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GST ની ભારત પર આર્થિક અસરો 

 પ્રસ્તાવના :- 
 આઝાદી બાદ દેશના સૌથી મોટા કર સધુારાના રુપમાાં જોવાઇ રહલેો ગડુ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) 
લાગ ુથઇ રહ્યો છે. એ લાગ ુથયા બાદ સામાન્ય માણસને અનેક પ્રકારના ટેક્સ આપવામાાંથી રાહત મળશે. GST 1 
લી એર્પ્રલ 2016 થી અમલ કરવાની પ્રર્તબધ્ધતા તથા કરવેરાનાાં અસાંખ્ય ઝગડા તરફ દોરી જતી કાંપનીક્ષેતે્ર 
માટેની કર માફી અને કન્સેશનની દરખાસ્તો તબક્કાવાર દુર કરવાનો ર્નણણય પાછળનો ઉદેશ એક પારદશી અને 
વધ ુતકણસ ાંગત કરવેરાના માળખાને અમલમાાં મકુવાનો છે. જી.એસ.ટી. માાં ટેક્સ રેટ્સને પાાંચ ભાગમાાં જેમ કે 0%, 
5%, 12%, 18%, અને 28% માાં ર્વભાજીત કરવામાાં આવ્યો છે. 
 

 GST ના અમલનો ઇર્તહાસ :- 
વર્ણ 2000 માાં જી.એસ.ટી.ના અમલ માટેની કાયણવાહહ શરુ કરવામાાં આવી હતી, અને અમલ માટે 17 વર્ણ લાગી 
ગયા. 
 વર્ણ 2000 માાં અટલબબહારી વાજપેયીની સરકારનાાં શાસન દરમ્યાન જી.એસ.ટી. પર ચચાણની શરુઆત થઇ 

હતી સરકારે અસીમ દાસગપુ્તાનાાં નેતતુ્વમાાં એક સમીતી રચી હતી. 
 વર્ણ 2006-07 માાં બજેટ ભાર્ણમાાં પહલેી વખત નાણામાંત્રીએ જી.એસ.ટી. રજુ કરવાનાાં પ્રસ્તાવનો ઉલ્લેખ 

કયો હતો. તેમજ 2007 માાં રાજ્યનાાં નાણામાંત્રીની સમીતીએ જી.એસ.ટી.નાાં રોડ મેપ માટે કામગીરી શરુ કરી 
હતી. જોઇન્ટ વહકિંગ ગ્રપેુ 19 નવેમ્બર 2007માાં માંત્રીઓની સમીર્તએ પોતાનો હરપોટણ  સોપ્યો હતો. 

 વર્ણ 2010-11 માાં તત્કાબલન નાણામાંત્રી પી.બચદ્મમ્બરમે પોતાના સાંબોધનમાાં જાહરેાત કરી હતી કે જી.એસ.ટી. 
એર્પ્રલ 2011 થી સમીર્ત બનશે, અને 22 માચણ 2011 નાાં હદવસે લોકસભામાાં 115 મુાં બાંધારણીય સધુારા બબલ 
રજુ કરાયુાં, તેમા કેટ્લીક ર્વશર્ ચીજો ર્સવાય બાકીની ચીજો ઉપર જી.એસ.ટી. લાગ ુકરવાની જોગવાઈ હતી. 

 વર્ણ 2013-14 ઓગસ્ટમાાં સ્ટેનન્ડિંગ કર્મટીએ જી.એસ.ટી. પર પોતાના હરપોટણ  રજુ કયો. નવેમ્બરમાાં આર્થિક 
બાબતોની સમીર્તએ જી.એસ.ટી.માાં પેટ્રોબલયમ પદાથણને સામેલ કરવાનો પ્રસ્તાવ રદ કયો અને 18 હડસેમ્બર 
2014 નાાં હદવસે નાણામાંત્રી અરુણ જેટલીએ 122 મુાં બાંધરણીય સધુારા બબલ લોકસભામાાં રજુ કયુણ હત ુાં. 

 વર્ણ 2016-17 માાં ઓગસ્ટની તીજીએ રાજ્યસભામાાં બબલ રજુ કરાયુાં જ્યા તે પસાર થયુાં, તેમજ આજ માહહને 
જ આસામમાાં  જી.એસ.ટી. પસાર કરનારુ પહલે ુરાજ્ય બન્ય.ુ માચણ – એર્પ્રલ 2017 માાં લોકસભાએ જી.એસ.ટી. 
સાથે જોડાયલા ચાર બબલોને માંજુરી આપી દીધી, જી.એસ.ટી. કાઉન્ન્સલની બેઠકમાાં ટેક્સનાાં દર 5%, 12%, 
18%, અને 28% રખાયા હતા, 20 જુને નાણામાંત્રી અરુનજેટલીએ જાહરેાત કરી કે આઝાદીની રાત્રીની જેમ જ 
30 જુનની રાતે્ર જી.એસ.ટી. નો અમલ શરુ કરાશે. 
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 આર્થિક ર્િકાસ પર અસર :- 
(A)  GDP :-  જી.એસ.ટી. થી સરેરાસ ઘરેલ ુઉત્પાદન (GDP)નુાં કદ વધશે. હાલમાાં દેશનો જી.ડી.પી 7.1 % છે. 
જી.એસ.ટી.ના અમલ બાદ લાાંબાગાળે જી.ડી.પી 8 % થી પણ ઉચે જાય એવી આશા છે. નેશનલ કાઉન્ન્સલ 
ઓફ એપ્લાઇડ હરસચણના એક હરપોટણ  મજુબ જી.એસ.ટી. લાગ ુથતા દેશમાાં 1 થી 1.75 ટકાનો વધારો થઇ શકે 
છે. 
(B)  ર્િકાસ દર :- છેલ્લા ત્રણ વર્ણથી ભારત સૌથી ઝડપથી આગળ વધતુાં અથણતાંત્ર છે. ભારત માટે 7 થી 8 
ટકા નો આર્થિક વ્રધુ્ધ્ધદર હાસલ કરવો પણુણત: શક્ય છે. જો દુર્નયાના દેશોમાાં સારી વધુ્ધ્ધ થાય તો આપણે 
પણ વધ ુઝડપથી આગળ વધી શકીએ છીએ. આશા છે કે દેશનો ર્વકાસ દર 10 ટકા સધુી પહોચી શકે છે. 
(C)રોજગારી :- જી.એસ.ટી થી દેશમાાં મોટા પાયે નવા રોજગાર પેદા થશે એમ મનાય છે કે લગભગ 1 લાખ 
નોકરીઓ તો તત્કાળ પેદા થશે. તેમા ટેક્સ, એકાઉનન્ટિંગ અને ડેટા એનાબલર્સસના કે્ષત્રમાાં યોગ્યતા રાખતા 
લોકોની માાંગ વધ ુહશે. નોકરીઓમાાં 10 થી 13 ટકા સધુીનો વધારો થવાની સાંભાવના છે. 
 

 િેપારીઓ અને ગ્રાહકો પર અસર :-  
 જી.એસ.ટીનો અમલ થાય એ બાદ વ્યાપારીઓ માટે સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે તમને દેશભરમાાં એક 
સરખો ટેક્સ ભરવો પડશે. હાલમાાં એક રાજ્યથી બીજા રાજ્યમાાં વેપાર કરનારા વેપારીઓએ કેટલાય પ્રકારના 
ટેક્સ આપવા પડે છે. જી.એસ.ટીનો સૌથી મોટો ફાયદો ઉપભોક્તાઓને થશે, જી.એસ.ટીનો અમલ થાય એ બાદ 
સર્વિસ કાંઇક સસ્તી અને વધ ુસરુ્વધાજનક થશે. 
 

 કરિેરા પધ્ધર્ત ( ટેક્સ ર્સસ્ટમ ) :-  
 જી.એસ.ટીનો અમલ થાય એ બાદ અપ્રત્યક્ષ કરોની સૌથી જહટલ કર પ્રણાલી દુર્નયાની સૌથી સરળ કર 
પ્રણાલી બની જશે. એ સાથે જ ભારત દુર્નયાનુાં સૌથી ઝડપથી વધુ્ધ્ધ કરનારુ અથણતાંત્ર બની જશે. આ ઉપરાાંત 
આવકવેરા ર્વભાગને એટલો મજબતુ બનાવશે કે ટેક્સ ચોરી કરવી મશુ્કેલ બનશે, તેનાથી કર વસલુ કરતા સમયે 
કર અર્ધકારીઓ દ્વારા હરેાફેરી કરવાની સભાંવના પણ ઓછી થઇ જશે, એક વ્યન્ક્ત કે સાંસ્થા પર કેટલીય વખત 
ટેક્સ ભરવાની જરુર રહશેે જ નહી, ફક્ત આ ટેક્સથી બધા જ ટેક્સ વસલુ થઇ જશે. 
જી.એસ.ટીમાાં ટેક્સ રેટસને પાાંચ ર્વભાગમાાં ર્વભાજીત કરેલ છે. 
 

(1) 0 % માાં સમાિેશ ચીજિસ્તઓુ  
 - દુધ, અનાજ, ચોખા, લોટ, ફ્ળફળાહદ, શાકભાજી, ચા, કોફી, ખાાંડ, રાયડાન ુતેલ, તાજુ માાંસ, રેશમ અને બટુ. 
 - ર્સિંધરુ, બબિંદી, સ્ટેમ્પ, જ્યહુડર્શયલ પેપર, ર્પ્રન્ટેડ બકુ, ન્યઝુપેપર, બાંગડી, હને્ડલમુ, ભારતીય મીઠાઇઓ. 
 - રેલવે સ્લીપર હટકીટ, મેટ્રો હટકીટ અને ર્સઝનલ પાસ, રુર્પયા 1000 થી નીચે ચાર્જ લેતી હોટલો અને લોજ.  
(2) 5 % માાં સમાિેશ ચીજિસ્તઓુ 
  - ફામાણ, માછલી, પેકેટ ફુડ, ક્રીમ, સ્કીમ્ડ ર્મલ્ક પાવડર, પનીર, ફ્રોઝન વેજજટેબલ, ર્પઝા બ્રેડ, સાબદુાના 
  - કોટન અને નેચરલ ફાઇબર 
  - રુર્પયા 500 સધુીના પગરખા 
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  - કોલસો, સ્ટેન્ટ, કેરોસીન  
(3) 12 %  માાં સમાિેશ ચીજિસ્તઓુ 
  - આયવેુહદક હોર્મયોપથી દવાઓ, ક્રુડ જ્યસુ, માસ, માખણ, ચીઝ, એનીમલ ફેટ, સોસેજ અને નમકીન. 
  - માનવ સજર્જત ફાઇબર અને યાનણ, રુર્પયા 1000થી ઉપરના રેહડમેડ ગામેન્ટ્સ  
  - ટુથપાવડર, અગરબતી, ક્લહરિંગ બકુ, ર્પક્ચબુણક, છ્ત્ત્રી, સીવવાનો સાંચો, સેલ ફોન, 
  - રુર્પયા 1000 થી 2500 ચાર્જ કરતી હોટલ, બબઝનેસ ક્લાસ એર હટહકટ. 
(4) 18 %  માાં સમાિેશ ચીજિસ્તઓુ 
  - સાબ,ુ હરેઓઇલ, શેમ્પ,ુ ટુથપેસ્ટ, તમામ એફએમસીજી સામગ્રી, ર્મનરલ વોટર, હટસ્ય,ુ કવર, નોટ્બકુ, સ્ટીલ 

પ્રોડક્સ, કેમેરા, સ્પીકસણ, મોનીટર. 
  - એલપીજી સ્ટવ, ઇલેક્ટ્રોર્નક રમકડા, પેસ્ટ્રી, બબસ્કીટ, કેક, પાસ્તા, આઇસ્ક્રીમ, સોપ્સ, રુર્પયા 500 થી વધ ુ

હકિંમતના પગરખા, બ્રાન્ડેડ ગારમેન્ટસ, બલકર લાઇસન્સ ધરાવતી એસી રેસ્ટોરા. 
(5) 28 %  માાં સમાિેશ ચીજિસ્તઓુ 
  - ટીવી, એસી, ફ્રીઝ, વોર્શિંગ મશીન, માઇક્રોવેવ ઓવન, ર્સમેન્ટ, પરફયુમુ, રીવોલ્વર, ર્પસ્તોલ. 
  - ચોકલેટ, ચુાંઇગમ, વેફર, સોફ્ટહિક, અરેટેડ બેવરેજજસ, તમાકુ, પાનમસાલા (28 % + સેસ). 
  - નાની પેટ્રોલ કાર(28 % +1 % સેસ), નાની હડઝલ કાર(28 % +5 % સેસ), ર્સગારેટ (28 %  +5 % સેસ), 

લક્ઝરી કાર (28 % +15 % સેસ), રેસ ક્લબ, ગેમ્બબલિંગ, પાંચતાર હોટલ. 
 

 જી.એસ.ટી ની અન્ય અસરો :- 
-  બેનન્કિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ અને હરયલ એસ્ટેટ, મ્યચુ્યઅુલ ફન્ડ્સ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ પરના દર 18 ટકા થઇ જશે. 
- ટમણ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન્સ, યબુલપ અને ભર્વષ્ય ર્નધી આ ત્રણ પર 15 ટકાની જગ્યાએ 18 ટકા જીએસટી 

આપવો પડશે. 
- જી.એસ.ટીનો અમલ થાય બાદ કે્રહડટ બબલ અને બેનન્કિંગ ટ્રાન્ઝેકશન પર લાગનારા સર્વિસ ટેક્સ પણ મોઘા 

થશે. હાલમાાં 15 ટકાના દરે સર્વિસ ટેક્સ લાગવામાાં આવે છે તે વધીને 18 ટકા જીએસટી આપવો પડશે. 
મોબાઇલ બબલનુાં પેમેન્ટ મોધ ુથશે. જે 15 ટકાની જગ્યાએ 18 ટકા જીએસટી આપવો પડશે. 

- રેલ પ્રવાસીઓને એસી અને ફસ્ટણ  ક્લાસ પર ટેક્સ 4.5 ટકાથી વધીને 5 ટકા કરી દેવામાાં આવ્યો છે. 
 

 ઉપસાંહાર :- 
જી.એસ.ટી કરવેરાનાાં કે્ષતે્ર એક સીમાબચહનરુપ સધુારાનુાં પગલુાં છે, જે વ્યાપાર-ઉધોગ માટે મૈત્રીપણુણ 

ગણવાય છે. જી.એસ.ટી હઠેળ કેન્ર તથા રાજ્યોની સપાટીએ હાલમાાં લેવાતા શે્રણીબધ્ધ પરોક્ષ વેરાને આવરી 
લેવાશે. આમા જકાત, સેવા કર, વેટ, એન્ટ્રી ટેક્ષ, વૈભવી અને મનોરાંજન વેરા અને ઉપકર તથા ગડુ્ઝ અને 
સર્વિસીસ સાથે સાંબાંર્ધત કરવેરાના કાયદાના વધ ુસારા પાલનમાાં મદદરુપ થશે અને કરવેરાનાાં આધાર બેઝને 
ર્વસ્તારશે. અનેકર્વધ કરવેરાને કારણે જે છટ્કબારીઓ ઉભી થાય છે અને બાંધ કરવામાાં જી.એસ.ટીનાાં અમલન ે
પહરણામે કુલ ઘરેલ ુપેદાશ જી.ડી.પીમાાં 1 થી 2 ટકાની વધુ્ધ્ધ થશે. આ ઉપરાત જી.એસ.ટીના તમામ પગલાાંનો 
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ઉદેશ ર્વલાંબકારી કયણપધ્ધર્ત સધુારવાનો, ર્વલાંભ ઘટાડવાનો, કરવેરાના અમલને સધુારવાનો અને ર્વવાદોના 
ઝડપી ઉકેલમાાં સહાયક બનાવવાનો છે. 
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