
1

GSTR 2A & GSTR2

GSTR-2A અને GSTR-2 ની વિગતિાર માહિતી
અને કુબેર માાં તે કઈ રીતે ઑપરેટ કરીશુાં ?

કુબેર માાં ’GSTR-2A’,’ GSTR-2 Match’

અને GSTR-2 ની સમજૂતી
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GSTR 2A & GSTR2 સમજ

સપ્લાયર ( વેંચનાર )
તેમણે કરેલ વેચાણ માટે
GSTR-1 ફાઈલ કરશે.

ખરીદનાર GSTR-2A માાં 
સપ્લાયર દ્વારા કરેલા વેચાણ 
ની વવગતવાર માહિતી જોય 
શકશે.

ખરીદનાર 
સપ્લાયર 
દ્વારા કરેલા 
વેચાણ ને 
માંજુર કરશે
અને પછી
GSTR-2

દાખલ કરશે.

જો ખરીદનાર તેમની ખરીદીમાાં 
કોઈ બદલાવ કરશે, તો સપ્લાયર 
(વેંચનાર) તે GSTR-1A માાં જોઈ 
શકશે.

કરેલ માહિતી ની આપ-લે
માંજુર કરશે ત્યારબાદ, કર માટે 
ની રકમ ચકૂવવાની રિશેે
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‘GSTR-2A અને ‘GSTR-2 વિષે ટૂાંકમાાં માહિતી’

❖GSTR-2 → "કર પાત્ર માલ/સેિાઓના આંતહરક પરુિઠાની (ઇનિર્ડ સપ્લાય) વિગતો“
➢ GSTR 2 એ ‘Monthly Return’ છે જે દરેક રજીસ્ટર િેપારી દ્વારા GSTR 1 ફાઈલ કયાડ બાદ ફાઈલ 
કરિાનુાં થશે.
➢ સપ્લાયસડ એ ભરેલા GSTR-1(કરેલ િેચાણની માહિતી)GST પોટડલ પર ઑટોપોપ્યલેુટેર્ GSTR-2A

માાં ઉપલબ્ધ થશે. જે GSTR-2 ફાઈલ કરિામાાં ઉપયોગી રિશેે.

➢ હરિસડ ચાર્જના આધારે કરેલ ખરીદી પર મેળિેલ ઇનપટુ ટેક્સ કે્રહર્ટ નો પણ સમાિેશ થશે.
➢ જો કે અમકુ નોંધાયેલ વ્યક્ક્તઓએ GSTR-2 ફાઈલ કરિાની જરૂર નથી:

• Input Service Distributors

• Composition Dealers

• Non-resident taxable person
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‘About GST Return 2’

❖ શા માટે GSTR-2 મિત્િપણૂડ છે? 
➢ એકિાર સપ્લાયસડ (િેંચનાર) ફોમડ GSTR-1 માાં કરેલ િેચાણ ની વિગતો ભરી દે, ત્યારબાદ 

ફોમડ GSTR-2 માાં માલ કે સેિા પ્રાપ્ત કયાડની માહિતી ફાઈલ કરિાની જિાબદારી પ્રાપ્તકતાડઓ 
ની આિશે.
➢ GSTR-2 એ બધા સપ્લાયસડ દ્વારા કરિામાાં આિેલી તમામ વિગતો સાથેની સરખામણી છે 

અને પ્રાપ્તકતાડઓ માટે માન્યતા માટે ઉપલબ્ધ છે. તેનો અથડ એ છે કે પ્રાપ્તકતાડઓ GSTR-2 

ફાઈલ કરિા માટે બાકી રિલેા ટ્રાન્ઝેકશન સ્િીકાર, અસ્િીકાર, નિા ઉમેરિા કે બદલાિ કરી શકે 
છે. 
➢ GSTR-2 સમયસર ફાઈલ નહિ થાય તો તેનો દાંર્ (Panalty) લાગશે.
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Topic covered in this document.

❖ આ ર્ોક્યમેુન્્સ ‘4-Topics’ માાં આિરી લેિાયા છે:
1.  કુબેરમાાં GSTR-2 ની સરખામણી કરિા માટે સૌપ્રથમ GSTN પોટડલ પર થી GSTR-2A ની

JSON ફાઈલ ર્ાઉનલોર્ કરિાની રિશેે.

2. GST Reports → GSTR2 → GSTR2 Map

→ GSTR-2Aની JSON ફાઈલ જે ફોલ્ર્ર માાં Zip માાં ર્ાઉનલોર્ થયેલ છે તે પાથ વસલેક્ટ 
કરિાનો રિશેે. તે JSON ફાઈલ કુબેર માાં ઓપન ત્યારબાદ આપણે GSTR-2 માટે કોઈ વમસ 
મેચ કે ભલૂ છે તે આપણે બદલી કે સધુારી શકીશુાં.

3. GST Reports → GSTR2

→ GSTR2 ચેક કરો. કુબેર પર થી આપણે GSTR2 ની એક્સેલ ફાઈલ જનરેટ કરી શકીશુાં, 
ત્યારબાદ એક્સેલ ફાઈલ ને GSTN  Offline Utility પર થી JSON માાં કન્િટડ  કરિાની રિશેે 
અને એ JSON ફાઈલ ને GSTN Portal પર અપલોર્ કરિાની રિશેે.

4.  અંત માાં, કુબેરમાાં GSTR2 માટે કન્િટડ  કરેલી JSON ફાઈલ કઈ રીતે જોઈ શકીશુાં?



6

Login to GSTN Portal

❖ સૌપ્રથમ GSTN પોટડલ પર Login કરો. RETURN DASHBOARD પર ક્ક્લક કરો.
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Select Fin. Year & Month

❖ Financial Year અને Return Filling Period વસલેક્ટ કરો. ત્યારબાદ Search

બટન પર ક્ક્લક કરો.
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Download GSTR 2A JSON file

❖ GSTR 2A બોક્સ પર થી, GSTR 2A ની JSON ફાઈલ ર્ોઉનલોર્ કરો.
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GSTR 2 Match

❖ GST Reports → GSTR 2 → GSTR 2 Map

→ કુબેરમાાં, GSTR 2A ની JSON ફાઈલ ને(Auto Populated) GSTN પોટડલ પર થી
ર્ોઉનલોર્ કરીને આપણે GSTR-2 (ખરીદી કરેલ) સાથે સરખામણી કરિાની રિશેે.

→આ GSTR 2 Match માાં આપણે કોઈપણ પ્રકારની વમસમેચ કે ભલૂ તાપસ કરી 
શકીએ છીએ. અને તેને બદલી કરી તેમાાં સધુારો કરી શકીયે છીએ. તેના માટે આપણે
GSTN પોટડલ પર જિાની જરૂર નથી તેની કાળજી કુબેર માાં લેિામાાં આિી છે.
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GSTR Reports → GSTR-2 → GSTR-2 Map
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Select Path
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GSTR-2 MATCH FOR JULY-2017

આ ‘GSTR 2 મેચ’ હરપોટટ  છે જે આપણા કુબેર ના
પરચેસ ઇનવોઇસ (Purchase Invoice) સાથે મેચ 

(સરખામણી) કરશે.

જમણી બાજુ સ્ક્રોલ કરીને, 
આપણે અન્ય વવગતો જેમ કે
Taxable Amt,Bill Amt.,

વગેરે  ચેક કરી સકશુાં.
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GSTR-2 MATCH FOR JULY-2017

ઇન્વોઇસીસ માટે ‘Entry

Place’ અિીં જોઈ શકાશે

આ બટન દ્વારા 
આપણે માત્ર પોટટલ 
પર રિલેી એન્રી

જોઈ શકશ.ુ
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GSTR-2 MATCH FOR JULY-2017

જો અિીં ‘Entry Place' માાં ‘Matched' 
િોય ત્યારે આ રાન્સેક્સન એન્રી કુબેર અને 

પોટટલ બાંને માાં છે.
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GSTR-2 MATCH FOR JULY-2017

જો અિીં ‘Entry Place' માાં ‘Kuber' િોય
ત્યારે આ રાન્સેક્સન એન્રી કુબેર માાં છે પણ 

પોટટલ પર નથી.
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GSTR-2 MATCH FOR JULY-2017

જો અિીં ‘Entry Place' માાં ‘Portal' િોય
ત્યારે આ રાન્સેક્સન એન્રી પોટટલ માાં છે પણ 

કુબેર પર નથી.
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GSTR-2 MATCH FOR JULY-2017

અિીં તમને ટોટલ એન્રી જોવા 
મળશે જેમ કે, કુબેર માાં કેટલી 
એન્રી છે, પોટટલ પર કેટલી છે, 

અને Matched એન્રી કેટલી છે.
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Thank You


