वस्तू व सेवा कर प्रणालीत मुल्यवर्धित
करावर आिाररत उद्योगाांना दे ण्यात
येणा-या औद्योरगक रवकास अनुदान
सांरचनेत सुिारणा करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग
शासन रनणणय क्रमाांक : पीएसआय-2017/प्र.क्र. 197/ उद्योग-8
मांत्रालय, मुांबई- 400 032
रदनाांक : 14 फेब्रुवारी, 2018.
वाचा:- 1) शासन रनणणय, उद्योग रवभाग क्रमाांक-पीएसआय - 2013 / प्र.क्र.54 / उद्योग-8,
रदनाांक 1/4/2013
2) शासन आदे श उद्योग रवभाग क्रमाांक - पीएसआय-2016/प्र.क्र.282/ उद्योग-8,
रदनाांक 17/10/2016
प्रस्तावना:
राज्यातील मुांबई, पुणे व ठाणे या औद्योरगक पट्टयातील उद्योगाांचे रवकेंद्रीकरण करण्याकरीता व
राज्यातील औद्योरगकदृष्ट्टया रवकसनशील व मागास भागात उद्योग आकर्धिक होण्याकरीता तसेच त्यामिून
रोर्जगार रनमाण व्हावा याकरीता राज्य शासनामाफणत सन 1964 पासून राज्यात “सामूरहक प्रोत्साहन योर्जना”
राबरवण्यात येत आहे .
राज्यात सामूरहक प्रोत्साहन योर्जना, 2007 रदनाांक 1/4/2007 ते 31/3/2013 या कालाविीत
राबरवण्यात आली आहे . शासनाने रदनाांक 22/2/2013 रोर्जी नवीन औद्योरगक िोरण-2013 र्जारहर केले आहे .
त्यानुसार सामूरहक प्रोत्साहन योर्जना, 2007 चा कालाविी सांपष्ट्ु टात आणून रदनाांक 1/4/2013 पासून राज्यात
सामूरहक प्रोत्साहन योर्जना, 2013 लागू करण्यात आली आहे . सदर योर्जनेचा कालाविी रदनाांक 31/3/2018
पयंत आहे .
दे शात रद.1/7/2017 पासून वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू करण्यात आली असून, राज्याांतगणत रवरवि
कराांची पुनरणचना होऊन त्याांचे एकाच करात रुपाांतर झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उद्योगाांकररता
सामुरहक प्रोत्साहन योर्जनेंतगणत मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) , केंद्रीय रवक्रीकर (सीएसटी ), मुद्राांक शुल्क, वीर्ज शुल्क
इत्यादी प्रोत्साहने दे ण्यात येतात. त्यामुळे सद्यस्स्ितीत केंद्रीय रवक्री कर व मुल्यवर्धित कर, हे वस्तू व सेवा
करामध्ये समारवष्ट्ट झाले असल्याने मूल्यवर्धित करावर आिाररत औद्योरगक रवकास अनुदानाचे सूत्रामध्ये
सुिारणा होणे आवश्यक आहे . त्या अनुिांगाने वस्तू व सेवा कर प्रणालीवर आिाररत औद्योरगक रवकास
अनुदानाच्या सूत्रात बदल करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या रवचारािीन होता.
शासन रनणणय :
वस्तू व सेवा कर प्रणालीवर आिाररत उद्योगाांसाठी सामुरहक प्रोत्साहन योर्जनेतील प्रचरलत रवरवि
प्रोत्साहने कायम ठे वून केवळ मुल्यवर्धित करावर आिाररत औद्योरगक रवकास अनुदानात बदल करुन सुिाररत
सूत्र राज्य वस्तू व सेवा करावर आिाररत सुिारणा करण्यात येत आहे .
1) रवशाल, अरतरवशाल प्रवगातील घटकाांना द्यावयाचे औद्योरगक रवकास अनुदान अ) सामुरहक प्रोत्साहन योर्जना 2001, 2007 व 2013 अांतगणत ज्याांना दे कार पत्र रदलेले आहे त
व सामुरहक प्रोत्साहन योर्जना 2013 मध्ये यापुढे योर्जना कालाविीत द्यावयाचे देकार पत्राांना
- अशा घटकाांना द्यावयाची प्रोत्साहने.
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i)

100% अिवा 50% ढोबळ मुल्यवर्धित करावर आिाररत घटकाांकररता सूत्र
( राज्यातांगणत प्रिम रवक्रीच्या, तालुका वगीकरणानुसार रवरहत, 100% अिवा 50% ढोबळ
(Gross) राज्य वस्तू व सेवा कर)

ii)

100% रनव्वळ मुल्यवर्धित करावर आिाररत दे कार पत्र रदलेल्या घटकाकररता सूत्र
( राज्यातांगणत प्रिम रवक्रीच्या, 100% रनव्वळ (Net) राज्य वस्तू व सेवा कर )

ब) वरील दोन्ही पररस्स्ितीतील घटकाांसाठी खालील अटींच्या अिीन प्रोत्साहने अनुज्ञेय
राहतील.
i. सदर घटकाांना वार्धिक देय एकरत्रत प्रोत्साहनाांची रक्कम = एकूण प्रोत्साहने भागीले
एकूण अनुदान उपभोगण्याचा कालाविीच्या सरासरी एवढया मयादेत राहील.
ii. सांबि
ां ीत विातील सरासरी पेक्षा अरतररक्त प्रोत्साहनाांची रक्कम नांतरच्या लगतच्या
विी अनुज्ञय
े राहील.
iii. वाहन रनर्धमती क्षेत्राकरीता राज्यात उत्पारदत व

पररवहन रवभागाकडे नोंदणी

झालेल्या वाहनाांवरील राज्य वस्तु व सेवा करावर आिारीत औद्योगक रवकास अनुदान
अनुज्ञेय राहील.
iv. वेगळे रबझनेस व्हर्धटकल असल्यास इांटर युरनट रान्सफरच्या पुरवठयावर वस्तु व सेवा
कर लागत असला तरी त्याचा परतावा दे ण्यात येणार नाही.
2)

मोठया प्रकल्पाांसाठी चालू व नवीन द्यावयाची औद्योरगक रवकास अनुदान (राज्यातांगणत प्रिम रवक्रीच्या, 60% ते 100%, तालुका वगीकरणानुसार, रनव्वळ (Net) राज्य
वस्तू व सेवा कर)

3)

लघु, लहान, मध्यम घटकाांना द्यावयाचे औद्योरगक रवकास अनुदानसदर प्रकल्पाांना औद्योरगक रवकास अनुदान खालील सूत्राांनुसार प्रस्तारवत करण्यात येत
आहे त

(राज्यातांगणत प्रिम रवक्रीच्या, 100% ढोबळ (Gross) राज्य वस्तू व सेवा कर)
4)

कर माफी अिवा रवलांरबत कर दारयत्त्व वर आिाररत घटकाांना द्यावयाचे औद्योरगक रवकास
अनुदान (Exemption/Deferred Tax liable Units )अशा घटकाांना कर माफी अिवा रवलांरबत कर दारयत्त्व स्वरुपात देय प्रोत्साहने औद्योरगक
रवकास अनुदान स्वरुपात रुपाांतररत करण्याचे प्रस्तारवत करण्यात येत आहे . सदर वार्धिक
औद्योरगक रवकास अनुदानाचे सूत्र खालीलप्रमाणे राहील अ) कर माफी वर आिाररत उद्योग घटकाांना औद्योरगक रवकास अनुदान खाली सूत्राप्रमाणे
राहील.
“राज्यातांगणत प्रिम रवक्रीच्या, 100% ढोबळ (Gross) राज्य वस्तू व सेवा कर”
ब) रवलांरबत कर दारयत्त्व वर आिाररत उद्योग घटकाांना औद्योरगक रवकास अनुदान कर्जण
स्वरुपात रुपाांतररत करुन घटकास औद्योरगक रवकास अनुदान खाली सूत्राप्रमाणे
राहील.
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“राज्यातांगणत प्रिम रवक्रीच्या, 100% ढोबळ (Gross) राज्य वस्तू व सेवा कर सदर कर्जाची
परतफेड रवलांरबत कर दारयत्त्व योर्जनेतील अटी व शतीप्रमाणे कायम राहील.
5)

सदर सुिारणा रद. 01/07/2017 पासून लागू राहील.

वरील आदेश रवत्त रवभागाच्या सहमतीने त्याांचे अनौपचाररक सांदभण क्रमाांक 15/करािन-1
रद.23/8/17, रद.18/9/17 व रद. 4/2/18 च्या अनुिांगाने रनगणरमत करण्यात येत आहे .
सदर शासन रनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201802141615482210 असा आहे. हा आदेश रडर्जीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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उप सरचव, महाराष्ट्र शासन
मा. राज्यपाल याांचे प्रिान सरचव
मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सरचव
मा. अध्यक्ष रविान सभा, रविानमांडळ सरचवालय
मा. सभापती, रविानपररिद, रविानमांडळ सरचवाल
मुख्य सरचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32
अप्पर मुख्य सरचव (कृिी), कृिी रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32
अप्पर मुख्य सरचव (वस्त्रोद्योग), सहकार व वस्त्रोद्योग रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32
प्रिान सरचव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
प्रिान सरचव (गृह रनमाण), गृह रनमाण रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
प्रिान सरचव (पयणटन), पयणटन रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
प्रिान सरचव (कौशल्य रवकास), कौशल्य रवकास व उद्योर्जकता रवकास रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
प्रिान सरचव (बांदरे), गृह रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
प्रिान सरचव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
रवकास आयुक्त तिा सांचालक (उद्योग), उद्योग सांचालनालय, मुांबई-32.
मुख्य कायणकारी अरिकारी, महाराष्ट्र औद्योरगक रवकास महामांडळ मुांबई.
व्यवस्िापक, महाराष्ट्र रवद्युत रनर्धमती कांपनी, प्रकाशगड, बाांद्रा (पू), मुांबई.
मुख्य कायणकारी अरिकारी, महाराष्ट्र गृहरनमाण प्रारिकरण, गृहरनमाण भवन, बाांद्रा (पू), मुांबई.
मुख्य कायणकारी अरिकारी, रसडको,
मुख्य अरिकारी, कौशल्य रवकास महामांडळ मुांबई.
महासांचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (MEDA), नागपूर.
अध्यक्ष, र्जवाहरलाल नेहरु पोटण रस्ट, नरीमन पॉइांट, मुांबई-21.
अध्यक्ष, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडण ,
सवण उप सरचव, अवर सरचव, कक्ष अरिकारी उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग, मांत्रालय मुांबई.
रनवडनस्ती.
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