીધા વસવાય) ૫૦૦ રુ. ના ં૧૨૦ ટકા લેખે ૬૨૦ રુ. વેરા પેટે 
ભરવાના ંથાય. જો વેપારીએ અર્ાઉ રુ. ૬૦૦ ભરેલ છે. તો વેપારીએ હવે (૬૨૦-૬૦૦) રુ. 
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૨૦ ભરવાના ંરહશેે. રુ. ૨૦ ભરીને વેપારી વ્ યાજ તથા દંડ ભરવામાથંી માફી મેળવી શકે 
છે.  

પ્રશ્ ન ૪.૧૧ જો કોઇ વેપારીએ મારં્િા મજુબની રકમ સામે ભરેલ રકમ વેરાની રકમ કરતા ંવધારે 
હોય તો તેવી રકમનુ ંરીફડં મળી શકે ?   

જવાબ ના. આવી વધારાની રકમનુ ં રીફંડ ના મળી શકે. દા.ત. કોઇ વેપારીને કોઇ વેપારીના ં
કેસમા ંમારં્િા મજુબ વેરો રુ. ૧૦૦૦, વ્ યાજ રુ. ૩૦૦ તથા દંડ રુ. ૫૦૦ છે. તો આ કેસમા ં
વેપારીએ યોજના હઠેળ મળૂ વેરાના ં૧૨૦ ટકા લેખે રુ. ૬૨૦ ભરવાના ંથાય છે. વેપારીએ 
અરજી કરી તે પહલેા રુ. ૭૨૦ ભરેલ છે. તો બાકી રહતેા ંરુ. ૧૦૦ નુ ંયોજના હઠેળ રીફડં 
ના મળી શકે તેમજ તે રકમ બીજી કોઇ પિ વસલુાત સામે પિ સરભર ના થઇ શકે.  

પ્રશ્ ન ૪.૧૨ કોઇ વેપારીના ં કેસમા ંઅન્ વેષણનિની કાયગવાહી કરવામા ંઆવેલ છે પરંત ુઆ કેસમા ં હજુ 
કોઇ આકારિી કે ફેરઆકારિી આદેશ થયેલ નથી તો તેવા કેસમા ં વેપારી સ્વમેળે 
જવાબદારી જાહરે કરીને લાભ લઇ શકે ?  

જવાબ  હા. આવા વેપારીઓ પિ સ્ વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને લાભ મેળવી શકે છે    

પ્રશ્ ન ૪.૧૩ અન્વેષણનિની કાયગવાહી થયેલ હોય તેવા વેપારીની આકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસની  
કાયગવાહી ચાલ ુછે તેવા વેપારી સ્વમેળે કોઇ રકમ ભરવા મારં્તા હોય તો યોજના હઠેળ 
કેવી રીતે લાભ મેળવી શકશે ?   

જવાબ  આવા વેપારીઓ સ્ વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને યોજના હઠેળ લાભ લઇ શકે છે. 
વેપારીની આકારિી પિૂગ થયા બાદ,  

૧) જો આકારિીમા ં ટનગઓવરમા ં વધારો થયેલ હોય તો મળૂ વેરાના ૧૨૦ ટકા 
(ટનગઓવરમા ં વધારો ધ્યાને લીધા વસવાયના)ં લેખે વેરાની સામે સ્વમેળે ભરેલ રકમ 
ધ્યાને લેવામા ંઆવશે.  

ર) જો આકારિીમા ંટનગઓવરમા ંવધારો ન થયેલ હોય તો વેરોની સામે સ્વમેળે ભરેલ 
રકમ ધ્યાને લેવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ ન ૪.૧૪  કોઇ વેપારીના ં તયા ં સ્થળતપાસની કામર્ીરી થયેલ હોય અને આકારિી, ફેરઆકારિી કે 
ફેરતપાસની કાયગવાહી હાથ ધરી વેપારીને શો-કોઝ નોટીસ પિ બજાવવામા ંઆવેલ હોય 
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પરંત ુઆદેશ કરવાનો બાકી હોય તો આવા કેસમા ં વેપારી  સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે 
કરીને લાભ લઇ શકે    

જવાબ  હા. કોઇ વેપારીના ંતયા ંસ્થળતપાસની કામર્ીરી થયેલ હોય અને આકારિી, ફેરઆકારિી 
કે ફેરતપાસની કાયગવાહી હાથ ધરી વેપારીને શો-કોઝ નોટીસ પિ બજાવવામા ંઆવેલ 
હોય પરંત ુઆદેશ કરવાનો બાકી હોય તો આવા કેસમા ંવેપારી શો-કોઝના ંમદુાઓ ધ્યાને 
લઇ પોતાની રીતે સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને લાભ લઇ શકે.   

પ્રશ્ ન ૪.૧૫ અન્વેષણનિના ં કેસમા ં જો આકારિી,ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસ કાયગવાહી ચાલ ુ હોય તેવા 
કેસમા ં વેપારીએ સ્વમેળે અમકુ રકમ જાહરે કરીને યોજના હઠેળ લાભ લીધેલ હોય તો 
તેટલી રકમ ઉપરનુ ંવ્ યાજ તથા દંડ આકારિી આદેશમા ંજ માફ કરવામા ંઆવશે    

જવાબ  ના. આકારિી, ફેરઆકારિી કે ફેરતપાસ કાયગવાહી ચાલ ુ હોય તેવા કેસમા ં વેપારીએ 
અમકુ રકમ ભરીને યોજના હઠેળ લાભ લીધેલ હોય તો તેવા કેસમા ંઆકારિી અવધકારી 
તેટલા પ્રમાિસર વ્ યાજ કે દંડ માફ નહીં કરે. આકારિી આદેશમા ંઆકારવાપાત્ર વેરો, 
વ્ યાજ દંડ સક્રહતનુ ં કુલ મારં્ણુ ંઉપવસ્ થત થશે. ત યારબાદ ઘટક અવધકારી સ્ વમેળે ભરેલ 
રકમ ધ્ યાને લઇ તેના ંપ્રમાિસર વ્ યાજ તથા દંડની માફી અંરે્ આદેશ કરશે.  

પ્રશ્ ન ૪.૧૬ ટનગઓવરમા ં વધારો થયેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ં કેસમા ંઅપીલ અંરે્નો આદેશ થઇ 
ર્યેલ હોય તો તે વેપારી કઇ રીતે લાભ મેળવી શકે    

જવાબ  ટનગઓવરમા ં વધારો થયેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ં કેસમા ંઅપીલ અંરે્નો આદેશ થઇ 
ર્યેલ હોય તો,  

૧) જો અપીલ આદેશમા ં ટનગઓવરમા ં વધારો દૂર કરવામા ંઆવેલ હોય તો વનયવમત 
વેપારીની જેમ વેરો ભરપાઇ કરીને વ્ યાજ તથા દંડમાથી માફી મેળવી શકે છે.  

ર) જો અપીલ આદેશમા ં ટનગઓવરમા ં વધારો હોય (પછી ભલે મળૂ આદેશથી વધારો 
ઓછો કરેલ હોય) ટનગઓવરમા ંવધારો કરેલ અન્વેષણનિના ં કેસની કેટેર્રી મજુબ અપીલ 
આદેશ મજુબના ં વેરાની ૧૨૦ ટકા રકમ (ટનગઓવરમા ં વધારો ધ્યાને લીધા વસવાય) 
ભરીને વ્ યાજ તથા દંડમાથી માફી મેળવી શકે છે. 
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પ્રશ્ ન ૪.૧૭ ટનગઓવરમા ંવધારો થયેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ં કેસમા ંઅપીલ આદેશ મજુબ વેપારી 
વેરો ભરીને લાભ લેવા મારં્તા હોય પરંત ુતેઓએ વપ્ર-ડીપોઝીટ કરેલ હોય તો તે રકમ 
ભરવાના ંથતા ંવેરા સામે મજરે મળશે    

જવાબ હા. વપ્ર-ડીપોઝીટ પેટે ભરેલ રકમને આંવશક ભરણુ ંજ ર્િવામા ંઆવે છે. તેથી તે રકમ 
યોજના હઠેળ ભરવાપાત્ર વેરા સામે મજરે આપવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ન ૪.૧૮ ટનગઓવરમા ં વધારો થયેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ં કેસમા ં મળવાપાત્ર લાભ દાખલો 
ર્િીને સમજાવશો ?  

જવાબ  આ માટે વેપારી વેબસાઇટ પર ટનગઓવરમા ં વધારો થયેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ં
ઉદાહરિરુપ દાખલા જોઇ શકે છે.  
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૫.  સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરતા ંવેપારીઓના ંકેસમા ંમળવાપાત્ર લાભ  

પ્રશ્ન પ.૧  સ્વમેળે જવાબદારી કેવા કેસમા ંજાહરે કરવાની થાય ?   

જવાબ  જે વેપારીની કોઇ બાકી વસલુાત ના હોય તેવા વષણનગમા ં જો વેપારી તેઓની વેરાકીય 
જવાબદારી અદા કરવા મારં્તા હોય તો તેઓ સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૫.ર  વેટ કાયદા હઠેળની હાલ ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ અથવા ૨૦૧૭-૧૮ ના ંવષણનોની આકારિી / 
ફેરઆકારિીની કાયગવાહી ચાલ ુ છે તેમા ં વેપારી સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને લાભ 
લઇ શકે ?  

જવાબ  હા. વેટ કાયદા હઠેળની હાલ ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ તથા ૨૦૧૭-૧૮ ના ંવષણનોની આકારિી 
/ ફેરઆકારિીની કાયગવાહી ચાલ ુછે તેમા ંવેપારી સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને લાભ 
લઇ શકે. 

પ્રશ્ન પ.૩  વેટ કાયદા હઠેળની હાલ ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ તથા ૨૦૧૭-૧૮ ના ંવષણનોની આકારિી / 
ફેરઆકારિીની નોટીસ વેપારીને આપવામા ંઆવેલ ના હોય એટલે કે સ્વઆકારિી હોય 
તો તેવા કેસમા ંપિ વેપારી સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને લાભ લઇ શકે ?  

જવાબ  હા. વેટ કાયદા હઠેળની હાલ ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ તથા ૨૦૧૭-૧૮ ના ંવષણનોની આકારિી 
/ ફેરઆકારિીની નોટીસ વેપારીને આપવામા ંઆવેલ ના હોય એટલે કે સ્વઆકારિી 
હોય તો તેવા કેસમા ંપિ વેપારી સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને લાભ લઇ શકે.  

પ્રશ્ન પ.૪  વેપારીની કોઇ વષણનગની આકારિીમા ંપસદંર્ી ના થયેલ હોય અને તેઓના ંજે તે વષણનગના ં
ધારાકીય ફોમ્સગ આવવાના ંબાકી હોય તો યોજના હઠેળ સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને 
લાભ મેળવી શકે ?  

જવાબ  હા. વેપારી લાભ મેળવી શકે. દા.ત. ૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૧૭-૧૮ સધુીના ંવષણનગ દરમ્યાન જે 
વષણનોની વેપારીની આકારિી થયેલ ના હોય તે કેસમા ંવેપારી જે ધારાકીય ફોમ્સગ રજુ કરી 
શકતા ંના હોય તેવા વષણનગમા ંસ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને યોજનાનો લાભ મેળવી શકે 
છે.  

પ્રશ્ન પ.પ  હાલ વષણનગ ૨૦૧૫-૧૬ થી ૨૦૧૭-૧૮ ની આકારિી / ફેરઆકારિી કાયગવાહી ખાતા દ્વારા 
ચાલી રહલે છે. કોઇ વેપારીને ઉકત વષણનોની આકારિી / ફેરઆકારિી માટેની નોટીસ 
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ખાતા દ્વારા આપવામા ં આવેલ નથી તેમા ં માત્ર ધારાકીય ફોમ્સગ માટે જ સ્વમેળે 
જવાબદારી જાહરે કરી શકે ?  

જવાબ  વેપારી કોઇ પિ વષણનગ કે જેની સ્વ આકારિી થયેલ છે અથવા આકારિીની નોટીસ આવેલ 
નથી અથવા આકારિી કાયગવાહી ચાલ ુહોય તેવા વષણનગ માટે માત્ર ધારાકીય ફોમ્સગ જ નહીં, 
પરંત ુઅન્ય કોઇ પિ મદુા કે મદુાઓ માટે સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને યોજના હઠેળ 
લાભ મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૫.૬ કોઇ વેપારીની કોઇ વષણનગમા ં સ્વ આકારિી થયેલ છે અથવા આકારિીની નોટીસ આવેલ 
નથી અથવા આકારિી કાયગવાહી ચાલ ુહોય તેવા વેપારીને પત્રક મજુબનો વેરો ભરવાનો 
બાકી છે તો આવા વેપારી સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને યોજનાનો લાભ મેળવી શકે ?  

જવાબ  હા. આવા વેપારીઓ પિ સ્વમેળે પત્રક મજુબનો વેરો ભરીને યોજનાનો લાભ મેળવી શકે 
છે.  તેમજ તે વસવાય પિ કોઇ મદુા અન્વયે સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને યોજનાનો 
લાભ લઇ શકે છે.  

પ્રશ્ન ૫.૭ સ્વમેળે લાભ લેવા મારં્તા વેપારીઓને કઇ કેટેર્રી મજુબ લાભ મળે ?  

જવાબ  સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરવા મારં્તા વેપારીઓને,  

(૧) વનયવમત વેપારી અથવા  

(ર) ટનગઓવરમા ંવધારો કરેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ંકેસો  

એમ બે પૈકી તેમને લાગ ુપડતી કેટેર્રી અનસુાર લાભ મળવાપાત્ર થાય.  

પ્રશ્ન ૫.૮ સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરવા મારં્તા વેપારીઓને યોજના હઠેળ કઇ રીતે લાભ મળે ?  

જવાબ જવાબ માટે વનયવમત વેપારીને મળવાપાત્ર લાભના ં FAQ તથા અન્વેષણનિના ં કેસમા ં
મળવાપાત્ર લાભના ંFAQ જોવા વવનતંી છે.  
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૬.  ફકત વ્યાજ કે દંડના ં આદેશ થયેલ હોય તેવા વેપારીઓના ં કેસમા ં
મળવાપાત્ર લાભ  

પ્રશ્ન ૬.૧  જે કેસમા ંઆકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ આદેશ અનસુાર વ્યાજ અને દંડનો 
આદેશ થયેલ હોય તો તેવા કેસમા ંયોજના હઠેળ લાભ મળી શકે ? 

જવાબ  હા. આવા કેસમા ંપિ યોજના હઠેળ લાભ મળી શકે.  

પ્રશ્ન ૬.ર  બોર્સ બીલીંર્ના ંકેસમા ંપિ ફકત દંડકીય આદેશ થયેલ હોય છે, તો આવા કેસમા ંપિ 
યોજના હઠેળ લાભ મળી શકે ? 

જવાબ  ના. બોર્સ બીલીંર્ના ં કેસમા ંવેટ કાયદાની કલમ ૩૧ હઠેળ ફકત દંડકીય આદેશ હોવા 
છતા ં યોજના હઠેળ લાભ ના મળે. યોજના હઠેળ આવા વેપારીઓને લાભ લેવામાથંી 
બાકાત રાખવામા ંઆવેલ છે.  

પ્રશ્ન ૬.૩  બોર્સ બીલીંર્ કરનાર વેપારી પાસેથી ખરીદી કરનાર વેપારી આ યોજના હઠેળ લાભ 
મેળવી શકે ?  

જવાબ  હા. બોર્સ બીલીંર્ કરનાર વેપારી પાસેથી ખરીદી કરનાર વેપારી આ યોજના હઠેળ 
લાભ મેળવી શકે.  

પ્રશ્ન ૬.૪  પ્રશ્ન ન.ં ૬.૩ ને ઉદાહરિ આપી વધારે સ્પષ્ટ કરશો ?  

જવાબ  દા.ત. A નામના ં વેપારીએ બોર્સ બીલીંર્ કરેલ છે અને તેથી A નામના ં વેપારીનો 
નોંધિી નબંર Ab-initio રદ કરવામા ંઆવેલ છે. અહીં A નામના ંવેપારીના ંકેસમા ંકલમ 
૩૧ હઠેળનો દંડકીય આદેશ થયેલ હશે. આ કેસમા ંA નામના ંવેપારીને યોજના હઠેળ લાભ 
નહીં મળે. પરંત ુ A નામના ં વેપારી પાસેથી  B તથા  C  નામના ં વેપારીઓ ખરીદીઓ 
દશાગવેલ છે અને તેવી ખરીદીઓની વેરાશાખ તેમની આકારિીમા ંનામજૂંર થયેલ હોવાથી 
મારં્ણુ ંઉપસ્સ્થત થયેલ છે. આ કેસમા ંB અને C નામના ં વેપારીઓ યોજના હઠેળ લાગ ુ
પડતી કેટેર્રીમા ંલાભ મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૬.૫ કોઇ કેસમા ંઆકારિી આદેશમા ં દંડ કરવાનો બાકી રહી ર્યેલ હોવાથી દંડનો આદેશ 
અલર્થી કરવામા ંઆવેલ હોય તો આવા કેસમા ંયોજના હઠેળ લાભ મળી શકે ?  

જવાબ  હા, આવા કેસમા ંયોજના હઠેળ લાભ મળી શકે.  
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પ્રશ્ન ૬.૬  કોઇ કેસમા ંઆકારિી આદેશમા ંવ્યાજ આકારવાનુ ંરહી ર્યેલ હોય કે ઓછુ આકારેલ હોય 
અને પછી અલર્થી માત્ર વ્યાજનો આદેશ કરવામા ંઆવેલ હોય તો આવા કેસમા ંયોજના 
હઠેળ લાભ મળી શકે ? 

જવાબ હા, આવા કેસમા ંયોજના હઠેળ ૨૦ ટકા રકમ ભરીને લાભ મળી શકે.  

પ્રશ્ન ૬.૭ વેટ કાયદા હઠેળ પત્રક દંડનો અલર્ આદેશ થયેલ હોય તેવા કેસમા ં પિ લાભ 
મળવાપાત્ર થાય ?  

જવાબ  હા. આવા કેસમા ંયોજના હઠેળ ૨૦ ટકા રકમ ભરીને લાભ મળી શકે. 

પ્રશ્ન ૬.૮ વેપારીએ તેઓને થયેલ પત્રક દંડ સામે અપીલ કરેલ હોય તો તેવા કેસમા ંકઇ રીતે લાભ 
મેળવવાનો થાય ?  

જવાબ  પત્રક દંડ થયેલ હોય તેવા કેસમા ંવેપારી અપીલ સપંિૂગપિે પરત ખેંચીને લાભ મેળવી 
શકે.  

પ્રશ્ન ૬.૯ ફકત વ્યાજ કે દંડનો આદેશ થયેલ હોય તેવા કેસમા ંલાભની ર્િતરી કઇ રીતે કરવાની 
થાય ?  

જવાબ  ફકત વ્યાજ કે દંડનો આદેશ થયેલ હોય તેવા કેસમા ંયોજના મજુબ જો વ્યાજ કે દંડની 
રકમની ૨૦ ટકા રકમ ભરવામા ંઆવે તો બાકીની તમામ રકમ સપંિૂગ માફ કરવામા ં
આવશે.  

પ્રશ્ન ૬.૧૦ ફકત વ્યાજ કે દંડનો આદેશ થયેલ હોય તેવા કેસમા ંવેપારીએ આંવશક ભરણુ ંકરેલ હોય 
તો તે મજરે મળશે ? 

જવાબ   હા, ફકત વ્યાજ કે દંડનો આદેશ થયેલ હોય તેવા કેસમા ં જો વેપારીએ આંવશક ભરણુ ં
કરેલ હોય તો તે ભરવાપાત્ર રકમ સામે મજરે આપવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ન ૬.૧૧ ફકત વ્યાજ કે દંડનો આદેશ થયેલ હોય તે કેસમા ંવેપારીએ કરેલ આંવશક ભરણુ ંયોજના 
અનસુાર ભરવાપાત્ર ૨૦ ટકા રકમ કરતા ંવધારે હોય તો વધારે ભરાયેલ વ્યાજ કે દંડનુ ં
રીફંડ મળી શકશે ?  

જવાબ  ના. ફકત વ્યાજ કે દંડનો આદેશ થયેલ હોય તે કેસમા ં વેપારીએ કરેલ આંવશક ભરણુ ં
યોજના અનસુાર ભરવાપાત્ર ૨૦ ટકા રકમ કરતા ંવધારે હોય તો વધારે ભરાયેલ વ્યાજ કે 
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દંડનુ ંરીફંડ મળી શકશે નહીં તેમજ અન્ય કોઇ બાકી જવાબદારી સામે પિ સરભર થઇ 
શકશે નહીં.  
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૭.  મોટર સ્પીરીટ ટેક્ષશેન એકટ, સરુ્રકેન પરચેઝ ટેકસ એકટ તથા એન્રી 
ટેક્ષના ંવેપારીઓના ંકેસમા ંમળવાપાત્ર લાભ  

પ્રશ્ન ૭.૧  ઉપરના ં કાયદા હઠેળની કોઇ બાકી વસલુાત હોય તો તેવા વેપારીઓને યોજના હઠેળ 
લાભ મળવાપાત્ર થાય ?  

જવાબ   હા. આવા વેપારીને પિ યોજના હઠેળ લાભ મળવાપાત્ર થાય.  

પ્રશ્ન ૭.ર  ઉકત કાયદાઓની બાકી વસલુાત માટે કઇ રીતે લાભ મળવાપાત્ર થાય.  

જવાબ   જો વેપારી  

૧) વનયવમત વેપારીની કેટેર્રીમા ં પડતા હોય તો તેઓને વેરો ભરવાથી વ્યાજ તથા 
દંડમાથંી સપંિૂગ માફી મળવાપાત્ર થાય.  

ર) ટનગઓવરમા ંવધારો કરેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ં કેસની કેટેર્રીમા ંપડતા હોય તો 
મારં્િા મજુબના વેરાની ૧૨૦ ટકા (ટનગઓવરમા ંવધારો ધ્યાને લીધા વસવાય) ભરવાથી 
વ્યાજ અને દંડમાથંી સપંિૂગ માફી મળવાપાત્ર થાય.  

પ્રશ્ન ૭.૩  ઉકત કાયદાના ંવેપારીના ંકેસમા ંકોઇ વસલુાત બાકી ના હોય છતા ંતેઓની જવાબદારી 
બનતી હોય તો તેઓ કઇ રીતે યોજનાનો લાભ મેળવી શકે ?  

જવાબ  આવા વેપારીએ સ્વમેળે જવાબદારી જાહરે કરીને યોજનાનો લાભ મેળવી શકે.  

પ્રશ્ન ૭.૪  ઉકત કાયદા હઠેળના ં વેપારીઓની અપીલ કાયગવાહી ચાલ ુ હોય તો તેઓને લાભ 
મળવાપાત્ર થાય ?  

જવાબ હા. વેપારી અપીલ સપંિૂગ પરત ખેંચીને મળૂ આદેશ મજુબનુ ંમારં્ણુ ંસ્વીકારીને યોજના 
મજુબ લાભ મેળવી શકે છે. વધમુા ંઅપીલમા ંકોઇ એક કે તેથી વધ ુમદુાઓ પરત ખેંચીને 
પિ યોજના હઠેળ લાભ મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૭.પ  જો અપીલ કોઇ એક કે તેથી વધ ુ મદુાઓ માટે પરત ખેંચે તો તેમા ં કઇ રીતે લાભ 
મળવાપાત્ર થાય ?  
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જવાબ  વેપારી જો એક કે તેથી વધ ુમદુાઓ માટે અપીલ પરત ખેંચે તો તેટલા મદુાઓ પરૂતો 
મળૂ આદેશ અનસુાર મારં્ણુ ં સ્વીકારીને લાગ ુ પડતી કેટેર્રી (૧) વનયવમત (ર) 
ટનગઓવરમા ંવધારો થયેલ હોય તેવા અનવેષણનિના ંકેસ તરીકે લાભ મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૭.૬  જો વેપારી અપીલ પરત ખેંચીને લાભ મેળવે તો તેઓને આંવશક ભરણુ ંવેરા સામે મજરે 
આપવામા ંઆવશે ?  

જવાબ  હા. આંવશક ભરણુ ંકે વપ્ર-ડીપોઝીટ વેરા સામે મજરે આપવામા ંઆવશે.  
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૮.  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની પેન્ડીંર્ અપીલના ં કેસમા ં 
મળવાપાત્ર લાભ  

પ્રશ્ન ૮.૧  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની પેન્ડીંર્ અપીલના ંકેસમા ંયોજના હઠેળ લાભ મળી 
શકે ?  

જવાબ  હા. કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની પેન્ડીંર્ અપીલના ં કેસમા ંયોજના હઠેળ લાભ 
મળી શકે.  

પ્રશ્ન ૮.ર  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની પેન્ડીંર્ અપીલના ં કેસમા ં યોજના હઠેળ યોજના 
હઠેળ કઇ રીતે લાભ મળી શકે ?  

જવાબ  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની પેન્ડીંર્ અપીલના ંકેસમા ંયોજના હઠેળ નીચે મજુબ 
લાભ મળી શકે.  

 ૧) અપીલ સપંિૂગ પરત ખેંચીને  

 ર) અપીલના ંકોઇ એક કે તેથી વધ ુમદુાઓ પરત ખેંચીને.  

પ્રશ્ન ૮.૩  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની પેન્ડીંર્ અપીલ સપંિૂગ પરત ખેંચીને લાભ લેવા માટે 
શુ ંકાયગવાહી કરવાની થાય ?  

જવાબ  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની પેન્ડીંર્ અપીલ વેપારી સપંિૂગ પરત ખેંચવા મારં્તા 
હોય તો તેઓએ અપીલ અવધકારીને અરજી કરીને અપીલ સપંિૂગ પરત ખેંચવાની રહશેે.  

પ્રશ્ન ૮.૪  વેપારી અપીલ સપંિૂગ પરત ખેંચી લે પછી વેપારીએ શુ ંકાયગવાહી કરવાની થાય  ?  

જવાબ  વેપારી અપીલ સપંિૂગ પરત ખેંચી લે પછી તેઓને મળૂ આદેશ મજુબનુ ંમારં્ણુ ંસ્વીકારીને 
યોજના હઠેળ લાભ લેવા માટે અરજી કરવાની થાય.  

પ્રશ્ન ૮.પ  મળૂ આદેશ મજુબનુ ંમારં્ણુ ંસ્વીકારીને યોજના અનસુાર લાભ કઇ રીતે મળે ?  

જવાબ  વેપારી અપીલ પરત ખેંચીને મળૂ આદેશ મજુબના ં મારં્ણુ ં સ્વીકારીને અરજી કરે 
તયારબાદ તેઓને (૧) વનયવમત વેપારી (ર) ટનગઓવરમા ં વધારો થયેલ હોય તેવા 
અન્વેષણનિના ંકેસો એ બેમાથંી જે કેટેર્રીમા ંપડતા હોય તે મજુબ લાભ મળવાપાત્ર થાય.  
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પ્રશ્ન ૮.૬ વેપારી અપીલ સપંિૂગ પરત ખેંચીને યોજના હઠેળ લાભ મેળવે તેવા કેસમા ંતેઓએ કરેલ 
આંવશક ભરણુ ંવેરા સામે મજરે મળશે ?  

જવાબ  હા. આંવશક ભરણુ ંયોજના અનસુાર ભરવાપાત્ર થતા ંવેરા સામે મજરે મળશે.  

પ્રશ્ન ૮.૭ કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની અપીલમા ંવેપારી કોઇ એક કે તેથી વધ ુમદુા માટે 
અપીલ પરત ખેંચવા મારેં્ તો તેના ંમાટે વેપારીએ શુ ંકાયગવાહી કરવાની થાય ?  

જવાબ  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા વસવાયની અપીલમા ંવેપારી કોઇ એક કે તેથી વધ ુમદુા માટે 
અપીલ પરત ખેંચવા મારેં્ તો તેઓએ તે માટે અપીલ અવધકારી સમક્ષ અરજી કરવાની 
થાય. તયારબાદ પરત ખેંચેલ મદુા કે મદુાઓ મળૂ આદેશ મજુબનુ ં મારં્ણુ ં સ્વીકારીને 
યોજના હઠેળ અરજી કરવાની થાય.  

પ્રશ્ન ૮.૮ પરત ખેંચેલ મદુા કે મદુાઓ માટે લાભ કઇ રીતે મળવાપાત્ર થાય ?  

જવાબ  પરત ખેંચેલ મદુા કે મદુાઓ માટે મળૂ આદેશ મજુબના ં મારં્ણુ ં સ્વીકારીને અરજી કરે 
તયારબાદ તેઓને (૧) વનયવમત વેપારી (ર) ટનગઓવરમા ં વધારો થયેલ હોય તેવા 
અન્વેષણનિના ંકેસો એ બેમાથંી જે કેટેર્રીમા ંપડતા હોય તે મજુબ લાભ મળવાપાત્ર થાય. 

પ્રશ્ન ૮.૯ ઉકત બનેં કેટેર્રીમા ંકઇ રીતે લાભ મળવાપાત્ર થાય ?  

જવાબ  ૧. વનયવમત વેપારીના ંકેસમા ંમળૂ મારં્િા મજુબનો વેરો ભરવાથી વ્યાજ અને દંડમાથંી 
સપંિૂગ માફી મળવાપાત્ર થશે.  

ર. ટનગઓવરમા ંવધારો થયેલ હોય તેવા કેસમા ંમળૂ મારં્િા મજુબના ંવેરાની ૧૨૦ ટકા 
રકમ (ટનગઓવરમા ંવધારો ધ્યાને લીધા વસવાય) ભરવાથી વ્યાજ અને દંડમાથંી સપંિૂગ 
માફી મળવાપાત્ર થશે.  

પ્રશ્ન ૮.૧૦ આવી અપીલમાથંી એક કે તેથી વધ ુમદુાઓ માટે અપીલ પરત ખેંચેલ હોય તો બાકીના ં
મદુા માટે અપીલ ચાલ ુરાખી શકાશે ?  

જવાબ હા. આવી અપીલમાથંી એક કે તેથી વધ ુ મદુાઓ માટે અપીલ પરત ખેંચેલ હોય તો 
બાકીના ંમદુા માટે અપીલ ચાલ ુરાખી શકાશે.  

પ્રશ્ન ૮.૧૧ વેપારી એક જ મદુાના ંવ્યવહારોને અલર્ પાડીને લાભ લઇ શકે ?  



30 
 

જવાબ  ના. વેપારી કોઇ એક મદુાના ંવ્યવહારોને અલર્ પાડી યોજના હઠેળ લાભ ના લઇ શકે. 
દાત. વેપારીએ ૨૦ ઇનવોઇસની એક કેન્સલ થયેલ ડીલર પાસેથી ખરીદી કરેલ હોય 
અને તે ખરીદીની વેરાશાખ આકારિીમા ંનામજૂંર થયેલ હોય. તો તેઓ આ ૨૦ ઇનવોઇસ 
પૈકી ૧૦ ઇનવોઇસ માટે લાભ લે અને ૧૦ ઇનવોઇસ માટે લાભ ના લે તેવુ ંના કરી શકે. 
વેપારીએ તમામ ૨૦ ઇનવોઇસ માટે જ લાભ લેવાનો થાય.  

પ્રશ્ન ૮.૧૨ વેટ કાયદામા ં ઘિા અલર્ અલર્ કારિોસર વેરાશાખ નામજૂંર કરવામા ંઆવે છે તો 
વેરાશાખ ઘટાડાને એક જ મદુો ર્િાય  કે તેના ંપેટા પ્રકાર માટે લાભ લઇ શકાય ?  

જવાબ  વેટ કાયદામા ં વેરાશાખ ઘટાડો અલર્ અલર્ કારિોસર કરવામા ંઆવતો હોય છે તે 
તમામ પ્રકારના ંઘટાડાને એક જ મદુો યોજના હઠેળ ર્િવામા ંઆવેલ નથી. વેરાશાખ 
ઘટાડાના ંપેટા પ્રકારો નકકી કરવામા ંઆવેલ છે. તે તમામ પેટા પ્રકારને અલર્ અલર્ 
મદુો યોજના ંહઠેળ ર્િેલ છે.  

પ્રશ્ન ૮.૧૩ વેરાશાખ ઘટાડાના ંકયા પેટા પ્રકારને અલર્ અલર્ મદુો ર્િાય ?  

જવાબ  વેરાશાખ ઘટાડાના ંકેસમા ંનીચે મજુબના ંપેટા પ્રકારને અલર્ અલર્ મદુો ર્િાશે.  

૧. બ્રાન્ચ રાન્સફરનો વેરાશાખ ઘટાડો. 
૨. આંતરરાજય વેચાિ અન્વયે વેરાશાખ ઘટાડો. 
૩. માફી માલના ંઅને જોબવકગના ંપ્રમાિસર વેરાશાખ ઘટાડો. 
૪. ફયઅુલનો વેરાશાખ ઘટાડો. 
૫. કેપીટલ ગડુસની વેરાશાખ નામજૂંર. 

૬. વેચનાર વેપારીએ વેરો ન ભયાગ અંર્,ે મીસમેચ અંર્ે વેરાશાખ ઘટાડો. 
૭. કે્રડીટ નોટ અન્વયે વેરાશાખ ઘટાડો. 
૮. કેન્સલ / એબઇનીશ્યો કેન્સલ વેપારી પાસેથી કરેલ ખરીદી અંર્ેનો વેરાશાખ ઘટાડો. 
૯. ઉપરોકત વસવાયના ંવેરાશાખ ઘટાડાના ંઅન્ય ક્રકસ્સાઓ. 

પ્રશ્ન ૮.૧૪ ઉપર જિાવેલ પ્રશ્ન ૮.૧૩ ના ંજવાબના ંક્રમ નબંર ૯ અંરે્ સમજિ આપશો ?  

જવાબ  વેરાશાખ ઘટાડાના ં ઉપર પ્રશ્ન ૧૨ ના ં જવાબ અનસુાર અનકુ્રમ ન.ં ૧ થી ૮ ક્રકસ્સાઓ 
અલર્ અલર્ ર્િાશે. તેથી કોઇ વેપારીએ આ ૧ થી ૮ ક્રકસ્સાને અલર્ અલર્ ર્િીને 
કોઇ એક કે તેથી વધ ુમદુા માટે અપીલ પરત ખેંચીને લાભ લઇ શકે. આકારિી આદેશમા ં
ધારો કે ક્રમ ૧ થી ૮ વસવાયના ંમદુા માટે વેરાશાખ ઘટાડેલ હોય તો વેરાશાખ ઘટાડાનો 
મદુાનો સમાવેશ ક્રમ ૯ મા ં થશે. હવે જો વેરાશાખ ઘટાડો જુદા જુદા ત્રિ કારિસર 
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કરવામા ંઆવેલ હોય તે તે કારિોનો સમાવશે ક્રમ ૧ થી ૮ મા ંના થતો હોય પરંત ુક્રમ ૯ 
મા ંથતો હોય તો તે તમામ ત્રિ મદુાને એક જ મદુો કહવેાશે અને તે તમામ ત્રિ મદુા 
એક સાથે પરત ખેંચીને યોજના હઠેળ લાભ લઇ શકાય.  

પ્રશ્ન ૮.૧૫ આ વસવાય અલર્ મદુો કોને કહવેાય તે બાબતે સમાધાન યોજનામા ં સ્પષ્ટતા કરવામા ં
આવેલ છે ?  

જવાબ  હા. નીચેના ંમદુાઓને અલર્ મદુો કહવેાશે.  

(અ) વેરાશાખ ઘટાડો (વેરાશાખ ઘટાડામા ંપ્રશ્ન ન.ં ૮.૧૩ અને ૮.૧૪ અનસુાર પેટા પ્રકારને પિ 
અલર્ ર્િવામા ંઆવશે)  

(બ) વેરાપાત્ર ટનગઓવર નકકી કરવા બાબતનો મદુો  

(ક) ચીજવસ્તમુા ંવેરાના ંદર બાબતનો મદુો  

(ડ) એડીશનલ ટેક્ષ ભરવા બાબતનો મદુો  

(ઇ) ઉપર વસવાયના ંતમામ મદુાઓ એક જ મદુો ર્િાશે.  

પ્રશ્ન ૮.૧૬ યોજનામા ં કુલ ચાર (અ), (બ), (ક) અને (ડ) એમ મદુાઓ દશાગવવામા ંઆવેલ છે. તે 
વસવાયના ંતમામ મદુાઓ એક જ મદુો ર્િાય ?  

જવાબ  હા. ક્રમ (અ) મા ં વેરાશાખ ઘટાડાના ં પેટા પ્રકાર માટે લાભ લઇ શકાશે. તે વસવાયના ં
બાકીના ંત્રિ મદુાઓ (બ), (ક) તથા (ડ) રહશેે. તે વસવાય જો આકારિીમા ંબાકીના ંમદુા 
હોય તો તે તમામ મદુાઓને (ઇ) મજુબ એક મદુો ર્િીને અપીલ પરત ખેંચીને લાભ 
લેવાનો રહ.ે  

પ્રશ્ન ૮.૧૭  કોઇ વેપારીના ંકેસમા ંઆકારિીમા ંનીચે મજુબના ંમદુાઓ છે.  

 ૧.  બ્રાન્ચ રાન્સફરનો વેરાશાખ ઘટાડો. 

૧. કેન્સલ ડીલરની વેરાશાખ ઘટાડો.  

 ૩. માફી માલની વેરાશાખ ઘટાડો.  

 તો આ કેસમા ંવેપારી ઉકત ત્રિેય મદુાઓને અલર્ ર્િીને કોઇ એક મદુા માટે લાભ લઇ 
શકે ?  
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જવાબ  હા. આ કેસમા ં વેપારી યોજના અનસુાર ઉકત ત્રિ પેકી કોઇ પિ એક મદુા કે વધારે 
મદુાઓ માટે લાભ લઇ શકે છે.  

પ્રશ્ન ૮.૧૮ કોઇ વેપારીની વેચાિવેરા કાયદાની અપીલમા ંનીચે મજુબના ંમદુાઓ છે.  

 ૧. વેરાપાત્ર ટનગઓવર નકકી કરવાનો મદુો  

 ર. વેરાના ંદર બાબતનો મદુો  

 ૩. ફોમગ ૨૪ બી ના વેરાનો મદુો  

 ૪. કલમ ૧૫ બીના ંખરીદવેરાનો મદુો  

 તો આ કેસમા ંકયા મદુાઓને અલર્ ર્િી શકાય ?  

જવાબ  ઉકત કેસમા ંયોજનાની જોર્વાઇ અનસુાર ક્રમ ન.ં ૧ તથા ર મજુબનો મદુો અલર્ અલર્ 
ર્િાય. એટલે કે તેમા ંકોઇ એક કે બનેં માટે લાભ લઇ શકાય. જયારે ક્રમ ન.ં ૩ તથા ૪ 
તે સયંકુત રીતે એક જ મદુો ર્િાય. તેથી જો વેપારીને લાભ લેવો હોય તો ક્રમ ૩ તથા 
૪ ને અલર્ પાડી ના શકે પરંત ુબનેં મદુાઓ એક સાથે જ પરત ખેંચીને લાભ લઇ શકે.  

પ્રશ્ન ૮.૧૯ અપીલ સપંિૂગ કે અંશતઃ પરત ખેંચવામા ં આવે તે કેસમા ં રેમીશન આદેશ અપીલ 
અવધકારી તેઓના ંઅપીલ આદેશમા ંકરશે ?  

જવાબ  ના. અપીલ અવધકારીએ તેઓના ંઆદેશમા ં રેમીશન આદેશ કરવાનો થતો નથી. પરંત ુ
અપીલ આદેશ અને બીજી વવર્તો ધ્યાને લઇ સબંવધત ઘટકના ંઅવધકારી રેમીશન આદેશ 
પસાર કરશે.  
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૯.  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદાની પેન્ડીંર્ અપીલના ંકેસમા ં મળવાપાત્ર 
લાભ 

પ્રશ્ન ૯.૧  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો યોજના હઠેળ લાભ મળી શકે 
?  

જવાબ  હા. વેપારીની કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો યોજના હઠેળ 
લાભ મેળવી શકે છે.  

પ્રશ્ન ૯.ર  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો વેપારીએ સપંિૂગ અપીલ 
પરત ખેંચીને લાભ લઇ શકે ?  

જવાબ હા. કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો વેપારી સપંિૂગ અપીલ 
પરત ખેંચી મળૂ આદેશ મજુબના ંમારં્િાને ધ્યાને લઇ યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.  

પ્રશ્ન ૯.૩  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો તેમા ં વેપારીએ કોઇ એક કે 
તેથી વધ ુમદુાઓ પરત ખેંચી બાકીના ંમદુાઓ માટે અપીલ ચાલ ુરાખીને લાભ લઇ શકે 
?  

જવાબ  ના. કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તો તેવા કેસમા ંકોઇ એક કે 
તેથી વધ ુમદુાઓ પરત ખેંચી બાકીના ંમદુાની અપીલ ચાલ ુરાખીને લાભ ના લઇ શકે.  

પ્રશ્ન ૯.૪  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તે દરમ્યાન વેપારીના ં ઘિા 
ધારાકીય ફોમ્સગ આવી ર્યેલ હોય છે તો આવા કેસમા ંપિ મળૂ મારં્િા મજુબ રકમ 
ભરીને લાભ મેળવવાનો થાય ?  

જવાબ  ના. ધારાકીય ફોમ્સગ માટે યોજનામા ંખાસ જોર્વાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  

પ્રશ્ન ૯.પ  ધારાકીય ફોમ્સગ માટેની કઇ જોર્વાઇ છે ?  

જવાબ  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તેમા ંધારાકીય ફોમ્સગનો મદુો હોય 
તથા બીજા એક કે તેથી વધ ુમદુાઓ હોય તો વેપારીએ ધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ંતમામ 
મદુાઓ પરત ખેંચવાના ંરહ ેછે.  

પ્રશ્ન ૯.૬ ધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ંમદુાઓ પરત ખેંચવા માટે વેપારીએ શુ ંકરવાનુ ંથાય ?  
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જવાબ  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય અને તેમા ં વેપારી સમાધાન 
યોજનાનો લાભ લેવા મારં્તા હોય તો તેઓએ તા. ૧૦.૦૧.૨૦૨૦ સધુીમા ંતે માટે ઘટક 
અવધકારી તથા અપીલ અવધકારીને અરજી કરવાની થાય. સાથે સાથે ધારાકીય ફોમ્સગ 
વસવાયના ંતમામ મદુાઓ પરત ખેચવાના ંથાય છે.  

પ્રશ્ન ૯.૭ કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદા હઠેળની અપીલ પેન્ડીંર્ હોય તેમા ંધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ં
મદુા પરત ખેંચ્યા બાદ તે અન્વયે યોજનામા ંકેટલી રકમ ભરવાની થાય ?  

જવાબ  આ કેસમા ં ધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ં જે મદુાઓ પરત ખેંચેલ હોય તે મદુાઓના ં મળૂ 
આદેશ મજુબની રકમ ભરપાઇ કરવાની થાય તથા ધારાકીય ફોમ્સગ અનસુધંાને અપીલ 
અવધકારીએ કરેલા આદેશ અનસુાર યોજના મજુબ રકમ ભરવાની રહશેે.  

પ્રશ્ન ૯.૮ અન્ય મદુાઓ પરત ખેંચ્યા બાદ ધારાકીય ફોમ્સગ માટેની અપીલ ચાલ ુ રહશેે કે પિૂગ 
કરવામા ંઆવશે ?  

જવાબ  ના. અન્ય મદુાઓ પરત ખેંચ્યા બાદ ધારાકીય ફોમ્સગ માટેની અપીલ ચાલ ુરહશેે અને તે 
અંરે્ તા. ૧૫.૦૨.૨૦૨૦ સધુીમા ંઅપીલ અવધકારી દ્વારા આદેશ કરવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ન ૯.૯ ધારાકીય ફોમ્સગ માટેની અપીલ આદેશ થયા બાદ જો ફોમ્સગ આવે તો તેના ંમાટે વેપારી 
આર્ળ વવવાદ અરજી દાખલ કરી શકે ?  

જવાબ  ના. સમાધાન યોજનાની અરજી સમયે જ વેપારીએ બીજી અપીલ નહીં કરે તેવી તથા હવે 
બીજા ફોમ્સગ રજુ ન કરવા અંરે્ની બાહંધેરી આપવાની થશે.  

પ્રશ્ન ૯.૧૦ બાકી રહલેી ધારાકીય ફોમ્સગની અપીલ માટે વેપારીએ શુ ંકરવાનુ ંથશે ?  

જવાબ  બાકી રહલેી ધારાકીય ફોમ્સગ માટે વેપારીએ તા. ૧૦.૦૧.૨૦૨૦ સધુીમા ં(ઓનલાઇન અરજી 
કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા)ં અપીલ અવધકારીને અપીલના ંધારાકીય ફોમ્સગ માટે બે 
યાદી આપવાની રહશેે.  

 ૧) જે ફોમ્સગ રજુ કરવા મારં્તા હોય તેની યાદી અને ફોમગસ  

 ર) જે ફોમ્સગ રજુ કરી ન શકતા ંહોય તેની યાદી.  

પ્રશ્ન ૯.૧૧ ઉકત ફોમ્સગની યાદી તથા ફોમ્સગ રજુ કરી દીધા બાદ અપીલ અવધકારી કઇ રીતે આદેશ 
પસાર કરશે ?  
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જવાબ  વેપારીએ રજુ કરેલ અને રજુ ન કરી શકેલ તેવી બે યાદી અપીલ અવધકારી સમક્ષ રજુ 
કયાગ બાદ અપીલ અવધકારી ફોમગની TINXYSY અથવા જે તે રાજયમાથંી મળેલ અહવેાલ 
પરથી ચકાસિી (વેરીફીકેશન) કરશે. તયારબાદ અપીલ અવધકારી અપીલ આદેશમા,ં  

૧) ચકાસિીમા ં (વેરીફીકેશન) યોગ્ય જિાય તેવા ફોમ્સગ માન્ય રાખી વનયત દરે વેરો 
આકારશે. 

ર) વેરીફાઇ ન થાય તેવા ફોમ્સગ પર પરુા દરે વેરો આકારશે  

૩) ખોટા કે બોર્સ જિાયેલ ફોમ્સગ પર પરુા દરે વેરો આકારશે.  

૪) રજુ ન થયેલ ફોમ્સગ પર પરુા દરે વેરો આકારશે.  

તયારબાદ વેપારીએ પત્રક સાથે ભરેલ વેરો કે પત્રક મજુબ વેરાશાખ સામે ભરવાપાત્ર 
વેરો એડજસ્ટ કરેલ હોય તે મજરે આપીને અપીલ મજુબ ભરવાપાત્ર વેરો, વ્યાજ તથા દંડ 
નકકી કરશે.  

પ્રશ્ન ૯.૧ર અપીલ આદેશમા ંઉપરના ંચારેય મદુાઓ અલર્ કઇ રીતે પાડી શકાશે ?  

જવાબ  અપીલ અવધકારી દ્વારા ઉકત ચારેય મદુાઓન ુટનગઓવર તથા ભરવાપાત્ર વેરો સ્પષ્ટ રીતે 
અલર્ દશાગવી અપીલ આદેશ કરવાનો રહશેે.   

પ્રશ્ન ૯.૧૩ અપીલ આદેશ થયા બાદ વેપારીએ શુ ંકરવાનુ ંથાય ?  

જવાબ  અપીલ આદેશ થયા બાદ વેપારીએ ક્રદન-૭ મા ંસબંવંધત ઘટક કચેરીમા ંઅપીલ આદેશની 
નકલ રજુ કરવાની રહશેે.  

પ્રશ્ન ૯.૧૪ વેપારીએ અપીલ આદેશ મજુબનો વેરો યોજના હઠેળ પરેૂપરૂો ભરવાનો થશે ?  

જવાબ  વેપારીએ અપીલ આદેશના,ં  

૧)  પ્રશ્ન ન.ં ૯.૧૧ ના ંજવાબના ંક્રમ (ર) મા ંજિાવેલ મદુો એટલે કે TINXSYS કે જે તે 
રાજયમાથંી મળેલ અહવેાલ પરથી વેરીફાઇ ન થયેલ હોય તેવા ફોમ્સગ (ચીજવસ્ત ુ
પર વેરાનો દર પ ટકાથી ઓછો ન હોય તેવા) પર જે વેરો ઉપવસથત થયેલ હોય 
તેની ૫૦ ટકા રકમ  

ર)  તે વસવાયના ંતમામ મદુાઓ માટે પરેૂપરૂા વેરાની રકમ 
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ઉકત બનેં રકમ યોજના અનસુાર ભરવાની થાય. આ બનેં રકમ યોજનાની જોર્વાઇ 
અનસુાર ભરવાથી જ યોજના હઠેળ લાભ લઇ શકાશે.  

પ્રશ્ન ૯.૧૫ કોઇ ચીજવસ્ત ુ પર વેરાનો દર ૧ ટકા હોય અને તે કેસમા ં અપીલ આદેશમા ં ફોમ્સગ 
વેરીફાઇ ન થતા ંહોય તેવા મદુા અન્વયે ઉપસ્સ્થત થતા વેરાની ૫૦ ટકા રકમ ભરવાથી 
યોજનાનો લાભ મળશે ?  

જવાબ  ના. જે ચીજવસ્ત ુપર વેરાનો દર પ ટકાથી ઓછો હોય તેમા ંફોમ્સગ વેરીફાઇ ન થતા ંહોય 
તેવા મદુા અન્વયે ઉપસ્સ્થત થતો વેરાનો ૫૦ ટકા રકમ ભરવાથી યોજનાનો લાભ ના 
મળે. પરંત ુતે કેસમા ંપરેૂપરૂો વેરો ભરવાથી યોજના હઠેળ લાભ મળશે.  

પ્રશ્ન ૯.૧૬ પ્રશ્ન ન.ં ૯.૧૪ ના ં જવાબમા ં જિાવ્યા મજુબનો અપીલ આદેશ મજુબનો વેરો ભરપાઇ 
કરવાથી યોજના અનસુાર કયો લાભ મળશે ?  

જવાબ  પ્રશ્ર ન.ં ૯.૧૪ મા ં જવાબમા ંજિાવ્યા મજુબનો વેરો ભરપાઇ કરવાથી વેપારીને વ્યાજ 
તથા દંડમાથંી સપંિૂગ માફી મળવાપાત્ર થશે.  

પ્રશ્ન ૯.૧૭  વેપારીએ જો આંવશક ભરણુ ંકરેલ હશે તો તે અપીલ આદેશમા ંમજરે મળશે ?  

જવાબ  વેપારીએ જે આંવશક ભરણુ ંકરેલ હશે તે અપીલ આદેશમા ંમજરે ના મળે. પરંત ુઅપીલ 
અવધકારી આંવશક ભરિા કે વપ્ર-ડીપોઝીટનો ઉલ્લેખ અપીલ આદેશમા ંકરશે. જેથી ઘટક 
અવધકારી યોજના અન્વયે કરવાના ં થતા ં રેમીશન આદેશમા ં આંવશક ભરિાને યોજના 
હઠેળ ભરવાપાત્ર થતા ંવેરા સામે મજરે આપશે.  

પ્રશ્ન ૯.૧૮  શુ ંઆંવશક ભરણુ ંવેરા સામે મજરે મળશે ?  

જવાબ  હા. ઘટક અવધકારીના ંરેમીશન આદેશમા ંઆંવશક ભરણુ ંવેરા મજરે મળશે.  

પ્રશ્ન ૯.૧૯  કેન્દ્ન્િય કાયદા અન્વયેની કોઇ અપીલમા ંધારાકીય ફોમ્સગનો મદુો તથા તે વસવાયના ં બે 
મદુા એમ કુલ ૩ વવવાદીત મદુ્દાઓ હોય અને જેમા ં વેપારી ધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ં
બાકીના ંબનેં મદુાઓ પરત ખેંચે છે અને ધારાકીય ફોમ્સગ માટેની અપીલ આદેશ પિ તા. 
૧૫.૦૨.૨૦૨૦ સધુીમા ં પસાર થઇ જાય છે. તો આ કેસમા ં વેપારીએ ભરેલ આંવશક 
ભરિાને કઇ રીતે સરભર કરવામા ંઆવશે ?  

જવાબઃ કેન્દ્ન્િય કાયદાની અપીલના ંકેસમા ંવેપારીએ સમાધાન યોજના હઠેળ અરજી કરેલ હોવાથી 
વેપારીએ પરત ખેંચેલ મદુાઓ અનવયે ભરવાની થતી રકમ તથા ધારાકીય ફોમ્સગની 
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અપીલ અન્વયે ભરવાની થતી રકમ એક સાથે જ નકકી કરવાની હોવાથી તેમજ રેમીશન 
આદેશ પિ ઉકત બનેં મદુાઓનો સાથે કરવાનો થતો હોવાથી આંવશક ભરિા પેટે ભરેલ 
રકમ મજરે આપવામા ંકોઇ પ્રશ્ન ઉદભવશે નહીં. યોજના હઠેળ વેરાની જે રકમ ભરવાની 
થાય તેની સામે આંવશક ભરણુ ંમજરે આપવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ન ૯.૨૦ કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદાની અપીલમા ં ધારાકીય ફોમ્સગ સી, ઇ-૧, ઇ-ર, એફ, એચ,આઇ 
વરે્રે તમામ ફોમ્સગના ંમદુા હોય અને સાથે સાથે ધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ંઅન્ય બે મદુા 
પિ છે.  તો આવા કેસમા ંવેપારી યોજના હઠેળ લાભ લેવા મારં્તા હોય તો તેઓએ શુ ં
કરવાનુ ંથશે ?  

જવાબ  કેન્દ્ન્િય વેચાિવેરા કાયદાની પડતર અપીલમા,ં  

૧) વેપારીએ ધારાકીય ફોમ્સગ વસવાયના ંઅન્ય બે મદુા માટે અપીલ પરત ખેંચવાની રહશેે 
અને તે બે મદુા માટે મળૂ આદેશ મજુબનુ ંમારં્ણુ ંસ્વીકારી યોજનાની જોર્વાઇ અનસુાર 
લાભ લેવાનો રહશેે.  

 ર) તમામ પ્રકારના ં ધારાકીય ફોમ્સગ માટે તા. ૧૦.૦૧.૨૦૨૦ સધુીમા ં સમાધાન યોજના 
માટે લાભ લેવા અરજી સબંવંધત ઘટક તથા અપીલ અવધકારીને કરીને યોજનામા ં
જિાવેલ રીતે લાભ લેવાનો રહશેે અને તા. ૧૦.૦૧.૨૦૨૦ સધુીમા ં રજુ કરવા મારં્તા 
ફોમ્સગ તથા તેની યાદી અને ન રજુ કરી શકતા ંફોમ્સગની યાદી અપીલ અવધકારીને રજુ 
કરવાની રહશેે.  

 ટૂંકમા ંવેપારી ધારાકીય ફોમ્સગના ંપ્રકાર અનસુાર ભાર્ પાડી શકશે નહીં. દા.ત. સી ફોમગ 
માટે યોજનામા ંલાભ લે તથા બાકીના ંફોમ્સગ માટે અપીલ ચાલ ુરાખે તેવુ ંકરી શકશે નહીં.  

પ્રશ્ન ૯.૨૧ ધારાકીય ફોમ્સગની અપીલના ંકેસમા ંમળવાપાત્ર લાભ દાખલો ર્િીને સમજાવશો ?  

જવાબ  આ માટે વેપારી વેબસાઇટ પર કેન્દ્ન્િય કાયદા હઠેળની ધારાકીય ફોમ્સગની અપીલના ં
ઉદહારિરુપ દાખલા જોઇ શકે છે. 
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૧૦.  ખાતા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ અપીલના ંકેસમા ં મળવાપાત્ર લાભ 

પ્રશ્ન ૧૦.૧  જો ખાતા દ્વારા કોઇ આદેશ સામે રીબ્યનુલ કે કોટગમા ંઅપીલ થયેલ હોય તો આ યોજના 
હઠેળ લાભ મળી શકે ? 

જવાબ.       હા.  જો ખાતા દ્વારા કોઇ આદેશ સામે રીબ્યનુલ કે કોટગમા ં અપીલ થયેલ હોય તેવા 
સજંોર્ોમા ં જો વેપારી વવવાદીત મારં્ણુ ં (ખાતા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ આદેશ મજુબ) 
સ્વીકારીને આ યોજના હઠેળ રકમ ભરપાઇ કરે તો તેને પિ આ યોજના હઠેળ લાભ મળી 
શકે છે.   

પ્રશ્ન ૧૦.૨.     ખાતા દ્વારા કોઇ વેપારીના ંકેસમા ંએક કરતા વધ ુકાયદાઓ હઠેળ એકથી વધ ુવષણનગ માટે 
અપીલ કરવામા ંઆવેલ હોય તો તમામ કેસમા ંલાભ લેવો પડે ?       

જવાબ  ના. તમામ કેસોમા ંલાભ લેવો ફરજીયાત નથી. ર્મે તે કાયદાના ંકોઇ પિ એક કે તેથી 
વધ ુવષણનગ માટે લાભ લઇ શકાય.  

પ્રશ્ન ૧૦.૩ ખાતા દ્વારા માન. ક્રરબ્યનુલના ંચકુાદા સામે નામદાર હાઇકોટગમા ંઅપીલ કરેલ હોય તો 
વેપારીને મળવાપાત્ર લાભની ર્િતરી કઇ રીતે નકકી થાય ?  

જવાબ  આ કેસમા ં વેપારીએ મળૂ આદેશનુ ં વવવાક્રદત મારં્ણુ ં સ્વીકારવાનુ ં થાય અને તે મજુબ 
યોજના હઠેળ લાભ મળવાપાત્ર થાય.  

પ્રશ્ન ૧૦.૪  ખાતા દ્વારા જયારે અપીલ કરવામા ંઆવેલ હોય તે કેસમા ંવવવાદીત રકમ કોને ર્િવાની 
થાય ?  

જવાબ  ખાતા દ્વારા જયારે અપીલ કરવામા ં આવેલ હોય તે કેસમા ં ખાતા કરવામા ં કરવામા ં
આવેલ આકારિી, ફેરઆકારિી, ફેરતપાસ કે અપીલ આદેશમા ં નકકી કરેલ મારં્િાને 
વવવાદીત રકમ ર્િવાની થાય.  

પ્રશ્ન ૧૦.૫  પ્રશ્ન ન.ં ૧૦.૪ ને ઉદાહરિ આપીને સમજાવશો ?  

જવાબ  દા.ત. કોઇ વેપારીના ં કેસમા ંઆકારિી આદેશમા ંકોઇ એક ચીજવસ્ત ુપર ૧૫ ટકા વેરો 
આકારેલ હોય, પરંત ુઅપીલમા ં તે ચીજવસ્ત ુઉપર પ ટકા વેરો નકકી થયેલ હોય અને 
ખાતાએ અપીલ આદેશ સામે આર્ળ અપીલ કરેલ હોય તો આ કેસમા ંવવવાદીત મારં્ણુ ં
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૧૫ ટકા વેરા પ્રમાિે ર્િાશે અને તે મજુબ વેપારી ૧૫ ટકાનુ ં મારં્ણુ ં સ્વીકારીને આ 
યોજના મજુબ લાભ લઇ શકશે.  

પ્રશ્ન ૧૦.પ  ખાતા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ અપીલના ંકેસમા ંકઇ રીતે લાભ મળવાપાત્ર થાય ?  

જવાબ ખાતા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ અપીલના ંકેસમા ંવેપારીને તેઓને લાગ ુપડતી કેટેર્રી (૧) 
વનયવમત વેપારી (ર) ટનગઓવરમા ંવધારો કરવામા ંઆવેલ હોય તેવા અન્વેષણનિના ંકેસની 
જોર્વાઇ મજુબ લાભ મેળવી શકે.  

  



40 
 

૧૧.  અન્ય બાબતો  
પ્રશ્ન-૧૧.૧  આ યોજના હઠેળ મળવા પાત્ર રેમીશનની રકમના આદેશો કયારે અને કોિ ેકરવાના થાય ? 

જવાબઃ આ યોજના હઠેળ વેરા, વ્યાજ અને દંડની જે રકમ રેમીટ કરવાની થાય તે રકમના રેમીશનના 
આદેશો યોજના મજુબ ભરવાપાત્ર હપ્તાઓની રકમ સપંિૂગપિ ે ભરાયા બાદ સબવંધત ઘટક 
અવધકારી દ્વારા કરવામા ંઆવશે.   

પ્રશ્ન-૧૧.૨ જો આ સમાધાન યોજના અન્વયે કોઇ વવવાદ ઉપસ્સ્થત થાય તો તે અંર્ે આખરી વનિગય કરવાની 
સત્તા કોની રહશેે ? 

જવાબઃ આ યોજના અન્વયે મળેલ અરજીની યોગ્યતા અંર્ે, ભરવાપાત્ર રકમ નકકી કરવા અંર્ ે કે 
રેમીશનની રકમ અંર્ે કોઇપિ પ્રકારનો વવવાદ ઉપસ્સ્થત થાય તો તે અંર્ ેકવમશનરનો વનિગય 
આખરી ર્િવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ન-૧૧.૩ જો કોઇ વેપારીએ તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૯ ના ઠરાવની જોર્વાઇ મજુબ અરજી કરેલ હોય તો શુ ંતેવી 
અરજી ને આ નવા ઠરાવની જોર્વાઇ મજુબ લાભ મળી શકે ?  

જવાબઃ હા,અર્ાઉના તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃજીએસટી-૧૦૨૦૧૯-૧૦૦૬-ઠ હઠેળ કોઇ વેપારીએ 
અરજી કરેલ હોય તો આવી અરજીને આ નવા ઠરાવ મજુબ થયેલ છે તેમ ર્િીને આ યોજનાનો 
લાભ આપવામા ંઆવશે.  

પ્રશ્ન-૧૧.૪ તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૯ ના ઠરાવ મજુબ કે આ ઠરાવ મજુબ જો કોઇ રકમ ભરાયેલ હોય તો તેનુ ંરીફડં 
મળી શકશે ?  

જવાબઃ ના, તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૯ ના ઠરાવ કે આ નવા ઠરાવ મજુબ કોઇપિ રકમ ભરાયેલ હશે તો તેનુ ં
કોઇપિ સજંોર્ોમા ંરીફડં આપવામા ંઆવશે નહીં કે અન્ય બાકી વસલુાત સામે સરભર કરવામા ં
આવશે નહીં.  


