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ઉ ે શો
• સે ટલ એ સાઈઝ અને સિવસ ટે સના ભૂતકાળના
િવવાદોની પતાવટ માટે એક જ વખતનું પગલુ.
• િબન-સુસંગત કરદાતાઓને
વૈિ છક
હેરાત
કરવાની તક દાન કરવી.
યોજના હે ઠળ આવરી લેવામાં આવતા કે સ
• કારણદશક નોિટસ જ ે 30 મી જૂ ન, 2019 ના રોજ
અિનિણત છે તેમાંથી ઉદભવતી એક કારણદશક
નોિટસ અથવા અપીલ
• બાકી રકમ
• પૂછપરછ, તપાસ અથવા ઓિડટ
ાં રકમ 30 જૂ ન,
2019 ના રોજ અથવા તે પહેલાં ન ી છે .
•
વૈિ છક હેરાત.
યોજનામાંથી બાકાત
• સે ટલ એ સાઇઝ એ ટ, 1944 ની ચોથી સૂિચમાં
ચોથા નંબર પર િનધાિરત આબકારી જકાતને પા
માલના સંદભનાં કે સ (જમ
ે ાં તમાકુ અને િનિદ
પેટોિલયમ ઉ પાદનોનો સમાવેશ થાય છે ).
• કે સો કે જન
ે ા માટે કરદાતાને સે ટલ એ સાઈઝ એ ટ,
1944 અથવા ફાયના સ એ ટ, 1944 હેઠળ દોિષત
ઠે રવવામાં આ યા છે .
• ખોટા િરફં ડ સાથે સંકળાયેલા કે સો.
• સેટલમે ટ કિમશન સમ બાકી કે સ.
યોજના અંતગત લાભો
•
યાજ, પેના ટી અને ફાઈનની કુ લ માફી.
• કાયવાહીમાંથી મુિ .
• ચુકાદા અથવા અપીલમાં પેિ ડં ગ કે સોમાં, શુ ક
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માંગમાંથી 70% ની રાહત મળશે જો તે . પચાસ
લાખ કે તેથી ઓછી હશે અને 50 % ની રાહત મળશે
જો તે . પચાસ લાખ કે તેથી વધાર ે હશે.
• તપાસ અને ઓિડટ હેઠળના કે સોમાં સમાન રાહત,
જમ
ે ાં 30 જૂ ન, 2019 ના રોજ અથવા તે પહેલાં શુ ક
િનધાિરત છે .
•
બાકી રકમની બાબતમા,ં આપેલી રાહત એ
િનિણત કરાયેલ રકમના 60% છે જો તે જ . પચાસ
લાખ છે કે તેથી ઓછા અને અ ય િક સાઓમાં તે
40% છે .
•
વૈિ છક
હેરાતના િક સામાં, ઘોષણાકતાએ
હેર કરલ
ે શુ કની સંપૂણ રકમ ચૂકવવાની રહશ
ે ે.
યોજનાની અ ય સુિવધાઓ
• પહેલેથી શુ ક માટે કરલ
ે કોઈપણ જમા રાશીની
ગોઠવણની સુિવધા.
• સમાધાનના બાકી લેણાં મા ઇલે ટોિનક પે
રોકડમાં ચૂકવવાના હોય છે અને પાછળથી
ઇનપુટ ટે સ ે િડટ તરીકે મેળવી શકાતા નથી.
• િવચારાધીન કાયવાહીનું સંપૂણ અને અંિતમ
સમાપન. એકમા અપવાદ એ છે કે જવાબદારીના
વૈિ છક
હેરાતના િક સામાં, એક વષના
સમયગાળામાં ખોટું હેરનામું ફરીથી ખોલવાની
જોગવાઈ છે .
• યોજના હેઠળની કાયવાહી ભૂતકાળ અને
ભિવ યની જવાબદારીઓ માટે ના દાખલા તરીકે
માનવામાં આવશે નહીં
• અર ના 60 િદવસની અંદર અંિતમ િનણયની
ણ કરવામાં આવશે
• કોઈપણ મતભેદના િક સામાં યિ ગત
સુનાવણીની તક િવના કોઈ અંિતમ િનણય નહીં
• યોજના હેઠળની કાયવાહી સંપૂણ વચાિલત
કરવામાં આવશે

