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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk,
çke.fku{.yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo
rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ
yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 2 f÷kf Mk{Þ
Vk¤ððku ykð~Þf Au.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe
ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷
«&™kuLkk sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su
Mk{òu Aku, íku ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke
÷¾u÷wt MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k
fhkðþku. suÚke Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku.

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn,
MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 30/04/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku
MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au.
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku
÷økíke fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ.
 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk
suÚke ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ.
 çke.yu./çke.fku{. yÇÞkMk¢{Lkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 11 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke
ykuAk økwý nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk
MkºkLkwt {u¤ðeLku VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.
 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª.
 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt.
yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh
÷økkððwt.
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કર ગણ-30

ઉત્તીણણ થલાન ું ધયણ: 11ગણ

વિભાગ – ક

દાખાઓના જિાબ આો.

(5x2=10)

1. શ્રલણ અને આકાળ 2:1ના પ્રભાણભાું તથા જગદીળ અને નનકર 3:2ના પ્રભાણભાું નપ-નકવાન
લશેંચતા શતાું. તા.31-12-16ના યજ તેભની ેઢીઓનાું ાકાું વયલૈમાું નીચે પ્રભાણે શતાું :
ાકાાં સરિૈયાાં

મ ૂડી-દે િાાં

શ્રિણ અને

શ્રિણ અને

જગદીશ

આકાશ ેઢી

વનકુ  ેઢી

₹

₹

9,000

આકાળ

3,000

જગદીળ

5,000

નનકર

3,000

ેઢી
₹

મ ૂડી ખાતાું:
શ્રલણ

વમકત-ેણાાં

આકાશ

જગદીશ
વનકુ  ેઢી
₹

મુંત્ર

6,000

4,000

પનનિચય

1,200

400

સ્ટૉક

5,800

4,600

દે લાદાય

4,000

2,900

8,000

રેણીહડ
ું ૂ ી

1,000

-

યકડ/ફૅંક

2,000

100

20,000

12,000

12,000

રેણદાય

4,000

3,000

દે લીહડ
ું ૂ ી

1,000

-

શ્રલણની રન

3,000

-

ફૅંકઓલયડ્રફ્ટ

-

1,000

20,000

12,000

શ્રલણ અને આકાળ તથા જગદીળ અને નનકરની ેઢીની નભરકતની નીચે પ્રભાણે પેયઆંકણી
કયલાભાું આલી :
1) શ્રલણ-આકાળની ેઢીની ાઘડી ₹1,800 નક્કી કયલાભાું આલી, જે નલી ેઢીભાું નલા પ્રભાણભાું
ભાુંડી લાલાની છે .
2) ફુંને ેઢીના દે લાદાય ય 5% ઘારખાધ અનાભત યાખલાની છે .
3) શ્રલણ-આકાળની ેઢીન ું પનનિચય નલી ેઢીએ રેલાન ું નથી, જ્માયે મુંત્ર 10% ઓછ અને સ્ટૉક
₹1,100 લધ કકિંભતે રેલાન છે .
4) જગદીળ-નનકરની ેઢીભાું મુંત્ર 15% ઓછા રેલાનાું છે .
નલી ેઢીભાું કર મ ૂડી 24,000 શ્રલણ, આકાળ, જગદીળ અને નનકરના નલા ન.ન. 3:2:2:1ના
પ્રભાણભાું યાખલાની છે . આ ભાટે જરૂયી પેયપાય યકડેથી કયલાન છે .
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શ્રલણ-આકાળની ેઢીના ચડા ચાલ યાખલાભાું આલે છે .
શ્રલણ-આકાળની ેઢીના ચડે જરૂયી ખાતાુંઓ અને નલી ેઢીન ું ાકું વયલૈય ું ફનાલ.
અથિા
1. ુંચાર અને બ્રહ્મબટ્ટ વયખા પ્રભાણભાું નપ-નકવાન લશેંચી રેતા બાગીદાય છે . તા.31 કડવે.
1995ના યજ ેઢીન ું કભણલીય કુંનીભાું રૂાુંતય કયલાન ું નક્કી કય.ણ આ તાયીખે ેઢીન ું ‘ાકું
વયલૈય ું’ નીચે મજફ છે :
ાકુાં સરિૈય ાંુ
જિાબદારી

₹

વમકતો

₹

રેણદાય

24,000

યચયણ દે લાદાય

બ્રહ્મબટ્ટની રન

20,000

રેણીહડ
ું ૂ ી

ફૅંક ઓલયડ્રાફ્ટ

8,000

સ્ટૉક

18,000

અનાભત બુંડ

3,000

ેટન્ટ

4,000

પ્રાન્ટ-ભળીનયી

8,000

મ ૂડી ખાતાું
ુંચાર

20,000

બ્રહ્મબટ્ટ

20,000

30,000
5,000

જભીન ભકાન

30,000

40,000
95,000

95,000

1. ેઢીની ાઘડી છે લ્રા ત્રણ લણના વયે યાળ નપાથી ફભણી આંકલાની છે .
2. ેઢીના કાભકાજન ું કયણાભ દળાણલે છે . દય લે અનાભત બુંડ ખાતે ₹1,000 રઈ ગમા છી
1993ભાું ₹15,000, 1994ભાું 18,000 અને 1995ભાું ₹21,000 નપ થમ શત.
3. બ્રહ્મબટ્ટની રન કુંનીભાું 15%ના કડફેન્ચય આી ચ ૂકલી દે લાની છે .
4. જભીન અને ભકાન તથા પ્રાન્ટ અને ભળીનયીની કકિંભત અનક્રભ ₹50,000 અને ₹12,000
આંકલાભાું આલી છે .
5. ખયીદકકિંભતની ફાકીની યકભ ેટે ₹20ન એક એલા ઇક્વલટી ળેય અને ₹200ન એક 92%ના
પ્રેપયન્વ ળેય અનક્રભ 2:1ના પ્રભાણભાું આલાના છે .
ેઢીના ચડે જરૂયી આભનોંધ રખ અને ભારનભરકત નનકાર ખાત ું તથા બાગીદાયનાું મ ૂડી ખાતાું
તૈમાય કય.
2. વયર, કભર અને નમન વયખે કશસ્વે નપ-નવવાન લશેંચતા બાગીદાયભાું તેભન ું ાકું વયલૈય ું
નીચે મજફ છે .
ાકુાં સરિૈય ાંુ
મ ૂડી-દે િા

રકમ(₹)

વમકત-ેણા

રકમ(₹)

મ ૂડી:
વયર

30,000

નભરકત

કભર

20,000

યકડ શાથ ય

નમન

10,000

વાભાન્મ અનાભત

18,000

રન : વયરની રન

8,000

કભરની રન

4,000

રેણદાયી

20,000

5

1,05,000
5,000

1,10,000

1,10,000

ેઢીન ું નલવર્જન થતા નભરકતના આ પ્રભાણે ઉજ્માું.
પ્રથભ શત

:

18,000

ફીજ શત

:

28,000

ત્રીજ શત

:

29,000

બાગીદાય લચ્ચે મ ૂડી લધાયાની યીત મજફ યકડની ટકડે ટકડે લશેંચણી દળાણલત ું ત્રક તૈમાય
કય.
અથિા
2. વરની, સશાની અને વનર ત્રણ બાગીદાય 5:3:2ના પ્રભાણભાું નપા-નકવાન લશેંચે છે . તેઓએ
તા.1-4-13ના યજ ₹1,50,000ની વું.જી.લી. ૉલરવી રીધી. જેન ું લાનિક પ્રીનભમભ ₹7000 દય
લે તા.10-4ના યજ બયલાન ું શત ું.
તા.15-5-16ના યજ વનારી મ ૃત્ય ાભી અને લીભા કુંનીએ ₹1,75,000 ફનવ વકશત ચ ૂકલી
આપ્મા. ેઢીન ું કશવાફી લણ 31ભી ભાચણના યજ  ૂરું થામ છે . ેઢીઓભાું લીભા પ્રીનભમભને મ ૂડી
ખચણ ગણલાભાું આલે છે .
ઉયની નલગતનાું આધાયે જરૂયી આભનોંધ અને વું.જી.લી.ૉલરવી ખાત ું તૈમાય કય.
વિભાગ : ખ

દાખાઓના જિાબ આો. (ગમે તે બે)

(5x2=10)

1. ળાશ બ્રધવણ ેઢીના A અને B બાગીદાય છે . તા.31/03/2017ના યજ દે લ લર.ભાું રૂાુંતય કયલાભાું
આવય.ું તા. 31/3/17ન ું ેઢીન ું ાકું વયલૈય ું નીચે મજફ છે .
મ ૂડી-દે િા

₹

વમકતો-ેણા

₹

મ ૂડી:

જભીન-ભકાન

2,00,000

Aની મ ૂડી = 2,20,000

ભળીનયી

1,60,000

Bની મ ૂડી =2,20,000

સ્ટૉક

1,00,000

દે લાદાય

1,20,000

4,40,000
વાભાન્મ અનાભત

80,000

રેણદાય

80,000

ફૅંક નવરક

6,00,000

20,000
6,00,000

કુંનીએ દે લાદાય અને રેણદાય રીધા નથી; યું ત, ઉઘયાલેર યકભ ય 3% અને ચ ૂકલેર
યકભ ય 2% કનભળન રઈ એજન્ટ તયીકે દે લાદાય ાવેથી યકભ લસ ૂર કયલા તથા રેણદાયને
ચ ૂકલલા વુંભત થઈ ધુંધાની ખયીદકકિંભત ેટે કુંનીએ ₹5,00,000 4:1ના પ્રભાણભાું  ૂયા
બયાઈ ઇકકલટી ળેય અને પ્રેપ. ળેયભાું તથા ₹30,000ન ચેક આલાન ું નક્કી કય.ું
કુંનીએ જભીન-ભકાન ₹2,50,000, ભળીનયી ₹1,50,000 અને સ્ટૉક ₹80,000ની કકિંભતે
રેલાન ું સ્લીકાય.ું
દે લાદાય ાવેથી ₹1,20,000 લસ ૂર થમાું, જેભાું અગાઉ ઘારખાધ તયીકે ભાુંડી લાે રા
₹20,000ન વભાલેળ થામ છે . રેણદાયને ₹72,000 આી ચ ૂકતે કયલાભાું આવમાું. ેઢીને તેની
રેણી યકભ ચ ૂકલી દે લાભાું આલી. દે લ લર.ના ચડાભાું આભનોંધ રખ.
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2. વાભથણ ટ્રેડીંગ કોયે ળન, સયત 1રી એનપ્રર, 2017ના યજ 20,000 લરટય ઑઈર બાલનગયના
ગકશર પ્રનલઝન સ્ટવણને ભકરી આી છે . ેકકિંગ દવ લરટયના ડબ્ફાભાું છે . ઑઈરની ડતય
લરટયના ₹1 છે . ભારધણી ન ૂય અને લીભાના ₹4,000 ચ ૂકલે છે . યસ્તાભાું 100 ડબ્ફા બાુંગી જલાથી
નાળ ામમાું અને લીભા કુંની ાવેથી ભારધણીને ₹1,000 દાલા ેટે ભળમાું.
ગકશર પ્રનલઝન સ્ટવણ આડતભાર અંગે વાભથણ ટ્રેડીંગ કોયે ળને રખેરી ₹12,000ની ત્રણ ભાવની
હડ
ું ૂ ી સ્લીકાયે છે . 30ભી જૂને આડનતમાએ લેચાણ આંકડ ભકલ્મ, જે મજફ ₹15,000 લરટય ઑઈર
₹1.50ના બાલે લેચાય ું શત ું, તેભણે ખચણ નીચે પ્રભાણે ચ ૂકવમ શત :
ગડાઉનબાડું ₹400; જાશેયાત ખચણ ₹1,200; વેલ્વભેનન ગાય ₹2,500; ગકશર પ્રનલઝન સ્ટવણને
4% આડત અને 1% આવાભી આડત આલાની છે . આડનતમાએ એલી ભાકશતી ભકરી છે કે ડબ્ફા
નકવાની શલાથી 200 લરટય ઑઈર ઢાઈ ગય ું છે .
આડનતમાએ ફાકીની યકભ ફૅંકડ્રાફ્ટથી ભકરી આી. ફુંને ક્ષકાયના ચડા તૈમાય કય.
3. ‘ક્ષ’ એ ‘મ’ ને કેટરક ભાર ₹25,000ભાું ખયીદી વકશમાયા વાશવભાું લેચલા ભકલ્મ. ભાર ખયીદતા
ખયીદ કકિંભતના 10% જેટર ખચણ થમ જે ‘ક્ષ’ એ ચ ૂકવમ. ‘મ’ એ 1/5 બાગન ભાર તેની
ડતયભાું 20% નપ ચઢાલી લેચ્મ અને ફીજ 2/5 બાગન ભાર તેની ખ.કક.ભાું 20% ઉભેયીને
લેચ્મ. ‘મ’ને લેચાણખચણ લેચાણ કકિંભતના 10% થમ છે . ફાકીન ભાર ‘મ’ એ તેની કર ડતય
કકિંભતભાું 10% લધ ગણી તે યાખી રીધ.
‘મ’ એ ભાર લેચલા ભળમ ત્માયે ₹15,000 ‘ક્ષ’ને અગાઉથી ભકરેરા છે . ‘ક્ષ’ અને ‘મ’ન ું નપાનકવાન લશેંચણીન ું પ્રભાણ વયખ ું છે . છે લટના કશવાફની યકભ શજૂ ચ ૂકતે થઈ નથી. ‘ક્ષ’ ના ચડે
ખાતા તૈમાય કય.
4. જરતયું ગ કરફની નીચેની ભાકશતી યથી તા. 31-03-2015ના યજ યા થતા લણન ું આલક-જાલક
ખાત ું તથા ઊજ-ખચણ ખાત ું ફનાલ.
રૂ.
યકડ નવરક )14-1-1(

રૂ.

12,000 ગાય 14-2013 :

2,500

રલાજભ :

15-2014

17,500

14-2013

1,500 યકાણની ખયીદી

25,000

15-2014

27,500 ભે ર લાયવ

12,500

16-2015

1,000 લાનિક વભાયું બન પા

12,500

પનનિચયની ખયીદી

7,500 લાનિક વભાયું બન ખચણ

7,500

સ્ટેળનયી અને છાભણી

2,500 યભતગભતના

ખાનાન ું બાડું

1,250 ખયીદી

ઓડીટ પી

2,250 યકાણ ય વમાજ

વખાલત

વાધનની

37,500
5,000
20,000

15,000 દાખર પી

અન્મ ભાકશતી : )1( રલાજભના ભલાના ફાકી રૂ. 500 )2( ગાય ચ ૂકલલાન ફાકી રૂ. 3,750
)3( યભતગભતનાું વાધન ય રૂ. 5,000 અને પનનિચય ય રૂ. 1,250 ઘવાયાની જગલાઈ કય.
)4( દાખર પીની ¾ યકભ મ ૂડીકૃત કયલાની છે .
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વિભાગ : ગ

નીચે આેી સાંજ્ઞાઓ (શબ્દાિી) સમજાિો.

(1x5=5)

1. અલેજ કકિંભત
2. મ ૂડી લધાય
3. ળયણમ ૂલ્મ
4. આવાભી આડત
5. વબાવદ પી
વિભાગ : ધ

ુ ક્ષી પ્રશ્નો/બહુવિકલ્ (M.C.Q) આધારરત પ્રશ્નોમાાંથી યોગ્ય વિકલ્ શોધી સાચા
હેત
જિાબ સામે () કરો.

(1x5=5)

1. જ રેણદાયને ઓછી યકભ ચ ૂકલલાભાું આલે ત ધુંધ લેચનાયના રેણદાયન ું ખાત ું ઉધાયી
_________________ ખાતે જભા થળે.
(A) ધુંધ લેચનાયન ું ઉરક ખાત ું

)C( ફેંક ખાત ું

(B) યકડ ખાત ું

)D( ધુંધ લેચનાયન ું ખાત ું

2. નલવર્જન વભમે ાકા-વયલૈમાભાું યકડ નવરક ₹25,000 છે . પ્રથભ શત ₹35,000 ભે ર છે .
નલવર્જન ખચણન ું અનાભત ₹7,000, રેણીહડ
ું ૂ ી ₹18,000 જે ફેંકભાું લટાલે છે . તેન ું અનાભત
યાખલાન ું છે , આ વુંજગભાું ચકલલા ભાટે પ્રાપ્ત યકભ.
(A) ₹85,000

(C) ₹42,000

(B) ₹53,000

(D) ₹35,000

3. વું.જી.લી.લરવી અંગે બયે ર લાનિક પ્રીનભમભ ₹8,000ને મ ૂડી ખચણ ગણલાભાું આલત ું શમ ત
ચથા લણના અંતે ાકા વયલૈમાભાું વું.જી.લી.લરવી ખાતાની ફાકી કેટરી શળે ?
(A) ₹30,000

(C) ₹8,000

(B) ₹32,000

(D) ₹16,000

4. ખયીદનાય કુંનીએ લેચનાય ેઢી લતી દે લાદાય ઉઘયાલી રેણદાયને ચ ૂકલી આલાન ું
સ્લીકાય.ું કર ઉઘયાણીના 4% અને ચ ૂકલેર યકભનાું 2% કનભળન કુંનીને ભે છે , જ
5,૦૦,000 દે લાદાય ાવેથી 4,50,000 લસ ૂર કમાણ જમાયે 2,૦૦,000ના રેણદાયને 10%
લટાલે યકભ ચ ૂકલી આપ્મા ત કનભળનની કર કેટરી યકભ થળે ?
(A) ₹21,600

(C) ₹18,000

(B) ₹50,000

(D) ₹૩,600

5. યકડની ટકડે ટકડે લશેંચણીભાું મ ૂડી લધાયા દ્ધનત મજફ લશેંચણી કયલાભાું આલે છે તેભાું ....
(A) દયે ક બાગીદાયને વયખા કશસ્વે યકભ લશેંચલી.
(B) દયે ક બાગીદાયને નપા-નકવાનના પ્રભાણભાું આલાભાું આલે.
(C) નપાના પ્રભાણભાું જેની મ ૂડી લધ શમ તેને શેરા ભે .
(D) જે બાગીદાયની મ ૂડી લધાયે શમ તેને પ્રથભ આલાભાું આલે.
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