एमआयसीई संकटाचा हॉटे ल उ योगाला फटका
हॉि पटॅ लट

े ासाठ जीएसट तील आयट सी मु$याचा फेर&वचार कर(याचे
एचआरएड*+यूआयचे सरकारला आवाहन

मुंबई, जुलै 28: या म.ह/या0या स1
ु वातीला लागू झाले+या व तू आ3ण सेवा करामुळे (जीएसट ) बैठका,
8ो9साहनपर उप:म, प;रषदा आ3ण 8दश?नाशी (एमआयसीई) संबं@धत उप:मांना मोठा फटका बसला
आहे . मूळ राBया0या बाहे र0या राBयातील हॉटे लांमCये आयोिजत केले+या एमआयसीई उप:म तसेच
अ/य 8संगानुEप काय?:मांसाठ इनपुट टॅ Gस :ेHडट (आयट सी) लागू होणार नाह . ह जीएसट मधील
मोठ &वसंगती आहे . 9यामुळे पूवI? नधा?;रत काय?:म मोJया 8माणावर एकतर रK कर(यात आले आहे त
Lकंवा ते पढ
ु े ढकल(यात आले आहे त. एमआयसीई पय?टन वेगाने वाढणारे
े

आहे . मा , 9या0या

&वकासाला 3खळ बसत अस+याने हॉटे ल आ3ण रे टॉरं Oस असो सएशन ऑफ वे टन? इंHडया
(एचआरएड*+यूआय) जीएसट तील या &वशेष म$
ु याचा सरकारनं फेर&वचार करावा, असं आवाहन करत
आहे .
"भारतभरातील सव? हॉटे लांमCये गे+या वषR0या याच काळातील बLु कंग0या तुलनेत या वषR एमआयसीई
बLु कंगमCये सरसकट घट झाल आहे . ऍडUहा/स बLु कंग रK कर(यात आ+या आहे त तर नUया नVदणी
होत नाह त. बहुतेक कंप/या 9यांचे उप:म 9यां0याच राBयात Bया .ठकाणी जीएसट ची नVदणी झाल
आहे , तेथेच आयोिजत कर(याचा &वचार करत आहे त. बहुतेक उ योग उ0च जीएसट पचवतीलह , मा ,
आयट सी शवाय हे पूणप
? णे अशGय आहे . एमआयसीई पय?टन
दल
ु ?

े दे शासाठ मह99वाचे असून,9याकडे

होऊ नये," असे एचआरएड*+यूआयचे 8े सडYट Zी. .दल त दातवानी [हणालेत.

या उ योगाला लागू केले+या जीएसट 0या ट\\यांबाबत ते [हणाले क], "Bया हॉटे लां0या खो+यांसाठ
7500 1. Lकंवा 9यापे ा अ@धक शु+क आहे , 9यासाठ 28 टGके जीएसट दर हा जगातील सवा?@धक दर
असून, 9यामुळे उ9प/नावर प;रणाम होईल. सोबतच, करांचा हा दर जाह र केले+या दरांवर आहे , 9यामुळे
या उ योग े ासमोर अनंत अडचणी येतील. 9यामुळे ह अट रK करावी आ3ण 89य ात जो Uयवहार

होईल, 9यावर करांची टGकेवार Iनि^चत करावी. 9या शवाय आंतरराBयीय वा तUयासाठ असले+या
आयट सी0या कलमाचाह सरकारने फेर&वचार करावा."
महामागा_वर म यास बंद घाल(या0या Iनण?यानंतर लगेच लागू झाले+या जीएसट मुळे अनेक अडथळे
आले आहे त. आधीच महसुलात घट झालेल असताना, हे [हणजे दह
ु े र मार पड+यासारखे आहे . अनेक
हॉटे लांसमोर Uयवसायात .टकून कसे राहायचे हा 8^न असून, ते एकतर Uयवसाय बंद तर करतील Lकंवा
9यां0या Uयवसायाचा आकार कमी करतील. 9याचा प;रणाम [हणून अनेकांना रोजगार गमवावा लागेल
आ3ण प;रणामी &वकास थांबेल.
"जे उ योग एका राBयात Uयवसाय करतात आ3ण दस
ु -या राBयात एमआयसीई आयोिजत करतात,
9यांना आयट सीचा परतावा न मळणे ह आदराIत`य उ योगासाठ (हॉि पटॅ लट ) जीएसट तील सवा?त
मोठ

ट
ु आहे . एखा या Uयवसायाची एखा या राBयात जीएसट नVदणी आहे , 9याच राBयात

एमआयसीईचे आयोजन केले तर आयट सीचा लाभ मळू शकेल. दद
ु a वाने एकाि9मक व तू-सेवा करासाठ
(आयजीएसट ) हॉटे ल उ योगाला आयट सी लागू होणार नाह . केले+या खचा?पैक] काह 8माणातील
परतावा मळत नसेल तर UयावसाIयकांना 9यां0या राBयाबाहे र एमआयसीई आयोिजत कर(यात काह ह
वार य वाटणार नाह Lकं वा ते अशा दे शात जातील, जेथे कर कमी असतील आ3ण 9या दे शाबाहे र पडत
असताना, कराचा परतावा मळू शकेल. या संदभा?त पय?टन मं ालयाशी आमची चचा? सुE आहे आ3ण
आ[हाला आशा आहे क], एमआयसीईसाठ आयट सी0या मु$यावर योbय तो तोडगा Iनघे ल," अशी
मा.हती एचआरएड*+यूआय आ3ण फेडरे शन ऑफ हॉटे ल अँड रे टॉरं Oस असो सएश/स ऑफ इंHडया
(एफएचआरएआय)चे पा ट 8े सडYट Zी. कमलेश बारोट यांनी .दल .
दर[यान, आदराIत`य उ योगाला आ लशान अथवा फाइUह

टार हॉटे लांना लागू होणा-या करां0या

दरांबाबत सु पdट मा.हती मळाल . यापूवR आ लशान हॉटे लांसाठ 1[सचे दर Lकतीह असले तर
सरसकट 28 टGके जीएसट लागू होणार होता. परं तु आता Bया हॉटे +स0या 1[सचे दर 7500 1. Lकंवा
9यापे ा अ@धक आहे त, 9याच हॉटे +सना 28 टGके जीएसट लागू होईल.

