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महाराष्ट्रõ शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ८, अंक ५७ (१३)]

बुधवार, मे ४, २०२२/वैशाख १४, शके १९४४

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १५१

प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

वित्त विभाग
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक २७ एप्रिल २०२२
अधिसूचना
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५.
क्रमांक व्यकर-१२२२/प्र.क्र. ८/कराधान-३.—महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम,
१९७५ (१९७५ चा महा. १६) च्या कलम ६ च्या पोट-कलम (३) च्या परंतुकान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र
शासन, याद्वारे शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्र. व्यकर. २०१४/प्र.क्र. ३८/कराधान-३, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ मध्ये खालील
सुधारणा करीत आहे.
उक्त अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूची मधील नोंद क्र. (८) नंतर खालील नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे, म्हणजेच :—
(अ)
(ब)
(क)
“९ महाराष्ट्राच्या वस्तू व सेवा मार्च, २०२२ पर्यंतच्या
कर विभागाच्या स्वयंचलित कोणत्याही कालावधीचे
पद्धतीतील तांत्रिक
विवरण.
अडचणींमुळे नियोक्त्याला
कराचा भरणा किंवा विवरण
दाखल (अपलोड) करता
आलेले नाही.

(१)
भाग चार-ब-१५१–१

(ड)
(ई)
स्तंभ (क) मध्ये (अ)स्तंभ (क) मध्ये विनिर्दिष्ट
केलेले विवरण दिनांक ३१
विनिर्दिष्ट केलेल्या
मे २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी
विवरणावर देय
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर
असणारे संपूर्ण
विभागाच्या संकेतस्थळावर
विलंब शुल्क.
दाखल करावे.
(ब)स्तंभ (क) मध्ये संबंधित
विवरणानुसार देय कराचा
भरणा विवरण दाखल
करण्यापूर्वी करावा.
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मे ४, २०२२/वैशाख १४, शके १९४४

(अ)

(ब)

(क)

(ड)

(ई)
(क) स्तंभ (क) मध्ये विनिर्दिष्ट
केलेल्या विवरणानुसार देय
करावर कलम ९ च्या
पोट-कलम (२) अंतर्गत
व्याजाचा भरणा विवरण
दाखल करण्यापूर्वी करावा.”

	महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मं. अ. केळकर,
शासनाचे उप सचिव.
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FINANCE DEPARTMENT
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032,
dated the 27th April 2022
NOTIFICATIONSS
The Maharashtra State Tax On Professions, Trades, Callings And Employments Act, 1975.
No. PFT-1222/C.R.8/Taxation-3.—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section
(3) of section 6 of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments
Act, 1975 (Mah. XVI of 1975), the Government of Maharashtra, hereby amends the Government
Notification, Finance Department No. PFT-2014/CR38/Taxation-3, dated the 21st August 2014 as
follows, namely: In the SCHEDULE, appended to the said Notification, after the entry (8), the following entry
shall be added, namely :—
(a)
“(9)

(b)
Employers who
could not pay taxes
or upload returns
due to technical
difficulties of the
automation system
of the Maharashtra
Goods and Services
Tax Department.

(c)

(d)

Returns for any
period up to the
month of March
2022.

(e)

Whole of late (a) Return specified in
fee payable,
column (c) shall be
in respect of
filed on or before the
the return
31st May 2022 on the
specified in
website of the
column (c).
Maharashtra Goods
and Services Tax
Department.
(b) Tax payable as per
return, referred to in
column (c) shall be
paid before filing of
return.
(c) Interest under
sub-section (2) of
section 9 on tax payable as per return
specified in column (c)
shall be paid before
filing of return”.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
M. A. KELKAR,
Deputy Secretary to Government.
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