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mebHeeokeÀer³e 
एक देश एक कर 

भार्ा् १ जलु ै २०१७ 
पासतूि वस्तू व सवेा 

कर लागतू झालयामळेु देशाचया 
इण्हासा् २०१७ ह े वरषा खतूपच 
महतवाच े ठरिार आह.े भार्ाचया 
कर इण्हासा् वस्तू व सवेा कर 
ही प्रिाली कांण्कारी पाऊल महितूि 
ओळखल े जािार आह.े योगय कर 
धोरि ेही कोितयाही देशाचया मजबत्ू  
प्रशासि आणि शाश्व् णवकासाच े
णिदशषाक मािली जा्ा्. यासाठी 
अगदी इण्हासकालीि दाखल े दे्ा 
ये्ील. उत्तम प्रशासक महितूि जयांच े
इण्हासा् िाव घे्ल ेजा्े अशा सवषा 
राजयकतयाांिी आपलया शासि काळा् 
महसतूल सकंलिाची कायषाक्षम यंत्रिा 
उभी केलयाच ेआपिास णदसतूि येईल. 
मौयषा, गपु्, अल्मश णकंवा अकबर, 
या सवषा राजांिी तयांचया कायषाकाळा् 
महसतूल सकंलिाची चोख यंत्रिा 
राबणवली हो्ी. 

कर ह े महसतूल आणि प्रग्ीचा 
स्तो् ्र आहे् च, णशवाय करांमळेु 
सत्ताधाऱयांच े  करदातयाप्र्ीच े
उत्तरदाणयतवही वाढीस लाग्े. 
कायषाक्षम करप्रिालीमळेु सामाणजक 
उणदिष्टये आणि आणरषाक वृद्ीस 
चालिा णमळणयासाठी आवशयक 
सावषाजणिक णिधीची दीघषाकालीि 
सणुिणचि््ा णमळव्ा ये्े. 
भार्ा्ील करप्रिाली्ील जणटल्ा 
िेहमीच चच चेचा आणि णच ं् ेचा णवरय 
राणहली आह.े कें द्र सरकार,राजय 
सरकारे आणि सराणिक सवराजय 
ससंरा या सवाांिा णवणवध प्रकारच ेकर 

आकारिीच े अणधकार असलयामळेु  
सामानय िागणरकांसह, वयापारी 
आणि उतपादकांिाही एकाच वस्तू 
अरवा सवेेसाठी अिेक कर भरावे 
लाग् अस्.मालाचया मतूळ उतपादि 
णठकािापासतूि तयाची वाह्तूक आणि 
ग्ाहकाचया प्रतयक्ष हा्ा् पडेपय ा्ं चया 
अिेक टपपयावर कर आकारिी हो् 
अस.े तयामळेु अिेकदा एकाच वस्तू 
णकंवा सवेेसाठी अिेकवेळा कर भरावा 
लागे. मालाची एका राजया्तूि दसुऱया 
राजया् वाह्तूक कर्ािा राजयांचया 
सीमेवर असललेया िाकयांवर णवणवध 
प्रकारच े कर भर्ािा णकतयेक ्ास 
वाया जा् ्सचे तयामळेु िाशवं् 
मालाचहेी िकुसाि होई. जका् वसलुी 
सरुु असललेया शहरांचया वेशीवरही 
असचे णचत्र णदस.े तयामळेु वाह्कुीचा 
खच षा मोठया प्रमािावर वाढ् अस.े 

वस्तू व सवेा कररुपी िवया कर 
यंत्रिे्  ही णसर्ी बदलिार आह.े 
सपंतूिषा देशभरा् आ्ा कोितयाही वस्तू 
अरवा सवेेसाठी एकदाच कर भरावा 
लागेल. ‘डेणसटिेशि टॅकस' अस े
िाव देणया् आललेया वस्तू व सवेा 
करामळेु आ्ा वस्तू अरवा सवेा णजरे 
परुणवली जािार आह,े अशा एकाच 
णठकािी कराची आकारिी केली 
जाईल. उदा. कपडयावरील कर कपडे 
प्रतयक्ष णजरे णवकल े जािार आहे् , 
अशाच णठकािी आकारला जाईल. 
पतूववी याच कपडयासाठी उतपादिाचया 
णठकािी, वाह्कुीचया वेळी आणि 
शवेटी ग्ाहकाला णवक्ािा अशा 
अिेक णठकािी कर आकारला जाई. 

ग्ाहकाचया िकळ् या सवषा गोष्टी 
घड्. परं् ुआ्ा िवया करप्रिाली् 
करांची पिुरुक्ी टळलयामळेु ग्ाहकाला 
कमी दारा् वस्तू अरवा सवेा णमळेल. 
तयामळेु सामानय िागणरकांसाठी िवी 
करयंत्रिा लाभदायक ठरिार आह.े 
या कारयंत्रिचेी रचिा पारदशषाक 
असलयामळेु सरकारला तयावर 
देखरेख ठेविहेी सलुभ ठरिार 
आह.े ‘मेक इि इणंडया' आणि  
‘ईझ ऑफ डुईंग णबझीिेस' यासारखया 
सरकारी योजिा आणि धोरिांिाही 
िवया करप्रिालीमळेु पाठबळ णमळेल. 
िजीकचया भणवषयकाळा् जागण्क 
अरषाकारिा् भार्ाची भतूणमका 
महतवाची असिार आह.े  अशावेळी 
वस्तू व सवेा कर ‘गेम च ेंजर' ठरेल. 
कारि, या कर यंत्रिमेळेु भार्ा् 
उतपाणद् वस्तू देशां्गषा् आणि 
आं् रराष्टीय बाजारपठेे् सपराषातमक 
णकम्ीला णवकि ेशकय होईल आणि 
पणरिामी भार्ाचया णियाषा्ी् वाढ 
होईल. 

वस्तू व सवेा कराचया या णवशाल 
यंत्रिचेया पणरचालिासाठी गडुस अँड 
सणवहषास टॅकस िेटवकषा  (जी.एस. टी. 
एि.) ची णिणमषा्ी करणया् आली 
आह.े या िवया कररचिेमळेु देशाचा 
शाश्व् णवकास घडतूि येिार असतूि 
‘एक देश, एक कर, एक बाजारपठे' 
ह ेसवपि प्रतयक्षा् उ्रिार आह.े
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वस्तू व सेवा कर आणि ग्ाहक

-सतूरज जैसवाल

णिणकतसा

कर कोि भर्ो आणि 
्ो कशा पधद्ीिे 

आकारला जा्ो, यािसुार करांची 
दोि भागां् णवभागिी केली जा्े-
प्रतयक्ष कर आणि अप्रतयक्ष कर. 
वयक्ी णकंवा ससंरेच े उतपनि, 
वयवसाया्ील िफा, णकंवा सपंत्ती 
वर आकारल े जािारे कर महिजे 
आयकर, महािगरपाणलका कर, 
मालमत्ता कर इ. काही प्रतयक्ष कराची 
उदाहरि े दे्ा ये्ील. याउलट, 
अप्रतयक्ष कर हा वस्तू व सवेांचया 
देवािघेवािीचया वयवहारा् णवके्ा 
णकंवा ग्ाहकांिा काही प्रमािा् 
वस्तूचया णकंम्ी्तूि अप्रतयक्षणरतया 
भरावा लाग्ो. बरेचदा णवके्े 
ग्ाहकांकडतूिच अप्रतयक्ष कराच े
मतूलय वसतूल कर्ा्. अप्रतयक्ष 
कराची काही उदाहरि े महिजे 
परदेशी वस्तूंचया आया्ीसाठी सीमा 
शलुक, वयावसाणयक ससंरेमाफषा ् 
प्रदाि करणया् आललेया  सवेेवरील 
सवेा कर, वस्तूंचया उतपादिावरील 
अबकारी कर, व णवकी कर इ. 
वस्तू आणि सवेा कर हा पि एक 
अप्रतयक्ष कर असतूि कें द्र व राजय 
सरकारद्ारे आकारलया जािारया 

अप्रतयक्ष करांचया जागी हा एकच 
कर आ्ा सवषा वस्तू व सवेांवर लागतू 
होईल. 

वस्तू व सवेा कर भार्ा् 
अणधकृ्णरतया १ जलु ै २०१७ 
पासतूि लागतू करणया् आला. या 
कराची दोि प्रमखु वैणशष्टये अशी 
की, काही मोजके अपवाद वगळ्ा 
सवषा वस्तू व सवेांवर देशा्ील सवषा 
राजयां् आ्ा केवळ एकच कर 
लागतू होईल. पटे्ोणलअम, अलकोहोल, 
व णरअल इसटेट या क्षेत्रांिा मात्र 
वस्तू व सवेा कराचया पणरघाबाहरे 
ठेवणया् आल ेअसतूि यां्ील वस्तू 
व सवेांवर पतूववीचया करपधद्ीप्रमािचे 
कर आकारिी केली जाईल. ्सचे 
सीमा शलुक कर वस्तू व सवेा 
करा्च समाणवष्ट करणया् आला 
असतूि ग्ामपंचाय्, िगर पणररद व 
महािगरपाणलका यांसारखया सराणिक 
ससंरांद्ारे वस्तू सवेांवर आकारल े
जािारे णवणवध अप्रतयक्ष कर वस्तू व 
सवेा कराचया रचिे् तूि वगळणया् 
आल े आहे् . ह े अपवाद वगळ्ा 
बाकी सवषा अप्रतयक्ष कर वस्तू व 
सवेा या एकाच करा् समाणवष्ट 
करणया् आल े आहे् . यामधये 

या करािी दोन प्रमखु 
वणैशष्टये अशी की, काही मोजके 
अपवाद वगळ्ा सव्व वस्तू व 
सेवांवर देशा्ील सव्व राजयां् 
आ्ा केवळ एकि कर लागतू 
होईल. पेट्ोणलअम, अलकोहोल, 
व णरअल इस्े् या क्ेतांना 
मात वस्तू व सेवा कराचया 
पणरघाबाहेर ठेवणया् आले 
असतून यां्ील वस्तू व सेवांवर 
प तूववीचया करपधद्ीप्रमािेि कर 
आकारिी केली जाईल.
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णवकी कर लागतू हो्ो. व शवेटी 
घाऊक णवकेतयाकडतूि णकरकोळ 
णवकेतयापय ा्ं  सचं जा्ो ्ेवहा 

तयावर मतूलय वणधषा् कर लागतू हो्ो. 
ही प्रणकया जर सचं एका राजया्तूि 
दसुरया राजया् जा् असले, ्र 
अणधक गुं्ागुं्ीची अस्े कारि 
तयावर कें णद्रय सवेा कर लागतू 
हो्ोच ्सचे राजयांप्रमाि ेकें द्राचया 
या कराचा दर वेगळा अस्ो. 
उदाहरिारषा, वस्तू व सवेा कर लागतू 
होणयापतूववी, वस्तू वरील मतूलयवणधषा् 
कर महाराष्टा् १२.५% हो्ा ्र 
हाच दर गजुरा्मधये १५% हो्ा. 
्सचे बरेचदा काही वस्तू व सवेांवर 
लकझरी कर, मिोरंजि कर इ. 
सारखे णवशरे करही लावल ेजायच.े 
अशा प्रकारे णवणवध टपपयांवर 
एकापके्षा अणधक कर व गुं्ागुं्ीची 
कररचिा यामळेु दोि समसया णिमाषाि 
झालया. एक महिजे करदातयासाठी 
कर भरि े अणधक त्रासदायक व 
खणच षाक गोष्ट बिली व तया्तूि कर 
चकुवेणगरी वाढीस लागली. दसुरी 
समसया महिजे, प्रतयेक िवा कर 
हा वस्तूचया णवकीचया णकंम्ी् 
समाणवष्ट हो् असलयामळेु आधीचया 
टपपया् भरललेया कराचा दरही 
या् समाणवष्ट हो् गेला. याचाच 
अरषा असा की, आधीचया टपपया्ील 
कराचया दरावर लागललेा कर 
महिजे करवाढीचा पणरिाम, वस्तूचया 

अबकारी कर, सवेा कर, राजयांच े
मतूलय वणधषा् कर, राजयांच ेसवेा कर, 
मिोरंजि कर, प्रवेश कर, लकझरी 
कर, सीमा शलुकावर आकारल े
जािारे णवशरे अण्णरक् मतूलय इ.चा 
समावेश हो्ो. अरषावयवसरे्ील ्ीि 
प्रमखु भागीदार -शासि, ग्ाहक व 
उद्ोगजग्, वस्तू व सवेा कराचया 
अंमलबजाविीमळेु प्रभाणव् होिार 
आहे् . प्रस्ु्  लखेा् वस्तू व 
सवेा कर हा पतूववीचया करपधद्ीचया 
्लुिेिे कसा वेगळा आह,े व या 
करपधद्ीचा ग्ाहकांवर काय व 
कसा प्रभाव पडेल, याच े णवशे्रि 
मांडणयाचा प्रयत्न करणया् आला 
आह.े 

प तूववीचया करप्रिालीचया ्ुलने् 
वस्तू व सेवा कर पधद्ीिे 
वगेळेपि

कोि्ीही वस्तू व सवेा उतपादि 
आणि परुवठा साखळीदरमयाि 
णवणवध टपप े पार करूि शवेटी 
ग्ाहका पया्ं  पोहच्े. या णवणवध 
टपपयां् तया तया वस्तू व सवेांवर 
एकापके्षा अणधक अप्रतयक्ष कर लागतू 
हो्ा्. या करांमधये कें द्र व राजय 
सरकारांचया करांचाही समावेश 
अस्ो. उदाहरिारषा, भार्ा्ील 
एखाद्ा कारखानया् ्यार 
करणया् आललेा द तूरणचत्रवािी सचं 
कारखानया्तूि बाहरे पड्ांिा तयावर 
अबकारी कर लागतू हो्ो. जर या 
सचंाचया णिणमषा्ी् काही परदेशा्तूि 
मागवलले ेसटेु भाग वापरल ेअस्ील 
्र तया तया यंत्रांवर सीमा शलुक 
लागतू झालले ेअस्े. उतपादकांपासतूि 
घाऊक णवकेतयापय ा्ं  या सचंावर 

मतूळ णकंम्ी् वाढ होणया् णदसतूि 
आला. ही सपंतूिषा प्रणकया समजाविारे 
उदाहरि पढुीलप्रमाि-े

वरील आकृ्ीिसुार, ए हा 
घाऊक वयापारी आह,े ्र बी हा 
णकरकोळ णवके्ा आह े आणि सी 
हा ग्ाहक आह.े जेवहा सी १३० 
रूपये णकंम्ीवर २० टकके कर 
भर्ो, ्ेवहा या करा् बी िे ए 
कडतूि ्ी वस्तू घे्ांिा भरललेया 
कराची रककमही समाणवष्ट झाललेी 
अस्े. याचाच अरषा सी वस्तूचया 
मतूळ णकंम्ीवरील कराच े मतूलय 
(रू.१००+रू.२०) ्र भर्ोच 
आह,े पि तयाबरोबरच सी हा बी िे 
भरललेया करावरचा करही भर्ोय 
(रू.१० आणि रू.१० वर २०%). 
अशा प्रकारे करावर कर भरणयाचया 
पधद्ी्तूि ग्ाहकाला भरावे लागिारी 
वस्तूची मतूळ णकंम्ी वाढ्े. वस्तू व 
सवेा कराचया िवीि करप्रिाली्, 
वस्तू व सवेांवर केवळ एकच कर 
आकारला जाईल आणि या कराचा 
दर सवषा राजयां् एकसमाि असले. 
्सचे प्रतयेक उतपादक णवके्ा 
णकंवा उद्ोगाला इिपटु टॅकस केणडट 
योजिेचा लाभ णमळेल. ह े अणधक 
सोपया शबदां् वरील उदाहरिाला 
अिसुरूि सांगायच े ्र, जेवहा 
बी रूपये ११० चा इिपटु खरेदी 
कर्ो तया् रूपये १० ची कर 
आकारिी हो्े. जेवहा ए ही रूपये 
१० ची रककम व कर भरिारया 
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कर दरांपकैी एक लागतू होईल णकंवा 
काही अपवादातमक वस्तू अगर सवेा 
यांवर वस्तू व सवेा कर लागतू होिार 
िाही. अशाप्रकारे, वस्तू व सवेा 
करामळेु णकंम्ी् होिारा बदल 
हा वस्तू व सवेांच े णवभाजि चार 
वेगळया कर दरा् केलयामळेु णदसतूि 

येईल, जे पतूववीचया कर प्रिाली् घड् 
िवह्े. उदाहरिारषा, एकस ह ेउतपादि 
उतपाणद् झालयािं्र लगेचच 
ग्ाहकाला णवकणया् आल,े ् र या् 
पतूववीचया करप्रिालीिसुार, अबकारी 
कर, सीमा शलुक, राजयांचा मतूलय 
वणधषा् कर, प्रवेश कर इ. सारखे 
काही कर लागतू झाल.े तयािसुार या 
उतपादिावरील सवषा करांची एकतू ि 
रककम १५% झाली. आ्ा, वस्तू व 
सवेा कराअं्गषा्, जर हचे उतपादि 
१८% चया करदर श्िेी् मोड् 
असले ्र तयाची णकंम् पतूववीपके्षा 

वस्तू व सेवा करािा 
ग्ाहकांवर दोन प्रकारे प्रभाव 
णदसतून येईल. एक महिजे, 
प्रतयेक वस्तू व सेववेर नवीन 
प्रकारे, सयुोगय असा एकि 
कर दर लागतू होईल व आधीचया 
करप्रिालीचया ् ुलनेने हा नवा 
कर दर जयाप्रकारे वगेळा 
असेल तयानुसार, वस्तू वा 
सेविेे म तूलय कमी होईल णकंवा 
वाढेल. दसुरा वस्तू व सेवा 
करािा अप्रतयक् पणरिाम जो 
केवळ काही काळानं्रि 
सपष्ट होउ शकेल, ्ो वस्तू वा 
सेवाचया उतपादन व परुवठा 
साखळी्ील प्रणरियांवरील 
कराबाब् असेल.

बी चा ्पशील शासिाकडे जमा 
करेल, ्ेवहा बी ला रूपये १० च े
टॅकस इिपटु केणडट णमळेल. जेवहा 
बी ्ीच वस्तू ग्ाहक सी ला रूपये 
१३० िे णवकेल, तयावेळी बी ला 
शासिाकडे रूपये १३ चा कर भरावा 
लागिार हो्ा परं्,ु वस्तू व सवेा 
कराचया रचिेिसुार, बी कडे रूपये 
१० चा कर सवल् असलयामळेु 
तयाला तयावरची उरललेी रककम 
केवळ रूपये ्ीिच शासिाला 
द्ावे लाग्ील. अशाप्रकारे, वस्तू 
व सवेा करप्रिालीमळेु अप्रतयक्ष 
करां्ील गुं्ागुं् द तूर झाली असतूि 
वस्तू व सवेांवरील एकतू ि कर 
भारही कमी झाला आह ेव तयामळेु 
सपंतूिषा वयावसाणयक उलाढाल अणधक 
णकफाय्शीर झाली आह.े 

वस्तू व सेवा करािे ग्ाहकांना 
होिारे संभावय फायदे व ्ो्े

वस्तू व सवेा कराचा ग्ाहकांवर 
दोि प्रकारे प्रभाव णदसतूि येईल. 
एक महिजे, प्रतयेक वस्तू व सवेेवर 
िवीि प्रकारे, सयुोगय असा एकच 
कर दर लागतू होईल व आधीचया 
करप्रिालीचया ्लुिेिे हा िवा 
कर दर जयाप्रकारे वेगळा असले 
तयािसुार, वस्तू वा सवेेच ेमतूलय कमी 
होईल णकंवा वाढेल. दसुरा वस्तू व 
सवेा कराचा अप्रतयक्ष पणरिाम जो 
केवळ काही काळािं्रच सपष्ट 
होउ शकेल, ्ो वस्तू वा सवेाचया 
उतपादि व परुवठा साखळी्ील 
प्रणकयांवरील कराबाब् असले.

वस्तू व सवेा कर प्रिालीअं्गषा् 
प्रतयेक वस्तू व सवेेला ५%, १२%, 
१८%, व २८% या चार प्रकारचया 

जास् राणहल. पि जर हचे उतपादि 
आ्ा ५% णकंवा १२% करदराचया 
श्िेी् ये् असले ्र तयाची णकंम् 
पतूववीपके्षा कमी होईल.

कृरी उतपादिे जस,े फळे, 
भाजीपाला, कडधानये, द तूध ्सचे 
णशक्षि व आरोगय क्षेत्राला वस्तू 
व सवेा करपधद्ी्तूि वगळणया् 
आल ेआह.े या सवषा वस्तू व सवेा 
सवषासामानय ग्ाहकाचया एकतू ि 
दैिंणदि खचाषाचया ४० ्े ४५ 
टकके खचाषा् मोड्ा्. ्र बाकी 
आवशयक उतपादिे जस,े कोळसा, 
साखर, खाणयाच े ्ेल, कॉफी 
यांवर वस्तू व सवेा करप्रिाली् ५ 
टकके कर लागतू होईल. सवेांवरील 
कराचा दर हा सवषासामानयपि े१८ 
टकके एवढा असले, जो पतूववीचया 
करप्रिालीचया ्लुिेिे ३ ्े ४ 
टककयांिी वाढवणया् आला आह.े 
काही अरषा्ज्ांचया म्े, वस्तू व सवेा 
कर लागतू झालयािं्र ५० टकके 
वस्तूंवरील कराचा दर पतूववीप्रमािचे 
राणहल, ३० टकके वस्तूंच ेदर काही 
प्रमािा् कमी हो्ील ् र २० टकके 
वस्तूंचया णकंम्ी् वाढ होईल. परं्,ु 
एकतू िच ग्ाहकांिा वस्तू व सवेा 
करामळेु िेमका णक्ी कर भरावा 
लाग्ोय, ह ेिककी समजतू शकेल.   

अजतूि एका कारिािे वस्तू 
व सवेा करपधद्ी् णकंम्ी् 
बदल णदसतूि ये्ील ्े महिजे 
इिपटु केणडट योजिा. यापतूववी वर 
िमतूद केललेया णवशे्रिािसुार, 
इिपटु केणडट मळेु वारंवार भरावया 
लागिारया कराचया णकंम्ी कमी 
हो्ा् तयामळेु णवकेतयाला भरावी 
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वयापार व णव्रि साखळीचया सवषा 
टपपयां् वस्तू व सवेांचया णकंम्ी 
कशा बदल्ील व तया्तूि महागाई 
वाढेल का, ह ेयेिारया काळा् सपष्ट 
होऊ शकेल. 

वस्तू व सवेा कराचा सवाषाणधक 
प्रभाव लघ ु व मधयम सवरूपा्ील 
उद्ोगांवर णदसतूि येणयाची शकय्ा 
आह.े सधया भार्ा् मोठया 

सखंयेिे लघ ु व मधयम भांडवल 
असलले े उद्ोग अरषावयवसरेचया 
मखुय पणरघापासतूि द तूर देशाचया 
कािाकोपरया् इ्स््ः णवखरुललेया 
पधद्ीिे अणस्तवा् आह.े महिजेच, 
अिेक लहािसहाि उद्ोग वयापारी 
कायदे व उद्ोगांवरील करणियमांिा 
चकुवतूि वयापार करी् आहे् . 
करचकुवेणगरीमळेु या उद्ोगांिा 
एकतू ि खच षा कमी लाग्ो. पि ह े
कायद्ाला अिसुरूि ठर् िाही. 

लागिारी कराची एकतू ि रककम कमी 
हो्े. यामळेु ग्ाहकाला णमळिारया 
वस्तू अगर सवेेचा दरही कमी 
हो्ो. शासिािे वस्तू व सवेा कर 
प्रिाली लागतू कर्ांिाच िफेखोरी 
णवरोधी कायद्ाची ्र्तूद केली 
असतूि, जे णवके्े, करांची रककम 
वस्तूचया णकंम्ी्तूि कमी करूि 
्स े लाभ ग्ाहकांिा देिार िाही्, 
तयांचयावर योगय ्ी कारवाई केली 
जाईल. दळिवळि व सवेांचया िे-
आिी्ील काही घटकांमळेु सवेांचया 
बाजारमतूलया्ील वृधदी अरवा घट 
आ्ाच िेमकी सांग्ा येि े शकय 
िाही. वस्तू व सवेा करप्रिालीमळेु 
लगेचचया काळा् महागाई् वाढ 
होईल असा ्कषा ही काही अरषा्ज्ांिी 
मांडली आह.े या अिमुािामागे दोि 
सभंावय कारि ेअसतू शक्ा्. एक 
महिजे, जपाि, ऑसट्ेणलया, कॅिडा, 
इ. देशां् जेवहा वस्तू व सवेा कर 
लागतू करणया् आला, ्ेवहा ्ेरील 
अरषावयवसरे् महागाई वाढली हो्ी. 
तयािसुार भार्ा्ही सरुूवा्ीचया 
काळा् िवया करप्रिालीमळेु 
महागाईचा स्र वाढणयाची शकय्ा 
व्षावणया् आली आह.े ्सचे 
महागाई वाढणयाची दसुरी शकय्ा 
मधयम व लघ ुउद्ाेग चालवणयासाठी 
लागिारया एकतू ि घटकांचया 
णकंम्ी् वाढ होणयामळेु णिमाषाि 
हो्े. या उद्ोगांचा एकतू ि अिपुालि 
खच षा वाढिार आह.े तयामळेु उतपादि, 

एखाद्ा लघ ुउद्ोजकािे दसुरया वस्तू 
व सवेा कराचया िेटवकषा मधये िोंदिी 
केललेया लघ ुउद्ोजकाकडतूि, माल 
खरेदी केला व योगय कर भरला 
्र वस्तू व सवेा करा्ील इिपटु 
केणडट योजिेच े लाभ णमळ्ील व 
या ्र्तूदीमळेु ग्ाहकही केवळ वस्तू 
व सवेा कराचया वयापारी साखळी् 
िोंदिी केललेया वयापारयांकडतूिच 
वस्तू णवक् घेणयाच े प्रिाि 
वाढेल. यामळेु सवषाच स्रा्ील 
वयापारयांिा वस्तू व सवेा कराचया 
िेटवकषा मधये आपलया उद्ोगाची 
िोंदिी करि े अणिवायषा होईल, 
या्तूि करचकुवेणगरीला आळा बसतूि 
अरषावयवसरे्ील सवषा घटकांिा िवया 
करपधद्ीच े तयांचया वाटयाच े सवषा 
लाभ णमळ्ील. 

देशा् बरेचस े लघ ु व मधयम 
उद्ोग असहेी आहे्  जे पतूववीपासतूिची 
करप्रिाली णियणम्पि े पाळ् 
आहे् . ह ेउद्ोग जेवहा आ्ा वस्तू 
व सवेा करप्रिाली् िोंदिी कर्ील 
्ेवहा सरुूवा्ीचया टपपया् या 
उद्ोगांचा एकतू ि खच षा अणधक राणहल. 
परं्,ु अस ेअसल े्णरदेखील यामळेु 
देशाचया करपधद्ीचा पाया अणधक 
वयापक होऊि तयामळेु शासिाला 
कराचया माधयमा्तूि णमळिारे उतपनि 
वाढेल. जयाप्रकारे सपंतूिषा करप्रणकये् 
मतूलयवधषाि होईल. तयािसुार मालाचया 
णकंम्ीही वाढ्ील व तयाच े लाभ 
उद्ोगांिा णमळ्ील. 

वस्तू व सवेा कराचा 
सवाषा् महतवाचा पणरिाम हा 
वस्तूंचया दळिवळिावर णवशरे्ः 
राजयाराजयां्ील उतपादिांचया 

वस्तू व सेवा करािा 
सवा्वणधक प्रभाव लघ ुव मधयम 
सवरूपा्ील उद्ोगांवर णदसतून 
येणयािी शकय्ा आहे. सधया 
भार्ा् मोठया संखयेने लघ ु
व मधयम भांडवल असलेले 
उद्ोग अर्ववयवसरेचया मखुय 
पणरघापासतून द तूर देशाचया 
कानाकोपरया् इ्स््ः 
णवखरुलेलया पधद्ीने 
अणस्तवा् आहे. महिजेि, 
अनेक लहानसहान उद्ोग 
वयापारी कायदे व उद्ोगांवरील 
करणनयमांना िुकवतून वयापार 
करी् आहे्.
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वाह्तूकीवर णदसतूि येईल. आजवर 
राजयांचया सीमांवरील ्पासिी 
िाकयांवर माल वाह्तूक करिारया 
ट्कसची रांग लागललेी णदसायची. 
परं्,ु आ्ा वस्तू व सवेा करांमळेु 
सवषा राजयां् एकसमाि कर लागतू 
होिार असलयािे ही वाहिांची रांग 
णदसिार िाही. आ्ापया्ं  समुारे 

२२ राजयांिी राजयसीमेवरील वाहि 
्पासिी कक्ष बंद केल े आहे् . 
यामळेु मालवाह्तूकीचा वेळ वाचतूि 
तया्तूि वाह्तूकीचा खच षाही खतूप कमी 
होिार आह.े पणरिामी, वस्तूंचया 
णकंम्ीही कमी झाललेया णदस्ील.  

णनषकर्व 

वस्तू व सवेा कराला सव ं्त्र 
भार्ा्ील एक सवाषा् ऐण्हाणसक 
सधुाणर् करप्रिाली महितूि 
वाखािणया् ये् आह ेआणि काही 
चांगलया कारिांमळेु सवषासामानय 
जि अशी अपके्षा िककीच करू 
शक्ा् की, या करप्रिालीच ेलाभ 
णदघषाकालीि ठर्ील. अस े असल े
्णरही, ग्ाहकांचया दृष्टीकोिा्तूि, 
वस्तू व सवेा करामळेु णवणवध 

वस्तू व सवेांचया णकंम्ी ं् ील 
बदल कशाप्रकारे कमी णकंवा 
जास् अस्ील, याबाब् अजतूिही 
सभं्रम कायम आह.े वस्तू व सवेा 
करपधद्ी् अिेक आवशयक वस्तू 
व सवेांवर योगय प्रमािा् अस े
कमी कर दर ठेवणया् आल ेअसतूि 
परुवठा साखळी्ील सधुारिा व 

इिपटु टॅकस केणडट इ. घटकांमळेु 
वस्तू व सवेांच े दर कमी होणयास 
मद् होईल. याउलट, काही णवणशष्ट 
वस्तू व सवेांवर लावणया् आललेया 
अणधक कराचा दर, लघ ुव मधयम 
उद्ोगांसाठी लागिारया घटकांचया 
णकंम्ी ं् ील वाढ यामळेु काही वस्तू 
व सवेांचया णकंम्ी वाढिार आहे् . 
्सचे िजीकचया भणवषया् णवणवध 
वस्तू व सवेांच ेदर िेमके कस ेआणि 
णक्ी प्रमािा् बदल्ील याच े
भाणक् करि ेअिेक परसपरणवरोधी 
घटकांमळेु कणठि आह.े याचवेळी 
इ्र देशा्ील वस्तू व सवेा करांच े
सवरूप व भार्ा्ील वस्तू व सवेा 
करांची णवणवध प्रकारे केललेया 
वगषावारीमळेु खतूप वेगळे असलयािे 
तया तया देशांशी आपलया देशा्लया 
िवया करप्रिालीची ्लुिा करि े
शकय होऊ शक् िाही. या 
पाश्वषा भतूमीवर, णवणवध घटकांचा 
पणरिाम व वस्तू व सवेा कर 
ग्ाहकांिा णक्ी लाभदायक ठरेल 
ह े येिारया काळा्च सपष्ट होउ 
शकेल.   



लखेक सेंटर फॉर बजेट अ ॅनड 
गवहिषानस अकौंटॅणबणलटी, िवी 
णदलली येरे कायषार् अाहे्  
Email: suraj@cbgaindia.org

सव्वसामानय जन अशी 
अपेक्ा नककीि करू शक्ा् 
की, या करप्रिालीिे लाभ 
णदघ्वकालीन ठर्ील. असे 
असले ्णरही, ग्ाहकांचया 
दृष्टीकोना्तून, वस्तू व सेवा 
करामळेु णवणवध वस्तू व 
सेवांचया णकंम्ी ं् ील बदल 
कशाप्रकारे कमी णकंवा जास् 
अस्ील, याबाब् अजतूनही 
संभ्रम कायम आहे. वस्तू 
व सेवा करपधद्ी् अनेक 
आवशयक वस्तू व सेवांवर 
योगय प्रमािा् असे कमी 
कर दर ठेवणया् आले असतून 
परुवठा साखळी्ील सधुारिा 
व इनपु्  ्ॅकस रेिणड् इ. 
घ्कांमळेु वस्तू व सेवांिे दर 
कमी होणयास मद् होईल
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आढावा

वस्तू आणि सेवा करामळेु झालेले आमतूलाग् बदल 

- अरुि गोयल

एक जुलैचया मधयरात्री   
 ससंदेचया कें द्रीय सभागृहा् 

झाललेया कायषाकमा् पं् प्रधाि िरेंद्र 
मोदी यांचया हस्े आणि राष्टप्ी 
प्रिव मखुजवी यांचया उपणसर्ी् 
देशभर वस्तू आणि सवेा कर लागतू 
करणया् आला. हा एक ऐण्हाणसक 
क्षि हो्ा आणि एक देश, एक 
दर, एक बाजारपठे या णदशिेे 
वाटचाल करणयासाठी झाललेा हा 
आमतूलाग् बदल होय. जागण्क 
अिभुव पाह्ा अस ेणदसतूि ये्े की, 
वस्तू आणि सवेा करामळेु प्रतयेक 
भागधारकाचा लाभ झाललेा आह.े 
भार्ा् वस्तू आणि सवेा कराचया 
अंमलबजाविीमळेु ग्ाहकाला लाभ 
होिार आह.े ्सचे देशभर एकच 
अप्रतयक्ष कर प्रिालीचा वयापारी 
आणि उद्ोगजग्ालाही लाभ 
होिार आह.े राजयां्गषा् असललेया 
करसीमा िष्ट झालया, अण्शय 
सलुभ कर प्रिाली, वयवहायषा खच षा 
कमी, माणह्ी ं्त्रज्ािाचा वापर 
आणि कर अणधकाऱयांचा कमी् 
कमी हस्क्षेप होिार आह.े कचचया 
मालाची खरेदी, उतपादिाच ेणठकाि, 
गोदामाची सणुवधा याणवरयी उतपादक 

आ्ा सारासार णवचार कर्ील. 
कें द्र आणि राजय सरकारांिा आ्ा 
कर उतसाह णदसतूि येईल आणि 
करवसतूलीचा खच षाही कमी झाललेा 
असले. णियाषा्ीमधये अणधक सपधाषा 
णिमाषाि होईल. सवाषा् महत्वाच े
महिजे वस्तू आणि सवेा करामळेु 
‘मेक इि इणंडया’  कायषाकमाला 
अणधक बळकटी णमळेल. कारि, 
वयापारसलुभ्ा आणि एकाणतमक 
जीएसटीमळेु अण्शय हलकया 
दजाषाचया णियाषा्ीपासतूि सरंक्षि 
णमळेल. या सवाांचा एकणत्र् पणरिाम 
महिजे देशाचया जीडीपीमधये वाढ 
होईल.   

घटिातमक दरुुस्ीची 
आवशयक्ा: जया जया देशांमधये वस्तू 
आणि सवेा कराची अंमलबजाविी 
झाली आह,े तया देशांमधये जीएसटी 
एकाग् असतूि कें द्र अरवा राजय 
सरकारांकडतूि भार उचलला जा्ो. 
भार्ा् जीएसटी लागतू करणयासाठी 
घटिातमक दरुुस्ीची आवशयक्ा 
आह.े कारि कें द्र सतूची आणि 
राजय सतूचीचया माधयमा्तूि कें द्र 
आणि राजय सरकारांचया आणरषाक 
अणधकारांची णवभागिी करणया् 

जागण्क अनुभव पाह्ा 
असे णदसतून ये् े की, वस्तू 
आणि सेवा करामळेु प्रतयेक 
भागधारकािा लाभ झालेला 
आहे. भार्ा् वस्तू आणि सेवा 
कराचया अमंलबजाविीमळेु 
ग्ाहकाला लाभ होिार आहे. 
्सेि देशभर एकि अप्रतयक् 
कर प्रिालीिा वयापारी आणि 
उद्ोगजग्ालाही लाभ होिार 
आहे.
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आली आह.े कें द्र सरकार वस्तू 
उतपादिावर कर आकार्े (मद्, 
अफतू  आणि मािवी सवेिासाठीच े
मादक द्रवय इ. याणशवाय) ्र, 
राजय सरकार वस्तूचया णवकीवर 
कर आकार्े. राजयां्गषा् वस्तू 
णवकीबाब् कर आकारिीचा 
अणधकार कें द्र सरकारला आह े
पि करवसतूली ही पतूिष्ा ः राजय 
सरकारचया अखतयाणर् आह.े 
सवेा कराची आकारिी करणयाचा 
अणधकार फक् कें द्र सरकारला 
आह.े कें द्र आणि राजय सरकारांचया 
अणधकारांची सपष्टपि े णवभागिी 
केली असलयामळेु दोघांिाही 
स्ो् उभे करणयाची आवशयक्ा 
आह.े महितूि, राजयघटिे्  दरुुस्ी 
आवशयक आह.े   

देशा् जीएस्ीचया 
अमंलबजाविीपययं्िा प्रवास: 
सधया 160 देशांमधये वस्तू आणि 
सवेा कर प्रिाली आह.े सवषाप्ररम 
फ्ानसिे 1954 मधये वस्तू आणि 
सवेा कर प्रिाली लागतू केली. 
जीएसटीमळेु अरषावयवसरे् बरेच 
पणरव्षाि घडतूि येिार आह े णशवाय 
जीएसटी हा बराच काळ राजकीय 
पक्षांचाही अजेंडा हो्ा. भार्ा् 
जीएसटीचा प्रवास बराच दीघषा 
आह े आणि या् सवषाच राजकीय 
पक्षांचा सहभाग आह.े ्तकालीि 
पं्प्रधाि अटलणबहारी वाजपयेी 
यांचया कारणकददी् 2000 साली 
सवषाप्ररम जीएसटीची सकंलपिा 
समोर आली आणि पणचिम बंगालच े
अरषामंत्री असीम दासगपु्ा यांचया 
अधयक्ष्ेखाली जीएसटी प्रारुपाणवरयी 
सणम्ी िेमणया् आली. 2003 

मधये वाजपयेी सरकारिे णवजय 
केळकर यांचया अधयक्ष्ेखाली कर 
सधुारिाणवरयक कायषादलाची सरापिा 
केली. 28 फेब्वुारी 2006 रोजी 
्तकालीि अरषामंतयांिी 2006-07 
चया अरषासकंलपा् जाहीर केल ेकी, 
1 एणप्रल 2010 पासतूि जीएसटी 
लागतू करणया् येईल. राजयांचया 
अरषामंतयांचया अणधकारी्ा सणम्ीला 
जीएसटीचा आराखडा बिवणयास 
सांगणया् आल.े राजय सरकारच े
अणधकारी आणि कें द्र सरकारच े
अणधकारी यांिी सयंकु्णरतया 
जीएसटीचया णवणवध पलैतूंणवरयी 

अभयास केला, अहवाल णदल.े 
्पशीलवार चच चेअं्ी, अणधकारी्ा 
सणम्ीिे िोवह ेंबर 2009 मधये प्ररम 
चचाषा पत्र (फसटषा णडसकशि पपेर) 
प्रकाणश् केला. या् प्रस्ाणव् 

जीएसटी आणि सद्णसर्ी यावर 
आधाणर् चचाषा झाली.  

जीएसटीसाठी घटिातमक 
दरुुस्ीची आवशयक्ा असलयािे 
दीघषाकाळ राजकीय म्ैकय हो् 
िवह्े. सधयाच े कें द्र सरकार 
सत्ते्  आलयािं्र जीएसटीचया 
अंमलबजाविीसाठी वेगािे घडामोडी 
घड् गेलया. लोकसभे् 19 णडसेंबर 
2014 रोजी घटिादरुुस्ी णवधेयक 
(122 वी दरुुस्ी) मांडणया् आल े
आणि मे 2015 मधये लोकसभेिे 
ह ेणवधेयक समं् केल.े राजयसभे् 
ह े णवधेयक मांडणया् आलयािं्र 
14 मे 2015 रोजी ह े णवधेयक 
राजयसभा आणि लोकसभेचया 
सयंकु् णिवड सणम्ीसमोर 
मांडणया् आल.े या सणम्ीिे 22 
जलु ै2015 रोजी आपला अहवाल 
सादर केला. यािं्रचया घडामोडीिंी 
वेग घे्ला. म्ैकयािं्र, सधुाणर् 
घटिादरुुस्ी णवधेयक 1 ऑगसट 
2016 रोजी मांडणया् आल.े 
राजयसभे् ह े णवधेयक 3 ऑगसट 
2016 रोजी समं् केल े ्र 
लोकसभे् 8 ऑगसट 2016 
रोजी समं् करणया् आल.े राजय 
णवधािसभांचया आणि राष्टप्ीचंया 
मंजतूरीिं्र 8 सपटेंबर 2016 
रोजी राजयघटिे्  दरुुस्ी कायदा 
2016 करणया् आला (101 
वी घटिादरुुस्ी). राजयघटिे् ील 
दरुुस्ीिं्र वस्तू आणि सवेा कराची 
देशभर अंमलबजाविी करणयाचा 
मागषा मोकळा झाला.

घटिादरुुस्ी कायदा (101 
वी घटिादरुुस्ी) 2016: 

सधया 160 देशांमधये वस्तू 
आणि सेवा कर प्रिाली आहे. 
सव्वप्ररम फ्ानसने 1954 मधये 
वस्तू आणि सेवा कर प्रिाली 
लागतू केली. जीएस्ीमळेु 
अर्ववयवसरे् बरेि पणरव ््वन 
घडतून येिार आहे णशवाय 
जीएस्ी हा बराि काळ 
राजकीय पक्ांिाही अजेंडा 
हो्ा. भार्ा् जीएस्ीिा 
प्रवास बराि दीघ्व आहे आणि 
या् सव्वि राजकीय पक्ांिा 
सहभाग आहे. ्तकालीन 
पं् प्रधान अ्लणबहारी 
वाजपेयी यांचया कारणकददी् 
2000 साली सव्वप्ररम 
जीएस्ीिी संकलपना समोर 
आली



³eespevee
12 Dee@iemì, 2017 

घटिादरुुस्ीमळेु कें द्र आणि राजय 
सरकारांिा वस्तू आणि सवेा कराचया 
आकारिीणवरयी अणधकार देणया् 
आल े आहे् . जीएसटीअं्गषा् 
वस्तू आणि सवेा णकंवा दोनहीवर 
करआकारिी णिणचि् करणया् 
आली आह.े या्तूि मद् वगळणया् 
आल ेआह.े ्सचे पाच पटे्ोलजनय 
पदारषा या्, कचच े ्ेल, पटे्ोल, 
हाय सपीड णडझले, िैसणगषाक वायतू 
आणि हवाई इधंि ्ु् ाषास जीएसटी 
कक्षेबाहरे ठेवणया् आल े आह.े 
पटे्ोलजनय पदारषा जीएसटीचया कक्षे् 
आिणयासबंंधीचा णििषाय जीएसटी 
पणररद घेिार आह.े वस्तू आणि 
सवेांचया आं् रराजय परुवठयासदंभाषा् 
एकाणतमक जीएसटी (आयजीएसटी) 
लागतू करणया् येईल आणि याची 
आकारिी कें द्र सरकारकडतूि केली 
जािार आह.े यामळेु एका राजया्तूि 
दसुऱया राजया् वस्तू आणि सवेांची 
देवािघेवाि सलुभ होईल, याकडे 
लक्ष णदल ेजािार आह.े   

जीएस्ी पणररद : 
जीएसटीणवरयीचया घटिातमक 
दरुुस्ीचा महत्वाचा पलैतू महिजे 
जीएसटी पणररदेची सरापिा. कें द्रीय 
अरषामंत्री जीएसटी पणररदेच ेअधयक्ष 
आहे् , कें द्रीय अरषा राजयमंत्री 
(महसतूल) आणि 29 राजयांच ेअरषा/
कर मंत्री, णदलली आणि पदुचुचरेी 
यांचा या पणररदे् समावेश आह.े 
कें द्र आणि राजय सरकारांमधये 
जीएसटीणवरयी समनवय राखि े ह े
पणररदेच ेप्रमखु कायषा आह.े जीएसटी 
पणररद पढुील मदु्ांवर कें द्र आणि 
राजय सरकारांिा णशफारस करेल.

(i) कर, उपकर आणि कें द्र व राजय 
सरकारांकडतूि जीएसटीअं्गषा् 
वेळोवेळी आकारणया् येिारे  
कर 

(ii) जीएसटीमधतूि वगळणयाची 
शकय्ा असलले े वस्तू आणि 
सवेा कर 

(iii) पटे्ोलजनय पदारषा आणि हवाई 
इधंिाचा जीएसटीमधये समावेश 
करणयाणवरयी ्ारीख णिधाषारी् 
करिे

(iv) आदशषा जीएसटी कायदे, 
कर आकारिीच े ्त्व, 
आयजीएसटीची णियकु्ी 

(v) जीएसटी्तूि णक्ी रककमेपय ा्ं च े
वयवहार वगळायच ेयाचा णििषाय 

(vi)जीएसटीशी ससुगं् दर णिणचि् 
करि े

(vii)आिखी काही दर जस े

िैसणगषाक आपत्ती आणि इ्र 
सकंटांदरमयाि णिणचि् 
काळासाठी अण्णरक् स्ो्ांचया 
दरांची णिणचि्ी करिे

(viii) जीएसटीसाठी ईशानय 
भार्, जममतू आणि काशमीर, 
णहमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड 
राजयांसाठी णवशरे ् र्दुी करि े

(ix) जीएसटी पणररदेला उणच् 
वाट्ील अस े वेळोवेळी 
णवचारा् घे्ल ेजािारे मदुिे

घटिातमक दरुुस्ीिे सपष्ट 
केल ेआह ेकी, जीएसटी पणररदेचया 
बैठकी् ्ीि च्रुाांश बहमु्ािे 
णििषाय झाल े पाणहजे्. या् कें द्र 
सरकारचया म्ाचा णहससा एक 
्ृ्ीयांश आह ेआणि सवषा राजयांचा 
म्ाचा णहससा दोि ्ृ्ीयांश राणहल. 
बैठकीचया गिपत्ू वीसाठी एकतू ि 
सखंयेचया अधचे सखंयाबळ असि े
आवशयक आह.े म्दािाची पद्् 
अशी आह ेकी, यामळेु कें द्र सरकार 
अरवा राजयांिा कोि्ाही णििषाय 
सवाषािमु्ेच घयावा लागिार आह.े 
म्दािामधये कें द्र सरकारचा वाटा 
33% आह,े तयामळेु कोि्ाही णििषाय 
घे्ािा राजयांची भतूणमका ्ेवढीच 
महत्वाची ठरिार आह.े जीएसटी 
पणररदेिे आ्ापया्ं च े सवषा णििषाय 
सवाषािमु्े घे्ल ेआहे् . म्दािाची 
गरज पडली िाही.   

जीएस्ी पणररदेिे काय्व: 
1 जलु ै 2017 रोजी देशभर 
जीएसटी लागतू होणयापतूववी जीएसटी 
पणररदेचया 18 बैठका झालया. सवषा 
णििषाय सवाषािमु्े घेणया् आल.े 
जीएसटी पणररदेिे कें द्रीय जीएसटी, 

घ्नातमक दरुुस्ीने सपष्ट 
केले आहे की, जीएस्ी 
पणररदेचया बैठकी् ्ीन 
ि्ुरायंश बहुम्ाने णनि्वय 
झाले पाणहजे्. या् कें द्र 
सरकारचया म्ािा णहससा 
एक ्ृ्ीयांश आहे आणि सव्व 
राजयांिा म्ािा णहससा दोन 
्ृ्ीयांश राणहल. बैठकीचया 
गिपत्ू वीसाठी एकतू ि संखयेचया 
अधधे संखयाबळ असिे 
आवशयक आहे. म्दानािी 
पद्ध् अशी आहे की, यामळेु 
कें द्र सरकार अरवा राजयांना 
कोि्ाही णनि्वय सवा्वनुम्ेि 
घयावा लागिार आहे.
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स्ो्ांच ेज्ि करि.े ण्सरे महिजे, 
वस्तू आणि सवेांवरील करांचया 
प्रमािा् वाढ आणि घट होऊ िये 
याची काळजी घेि.े या सवषा बाबी 
णवचारा् घेऊि जीएसटी पणररदेिे 
5%, 12%, 18% आणि 28%. 
अस े करांच े प्रमाि णिणचि् केल े
आह.े  

मधयम आणि लघ ुउद्ोगांना 
संरक्ि : जीएसटी प्रिाली् मधयम 
आणि लघ ु उद्ोगांचया समसया 
द तूर करणयासाठी अिेक ्र्तूदी 
करणया् आलया आहे् . आणरषाक 
वराषा् 20 लाखांपके्षा कमी उलाढाल 
असललेया वयावसाणयकांिा जीएसटी 
िोंदिी्तूि वगळणया् आल े आह े
(काही राजयांसाठी ही ्र्तूद 
दहा लाख आह)े. लघ ु उद्ोगांिा 
जीएसटी्तूि वगळणया् आल ेआह.े 
्सचे जीएसटीअं्गषा् ण्माही रुपये 
75 लाख उलाढाल असललेया 
वयावसाणयकांसाठी ितूकसािभरपाईची 
्र्तूद करणया् आली आह.े या् 
वयापारी आणि उतपादक ् सचे हॉटेल 
वयावसाणयकांिा सहभागी हो्ा ये्े. 
या योजिेअं्गषा् उतपादकांिा एक 
टकके दर, हॉटेल वयावसाणयक 
अडीच टकके दर आणि वयापाऱयांिा 
0.5%  दरािे एसजीएसटी आणि 
सीजीएसटीअं्गषा् लाभ णमळेल. 
मात्र, या योजिेसाठी आं् र-राजय 
वयापार करिारे वयावसाणयक पात्र 
िाही्. 

कर गळ्ी आणि भ्रष्टािारला 
प्रण्बंध :

भार्ीय जीएसटी प्रिालीही 
पावतयांशी (इिवहाईस) णिगडी् 
आह.े णवके्ा आणि परुवठादार यांचया 
पावतया जळुलया ्रच इिपतूट टॅकस 

राजय जीएसटी, कें द्रशाणस् प्रदेश 
जीएसटी, एकाणतमक जीएसटी 
आणि राजयांसबंंधी अिेक णििषायांचा 
मसदुा ्यार केला. कें द्र आणि 
राजय सरकारांमधये प्रशासकीय 
अणधकारांचया णवभागिीचा कठीि 
असा मदुिा जीएसटी पणररदेिे अण्शय 
योगय पद््ीिे हा्ाळला. जीएसटी  
पणररद ही िवया सघंराजयाची िांदी 
महिावी लागेल. जया् कें द्र आणि 
राजय आपल ेसावषाभौमतव जपतूि ् सचे 
आणरषाक मयाषादा पाळतूि एकमेकांिा 
सहकायषा करणयास ्यार आहे् . 

राजयांना नतूकसान भरपाईिी 
रककम : जीएसटी हा डेणसटिेशि 
बेसड टॅकस आह,े तयामळेु काही 
वस्तू उतपादक राजयांिा णच ं् ा आह े
की जीएसटीचया अंमलबजाविीमळेु 
आपलया महसतूलावर पािी सोडावे 
लागेल. महितूि घटिादरुुस्ी कायदा 
(एकश े एक वी घटिादरुुस्ी) 
2016 ितूसार राजयांिा पाच वराषाचया 
कालावधीसाठी ितूकसािभरपाईची 
्र्तूद करणया् आली आह.े या 
कायद्ाितूसार 2015-2016 ह े
पायाभत्ू  वरषा णिधाषारी् करणया् 
आल ेआह.े चिैीचया वस्तूंवर  कर 
आकारूि ितूकसािभरपाईसाठी 
लागिारा णिधी भरुि काढला जािार 
आह.े

कर दरांिी णनणचि्ी:  कर 
दरांची णिणचि्ी कर्ािा, जीएसटी 
पणररदेिे ्ीि बाबी हा्ाळणयाच े
कठीि काम केल े आह.े पणहल े
महिजे समाजा्ील गरीब आणि 
असरुणक्ष् घटकांिा सरंक्षि देऊि 
जीविावशयक वस्तूंचया णकंम्ी 
आवाकया् ठेवि.े दसुरे महिजे, 
कें द्र आणि राजयांचया सवषा महसतूल 

केणडट होईल. माणह्ी- ं्त्रज्ािावर 
आधारी् प्रिालीमळेु दरमणहनयाला 
्ीि अबज पावतयांची पड्ाळिी 
केली जािार आह.े ही एक प्रकारे 
सव-णियंणत्र् प्रिाली आह.े यामळेु 
केवळ करचोरी, भ्रष्टाचारास आळा 
्र घा्ला जािारच आह े णशवाय 
यामळेु अरषावयवसरे् अणधकाणधक 
वयवहार होणयास मद् होईल. िवया 
जीएसटी प्रिालीमधये करदा्ा हा 
एकाच पोटषालचया माधयमा्तूि िोंदिी 
करु शक्ो, णरटिषा फाईलस करु 
शक्ो, ्सचे कर अणधकाऱयांशी 
सवंाद साधतू शक्ो. 

णनषकर्व: 1 जलु ै 2017 
पासतूि देशभर लागतू झाललेा 
जीएसटी ही पणरव्षािाची िांदी 
ठरिार आह.े प्रतयेक भागधारकािे 
याच े सवाग् केल े आह.े िवया 
जीएसटी प्रिालीमळेु अरषावयवसरे् 
अणधकाणधक वयवसायवृद्ी होिार 
आह.े हा ् ीव्र बदल काही काळासाठी 
त्रासदायक ठरेल. पि, कें द्र आणि 
राजय सरकारमधील कर अणधकारी 
याचया यशसवी अंमलबजाविीसाठी 
कायषार् आह.े कमी काळासाठी 
सहि केललेया वेदिेच ेफळ भार्ीय 
अरषावयवसरेचया वृद्ी् असिार 
आह.े 



लखेक भार्ीय प्रशासकीय सवेे् 
कायषार् असतूि सधया ्े जीएसटी 
पणररदेच े अण्णरक् सणचव आहे् . 
Email : arun.59goyal@gmail.com
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करिुकवणेगरीला आळा 
घा्ला जावा महितून या 
सधुारिेला सव्वप्ररम प्रतयक्ा् 
आििारा देश महिजे फ्ानस होय. 
फ्ानसने ही सधुारिा सन 1954 
मधये केली हो्ी. भार्ामधये ही 
सधुारिा लागतू होिे हे वयापारी 
सहज्ेचया दृष्टीने एक गंभीर 
पाऊल आहे.जागण्क बँकेचया 
रिमवारी् वयापार करिारया 
देशांचया 2017 चया अहवाला् 
190 देशांचया यादीमधये सधया 
भार्ाचया 130 वा रिमांक 
आहे.

णवशे्रि

वस्तू व सेवा कर आणि वयापारी सहज्ेवरील प्रभाव

- दाणनश ए. हाणशम व वरा्व कुमारी

देशाचया सवाां् महतवाचया 
करसधुारिचेया प्रवासास 

्बबल 17 वरचे लागली. तया 
ओघािे  वादणववाद सत्र,े चचाषा, 
बैठका, सललामसल्ी आणि म्भेद 
आलचे. मात्र या सारयािं्रही वस्तू 
व सवेा कायदा आपलया भार् 
देशा् 1 जलु ै2017 रोजी लागतू 
झाला. अटल णबहारी वाजपयेीचंया 
शासिा् सि 2000 मधये एक 
सणम्ी  जीएसटीचा आराखडा िमिुा 
मांडणयासाठी सरापली हो्ी, आणि 
तयामधये समं् झाललेया णििषायांचया 
अंमलबजाविीसाठी सि 2003 
मधये कृ्ीदल िेमणया् आल.े तयाच े
अधयक्षपद श्ी. णवजय केळकर 
यांचकेडे हो्े. या घटिेिं्र मागे 
वळतूिही ि पाह्ा कें द्र शासिािे 
यावर राजय शासिांचया मद्ीिे 
कायद्ा्ील सधुारिा लवकरा् 
लवकर वहावी याकरी्ा सा्तयािे 
काम केल.े

वस्तू व सवेा कायद्ाचया 
अंमलबजाविीिे, 160 पके्षा 
जास् देशांचया समहुाशी भार् 
जोडला गेला आह.े जया् जमषािी, 
इटली, णब्टि, दणक्षि कोणरया, 

जपाि, कॅिडा, ऑसट्ेणलया, रणशया, 
चीि, णसगंापतूर आणि मलणेशया 
यांचा समावेश आह.े या देशांिी 
जीएसटी अंमला् आिला आह.े 
करचकुवेणगरीला आळा घा्ला 
जावा महितूि या सधुारिलेा सवषाप्ररम 
प्रतयक्षा् आििारा देश महिजे 
फ्ानस होय. फ्ानसिे ही सधुारिा सि 
1954 मधये केली हो्ी. भार्ामधये 
ही सधुारिा लागतू होि े ह े वयापारी 
सहज्ेचया दृष्टीिे एक गंभीर पाऊल 
आह.ेजागण्क बँकेचया कमवारी् 
वयापार करिारया देशांचया 2017 
चया अहवाला् 190 देशांचया 
यादीमधये सधया भार्ाचया 130 वा 
कमांक आह.े

जीएस्ी समजतून घे्ानाः- 
जीएसटी हा णिणचि् सवरुपाचा वस्तू 
व सवेांवर आधाणर् उतपादक  ्े 
ग्ाहक अशा प्रवासा्ील एकमेव 
कर असतूि कें द्र ्सचे राजय 
शासिांचया अप्रतयक्ष करांिा 
्ो पयाषाय असतूि देशभर एकच 
बाजारपठे उभारिारा कर आह.े 
(्क्ा क.1) जीएसटीचया अिेक 
फायद्ांपकैी एक फायदा असा की, 
करसदंभाषा्ील सधुारिा कर्ािा 
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वयवसाय करणयाची सलुभ्ा यामळेु 
येिार आह.े करपधद्ीची पत्ू षा ा 
होिार आह.े करांवर कर मोडी् 
णिघिार असतूि कराच े ओझ े कमी 
होिार आह.े करप्रशासिा् सधुारिा 
होिार आह,े करचवेुणगरीलाही आळा 
बसिार आह,े करपधद्ीचा पाया 
अरषाशास्ताrय पणरभारे्  णवस्ृ् 
होिार असतूि कररुपी उतपनिामधये 
भरीव वाढ होिार आह.े औद्ोणगक 
उतपादिावर पतूववीचया 25 ्े 28 
… इ्का कर आकारला जायचा 
्ो आ्ा 18… पया्ं  खाली येिार 
आह.े

जीएसटी या करप्रिालीमळेु 
स्रा अप्रतयक्ष कर (आठ कें द्र 
सरकारच े्र िऊ राजयसरकारच)े 
बदलल ेजािार आहे् . तयाचप्रमाि े

कें द्र व राजय सरकारच ेणमळतूि 23 
उपकरही बदलल े जािार आह.े 
णवणवध प्रकारची णरटषानस (पर्ावे) 
भरावे लागिार िाही  आणि 
तयाप्रकारचया कर्पासिीला ही 
सामोरे जावे लागिार िाही. 

जीएसटी हा कें द्रांचया सीजीएसटी 
आणि राजयांचा एसजीएसटी करांचा 
णमलाफ आह.े यापतूववी कें द्रशासि 
्सचे राजयशासि आपापलया 
अणधकारकक्षे् अशा ्रहचे े
कर आकार् अस्. जीएसटी 
(सीजीएसटी व एसजीएसटी) 
हा णवणवध स्रावर आकारला 
जािार असतूि उतपादकािे वापरा् 
आिललेया मालाचया प्रतयेक 
पायरीवर ‘सटे ऑफ' णमळिार आह,े 
्ो वस्तू परुवठा करिारया शवेटचया 

दवुयापय ा्ं  महिजेच ग्ाहकांपय ा्ं  
जीएसटी पोहचविार आह.े जयामळेु 
जीएसटी चया साखळीमधये इिपटु 
केडीट ची उपलबध्ा असलयािे 
कराधाणर् कर वा करांचया 
सणंदगध्ेला वगळणया् येईल. या 
आधीचया पधद्ीमंधये, उपरोक् मदुिा 
ही फार मोठी अडचि हो्ी. जयामळेु 
उतपादिमतूलय णिषकारि वाढ् अस.े 
उदा. एक उतपादक 100 रु. मतूलय 
असललेया शटाषावर रु.12 कें द्रीय 
उतपादि शलुक आकार् अस.े 
यापढुील टपपयावर राजय सरकार 
मतूलयाधाणर् कराची आकारिी करे. 
हा कर 15… असतूि रु. 100 
या मतूळ णकम्ीवर ि आकार्ा 
रु. 112 या सद्णसर्ी्ील  
णकम्ीवर लागतू होई. अशािे करावर 
कर आकारल ेजा्.

्क्ा 1

अनुरिमांक कें द्र शासन राजय शासन
1 कें द्रीय उतपादि शलुक राजय मलुयावणधषा् कर
2 अबकारी कर (वैद्कीय आणि शौचालय 

बांधिीकणर्ा)
कें द्रीय णवकी कर

3 णवशरे वस्तूंचया उतपादिावरील अण्णरक् शलुक णवलासी कर
4 वस्त आणि वस्तोद्ोगावरील अण्णरक् शलुक प्रवेशकर (सवषा प्रकारचा)
5 सीमाशलुकावरील अण्णरक् कर (सीवहीडी) मिोरंजि कर (सराणिक प्रशासिाकडतूि 

असलयास वगळला जावा)
6 सीमाशलुकावरील णवशरे अण्णरक् कर (एसएडी) जाणहरा्ीवंरील
7 सवेा कर खरेदी कर
8 वस्तू व सवेांचया परुवठयासदंभाषा् असलयास 

कें द्रीय अणधभार आणि उपकर
सोड् (लॉटरी), स्टटेबाजी आणि जगुार 
यांवरील कर

9 वस्तू व सवेांचया परुवठयासदंभाषा् असलयास 
कें द्रीय अणधभार आणि उपकर
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असतूि या कणर्ा परुवठा केला जा् 
आह.े तया वस्तू शतूनय टकके दरािे 
आकारलया जा्ील. रोडकया् 
जी.एस.टी आकारला जािार िाही. 
कें द्राचया ् सचे राजयांचया महसलुावर 
कोि्ाही णवपरी् पणरिाम घडिार 
िाही, ह े पाणहल े जा् आह.े 
जीएसटीचया अखतयारी् येिारया 
समुारे 60… वस्तूंवर 18… ्े 
28… कर आकारणया् आला आह.े 
आणि समुारे 20… वस्तूंवर 28… 

कर आकारला जा् आह.े या वस्तू 
सखुवस्तू आहे् . णकंवा िकारातमक 
वस्तू आहे् . या वस्तूमधये चॉकलटे, 
चइुगंगम, शांपतू, णडओड्रणट, प ेंट इ. 
वस्तू आहे् .वीजकर, सटँप डयटुी, 
कें द्रीय उतपादि कर आणि वहटॅ 
इ. कर,  अंमली पदारषा (मद् इ.) 
पटे्ोणलयम उतपादिे (उदा. कतू ड, 
िैसणगषाक वायतू, पटे्ोल, णडझले) 
सद्णसर्ी् जीएसटीचया पणरघाबाहरे 
ठेवललेया आहे् . तयाचबरोबर 
करमकु् असिारी वयावसाणयक 

राजयांचया सीमाव्वी भागा् वस्तू 
व सवेा णवरयक कर प्रिालीमधये 
सलुभ्ा यावी महितूि जीएसटीिे 
आं् रराजय वयवहारांवरील करांची 
बंधिे काढतूि टाकली आहे् . तयाच 
बरोबर कें द्रािे एकाणतमक जीएसटी 
ही कलपिा राबवली आह.े जेिकेरुि 
आं् रराजयीय वयवहार कर्ािा 
दहुरेी करप्रिालीवर आपोआपच 
मयाषादा आली. रोडकया् दोि दोि 
णठकािी कर भरावा लागिार िाही. 
तयाचबरोबर, कर पु् षा ेच ेओझ ेहलके 
होिार आह.े तयामळेु अशी अपके्षा 
आह े की वयवहारावरील खचाषामधये 
चांगलीच बच् होिार आह.े 
आं् रराजयीय ्पासिी िाकयांवर 
जे कालहरि हो्े ्े रांबतू शक्े. 
एका अंदाजािसुार मालवाह्कुीचया 
एकतू ि प्रवासा्ील 60… इ्का वेळ 
या प्रणकये् जा् अस.े

जीएसटी ही चारस्रीय कर 
प्रिाली आह.े तयामधये 5,12,18 
आणि 24 टकके अशी आखिी 
केललेी आह.े जीविावशयक अशा 
वस्तूंवर सवाां् कमी महिजे 5… 
इ्का कर ्र, णवलासी वस्तूंवर 
सवाषाणधक महिजे 28… कर ठरवला 
गेला आह.े अप्रतयक्ष कर महसलुामधये 
जी काही घट येऊ शक्े. तयाची 
भरपाई महितूि, गैरवाजवी वस्तूवर 
अणधक अणधभार लावणया् आला 
आह.े ग्ाहक णकंम् णिदचेशाकांचया 
अखतयारी्ील समुारे 30 ्े 35… 
वस्तू या करमकु् ठेवणया् आललेया 
आहे् . यामळेु गरजतू वस्तूंचया 
णकंम्ी णियंत्रिा् ठेवणया् यश 
णमळिार आह.े णियाषा् करावयाचया 
वस्तूंचा णवचार करणया् आला 

देवघेव णकंवा वराषाखेर 20 लाखाचया 
आ् मात्र आं् रराजय वयवसाया् ि 
गुं्लले े वयवसाय यांिा जीएसटीच े
णरटिषा भरावे लागिार िाही. 

वयापक प्रमािा् आढावा 
घे्ला ्र जीएसटीचा पणरिाम 
उद्ोगांमधील मोठया क्षेत्रा् (उदा. 
कंझयमुर डयरेुबलस बांधकाम साणहतय 
दैिंणदि वापरा्लया ग्ाहकोपयोगी 
वस्तू) आदी ं वस्तूंचया  णकंम्ीवर 
रोडयाफार काळासाठी णदसले. याच े
कारि महिजे पतूववी जया पद््ीिे 
अशा वस्तूंवर कर आकारिी केली 
जायची, तयाच पद््ीिे णकंवा दरािे 
आ्ाही कर आकारिी केली जािार 
आह.े ग्ाहकोपयोगी वस्तूंवर याचा 
पणरिाम राजयािसुार बदल्ा णदसिार 
आह.े कारि पतूववी वहटॅ दरांमधये 
्फाव् हो्ी. पतूववी जया वस्तूंवर 
जीएसटीच ेप्रमाि अणधक हो्े. अशा 
उद्ोग धंद्ामधये (आं् रराजय वस्तू 
णवणिमयामळेु) तयांिा 2… इ्का 
फायदा होऊढ शक्ो. अॅटोमोबाइल 
क्षेत्रा् ्लुिातमक णवचार कर्ा 
करबच्ीला खतूपच लाभदायक बाब 
आह.े कारि पतूववी 50… इ्प् 
असललेा कर 43… इ्का (28…
जीएसटी  अणधक 15… उपकर) 
िीचांकी पा्ळीवर आला आह.े 
एकतू ि आढावा घे्ा ग्ाहकोपयोगी 
वस्तू ्सचे अॅटोमोबाइल क्षेत्रा्ील 
वस्तूंचया णकंम्ी जीएसटी िं्र 
कमी दरांिी णमळतू शकिार आहे् .

जीएस्ीिा सलुभ वयवसाय 
करणयावर होिारा पणरिाम

अप्रतयक्ष करासदंभाषा् उद्ोग 
धंदे, वयवसाय आणद सलुभ्ेिे 

जीएस्ी ही िारस्रीय 
कर प्रिाली आहे. तयामधये 
5,12,18 आणि 24 ्कके 
अशी आखिी केलेली आहे. 
जीवनावशयक अशा वस्तूंवर 
सवायं् कमी महिजे 5… इ्का 
कर ्र, णवलासी वस्तूंवर 
सवा्वणधक महिजे 28… कर 
ठरवला गेला आहे. अप्रतयक् 
कर महसलुामधये जी काही 
घ् येऊ शक्े. तयािी भरपाई 
महितून, गैरवाजवी वस्तूवर 
अणधक अणधभार लावणया् 
आला आहे.



³eespevee
17Dee@iemì, 2017 

आह.े तयाचप्रमाि े करपर्ावयाची 
प्रणकयाही सलुभ होिार आह.े 
अजतूि बरेच काही सांग्ा येईल. 
या साऱयाचा एकणत्र् पणरिाम महितूि 
आं् रराष्टीय स्रावर घसरललेया 
भार्ाचया कमांकामधये ्ा्डीिे 
सधुार घडतूि येणयाची शकय्ा ्र 
णदस्ेच आणि जागण्क बँकेचया 
वयवसाय सदंभाषा्ील अहवालामधये 
190 देशांचया सहभागा्ील 
आपला 130 वा कमांक आह,े 
अशी णपछाडीची प्रण्मा सहज पसुली 
जाऊ शक्े.

वयवसाय सलुभीकरिाचया 
सदंभाषा् जीएसटीच े योगदाि 
खालीलप्रमाि ेसांग्ा येईल. 

 सोपी पत्ू षा ा- पतूववीचया 
सत्ताधीशांचया काळा् 
उद्ोगधंद्ांिा णवणवध प्रकारची 
अिेकणवध करासबंंधी णरटषानस 
भरावी लाग् अस्. अिेक 

याप तूववीिे सत्ाधीश 
तयािबरोबर राजये वगेवगेळया 
पधद्ीने करआकारिी करी् 
अस्. तयािा पणरिाम 
जया राजयांमधये अणधक 
करआकारिी केली जा् 
हो्ी. ्ेरे वयवसाय करिे 
मशुकील जा् हो्े. सीमाव्वी 
भागा् दहेुरी करआकारिीला 
्ोंड द्ाव े लाग् असे. 
तयािी प त्ू ्व्ा करिेही कठीि 
जाई. करआकारिीचया 
संदभा्व् एकवाकय्ा 
नसलयाने सीमाव्वी भागा्ील 
उद्ोगधंद्ांना णनि्वय विेे 
कठीि जा् असे.

करणयामधये अप्रतयक्ष करांचया 
कोितया उिीवा व काणठणय आह ेयावर 
प्रकाश टाकणयाकणर्ा सीआयआय 
- केपीएम णसकस (2014) यांिी 
सयंकु्पि े अभयास केला हो्ा 
आणि तयांचया णिदशचेिास आल ेकी 
मतूलयवणधषा् करांची िोंदिा, कें द्रीय 
उतपादिशलुक िोंदिी, जका्कर 
िोंदिी, सवेाकर मालाची उलाढाल, 
करणवरयक अणधकाऱयांशी आललेा 
कटतू अिभुव कर पर्वयाचया वेळी 
हो् असलले े्िाव, करपर्ावा ि 
णमळि े आणदबाब् मोठयाप्रमािावर 
त्रास हो्ो. यापतूववीच े सत्ताधीश 
तयाचबरोबर राजये वेगवेगळया 
पधद्ीिे करआकारिी करी् अस्. 
तयाचा पणरिाम जया राजयांमधये 
अणधक करआकारिी केली जा् 
हो्ी. ्ेरे वयवसाय करि ेमशुकील 
जा् हो्े. सीमाव्वी भागा् दहुरेी 
करआकारिीला ्ोंड द्ावे लाग् 
अस.े तयाची पत्ू षा ा करिहेी कठीि 
जाई. करआकारिीचया सदंभाषा् 
एकवाकय्ा िसलयािे सीमाव्वी 
भागा्ील उद्ोगधंद्ांिा णििषाय 
वेि े कठीि जा् अस.े गोंधळाची 
पणरणसर्ी आणि अणिणचि््ा यांिा 
्ोंड द्ावे लाग् अस.ेलागतू पडललेया 
करांिा कोि्ीही सपष्ट्ा िसलयािे 
उतपाणद् मालाचया साखळी् करावर 
कर आकारिीसारखया प्रसगंांिा 
सामोरे जावे लाग् हो्े.

जीएसटी चया  अंमलबजाविीमळेु 
उद्ोगधंद्ािा एक मंच णमळिार 
असतूि करपत्ू षा ेमधये सटुसटुी्पिा 
येिार आह.े अंा्रराजयीय 
मालवाह्तूकीवरची बंधिे कमी होिार 
आहे् . कराच े ओझ े कमी होिार 

प्राणधकरिाला ्ोंड द्ावे लाग् 
अस.े अप्रतयक्ष करासदंभाषा्ील 
दाखल केललेया णरटनसषा 
सदंभाषा् िोकरशहांिी केललेया 
णवलंबाला बळी पडावे लाग् 
अस.े जीएसटीमधये अप्रतयक्ष 
कर समाणवष्ट झालयामळेु व 
आ्ा एकच कर आकारिी 
हो् असलयािे वयवसायासबंंधी 
कर आकारिीची पत्ू षा ा करि े
सलुभ हो् आह.े यामधये माणह्ी 
व ं्त्रज्ािाचा अणधकाणधक 
उपयोग करुि घे्ा येईल. 
जीएसटी िेटवकषा चया माधयमा्तूि 
जो मंच आयटी इनफासट्कचरिे 
शअेर केला आह.े तयामळेु कें द्र 
्सचे राजयांिा तयांचया दैिंणदि 
कामकाजासाठी प्रभावी माधयम 
णमळिार असतूि जीएसटी 
करदा्े सव्च तयासाठी िोंदिी 
करु शक्ा्, करपर्ावा मागतू 
शक्ा् आणि ह ेसारे कधीही 
कोठेही कोितयाही प्रकारचया 
कर अणधकारयाशी सबंंध येऊ 
ि दे्ा सोपया ्रहिेे होऊ 
शक्े. अराषा्च उतपादक्ा 
वाढतूि शक्े आणि उद्ोगधंदे 
प्रभावीपि े मागषाकमि करु 
शक्ा्.

 आं् रराजयीय माल वाह्तूकीच े
सलुभीकरि पतूववी आं् रराजयीय 
मालवाह्तूक कर्ािा 
वाह्तूकीचया साधिांिा अण्शय 
णवलंब लाग् अस.े कारि 
सीमाव्वी भागा्ील ्पासिी 
िाकयावर करभरिा करावा 
लाग् अस.े जीएसटीचया 
अिेकणवध कर एकणत्र् 
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 कराचया ओझयामधये कम्र्ाः- 
पतूववीचया राजवटीप्रमाि ेि कर्ा 
जीएसटीिे कचचया मालावर 
केडीट घेणयाकणर्ा परवािगी 
णदली आह.े तयाचप्रमाि े
मालउतपाणद् कर्ािा तया 
अगोदरचया पायरीवर देखील 
वापरललेया घटकांवरील केडीट 
घेणयास परवािगी णदलयामळेु 
करावर कर हा आपोआपच 
िाहीसा हो्ो. माल उतपाणद् 
करिारा माल उतपाणद् 
कर्ािाच  एकाच वेळी कर 
भर् असलयामळेु कराच ेओझ े
आपोआपच कमी हो्े.

 सावषाणत्रक बाजारपठेेची उभारिी- 
जीएसटीचया पणरिामकारक 
अंमलबजाविीमळेु भार् 
एक सव ं्त्र बाजारपठे महितूि 
उदयाला ये् आह.े यापढेु 
उतपादक उद्ोगप्ी सोयीसकर 
णििषाय घेऊ शक्ा् आणि 

केलयामळेु, जयामधये प्रवेशकर 
णकंवा जका्कर आणदंचा 
समावेश असलयामळेु अशा 
प्रकारचया करभरिलेा राराच 
उरला िाही. यामळेु कचचया 
मालांचया णकंम्ी् घट येिार 
असतूि (पसैा व तयाचप्रमाि े
वाचललेा वेळ) ग्ाहकांिा 
मालासाठी कमी णकंम् द्ावी 
लागिार आह.े जीएसटी 
लागतू झालयािं्र सीमाव्वी 
िाकयावरील चके पोसट 
(्पासिी िाके) बंद झालले े
आहे् . मालवाह्तूक वाहिांचया 
वाह्कुीचया वेळा् घट आली 
असतूि ्स े परुावे उपलबध 
आहे् .

 सवाांसाठी एकच इटंरफेस: 
जीएसटी सदंभाषा्ील 
्कारणिवारणयासाठी जीएसटीिे 
करदा्े आणि करअणधकारी 
या सवाांसाठी एकच इटंरफेस 
उपलबध करुि णदला आह.े 
मालपरुवठादार, ग्ाहक, 
करअणधकारी या सवाांिा 
महतवपतूिषा माणह्ीसाठी एक 
अॅकससे णदला जा्ो. यामळेु 
णबलासबंंधीची माणह्ी सोपया 
पधद्ीिे ्पासतूि पाणहली 
जाऊ शक्े. या सदंभाषा्ील 
केडीट घेणयासाठी सवषा णबलांची 
जळुवाजळुव आवशयक 
अस्े आणि एकच इटंरफेस 
असलयामळेु केडीट घेणयाची 
सधंी णमळ्े. तयाचबरोबर या 
साऱयाकणर्ा परुवठादार णरटषाि 
फाइल करुि आपला कर 
वेळेवर भरु शक्ा्.

कचचया मालाचा शोध घेि,े 
माल उतपाणद् करणयाची 
णठकाि ेठरणवि,े साठवितूकीची 
कें द्रे ठरणवि े णकंवा णवणकची  
कें द्रे ठरणवि े या प्रणकये् 
एकसधंपिा आणि मधयव्वी 
िोंदिी यामळेु वयवसायांचा 
आं् रराजयीय णवस्ार करि े
सोप ेहोिार आह.े

 णियाषा्वाढीसाठी वाव पतूववीचया 
करराजवटीमधये आपि 
णवदस्रीय करप्रिालीमळेु 
णियाषा्ी्ील काही भाग कररुपी 
णियाषा् केला आह.े यामधये 
वयवहाराबरोबरच कररुपी 
पत्ू षा ाही समाणवष्ट हो्ी. यामळेुच 
जागण्क बाजारपठेे् भार् 
सपधाषातमकदृष्टया कमकुव् 
ठरला आह.े जीएसटीमळेु आपि 
दहुरेी टॅकसपधद्ी टाळतू शक्ो 
तयाचबरोबर करांच े ओझहेी 
कमी होईल. यामळेुच णियाषा्ीला 
चालिा णमळेल नयतूझीलंड ्सचे 
ऑसट्ेणलया या देशांमधये अशा 
्रहचेया गोष्टी प्रतयक्ष घडललेया 
आहे् . उदाहरि द्ायच े झाल े
्र जीएसटी 1986 साली 
लागतू केलयािं्र नयतूझीलंड 
या देशाची णियाषा् 22… िी 
वाढललेी णदसली.

 स्ताे्ांच े वाटप हो्ािा होिारा 
पक्षपा् टाळिःे स्तो्ांच ेवाटप 
कर्ािा राजयांमधये णकंवा 
क्षेत्रीय णवभागा्, वयवसायांची 
अशी प्रवृत्ती अस्े जेरे 
करपत्ू षा ा होउढ शक्े अशा 
जागा खात्रीशीर वाट्ा् ् लुिेिे 

जीएस्ी ने्वक्व चया 
माधयमा्तून जो मंि आय्ी 
इनफासट्किरने शेअर केला 
आहे. तयामळेु कें द्र ्सेि 
राजयांना तयांचया दैनंणदन 
कामकाजासाठी प्रभावी माधयम 
णमळिार असतून जीएस्ी 
करदा्े सव्ि तयासाठी नोंदिी 
करु शक्ा्, करपर्ावा 
मागतू शक्ा् आणि हे सारे 
कधीही कोठेही कोितयाही 
प्रकारचया करअणधकारयाशी 
संबंध येऊ न दे्ा सोपया 
्रहेने होऊ शक्े. अरा्व्ि 
उतपादक्ा वाढतून शक्े
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अप्रतयक्ष घटकांिा दयुयम दजाषा 
णमळ्ो. याप्रकारा्तूि स्ताे्ांच े
वाटप कर्ािा णवपयाषास होऊ 
शक्ो. तयाचबरोबर परुवठा 
दारांची साखळी णवसकळी् 
होऊ शक्े आणि याचा 
सावषाणत्रक पणरिाम वयवसायांवर 
हो् अस्ो. जीएसटी लागतू 
झालयामळेु वयवसाय कर्ािा, 
कर सलुभ्ा ये् असलयामळेु 
उद्ोगांिा मद् णमळिार 
आह.े उद्ोग कोठेही असो, 
्ेरे सलुभ्ा येिार आह.े 
जीएसटीमधये, यावर भाषय 
असतूि क्षेत्रीय आकारमाि 
घटिार असतूि दरांबाब् 
राजयस्रीय पत्ू षा ा लाभिार 
आह.े 

 एमएसएमईचया वयवसाय 
सधुारिचेी सधंी ः या पतूववीचया 
करराजवटीमधये 5 लाखांपय ा्ं  
उलाढाल असलले े लघ ु व 
मधयम उतपादकांिा, वहटॅ 
कणर्ा िोंदिी आवशयक 
हो्ी. जर अशा उद्ोगप्ीचंी 
आं् रराजय उतपादि कें द्रे 
अस्ील ्र तयांिा अिेकणवध 
करांची पत्ू षा ा करावी लाग् 
अस,े णियमांच े्सचे पधद्ीचं े
पालि, राजयांमधये जेरे जेरे 
तयांचा उद्ोग असले ्ेरे 
ह े सोपसकार करावे लाग् 
अस्. यामळेु कर पत्ू षा ेच ेमोठे 
ओझचे वाहावे लाग् हो्े अस े
िवह्े ्र, कर सललागारांची 
मद् घेऊि करासबंंधा्ील 
सवषा पत्ू षा ा करावया लाग् 

अस्. जीएसटीिे एकसधं्ा, 
ऑिलाइि, जलद आणि 
पारदशषाक अस े कर प्रशासि 
आिल ेआह.े यामळेु करपत्ू षा ा 
कमी वेळे्, अतयं् सोपी 
आणि पशैांची बच् करिारी 
होिार आह.े जीएसटीमळेु 
या उद्ोगप्ीिा इिपटु व्रेडीट 
घेि े सोप े होिार आह.े तयाचा 
वयवसाय अणधक सपधाषातमक 
होिार आह.े

पढुील माग्वरिमि 

वयवसाय सलुभीकरिासाठी 
जीएसटी वचिबद् आह.े दोनही 
उतपादक आणि ग्ाहक यांच ेकरांच े
ओझ े कमी करणयाची वचिबद््ा 
आह.े तयाचप्रमाि े शासिाचा 

करमहसतूल वाढवणयासाठीही हा 
प्रयत्न आह.ेहा महतवपतूिषा बदल 
अरषाशास्ता्ील ्ीि मोठया शक्ीिंा 
सपशषा कर्ो. वयापक सवरुपा् या 
्ीि शक्ी महिजे ग्ाहक, उतपादक 
आणि शासि. तयाचबरोबर णवणवध 
राजयशासिे आणि कें द्रशाणस् 
प्रदेश यांचयामधये सहकायाषाची, 
सामंजसयाची, एकातम्ेची भाविा 
वाढणवणयासाठी प्रयत्नशील आह.े 
मा. पं् प्रधाि िरेंद्र मोदी यांचया 
िे् ृतवाखालील भार् सरकार 
सवषा महतवपतूिषा घटकांिा एकाच 
वयासपीठावर एकणत्र्पि े काम 
करणयासाठी प्रवृत्त कर् असलयामळेु 
अणभिंदिाला पात्र आहे्  आणि 
शाश्व् अशा करप्रिालीमधये णवजयी 
होणयाचा मंत्र प्रतयेकाला देणया् 
जीएसटी यशसवी होिार आह.े

वयवसायाचया सलुभीकरिामधये 
जीएसटीच े सकारातमक चांगल े
पणरिाम णदसतूि ये्ील. या् कोिीही 
शंका बाळगतू िये. जीएसटीच े
वयवसायामधये प्रतयक्ष फायदे  अस ेकी, 
करप्रिाली पत्ू षा ेचा खच षा कमी होि,े 
कराच ेओझ ेकमी होि ेआं् रराजय 
मालवाह्तूक सलुभ होि े अस े
अिेक आहे् . इ्र अिेक फायदेही 
आहे् . यशसवीणरतया जीएसटी 
लागतू केलयािं्र ्ो अणधकाणधक 
सक्षम करणयासाठी प्रयत्न करायला 
हवे्. जीएसटीचया माधयमा्तूि 
खऱया अराषािे एक देश- एक कर 
ह े सवाांचया मिावर णबंबणवणयाचया 
दृष्टीिे आपि प्रयत्नशील असायला 
हवे. सद्णसर्ी् णवणवध स्रावर 
करआकारिी केली जा् आह.े 

वयवसाय सलुभी 
करिासाठी जीएस्ी विनबद्ध 
आहे. दोनही उतपादक आणि 
ग्ाहक यांिे करांिे ओझ े
कमी करणयािी विनबद्ध्ा 
आहे. तयािप्रमािे शासनािा 
करमहसतूल वाढवणयासाठीही 
हा प्रयत्न आहे. हा महतवप तूि्व 
बदल अर्वशास्ता्ील ्ीन 
मोठया शक्ीनंा सपश्व कर्ो. 
वयापक सवरुपा् या ् ीन शक्ी 
महिजे ग्ाहक, उतपादक आणि 
शासन. तयािबरोबर णवणवध 
राजयशासने आणि कें द्रशाणस् 
प्रदेश यांचयामधये सहकाया्विी, 
सामंजसयािी, एकातम्ेिी 
भावना वाढणवणयासाठी 
प्रयत्नशील आहे.
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तयाचबरोबर अिेकणवध वस्तूवर 
करमाफीही णदली जा् आह.े यासाठी 
एक सव ं्त्र वयासपीठ उभारुि एका 
णवणशष्ट पधद्ीिे सवषा सबंंणध् 
तयाचप्रमाि े  उद्ोगक्षेत्राकडतूि 
घे् राहि े उणच् होईल व तयाचा 
फायदाही करुि घे्ा येउढ शकेल. 
तयाचबरोबर राजयशासि आणि 
सराणिक प्रशासिससंरा यांिी कोि्ेही 
अप्रतयक्ष कर लावि ेउणच् ठरिार 
िाही. तयांिी जीएसटीच ेसकारातमक 
फायदे समजतूि घेि ेआवशयक आह.े 
जीएसटीचा पाया णवस्ारावयास 
हवा. असघंणट् क्षेत्राला यामधये 
सामावतूि घेणयासाठी तयांिा प्रोतसाहि 
देणयासाठी आपि सा्तयािे प्रयत्न 
करायला हवे् आणि ्स े आपल े
उदिीष्टय असायला हवे.

णसगंापतूर आणि मलणेशया या 
देशांमधये जीएसटीचा दर अिकुमे 
7… व 6… असा आह.े भार्ािेही 
वेगािे कायषावाही करुि एक दर 
प्रिाली आिणयाचा प्रयत्न करायला 
हवा. असा दर जो कमी्कमी असले 
तयाचबरोबर कमी्कमी वस्तूंवर सतूट 
देिारा असले. तयाचबरोबर ह े ही 
महतवाच ेआह ेकी आपि मागषाकमि 
कर् अस्ािा िोंदिीकरिाची 
आणि करपर्ावे  भरणयासाठी 
आदशषा वयवसरा णिमाषाि करायला 

हवी. जयामळेु णभनि णभनि राजयांमधये 
वयवसाय करि े सोप े जाईल. या 
साऱयाचा फायदा ‘मेक इि इणंडया' 
अराषा् ‘भार्ाचया सवावलंबिाचया' 
या मोणहमेला पतूरक ठरेल यासाठी 
योगय ्ी पावल ेउचलायला हवी्. 
वयवसायाच ेसलुभीकरि केलयामळेु 
सपधाषातमक्ा वाढीला लागतूि आपि 
जागण्क बाजारपठेे् प्रवेश करु 
शकतू . जीएसटीचा दीघषाकालीि प्रवास 
आपि सपंवललेा आह.े तयाची 
अंमलबजाविीही सरुु केली आह.े 
जीएसटी ही करप्रिाली अणधकाणधक 
उपयकु् ठरेल या णदशिेे प्रवास 
करायला हवा. आपली ही करप्रिाली 
जगा्ील इ्र देशांचया बरोबरीिे 
कायषार् असावयास हवी.



लखेक हाणशम कॅाणनफडरेशि ऑफ 
‘इणंडयि इडंसट्ीचया ईझ ऑफ 
डुईंग णबणझिेस अ ॅनड ईकाॅिाॅणमक 
अफेअसषा' णवभागाच े प्रमखु आहे् .

लणेखका वराषा कुमारी तयाच 
णवभागामधे sसललागार पदी कायषार् 
आहे् .
EmailःDanish_hashim@yahoo.com 
Varshak.kumari44@gmail.com
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वस्तू आणि सेवा कर - काही वणैशष्टये

- रेशमा घािेकर

एक देश एक कर एक  
 बाजारपठे या अतयं् 

महत्वाचया घोशिलेा भार्ा् एक 
जलु ै 2017 पासतूि मत्ू षा सवरुप 
आल ेआह.े वस्तू व सवेा कराची 
या णदवसापासतूि अंमलबजाविी सरुु 
झाली आह.े

सवा ं्तयािं्र आपलया देश्ील 
करपद््ीमधये अिेक सधुारिा 
झालया. या सवषा सधुारिांमधील 
अतयं् मतूलगामी णवचार महिजे 
वस्तू व सवेा कर देशा् सवषात्र लागतू 
करणयाचा णवचार. वस्तू व सवेांचा 
उपयोग जेरे हो्ो ्ेरे कर णमळावा 
महिजेच Destination based 
consumption tax असावा व 
करावर कर लागतू िये या ्त्वावर 
आधाणर् हा णवचार आह.े

आजपया्ं  वस्तूसाठी वेगळा, 
कर सवेांसाठी वेगळा कर हो्ा 
तयाऐवजी आ्ा ही एक करपद््ी 
आह.े 

राजय पा्ळीवर महाराष्टामधये 
1995 मधये प्ररम मतूलयवणधषा् कर 
प्रिाली आिली गेली. तयािं्र 
1999 मधये पर् first point tax 
system आिली गेली. सि 2000 

मधये Uniform floor rate ची 
सकंलपिा राबवतूि राजया राजयांिी 
कर दरा् समाि्ा आिली एणप्रल 
2005 पासतूि मतूलयवणधषा् करपद््ी 
अंमला् आिली गेली आणि आ्ा 
ही िवीि करप्रिाली देशा् लागतू 
झाली आह.े

ह ेणवधेयक सवषाप्ररम लोकसभे् 
मांडणया् आल ेआणि णदिांक 6 मे 
2015 रोजी पारी् केल.े या् 
राजयसभेिे काही बदल सचुवल े
जे लोकसभेिे सवीकारल.े याच े
कायद्ा् रुपां्र करणयाकर्ा 
आवशयक्ेपके्षा जास् राजयांचया 
णवधीमंडळािे मानय्ा णदली तयािं्र 
मा. राष्टप्ी यांिी णदिांक 8 सपटेंबर 
2016 रोजी समं्ी णदलयािं्र हा 
कायदा अणस्तवा् आला आह.े

कोितयाही राष्टाला 
णवकासयोजिांसाठी णिधी लाग्ो 
जो महसलुाद्ारे णमळ्ो. हा महसतूल 
णिमाषाि करणयाच े काम मखुय्ः 
अप्रतयक्ष कर आणि प्रतयक्ष कर 
कर्ा्. या दोि करांपकैी अप्रतयक्ष 
कर प्रिाली्ील ही द तूरदृष्टीची 
सधुारिा आह.े

ऊहापाेह

राजय पा्ळीवर 
महाराष्टामधये 1995 मधये प्ररम 
म तूलयवणध्व् कर प्रिाली आिली 
गेली. तयानं्र 1999 मधये पर् 
first point tax system आिली 
गेली. सन 2000 मधये Uniform 
floor rate िी संकलपना राबवतून 
राजया राजयांनी कर दरा् 
समान्ा आिली एणप्रल 2005 
पासतून म तूलयवणध्व् करपद्ध्ी 
अमंला् आिली गेली आणि 
आ्ा ही नवीन करप्रिाली 
देशा् लागतू झाली आहे.
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्तपतूववी कें द्र शासि काही 
अप्रतयक्ष कर लाव् हो्े आणि 
राजय शासि काही अप्रतयक्ष कर 
लाव् हो्े. उदा. कें द्रीय उतपादि 
शलुक, अण्णरक् उतपादि शलुक 
सवेाकर, अण्णरक् सीमाशलुक 
(CVD) णवशरे अण्णरक् 
सवेाशलुक (SAD) अणधभार आणि 
ससे ्र मतूलयवणधषा् कर (VAT), 
कें द्रीय णवकीकर (CST), करमितूक 
कर, ऐराराम कर, लॉटरी कर, ऊस 
खरेदी कर, प्रवेश कर, सराणिक 
ससंरा कर, जका् इ. कर राजय 
शासिा्फचे  लावल ेजा् हो्े.

मात्र आ्ा ह े साधारि 17 
प्रकारच ेकर णवलीि होऊि एकच 
कर सवषा देशभर लावला जा् आह.े

बहु् ांश अप्रतयक्ष कर एकत्र 
आलयािे करप्रिाली सोपी व 
सटुसटुी् होईल. करांची वारंवाणर्ा 
कमी झालयािे एकंदर प्रशासकीय 
पत्ू षा ेचा वेळ कमी होिार आह.े 
िोंदी ठेवायचा खच षा आणि त्रास कमी 
झालयािे वयवसाय चालवणयाचा खच षा 
कमी होिार आणि Ease of doing 
business या ्त्वाशी ह े अगदी 
ससुगं् आह.े जाचक व भरमसाठ 
करांचया ्लुिे्  कमी व अलप 
दराचया करा्तूि अणधक महसतूल 
गोळा हो्ो याची प्रणच्ी महितूिही 
जीएसटीकडे पाणहल ेजा् आह.े

आ्ा जका्/Check post 
इ. ्र्दुी ि राणहलयािे देशां्गषा् 
मालाचया वाह्कुी् लक्षिीय 
सधुारिा हो् आह.े मुंबईसारखया 
शहराचया बाहरे जका् बंद 
झालयािं्र णदसतूि ये् असलले ेणचत्र 

बाेलके आह.े भार्ा् रेलवेपके्षाही 
जास् मालवाह्तूक ट्किे केली जा्े. 
भार्ा् ट्क वाह्कुीची कायषाक्षम्ा 
णवकणस् देरांचया ्लुिे्  फार रोडी 
आह.े अमेणरके् एका णदवसा् 
सरासरी 800 णकमी अं्र कापल े
जा्े. भार्ा् ह े प्रमाि तयाचया 
30% हो्े पि जका् िाके Check 
post  इ. ि राणहलयािे जीएसटी 
करां्गषा् हा पलला प्रण्णदि 400 
णकमीचया पढेु जाईल. वाह्कुीचा 
खच षा कमी ्र होईलच पि अणधक 
साठा करणयाची णिकड कमी 
झालयामळेु खेळतया भांडवलाची 
कायषाक्षम्ा मोठया प्रमािा् वाढेल. 
उद्ोगांचया पर्ावयाचया (Returns) 
दरा् घसघशी् वाढ होईल.

सवषासमावेशक्ा, एकसधं्ा 
ही या कराची प्रमखु वैणशष्टये 
आहे् . सवषा देशा् एका वस्तूला 
एकच कर दर असलयािे ग्ाहक व 
लघउुद्ोजकांची केवळ शजेारचया 
राजया् कमी कर दर महितूि 
्ेरतूि माल मागवणयाची ्सदी 

टळेल. सवषात्र सारखा कर तयामळेु 
वयापाराला अडरळा िाही. वयापार 
वाढीला अिकुतू ल णसर्ी होईल. 

राजया राजया् कर ्फाव् 
महितूि टककया दोि टककयांचा फरक 
टाळणयासाठी एकच उतपादि अिेक 
राजया्तूि णवखरुललेया पद््ीिे घेि े
इ. यकुतया मोठे उद्ोजक करिार 
िाही्. णशवाय साठेबाजी, कृणत्रम 
टंचाई, आकणसमक महागाईचा भडका 
यापासतूि ग्ाहकांची सटुका होईल.

णशवाय जागण्क स्रावर 
णवचार केला ्र एक मोठया 
स्रावरची ग्ाहक बाजारपठे महितूि 
भार् हा आकरषािणबंद तू ठरेल. अिेक 
णवदेशी उद्ोगांिा भार्ा् ये्ािा 
वेगवेगळया राजयांचया वेगवेगळया 
करप्रिालीबंाब् धाकधतूक उरिार 
िाही ्र एक कर दर असललेी 
सववाश े कोटी भार्ीयांची एकसधं 
बाजारपठे अशी प्रण्मा णिमाषाि 
करणया् आपि यशसवी होऊ.

यापतूववी अप्रतयक्ष कर प्रिालीमधये 
करावर कराची आकारिी हो् 
अस.े उदाहरिारषा 30 जतूि 2017 
पया्ं  उतपाणद् वस्तूंवर कें द्रशासि 
उतपादि शलुकाची आकारिी कर् 
अस.े या उतपादि शलुकाला मालाचया 
णकंम्ीचा भाग महितूि राजयशासि 
तयावर णवकीकराची आकारिी कर् 
अस.े यालाच करांवर कर महिजे 
Cascading of tax महटल ेजा्े.

ह े दोनही कर कें द्र व 
राजयशासिाकडतूि पतूववी सव्ंत्रपि े
आकारल े जा् असलयािे एका 
कराची वजावट दसुरा कर भर्ािा 

जागण्क स्रावर 
णविार केला ्र एक मोठया 
स्रावरिी ग्ाहक बाजारपेठ 
महितून भार् हा आकर्विणबंद तू 
ठरेल. अनेक णवदेशी उद्ोगांना 
भार्ा् ये् ाना वगेवगेळया 
राजयांचया वगेवगेळया 
करप्रिालीबंाब् धाकधतूक 
उरिार नाही ्र एक कर 
दर असलेली सववाशे को्ी 
भार्ीयांिी एकसंध बाजारपेठ 
अशी प्रण्मा णनमा्वि करणया् 
आपि यशसवी होऊ.
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णमळ् िस.े मात्र आ्ा वस्तू व सवेा 
कर लागतू झालयावर इिपटु टॅकस 
केणडट मालाचया ्सचे सवेांचया 
प्रतयेक पा्ळीवर घेणयाची सोय 
उपलबध आह.े

तयाचप्रमाि े पतूववी आं् रराजयीय 
माल णवकीवर 2% कें द्रीय णवकीकर 
लावला जायचा. परं् ु जया 
राजयांमधये वस्तूंची खरेदी झाली 
आह े तया राजयामधये आकारणया् 
आललेया कें द्रीय णवकीकराची 
वजावट णमळ् िवह्ी. कराची 
वजावट णमळ् िसलयािे कराचा 
भाग मतूळ णकंम्ी् येऊि णकंम् 
वाढायची. णशवाय अप्रतयक्ष कराची 
साखळी ्टुायची. मात्र हा प्रश्न 
वस्तू व सवेा करप्रिाली् सोडवला 
आह.े या करप्रिाली् आयजीएसटी 
कराची आकारिी कें द्र शासिामाफषा ् 

प तूववी आं् रराजयीय माल 
णवरिीवर 2% कें द्रीय णवरिीकर 
लावला जायिा. परं्ु जया 
राजयांमधये वस्तूंिी खरेदी 
झाली आहे तया राजयामधये 
आकारणया् आलेलया कें द्रीय 
णवरिीकरािी वजाव् णमळ् 
नवह्ी. करािी वजाव् 
णमळ् नसलयाने करािा भाग 
म तूळ णकंम्ी् येऊन णकंम् 
वाढायिी. णशवाय अप्रतयक् 
करािी साखळी ्ु्ायिी. 
मात हा प्रश्न वस्तू व सेवा 
करप्रिाली् सोडवला आहे.
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आं् रराजय परुवठा करिाऱया 
वयापाऱयांवर करणया् येईल. 
मात्र आकारिी झाललेया कराची 
पतूिषा वजावट णमळिार असलयािे 

आं् रराजय णवकी वयवहारांवर 
कराचा बोजा शतूनय होईल. ्सचे 
पतूववी आया्ीवर आकारल े जािारे 
सीवहीडी (CVD) आणि एसएडी 
(SAD) ह े कर आ्ा लागिार 
िाही्. खरेदीवरील कराची पतूिषा 
वजावट णमळालयामळेु वस्तूचया 
णवकीवरील कराचा भार कमी 
होईल. याचा पणरिाम वस्तूचया व 
सवेेचया णकंम्ीवर होऊि णकंम् 
कमी होईल.

वस्तू व सवेा करामळेु सपंतूिषा 
देशा् अप्रतयक्ष कराची एकच 
पद्् अंमला् येईल. णियाषा्दाराला 
तयािे णियाषा्ीसाठी वापरललेया सवषा 
खरेदीमालावर णदललेया कराचा 
पर्ावा णमळिार असलयािे ्सचे 
णियाषा्ीवर कुठलीही कर आकारिी 
होिार िसलयािे (Zero rating of 
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export) आं् रराष्टीय पा्ळीवर 
तयाला आपलया मालाची णकंम् 
सपधाषातमक ठेव्ा येईल. तयामळेु 
णियाषा्ीला चालिा णमळेल आणि 
तयाचा राष्टीय णवकासावर अिकुतू ल 
पणरिाम होईल.

मोठया कंपनयांिा छोटया 
वयवसायांशी सपधाषा कर्ािा पतूववी 
एक गोष्ट स्ावायची. सगळे कर 
भर् िसलयामळेु छोटे उद्ोग कमी 
णकंम्ी् माल देऊ शकायच े .मात्र 
आ्ा अस े कर चकुव्ा येिार 
िाही्. परुवठा करिाऱया पतूिषा 
साखळीलाच कर आकारि े आणि 
इिपटु केणडट घेि ेफायद्ाच ेठरिार 
असलयामळेु आगामी काळा् छोटे 
व मधयम उद्ोगही कर भरणयासाठी 
प्रवृत्त हो्ील. यामधये जास्ी् जास् 
उलाढाल वैध मागाषािे केलयामळेु 

छोटया वयवसायांच े्ाळेबंद अणधक 
पारदशषाक हो्ील. तयामळेु आज 

जया उद्ोगांिा बँकांकडतूि कमी दरािे 
अणधकृ् प्परुवठा णमळ् िाही 

अस ेअिेक छोटे उद्ोग यासाठी पात्र 
ठर्ील. प्परुवठा झालयािे तयांचया 
उद्ोगांचया वाढीला मोठीच चालिा 
णमळेल.

करचकुवेणगरी अतयं् कमी 
झालयािे देशाची अरषावयवसरा 
मजबत्ू  होईल.

प्रशासकीय पा्ळीवरही 
ऑिलाईि पद््ीिे काम केलयािे 
कागदपत्रांची हा्ाळिी कमी होईल. 
ऑिलाईि मेळजळुिी कर्ा येिार 
असलयािे वयवसाया् अणधकाणधक 
पारदशषाकपिा येिार आह.े माणह्ी 
आणि ं्त्रज्ािाचा अणधकाणधक वापर 
केलयामळेु वयापारी/उद्ोजक यांिा 
पाठपरुावा करावा ि लाग्ा काम 
सलुभणरतया पतूिषा होईल.

मोठया कंपनयांना छो्या 
वयवसायांशी सपधा्व कर्ाना 
प तूववी एक गोष्ट स्ावायिी. 
सगळे कर भर् नसलयामळेु 
छो्े उद्ोग कमी णकंम्ी् 
माल देऊ शकायिे. मात आ्ा 
असे कर िुकव्ा येिार 
नाही्. परुवठा करिाऱया प तूि्व 
साखळीलाि कर आकारिे 
आणि इनपु्  केणड् घेिे 
फायद्ािे ठरिार असलयामळेु 
आगामी काळा् छो्े व मधयम 
उद्ोगही कर भरणयासाठी 
प्रवतृ् हो्ील.
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िोंदिी ऑिलाईि णदली जाईल 
आणि कर प्रशासिाकडतूि ्ीि 
कामकाजाचया णदवसा् अजषादारास 
अजाषा्ील कम्र्ा कळवली िाही 
्र अजषा योगय आह ेअस ेसमजतूि 
िोंदिी आपोआप णदली जाईल. 
यामळेु प्रशासि आणि कामकाज 
अणधक गण्माि होईल.

करदा्ा सव्ः ची णिधाषारिा 
सव्ः करूि देयकर शासिाचया 
खातयावर जमा करेल यामळेु प्रणकया 
सलुभ होईल. कर प्राणधकाऱयाशी 
कोि्ाही प्रतयक्ष सवंाद ि साध्ा 
करदा्ा केललेया परुवठयाचा 
(Outward supply) ्पशील देवतू 
शकेल. करदातयाकडे आललेया 
परुवठयाचा (Inward supply) 
्पशील सबंंणध् परुवठादाराकडतूि 
दाखल करणया् आललेया माणह्ीद्ारे 
्यार केला जाईल.

करदा्ा जावक परुवठयाचा 
(Outward supply) ्पशील, 
आवक परुवठयांच े इिपटु केणडट, 
भरललेा कर इ. माणह्ी माणसक 

णववरिाद्ारा इलकेट्ॉणिक माधयमा्तूि 
दाखल करेल. आपसमेळाखालील 
(Composition) त्रमैाणसक णववरि े
ही इलकेट्ॉणिक माधयमा्तूि दाखल 
करेल. करदातयास चकुतू ि राणहललेा/
अयोगय ् पशील सव्ः दरुुस् कर्ा 
येईल. करदातयास लखेापसु्के 
आणि इ्र िोंदी इलकेट्ॉणिक 
माधयमा्तूि ठेवणयाची आणि ज्ि 
करणयाची परवािगी राहील. 

जीएसटी मधील दरासोब्च 
सवषा महत्वपतूिषा णवरयांवर णििषाय 
घेणयाचा पतूिषा अणधकार जीएसटी 
पणररदेला णदला आह े तया्ील एक 
प्रमखु णििषाय महिजे सवषा वस्तूंवर 
0%, 3%, 5%, 12/18 ्सचे 
28% यापकैी एक दर लागेल.

जीएसटी करप्रिाली् सवाषा् 
मोठा फायदा हा लहाि वयापाऱयांिा 
णदला गेला आह.े वहटॅप्रिालीमधये 
10 लाख ही उलाढालीची मयाषादा 

हो्ी ्र जीएसटी मधये णवशरे 
श्िेी्ील पवषा्ीय राजये सोडली ्र 
बाकी राजया्ही मयाषादा 20 लाख 
केली आह.े 

जीएस्ी काय्वक्ेताबाहेरील वस्तू

जीएसटी करप्रिाली् सवषा 
वस्तू आणि सवेांवर कर लावणयाच े
प्रयोजि आह ेमात्र मद्ाचा समावेश 
या् केललेा िाही. ्सचे कचच े
्ेल (Petroleum Crude), णडझले, 
पटे्ोल, िॅचरल गॅस, णवमािाच े
इधंि यांचा जीएसटीमधये अं्भाषाव 
करणया् आललेा िाही. वयवसाय 
कर, मदु्रांक शलुक मालमत्ता कर 
यासारखे कर ह ेप्रतयक्ष कर असतूि ् े 
जीएसटी आलयावरही चालतू राहिार 
आहे् .

जीएसटीमधये जया राजयामधये 
वस्तू णकंवा सवेा यांचा उपभोग घे्ला 
जाईल ्ेरे कर जमा होईल. वस्तू व 
सवेेचया प्रतयेक परुवठा वयवहारांवर 
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(करमाफ वस्तू व सवेा वयण्णरक्) 
दोि कर लावणया् ये्ील. एक 
कर कें द्र शासिामाफषा ् लावणया् 
येईल व तयास कें द्रीय वस्तू व सवेा 
कर (GST) अस ेिामकरि असले 
व दसुरा कर राजयशासिामाफषा ् 
लावणया् येईल व तयास राजय 
वस्तू व सवेा कर अस े महिणया् 
येईल. आं् रराजय वस्तू व सवेांचया 
परुवठयावर ्सचे आया्ीवर सदु्ा 
कें द्र शासिामाफषा ् एकाणतमक वस्तू 
व सवेा कर लावणया् येईल. 

भार्ा् अप्रतयक्ष कर 
कायद्ािसुार साधारि्ः 83, 
50, 499 करदा्े आहे्  यापकैी 
8,03,261 करदा्े एकटया 
महाराष्टा् आहे् . भार्ाचया एकंदर 
लोकसखंयेपकैी साधारि्ः 10% 
लोक महाराष्टा् राह्ा्. तयाचप्रमाि े
भार्ाचया करदातयांचया सखंयेचया 

भार्ा्ील एकतू ि करांिे 
राष्टीय उतपननाचया ्ुलने् 
फक् 16% इ्के कमी 
संकलन आहे. नवीन बदल 
णसररावलयावर हे 20% इ्के 
वर जािे अपेणक्् आहे. 
राष्टीय उतपनना् 1.5 ्े 2% 
वाढ संभव्े. वाढीिा दर 7% 
वरून 8.5% चया वर नेणयािी 
क्म्ा या बदला् आहे. कर 
संकलनािे प्रमाि वाढलयामळेु 
कें द्र सरकार आणि मखुय 
महिजे राजय सरकारांिी 
णवत्ीय ्त्ू  कमी होईल.

वर िेणयाची क्षम्ा या बदला् आह.े 
कर सकंलिाच े प्रमाि वाढलयामळेु 
कें द्र सरकार आणि मखुय महिजे 
राजय सरकारांची णवत्तीय ्तूट कमी 
होईल. यामळेु णवकासकामांसाठी 
अणधक ्र्तूद करि ेशकय होईल. 
णवदेशी गुं्विकुीला प्रोतसाहि ् सचे 
मेक इि इणंडया मोणहमेला चालिा 
या्तूि णमळेल.

रोडकया् ग्ाहकाला या 
करप्रिालीमळेु बहसुखंय वस्तू व 
सवेा सवस् णमळ्ील कारि पतूववीचया 
अिेक करांचया एकणत्र् दरापके्षा 
आत्ताचा एकच कर हा बहु् ांश कमी 
आह.े

कर पद््ीच ेपालि सोप ेहोिार 
आह े कारि जीएसटी मधये अिेक 
कर णवलीि झाल ेआहे् . तयामळेु 
वयावसाणयकाला तयाचा लाभ होिार 
आह.े

सरकारच े करप्रशासि सोप े
होिार आह.े कारि करचकुवेणगरी 
करि े वयावसाणयकाला अवघड 
जािार आह.े तयाचप्रमाि ेऑिलाईि 
मेळजळुिीमळेु वयवसायांचा आढावा 
सोपा होईल. करचकुवेणगरी अवघड 
झालयािे कराचा भरिा व करदा्े 
या् दोनहीही वाढ होिार आह.े

ग्ाहक, उद्ोजक, सरकार 
असा सवाांिा लाभदायी होिारा वस्तू 
व सवेा कर भार्ाचया णवकासा् 
मोलाची भतूणमका बजावेल.



लणेखका पिु ेयेरे राजयकर उपायकु्, 
आहे् .
Email: rbgonline@gmail.com

10% करदा्े ह ेमहाराष्टा् आहे् . 
आज अंदाजे 2.5 लाख कोटी रुपये 
महाराष्टाच ेउतपनि आह.े ह ेउतपनि 
िवीि कायद्ामळेु दपुपट होईल असा 
अंदाज आह.े 

महाराष्टा् सवेा क्षेत्रा्ील 
उद्ोगांचा पषुकळ णवस्ार आह ेपतूववी 

सवेा क्षेत्रावरील कर हा कें द्र सरकार 
लाव् अस.े मात्र आ्ा वस्तू व 
सवेा कर पद््ीमधये सवेा क्षेत्र ह े
महाराष्टाला कर महसतूल देणया् 
अग्भागी राहील. 

भार्ा्ील एकतू ि करांच ेराष्टीय 
उतपनिाचया ्लुिे्  फक् 16% 
इ्के कमी सकंलि आह.े िवीि 
बदल णसररावलयावर ह े20% इ्के 
वर जाि े अपणेक्ष् आह.े राष्टीय 
उतपनिा् 1.5 ्े 2% वाढ सभंव्े. 
वाढीचा दर 7% वरूि 8.5% चया 
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्ंतज्ान आणि वस्तू सेवा करप्रिाली

- प्रकाश कुमार

सुधारिबेाब् १जलु ै
, २०१७ हा णदवस 

आण्शय कांण्कारी ठरला, कारि 
या णदवशी वस्तू आणि सवेा कर 
(जी एस टी) देशा् लागतू करणया् 
आला. सपंतूिषा देशाला या कराद्ारे 
एका बाजारपठेेखाली आिणया् 
ये् असतूि तयामळेु देशाचया 
अरषावयवसरेला िवसामरयषा प्राप् 
होईल, असा णवश्वास सरकार्फचे  
वयक् करणया् आला आह.े
बाहरेील जगासाठी आपलया देशाची 
अरषावयवसरा खलुी करूि देणयाचया 
घटिेला २६ वरचे पतूिषा झालयािं्र 
भार्ािे ही आिखी एक महत्वपतूिषा 
आणरषाक सधुारिा केली आह.ेयामळेु 
उदारीकरिाच ेलाभ ्सचे पढेु चालतू 
राहतूि ्े आिखी दृढ होणयास मद् 
होिार आह.े

िवया वस्तू आणि सवेा करा्, 
कें द्र आणि राजय सरकारच े १७ 
कर आणि इ्र २२प्रकारच ेउपकर 
एकाच करामधये अं्भतूषा् करणया् 
आल े आहे् . बहणुवध करांमळेु 
होिारी गुं्ागुं्, करांचा वराषाव आ्ा 
िाहीसा होिार आह ेआणि तयामळेु 
प्रतयक्ष करपद््ी मधये अतयं् 

सोपपेिा आणि सबुोध्ा येिार 
आह.े३४ राजयांचया मतूलयवणधषा् 
करामधये(VATs),९७ णवणवध 
प्रकारची णववरिपत्र े हो्ी.तयाचया 
समरषािारषा ३१७ प्रकारची जोडपत्र े
आणि २८घोरिापत्र ेजोडावी लाग् 
हो्ी. तयाचप्रमाि ेकें द्रीय अबकारी 
करासोब् १३ णववरिपत्र े आणि 
तयाचया समरषािासाठी एक घोरिापत्र 
जोडावे लाग् हो्े.यासाठी 
वापरणया् येिारी चलिेसदु्ा १२ 
प्रकारची हो्ी.आ्ा िवया करपद््ी 
मधये ह े सगळे बदलणया् आल े
असतूि सपंतूिषा देशा् सगळीकडे 
एकच पद्् अवलंबणया् ये् 
आह.ेयामधये आ्ा १२ अजषा 
आणि एक चलि भरावे लागिार 
आह.ेजी एस टी मळेु कर भरि े
आणि णववरिपत्र े भरि,ेसोप े आणि 
सोयीसकर ्र झाल े आहचे. पि 
एखादयाला जर िवीि वयवसाय सरुु 
करायचा असले ्र तयाची मंजरुी 
णमळवणयासाठी लागिाऱया अिेक 
बाबीचं ेओझ ेकमी होणयाची आणि 
या प्रणकये् मतूलगामी सधुारिा घडतूि 
येिार असलयाची हमीही यामधये 
देणया् आली आह.े जेिकेरूि तया 

संप तूि्व देशाला या 
कराद्ारे एका बाजारपेठेखाली 
आिणया् ये्  असतून तयामळेु 
देशाचया अर्ववयवसरेला 
नवसामरय्व प्राप्त होईल, 
असा णवश्ास सरकार्फधे  
वयक् करणया् आला आहे.
बाहेरील जगासाठी आपलया 
देशािी अर्ववयवसरा खलुी 
करून देणयाचया घ्नेला २६ 
वरधे प तूि्व झालयानं्र भार्ाने 
ही आिखी एक महत्वप तूि्व 
आणर्वक सधुारिा केली आहे.
यामळेु उदारीकरिािे लाभ 
्सेि पढेु िालतू राहतून ्े 
आिखी दृढ होणयास मद् 
होिार आहे.

साधन

विशेष लेख
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वयक्ीला िवीि वयवसाय सहजपि े
सरुु कर्ा येईल.

वस्तू आणि सवेा करामळेु 
माणह्ी सगं्णह् करणयाची आणि 
तयावर प्रणकया करणयाची  मोठी 
यंत्रिा णवकणस् करणया् आली 
आह.े तयामधये असललेी इिपटु टॅकस 
केडीट पद्् महत्वपतूिषा आह.े समुारे 
८० लाख करदातयांिी, तयांची 
माणसक णववरिपत्र े भरली की दहा 
णदवसांचया आ् तयाचयावर प्रणकया 
केली जािार असतूि तयामधये एका 
वयवसाया्तूि दसुऱया वयवसायासाठी  
उपयकु् अशी २.६ ्े ३.० अबज 
इिवहॉइस(चलि)चया माणह्ीचा 
समावेश असि े अपणेक्ष् आह.े
ह े सगळे अचाट काम माणह्ी 
ं्त्रज्ािाचया पायाभत्ू  सणुवधांणशवाय 

होि ेअशकय हो्े. महितूिच माणह्ी 
ं्त्रज्ािाचया भककम आधाराणशवाय 

वस्तू आणि सवेा कराचा णवचार 
करि े अपतूिषा आह,ेअस े महिि े
अयोगय ठरिार िाही. माणह्ी 
ं्त्रज्ाि हा जी एस टीचा किा आह.े

माणह्ी ं्त्रज्ािाचा हा 
आधारस्ंभ वस्तू आणि सवेा 
करपद््ीचया रुपा् अणस्तवा् 
आला.  जी एस टी पोटषाल आणि 
माणह्ी ं्त्रज्ािाचा भककम पाया 
यांचया आधारावर जी एस टी ची 
ही इमार् उभी आह.ेया अशा 
अण्शय प्रग् ्ांणत्रक पायाभत्ू  
सणुवधांमळेुच ही िवी करपद््ी 
वेळेवर सरुु करि ेशकय झाल ेआह.े 
वस्तू आणि सवेा करप्रिालीिे,जी 
एस टी पोटषाल यशसवीपि ेणवकणस् 
केल.ेतयामळेु अप्रतयक्ष कर 

पद््ीमधये समावेश असललेया सवषा 
वयावसाणयकांिा, करदातयांिा आणि 
इ्र भागधारकांिा कराबाब्चया 
सवषा सणुवधा एकाच रांबयावर 
णमळणयाची सणुवधा उपलबध झाली.
हा लखे णलणहला जा् अस्ािाच 
सधया अणस्तवा् असलले े समुारे 
६९ लाख करदा्े जी एस टी एि 
पोटषालवर िाव िोंदिी करूि  िवया 
वस्तू आणि सवेा करपद््ीमधये 
अगोदरच दाखल झाल े आहे् . 
२५जतूि,२०१७ रोजी पोटषालवर 

िवया वयवसायासाठी िवयािे िोंदिी 
करणयाची सणुवधाही सरुु करणया् 
आली आह.े याचबरोबर यावेळी 
प्ररमच कर पद््ीचीही (टॅकस 
मॅणट्कस) िोंद केली जाईल.समुारे 
पाच लाखांपके्षा जास् जिांिी िवया 
िोंदिीसाठी अजषा केल े आहे् .
तयापकैी ्ीि लाखाहतूि अणधक 

जिांचया िोंदिीला मंजरुीही देणया् 
आली आह.े

वस्तू आणि सेवा कर प्रिाली 
(जी एस ्ी एन) : वस्तू आणि 
सेवा कर कायद्ािा माणह्ी 
्ंतज्ान णवरयक आधारस्ंभ 

वस्तू आणि सवेा कर प्रिाली 
(जी एस टी एि) हा वस्तू आणि 
सवेा कर कायद्ाचा माणह्ी ं्त्रज्ाि 
णवरयक आधारस ं्भ असले, असा 
णवचार करूिच तयाच े णियोजि 
करणया् आल.ेजी एस टी एि 
ही एक ससंरा असले आणि िवया 
पद््ीसाठी ्ी माणह्ी ं्त्रज्ािाचया 
पायाभत्ू  सणुवधा उपलबध करूि 
देईल.करदातयांिा सधया अणस्तवा् 
असललेया बहणुवध पद््ीकडतूि 
एकाच करपद््ीकडे सकंमि करि े
सोप े जाईल, असा उदिेश यामागे 
हो्ा. या णवशरे कारिासाठी कें द्र 
आणि राजय सरकारांिी एकत्र येऊि 
वस्तू आणि सवेा करप्रिाली या  
अशासकीय आणि िा-िफा ्तवावर 
चालिाऱया कंपिीची णिणमषा्ी केली.
यामधये कें द्राचा २४.५ टकके 
णहससा आह े ्र सवषा राजयांचा 
एकणत्र्पि े २४.५ टकके णहससा 
असले. उरललेा सवषा णहससा पाच 
खाजगी आणरषाक ससंरांचा राहील.
या रचिेमळेु खाजगी क्षेत्रा् ्र 
लवणचक्ा येईलच.पि तयाचबरोबर 
सरकारच ेयावर धोरिातमक णियंत्रि 
राहील,अशीही ्र्तूद करणया् 
आली.

प्रशासिाचया णवणवध पा्ळयांवर 
कायषार् असिाऱया अिेक प्रकारचया 
करपद््ीिंा अचतूकपि े एका 

सधया अणस्तवा् असलेले 
समुारे ६९ लाख करदा्े जी 
एस ्ी एन पो ््वलवर नाव 
नोंदिी करून  नवया वस्तू 
आणि सेवा करपद्ध्ीमधये 
अगोदरि दाखल झाले 
आहे्. २५जतून,२०१७ रोजी 
पो ््वलवर नवया वयवसायासाठी 
नवयाने नोंदिी करणयािी 
सणुवधाही सरुु करणया् आली 
आहे. यािबरोबर यावळेी 
प्ररमि कर पद्ध्ीिीही (्ॅकस 
मॅणट्कस) नोंद केली जाईल.
समुारे पाि लाखांपेक्ा जास् 
जिांनी नवया नोंदिीसाठी 
अज्व केले आहे्.



छत्राखाली आिणयाच े काम ह े
काही लहािसहाि काम िवह.े वस्तू 
आणि सवेा कर पद््ी प्रकलप हा 
अणद््ीय आणि गुं्ागुं्ीचा माणह्ी 
ं्त्रज्ािणवरयक उपकम आह.े

देशा् पणहलयांदाच करदातयासाठी 
एकाच प्रकारचा,समाि आणि 
तया्ील माणह्ीची कें द्र आणि                            
राजयांमधये देवािघेवाि कर्ा 
येिारा, असा हा माणह्ी 
ं्त्रज्ािणवरयक णवलक्षि असा 

प्रकलप आह.ेपणरपकव्ेचया णवणवध 
पा्ळयांवर काम करिाऱया ३६ 
वेगवेगळया पद््ीिंा एकत्र आिि े
ह े अण्शय जणटल काम आह.े 
याणशवाय वस्तू आणि सवेा कर हा 
अंण्म सरािावर आधाणर् असा कर 
असलयािे आं् रराजय वस्तू आणि 
सवेा वयापार(आय जी एस टी) 
होणयासाठी कें द्र आणि राजयांमधये 
मजबत्ू  अशी समझो्ा यंत्रिा 
असि े आवशयक आह.ेया सवषा 
बाबी लक्षा् घे्ा यासाठी खंबीर 
अशी माणह्ी ं्त्रज्ाि सणुवधा असि े
आणि ण्िे करदा्े,कें द्र आणि राजय 
सरकारे,लखेा कायाषालये,बँका आणि 
भार्ीय णरझवहषा बँक अशा सवषा 
प्रकारचया भागधारकांमधये माणह्ी 
णमळवि,ेण्चयावर प्रणकया करि े
आणि ण्ची परसपरांिा देवािघेवाि 
करि े यासाठी लागिाऱया सवेा-
सणुवधा परुवि े याणशवाय ह े शकय 
होिार िाही,ह ेआपलया लक्षा् ये्े.

वस्तू आणि सवेा करप्रिाली 
यासाठीच गेली काही वरचे अणवर्पि े
काम कर् आह.े कराणवरयीच े
णियोजि,धोरि,अंमलबजाविी आणि 

सवाांसाठी समाि जी एस टी पोटषाल 
णवकणस् करि ेअस ेसवषा प्रकारच े
काम ही करप्रिाली कर्े.एकतू िच 
वस्तू आणि सवेा कराची माणह्ी 
ं्त्रज्ािणवरयक वयवसरा महितूि 

्ी काम कर्े.यासाठी लागिारे 
उपयोजि सॉफटवेअर णवकणस् 
करणयासाठी इनफोणसस ही कंपिी 
पढुील पाच वराांसाठी वयवसराणप् 
सवेा परुवठादार(एम एस पी)आणि 
भागीदार महितूि जी एस टी एि 
बरोबर  काम कर् आह.े

देशा्ील कोितयाही भागा्ील 
सवषा करदातयांसाठी जीएसटी पोटषाल 
ही समाि आणि एकमेव यंत्रिा 
आह.ेकवणच् एखादया प्रकरिा् 
करदातयाचया वयवहाराची छाििी 
णकंवा लखेापरीक्षि चालतू असले 
्र मात्र,तया करदातयाला सबंंणध् 
कर अणधकाऱयाचया चौकशीला 

सामोरे जावे लागेल. उवषाणर् सवषा 
प्रकरिांमधये, जी समुारे ९५% 
आहे् ,तयामधये सवषा करदातयांिाजी 
एस टी पोटषाल ह े एकच माधयम 
वापरायला उपलबध असले.

जी एस ्ी एन कसे काम 
कर्े

अप्रतयक्ष कर भरिाऱया सवषा 
भागधारकांिा सवषा प्रकारचया सवेा-
सणुवधा एकाच णठकािी अरवा 
एकाच रांबयावर णमळ्ील या 
दृणष्टकोिा्तूिच वस्तू आणि सवेा 
करप्रिालीची रचिा करणया् 
आली आह.े यामधये िोंदिी, 
णियकु् केललेया बँकांमधये देयके 
भरणयासाठी चलि णिणमषा्ी, एका 
वयवसायाची  चलिणवरयक माणह्ी 
दसुऱया वयवसायाला देणयासाठी ्ी 
अपलोड करि ेआणि णववरिपत्रांची 
णिणमषा्ी करि,े अशा सवषा प्रकारचया 
समाि सवेा या प्रिालीद्ारे 
परुणवणयाची सोय यामधये करणया् 
आली आह.े याणशवाय २७ 
राजये आणि कें द्रशाणस् प्रदेशांिा, 
मतूलयांकि, आवहाि (अपील), 
सक्वसलुी यांसारखया बाबीचं ेिमिुे 
(मोडयतूलस) परुवावे् अशा सतूचिा 
या प्रिालीला देणया् आलया आहे् .
वस्तू आणि सवेा करप्रिालीद्ारे 
८ िोवह ेंबर,२०१६ला ऑिलाईि 
िोंदिी अजाषाचा िमिुा प्रकाणश् 
करणया् आला.यामळेु जया 
करदातयांिी मतूलयवणधषा् कर (वहटॅ), 
सवेा कर,कें द्रीय अबकारी कर आणि 
इ्र करांसाठी ऑिलाइि िोंदिी 
केललेी आह े तयांचा अं्भाषाव वस्तू 
आणि सवेा करामधये करणया् आला 

देशा्ील कोितयाही 
भागा्ील सव्व करदातयांसाठी 
जीएस्ी पो ््वल ही समान 
आणि एकमेव यंतिा आहे.
कवणि् एखादया प्रकरिा् 
करदातयाचया वयवहारािी 
छाननी णकंवा लेखापरीक्ि 
िालतू असेल ्र मात,तया 
करदातयाला संबंणध् कर 
अणधकाऱयाचया िौकशीला 
सामोरे जाव ेलागेल. उव्वणर् 
सव्व प्रकरिांमधये,जी समुारे 
९५% आहे्,तयामधये सव्व 
करदातयांना जी एस ्ी पो ््वल 
हे एकि माधयम वापरायला 
उपलबध असेल
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आह.े सवाांसाठी समाि अस ेपोटषाल 
्ेवहापासतूि कायषार् झाल ेआणि सवषा 
करदातयांिा एक समाि वयासपीठ 
उपलबध झाल.ेआललेया अजाांची 
्पासिी कर्ािा तयांिी णदललेी 
माणह्ी इ्र ससंरांचया कडतूि प्रमाणि् 
केली जा्े.तयाची वैध्ा ्पासली 
जा्े.उदाहरिारषा – पिॅ (PAN) ची 
वैध्ा कें द्रीय प्रतयक्ष कर णियंत्रि 
मंडळा (CBDT) कडतूि,आधारची 
भार्ीय णवशरे ओळख  प्राणधकरिा 
(UIDAI) कडतूि,्र कॉपपोरेट 
कामकाज मंत्रालयाकडतूि रेट 
ओळख कमांक(DIN) आणि 
कॉपपोरेट ओळख कमांक (CIN) 
प्रमाणि् केली जा्े.

याणशवाय सवषा प्रकारचया 
करांसाठी एकच चलि भरणयाची 
सोय जी एस टी पोटषालवर करूि 
देणया् आली आह,े तयािसुार 
आ्ा कर भर्ा ये्ो.वस्तू आणि 
सवेा कर प्रिालीद्ारे एकदा 
का चलि काढणया् आल े की 
करदातयाच े िाव,णवणवध करांचया 
अं्गषा् णक्ी रककम भरायची 
तयाची माणह्ी उपलबध हो्े आणि 
करदातयापढेु कर भरणयासाठी दोि 
पयाषाय उपलबध करूि णदल ेजा्ा्.
एक महिजे ्ो, २५ अणधकृ् 
बँकांपकैी एका बँकेची िेट बँणकंग 
सणुवधा वापरू शक्ो णकंवा दसुरा 
पयाषाय महिजे करदा्ा चलिाची 
छापील प्र् घेऊि अणधकृ् बँके् 
काउंटरवर जाऊि पसै ेभरू शक्ो.
अशा प्रकारे करदा्ा दर मणहनयाला 
१०,०००/- रुपयांपयषान्चा कर 

भरू शक्ो.णकंवा करदा्ा जी एस 
टी पोटषालवर चलि काढतूि देशा् 
कायषार् असललेया कोितयाही 
बँके् जाऊि राष्टीय इलकेट्ॉणिक 
णिधी हस्ां्रि (NEFT) णकंवा 
णरयल टाइम ग्ॉस सटेलमेंट(RTGS)
द्ारा कर भरू शक्ो.बँकांकडतूि 
आललेया कर भरिा णवरयक 
माणह्ीचया आधारे णदवस अखेर 
जी एस टी पोटषाल,सारांश बिव्े 
आणि सबंंणध् अणधकाऱयांकडे 

्ाळमेळ राखणयासाठी पाठव्े.
लखेा अणधकाऱयांिा भार्ीय 
णरझवहषा बँकेकडतूि णक्ी पसै े भरल े
गेल े याची ्पशीलवार माणह्ी 
णमळ्े णशवाय हीच माणह्ी तयांिा 
बँकांकडतूि रोजचया रोजही णमळ्े.
पसै े णमळालयाची पाव्ी बँकेकडतूि 
करदातयाला णमळ्े, तयाची िोंद 
करदातयाचया रोख खा्ेवही (कॅश 
लजेर) मधये हो्े. तयामळेु तयाला 

्ी पाणहजे तयावेळी परुावा महितूि 
सादर  कर्ा ये्े. 

करपालन सोपे आणि सहज 
कर्ाना 

कर भरि ेह ेकरदातयांच ेक्षावय 
आह,े पि तयांिा ्े भरि,ेतयासाठी 
णववरिपत्र दाखल करि े सोप े
आणि सोयीसकर जावे ्सचे कर 
पालिासाठी लागिारा वेळ कमी 
वहावा ही जबाबदारी कर आकारिी 
अणधकाऱयांची आह.ेकरदातयांिा कर 
भरि े सोयीसकर जावे, हाच खरा 
णवचार कर सधुारिा करणयामागे 
आह.े सामानया्लया सामानय, 
अगदी शवेटचया वयक्ीला देखील 
कर भरि,े णववरिपत्र दाखल करि े
सोयीसकर वहावे,या उदिेशािे,वस्तू 
आणि सवेा करप्रिाली मधये मोठया 
कौशलयािे णवणवध सवेांची माणलका 
आणि ्ांणत्रक साधिे णवकणस् 
करणया् आली आहे् .

वस्तू आणि सवेा कर 
पद््ीमधये िेहमीचया आणि 
णकरकोळ करदातयांिी तयांचया बाहरे 
केलया जािाऱया परुवठयाबाब्ची 
्पशीलवार माणह्ी प्रतयेक 
मणहनयािं्र लगेचच येिाऱया 
दसुऱया मणहनयाचया १० ्ारखेपया्ं  
जी एस टी आर फॉमषाचया सवरुपा् 
सादर करि े आवशयक आह.ेयाच 
प्रयत्नाचा एक भाग महितूि जी एस 
टी करप्रिालीिे एक ऑफलाईि 
साधि (टतूल) आणि साधे एकसलेवर 
आधाणर् टेमपलटे णवकणस् केल े
आह.े तयामळेु करदातयांिा माणसक 
णववरिपत्र ्यार करि े आणि ्े 
दाखल करि,ेही सणुवधा जास्ी् 
जास् सोपया, सहज पद््ीिे आणि 

लेखा अणधकाऱयांना 
भार्ीय णरझवह्व बँकेकडतून 
णक्ी पैसे भरले गेले यािी 
्पशीलवार माणह्ी णमळ्े 
णशवाय हीि माणह्ी तयांना 
बँकांकडतून रोजचया रोजही 
णमळ्े. पैसे णमळालयािी पाव्ी 
बँकेकडतून करदातयाला णमळ्े, 
तयािी नोंद करदातयाचया रोख 
खा्ेवही (कॅश लेजर) मधये 
हो्े. तयामळेु तयाला ्ी पाणहजे 
तयावळेी परुावा महितून सादर  
कर्ा ये् े.
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कमी् कमी खचाषा् उपलबध होिार 
आह.े

जी एस टीचया सावषाजणिक 
पोटषालवरूि एकसले वकषा बकु 
टेमपलटे मोफ् डाऊिलोड कर्ा 
ये्े, www.gst.gov.in  ह े तयाच े
सकें्सरळ आह.ेयामळेु करदातयांिा 
चलिणवरयक माणह्ी णियणम्पि े
पड्ाळतूि पाह्ा येऊ शक्े.
ऑफलाईि साधिामळेु, एकसले 
पािावरील माणह्ी मागव्ा येऊि ् ी 
वापर्ा येऊ शक्े.तयािं्र जावा 
णसकपट ऑबजेकट िोटेशि(JSON) 
फाईल णिमाषाि कर्ा ये्े.्ी मात्र 
इटंरिेटशी जोडलयािं्र जी एस टी 
पोटषालवरूि अपलोड करावी लाग्े.
फक् याचवेळी करदातयाला इटंरिेट 
किेकटीणवहटीची जरुरी भास्े.

केवळ ग्ाहकांिा णवकी 
करिाऱया लहाि करदातयांचा 
वयवसाय ्े वयवसाय असा वयवहार 
िसलयािे तयांच े णववरिपत्र केवळ 
पाच ओळीचं,ेपाच कर दरांचा 
उललखे करिारे अस्े.

तयाचबरोबर जया लहाि 
करदातयांची उलाढाल ७५ लाख 
णकंवा तयापके्षा कमी अस्े तयांिा 
पयाषाय णदला जा्ो. या रचिेिसुार 
तयांिा ् ीि मणहनया्तूि एकदा महिजे 
त्रमैाणसक णववरिपत्र दाखल करावे 
लाग्े आणि ्ेही अगदी सरळ,सोप े
अस्े.

णववरिपत्राची ्यारी सहज 
आणि सोपी करि ेह ेआमच ेउणदिष्ट 
आह.े णवणवध णवभागांन्गषा् णवणवध 

प्रकारची माणह्ी ज्ि करूि 
ठेवणयासाठी उद्ोगवयवसायांिा 
एकसले फॉरमॅटचा वापर कर्ा 
येऊ शक्ो. करदा्ा तयाची 
वयापारणवरयक णकंवा बाह्य परुवठा- 
णवरयक ्पशीलवार माणह्ी दर 
आठवडयाला णकंवा तयाला योगय 
वाटेल अशा पद््ीिे ठराणवक 
काळािं्र णियणम्पि े्यार करू 
शक्ो आणि िं्र ्ी जी एस टी 
पोटषालवर अपलोड करू शक्ो.
िवीि ्यार करणया् आलले े

साधि(टतूल) एकसले पािावरचया 
१९००० ओळी ओढतूि घेऊि ५ 
एम बी ची फाईल एकावेळी ्यार 
करू शक्ो.आवशयक्ा भासलयास 
या साधिाचा  जी एस टी आर -1 
णिमाषाि करणयासाठी जी  माणह्ी 
अपलोड करावी लाग्े तयासाठी 
अिेक वेळा वापर कर्ा येऊ शक्ो.
मधयम सवरूपाच,ेवयवसाया्तूि 

वयवसायाशी णवकी वयवहार करिारे 
बहसुखंय करदा्ेही अशा प्रकारे 
णववरिपत्र णिमाषाि करूि ्े दाखल 
करू शक्ा्.जी एस टी आर 1 
ह े णववरिपत्र ्यार करणयासाठी 
जी एस टी आर 1 एकसले टेमपलटे 
वकषा बकुचा इटंरिेट ि जोड्ा 
ऑफलाईि मोडवर ठेवतूि वापर 
कर्ा येऊ शक्ो.दगुषाम भागा् 
कदाणच् इटंरिेट किेकटीणवहटी 
एवढया चांगलया प्रकारे णमळणयाची 
शकय्ा िस्े, अशा वेळी या 
भागा्ील करदातयांिाही याचा 
फायदा होऊ शक्ो.

वयवसाय सहजपिे करणयाचया 
पणरणसर्ी् सधुारिा घडवतून 
आि्ाना 

‘सहजपि े वयवसाय 
करणयासाठी’ हाच अरषावयवसरेचा 
खलुपेिा आणि वयवसायांबाब्चा 
सौमयपिा मोजणयाचा मापदंड आह.े
जागण्क अरषावयवसरेचा णवचार 
कर्ा भार् याबाब् कायम मागे 
राणहला आह,े अस े ददुदैवािे महिावे 
लागेल.जागण्क बँकेिे ‘सहजपि े
वयवसाय करणयासाठी’याबाब्चा 
एक अहवाल प्रणसद् केला.यामधये 
िवीि वयवसाय सरुु कर्ािा णकंवा 
वयवसाय करि े चालतू ठेव्ािा 
उद्ोजकांिा, तयाला अरवा ण्ला, 
तयांचया या प्रवासा्, कोितया बाबी 
सहज, सोपया वाट्ा् आणि कोितया 
अडचिीिंा सामोरे जाि े अवघड 
वाट्े, अशा काही णिदशषाकांची यादी 
देणया् आली आह.े या मतूलयांकिा् 

वस्तू आणि सेवा कर 
प्रिालीिा उद्ेश केवळ 
करपालनािे काम सोपे करिे 
हा नाही,्र तयािबरोबर 
कर भरणयािी प्रणरिया सोपी 
आणि सोयीसकर करिे हा 
ही आहे. केवळ या एकाि 
णनदश्वका् सधुारिा करून 
आपि ‘सहजपिे वयवसाय 
करणयासाठी’ या जागण्क 
मापदंडा् भार्ािे, देशािे 
सरान आणि दजा्वमधये लक्िीय 
सधुारिा घडवतून आितू शक्ो.
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कर भरणयामधये णक्ी सहज्ा आह,े 
हा एक महत्वाचा णिदशषाक मािणया् 
आला आह.े

वस्तू आणि सवेा कर प्रिालीचा 
उदिेश केवळ करपालिाच े काम 
सोप ेकरि ेहा िाही,्र तयाचबरोबर 
कर भरणयाची प्रणकया सोपी आणि 
सोयीसकर करि े हा ही आह.े
केवळ या एकाच णिदशषाका् 
सधुारिा करूि आपि ‘सहजपि े
वयवसाय करणयासाठी’ या जागण्क 
मापदंडा् भार्ाच,े देशाच े सराि 
आणि दजाषामधये लक्षिीय सधुारिा 

घडवतूि आितू शक्ो. सवयं-सवेा 
या पद््ीिे या कर पद््ीची रचिा 
करणया् आली आह.े ्ी मोबाईल 
णससटीमसाठी सोपी, सहज सवीकार्ा 
येणयाजोगी आणि बदलाणभमखु 
आह.ेही कर पद्् वयवसाय आणि 
उद्ोजकांिा सक्षम बिवणया् 
आणि तयांची कर भरणयाची प्रणकया 
सोपी करणया् महत्वपतूिषा भतूणमका 
बजावेल.

वस्तू आणि सवेा कर प्रिालीिे 
शणक्शाली आणि पणरिामकारक 
बिवललेया वस्तू आणि सवेा 

कराचया यशसवी अंमलबजाविीिं्र 
भार् आ्ा ‘सहजपि े वयवसाय 
करणयासाठी’ या मापदंडामधये 
महत्वपतूिषा कामणगरी करू इणचछ्ो.
िवया कराची ही अंमलबजाविी, 
वयापार-वयवसायांिा आणि भार्ीय 
अरषावयवसरेला चालिा देिारी ठरेल, 
अशी अपके्षा आह.े



लखेक जीएसटीएि च े मखुय 
कायषाकारी अणधकारी आहे् .
Email: prakash@gstn.org.in
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आशा

जीएस्ी ः नवया यगुािी पहा् 

- उपेंद्र गपु्ता

संसदे् 30 जतूि 2017 
चया मधयरात्रीचया 

ठोकयाला जी घंटा वाजली ण्चया 
आवाजाचा प्रण्धविी जगा् 
भार्ाची राजकीय पणरपकव्ा आणि 
एकजटुीची ् ु् ारी महितूि उमटला. हा 
भार्ीय अरषावयवसरेसाठी णिय्ीशी 
केललेया कराराचा ्ोच क्षि हो्ा 
जेवहा सपंतूिषा देश अिागोंदीिे त्रस्  
आणि गुं्ागुं्ीचया अप्रतयक्ष कर 
राजवटीच े रुपां्र चांगलया आणि 
साधया करपद््ी् (गडु अँड णसपंल 
टॅकस) करणयासाठी एकजटुीिे पढेु 
आला. भार्ीय राजकारणयांचया 
वगाषासाठी जीएसटी हा यशाचा िवा 
बालणेकलला महितूि आणि असखंय 
गुं्ागुं्ीचया करांचया घोटाळय़ांचया 
चकवयतूहा् अडकललेया भार्ीय 
अरषावयवसरेसाठी रक्षक महितूि पढेु 
आला आह.े जया चकवयतूहामळेु 
आ्ापया्ं  वयापार व उद्ोग आणि 
तयाद्ारे सामानय मािसाला िकुसाि 
सहि करावे लाग् हो्े.  

भार् हा राजयांचा सघं आह े
आणि 1947 पासतूि राजकीय दृष्टय़ा 
आमही एक आहो्, पि आणरषाक 
सघं महितूि आमही एक आहो् 

काय? प्रतयेक राजया्ील करांची 
पवाषा ि कर्ा ्ाणमळिाडतू ील 
एखादा वयापारी णहमाचल प्रदेशा् 
आपला माल णवकतू  शक्ो काय? 
जममतू आणि काशमीरमधील एखादा 
ट्क प्रतयेक राजयाचया सीमांवरील 
्पासिी िाकयांवर ि रांबवला 
जा्ा कनयाकुमारीपय ा्ं  जाऊ शक्ो 
काय? ह ेसवषा अडरळे द तूर करणयाची 
व भार्ाला एका अशा आणरषाक 
राजया् णकंवा सामाणयक राष्टीय 
बाजारपठेे् पढेु िेणयाची क्षम्ा 
जीएसटीमधये आह.े जेरे कोि्ीही 
भी्ी अरवा अिगु्हाणशवाय खरोखर 
वयापार केला जाऊ शक्ो. 

आ्ा जीएसटी काय आह,े ह े
पालपुद पनुहा पनुहा आळवणयाची 
गरज िाही. जागृ्ीचया लाटा 
देशभरा् उसळलया आहे्  आणि 
अगदी एखाद्ा लहाि मलुालाही 
जीएसटी महिजे काय याची कलपिा 
आह े अस े महटलयास ्े वावगे 
ठरिार िाही. पि तयाला कदाणच् ह े
माही् िसले की ही णवराट सधुारिा 
देशा् करणयाची गरज कशामळेु 
्यार झाली? िवया यगुाची पहाट 
उजाडणयासाठी देशाला दहा वरचे 

णनरणनराळय़ा अजायंिा सािा 
आणि अवज़ड आणि तासदायक 
णनयमन, जोडीला यंतिेिी ससु् 
व अकाय्वक्म काय्वपद्ध्ी यामळेु 
भार्ा् वयवसाय करिे हे 
बहु्ेक वयापार व उद्ोगासाठी 
दखुािे कारि बनले आहे. हे 
वदेनादायक अनुभव आ्ा 
वाई् सवपन महितून णवसरले 
जािार असतून आ्ा आपलयाला 
समा ््व , नैण्कदृष्टय़ा जबाबदार, 
प्रण्सादातमक आणि पारदश्वक 
जीएस्ी राजव् हे गिुधम्व 
असलेले सशुासन अव्रलयािे 
पहायला णमळिार आहे.
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कायषापद््ी यामळेु भार्ा् वयवसाय 
करि े ह े बहु् ेक वयापार व 
उद्ोगासाठी दखुाच े कारि बिल े
आह.े  

ह े वेदिादायक अिभुव 
आ्ा वाईट सवपि महितूि णवसरल े
जािार असतूि आ्ा आपलयाला 
समाटषा, िैण्कदृष्टय़ा जबाबदार, 
प्रण्सादातमक आणि पारदशषाक 
जीएसटी राजवट ह ेगिुधमषा असलले े

सशुासि अव्रलयाच े पहायला 
णमळिार आह.े णवणवध कर एकाच 
करामधये महिजे वस् ुव सवेा करा् 
एकत्र केल ेजािार असतूि माल णकंवा 
सवेेचा अरवा दोनहीचंा परुवठा यावर 
परुवठा साखळीचया प्रतयेक अवसरे् 
महिजे उतपादि णकंवा आया्ीपासतूि 
्े शवेटचया णकरकोळ स्रापय ा्ं  
आकारला जािार आह.े भार्ा् 
सघंराजय रचिा असलयािे कें द्र व 
राजयांिा कर आकारणयाच े सव ं्त्र 
अणधकार आहे् . जीएसटी ही दहुरेी 

का लागली?  या प्रश्नाच े उत्तर 
इण्हासाचया पाश्वषा भतूमी् आह ेणजला 
आपली पतूववीची करपद््ी फारच 
अिकुतू ल हो्ी. ऐण्हाणसक दृष्टय़ा 
कें द्र सरकार आकार् असलले े
उतपादि (कें द्रीय अबकारी शलुक), 
सवेा ्र्तूद (सवेा कर), मालाची 
आं् रराजय णवकी कर (सीएसटी-
कें द्राकडतूि आकारला जािारा पि 
राजयांकडतूि वसतूल केला जािारा 
व मानय्ा णदला  जािारा) आणि 
राजय सरकार आकार् असिारे 
णकरकोळ णवकीवरील कर (वहटॅ), 
राजया् मालाचा प्रवेश झालयावर 
आकारला जािारा (प्रवेश कर), 
आराम कर, खरेदी कर, इतयादी 
अस ेकर हो्े. या करांची णिववळ 
सखंयाच करदातयांसाठी मिाचा 
गोंधळ उडविारी आहचे अस ेिाही 
्र ्े भरणयासाठीची यंत्रिाही 
तयांचयासाठी एखाद्ा दसुवपिासारखी 
आह.े या समसयेची गुं्ागुं् अणधक 
वाढविारी गोष्ट महिजे ह े कर 
एखाद्ा उंच णढगासारखे आहे्  
महिजे कें द्र सरकार णकंवा राजय 
सरकारला णदलया जािाऱया करांबदिल 
कोितयाही प्रकारची सवल् देणयाची 
साखळी िाही. पणरिामी करांची 
वयापक आकारिी, आं् रराजय आणि 
राजयां्गषा् मिमािीपि े णवकीवरील 
कर आकारिी ्सचे अिैण्क 
्तवांचा एक भोवरा ्यार केला 
जा्ो. जयाचा पणरिाम तयांचयाकडतूि  
या कृणत्रम अडरळय़ांचा गैरफायदा 
उठवणया् हो्ो. तयाबरोबरीिे 
णिरणिराळय़ा अजाांचा साचा आणि 
अवज़ड आणि त्रासदायक णियमि, 
जोडीला यंत्रिचेी ससु् व अकायषाक्षम 

करआकारिी पद्् असतूि कें द्र 
सरकार कें द्रीय जीएसटी (णजरे याचा 
यापढेु सीजीएसटी अरवा कें द्रीय 
कर महितूि उललखे केला आह)े 
आकारूि ्ो वसतूल करेल आणि 
राजय सरकारे राजयां्गषा् वस् ु व 
सवेा परुवठय़ावर राजय जीएसटी 
आकारूि वसतूल कर्ील. (जयांचा 
उललखे यापढेु एसजीएसटी अथ़वा 
राजय कर महितूि केला असले.) वस् ु
व सवेांचया आं् रराजय णवकीवर कें द्र 
सरकार एकाणतमक जीएसटी (यापढेु 
याचा उललखे आयजीएसटी अरवा 
एकाणतमक कर महितूि केला आह)े 
कर आकारूि ्ो वसतूल करेल. 
याणशवाय कें द्रशाणस् प्रदेश जीएसटी 
(यटुीजीएसटी अरवा कें द्रशाणस् 
प्रदेश कर) असाही एक जीएसटी 
असले जो कें द्रशाणस् प्रदेशां् 
होिाऱया कें द्रशाणस् प्रदेशा्ील 
परुवठय़ावर आकारला जाईल. 
तयाणशवाय जीएसटी लागतू केलयामळेु 
राजयांच े जे िकुसाि होईल तयाची 
भरपाई कें द्र सरकारकडतूि तयांिा 
देणयासाठी जीएसटी भरपाई णिधी 
उभारला जािार असतूि तयासाठी 
णवणशष्ट आरामदायी वस् ु आणि 
सवेांवर कर लावला जािार आह.े  

जीएस्ीिी प्रमखु वणैशष्टय़ े

जीएसटी समजतूि घेणयाचया 
दृष्टीिे भार्ा्ील जीएसटी मॉडेलची 
प्रमखु वैणशष्टय़ े्पशीलवार सांगि े
उत्तम होईल, जी पढुीलप्रमाि ेआहे् .  

अ) जीएसटीचा प्रादेणशक 
णवस्ार हा सपंतूिषा देशभर असतूि 
तया् जममतू आणि काशमीरचाही 
समावेश आह.े  

भार्ा् संघराजय रिना 
असलयाने कें द्र व राजयांना कर 
आकारणयािे सव्ंत अणधकार 
आहे्. जीएस्ी ही दहेुरी 
करआकारिी पद्ध् असतून 
कें द्र सरकार कें द्रीय जीएस्ी 
(णजरे यािा यापढेु सीजीएस्ी 
अरवा कें द्रीय कर महितून 
उललेख केला आहे) आकारून 
्ो वसतूल करेल आणि राजय 
सरकारे राजयां्ग्व् वस्ु 
व सेवा परुवठय़ावर राजय 
जीएस्ी आकारून वसतूल 
कर्ील.
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टकके, 12 टकके, 18 टकके आणि 
28 टकके अस ेआहे् . मौलयवाि 
धा्तूंवर 3 टकके कर असले ्र 
खडबडी् मौलयवाि धा्तूंवरील कर 
0.25 टकके असले. काही णवणशष्ट 
वस् ु णकंवा सवेा यािा वगळणया् 
आल ेआह.े  

ऐ) जीएसटीमधये वस् ु व 
सवेांचा सपंतूिषा णवस्ार समाणवष्ट 

असतूि फक् मािवी सवेिासाठी 
असललेया अलकोहोलचा समावेश 
तया् िाही जे घटिेिेच जीएसटीचया 
कक्षेबाहरे ठेवल े आह.े ्सचे 
सधयाचया घडीला पाच पटे्ोणलयम 
उतपादिे (कचच े ्ेल, पटे्ोल, 
णडझले, एटीएफ आणि िैसणगषाक 
वाय)ु जीएसटीचया कक्षेबाहरे असतूि 
जीएसटीसीिे णशफारस केलयािं्र 
्े जीएसटीचया अं्गषा् आि्ा येऊ 
शक्ा्. 

आ) जीएसटी हा वस् ुअरवा 
सवेेचया परुवठय़ावर लागतू आह े
जी सधयाचया वस् ुअरवा सवेेचया 
उतपादिावर कर लागतू करणयाचया 
कलपिेचया णवरोधा्  णकंवा वस् ु
अरवा सवेेचया णवकीवर आधाणर् 
आह.े  

इ) जीएसटी सधयाचया मतूळ 
णठकािावर आधाणर् (origin 
based) कररचिेचया ्तवाचया 
ऐवजी गं्वय णठकाि (destination 
based)  उपभोगावर आधाणर् 
कररचिेचया ्तवावर आधाणर् 
आह.े याचा अरषा जेरे वस् ुअरवा 
सवेेचा उपभोग घे्ला जा्ो तयावर 
आधाणर् कर लावला जा्ो. मतूळ 
णठकाि आधाणर् करवयवसरे् कर 
हा वस् ुअरवा सवेा णजरे उतपाणद् 
हो्ा् ्ेरे लावला जा्ो.

ई) माल आया् करि ह ेआं् र 
राजय परुवठय़ाप्रमाि ेसमजल ेजािार 
असतूि तयावर लागतू असललेया सीमा 
शलुकावयण्णरक् आयजीएसटी 
आकारला जािार आह.े  

उ) आया् सवेा या आं् रराजय 
परुवठय़ाप्रमाि े समजलया जा्ील 
आणि तयावर आयजीएसटी णरवहसषा 
चाजषा आधाणर् लावला जाईल. 

ऊ) सीजीएसटी, एसजीएसटी/
यटुीजीएसटी आणि आयजीएसटी 
कें द्र व राजय सरकार जीएसटी 
मंडळाचया छ्ाखाली या दोघांिीही 
एकम्ािे मानय केललेया दरांवर 
आकारल ेजा्ील.  

ए) सवषा प्रकारचया वस् ुआणि 
सवेांसाठी चार प्रकारच े कर 5 

ओ) सीजीएसटी आणि 
एसजीएसटी/यतूटीजीएसटी या 
दोनहीसाठी सवल्ीची एकच 
सामाणयक कमाल मयाषादा 20 लाख 
रुपयांची (जममतू आणि काशमीर 
वगळ्ा सणंवधािाचया पणरचछेद 279 
अ अिसुार णिणचि् केललेया णवशरे 
वगषावारी्ील राजयांसाठी 10 लाख 
रुपये) ् र्तूद केली आह.े तयाणशवाय 
मदु्रायोजि योजिे्ं गषा् करभरिा 
करणयाचा पयाषायही (महिजे एकाच 
दरािे कर चकु्ा करणयाची सोय) 

लहाि करदातयांिा जयांची 
वाणरषाक उलाढाल 75 लाख रुपये 
आह े (जममतू आणि काशमीर आणि 
उत्तराखंड वगळतूि सणंवधािाचया 
पणरचछेद 279 अ अिसुार णिदचेणश् 
केललेया णवशरे वगाषा्ील राजयांसाठी 
50 लाख रुपये) उपलबध आह े
(उतपादक आणि सवेा परुवठादारांचा 
णवशरे वगषा वगळतूि). 

औ) सझेसाठी णियाषा् आणि 
परुवठा शतूनय दरािे  

क) कचचया मालावरील 
(inputs) भरललेया  सीजीएसटीचया 
रकमेवर टॅकस केणडटवर दावा 
कर्ािा ्ी  रककम केवळ ्यार 
मालावरील (output) सीजीएसटी 
अदा करणयासाठीच वापर्ा 
येईल आणि कचचया मालावरील 
एसजीएसटी/यतूटीजीएसटीवरील 
टॅकस केणडट केवळ एसजीएसटी/
यतूटीजीएसटी अदा करणयासाठीच 
वापरली जाईल. दसुऱया शबदां् 
सांगायच े ्र कचचया मालावरील 
टॅकस केणडटच े  दोनही स्ताे् 
एकमेकांसाठी वापर्ा येिार 

जीएस्ी सधयाचया 
म तूळ णठकािावर आधाणर् 
(origin based) कररिनेचया 
्तवाचया ऐवजी गं्वय 
णठकाि (destination 
based) उपभोगावर आधाणर् 
कररिनेचया ् तवावर आधाणर् 
आहे. यािा अर्व जेरे वस्ु 
अरवा सेविेा उपभोग घे्ला 
जा्ो तयावर आधाणर् कर 
लावला जा्ो. म तूळ णठकाि 
आधाणर् करवयवसरे् कर 
हा वस्ु अरवा सेवा णजरे 
उतपाणद् हो्ा् ्ेरे लावला 
जा्ो.
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िाही्. फक् आयजीएसटीची 
टॅकस केणडटसाठी आं् र-राजय 
परुवठय़ाचया णवणशष्ट पणरणसर्ीला 
या्तूि वगळणया् आल े आह.े
ही जमा केललेी रककम खालील 
पद््ीिे वापरणयास परवािगी 
देणया् आली आह.े  

ए) सीजीएसटीच े इिपटु 
टॅकस केणडट सीजीएसटी आणि 
आयजीएसटी अदा करणयासाठीच 
तयाच कमािसुार वापर्ा येईल. बी) 
एसजीएसटीच े इिपटु टॅकस केणडट 
एसजीएसटी आणि आयजीएसटी 
अदा करणयासाठीच तयाच कमािसुार 
वापर्ा येिार  सी) यतूटीजीएसटीच े
इिपटु टॅकस केणडट यतूटीजीएसटी 
आणि आयजीएसटी रककम अदा 
करणयासाठी तयाच कमािे वापर्ा 
येईल.

डी) आयजीएसटीच ेइिपटु टॅकस 
केणडट ह ेआयजीएसटी, सीजीएसटी 
आणि एसजीएसटी/यतूटीजीएसटीची 
रककम अदा करणयासाठी तयाच 
कमािे वापर्ा येईल. सीजीएसटीच े
इिपटु टॅकस केणडट एसजीएसटी/
यतूटीजीएसटासाठी णकंवा तया उलट 
पद््ीिे रककम अदा करणयाची 
परवािगी िाही.  

ख) णववरिपत्रांच े इलकेट्ॉणिक 
दाखलीकरि वेगवेगळय़ा णठकािी 
वेगवेगळय़ा वगाषा्ील लोकांकडतूि 
केल ेजाईल. 

ग) कर अदा करणयासाठी 
करदातयाला कर भरणयाचया णवणवध 
पद््ी उपलबध असतूि तया् इटंरिेट 
बँणकंग, डेणबट/केणडट काडषा, िॅशिल 
इलकेट्ॉणिक फंडस ट्ानसफर आणि 

णरअल टाईम ग्ॉस सटेलमेंट यांचा 
समावेश आह.े  

घ) कराची रककम पर् 
घयायची असलयास करदातयािे णकंवा 
जयािे कर भरला असले तयािे कर 
भरलयाचया णदवसापासतूि दोि वराांचया 
आ् ्शी मागिी केली पाणहजे.

्) िोंदिीकृ् वयक्ीिंी 
देय असललेया करांबाब् 

सवमतूलयांकिाची ्र्तूद परुवणया् 
आली आह.े  

र)  कायद्ा्ील ्र्दुीचं े
पालि केल े आह े की िाही याची 
्पासिी करणयासाठी िोंदिीकृ् 
वयक्ीकंडतूि ऑणडट केल ेजाईल. 

द) याच कायद्ा् 
िफेखोरीणवरोधा् कलमाचीही ् र्तूद 
केली असतूि तयािसुार वयवसायांिा 
वस् ु अरवा सवेा णवकीवरील 
करा्ील घट झालयाचा फायदा 
ग्ाहकांपय ा्ं  पोहचवला जाईल, 
याची हमी णदली आह.े  

ध) णवद्माि करदातयांिा 
जीएसटी राजवटी् सलुभपि े
सकंणम् करणयासाठी णवस्ृ् 
सकंमक ्र्दुी करणया् आलया 
आहे् .  जीएसटीच ेफायदे;  

(ए) मेक इि इणंडया 

1) भार्ासाठी एकच 
सामाणयक राष्टीय बाजारपठे णिमाषाि 
करणयासाठी मद् होिार असतूि 
परदेशी गुं्वितूक व मेक इि इणंडया 
मोहीमेला मोठी चालिा णमळिार 
आह े

2) परुवठय़ाचया प्रतयेक अवसरे् 
सवषा वस् ुव सवेांसाठी इिपटु टॅकस 
केणडट उपलबध असलयािे करांच े
वयापकतव सौमय होिार आहे

3) कायदे, कामकाज आणि 
करांचया दरा् सलोखा  

4) खास करुि णियाषा्ीसाठी 
उतपादिांवरील करांच े अणधक 
पणरिामकारक प्रभावलोपि होिार 
असलयािे उतपादिे आं् रराष्टीय 
बाजारपठेे् अणधक सपधाषातमक 
हो्ील आणि भार्ीय णियाषा्ीला 
चालिा णमळेल 

5) कंपनयांवरील करांचा सरासरी 
बोजा कमी होणयाची शकय्ा असतूि 
तयामळेु णकम्ी खाली येणयाची 
अपके्षा आह े आणि कमी णकम्ी 
महिजे अणधक उपभोग ह ेसमीकरि 
आहचे. पणरिामी अणधक उतपादि 
होऊि तयाद्ारे उद्ोगांचया वाढीला 
मद् होिार आह.े तया्तूि भार् हा 
उतपादिाचा अडडा महितूि उदयास 
येईल. 

कायद्ा्ील ्र्ुदीिें 
पालन केले आहे की नाही 
यािी ्पासिी करणयासाठी 
नोंदिीकृ् वयक्ीकंडतून 
ऑणड् केले जाईल. याि 
कायद्ा् नफेखोरीणवरोधा् 
कलमािीही ्र्तूद केली 
असतून तयानुसार वयवसायांना 
वस्ु अरवा सेवा णवरिीवरील 
करा्ील घ् झालयािा 
फायदा ग्ाहकांपययं् पोहिवला 
जाईल, यािी हमी णदली आहे. 
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(ब) वयवसायसिेही धोरि 

1) रोडय़ा मोकळीकीसंह सलुभ 
कर राजवट 

2) सधयाचया घडीला आमचया 
अप्रतयक्ष करांवर राजय करिाऱया 
अिेक प्रकारचया करांचया सखंये् घट 
होऊि सलुभीकरि व एकसारखेपिा 
येईल 

3) कायद्ाच ेपालि करणयाचया 
खचाषा् घट - णवणवध करांसाठी 
अिेक प्रकारचया िोंदी ठेवणयाची 
गरज िसलयािे स्ताे्ांमधये गुं्वितूक 
कमी होिार आणि िोंदी ठेवणयासाठी 
कमी मिषुयबळाची आवशयक्ा  

4) िोंदिी, पर्ावा, णववरिपत्र, 
करांची रककम अदा करि ेयासारखया 
णवणवध प्रणकयांसाठी सलुभ आणि 
सवयंचणल् कामकाज  

5) सवषा सवंाद हा सामाणयक 
जीएसटीएि या पोटषालचया माधयमा्तूि 

होिार - करदा्ा आणि कर प्रशासि 
यांचया् णकमाि सवंादाची गरज  

6) करदातयांची िोंदिी, 
करांचा पर्ावा, कर णववरिपत्रांचा 
एकसारखा िमिुा, सामाणयक 
कराचा पाया, वस् ु व सवेांच े
वगवीकरि करणयाची सामाणयक 
पद््ी करवयवसरेला णिणचि््ा 
प्रदाि करिार आह.े  

(क) ग्ाहकांना फायदा 

1) उतपादक, दकुािदार आणि 
सवेा परुवठादार यांिा सा्तयािे 
इिपटु टॅकस केणडटचया अखंड 
ओघाचा लाभ होिार असलयािे 
वस्ुंची अंण्म णकंम् कमी 
राहणयाची अपके्षा 

2) कंपनयांवरील सरासरी 
कराचा बोजा कमी येणयाची शकय्ा 
असलयािे तया्तूि णकम्ी कमी 
होणयाची अपके्षा आह.े कमी णकम्ी 
महिजेच अणधक उपभोग असा अरषा 
आह.े  

सारांश  

जीएसटीकडे लघदुृष्टीिे पाणहल े
अस्ा केवळ अप्रतयक्ष करां्ील 
सधुारिचेया छटाच फक् णदस्ील. 
या सकंमिातमक सधुारिकेडे आपि 
वयापक दृष्टीकोिा्तूि पाणहल े ्र 
वयवसाया्ील बदल, सामाणजक 
पिुणिषाणम्ी असहेी णदसले. एक 
कां्ी जी आमचया आणरषाक वाढीिे 
पनुहा उजाषा देिारी आह,े जागण्क 
घडामोडीचंया अणिणचि््ांची 
लागि करूि घेणयाचया आमचया 
अरषावयवसरेला चालिा देिारा डोस 
आणि शवेटी परं् ुअतयं् महतवाच े
महिजे अस े भणवषय की जया् 
आमची माि ्ाठ असले आणि मिे 
मकु् अस्ील.



लखेक आयकु् (जीएसटी) 
या पदावर कायषार् आहे् . 
Email: gst-cbec@nic.in

प्रकाशन णवभागािी नवी पसु्के

एका पसु्कािी णकरकोळ  

णवरिी 

णकंम् 30 रुपये प्रतयेकी 

िार पसु्कांिा संि 

100 रु.
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फाेकस

जीएस्ी आणि राजय सरकारे

- जयं्  रॉय िौधरी

राजय सरकारांिी आपलया 
कराणवरयीचा घटिातमक 

अणधकार सोडतूि णदला आह.े हचे 
िवया वस्तू आणि सवेा कर कायद्ाच े
मोठे यश आह.े ्रापी, यासाठी 
राजयांिी दीघषाकाळ कें द्र सरकारशी 
सघंरषा केला आह े आणि तया्तूि 
ितूकसािभरपाईसाठी 50,000 
कोटी रुपये उभे करावयाच ेआहे् . 
यामागचा उदिेश असा आह े की, 
्ेलधकका णकंवा जागण्क मंदीमळेु 
जर अरषावयवसरेवर ्ाि आला ्र 
देशाची अरषावयवसरा 7.5-8 % 
दरािे वाढिार िाही ्सचे णिधाषारी् 
केलयाप्रमाि े महसतूल प्राप्ी होिार 
िाही. 

वस्तू आणि सवेा कराणवरयीची 
मखुय समसया महिजे सवषा कर 
अरषावयवसरेचया सदुृढपिावर 
अवलंबतूि आहे् . महितूिच वस्तू 
आणि सवेा करािे आपलया कर 
बेसचा णवस्ार करावयास हवा. 
टॅकस जीडीपी प्रमाि सधयाचया दहा 
टककयांवरुि वाढतूि 16 टककयांपय ा्ं  
पोहचले. मात्र, यासाठी एक वरषा 
वाट पाहावी लागेल. सरकार आणि 
उद्ोगजग् एकणत्र्णरतया कस ेकायषा 
कर्ा्, तयावर ह ेअवलंबतूि आह.े 

भार्ीय णरझवहषा बँकेिे राजयांचया 
आणरषाक णसर्ीसदंभाषा्ील आपलया 
अहवाला् महटल ेआह ेकी,

‘जीएसटीचया अंमल 
बजाविीिं्र णिमाषाि होिाऱया 
महसतूलाचया अणिणचि््ेमळेु 
राजयांचा महसतूल पर्ावा अणिणचि् 
ठरु शक्ो.'

दसुरीकडे, राजयांिा वाढतया 
खचाषाला ्ोंड द्ावे लाग् आह.े 
सा्वया वे्ि आयोगाचया 
अंमलबजाविीिं्र, राजयांचया वे्ि 
देयकांमधये मोठी वाढ झाली आह.े 
उत्तर प्रदेश सरकारिे शे् कऱयांचया 
कजषामाफीचा णििषाय घे्ला. तयािं्र 
्ीि राजयांिी शे् कऱयांचया 
कजषामाफीची घोरिा केली. 

राजय सरकारे आणि कें द्र 
सरकारची समसया अशी आह ेकी, 
कजाषाच े प्रमाि णदवसेंणदवस वाढ्च 
आह,े तयामळेु भार्ाचा ग्ीस हो्ो 
की काय अशी भी्ी णिमाषाि झाली 
आह.े भार्ाच ेसावषाजणिक कजषा, या् 
राजय सरकारे आणि कें द्र सरकार 
णमळतूि, जीडीपीचया 67 % आह,े 
जे जपाि वगळ्ा इ्र आणशयाई 
देशांमधये सवाषा् जास् आह.े 

णिणकतसा

वस्तू आणि सेवा 
कराणवरयीिी मखुय समसया 
महिजे सव्व कर अर्ववयवसरेचया 
सदुृढपिावर अवलंबतून आहे्. 
महितूनि वस्तू आणि सेवा 
कराने आपलया कर बेसिा 
णवस्ार करावयास हवा. 
्ॅकस जीडीपी प्रमाि सधयाचया 
दहा ्ककयांवरुन वाढतून 16 
्ककयांपययं् पोहिेल. मात, 
यासाठी एक वर्व वा् पाहावी 
लागेल. सरकार आणि 
उद्ोगजग् एकणत्णरतया 
कसे काय्व कर्ा्, तयावर हे 
अवलंबतून आहे.
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यावेळी जर सवषा राजय सरकारांिी 
शे् कऱयांचया कजषामाफीचा णििषाय 
घे्ला ्र, िवीि कजाषाची रककम 
्ीि लाख कोटी रुपयांपय ा्ं  जाईल, 
अरषामंत्रालयाचया अणधकाऱयांिीच 

ही आकडेवारी णदली आह.े कजषा 
घेणयाची पद््ी ही अशाश्व् आह,े 
पि यावेळी िवीि कर रचिेचा 
प्रयोग करणया् आला आह ेआणि 
राजय सरकारांिा याचा कसा लाभ 
होईल, लाभ होईल की ितूकसाि 
होईल ह ेआ्ाच सांग्ा येिार िाही. 
ही सवाषा् जोखमीची बाब आह.े    

भार्ीय णरझवहषा बँकेचया 
अहवाला् महटल ेआह,े राजयांचया 
कजाषाच े जीडीपीशी असललेया 
प्रमािा् गेलया वराषा् स्रा राजयांची 
भर पडली आह.े ्सचे 2016-17 

चया अरषासकंलपा् 25 राजयांिी 
अरषावयवसरा सधुार् असलयाच े
सांणग्ल े आह.े पि, वास्वा् 
ह े शकय िाही. 2015-16 च े
जीडीपी प्रमाि-सकल णवत्तीय ्तूट 
ह ेप्रमाि णबघडल ेआह.े ्े आ्ाच 
्ीि टककयांपय ा्ं  पोहचल े आह.े 
2004-05 िं्रच े ह े सवाषाणधक 
प्रमाि आह.े अशा पणरणसर्ी् राजय 
सरकारांसाठी वे्िासाठी लागिारी 
रोकड, णवकासकामांवरील खच षा 
आणि कजषामाफीचया घोरिा यामळेु 
राजय कें द्र सरकारशी लढयाचया 
पाणवतया् आहे् .

्रापी, अणधकाऱयांिी असहेी 
णिदशषािास आितूि णदल े की, वस्तू 
आणि सवेा करामळेु (जीएसटी)     
एकतू ि 45 % अप्रतयक्ष करांची 
वसतूली होिार िाही. णरअल 
इसटेच, पटे्ोणलअम पदारषा, मद् इ. 
यावर कर आकारिीचा अणधकार 
राजय सरकारांिा आह े ्सचे कर 
वाढवणयाचाही. 

जीएसटी णवधेयका् आश्वस् 
करणया् आल ेआह ेकी, जीएसटी 
पणररद यांिाही लवकरच जीएसटीचया 
कक्षे् आिले. दरमयािचया काळा् 
राजयांिाही जािीव होईल की, तयांिा 
आणरषाक सवा ं्तयासाठी इ्र काही 
णििषाय घयावे लाग्ील.  

याणठकािी एक बाब लक्षा् 
घेणयाजोगी आह े ्ी महिजे, जेंवहा 
कें द्र आणि राजय सरकारांमधये 
आणरषाक शक्ीचया णवभागिीचा 
णवरय सणंवधाि सभेसमोर आला 
्ेंवहा, बऱयाच खासदारांिी जया् 
काँग्से खासदारांचीही समावेश हो्ा, 

तयांिी मागिी केली की, राजयांिा 
जास्ीच ेअणधकार द्ायला पाणहजे. 
मात्र, जास्ीच े अणधकार एक देश 
या सकंलपिेला छेद ठरेल. महितूि 
कायदेणवरयक आणि करणवरयक 
अणधकार कें द्र सरकारकडे देणया् 
आल ेआहे् . 

कायदेपंणड्ांिी बरोबर 
महटल े आह े की, जीएसटीचया 
अंमलबजाविीिं्र पतूिष्ा ः जबाबदारी 
कें द्र सरकारची असले. जर, राजयांिी 
कर वाढवणयाचा अणधकार गमावला 
्र तयांचया महसतूलाचया स्ो्ावरही 
पणरिाम होणयाकडे णिरीक्षकांिी लक्ष 
वेधल े आह.े ्ाणमळिाडतू राजयािे 
जीएसटीमधील बऱयाच ्र्तूदीिंा 
आक्षेप घे्ला हो्ा, तयांच े अस े
महिि े हो्े की, करप्रिाली्तूि 
णमळिाऱया महसतूला्तूिच तयांिी 
मोठया प्रमािावर सामाणजक क्षेत्रा्ील 
सधुारिा हा्ी घे्लया होतया.

ही बाब सतय आह ेकी, बऱयाच 
दाणक्षिातय राजयांिी सामाणजक 
क्षेत्रा् चांगली कामणगरी केली आह-े 
या् आरोगय आणि णशक्षिा्ील 
कामणगरी ओईसीडी देशांपके्षाही 
सरस असलयाच े णदसतूि ये्े. जीि 
द्रेझी या अरषाशास्तज्ाचया म्े ‘केरळ 
आणि ्ाणमळिाडतू ही राजये णवकास 
णिदचेशांका् आणि सधुारिचेया वेगा् 
इ्र राजयांपके्षा बरीच पढेु आहे् .'

कायद्ािे जीएसटी पणररदेला 
करणवरयक सवाषाणधकार बहाल 
करणया् आल े आहे् . या् 
करणिधाषारि करणयाचा अणधकार 
ससंदेपासतूि ् े णवधीमंडळापया्ं  असतूि 
्ो देशभर राबवणया् ये्ो. जीएसटी 

कायदेपंणड्ांनी बरोबर 
मह्ले आहे की, जीएस्ीचया 
अमंलबजाविीनं्र प तूि्व्ः 
जबाबदारी कें द्र सरकारिी 
असेल. जर, राजयांनी कर 
वाढवणयािा अणधकार 
गमावला ्र तयांचया 
महसतूलाचया स्ो्ावरही 
पणरिाम होणयाकडे णनरीक्कांनी 
लक् वधेले आहे. ्ाणमळनाडतू 
राजयाने जीएस्ीमधील बऱयाि 
्र्तूदीनंा आक्ेप घे् ला हो्ा, 
तयांिे असे महििे हो्े की, 
करप्रिाली्तून णमळिाऱया 
महसतूला्तूनि तयांनी मोठया 
प्रमािावर सामाणजक क्ेता्ील 
सधुारिा हा्ी घे् लया होतया.
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पणररद ही णििषाय घेिारी सवपोचच 
पणररद आह.े राजयांिाही वाट्े 
की काही अणधकार आपलयाकडे 
असावे्, जस ेमहापाणलका इ. 

सराणिक प्राणधकरिांकडतूि 
आकारला जािारा कर, सटॅमप 
डयटुी, मद् आणि पटे्ोणलअम पदारषा 
याचा समावेश अद्ाप जीएसटीचया 
कक्षे् िाही. 

बऱयाच देशांमधये अप्रतयक्ष 
करांणवरयी णििषाय घेणयाचा अणधकार 
सराणिक प्राणधकरिाला आहे् , ्र 
प्रां्ांिा प्रतयक्ष कराणवरयीच ेअणधकार 
आहे् . कॅिडामधये गेलया दशका्च 
जीएसटी लागतू करणया् आला. 
याणठकािीही प्रां्ांिा प्रतयक्ष कराच े
अणधकार आहे्  ्र सघंराजयांिा 

(फेडरल) अप्रतयक्ष कराणवरयी 
अणधकार आहे् . भार्ा्, प्रतयक्ष 
कराणवरयीच े सवषा अणधकार कें द्र 
सरकारला आहे् , जया्ला काही 
णहससा राजयांिा णदला जा्ो. आ्ा 
जीएसटीणवरयी अधयाषापके्षाही जास् 
अणधकार कें द्र सरकारकडे आहे् . 

वस्तू आणि सवेा कराचया 
अंमलबजाविीला देशा्ील 
राजकारि कशा पद््ीिे सामोरे 
जा्े, ह े णदसतूि येईल. राजय 
सरकारे ऑसट्ेणलयि प्रण्मािाप्रमाि े
75% कर कें द्र सरकारकडतूि ्र 
काही महसतूल सव्ः णिमाषाि करु 
शक्ील. भार्ीय कर रचिा आणि 
कें द्र आणि राजय सरकारमधील 
सत्तचेा सम्ोल कसा साधला 

जा्ो ह े िजीकचया भणवषया् 
णदसतूि येईल. ्सचे जीएसटी आणि 
राजयांचया महसतूलांसदभाषा् लवकरच 
कायदेणवरयक ्र्तूद केली जाईल 
ह ेणिणचि्.



लखेक द टेणलग्ाफ या दैणिकाच े 
वयापार सपंादक  असतूि मागील 
पंचणवस वराांपासतूि पत्रकाणर्े्  
आहे् . आणरषाक ्सचे राजकीय 
- आणरषाक णवरयावर तयांिी णवपतूल 
लखेि केल ेआह.े 
Email: jrchowdhury@yahoo.com
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जीएस्ी- भार्ीय कर इण्हासा्ील महतवािा ्पपा

- ्ी.एन. अशोक

एक देश एक कर असललेया  
 जीएसटी पद््ीमळेु उद्ोग 

सरुू करणयास अिकुतू ल वा्ावरि 
्यार होिार असलयािे गुं्वितूक 
वाढिार आह.े

्ीस जतूि व एक जलु ै२०१७ 
चया मधयरात्री एक इण्हास घड्ािा 
आपि पाणहला. २०१७ व 
१९४७ तया मधयरात्री यांची ्लुिा 
सवा ं्तयाचया जललोराशी कर्ा येिार 
िाही पि जीएसटी लागतू करणयाचया 
मधयरात्रीही ससंदेचया मधयव्वी 
सभागृहा् तयावेळी पं्प्रधाि व 
राष्टप्ी उपणसर् हो्े. १९४७ 
मधये राजकीय सवा ं्तय णमळाल ेहो्े 
्र आ्ा आणरषाक सवा ं्तय णमळाल े
आह.े भार् सरकारिे एक देश एक 
कर या शीरषाकाखाली जीएसटीचा 
मदुिा लोकांपढेु प्रभावीपि े मांडला. 
या जीएसटी करामळेु देशा् एक 
बाजारपठे एक कर अस े णचत्र 
असिार आह.े तयामळेु उतपादक 
व गुं्वितूकदार यांच े वयवहार 
सोप े होिार आहे् . जीएसटी हा 
भार्ीय करप्रिालीला अपणरणच् 
असला ्री तया कराला जागण्क 
मािके व णिकर आहे् . यरुोप व 

णमंमासा

१९४७ मधये राजकीय 
सवा्ंत्य णमळाले हो्े ्र आ्ा 
आणर्वक सवा्ंत्य णमळाले आहे. 
भार् सरकारने एक देश 
एक कर या शीर्वकाखाली 
जीएस्ीिा मदु्ा लोकांपढेु 
प्रभावीपिे मांडला. या जीएस्ी 
करामळेु देशा् एक बाजारपेठ 
एक कर असे णित असिार 
आहे. तयामळेु उतपादक व 
गुं्वितूकदार यांिे वयवहार 
सोपे होिार आहे्. जीएस्ी 
हा भार्ीय करप्रिालीला 
अपणरणि् असला ्री तया 
कराला जागण्क मानके व 
णनकर आहे्.

अमेणरके् हा कर आधीच अंमला् 
आह.े तयांचयाशी भार्ाचा वयापार 
मोठया प्रमािा् आह.े भार्ा् चार 
टपपयांची कर प्रिाली हो्ी तयामळेु 
तया् अिेक अडचिी होतया. काही 
उतपादिे महाग ् र काही सवस् अस े
णचत्र णिमाषाि झाल ेहो्े. जया  वस्तू 
लोकांचया  वापरा् जास् प्रमािा् 
होतया तयांचया णकंम्ी कमी व श्ीमं् 
लोक वापर्ा् तया वस्तूंचया णकंम्ी 
जास् अस ेआ्ाच ेणचत्र आह.े ही िवी 
करपद््ी समजणयास काही काळ 
लागिार आह.े िेहमीचया वापरा्ील 
वस्तूंवर कमी  कर दर व जया सवेा 
िेहमी वापरलया जा् िाही् तयावर 
जास् कर असाही एक दृणष्टकोि 
या् आह.े जीएसटी लागतू करणयाच े
श्ये कुठलया एका राजकीय पक्षाला 
दे्ा येिार िाही. कारि या कराचया 
अंमलबजाविीचया प्रतयेक टपपया् 
कुठलया िा कुठलया राजकीय 
पक्षाचा सहभाग हो्ा. ्तकालीि 
पं्प्रधाि डॉ. मिमोहि णसगं ह े
आणरषाक सधुारिांच ेणशलपकार मािल े
जा्ा्. तयांिी पं्प्रधाि िरणसहंराव 
यांचया राजवटी् अरषामंत्री अस्ािा 
आणरषाक सधुारिा राबवलया होतया. 
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तयामळेु जीएसटीचा प्रस्ाव स्् 
पढेु िेणया् तयांचा वाटा हो्ा. 
पि ्ेवहाच े काँग्से प्रणि् यपुीए 
सरकार व आ्ाच े भाजप प्रणि् 
एिडीए सरकार यांचया् जीएसटी 
कशा पद््ीिे लागतू करावा यावर 
काही म्भेद  हो्े.आ्ा जीएसटीचा 
इण्हास व ्ो कसा अणस्तवा् 
आला याची माणह्ी घेऊ. सधयाचया 
सरकारिे जीएसटीबाब् चार 
कायद्ांचा सचं लोकसभे् मंजतूर 
केला ्ो राजयसभेचया णवचारारषा 
आधीच ठेवणया् आला हो्ा. ्ेरतूि 
पर् आलयािं्र ्ो लोकसभे् 
मंजरुीसाठी मांडणया् आला. कुठलहेी 
अरषाणवधेयक राजयसभे् मंजतूर हो् 
िाही ्े केवळ ्ेरतूि पर् पाठवल े
जा्े मग ्े लोकसभेकडे ये्े. 
जीएसटीमळेु चलिवाढ होईल अशी 
भी्ी वयक् केली जा् अस्ािा 
ही एकसमाि कर प्रिाली लागतू 
करणया् आली. अरषामंतयांिीही या 
बाबीचा उललखे केला. पाठोपाठचया 
कें द्र सरकारांिी जीएसटी लागतू 
करणयाचया प्रणकये् वाटा उचलला 
तया् कुिा एका वयक्ीला श्ये 
दे्ा येिार िाही. णवरोधी पक्षांिी 
मांडललेया सधुारिा िाकारूि 
ह े णवधेयक  राजयसभे्तूि पर् 
लोकसभेकडे आल ेहो्े. लोकसभेिे 
या्ील णवधेयके २९ माच षाला मंजतूर 
केली हो्ी व मेचया मधयावधी् 
तया्ील णियम व करदरांिा अंण्म 
मंजरुी देणया् आली.

जीएसटीचया अंमलबजाविीसाठी 
चार णवधेयके मंजतूर करणया् आली. 
तया् कें द्रीय जीएसटी णवधेयक 
२०१७, एकातम जीएसटी णवधेयक 

२०१७, जीएसटी राजयांिा भरपाई 
णवधेयक २०१७, कें द्रशाणस् प्रदेश 
जीएसटी णवधेयक २०१७ यांचा 
समावेश हो्ा. 

वस्तू व सवेाकर (जीएसटी)- 
या करपद््ी् कें द्र व राजय 
सरकारांिी लावलले ेकर बदलणया् 
आल ेआहे् . राजयघटिेचया १०१ 
वी दरुूस्ी कायदा २०१६ अनवये 
जीएसटी लागतू करणया् आला. 
तयािं्र १२२ वे घटिादरुूस्ी 
णवधेयक मांडणया् आल े हो्े. 

जीएसटी हा जीएसटी मंडळाचया 
अणधपतयाखाली लागतू केला असतूि 
अरषामंत्री ह े या जीएसटी मंडळाच े
अधयक्ष आहे् . या पद््ी् वस्तू व 
सवेांवर ०.२५ टकके, ५ टकके, 
१२ टकके, १८ टकके, २८ 
टकके अस ेह ेदर आहे् . सोनयावर 
३ टकके ्र मौलयवाि कचचया 
खडयांवर ०.२५ टकके कर आह.े 
जर आपि इण्हासा् डोकावणया् 
प्रयत्न केला ्र १९८६ मधये 
्तकालीि पं्प्रधाि णवश्विार प्र्ाप 
णसगं यांिी सधुाणर् मतूलयवणधषा् कर 

महिजे मॉडवहटॅ लागतू केला हो्ा. 
आ्ा जीएसटीमळेु अिेक अप्रतयक्ष 
कर एकच होिार असतूि तया् 
कें द्रीय अबकारी कर, सवेा कर, 
अण्णरक् सीमा शलुक, अणधभार, 
राजयाचा मतूलयवणधषा् कर व जका् 
कर ्सचे आं् रराजय वस्तू वाह्तूक 
वयापारा्ील काही कर या् एकत्र  
होिार आहे् . ्े कर आ्ा वेगळे 
असिार िाही्. तयाएेवजी एकच 
कर असले. कें द्रीय अबकारी कर, 
वयापार कर, मतूलयवणधषा् कर, अनि 
कर, कें द्रीय णवकी कर, जका् 
कर, करमितूक कर, प्रवेश कर, 
आणलशाि्ा कर, जाणहरा् कर 
यांचा समावेश जीएसटी् करणया् 
आला आह.े णवकी, हस्ां्रि, 
खरेदी, भाडयािे देि े घेि,े आया् 
व इ्र सवेांवर जीएसटी लागतू  
होिार आह.े भार् दहुरेी जीएसटी 
वयवसरापि प्रारूपाचा सवीकार करी् 
आह.े एका राजया्ील वयवहारांवर 
कें द्रीय जीएसटी व राजयाचा जीएसटी 
असिार आह.े आं् रराजय वयवहार 
व वस्तू-सवेा आया् या् कें द्राकडतूि 
एकाणतमक जीएसटी लागतू हो् आह.े 
जीएसटी हा वापराणधणठि् कर आह,े 
या् जया राजया् सवेा णकंवा वस्तूची 
णिणमषा्ी झाली तयांिा कर णदला 
जािार िसतूि ्ी वस्तू णकंवा सवेा 
जया राजया् णवकली गेली णकंवा 
वापरली गेली तया राजयाला कर 
णमळिार आह.े एकाणतमक जीएसटी् 
राजयांिा करवसलुी अवघड होिार 
आह.े तया् तयांिा णमळि ेअपणेक्ष् 
असललेा कर कें द्र सरकार वसतूल 
करिार आह.े आधीचया पद््ी् 
राजयांिा कर महसतूल गोळा कर्ािा 

आं् रराजय वयवहार 
व वस्तू-सेवा आया् या् 
कें द्राकडतून एकाणतमक जीएस्ी 
लागतू हो् आहे. जीएस्ी हा 
वापराणधणठि् कर आहे, या् 
जया राजया् सेवा णकंवा वस्तूिी 
णनणम्व्ी झाली तयांना कर णदला 
जािार नसतून ्ी वस्तू णकंवा 
सेवा जया राजया् णवकली 
गेली णकंवा वापरली गेली तया 
राजयाला कर णमळिार आहे.
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्र उवषाणर् वाटा खासगी बँकांचा 
असले. जीएसटी कायद्ाची 
अंमलबजाविी  १ सपटेंबर २०१७  
पया्ं  होि े अपणेक्ष् आह.े अगदी 
उणशरा् उशीर महिजे १२ सपटेंबर 
२०१७ पया्ं  ् ी आवशयक्ा असतूि 
तयािं्र मागील कर अणस्तवा् 
राहिार िाही्. तयामळेु सरकारिे 
१ जलु ै २०१७ रोजी जीएसटी 
लागतू केला तया् सवषा कर एकत्र 
केल ेव एकच कर लागतू केला. देश 
कराणविा राहतू शक् िाही. तयामळेु 
णदवसरात्र एक करूि सरकारिे 
१जलुलैा जीएसटी लागतू केला. 

ससंद भविा् झाललेा तयाबाब्चा 
कायषाकम एेण्हाणसकच हो्ा. काही 
करांचया दरांबाब् म्भेद हो्े, जया 
पद््ीिे जीएसटी लागतू केला तयावर 
काही उद्ोगांिी िवीि कर प्रिाली 
अंमला् आि्ािा काही वेळ 
लागेल अस ेम् वयक् केल े हो्े. 
िवीि कायद्ामळेु काही प्रमािा् 
सशंय व गोंधळाच ेवा्ावरि असि े

समां्र घडामोडी् वस्तू 
व सेवाकर ने्वक्व  ही ना 
नफा संसरा सरापन करणया् 
आली असतून तया् एकाि 
णठकािी सरकार, करदा्े, 
इ्र संबंणध् यांचया् समनवय 
घडवला जाईल. या पो ््वलचया 
माधयमा्तून कें द्र सरकार 
प्रतयेक वयवहारावर लक् 
ठेविार आहे. करदातयांना 
या् णववरिपत ेसादर करिे 
व नोंदी ठेविे सोपे जािार 
आहे.

एकाच सरकारला ्ोंड द्ावे लाग् 
हो्े. आ्ा राजयांिा णमळिाऱया 
महसलुावर जीएसटीचा पणरिाम 
होिार िाही अशी वयवसरा केली 
आह.े कें द्र सरकारिे राजयांिा 
महसतूला् होिाऱया ्ो्टयाचया 
बदलया् भरपाई देणयाच ेकबतूल केल े
आह.े ही भरपाई पाच वरचे णमळिार 
आह.े जीएसटीचा पणरिाम महितूि 
इधंिाचया णकंम्ी रोज बदलिार 
आहे् .

एकवीस सदसयांचया णिवड 
सणम्ीिे जीएसटी प्रस्ाणव् केला 
आह.े राजय व कें द्र शाणस् प्रदेशांिी 
जीएसटी णवधेयके मंजतूर केली आहे्  
तयामळेु १ जलुपैासतूि जीएसटी 
सरुणळ् लागतू झाला. रोखयांचया 
खरेदी णवकीवर जीएसटी लागतू िाही. 
तयावरील कर रोखे वयवहार मंडळ 
ठरवील.

समां्र घडामोडी् वस्तू व 
सवेाकर िेटवकषा  ही िा िफा ससंरा 
सरापि करणया् आली असतूि तया् 
एकाच णठकािी सरकार, करदा्े, 
इ्र सबंंणध् यांचया् समनवय 
घडवला जाईल. या पोटषालचया 
माधयमा्तूि कें द्र सरकार प्रतयेक 
वयवहारावर लक्ष ठेविार आह.े 
करदातयांिा या् णववरिपत्र े सादर 
करि े व िोंदी ठेवि े सोप े जािार 
आह.े यासाठी माणह्ी ं्त्रज्ािाचया 
माधयमा्तूि खास यंत्रिा उभारली 
जािआर असतूि जीएसटीएिच े
भांडवल १० कोटी महिजे १६ 
लाख डॉलसषा असिार आह.े तया् 
कें द्र सरकार व राजय सरकारचा 
वाटा प्रतयेकी २४.५ टकके राहील 

सवाभाणवकच हो्े. काही िागणरकांिा 
अचािक तयांची णबल े वाढललेी 
णदसली ्र काहीिंा देश डेसटीिेशि 
टॅकसकडे गेलयाच ेसमजल ेिाही. हा 
उपभोक्ा कर आह,े णजरे वस्तूचा 
वापर णकंवा उपभोग झाला ण्रे ्ो 
कर लाग्ो. आधं्र प्रदेश, महाराष्ट, 
्ाणमळिाडतू या राजया् उतपाणद् 
झाललेी वस्तू ही णदलली, चडंीगड, 
जयपतूर णकंवा  लखिौ या पकैी 
कुठेही वापरली जािार असले ्र 
्ेरे ्ो कर लागतू होईल. उतपादि 
करिाऱया राजया् िाही. ८ िोवह ेंबर 
२०१६ रोजी णिश्लिीकरिािं्र 
पणहलयाच आठवडया् लोक 
गोंधळा् पडल े्र जीएसटीमळेु १ 
जलु ै२०१७ िं्र काही काळ णबल े
वाढलयािे लोकांची प्रण्णकया धकका 
बसलयासारखी हो्ी. सरकारचा 
या्ील हे् तू सवचछ व सपष्ट हो्ा. 
यामळेु एक देश एक कर उणदिष्ट 
साधय हो् आह.े तयाचबरोबर एकातम 
बाजारपठे जागण्क प्रमािकांशी 
णिगणड् होऊि अणस्तवा् ये् 
आह.े ही बाजारपठे जागण्क 
बाजारपठेांशी सपधाषा करू शकेल. 
जीएसटी हा काळया पशैावरील दसुरा 
लक्यभेद हलला आह ेकारि प्रतयेक 
वयापाऱयाला आ्ा जीएसटीआयएि 
िोंदिी कमांक घयावा लागेल व 
मणहनयाला णकंवा ्ीि मणहनयाला 
जमा णववरिपत्र द्ावे लागेल. आ्ा 
प्रतयेक वयापाऱयाला असा णहशबे देि े
अणिवायषा आह.े

जीएसटीमधये १५ ्े २० कर 
एकत्र आहे् . तया् एकातम बाजारपठे 
्यार करणयाचा हे् तू असतूि देशा् 
वस्तूंचया णकंम्ी एकसमाि राह्ील. 
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सवस् होिाऱया खाद् वस्तू - द तूध 
पावडर, दही, ्ाक, मध, दगुधजनय 
उतपादिे. चीज, मसाल,े चहा, गहतू, 
्ांद तूळ, पीठ, शेंगदािा  ्ेल, पाम 
्ेल, सतूयषाफतू ल ्ेल, खोबरेल ्ेल, 
मोहरीच े् ेल, साखर, गतूळ, साखरेच े
पदारषा, पास्ा, सपघेॅटी, मॅकोिी, 
ितूडलस, फळे व भाजया, लोिची. 
मरंुबा, चटिी, गोड णमठाई.

सवस् होिाऱया िेहमीचया 
वापरा्ील वस्तू- आघंोळीचा साबि, 
णडटजांट पावडर, साबि, णटशयतू पपेर, 
िॅपणकनस, आगप्ेटया, मेिबत्या, 
कोळसा, केरोणसि, एलपीजी, चमच,े 
डोकयाला लावणयाच े ्ेल, लडॅलस, 
सकीमसषा, केक सवहषार, मासा 
कापणयाच े चाकतू , टंग, अगरबत्ती, 
टतूरपसेट.

सवस् होिारी सटेशिरी- वह्या, 
पिे, कागद, आलखे कागद, 
शाळेचया बॅग, सवाधयाय पणुस्का, 
णचत्रकला वह्या, पाच षामेंट पपेर, 
काबषाि पपेर, णप्रटंर, 

जर हॉ्ेलिा कर १८ 
्कके असेल ्र तया्ील 
९ ्कके सीजीएस्ी महिजे 
कें द्रीय कर असेल ्र ९ 
्कके एसजीएस्ी महिजे 
राजयािा कर असेल. ्े 
णबलांमधये णदसतून येईल. आ्ा 
हॉ्ेला् जेविे, णवमानाने 
प्रवास करिे, एसी-फ्ीज- 
वॉणशंग मशीन वापरिे महाग 
होिार आहे. महिजे काही 
वस्तू महाग होिार आहे्.

या् काही वस्तू सवस् ्र काही 
महाग असा पणरिाम होिार आह.े

जीएसटी हा साधा कर आह ेपि 
तयाची अंमलबजाविी खतूप अवघड 
आह ेकारि ्ो पाच स्रांचा आह.े 
प्रतयेक वस्तूवरच ेकर पाच स्रा् 
अस्ील. आणलशाि वस्तू महाग 
अस्ील ्र सामानय लोकांचया 
वापराचया वस्तू सवस् अस्ील. 
या् िवीि काही िाही. अिेक देशा् 
जीएसटीचा वापर हा आं् रराष्टीय 
सपधाषातमक्ेसाठी आह.े जीएसटीचा 
जास्ी् जास् दर हा जगा् २८ 
टकके आह े्र णब्टि व अमेणरके् 
जीएसटी १७ टककयांपके्षा जास् 
िाही.

जीएसटीची सकंलपिा वेगळी 
आह.े तया् स्तो्ा्च कर िाही. 
्ो उपभोग सरािाशी णिगणड् कर 
आह.े ्ाणमळिाडतू  उतपादि झाललेी 
वस्तू णदलली् पोहोचले ्ेवहा ्ेरे 
णवक् घेिारा ग्ाहक तयावर कर 
देईल. या करा् कें द्र व राजयाचा 
वाटा असले. जर हॉटेलचा कर 
१८ टकके असले ्र तया्ील ९ 
टकके सीजीएसटी महिजे कें द्रीय कर 
असले ्र ९ टकके एसजीएसटी 
महिजे राजयाचा कर असले. ्े 
णबलांमधये णदसतूि येईल. आ्ा 
हॉटेला् जेवि,े णवमािािे प्रवास 
करि,े एसी-फ्ीज- वॉणशंग मशीि 
वापरि ेमहाग होिार आह.े महिजे 
काही वस्तू महाग होिार आहे् . 
णकमाि १२००वस्तूंवरचा जीएसटी 
हा १८ टकके आह,े तया् एकतू ि 
८१ टकके वस्तूंचा समावेश आह.े

सवस् होिारी आरोगयसाधिे- 
इनशणुलि, एकस रे णफलम, णिदाि 
सचं, चषमयाचया काचा,  मधमुेहाची 
औरधे, ककषा रोगाची औरधे.

सवस् होिारे कपडे- रेशीम, 
लोकरी धागे, खादी धागे, गांधी 
टोपी, ५०० रूपयांखालील चपला, 
१००० रूपयांपय ा्ं च ेकपडे.

जीएसटीच ेदर कमी असलयािे 
भाववाढ कमी होईल व आणरषाक 
वाढ ्ा्डीिे सधुारिार िाही अस े
बोलल े जा्े पि प्रतयक्षा् याचा 
कंपनयांिा फायदा होिार आह.े 
अिेक अरषा्ज्ांिी जीएसटी दरामळेु 
भाववाढ कमी होणयाचा अंदाज 
वयक् केला आह.े भार्ा्ील 
उतपादि प्रकलपांची आ्ा काही 
प्रमािा् फेररचिा करावी लागिार 
आह ेकारि आपि जीएसटी पद्् 
सवीकारली आह.े आ्ा अिेक लहाि 
कंपनया जीएसटीचया जाळया् येिार 
आहे्  व तयांिा जीएसटीआयएि 
िोंदिी करावी लागिार आह.े 

या् भाववाढ कमी होिार 
असली ्री अरषा्ज्ांचया म्े 
तयाचा पणरिाम महितूि णरझवषा बँक  
पढुील धोरिा् दर कमी करील 
अशी शकय्ा िाही. णरझवषा बँक 
मानसतूिचया णसर्ीचा आढावा घेईल 
व िं्रच णििषाय घेईल, णशवाय तया् 
जीएसटीचा आढावाही घे्ला जाईल, 
इणंडया रेणटंगजच े मखुय अरषाशास्तज् 
सिुील णसनहा यांचया म्े जीएसटीच े
पाच पणरिाम िजीकचया काळा् 
हो्ील. तया् पणहला पणरिाम 
महिजे कंपनयांची कामकाज पद््ी 
बदलले, या् िवीि करामळेु अिेक 
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कंपनयांिा तयांचया कामकाजाची 
फेररचिा करावी लागेल. आ्ा ्े 
णवके्े व परुवठादारांिा इिवहॉइससे 
देणयास सांग्ील ्ी दरपत्रके णकंवा 
णबल ेअस्ील, कारि जीएसटीमळेु 
आ्ा कुिालाच करचकुवेणगरी कर्ा 
येिार िाही. मोठया कंपनयांचा या् 
फायदा आह.े तया परुवठादारांकडतूि 
आललेया मालावरील कराचा णवचार 
कर्ील. लहाि उद्ोगांिा जास् 
खच षा करावा लागेल. कारि णियम 
पालिाचा खच षाच जास् असले. 
उतपादि प्रकलप अबकारी कर मकु् 
भागा् णक्ी आहे्  ह ेया् महतवाच े
असले. जीएसटीमळेु परुवठा 
साखळी् बच् होऊि असणंघट् 
उद्ोगांकडतूि सघंणट् उद्ोगांकडे 
वाटचाल होईल,अस े जेफरीज या 
आणरषाक आसरापिेिे महटल ेआह.े

कमी झाललेया कराचा फायदा 
ग्ाहकांिा कसा देिार हा एक 
प्रश्न या् आह,े अरषामंतयांचया 
िे् ृतवाखालील जीएसटी सणम्ी कमी 
कराचा फायदा ग्ाहकांिा णमळ्ो की 
िाही यावर िजर ठेविार आह.े पि 
िफेखोरीणवराेधा्ील या धोरिाचया 

अंमलबजाविीबाब् काही जि 
साशंक आहे् . जीएसटी कर कमी 
झालयािे तयाचा फायदा कंपनया 

ग्ाहकांिा दे्ील अस ेअपणेक्ष् आह े 
पि तयावर ्ज्ा् म्ैकय िाही. 
काही प्रमािा् ्े फायद्ाची रककम 
राखतूि ठेव्ील तया् वाह्तूक  
खच षा, व इ्र सवल्ी यांचा 
लाभ ग्ाहकांिा णदला जािार िाही 
अस े िोमरुा या अरषासवेा कंपिीच े
म् आह.े जीएसटीचा भर जरी 
िफेखोरीणवरोधा् असला ्री कर 

कमी झालयाचा व इिपटु केणडट दर 
कमी झालयाचा फायदा ग्ाहकांपय ा्ं  
पोहोचवणयाची प्रणकया सोपी िाही. 
घाईिे तयाची अंमलबजाविी केली 
्र ्े योगय होिार िाही ्े दर 
णियंत्रिासारखे होईल. कंपनया काही 
प्रमािा् जीएसटी कर कपा्ीचा 
फायदा िफयासाठी कर्ील व काही 
प्रमािा्  पसैा िवीि प्रकलपा् 
गुं्व्ील अस ेसांणग्ल ेजा्े.

जीएसटी प्रिालीचा पणरिाम 
वरषाभरािं्रच समजेल अस े काही 
कर ्ज्ांच े म् आह े पि तयाचा 
्ा्डीचा पणरिाम काही प्रमािा् 
ग्ाहकांवर होिार आह.े इिपटु 
केणडटचया माधयमा्तूि वयापाऱयांिा 
फायदा होिार आह.े या् सरकारला 
िेमका णक्ी महसतूल णमळिार ह े
िं्रच कळेल. तयासाठी काही काळ 
वाट पहावी लागेल. सवेा, बँणकंग, 
द तूरसचंार या गोष्टी महागिार आहे्  
्सचे फलटॅ खरेदी, ्यार कपडे 
(हजार रूपयांचया पढुील), मोबाईल 
णबल,े णशकविी शलुक या् ग्ाहकांिा 
फटका बसिार आह.े जीएसटीमळेु 
फलटॅ व दकुाि खरेदीवर १२ 
टकके कर लागिार आह.ेपरदेशी 
गुं्वितूकदारांिी जीएसटीच े सवाग् 
केल े असतूि तयांिा तयांचया वस्तू 
आ्ा २३ राजया् अडरळयाणविा 
पाठव्ा ये्ील कारि आ्ा 
कुठलचे ्पासिी िाके िस्ील. 
णिधी वयवसरापक णजम रॉजसषा 
यांिी भार्ीय कंपनयां्ील समभाग 
णवकतू ि २०१५ मधये सरकारिे 
गुं्वितूकदारांचा अपके्षाभंग केलयाच े
महटल ेहो्े. ्े आ्ा पर् भार्ीय  
बाजारपठेे् येऊ इणचछ्ा्.  कारि 
आ्ा आणरषाक सधुारिचेा जीएसटीचा 
टपपा गाठला गेला आह.े आ्ाचया 

जीएस्ी प्रिालीिा 
पणरिाम वर्वभरानं्रि समजेल 
असे काही कर ् ज्ांिे म् आहे 
पि तयािा ्ा्डीिा पणरिाम 
काही प्रमािा् ग्ाहकांवर 
होिार आहे. इनपु्  रेिणड्चया 
माधयमा्तून वयापाऱयांना फायदा 
होिार आहे. या् सरकारला 
नेमका णक्ी महसतूल णमळिार 
हे नं्रि कळेल. तयासाठी 
काही काळ वा् पहावी 
लागेल.
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पणरणसर्ी्ही भार्ीय बाजारपठे 
णटकतू ि आह ेह ेलक्षिीय असतूि आपि 
सधंी हकुवली अस े ्े महि्ा्. 
जीएसटीमळेु भार्ा् एकाणतमक 
बाजारपठे ्यार होईल अस े तयांिी 
एका चच च्े  सांणग्ल.े

या सगळयाचा मण््ारषा  महिजे 
जीएसटी हा णिचिलिीकरिािं्र 
काळयापशैावरील दसुरा लक्यभेद 
हलला आह.े तया् कर चकुवेणगरी 
करिाऱयांिा फटका बसले व 
अिेक वयापारी कराचया जाळया् 
ओढल े जा्ील. मालाची आवक-
जावक सहज होईल. एकाणतमक 
बाजारपठेेमळेु परदेशी गुं्वितूकदार 
आकणरषा  हो्ील, काही णबल े
वाढलयािे ग्ाहकांची अडचि झाली 
असली ्री काही वस्तू सवस्ही 
झालया आहे् . णकमाि ८१ टकके 

वस्तूंवरील जीएसटी कर असा आह े
की तया सवस् हो् आहे् . काही 
काळ त्रास सहि करावा लागला 
्री दीघषाकालीि णवचार कर्ा 
जीएसटीचा फायदा आह.े कुठलहेी 

एकाणतमक बाजारपेठेमळेु 
परदेशी गुं्वितूकदार 
आकणर्व् हो्ील, काही णबले 
वाढलयाने ग्ाहकांिी अडिि 
झाली असली ्री काही 
वस्तू सवस्ही झालया आहे्. 
णकमान ८१ ्कके वस्तूंवरील 
जीएस्ी कर असा आहे की 
तया सवस् हो् आहे्. काही 
काळ तास सहन करावा 
लागला ्री दीघ्वकालीन 
णविार कर्ा जीएस्ीिा 
फायदा आहे.

वळि घे्ािा हो्े ्स े जीएसटी 
ही िवी करप्रिाली अस्ािा झाल े
आह.े रोडा काळ अवघड जाईल ्े 
्र िैसणगषाकच अस्े.



लखेक पीटीआय वृत्तससंरे् आणरषाक 
णवरयाच े सपंादक असतूि ् े एलओजी 
या हमॅबगषा येरील णिय्काणलकाच े
सहयोगी सपंादक हो्े. पत्रकार 
महितूि तयांिी ्ीस देशा् प्रवास 
केला आह.े सधया ्े पिु े येरील 
कापपोरेट टायकतू नस व बंगलोरचया 
द फलगॅ पोसट या णिय्काणलकाच े
कायषाकारी सपंादक आहे् .
Email: feedback@ashoktnex@gmail.com 
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नफेखोरी: जीएस्ीचया अमंलबजाविी्ील एक आवहान

- णगरीश िंद्र प्रसाद

णवणवध आणर्वक बाजतूंिा 
णविार कर्ा, ही नवीन 
करवयवसरा वयापारी व 
गुं्वितूकदारांना फायदेशीर 
ठरिारी आहे, या् शंका नाही. 
परं्ु, करपधद्ी् बदल कर्ाना 
देशा्ील सव्वसामानय ग्ाहकांना 
वस्तू व सेवा घे् ाना कमी्कमी 
कर द्ावा लागेल हा प्रमखु 
उद्ेश धोरिकतयायंसमोर हो्ा. 
वस्तू व सेवा कर हा मखुय्ः 
ग्ाहकांिे णह् जोपासणयासाठी 
आहे. परं्ु करणनयमां् पळवा्ा 
शोधतून अनेक वयापारी या्तूनही 
प्रिंड नफा कमवणयािे माग्व 
शोध्ा्.

सामना

भार् सरकारिे िकु्ेच 
कें द्र व राजय सरकारच े

१७ णवणवध प्रकारच ेकर रदि कर्, 
वस्तू आणि सवेा कर अराषा् goods 
and service tax (GST) ही 
एकसामाईक करप्रिाली सवीकारूि 
२.३ ट्ीलीअि डॉलरची सभंावय 
उलाढाल राणहल अशा भककम 
बाजारवयवसरेचा पाया रचला. णवणवध 
आणरषाक बाजतूंचा णवचार कर्ा, 
ही िवीि करवयवसरा वयापारी व 
गुं्वितूकदारांिा फायदेशीर ठरिारी 
आह,े या् शंका िाही. परं्,ु 
करपधद्ी् बदल कर्ािा देशा्ील 
सवषासामानय ग्ाहकांिा वस्तू व सवेा 
घे्ािा कमी्कमी कर द्ावा लागेल 
हा प्रमखु उदिेश धोरिकतयाांसमोर 
हो्ा. वस्तू व सवेा कर हा मखुय्ः 
ग्ाहकांच े णह् जोपासणयासाठी 
आह.े परं् ु करणियमां् पळवाटा 
शोधतूि अिेक वयापारी या्तूिही 
प्रचडं िफा कमवणयाच े मागषा 
शोध्ा्. मलणेशया, ऑसट्ेणलया 
सारखया देशां् जेवहा वस्तू व सवेा 
कराची अंमलबजाविी सरुू झाली 
तयावेळी ्ेरील काही वयापारयांिी 
मोठया प्रमािा् स्टटेबाजी करूि 

प्रचडं प्रमािा् अण्णरक् िफा 
कमवलयाची उदाहरि े समोर आली 
हो्ी. वयापारी व उद्ोजकांिी 
एकसामाईक कराच ेलाभ ग्ाहकांपय ा्ं  
पोहचवावे्, यासाठी भार् सरकार 
सरुूवा्ीपासतूिच महतवपतूिषा पाऊल े
उचल् आह.े यामधये काळा बाजार 
व स्टटेबाजीणवरोधी मंडळाची सरापिा 
करि,े वस्तू व सवेा कर व तयािसुार 
वस्तूंच े दर याबाब् सवषा ररा्ील 
ग्ाहकांिा जागरूक करि ेव योगय 
माणह्ीद्ारे लबाड वयापारयांकडतूि 
ग्ाहकांची होिारी णदशाभतूल रोखि े
इ. काही उपाययोजिा करणया् ये् 
आहे् .

आधीचया गुं्ागुं्ीचया व जाचक 
करप्रिालीचया ्लुिेिे वस्तू व सवेा 
कर ही करपधद्ी समजणयास सोपी 
व पारदशवी आह.े अगदी परुवठा 
साखळी्ील शवेटचया ग्ाहकालाही 
वस्तू अरवा सवेेवर िेमका णक्ी 
कर भरावा लागेल, याचा अचतूक 
दर या पधद्ी् णिणचि् करणया् 
आललेा आह.े आधीचया करपधद्ी् 
ग्ाहकाला केवळ णकरकोळ 
बाजारा्ील वस्तू खरेदीवर राजय 
सरकार कडतूि आकारलया जािारया 
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मतूलय वणधषा् कराचा दर णकंवा कें द्र 
सरकारकडतूि आकारलया जािारया 
सवेा कराच ेमतूलय कळतू शक् अस.े 
परं्,ु तया वस्तू अरवा सवेेचया 
उतपादिापासतूि परुवठयापय ा्ं चया 
टपपयां् येिारया बाकी करांबाब् 
मात्र कोि्ाही खलुासा ग्ाहकांिा 
णमळ् िस.े उदाहरिारषा, उतपादिाचया 
कारखानया्तूि वस्तू बाहरे जा्ांिा 
तयावर लावल े जािारे सीमा 
शलुक णकंवा द तूरसचंार कंपनयांिी 
उपकरिांवर लावललेा कर इ. 

सवषासाधारिपि े वस्तू आणि 
सवेा करामळेु मतूळ वस्तू णकंवा 
सवेेची णकंम् जास् वाट्े, परं् ु
प्रतयक्षा् प्रतयेकवेळी ्स े िाही. 
णकंबहिुा, वस्तू व सवेा कराबाब् 
सरुूवा्ीला सवषात्र महागाई वाढिार 
असा समज पसरवतूि काही वयापारी 
ग्ाहकांकडतूि जास् णकंम्ी आकारू 
शक्ा्. हा धोका टाळणयासाठी 
सरकारिे सरुूवा्ीपासतूिच योगय 
खबरदारी घे्ली आह.े  

वस्तू व सवेा करप्रिाली 
उद्ोजकांिा तयांचया वयवसाणयक 
उतपादिावरील कर भरणयासाठी 
आधीचया परुवठा साखळीचया 
टपपयां्ील देवािघेवािी् भरललेया 
करावरील केडीट वापरणयाची 
मभुा दे्े. अशी सोय पतूववीचया 
करप्रिाली् िवह्ी. उदाहरिारषा, 
द तूरसचंार सवेा देिारया कंपनया 
तयांचया वयवसायाचया सरुूवा्ीला 
केललेया उपकरिांचया खरेदीचया 
वेळी भरललेया करावरील सवल् 
वापरूि ग्ाहकांिा सवेा दे्ांिा लागतू 
होिारा वस्तू व सवेा कर भरणयास 

वापरू शक्ा्. यामळेु जरी 
वस्तू व सवेा कराचा दर पतूववीचया 
करप्रिालीपके्षा  जास् असला ्री 
मतूळ वस्तू णकंवा सवेेवरील एकतू ि 
कराच े ओझ े कमी होणयास मद् 
हो्े. 

११ जतूि रोजी वस्तू व सवेा 
कर पणररदेचया बैठकीिं्र अरषामंत्री 
अरूि जेटली यांिी सांणग्ल ेकी, 
पणररदेिे अिेक वस्तू व सवेांवरील 
कराचा दर कमी करणयासाठी 
णवशरे रचिा केली असतूि पतूववीचया 

करप्रिालीपके्षाही अतयावशयक 
वस्तू व सवेांच ेमतूलय वस्तू व सवेा 
करप्रिाली लागतू झालयावर  कमी 
असले. ग्ाहकांचया खच षा करणयाचया 
सवयी ं व कल यां्ील बदल 
्सचे अरषावयवसरे्ील बदलांच े
वास्व लक्षा् घेऊिच वस्तू व 
सवेा कराचया दररचिे्  योगय व 
आवशयक अस े फेरफार वस्तू व 
सवेा कर पणररदेिे जतूि मणहनया् 
झाललेया बैठकी् सचुवल.े 
तयािसुार ६६ वस्तू व सवेांवरील 

कराचया दरा् बदल करणया् आल.े 
वस्तू व सवेा कर लागतू कर्ांिाच 
वयापारयांकडतूि होिारया स्टटेबाजी 
व अण्णरक् िफा णमळवणयाचया 
णवरोधी कलमाची ्र्तूद करणया् 
आली आह.े यामागचा उदिेश वयापा-
यांकडतूि होिारी िफेखोरी रोखि ेव 
ग्ाहकांिा वस्तू व सवेा कराच ेसवषा 
लाभ णमळवतूि देि ेहा आह.े 

कें णद्रय वस्तू व सवेा कर 
कायद्ा्ील ् र्तूदीिसुार, कोितयाही 
वस्तू वा सवेेचया परुवठया् करा्ील 
कमी दराचा लाभ हा ्ी वस्तू वा 
सवेा घेिारया ग्ाहकाला तया वस्तू 
वा सवेेसाठी कमी णकंम् द्ावी 
लागतूि णमळावा. िफेखोरी णवरोधा् 
सरापि करणया् येिारया कें णद्रय 
सणम्ी् अधयक्ष पदावर सणचव 
पा्ळीवरील अणधकारी असले. 
या सणम्ीमाफषा ् वस्तू व सवेा 
करासबंंधी् िफेखोरीचया घटिांची 
दखल घे्ली जाई व कें णद्रय 
अबकारी व सीमाशलुक मंडळाचया 
सचंालकां्फचे  या घटिांची सखाेल 
चौकशी करणया् येईल.

चाैकशीिं्र सदर वस्तू वा 
सवेेचा परुवठा करिारया वयापारयास 
कमी दरा् ्ी वस्तू वा सवेा देि े
णकंवा ग्ाहकाला ि णमळाललेया 
कराची सवषा णकंम् पर् देि ेयापकैी 
एक णशक्षा लागतू होईल. ्सचे वस्तू 
वा सवेेचा परुवठादार िफेखोरी 
कर्ांिा दोरी आढळलयास, तयांिा 
ग्ाहकांपय ा्ं  ि णदललेया कराचया 
लाभाचया णकंम्ीवर १८ टकके 
वयाजाची रककम भरावी लागेल. जर 
ग्ाहक वस्तू व सवेा करप्रिाली्तूि 

ग्ाहकांचया खि्व 
करणयाचया सवयी ं व 
कल यां्ील बदल ्सेि 
अर्ववयवसरे्ील बदलांिे 
वास्व लक्ा् घेऊनि वस्तू व 
सेवा कराचया दररिने् योगय 
व आवशयक असे फेरफार 
वस्तू व सेवा कर पणररदेने जतून 
मणहनया् झालेलया बैठकी् 
सिुवले. तयानुसार ६६ वस्तू 
व सेवांवरील कराचया दरा् 
बदल करणया् आले.
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णमळिारारया करलाभाची मागिी 
सव्ःहतूि कर् िसले, ् र ही रककम 
रेट परुवठादाराकडतूि वस्तू व सवेा 
कर सणम्ीकडे जमा होणयाची ् र्तूद 
करणया् आली आह.े रोडकया्, 
िफेखोरी करणया्तूि वयापारयांिा 
मोठया प्रमािा् रककम दंड महितूि 
भरावी लागेल णशवाय यामळेु सदर 
वयवसायाची िोंदिी रदि होणयाचीही 
णशक्षा होऊ शक्े. वरील दंडातमक 
कारवाई कडक वाट् असली ्णरही 
वस्तू व सवेा करपधद्ीची प्रभावी 
अंमलबजाविी होऊि तयाच े लाभ 
सवाांिा णमळावे असा सरकारचा 
उदिेश आह.े िफेखोरीला आळा 
बसावा यासाठीची दंडातमक ्र्तूद 
वस्तू व सवेा कराचया सरुूवा्ीचया 
टपपयावर मोठया प्रमािा् राबवली 
जाईल, जेिकेरूि िफेखोरीला 
वचक बसतूि बाजारवयवसरेला 
भककमपिा णमळेल.

एकसमाि व प्रभावी अशी 
करपधद्ी लागतू कर्ांिा सरकारिे 
आवशयक ्ी सवषा खबरदारी घे्ली 
असलयामळेु वस्तू व सवेा कराचया 
अंमलबजाविी्तूि ग्ाहकांिा 
णमळिारे लाभ तयांचयापय ा्ं  
पोहचवणयासाठी आवशयक ् ी यंत्रिा 
कायाषाणनव् कर्ांिा आ्ापया्ं , 
देशभरा्ील सवषा वयापारीवगाषाकडतूि 
सरकारला चांगल ेसहकायषा लाभल.े 
शकुवार १ जलु ैचया मधयरात्री १२ 
वाज्ा िवी णदललीचया ससंणदय 
सभागृहा् पार पडललेया सोहळया् 
माििीय राष्टप्ी श्ी. प्रिब मखुजवी 
व माििीय पं्प्रधाि श्ी. िरेंद्र 
मोदी यांिी अणधकृ्णरतया वस्तू व 

सवेा कर लागतू झालयाची घोरिा 
केली. तयािं्रचया णदवशी महिजे 
२ जलुपैासतूिच ऍपल या जगप्रणसधद 
बँ्ड िे आपलया सवषा वस्तूंच े दर 
कमी केल.े णहदंसु्ाि यणुिणलवर 
णलणमटेड या कंपिीचया काही साबि 
व धणुयाचया पावडरीचंया णकंम्ीही 
खालावलया. ्सचे णहरो मोटो कॉपषा 
णलणमटेड या दचुाकी वाहि णिणमषा्ी 
करिारया जगप्रणसधद कंपिीिेही 
तयांचया काही दचुाकीचंया णकंम्ी ं्  
४०० ्े १८०० रूपयांची घट 
लागतू केली.

वस्तू व सवेा घे्ािा तयावरील 
करसवल्ीच े फायदा ग्ाहकांिा 
णमळि ेमहतवाच ेआह,े कारि अप्रतयक्ष 
कराच े लाभ गणरब मधयमवगवीय 
अरवा श्ीमं् अशा सवषा आणरषाक 
स्रा्ील लोकांपय ा्ं  एकसमािपि े
पोहचिारे अस्ा्. हा णियम उतपनि 
कराला लागतू हो् िाही कारि 
आयकर हा करदातयाचया उतपनिावर 
आधाणर् अस्ो. अप्रतयक्ष करांच े

ओझ े कमी होणयामळेु वस्तू व 
सवेांचया णकंम्ी कमी होऊि घाऊक 
बाजारा्ील महागाईला आळा 
बसणयास मद् होईल. यामळेु 
अरषावयवसरे् मागिीचा ओघ 
वाढेल ्सचे करवयवसरेला मजबत्ू ी 
णमळेल. कें द्र व राजय सरकारला 
णमळिारया करउतपनिा्ील वाढ 
शासिास िागणरकांसाठी पायाभत्ू  
सोईसणुवधांचया णिणमषा्ी करणयास 
प्रोतसाहि देईल. कोितयाही खाजगी 
उद्ोगांसाठीही ही करवयवसरा व 
या्तूि णवकणस् होिारी बाजारा्ील 
सपधाषातमक्ा अप्रतयक्ष करांच ेफायदे 
ग्ाहकांपय ा्ं  पोहचवणयास भाग 
पाड्े, कारि कोितयाही उद्ोगासाठी 
तयाची बाजारा्ील प् खालावि े
वयावसाणयकदृष्टया िकुसािदायक 
ठरिारी बाब अस्े.

वस्तू व सवेा कराचा कोि्ाही 
आणरषाक ्ाि गणरब जि्ेला होऊ 
िये, यासाठी कें णद्रय अप्रतयक्ष 
कर सणम्ीच े अधयक्ष अरषामंत्री 
श्ी. अरूि जेटली व सणम्ीचया 
सदसयांिी सवषा वस्तू व सवेांसाठी 
कर ठरव्ांिा कराचा एकच दर ि 
ठेव्ा, ५ टकके, १२ टकके, १८ 
टकके, आणि २८ टकके अशा चार 
वेगवेगळया दरांिी वस्तू व सवेाणिहाय 
करांची णवभागिी ठरवली. या् 
सवषासामानय व दैिंणदि गरजांचया 
वस्तू व सवेांसाठी कमी्कमी 
करदर असले अशी रचिा केली 
आह.े तयाउलट हौसमेौजेचया व 
उचच आरामदायी वस्तू व सवेांवर 
कराचा दर अणधक ठेवणया् आला 
आह.े करपधद्ी् सम्ोल साध् 

अप्रतयक् करांिे ओझ ेकमी 
होणयामळेु वस्तू व सेवांचया 
णकंम्ी कमी होऊन घाऊक 
बाजारा्ील महागाईला आळा 
बसणयास मद् होईल. यामळेु 
अर्ववयवसरे् मागिीिा ओघ 
वाढेल ्सेि करवयवसरेला 
मजबत्ू ी णमळेल. कें द्र व 
राजय सरकारला णमळिारया 
करउतपनना्ील वाढ शासनास 
नागणरकांसाठी पायाभत्ू  
सोईसणुवधांचया णनणम्व्ी 
करणयास प्रोतसाहन देईल.
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व आधीचया कररचिेपके्षा सलुभ 
अशीच करपधद्ी ठेवणयाची योगय 
काळजी घेऊिच आ्ाचया वस्तू व 
सवेा कराची रचिा करणया् आली 
आह.े कापड उद्ोगासारखया काही 
उद्ोगांिा वस्तू व सवेा करा्तूि 
पतूिषापि े सतूट णदली जावी अशी 
मागिी सधया फार जार धर् आह,े 
परं्,ु कापडउद्ोगाला वस्तू व सवेा 
करा्तूि वगळि े णदघषाकालीिदृष्टया 
चकुीच े धोरि ठरेल. कारि जर 
एखादे उतपादि वस्तू व सवेा करा्तूि 
वगळल े गेलयास, णवके्ा तया 
उतपादिाचया णिणमषा्ीसाठी लागिारया 
कचचया मालावर लागिारया करावर 
सतूट णमळवतू शक् िाही, तयामळेु 
णवकेतयालाही जास् णकंम्ी्च 
्े उतपादि उतपादकाकडतूि घयावे 
लागेल, व तयाअिरंुगािे तया 
उतपादिाच े बाजारमतूलयही अणधक 
भर्े.

उद्ोग जग्ाला वस्तू व सवेा 
कराबाब् पडललेी एक प्रमखु 
शंका अशी की, या कराद्ारे काही 
सवेांवरील कराच े ओझ े वाढेल. 
परं्,ु जागण्क स्रावर मानय 
करणया् आललेया पधद्ीप्रमािचे 
आपलया देशा्ही वस्तू व सवेा कर 
लाव्ांिा धोरिकतयाांिी वस्तूंप्रमािचे 
सम्ोलाच े सतूत्र वापरूि प्रमखु 
सवेांवरील कराचा दर णिणचि् केला 
आह.े उदाहरिारषा, वस्तू व सवेा 
कर लागतू झालयापासतूि द तूरसचंार 
सवेांवरील कराचा दर पतूववीचया 
१५ टककेएवजी १८ टकके झाला 
आह.े यामळेु द तूरसचंार सवेा देिारया 
कंपनयांिा भी्ी आह े की, याचा 

पणरिाम महितूि टेणलफोि णबलाच ेदर 
वाढ्ील. यावर सपष्टीकरि दे्ांिा 
२६ मे रोजी झाललेया वस्तू सवेा 
कर पणररदेचया बैठकी् सांगणया् 
आल ेकी, द तूरसचंार कंपनयांिा आधी 
सपकेट्म खरेदीचया वेळी भरललेया 
सवेा करावरील  व उपकरिांचया 
आया्ीवरील सवेा करावर 
णमळाललेया कर सवल्ी या आ्ाचया 
सवेा करा्ील दर वाढीचया ्लुिेिे 
जास् आहे् . तयामळेु यंदाचया वरवी 

वस्तू व सवेा कर भर्ांिा द तूरसचंार 
कंपनयांिा आधीचया वरवी भरललेया 
सवेा करावरील सवल्ीिसुार या 
वरवी रोख भर्ांिा ८७  टकके 
सवल् णमळेल. 

केरळ राजयाच े अरषामंत्री 
रॉमस ईसाक व जममतू काणशमरच े
अरषामंत्री हसीब ध्राबतू यांिीही मे 
मणहनया् झाललेया वस्तू व सवेा 
कर पणररदेचया बैठकी् वस्तू व 

सवेा कराचया अंमलबजाविी् कमी 
झाललेया कराच े लाभ ग्ाहकांपय ा्ं  
पोहचवल े जावे, या मदु्ालाच 
अधोरेणख् केल ेहो्े. यावर कें णद्रय 
महसतूल सणचव हसमखु अणढया 
यांिी सपष्टीकरि दे्ािा सांणग्ल े
की, िफेखोरी णवरोधी मंडळ वस्तू 
व सवेा कर लागतू झालयापासतूि सवषा 
मोठया व महतवाचया उद्ोगांचया 
सवेा व उतपादिांचया  णकंम्ीचंा व 
वयावसाणयक उलाढालीचंा णियणम् 
आढावा घेईल, जया्तूि अण्णरक् 
िफेखोरीवर अंकुश ठेवणयास मद् 
होईल. बदलाचया या प्रणकये् काही 
लहािसहाि चकुांिी ग्ाहकांच े व 
वयवसरेच े फारस े िकुसाि होिार 
िाही याबाब् सरकारला खात्री 
असतूि तयािसुार येिारया बदलाचया 
काळा् वस्तू व सवेा कर पणररदेचा 
व कर अणधकारयांचा मखुय भर हा 
उद्ोग जग्ाला िवीि करप्रिालीशी 
सगंिम् घडवतूि आिणयावर राणहल, 
असहेी अणढया यांिा सपष्ट केल.े



लखेक िवी णदलली णसर् पत्रकार 
असतूि वयापारणवरयक पत्रकाणर्ेचा 
तयांिा स्रा वराांचा अिभुव आह.े
Email: gureeshchandraprasad@
gmail.com

उद्ोग जग्ाला वस्तू 
व सेवा कराबाब् पडलेली 
एक प्रमखु शंका अशी की, 
या कराद्ारे काही सेवांवरील 
करािे ओझ े वाढेल. 
परं्ु, जागण्क स्रावर 
मानय करणया् आलेलया 
पधद्ीप्रमािेि आपलया 
देशा्ही वस्तू व सेवा कर 
लाव्ांना धोरिकतयायंनी 
वस्तूंप्रमािेि सम्ोलािे सतूत 
वापरून प्रमखु सेवांवरील 
करािा दर णनणचि् केला 
आहे.

Deeieeceer DebkeÀ

सप े्ंबर 2017

गृहनिर म्ाण
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दृष्टीक्ेप

महाराष्ट हे प्रग् राजय ्र 
आहेि पि ्े  कें द्र सरकारिे  
कोि्ेही कायदे व णनि्वय 
अमलबजाविीमधये आघाडीिे 
महितून ओळखले जा्े. तयामळेु 
महाराष्ट आणि वस्तू व  सेवा 
कर या णवरयािा ऊहापोह करिे 
अतयं्  महतवािे आहे.

वस्तू व सेवा कर आणि महाराष्टािी अर्ववयवसरा  

-प्रा. जीवन णबरादार

देशभरा् १ जलु ै २०१७ 
पासतूि वस्तू व  सवेा कर 

(GST) लागतू करणया् आला. काही 
णदवसािं्र लगेचच महाराष्ट आणि 
्ाणमळिाडतू सारखया राजयांिी काही 
सराणिक करामधये वाढ केली. या 
सदंभाषा् महाराष्ट सरकारिे खाजगी 
दचुाकी व चारचाकी वाहि िोंदिी 
करा मधये २ % िी वाढ केली आह.े 
महाराष्ट ह ेप्रग् राजय ्र आहचे 
पि ्े  कें द्र सरकारच े  कोि्ेही 
कायदे व णििषाय अमलबजाविीमधये 
आघाडीच े महितूि ओळखल े जा्े. 
तयामळेु महाराष्ट आणि वस्तू व  
सवेा कर या णवरयाचा ऊहापोह 
करि ेअतयं् महतवाच ेआह.े  

कोितयाही  सरकारला प्रशासि 
चालणवणयासाठी  महसलुाची  अतयं्  
आवशयक्ा  अस्े. आजचया  
जगा् प्रतयेक शासि  मग ्े 
राजया्ील जरी असल े ्री ्े  
'कलयािकारी  शासि' या िातयािे  
सबंोधल े जा् आह,े ्ेवहा ह ेशासि 
णकंवा सरकार ह े अरषावयवसरेच े व 
पयाषायांिी समाजाच ेपालकच अस्े. 
समाजा् व अरषावयवसरे् भरभराट 
वहावी या हे् तूिे सरकार अिेक 

महतवाची कायषा पार पड् अस्े. 
तयासाठी लागिारा महसतूल जमा 
करणयाच े एक साधि महिजे कर 
होय. 

करािे प्रामखुयाने दोन प्रकार  
पड्ा्

१. प्रतयक्ष कर, 

२. अप्रतयक्ष कर. 

या दोनही करप्रिालीच े काही 
णवणशष्ट अस े उदिेश व साधिे 
अस्ा्. प्रतयक्ष कर अरषावयवसरे् 
राजयाचया उतपनिाच ेणवभाजि समाि 
पद््ीिे होणयास हा्भार लाव्ो ्र 
अप्रतयक्ष कर हा अरषावयवसरे्ील 
दणुमषाळ अशा िैसणगषाक साधिांचा 
पयाषाप् वापर  व तयासाठी योगय 
णदशा देणयाच ेकायषा कर्ो. 

वस्तू व सेवा कर महिजे काय?

वस्तू व सवेा कर हा एक 
सवषा प्रकारचया वस्तू व सवेा 
यावर आकारला जािारा ‘एकच' 
सवरूपाचा कर आह.े ही करप्रिाली 
१ जलु ै २०१७ पासतूि लागतू 
करणया् आली आह.े हा एक 
प्रकारचा अप्रतयक्ष कर आह.े यामळेु 
देशा् वेगवेगळया सवरूपाचया 
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आरोगयणवरयक सवेा इतयादी चा 
समावेश हो्ो . या प्रामखुयािे 
सवषासामानय मािसाला जगणयासाठी 
लागणयाचया आवशयक गोष्टी आहे्  
जयावर ०%  GST आह.े 

ब) ५% GST- यामधये 
साखर, चहा, भाजलले े कॉफीच े
दाि,े खाधय्ेल, काजतू, णकशणमश, 
घरगु् ी गॅस, चपपल (४०० रु. 
पया्ं  ), कपडे (१००० रु. पयषा्) 
अगरबत्ती  इ . गोष्टीवर ५% एवढा  
GST  लावणया् आललेा आह े. 

क ) १२%  GST- यामधये 
मसका, ्तूप, बदाम, फळांचा रस, 
छतया, मोबाइलस इ. व अस ेअिेक 
मधयम वगवीय उतपनि गटा्ील  
उपभोग घेिाऱया वस्तूवर १२% 
GST लावणया् आला आह.े 

ड ) १८ % GST- यामधये 
केसाच े ्ेल, टतूरपसेट, साबि, 
पास्ा, सतूपस, आईसकीम, सगंिक, 
णप्रटंर  इ. वस्तूचा समावेश हो्ो. 

इ ) २८% GST- काही 
वस्तू वर २८% एवढा मोठा कर 
लावणया् आला आह.े यामधये 

GST  कर  प्रिाली 
अमंलबजाविी  कर् 
अस्ाना जरी एक कर 
अशी  घोरिा  केली असली 
्री ‘एकि कर पि तयांिी 
्ककेवारी वगेवगेळी' असे 
वि्वन अणधक योगय आहे असे  
आपिाला  महि्ा येईल. 
यामधये  खालील प्रमािे 
णवभागिी केलेली आहे.

कराच े रूपां्र एकच कर प्रिाली 
मधये होिार आह.े यापतूववी जे कें द्र 
सरकारच े 1. Excise Duty, 
2. Countervailing Duty, 3. 
Service tax आणि राजय सरकारच े 
1. Value Added Tax (VAT), 
2. Octroi and Entry Tax, 
3.Luxury Tax  ह ेिाहीस ेहोऊि 
एकच प्रकारचा कर द्ावा लागिार 
आह े्ो महिजे वस्तू व सवेा कर 
होय. यामळेुच ्र ही करप्रिाली 
जाहीर कर् अस्ािा पं्प्रधाि श्ी 
िरेंद्र मोदी यांिी अस े महटल ेआह े
की ‘एक राष्ट, एक कर, एक 
बाजारपठे'! ही GST करप्रिाली 
आ्ा जरी लागतू झाली असली ्री 
यावर बऱयाच वराांपासतूि णवचारमंरि 
सरुु हो्े. या्तूिच ही करप्रिाली 
प्रतयक्षा् अमलबजाविीसाठी ्यार 
झाली आह.े 

कोितया ‘वस्तू  व सेवा' वर 
णक्ी कर असेल ?

GST  कर  प्रिाली 
अंमलबजाविी  कर् अस्ािा 
जरी एक कर अशी  घोरिा  केली 
असली ्री ‘एकच कर पि तयांची 
टककेवारी वेगवेगळी' अस े विषाि 
अणधक योगय आह ेअस े आपिाला  
महि्ा येईल. यामधये  खालील 
प्रमाि ेणवभागिी केललेी आह.े 

 अ) ०%  GST- यामधये 
खलु े खाद्ानय, ्ाजया भाजया, 
अिबँ्डेड आटा, गळु, दधु, अंडी, 
दही, लससी, खलु ेपिीर, अिबँ्डेड 
िैसणगषाक मध, खजतूर, मीठ, काजळ, 
फुलभारी झाडतू, मलुांची ड्राइग  व 
कलणरंग पसु्के, णशक्षि सवेा व 

AC, णफ्ज, लहाि कार, महागडया 
मोटारसायकल, णसगारेट, BMW, 
लॉटरी णकंवा स्टटा  इतयादी गोष्टीचा 
समावेश हो्ो. आशाप्रकारे जरी 
एक कर प्रिाली असली ्री दर 
मात्र वेगवेगळे असिार आहे् . 

GST  मळेु महाराष्टाचया 
अर्ववयवसरेला होिारे  संभयाव्ः 
फायदे -

ही कर प्रिाली गेलया ७० 
वराषा्ील सवाषा् मोठी कर सधुारिा 
आह.े  महाराष्ट ह े  देशामधये णवकणस् 
राजय असलयामळेु आणि राजयामधये 
खपु मोठया प्रमािा् आणरषाक 
उलाढाली चाल् असलयामळेु GST 
चा अरषावयवसरेवर प्रभावी पणरिाम 
होणयाची शकय्ा आह े . या कर 
प्रिालीमळेु खालील फायदे होणयाची 
शकय्ा आह.े 

१) कररिना सोपी आणि 
सलुभ होईल-

GST  मतूळे राजया्ील 
कररचिा ही सोपी आणि सलुभ 
होईल. आपलया अरषावयवसरयेमधये 
खतूप वेगवेगळया सवरूपाच े आणि 
प्रकारच ेकर वयापारी व सवषासामानय 
जि्ेला भरावे लाग्ा्. या कर 
प्रिालीमळेु णह णकचकट आणि 
गुं्ागुं्ीची कररचिा सोपी, सलुभ, 
आणि अणधक सक्षम होणयास मद् 
होईल. तया्तूि करचकुवेणगरीला 
आळा बसणयास मद् होईल. 

२) वयापार व उद्ोग  क्ेता् 
िालना णमळेल-

आणरषाक पाहिी अहवाल 
२०१६-१७ िसुार, उद्ोग क्षेत्राचा 
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राजयाचया उतपनिा् ३४% एवढा 
वाटा आह.े GST मधये एकच 
प्रकारचा कर भरावा लागिार 
असलयामळेु वयापारी वगाषाला 
अिावशयक त्रास होिार िाही व या 
क्षेत्राला चालिा णमळेल. उतपादक/
परुवठादार  यांचयाकडतूि उपभोक्ा/ 
णकरकोळ णवके्े यांचयापय ा्ं  
कर जमा करणयासाठी  सरळ 
णविाअडचिीचया पद््ीमळेु प्रतयेक 
स्रावर कर भरावा लागिार िाही 
यामळेु वयापारी व उधदोग क्षेत्राला 
अणधक चालिा णमळेल, यामळेु  
पयाषायािे राजयाचया उतपनिा् वाढ 
होणयास चालिा णमळेल. 

३) आणर्वक णवकास व वदृ्धी 
होणयास मद् होईल-

मागील दोि वराषामधे राजयाचा 
वाणरषाक णवकासाचा दर भार्ीय 
अरषावयवसरेपके्षा अणधक आह.े एकच 
प्रकारचया कर प्रिालीमळेु (GST) 
मयाषाणद् व अण्महत्वाचया िैसणगषाक 
व मािवी ससंाधिाचा  पयाषाप् व 
चांगला वापर होणयास चालिा 
णमळेल जयामळेु  राजयाचा आणरषाक 
णवकास व वृद्ी यामधये वाढ होणयास 
मद् होईल. 

४) सव्वसामानय नागणरकांना 
णदलासा-

GST हा अपतयक्ष  कर 
असलयामळेु  ्ो वस्तूची खरेदी 
कर्ो तयावर लाग् अस्ो 
णकंबहिुा ्ो तयाचयावर ढकलला 
जा्ो. पि या  GST  मधये 
जीविावशयक व अतयं् महत्वाचया 
अतयावशयक  वस्तू व सवेा वर 
०%कर असलयामळंु सवषासामानय  
िागणरकांिा यांचा फायदा होिार 
आह.े णशक्षि  व आरोगय सवेा या 
सवषासामानय िागणरकांसाठी अतयं् 
महत्वाचया गोष्टी आहे् . यावर 
०% कर असलयामळेु महाराष्टा् 
या सवेा चांगलया व सवस् दरा् 
उपलबध होणयास सरुुवा् होईल.  
जे णक अरषावयवसरेसाठी व राजया्ील 
समाजाचया  सवारयासाठी अतयं् 
महत्वाच ेआह ेअस ेमहि्ा येईल. 

५) सरकारचया महसतूलामधये  
वाढ होईल -

 GST  मळेु राजय सरकारचया 
महसलुा् वाढ होणयाची शकय्ा 
आह.े वेगवेगळया प्रकारचया दरामळेु 
अरषावयवसये्ील वेगवेगळया वस्तू व 

सवेा यांचया सवरूपा्तूि  सरकारला 
महसतूल जास् प्रमािा् णमळेल  व 
एक प्रकारची कर कायषाक्षम्ा आणि 
पारदशषाक्ा या प्रिाली मळेु णिमाषाि 
होईल. महितूि येिाऱया काळामधये 
सरकारकडे अणधक महसतूल जमा 
होऊि कलयािकारी योजिांसाठी 
जास् णिधी उपलबध करूि णदला 
जाईल.

महाराष्ट आणि GST- 

महाराष्ट ह ेएक प्रग् णवचाराच े
राजय ्र आहचे पि कें द्रा्ील 
अिेक चांगल ेकायदे आणि योजिा 
यांची चांगली अंमलबजाविी 
यासाठी आपलया राजयाकडे पणहल े

वयापारी ग्ाहक अर्ववयवसरया

अिेक करांऐवजी एक कर सोपी व सटुसटुी् कर प्रिाली एक देश एक कर

करावर कर लागणयापासतूि मकु््ा वस् ुव सवेा सवस् होणयामळेु ग्ाहकाांचा 
दीघषाकालीि फायदा

महसलुा् वाढ

णियाषा् सधुारिा देशभर समाि कर प्रिाली रोजगार वृधदी

राष्टीय पा्ळीवर एका सामाईक बाजार पठेेची 
णिणमषा्ी

पारदशषाक कर प्रिाली जीडीपी मधये वाढ

सोपी व सटुसटुी् कर प्रिाली

पारदशषाक कर प्रिाली

GST हा अपतयक्  कर 
असलयामळेु  ्ो वस्तूिी 
खरेदी कर्ो तयावर लाग् 
अस्ो णकंबहुना ्ो तयाचयावर 
ढकलला जा्ो. पि या  GST  
मधये जीवनावशयक व अतयं्  
महत्वाचया अतयावशयक  
वस्तू व सेवा वर ०%कर 
असलयामळंु सव्वसामानय  
नागणरकांना यांिा फायदा 
होिार आहे.
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जा्े. GST लागतू झालयािं्र 
राजयाचया अरषावयवसरेला फायदा 
होिार आह.े िेमके कोि्े फायदे 
कस ेआणि णक्ी हो्ील ह ेएवढया 
लवकर सांगि ेखपुच कठीि आह.े 
याणठकािी एवढे िमतूद करावेस े
वाट्े णक, GST मळेु अरषावयवसरेची 
भरभराट सरुु झाली आणि सरकारला 
णमळिाऱया महसलुामधये वाढ 
झाली णक ्ो महसतूल राजयाचया 
अरषावयवसरेचया महतवाचा भागाकडे 
वळणवि ेगरजेच ेआह.े  राजया्ील 
शे् ी व शे् करयांकडे ् ा्डीिे लक्य 
परुणवि े गरजेच े आह.े जर GST 
मळेु सरकारचा महसतूल वाढिार 
आह े् र ् ो महसतूल भ्रष्टाचार यामळेु 
काही लोकांचया हा्ी ि जा्ा 
तयाचा उपयोग शे् ीसाठी मतूलभत्ू  
सोई-सणुवधा णिमाषाि करणयासाठी 
वापरणया् यावा जेिकेरूि शे् ी 

क्षेत्राचा प्रश्न कायमचा सोडवणयास 
मद् होईल.    

आज जगा् बऱयाच गोष्टीच े

प्रमािीकरि हो् आह.े तया 
प्रमािीकरिाचा एक भाग GST 

महितूि याकडे पणहल े जा्े. ‘एक 
देश, एक कर, एक बाजारपठे' 
या उद्ारािे  गौरवललेी GST ही 
कर प्रिाली खरोखरच एक खतूप 

आज जगा् बऱयाि 
गोष्टीिे प्रमािीकरि हो् 
आहे. तया प्रमािीकरिािा 
एक भाग GST महितून याकडे 
पणहले जा्े. ‘एक देश, एक 
कर, एक बाजारपेठ' या 
उद्ाराने  गौरवलेली GST 
ही कर प्रिाली खरोखरि 
एक खतूप मोठी कर सधुारिा 
आहे. यामळेु राजयाचया  
अर्ववयवसयेचया  णवकास व 
वदृ्धीला िालना नककीि 
प्राप्त होईल. आजपययं् जगा् 
अनेक देशा्  GST  कर 
प्रिाली लागतू केलेली आहे 
व तयािे फायदे सदु्धा ्े देश 
अनुभव् आहे्.

मोठी कर सधुारिा आह.े यामळेु 
राजयाचया  अरषावयवसयेचया  णवकास 
व वृद्ीला चालिा िककीच प्राप् 
होईल. आजपया्ं  जगा् अिेक 
देशा्  GST  कर प्रिाली लागतू 
केललेी आह ेव तयाच ेफायदे सदु्ा 
्े देश अिभुव् आहे् .  तयामळंु 
GST कर प्रिालीमळेु  आपलया 
देशाचया व राजयाचया अरषावयवसरये 
बदिलच े जागण्क स्रावरील म् 
णिणचि्च सकारातमक सवरूपाच े
होईल. राजयाचया  महाराष्टाचया 
अरषावयवसरे्ील मोठया प्रमािा् 
असललेया असघंणट् क्षेत्रा्ील 
वयापार व कायषाभार सघंणट् क्षेत्रामधये 
या कर प्रिालीमळेु बदलणयास 
सरुुवा् होऊि सरकारचया महसलुा् 
वाढ होणयास सरुुवा् होईल. अशा 
प्रकारे बऱयाच कालावधीिं्र 
कें द्रा्ील  सरकारकडतूि चांगलया 
सधुारिा हो् असलयाच े णदसतूि 
ये्े आह े जे णक राजयासाठी सदु्ा 
चांगलचे आह.े GST  च े चांगल े
-वाईट पणरिाम णमळतूि ही कर 
प्रिाली आपलया अरषावयवसरयेला  
योगय व सकारातमक  णदशिेे  घेऊि 
जाणयास मद् करेल या बदिल काही 
शंका िाही !



लखेक एम.आय.टी. 
वलडषा पीस यतूणिवणसषाटी,                                                                                      
कोररूड, पिु े येरे सहाययक          
प्राधयापक (अरषाशास्) आहे् .
Email ः jivan.biradar@gmail.com
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