
 

 

 

માનનીય વેપારી િમ ો, 

       આપ સૌ ણતા જ હશો કે, 01/10/2022 થી જેમનું Turnover Rs. ૧૦ કરોડ કે તેથી 
વધાર ેહશે તો તેમેન ેB2B Party એટલ ેકે GSTIN સાથ ેની Party ના યવહાર જેવા ક ેબીલ , Sales 
Return , GST Credit/Debit Note વગેર ેનુ ંeInvoice Government Portal પર બનાવવું 
ફર યાત થાય છે. તો આ માટે અમે wDMS software માથંી સીધા Government GST 
Portal મા ંeInvoice બની ય તે માટેનું Module wDMS Software મા ંવધારા નો 
charge લઇ ન ેAdd કરેલ છે. આ Module Optional છે.  

eInvoice API Hit Count ના charges નીચે માણે ન કી કરેલ છે. 

Slab Wise Charges 
 eInvoice API 
Hit Count Per 

GSTIN 

જેમણે ૨૦૨૨ મા ંખરીદેલ (જુના clients) તમે નો ભાવ નવા Clients માટ ે
Rate in Rs. per 
eInvoice API 

Hit Count 

Amount with 18% GST Rate in Rs. 
per eInvoice 
API Hit Count 

Amount with 18% GST 

6000 1.15 8142 1.25 8850 
10000 0.80 9440 0.9 10620 

15000 or Above  0.70 Amount for 15000 = 12390 0.8 Amount for 15000 = 14160 

 

 eInvoice API Hit Count એટલ ેશુ ં? -: eInvoice API Hit Count એટલે કે 
Software માથંી એક વખત eInvoice અથવા/અને eWay બીલ બનાવવા માટ ેclick 
કરીએ તેન ેeInvoice API Hit Count કહે છે. પરંતુ GSTIN, HSN Code , Pin code, 
eWayBill માટેના Distance, Vehicle No. માં ભૂલ હોય અથવા GSTIN In-active હોય 
અથવા બી  કોઈ ભૂલ ના કારણે eInvoice અથવા/અન ેeWay બીલ બ યું નથી, પરંતુ 
eInvoice માટે API Hit કરી, એટલે એક Count થયો ગણાય. યારબાદ ભૂલ સુધારીને 
ફરીવાર eInvoice અથવા/અન ેeWay બીલ બનાવવા માટે આ યું હોય તો બીજો Count 
થયો ગણાશે.  
નોધ : જો બીલ મા ંVehicle No. અથવા Transporter બનંે માથંી એકપણ િવગત આપલે 
હશે તો બીલ ના einvoice સાથે eway બીલ પણ  બની જશે અન ેબનં ેબનેલ હોવાથી બ ે
count વપરાશ.ે  

 જે પણ Slab તમે પસંદ કરો તેની Validity એક વષની એટલે કે 01/04/2023 થી 
31/03/2024 સુધીની રહેશે. 31/03/2024 પછી નું Balance કોઈ પણ સંજોગો માં 
નવા વષ માં carry forward થશે નહી. 



 ઉપર દશાવેલ Slab માંથીજ કોઈ એક ખરીદવાનો રહેશે. વ ચેની Quantity ખરીદી 
શકાશ ેનિહ. તમારી B2B બીલ, Sales Return , GST Credit/Debit Note જેટલી 
સં યા માં બનતા હોય તેમાં 10% ઉમરેી જે count થતો હોય તે માણે લઇ શકાય. 

 આ જે Slab છે તે એક GSTIN નો છે, જો તમારી બે Firm હોય તો બે અલગ-અલગ 
eInvoice API Hit Count  નો slab લેવાના રહેશે. 

 ઉપરના charges ઉપરાતં 2023-24 અને અગાઉ ના વષ ના AMC જો બાકી હોય તો તે 
AMC (Annual Maintenance Charge) લેવો ફરિજયાત છે. તે 01/04/2023 થી 
30/04/2023 સુધી માં  લેવાનો રેહેશે. AMC નિહ લેવામાં આવે તો 01/05/2023 થી 
eInvoice API ની Services બંધ થઇ જશે. 

 01/04/2023 થી eInvoice Option શ  કરવા માટે 15/03/2023 સુધીમાં 
 eInvoice API Hit Count ખરીદવાના રહેશે અને આ સાથે નું Form ભરી 
smgroup1@yahoo.com પર email કરવાનો રહેશે.  

 તમ ેeInvoice API Hit Count Purchase કરો યારબાદ  Activate થવામાં ઓછામાં 
ઓછો 8 થી 10 દવસ નો સમય થશે. 

 આ સુિવધા Goverment approved GSP પાસ ેથી ખરીદેલ છે. eInvoice API મા ં
આ GSP નુ ંserver તથા Government નુ ંgst server નો ઉપયોગ થાય છે. સામા ય રીત ે
તેમા ંખામી સ તી નથી હોતી પરંતુ જો ખામી સ ય તો સામા ય સંજોગોમા ંતેને solve 
કરવામા ં24 થી 48 કલાક થતા હોય છે તેની ન ધ લેવી. અમો શ ય હોય તેટલી ઝડપ થી 
solve કરવવાનો ય ન કરીશું. 

 eInvoice બનાવવા માટે Government ના જે િનયમો હશે તે લાગુ પડશે જેની ણકારી 
તમારા gst ના consultant પાસે થી લઇ લેવી. 
 

eInvoice API ના ફાયદા: 
 

1.  wDMS Software માથંી eInvoice JSON file બનાવી Government 
portal પર manually upload કરવાની જ ર પડશે નિહ. 

2. wDMS Software માથંી Government portal પર eInvoice એકજ click 
થી બની જશે. 

3. એક વાર eInvoice Government Portal પર બની ગયા બાદ eInvoice નો   
QR-code wDMS Software ના Bill Print મા ંPrint કરવો હશે તો તે  Print 
થઇ જશે. અન ેmanually portal પર upload કરવામા,ં wDMS માથંી QR 
Code Print થઇ શકશે નિહ.  

4. eInvoice બની ગયા પછી Transaction સામે નો IRN, Acknowledgment 
No., ewaybill No. વગેર ેautomatic store થઇ જશે. અને જે તે report મા ં
જોઈ શકાશ.ે 

5. eInvoice  API થી eInvoice બનાવવા માં સમય બચશે તથાં accuracy વધશ.ે 



 
 
 
 

eI
 

Payment NEFT/ RTGS/ IMPS
smgroup1@yahoo.com પર email 

Firm Name   : _____________________________________________

GSTIN (ફર યાત) 

Contact Person   : _____________________________________________________

Office Address   : _____________________________________________________

     : _____________________________________________________

City    : _____________________

Email Id (ફર યાત)  : _____________________________________________________

eInvoice API Slab   : 6000    1

Cheque થી Payment હોઈ તો 
Chq / DD No. ____________ Dt   /  /2023
Bank _________________________________
Amount _____________ 
Cheque In Favor of  “SM SOLUTIONS

અગ યની સુચના : Payment NEFT/ RTGS/ IMPS
ને  smgroup1@yahoo.com પર email કરવું તેમા ંતમારી 
Payment ની િવગત જવેી કે UTR/NEFT no
આવતા હોવાથી તમા ં  payment સરળતાથી ન ી કરી શકાય
 
Date:     /     / 2023.                                                                                                                            
 
 
 

Send This Form Before 15 
For Details Call : (079) 27683386 , (079) 40033316, 9825611030

403, Nirmal Avenue, Nr. BD Patel House, Lakhudi Cross Road, Naranpura, Ahmedabad 

  

eInvoice API Purchase Form (2023-24) 

Payment NEFT/ RTGS/ IMPS થી કરો તો તેની slip અને ઉપરના Form ની િવગત ભરી 
email કરવુ ં

: ______________________________________________________________________________

: _____________________________________________________ 

: _____________________________________________________ 

: _____________________________________________________ 

: _____________________ Contact No. _____________________ 

: _____________________________________________________ 

: 6000    1 10000       15000       20000       25000 

 

 wDMS So ware ચાલ ુકરીને Login 
ઉદાહરણ) વખત ેઆવતો Registered Sr. No
આંકડા નો હશે ત ેલખો Sr. No. ______________

2023 
_________________________________ 

SM SOLUTIONS” 

NEFT/RTGS/IMPS કરવું હોય તો 
Beneficiary : SM SOLUTIONS 
Bank : Indian Overseas Bank 
Branch : Naranpura , Ahmedabad
Beneficiary A/c No : 087902000001247
IFSC Code : IOBA0000879 
UTR No. ___________________________
Amount : _____________   Date   /   /  202

Payment NEFT/ RTGS/ IMPS થી કરો તો તેની slip અને ઉપરના Form ની િવગત ભરી 
કરવું તેમા ંતમારી Firm નું નામ, GSTIN, eMail Id અને Contact no

NEFT no. અન ેતારીખ અવ ય લખશો કારણકે એકસરખી amount 
સરળતાથી ન ી કરી શકાય. 

.                                                                                                                                                                        

Send This Form Before 15 March 2023  
For Details Call : (079) 27683386 , (079) 40033316, 9825611030 

403, Nirmal Avenue, Nr. BD Patel House, Lakhudi Cross Road, Naranpura, Ahmedabad – 380013. 

          

ની િવગત ભરી scan કરી ને  

_________________________________ 

Login (બાજુમા ં
No. કે જે ૬ અથવા ૮ 

______________ 

Branch : Naranpura , Ahmedabad 
Beneficiary A/c No : 087902000001247 

UTR No. ___________________________ 
Amount : _____________   Date   /   /  2023 

ની િવગત ભરી scan કરી 
Contact no. અને 

amount ના payment 

   Signature  

 

   


