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Continuous issue-23 | August – September 2016 

ભારતમાાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ કરવેરા 
       પ્રસ્તાવના  

કરવેરા નો ઇતિહાસ ખબૂ જુનો છે. ૩૦૦૦ વર્પ ર્હલેા ર્ણ ઈજીપ્િ અને ગ્રીસના રહીશો આવકવેરો, 
વર્રાશ વેરો અને કસ્ટમ ડયટુી ચકુવિા હિા. આવી ચકુવણી તવતવધ સ્વરૂરે્ થિી હિી. જેમકે માલના રૂર્માાં, 
ર્ગાર તસવાય મજુરી કામના રૂર્માાં અને દાંડના રૂર્માાં વગેરે. ભારિમાાં ર્ણ પ્રાચીન કાળથી કરવેરા ઉઘરાવવામાાં 
આવિા હિા. મનસુ્મતૃિ અને અથપશાત્ર નામના પ્રાચીન ગ્રાંથોમાાં ર્ણ િેનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. 

 
   કરવેરાએ દેશની સરકાર માટે આવકનુાં એક મહત્વનુાં સાધન બની ચકુ્ુાં છે. કારણકે િેના દ્વારા રાષ્ટ્રના  તવકાસ 
ની અને સાંરક્ષણની જરૂરીયાિોને ર્હોચી વળવા માટે વધારાના નાણા મેળવવાની પરૂિી શક્યિાઓ રહલેી છે. 
આવક ર્ર કર લાદવાની રીિ પ્રાચીન કાળથી અમલમાાં છે. િેના પરૂિા પરુાવા પ્રાપ્ય છે. વિપમાન સમયમાાં  
રાજ્યનુાં કાયપકે્ષત્ર વધતુાં જ ગયુાં છે ર્રરણામે રાજ્યોનુાં ખચપ ખબૂજ વધતુાં ગયુાં છે. આમ આવા સરકારી કે જાહરે 
કાયો કરવા માટે વધ ુઆવકની આવશ્યકિા રહ ેછે. આમ કરવેરાએ રાજકોષીય નીતિનુાં એક સાધન છે સરકારની 
આવક નો સ્ત્રોિ છે.  

કરવેરાનો અર્થ -      

કર એ રાજ્યને ફરજીયાિર્ણે ભરવી ર્ડિી રકમ છે.  

કર એટલે દાંડ તસવાયની ચકૂવણીઓ જે નાગરરકોએ પ્રત્યક્ષ બદલાની અર્ેક્ષા તસવાય તનતિિ સમયે અન ે
તનતિિ દરે ફરજીયાિ જાહરે સત્તાઓ એટલે કે સરકાર, મ્યતુનતસર્ાલીટી, ગ્રામર્ાંચાયિ, િાલકુાર્ાંચાયિ વગેરે 
જેવી જાહરે સાંસ્થાઓને ફરજીયાિર્ણે ચકૂવવી ર્ડિી રકમ. 

કરવેરાના પ્રકારો  

1- કરના દરને આધાર 

અ) પ્રગતિશીલ કરવેરા 

બ) સપ્રમાણ કરવેરા 

ક) પ્રતિગામી કરવેરા 
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  આવકની કોઇર્ણ સર્ાટી ર્ર કરનો દર સમાન હોય ત્યારે િેને સપ્રમાણ કહ ે છે. જેમ જેમ આવકનુાં 
પ્રમાણ વધતુાં જાય િેમ િેમ કર નુાં પ્રમાણ ઘટે છે અને આવકનુાં પ્રમાણ ઘટે છે િેમ િેમ કરનુાં પ્રમાણ વધે છે 
િેને પ્રિીગામી કર છે. આમ આ કર માાં સામાજજક ન્યાયના તસદ્ાાંિનુાં ર્ાલન થતુાં નથી. દા.િ. જકાિ વેરો, 
આબકારી જકાિ. જેમ જેમ કર ર્ાત્ર આવક વધિી જાય િેમ કરવેરાનો દર વધિો હોય અન ેજેમ કરર્ાત્ર આવક 
ઘટિી જાય િેમ કરવેરાનો દર ઘટિો જાય િો િે વ્યવસ્થા ને પ્રગતિશીલ કર કહ ે છે. નીચી આવકવાળી 
વ્યક્તિઓ ને કરવેરામાાંથી મકુ્તિ આર્વામાાં આવેછે.     

2- કરભારણને આધારે :  

કરાઘાિ અને કરસમ્ર્ાિના આધારે કરવેરાના બે પ્રકારો ર્ડે છે 

 અ) પ્રત્યક્ષ કરવેરા  

 બ) ર્રોક્ષ કરવેરા 

અ     પ્રત્યક્ષ કરવેરા  

પ્રત્યક્ષ કરવેરા વ્યક્તિ ર્ર સીધા જ ર્ડે છે. જે વ્યક્તિ ઉર્ર કરવેરા નાખવામાાં આવે િે જ વ્યક્તિને તશરે િે 
કરવરેા ભરવાની અંતિમ જવાબદારી આવે છે િેને પ્રત્યક્ષ કર તહ ે છે. દા.િ. આવક વેરો, તમલકિ વેરો, 
જમીનવેરો, મતુ્ય ુવેરો વગેરે. આવક વેરોએ દરેક દેશની સરકાર માટે આવકનુાં એક મહત્વનુાં સાધન બની ચકુ્ુાં છે 
કારણકે િેના દ્વારા રાષ્ટ્રની તવકાસ અને સરાંક્ષણની જરૂરરયાિ ને ર્હોચી વળવા માટે વધારે નાણાની આવશ્યકિા 
રહ ેછે. આવક ર્ર કરવેરા લાદવાની રીિ પ્રાચીનકાળથી અમલમાાં છે અને િેના પરુાવા પ્રાપ્ય છે. સામાન્યિ: 
આવકવેરા એ કેન્રીય કરવેરા છે અને િે પ્રગતિશીલ ગણાય છે. ગીનીસ બકુ ઓફ વલ્ડ રેકોડપ મજુબ તવશ્વમાાં સૌથી 
વધ ુઆવકવેરાનો દર ડેન્માકપમાાં ૬૮% મહત્તમ અને લધતુ્તમ દર ૪૨% છે. ડેન્માકપ ર્છી બેલ્જીયમ, જમપની અને 
સ્વીડનમાાં ર્ણ આવક વેરાના દર ઊંચા છે.  

૧ આવક વેરો :- 

 આવક ર્ર વેરની ગણિરી માટે બે રીિો પ્રચલલિ છે.  

સ્ટેપ પદ્ધતત: 

         આ રીિ મજુબ કર ભરનારવ્યક્તિ ની બધીજ  આવક ર્ર એકજ દરે વેરો ગણવામાાં આવે છે.                                                                                          

સ્લેબ પદ્ધતત  

આ રીિ મજુબ કર ભરનાર વ્યક્તિની કુલ આવકના જુદા જુદા ભાગ (સ્લેબ) ર્ાડીને દરેક સ્લેબ ર્ર 
અલગ અલગ દરે વેરો ગણવામાાં આવે છે.   

આવક વેરા નો સ્લબ  વર્થ ૨૦૧૫-૧૬  
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પરુુષો અને સ્ત્રોઓ  માટે આવક કરનો દર 
રૂ. ૨૫૦૦૦૦ સધુી -- 
રૂ. ૨૫૦૦૦૧ થી રૂ. ૫૦૦૦૦૦ ૧૦% 
રૂ. ૫૦૦૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦૦૦ ૨૦% 
રૂ. ૧૦૦૦૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦૦૦૦ ૩૦% 
રૂ. ૧૦૦૦૦૦૦૧ થી ઉર્ર ૩૦%+૧૦% ( સર ચાર્જ ) 
60 વષપ થી ઉર્રની ઉમર ( તસનીયર તસટીઝન)  
રૂ.૩ લાખ સધુી --- 
રૂ.૩૦૦૦૦૧  થી રૂ. ૫ લાખ ૧૦% 
રૂ.૫૦૦૦૦૧ થી ૧૦ લાખ ૨૦% 
રૂ.૧૦૦૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦૦૦૦ ૩૦% 
રૂ. ૧૦૦૦૦૦૦૦ થી વધ ુ ૩૦% +૧૦% ( સરચાર્જ ) 

 

૨  કાંપની વેરો  

આ વેરો કાંર્નીઓના નફા ઉર્ર લેવામાાં આવે છે. કાંર્ની વેરામાાં કરના આધાર િરીકે નક્કી કરેલા દરે ઘસારા ફાંડ 
ની કર્ાિ ર્છીના નફા ર્ર વેરો લેવાય છે. ૧૯૫૯માાં આ કરને પ્રમાણમાાં સરળ બનાવવામાાં આવ્યો. 

ભારતમાાં કાંપની વેરો  

કાંર્ની નો પ્રકાર  કુલ ૧૦ તમલલયન કરિા વધ ુઆવક  ૧૦ તમલલયન કરિા ઓછી આવક  
સ્વદેશી  કાંર્ની  ૩૦% + સરચાર્જ –તશક્ષણ સેસ  ૩૦% + તશક્ષણ સેસ  
તવદેશી  કાંર્ની  ૪૦% સરચાર્જ-તશક્ષણ સેસ   ૪૦% + તશક્ષણ સેસ  

૩ મડૂી લાભ કર  

૪  તસક્યોરીટીજ રાન્જેકસન  ટેતસ  

૫ અનલુાભ  ટેતસ  

 ભારતમાાં પ્રત્યક્ષ કરની આવક (કરોડમાાં)  

વષપ કાંર્ની વેરા આવક વેરો   અન્ય કરની આવક   કુલ કરની આવક  
2000-01 35696 31764 845 68305 
2001-02 36609 32004 585 69198 
2002-03 46172 36866 50 83088 
2003-04 63562 41386 140 105088 
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2004-05 82680 49268 823 132771 
2005-06 101277 63689 250 165216 
2006-07 144318 85623 240 230181 
2007-08 193561 120429 34 314330 
2008-09 213395 120434 0389 333818 
2009-10 244725 132833 505 378063 
2010-11 298688 146258 1049 445995 
2011-12 322816 170181 990 493987 
2012-13 356326 201840 823 558989 
2013-14 394678 242888 1030 638596 
2014-15 428925 265772 1095 695792 
*2015-16 454419 286801 1075 742295 
*2016-17 493924 345776 1083 840783 

*અંદાજીિ  

Source :- Union Finance Accounts of Respective years and reports of C & AG 

ભારિમાાં વષપ ૨૦૦૦-૦૧ની સરખામણીમાાં ૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭મા કાંર્ની કરની આવક અને આવકવેરા 
ની આવકમાાં અનેકઘણો વધારો નોધાયો છે. અન્ય પ્રત્યક્ષ કર જેવાકે તમલકિ વેરો, સાંર્તિ વેરો, જમીન મહસેલુ, 
મતૃ્ય ુવેરો વગેરેમાાં ર્ણ આ જ સમયમાાં વધારો નોધાયો છે. જે કોષ્ટ્ટકમાાં દશાપવેલ છે. 

CHART-1 
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બ    પરોક્ષ કરવેરા   

ભારિમાાં આયોજનના અમલની સાથે ર્રોક્ષ વેરાઓનુાં મહત્વ વધયુાં છે. આયોજન માટે સાધનો એકત્ર કરવા માટે 
સરકારે મધયસ્થ કરવેરાનુાં માળખુાં તવસ્તિૃ બનાવ્યુાં છે. ર્રોક્ષ કર દ્વારા સમાજના તવશાળ વગપને આવરી શકાય છે. 
આતથિક તવકાસની પ્રરિયામાાં અનેક નવી વસ્તઓુના ઉત્ર્ાદન િથા વર્રાશમાાં વદૃ્ધદ્ થાય છે. િેથી આ વેરાઓ દ્વારા 
સરકારી આવકમાાં ઉિરોત્તર ઝડર્થી વધારો થિો જાય છે. વળી િે દ્વારા વસ્તઓુની વર્રાશ ર્ર તનયાંત્રણ 
લાદવાનો ઉદેશ ર્ણ રાખવામાાં આવે છે. ર્રોક્ષ કરમાાં કરાઘાિ અને કર સમ્ર્ાિ અલગ અલગ વ્યક્તિ ર્ર હોય 
છે. ભારિમાાં નીચેના કરવેરાનો ર્રોક્ષ કરમાાં સમાાંવેશ થાયછે.     

 ૧  વેચાણ વેરો 

 ૨  સેવા કર  

 ૩  કસ્ટમ જકાિ  

 ૪  એકસાઈઝ ( આબકારી જકાિો)  

 ૫  વેટ  (value added tax )  

 ૬  તવરોધી ડક્મ્ર્િંગ ડયટુી  

૭   વસ્ત ુઅને સેવા કર (Goods and Service tex)   

ભારિમાાં ર્રોક્ષ કરની આવક નીચેના કોષ્ટ્ટકમાાં દશાપવેલ છે.  

ભારિમાાં ર્રોક્ષ કરની આવક (કરોડ રૂ. માાં) 

કર  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
(અંદાજીિ) 

જકાત 143928 165346 172085 188713 209500 230000 
આબકારી જકાત 145608 176535 170198 185480 284142 318670 
સેવાકાર 97509 132601 154778 168132 210000 231000 
કુલ પરોક્ષ કરવેરા  392445 474482 497061 542325 703642 779670 
પરોક્ષ કરવેરાનો વદૃ્ધદ્ધદર 13.71 20.9 4.76 9.11 29.75 10.80 
પરોક્ષ કરવેરાની આવક 751437 879232 1014724 1101472 1206084 1377022 
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કોષ્ટ્ટકમાાં જોઈ શકાય છે કે ભારિમાાં જકાિ, આબકારી જકાિ અન ે સેવાકરમાાં વષપ ૨૦૧૧-૧૨ની 
સરખામણીમાાં વધારો નોધાયો છે. કુલ ર્રોક્ષ વેરની આવકના પ્રમાણમાાં મોટા પ્રમાણમાાં વધારો થયો છે.વષપ 
૨૦૧૧-૧૨માાં કુલ ર્રોક્ષ વેરાની આવક ૭,૫૧,૪૩૭ કરોડ હિી. જે વષપ ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૨૦૬૮૪ કરોડ રૂ. થઇ છે. 
વષપ ૨૦૧૬-૧૭માાં ર્રોક્ષ કરવેરાની આવક વધારાનો અંદાજ ૧૩૭૭૦૨૨ કરોડ છે. આ બાબિ ચાટપમાાં ર્ણ 
દ્રષ્ષ્ટ્ટર્ાિ થાય છે.  

ચાટથ 

 
3    પ્રકીણથ  કર  

પ્રકીણપ કરવેરામાાં નીચેના કરનો સમાવેશ  થાય છે. 

૧  વ્યવસાતયક કર 

૨  ડીવીડન્ડ  વહચેણી કર  

૩ મ્યતુનતસર્લ ટેક્ષ  

૪  મનોરાંજન  ટેક્ષ  

૫ સ્ટેમ્ર્ ડયટુી  

૬  તશક્ષણ સેસ સરચાર્જ 

૭ ભેટ કર  

૮ ટોલ કર  

૯  સ્વચ્છ ભારિ ટેક્ષ  
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703642 779670 

કુલ ર્રોક્ષ કરવેરા  
સેવાકાર 
આબકારી જકાિ 
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૧૦ કૃતષ કલ્યાણ સેસ 

૧૧  ડીવીડન્ડ કર 

૧૨ ઈન્રાસ્રતચર  ટેક્ષ   

સમીક્ષા: 

રાજ્યને આવક થાય દેશમાાં આવકની અસમાનિા ધટે, તવકાસને પ્રોત્સાહન મળે, દેશનાાં ઉછરિા ઉદ્યોગોને રક્ષણ 
મળે, હાનીકારક કે ઓછી મહત્વની વસ્તઓુની વર્રાસ તનરુત્સાહી થાય, માંદીમાાં લોકોની આવક વધે અને  
ફુગાવામાાં ધટે વગેરે ઉદેશો પે્રરરિ કરનીિી અર્નાવવામાાં આવે છે આમ કરનીતિના  ઉદેશો તસદ્ કરવામાાં અમકુ 
અંશે પ્રત્યક્ષ વેરા અને અમકુ અંશે ર્રોક્ષ વેરા ઉર્યોગી થાય છે. આથી બાંને પ્રકારના વેરાનો યોગ્ય રીિે 
સમન્વય કરવો જરૂરી બને છે. ટુકમાાં બને્ન કર દેશ માટે મહત્વપણૂપ છે. કારણકે બને્ન પ્રકારના કરવેરા એકાંદરે  
અથપિાંત્ર સાથે જોડાયેલા છે.  
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