GST
TAX:- ਸਯਕਾਯ ਨੂੰ ਸਭੁੱ ਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਯਨ ਰਈ ੈਸੇ ਦੀ ਰ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ਵਕ ਸਯਕਾਯ ਨੇ
ਰ ਕਾਂ ਕਰ ਿਸਰਨਾ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਈ ਸਯਕਾਯ ਦਆਯਾ ਹਯ ਿੁੱ ਡੀ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡੀ ਅਤੇ ਛਟੀ-ਛਟੀ ਿਸਤ ਨੂੰ
ਫਣਾਉਣ ਿਾਰੇ ਕਾਯਖਾਨੇ ‘ਤੇ Tax ਰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਿੀ ਿਾਯੀ ਜਾਂ businessman ੈਦਾ
ਕੀਤੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਕਯਕੇ ਜਦੋਂ ਸਯਕਾਯ ਨੂੰ ਕਈ ਯਕਭ ਅਦਾ ਕਯਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯਕਭ ਨੂੰ ਿਾਯੀ ਨੇ ਆਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਯਾ ਕਯਨਾ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਯਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਜਾਯ ਵਿਚ
ਕਈ ਿੀ ਿਸਤ ਖਯੀਦਣ ਿੇਰੇ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਰੈ ਣ ਿੇਰੇ ਅਸਰ ਭੁੱ ਰ ਦੇ ਨਾਰ tax ਦੇ ਯ ਵਿੁੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ੈਸੇ ਦੇਣੇ
ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
Tax ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ:- tax ਕਈ ਰਕਾਯ ਦੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ:1. VAT
2. CESS
3. GST etc.
GST:- ਦਨੀਆ ਦੇ ਫਹਤ ਸਾਯੇ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੁੱ ਚ GST ਬਾਿ ਵਕ Goods and service tax ਿਸਵਰਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ ਵਕ ਜਰਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਯਤ ਵਿੁੱ ਚ ਿੀ ਰਾਗ ਕਯ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ। ਇਸ tax ਦੇ ਅਰੁੱਗ-ਅਰੁੱਗ
ੜਾਅ ਹਨ। ਇਹ tax ਸਭਾਨ ਦੀ ਕੈਟਗਯੀ ਦੇ ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ ਸਯਕਾਯ ਦੇ ਵਨਮਭ ਅਨਸਾਯ ਰਗਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਘਯੇਰ ਸਭਾਨ, ਭਸਾਰੇ , ਚਾਹੁੱ ਤੀ, ਵਭਠਾਈ ਆਵਦ ਤੇ 5% tax ਰੁੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ
tax ਸਯਕਾਯ ਦਆਯਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਿਧਾਇਆ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਧਆਨ ਯੁੱ ਖਣ ਿਾਰੀ ਗੁੱ ਰ
ਇਕ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ GST tax ਦੀਆਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਹਯ ਿੀ ਹਨ।
GST ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ:- ਇਸ ਦੀ ਦ ਵਕਸਭਾਂ ਹਨ।
a. SGST:- SGST ਦਾ ਬਾਿ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਦਾ Tax ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
b. CGST:- CGST ਦਾ ਬਾਿ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਦਾ Tax ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਅਸਰ ਵਿੁੱ ਚ GST Tax ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕਤਯ ਹ ੈਸੇ ਨੂੰ ਦ ਬਾਗਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਿੂੰ ਡ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੁੱ ਕ
ਵਹੁੱ ਸਾ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਨੂੰ ਦੇ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਜਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਨੂੰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਤੇ ਸਯਕਾਯ ਦਆਯਾ GST Tax ਿਸਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ GST ਰਾਗ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਦਜੇ tax ਵਜਿੇਂ VAT, Cess ਤੇ surcharge ਆਵਦ ਦੀ value ਖਤਭ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜਨਾਂ ਿਸਤਆਂ
ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਜੇ Tax ਰਾਗ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ:- ਵਡਜਰ ਅਤੇ petrol ਤੇ ਅਜੇ ਤੁੱ ਕ ਬਾਯਤ ਵਿੁੱ ਚ GST ਨਹੀਂ ਤੇ VAT ਰਗਾਇਆ ਹੇ ਜ
ਵਕ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਦਆਯਾ ਿੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਯਕੇ ੈਟਯਰ ਤੇ ਵਡਜਰ
ਦਾ ਯੇਟ ਯੇ ਬਾਯਤ ਵਿੁੱ ਚ ਅਰੁੱਗ-ਅਰੁੱਗ ਹੈ। ਜੇਕਯ ਇੂੰ ਨਾ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਯੇ ਵਿੁੱ ਚ ਰੈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਿੇ
ਤਾਂ ੈਟਯਰ ਤੇ ਵਡਜਰ ਦਾ ਯੇਟ ਕਾਪੀ ਘੁੱ ਟ ਿੀ ਹਿੇਗਾ ਤੇ ਸਬ ਥਾਂ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਭਾਨ ਿੀ ਹਿੇਗਾ।
GST Slabs:- ਬਾਯਤ ਵਿੁੱ ਚ GST Slabs ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਘੁੱ ਟਦੀ ਿੁੱ ਧਦੀ ਯਵਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। GST ਦੀਆਂ slabs
ਹੇਠ ਵਰਖੀਆਂ ਹਨ।
1. 5%:- ਘਯੇਰ ਸਭਰ ਭਸਾਰੇ , ਚਾਹੁੱ ਤੀ, ਵਭਠਾਈ ਆਵਦ ਤੇ 5% tax ਰਗਦਾ ਹੈ।
2. 12%:- ਦਜੀ slab ਵਿੁੱ ਚ ਕੂੰ ਵਊਟਯ ਨਾਰ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧਤ ਸਭਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਸ ਤੇ 12% tax
ਰਗਦਾ ਹੈ।
3. 18%:- ਤੀਜੇ ੜਾਅ ਵਿੁੱ ਚ tooth ੇਸਟ ਿਾਰਾ ਦਾ ਤੇਰ ਅਤੇ ਸਾਫਣ ਆਵਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
4. 28%:- ਚਥੇ ੜਾਅ ਵਿੁੱ ਚ ਰਗਜਯੀ ਸਭਾਨ ਵਜਿੇਂ ਕਾਯਾ, .ਸੀ, ਪਵਯੁੱ ਜ ਆਵਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਵਜਨਹਾਂ ਤੇ 28% tax ਰਗਦਾ ਹੈ।

Pass the journal entries:1.
2.
3.
4.
5.
6.

Purchase 10 computer @10000 and IGST 18% from ram.
Purchase 5 keyboard @150 and IGST 18% from komal.
Purchase 5 motherboard kit @8500 and IGST 18% from aman.
Sale 5 computer @12000 and IGST 18% to raj.
Sale 3 motherboard kit @10000 and IGST 18% to rajni.
Sale 3 keyboard @200 and IGST 18% to rimpi.
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7. Purchase 5 LED @7000 trade discount 5% and discount 5% and IGST 18%
from sham.
8. Purchase VGA cable 250 and trade discount 10% and discount 7% and
IGST from sarb.

GST Entries with GST rate 18%:1. Purchased goods from ABC Company Rs.10000 with intrastate GST rate
18%.
2. Sold goods to XYZ Company Rs.150000 and 18% GST.
3. Machinery purchased Rs.10000 & GST rate 18%.
4. Purchase of goods Rs.120000 & GST 18%.
5. Purchase of the furniture Rs.10000.
6. A local sale of Rs.150000.
7. Sale of goods Rs.40000.

Entries with GST 20%:1.
2.
3.
4.
5.

Purchase goods of Rs.20000.
Purchase goods Rs.300000.
Purchase furniture for Rs.24000.
Paid funds Rs.10000.
Sale goods for 20000.

Entries with GST 28%:1. Sold 90 lit. of Pepsi to gita Ltd. For Rs.50 lit. on 4 th July.
2. Sold 15 Pieces of CCTV Camera to Vibhu Ltd. For Rs.1600 each on 6 th
July.
3. Purchase 10 Printer from Vikas Ltd. Company @10000 each on 9 July 2017.
4. Sales 10 Printers to sandeep Ltd. Company @15000 each on 12 July 2017.
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