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पिरप क  
 
 िवषय :- Supply िबलामधील VAT वजातीबाबत...  

पपरी िचचवड महानगरपािलकेला पुरवठा केले या वगेवगे या सािह यांची िबले िविवध 
िवभागामाफत लेखा िवभागाकडून अदा करणेत येत आहेत.  सदरची िबल अदा करताना 
िबलाम ये VAT ची र म दाखिव यात येते व य ात सदरची र म संबंिधत िवभागाकडे 
भरणा होत नस याचे VAT िवभागाचे िनदशनास आलेले आहे, यामुळे VAT िबलांचे ितमाही 
डेटा VAT िवभागाला सादर करणे बंधनकारक करणेत आलेले आहे, यासाठी लेखा िवभागाचे  
संगणक णाली यो य ते बदल करणेत आलेले आहेत ते खालील माणे 

 Supply िबल नेहमी माणे संगणक णालीम ये न दिवताना सव मािहती भ न 
झा यानंतर VAT amount म ये िबलांम ये दशिवलेली एकूण VAT ची र म 
टाक यात यावी. 

 यानंतर VAT Details वर लक कराव.े 
 Item Name म ये थोड यात पुरवठा केले या मालाचे वणन टाकावे 

उदा.फ नचर, टशेनरी, छपाई 
 Bill Amount म ये एकूण िबलाची र म टाक यात यावी. 
 Tin No म ये नंबर नस यास संबंिधत ठेकेदाराचा VAT नंबर टाक यात यावा, 

व याचा शवेटचा िडजीट हा V ने समा त होणारा असावा उदा.27610308121V 
 VAT amount म ये Vat ची एकूण र म टाक यात यावी 
 एकापे ा जा त िबले असेल तर Add more मधून आणखी मािहती भरता येऊ 

शकेल. 
 सव मािहती उदा.एकूण VAT ची र म व VAT Details मधील VAT ची 

र म बरोबर होणार नाही तोपयत िबल से ह होणार नाही. 
तरी यापुढे या पुरवठा धारकाने िबलाम ये VAT ची र म दाखिवलेली आहे अशा सव 

िबलांची हॅटची र मचेा तपिशल संगणक णालीम ये न दिवणेत यावते, जणेेक न सदरची 
मािहती संबंिधत िवभागाला ितमाही व पात दणेे सोईचे होईल.  या िबलांची VAT चा तपिशल 
न दिवलेला नाही अशी लेखा िवभागाम ये िबले वकारणेत येणार नाहीत. संगणक णालीम ये 
काही अडचणी अस यास मे. ॉिबटी सॉ ट अथवा लेखा िवभागाशी संपक साध यात यावा. 
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