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GST ની ભારત ર આર્થિક અસરો
 પ્રસ્તાલના :આઝાદી ફાદ દે ળના વૌથી ભોટા કય સુધાયાના રુભાાં જોલાઇ યશેરો ગુડ્વ એન્ડ વર્લિવ ટે ક્વ (GST)
રાગુ થઇ યહ્યો છે . એ રાગુ થમા ફાદ વાભાન્મ ભાણવને અનેક પ્રકાયના ટે ક્વ આલાભાાંથી યાશત ભળે. GST 1
રી એર્પ્રર 2016 થી અભર કયલાની પ્રર્તફધ્ધતા તથા કયલેયાનાાં અવાંખ્મ ઝગડા તયપ દોયી જતી કાંનીક્ષેત્રે
ભાટેની કય ભાપી અને કન્વેળનની દયખાસ્તો તફક્કાલાય દુય કયલાનો ર્નણણમ ાછનો ઉદે ળ એક ાયદળી અને
લધુ તકણ વગ
ાં ત કયલેયાના ભાખાને અભરભાાં મુકલાનો છે . જી.એવ.ટી. ભાાં ટે ક્વ યે ટ્વને ાાંચ બાગભાાં જેભ કે 0%,
5%, 12%, 18%, અને 28% ભાાં ર્લબાજીત કયલાભાાં આવ્મો છે .
 GST ના અભરનો ઇર્તશાવ :લણ 2000 ભાાં જી.એવ.ટી.ના અભર ભાટેની કામણલાહશ ળરુ કયલાભાાં આલી શતી, અને અભર ભાટે 17 લણ રાગી
ગમા.
 લણ 2000 ભાાં અટરબફશાયી લાજેમીની વયકાયનાાં ળાવન દયમ્માન જી.એવ.ટી. ય ચચાણ ની ળરુઆત થઇ
શતી વયકાયે અવીભ દાવગુપ્તાનાાં નેતત્ુ લભાાં એક વભીતી યચી શતી.
 લણ 2006-07 ભાાં ફજેટ બાણભાાં શેરી લખત નાણાભાંત્રીએ જી.એવ.ટી. યજુ કયલાનાાં પ્રસ્તાલનો ઉલ્રેખ
કમો શતો. તેભજ 2007 ભાાં યાજ્મનાાં નાણાભાંત્રીની વભીતીએ જી.એવ.ટી.નાાં યોડ ભે ભાટે કાભગીયી ળરુ કયી
શતી. જોઇન્ટ લહકિંગ ગ્રુે 19 નલેમ્ફય 2007ભાાં ભાંત્રીઓની વભીર્તએ ોતાનો હયોટણ વોપ્મો શતો.
 લણ 2010-11 ભાાં તત્કાબરન નાણાભાંત્રી ી.બચદ્મમ્ફયભે ોતાના વાંફોધનભાાં જાશેયાત કયી શતી કે જી.એવ.ટી.
એર્પ્રર 2011 થી વભીર્ત ફનળે, અને 22 ભાચણ 2011 નાાં હદલવે રોકવબાભાાં 115 મુ ાં ફાંધાયણીમ સુધાયા બફર
યજુ કયાયુ,ાં તેભા કેટ્રીક ર્લળ ચીજો ર્વલામ ફાકીની ચીજો ઉય જી.એવ.ટી. રાગુ કયલાની જોગલાઈ શતી.
 લણ 2013-14 ઓગસ્ટભાાં સ્ટેનન્ડિંગ કર્ભટીએ જી.એવ.ટી. ય ોતાના હયોટણ યજુ કમો. નલેમ્ફયભાાં આર્થિક
ફાફતોની વભીર્તએ જી.એવ.ટી.ભાાં ેટ્રોબરમભ દાથણને વાભેર કયલાનો પ્રસ્તાલ યદ કમો અને 18 હડવેમ્ફય
2014 નાાં હદલવે નાણાભાંત્રી અરુણ જેટરીએ 122 મુ ાં ફાંધયણીમ સુધાયા બફર રોકવબાભાાં યજુ કયુણ શત.ુ ાં
 લણ 2016-17 ભાાં ઓગસ્ટની તીજીએ યાજ્મવબાભાાં બફર યજુ કયાયુ ાં જ્મા તે વાય થયુ,ાં તેભજ આજ ભાહશને
જ આવાભભાાં જી.એવ.ટી. વાય કયનારુ શેલ ુ યાજ્મ ફન્યુ. ભાચણ – એર્પ્રર 2017 ભાાં રોકવબાએ જી.એવ.ટી.
વાથે જોડામરા ચાય બફરોને ભાંજુયી આી દીધી, જી.એવ.ટી. કાઉન્ન્વરની ફેઠકભાાં ટે ક્વનાાં દય 5%, 12%,
18%, અને 28% યખામા શતા, 20 જુને નાણાભાંત્રી અરુનજેટરીએ જાશેયાત કયી કે આઝાદીની યાત્રીની જેભ જ
30 જુનની યાત્રે જી.એવ.ટી. નો અભર ળરુ કયાળે.
1|Page

KCG-Portal of Journals

 આર્થિક ર્િકાસ ર અસર :(A) GDP :- જી.એવ.ટી. થી વયે યાવ ઘયે લ ુ ઉત્ાદન (GDP)નુ ાં કદ લધળે. શારભાાં દે ળનો જી.ડી.ી 7.1 % છે .
જી.એવ.ટી.ના અભર ફાદ રાાંફાગાે જી.ડી.ી 8 % થી ણ ઉચે જામ એલી આળા છે . નેળનર કાઉન્ન્વર
ઓપ એપ્રાઇડ હયવચણના એક હયોટણ મુજફ જી.એવ.ટી. રાગુ થતા દે ળભાાં 1 થી 1.75 ટકાનો લધાયો થઇ ળકે
છે .
(B) ર્િકાસ દર :- છે લ્રા ત્રણ લણથી બાયત વૌથી ઝડથી આગ લધતુ ાં અથણતત્ર
ાં છે . બાયત ભાટે 7 થી 8
ટકા નો આર્થિક વ્રુધ્ધ્ધદય શાવર કયલો ુણણત: ળક્ય છે . જો દુર્નમાના દે ળોભાાં વાયી વુધ્ધ્ધ થામ તો આણે
ણ લધુ ઝડથી આગ લધી ળકીએ છીએ. આળા છે કે દે ળનો ર્લકાવ દય 10 ટકા સુધી શોચી ળકે છે .
(C)રોજગારી :- જી.એવ.ટી થી દે ળભાાં ભોટા ામે નલા યોજગાય ેદા થળે એભ ભનામ છે કે રગબગ 1 રાખ
નોકયીઓ તો તત્કા ેદા થળે. તેભા ટે ક્વ, એકાઉનન્ટિંગ અને ડેટા એનાબરર્વવના ક્ષેત્રભાાં મોગ્મતા યાખતા
રોકોની ભાાંગ લધુ શળે. નોકયીઓભાાં 10 થી 13 ટકા સુધીનો લધાયો થલાની વાંબાલના છે .
 િેારીઓ અને ગ્રાહકો ર અસર :જી.એવ.ટીનો અભર થામ એ ફાદ વ્માાયીઓ ભાટે વૌથી ભોટો પામદો એ થળે કે તભને દે ળબયભાાં એક
વયખો ટેક્વ બયલો ડળે. શારભાાં એક યાજ્મથી ફીજા યાજ્મભાાં લેાય કયનાયા લેાયીઓએ કેટરામ પ્રકાયના
ટેક્વ આલા ડે છે . જી.એવ.ટીનો વૌથી ભોટો પામદો ઉબોક્તાઓને થળે, જી.એવ.ટીનો અભર થામ એ ફાદ
વર્લિવ કાંઇક વસ્તી અને લધુ સુર્લધાજનક થળે.
 કરિેરા ધ્ધર્ત ( ટે ક્સ ર્સસ્ટમ ) :જી.એવ.ટીનો અભર થામ એ ફાદ અપ્રત્મક્ષ કયોની વૌથી જહટર કય પ્રણારી દુર્નમાની વૌથી વય કય
પ્રણારી ફની જળે. એ વાથે જ બાયત દુર્નમાનુ ાં વૌથી ઝડથી વુધ્ધ્ધ કયનારુ અથણતત્ર
ાં ફની જળે. આ ઉયાાંત
આલકલેયા ર્લબાગને એટરો ભજબુત ફનાલળે કે ટે ક્વ ચોયી કયલી મુશ્કેર ફનળે, તેનાથી કય લસુર કયતા વભમે
કય અર્ધકાયીઓ દ્વાયા શેયાપેયી કયલાની વબાંલના ણ ઓછી થઇ જળે, એક વ્મન્ક્ત કે વાંસ્થા ય કે ટરીમ લખત
ટેક્વ બયલાની જરુય યશેળે જ નશી, પક્ત આ ટે ક્વથી ફધા જ ટે ક્વ લસુર થઇ જળે.
જી.એવ.ટીભાાં ટેક્વ યે ટવને ાાંચ ર્લબાગભાાં ર્લબાજીત કયે ર છે .
ુ
(1) 0 % માાં સમાિેશ ચીજિસ્તઓ
- દુધ, અનાજ, ચોખા, રોટ, ફ્પાહદ, ળાકબાજી, ચા, કોપી, ખાાંડ, યામડાનુ તેર, તાજુ ભાાંવ, યે ળભ અને બુટ.
- ર્વિંધયુ , બફિંદી, સ્ટે મ્, જ્યુહડર્ળમર ેય, ર્પ્રન્ટે ડ બુક, ન્યુઝેય, ફાંગડી, શેન્ડલુભ, બાયતીમ ભીઠાઇઓ.
- યે રલે સ્રીય હટકીટ, ભેટ્રો હટકીટ અને ર્વઝનર ાવ, રુર્મા 1000 થી નીચે ચાર્જ રેતી શોટરો અને રોજ.
ુ
(2) 5 % માાં સમાિેશ ચીજિસ્તઓ
- પાભાણ, ભાછરી, ેકેટ ફુડ, ક્રીભ, સ્કીમ્ડ ર્ભલ્ક ાલડય, નીય, ફ્રોઝન લેજજટેફર, ર્ઝા બ્રેડ, વાબુદાના
- કોટન અને નેચયર પાઇફય
- રુર્મા 500 સુધીના ગયખા
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- કોરવો, સ્ટેન્ટ, કેયોવીન
ુ
(3) 12 % માાં સમાિેશ ચીજિસ્તઓ
- આયુલેહદક શોર્ભમોથી દલાઓ, ક્રુડ જ્યુવ, ભાવ, ભાખણ, ચીઝ, એનીભર પેટ, વોવેજ અને નભકીન.
- ભાનલ વજર્જત પાઇફય અને માનણ, રુર્મા 1000થી ઉયના યે હડભેડ ગાભેન્ટ્વ
- ટુથાલડય, અગયફતી, ક્રહયિંગ બુક, ર્ક્ચબુક
ણ , છ્ત્ત્રી, વીલલાનો વાંચો, વેર પોન,
- રુર્મા 1000 થી 2500 ચાર્જ કયતી શોટર, બફઝનેવ ક્રાવ એય હટહકટ.
ુ
(4) 18 % માાં સમાિેશ ચીજિસ્તઓ
- વાબુ, શેયઓઇર, ળેમ્ુ, ટુથેસ્ટ, તભાભ એપએભવીજી વાભગ્રી, ર્ભનયર લોટય, હટસ્યુ, કલય, નોટ્બુક, સ્ટીર
પ્રોડક્વ, કેભેયા, સ્ીકવણ, ભોનીટય.
- એરીજી સ્ટલ, ઇરેક્ટ્રોર્નક યભકડા, ેસ્ટ્રી, બફસ્કીટ, કેક, ાસ્તા, આઇસ્ક્રીભ, વોપ્વ, રુર્મા 500 થી લધુ
હકિંભતના ગયખા, બ્રાન્ડેડ ગાયભેન્ટવ, બરકય રાઇવન્વ ધયાલતી એવી યે સ્ટોયા.
ુ
(5) 28 % માાં સમાિેશ ચીજિસ્તઓ
- ટીલી, એવી, ફ્રીઝ, લોર્ળિંગ ભળીન, ભાઇક્રોલેલ ઓલન, ર્વભેન્ટ, યપરુભ, યીલોલ્લય, ર્સ્તોર.
- ચોકરેટ, ચુઇગભ,
ાં
લેપય, વોફ્ટહિક, અયે ટેડ ફેલયે જજવ, તભાકુ, ાનભવારા (28 % + વેવ).
- નાની ેટ્રોર કાય(28 % +1 % વેવ), નાની હડઝર કાય(28 % +5 % વેવ), ર્વગાયે ટ (28 % +5 % વેવ),
રક્ઝયી કાય (28 % +15 % વેવ), યે વ ક્રફ, ગેમ્ફબરિંગ, ાંચતાય શોટર.
 જી.એસ.ટી ની અન્ય અસરો :- ફેનન્કિંગ, ઇન્સ્મોયન્વ અને હયમર એસ્ટે ટ, મ્યુચ્યુઅર પન્ડ્વ ઇન્લેસ્ટ્ભેન્ટ યના દય 18 ટકા થઇ જળે.
- ટભણ ઇન્સ્મોયન્વ પ્રાન્વ, યુબર અને બર્લષ્મ ર્નધી આ ત્રણ ય 15 ટકાની જગ્માએ 18 ટકા જીએવટી
આલો ડળે.
- જી.એવ.ટીનો અભર થામ ફાદ ક્રેહડટ બફર અને ફેનન્કિંગ ટ્રાન્ઝેકળન ય રાગનાયા વર્લિવ ટે ક્વ ણ ભોઘા
થળે. શારભાાં 15 ટકાના દયે વર્લિવ ટે ક્વ રાગલાભાાં આલે છે તે લધીને 18 ટકા જીએવટી આલો ડળે.
ભોફાઇર બફરનુાં ેભેન્ટ ભોધુ થળે. જે 15 ટકાની જગ્માએ 18 ટકા જીએવટી આલો ડળે.
-

યે ર પ્રલાવીઓને એવી અને પસ્ટણ ક્રાવ ય ટે ક્વ 4.5 ટકાથી લધીને 5 ટકા કયી દે લાભાાં આવ્મો છે .

 ઉસાંહાર :જી.એવ.ટી કયલેયાનાાં ક્ષેત્રે એક વીભાબચશનરુ સુધાયાનુ ાં ગલુાં છે , જે વ્માાય-ઉધોગ ભાટે ભૈત્રીુણણ
ગણલામ છે . જી.એવ.ટી શેઠ કેન્ર તથા યાજ્મોની વાટીએ શારભાાં રેલાતા શ્રેણીફધ્ધ યોક્ષ લેયાને આલયી
રેલાળે. આભા જકાત, વેલા કય, લેટ, એન્ટ્રી ટે ક્ષ, લૈબલી અને ભનોયાં જન લેયા અને ઉકય તથા ગુડ્ઝ અને
વર્લિવીવ વાથે વાંફર્ાં ધત કયલેયાના કામદાના લધુ વાયા ારનભાાં ભદદરુ થળે અને કયલેયાનાાં આધાય ફેઝને
ર્લસ્તાયળે. અનેકર્લધ કયલેયાને કાયણે જે છટ્કફાયીઓ ઉબી થામ છે અને ફાંધ કયલાભાાં જી.એવ.ટીનાાં અભરને
હયણાભે કુર ઘયે લ ુ ેદાળ જી.ડી.ીભાાં 1 થી 2 ટકાની વુધ્ધ્ધ થળે. આ ઉયાત જી.એવ.ટીના તભાભ ગરાાંનો
3|Page

KCG-Portal of Journals

ઉદે ળ ર્લરાંફકાયી કમણધ્ધર્ત સુધાયલાનો, ર્લરાંબ ઘટાડલાનો, કયલેયાના અભરને સુધાયલાનો અને ર્લલાદોના
ઝડી ઉકેરભાાં વશામક ફનાલલાનો છે .
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