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लस्तू ल वेला कय प्रणारी 

जगात GST 

अथिळास्रीम वंसेप्रभाणे 'कय' म्शणजे वंऩततीच ेशस्तांतयण अथला वंऩततीच ेऩुनलािटऩ. फववलरेरा उतऩन्न 

कय (उऩबोग कय, शा वभाजात आर्थिक कल्माणकायी व्मलस्था प्रस्थावऩत कयण्मावाठी अवतो.  बायत 
वयकायच्मा आमकय वलबागाच्मा वंकेतस्थऱालयीर कौटटरीम अथिळास्रातीर उद्धृत उतार् मात 
म्शटल्माप्रभाणे- वयकाय ळकतीळारी ल  प्रबालळारी तेव्शाच फनत े जेव्शा वयकायी ततजोयी 
बयबक्कभ अवते. प्रतमष ल अप्रतमष अवे कयाच ेदोन भशततलाच ेप्रकाय ऩडतात. अप्रतमष कयांत 

उऩबोग कय म्शणजे वध्माचा VAT शा कय भशततलाचा. काशी देळांभध्मे VAT राच GST अवेशी 
म्शणतात. आऩल्माकड ेचारू अवरेल्मा वध्माच्मा VAT ची ऩुढची ऩामयी म्शणजे GST.   

Goods and Service Tax ची वुरुलात फ्रान्व भध्मे १९५४ भध्मे झारी. जगातीर वलिच वलकसवत , 

केलऱ शॉभकोंग शा देळ लगऱता, देळांनी ‘Sales Tax’ च्मा जागी Value Added Tax- मा वधुारयत 

कय प्रणारीचा स्लीकाय केरेरा टदवतो. कॅनडा, इंग्रंड, सवगंाऩूय, ऑस्रेसरमा अळा वलि देळांना 
VAT – तथा GST चा पामदा कय भशवुरात, ल कय गोऱा कयण्माच्मा कामिषभतेत लाढ शोण्मात 
टदवून मेतो.  

बायतावायख्मा  वलकवनळीर देळात वलाांत जास्त भशवूर सभऱलून देणाया अप्रतमष कय 
शा उऩबोग कय (consumption tax) आशे. २००५ भध्मे sales tax जाऊन VAT  आरा. आता 
तमाचीच ऩुढची वुधायणा म्शणजे  Goods and Service Tax- लस्त ूल वेला कय. GST शी कय प्रणारी, 
वयकायच ेभशवुर उतऩन्न लाढवलण्मावाठी नवून, शी उऩबोग कयाभधीर वुधायणेची ऩुढची ऩामयी 
आशे.  

जगात लस्तू ल वेला कय (GST) रोकवप्रम शोण्माभागे २ भशतलाचे घटक आशेत एक म्शणजे 
मुयोऩीम वंघ ल इतय देळातीर टदवून आरेरे माच े मळ, ल दवुये म्शणजे IMF ने माचा 
वलकवनळीर देळांवाठी केरेरा प्रचाय. 

एक उत्तभ कय प्रणारी म्हणजे काम? जजच्मा अभंरफजालणीत, गोऱा कयण्माच्मा ऩद्धतीत 
सुरबता ल ऩायदळशकता, जेणेकरून कय टाऱण्मास /चुकवलण्मास लाल सोडरेरा नाही. 
कयाचा दय न्मूनतभ, ल कयाचे जाऱे जास्तीत जास्त वलस्ततृ असाले.     
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देळात GST -कय सधुायणेची आलश्मकता 
देळातीर अप्रतमष कय- प्रलाव 

१. तत्कारीन वलक्री कय, ल कें द्रीम आफादकायी कय- कय बयणेनंतय ऩत उऩरब्ध शोत 
नवल्माने, ककंभती लाढणे. 

२. कें द्रीम आफादकायी – १९८६ भध्मे MODVAT- ज्माराच आता CENVAT अवे म्शणतात. 
३. सेला कय- १९९४ भध्मे ऩटशल्मांदा ’वेला’ मा अप्रतमष कयाखारी आणल्मा गेल्मा. 
४. VAT- एवप्रर २००५ भध्मे देळबयात VAT रागू केरा गेरा.  

वध्माच्मा कय व्मलस्थेभध्मे अनेक रटुी – उदाशयणाथि- दशेुयी कय (double taxation), वलवलध 
स्तयांलय कय भशवुर गऱती इतमादी अवल्माकायणाने, देळबय एकच वुटवुटीत अवा कय अवाला 
म्शणून GST ची अभंरफजालणी उऩमुक्त ठयते. 

१३ व्मा तनमोजन आमोगाने देळावाठी वुचवलरेरा GST शी कयप्रणारी एवप्रर २०१० भध्मे 
व्मलशायात आणालमाची शोती. शी कय प्रणारी स्स्लकायल्माने बायत देळ शा इतय अळा वलकसवत 
देळांच्मा यांगेत जाऊन फवेर, ज्मांची कय ऩद्धती वलाांत आधतुनक ल ऩायदळी आशे. देळात, मा 
कयाभुऱे, अनेक उद्मोगधदं्मांलय नव्माने कय फववलरा जाईर, ल मा कयाच्मा वुरबतेभुऱे आशे 
तमा व्मलस्थेतीर कय न बयण्माच ेप्रकाय कभी शोतीर. (कय प्रणारी जेलढी जास्त गुंतागुंतीची, 
तेलढी कय चकुलेर्गयीच ेयस्ते जास्त)    

 

बायतीम याज्मघटनेप्रभाणे काशी वलऴम कें द्राकडे, तय काशी याज्मांच्मा अखतमायीत मेतात. भशततलाच े
कें द्रीम अप्रतमष कय कें द्रीम वलक्रीकय, उतऩादन ळुल्क, वेला कय, आमात कय (कस्टभ) अवे आशेत, 

तय वलक्रीकय, प्रलेळकय, कयभणूक कय, ऐऴायाभ कय, (Luxury Tax) भुद्रांक ळुल्क शे याज्मांच े
भशततलाच े कय आशेत. मा प्रतमेक कयावाठी लेगलेगऱे कामदे आशेत. तनयतनयाळ्मा कय कामद्मांच्मा 
तयतुदींभध्मे वुवूरता नाशी. अनेकदा तमाभुऱे एकाच व्मलशायालय ळावनाची तनयतनयाऱी खाती 
अर्धकाय वांगतात व्माऩार्मांलय कय रादरे जातात. तवेच एखाद्मा व्मलशायाभध्मे ’लस्त’ू म्शणून 
कय रालामचा की ’वेला’ म्शणून कय रालामचा शा वंभ्रभ तनभािण झाल्माभुऱे ’दोन्शी’ कय बयाले 
रागत अवल्माची अनेक उदाशयणे आशेत.  
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एका व्माऩार्मारा एक वॉफ्टलेअय वलकत घ्मामच े शोत.े कोटेळनभध्मे वॉफ्टलेअयची ककंभत अर्धक 
भूल्मलर्धित कय (व्शॅट) 4% आणण वेला कय 10.30% अवे सरटशरे शोत.े व्माऩार्माचे म्शणणे शोत,े कोणता तयी 
एकच कय रागेर. वॉफ्टलेअय कंऩनी भार शटून फवरी की दोन्शी कय द्माले रागतीर, वभजलामचा प्रमतन 
केरा तवे्शा तमांनी वांर्गतर,ं "लुई लॉटं टू प्रे वेप; नतंय कटकटी नकोत आम्शारा.'1 – वकाऱ, गोवलदं म. 
ऩटलधिन. (याज्म वयकायच्मा जीएवटीवलऴमक चचािगटाच ेवदस्म) 
 

 

अळा घटना लक् वि कॉन्रॅक् टव ्, केटरयगं, लस्तू बाड्माने देण्माच ेव्मलशाय अळा अनेक उद्मोगांतून 
शोत अवतात. माचा ऩरयणाभ अतंतभ ग्राशकारा लस्त,ू वेला भशाग सभऱण्मात शोतो. बायतात 
स्लतंर व्मलवाम कयणार्मांची वंख्मा खऩू भोठी आशे. तमातीर अवंघटटत षेरातीर (Unorganized 

sector) उद्मोजक-व्माऩायी कय बयण्माच्मा बानगडीत ऩडत नाशीत. बायतातीर एकूण व्माऩायाच्मा 
३०% व्माऩाय कुठेशी कागदालय मेतच नाशी, अवा अदंाज आशे. तमाच े भुख्म कायण म्शणजे न 
वभजणाये आणण वलवलध स्तयांलयच ेतनयतनयाऱे कय कामदे.  

आज बायतावायख्मा वलकवनळीर देळांऩुढे आर्थिक प्रगतीवाठी जास्त भशवूर ल भशवूर गोऱा 
कयणायी वषभ मंरणा अवण्माची आलश्मकता आशे. अळा ऩरयस्स्थतीत उऩबोग कयाची जास्तीत 
जास्त भोठी व्माप्ती शा एक कामभच जोखभीचा भुद्दा याटशरा आशे. लस्तू ल वेला कय (GST) शा 
उऩबोग कयाचा एक उततभ नभुना भानरा जातो. केऱकय समभती अहलारात १०/१२ लऴाांऩूलीच 
GST आणाला, अळी सळपायव केरेरी आशे.  

GST च ेपामदे 

देळांतगित उतऩन्न (GDP) ल आंतययाष्ट्रीम व्माऩाय (International Trade) 

देळांतगित उतऩन्नात ०.९ त े १.७% लाढ शोऊन आर्थिक लदृ्धीरा चारना सभऱेर, ल एकरूऩ GST भऱेु 

तनमाितीत ३.२ ते ६.३% एलढी तेजी मेईर अवा अभ्मावकांचा अंदाज आशे. 

आजच्मा घडीरा, भशवूर गोऱा कयणायी मंरणा वुधायत अवता, तमातीर रटुी दयू कयण्माच्मा 
प्रमतनात याज्मांची आर्थिक स्लामततता गभलाली रागणाय नाशी माची काऱजी घेतरी ऩाटशजे.  

                                                           
1
 http://epaper.esakal.com/esakal/20091023/4720990965947589546.htm 
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लस्तू ल वेला कय (GST) म्शणजे आधीऩावूनच अवरेल्मा VAT भध्मे आणखी वुधायणा आशे. 

आदळिरयतमा, एकाच वयकायी ऩातऱीलय GST च ेअभंरफजालणी व्शामरा ऩाटशजे. ऩयंतु बायतातीर 
याजकीम (वदोऴ) यचना ल तमाभुऱे मेणार् मा याज्मांच्मा (न) जऩल्मा जाणार् मा आर्थिक 
स्लामतततेरा वलचायात घेता, GST च े शे दशेुयी रूऩ (Central -CGST + State- SGST) आऩण 
स्स्लकायरेरे टदवते. GST च्मा भवुद्मानुवाय याज्मातंगित ल आंतययाज्मीम व्मलशायांवाठी कयांच ेदय 
दोन ठेलण्मात मेतीर. याज्मांचा कय ७ टक्के तय कें द्राचा ५ टक्के म्शणजेच एकत्ररत १२ टक्के 
शोईर. ऩण भशायाष्ट्र याज्मात ७ टक्के तय वलि याज्मांत ७ टक्के अवेरच का? का तो कभी-जास्त 
अवेर? शावुद्धा एक प्रश्नच आशे. 

GST- कें द्र ल याज्मे – एकलाक्मता नाही 
NDA ल BJP ळासवत याज्मे शी ’sales tax शा याज्म वयकायवाठी अततळम भशततलाचा स्रोत 
अवल्माने, नव्मा GST प्रणारी अतंगित कें द्र वयकायने का फये तो कय गोऱा कयाला, आम्शी 
याज्मांनी का फये आभची आर्थिक स्लामततता घारलाली?’ अवा दृष्ट्टीकोन फाऱगून फवरी आशेत. 
नव्मा GST भुऱे याज्मांच े जे नुकवान शोणाय आशे, तमाची बयऩाई कें द्राकडून केरी जाईर, ऩयंतु 
तमाफद्दरशी याज्मांभध्मे वललादास्ऩद भुदे्द आशेत. एकूणच याज्मांना तमांची आर्थिक कुचफंणा करून 
तमांना भशाऩासरका ला ततवभ स्तयालय आणणायी कें द्राची GST ची कय प्रणारी आजसभतीरा 
स्लीकामि नाशी.  

भहायाष्ट्राचा VAT चा भदु्दा 
जकात शा कय जगातून वलिर यद्द झारेरा आशे. भशायाष्ट्रात तो यद्द कयाला अवा ळावन तनणिम 
अवून, प्रतमषात तो अस्स्ततलात आशे. भशायाष्ट्राप्रभाणे बायतातीर इतय याज्मातशी जकात कय 
शोता; ऩयंतु वलक्रीकय अथला भूल्मलर्धित कयालय अर्धबाय रालून तवेच याज्मप्रलेळकय रालून अथला 
अन्म भागािने वलि याज्मांनी गेल्मा काशी लऴाित जकात यद्द केरी आशे. गुजयात मा आऩल्मा 
ळजेायीर याज्माने नोव्शेंफय २००७ भध्मे व्शॅटचा दय लाढवलरा आणण जकात यद्द केरी. भशायाष्ट्राने 
जीएवटीभध्मे जकातीचा वभालेळ अवाला ल तमाची नुकवानबयऩाई कें द्राने द्माली, अळी आग्रशी 
भागणी कयामरा शली शोती. जकात जीएवटीभध्मे नवणे भशायाष्ट्रारा भशाग ऩडणाय आशे, कवे ते 
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ऩाशू. 
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इतय याज्मांनी जकात यद्द कयण्मावाठी वलक्रीकयाच े – VAT च ेदय लाढवलरे अथला याज्मप्रलेळ कय 
रालरे म्शणजेच तमा तमा याज्मांच्मा वलक्री कय, प्रलेळ कय माच्मा भशवरुाभध्मे जकात कयाची 
यक्कभ वभावलष्ट्ट आशे अवा अथि शोतो. तमाभुऱे तमांचा वलक्री कयाचा भशवूर भशायाष्ट्राच्मा 
तुरनेत जकातीएलढ्मा यकभेने जास्त शोत आशे. GST अभंरफजालणी केल्माभुऱे याज्मांच े जे 
नुकवान शोईर तमाची बयऩाई कें द्रळावन देणाय आशे. प्रलेळ ल वलक्रीकयाच ेदय इतय अनेक याज्मात 
भशायाष्ट्राऩेषा जास्त अवल्माने भशायाष्ट्राच्मा तरुनेत अळा याज्मांना GST आल्मालय जादा तोटा 
टदवेर ल तमांना तमाची बयऩाई कें द्रळावनाकडून सभऱेर. GST मा कयाचा दय वलि याज्मांभध्मे 
एकच याशणाय आशे ल तो याज्मांना वशज फदरता मेणाय नाशी. म्शणजे भशायाष्ट्रातीर खयेदीलय 

GST द्माला रागेर. तमाभुऱे भशायाष्ट्रात उद्मोग-व्माऩाय कयणे इतय याज्मांऩेषा भशाग शोईर.  

 

लीजटंचाई ल इतय ऩामाबूत वुवलधांचा अबाल माभुऱे भुऱातच भशायाष्ट्रातीर उद्मोग रस्त आशेत. 
तमात लयीरप्रभाणे बय ऩडल्माव उद्मोगधदें अन्म याज्मात जाण्माची ळक् मता आशे. जास्तीत 
जास्त कय देणाये याज्म अवूनशी भशायाष्ट्र याज्म, जकातीचा GST वभालेळ कयण्माचा आग्रश का धरू 
ळकत नाशी? ल GST भध्मे वुद्धा याज्मारा कभीत कभी नुकवान शोईर मावाठी काम प्रमतन कयाल े
रागतीर माचा मोग्म लेऱी ळशातनळा शोण्माची तनकड बावते. 
 

http://www.esakal.com/esakal/20110105/5606498829812876830.htm
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