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GST संबंधित कायदे बनवण्याचे राज्ांचे अधिकार
•

•

•

सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीच्या कल्याणासाठी "सहकारी संघराज्यर्वाद (Cooperative Federalism)" चे महत्त्व
पटर्वून दे णाऱ्या एका ननकालात असे म्हटले आहे की, र्वस्तू आनण सेर्वा करार्वर (जीएसटी) कायदे करण्यासाठी केंद्र
आनण राज्य नर्वनिमंडळांना "समान, एकाच र्वेळी आनण अनितीय अनिकार (equal, simultaneous and unique
powers)" आहेत आनण जीएसटी कौन्सिलच्या नशफारसी त्ां ना बंिनकारक नाहीत.
केंद्र सरकार भारतीय आयातदारांकडून सागरी र्वाहतुकीर्वर एकान्सिक र्वस्तू र्व सेर्वा कर (Integrated Goods and
Services Tax - IGST) आकारू शकत नाही, या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या ननणणयाला दु जोरा दे ताना सर्वोच्च
न्यायालयाने हा ननणणय घेतला आहे .
र्वस्तूंची आयात झाल्यास दे ण्यात येणारा सागरी मालर्वाहतुकीर्वरचा जीएसटी (GST on ocean freight paid)
घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे .

काय आहे सु प्रीम कोर्ाा चा धनर्ा य ? (What is the SC Ruling?)
•

•
•
•
•
•
•

केंद्र आनण राज्ये जीएसटी कायदा बनर्वताना "स्वायत्त, स्वतंत्र आनण अगदी प्रनतस्पिी एकक (autonomous,
independent and even competing unit)" आहे त. फेडरल युननट् सच्या एकान्सिक दृष्टीकोनामुळे सहकारी
संघराज्यर्वादाला संगमरर्वरी केक फेडरॅ नलझमप्रमाणे (Cooperative federalism is treated like a marble cake
federalism) र्वागर्वले जाते.
जीएसटी कौन्सिलच्या नशफारशी या केंद्र आनण राज्यांचा समार्वेश असलेल्या सहयोगी संर्वादाचे फनलत ( product
of a collaborative dialogue) आहेत. ते नशफारसकारी (recommendatory in nature) स्वरूपाचे असतात.
नशफारशींचे फक्त एक प्रेरक मूल्य आहे. जेव्हा केंद्र आनण राज्यांना GST र्वर कायदा करण्यासाठी समान अनिकार
नदले जातात तेव्हा त्ांना बंिनकारक मानणे नर्वत्तीय संघराज्यर्वादात व्यत्य आणेल.
राज्यघटनेतील कलम २४६ अ (जे राज्यांना जीएसटीच्या संदभाणत कायदे करण्याचा अनिकार दे ते) हे केंद्र आनण
राज्यांना "समान एकक" म्हणून संबोिते यार्वर भर दे ते.
हे जीएसटीर्वर कायदे करण्यासाठी एकाच र्वेळी (केंद्र आनण राज्यांर्वर) अनिकार प्रदान करते .
जीएसटी पररषदे ची स्थापना करताना कलम 279A मध्ये अशी कल्पना करण्यात आली आहे की, केंद्र नकंर्वा राज्ये
प्रत्क्षात दु सर् यार्वर अर्वलंबून नाहीत.
र्वस्तू आनण सेर्वा कर कायदा, 2017 (जीएसटी कायदा) मध्ये अशा कोणत्ाही तरतुदी नाहीत ज्यात केंद्र आनण
राज्यांनी तयार केलेल्या कायद्ांमध्ये नर्वरोिाभास आहे अशा पररन्सस्थतींना सामोरे जार्वे लागते आनण जेव्हा जेव्हा असे
प्रसंग येतात तेव्हा त्ांना योग्य सल्ला दे णे GST पररषदे चे काम आहे .

सहकारी आधर् स्पिाा त्म क सं घराज् (Cooperative and Competitive Federalism)
सहकारी संघराज्वाद :
• केंद्र आनण राज्ये यां चे सह संबंि (horizontal relationship) आहे त, जेथे ते व्यापक सार्वणजननक नहतासाठी
"सहकायण" करतात.
• राष्टरीय िोरणे तयार करणे आनण त्ां ची अंमलबजार्वणी करण्यात राज्यां चा सहभाग सक्षम करणे हे एक महत्त्वाचे
सािन आहे .
• राज्यघटनेच्या अनुसूची सातमध्ये नमूद केलेल्या बाबींर्वर संघराज्य आनण राज्ये एकमे कां ना सहकायण करण्यास
घटनािकदृष्ट्या बांिील आहेत.
स्पिाात्मक संघराज्वाद :
• केंद्र आनण राज्य सरकारां चे संबंि उभे (vertical) असू न राज्य सरकारां मिील आडर्वे (horizontal) आहे त.
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स्पिाणिक संघराज्यर्वादाच्या या कल्पनेला १९९० च्या दशकातील आनथणक सुिारणां नंतर भारतात महत्त्व प्राप्त झाले .
• मुक्त-माकेट अथणव्यर्वस्थेत, राज्यां च्या दे णग्या, उपलब्ध संसािने आनण त्ां चे तुलनािक फायदे या सर्वाां मुळे स्पिेची
भार्वना ननमाणण होते. तथानप, र्वाढत्ा जागनतकीकरणामुळे राज्यांमिील नर्वद्मान असमानता आनण असमतोल र्वाढला
आहे.
• स्पिाण िक संघराज्यात राज्यां नी फायद्ासाठी आपापसात आनण केंद्राशीही स्पिाण करणे आर्वश्यक आहे .
• ननिी आनण गुंतर्वणूक आकनषणत करण्यासाठी राज्ये एकमेकां शी स्पिाण करतात, ज्यामुळे प्रशासनात कायण क्षमता
र्वाढते आनण नर्वकासािक नियाकलाप र्वाढतात.
• स्पिाण िक संघराज्य हा भारतीय संनर्विानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग नाही. तो कायणकारी अनिकाऱ्यां चा ननणणय आहे .
•

वस्तू आधर् से वा कर म्हर्जे काय?
•
•
•

जीएसटी हा एक सर्वणसमार्वेशक, बहु-स्तरीय, स्थान आिाररत कर आहे , जो प्रत्ेक मूल्यर्वनिणतर्वर आकारला जातो.
जीएसटी हा संपूणण दे शासाठी एक अप्रत्क्ष कर आहे .
जीएसटी पररषद ही ननणणय घेणारी महत्त्वाची संस्था आहे जी जीएसटीसंदभाणत सर्वण महत्त्वाचे ननणणय घेईल.

पु ढील मार्ा
•
•

या ननणणयामुळे न्यायालयीन पुनरार्वलोकनाच्या अिीन असलेल्या जीएसटी अंतगणत तरतुदींचे स्वरूप बदलू शकते .
जीएसटी कौन्सिलच्या नशफारशींना केर्वळ प्रे रक मूल्य आहे , असे स्पष्टपणे मानण्यासाठी न्यायालय पुढे सरसार्वले
आहे, त्ामुळे जीएसटी पररषदे च्या नशफारशींर्वर आिाररत अशा तरतुदींच्या घटनािकतेला आव्हान दे ऊन
न्यायालयीन पुनरार्वलोकनाच्या अिीन असलेल्या तरतुदींबाबत व्यार्वहाररक दृनष्टकोन ननमाणण होईल.

