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��1. સબકા િવ�ાસ (પૂરોગામી િવવાદ સમાધાન) યોજના, 2019 

અંતગ�ત કોણ ઘોષણા દાખલ કરવા માટે કોણ પા� બને છે?

જવાબ - નીચેની �ેણીઓમા ં આવી જતા કોઈપણ �યિ�, યોજના 

હેઠળની અ�ય શરતોન ેઆિધન, ઘોષણા દાખલ કરવા માટે પા� બને 

છે:

(a) � જઓે ફરજ માટે કારણદશ�ક નોિટસ (એસસીએન) અથવા 

આવી નોિટસ બાકી હોવાન ેકારણ ેબનતી એક અથવા વધ ુઅપીલ 

ધરાવતા હોય અન ે�ા ં30.06.2019 ના રોજ સુધી અંિતમ સુનાવણી 

થઈ નથી.

(b) � જમેને દંડ માટે એસસીએન અન ેમા� લેટ-ફી �રી કરવામા ં

આવેલ છે અન ે�ા ં�ા ં30.06.2019 ના રોજ સુધી અંિતમ સુનાવણી 

થઈ નથી.

(c)� જમેની પાસ ેવસૂલાતપા� ખચ� બાકી નીકળે છે.

(d)� જઓે તપાસ અન ેઓિડટ હેઠળના કેસો ધરાવ ેછે �ા ંસામેલ 

�યૂટીનુ ં�માણ િનધા�િરત કરવામા ંઆ�યુ ંછે અન ેપ�ને માિહતગાર 

કરી દેવામા ંઆ�યા છે અથવા 30 જૂન, 2019 ના રોજ અથવા ત ેપહેલા ં

તેમના િનવેદનમા ં�વીકારવામા ંઆવી છે.

(e) � જઓે �વૈિ�છક �હેરાત કરવા માંગ ેછે.

��2.�આ યોજના અંતગ�ત �ા કાયદાઓનો સમાવેશ થાય છે?

જવાબ�આ યોજના નીચેના કાયદાઓન ેલાગ ુપડે છે, એટલ ેકે:- 

(a) સે�ટ�લ એ�સાઇઝ એ�ટ, 1944 અથવા સે�ટ�લ એ�સાઇઝ ટેિરફ 

એ�ટ, 1985 અથવા ફાઈના�સ એ�ટ, 1994 નું �કરણ 5 અન ેતેની 

હેઠળ બનાવવામા ંઆવેલા િનયમો; 

(b) નીચેના કાયદાઓ, એટલ ે કે:-

(i) ધ એ�ીક�ચર �ો�યુસ સેસ એ�ટ, 1940; 

(ii) ધ કોફી એ�ટ, 1942; 

(iii) ધ માઇકા માઇ�સ લેબર વે�ફેર ફંડ એ�ટ, 1946; 

(iv) ધ રબર એ�ટ, 1947;

(v) ધ સો�ટ સેસ એ�ટ, 1953; 

(vi) ધ મેિડસીન એ�ડ ટોઈલેટ િ�પેરશે�સ (એ�ઝાઈઝ �યૂટીસ) 

11

પાછળથી ખોટી હોવાનુ ંજણાય છે, તો એવુ ંધારી લેવામા ંઆવશ ેકે 

�ારયે �હેરાત કરવામા ંઆવી નથી અન ેલાગ ુપડતા પરો� કર 

કાયદા હેઠળ કાય�વાહી શ� કરવામા ંઆવશ.ે

[નોધં: ઉપર જણાવેલ 'કલમો' ફાઇના�સ (ન.ં  2) એ�ટ, 2019 ની છે.]

ðÄw òýfkhe {kxu ÷kuøk ykuLk fhku.

અવારનવાર પૂછાતા ��ો 
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અિધિનયમ, 1955; 

(vii) ધ એડીશનલ �યૂટીઝ એ�ડ એ�સાઈઝ (ગુ�સ ઓફ �પેિશયલ 

ઈ�પોટ��સ) એ�ટ, 1957;

(viii) ધ િમનરલ �ોડ�ટસ (એિડશનલ �યૂટીઝ ઓફ એ�સાઈઝ અન ે

ક�ટ�સ) એ�ટ, 1958;

(ix) ધ સુગર (�પેિશયલ એ�ઝાઈઝ �યૂટી) એ�ટ, 1959; 

(x) ધ ટેકસટાઇલ કિમટી એ�ટ, 1963;

(xi) ધ �ો�યુસ સેસ એ�ટ, 1966; 

(xii) ધ લાઈમ�ટોન એ�ડ ડોલોમાઈટ માઇ�સ લેબર વે�ફેર ફંડ એ�ટ, 

1972; 

(xiii) ધ કોલ માઇ�સ (ક�ઝવ�શન એ�ડ ડેવલપમે�ટ) એ�ટ, 1974;

(xiv) ધ ઓઈલ ઇ�ડ�ટ� ી (ડેવલપમે�ટ) એ�ટ, 1974;

(xv) ધ ટોબેકો સેસ એ�ટ, 1975;

(xvi) ધ આયન � ઓર માઇ�સ, મ�ગેનીઝ ઓર માઇ�સ એ�ડ �ોમ ઓર 

માઇ�સ લેબર વે�ફેર સેસ એ�ટ, 1976; 

(xvii) ધ બીડી વક�સ � વેલફેર સેસ એ�ટ, 1976; 

(xviii) ધ એડીશનલ �યૂટીઝ ઓફ એ�સાઈઝ (ટેકસટાઇલ એ�ડ 

ટેકસટાઇલ આટ�ક�સ) એ�ટ, 1978;

(xix) ધ સુગર સેસ એ�ટ, 1982;

(xx) ધ �ૂટ મે�યુફે�ચરર સેસ એ�ટ, 1983; 

(xxi) ધ એ�ીક�ચર એ�ડ �ોસે�ડ ફડ �ોડ��સ એ�સપોટ�સ એ�ટ, ૂ

1985; 

(xxii) ધ �પાઈિસસ સેસ એ�ટ, 1986;

(xxiii) ધ ફાઇના�સ એ�ટ, 2004; 

(xxiv) ધ ફાઇના�સ એ�ટ, 2007; 

(xxv) ધ ફાઇના�સ એ�ટ, 2015;

(xxvi) ધ ફાઇના�સ એ�ટ, 2016; 

(c) કે�� સરકાર સ�ાવાર ગેઝેટમા ં �હેરનામા �ારા �પ� કરી શકે 

તેવો અ�ય કોઈ કાયદો.

��3.� જો પૂછપરછ અથવા તપાસ અથવા ઓિડટ શ� થઈ ગયુ ં

હોય પરંત ુકરની બાકી રહેલ રકમનુ ં�માણ િનધા�િરત કરવામા ંઆવી 

નથી તો શુ ંત ે�યિ� યોજના માટે પસંદ કરવા માટે લાયક છે કે નહી?ં

જવાબ� ના. જો ઓિડટ, પૂછપરછ અથવા તપાસ શ� થઈ ગઈ હોય 

અન ે ચૂકવવાપા� �યૂટીની રકમનુ ં �માણ 30 જૂન, 2019 પહેલા ં

િનધા�િરત કરવામા ંન આ�યુ ંહોય તો �યિ� યોજના પસંદ કરવા માટે 

પા� બનશે નહી.ં 

��4.� જો એસસીએન અનેક મુ�ાઓન ેઆવરી લેતી હોય તો શુ ં

કોઈપણ અ�ય કાય�વાહીમા ંફરીથી ખોલવામા ંઆવશ.ે

�37. � શ ું હંુ આ યોજના હેઠળ ચૂકવવામા ં આવેલી કોઈપણ રકમ 

માટે ઇનપુટ ટે�સ �ેિડટ લઈ શકંુ છંુ.

જવાબ� ના. 

�38.� શુ ં હંુ ઇનપુટ ટે�સ �ેિડટ એકાઉ�ટ �ારા પરો� કર કાયદા 

અથવા અ�ય કોઈ કાયદા હેઠળ આ યોજના હેઠળ કોઈપણ રકમ ચૂકવી 

શકંુ છંુ?

જવાબ� ના.

�39.� શુ ંહંુ આ યોજના હેઠળ જમા કરાવેલ રકમનુ ંિરફંડ લઈ શકંુ 

છંુ?

જવાબ� ના.

�40.� જ ેિક�સાઓમા ંિ�-િડપોઝીટ અથવા પહેલેથી ચુકવેલી અ�ય 

િડપોઝીટ િનયુ� સિમિતના િનવેદનમા ંસૂચ�યા મજુબ ચૂકવવાપા� 

રકમ કરતા ંવધ ુહોય તેવા િક�સામા,ં તફાવત પરત મળશ ેકે નહી?ં

જવાબ� ના, તેનુ ંિરફંડ આપવામા ંઆવશ ેનહી.ં 

Q41.� �હેર કરાયેલ બાબત અન ેસમયગાળાન ેલગતી કાય�વાહી 

િસવાય અ�ય કોઈપણ કાય�વાહીમા ંઘોષણા કરનારન ેકોઈ ફાયદો, છૂટ 

અથવા ર�ણ મળે છે?

જવાબ� ના, કલમ 131 મજુબ, આ યોજનામા ંસમાિવ� હોય તેવી 

કોઈપણ બાબત માટે, ઘોષણા કરનારન ે�હેર કરાયેલ બાબત અન ે

સમયગાળાન ેલગતી કાય�વાહી િસવાય અ�ય કોઈપણ કાય�વાહીમા ં

કોઈ ફાયદો, છૂટ અથવા ર�ણ મળે છે તેવુ ંઅથ�ઘટન ન કરવાનુ ંરહશેે 

નહી.ં

Q42.� શુ ંઆ યોજના હેઠળનું િડ�ચાજ� સિટ�િફકેટ એ (i) સમાન 

બાબત અંગ ેપછીના સમયગાળા માટે અથવા (ii) સમાન સમયગાળા 

માટે એક અલગ બાબત માટે વધ ુકોઈ એસસીએન  �રી કરવા સામ ે

માફી તરીકે કામ કરશ ેકે કેમ?

જવાબ� ના, કલમ 129 (2) (બી) મજુબ, એક સમયગાળા માટેની 

બાબત માટે �રી કરવામા ં આવેલ િડ�ચાજ� સિટ�િફકેટ (i) સમાન 

બાબત અંગ ેપછીના સમયગાળા માટે અથવા (ii) સમાન સમયગાળા 

માટે એક અલગ બાબત માટે એસસીએન  �રી કરવા સામ ે

�િતબાિધત કરશ ેનહી.ં

Q43.� આ યોજના હેઠળ ખોટી �વૈિ�છક �હેરાત કરનાર �હેર 

કરનાર િવ�� શુ ંકાય�વાહી કરવામા ંઆવશ?ે

જવાબ� કલમ 1 2 9  ( c )  મજુબ,  �વૈિ�છક �હેરાતના આવા 

િક�સાઓમા,ં  ,  િડ�ચાજ� સટ�ફીકેટ ઇ�ય ુ થયાના એક વષ�ના 

સમયગાળામા,ં �ા ંઘોષણામા ંરજૂ કરલેી કોઈપણ સામ�ીની િવગતો 

ðÄw òýfkhe {kxu ÷kuøk ykuLk fhku.



�યિ� આ યોજના હેઠળ એસસીએનમા ંસમાિવ� મા� અમુક જ 

મુ�ાઓ માટે અર� કરી શકે છે?

જવાબ� ના. �યિ�એ એસસીએન મજુબ બાકી ટે�સની સંપૂણ� રકમ 

માટે ઘોષણા દાખલ કરવાની રહશેે.

��5.� લેટ ફી અન ેદંડ માટે મા� �ા ંઉ� નોિટસમા ં�યૂટીની 

રકમ ચૂકવી દેવામા ંઆવી છે અથવા શૂ�ય હોય �યાર ેએસસીએનના 

સંદભ�મા ંકલમ 124 (1) (બી) હેઠળ ટે�સમા ંરાહતનો અવકાશ કેટલો 

છે?

જવાબ� લેટ ફી અથવા દંડની સંપૂણ� રકમ માટે ટે�સમા ંરાહત મળશ.ે 

��6.� મ� એપલેટ ફોરમ (કિમશનર (અપી�સ)/સીઈએસટીએટી) 

સમ� અપીલ દાખલ કરી છે અન ેઆવી અપીલ આખર ે30 જૂન, 2019 

િદવસ ેઅથવા ત ેપહેલા ંસાંભળવામા ંઆવી છે. શુ ંહંુ આ યોજના માટે 

પા� છંુ?

જવાબ � ના, આ યોજનાની કલમ 125 (1) (એ) ન ે �યાનમા ં લેતા તમ ે

પા� બનતા નથી.

��7.� �ાર ે�યૂટી/ટે�સની જવાબદારી િનધા�િરત કરતો �યાિયક 

િનણ�યનો હુકમ આપવામા ં આ�યો હોય અન ે 30.06.2019 પહેલા ં

મેળ�યો હોય પરંત ુઅપીલ 01.07.2019 પર અથવા તેના પછી દાખલ 

કરવામા ંઆવી હોય �યાર ેઆ યોજના હેઠળ શુ ંઅવકાશ છે?

જવાબ� ના, આવી �યિ� આ યોજના હેઠળ ઘોષણા દાખલ કરવા 

માટે પા� બનશે નહી.ં 

��8.� પરો� કર કાયદાની જોગવાઈ હેઠળ મન ેિશ�ાપા� ગુના 

માટે દોિષત ઠેરવવામા ંઆ�યો છે. શુ ંહંુ આ યોજના માટે પા� છંુ?

જવાબ� �યિ� જનેે માટે ઘોષણા દાખલ કરવા માંગતા હોય ત ે

બાબત અંગ ેપરો� કર કાયદાની કોઈપણ    જોગવાઈ હેઠળ 

િશ�ાપા� કોઈપણ ગુના માટે દોિષત ઠયા� હોય તો તેવા �યિ� આ 

યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા માટે પા� રહશેે નહી.ં

��9.� પરો� કર કાયદા હેઠળ મન ેએસસીએન �રી કરવામા ં

આવેલ છે અન ે 30 જૂન, 2019 ના િદવસ ેઅથવા ત ેપહેલા ંઅંિતમ 

સુનાવણી થઈ છે. શુ ંહંુ આ યોજના માટે પા� છંુ?

જવાબ � ના, તમ ે આ યોજનાની કલમ 125 (1) (સી) મજુબ પા� 

બનતા નથી.

��10.� મન ેભૂલભરલેા િરફંડ અથવા િરફંડ માટે પરો� કર કાયદા 

હેઠળ એસસીએન �રી કરવામા ંઆવેલ છે. શુ ંહંુ આ યોજના માટે પા� 

છંુ?

જવાબ. ના, તમ ે આ યોજનાની કલમ 125 (1) (ડી) મજુબ પા� બનતા 

નથી.

જવાબ� �ા ંઘોષણા કરનાર ે ટે�સના લેણાંમા ંવધારો કરતા કોઈ 

હુકમ અથવા નોિટસની િવ�� સુિ�મ કોટ�  અથવા હાઈકોટ�  િસવાય 

એપલેટ ફોરમ સમ� અપીલ અથવા રફેર�સ અથવા એસસીએનનો 

જવાબ દાખલ કય� હોય તો આવી અપીલ અથવા રફેર�સ અથવા 

જવાબ પાછો ખ�ચી લીધેલો માનવામા ંઆવશ.ે

કોઈપણ હાઈકોટ�  અથવા સુ�ીમ કોટ�  સમ� િરટ િપિટશન અથવા 

અપીલ અથવા સંદભ�ના િક�સામા,ં ઘોષણા કરનાર ે આવી િરટ 

િપિટશન, અપીલ અથવા સંદભ� પાછો ખ�ચવા માટે હાઈકોટ�  અથવા 

સુ�ીમ કોટ�  સમ� અર� કરવાની રહશેે અન ેકોટ�ની ર�થી આવી 

િરટ િપિટશન, અપીલ અથવા સંદભ� પાછો ખ��યા પછી, તેઓએ 

આવી બાબતો પાછી ખ�ચી લીધાનો પુરાવો િનયુ� સિમિત સમ� 

રજૂ કરવાનો રહશેે. 

Q34.� બાકી રહેલ રકમની ચુકવણીના પુરાવા તરીકે ઘોષણા 

કરનારન ેકોઈ �માણપ� આપવામા ંઆવશ ેકે કેમ?

જવાબ� હા, �ટેટમે�ટનમા ંદશા�વેલ રકમની ચુકવણી અન ેઅપીલ 

પાછી ખ�ચવાના પુરાવા રજૂ કરવાથી, �ા ં લાગ ુ પડતુ ં હોય �યા ં

ઉપરો� ચુકવણી અન ેપુરાવા રજૂ કરવા, જ ેપણ પછી હોય તેના 30 

િદવસની અંદર િનયુ� સિમિત ઇલે�ટ� ોિનક �વ�પમા ં િડ�ચાજ� 

સિટ�િફકેટ આપશે.

Q35.� �ટેટમે�ટમા ંગણતરીની ભૂલ સુધારી શકાય છે કે નહી?ં

જવાબ� હા, ઘોષણા કરનાર �ારા ચૂકવવાપા� રકમ દશા�વતા 

�ટેટમે�ટ રજૂ કયા�ની તારીખથી 30 િદવસની અંદર, િનયુ� સિમિત, 

રકેોડ�  પર �પ� જ દેખાતી હોય તેવી મા� આંકડાકીય ભૂલ અથવા 

કારકુની ભૂલ, આવી ભૂલ �ાર ેઘોષણા કરનાર �ારા બતાવવામા ં

આવ ે�યાર ેઅથવા પોતાની �ત ે�યાનમા ંઆવતા, તેન ેસુધારવા માટે 

તેમના હુકમમા ંસુધારો કરી શકે છે.

Q36.� આ યોજના હેઠળ આપવામા ં આવતા િડ�ચાજ� 

સિટ�િફકેટના ંશુ ંફાયદા હશ?ે

જવાબ� આ યોજના હેઠળ ચૂકવવાપા� રકમ સંદભ� કલમ 127 હેઠળ 

�રી કરાયેલ દરકે િડ�ચાજ� સટ�ફીકેટ તેમા ંજણાવેલ બાબત અન ે

સમયગાળા મજુબ િનણા�યક રહશેે, અન ે (a) ઘોષણામા ં આવરી 

લેવામા ંઆવેલ બાબત અન ેસમયગાળાના સંદભ�મા ં�હેર કરનાર 

વધ ુકોઈ �યૂટી, �યાજ અથવા દંડ ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહશેે 

નહી;ં  ( b )  ઘોષણામા ં આવરી લેવામા ં આવેલ બાબત અન ે

સમયગાળાના સંદભ�મા ં �હેર કરનાર પરો� કર કાયદા હેઠળ 

કાય�વાહી માટે પા� બનશે નહી;ં અન ે(c) આવી ઘોષણા �ારા આવરી 

લેવામા ં કોઈ બાબત અન ે સમયગાળો પરો� કર કાયદા હેઠળ 

ðÄw òýfkhe {kxu ÷kuøk ykuLk fhku.



��11.� મન ેપરો� કર કાયદા હેઠળ પૂછપરછ અથવા તપાસ અથવા 

ઓિડટને આધીન કરવામા ંઆવેલ છે અન ેઉપરો� પૂછપરછ અથવા 

તપાસ અથવા ઓિડટમા ંસામેલ �યૂટીની રકમનુ ં�માણ 30 જૂન, 

2019 પર અથવા ત ે પહેલા  િનધા�િરત કરવામા ં આ�ય ું નથી. શ ું હંુ આ 

યોજના માટે પા� છંુ?

જવાબ � ના, તમ ેઆ યોજનાની કલમ 125 (1) (ઇ) મજુબ પા� નથી.

��12.�  મન ે પરો� કર કાયદા હેઠળ પૂછપરછ અથવા તપાસ 

અથવા ઓિડટને આધીન કરવામા ંઆવેલ છે અન ેહંુ ત ેઅંગ ે�વૈિ�છક 

ઘોષણા કરવા માંગુ ંછંુ. શુ ંહંુ આ યોજના માટે પા� છંુ?

જવાબ� ના, તમ ેઆ યોજનાની કલમ 125 (1) (એફ) (આઈ) મજુબ 

પા� નથી.

��13.� પરો� કર કાયદા હેઠળ િરટન� ફાઇલ કયા� પછી હંુ �વૈિ�છક 

ઘોષણા કરવા માંગુ ંછંુ, જમેા ંમ� ચુકવણીપા� હોય તેવી �યૂટીની રકમ 

સૂચવી છે પરંત ુતેની ચુકવણી કરી નથી. શુ ંહંુ આ યોજના માટે પા� છંુ?

જવાબ� આવા િક�સામા ંતમ ે�વૈિ�છક �હેરાત કરી શકતા નથી. જો 

કે, તમ ેહજુ પણ કલમ 125 (1) (f) (ii) હેઠળ ઘોષણા દાખલ કરી શકો 

છો. 

��14. �મ� કેસના સમાધાન માટે સેટલમે�ટ કિમશનમા ં અર� 

દાખલ કરી છે. શુ ંહંુ આ યોજના માટે પા� છંુ?

જવાબ� ના,  તમ ે સેટલમે�ટ કિમશનમા ં અર� કરી હોય તેવા 

િક�સામા ંતમ ેઘોષણા દાખલ કરવા માટે પા� નથી બનતા.

��15.� હંુ એવા માલસામાનનુ ંકામકાજ ક�ં છંુ જ ેહાલમા ંસે�ટ�લ 

એ�સાઈઝ હેઠળ છે અન ેસે�ટ�લ એ�સાઇઝ એ�ટ, 1944 ની ચોથી 

સૂિચમા ંતેનો ઉ�લેખ કરવામા ંઆ�યો છે. હંુ ત ેએ�સાઈઝ હેઠળ 

આવતા માલસામાનના સંદભ�મા ંઘોષણા કરવા માંગ ુ છંુ. શુ ં હંુ આ 

યોજના માટે પા� છંુ?

જવાબ� ના, તમ ેઆ યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા માટે પા� નથી.

��16.� હંુ ઉપરો� યોજના માટે કેવી રીત ેઅર� કરી શકંુ?

જવાબ� આ યોજના હેઠળ પા� હોય તેવા તમામ �યિ�ઓએ પોટ�લ 

પર ઇલે�ટ� ોિનક ઘોષણા ફાઇલ કરવાની રહશેે https://cbic-
gst.gov.in
��17.� મન ેઇલે�ટ� ોિનક રીત ેઘોષણા ફાઇલ કરવા માટેની �વીકૃિત 

રસીદ મળશ?ે

જવાબ� હા, ઘોષણાની �ાિ� પર, િસ�ટમ �ારા એક યુિનક સંદભ� 

નંબર ધરાવતી આપોઆપ �વીકૃિત રસીદ બનશે. આ યુિનક નંબર 

ભિવ�યના તમામ સંદભ� માટે ઉપયોગી થશે. ઘોષણા આપમેળે 

િનયુ� કરવામા ંઆવેલ સિમિત પાસ ેજશ ેજ ેતમારા કેસનો અંિતમ 

માંગ 50 લાખથી ઓછી હોય તો તેમાંથી 70% અન ે જો ત ે 50 

લાખથીથી વધ ુહોય તો 50% ની રાહત. આ જ રાહત તપાસ અન ે

ઓિડટ હેઠળ રહેલ કેસોમા ંઉપલ�ધ છે �ા ંસામેલ �યૂટીની રકમ 30 

જૂન, 2019 ના રોજ અથવા ત ેપહેલા ંિનધા�િરત કરવામા ંઆવેલ છે.

• પાછલી બાકી રકમની બાબતમા,ં રાહતનુંનુ ં�માણ પુિ� 

કરલેી �યુટી રકમ 50 લાખ અથવા તેનાથી ઓછી હોય તો તેના 60% છે 

અન ેઅ�ય કેસોમા ંત ે40% છે. 

• �વૈિ�છક ઘોષણાના િક�સામા,ં ઘોષણા કરનાર ે�હેર 

કરલેી �યૂટીની સંપૂણ� રકમ ચૂકવવાની રહશેે. 

� 29.� આ યોજના હેઠળ રાહતની ગણતરી કરતી વખત ેએપલેટ 

કાય�વાહીના કોઈપણ તબ�ે ચૂકવણી કરાયેલ િડપોઝીટ અન ે

પૂછપરછ,  તપાસ અથવા ઓિડટ દરિમયાન ચૂકવણી કરાયેલ 

િડપોઝીટને �યાનમા ંલેવામા ંઆવશ?ે 

જવાબ� પરો� કર કાયદા હેઠળ અપીલ કાય�વાહીના કોઈપણ તબ�ે 

િ�- િડપોઝીટ તરીકે અથવા પૂછપરછ,  તપાસ અથવા ઓિડટ 

દરિમયાન કોઈપણ િડપોિઝટ તરીકે ચૂકવવામા ં આવેલી કોઈપણ 

રકમન ેઘોષણા કરનાર �ારા ચૂકવવાપા� રકમ દશા�વતુ ં�ટેટમે�ટ �રી 

કરતી વખત ેકાપવામા ંઆવશ.ે

��30.� આ યોજના હેઠળ ઘોષણા કરનાર �ારા કરવામા ંઆવેલી 

ઘોષણાની ચકાસણી કેવી રીત ેથશે?

જવાબ� કલમ 125 હેઠળ કરવામા ંઆવેલી ઘોષણાન,ે , િસવાય કે ત ે

�યૂટીની રકમના �વૈિ�છક �હેરાતના કેસ સાથ ે સંબંિધત હોય, 

ઘોષણા કરનાર �ારા પૂરી પાડવામા ંઆવેલી િવગતો તેમજ િડપાટ�મે�ટ 

પાસ ે ઉપલ�ધ રકેો�સ�ન ે આધાર ે િનયુ� સિમિત �ારા ચકાસણી 

કરવામા ંઆવશ.ે

��31. ઘોષણા કરનારન ે સાંભળવાની તક આપવામા ં આવશ ે કે 

નહી?ં

જવાબ� હા, કલમ 127 (3) મજુબ, પેટા કલમ (2) હેઠળના અંદાજ 

�રી કયા� પછી,  મતભેદના િક�સામા ં િનયુ� સિમિત ઘોષણા 

કરનારન,ે જો તેઓ ઈ�છે તો, સાંભળવાની તક આપશે. 

Q32.� �િ�યા કઈ રહશેે અન ે ઘોષણા કરનાર �ારા ચુકવણી 

કરવાનો સમયગાળો કેટલો હશ?ે

જવાબ� ઘોષણા કરનાર િનયુ� સિમિત �ારા �રી કરવામા ંઆવેલા 

િનવેદનની 30 િદવસની અવિધમા,ં તેમા ંદશા�વેલ ચૂકવવાપા� રકમની 

ઇલે�ટ� ોિનક મા�યમથી ચૂકવણી કરશ.ે 

Q33.� આ યોજના હેઠળ �યિ�એ ઘોષણા દાખલ કરી હોય �યા ં

અપીલ પાછી ખ�ચવા માટે કઈ કાય�વાહી અનુસરવામા ંઆવશ?ે 

ðÄw òýfkhe {kxu ÷kuøk ykuLk fhku.



િનણ�ય કરશ.ે

��18.� મારી ઘોષણા અંગ ેિનયુ� કરવામા ંઆવેલી સિમિત �ારા 

લેવામા ંઆવેલા અંિતમ િનણ�ય િવશ ેમન ેકેવી રીત ે�ણ થશે?

જવાબ� આ મામલામા ંલેવામા ંઆવેલા અંિતમ િનણ�ય િવશ ેતમન ે

ઘોષણા દાખલ કયા�ના સાઈઠ િદવસની અંદર ઈલે�ટ� ોિનક રીત ે�ણ 

કરવામા ંઆવશ.ે

��19.� 'ટે�સના બાકી લેણા'ં  અન ે 'કર રાહત' વ�ચ ે શ ું તફાવત છે?

જવાબ� 'ટે�સના બાકી લેણા'ં  એ કુલ બાકી રહેલ ચુકવણીની માંગણી 

છે. 'કર રાહત' એ યોજના �ારા કુલ બાકી �યૂટીના બાકી લેણાંની 

માંગથી મળેલી છુટ છે.

Q20.� �. 1000 �િપયાની �યુટીની રકમ માટે મન ેએસસીએન 

�રી કરવામા ંઆવેલ છે અન ે દંડની રકમ �. 100 છે. ઓડ�ર ઇન 

ઓિરિજનલ (OIO) મા ંપુિ� કરાયેલ �યુટી �. 1000 ની છે અન ે�. 100 

ની રકમ દંડ તરીકે લાદવામા ંઆવી છે. મ� એપલેટ ઓથોિરટી સમ� આ 

હુકમની સામ ેઅપીલ દાખલ કરી છે. મારા માટે બાકી ટે�સ લેણા ંકેટલા 

હશ?ે

જવાબ� જનેે માટે િવવાદ છે તેવી �યૂટીની રકમ �. 1000 છે અન ેતેથી 

બાકી ટે�સ લેણા ં�. 1000 છે.

��21.� �. 1000 �િપયાની �યુટીની રકમ માટે મન ેએસસીએન 

�રી કરવામા ંઆવેલ છે અન ેદંડની રકમ �. 100 છે. OIO મા ંપુિ� 

કરવામા ંઆવેલ �યૂટી  �. 900 છે અન ેલાદવામા ંઆવેલ દંડ �. 90 છે. 

મ� આ હુકમ સામ ેઅપીલ દાખલ કરી છે. આ મામલામા ંિવભાગ ેકોઈ 

અપીલ દાખલ કરી નથી. બાકી ટે�સ લેણા ંકેટલા હશ?ે

જવાબ� જનેે માટે િવવાદ છે તેવી �યૂટીની રકમ �. 900 છે અન ેતેથી 

બાકી ટે�સ લેણા ં�. 900 છે.

��22.� �. 1000 �િપયાની �યુટીની રકમ માટે એસસીએન �રી 

કરવામા ંઆવેલ છે અન ેદંડની રકમ �. 100 છે. OIO મા ંપુિ� કરવામા ં

આવેલ �યૂટી  �. 900 છે અન ેલાદવામા ંઆવેલ દંડ �. 90 છે. મ� 

એપલેટ ઓથોિરટી સમ� આ હુકમની સામ ેઅપીલ દાખલ કરી છે. 

વધુમા,ં િવભાગ ેપણ �. 100 ની �યુટીની રકમ અન ે�. 10 દંડ માટે 

એપલેટ ઓથોિરટી સમ� અપીલ દાખલ કરી છે. બાકી ટે�સ લેણા ં

કેટલા હશ?ે

જવાબ� જનેે માટે િવવાદ છે તેવી �યૂટીની રકમ �. 900 વ�ા �. 100 

છે એટલ ેકે �. 1000 છે અન ેતેથી બાકી ટે�સ લેણા ં�. 1000 છે.

��23.� �. 1000 �િપયાની �યુટીની રકમ માટે એસસીએન �રી 

કરવામા ંઆવેલ છે. એડ�ુિડકેિટંગ ઓથોિરટી �. 1000 ની �યુટીની 

પુિ� કરી છે. મ� આ હુકમ સામ ેઅપીલ દાખલ કરી છે. �થમ એપલેટ  

ઓથોિરટી કિમશનર અપી�સ/સીઇએસટીએટી એ �યુટીની રકમ 

ઘટાડીન ે�. 900 કરી છે. મ� સીઇએસએટીએટી/હાઈકોટ�  સમ� 

બી� અપીલ કરી છે. િવભાગ ેકોઈ અપીલ દાખલ કરી નથી. મારા 

માટે બાકી ટે�સ લેણા ંકેટલા હશ?ે

જવાબ� જનેે માટે િવવાદ છે તેવી �યૂટીની રકમ �. 900 છે અન ેતેથી 

બાકી ટે�સ લેણા ં�. 900 છે.

��24.� 30 મી જૂન, 2019 ના રોજ અથવા ત ે પહેલા ં મન ે કોઈ પણ 

પરો� કર કાયદા હેઠળ એસસીએન આપવામા ંઆવેલ છે, ટે�સની 

બાકી રકમ કેટલી હશ?ે

જવાબ� કલમ 123 (બી) મજુબ, ટે�સની બાકી રકમ એસસીએનમા ં

ચુકવવાપા� હોવાનુ ંજણાવેલ �યુટી/ટે�સ/સેસની રકમ જટેલી હશ.ે

��25.� મન ેએક એસસીએન આપવામા ંઆવેલ છે, જમેા ંમારા 

િસવાયના અ�ય �યિ�ઓ સંયુ� રીત ેઅન ે�યિ�ગત રીત ેરકમ 

માટે જવાબદાર છે, તો ટે�સની બાકી રકમ કેટલી હશ?ે 

જવાબ� કલમ 123  (બી)  મજુબ,  એસસીએનમા ં સંયુ� અન ે

�યિ�ગત રીત ેસૂચવવામા ંઆવેલી ચૂકવવાપા� રકમન ેતમારા �ારા 

ચૂકવવાપા� બાકી ટે�સ લેણા ંતરીકે લેવાના રહશેે.

��26.� ખાસ કરીન ે�ાર ે ટે�સની રકમ ચૂકવવામા ંઆવ ે �યાર ે

મુ�ય નોિટસ અન ે સહ- નોિટસના સંદભ�મા ં આ યોજના હેઠળ 

એસસીએન શુ ંઆવરી લ ેછે?

જવાબ� જો કરદાતાન ે કોઈ �યૂટીની માંગણી કરતી એસસીએન 

આપવામા ંઆવી હોય અન ેતેમની િવ�� દંડનીય કાય�વાહી તેમજ 

તેમા ંઉ�લેિખત સાથ ેનોિટસ મેળવનારાઓ (કો-નોિટસી) િવ�� 

અલગથી દંડનીય કાય�વાહી પણ ��તાિવત કરતી હોય, તો જો મુ�ય 

નોિટસ મેળવનાર ટે�સ લેણા ં ચુકવી દે તો,  સાથ ે નોિટસ 

મેળવનારાઓ (કો-નોિટસી) દંડની માફી માટે યોજના પસંદ કરી શકે 

છે.

��27.� આ યોજના હેઠળ િનયતકાિલક એસસીએનના કવરજેનો 

અવકાશ કેટલો છે?

જવાબ� કોઈપણ એસસીએન, મુ�ય હોય કે િનયતકાિલક, �રી 

કરવામા ંઆવેલ છે અન ે�ા ં30.06.2019 ના રોજ અથવા ત ેપહેલા ં

અંિતમ સુનાવણી ન થઈ હોય ત ેયોજના હેઠળ પા� છે.

��28.� આ યોજના હેઠળ �ા ફાયદા રહેલા છે?

જવાબ� આ યોજના હેઠળ ઉપલ�ધ િવિવધ લાભો નીચ ેમજુબ છે:

• તમામ કેસોમા ં�યાજ, િશ�ા અન ેદંડની સંપૂણ� માફી

• કાય�વાહીમાંથી મુિ�

• િનણ�ય અથવા અપીલમા ંપેિ�ડંગ કેસોમા,ં જો �યૂટીની 

ðÄw òýfkhe {kxu ÷kuøk ykuLk fhku.


