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101வ	 அரசிய� ச�ட தி��த ச�ட� 8 ெச�ட�ப� 2016 �த� அம��  வ�வத� 

!ல�� சர�  ம#$� ேசைவ வ& அைம�ப'� 15 ெச�ட�ப� 2016 அறிவ'�ப'� !ல�� 

– சர�  ம#$� ேசைவ வ& அம��  வர� ேபாகிற	. 01 ஏ�ர� 2017 �த� ஒ� மிக� 

ெப&ய மைற�க வ& சீ�தி��தமாகிய சர�  ம#$� ேசைவ வ&ைய அறி�க�ப2�த 

அர3 �ைன�5ட� இ��கிற	. ம�திய அரசா7க ம#$� மாநில அரசா7க மைற�க 

வ& அ�வல�க9�  பய'#சியள;�ப	 சவா�கள;� ஒ� ெப&ய சவாலாக இ��க� 

ேபாகிற	. ம�திய கலா� ம#$� 37க�	ைற ஆய�தி� கீ= ெசய�ப2� மைற�க 

வ&> ச�ட7கைள� ப#றிய த தி வள��5 ம#$� பய'#சி�கான உ>ச நி$வனமான 

“ேதசிய 37க�, கலா� ம#$� ேபாைத�த2�5 பய'#சி ைமய� (NACEN) ம�திய ம#$� 

மாநில அரசா7க அதிகா&க9�  பய'#சியள;�க உ�தரவ'ட�ப�2Bள	. சர�  ம#$� 

ேசைவ வ& அமலா�க�ப2� ேபா	 அதைன ெசய�ப2�	� திறைன� ெப$வத#  

NACEN ம�திய ம#$� மாநில அரசா7க 60000 மைற�க வ&வ'தி�5 அதிகா&க9�  

ேபரளவ'லான த தி வள��5�கான பய'#சி நட�	கிற	. நா2 �Cவ	� உBள 

ெசயலா�க அதிகா&க9�  பய'#சியள;�க NACEN 2000 பய'றசியாள�கB ெகாDட ஒ� 

 Cைவ ஏ#ெகனேவ ஏ#ப2�தி வ'�ட	. மிக�  ைறEத கால அவகாசேம உBளைத� 

க��தி� ெகாD2, NACEN வ �பைற� பய'#சி அ�லா	 ெசய��ைற பய'#சி வ �5கB 

ம#$� மி�-பG�5� க�வ'கB ேபா�ற ேம�ப�ட தகவ� ெதாழி�I�ப சாதன7கைள 

உபேயாகி�கJ� அதிக�பGயாக� பG�ப'�பைத உ$தி ெசKய தி�டமி�2 வ�கிற	. 

இEத� த தி வள��5� பய'#சிய'� ஒ� ப தியாக, NACEN பய'#சி நட�	�ேபா	 

ேசக&�க�ப�ட உBள L2கB ம#$� பரMபர க��	 ப&மா#ற அம�JகB அG�பைடய'� 

அG�கG ேக�க�ப2� ேகBவ'கB ெதா �ைப (FAQ) அதிகா&க9� � ெபா	ம�க9� � 

மாதி& சர�  ம#$� ேசைவ வ& ச�ட� ம#$� அத� ��கிய வ'�தியாச7கB  றி�	 

அறிE	 ெகாBள ஒ� பய'#சி உபகரணமாக� தயா&�த	. அG�கG ேக�க�ப2� 

ேகBவ'கB (FAQs)  ம�திய ம#$� மாநில அரசா7க7கள;� அதிகா&கB  Cவா� 

தயா&�க�ப�2 ப&சீலி�க�ப�ட	. இEத 5�தக� ெதா �ப'� தயா&�ப'� ஈ2ப�ட 

அைன�	 அதிகா&கைளQ�, NACEN உைடய �ய#சிகைளQ� நா� பாரா�2கிேற�. 24 

தைல�5கள;� கீ= 500� � ேம#ப�ட ேகBவ'கB உBள இEத FAQ ெதா �5 கDG�பாக 

ஒ� எதி�பா�� � வ'ைளJகைள ஏ#ப2�	� க�வ'யாக சர�  ம#$� ேசைவ வ& 

 றி�	 வ&�	ைற அதிகா&க9�, வ��தக�க9� ெபா	ம�க9� வ'ஷய ஞான� ெப$� 

வ'த�தி� பரவ> ெசKQ�. இ	 மாதி& சர�  ம#$� ேசைவ வ& ச�ட�தி� 



அG�பைடய'� ெபா	ம�க9�காக ெவள;ய'ட�ப�ட �த� வ'வர� ஆ �. FAQ  றி�த 

இ�ேபா	 வைரய'லான தி��தியைம�க�ப�ட வ'வர7கB  றி�	  றி�ப'�ட வ'தி 

இய#ற�ப�2 வ'தி�ைறகB வ �க�ப�ட ப'�ன� NACEN ெவள;ய'2�.  

 

நஜி� ஷா 
தைலவ�, CBEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க� 

1  சர�  ம#$� ேசைவ வ& (GST) – ஒ� கDேணா�ட�ஒ� கDேணா�ட�ஒ� கDேணா�ட�ஒ� கDேணா�ட�  

2  வைரயைற ெசKத� ம#$� வ& வ'ல�  

3  பதிJ 

4  வ'நிேயாக� எ�பத� ெபா�9� வர�5� 

5  வ'நிேயாக ேநர�ேநர�ேநர�ேநர� 

6  GST� மதி�பX�2 

7  GSTபG வ& ெச��	த� 

8  மி�-வ��தக�   

9  ZலிZலிZலிZலி    ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி� 

10  உBள L2 வ& வரJ ைவ�த� 

11  GST� உBள L2 ேசைவ வ'நிேயாகMத� க��தா�க� 

12  வ'வர�ப�G ஆKJ ம#$� உBள L�2 வ& வரJ ஒ�பX2 

13  ஆKJ ம#$� தண'�ைக 

14  தி��ப� த�த� 

15 ேகா�த�கB ம#$� ம[�5 

16  GST� ேம� �ைறயX2கB, ம$ ஆKJகB ம#$� ம$ ஆKJ ெசK	 

தி��தியைம�த� 

17  ��Z�Gய வ& நி�ணய� 

18  தL�வாணய� 

19  ஆKJ, ேசாதைன, ைகப#$த� ம#$� ைக	 

20   #ற7கB ம#$� அபராத7கB, வழ� � ெதாட�த� ம#$�  #ற�தL�ைவ 

21  ஒ�7கிைணEத GST ச�ட�தி� கDேணா�ட� 

22  சர�  ம#$� ேசைவ வ'நிேயாக இட� 

23  GST� �� �ைன வ��தக ெநறி�ைற 

24  இைட�கால ச�ட7கB 

 

 

 

 

 

 

 



தயா&�தவ�கBதயா&�தவ�கBதயா&�தவ�கBதயா&�தவ�கB 

தி�. சம[� பஜா\, Z2த� இய� ந�, NACEN, ��ைபய'� ேம#பா�ைவய'� கீ=  தி�. 

தLப� மாதா, உதவ' இய� ந�, NACEN ��ைப ம#$� ச]சீ^ நாய�, ப&ேசாதக�, CESTAT 

��ைப 

ப&சீலி�தவ�கBப&சீலி�தவ�கBப&சீலி�தவ�கBப&சீலி�தவ�கB 

தி�வாள�கB P.K. ெமாஹEதி, ஆேலாசக�, CBEC (ப'&J 1) 

வ'ஷா� ப'ரதா� சி7, DC(GST), GST ெகாBைக� ப தி (ப'&J 2) 

Dr. P.D. வேகலா, CCT,  ஜரா� (ப'&J 3 & 7) 

D.P. நாேகEதிர  மா�, Pr. ADG, DGCEI, ெப7கb� (ப'&J 4 �த� 6) 

உேபEதிர  �தா, ஆைணய�, GST, CBEC (ப'&J 8 �த� 11)     

&�வ'� பாDேட, CCT, க�நாடகா (ப'&J 12) 

அ�D  மா� மிcரா, இைண ெசயலாள�, CTD, பXஹா� (ப'&J 13) 

காலி� அ�வ�, �	நிைல JCT ேம#  வ7காள� (ப'&J 14 & 24) 

அஜK ெஜய'�, Pr. ஆைணய�, ஆய�	ைற, அஹமதாபா� (ப'&J 15) 

BB அக�வா�, Pr. ஆைணய�, ைஹதராபா� (ப'&J 16) 

cஷா7� �&யா, ADG, DG GST, CBEC (ப'&J 17 �த� 20) 

G.D. ேலாஹான;, CCE, ஃப&தாபா� (ப'&J 21 & 22) 

ப'ரகாc  மா�, CEO, GSTN (ப'&J 23) 

அG�கG ேக�க�ப2� ேகBவ'கB  றி�த வ'ம&சன7கB ம#$� அப'�ப'ராய7கB 

dg.nacen-cbec@nic.in மி�ன]ச��  அ��பJ� 

ம$�5: இ	 ஜூ� 2016� ெபா	�ப திய'� ெவள;ய'ட�ப�ட வைரJ மாதி& GST 

ச�ட�தி� அG�பைடய'� ஆதார� பய'#சியாள�களா� ப&சீலி�க�ப�2 NACEN !ல� 

ெதா �க�ப�ட சர�  ம#$� ேசைவ வ&  றி�த அG�கG ேக�க�ப2� ேகBவ'கB 

ஆ �. இEத FAQ பய'#சி ம#$� ெசK�ைற பய�பா�G#  மா�திரேம. இEத  

5�தக�தி� காண�ப2� தகவ� ஒ� ெபா	வான ேமேலா�ட நிைல�பா2ட� ZGய 

உ�சர�  ெகாDட	 மா�திரேம. இ	 ச�டg�வ ஆேலாசைன அ�ல	 க��ைத� Z$� 

உ�சர�  ெகாDட	 அ�ல. அதிக�பGயான வ'வர7க9� , மாதி& GST ச�ட�ைத 

ேம#ேகாளாக� காh�பG த�வ'�	� ெகாBகிேறா�.  

 

 

 



1111. . . . சர� சர� சர� சர�     ம#$� ேசைவகB வ& ம#$� ேசைவகB வ& ம#$� ேசைவகB வ& ம#$� ேசைவகB வ& (GST) (GST) (GST) (GST) ––––    ஒ� கDேணா�ட�ஒ� கDேணா�ட�ஒ� கDேணா�ட�ஒ� கDேணா�ட�    

ேக.1  சர�  ம#$� ேசைவ வ& (GST) எ�றா� எ�ன? 

ப.1    சர�  ம#$� ேசைவ வ& எ�ப	 உபேயாக�ப2�த�ப2� இல�  சா�E	 

வ'தி�க�படJBள வ&யா �. உ#ப�திய'� ெதாட7கி இ$தியாக Iகர�ப2� நிைல வைர 

உBள அைன�	 நிைலய'�� வ& வ'தி�க உ�ேதசி�க�ப�2 ஆர�ப� �த� ஒ� 

வ��தக�தி� �Eைதய நிைலகB வைர ெச��த�ப�ட வ&கB அ^வ��தக�தி#  வரJ 

ைவ�க�ப�2 ஒ�2ெமா�தமாக, மதி�5� Z�ட�ப2வத#  மா�திர� வ& வ'தி�க�ப2� 

அEத ெமா�த வ&>3ைம இ$திய'� உBள உபேயாகி�பாளைர> சா��.  

ேக.2 உபேயாக�ப2�த�ப2� இல�  சா�Eத வ& எ�பத� ச&யான க��	 எ�ன? 

ப.2 சர�  அ�ல	 ேசைவ ம[தான வ& வ'தி�5 அ	 உபேயாக�ப2�த�ப2� வ& 

ஆைணய�தி� அதிகார வர�5�  வEதைடQமா$ நி�வகி�க�படJBள	. 

ேக.3 த#ேபா	 அமலி� உBள வ&கள;� எைவ GST� கீ= ேச��க�பட 

தி�டமிட�ப�2Bளன? 

ப.3 கீ=கDட வ&கB மா#றியைம�க�ப�2 GST வ&யாக வ'தி�கபடJBள	 

 (i) த#ேபா	 ைமய அரசா� வ'தி�க�ப�2 வmலி�க�ப2� வ&கB: 

 a. ம�திய கலா� வ& 

 b. கலா� வ& (ம��	வ ம#$� ஒ�பைன� தயா&�5�கB) 

 c. Z2த� கலா� வ& ( வ'ேசஷ ��கிய�	வ� வாKEத சர� கB) 

 d. Z2த� கலா� வ& (	ண'கB ம#$� 	ண'> சர� கB) 

e. 37க�	ைறய'� Z2த� 37க வ& (ெபா	வாக CVD என அறிய�ப2வ	) 

  f. 37க�	ைறய'� சிற�5 Z2த� 37க வ& (SAD) 

 g. ேசைவ வ& 

h. சர� கB ம#$� ேசைவகB வ'நிேயாக� ச�பEத�ப��தாக இ�Eதா� ம�திய  

  மிைகவ Lத வ& ம#$� உப வ& 

(ii) GST�  மா$� மாநில வ&கB: 

a. மாநில மதி�5� Z�2 வ& (VAT) 

b. ம�திய வ'#பைன வ& 

c. ேகள;�ைக வ& 

d. IைழJ வ& (அைன�	 பGவ7க9�) 

e. ெபாC	ேபா�  ம#$� ேகள;�ைக வ& (உBb� அைம�5களா� தL�ைவ 

வ'தி�க�ப�G��ப	 தவ'ர)  



f. வ'ள�பர7கள;� ேமலான வ&கB 

g. வா7 த� வ& 

h. லா�ட&கB, பEதய� க�2த� ம#$� mதா�ட� ம[தான வ&கB 

i. சர� கB ம#$� ேசைவகB வ'நிேயாக� ச�பEத�ப��தாக இ�Eதா� மாநில 

மிைகவ Lத வ& ம#$� உப வ& 

GST அைம�5 ைமய அர3� �, மாநில அர3� � ெசKQ� சிபா&3கB அG�பைடய'� 

ம�திய, மாநில ம#$� உBb� வ&கB, உப வ&கB ம#$� மிைகவ Lத வ&கB GST� B 

உBளட�க�ப2�. 

ேக.4 ேமேல  றி�ப'ட�ப�2Bள வ&கB GST� கீ= உBளட�க எ�ன ெகாBைககB 

கைடப'G�க� ப�டன? 

ப.4 ப�வ'தமான ம�திய, மாநில ம#$� உBb� தL�ைவகைள GST� கீ= 

உBளட� வத#கான சா�திய� Z$கைள அைடயாள� காண ப&சீலைன ெசKய�ப�ட	. 

அ^வா$ ப&சீலி�க�ப2�ெபாC	, கீ=கDட ெகாBைககB க��தி� ெகாBள�ப�டன: 

(i) அ^வா$ உBளட�க�ப2� வ&கB ப'ரதானமாக மைற�க வ&கள;� அ�ச� 

ெகாDட சர�  ம#$� ேசைவகB ம[	 வ'தி�க�ப2� வ&களாக இ��க ேவD2�.  

(ii) உBளட�க�ப2� வ&கB இற� மதி/தயா&�5/உ#ப�தி என� ெதாட7கி 

சர� கB அ�ல	 ேசைவ Iக�த� எ�$ �GQ� ப&வ��தைன ச7கிலிய'� ஒ� 

ப தியாக இ�� �.  

(iii) மாநில7க9� B9� மாநில7கள;ைடேயQ� 3லபமான �ைறய'� வ& வரJ 

இ�� �பG இEத உBளட�க� இ��க ேவD2�.  றி�பாக சர� கB ம#$� ேசைவகB 

வ'நிேயாக� ச�பEத�படாத வ&கB, தL�ைவகB, க�டண7கB GST� கீ= உBளட�க�பட� 

Zடா	. 

(iv) ம�திய ம#$� மாநில7கB இரDG# � தன;�தன;ேய சமநிைலய'லான 

வ�மான� ெப$வத#கான �ய#சிய'� ஈ2பட ேவD2�. 

ேக.5 GST� ��கிய அ�ச7க9�  உ�படாததாக எEத� சர� கைள வ'ல�கி ைவ�க 

உ�ேதசி�க�ப�G��கிற	?                 

ப.5 ம�கB உபேயாகி� � ம	பான�, ெப�ேராலிய� ெபா��களான ெப�ேராலிய� �o�, 

ேமா�டா� Mப'&� (ெப�ேரா�), உய� ேவக pச�, இய#ைக வாQ ம#$� 

வ'மான�தி#கான ட�ைப� எ&சர�  ம#$� மி�சார� 

ேக.6 GST அம��  வEத ப'�ன� ேமேல  றி�ப'ட�ப�2Bள சர� கள;� ம[தான வ& 

வ'தி�ப'� நிைல எ�ன? 



ப.6 ேமேல  றி�ப'ட�ப�2Bள ெபா��க9�  த#ேபா	 இ�E	வ�� வ& வ'தி�5 

�ைற (மதி�5 Z�2 வ& & ம�திய கலா�) ெதாட��.  

ேக.6A 5ைகய'ைல ம#$� 5ைகய'ைல� ெபா��க9�  GST ெசய�பா�G� நிைல எ�ன? 

ப.6A  5ைகய'ைல ம#$� 5ைகய'ைல� சர� கB GST� கீ= வ��. Z2தலாக, இEத 

சர� கள;� ம[	 ம�திய கலா� வ& வ'தி�கJ� ம�திய அர3�  அதிகார� உD2. 

ேக.7 எEத மாதி&யான GSTஐ அமலா�க உ�ேதசி�க�ப�2Bள	? 

ப.7  அ	 ெபா	 வ& அG�பைடய'� ம�திய ம#$� மாநில7கB ஒ� ேசர வ'தி� � 

இர�ைட GST வ'தி�5 �ைறயா �. மாநில7க9� B சர� கB வ'நிேயாக� 

ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  ம�திய அரசா7க�தா� வ'தி�க�ப2� GST ம�திய GST 

(CGST) என அைழ�க�ப2�. மாநில7களா� வ'தி�க�ப2வ	 மாநில GST (SGST) என 

அைழ�க�ப2�. அேதேபா� ஒ^ெவா� மாநில7க9�கிைடயான சர� கB வ'நிேயாக� 

ம#$� ேசைவக9� தா� வ& ம�திய அரசா� வ'தி�க�ப�2 நி�வகி�க�ப2வ	 

ஒ�7கிைணEத GST (IGST) ஆ �. 

ேக.8 இர�ைட GST ஏ� ேதைவ? 

ப.8  இEதியா ஒ� Z�டைம�5 ேதசமா �. உ&ய ச�ட வழி�ைற�பG ம�திய 

அரசா7க�தி# � மாநில அரசா7க�தி# � வ&கB வ'தி�கJ� ேசக&�கJ� 

அதிகார7கB வழ7க�ப�2Bளன. இ� நிைல அரசா7க7க9� � ெசய�பட ெவ^ேவ$ 

வ'தமான ெபா$�5கB அதிகார� ப'&Jகள;� !ல� அரசிய� அைம�ப'� 

வைரய$�க�ப�2Bளன. ஆைகய'னா� அரசிய� சாசன� ேதைவ�பG நிதி ச�பEத�ப�ட 

ேதைவ�  இர�ைட GST ேதைவ. 

ேக.9 எEத அதிகார அைம�5 GSTஐ வ'தி� � ம#$� நி�வகி� �? 

ப.9  CGST & IGST ம�திய அர3 வ'தி� � ம#$� நி�வகி� �. ச�பEத�ப�ட மாநில7கB 

SGSTஐ வ'தி� � ம#$� நி�வகி� �. 

ப.10 GSTஐ ஏ#$� ெகாBவத#காக ஏ� சம[ப�தி� இEதிய அரசிய� ச�ட� 

தி��தியைம�க�ப�ட	?  

த#ேபா	, அரசிய� அைம�ப'� ெதள;வாக ம�திய அர3� � மாநில7க9� � 

இைடய'லான நிதி ச�பEத�ப�ட அதிகார7கB வைரய$�க�ப�2Bளன. அத�பG 

த�மிலான ச�பEத�ப�ட அதிகார g�வமாககB இைடேய �Cவ	மாக ஒ�$ட� ஒ�$ 

பரMபர� ம[றவ'�ைல. ம�திய அர3�  சர� கB தயா&�ப'� ம[	 வ& வ'தி�க 

அதிகார� உD2. (ம�கB உபேயாகி� � ம	 பான�, அப'�, ேபாைத ெபா�B �தலியன 

தவ'ர). மாநில அர3�  வ'#பைனயா � ெபா��க9�  வ& வ'தி�க அதிகார� உD2. 



மாநில7கB த�மிலான வ'#பைனகள;�, ம�திய அர3�  வ& வ'தி�க அதிகார� உD2 

(ம�திய வ'#பைன வ&). ஆனா�, அEத வ& ேசக&�க�ப�2 �Cவ	மாக மாநில7கேள 

ைவ�	� ெகாBகி�றன. ேசைவக9� , ம�திய அர3�  மா�திரேம ேசைவ வ& வ'தி�க 

அதிகார� உD2. ம�திய அர3 ம#$� மாநில7கB இரD2ேம ஒ�7கிைணE	 வ& 

வ'தி�	 ேசக&�க அதிகார� வழங வத#  GSTஐ அமலா�க அரசிய� ச�ட தி��த7கB 

அவசிய�. இEத காரண�தி#காக இEதிய அரசிய� ச�ட தி��த� (s#ேறாராவ	 

தி��த�) ச�ட�, 2016 !ல� சம[ப�தி� தி��த�ப�ட	. ச�ட ஷர�	 246A ம�திய 

அரைசQ� மாநில7கைளQ� வ& வ'தி�கJ� GST ேசக&�கJ� அதிகார� வழ7 கிற	. 

ேக.11 ஒ�  றி�ப'�ட சர� கB ம#$� ேசைவகB ம[	 எ^வா$ ம�திய GST (CGST) 

ம#$� மாநில GST (SGST) ஒேர சமய�தி� வ& வ'தி�க இய��? 

ப.11  வ'ல�கள;�க�ப�ட சர� கB அ�ல	 ேசைவகB, GST� வர�ப'#  ெவள;ய'� 

உBள ம#$� வைரய$�க�ப�ட எ�ைலக9� � கீ= உBளைவகள;� ப&மா#ற� தவ'ர 

ப'ற சர� கB ம#$� ேசைவகB வ'நிேயாக�தி� ஒ^ெவா� ப&மா#ற�தி�� ஒ�ேசர 

ம�திய GST ம#$� மாநில GST வ'தி�க�ப2�. ேம��, மாநில� சர� கள;� மதி�5ட� 

ம�திய மதி�5 Z�2 வ& ேச��த ப'�ன�  வ'தி� � மதி�5 Z�2 வ& ேபா� அ�லா	 

இ� வ& வ'தி�5� அேத வ'ைல அ�ல	 மதி�ப'� அG�பைடய'� இ�� �. நா�G�B 

இ�Eதா� CGST�  வ'நிேயாகMத&� இட��, சர�  வா7 பவ&� இட��  றி�	 

எEத� பா பா2� இ�ைல. வ'நிேயாகMத�� வா7 பவ�� ஒேர மாநில�தி� 

இ�Eதா� SGST வ'தி�க�ப2�.  

உதாரண� I: CGST 10%� SGST 10%� இ��பதாக ைவ�	� ெகாDடா�, 

உ�தர�ப'ரேதச�தி� உBள ெமா�த வ'யாபா& 100 oபாK வ'ைலQBள Mp� பா�க9� 

க�ப'க9� அேத மாநில�தி� உBள ஒ� க�2மான நி$வன�தி#  வ'# �ெபாC	 

CGST 10 oபாQ� SGST 10 oபாQ� சர� கள;� அG�பைட வ'ைலQட� ேச��	 அEத 

வ'யாபா& வா7 வா�. அவ� CGST ப தி�  ெபற�ப�ட ெதாைகைய ம�திய அரசா7க 

கண�கி�� SGST ப தி�  ெபற�ப�ட ெதாைகைய ச�பEத�ப�ட மாநில 

அரசா7க�தி# � ெச��த ேவD2�. இ�Eத ேபாதி��, அவ� உBளபG oபாK 20 

(oபாK 10 + oபாK 10) பணமாக ெச��த ேவDGய ேதைவய'�ைல. இEத� ெபா$�ைப 

அவ� வா7 �ெபாCேத CGST அ�ல	 SGST ெச��தியத� !ல� தL��தி��பா�. 

(அதாவ	, உBள L2கB). ஆனா� CGST ெச��த அவ� வா7 �ெபாC	 ெச��திய CGSTஐ 

உபேயாகி�க அ�மதி உD2. ஆனா� SGST�  அவ� SGST� ப#$வரைவ மா�திர� 



உபேயாகி�கலா�. அதாவ	, ெபா	வாக CGST� ப#$வரJ SGST�  ெச��த 

உபேயாகி�க இயலா	. அேதேபா� SGST� ப#$வரைவ CGST�  ெச��த இயலா	.  

உதாரண� II: அேதேபா� ம[D2� CGST 10% SGST 10% எ�$ ைவ�	� ெகாBேவா�. 

��ைபய'� உBள ஒ� வ'ள�பர நி$வன� மகாராcGரா மாநில�திேலேய உBள ேசா� 

தயா&� � நி$வன�தி#  வ'ள�பர ேசைவகB oபாK 100�  வழ7 கிற	 என 

ைவ�	� ெகாDடா� அEத வ'ள�பர நி$வன� ேசைவய'� அG�பைட மதி�ப'�பG 

CGST oபாK 10� SGST oபாK 10� வmலி� �. அவ� CGST ப தி�  ெபற�ப�ட 

ெதாைகைய ம�திய அரசா7க கண�கி�� SGST ப தி�  ெபற�ப�ட ெதாைகைய 

ச�பEத�ப�ட மாநில அரசா7க�தி# � ெச��த ேவD2�. இ�Eத ேபாதி��, அவ� 

உBளபG oபாK 20 (oபாK 10 + oபாK 10) பணமாக ெச��த ேவDGய ேதைவய'�ைல. 

இEத� ெபா$�ைப அவ� வா7 �ெபாCேத CGST அ�ல	 SGST ெச��தியத� !ல� 

தL��தி��பா�. (அதாவ	, உBள L2களான எC	சர� கB, அ�வலக� க�வ'கB, ஒ� 

கைலஞ&� ேசைவகB �தலியன). ஆனா� CGST ெச��த அவ� வா7 �ெபாC	 

ெச��திய CGSTஐ உபேயாகி�க அ�மதி உD2. ஆனா� SGST�  அவ� SGST� 

ப#$வரைவ மா�திர� உபேயாகி�கலா�. அதாவ	, ெபா	வாக CGST� ப#$வரJ 

SGST�  ெச��த உபேயாகி�க இயலா	. அேதேபா� SGST� ப#$வரைவ CGST�  

ெச��த இயலா	.  

ேக.12 GST !லமாக நா�G#  எ�ென�ன ஆதாய7கB கிைட� �? 

ப.12  இEதியாவ'� GST� அமலா�க� மைற�க வ& சீரைம�ப'#கான ஒ� மிக ��கிய 

நடவG�ைக ஆ �. பல எDண'�ைகய'லான ம�திய மாநில வ&கB ஒ� வ&யாக 

இைண�பத� ம#$� �Eைதய நிைலய'லான வ&கைள ஒ�$ ேச��க அ�மதி�பத� 

!ல�, ெக�ட வ'ைளJகளான வ'ரய7கைள த2�	 ஒ� ெபா	 ேதசீய சEைத உ�வாக 

வழி வ � �. உபேயாகி�பாள�க9�  ெப�மளவ'லான இலாப� ம#$� இ�ேபாைதய 

மதி�பX�G�பG 25% �த� 30% வைரய'� சர� கள;� ம[தான ஒ�2ெமா�த வ&> 3ைம� 

 ைற�5. உBநா2 ெவள;நா�2 சEைதகள;� ந��ைடய சர� கB ேபா�Gய'ட GST 

அமலா�க� வழிவ � �. இ	 உடனGயாக தLவ'ரமான ெபா�ளாதார வள�>சிைய 

ஏ#ப2�	� என ஆKJ கா�2கிற	. ம�திய ம#$� மாநில7க9�  வ& அG�பைடைய 

வ'&Jப2�	வதனா��, வ��தக� ெகாBளளைவ அதிக&�பதானா�� ேம�ப2�த�ப�ட 

வ& அ�ச&�ப'னா�� வ�மான ஆதாய� அதிக&� �. ஒ�2ெமாத�தி� இEத வ& 

அத� ெதBள;ய  ணாதிசய�தா� வ& நி�வகி�ப	 எள;தான	 ஆ �. 

ேக.13 IGST எ�றா� எ�ன? 



ப.13 GST ெசய�பா�G� கீ=, ஒ� ஒ�7கிைணEத GST (IGST) வ'தி�க�ப�2 

மாநில7க9�  இைடய'லான சர� கB ம#$� ேசைவக9�காக ம�திய அரசா� 

ேசக&�க�ப2கிற	. அரசிய� ச�ட ஷர�	 269A� கீ= மாநில7கB இைடய'லான 

வண'க� அ�ல	 வ��தக�தி#காக வ'நிேயாகி�பத� ம[	 GST வ'தி�க�ப�2 இEதிய 

அரசா7க�தா� ேசக&�க�ப2கிற	. அ�பG�ப�ட வ& சர� கB ம#$� ேசைவகB ச�ட 

அைம�ப'� சிபா&3கள;�பG பாரா9ம�ற ச���தி� ெகா2�க�ப�2BளபG ம�திய 

ம#$� மாநில7கB இைடேய பகி�E	 ெகாBள�ப2�. 

ேக.14 GST வ'தி�க வ& வ'கித7கைள யா� தL�மான;�பா�கB? 

ப.14  CGST ம#$� SGST வ'தி�பத#கான வ'கித7கB ம�திய அர3� மாநில7க9� 

ேச�E	 நி�ண'ய'�பா�கB. வ'கித7கB GST அைம�ப'� சிபா&3கள;�பG அறிவ'�க�ப2�. 

ேக.15 GST அைம�ப'� ப7 பண' எ�ன? 

ப.15  அைம�க�ப2� GST அைம�5 ம�திய நிதி மEதி& (அைம�ப'� தைலவராக 

இ��பா�), ரா\ய மEதி& (வ�வாK) ம#$� மாநில நிதி/வ& நி�ணய மEதி&கB 

�தலாேனாைர� ெகாD2 ம�திய மாநில7க9�  கீ=கDட சிபா&3கB ெசKQ�.                              

(i) ம�திய, மாநில, உBb� அைம�5களா� வ'தி�க�ப2� வ&கB, உபவ&கB, மிைகவ Lத 

வ&கைள GST� உBளட�க� ெசKத�.  

(ii) சர� கB ம#$� ேசைவகB GST� கீ= ெகாD2வ�த� அ�ல	 வ'ல�  அள;�த� 

(iii) எEத ேததி �த� ெப�ேராலிய� �o�, உய� ேவக pச�, ேமா�டா� Mப'&� 

(ெபா	வாக ெப�ேரா� என அறிய�ப2வ	), இய#ைக வாQ ம#$� ஆகாயவ'மான 

ட�ைப� எ&சர�  �தலியவ#$�  GST வ'தி�க�ப2�. 

(iv) மாதி& GST ச�ட7கB, தL�ைவ ெகாBைககB, IGST ப7கீ2 ம#$� வ'நிேயாக இட� 

ெநறி�ப2�	த�  றி�த ெகாBைககB 

(v) வ�டாEதர சர� கB ம#$� ேசைவகB வ��தக� எEத வர�5� � கீ= இ�Eதா� 

GSTய'லி�E	 வ'ல�  அள;�க�ப2�. 

(vi) GST கீ= வ& வ'கித7கB – அG�பைட வ& வ'கித� ம#$� வ& வ'கிதவ'&�5. 

(vii) இய#ைக சீ#ற� அ�ல	 ேபரழிJ சமய�தி�  றி�ப'�ட கால�தி#  வ& வரைவ 

அதிக&�க ஏதாவ	 வ'ேசஷ வ'கித� அ�ல	 வ'கித7கB  

(viii) வடகிழ�  மாநில7கB. ஜ�� & காcம[�, ஹிமாசல ப'ரேதச� ம#$� உ�தரகாD� 

�தலியவ#$�  வ'ேசஷ ஷர�	�கB ம#$� 

(ix) அைம�5 தL�மான�தி�பG GST ச�பEத�ப�ட ேவ$ ஏதாவ	 வ'ஷய� 

ேக.16 GST அைம�ப'� வழிகா�2 ெகாBைக எ�ன? 



ப.16  ம�திய ம#$� மாநில7கB அேதேபா� மாநில7கள;ைடேய உBள GST� 

ப�வ'தமான அ�ச7கைள ஒ�7கிைண�பைத உ$தி ெசKவ	தா� GST அைம�ப'� 

ெசய�பா2 ஆ �. அரசிய� (s#ெறா�றா� தி��த) ச�ட�, 2016� GST அத�ைடய 

ெவ^ேவ$ ெசய�பா2கள;� ஈ2ப2�ெபாC	 GST� ஒ�7கிைணEத அைம�ப'� 

அவசிய�பG வழி நட�த�ப2� ம#$� சர� கB ம#$� ேசைவக9�  ஒ�7கிைணEத 

ேதசீய சEைத அப'வ'��தி ெசKய�ப2�.  

ேக.17 GST அைம�பா� எ^வா$ தL�மா�7கB எ2�க�ப2�? 

ப.17  அரசிய� (s#ேறாராவ	 தி��த) ச�ட�, 2016�  றி�ப'�2BளபG கலE	 ெகாD2 

வா�கள;�த உ$�ப'ன�கள;� ¾� �  ைறயாத ெப��பா�ைமய'� அG�பைடய'� GST 

அைம�ப'� ஒ^ெவா� தL��5� Z�ட�தி� எ2�க�ப2�. Z�ட�தி� பதிவான 

வா� கள;� 1/3 வா� கB ம�திய அரசா7க�தி� ப தியாகJ� அைன�	 மாநில 

அரசா7க7கள;� ஒ�2ெமா�த வா� கள;� பதிவான வா� கள;� 2/3 வா� கB ஒ� 

ப தியாகJ� இ�� �. அத� Z�ட7கள;� கலE	 ெகாDட GST அைம�ப'� ெமா�த 

உ$�ப'ன�கள;� ½ பாக� எ�ப	 அதிக�பGயான நப�கB கலE	 ெகாDடதாக� க��தி� 

ெகாBள�ப2�. 

ேக.18 ��ைவ�க�ப�ட GST ெசய�பா�G� GST ெச��த ேவDGயவ�கB யா�? 

ப.18  GST ெசய�பா�G� கீ= சர� கள;� வ'நிேயாக� ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB ம[	 

வ& ெச��த ேவDGய நப� வ& ெச��த ேவD2�. வ& ெச��த ேவDGய நப� வ& 

வ'தி�ப'லி�E	 வ'ல�  அள;�க�ப�ட ெதாைகைய� கட�கிறாேரா அதாவ	 oபாK 10 

இல�ச� (வடகிழ�  மாநில7க9�  oபாK 5 இல�ச�), சில  றி�ப'�ட அ�ச7கள;� 

வ& ெச��த ேவDGய நப� வ&வ'ல�  வர�ைப� கட�கா வ'�டா�� GST ெச��த 

ேவD2�. CGST/SGST மாநில7க9� Bேளேய நட� � அைன�	 சர� கB 

வ'நிேயாக�தி# � ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9� � ெச��த� படேவD2�. IGST 

அைன�	 மாநில7க9�  இைடய'லான சர� கB வ'நிேயாக� ம#$�/அ�ல	 

ேசைவக9�  ெச��த�பட ேவD2�. ச�பEத�ப�ட ச�ட7கள;� ப�Gய�கள;� 

 றி�ப'ட�ப�2Bள வ'கித�பG CGST/SGST ம#$� IGST ெச��த�பட ேவD2�. 

ேக.19 GST ெசய�பா�G�பG  ைறEத அளவ'லான வ& ெச��	பவ�க9�  எ�ன 

ஆதாய7கB உBளன? 

ப.19 ஒ� நிதி ஆDGல வ�டாEதர ஒ�2ெமா�த வ'#பைன (oபாK 10 இல�ச�) வைர 

உBள வ& ெச��	பவ�கB வ&வ'ல�  அள;�க�ப2வா�கB. (ஒ�2ெமா�த வ'#பைன 

எ�பதி� அைன�	 வ& வ'தி�5� &ய, வ& வ'தி�வ'ைல�ப�Gலாத வ'நிேயாக7கள;� 



ஒ�2ெமா�த மதி�5� அட7 �. வ'நிேயாக7கB ம#$� ஏ#$மதி� சர� கB 

ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  வ'ல�  அள;�க�ப2� ம#$� GST� வ&கள;லி�E	 

வ'ல�  அள;�க�ப2�. ஒ�2ெமா�த வ'#பைன அகில இEதிய அG�பைடய'� 

கண�கிட�ப2�. வடகிழ�  மாநில7கB ம#$� சி�கிமி#  வ'ல�  (oபாK 5 இல�ச�).  

வ'ல�  அள;�க�ப�ட அைன�	 வ& ெச��	பவ�க9� உBள L�2 வ& வரJ (ITC) 

ஆதாய7க9ட� வ& ெச��த ெத&J ெசKயலா�. வ& ெச��	பவ�கள;� 

மாநில7கள;ைடய'� வ'நிேயாக7கB ெசKபவ� அ�ல	 ேந�மாறான வ& வ'தி�5 (reverse 

charge) அG�பைடய'� வ& ெச��	பவ��  இEத வ'ல�  ெபற� த தி இ�ைல.  

ேக.20 GST ெசய�பா�G� கீ= சர� கB ம#$� ேசைவகB எ^வா$ வைக�ப2�த� 

ப2கி�றன? 

ப.20  GST ெசய�பா�G�கீ= வைக�ப2�த�ப�ட ெபா��க9�  HSN (இைணEத �ைற 

ெபய�� ப�Gய�) அைடயாள எD உபேயாகி�க�ப2�. வ�டாEதர வ'#பைன oபாK 1.5 

ேகாG�  ேம�� ஆனா� oபாK 5 ேகாG� � கீC� உBள வ& ெச��	பவ�கB 2 

இல�க அைடயாள எD உபேயாகி�க ேவD2�. வ�டாEதர வ'#பைன oபாK 5 ேகாG 

ம#$� அத#  ேம� உBள வ& ெச��	பவ�கB 4 இல�க அைடயாள எD 

உபேயாகி�க ேவD2�. வ�டாEதர வ'#பைன 1.5 ேகாG� � கீ= உBளவ�கB 

அவ�க9ைடய வ'ைல�ப�Gய'� HSN அைடயாள எD எCத� ேதைவய'�ைல. 

ேசைவகB கண�கீ2 அைடயாள எDண'�பG (SAC) ேசைவகB வைக�ப2�த�ப2�. 

ேக.21 GST� கீ= இற� மதிக9�  எ^வா$ வ&வ'தி�க�ப2�? 

ப.21  சர� கB ம#$� ேசைவகB இற� மதிகB மாநில7க9�  இைடய'லான 

வ'நிேயாக7கB என� க�த�ப�2 நா�G�B சர� கB ம#$� ேசைவகB இற� மதி�  

IGST வ'தி�க�ப2�. வ& வ'தி�5 இட� ெகாBைகைய� ப'�ப#$�. இற� மதி 

ெசKய�ப2� சர� க9� ேசைவக9� மாநில�தி� உபேயாகி�க�ப�டா� வ& 

வ�மான� SGST !ல� வEதைடQ�. சர� கB ம#$� ேசைவகள;� இற� மதி 

�Cவ	மாக ம#$� �#றி�மாக GST�  ெச��த�ப2�.  

ேக.22 GST� கீ= ஏ#$மதிகB எ^வா$ க�த�ப2�? 

ப.22  ஏ#$மதி ெசKய�ப2� வ'நிேயாக7க9�  GST வ& g\ய வ'கித7களா�� 

க�த�ப2�. சர� கB அ�ல	 ேசைவகB ஏ#$மதி�  வ& ெச��த ேவDடா�. இ�Eத 

ேபாதி�� உBள L�2 வ& வரJ உBள	. அ	 ஏ#$மதியாள�க9�  

தி��ப�த�வத#காக இ�� �. 

ேக.23 GST� கீ= ெதா �5 வ& (composition scheme) வர�5 எ�ன? 



ப.23  நிதி ஆDG� வ�டாEதர வ�மான� (oபாK 50 இல�ச� வைர) உBள  ைறEத 

வ& ெச��	பவ�கB ெதா �5 வ& தி�ட வர�ப'� கீ= வ'தி�க�ப2� வ&�  த தி 

ெப$வா�கB. இEத தி�ட�தி� கீ= ITCE ஆதாயமி�றி வ& ெச��	பவ� அவ�ைடய 

வ�மான�திலி�E	 சதவ Lத அG�பைடய'� வ& ெச��	வா�. CGST ம#$� SGST�  

அG�பைட வ�G வ'கித� 1%   ைறயா	. ெதா �5 வ& தி�ட வர�ப'� கீ= வ& 

ெச��த வ'��ப� ெத&வ'�தவ� அவ�ைடய வாG�ைகயாள�கள;டமி�E	 வ& 

வmலி�க� Zடா	. மாநில7க9�  இைடய'� வ'நிேயாகி�பவ�கB அ�ல	 ேந�மாறான 

வ& வ'தி�5 அG�பைடய'� வ& ெச��	பவ� ெதா �5 வ& தி���தி� கீ= 

த தியானவ� இ�ைல.  

ேக.24 ெதா �5 வ& தி�ட� வ'��ப�பGயானதா அ�ல	 க�டாயமானதா? 

ப.24 வ'��ப�பGயான	 

ேக.25 GSTN எ�ப	 எ�ன? GST ெசய�பா�G� அத� ப7 பண' எ�ன? 

ப.25  GSTN எ�ப	 சர� கB ம#$� ேசைவ வ& இய7 நிைலகB இைண�5 (GSTN). ஒ� 

வ'ேசஷ  றி�ேகாB சாதன� என அைழ�க�ப2� GSTN எ�ப	 GST� ேதைவகைள� 

g��தி ெசK	 ெகாBவத#காக அைம�க�ப�ட	. GSTஐ அம�ப2�	வத#  GSTN ஒ� IT 

ெதாட�5�  ப7கள;� �. ம�திய ம#$� மாநில அரசா7க7கB, வ& ெச��	பவ�கB 

ம#$� ப'ற ப திய'ன�. GSTN� ெசய�பா�G� அட7 வ	  

(i) பதிJ ெசKய உதJத� 

(ii) ம�திய ம#$� மாநில அதிகார g�வமாகக9�  வ'வர7கB அ��5த� 

(iii) IGSTஐ ஒ�7கிைண�த� ம#$� ைபச� ெசKத� 

(iv) வ& ெச��	� வ'வர7கைள வ7கி இைண�5ட� ச&பா��த� 

(v) வ& ெச��	பவ&� அறி�ைகய'� தகவ� அG�பைடய'� ம�திய ம#$� மாநில 

அரசா7க7க9�  ப�ேவ$ MIS அறி�ைககைள� த�த� 

(vi) வ& ெச��	பவ&� !ல�தி� ஆKைவ� த�த� ம#$� 

(vii) ச&பா��5 ெசய�பா�ைட வழி நட�தி ச&பா��த�, ப&^��தைன, ம#$� உBள L2 வ& 

ப#$வரJ, தி��ப� ேகார�  

GSTN ஒ� ெபா	வான GST �க�5 ம#$� பதிJ, பண� ெச��	த�, தி���� ெப$த�, 

MIS அறி�ைககB �தலிய வ'Dண�ப7கைள வGவைம�கிற	. GSTN ேம�� ெபா	 GST 

�க�ைப ஏ#ெகனேவ உBள வ& நி�வாக�	ட� ஒ�7கிைண�கிற	. வ& 

ெச��	பவ�க9�  IT �ைறகB !ல� ெதாட�5 ஏ#ப2�தி� த�கிற	. ேம�� GSTN 19 

மாநில7கB ம#$� �ன;ய� ப'ரேதச7க9�  (மாதி& மாநில7கB) ம$ ஆKJ, 



தண'�ைக, தி���ெபற�, ேகா&�ைக �தலிய ப'&Jகைள ப'�னண'ய'லி�E	 ெகாD2 

ேம�ப2�	கிற	. CBEC ம#$� மாதி& I மாநில7கB (15 மாநில7கB) அவ�கேள 

அவ�க9ைடய GSTஐ ப'�னண'ய'லி �E	 ெகாD2 ேம�ப2�	கிற	. ப&வ��தைன 

சரளமாக ெசய�பட GST� �� �ைறQ� ப'� �ைறQ� g��தியாகி ��Z�Gேய 

ப&ேசாதி�க�பட ேவD2�. 

ேக.26 GST ெசய�பா�G� கீ= எ^வா$ ப'ர>ைனகB தL��க�ப2�? 

ப.26  சர� கB ம#$� ேசைவ வ& அைம�5 ஒ� ெசய�தி�ட� !ல� எEத 

ப'ர>ைன� � �Gெவ2�க அரசிய� (s#ெறா�றா� தி��த) ச�ட�, 2016 

வழிவ �கிற	. அ	 (a) இEதிய அரசா7க� ம#$� ஒ�$ அ�ல	 அத#  ேம#ப�ட 

மாநில7கB த�மிலான	; அ�ல	 (b) இEதிய அரசா7க� ம#$� ஒ� மாநில� அ�ல	 

மாநில7கB ஒ� ப�க�� ஒ�$ அ�ல	 அத#  ேம#ப�ட மாநில7கB ம$ ப�க��; 

அ�ல	 (c) இரD2 அ�ல	 அத#  ேம#ப�ட மாநில7கB இைடய'� எC� அைம�ப'� 

சிபா&3கள;� ேம� எC� அ�ல	 ெசயலா� �ெபாC	 எCவ	.  

ேக.27 GSTஐ அமலா�க ப'ற ச�டg�வ ேதைவகB எ�ன? 

ப.27 GST வ'தி�த��  (ம�திய GST மேசாதா, ஒ�7கிைணEத GST மேசாதா ம#$� 

மாநில GST மேசாதா) உ&ய ச�டg�வ நடவG�ைக !ல� பாரா9ம�ற�தா�� மாநில 

ச�டசைபகள;னா�� அ�மதி�க�ப�2 அரசிய� ச�ட�தி� அதிகார� ெபற ேவD2�. 

அரசிய� சாசன தி��த�தி#  2/3 ெப��பா�ைம ேதைவ எ�ப	 ேபா� அ�லா	 GST 

மேசாதா�கB சாதாரண ெப��பா�ைம !ல� ஏ#$� ெகாBள�ப2�. ெதள;வாக, 

பாரா9ம�ற�தா�� ச�பEத�ப�ட ச�டசைபகளா�� GST ச�ட� இய#ற�ப�ட 

ப'�5தா� வ&வ'தி�5 ெதாட7க இய��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. வைரயைற ெசKத� ம#$� வ& வ'ல�  

ேக.1 GST வ'தி�க அதிகார� எ7கி�E	 கிைட�த	? 

ப.1  அறி�க�ப2�த�ப�ட அரசிய� (101� தி��த) ச�ட�, 2016, ஷர�	 246A 

பாரா9ம�ற�தி# � மாநில ச�டசைபக9� � ஒ�றாக GST  றி�த ச�ட7கB 

உ�வா�க அதிகார7கB வழ7கிய	. இ�Eத ேபாதி��, ஷர�	 246A� உ�Z$ 

2 உட� ஷர�	 269A�பG மாநில7கB இைடேயயான வ'யாபார� அ�ல	 

வ��தக� ெதாட�பான ச�ட� உ�வா�க பாரா9ம�ற�தி# > சிற�5 அதிகார� 

வழ7க�ப�G��கிற	.  

ேக.2 GST� கீ= வ&வ'தி�5 நிக=J எ�றா� எ�ன? 

ப.2 சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB வ'நிேயாக�. மாநில�தி# B 

வ'நிேயாக7க9�  CGST & SGST வ'தி�க�ப2�. மாநில7க9�கிைடேய 

வ'நிேயாக7க9�  IGST வ'தி�க�ப2�. வ'தி� � ப'&J 7(1) CGST/SGST ச�ட� 

ம#$� ப'&J 4(1) IGST ச�ட�. 

ேக.3 ேந� மாறான வ& வ'தி�5 வழி�ைற, ேசைவக9�  மா�திர�தா� 

ப'�ப#ற�ப2மா? 

ப.3  இ�ைல. சர� கB ம#$� ேசைவகB இரD2� � ேந� மாறான வ& 

வ'தி�5 வழி�ைற ப'�ப#ற�ப2�. 

ேக.4 பதிJ ெபறாத வண'க�கB !ல� சர� கB வா7கினா� எ�ன சி�க�கB 

வ��? 

ப.4  சர� கைள� ெப$பவ� ITC ெபற இயலா	. ேம��, ெதா �5 வ& 

தி�ட�தி� கீ= பதிJ ெசKதவ� ேந� மாறான வ& வ'தி�5 வழி�ைறய'� கீ= 

வ& க�ட ேவD2�. 

ேக.5 சர� கB ப&வ��தைன, அதாவ	 உணJ வ'2தி ேசைவக9�  த7க� 

கGகார� வா7கினா� அEத� ப&மா#ற� இரD2 ெவ^ேவ$ வ'நிேயாக7களா 

அ�ல	 ��கிய வ'நிேயாகMத� மா�திர� வ& ெச��	வாரா? 

ப.5  இ�ைல. ேம#Zறிய வ'ஷய�தி� உபேயாகி�பாள&டமி�E	 உணJ 

வ'2தி�  வ'நிேயாகி�க�ப�ட	 ஒ� தன;�ப�ட வ'நிேயாக� ஆகா	, ேம��  



அ�தைகய வ'நிேயாக� வ��தக� ச�பEத�ப�ட	 அ�ல. அEத ப&மா#ற� 

உணJ வ'2தி�  வ'நிேயாகி�ததாக� க�த�ப�2 அத#காக ெகா2�க�ப�ட 

க�டணமாக க�த�ப2�. அதலா� அ�தைகய ப&மா#ற� உணJ வ'2தி !ல� 

வ&வ'தி�க� ZGய வ'நிேயாக� ஆ �.  

ேக.6 க�டண� இ�லாம� வ'நிேயாகி�க�ப�ட	 GST� கீழான வ'நிேயாக 

வர�ப'� வ�மா? 

ப.6  ஆமா�. மாதி& GST ச�ட�தி� ப�Gய� 1� கீ=  றி�ப'ட�ப�2BளைவகB 

ம�2� வ��. 

ேக.7 ஒ� ப&மா#ற�ைத> சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB வ'நிேயாக� 

எ�$ யா� அறிவ'�கலா�? 

ப.7  GST அைம�ப'� ப&E	ைரய'� ேப&� ம�திய அரசா7க� அ�ல	 மாநில 

அரசா7க� ஒ� ப&மா#ற�ைத> சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB 

வ'நிேயாக� எ�$ அறிவ'�கலா�. 

ேக.8 ஒ� வ& ெச��	� நப� 3 ேநரG வ��தக�தி� ஒ� வ��தக�தி#  

மா�திர� ெதா �5 வ& தி�ட�தி� (composition scheme) கீ= ெத&J ெசKய த தி 

உDடா? 

ப.8 இ�ைல. அைன�	 ேநரG வ��தக��/பதிJக9� அEத நப� தன;�தன;ேய 

ைவ�தி�Eதா� அைன�	 வ��தக�தி# � அேத PAN உBள அவ��  ெதா �5 

வ& தி�ட� த தி உD2.          

ேக.9 வ& ெச��	பவ� மாநில7கB இைடேய வ'நிேயாக7கைள பாதி�தா� 

அவ� ெகா2�த� தி�ட�ைத� ேத�Eெத2�க இய�மா? 

ப.9 �Gயா	. வ& ெச��	� நப� மாநில7கB இைடேய வ'நிேயாக7கைள 

பாதி�காதி�� � நிபEதைனைய� g��தி ெசKதா�தா� ெதா �5 வ& 

தி�ட�தி# � த தி ெப$வா�. 

ேக.10 ெதா �5 வ& தி�ட�தி� கீ= உBள வ& ெச��	� நப� உBள L�2 வ& 

ப#$வரJ�  உ&ைம ேகார �GQமா? 

ப.10  �Gயா	. ெதா �5 வ& தி�ட�தி� கீ= உBள வ& ெச��	� நப� 

உBள L�2 வ& ப#$வரJ�  உ&ைம ேகார� த தி இ�ைல. 



ேக.11 ஒ� வாG�ைகயாள� ெதா �5 வ& தி�ட�தி� கீ= வ& ெச��	� 

நப&டமி�E	 வா7கினா� உBள L�2 வ& ப#$வரவாக பா	கா�5 வ&�  

உ&ைமேகார �GQமா? 

ப.11 �Gயா	. வாG�ைகயாள� ெதா �5 வ& தி�ட�தி� கீ= வ& ெச��	� 

நப&டமி�E	 வா7கினா� உBள L�2 வ& ப#$வரவாக அவ� ெதா �5 வ&�  

உ&ைமேகார �Gயா	. ஏென�றா� ெதா �5 வ& தி�ட வ'நிேயாகMத� ஒ� 

வ& வ'ைல�ப�G அள;�க இயலா	, 

ேக.12 வாG�ைகயாள�கள;ட� ெதா �5 வ& வ& வmலி�க �GQமா? 

ப.12  �Gயா	. ெதா �5 வ& தி�ட�தி� கீழான வ& ெச��	பவ� வ& 

வmலி�ப	 �ட�க�ப�G��கிற	. அத� சர�  ெதா �5 வ& தி���தி� 

கீழான வ'நிேயாகMத� ஒ� வ& வ'ைல�ப�G அள;�க இயலா	. 

ேக.13 ெதா �5 வ& தி�ட� !ல� வ& ெச���� ெத&J ெசKய  ைறEத ப�ச 

வ'#பைன எ�ன? 

ப.13  ெதா �5 வ& தி�ட�தி#  நிதி ஆDG� ஒ�2ெமா�த வ'#பைன oபாK 

50 இல�சமாக நி�ணய'�கப�2Bள	. 

ேக.14 ெதா �5 வ& தி�ட�தி#  த திைய� தL�மான;�க ஒ�2ெமா�த 

வ'#பைனைய எ^வா$ கண�கிட ேவD2�? 

ப.14  ஒ�2ெமா�த வ'#பைனைய� கண�கி2வத#கான வழி�ைற ப'&J 2(6)� 

ெகா2�க�ப�2Bள	. அத�பG, ஒ�2ெமா�த வ'#பைன எ�ப	 அைன�	 

வ'நிேயாக7கள;� மதி�5 (வ& வ'தி�5�  உ�ப�ட ம#$� வ& வ'தி�5�  

உ�படாத வ'நிேயாக7கB + வ& வ'ல�  அள;�க�ப�ட வ'நிேயாக7கB +  

ஏ#$மதிகB). அதி� CGST ச�ட�, SGST ச�ட� ம#$� IGST ச�ட� 

�தலியவ#றி� கீ= ெச��த�ப�ட வ&கB, உBேள வEத வ'நிேயாக�தி� 

மதி�5 + அேத பா� உBள நப&� ேந� மாறான வ& வ'தி�5� Bளான 

வ'நிேயாக7கள;� மதி�5 ஆகியைவ ேசரா	.  

ேக.15 வ& வ'தி�5�  உ�ப�ட நப� நிபEதைனைய ம[றினா� எ�ென�ன 

எதி�வ'ைளJகளா� தDடைன�தL�ைவ ெச��த ேவD2� ம#$� ெதா �5 

வ& தி�ட�தி� கீ= வ& ெச��	� த தி இ�லாதி��பா�. 



ப.15  ெதா �5 வ& தி�ட�தி� கீ= வ& ெச��	� த தி இ�லாதி�� � நப� 

அ�தைகய வ& வ'தி�5�  உ�ப�G�Eதா� அEத நப� வ&, வ�G அ�லா	 

தDடைன�தL�ைவயாக வ&� ெதாைக�  சமமான ெதாைகைய ெச��த 

ேவD2�. (MGLன ப'&J 8(3)) 

ேக.16 ெதா �5 வ& தி�ட�தி� கீ= நி�ணய'�க�ப�2Bள  ைறEத ப�ச வ& 

வ'கித� எ�ன? 

ப.16  1% 

ேக.17 சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  வmலி�க�ப2� ெமா�த 

வ&� � நிபEதைனய'�றி வ'ல�  அள;�க�ப�டா�, வ& வ'தி�5�  உ�ப�ட 

நப� வ& ெச��த ேவD2மா? 

ப.17  இ�ைல. அ�பG�ப�ட சர� கB அ�ல	 ேசைவகB அள;� � வ& 

வ'தி�5�  உ�ப�ட நப� அ�பG�ப�ட சர� கB அ�ல	 ேசைவக9�  வ& 

வmலி�க� ேதைவய'�ைல. 

ேக.18 வ&/தL�ைவ தB9பG ெசKத� எ�றா� எ�ன? 

ப.18  ஏதாவ	 இய#ைக காரண7களா� சர� கB நcடமைடEதாேலா 

ேசதமைடEதாேலா வ& ெச��	பவ� வ& ெச��	� ெபா$�ப'லி�E	 

வ'2வ'�க�ப2வா�. ச��� ம#$� வ'தி�ைறகள;� கீ=  றி�ப'ட�ப�2Bள 

நிபEதைனகள;� அG�பைடய'� தB9பG கிைட� �. 

ேக.19 GST ச�ட�தி� கீ= தB9பG அ�மதி�க�ப2மா? 

ப.19  ஆமா�. சர� கB வ'நிேயாக�தி� ேமலான வ& தB9பG மாதி& GST 

ப'&J 11� அ�மதி�க� தி�டமிட�ப�G��கிற	. 

ேக.20 வ'நிேயாக�தி#  ��பாக சர� கB நcடமைடEதாேலா 

ேசதமைடEதாேலா தB9பG கிைட� மா? 

ப.20  ச�ட�பG வ& ெச��த�பட ேவDGய'�Eதா� ம�2ேம வ& தB9பG 

ப'ரேயாகி�க�ப2�. அதாவ	 வ& ெச��த ேவDGய நிக=J ஏ#பட ேவD2� 

ம#$� வ& ச�ட�பG வ& ெச��த�பட ேவD2�. GST ச�ட�தி� கீ=, 

சர� கB வ'நிேயாகி�க�ப�ட ப'�ன� தா� தL�ைவ�கான த தி ெப$�. 

வ'நிேயாக�தி#  ��ேப நcடமைடEதாேலா ேசதமைடEதாேலா வ& 



ெச��	வத#காக வ& ெச��த ேவDGய நிக=J நட�கவ'�ைல. 

ஆைகய'னா�, வ& தB9பG�கான ேகBவ'ேய எழா	. 

ேக.21 சர� கB நcடேமா ேசதேமா அைடQ� அைன�	 காரண7க9� � 

தB9பG அ�மதி�க�ப2மா? 

ப.21  இ�ைல. ��ெமாழிய�ப�ட ப'&J 11� ேமெலCEதவா&யான 

வாசி�ப'�பG வ'நிேயாகி�க�ப2� சர�  இய#ைகய'� காரண7களா� 

அளJ ைறபாடாக இ�Eதா� ம�2ேம தB9பG அ�மதி�க�ப2�. 

ேக.22  GST� தL�ைவய'லி�E	 உ&ய அரசா7க� வ'நிேயாக7க9�  வ'ல�  

அள;�க மாதி& GST ச�ட�தி� அதிகார� வழ7க�ப�G��கிறதா? 

ப.22  ஆமா�. மாதி& GST ச�ட� ப'&J 10� கீ= GST அைம�ப'� சிபா&சி� 

அG�பைடய'� ம�திய அ�ல	 மாநில அரசா7க� ெபா	வாகேவா அ�ல	 

நிபEதைனகள;� ேப&ேலா சர� கB ம[தான GST� தL�ைவய'லி�E	 வ'ல�  

அள;�கலா�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.3.3.    பதிJபதிJபதிJபதிJ    

ேக.1 GST� பதிJ ெசK	 ெகாBவதா� எ�ன ஆதாய�? 

ப.1  வ��தக�தி#  சர� கB ம#$� ேசைவ வ& (GST) ெசய�பா�G� கீ= 

பதிJ ெசK	 ெகாBவ	 கீ=கDட ஆதாய7கைள அள;�கிற	.  

* சர� கB அ�ல	 ேசைவகைள வ'நிேயாகி�க ச�டg�வமாக அ7கீக&�கிற	 

* உBள L�2 சர� கB அ�ல	 ேசைவக9�  ெச��த�ப2� வ&கB உ&ய 

�ைறய'� கண�கி� ைவ�க�ப�2, அ	 சர� கB அ�ல	 ேசைவகB அ�ல	 

அைவ இரD2� வ'நிேயாகி��த#கான GSTைய ெச��த அ7கீக&�கிற	 

* அவ� சர�  வா7கியவ�கள;டமி�E	 ச�டg�வமாக GST வ& வmலி�க 

அ7கீக&�கிற	. சர� கB அ�ல	 ேசைவகB வ'நிேயாகி�க�ப�டத#காக 

ெச��த�ப�ட ப#$வரைவ வா7 பவ�கB அ�ல	 ெப$பவ�க9�  

மா#றிவ'ட அ�மதி�கிற	. 

ேக.2 GST பதிJ இ�லாம� ஒ� நப� ITC உ&ைம ேகா& வ& வmலி�க 

�GQமா? 

ப.2  �Gயா	. GST பதிJ இ�லாம� ஒ� நப� அவ�ைடய 

வாG�ைகயாள�கள;டமி�E	 GST வmலி�க �Gயா	 ம#$� அவ� ெச��திய 

GST�  எEத மாநில உBள L�2 வ& வரJ� � உ&ைம ேகார �Gயா	. 

ேக.3 பதிJ ெசKவ	 அமலா � ேததி எ�ன? 

ப.3  ஒ� நப� பதிJ ெசKய� த தி ெப#ற ப'�ன� அEத ேததிய'லி�E	 ��ப	 

நா�க9� Bளாக பதிJ�கான வ'Dண�ப� சம��ப'�க ேவD2�. பதிJ 

ெப$வத#கான �ைற�பGயான ேததி எ�ப	 பதிJ ெசKவத#கான த தி ெப#ற 

ேததி ஆ �.  

பதிJ ெசKய� த தி ெப#$ ��ப	 நா�க9� � ப'�ன� பதிJ�கான 

வ'Dண�ப� சம��ப'�தா� பதிJ ெப$வத#கான �ைற�பGயான ேததி பதிJ 

ஏ#$� ெகாBள�ப�ட ேததிய'லி�E	 கண�கிட�ப2�.  

வ& ெச��	வதிலி�E	 வ'ல�  ெப$� வர�ப'� இ�E	 ெகாD2 

த�ன;>ைசயாக பதிJ ெசK	 ெகாDடா� �ைற�பGயான பதிJ ேததி எ�ப	 

பதிJ�கான உ�திரJ ப'ற�ப'�த ேததி ஆ �. 



ேக.4 மாதி& GST ச�ட�தி� கீ= பதிJ� � த தியானவ�கB யா�? 

ப.4  எEத ஒ� வ'நிேயாகMத�� எEத ஒ� வ��தக�ைதQ� இEதியாவ'� எEத 

இட�திலாவ	 ெசK	 ெகாD2  றி�ப'�ட வர�ப'#  ேம� ஒ�2ெமா�த 

வ��தக� ெசKபவ� அவ� பதிJ ெசKQ� த தி ெப$கிறா�. இ�Eதேபாதி��, 

MGL� ப�Gய� III�  றி�ப'ட�ப�2Bளவ�கB இEத வர�5 இ�லாவ'�டா� 

Zட பதிJ ெசK	 ெகாBள ேவD2�. ஒ� வ'வசாய' வ& ெச��த� 

ப2பவராக� க�த�பட மா�டா�. ஆைகய'னா� அவ� பதிJ ெசKய� 

ேதைவய'�ைல (ப'&J 9(1)) 

ேக.5 ஒ�2ெமா�த வ'#$�த� (Aggregate Turnover) எ�றா� எ�ன? 

ப.5    மாதி& சர�  ம#$� ேசைவ வ& ச�ட� MGL ப'&J 2(6)� பG, 

ஒ�2ெமா�த வ'#$�த� எ�ப	 கீ=கணட வ��தக மதி�5 உBளட7கியதா �. 

(i) அைன�	 வ&வ'தி�க�ப2� ம#$� வ&வ'தி�க�படாத வ'நிேயாக7கB  

(ii) வ&வ'ல�  அள;�க�ப�ட வ'நிேயாக7கB ம#$� 

(iii) அேத PAN உடனான நப&� சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB ஏ#$மதி 

அகில இEதிய அG�பைடய'� ேமேல  றி�ப'ட�ப�டைவகB ேச��க�ப2�. 

அதி� CGST ச�ட�, SGST ச�ட� ம#$� IGST ச�ட�தி� கீ= வ&கB 

வ'தி�க�ப�டைவகB ேசரா	.   

ஒ�2ெமா�த வ'#$�தலி� ேந�மாறான வ&வ'தி�5 அG�பைடய'� 

வ&வ'தி�5�  உBளா � வ'நிேயாக7கள;� மதி�5கB ம#$� உBேள வ�� 

வ'நிேயாக7கள;� மதி�5கB ேசரா	. 

ேக.6 எ�மாதி&யானைவக9�  பதிJ க�டாய�? 

ப.6  MGL ப�Gய� III ப�தி 5� பG, கீ=கDட வைககைள> ேச�Eதவ�கB வ��தக 

வர�5 எ	வாக இ�Eதா�� க�டாயமாக� பதிJ ெசK	 ெகாBள ேவD2�.   

a) மாநில7கB இைடய'� வ& வ'தி�5� �ப�ட வ'நிேயாக� ெசKபவ�கB 

b) �ைறைம� �படாத வ& வ'தி�க�ப2பவ�கB (casual tax payers) 

c) ேந�மாறான வ& (reverse charge) ெச��	பவ� 

d) உBநா�G� வசி�காத வ& ெச��	பவ� 

e) ப'&J 37� கீ= வ& ப'G�த� ெசK	 ெச��	� நப�கB 



f) ஒ� �கவராகேவா அ�ல	 ேவ$ வ'த�திேலா ப'ற பதிJ ெப#ற 

வ&ெச��	� நப�க9�காக சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB 

வ'நிேயாகி�பவ�கB 

g) உBள L�2 (input) ேசைவ வ'நிேயாகMத� 

h) வ'யாபார�  றியX�2ட� ேசைவ ெசKபவ� தவ'��	 மி�னh வ��தக� 

இய� பவ� !லமாக சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB வழ7 � நப�கB 

i) எ�லாவ'த மி�னh வ��தக� இய� பவ�கB 

j) அவ�ைடய ��திைர ெபய&�, அவ�ைடய வ��தக ெபய&� ேசைவகB 

வ'நிேயாகி� � ெமா�த வ��தக� (aggregator) 

k) அைம�ப'� சிபா&3கள;�பG ம�திய அரசா7க� அ�ல	 மாநில அரசா7க� 

 றி�ப'�ட ப'ற நப�கB அ�ல	 ப'ற வைகயான நப�கB 

ேக.7 மாதி& GST கண'சமான ச�ட� பதிJ ெசK	 ெகாBள கால வைரயைற 

எ�ன? 

ப.7  எEத நப�� பதிJ�  த தி ெப#$ 30 நா�க9� Bளாக, 

வைரய$�க�ப�ட வ'த�தி� ம#$� நிபEதைனகB அG�பைடய'� பதிJ ெசK	 

ெகாBள ேவD2�. 

ேக.8 ஒேர PAN எDண'� ெவ^ேவ$ மாநில7கள;� ஒ�வ� ெசய�ப�2� 

ெகாDG�Eதா� அவ� ஒ� பதிJ மா�திர� ைவ�	� ெகாD2 

ெசய�படலாமா? 

ப.8  இ�ைல. பதிJ ெபற� த தி உBள ஒ^ெவா� நப�� அவ��  வ��தக 

ெசய�பா2 உBள ஒ^ெவா� மாநில�தி# � தன;�தன;யாக� பதிJ ெசK	 

ெகாBள ேவD2�. மாதி& GST ச�ட� ப'&J 19 உப-ப'&J (1)� உBள 

நிபEதைனகள;�பG GST  ெச��த ேவD2� 

ேக.9 ஒ� மாநில�தி� ப��ைன வ��தக ப திகB ஒ�வ��  இ�Eதா� 

ெவ^ேவ$ பதிJகB ெசKய ேவD2மா? 

ப.9 ஆமா�. ப'&J 19, உப-ப'&J (2)� உBள நிபEதைனகள;�பG ஒ� நப� ஒ� 

மாநில�தி� ப��ைன வ��தக ப திகB இ�Eதா� ஒ^ெவா� வ��தக 

ப தி� � தன; பதிJ வைரய$�க�ப�ட வ'திகள;�பG ெபறலா�. 



ேக.10 ஒ�வ� வ& ெச��	� ெபா$�5�  உ�படாத ேபாதி�� த�ன;>ைசயாக 

அவ� பதிJ ெசK	 ெகாBள ஒC7 �ைற உDடா? 

ப.10  ஆமா�. ப'&J 19 உப-ப'&J (3) ப�Gய� III� உBள நிபEதைனகள;�பG 

ஒ� நப� பதிJ ெசK	 ெகாBள� ேதைவய'�லாத ேபா	�, அவ� 

த�ன;>ைசயாக� பதிJ ெசK	 ெகாDடா�, பதிJ ெசKத வ& ெச��	� 

நப��  உBளபG இEத ச�ட�தி� அைன�	 வ'திக9� அ�பG�ப�ட நப�� � 

ப'ரேயாகி�க�ப2�. 

ேக.11 பதிJ ெப$வத#  நிரEதர கண�  எD (PAN) கDG�பாக� ேதைவயா? 

ப.11  ஆமா�. மாதி& GST ச�ட� ப'&J 19� கீ= பதிJ ெப$வத#கான த தி 

ெபற வ�மான வ& ச�ட�, 1961 (1961� 43)� கீ= ெகா2�க�ப2� நிரEதர கண�  

எD (PAN) ஒ^ெவா� நப&ட�� இ��த� அவசிய�. இ�Eத ேபாதி�� MGL� 

ப'&J 19 (4A)� பG PAN, இEதியாவ'� வசி�காத வ& ெச��	� நப��  ேதைவ 

இ�ைல. றி�ப'ட�ப�2Bள ேவ$ ப'ற ஆவண�தி� அG�பைடய'� பதிJ 

ெபறலா�. 

ேக.12 இEத ச�ட�தி� கீ=, இலாகாவ'� உ&ய அதிகா& த�ன;>ைசயாக ஒ� 

நபைர பதிJ ெசKவத#கான ெசயலி� ஈ2படலாமா? 

ப.12  ஆமா�. ப'&J 19 உப-ப'&J (5)� கீ=, இEத ச�ட�தி� பG பதிJ ெசKய 

ேவDGயவ� பதிJ ெசKயாதி�Eதா�, உ&ய அதிகா& MGL� கீ= 

ப�சாபாதமி�றி எEத நடவG�ைகQ� எ2�கலா�. அ�ல	 அ�ேபா	 அமலி� 

இ�� � ப'ற ச���தி�பG  றி�ப'ட�ப�ட வ'த�தி� அ�பG�ப�ட நபைர� 

பதிJ ெசKQ� ெசயலி� ஈ2படலா�. 

ேக.13 உ&ய அதிகா& பதிJ�கான வ'Dண�ப�ைத நிராக&�கலாமா? 

ப.13  ஆமா�. MGL� உப-ப'&J 7� கீ=, உ&ய அதிகா& த Eத ப&சீலைன ெசKத 

ப'�ன� பதிJ வ'Dண�ப�ைத நிராக&�கலா�. இ�Eதேபாதி��, ப'&J 19 உப-

ப'&J 19� கீ= அEத நப��  தன;�ப�ட அைடயாள எDh�காக தர�ைப� 

ேக�2 அறிய உ&ய சEத��ப� வழ7கி �� அறிவ'�5 ெகா2�காம� உ&ய 

அதிகா& நிராக&�க� Zடா	.  

 



ேக.14 எEத ஒ� நப�� � பதிJ ெகா2�ப	 நிரEதரமானதா? 

ப.14  ஆமா�. தி��ப� ெகா2�க�ப�டாேலா, ர�	 ெசKய�ப�டாேலா, 

த#காலிகமாக நி$�தி ைவ�க�ப�டாேலா அ�ல	 வ'ல�க� ப�டாேலா 

அ�லா	 ஒ� �ைற அள;�க�ப�ட பதிJ சா�றித= நிரEதரமான	. 

ேக.15 MGL� கீ= ஐ.நா அைம�5கB பதிJ ெசK	 ெகாBவ	 அவசியமா? 

ப.15  அைன�	 ஐ.நா. அைம�5கB �தரக� அ�ல	 ெவள;நா2கள;� �தரக� 

அ�ல	 அத� கீ= அறிவ'�க�ப�ட ப'ற வைக நப�கB GST வைல வாய'� 

!லமான ஒ� தன;�ப�ட அைடயாள எD (UIN) ெபறேவD2�. ேமேல 

Zற�ப�ட ID� அைம�5 அைன�	 மாநில7க9� � ஒேர மாதி&யாக GSTIN 

அைம�5 ெகாBைகய'�பG ப&E	ைர�க�ப2� ம#$� ம�திய ம#$� 

மாநில7க9� � ெபா	வானதாக ப&E	ைர�க�ப2�. GST வ'தி�ைறகள;�பG 

அவ�கB ெச��திய வ&கைள� தி��ப� ெபறJ� ம#$� ேவ$ ப'ற 

காரண�தி# � UIN ேதைவ�ப2�. 

ேக.16 வ& ெச��	� நப� ஐ.நா. அைம�5க9�  வ'நிேயாகி� � ெபாC	 

அவ�ைடய ெபா$�5 எ�ன? 

ப.16  வ& ெச��	� வ'நிேயாகMத� இEத அைம�5க9�  வ'நிேயாகி� � 

ெபாC	 வ'ைல�ப�Gய'� UIN  றி�ப'ட ேவD2�. ம#$� அ�பG�ப�ட 

வ'நிேயாக7கைள ம#ெறா� பதிJ ெப#ற நப��  (B2B) வ'நிேயாக7கB 

ெசKததாக� க�தி வ'ைல�ப�Gைய வ'நிேயாகMத� வைலதள�தி� பதிேவ#ற� 

ெசKய ேவD2�. 

ேக.17 அரசா7க அைம�5கB பதிJ ெசK	 ெகாBவ	 அவசியமா? 

ப.17  GST சர� கைள ெவள; வ'நிேயாக7கB ெசKயாத (அதனா� GST பதிJ 

ெப$� அவசிய� இ�லாத) ஆனா� ெவள; மாநில7கள;� இ�E	 

சர� கB/ேசைவகB வா7 � அர3 அதிகார அைம�5க9� �/ெபா	� 	ைற 

அைம�5க9� � ச�பEத�ப�ட மாநில அதிகார அைம�5கB GST வைலவாய'� 

!ல� ஒ� தன;�ப�ட அைடயாள எD (ID) ெகா2�க ேவD2�. 

 

 



ேக.18 �ைறைம�  உ�படாத வ& ெச��	� நப� யா�? 

ப.18  MGL ப'&J 2(21)� கீ= �ைறைம�  உ�படாத வ& ெச��	� நப�  றி�	 

வ'ள�க�ப�G��கிற	. ஒ� நிரEதரமான வ��தக இட� இ�லாத வ& 

ெச��த�ப2� ப'ராEதிய�தி� அ^வ�ேபா	 வ'#பைன ெசKQ� ஒ� நப� 

ஆவா�.  

ேக.19 உBநா�G� வசி�காத வ& ெச��	� நப� யா�? 

ப.19  MGL ப'&J 2(69)� பG இEதியாவ'#  ெவள;ய'� வசி� � இEதியாவ'� 

 றி�ப'�ட வ��தக இட� இ�லாம� அ^வ�ேபா	 இEதியாவ'#  வE	 

நா�G� வ'#பைன ெசKQ� ஒ�வ� உBநா�G� வசி�காத வ& ெச��	� நப� 

ஆவா�. 

ேக.20 �ைறைம�  உ�படாத வ& ெச��	� நப�� � உBநா�G� வசி�காத 

வ& ெச��	� நப�� � அள;�க�ப2� பதிJ சா�றிதழி� ெச�ல�த�க கால� 

எ�தைன? 

ப.20  �ைறைம�  உ�படாத வ& ெச��	� நப�� � சாதாரணமாக வசி�காத 

வ& ெச��	� நப�� � அள;�க�ப2� பதிJ சா�றிதழி� ெச�ல�த�க கால� 

பதிJ ெசKத ேததிய'லி�E	 ெதாD�$ நா�கB ஆ �. இ�Eதேபாதி��, 

உ&ய அதிகா&  றி�ப'ட�ப�ட வ& ெச��	பவ&� ேவD2ேகா9�  இண7க 

ேமேல  றி�ப'ட�ப�ட ெதாD�$ நா�க9� � ப'ற  ேம�� ெதாD�$ 

நா�க9�  ேம� அதிக&�காம�, ெச�ல�த�க கால�ைத நL�G�கலா�. 

ேக.21 இEத வ'ேசஷ வைகய'� கீ= பதிJ ெப$� �ைறைம�  உ�படாத வ& 

ெச��	� நப�� உBநா�G� வசி�காத வ& ெச��	� நப�� வ& 

��Z�Gேய ெச��த ேவD2மா? 

ப.21  ஆமா�. பதிJ ெபற ஒ� சாதாரண வ& ெச��	� நப��  ��Z�Gேய 

பண� ெச��த ேவDGய ேதைவய'�ைல. �ைறைம�  உ�படாத வ& 

ெச��	� நப� அ�ல	 உBநா�G� வசி�காத வ& ெச��	� நப� ப'&J 19 

உப-ப'&J (1)� கீ= பதிJ ெசKய வ'Dண�ப� சம��ப'� � ெபாC	 

பதிJ�கா�� ேகார�ப2� கால�தி#கான கண�கிட�ப�ட 3மாரான வ&� 

ெபா$�5� Bள ெதாைக�  சமமான ெதாைகைய அ�பG�ப�ட நப� ெச��த 



ேவD2�. பதிJ �த� ெதாD�$ நா�க9�  ேமலாக அதிக&�க�ப�டா�, 

ெதாD�$ நா�க9�  ேம� அதிக&�க�ப2� கால�தி#  கண�கிட�ப�ட 

3மாரான வ&� ெபா$�5� Bள ெதாைக�  சமமான ெதாைகையெச��த 

ேவD2�. 

ேக.22 பதிJ சா�றிதழி� தி��த7கB ெசKவ	 அ�மதி�க�ப2மா? 

ப.22  ஆமா�. ப'&J 20� கீ=, உ&ய அதிகா& அ�பG�ப�ட தகவைல பதிJ 

ெசKதவ� ெகா2�தாேலா அ�ல	 அவராகேவ உ$தி ெசK	 ெகாDடாேலா, 

அத� அG�பைடய'� பதிJ வ'வர7கள;� தி��த7கைள  றி�ப'ட�ப�ட அEத 

கால�தி# Bளாக ஏ#$� ெகாBளேவா அ�ல	 நிராக&�கேவா ெசKயலா�. 

 றி�ப'�ட ��கிய ப திகள;லான தகவலி� தி��த7கB ெசKய உ&ய 

அதிகா&ய'� அ�மதி ேதைவ எ�பைத�  றி�	� ெகாBள ேவD2�. ப'ற 

ப திகள;� பதிJ ெசKதவ� தாமாகேவ தி��த7கB ெசK	 ெகாBளலா�. 

ேக.23 பதிJ சா�றித= ர�	 ெசKவ	 அ�மதி�க�ப2மா? 

ப.23  ஆமா�. இEத ச�ட�பG வழ7க�ப�ட பதிைவ MGL ப'&J 21� 

 றி�ப'ட�ப�2Bள காரண7க9�காக உ&ய அதிகா& ர�	 ெசKயலா�. உ&ய 

அதிகா& அவ�ைடய ெசாEத� தL�மான�தி� கீ= அ�ல	 பதிJ ெப#ற வ& 

ெச��	� நபேரா அ�ல	 அவ� இறE	 வ'�டா� அவ�ைடய சEததிேயா 

 றி�ப'ட�ப�ட வ'த�தி� வ'Dண�ப� தா�க� ெசK	  றி�ப'ட�ப�ட வ'த�தி� 

ம#$�  றி�ப'ட�ப�ட கால�	B பதிைவ ர�	 ெசKயலா�. 

ேக.24 CGST ச�ட�பG பதிJ ர�	 ெசKய�ப�டா�, அ	 SGST ச���தி� கீC� 

ர�	 ெசKய�ப�டதாக அ��தமா? 

ப.24  ஆமா�. ப'&J 21(6)� பG ஒ� ச�ட�தி� கீ= (அதாவ	 CGST ச�ட�) பதிJ 

ர�	 ெசKய�ப�டா� ம#ற ச�ட�பGQ� (அதாவ	 SGST ச�ட�) ர�	 

ெசKய�ப�டதாக� தா� அ��த�. 

ேக.25 உ&ய அதிகா& அவேர ெசாEதமாக பதிJ ர�	 ெசKயலாமா? 

ப.25  ஆமா�. MGL ப'&J 21(2)�  றி�ப'�2BளபG, உ&ய அதிகா& அவேர 

ெசாEதமாக பதிைவ ர�	 ெசKயலா�. �ைறைம�  உ�படாத வ& ெச��	� 

நப� ெதாட�E	 ஆ$ மாத7க9� அ�ல	 ெதா �5 வ& ெச��	� நப� !�$ 



மாத7க9� வ'வர� தா�க� ெசKயாதி��த�, பதிJ ெசK	 ஆ$ மாத7கB 

வைர வ��தக� ெதாட7காதி��த� ஆகிய சEத��ப7கB அதி� ேச��. 

இ�Eதேபாதி��, பதிJ ர�	 ெசKQ� ��பாக, உ&ய அதிகா& நியாயமான 

நLதி� ெகாBைககைள� (principles of natural justice) கைடப'G�க ேவD2�.  

ேக.26 ேவD2ெம�ேற தவறான வ'வர7கைள� ெகா2�	�, ேமாசG ெசK	� 

அ�ல	 உDைமகைள மைற�	� பதிJ ெசKதா� எ�ன ஆ �? 

ப.26  ப'&J 21(3)� கீ= உ&ய அதிகா&யா� பதிJ ேததிய'லி�Eேத பதிJ ர�	 

ெசKய�ப2�. 

ேக.27 MGL� கீழான ேசைவக9�  ைமய�ப2�த�ப�ட பதிJ ெத&Eெத2�க 

�GQமா? 

ப.27  �Gயா	. 

ேக.28 வ& ெச��	பவ��  ஒேர மாநில�தி� ப�ேவ$ வ��தக7கB 

இ�Eதா� மாநில�தி� ஒ^ெவா� வ��த�ப திய'# � தன; பதிJ எ2�க 

ேவD2மா? 

ப.28  �Gயா	. ஆனா� MGL ப'&J 19(2)� கீ= அ�பG�ப�ட தன; 

வ��த�ப திய'# � தன;யாக பதிJ ெசKய� ெத&Eெத2�கலா�. 

ேக.29 ISD எ�பவ� யா�? 

ப.29  ISD எ�பத� ெபா�B சர�  உBள L�2 ேசைவ வ'நிேயாகMத�. இ	 MGL 

ப'&J 2(56)� கீ= வ'ள�க�ப�2Bள	. அG�பைடய'� இEத அ�வலக� 

உBள L�2 ேசைவகB ெப$வத#காக ெகா2�க�ப2� வ& வ'ைல�ப�Gககைள� 

ெபறJ� வ'நிேயாகMத� நி$வன�தி#  �ைற�பG ப#$வரைவ 

வ'நிேயாகி� �. 

ேக.30 ஏ#ெகனேவ உBள வ& ெச��	பவ� பதிJ அ�லா	 ISD�  தன;யாக� 

பதிJ ெசKய ேவD2மா? 

ப.30  ஆமா�. சாதாரண பதிJ அ�லா	 வ& ெச��	பவ��  ISD பதிJ எ�ப	 

ேவ$ ஒ� அ�வலக�தி� ெசKவதா �. 

 

 



ேக.31 ஒ� வ& ெச��	பவ� ப��ைன ISD�கB ைவ�தி��கலாமா? 

ப.31  ஆமா�. ஒ� வ& ெச��	பவ� ப�ேவ$ அ�வலக7க9�  ISD பதிவ'#  

வ'Dண�ப'�கலா�. 

ேக.32 ஒ� வ��தக�ைத மா#$� ெபாC	 பதிJ  றி�த ெபா$�5கB எ�ன? 

ப.32  MGL� ப�Gய� III� கீ= மா#$பவ� அ�ல	 அதைன ெதாட�E	 

நட�	பவ� அEத மா#ற� அ�ல	 ெதாட��பா2 ேததிய'லி�E	 5திய பதிJ 

எ2�க ேவD2�. 

ேக.33 அைன�	 வ& ெச��	பவ�கB/வ'நிேயாகMத�கB ஏ#ெகனேவ ம�திய 

கலா� வ&/ேசைவ வ&/மதி�5 Z�2 வ& ச�ட7கள;� கீ= பதிJ ெசKதி�Eதா� 

அவ�கB ம[D2� 5திய பதிJ ெபற ேவD2மா? 

ப.33  ேவDடா�. அ�பG�ப�ட அைன�	 வ& 

ெச��	�வ�கB/வ'நிேயாகMத�கB GSTN இய7 நிைல இைண�ப'#  

மா#ற�ப2வா�கB. அவ�க9�  GSTIN எDh� கடJ>ெசா� அள;�க�ப2�. 

அவ�கB  றி�ப'�ட கால�தி# B பதிJ ெசKவத#கான அைன�	 அவசியமான 

ஆவண7கB ம#$� தகவ�கB சம��ப'�க� த�வ'�	� ெகாBள� ப2வா�கB. 

ெகா2�க� தவறினா� GSTIN எD ர�தா �. எ�ேபாெத�லா� ச�பEத�ப�ட 

மாநில7கள;� வ��தக� இ��கிறேதா அ�ேபாெத�லா� ெபா	வான பதிJBள 

ேசைவ வ& க�2பவ� பதிவ'# � 5திதாக வ'Dண�ப'�க ேவD2�. 

ேக.34 பண' எ2�	 ெசKபவ� கDG�பாக� பதிJ ெசK	 ெகாBள ேவD2மா? 

ப.34  இ�ைல. MGL� ப'&J 43A� அ^வா$ நிபEதைன எ	J� 

 றி�ப'ட�படவ'�ைல.  

ேக.35 பண' எ2�	 ெசKபவ� (job worker) அவ�ைடய வ��தக இட�திலி�E	 

சர� கைள வ'நிேயாகி�க அ�மதி உDடா? 

ப.35  ஆமா�. ஆனா� பண' எ2�	 ெசKபவ� பதிJ ெசKதி��க ேவD2� 

அ�ல	 �த�ைமயானவ� பண' எ2�	 ெசKபவ&� வ��தக இட� 

அவ�ைடய Z2தலான வ��தக இட� எ�$ அறிவ'�க ேவD2�. 

 



ேக.36 பதிJ சமய�தி� வ& ெச��	பவ� அவ�ைடய வ'யாபார இட�  றி�	 

அறிவ'�க ேவD2மா? 

ப.36  ஆமா�. �ைறேய MGL ப'&J 2(78) ம#$� 2(75)� கீ= ��கிய வ��தக 

இட� ம#$� வ��தக இட�  றி�	 தன;�தன;யாக� ெத&வ'�க ேவD2�. வ& 

ெச��	பவ� பதிJ� பGவ�தி� ��கிய வ��தக இட� ம#$� Z2த� 

வ��தக இட7கள;� வ'வர7கB அறிவ'�க ேவD2�. 

ேக.37 மி�ெபா�B (IT) வசதிகB இ�லாத வ'நிேயாகMத�கB அ�ல	 சிறிய 

வ'நிேயாகMத�க9�  வசதி ெசK	 த�வத#  ஏதாவ	 �ைற இ��கிறதா? 

ப.37  IT வசதிகB இ�லாத வ& ெச��	பவ�கள;� ேதைவகைள� g��தி ெசKய 

கீ=கDட வசதிகB கிைட� �. வ& வ'வர� தயா&�பாள� (TRP): வ& 

ெச��	பவ� அவ�ைடய பதிJ வ'Dண�ப�/வ'வர� அவேர தயா&�கலா� 

அ�ல	 TRPஐ உதவ'�  அhகலா�. வ& ெச��	பவரா� அள;�க�ப2� 

தகவ�கள;� அG�பைடய'� TRP பதிJ ஆவண�/வ'வர�ைத  றி�ப'ட�ப�ட 

வ'த�தி� தயா&�பா�. TRPயா� தயா&�க�ப2� பGவ7கள;� உBள தகவ�கB 

ச&யாக இ��பத#  வ& ெச��	பவ�தா� ச�டg�வ ெபா$�பாவா�. எEத 

ப'ைழ அ�ல	 தவறான தகவ�க9�  TRP ெபா$�பாக மா�டா�. உதJ� 

ைமய� (FC) எDண'யமயமா� வத# � (digitization) ெபா$�பா � 

ம#$�/அ�ல	  றி�5த தா�க9ட� பGவ7கB, ஆவண7கB 

அ7கீக&�க�ப�ட அதிகா&ய'� ைகெயா�ப�	ட� பதிேவ#ற� ெசKய�ப�2 வ& 

ெச��	பவ��  வழ7 வ	� FC� ெபா$�பா �. தகவ�கைள ெபா	வான 

வைல வாய'லி� (portal) பதிேவ#ற� ெசKத ப'�ன� FC� ID ம#$� 

கடJ>ெசா�ைல உபேயாகி�	 வ& ெச��	பவ��  அவ&ட� ைவ�	� 

ெகாBவத#காக ெப#$� ெகாDடத#கான உ$திய'� அ>3�ப'ரதி எ2�	 FC� 

ைகெயா�ப�ட� வழ7க�ப2�. FC அ7கீக&�க�ப�ட நபரா� 

ைகெயா�பமிட�ப�ட அEத  றி�5� தாைள Mேக� ெசK	 பதிேவ#ற� 

ெசKQ�.    

 

 



ேக.38 GSTN பதிவ'#  மி�னh ைகெயா�ப வசதி உDடா? 

ப.38  வ& ெச��	பவ� ெச�ல�த�க மி�னh ைகெயா�ப7கைள சம��ப'�த 

வ'Dன�ப�தி� உபேயாகி�க ெத&J ெசKயலா�. (வ'Dண�பதார� ேவ$ ப'ற 

அமலி� உBள ச�ட�பG  DSC ெபற ேவDGய'�Eதா� அைத உபேயாகி�	 

பதிJ வ'Dண�ப� சம��ப'�கலா�. மி�னh ைகெயா�ப� இ�லாதவ��  

பதிJ  றி�த GST வழி�ைறகள;� மா#$ ஏ#பா2கB ெசK	 ெகா2�கலா�. 

ேக.39 இைணயதள�தி� சம��ப'�க�ப2� வ'Dண�ப�தி�ேமலான �Gெவ2�க 

ஆ � கால அவகாச� எ^வளJ? 

ப.39  தகவ�� பதிேவ#ற� ெசKத ஆவண7க9� ச&யாக இ�Eதா�, மாநில 

ம#$� ம�திய அதிகார g�வமாக வ'Dண�ப�ைத ஏ#$� ெகாD2 ச�மத�ைத 

ெபா	வான வைல வாய'லி� (portal) !�$ ேவைல நா�க9� Bளாக� 

ெத&வ'� �. அEத வழி பதிJ சா�றிதைழ தாமாகேவ தயா&� �. இ� வ& 

அதிகார g�வமாகக9� இEத !�$ ெபா	 ேவைல நா�க9� B  ைறகைள� 

ெத&வ'�காவ'�டா� MGL ப'&J 19(9)� கீ= பதிJ ஏ#$� ெகாDடதாக� 

ெகாBளலா�. அEத வழி தானாகேவ பதிJ சா�றிதைழ� தயா&�	 வ'2�. 

ேக.40 இைணயதள�தி� சம��ப'�க�ப2� வ'Dண�ப�தி� ஏதாவ	 ேகBவ' 

எC�ப�ப�டா� வ'Dன�பதார� அத#  பதி� அ��ப எ�தைன கால அவகாச� 

ேதைவ? 

ப.40 ப&சீலைன சமய�தி�, எEத ஒ� வ& அதிகா&Q� ஏதாவ	 ேகBவ' 

எC�ப'னாேலா, சில ப'ைழகைள� கDடறிEதாேலா, அ	 வ'Dண�பதார�� � 

ம#ற வ& அதிகா&� � GST ெபா	வழி !ல� !�$ ெபா	 ேவைல 

நா�க9� Bளாக ெத&வ'�க�ப2�. வ'Dண�பதார� ேகBவ'�  

பதி�/ப'ைழைய� தி��	த� ச�பEத�ப�ட வ& அதிகா& அள;� � கால 

அவகாச�தி# Bளாக ேகBவ'�  பதிைலேயா, ப'ைழைய� தி��திேயா ெகா2�க 

ேவD2�. (சாதாரணமாக இ	 ஏC நா�கB). Z2த� ஆவண� அ�ல	 

வ'ள�க� கிைட�த ப'�ன� ஏC ெபா	வான ேவைல நா�க9� Bளாக 

ச�பEத�ப�ட வ& அதிகார அைம�5 பதி� ெகா2�க ேவD2�. 

 



ேக.41 பதிJ ம$�5�கான ெநறி �ைற எ�ன? 

ப.41  பதிJ ம$�க�ப�டா�, வ'Dன�பதார� அ�பG�ப�ட ம$�5�கான 

காரண�ைத ஒ� 3ய வ'ள�க ஆைன !ல� ெத&வ'�பா�. அதிகார அைம�ப'� 

தL��5�  எதிராக வ'Dண�பதார� ேம� �ைறயX2 ெசKயலா�.  MGL ப'&J 19 

உப-ப'&J (10)� கீ= பதிJ ஆவண� ஒ� அதிகார அைம�பா� (CGST ச�ட�/SGST 

ச�ட� கீ=) ஏதாவ	 காரண�தா� ம$�க�ப�டா� அEத பதிJ ம$�5 ம#ற வ& 

அதிகார அைம�பா�� (CGST ச�ட�/SGST ச�ட� கீ=) ம$�க�ப�டதா�� 

க�த�ப2�.    

ேக.42 வ'Dண�ப� ைபச�  றி�	 தகவ� ப&மா#ற� இ�� மா? 

ப.42  GST ெபா	 தL�J !ல� அவ�ைடய பதிJ வ'Dண�ப� ஏ#$� 

ெகாBள�ப�டதா நிராக&�க�ப�டதா எ�ப	  றி�	 வ'Dண�பதார��  

மி��]ச� அ�ல	 SMS !ல� தகவ� ெத&வ'�க�ப2�. அEத நிைலய'� 

வ'Dண�பதார��  வ& அதிகார வர�5 வ'வர7கB ெத&வ'�க�ப2�. 

ேக.43 GSTN தL�J !ல� பதிJ சா�றித= பதிவ'ற�க� ெசKய இய�மா? 

ப.43  பதிJ ஏ#$� ெகாBள�ப�டா�, வ'Dண�பதார� GSTIN ெபா	 வைல 

வாய'� (portal)  தL�J !ல� பதிJ சா�றிதைழ பதிவ'ற�க� ெசK	 

ெகாBளலா�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.4.4.    வ'நிேயாக� எ�பத� வ'நிேயாக� எ�பத� வ'நிேயாக� எ�பத� வ'நிேயாக� எ�பத� ெபா�9� ெபா�9� ெபா�9� ெபா�9� வர�5வர�5வர�5வர�5����    

ேக.1 GST� கீ= வ& வ'தி�பத#கான நிக=J எ�ன?  

ப.1  வ��தக�தி� ேபா�கிேலா அ�ல	 ெப��க�திேலா, சர�  அ�ல	 ேசைவ 

பதி�2 ெப#$ வ'நிேயாகி�க�ப�டா� GST� கீழான வ& வ'தி�5 நிக=J 

ஏ#ப�டதாக� ெகாBள�ப2�. த#ேபா	Bள மைற�க வ& ச�ட7கள;� கீழான 

வ& வ'தி�பத#கான நிக=Jகளான உ#ப�தி, வ'#பைன அ�ல	 ேசைவகB 

அள;�த� �தலியன வ& வ'தி�ப'#கான இEத நிக=வ'� உBளட�க�ப�2 

‘வ'நிேயாக�’ என அறிய�ப2�.  

ேக.2 ’வ'நிேயாக�’ எ�பத� ெபா�B எ�ன? 

ப.2  ‘வ'நிேயாக�’ எ��� ெசா���கான ெபா�B மிகJ� வ'சாலமான	. அ	 

வ��தக�தி� கதிய'�,  பதி�2 ெப#$ ெசKய�ப2� அ�ல	 ெசKய ஒ�5� 

ெகாBள�ப2� அைன�ைதQ� உBளட� � அைன�	 வ'த சர� கB 

வ'நிேயாக� ம#$�/அ�ல	 ேசைவகளான வ'#பைன, மா#ற�, பDடமா#$, 

ப&வ��தைன, உ&��, வாடைக,  �தைக அ�ல	 ைபச� ெசKத� அ�ல	  

ஒ�5ெகாB9த� ஆகிய எ�லாவ#ைறQ� உBளட� �. அதி� ேசைவ 

இற� மதிQ� அட7 �. வ'நிேயாக வர�ப'# B ப&சீலி�க�படாம� 

ெசKய�ப�ட  றி�ப'�ட ப&வ��தைனகைளQ� மாதி& GST ச�ட� ேச��	Bள	.  

ேக.3 வ&ெச��	வத#கான வ'நிேயாக� எ�ப	 எ�ன? 

ப.3  ‘வ& ெச��	வத#கான வ'நிேயாக� எ�ப	 GST ச�ட�தி� கீ= சர� கB 

ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  சர� கB ம#$� ேசைவக9�கான வ& 

வ'தி�5� �ப�ட	 ஆ �. 

ேக.4 MGL� கீ= உBள வ'நிேயாக� எ�பதி� எEெதEத வைரயைறகB  

அட7கிQBளன? 

ப.4  ஒ� ப&வ��தைன வ'நிேயாக� என ெகா�லபட கீ=கDட வைரயைறகB 

அத�B அட7கிய'��க ேவD2�. அதாவ	. 

(i) சர� கB வ'நிேயாக� ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB 

(ii)  பதி�2 ெப#$ ெசKய�ப2� வ'நிேயாக�  

(iii) வ��தக�ைத ��ென2�	> ெச��� ேபா�கி� ெசKய�ப2� வ'நிேயாக�  



(iv) வ&வ'தி�5 ப'ராEதிய�தி� ெசKய�ப2� வ'நிேயாக� 

(v) வ'நிேயாக� எ�ப	 வ&வ'தி�5�  உ�ப�ட வ'நிேயாக� 

(vi) வ'நிேயாக� எ�ப	 வ&வ'தி�5�  உ�ப�ட நபரா� ெசKய�ப2வ	 

ேக.5 ேம#Zறிய நிபEதைனகள;� ஏதாவ	 ஒ�ேறா அத#  ேமேலா 

ப&வ��தைனய'� �#$�ெபறாவ'�டா�� GST� கீ= அ	 வ'நிேயாகமாகேவ  

க�த�ப2மா? 

ப.5  ஆமா�.  றி�ப'�ட சில சEத��ப7கள;� அதாவ	 ேசைவகள;� இற� மதி 

(ப'&J 3(1)(b)) அ�ல	 MGL ப�Gய�-I�  றி�ப'ட�ப�2Bள ெவ மதி ெபறாம� 

ெசKய�ப�ட வ'நிேயாக7கB ேகBவ' எD 4� கீ= அள;�க�ப�2Bள பதிலி� 

 றி�ப'ட�ப�ட ஒ�$ அ�ல	 அத#  ேம#ப�ட காரண7கB தி��தி�ப2�தா 

ெபா��G� Zட GST ச�ட�தி� கீ= அைவகB வ'நிேயாக� எ�ேற க�த�ப2�. 

ேக.6 சர� கள;� இற� மதி ப'&J 3� கீ= ப�டவ��தமாக  றி�ப'� இ�ைல. 

ஏ�?  

ப.6  இற� மதி சர� கB 37க�	ைற ச�ட�, 1962� கீ= தன;யா�� 

Zற�ப�G��கிற	. அத�பG அG�பைட� 37க� தL�ைவ உட� Z2தலாக 

IGST� கீ= Z2த� 37க� தL�ைவ வ'தி���ப2�.  

ேக.7 3ய வ'நிேயாக7க9� GST� கீ= வ& வ'தி�5�  உ�ப2மா? 

ப.7  மாநில7கB த�மி� தாேம ைகய'��5 மா#$த� ேபா�ற வ'நிேயாகி�த� 

வ&வ'தி�5�  உ�ப2�. ஏென�றா� வ&வ'தி�5�  உ�ப�ட ந�� ப�Gய� 

1(5)� கீ= மாநில7கB வா&யான பதிJ ெசK	 ெகாBள ேவD2�. பதி�2 

ெபறாவ'�டா�� அ�பG�ப�ட ப&வ��தைன வ& வ'தி�  உ�ப2�த�ப�2Bள	. 

இ�Eத ேபாதி�� மாநில�	� B தாேம வ'நிேயாகி�த� வ&வ'தி�5�  

உ�ப�டத�ல. 

ேக.8  சர� கB வ'நிேயாக� எ�பைத நி�ணய'�க சர� கB ம[தான உ&ைம 

மா#ற� ம#$�/அ�ல	 உைடைம ேதைவயா? 

ப.8  சர� கள;� வ'நிேயாக� எ�$ க�த உ&ைம மா#ற ம#$� உைடைம 

மா#ற ப&வ��தைன ெசKய�ப�G��க ேவD2�. உ&ைம மா#ற�படாவ'�டா�, 

ப&வ��தைன ப�Gய� II (1)� கீ= ேசைவ வ'நிேயாக� என� க�த�ப2�. சில 



சEத��ப7கள;�, அ7கீகார�தி� அG�பைடய'லான வ'#பைன அ�ல	 தவைண 

�ைற வா7 த� ஏ#பா�G� உைடைம மா#ற�ப�2 உ&ைம ப'�வ�� ேவ$ 

ஒ� ேததிய'� மா#ற�படலா�. அ�பG�ப�ட ப&வ��தைனக9� சர� கB 

வ'நிேயாக� என அைழ�க�ப2�. 

ேக.9 வ��தக�ைத ��ென2� � ேபா�கி� ெசKய�ப2� வ'நிேயாக�  எ�பத� 

ெபா�B எ�ன? 

ப.9  MGL� வ��தக�ைத ��ென2� � ேபா�கி� ெசKய�ப2� ெசய�பா2 

 றி�	 வ'ள�கேமா ப&ேசாதைனேயா ெகா2�க�படவ'�ைல. இ�Eதேபாதி��, 

ஒ� வ'நிேயாக� வ��தக�ைத ��ென2� � ேபா�கி� ெசKய�ப2கிறதா 

எ�ப	  றி�	 தL��5�  வர கீ=கDட வ��தக ப&ேசாதைன சாதாரணமாக 

உபேயாகி�க�ப2கிற	. 

1. இEத ெசய�பா2 அ�கைறQட� தLவ'ரமாக ேம#ெகாBள�ப2� ெசயலாக 

ெதாடர�ப2கிறதா? 

2. இEத ெசய�பா2 உசிதமான �ைறய'� அ�ல	 அ7கீக&�க� த�க 

ெதாட��பா2 �ைறய'� ெதாடர�ப2கிறதா? 

3.  இEத ெசய�பா2 ஆண'�தரமாக அ�ல	 அ7கீக&�க�ப�ட வ��தக 

ெகாBைககள;� அG�பைடய'� ஒC7கான �ைறய'� ெசய�ப2�த�ப2கிறதா? 

3.  இEத ெசய�பா2 வ&வ'தி�5�  உ�ப�ட வ'நிேயாக�தி� கீ= 

ப&சீலி�க/இலாப எDண�	ட� ேம�ப2�த�ப2கிறதா? 

இEத ப&ேசாதைன அ^வ�ேபா	 ப&சீலைன�  உ�ப�2 ெசKய�ப2� 

வ'நிேயாக7கB GST� கீ= உ�படாதி��பைத உ$தி ெசKகிற	. 

ேக.10 ஒ� தன; ந�� ெசாEத உபேயாக�	�காக ஒ� கா� வா7கி ஒ� 

வ�ட�தி# � ப'�ன� ஒ� கா� வ'யாபா&ய'ட� வ'#$ வ'2கிறா�. MGL� 

அG�பைடய'� இEத ப&வ��தைன வ'நிேயாகமா? வ'ைட� � காரண7கB 

Z$7கB. 

ப.10  இ�ைல. ஏென�றா� இEத வ'நிேயாக� அவரா� வ��தக அப'வ'��திய'� 

ேபா�கி� வ'நிேயாக� ெசKய�படவ'�ைல. ேம��, அ	 வ��தக 



உபேயாக�தி#  அ�லாததா� அ�பG�ப�ட காைர வா7 �ெபாC	 அத#  

உBள L�2 வ& வரJ அ�மதி இ�ைல. 

ேக.11 ஒ�  ள;� சாதன வ��தக� அவ�ைடய வ L�G#  ெசாEத உபேயாக�தி#  

அவ�ைடய வ��தக�தி� உBள ைகய'��ப'லி�E	 ஒ�  ள;� சாதன� 

க�வ'ைய மா#ற� ெசKகிறா�. இEத ப&வ��தைன வ'நிேயாகமாக� 

க�த�ப2மா?  

ப.11  ஆமா�. ப�Gய�-I (1)�பG வ��தக உைடைமகB பதி�2 இ�லாம� ஒ� 

தன;யா� அ�ல	 வ��தக� அ�லாத உபேயாக�தி� ெபா��2 

ெகா2�க�ப2வ	 வ'நிேயாகமா�� க�த�ப2�. 

ேக.12 ஒ� ம�றேமா, கழகேமா, ச7கேமா அத�ைடய உ$�ப'ன�க9�  

ேசைவேயா அ�ல	 ெபா��கேளா அள;�தா� அ	 வ' நிேயாகமாக� 

க�த�ப2மா இ�ைலயா? 

ப.12  ஆமா�. ஒ� ம�றேமா, கழகேமா, ச7கேமா அ�ல	 அ^வாறான எEத 

ஒ� அைம�ேபா அத� உ$�ப'ன�க9�  வசதிகB அள;�தா� அ	 

வ'நிேயாகமாக� க�த�ப2�. MGL ப'&J 2(17)� ‘வ��தக�’ எ�பத� கீ= 

வ'ள�கமாக இ	 ேச��க�ப�2Bள	.  

ேக.13 மாநில7க9�  இைடய'லான வ'நிேயாக7கB ம#$� 

மாநில�	� Bளான வ'நிேயாக7கB எைவ? 

ப.13  IGST ச�ட� ப'&J 3 & 3A� மாநில7க9�  இைடய'லான வ'நிேயாக7கB 

ம#$� மாநில�	� Bளான வ'நிேயாக7கB �ைறேய  றி�பாக 

வ'ள�க�ப�2Bளன. வ'&வாக, வ'நிேயாகMத&� மாநில�� வ'நிேயாக 

மாநில�� ஒ�றாக இ�Eதா� அ	 மாநில�	� Bளான வ'நிேயாக7கB. அ	 

ெவ^ேவ$ மாநில7களாக இ�Eதா� அைவ மாநில7க9�  இைடய'லான 

வ'நிேயாக7கB. 

ேக.14 சர� கள;� உபேயாக�	�கான உ&ைம மா#ற� ’சர� ’ வ'நிேயாகமாக 

அ�ல	 ‘ேசைவ’ வ'நிேயாகமாக க�த�ப2மா? ஏ�? 

ப.14 சர� கB உபேயாக�	�கான உ&ைம மா#ற� ’சர� ’ ேசைவ 

வ'நிேயாகமாக� க�த�ப2�. ஏென�றா� அ�பG�ப�ட வ'நிேயாக7கள;� 



உைடைம மா#ற� இ�ைல. அ�பG�ப�ட ப&வ��தைனகB MGL� ப�Gய�-II� 

‘ேசைவ’ வ'நிேயாகமாக�  றி�ப'ட�ப�G��கிற	. 

ேக.15 பண' ஒ�பEத7கB ம#$� உணJவைக ேசைவகB சர� கB 

வ'நிேயாகமாக� க�த�ப2மா, ேசைவகB வ' நிேயாகமாக� க�த�ப2மா? ஏ�? 

ப.15 MGL� ப�Gய�-II�பG பண' ஒ�பEத7கB ம#$� உணJவைக ேசைவகB 

ேசைவகB வ'நிேயாக� என  றி�ப'ட�ப�G��கி�றன. 

ேக.16 தவைண �ைற அG�பைடய'� சர� கB வ'நிேயாகி�க�ப�டா� அ	 

சர� கB வ'நிேயாகமா அ�ல	 ேசைவ வ'நிேயாகமா? ஏ�? 

ப.16 தவைண �ைற அG�பைடய'� சர� கB வ'நிேயாகி�க�ப�டா� அ	 

சர� கB வ'நிேயாக�. ஏென�றா� அ�தைகய ப&வ��தைனய'� 

எ�பGயாய'�� உ&ைம மா#ற�. உைடைம மா#ற� ப'�ன� ேவ$ ஒ� 

ேததிய'� நட� �. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.5.5.5.    வ'நிேயாகவ'நிேயாகவ'நிேயாகவ'நிேயாக    ேநர�ேநர�ேநர�ேநர�    

ேக.1 வ'நிேயாக ேநர� எ�றா� எ�ன? 

ப.1 சர�  ம#$� ேசைவ வ& ெச��	� ெபா$�5 எC� ேநர� 

நி�ணய'�க�ப2வ	 வ'நிேயாக ேநர� ஆ �. அ	 வ'நிேயாக� எ�ெபாC	 

ெசKய�ப�ட	 எ�பைதQ�  றி�கிற	. மாதி& சர�  ம#$� ேசைவ வ& 

ச�ட� ெபா��க9� � ேசைவக9� � தன; வ'நிேயாக ேநர� அள;�தி��கிற	. 

ேக.2 சர� கB வ'நிேயாக�	�  GST� வ&வ'தி�5 எ�ேபா	 எC�?   

ப.2 மாதி& சர�  ம#$� ேசைவ வ& ச�ட� ப'&J 12� சர� கB வ'நிேயாக 

ேநர�  றி�	 ெகா2�க�ப�2Bள	. கீ=கDடவ#றி� எ	 �த��தலி� 

நிக=கிறேதா அ	 சர� கB வ'நிேயாக� ெசKய�ப�ட ேநரமாக� க�த�ப2�. 

(i) வ'நிேயாகி�க�பட உBள சர� கB அக#ற ZGயதாக இ��ப'� அ	 எEத 

ேததிய'� வ'நிேயாகMதரா� அ7கி�E	 அக#றப2கிறேதா அEத ேததி அ�ல	 

(ii) வ'நிேயாகி�பத#கான சர� கB அக#றபட ேவDGய ேதைவ இ�லாதி��ப'�, 

எEத ேததிய'� சர� கB தயாராக இ�Eதனேவா அEத ேததி அ�ல	 

(iii) ேம#Zறிய இ� நிைலக9� ெபா�Eதாவ'�டா� வ'நிேயாக�தி#காக 

வ'நிேயாகMத� எEத ேததிய'� வ'ைல�ப�G ெகா2�தாேரா அEத ேததி அ�ல	 

(iv) சர�ைக� ெப$பவ� அவ�ைடய கண�  5�தக�தி� சர� கB வரைவ எEத 

ேததிய'� காDப'�தாேரா அEத ேததி. 

ேக.3 சர� கB ெதாட�E	 வ'நிேயாகி�க�படேவDGயதாக இ��ப'�, வ'நிேயாக 

ேநர� எ	? 

ப.3  சர� கள;� ெதாட� வ'நிேயாக7கள;� வ'நிேயாக ேநர� எ�ப	 

a)  எ7  ெதாட� கண�  வ'வர7கB அ�ல	 ெதாட� பண� ெப$வ	 

நிக=கிறேதா, அ�பG�ப�ட ெதாட� வ'வர7கB/ெதாட� பண� ெப$வ	 எEத 

காலவைர�கானேதா அEத காலவைரய'� �GJ ேததி 

b)  ம#$� எ7  ெதாட� கண�  வ'வர7கB அ�ல	 ெதாட� பண� ெப$வ	 

நிகழவ'�ைலேயா அ7  வ'ைல�ப�G ெகா2� � ேததி அ�ல	 பண� ெப$� 

ேததி இதி� எ	 ��5 நட�கிறேதா அ	ேவ வ'நிேயாக ேநர� ஆ �. 



ேக.4 ஒ�5த� அG�பைடய'� வ'நிேயாகி�க�ப2� ெபா��க9�  வ'நிேயாக 

ேநர� எ�ன? 

ப.4  ஒ�5த� அG�பைடய'லான வ'நிேயாகமாக இ�Eதா�, வ'நிேயாக ேநர� 

எ�ப	 அEத வ'நிேயாக� நைடெப$மா எ�ப	 ெத&Q� சமய� அ�ல	 

வ'நிேயாக ேததிய'லி�E	 ஆ$ மாத7க9� Bளாக, இதி� எ	 ��5 

நட�கிறேதா அ	வா �. 

ேக.5 MGL� ப'&J 12� உப-ப'&J 2, 3, 5 அ�ல	 6� கீேழா அ�ல	 ப'&J 13� 

கீேழா வ'நிேயாக கால�ைத வைரய$�க இயலாவ'�டா� எ^வா$ வ'நிேயாக 

கால� வைரய$�க�ப2�? 

ப.5  ப'&J 12(7) ம#$� 13(7)� இதர வைக (residual entry)ய'� ZறிQBளபG 

கால�ெக2வ'� அறி�ைக தா�க� ெசKய�பட ேவDGய'�Eதா� அ�பG�ப�ட 

அறி�ைக தா�க� ெசKய�படேவDGய ேததி வ'நிேயாக ேநர� ஆ �. ம#றபG 

அ	 CGST/SGST/IGST ெச��	� ேததி ஆ �. 

ேக.6 ேசைவகள;� வ'நிேயாக�தி� ேபா	 எ�ெபாC	 GST க�ட ேவD2�? 

ப.6  சர� கB ேபா� அ�லா	, ேசைவக9�   றி�ப'�ட கால அவகாச�	� B 

ேசைவகB வ'நிேயாக�தி#  வ'ைல�ப�G அள;�க�ப�டதா அ�ல	 அEத 

 றி�ப'�ட கால அவகாச� தாDGய ப'�னரா எ�பைத� ெபா$�	 வ'நிேயாக 

ேநர� நி�ணய'�க�ப2�. 

ேக.7  றி�ப'�ட கால அவகாச�தி# B வ'ைல�ப�G அள;�க�படாவ'�டா� 

ேசைவ�கான வ'நிேயாக ேநர� எ�ன? 

ப.7  கீேழ  றி�ப'ட�ப�டவ#றி� எ	 ��ன� நிக=கிறேதா அ	ேவ 

அ�பG�ப�ட சமய7கள;� வ'நிேயாக கால� ஆ �. 

(i) ேசைவ அள;�ப	 g��தியான ேததி அ�ல	 

(ii) ெதாைக ெப#$� ெகாDட ேததி 

ேக.8 வ'ைல�ப�G  றி�ப'�ட கால�தி# B ெகா2�க�ப�2 வ'�டா� 

ேசைவ�கான வ'நிேயாக ேநர� எ�ன? 

ப.8  கீேழ  றி�ப'ட�ப�டவ#றி� எ	 ��ன� நிக=கிறேதா அ	தா� வ'நிேயாக 

ேநர� ஆ �. 



(i) வ'ைல�ப�G ெகா2�க�ப�ட ேததி 

(ii) ெதாைக ெப#$� ெகாDட ேததி. எ	 ��ன� நிக=கிறேதா அ	தா� 

வ'நிேயாக ேநர� ஆ �. 

ேக.9 “ெதாைக ெப#$� ெகாDட ேததி” எ�பத� ெபா�B எ�ன? 

ப.9  வ'நிேயாகMத&� கண�  5�தக7கள;� வரJ ைவ�க�ப�ட ேததி அ�ல	 

ெதாைக அவ�ைடய வ7கி� கண�கி� வரJ ைவ�க�ப�ட ேததி இதி� எ	 

��ன� நிக=கிறேதா அ	ேவ ெதாைகைய� ெப#$� ெகாDட ேததி எ�பத� 

ெபா�ளா �. 

ேக.10 வ'ைல�ப�G ெகா2�காத ேசைவகள;�, ெதாைக ெச��திய ேததிேயா 

அ�ல	 ேசைவ அள;�ப	 g��தி ெசKத ேததிேயா உ$திபட� ெத&யாத 

ப�ச�தி�, வ'நிேயாக ேநர� எ�ன? 

ப.10 ேசைவைய ெப$பவ� அவ�ைடய கண�  5�தக7கள;� ேசைவகB 

ெப#$� ெகாDட	  றி�	� பதிJ ெசK	 ெகாB9� ேததிேய வ'நிேயாக ேநர� 

ஆ �. 

ேக.11 ப தி ெதாைகைய ��பணமாக� ெகா2�தாேலா, அ�ல	 ெகா2�க�ப�ட 

வ'ைல�ப�G ப தி ெதாைக�காக இ�Eதா�, வ'நிேயாக ேநர� �C 

வ'நிேயாக�ைதQ� கா�2மா? 

ப.11  இ�ைல. வ'ைல�ப�Gய'� காண�ப2� அ�ல	 ��பண�	� Dடான 

வ'நிேயாக�தி� ப தி மா�திரேம கண�கிட�ப2�. 

ேக.12 ேசைவ ெப$பவ� ேந�மாறான வ&வ'தி�5 (reverse charge) கீ= வ& 

ெச��	வதி� ேசைவ வ'நிேயாக�தி#கான ேநர� எ�ன? 

ப.12  கீேழ  றி�ப'ட�ப�டவ#றி� எ	 ��ன� நிக=கிறேதா அ	 வ'நிேயாக 

ேநர� ஆ �. 

a) ேசைவகB ெப#$� ெகாDட ேததி 

b) ெதாைக அள;�த ேததி 

c) வ'ைல�ப�G ெபற�ப�ட ேததி 

d)  வ'நிேயாகMத&� கண�  5�தக7கள;� ப#$வரJ ைவ�க�ப�ட ேததி 

 



ேக.13 ெதாட� ேசைவகB வ'நிேயாக�தி� வ'நிேயாக ேநர� எ�ன? 

ப.13  ெதாைக ெப$வத#  ஒ�5�ெகாBள�ப�ட ேததிைய ஒ�பEத�தி� !ல� 

உ$தி ெசKய �GEதா� அEத� ேததி வ'நிேயாக ேநர� ஆ �. உ$தி ெசKய 

இயலாவ'�டா�, ெதாைக ெப$� ேததி அ�ல	 வ'ைல�ப�G ெகா2�த ேததி 

அ�ல	 ஒ�பEத�பG ெகா2�க ேவDGய ெதாைக, நிக=வ'� �GJட� 

ெதாட�5 ெகாDG�Eதா� நிக=வ'� �GJ ஆ �. 

ேக.14 18 சதவ Lத�திலி�E	 20 சதவ Lத�	�  வ& 1.6.2017 �த� 

அதிக�ப2�த�ப�ட	 எ�$ ைவ�	� ெகாBேவா�. ேசைவகB ெகா2�	 

வ'ைல�ப�GQ� ஏ�ர� 2017� ெகா2�� ப'�ன�, ஜூ� 2017� வ'கித� மாறிய 

ப'�ன� ெதாைக கிைட�தா� வ& வ'கித� எ^வா$ கண�கிட�ப2�? 

 

ப.14 01.06.2017�  ��பாக ேசைவகB அள;�க�ப�டதா� பைழய 18 சதவ Lத�பG 

வ& கண�கிட�ப2�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. GST���� மதி�பX2மதி�பX2மதி�பX2மதி�பX2    

ேக.1 GST வ& வ'தி�க, வ'நிேயாக மதி�பாக எ�ன ெதாைகைய கைடப'G�க� 

ேவD2�? 

ப.1  வ& வ'தி�க� த�க சர� கB ம#$� ேசைவகள;� மதி�5 சாதாரணமாக 

‘ப&வ��தைன மதி�5’ ஆ �. அ�தைகய ப&வ��தைன வ'ைலைய� தவ'ர ேவ$ 

எEத பதிலிைனQ� ெபறாத இ� ெதாட�ப#ற சாரா&ைடேய நட� � 

ப&வ��தைனய'� உBளபGேய ெச��	� அ�ல	 ெச��த�த�க வ'ைல 

ப&வ��தைன மதி�5 வைளய�தி� பல ேச��ைகக9� வ'ல�க�க9� 

இ�� � எ�$ MGL வ'ள� கிற	. உதாரணமாக, ப&வ��தைன மதி�பப'� 

தி��ப� ெபற�த�க ைவ�5� ெதாைக, வ'ைல�ப�G வ'நிேயாக சமய�திேலா 

அத#  ��ேபா வழ7கிய தB9பG அட7கா	. 

ேக.2 ப&வ��தைன மதி�5 எ�றா� எ�ன? 

ப.2  ப&வ��தைன மதி�5 எ�ப	 சர� கB வ'நிேயாக� ம#$�/அ�ல	 

ேசைவக9�  உBளபG ெச��த�ப�ட அ�ல	 ெச��த� த�க வ'ைல. அ	 

வ'நிேயாகMத� ம#$� ெப$பவ� உBளபGேய ெச��த�ப2� அ�ல	 

ெச��த�பட� ZGய வ'ைல. தவ'ர ேவ$ ெதாட�ப#றவ�களாக இ�� � 

ப�ச�தி� அ^வா$ ெச��த�ப2� வ'ைலயா �. இதி� வ'நிேயாகி�பவ&� 

ெபா$�ப'� ெச��த�ப�2 வ'நிேயாக�ைத� ெப$பவரா� ஏ#க�ப2� 

ெசலJக9� அட7 �. 

ேக.3 சர� கB ம#$� ேசைவக9�  CGST, SGST ம#$� IGST�  மதி�பX�G#  

தன;�தன; வ'திகB உBளனவா?  

ப.3  இ�ைல. அைன�	 !�$ வ&க9� � ப'&J 15 ெபா	வான	 ம#$� 

சர� கB ம#$� ேசைவக9� � ெபா	வான	. 

ேக.4 வ'நிேயாக�தி� மதி�பX�ைட� தL�மான;�க ஒ�பEத வ'ைல ேபா	மானதா? 

ப.4  ஒ�பEத வ'ைல எ�ப	 மிக�  றி�பாக ‘ப&வ��தைன மதி�ைப’� 

 றி�கிற	 எ�பதா� வ&ைய� கண�கி2வத#  அைதேய அG�பைடயாக� 

ெகாBளேவD2ம. எ�றா��, வ'#பவ�� � வா7 பவ�� � இைடேய உBள 

உறJ ம#$� வ'நிேயாகமாக� க�த�ப2� வ'ைலய'�லா சில ப&வ��தைனகB 



ஆகிய காரண'களா� வ'ைலய'� பாதி�5 ஏ#ப2� ப�ச�தி� அ�காரண'கைள 

கண�கி� எ2�	� ெகாD2 வ'ைல நி�ணய'�க�ப2�.  

ேக.5 அைன�	 ேநர7கள;�� மதி�பX2 வ'தி�ைறகB  றி�ப'ட ேவD2மா? 

ப.5 இ�ைல. ப'&J 15(4)� கீ= ப�Gயலிட�ப�டைவக9�  மா�திர� தா�.  

அதாவ	, வ'நிேயாக�தி#கான ெச��த ேவDGய	 பதி�2 பணமாக 

இ�லாதி��த� அ�ல	 ப&வ��தைன ஒ�  C� B ெதாட�5ைடயதாக 

இ�Eத� ேபா�றைவ மா�திர� தா� பதி�பX2 வ'தி�ைறகB அமலா�க 

படேவDGய ேநர7களா �. 

ேக.6 ஒ� ப&வ��தைன ப'&J 15(4)� கீ= வராவ'�டா�� சில காரண7களா� 

மதி�5 பாதி�க�ப�டா� எ�ன ெசKய ேவD2�? 

ப.6  ப&வ��தைன வ'ைல வ& ெச��	வர�கான மதி�பXடாக ஏ#$�ெகாBள 

அைத த�க காரண7க9�காக ஈ2 ெசKய ப'&J 15(2) ஒ� ப�2யைல 

அள;�கிற	. 

ேக.7 ப'&J 15(1)� கீ= அறிவ'�க�ப�ட ப&வ��தைன மதி�ைப ஏ#$� 

ெகாBளலாமா? 

ப.7  ஆமா�. ப'&J 15(2)�பG ச&ெசKய�ப�டவ#ைற ப&ேசாதி�த ப'�ன� ஏ#$� 

ெகாBளலா�. ேம��, வ'நிேயாகMத�� ெப$பவ�� ெதாட�5Bளவ�களாக 

இ�Eதா��, அE�� ெதாட�5 மதி�ைப பாதி�காம� இ�Eதா� ப&வ��தைன 

மதி�ைப ஏ#$� ெகாBளலா�. (வைரJ GST மதி�பX2 வ'தி�ைறகள;� 

வ'தி�ைற 3(4).) 

ேக.8 ப&வ��தைன மதி�ப'�, வ'நிேயாக�தி# � ப'�னான தB9பGகB அ�ல	 

ஊ�க� ெதாைககB ேச��க�ப2மா? 

ப.8  ஆமா�. ஒ�பEத�பG வ'நிேயாக�தி# � ப'�னா� தர�ப2� தB9பGகB 

வ' நிேயாகசமய�திேலா அ�ல	 அத#  ��ேபா அறிவ'�க�ப�2 

வ'ைல�ப�2Qட� ெதாட�5 ெகாDடதாக இ��க ேவD2�.  

 



ேக.9 வ'நிேயாக�தி#  ��பான தB9பGகB வழ7க� ேநர�தி�ேபாேதா (அ) 

அத#  ��ேபா அ�மதி�க�ப2மா அ�ல	 வ'நிேயாக சமய�தி� 

ப&வ��தைன மதி�ப'� ேச��க�ப2மா? 

ப.9  இ�ைல. ெபா	வான வ��தக நைட�ைறய'� அ�மதி�க�ப�2 

வ'ைல�ப�Gய'� பதிJ ெசKய�ப�டா� அ�மதி�க�ப2� 

ேக.10 எ�ேபா	 மதி�பX2 வ'திகB ெபா�E	�? 

ப.10 மதி�பX2 வ'திகB கீேழ ெகா2�க�ப�2Bள த�ண7கள;� ெபா�E	�  

(i) பதி�2  பண அG�பைடய'� இ�லாதி�Eதா� 

(ii)  C�கB த�மி� ெதாட�5 ெகாDG�Eதா� அ�ல	  றி�ப'�ட வைக 

வ'நிேயாகMதரா� வ'நிேயாகி�க�ப�டா� 

(iii) அறிவ'�க�ப�ட ப&வ��தைன மதி�5 ந�ப�தகாததாக இ�லாதி�Eதா� 

ேக.11 அறிவ'�க�ப�ட ப&வ��தைன மதி�ைப சEேதகி�பத#கான காரண7கB 

எ�ன? 

ப.11  வைரJ GST மதி�பX2 வ'தி�ைறகB வ'தி�ைற 7(b)� காரண7கB 

ெத&வ'�க�ப�2Bளன. அைவ 

(i) ஒ�5 ேநா�க�த�க வ'நிேயாக7கB  றி�ப'��த�க அளJ அதிக வ'ைலய'� 

இ��ப	 

(ii) வ'நிேயாக7கள;� சEைத மதி�ைப வ'ட ப&வ��தைன  றி�ப'ட�த�க 

வைகய'�  ைறJ அ�ல	 அதிக�  

(iii)  வ'வர�, அளJ, தர� ம#$� தயா&�5 வ�ட� �தலிய அளைவகB  றி�த 

தவறான �� அறிவ'�5 

இEத ப�Gய� �#$ �Cதான	 அ�ல; ஒ� வழிகா�Gேய. 

ேக.12 வைரJ GST மதி�பX2 வ'தி�ைறகள;�பG மதி�ைப அ$திய'ட எ�ென�ன 

வழி�ைறகB ெகா2�க�ப�2Bளன. 

ப.12  ப&வ��தைன மதி�ைப� தL�மான;�க GST ப&மா#ற வ'தி�ைறகள;� கீ= 

!�$ வழி�ைறகB வைரய$�க�ப�2Bளன. அதாவ	 ஒ�ப'2� வழி�ைற, 

கண�கீ2 �ைற ம#$� எ]சிய �ைற ஆகியைவ. அைவகB வ&ைசயாக� 

கைடப'G�க�பட ேவD2�. தவ'ர ��� ஏஜD� ம#$� பண ப&மா#ற� 



ெசKபவ�கB ெசKவ	 ேபால சில ��கிய ம$ ஆKJ �ைறகB 

ெகா2�க�ப�2Bளன. ேம�� கா�பX�டாள�, வ'மான ப'ரயாண �கவ� ம#$� 

வ'நிேயாகMத� அ�ல	 லா�ட& வ'#பைன �கவ�க9�   றி�ப'�ட 

வ'தி�ைறகB ப'�ன� அறிவ'�க�படலா�.  

ேக.13 ப&வ��தைன மதி�ைப� Z�ட ப'&J 15(2)�  றி�ப'ட�ப�2Bளைவகள;� 

எைவகைள ேச��க ேவD2�? 

ப.13 ப'&J 15(2)�  றி�ப'ட�ப�2Bள கீ=கDட ேச��ைககைள ப&மா#ற 

மதி�ப'� ேச��க ேவD2�. 

a) வ'நிேயாகMத� ெச��தேவDGய ெபா$�ப'� ெதாைகைய, ெப$பவ� 

ெச��திய'�Eதா� அEத� ெதாைக 

b)  ெப$பவ� சர� கைளேயா ேசைவையேயா இலவசமாகேவா ச�ைகய'ேலா 

ெகா2�தா� அத#கான ெதாைக மதி�5 

c)  வ'நிேயாக�தி� நிபEதைன�பG ெப$பவ� உ&ைமப7  ம#$� உ&ம� 

க�டண7கள;� ெதாைக 

d)  ேவ$ ப'ற ச�ட7கள;� !ல� வ'தி�க�ப�ட வ&கB (SGST/CGST அ�ல	 IGST 

அ�லா	) 

e)  தன;யாக வmலி�க�ப2� வ'நிேயாகMத��  ஏ#ப�ட ெசலJகB  

(f) வ'நிேயாகMதரா� வ'நிேயாக�தி� ெபய&� ெபற�ப�ட மான;ய� 

(g) வ'நிேயாகMதரால தி���� ெப$வத#  உ&ைம ேகா�த� 

(h) ��ேப ெத&Eத தB9பGகB நL7கலாக வ'நிேயாக� ெசKய�ப�ட ப'�ன� 

வ'நிேயாக�தி#  அள;�த தB9பG (ஒ� சாதாரண வ��தக நைட�ைற�பG 

தB9பG அ�மதி�	 வ'ைல�பGய'� காDப'�க�ப�ட தB9பG ெதாைக 

ேச��க�படா	) 

 

 

 

 

 

 

 



7777....    GSTபG வ& ெச��	த� 

ேக.1 GST ெசய�பா�G� எ�ென�ன வ&கB ெச��த ேவD2�? 

ப.1  GST� கீ= மாநில�தி# B வ'நிேயாக� ெசKதா�, ெச��த�பட ேவDGய 

வ& ம�திய GST (CGST, ம�திய அரசா7க கண�கி� ேச��) ம#$� மாநில GST 

(SGST, ச�பEத�ப�ட மாநில அரசா7க கண�கி� ேச��). மாநில7கள;ைடேய 

வ'நிேயாக� ெசKதா�, ெச��த ேவDGய வ& ஒ�7கிைணEத GST (IGST). 

அதி� CGST ம#$� SGST Z$பா2கB இரD2� இ�� �. அத�ட� 

 றி�ப'�ட வைகய'லான பதிJ ெசKய�ப�ட நப�கB அரசா7க கண�கி� பதி�2 

ேம� ப'G�க�ப�ட வ& (TDS) ம#$� பதி�2 ேம� ேசக&�க�ப�ட வ& (TCS) 

ெச��த ேவD2�. ேம�� அமலா � இட7கள;� வ�G, அபராத�, க�டண� 

ம#$� ப'ற ெதாைகக9� ெச��த ேவD2�. 

ேக.2 யா� GST ெச��	� ெபா$�5ைடயவ�? 

ப.2  ெபா	வாக, சர� கB அ�ல	 ேசைவகB வ'நிேயாகி�பவ� GST ெச��	� 

ெபா$�5ைடயவ� ஆவா�. இ�Eதேபாதி��,  றி�ப'�ட சமய7கள;� அதாவ	 

இற� மதிகB ம#$� ப'ற  றி�ப'ட�ப�ட வ'நிேயாக7கள;� ெப$பவ� ேம�� 

ேந�மாறான வ&வ'தி�5 !ல� வ&ெச��	� ெபா$�5 உD2. ேம�� சில 

சமய7கள;�, !�றா� நப� ம[	� ெபா$�5 வ��. (மி�-வ��தக� நட�	பவ� 

TCS ெச��த ேவDGய ெபா$�ப'� இ��கிறா� ம#$� அர3 இலாகா TDS 

ெச��	� ெபா$�ப'� இ��கிற	) 

ேக.3 வ& ெச��	� நப� எ�ேபா	 GST ெச��த ேவD2�? 

ப.3  ப'&J 12� வ'ள�க�ப�2Bள	 ேபா� சர� கB வ'நிேயாக சமய�தி� 

ம#$� ப'&J 13� வ'ள�க�ப�2Bள	 ேபா� ேசைவகB வ'நிேயாக சமய�தி� 

ெச��த ேவD2�. ெபா	வாக கீ= கD2Bள !�$ நிக=Jகள;� ��பாக 

நட� � நிக=Jகைள ைவ�ேத வ& எ�ெபாC	 ெச��த ேவD2� எ�ப	 

தL�மானமா �. ெச��த ேவDGய ேநர� எ�ப	 ெதாைக ெப$�ேபா	, 

வ'ைல�ப�G ெகா2� �ேபா	 அ�ல	 வ'நிேயாக� �GJ�  வ��ேபா	 

ஆகிய !�$ நிக=Jகள;� எ	 ��னேதா அ	. ேமேல Zற�ப�ட ப'&JகB 



ெவ^ேவ$ m=நிைலகைளQ� அவ#$�கான  வ& ெச��த ேவDGய 

ேநர7கைளQ� வ'ள� கி�றன. 

ேக.4 GST ெச��	த� வழி�ைறகள;� ��கிய அ�ச7கB எ�ன? 

ப.4  உ�ேதசி�க�ப�2Bள GST ெசய�பா�G�, ெச��	த� வழி�ைறகள;� 

கீ=கDட அ�ச7கB இ�� �. 

 * இைணயதள�திலி�E	 உ�வா�க� ெசKய�ப�ட சலா� !ல�  GST� 

ெபா	 வைலவாச� (common portal) !ல� தயா&�க�ப�ட மி� தயா&�5 சலா� 

!ல� எ�லாவ'த�தி�� பண� ெச��தலா�. ஆனா� ைகயா� தயா&�க�ப�ட 

சலா��  இடமி�ைல.  

* வ& ெச��	பவ��  அெசௗக&ய� இ�லாம� எ�ேபா	�, எ7 � வ& 

ெச��	� வசதி அள;�த� 

* இைணயதள� !லமாக ெச��	� வசதி 

* மி� வGவ�தி� �ைற�பG வ& வmலி�5 தகவ� 

* அரசா7க கண�கி� வ'ைரவான �ைறய'� வ& ெச��	த� 

* காகித� இ�லா ப&மா#ற7கB 

* வ'ைரவ'� கண�  பா��த� ம#$� ெத&வ'�த� 

* அைன�	 ெச��	� வ'வர7க9� மி� ச&பா��5 

* வ7கிக9�  சரளமான �ைற 

* மி� சலா�கள;� வ'வர� ஒேர கிட7கி� அைமயெபர� 

ேக.5 வ& எ^வா$ ெச��தலா�? 

ப.5 கீ=கDட �ைறகள;� வ& ெச��தலா� 

(i) ெபா	 வைலவாசலி� பராம&�க�ப2� வ& ெச��	பவ&� பதிேவ�G� 

ப#$வரJ  றி�ப'2த� – வ& மா�திரேம ெச��தலா�. வைலவாச� 

பதிேவ�G� வ�G, அபராத� ம#$� க�டண7கB ப#$வரJ  றி�ப'ட 

இயலா	. வ& ெச��	பவ�கB !ல�ெபா�Bகள;� ெச��	� உBள L�2 

வ&ைய வரJ ைவ�	� ெகாBளலா�. அைதேய ெவள;யX�2 வ& ெச��த 

உபேயாகி�	� ெகாBளலா�. இ�Eத ேபாதி��, !ல�ெபா�Bகள;� 

ெச��த�ப�ட  CGST வ& வரைவ SGST ெச��த உபேயாகி�க இயலா	. 



அேதேபா� SGST உBள L�2 வ& வரைவ CGST ெச��த உபேயாகி�க இயலா	. 

IGST� வரைவ IGST, CGST ம#$� SGST எ�ற வ&ைசய'� ெச��த 

உபேயாகி�கலா�.  

(ii) ெபா	 வைலவாசலி� வ& ெச��	பவ� பண� ெச��தி பராம&� � 

ெரா�க� பதிேவ�G� ப#$வரJ ைவ�கலா�. ப�ேவ$ வைககள;� பண�ைத 

பண� பதிேவ�G� ெச��தலா�. அதாவ	 மி�-ெச��	த� (இைணயதள 

வ7கி� கண� , கட� அ�ைட (கிெரG� கா�2), ப#$ அ�ைட (ெடப'� கா�2), 

உட�� ட� �C� ைபச� (RTGS)/ேதசீய மி� பண மா#ற� (NEFT), GST� 

ெச��	தைல ஏ# �. ேம�� பண�ைத அ7கீக&�க�ப�ட வ7கிகள;� 

கிைளகள;� ெச��தலா�. 

ேக.6 வ'நிேயாகMத� எ�ேபா	 வ&கB ெச��த ேவD2�? 

ப.6  சாதாரண வ& ெச��	பவ� மாதாEதர அG�பைடய'� வ& ெச��த 

ேவDGய மா�தைத� ெதாட�� அ2�த மாத�தி� இ�பதா� ேததி� B 

ெச��த ேவD2�. பண� ெச��	த� �தலி� பண� பதிேவ�G� ெச��த 

ேவD2�. வ& ெச��	பவ� மாதாEதர அறி�ைகைய� தா�க� ெசKQ�ேபா	 

பண� ெச��	� பதிேவ�G� ப#$வரJ ைவ�க ேவD2�. அEத ச�பEத�ப�ட 

ப#$வரJ எDைண அவ�ைடய வ'வர�ப�Gய'� காDப'�க ேவD2�. ��ேப 

 றி�ப'�டபG, கட� பதிேவ�Gலி�E	� ெச��	த� ப#$வரJ ைவ�கலா�. 

மா�> மாத வ&கB ஏ�ர� 20� B ெச��த ேவD2�. ெதா �5 வ& 

ெச��	பவ� காலாD2 அG�பைடய'� வ&ைய ெச��த ேவD2�. ெச��	� 

ேநர� 0000 மண'�த� 2000 மண'வைர. 

ேக.7 வ& ெச��த கால அவகாச�ைத அதிக&�கலாமா அ�ல	 மாதாEதர 

தவைணகள;� ெச��தலாமா? 

ப.7  �Gயா	. தானாகேவ த��ைடய வ& அளைவ நி�ணய'� � ப�ச�தி� 

இத#  அ�மதி இ�ைல. ப'ற வைகய'ன��  MGL ப'&J 55� கீ= 

ெபா��5� றிய உ&ய அதிகா&�  கால அவகாச�ைத அதிக&�கJ� தவைண 

�ைறகள;� ெச��த அ�மதி�கJ� அதிகார� உD2. 



ேக.8 வ& ெச��	� நப� வ& வ'வர�ப�G தா�க� ெசK	 வ& ெச��தாம� 

இ�Eதா� எ�ன ஆ �? 

ப.8  அ�மாதி&யான சமய7கள;� அEத வ& வ'வர�ப�G ெச�ல�த�கதாக 

க�த�படா	. MGL ப'&J 27(3)� கீ= ெகா2�	BளபG ஒ� வ& ெச��	பவ� 

சம��ப'� � வ& வ'வர�ப�G அEத  றி�ப'ட�ப�ட அறி�ைகய'�பG வ& 

�Cவ	மாக ெச��த�படாவ'�டா� அ	 ெச�ல�த�க அறி�ைகயாக� 

க�த�படா	. சர�  ம#$� ேசைவ ெப$பவ��  உBள L�2 வ& வரJ (ITC) 

அ�மதி�க ெச�ல�த�க வ& வ'வர�ப�G ம�2ேம பய�ப2�. அதாவ	, 

வ'நிேயாகMத� தன; நப� தானாகேவ அ$திய'�2 வ& ெச��தி அவ�ைடய 

வ& வ'வர�ப�Gைய தா�க� ெசK	� ெப$பவ� வ& வ'வர�ப�G தா�க� 

ெசKயாவ'�டா� ெப$பவ&� ITC உ$தி ெசKய�படா	. ப'&J 28� கீ=, ஒ� 

வ& ெச��	பவ� அவ�ைடய ெச�ல�த�க வ& வ'வர�ப�Gைய சம��ப'�	 

வ�வாK� கண�  அ$தியX�2பG வ& ெபா$�ைப நிைறேவ#$� வைர 

அ�பG�ப�ட ப#$வரைவ உபேயாகி�க அ�மதி இ�ைல.  

ேக.9 வ& பா�கிைய ெச��	� ேததி எ�$ எEத ேததி க�த�ப2� – காேசாைல 

ெகா2� � ேததி அ�ல	 பண� ெச��	� ேததி அ�ல	 அரசா7க கண�கி� 

ெதாைக ப#$வரJ ைவ� � ேததி? 

ப.9  அரசா7க கண�கி� ெதாைக ப#$வரJ ைவ� � ேததி 

ேக.10 மி�-கண� � 5�தக� எ�றா� எ�ன? 

ப.10  ஒ^ெவா� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	பவ&� ெரா�க வரJ ம#$� 

உBள L�2 வ& வரJ ஆகியவ#றி� அறி�ைக மி�-கண� � 5�தக� ஆ �. 

ேம��, ஒ^ெவா� வ& ெச��	பவ�� � வ& ெபா��ைப�கா�2� பதிேவ2 

இ�� �. ஒ� வ& ெச��	பவ� வைலவழிய'� (GSTN) பதிJ ெசK	 

ெகாDடா�, மி�-கண� � 5�தக� (பண� & உBள L�2 வ& வரJ) ம#$� ஒ� 

வ& ெபா��5 பதிேவ2 தாமாகேவ திற� � ம#$� அ	 அவ�ைடய கண'ன; 

�க�5ெப�Gய'� (டாcேபா�G�) எ�ேபா	� ெத&Q�. 

 

 



ேக.11 வ&� ெபா$�5� பதிேவ2 எ�றா� எ�ன? 

ப.11   றி�ப'�ட மாத�தி� ஒ� வ& ெச��	பவ&� ெமா�த வ&� ெபா$�ைப� 

கா�2வ	 வ&� ெபா$�5� பதிேவ2 ஆ �. 

ேக.12  ெரா�க� கண� � ேபேர2 எ�றா� எ�ன? 

ப.12  பணமாக> ெச��த�ப�ட அைன�ைதQ� ம#$� வ& ெச��	பவ� 

TDS/TCS ெச��திய கண�ைக� காDப'�ப	 பண� கண� � ேபேர2. 

உட�� டனான கால அG�பைடய'� தகவ� கா�ட�ப2�. GST� ெபா��2 

எEத பண� ெச��	வத# � இEத ெரா�க� கண� � ேபேர�ைட 

உபேயாகி�கலா�. 

ேக.13 ITC ேபேர2 எ�றா� எ�ன? 

ப.13 ITC ேபேர�G� மாதாEதர வ& வ'வர�ப�Gய'� அ$தியX2 ெசKய�ப�ட 

உBள L�2 வ& வரJ கா�ட�ப2�.  இEத ேபேர�G� உBள வரைவ வ& 

ெச��த மா�திரேம உபேயாகி�கலா�. ப'ற வ�G, அபராத�, க�டண7கB 

�தலிய ெதாைக ெச��	வத#  அ�ல.  

ேக.14 GSTN ம#$� அ7கீக&�க�ப�ட வ7கிக9� � இைடய'லான ெதாட�5 

எ�ன? 

ப.14 ேநர இழ�5 இ�லாம� ெசய�ப2� இ�வழி ப'ைண�5 உDைமய'ேலேய 

GSTN ம#$� வ7கிய'� ேகா� ேப7கி7 ச�வ LM ம�திய ப தி வ7கி� தL�J 

(CBS) ஆகியவ#$�  இைடய'� ெதாட�5கB உBளன. CPIN தாமாகேவ 

வ7கிQட� மி� ெதாட�5 !ல� ச&பா��	 பண� ெப#$� ெகாD2 வ7கி 

தாமாகேவ சலா� அைடயாள எD (CIN) !ல� ெபா	 வைலவாச��  பண� 

ெப#$� ெகாDடைத உ$தி ெசKQ�. எEத ெசய�பா�G�� ைகயா� வ7கி 

காசாள� அ�ல	 பண� ெகா2�பவ� அ�ல	 வ& ெச��	பவ� உ�பட யா�� 

ைகயால  $�கீ2 ெசKய இயலா	. 

 

ேக.15 ஒ� வ& ெச��	பவ� பல அம�Jகள;� சலாைன� தயா&�கலாமா? 

ப.15  ஆமா�. சலான;� ஒ� ப திைய ஒ� வ& ெச��	பவ� g��தி 

ெசKயலா�. ப'�ன� �Cவ	மாக g��தி ெசKவத#  அைத த#காலிகமாக 



“பா	கா�5” ெசKயலா�. அ�பG “பா	கா�5” ெசKய�ப�ட சலா� இ$தியாவத#  

��னா� தி��தியைம�கலா�. வ& ெச��	பவ� சலாைன� தி��தியைம�த 

ப'�ன� வ&கைள ெச��	வத#  அவ� சலாைன� தயா&�பா�. ெச��	பவ� 

அவ�ைடய ஆவணமாக ைவ�தி��க சலாைன அ>சிடலா�. 

ேக.16 இைணயதள�தி� தயா&�க�ப�ட சலாைன� தி��தியைம�க இய�மா? 

ப.16  �Gயா	. சலா� தயா&�பத#காக GSTN !ல�தி� IைழEத ப'�ன�, வ& 

ெச��	பவ� அ�ல	 அவ�ைடய அ7கீக&�க�ப�ட நப� பண� ெச��	� 

வ'வர7கைள� g��தி ெசKய ேவD2�. பாதி g��தி ெசKQ� ெபாC	 ப'�ன� 

தி��தியைம�க பா	கா�5 ெசKயலா�. இ�Eதேபாதி�� ஒ� �ைற சலா� 

தி��தியைம�க�ப�2 CPIN தயா&�க�ப�2 வ'�டா� அதி� வ& ெச��	பவ� 

எEத மா#ற7க9� ெசKய இயலா	. 

ேக.17 சலா��  ெச�ல� த�க கால� உDடா? 

ப.17  ஆமா�. ஒ� சலா� அ	 தயா&�க�ப�2 15 நா�கB வைர 

ெச��பGயா �. அத� ப'�ன� அ	 கண'ன;ய'லி�E	 கைளெய2�5 

ெசKயப�2வ'2�. இ�Eத ேபாதி��, அவ�ைடய ெசௗக&ய�பG வ& 

ெச��	பவ� ேவ$ சலா� தயா&�கலா�. 

ேக.18  CPIN எ�றா� எ�ன? 

ப.18  CPIN எ�றா� சலா� தயா&�க�ப2�ேபா	 ெகா2�க�ப2� ெபா	 

வைலவழிய'� அைடயாள எD (CPIN) ஆ �. சலாைன அைடயாள� காh� 

வ'த�தி� அத#  14 இல�க தன;�ப�ட எD உD2. ேமேல  றி�ப'�2BளபG, 

CPIN 15 நா�கB வைர ெச�ல�த�கதா �. 

ேக.19 CIN எ�றா� எ�ன ம#$� அதன;� ச�பEத� உBள	? 

ப.19  CIN எ�றா� சலா� அைடயாள எD. அதி� 17 இல�க7கB இ�� � 

அதாவ	 14 இல�க CPIN அ�	ட� 3 இல�க வ7கி  றியX2. CIN எ�ப	 

அ�பG�ப�ட அ7கீக&�க�ப�ட வ7கிகB அ�ல	 RBI !ல� உBளபG 

ெபற�ப�2 அ7கீக&�க�ப�ட வ7கி/இEதிய &ச�^ வ7கி (RBI) !ல� 

தயா&�க�ப�2 அவ�கள;ட� உBள ச�பEத�ப�ட அரசா7க� கண� கள;� 

ப#$வரJ ைவ�க�ப2கிற	. பண� ெபற�ப�2 உ&ய அரசா7�� கண�கி� 



ெச��த�ப�ட	 எ�பத#கான தகவ� ஆ �. CINஐ அ7கீக&�க�ப�ட வ7கி வ& 

ெச��	பவ� ம#$� GSTN இ�வ�� � ெத&வ'�கிற	.  

ேக.20 வ& ெச��	பவ��  ெச�ற மாத வ& பா�கி இ�Eதா�, வ& ெச��	� 

�ைறைம எ�ன? 

ப.20  வ& ெச��	பவ��  இEத மாத வ& வ'வர�ப�G அ�ல	 வ& பா�கி 

இ�Eதா� ெச��	� �ைறைம  றி�	 ப'&J 35(8)�  றி�ப'ட�ப�2Bள	. 

அ�பG�ப�ட சமய�தி�, கீ=�கDட �ைறய'� ெச��த ேவD2�. �தலி� 

�நைதய மாத 3ய வ& கண�கீ�2 ெசKத வ& அ$தியX2 ம#$� வ�G, 

அத�ப'�ன� த#ேபாைதய கால கண� பG வ& அ$தியX2 ம#$� வ�G, அத� 

ப'�ன� ேவ$ ெச��த ேவDGய ெதாைக ம#$� ப'&J 51� கீ= ஏதாவ	 

உ$தி�ப2�த�ப�ட வ& ஆைணகB. இEத �ைறைம கDG�பாக� ப'�ப#ற�பட 

ேவD2�. 

ேக.21 E-FPB எ�றா� எ�ன? 

ப.21  E.FPB எ�ப	 மி� ைமய  றி�ப'�ட கிைள (ேபா�கா� பாய'ன;� ப'ரா�>). 

GST�  எதிராக ெதாைக ெப$� அ7கீக&�க�ப�ட வ7கிகள;� கிைளகB ஆ �. 

ஒ^ெவா� அ7கீக&�க�ப�ட வ7கிQ� இEதியா �Cைம� � (பா� இEதிய) 

ப&மா#ற7க9�  ஒ� கிைளைய�தா� அத� E.FPB ஆக நியமி�க ேவD2�. 

அைன�	 அரசா7க கண� க9� � ஒ^ெவா� ��கிய தைல�ப'� கண�  

ெதாட7க ேவD2�. ெமா�த� 38 கண� கB (CGST, IGST ஒ^ெவா�$� � 

ஒ�$, ஒ^ெவா� மாநில/�ன;ய� ப'ரேதச அரசா7க�தி� SGST� � ஒ�$ 

ெதாட7க ேவD2�) அ�பG�ப�ட E.FPB� GST�  எதிராக கிைட� � 

ெதாைககB உ&ய கண�கி� E.FPB ப#$வரJ ைவ�க ேவD2�. NEFT/RTGS 

ப&மா#ற7க9� , RBI ஒ� E.FPB ஆக ெசய�ப2�. 

ேக.22 TDS எ�றா� எ�ன? 

ப.22 TDS எ�றா� பதி�2 ேம� ப'G�க�ப�ட வ& (TDS). ப'&J 37�பG, இEத 

நிபEதைன அரசா7க�, அரசா7க� சா�Eத அைம�5 ம#$� ப'ற அறிவ'�க�ப�ட 

நிரEதம#ற அைம�5கB oபாK 10 இல�ச�தி# � அதிகமாக ஒ�பEத 

அG�பைடய'லான ெதாைககB வ'நிேயாகMத�க9� � ெகா2�பவ�கB. 



அ�பG�ப�ட ெதாைக வழ7 �ேபா	, ச�பEத�ப�ட அரசா7க�/அதிகார அைம�5 

ெமா�தமாக ெகா2�க�ப2� ெதாைகய'� 1% கழி�	� ெகாD2 அைத உ&ய GST 

கண�கி� ெச��	வா�கB. 

ேக.23 வ'ன;ேயாகMதரா� அ�பG�ப�ட TDS எ�பG� வ& வ'வரப�Gய� 

கண�கிட�ப2�? 

ப.23  TDS ஆக ப'G�த� ெசKய�ைப�ட ெதாைக வ'ன;ேயாகMத&� மி� 

ெரா�க� கண�  ேபேர�G� ப'�திபலி�க�ப2�. அEத ெதாைகைய அவ� தன	 

வ&, வ�G, க�டண� ஆகியவ#$�  உபேயாக�ப2�தலா�. 

ேக.24  TDS ப'G�த� ெசKதவ� எ^வா$ அEத TDSஐ கண�கி� கா�2வா�? 

ப.24  TDS ப'G�த� ெசKபவ� அ�பG�ப�ட TDSஐ கீ=கDட வழிகள;� கண�கி� 

கா�2வா�. 

1. MGL 2 ப�Gய� III உட� ப'&J 19�பG அ�பG�ப�ட ப'G�த� ெசKபவ�கB 

கDG�பாக பதிJ ெசKதி��க ேவD2�.  

2. அவ�கB வmலி�த அ�பG�ப�ட TDSஐ வmலி�த மாத�ைத� ெதாட�E	 

வ�� மாத�தி� 10� ேததி� B ெச��தி GSTR� ெத&வ'�க ேவD2�. 

3. வ'நிேயாகMத� மி� ெரா�க கண� � ேபேர�G� ெச��த�ப�ட TDS 

ெதாைகைய� ப'ரதிபலி�க ேவD2�. 

4. அவ�கB அ�பG�ப�ட TDS  றி�	 கழி�க�ப�டவ��  TDS கழி�தத#கான 

சா�றித= 5 நா�க9� Bளாக அள;�க ேவD2�. இ�லாவ'�டா� அ�பG�ப�ட 

கழி�தவ� ஒ^ெவா� நா9� க�டணமாக oபாK 100/-, அதிக ப�சமாக oபாK 

5,000/- ெச��த ேவD2�. 

ேக.25 பதி�2  ேம� வ& ேசக&�5 (TCS) எ�றா� எ�ன? 

ப.25 MGL ப'&J 43C� கீ= மி�-வ��தக நட�	ந�க9�  மா�திர� தா� இEத 

�ைறைம அமலா �. ஒ^ெவா� மி�-வ��தக நட�	ந�க9� 

வ'நிேயாகMத��  ெச��த ேவDGய உBளபGயான ெதாைகைய ெச��த 

ேவDGய சமய�தி� ஒ�  றி�ப'�ட சதவ Lத� நி$�தி ைவ�	� ெகாBள 

ேவD2�. (GST அைம�ப'� சிபா&சி�பG ப'�ன� அறிவ'�க�ப2�. அ^வா$ 

நி$�திைவ�க��ப�ட ெதாைக மி�-வ��தக நட�	ந�களா� உ&ய GST கண�கி� 



வ�� மாத� 10� ேததி� Bளாக ெச��த ேவD2�. TCS ஆக ெச��த�ப�ட 

ெதாைக வ'நிேயாகMத&� மி� ெரா�க கண� � ேபேர�G� ப'ரதிபலி�க2�. 

ேக.26 GST !ல�தி� GST�  ெச��	� ெதாைக�  கட� அ�ைட 

��Z�Gேய பதிJ ெசKய ேவD2மா? 

பதி� 26  ஆமா�. எEத கட� அ�ைடய'லி�E	 வ& ெச��த எDனேமா அைத 

GST� வ& ெச��	பவ� ��Z�Gேய பதிJ ெசKய ேவD2�. வ7கிகB 

!லமாக GSTN கட� அ�ைட ேசைவ த�பவ&டமி�E	 உ$தி ெசK	 ெகாBள 

�ய#சி�கலா�. அதனா� வ��தக� 3லபமாக> ெசKய எEத பண வர�5� 

இ�றி கட� அ�ைட !ல� பண� ெப$தைல அ�மதி�கலா�.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.8.8.8.    மி�மி�மி�மி�----வ��தக�வ��தக�வ��தக�வ��தக�    

ேக.1 மி�-வ��தக� எ�றா� எ�ன? 

ப.1  MGL� ப'&J 43B(d)� வ'ள�க�ப�2BளபG மி�-வ��தக� எ�ப	 சர� கB 

ம#$�/அ�ல	 ேசைவகைள வ'நிேயாக� ம#$�/அ�ல	 ெப$த� அ�ல	 

நிதி அ�ல	 தகவ�கB ப&மா#ற� ப�ேவ$ இய7  நிைலகள;� இைண�5 

!ல�, ��கியமாக இைணயதள� அதாவ	 இைணயதள� சா�Eத எEத 

ப'ரேயாக7கைளQ�, மி��]ச�, உடனG தகவ� அ��5த�, கைட Zடார�, 

இைணயதள ேசைவகB, ெபா	வான வ'வர ேத2த� ம#$� ஒ�7கிைண�5 

(UDDI), ேகா�5 மா#ற வழி�ைற (FTP), மி� தகவ� ப&மா#ற� (EDI) மா�திர� 

அ�லாதவ#றி� பண� ெச��	த� இைணயதள� !லமாகேவா இ�லாமேலா, 

இ$திய'� சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவ நட�	பவ� !லேமா அ�ல	 

ேவ$ �ைறய'ேலா ப�2வாடா ெசKய�ப2த� ஆ �. 

ேக.2 மி�-வ��தக� ந��	பவ� யா�? 

 ப.2  MGL� ப'&J 43B(e)� வ'ள�க�ப�2BளபG மி�-வ��தக� ந��	பவ� 

(Operator) ஒ^ெவா� நப�� ேநரGயாகேவா, மைற�கமாகேவா ெசாEதமாக 

நட�தி அ�ல	 நி�வகி�	 எEத சர� க9� ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9� ஒ� 

மி� நைடேமைட !ல� நட�க> ெசKவதி� ஈ2ப�G��பவ�. ம#$� ஒ� நப� 

எEத தகவேலா அ�ல	 ஏதாவ	 ப'ற ேசைவேயா உடனGயாக� தரேவா அ�ல	 

சர� கB ம#$� ேசைவ மி� நைடேமைட !ல� அள;�பவ� ஒ� நட�	பவ� 

ஆவா�. அவ�ைடய ெசாEத கண�கி� ெபா��கேளா/ேசைவகேளா அள;�த� 

நட�	பவராக ஏ#$�ெகாBள�படா	. உதாரணமாக, அேமசாD ம#$� 

ஃ�ள;�கா�� உ#றபGயான வ'நிேயாகMத�க9�  அவ�க9ைடய நைடேமைட 

!ல� சர� கB வ'நிேயாகி�பதா� அவ�கB மி�-வ��தக நட�	ந�கB. 

(ப'ரபலமாக அறிய�ப2வ	 சEைத இட மாதி& அ�ல	 ஈேட#$� மாதி&). 

இ�Eதேபாதி��, இEத நிபEதைனய'�பG கGகார7க9� நைகக9� 

அவ�க9ைடய ெசாEத இைணய தள� !ல� வ'நிேயாகி� � ைடடா� மி�-

வ��தக நட�	நராக� க�த �Gயா	. அேதேபா� அேமசா� ம#$� 

ஃ�ள;�கா�� அவ�க9ைடய ெசாEத� கண�கி� வ'நிேயாகி� �ேபா	 



(ப'ரபலமாக அறிய�ப2வ	 சர�  ெதா �5 மாதி&) அவ�கB மி�-வ��தக 

நட�	ந�களாக� க�த�பட மா�டா�கB. 

ேக.3 மி�-வ��தக நட�	ந� பதிJ ெசKவ	 க�டாயமா? 

ப.3  ஆமா�. MGL ப�Gய�-III உட� ப'&J 19� ெகா2�	BளபG மி�-வ��தக 

நட�	ந�க9�  வ'திவ'ல�  கிைட�கா	. அவ�க9ைடய வ'நிேயாக மதி�5 

எ�னவாக இ�Eதா�� அவ�கB பதிJ ெசKவ	 ெபா$�பா �. 

ேக.4 மி�-வ��தக நட�	ந� !ல� வ'நிேயாகMத� சர� கB/ேசைவகB 

வ'நிேயாகி�தா� அவ��  வ'திவ'ல�  கிைட� மா? 

ப.4  இ�ைல. MGL ப�Gய�-III உட� ப'&J 19� ெகா2�	BளபG அ�பG�ப�ட 

வ'நிேயாகMத�க9�  வ'திவ'ல�  கிைட�கா	. அவ�க9ைடய வ'நிேயாக 

மதி�5 எ�னவாக இ�Eதா�� அவ�கB பதிJ ெசKவ	 ெபா$�பா �.  

ேக.5 ஒ�2ெமா�த நட�	ந� யா�? 

ப.5  MGL ப'&J 43B(a)�பG ஒ�2ெமா�த நட�	ந� எ�பவ� ெசாEதமாக மி� 

நைடேமைடைய நி�வகி�	 வ�பவ�. அவ�ைடய ப'ரேயாக� ம#$� தகவ� 

ெதாட�5 சாதன� !ல� ஒ� சா�தியமி�க வாG�ைகயாளைர ஒ�  றி�ப'�ட 

வ'தமான  றி ெபய� அ�ல	 வ��தக சி�ன�தி� கீ= ெதாட�5 ஏ#ப2�தி 

ேசைவ அள;�கிறா�. உதாரணமாக, ஓலா ேக� ஒ�2ெமா�த நட�	ந�. 

ேக.6 GST� கீ= ஒ�2ெமா�த நட�	ந� பதிJ ெசK	 ெகாBள ேவD2மா? 

ப.6  ஆமா�. MGL ப�Gய�-III உட� ப'&J 19  றி�ப'2வத� பG ஒ�2ெமா�த 

நட�	ந�க9�  வ'திவ'ல�  இ�ைல. அவ�க9ைடய வ'நிேயாக மதி�5 

எ�னவாக இ�Eதா�� அவ�கB பதிJ ெசKவ	 ெபா$�பா �.  

ேக.7 பதி�2 ேம� வ& ேசக&�5 (TCS) எ�றா� எ�ன? 

ப.7  MGL ப'&J 43C(1)� பG, மி�-வ��தக நட�	ந� உBளபGயான சர� கB 

அ�ல	 ேசைவக9�  அ�பG�ப�ட மி�-வ��தக நட�	ந� !ல� ெசKத 

சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  வ'நிேயாகMத��  கிைட�த ெதாைக 

அ�ல	 அவ�� � கிைட�க ேவDGய உBளபGய'லான ெதாைகய'லி�E	 

ப&சீலி�	 வmலி�க (அதாவ	 கழி�க) ேவD2�. அ^வா$ 

கழி�க�ப�ட/வmலி�க�ப�ட ெதாைக�  ெபய� பதி�2 ேம� வ& ேசக&�5 (TCS) 



ேக.8 மி�-வ��தக நட�	ந� அ^வா$ கழி�பைத எEத கால�/இைடெவள; வ'�2 

ெபற ேவD2�? 

ப.8  அ�பG�ப�ட வmலி�5/கழி�5�கான கால7கB கீ=�காh� இ� 

நிக=Jக9�  ��பாக: 

(i) சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  உBளபGயான வ'நிேயாகMத&� 

கண� �  எEத� ெதாைகயாவ	 ப#$வரJ ைவ�க�ப�ட கால� 

(ii) அ�பG�ப�ட வ'நிேயாகMத��  பணமாகேவா ேவ$ வ'த�திேலா ஏதாவ	 

ெதாைக ெகா2�க�ப�ட கால� 

ேக.9 மி�-வ��தக நட�	ந� அரசா7க� கண�கி#  அ�பG�ப�ட TCSஐ எEத 

கால�தி# B ெச��த ேவD2�? 

நட�	ந� இEத காரண�தி#காக ஏதாவ	 வ'வர� தா�க� ெசKய ேவD2மா? 

�.9 MGL ப'&J 43C(3)� கீ=, நட�	நரா� வmலி�க�ப�ட ெதாைக மாத� �GE	 

10 நா�க9� Bளாக அ^வா$ வmலி�க�ப�ட ெதாைக உ&ய அரசா7க�திட� 

ப#$வரJ ைவ�க�பட ேவD2�. ேம��, MGL ப'&J 43C(4)� கீ= நட�	ந� 

அவ�ைடய !ல�திலி�E	 ெவள; வ'நிேயாக�தி#  வmலி�க�ப�ட அைன�	 

ெதாைககள;� வ'வர7க9� ெகாDட மி�-வ'வர� எEத மாத�	�கானேதா அEத 

மாத� �GE	 10 நா�க9� Bளாக தா�க� ெசKய ேவD2�. அEத 

வ'வர�தி� உ&ய வ'நிேயாகMத�கB ெபய�, அவரவ�கB ெசKத 

வ'நிேயாக7கள;� வ'வர7கB ம#$� அவ�க9�காக ேசக&�த ெதாைக 

ப&E	ைர�க�ப2�. GST வ'தி�ைறகள;� பGவ�� Zற�ப�ட வ'வர� 

தயா&� � வ'த��  றி�ப'ட�ப�G�� �. 

ேக.10 உ&ய வ'நிேயாகMத�கB இEத TCS ப#$வரJ�  எ^வா$ உ&ைம 

ேகா�வா�கB? 

ப.10  அ�பG�ப�ட TCS அரசா7க கண�கி� நட�	நரா� ெச��த�ப�ட	 உ&ய 

பதிJ ெப#ற வ'நிேயாகMத&� ெரா�க� கண� � ேபேர�G� யா� ெபய&� 

வmலி�க�ப�ட	 எ�ற வ'வர� தா�க� ெசKய�ப�ட நட�	ந&� வ'வர7கள;� 

அG�பைடய'� காDப'�க�ப2�. வ&� ெபா$�ைப� தL�� �ேபா	 உ&ய 

வ'நிேயாகMதரா� வ'நிேயாக7க9�  இைதேய உபேயாகி�கலா�.  



ேக.11 மி�-வ��தக நட�	ந� அரசா7க�தி# � தகவ� ெகா2�க ேவD2மா? 

ப.11  ஆமா�. ப'&J 43C(10)� கீ= கீேழ  றி�ப'ட�ப�2Bள வ'வர7கைள 

நட�	ந� இைண ஆைணய�� �  ைறயாத பதவ'ய'� உBள ஒ� 

அதிகா&� � ெகா2�க ேவD2�. 

(i) எEத சமய�தி�� நட�	நரா� ெசய�ப2�த�ப�ட சர� கB/ேசைவகB 

வ'நிேயாக7கB  

(ii) கிட7 , பDடகசாைல ம#$� உ&ய வ'நிேயாகMதரா� வ��தக�தி#கான 

பதிJ ெசKய�ப�ட Z2த� இட� ஆகியவ#றி� உ&ய வ'நிேயாகMத� 

ைகய'��ப'� ைவ�தி�� � சர� கள;� வ'வர�ைத நட�	ந� ேம#Zறிய 

தகவைல� ேகா�� �� அறிவ'�5 ெபற�ப�ட ேததிய'லி�E	 5 ேவைல 

நா�க9� Bளாக அ��ப ேவD2�. அ�பG�ப�ட தகவைல� ெகா2�க� 

தவறினா�, அபராத� oபாK 25,000/- வைர நL�G�க�ப2�. 

ேக.12 மி�-வ��தக நட�	ந� ஏதாவ	 வ'வர� சம��ப'�க ேவD2மா? 

அEத வ'வர�தி� எ�ென�ன வ'வர7கB ப&E	ைர�க�ப2�? 

ப.12  ஆமா�. ப'&J 43C(4)� கீ= ஒ^ெவா� நட�	ந�� ஒ� காலDட� 

மாத�தி� சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB ெவள; வ'நிேயாக7கள;� TCS 

ஆக வmலி�த அைன�	 ெதாைககைளQ� மி�-வ'வர7கB !ல� காலDட� 

மாத� �GE	 10 நா�க9� Bளாக சம��ப'�க ேவD2�. அ^வ'வர�தி�, 

Zற�ப�ட காலDட� மாத�தி� நட�	ந� !லமாக சர� கB ம#$�/அ�ல	 

ேசைவகB ஒ^ெவா� வ'நிேயாகMத�� � ெசKத	 ம#$� அவ�க9�காக 

ெதாைக வmலி�த வ'வர7கB ம#$� அ�பG�ப�ட வ'நிேயாக7கள;� 

வ'வர7கB ப&E	ைர�க�ப2�. 

ேக.13 மி�-வ��தக�தி� ஒ�பX2 �ைறய'� ெசய�பா2 எ�� ம#$� அ	 

எ^வா$ ெசய�ப2�? 

ப.13 ப'&J 43C(6)�பG ஒ^ெவா� நட�	ந�� ஒ� காலDட� மாத�தி#கான 

வ'நிேயாக7க9� ெதாைக வmலி�க�ப�ட	� அவ�ைடய வ'வர�தி� 

ெத&வ'�ப	, அேத காலDட� மாத� அ�ல	 அத#  �Eைதய மாத� 

ச�பEத�ப�ட வ'நிேயாகMத� ப'&J 27� கீ= தா�க� ெசKத அவ�ைடய 



ெச�ல�த�க வ'வர�தி�  றி�ப'ட�ப�G�� � ெவள; வ'நிேயாக7கB  றி�த 

வ'வர7கள;� காh� ச�பEத�ப�ட வ'வர7கB ஒ�றாக இ��கிறதா எ�$ 

ஒ�பX2 ெசK	 பா��க�ப2�. எ7  நட�	ந� அவ�ைடய வ'வர�தி� அறிவ'�த 

வ& வmலி�க�ப�ட ெவள; வ'நிேயாக வ'வர7கB வ'நிேயாகMத� அறிவ'�த 

அேத ச�பEத�ப�ட வ'வர7க9ட� ஒ�	� ேபாகாவ'�டா� இ� நப�க9� � 

�ரDபா2 ெத&வ'�க�ப2�. 

ேக.14 வ'வர7கB �ரDபாடாக இ�Eதா� எ�ன ஆ �? 

ப.14  ப'&J 43C(8)�பG வ'நிேயாக�தி� மதி�5�கான பண� ெப$த�  றி�	 

ஏதாவ	 �ரDபா2 ெத&வ'�க�ப�2 அEத மாத ெச�ல�த�க வ'வர�தி� 

வ'நிேயாகMத� ச& ெசKயாவ'�டா�, அEத காலDட� மாத�ைத� ெதாட�E	 

வ�� காலDட� மாத�தி� Zற�ப�ட வ'நிேயாகMத&� அEத �ரDபா2 

அவ�ைடய ெவள;யX2 வ& ெபா$�ப'� ேச��க�ப�2 ெத&வ'�க�ப2�. 

ச�பEத�ப�ட வ'நிேயாகMத&� �Gவான வ&� ெபா$�ப'� எEத ெதாைகQ� 

ேச��க�ப�2 அ	 வ& ெச��	� ெபா$�ப'� ப'&J 36 உப-ப'&J (1)� 

 றி�ப'ட�ப�2Bள வ'கித�தி� அG�பைடய'� ேச��க�ப�2 அ^வா$ 

ேச��க�ப�ட ெதாைக�  பன� ெச��	�வைர வ�G Z�ட�ப2�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    9999. . . . ZலிZலிZலிZலி    ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�    

ேக.1 Zலி ெதாழி� எ�றா� எ�ன? 

ப.1  MGL ப'&J 2(62)� ெகா2�க�ப�2BளபG “Zலி ெதாழி�” எ�ப	 ம#ெறா� 

பதிJெப#ற வ& ெச��	� நப&டமி�E	 ஒ� நப� சர� கைள 

�ைற�ப2�தேவா அ�ல	 ெநறி�ைற�ப2�தேவா எ2�	� ெகாB9த�. “Zலி 

ெதாழி�” எ�பத� ெபா�B இத�பG 5&E	 ெகாBள�ப2�. ேம�� இ	 23 

மா�> 1986 ேததிய'�ட அறிவ'�5 எD 214/86-CE ம#$� தி��த�தி� 

ெகா2�க�ப�2Bள வைரயைறைய� கா�G�� அதிகமான	. அத� பG Zலி 

ெதாழி� எ�ப	 வ'ள�க�ப�G�� � வ'த�தி�பG Zலி ெதாழிலி� ெசய�பா2 

தயா&�5 ச�பEத�ப�ட	. ஆைகய'னா� ��ைவ�க�ப�ட GST 

ெசய�பா�G�பG Zலி ெதாழி� எ�பத� வைரயைறய'� Zலி ெதாழி� 

ச�பEத�ப�ட வ&வ'தி�ப'� அG�பைட தி�ட�திேலேய மா#ற� ெசKதைத 

கா�2கிற	.  

ேக.2 ஒ� வ& ெச��	� நப� ஒ� Zலி ெதாழி� ெசKபவ��  அ��5� 

சர� கB வ' நிேயாகமாக� க�த�ப2மா ம#$� GST வ&வ'தி�5�  உ�ப2மா? 

ஏ�? 

பதி�.2 இ�ைல. அ	 வ'நிேயாகமாக� க�த�படா	. MGL� ப�Gய� I ப�தி 5� 

காh� நிபEதைனய'�பG, ஒ� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	பவ� 

(�த�ைமயானவ�) Zலி ெதாழி� ெசKபவ��  வ'நிேயாக� ெசKQ� சர� கB 

ப'&J 43A� பG சர� கB வ'நிேயாகமாக� க�த�படா	. ஆைகய'னா�, பதிJ 

ெப#ற �த�ைமயானவ� Zலி ெதாழி� ெசKபவ��  அ��5� ெபா��க9�  

GST வ'தி�க�படா	 எ�$ உணரலா�. 

ேக.3 ஒ� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	பவ� சர� கைள வ& ெச��தாம� 

அவ�ைடய Zலி ெதாழி� ெசKபவ��  அ��பலாமா? 

ப.3  ஆமா�. MGL ப'&J 43A� ஒ� பதிJெப#ற வ& ெச��	பவ� 

(�த�ைமயானவ�) வ& வ'தி�க�த�க சர� கைள ஒ� Zலி ெதாழி� 

ெசKபவ��  Zலி ெதாழி� ெசKவத#காக வ& ெச��தாம� அ��பலா�. 

 றி�ப'�ட நிபEதைனய'� கீ= அவ� ஒ� Zலி ெதாழி� ெசKபவ&டமி�E	 



ம#ெறா� Zலி ெதாழி� ெசKபவ�� � ேவேறா� Zலி ெதாழி� 

ெசKபவ�� � சர� கைள அ��பலா�. ப'&J 43A� வைரயைறகB வ& 

வ'தி�க�படாத அ�ல	 வ'திவ'ல�  அள;�க�ப�ட சர� கைள Zலி 

ெதாழி��  அ��ப இயலா	 என�  றி�ப'2கிற	. 

ேக.4 Zலி ெதாழி� ெசKபவ� பதிJ ெசK	 ெகாBள ேவD2மா? 

ப.4  ஆமா�. ஒ� Zலி ெதாழி� ெசKபவ� ேசைவ வ'நிேயாகி�பவராக� 

க�த�ப2வதா� அவ�ைடய ஒ�2ெமா�த வ'#$�த� வைரய$�க�ப�ட 

ெதாைகைய தாD2� ப�ச�தி� அவ� பதிJ ெசK	 ெகாBள ேவDGய 

அவசிய� ஆ �. 

ேக.5 �த�ைமயானவ&� சர� கB Zலி ெதாழி� ெசKபவ&� 

வளாக�திலி�E	 ேநரGயாக  வ'நிேயாகி�க�ப�டா� அ	 Zலி ெதாழி� 

ெசKபவ&� ஒ�2ெமா�த வ'#$�த� ேச��க�ப2மா? 

ப.5 இ�ைல. அ	 �த�ைமயானவ&� ஒ�2ெமா�த வ'#$�தலி� 

ேச��க�ப2�. 

ேக.6 �த�ைமயானவ� Zலி ெதாழி� ெசKபவ&� வளாக�திலி�E	 

அவ�ைடய ெசாEத வளாக�தி#  எ2�	 வராம� ேநரGயாக 

வ'நிேயாகி�கலாமா?  

ப.6  ஆமா�. ஆனா� ஒ� நிபEதைன�  உ�ப�2 அதாவ	 Zலி ெதாழி� 

ெசKபவ&� வளாக�ைத அவ�ைடய வ'யாபார�தி#கான Z2தலான இட� 

எ�$ அறிவ'�க ேவD2� அ�ல	 Zலி ெதாழி� ெசKபவ� பதிJ ெப#றவராக 

இ��க ேவD2� அ�ல	 சர� களாக அறிவ'�தி��க ேவD2�. 

ேக.7 எEத சEத��ப7கள;� �த�ைமயானவ� ேநரGயாக Zலி ெதாழி� 

ெசKபவ&� வளாக�திலி�E	 சர� கB வ'நிேயாகி�கலா�? 

ப.7  Zலி ெதாழி� ெசKபவ&� இட�திலி�E	 அEத இட�ைத 

வ'யாபார�தி#கான Z2தலான இட� எ�$ அறிவ'�காமேல இரD2 

சEத��ப7கள;� அதாவ	 Zலி ெதாழி� ெசKபவ� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	� 

நபராக இ�Eதாேலா �த�ைமயானவ� அறிவ'�க�ப�ட சர� கைள 

வ'நிேயாகி�பதி� ஈ2ப�G��கி�பவராக இ��க ேவD2�.  



ேக.8 உBள L2கB/!லதன ெபா��கB ஒ� Zலி ெதாழி� ெசKபவ��  

அ��5வத#  ITC எ2�க எ�ன வைரயைறகB உBளன? 

ப.8  MGL� உBள L2கB/ !லதன ெபா��கB Zலி�ெதாழி� ெசKபவ��  

அ��5வத#  உBள L�2 வ& ம#$வரJ எ2�ப	  றி�	 ப'&J 16A� 

 றி�ப'ட�த�க வ'த�தி� வ'&வாக வ'ள�க�ப�G��கிற	. அதி� உBள L2 

அ�ல	 ��கிய ெபா��க9�  எதிராக ெச��த�ப�ட வ&கB ப#$வரJ 

கீ=கDடவா$ எ2�	� ெகாBளலா�. 180 நா�க9� Bளாக ஒ� Zலி ெதாழி� 

ெசKபவ��  அ��ப�ப�2 Zலி ெதாழி� �GE	 உBள L2 தி���� 

ெபற�ப�டா� �த�ைமயானவ� உBள L�2 ப#$வரJ ெபற� த தி ெப$வா�. 

Zலி ெதாழி� ெசKபவ��  ேநரGயாக அ��ப�ப�டா�, Zலி ெதாழி� 

ெசKபவ��  உBள L2 ெபற�ப�ட ேததிய'லி�E	 கண�கிட�ப2�. ேம�� 

அ�பG�ப�ட உBள L�2 ப#$வரJ�  ச�மான ெதாைகைய� ெப#$� ெகாDட 

ப'�ன� உBள L2கB  றி�ப'�ட சமய�தி� தி��ப� ெபறவ'�ைல எ�றா� 

அ�பG�ப�ட உBள L2கB வ�GQட� தி��ப� தர ேவD2�. ப#$வரைவ 

உBள L2கB உBளபG கிைட�த ப'�ன� ெப#$�ெகாBளலா�. 

ேக.9 அைன�	 ரக ெபா��க9� � Zலி ெதாழி� வைரயைறகB 

ெச��பGயா மா? 

ப.9  இ�ைல. பதிJ ெசKத வ& ெச��	� நப� வ&� �ப�ட சர� கைள 

அ��ப� தL�மான;�தா� மா�திரேம Zலி ெதாழி� ச�பEத�ப�ட வைரயைறகB 

ெச��பGயா �. அதாவ	, இEத வைரயைறகB வ'திவ'ல�  அள;�க�ப�ட 

அ�ல	 வ& ெச��த ேதைவ�படாத ெபா��க9�  அ�ல	 அ��5பவ� பதிJ 

ெப#ற வ& ெச��	� நபராக இ�லாம� இ�Eதா� இ	 ெச�லா	.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10.10.10.10.    உBள L2 வ& வரJ ைவ�த�        

ேக.1 உBள L�2 வ& எ�றா� எ�ன? 

ப.1  MGL ப'&J 2(57) ம#$� IGST ச�ட� ப'&J 2(1)(d)� “உBள L�2 வ&”  றி�	 

வ'ள�க�ப�2Bள	. வ& ெச��	� நப� ச�பEதமாக உBள L�2 வ& எ�ப	 

ஒ�வ�ைடய வ��தக�ைத� ெப�� வத#காக அவ� உபேயாகி� � அ�ல	 

உபேயாகி�க நிைன� � சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB ம[	 

வ'தி�க�ப�ட CGST ம#$� IGST ஆ �.  இதி�, ப'&J 7 உப-ப'&J (3)� கீ= வ& 

ெச��த�த�ப�ட வ&க9� அட7 �.  IGSI ச�ட�தி� கீ= உBள L�2 வ& 

எ�ப	 சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகள;� ேம� வ'தி�க�ப�ட IGST, CGST 

அ�ல	 SGST ஆகிய !�$� அட7 �.  

ேக.2 “உBள L�2 வ&” எ�ப	 CGST, SGST, IGST ச�ட7கள;�பG ெவ^ேவ$ 

வ'தமாக வைரயைற ெசKய�ப�2Bளதி� தா�க�  எ�ன? 

ப.2  உBள L�2 வ& எ�ப	, CGST ச�ட�தி� கீ= IGST & CGST, SGST ச�ட�தி� 

கீ= IGST SGST எ�$ இரD2 ெவ^ேவ$வ'தமாக ச�ட� உண��	கிற	. IGST 

ச�ட�தி�, உBள L�2 வ& எ�ப	 IGST, CGST ம#$� SGST ஆகிய !�$ 

வ&க9� உBளட7 �. ேம�� இEத !�$ வ&க9� IGST ெபா$�ைப தL��க 

உபேயாகி�க�ப2கிற	. ஆனா� CGST ச�ட�தி� IGST & CGST ம�2ேம 

ப#$வரJ ைவ�க அ�மதி உD2. அேதேபா� SGST ச�ட�தி� IGST & SGST 

ம�2ேம ப#$வரJ ைவ�க அ�மதி உD2. ேம�� CGST & SGST ப#$வரJ 

ஒ�$�  பதி� ேவெறா�றாக உபேயாகி�க இயலா	. 

ேக.3 ேந� மாறான வ& வ'தி�5  �ைற�பG ெச��த�ப2� GST வ& உBள L�2 

வ&யாக� க�த�ப2மா? 

ப.3  ஆமா�. உBள L�2 வ&�கான வ'ள�க�தி�பG ப'&J 7 உப-ப'&J (3)� கீ= 

ெச��த�ப2� வ&Q� (ேந� மாறான வ& வ'தி�5 �ைற) அட7 �. ஒ�வ� 

அவ�ைடய வ��தக�ைத� ெப�� வத#காக அ^வாறாக வ& வ'தி�க�ப�ட 

சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகைள உபேயாகி�தா� அ�ல	 உபேயாகி�க 

நிைன�தா� அத� ம[	 ெச��த�ப�ட GST வ&�கான ப#$வரJ ெபறலா�. 



ேக.4 உBள L�2 வ& எ�ப	 உBள L�2 சர� கB, உBள L�2 ேசைவகB 

ம#$�/அ�ல	 !லதன� ெபா��கB ம[	 ெச��	� வ& (CGST/IGST/SGST) 

ேச�Eததா? 

ப.4  ஆமா�. MGL� �ைறேய ப'&J 2(54), 2(55) ம#$� 2(20)� கீ= ஆ �. 

!லதன� ெபா��கள;� ம[	 ெச��திய வ&ய'� ப#$வரைவ ஒேர 

தவைணயாக� ெப#$� ெகாBளலா�. 

ேக.5 இEத ச�ட�தி� கீ= பதிJ�கான அ�கைத ெப#$ பதிJ�  வ'Dண�ப'�	  

��ப	 நா�க9� Bளாக பதிJ அ7கீக&�க�ப�டா� அEத நப��  

ITCய'லி�E	 எ�ன உ&ைம கிைட� �? 

ப.5 ப'&J 16(2)� கீழான நிபEதைனகள;�பG அவ� வ& ெச��	� த தி�  

உBளா � �Eைதய ேததிவைர உBள ைகய'��ப'�பGயான ைகய'��5 

உBள L2கB, பாதி �GவைடEத உBள L2கB, �C	� �GவைடEத உBள L2கB 

�தலியன^#$�  உBள L�2 வ& வரJ ெபற� த தி உD2. அவ� பதிJ� � 

த தி ெப#ற ேததிய'லி�E	 30 நா�க9� B பதிJ ெபறாவ'�டா� பதிJ�  

�Eைதய ைகய'��5�  ப#$வரJ கிைட�கா	. 

ேக.6 ஒ� நப� 1 ஆகM2 2017 அ�$ வ& க�2� த தி ெப$கிறா�. பதிJ 15 

ஆகM2 2017 அ�$ ெப$கிறா�. அ�பG�ப�ட நப� எEத ேததிய'லான 

ைகய'��5�  உBள L�2 வ& வரJ ெப$வத# � த தி ெப$கிறா�? 

ப.6  31 ஜூைல 2017 

ேக.7 தாமாக ��வE	 பதிJ ெசKQ� ஒ� நப��  உBள L�2 ைகய'�ப'� 

மாநில உBள L�2 வ& வரJ ெபற� த தி எ�ன?     

ப.7  MGL ப'&J 16(2A)�பG, தாமாக ��வE	 பதிJ ெப$பவ�, பதிJ ேததி�  

உடேன �Eைதய ேததிவைர உBள ைகய'��ப'�பGயான ைகய'��5 

உBள L2கB, பாதி �GவைடEத உBள L2கB, �C	� �GவைடEத உBள L2கB 

�தலியன^#$�  மாநில உBள L�2 வ& வரJ ெபற� த தி உD2. 

ேக.8 ஒ� வ& ெச��	� நப� அவ� ெப#ற சர� கB ம#$�/அ�ல	 

ேசைவகைள வ& ெச��	� ம#$� வ& ெச�தத� ேதைவய'�லாத 



வ'நிேயாக7க9�  உபேயாகி�தா� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	பவ��  மாநில 

உBள L�2 வ& வரJ கிைட� மா? 

ப.8  MGL ப'&J 16(6)�பG, பதிJெப#ற வ& ெச��	பவ� வ& ெச��	� 

சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  மா�திர� மாநில உBள L�2 வ& வரJ 

ெபற� த தி உD2. MGL ப'&J 16(7) உட� GST ITC ெநறி�ைறகB 

(ப'ர3&�க�பட ேவDGய	) கீ=  றி�ப'�2BளபG த திQBள ப#$வரJ� 

ெதாைக கண�கிட�ப2�. !லதன� ெபா��க9� � ப#$வரJ ெபற வ'கித 

அG�பைடய'� அ�மதி�க�ப2வைத  றி�	� ெகாBள ேவDGய	 ��கிய� 

ஆ �.      

ேக.9 ஒ� வ& ெச��	� நப� ெப$� சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகைள 

வ��தக ெசய��கான ம#$� வ��தக� அ�லாத ெசய��கான 

வ'நிேயாக7க9�  உபேயாக�ப2�தினா� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	� நப��  

உBள L�2 வ& வரJ கிைட� மா? 

ப.9  MGL ப'&J 16(5)� பG வ��தக ெசய��காக உபேயாகி�க�ப2� சர� கB 

ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  மா�திர� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	� நப� 

மாநில உBள L�2 வ& வரJ எ2�கலா�. MGL ப'&J 16(7) உட� GST ITC 

ெநறி�ைறகB (ப'ர3&�க�பட ேவDGய	) கீ=  றி�ப'�2BளபG த திQBள 

ப#$வரJ� ெதாைக கண�கிட�ப2�. !லதன� ெபா��க9� � ப#$வரJ 

ெபற வ'கித அG�பைடய'� அ�மதி�க�ப2வைத  றி�	� ெகாBள ேவDGய	 

��கிய� ஆ �. 

ேக.10 ஒ� பதிJெப#ற வ& ெச��	பவ&� நி$வன�தி� மா#ற� ஏ#ப�டா� 

உBள L�2 வ&�கான த தி எ�ன? 

ப.10 MGL ப'&J 16(8)�பG மா#$பவ&� கண� � 5�தக7கள;� 

உபேயாகி�க�படாத உBள L�2 வ& வரJ மா#ற� ெபா$�5�   றி�ப'�ட 

நிபEதைன இ�Eதா� மா#ற�ப2� கண�கி#  மா#ற அ�மதி உD2.  

 

 



ேக.11 ஒ� பதிJெப#ற வ& ெச��	� நப� வ'நிேயாகி� � சர� கB 

ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  �Cவ	மாக வ'ல�  அள;�க�ப�டா�  

உBள L�2 வ& வரJ எ^வளJ? 

ப.11 MGL ப'&J 16(12)�பG பதிJெப#ற வ& ெச��	� நப�  வ'நிேயாகி� � 

சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  �Cவ	மாக வ'ல�  அள;�க� 

ப�டா� அ�பG�ப�ட வ'ல�  அள;�க�ப�ட நா9�  �Eைதய நாB 

வைரய'லான உBள L�2 ைகய'��5 ம#$� பாதி �GEத, �Cவ	� �GEத 

சர� கB ைகய'��5�  சமமான உBள L�2 வ& வரJ� ெதாைகைய ெச��த 

ேவD2�. அதி� ேம��  றி�ப'ட�ப�G��ப	 அ�பG�ப�ட ெபா��க9�கான 

ெதாைக ெச��திய ப'�ன� மி� ப#$வரJ கண� � 5�தக�தி� ஏதாவ	 ம[த� 

இ�Eதா� அ	 தB9பG ஆகிவ'2�. MGL ப'&J 16(13)� கீழான GAAP�பG 

ெச��த ேவDGய ெதாைக கண�கிட�ப2�.  

ேக.12 வ& ெச��	� நப� ப'&J 7� கீ= வ& ெச��	வைத ப'&J 8� கீழான 

ேச��ைக� தி�ட�தி� கீ= மா#றி� ெகாDடா� அவ��  உBள L�2 வ&� த தி 

எ^வளJ? 

ப.12  MGL ப'&J 16(12)�பG, ப'&J 7� கீ= வ& ெச��	� பதிJ ெப#ற வ& 

ெச��	பவ� ப'&J 8� கீழான ேச��ைக� தி�ட�தி� கீ= மா#றி� ெகாDடா� 

அ�பG�ப�ட மா#ற ேததி�  உட� �Eைதய நாB வைரய'லான உBள L�2 

ைகய'��5 ம#$� பாதி �GEத அ�ல	 �C	� �GEத சர� கள;� 

ைகய'��5�  சமமான மாநில உBள L�2 வ& வரJ� ெதாைகைய ெச��த 

ேவD2�. அதி� ேம��  றி�ப'ட�ப�G��ப	 அ�பG�ப�ட ெபா��க9�கான 

ெதாைக ெச��திய ப'�ன� மி� ப#$வரJ கண� � 5�தக�தி� ஏதாவ	 ம[த� 

இ�Eதா� அ	 தB9பG ஆகிவ'2�. MGL ப'&J 16(13)� கீழான GAAP�பG 

ெச��த ேவDGய ெதாைக கண�கிட�ப2�. 

ேக.13 ேச��க அG�பைடய'� வ& ெச��	� வ��தக� ேச��ைக 

வைரயைறைய� கடE	 ஒ� நிரEதர வ& ெச��	பவராக ஆகிவ'�டா�, அவ� 

ITC ெபற இய�மா அ�பGயானா� எEத ேததி �த�? 



ப.13 MGL ப'&J 16(3)�பG, ப'&J 7� கீ= வ& ெச��	� ெபா$�5 வEத ேததி�  

உட� �Eைதய நாB வைரய'லான உBள L�2 ைகய'��5, பாதி �GEத அ�ல	 

�C	� �GEத சர� கB ைகய'��ப'#�  அவ� ITC ெபறலா�. 

ேக.14 ஒ� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	� நபரான தி� B எ�பவ� 30 ஜூைல 2017 

வைர ேச��ைக வ& வ'கித�தி� கீ= வ& ெச��தி வEதா�. தி� B நிரEதர 

தி�ட�தி� கீ= 31 ஜூைல 2017 �த� வ& ெச��	� ெபா$�ப'� கீ= 

வE	வ'�டா�, அவ��  ITC ெபற� த தி உDடா? 

ப.14  30 ஜூைல 2017 அ�$ தி� B அவ&ட� உBள உBள L�2 ைகய'��5�  

ம#$� பாதி �GEத அ�ல	 �C	� �GEத உBள L�2 ைகய'��5 

ெபா��க9�  மாநில உBள L�2 வ& வரJ ெபற� த தி உD2.                

ேக.15 5 ஜூ� 2017 அ�$ தி� A எ�பவ� தாமாகேவ ��வE	 பதிJ ெசKய 

வ'Dண�ப'�கிறா�. 22 ஜூ� 2017 அ�$ அவ� பதிJ ெப$கிறா�. எEத ேததிய'� 

உBள ைகய'��5�  அவ��  உBள L�2 வ& வரJ ெபற� த தி உD2? 

ப.15 21 ஜூ� 2017 வைரய'� தி� A அவ&ட� உBள உBள L�2 ைகய'��5�  

ம#$� பாதி �GEத அ�ல	 �C	� �GEத ைகய'��5 ெபா��க9�  

உBள L�2 வ& வரJ ெபற� த தி உD2. 

ேக.16 ஒ� வ& ெச��	� நப��  அவ��  வ'நிேயாகி�க�ப2� சர� கB 

ம#$�/அ�ல	 ேசைவக9�  ப'&J 16 உப-ப'&J (2), (2A) அ�ல	 உப-ப'&J 

(3)� கீ= எ�ேபா	 உBள L�2 வ& வரJ ெபற� த தி இ�ைல? 

ப.16  MGL ப'&J 16(4)�பG அ�பG�ப�ட வ'நிேயாக�தி#  வ& வ'ைல�ப�G 

கிைட�	 ஒ� வ�ட� �GவைடEத ப'�ன� அவ� ITC ெபற இயலா	. 

ேக.17 Zலி ெதாழி� ெசKபவ��  Zலி ெதாழி��காக அ��ப�ப2� 

உBள L�2�  �த�ைமயானவ� உBள L�2 வ& வரJ ெபற� த தி உDடா? 

ப.17  ஆமா�. MGL ப'&J 16A(2)�பG Zலி ெதாழி� ெசKபவ��  Zலி 

ெதாழி��காக அ��ப�ப2� உBள L�2�  �த�ைமயானவ� மாநில உBள L�2 

வ& வரJ ெபற� த தி உD2. 

 



ேக.18 �த�ைமயானவ� Zலி ெதாழி��  அ��ப'ய உBள L�ைட எEத கால 

அவகாச�தி# B தி��ப� ெப#றி��க ேவD2�? 

ப.18  180 நா�கB 

ேக.19 180 நா�க9� Bளாக Zலி ெதாழி� ெசKபவ&டமி�E	 தி��ப� 

ெபறாவ'�டா� �த�ைமயானவ� உBள L�2 வ& ப#$வரைவ� தி��ப� தர 

ேவD2மா? 

ப.19  ஆமா�. 180 நா�க9� Bளாக Zலி ெதாழி� ெசKபவ&டமி�E	 தி��ப� 

ெபறாவ'�டா� �த�ைமயானவ� உBள L�2 வ& ப#$வரைவ வ�GQட� 

தி��ப� தர ேவD2�. ஆனா� உBள L2 கிைட�த ப'�ன� ப#$வரைவ ம[D2� 

தி���� ெபற உ&ைம ேகாரலா�. 

ேக.20 ப#$வரJ ெப$வத#  கீ=கDட எைவகைள வ& வ'தி�5 

வ'நிேயாக7கள;� ேச��ைக ெசKயலா�? (a) 0 மதி�5Bள வ'நிேயாக7கB (b) 

வ'திவ'ல�  அள;�க�ப�ட வ'நிேயாக7கB (c) இரD2�? 

ப.20  0 மதி�5Bள வ'நிேயாக7கB 

ேக.21 �த�ைமயானவ� Zலி ெதாழி��காக அ��5� !லதன� ெபா��கB 

தி��ப� ெபற கால அவகாச� எ�ன? 

ப.21  இரD2 வ�ட7கB 

ேக.22 Zலி ெதாழி� ெசKபவ��  �த�ைமயான சர� கB அ��ப'ய 

ேததிய'லி�E	 2 வ�ட7க9� Bளாக தி��ப� ெபறாவ'�டா� 

�த�ைமயானவ&� ெபா$�5 எ�ன? 

ப.22  அ�பG�ப�ட !லதன� ெபா��க9�  ெப#ற ப#$வரJ�  சமமான 

ெதாைகைய வ�GQட� �த�ைமயானவ� ெச��த ேவD2�. ஆனா� 

!லதன� ெபா��கB தி��ப� ெப#ற ப'�ன� அவ� ப#$வரJ தி��ப� 

ெபறலா�. 

 

ேக.23 ஒ� வ& ெச��	பவ� தகவ� ெதாழி� I�ப வ��தக� ெசK	 வ�கிறா�. 

அவ�ைடய நி�வாக இய� ந�கB உபேயாக�தி#காக ேமா�டா� வாகன� 



வா7 கிறா�. அ�பG�ப�ட ேமா�டா� வாகன� வா7கியத#  ெச��திய GST�  

அவ� ITC ெபற �GQமா? 

ப.23 MGL ப'&J 16(9)� பG, வ& ெச��	பவ� ம�கB அ�ல	 சர� கைள 

ேமா�டா� வாகன�தி� அ��5� வ��தக�தி� இ�Eதாேலா அ�ல	 ேமா�டா� 

வாகன7கள;� பய'#சியள;� � ேசைவகள;� இ�Eதாேலா தா� ேமா�டா� 

வாகன7க9�கான ITC ெபற �GQ�. 

ேக.24 வ�மான வ& ச�ட�, 1961� நிபEதைனகள;� கீ= !லதன� ெபா��கள;�  

மதி�5�  வ&� Z$பா2கள;�  ைற�5�காக பதிJ ெப#ற வ& ெச��	பவ� 

உ&ைம ேகா&னா�, அ�பG�ப�ட சமய7கள;� ITC அ�மதி�க�ப2மா? 

ப.24 MGL 16(10)�பG, அ�பG�ப�ட வ&� Z$பா�2�  உBள L�2 வ&� 

ப#$வரJ ெபர அ�மதி இ�ைல.    

ேக.25 ITC ெபற அவசியமான வைரயைறகB எ�ன? 

ப.25  MGL ப'&J 16(11)�பG கீ=கDட நா�  வைரயைறகB வ'தி�க�ப�2Bளன 

(a) பதிJ ெப#ற வ& ெச��	பவ� வ'நிேயாகMதரா� வழ7க�ப�ட வ& 

ெச��	� ஆவண� ைவ�தி��க ேவD2� 

(b) வ& ெச��	பவ� ெபா�டகB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகைள� ெப#றி��க 

ேவD2� 

(c)  அ�பG�ப�ட வ'நிேயாக�தி#  வ'தி�க�ப�ட வ&ைய அரசா7க�தி#  

பணமாகேவா உBள L�2 வ&� ப#$வரைவ உபேயாகி�ேதா ெச��திய'��க 

ேவD2� 

(d)  வ& ெச��	பவ� ப'&J 27� கீ= வ'வர�ப�G சம��ப'�தி��க ேவD2� 

ேக.26 ஒ� வ'ைல�ப�G�  எதிராக Z$கள;ேலா தவைணகள;ேலா சர� கB 

ெப#றி�Eதா� ஒ� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	பவ� எ�பG ITC�  த தி 

ெப$வா�? 

ப.26 MGL ப'&J 16(11) நிபEதைனய'�பG, பதிJ ெப#ற வ& ெச��	பவ� கைடசி� 

Z$ அ�ல	 தவைண ெப#ற ப'�ன� ப#$வரJ ெபற� த தி ெப$வா�. 



ேக.27 வ& ெச��	பவ� அ�லா	 ேவ$ ஒ�வ��  சர� கB 

ெகா2�க�ப�டா� யா��  ITC கிைட� � (“இ�னா��  ரசீ	” – 

“ம#ெறா�னா��  அ��ப�ப��	” ேபா�ற நிக=J)? 

ப.27 MGL ப'&J 16(11)� வ'ள�க ஷர�தி�பG சர� கB ெப$வத#கான 

ெசய�பா�G# , அ�பG�ப�ட வ& ெச��	பவ� ZறியபG !�றா�  Cவ'#  

சர� கB ெகா2�க�ப�ட ேபாதி�� வ& ெச��	பவ� சர� கB ெப#$� 

ெகாDடதாகேவ க�த�ப2�. ஆைகய'னா� யா�ைடய உ�தரவ'� ேப&� 

சர� கB !�றா�  CJ�  ெகா2�க�ப��ேதா அவ��  ITC கிைட� �. 

ேக.28 ITC ெபற கால அவகாச� எ�ன? 

ப.28 MGL ப'&J 16(15)�பG, ஒ� வ'ைல�ப�G�கான ITCைய அEத 

வ'ைல�ப�Gய'� ேததி�பG அதைன� ெதாட�E	 வ�� நிதியாDG� ெச�ட�ப� 

மாத�தி# � ப'�னேரா அ�ல	 வ�டாEதர அறி�ைக தா�க� ெசKத ேததி� � 

ப'�னேரா இைவ இரDG� எ	 ��னேரா அத# � ப'�னா� எ2�க இயலா	. 

இEத க�2�பா�2�  ஆதாரமான காரண� அ2�த நிதி ஆD2 ெச�ட�ப� 

மாத�தி# � ப'�ன� வ'வர�ப�Gய'� மா#ற� ெசKய இயலா	. வ�டாEதர 

வ'வர�ப�G/அறி�ைக ெச�ட�ப� மாத�தி#  ��ன� தா�க� ெசKய�ப�டா� 

வ�டாEதர வ'வர�ப�G/அறி�ைக சம��ப'�க�ப�ட ப'�ன� மா#ற� ெசKய 

இயலா	. 

ேக.29 ITC அ�மதி�காதத#  ஏதாவ	 எதி�மைற ப�Gய� உBளதா? 

ப.2  MGL ப'&J 16(9) ITC ஏ#$� ெகாBவத#  எதி�மைற ப�Gய� 

ெகா2�	Bள	. கீ=கDட ெபா��க9�  ITC ெபற இயலா	. 

(a) ேமா�டா� வாகன7கB – அைவகB ெபா	வாக வ��தக> ெசய��  

வழ7க�ப2� ேபா	� ம#$� கீ=கDட வ& ெச��த�ப2� ேசைவக9�  

உபேயாகி�க�ப2�	� ேபா	�, நL7கலாக 

(i) பயண'கB பயண� ெசKத� 

(ii) சர� கைள ஏ#றி> ெச��த� 

(iii) ேமா�டா� ஓ�2� திறைன வள��க பய'#சி அள;�த� 



(b) உணJ ம#$�  ள;�பான7கB, ெவள;�5ற சா�பா2, அழ  சிகி>ைச, 

ஆேரா�கிய ேசைவகB, ஒ�பைன� சர� கB ம#$� ப'ளாMG� அ$ைவ 

சிகி>ைச, ச7க உ$�ப'ன�, ஆேரா�கிய� ம#$� உட� த தி ைமய�, ஆQB 

கா�பX2, ம��	வ கா�பX2, வ'2�ைற கால7கள;� பண'5&பவ�க9�  பயண 

ச�ைககB அதாவ	 வ'2�ைற அ�ல	 வ L2 ெச�ல பயண ச�ைக 

ஆகியவ#றி� வழ7க�ப2� சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB 

�த�ைமயாக ஊழிய&� ெசாEத உபேயாக�தி#ேகா அ�ல	 Iக�J�காகேவா 

பய�ப2� ேபா	. 

(c) �த�ைமயானவ� ெப#ற சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB பண' 

ஒ�பEத� !ல� �த�ைமயானவ� ெசKQ� அ�பG�ப�ட ஒ�பEத� !ல� 

எEதிர� ெமஷி� அ�லாத அைசயா ெசா�	 க�ட�ப2த� 

(d) �த�ைமயானவ� ெப#ற சர� கB !லமாக� க�ட�ப�ட எEதிர� ெமஷி� 

அ�லாத அைசயா ெசா�	 ேவ$ நப��  (ெபா��களாகேவா ேவ$ 

வ'த�திேலா) மா#ற�படாதி��த� 

(e) ப'&J 8� கீ= வ& ெச��த�ப�ட சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB 

(f) சர� கB ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB தன;யா� அ�ல	 ெசாEத 

உபேயாக�தி#  அைவகB ெசலவ'ட�ப�ட அளJ  

ேக.30 MGL ப'&J 29� ெகா2�க�ப�2BளபG ெப$பவ� தா�க� ெசKQ� வ�� 

சர� கள;� வ'வர7க9� வ'நிேயாகMதரா� அவ�ைடய ெச�ல�த�க 

வ'வர�ப�Gய'�/அறி�ைகய'� அ��ப�ப�ட வ'வர7க9� ஒ�	 இ�Eதா� 

மா�திரேம ITC உ$தி ெசKய�ப2�. ஒ�	 இ��காவ'�டா� எ�ன ஆ �? 

ப.30  வ�� ம#$� ேபா � வ'வர7கB ஒ�	 இ��காவ'�டா�, வ'நிேயாகMத� 

இரD2 மாத7க9� Bளாக அEத வ'�தியாச�ைத ச&ெசKய ேவD2�. ஒ�	 

இ�லாதி��ப	 ெதாட�Eதா�, ெப$பவ� ITCஐ தி��ப� தர ேவD2�.  

ேக.31 ITC எ2�	� ெகாBள�ப�ட !லதன� ெபா��கB வ& ெச��	பவரா� 

வ'நிேயாகி�க�ப2� ெபாC	 வ&�தா�க� எ^வளJ? 

ப.31 MGL ப'&J 16(15)�பG, !லதன� ெபா��கB வ'நிேயாகி� � ெபாC	 

மாநில உBள L�2 வ& வரJ எ2�	� ெகாDடா�, பதிJ ெப#ற வ& 



ெச��	பவ� Zற�ப�ட �த�ைமயான ெபா��க9�  எதிராக எ2�	� 

ெகாDட மாநில உBள L�2 வ& வரJ�  ச�மான ெதாைகய'லி�E	 இ	 

ச�பEதமாக  றி�ப'ட�ப�ட சதவ Lத�ைத கழி�	� ெகாDேடா அ�ல	 

அ�பG�ப�ட !லதன� ெபா��கள;� ப&மா#ற மதி�ப'� ம[தான வ&ையேயா 

இதி� எ	 அதிகேமா அைத> ெச��த ேவD2�.     

ேக.32 தவறாக எ2�	� ெகாDட ப#$வரJ வm� ெசKவத#கான வழி�ைற 

எ�ன? 

ப.32  MGL ப'&J 16(16)�பG தவறாக எ2�	� ெகாDட ப#$வரJ பதிJ ெப#ற 

வ& ெச��	பவ&டமி�E	 MGL ப'&J 51�பG தி��ப வm� ெசKய�ப2�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.11.11.11.    GSTGSTGSTGST� உBள L2 ேசைவ வ'நிேயாகMத� க��தா�க�    

ேக.1 உBள L�2 ேசைவ வ'நிேயாகMத� (ISD) எ�றா� எ�ன? 

ப.1  MGL ப'&J 2(56)�பG, ISD எ�ப	 உBள L�2 ேசைவகைள ெப$வத#காக 

ப'&J 23� கீ= ெகா2�க�ப�ட வ& வ'ைல�ப�Gகைள ெப$� சர� கB 

ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB வழ7 பவ&� ஓ� அ�வசக� ஆ �.  அEத 

அ�வலகமான	 தன	 அேத PAN உBள வ&வ'தி� �ப�ட சர� கB 

ம#$�/அ�ல	 ேசைவகB வழ7 பவ�� , தா� ெப#ற உBள L�2 

ேசைவக9�காக ெச��த�ப�ட CGST (மாநில ச�ட7கள;�பG SGST) 

ம#$�/அ�ல	 IGST வ&கள;� ப#$வரைவ வ'Eேயாகி�பத#காக வ& 

வ'ைல�ப�Gேயா அ�ல	  றி�ப'�ட ேவ$ அ�தைகய ஆவண�ைதேயா 

அள;�கிற	.  அ^வா$ ப#$வரைவ பகி�Eதள;� � ெசய�பா�2�காக 

ISDயான	 ேசைவகB வழ7 பவராக க�த�ப2�. 

ேக.2 ISD ஆக பதிJ ெசK	ெகாBள� ேதைவகB எ�ன? 

ப.2 ப'&J 19 உட� ப�Gய� III� ப�தி 5(vii)�பG ேசைவகB வ'நிேயாகMதராக 

ெசய�பட ISD பதிJ ெசK	 ெகாBள ேவD2�. ISD�  பதிJ ெசK	 ெகாBள 

ஆர�ப வைரயைற எ	J� இ�ைல. த#ேபா	Bள வைரயைறய'� கீழான ISD 

பதிJ (அதாவ	 ேசைவ வ&ய'� கீ=) GST வைர�ைற�  மா#ற�படா	. 

இ�ேபா	Bள அைன�	 ISDக9� அவ�கB ISD ஆக ெசய�பட வ'��ப'னா� 

5திய வைர�ைறய'�பG 5திதாக பதிJ ெசK	 ெகாBள ேவD2�. 

ேக.3 ப#$வரJ பகி�வத#கான நிபEதைனகB/க�2�பா2கB எ�ன? 

ப.3  கீ=கDட நிபEதைனகள;�பG ப#$வரJ பகி�E	 ெகாBள ேவD2�. 

a) ப#$வரJ வ& வ'ைல�ப�G அ�ல	 ப'ற  றி�ப'ட�ப�ட ஆவண� !ல� 

பகி�E	 ெகாBள ேவD2� 

b) உBள ப#$வரJ� ெதாைகைய வ'ட பகி�E	 ெகாDட ப#$வரJ� ெதாைக 

அதிகமாக இ���� Zடா	 

c) அ�பG�ப�ட ேசைவகB ெப$� வ'நிேயாகMத��  மா�திரேம ப#$வரJ 

பகிர ேவD2�.  



d) ஒ�$� � Z2தலான வ'நிேயாகMத�� � உ&�தான ேசைவகB 

ெபற�ப�டா� ப#$வரJ �Eைதய நிதி ஆDG� ச�பEத�ப�ட 

வ'நிேயாகMத&� வ�மான�தி� அG�பைடய'� �ைற�பG ப7கிட ேவD2�. 

ேக.4 ISD வ'வர�ப�G தா�க� ெசKய ேவD2மா? 

ப.4  ஆமா�. MGL ப'&J 27(6)�பG, GSTR-6 பGவ�தி� மாதாEதர வ'வர�ப�Gைய 

வ�� மாத�தி� 13� ேததி�  ��பாக தா�க� ெசKய ேவD2�.  

ேக.5 ஒ� நி$வன� ப��ைன ISD ைவ�தி��கலாமா? 

ப.5  ஆமா�. ெவ^ேவ$ அ�வலக7கB அதாவ	 வ'#பைன� ப'&J, பா	கா�5� 

ப'&J �தலியன தன; ISD�  வ'Dண�ப'�கலா�. 

ேக.6 ISD !ல� அதிக�பGயாக/தவறாக பகிர�ப�ட ப#$வரைவ தி��ப�ெபற 

எ�ன வைரயைறகB உBளன? 

ப.6 ப'&J 18(1) ம#$� 18(2)� ெகா2�க�ப�2BளபG அதிக�பGயாக/தவறாக 

பகிர�ப�ட ப#$வரைவ தி��ப� ெபற ISD�  எதிராக நடவG�ைக எ2�க�ப2� 

அ�ல	 மாதி& GST ச�ட� ப'&J 51� கீ= அ^வா$ பகிர�ப�ட ப#$வரJ 

ெப$பவ&டமி�E	 தி��ப� ெபற நடவG�ைக எ2�க�ப2�. 

ேக.7 CGST ம#$� IGST ப#$வரJ ISDயா� IGST ப#$வரவாக ெவ^ேவ$ 

மாநில7கள;� உBள உ$�5 அைம�5க9�  பகிரலாமா? 

ப.7  ஆமா�. CGST ப#$வரJ IGST ஆக ம#$� IGST ப#$வரJ IGST ஆக 

ISDயா� ெவ^ேவ$ மாநில7கள;� உBள உ$�5 அைம�5க9�  பகிரலா� 

(ப'&J 17(1)) 

ேக.8 SGST ப#$வரJ IGST ப#$வரவாக ISDயா� ெவ^ேவ$ மாநில7கள;� 

உBள உ$�5 அைம�5க9�  பகிரலாமா? 

ப.8  ஆமா�. SGST ப#$வரைவ IGST ஆக ஒ� ISD ெவ^ேவ$ மாநில7கள;� 

உBள உ$�5 அைம�5க9�  பகிரலா�. 

ேக.9 CGST ம#$� IGST ப#$வரைவ CGST ப#$வரவாக ISD பகிர �GQமா? 

ப.9  ஆமா�. CGST ம#$� IGST ப#$வரைவ CGST ப#$வரவாக உ$�5 அைம�5 

ஒேர மாநில�தி� இ�Eதா� ISD பகிர �GQ�. 

 



ேக.10 SGST ம#$� IGST ப#$வரJ SGST ப#$வரவாக� பகிர �GQமா? 

ப.10  SGST ம#$� IGST ப#$வரைவ உ$�5 அைம�5 ஒேர மாநில�தி� 

இ�Eதா� ISD பகிர �GQ�. 

ேக.11 ஒ� ISD எ�ென�ன ஆவண7கB !ல� ப#$வரைவ� பகிர �GQ�? 

ப.11  ப#$வரJ பகி�வத#கான ஆவண�  றி�	 இன;ேம�தா� வைரய$�க 

ேவD2�. ப#$வரJ  றி�ப'�ட ஆவண� !ல�தா� பகிர ேவD2� என 

ச�ட�தி� ெகா2�க�ப�G��கிற	 

ேக.12 ெபா	வான ப#$வரைவ ஒ� ISD� அைன�	 உ$�5 அைம�5க9� � 

பகிரவ	 எ�பG? 

ப.12  ெபா	 ப#$வரJ அைன�	 உ$�5 அைம�5க9� � ISDயா� பாக�தி� 

அG�பைடய'� பகிரலா�. அதாவ	 அைன�	 உ$�5 அைம�5கள;� 

வ'#$�தலிலி�E	 ப#$வரJ ஒ^ெவா� உ$�5 அைம�ப'� வ'#$�தலி� 

அG�பைடய'� பகிர�ப2�.  

ேக.13 CGST ம#$� IGST ப#$வரைவ  ISD மாநில�தி#  ெவள;ய'� உBள 

ெப$பவ�� __________ ஆக பகி�� 

(a) IGST     (b) CGST      (c) SGST 

ப.13   (a) IGST 

ேக.14 CGST ப#$வரைவ மாநில�	� Bளாக ISD பகி�வ	 

(a) IGST  (b) CGST (c) SGST  (d) ேம#Zறியதி� ஏதாவ	 ஒ�$ 

ப.14 (b) CGST 

ேக.15 ஒ�றி#  ேமலான வ'நிேயாகMத�கB பய�ப2�திய உBள L�2 

ேசைவகள;� ம[	 ெச��த�ப�ட வ&ய'� ப#$வரவான	 _____  

(a) அ�பG�ப�ட உBள L�2 ேசைவைய உபேயாகி�பவ�கB அ�பG�ப�ட 

மாநில�தி� அைடQ� வ'#$�தலி� அG�பைடய'� பாக�ைத 

வ'நிேயாகMத�கB பகி�E	 ெகாB9த� 

(b) அைன�	 வ'நிேயாகMத�கB இைடேய சமமாக� பகி�E	 ெகாB9த� 

(c) ஒேர ஒ� வ'நிேயாகMத��  மா�திர� பகி�த� 

(d) பகி�E	 ெகாBள இயலா	 



ப.15 (a) அ�பG�ப�ட உBள L�2 ேசைவைய உபேயாகி�பவ�கB அ�பG�ப�ட 

மாநில�தி� வ'#$�தலி� அG�பைடய'� பாக�ைத வ'நிேயாகMத�கB 

பகி�E	 ெகாB9த� 

ேக.16 அதிக�பGயான ப#$வரJ பகி�E	 ெகாDட	 இலாகாவா� தி��ப� 

ப'G�	� ெகாBள இய�மா? 

ப.16  ஆமா�. அதிக�பGயான ப#$வரJ பகி�E	 ெகாDடைத வ�GQட� ஒ� 

ISDய'டமி�E	 இலாகாவா� தி��ப� ப'G�	� ெகாBள இய��. 

ேக.17 ச�ட நிபEதைனக9�  எதிராக ப#$வரJ பகி�E	 ெகாBள�ப�டா� 

எதி�வ'ைளJகB எ�னவாக இ�� �? 

ப.17  ச�ட நிபEதைனக9�  வ'ேராதமாக ப#$வரJ பகி�E	 ெகாBள�ப�டா� 

பகி�E	 ெகாDட உ$�5 அைம�ப'லி�E	 வ�GQட� தி��ப� ப'G�	� 

ெகாBள இய��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.12.12.12.    வ'வர�ப�G ஆKJ ம#$� உBள L�2 வ& வரJ ஒ�பX2 

ேக.1 வ'வர�ப�Gகள L� ேநா�க� எ�ன? 

ப.1  a) வ& நி�வாக�தி#  தகவ� ப&மா#ற வழி 

b) வ& நி�வாக�தி� ச&பா��த� தி�ட�ைத� கைடப'G�த� 

c) வ& ெச��	பவ��  வ&� ெபா$�5�கைள  றி�ப'�ட கால 

வைரயைற� B இ$தி ெசKய;  றி�ப'�ட கால�தி#கான வ&� ெபா$�ைப 

அறிவ'�த� 

d)  அவசியமான உBள L2கைள� ெகா2�	 ெகாBைக �GJகB எ2�த� 

e)  தண'�ைக நி�வாக� ம#$� வ& நி�வாக�தி� வ& ஏK�5�  எதிரான 

தி�ட7கB ஆகியவ#ைற நி�வகி�த�. 

ேக.2 GST ெசய�பா�G� யா� வ'வர7கB தா�க� ெசKய ேவD2�? 

ப.2  ஒ^ெவா� பதிJெப#ற வ& ெச��	� நப�� – யா� வ&கB 

ெச��	வத#கான வர�ைப� தாDG வ'�டா�கேளா. ஒ� வ'நிேயாகMத� 

ஒ�2ெமா�த வ�மான� oபாK ஒ�ப	 இல�ச�ைத� கடEதJட� பதிJ 

ெசK	 ெகாBள ேவDGய	 அவசிய� ஆனா� அவ� ப�	 இல�ச�ைத� கடEத 

ப'�ன�தா� வ& ெச��	பவ� ஆகிறா�. ஆைகய'னா� வ&கB க�2வத#கான 

வர�பான oபாK ப�	 இல�ச�ைத� தாDGயJட� அவ� வ'வர�ப�GகB 

தா�க� ெசKய ேவD2�. ேவ$ சில வைக நப�க9� பதிJ ெசK	 ெகாBள 

ேவD2�. அதனா� வ'வர�ப�Gக9� தா�க� ெசKய ேவD2�. அவ�கB 

மாநில7க9�  இைடய'லான வ'நிேயாகMத�கB, TDS ப'G�க�ப2பவ�கB, மி�-

வ��தக நட�	ந�கB, மி�-வ��தக நட�	ந�கB !லமாக சர� கைள 

வ'நிேயாகி� � வ'நிேயாகMத�கB �தலாேனா� (பா�ைவ: ப�Gய� III ம#$� 

பதிJ அ�தியாய�தி� ேகBவ' 6. 

ேக.3 எEத வ'தமான ெவள; வ'நிேயாக வ'வர7கைள வ'வர�ப�Gய'� தா�க� 

ெசKய ேவD2�? 

ப.3  ஒ� சாதாரண பதிJ ெசKத வ& ெச��	பவ� GSTR-1� ெவள; வ'நிேயாக 

வ'வர7கைள தா�க� ெசKய ேவD2�. அதி� ஒ� மாத�தி� ெசKய�ப�ட 

ப�ேவ$ வ'நிேயாக7கB, அதாவ	 பதிJ ெப#ற நப�க9�கான ெவள; 



வ'நிேயாக7கB, பதிJ ெபறாதவ�க9�கான (உபேயாகி�பாள�கB) ெவள; 

வ'நிேயாக7கB, வரJ ெசலJ�  றி�5கள;� வ'வர7கB, g\யவ& வ'கித�, 

வ'திவ'ல�  அள;�க�ப�ட	 ம#$� GST அ�லாத வ'நிேயாக7கB, ஏ#$மதிகB, 

வ�7கால வ'நிேயாக�தி#காக� ெப#ற ��பண� �தலியன  றி�	 

வ'வர7கB ந�க ேவD2�. 

ேக.4 GSTR-1 உட� ப&சீலி�க�ப�ட வ'ைல�ப�Gகள;� நக�கB பதிேவ#ற� 

ெசKய ேவD2மா? 

ப.4  இ�ைல. வ'ைல�ப�Gகள;� உBள சில  றி�ப'�ட ப திய'லான தகவ� 

பதிேவ#ற� ெசKய ேவD2�. 

ேக.5 அைன�	 வ'ைல�ப�GகைளQ� பதிேவ#ற� ெசKய ேவD2மா? 

ப.5  இ�ைல.  அ	 B2B வ'நிேயாகமா அ�ல	 மாநில�	� Bளான B2C 

வ'நிேயாகமா அ�ல	 மாநில7க9�  இைடய'லான B2C வ'நிேயாகமா 

எ�பைத� ெபா$�த	.   

B2B வ'நிேயாக7க9� , மாநில�	� Bளாக அ�ல	 மாநில7க9�  

இைடய'லான வ'நிேயாக7களாக இ�Eதா� அைன�	 சலா�க9� பதிேவ#ற� 

ெசKய ேவD2�.  ஏென�றா� ெப$பவ�களா� ITC எ2�க�ப2� 

வ'ைல�ப�Gைய ஒ�பX2 ெசK	 பா��க�பட ேவD2�.  

B2C வ'நிேயாக7கள;�, வா7 பவ� ITC எ2�க�ேபாவதி�ைல ஆதலா� 

ெபா	வாக பதிேவ#ற� ேதைவய'�ைல. இ�Eதேபாதி��, ேச�மிட� 

அG�பைடய'லான ெகாBைகைய அம�ப2�த மாநில7கB த�மி� oபாK 2.5 

இல�ச� மதி�5�  அதிகமான வ'ைல�ப�GகB B2C வ'நிேயாக7களாக 

இ��ப'�� பதிேவ#ற� ெசKய ேவD2�. oபாK 2.5 இல�ச�	� � 

 ைறவான மாநில�	� Bளான வ'ைல�ப�GகB ம#$� அைன�	 

மாநில�	� Bளான வ'ைல�ப�Gக9� � மாநில வா&யான 3��க� 

ேபா	மான	. 

 

 



ேக.6 வ'ைல�ப�Gய'� ெகா2�க�ப�2Bள ஒ^ெவா� ெபா�ள;� வ'வர�ைதQ� 

பதிேவ#ற� ெசKய ேவD2மா? 

ப.6  இ�ைல. அதாவ	, ெபய�வ'வர�ைத பதிேவ#ற� ெசKய ேவDGயதி�ைல. 

மாறாக, சர� கB வ'நிேயாக�தி#  HSN  றியX�ைடQ� ேசைவகB 

வ'நிேயாக�தி#  கண�கீ2  றியX�ைடQ� பதிJ ெசKதா� ேபா	மான	. 

ேம��, அ�தைகய  றியX�G� எ�தைன இல�க7கைள பதிேவ#ற� ெசKய 

ேவD2� எ�ப	 அவ�ைடய கடEத ஆDG� வ'#$�தலி� அG�பைடய'� 

ேப&� அைமQ�. 

ேக.7 ஒ^ெவா� ப&மா#ற�தி� மதி�ைபQ� பதிJ ெசKய ேவD2மா? 

பதி�2 இ�லாத ப&மா#றமாய'� நிைல�பா2 எ�ன? 

ப.7  ஆமா�. மதி�5 மா�திர� அ�லாம�, வ& வ'தி�க�ப2� மதி�ைபQ� பதிJ 

ெசKய ேவD2�. ஏென�றா�, சில வைக ப�மா#ற7கள;� இைவ இரD2� 

ெவ^ேவறாக இ�� �. பதி�2 இ�லாத ப&மா#றமாக இ��ப'�, அ	 ப�Gய� 

I�பG வ'நிேயாக� எ�பதா� வ& வ'தி�க�ப2� மதி�ைப பதிேவ#ற� ெசKய 

ேவD2�. 

ேக.8 வ'நிேயாகMதரா� பதிJ ெசKயாம� வ'ட�பட�ட தகவைல அEத 

வ'Eேயாக�ைத ெப$பவ� தன	 GSTR-2� g��தி ெசKய இய�மா? 

ப.8  ஆமா�. ஒ� வ'நிேயாகMதரா� பதிேவ#ற� ெசKய�படாத 

வ'ைல�ப�Gைய, அைத ெப$பவ� தாேம பதிJ ெசKயலா�. அ�பG�ப�ட 

வ'ைல�ப�Gய'� ப#$வரைவQ� த#காலிகமாக� ெகா2�க�ப2�. ஆனா� அ	 

ஒ�பX2 பா��த��  உ�ப2�த�ப2�. ஒ�பX2 ெசK	 பா��த ப'�ன�, 

வ'நிேயாகMதரா� அEத வ'ைல�ப�G பதிேவ#ற� ெசKய�படாவ'�டா�, அ	 

இ�வ�� � ெத&வ'�க�ப2�. அத� ப'ற  அ^வாறா� ஒ�	� ேபாகாத	 

வ'நிேயாகMதரா� ச&ெசKய�ப�2 வ'�டா� த#காலிகமாக அ�மதி�க�ப�ட 

ப#$வரJ உ$தி ெசKய�ப2�. ஆனா� அ^வா$ ெத&வ'�த ப'�ன�� 

ஒ�	�ேபாகாைம ெதாட�Eதா�, த#காலிகமாக அ�மதி�க�ப�ட ப#$வரJ 

தி��ப� ெபற�ப2�. 

 



ேக.9 வ& ெச��	� நப� GSTR-2� ஏதாவ	 g��தி ெசKய ேவD2மா அ�ல	 

GSTR-1லி�E	 அைன�	 வ'வர7க9� தாமாகேவ பதிவா மா? 

ப.9  GSTR-2� ெப��பாலான ப தி தாமாகேவ பதிவா �. சில வ'வர7கB 

ம�2� ெப$பவ� மா�திரேம g��தி ெசKய ZGய	. அதாவ	 இற� மதி 

வ'வர7கB, பதிJ ெசKய�படாத அ�ல	 ெதா �5 வ& தி�ட�தி� கீழான 

வ'நிேயாகMத�கB ம#$� வ'ல�  அள;�க�ப�டவ�கB/GST அ�லாத/GST ைசப� 

வ'நிேயாக7கB �தலியன ஆ �. 

ேக.10 வ'ைல�ப�GகB ஒ�	� ேபாகவ'�ைல எ�றா�, ITC ெகா2�கலாமா 

ம$�கலாமா?  ம$�தா�, வ'நிேயாகMத��  எதிராக எ�ன நடவG�ைக? 

ப.10  GSTR-2வ'லான வ'ைல�ப�GகB எதி�தர�ப'� GSTR-1 உைடய 

வ'ைல�ப�Gக9ட� ஒ�	� ேபாகாவ'�டா�, அ�தைகய ெபா��தமி�ைமயK  

இ�வ�� � ெத&வ'�க ப2�; அத� ப'�ன�� அ	 ச& ெசKயபடாவ'�டா� 

ITC தி��ப� ெபற�ப2�. இ	ேபா�ற ெபா��தமி�ைம/ஒ�	�ேபாகாத��  

இரD2 காரண7கB உBளன. அ	, ெப$பவ� தர�ப'லான தவறாக இ��கலா�. 

அ�பGயான சமய�தி�, ேம#ெகாD2 நடவG�ைக எ	J� ேதைவய'�ைல. 

இரDடாவதாக, வ'நிேயாகMத� வ'ைல�ப�G ெகா2�தி��பா�. ஆனா� அைத 

பதிேவ#ற� ெசK	 வ& க�Gய'��க மா�டா�. அ�பGயான சமய�தி� 

வ'நிேயாகMத� ம[	 தி��ப� ெப$� நடவG�ைக எ2�க�ப2�. 3��கமாக, 

வ'நிேயாகMத� வ'நிேயாகி�	 அத#  வ& ெச��தாவ'�டா� அ�பG�ப�ட 

ஒ�	� ேபாகாத	 ச�டg�வ நடவG�ைகய'� �GQ�. 

ேக.11 வ'நிேயாகMத� ப'�ன� தவைற உண�E	 தகவைல� பதிJ ெசKதா�, 

தி��ப� ெபற�ப�ட உBள L�2 வ& ப#$வரவ'� ச�டg�வ நிைல எ�ன? 

ப.11  எEத நிைலய'��, அ2�த நிதி ஆDG� ெச�ட�ப� மாத�தி#  ��பாக 

வ'நிேயாகMத� பதிேவ#ற� ெசKய வ'�2�ேபான வ'ைல�ப�Gள;� வ'வர�ைத 

பதிேவ#ற� ெசK	 அத� ம[தான வ& ம#$� வ�Gைய அ^வா$ பதிேவ#ற� 

ெசKத மாத�தி� GSTR-3� கீ= ெச��	 த�ண�தி� அEத வ'ைல�ப�G�கான   

ITC தாமாகேவ அைமயெப$�.   தி��ப� ெபற�ப�ட சமய�தி� ெப$பவ� 



ெச��திய வ�GQ� ெப$பவ��  GSTNன தான;ய7கி அைம�5�ைற�பG 

தி��ப� தர�ப2�. 

ேக.12 GSTR-2� வ'ேசஷ அ�ச� எ�ன? 

ப.12  ஒ� வ'நிேயாகMத� அவ�ைடய GSTR-1� அள;�	Bள வ'வர7கள;� 

அG�பைடய'� அைத ெப$பவ&� GSTR-2� அவ� ெப#ற வ'நிேயாக7கள;� 

வ'வர7கB தான;ய7கி !ல� பதிJ ெசKய�ப2வ	 GSTR-2� வ'ேசஷ அ�ச� 

ஆ �. 

ேக.13 ம$���ப�ட ITC தி��ப� தர�ப2மா? 

ப.13 தி��ப� ெப#ற ப'�ன� அ2�த நிதி ஆDG� ெச�ட�ப��  ��பாக 

வ'நிேயாகMத� வ'ைல�ப�Gைய பதிேவ#ற� ெசKதா�, ��ேப ப#$வரJ 

தி��ப� ெப#ற	 தி��ப� ெப$�ேபா	 ெச��திய வ�GQட� தி��ப� 

தர�ப2�.  

ேக.14 ெதா �5 தி�ட�தி� கீ= வ& ெச��	பவ�கB Zட GSTR-1 ம#$� GSTR-2 

தா�க� ெசKய ேவD2மா? 

ப.14 இ�ைல. ெவள;> ெச��� அ�ல	 உBேள வ�� வ'நிேயாக7க9�  

ெதா �5� தி�ட�தி� கீ= வ& ெச��	பவ�கB எEத வ'வர�� தா�க� ெசKய 

ேவDGய ேதைவ இ�ைல. காலாD2 �GவைடEத ப'�ன� வ�� மாத�தி� 

1ஆ� ேததி GSTR-4 பGவ�தி� காலாD2 வ'வர� அவ�கB தா�க� ெசKய 

ேவD2�. அவ�க9�  உBள L�2 வ& வரJ ெபற� த திய'�லாததா� 

அவ�க9�  GSTR-2 உட� எEத ச�பEத�� இ�ைல. அவ�கB 

ெப$பவ�க9�  எEத ப#$வரJ� மா#றிவ'2வதி�ைல. எனேவ அவ�க9�  

GSTR-1 உட�� எEத ச�பEத�� இ�ைல. அவ�க9ைடய வ'வர�தி�, அவ�கB 

3��க�திர�டாக ெவள; வ'நிேயாக7கள;� வ'வர7க9ட� வ& ெச��திய 

வ'வர7கB அறிவ'�க ேவD2�. அவ�க9ைடய காலாD2 

வ'வர�ப�Gய'ேலேய அவ�க9ைடய வா7 த�கB வ'வர7கB ெகா2�க 

ேவD2�. அதி� ெப��பா�� தான;ய7கி !ல� பதிJ ெசKய�ப2�. 



ேக.15 உBள L�2 ேசைவ வ'நிேயாகMத�கB (ISD�கB) அவ�க9ைடய 

வ'வர�ப�GQட� ெவள; ம#$� உB வ'நிேயாக7கB  றி�	 தன;யாக வ'வர� 

தா�க� ெசKய ேவD2மா? 

ப.15  இ�ைல. ISD�கB GSTR-6� மா�திர� வ'வர� தா�க� ெசKய ேவD2�. 

அதி� ேசைவ அள;�பவ&ட� ெப#ற ப#$வரJ வ'வர7கB ம#$� அவ�களா� 

அவ�கள;� கிைளக9�  பகி�Eதள;�க�ப�ட ப#$வரJ ப#றிய தகவைல 

தரேவD2�. அவ�க9ைடய வ'வர�ப�Gய'ேலேய இEத அ�ச7கB உBளதா�, 

உB ம#$� ெவள; வ'நிேயாக7க9� � தன; வ'வர� தா�க� ெசKய ேவDGய 

அவசிய� இ�ைல. 

ேக.16 ஒ� வ& ெச��	பவ� அவ�ைடய சா�பாக அவ&� பதி�2 ேம� 

பG�த� ெசKய�ப�ட வ&�  எ^வா$ ப#$வரைவ� ெப$வா�. 

அEத ப#$வரைவ� ெபற ப'G�த� ெசKபவ&டமி�E	 ெப$� TDS சா�றிதைழ 

அவ� காDப'�க ேவDGய	 அவசியமா? 

ப.16 GST� கீ= ப'G�த� ெசKதவ� அவ� ெசKத ப'G�த7கள;� வ'வர7கைள 

ப'G�த� ெசKய�ப�டவ�கள;� வ'வர7க9ட� ப'G�த� ெசKத மாத�தி� 

அ2�த மாத� 10� ேததி� Bளாக (பGவ� GSTR-7 வ'வர�ப�G)  சம��ப'�க 

ேவD2�. ப'G�த� ெசKத வ'வர7கB ப'G�த� ெசKதவரா� பதிேவ#ற� 

ெசKய�ப�ட	 ப'G�த� ெசKய�ப�டவ&� GSTR-2� தான;ய7கி !ல� பதிJ 

ெசKய�ப2�. வ& ெச��	பவ� இEத வ'வர7கைள அவ�ைடய GSTR-2� உ$தி 

ெசKவத� !ல� அவ��காக ெசKய�ப�ட ப'G�த7க9�கான ப#$வரJ 

ெப$வா�. இEத ப#$வரைவ� ெபற அவ� எEத ேநரGயான சா�றிதேழா 

அ�ல	 மி� பGவேமா ெகா2�க ேவDGய அவசிய� இ�ைல. சா�றித= வ& 

ெச��	பவ&� ஆவண பராம&�5�கான	 ம#$� ெபா	 !ல�திலி�E	 

பதிவ'ற�க� ெசK	 ெகாBளலா�. 

ேக.17 யாெர�லா� வ�டாEதர வ'வர�ப�G தா�க� ெசKய ேவD2�? 

ப.17  �ைறைம� �படாத உ�படாத ெச��	பவ�கB ம#$� ெதா �5 வ&  

தி�ட�தி� கீ= வ& ெச��	பவ�கB நL7கலாக, GSTR-1 �த� 3 வைரய'லான  

வ'வர�ப�G தா�க� ெசKQ� அைன�	 வ& ெச��	பவ�க9� ஒ� 



வ�டாEதர வ'வரம�ப�G தா�க� ெசKய ேவD2�. �ைறைம�  உ�படாத 

வ& ெச��	பவ�கB, சாதாரணமாக வசி�காத வ& ெச��	பவ�கB, ISD�கB 

ம#$� பதி�2 ேம� வ& ப'G�த� ெசKய அ7கீக&�க�ப�டவ�கB வ�டாEதர 

வ'வரம�ப�G தா�க� ெசKய ேவDடா�.  

ேக.18 வ�டாEதர வ'வரம�ப�G ம#$� இ$தி வ'வரம�ப�G இரD2� ஒ�றா? 

ப.18  இ�ைல. வ�டாEதர வ'வர�ப�G எ�ப	 ஒ� சாராரண பதிJ ெப#ற வ& 

ெச��	� நப� அ�ல	 ெதா �5 வ& தி�ட�தி� கீழான வ& ெச��	பவ�, 

தா�க� ெசKய ேவDGய வ'வர�ப�2 ஆ �. இ�தி வ'வர�ப�G எ�ப	 பதிJ 

ெப#ற வ& ெச��	பவ�கB தன	 பதிைவ ர�	 ெசKய வ'Dண�ப'�த 

மா�திர� தா�க� ெசKய ேவDGய வ'வர�ப�G ஆ �. இ	 ர�	 ெசKத 

அ�ல	 ர�தாைண ேததிய'லி�E	 !�$ மாத7க9� Bளாக தா�க� ெசKய 

ேவD2�. 

ேக.19 வ'வர�ப�G தா�க� ெசKத ப'�ன�, சில மா#ற7கB ெசKய 

ேவDGய'�Eதா� எ�பG தி��தியைம�ப	? 

ப.19  GSTய'� தன;�ப�ட ப&மா#ற வ'வர7கள;� அG�பைடய'� வ'வர�ப�G 

தயா&�க�ப2வதா� தி��தியைம�க�ப�ட வ'வர�தி#  ேதைவ இ�ைல. ஒ� 

வ'வர�ைத மா#$வத#கான ேதைவ வ'ைல�ப�Gகைளேயா அ�ல	 

ப#$வரJ�  றி�5கைளேயா ெதா தியாக மா#$�ேபா	தா� ஏ#ப2�. 

சம��ப'�க�ப�ட வ'வர�ப�Gைய மா#$வத#  பதிலாக கண'ன; அEத ப&மா#ற 

வ'வர7கைள (வ'ைல�ப�G அ�ல	 ப#$வரJ�  றி�5கB) மா#ற 

அ�மதி�கிற	. ��ேப அறிவ'�க�ப�ட வ'வர7கைள� தி��	வத#காக, வ�� 

கால�தி� எEத ஒ� GSTR-1/2வ'�  றி�பாக அ�டவைணகB 

ெகா2�க�ப�2Bளதி� அைவகைள மா#றியைம�கலா�. 

ேக.20 வ& ெச��	பவ�கB அவ�க9ைடய வ'வர�ப�Gகைள எ^வா$ தா�க� 

ெசKய ேவD2�? 

ப.20  வ& ெச��	பவ�க9�  வ'வர அறி�ைககB ம#$� வ'வர7கைள 

தா�க� ெசKய ப�வ'தமான வழிகB உBளன. �தலி�, அவ�க9ைடய அறிைக 

ம#$� வ'வர7கைள ேநரGயாக இைணயதள�தி� ெபா	 !ல�தி� தா�க� 



ெசKயலா�. இ�Eதேபாதி��, அதிக�பGயான வ'ைல�ப�GகB உBள 

அ�பG�ப�ட வ& ெச��	பவ�க9�  இ	 கைள�ைப உDடா� வ	 ம#$� 

அதிக சமய� எ2� �. அ�பG�ப�ட வ& ெச��	பவ�க9�  கண'ன; அ�லா	 

உபேயாகி�க தானாக� g��தி ெசKவைத பதிவ'ற�க� ெசK	 அதி� 

வ'வர7கைள� g��தி ெசKத ப'�ன� ெபா	 !ல�தி� பதிேவ#ற� ெசK	 

ெகாBளலா�. GSTN ஒ� மி� வழி�ைற GST வசதி ெசK	 ெகா2�பவ� (GSP) 

அப'வ'��தி ெசKதி��கிற	. அ	 ெபா	 !ல�	ட� ஒ�7கிைண� �.  

ேக.21 GST� கீ= ஒ� ெபா$�5ட� ெசய�ப2� வ& ெச��	பவ� தட7கலி�லா 

கைடப'G�5�  எ�ென�ன ெசKய ேவD2� எ�பைத உ$தி ெசK	 ெகாBள 

ேவD2�? 

ப.21  GST� கீ= மிக ��கியமான	 ெவள;ய'� வ'நிேயாகி�க�ப2பைவகள;� 

வ'வர7கைள� பGவ� GSTR-1�  றி�த சமய�தி� பதிேவ#ற� ெசKய 

ேவD2�. இைத எ^வா$ சிற�பாக உ$தி ெசKவ	 எ�ப	 வ& ெச��	பவ� 

ெகா2� � B2B வ'ைல�ப�Gகள;� எDண'�ைகைய� ெபா$�	 ஆ �. 

எDண'�ைக  ைறவாக இ�Eதா�, வ& ெச��	பவ� அைன�	 தகவைலQ� 

ஒேர �ைறய'� பதிேவ#ற� ெசKயலா�. இ�E� ேபாதி��, வ'ைல�ப�Gகள;� 

எDண'�ைக அதிகமாக இ�Eதா�, வ'ைல�ப�Gகைள (அ�ல	 ப#$வரJ� 

 றி�5கB) சீரான இைடெவள;கள;� பதிேவ#ற� ெசKயலா�. GSTN உDைமயான 

கால அG�பைடய'� சீரான இைடெவள;கள;� பதிேவ#ற�தி#  அ�மதி�கிற	. 

வ'வர அறி�ைகைய உDைமயாக சம��ப'� � வைர, கண'ன; வ& 

ெச��	பவைர பதிேவ#ற� ெசKத வ'ைல�ப�Gகைள தி��தியைம�கJ� 

அ�மதி�கிற	. ஆைகய'னா� வ'ைல�ப�Gகைள சீரான இைடெவள;கள;� 

பதிேவ#ற� ெசKவ	 எ�ேபா	� ஆதாய� அள;� �. கைடசி நிமிட�தி� அவசர 

அவசரமாக ெசKQ�ேபா	 பதிேவ#ற� கGனமா �. அதிகமான ஆப�தாக 

நிைறJ ெபறாம�� தவறாகJ� இ�� �. இரDடாவதாக, வ& 

ெச��	பவ�கB அவ�க9�  வ�� வ'நிேயாக7க9�கான வ'ைல�ப�Gகைள 

அவ�க9ைடய வ'நிேயாகMத�கB ச&யாக பதிேவ#ற� ெசKகிறா�களா எ�பைத 

உ$தி ெசK	 ெகாBள ேவD2�. இ	 எEத� கGன�� தாமத�� இ�லாம� 



உBள L�2 வ& வரJ ெப$வைத உ$தி ெசK	 ெகாBள உதJ�. ெப$பவ�கB 

அவ�க9ைடய வ'நிேயாகMத�கைள அவ�க9ைடய வ'ைல�ப�Gகைள �GQ� 

ேததிய'� பதிேவ#ற� ெசKயாம� சீரான இைடெவள;கள;� பதிேவ#ற� ெசKய 

ஊ� வ'�கலா�. ெப$பவ�கB அவ�க9ைடய வ'நிேயாகMத�கB 

அவ�க9ைடய வ'ைல�ப�Gகைள பதிேவ#ற� ெசKதைத� கண'ன;ய'� பா��க 

அ�மதி� �. GSTN அைம�5 �ைற ஒ� வ& ெச��	பவ&� கைடப'G�த� 

நிைலைய கDகாண'�கJ� ��கியமாக ஒ� வ'நிேயாகMத� ெகா2�த 

வ'ைல�ப�Gகள;� !லமான தாமாகேவ ப'G�க�ப�டைவகள;� வ'வர7கைள 

அவ�ைடய வ'நிேயாக7கைள  றி�ப'�ட ேநர�தி� பதிேவ#ற� ெசKதைத� 

கDகாண'�த�. GST� ெபா	 !ல� பா� இEதியா வ'வர7கB ஒ� இட�தி� 

இ�பதா� வ& ெச��	பவ�க9�  உபேயாகமான ேசைவகைள> ெசKய 

இய��. வ'ைல�ப�GகB 3லபமாக நிரEதர பதிேவ#ற� ெசKய �ய#சிகB 

எ2�க�ப2வதா�, நிைலைம�பGயான �ைற !ல� ேம�ப2�தி இEத இல�ைக 

அைடயலா� என எதி�பா��க�ப2கிற	. வ& ெச��	பவ�கB இEத 

நிைலைம�பGயான �ைறைய திற�பG உபேயாகி�பத� !ல� GSTஐ 

3லபமாகJ� கGன� இ�லாம�� கைடப'G�கலா�.  

     

ேக.22 வ& ெச��	பவ� வ'வர�ப�Gைய அவேர தா�க� ெசKய ேவD2மா? 

ப.22  இ�ைல. ஒ� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	பவ� அவ�ைடய வ'வர�ப�Gைய 

ம�திய அ�ல	 மாநில வ& நி�வாக�தா� அ7கீக&�க�ப�ட வ& வ'வர�ப�G 

தயா&�பவ� !லமாக தா�க� ெசKயலா�.  

ேக.23  றி�ப'ட�ப�ட ேததி� B வ'வர� தா�க� ெசKயாவ'�டா� ப'� வ'ைளJ 

எ�ன? 

ப.23  ஒ� பதிJ ெப#ற வ& ெச��	பவ�  றி�ப'ட�ப�ட ேததி� � ப'�ன� 

வ'வர� தா�க� ெசKதா� அவ� தாமத�தி#கான க�டணமாக ஒ� நாைள�  

oபாK s$ எ�$ அதிக�பGயாக oபாK ஐயாய'ர� வைர ெச��த ேவD2�.    

    

    



13. 13. 13. 13.  மதி�பX2�, தண'�ைகQ�    

ேகBவ'  1.  ச�ட�தி� கீ= வ'தி�க�ப�ட வ&ைய ெச��	வ	 எEத நப� 

ெபா$�ேப#க ேவD2� ? 

பதி�.ச�ட�தி� கீ= பதிJ ெசKத ஒ^ெவா� நப��வ& ெச��த 

ெபா$�5Bளவ�கB.  ப'ற   ப'&J 27� கீ= ெச��த�ப�ட வ&�  வ'வர 

அறி�ைக தா�க� ெசKய�பட ேவD2�. 

ேகBவ' 2. ெப$நரா� தி��ப' அ��ப�ப�ட ெபா��க9�  MGL�, ஏேத�� 

வ&� க�2�பா2கB வ'தி�க�ப�2Bளதா? 

பதி�.  ஆமா� உBள	,  MGL ப'&J 44� இத#கான வ'ள�க� உBள	. 

ச�பEத�ப�ட வ'ைல�ப�Gய'�Bள ேததிய'லி�E	 6 மாத�தி# B, ஒ� 

உBேநா�கி வழ7கலாக, ெப$நரா� தி��ப' அ��ப�ப�ட ெபா��க9� ,  

ஏ#கனேவ ெச��த�ப�ட உBள L�2 வ& வரJ�  இைணயாக அEத உBேநா�கி 

வழ7க� ெபா��க9� � வ& ெச��த ேவD2�.  வழ7க�ப�ட 

ெபா��கள;� வ'ைல�ப�Gய'�Bள ேததிய'லி�E	 6 மாத�தி# B,  ெப$ந� 

ெபா��கைள தி��ப' அ��ப'னா�, அEத அச� ேததிய'� ெச��த�ப�ட அேத 

அளJ வ&� ெதாைகைய� தா� அவ� வ&யாக ெச��த ேவD2� எ�பைத 

அEத வ'தி�ைற உ$தி ெசKகிற	. அச� ேததிய'லி�E	 6 மாத�தி#  ப'ற  

ெப$நரா� தி��ப' அ��ப�ப�ட ெபா��கள;� வ'ைல�ப�G ேததிய�$ எ�ன 

வ& வ'கித� நிலJகிறேதா அEத வ& வ'கிதேம தி��ப' அ��ப�ப�ட 

ெபா��க9� � ெபா�E	�. 

ேகBவ' 3.  ஏ�ர� 2017�,  ‘A’  ெபா��கைள ‘B’�  வழ7கினா�. அEத� 

ெபா��கைள  ‘B’ ஜூ� 2017� ‘A’�  தி��ப' அ��ப'னா�.  அEத ெபா��க9�  

‘A’ 18 % எ�ற வ'கித அG�பைடய'� வ&யாக வ'தி�தி�Eதா�.  ஆனா�,  ேம 

2017�, வ& வ'கித� 18.5% ஆக தி��த�ப�ட	.  இEத நிைலய'�, உBேநா�கி 

வழ7கலி� தி��ப'ய��ப�ப�ட ெபா��கள;� ம[	  ‘B’ ய'டமி�E	  ‘A’ �  

ெச��த ேவDGய வ& எ^வளJ? 

பதி�.  18% 

ேகBவ' 4. வ& ெச��	� நப� த#காலிக அG�பைடய'� வ& ெச��	வ	 

எ�ேபா	? 

பதி�. ஒ� வ& ெச��	� நப�, த� 3ய ஆKவ'� அG�பைடய'� வ& ெச��த 

வ'��ப'னா�, த#காலிக அG�பைடய'� வ& ெச��த வ'��5வத#கான 

வ'Dண�ப�ைத வ& ெச��	� நப� அள;�க ேவD2�. அEத வ'Dண�ப� 



அத# &ய அதிகா&யா� அ�மதி�க�பட ேவD2�. த#காலிக அG�பைடய'� 

வ& ெச��	வத#  த�ன;>ைசயாக ஆைண எEத ஒ� அதிகா&Q� வழ7க 

�Gயா	.  MGL� ச�ட�ப'&J 44A இைத நி�வகி�கிற	.  ஒ� ஆைணைய 

அத# &ய அதிகா& ப'ற�ப'�த ப'�னேர த#காலிக அG�பைடய'� வ& ெச��த 

�GQ�.  த#காலிக அG�பைடய'�  வ& ெச��த வ'��5� நப�  அத#காக 

அ�மதி ெபற த Eத காரண7க9ட� அத#க&ய அதிகா&ய'ட� எC�	!ல� 

வ'Dண�ப'�க ேவD2�.  அைத வ& ெச��	� நப� ம�2ேம வ'Dண�ப'�க 

ேவD2�.  இ�மாதி& சEத��ப7கள;� எ7ேக அவரா� தL�மான;�க 

�Gயாெத�றா�: 

அ.  சர� கள;� மதி�5 அ�ல	 ேசைவகB அவரா� வழ7க�ப�G�Eதா�, 

அ�ல	 

ஆ.  அவரா� வழ7க�ப�ட ேசைவக9�ேகா அ�ல	 சர� க9�  

ெபா�Eத�ZGய வ& வ'கித�ைத தL�மான;�த�. 

இ�மாதி& நிக=Jகள;�, அத# &ய அதிகா& தL�மான;�தபG  வ& ெச��	� 

நப� ப&E	ைர�க�ப�ட பGவ�தி� ப'ைண அ�ல	 ஈ�2� ெதாைகையேயா 

உ$தி ப�திர�	ட� சம��ப'�க ேவD2�. 

ேகBவ' 5.  இ$தி மதி�பX2 தயா� ெசKவத#  ேதைவயான கால�ெக2 எ�ன? 

பதி�.   த#காலிக மதி�பX2 ெசKவத#  ஆைண ப'ற�ப'�த ேததிய'லி�E	 ஆ$ 

மாத�தி# B அத# &ய அதிகா& இ$தி மதி�பX2 ஆைண நிைறேவ#ற 

ேவD2�. இ��ப'��, த Eத காரண7கைள காDப'�	, அைத எC�	 

!லமாக பதிJ ெசKதா�,  ேமேல�  றி�ப'�ட ஆ$ மாத� கால�ெக2 ேம�� 

நL�G�பத#  வாK�5Bள	. 

அ.   இைண அ�ல	 Z2த� ஆைணயரா� ேம�� ஆ$ மாத�தி#  மிகாம� 

நL�G�5 ெசKயலா�. ம#$�  

ஆ  அEத� கால நL�G�5 ெபா��தமானெத�$ ஆைணய� க�த ேவD2�. 

ேகBவ' 6.  த#காலிக மதி�பXைட வ'ட இ$தி மதி�பX2 ெசKQ� ேபா	 வ&� 

க�டண� அதிகமானா�,  வ& ெச��	� நப� க�ட ேவDGய ம[த� பண�தி#  

வ�GQ� ெச��த ேவD2மா? 

பதி�. ஆமா�.  கால�ெக2 ேததிய'லி�E	 த#ேபாைதய ேததி வைர ஏ#கனேவ 

ெச��த ேவDGய நி�ைவ� ெதாைகQட�, வ�GையQ� ெச��த ேவD2�. 



ேகBவ' 7.  ப'&J 45� கீ= MGL� கீ= தா�க� ெசKய�ப�ட வ'வர ப�Gய� 

�ரDப�டைவகளாக கD2ப'G�க�ப�2. அத#கான ச&யான வ'ள�க7கB 

தர�படாவ'�டா�,  அதிகா&யா� எ�ன நடவG�ைககB எ2�க �GQ�? 

பதி�.  வ& ெச��	� நப� தகவ� ெத&வ'�க�ப�ட 30 நா�க9� B 

தி��திகரமான வ'ள�க�ைத வழ7காவ'�டா�� (நL�G�5 அத# &ய 

அதிகா&ைய ெபா��த	), அ�ல	  �ரDபா2கைள ஏ#$� ெகாDடப'� 

அ�மதி�ப�ட கால�ெக2J� B, அைத தி��த� ெசKயாவ'�டா�, அத# &ய 

அதிகா& ப'�வ�� ஏேத�� வ'தி�ைறகள;� ேதைவயான நடவG�ைககைள 

எ2�கலா�: 

அ.  ச�ட�ப'&J 49� கீ= தண'�ைக நடவG�ைககைள நட�த ேவD2�.   

ஆ.  இEத ேநா�க�தி#காகேவ ஆணயரா� நியமி�க�ப�ட  ஒ� சா��ட�� 

அ�ெகௗDட��ேடா அ�ல	 வ'ைல கண�காளேரா (Cost),  ப'&J 50� கீ=, 

சிற�5 தண'�ைக  நடவG�ைககைள வழிகா�2வ�. 

இ.  ப'&J 60� கீ= ஆKJ, ப&ேசாதைன, பறி�த� ேபா�றவ#ைற 

ெசய�ப2�	த�, அ�ல	 

ஈ. நடவG�ைககைள ��ென2�	> ெச�$, ச�ட�ப'&J 51கீ= வ&ைய 

தL�மான� ெசKய ேவD2�. 

ேகBவ' 8.  ப'&J 46� கீ=, மதி�பX2 நிைறJ ெசKவத#  �� வ& ெச��	� 

நப��  ஏேத�� அறிவ'�5 தர ேவD2மா? 

பதி�. இEத “சிறEத மதி�பX2 தL��5” ெதாட�பாக, வ& ெச��	� நப��  

எEதவ'த அறவ'�ைபQ� ெத&வ'�க ேவDGய அவசியமி�ைல.   

ேகBவ' 9. ச�ட�பG வ& ெச��	� ஒ� நப�, வ'வர அறி�ைகைய தா�க� 

ெசKய தவறினா�, அத# &ய அதிகா&யா� ப'&J 27 அ�ல	 31� கீ= அவ� 

ம[	 எ�ன ச�ட நடவG�ைககB எ2�க �GQ�? 

MGL� 46வ	 ச�ட�ப'&வ'�பG,  றி�ப'�ட� கால�ெக2J� B  ைறEதப�சமாக 

பதிைனE	 நா�க9� B ேதைவயான வ'வர அறி�ைக தா�கைல 

சம��ப'� �பG, தவ$ ெசKத வ& ெச��	� நப�� , MGL�  32வ	 

ச�ட�ப'&வ'�பG,  அத# &ய அதிகா& ஒ� ேநா�pைஸ �தலி� அ��ப 

ேவD2�.  வழ7க�ப�ட கால�ெக2J� B,  வ& ெச��	� நப� வ'வர 

அறL�ைக தா�க� ெசKய� தவறினா�,  அத# &ய அதிகா& இ	 ெதாட�பாக 

அவ&ட�Bள ஆவண7கைள� கண�கி� எ2�	� ெகாD2, தவ$ ெசKத அEத 



நப&� வ& பா�கிய'� மதி�பX2கைள ப&சீலி�	 ஒ� சிற�5 தL��ைப 

வழ7 வா�.  MGL� 46வ	 ச�ட�ப'&J, இத#கான அதிகார�ைத வழ7கிQBள	. 

ேகBவ' 10.  46வ	 ச�ட�ப'&வ'�கீ= வழ7க�ப�ட சிற�5 மதி�பX2 

தL��பாைணைய, எEத m=நிைலய'� தி��ப� ெபற �GQ�? 

பதி�.  சிற�5 தL��5 மதி�பX2 ஆைண கிைட�த ��ப	 நா�க9� B தவ$ 

ெசKத கால�தி#கான ச&யான வ'வர அறி�ைக தா�கைல வ& ெச��	� நப� 

சம��ப'�	 வ'�டா� ( ), MGL�  46வ	 ச�ட�ப'&வ'� கீ= அத# &ய 

அதிகா&யா� வழ7க�ப�ட சிற�5 தL��5 ஆைண தானாகேவ தி��ப� 

ெபற�ப�2 வ'G�. 

ேகBவ' 11.  ப'&J 46, 47� கீ= ஆைண ப'ற�ப'�பத#கான காலவர�5 எ�ன? 

பதி�.  வ�டாEதிர வ�மான வ& தா�க� ெசKவத#கான கால�ெக2 

நி�ணய'�க�ப�ட ேததிய'லி�E	 !�$ அ�ரல	 ஐE	 வ�ட� எ�$  ப'&J 

46, 47� கீ= ஒ� மதி�பX2 ஆைண வழ7 வத#கான காலவர�5 ஆ �. 

ேகBவ' 12. வ& ெச��த ேவDGய நப�, பதிJ ெசKய தவறினா�, இ	 

ெதாட�பாக அவ��கான  ச�ட நடவG�ைக எ�ன? 

பதி�.  இ�மாதி& வழ� கள;�,MGL�  46வ	 ச�ட�ப'&J, வ& பா�கிைய 

மதி�பX2 ெசK	, இ	 ெதாட�பான வ&� கால�தி#  அத#கான சிற�5 தL��ைப 

அத# &ய அதிகா& வழ7கலா�.  இ��ப'��,  ெச��த�படாத வ&� 

ெதாட�பான நிதி ஆDG#கான வ'வர அறி�ைக தா�க� ெசKவத#கான 

கால�ெக2 நி�ணய'�க�ப�ட ேததிய'லி�E	,  ஐE	 வ�ட கால�க�ட�தி# B 

இEத ஆைண ப'ற�ப'�க�பட ேவD2�.   

ேகBவ' 13. எEத m=நிைலய'� வ& அதிகா& 3��கமா� மதி�பXைட 

��ென2�க �GQ�? 

பதி�.  MGL� 48வ	 ச�ட�ப'&வ'�பG, வ�G வ�வாைய பா	கா�பத#காக 

எ�ேபா	 ெதா �5 மதி�பXைட ��ென2�கலா� எ�றா�: 

அ.  ச�ட�பG வ& ெச��த ேவDGய நப�, வ& பா�கி ைவ�	Bளா� எ�பத#  

அத# &ய அதிகா&ய'ட� த Eத ஆதார� இ��க ேவD2�, ம#$� 

ஆ  தாமதமாக வழ7க�ப2� மதி�பX2 ஆைணயா� வ�G வ�வாK�  மிக 

ேமாசமான பாதி�5 ஏ#படலா� எ�$ அத# &ய அதிகா& ந�5� ேபா	�, 



இைண ஆைணய'&டமி�Eேதா அ�ல	 Z2த�  ஆைணய&டமி�Eேதா 

அ�மதி ெப#ற ப'�னேர அ�மாதி& ஆைணகைள ப'ற�ப'�க �GQ�. 

ேகBவ' 14. 3��கமான மதி�பX2 ஆைண�  எதிராக, ஒ� வ& ெச��	� 

நப��  ேம��ைறயXைட� தவ'ர ேவ$ ஏதாவ	 வழிQBளதா? 

பதி�. ஒ� வ& ெச��த ேவDGய நப��ெகதிராக வழ7க�ப�ட ெதா �5 

மதி�பX2 ஆைணைய தி��ப� ெபற� ேகா&,  ஆைண� கிைட�த ேததிய'லி�E	 

��ப	 நா�க9� B ச�டவைரயைற� �ப�ட Z2த� ஆைணய&டேமா 

அ�ல	 இைண ஆைணய&டேமா அEத நப� வ'Dண�ப'�கலா�. அEத அதிகா&, 

ஆைண வழ7க�ப�ட	 தவ$ எ�$ கDடறிEதா�, அைத தி��ப� ெபற 

�GQ�. ேம��, MGL�  51வ	 ப'&வ'�பG, வ& பா�கிைய தL�மான;� �பG 

அத# &ய அதிகா&�  வழிகா�டலா�.  3��கமா� மதி�பX2 ஆைண தவ$ 

எ�$ கDடறிEதா�, Z2த� ஆைணயேரா அ�ல	 இைண ஆைணயேரா தன	 

ெசாEத தL�மானமாக அேத மாதி& நடவG�ைகைய ப'�ப#றலா�. (MGL�  48வ	 

ப'&J). 

ேகBவ' 15.  வ& ெச��த ேவDGய நப��  3��கமான மதி�பX2 ஆைண 

க�டாய�  வழ7க�பட ேவD2மா? 

பதி�.  ேதைவய'�ைல.  இ�மாதி&  றி�ப'�ட சில வழ� கள;�, ெபா��கB 

ேபா� வர�தி� இ�Eதாேலா அ�ல	 கிட7கி� ேசமி�	 

ைவ�க�ப�G�Eதாேலா, ேம�� அைவ அEத ெபா��கைள� ெபா$�	 வ& 

ெச��த ேவDGய நப� அ$திய'�2  றி�ப'டா�தா�, அEத ெபா��க9�  

ெபா$�5Bள நபேர வ& ெச��த ேவDGயவராக க�த�ப2வா�. வ&Q� 

மதி�பX2 ெசKய�ப2�. (MGL� 48வ	 ப'&J). 

ேகBவ' 16.  வ& ெச��	பவ��கான தண'�ைகைய ெசKவ	 யா�? 

பதி�.  MGL� 49வ	 ப'&வ'�பG, ெபா	வான அ�ல	  றி�ப'�ட ஆைணய&� 

ஆைணயா�, அவரா� அ7கீக&�க�ப�ட ஏதாவ	 ஒ� CGST அ�ல	 SGST 

அதிகா&யா� வ& ெச��	பவைர தண'�ைக ெசKவ�.  ேநர��, தண'�ைக 

�ைறகைள உ&ய கால�தி� வ �	ைர�க�ப2�. 

ேகBவ' 17.  தண'�ைக நட�	வத#  �� ஏேத�� ��னறிவ'�5 ேதைவயா? 

பதி�.  ஆமா�.   ��னறிவ'�5 ேதைவ. வ& ெச��த ேவDGய நப��  

தண'�ைக நைடெபற� ேபா � தகவைல  ைறEத	 15 நா�க9�  ��பாகேவ 

ெத&வ'�க ேவD2�. 



ேகBவ' 18.  தண'�ைகைய எ�தைன கால அவகாச�தி# B நட�தி �G�க 

ேவD2�? 

பதி�. தண'�ைக ெசKய ெதாட7க�ப�ட ேததிய'லி�E	 !�$ மாத�தி# B 

தண'�ைகைய �G�பத#கான கால அவகாச� ேதைவ�ப2கிற	  அ�ல	 

ஆைணய&� அ�மதிQட� ேம�� அதிகப�சமாக 6 மாத�தி#  மிகாத கால 

நL�G�5� B �G�க ேவD2�. 

ேகBவ' 19.  “தண'�ைகய'� ெதாட�க�” எ�றா� ெபா�B எ�ன? 

பதி� “தண'�ைகய'� ெதாட�க�”எ�ற வா��ைத மிகJ� ��கியமான	, 

ஏெனன;�, ெதாட�க� ேததிைய ஆதாரமாக� ெகாD2தா� தண'�ைக 

�G�பத#கானேநர� �GJ ெசKய�ப2கி�ற	. 

அ. தன;�ைக ெசKபவ�, எ�ெபாC	 தன;�ைக ெசKவத#  பதிJகைள / 

கண� கைள ேக�கி�றாேறா அ�ல	 எ�ெபாC	 அவ�கBச சில பதிJகB / 

கண� க.B சம�ப'�கப2கி�றேதா, அ�ல	 

ஆ. எ^வ'ட�தி� தண'�ைக ஆர�ப'�க�ப2கிறேதா அEநாேள தண'�ைகய'� 

ெதாட�கமா �. 

ேகBவ' 20. வ& ெச��	� நப��  தண'�ைக�கான ேநா�pM கிைட�க�ெப$� 

ேபா	, அவ� ெசKயேவDGய கடைமகB எ�ன? 

பதி�.  வ& ெச��	� நப� ெசKய ேவDGய	: 

அ.  இ��கி�ற கண� கB / பதிேவ2கைள ப&ேசாதி�த�பத#கான வசதிகைள 

ெசKத� அ�ல	 அதிகா&கB ேக�பனவ#ைற த�த� 

ஆ.  தண'�ைக ெசKQ� ேபா	 அதிகா&க9� � ேதைவ�ப2� அைன�	 

தகவ�கைளQ� வழ7 த� 

இ.   றி�ப'�ட ேநர�தி� தண'�ைகைய நிைறJ ெசKய உதவ' 5&த� 

ேகBவ' 21.  தண'�ைக ெசK	 �G�தப'� அத# &ய அதிகா&ய'� 

நடவG�ைககB எ�ன? 

பதி�.  தண'�ைகய'� ேபா	 கDடறிய�ப�டைவ,கDடறிய�ப�டத#கான 

காரண7கB, ேம�� அ�மாதி& கDடறிய�ப�டைவகள;� ெபா��2 

அத�ம[தான வ& ெச��	பவ�ைடய உ&ைம ம#$� கடைம ேபா�றைவ� 

ப#றி அத# &ய அதிகா& வ& ெச��	� நப&ட� எEத கால தாமத�� 

இ�லாம� உடனGயாக ெத&வ'�க ேவD2�. 



 

ேகBவ' 22.  எEத> m=நிைலய'� சிற�5 தண'�ைக நட�த�ப2�? 

பதி�.  IDணாKJ, 5லணாKJ �தலியைவகB நைடெப$� சமய�தி�, அ	 

மிகJ� சி�கலான வழ�  எ�$ ெத&ய வ�� ேபா	�, வ�வாய'� அதிக 

ேத�க நிைல ஏ#ப2� சமய�தி� ேபா	�, இ�மாதி&யானெதா� சிற�5 

தண'�ைக  றி�ப'�ட m=நிைலய'� நட�த�ப2கி�ற	. MGL� 50வ	 

ச�ட�ப'&J, இத#கான அதிகார�ைத வழ7கிQBள	. 

ேகBவ' 23.  சிற�5 தண'�ைககான ேநா�pைஸ யா� வழ7க �GQ�? 

பதி�. ஆைணய&� �� அ�மதி ெப#ற ப'�, ஒ� 	ைண ஆைணயேரா 

அ�ல	 உதவ' ஆைணயேரா இEத சிற�5 தண'�ைக ேநா�pைஸ வழ7க 

�GQ�. 

ேகBவ' 24  சிற�5 தண'�ைகைய யா� நட�	வாரகB? 

பதி� ஆைணயரா� நியமி�க�ப�ட சா��ட�� அ�ெகௗDட��ேடா அ�ல	 

வ'ைல கண�காளேரா (Cost),  இEத சிற�5 தண'�ைகைய நட�	வா�. 

ேகBவ' 25.  தண'�ைக அறி�ைகைய சம��ப'�பத#கான கால வர�5 எ�ன? 

பதி�.  90 நா�க9� B தண'�ைக அறி�ைகைய அEத ஆG�ட� சம��ப'�க 

ேவD2� அ�ல	 ேம�� நL�G�க�ப�ட கால வர�பான 90 நா�க9� B 

சம��ப'�க ேவD2�. 

ேகBவ' 26.  சிற�5 தண'�ைக�கான ெசலைவ யா� ஏ#$� ெகாBவா�? 

பதி�. வ'சாரைண, தண'�ைக ம#$� ஆG�ட��கான ச�பள� உ�பட 

அைன�	 ெசலJகைளQ� தL�மான;�த ஆைணயேர அைன�	 ெசலJகைளQ� 

எ#$� ெகாBவா�.   

ேகBவ' 27 சிற�5 தண'�ைக� � ப'� வ& அதிகா&கB எ�ன நடவG�ைககB 

எ2�பா�கB? 

பதி�. MGL� 51வ	 ச�ட�ப'&வ'� கீ=, சிற�5 தண'�ைகய'� கD2ப'G�5கB 

ம#$� ஆKவறி�ைகய'� பG நடவG�ைககB எ2�க�ப2�. 

       

  



14.  தி��ப'� ெகா2�த�:    

ேகBவ' 1  தி��ப'� ெகா2�த� எ�றா� எ�ன? 

பதி�. MGL� 38 ப'&வ'� தி��ப'� ெகா2�த� ப#றி வ'வாதி�க�ப2கிற	.  ப'&J 

38 (2)� பG  “தி��ப'� ெகா2�த�”  எ�ப	 ெவள;நா2க9�  ஏ#$மதி 

ெசKய�ப�ட  சர� கB அ�ல	 ேசைவகB ம[தான வ&ைய தி��ப'� 

ெகா2�த� அ�ல	 உBள L2கB ம[	 அ�ல	 ெவள;நா2க9�  ஏ#$மதி 

ெசKய�ப�ட சர� கB ம#$� ேசைவகள;� பய�ப2�த உBள L2  ேசைவகB 

அ�ல	 ஏ#$மதி எ�$ க�த�ப�ட சர� கB வழ7கலி� ம[தான வ&ைய 

தி��ப'� ெகா2�த�, அ�ல	 பய�ப2�த�படாத உBள L�2 வ& வரைவ 

தி��ப'� ெகா2�த� ேபா�றைவகB உBளட�கிய	 

ேகBவ' 2  பய�ப2�த�படாத உBள L�2 வ& வரைவ தி��ப'� ெகா2�க 

அ�மதி உDடா? 

பதி�.  அ�மதி உD2.  ப'&J 38� 	ைண� ப'&J (2)�  றி�ப'�2BளபG, 

ப'�வ�� நிக=Jக9�  ம�2�:- 

அ.  ஏ#$மதி ெசKய�ப2� ெபா��க9�கான ஏ#$மதி 37க வ&ைய 

ெச��த�படவ'�ைலெயன;�: 

ஆ  ேசைவகB ஏ#$மதி 

இ.  ெவள;யX2 வ& வகித�ைதவ'ட உBள L2 வ& வ'கித� எ7ேக 

அதிகமாய'��கி�றேதா, அத� ெபா��2 உBள L�2 ேச�E	வ'2�. 

ேகBவ' 3.  ெவள;நா�G#  ஏ#$மதி ெசKய�ப�ட ெபா��க9�  இ��� 

ஏ#$மதி 37க வ& க�டேவDGய'�� � நிைலய'�, பய�ப2�த�படாத ITCஐ 

தி��ப'� ெகா2�க�ப2மா? 

பதி�.  இ�ைல. ெகா2�க�படமா�டா	.  (MGL� ப'&J 38(2) இரDடாவதி� 

வழிவைகQBள	) 

ேகBவ' 4.  GST அறி�க��ப2�த�ப�ட ப'ற , நிதியாDG� இ$திய'� 

ைகய'��பாக இ�� � ெபா��க9�கான ITCஐ தி��ப'� ெகா2�க இய�மா? 

பதி�. ெகா2�க �Gயா	.  அ	 அ2�த ஆDG#  ��ென2�	> 

ெச�ல�ப2�. 

ேகBவ'. 5.  ஒ� வ& ெச��	� நப� மாநில�தி# B / மாநில�தி#கிைடய'� 

வழ7க�ப�ட ெபா��க9� , தவ$தலாக ெச��த�ப�ட IGST/CGST/SGST, ப'�ன� 



அைவ ச&ெசKய�ப�2 வ'�ட	 எ�$ ைவ�	� ெகாBேவா�.  IGST அ�ல	 

மாறாக தவ$தலாக ெச��த�ப�டைவகைள CGST/SGST� ச& ெசKய �GQமா? 

பதி�.  �Gயா	, அத# &ய வ&ைய க�டாயமாக ெச��த ேவD2�.  ேம��, 

தவ$தலாக ெச��த�ப�ட வ&ைய தி��ப� ெப$வத#காக உ&ைம� 

ேகாரலா�.  

(IGST ப'&J 30 ம#$� GST ப'&J 53) 

ேகBவ' 6.  �தரக7களா� அ�ல	 ஐ�கிய நா2களா� வா7க�ப2� 

ெபா��க9�  வ& வ'தி�க�ப2மா அ�ல	 வ'ல�க�ப2மா? 

பதி�.  அைவக9�  வ& வ'தி�க�ப2�, ப'�ன�,  தி��ப'� ெபற� ேகாரலா�. 

[ஐ�கிய நா2கB அைம�5கB ம#$� �தரக7கB அ�ல	 �தரக7க9�  ஒ� 

ப'ர�ேயக அைடயாள எD (UIN) ேதைவ�ப2கி�ற	.  அவ�கB ெகாB�த� 

ெசKQ� ெபா��கB ம[D2� ெவள;ய'ேல வழ7க�ப2� ேபா	  வழ7 ந��   

இEத எD பய�ப2�  ேம��, அவ�க9�  வ&ைய தி��ப� ெபற அ�மதி 

கிைட� �. வ'திய'� ஒ� தன;�ப�ட நைட�ைற 

இத#ெகனஅறிவ'�க�ப�2Bள	. GST ப'&J 19(6)] 

ேகBவ'  7.  தி��ப' ெகா2�பத#கான  கால வர�5 எ�ன? 

பதி� MGL� 38வ	 ப'&வ'� வழ7க�ப�ட வ'ள�க�தி�பG, ச�பEத�ப�ட 

ேததிய'லி�E	 காலாவதியாவத#  2 வ�ட7க9�  ��னேர அEத நப� ஒ� 

வ'Dண�ப�ைத சம��ப'�க ேவD2�. 

ேகBவ' 8.  தி��ப'� ெகா2�தலி�,  நியாயம#ற ெசறி��ட� ேகா�பா�2 

ெபா�Eதமா மா? 

பதி�. ெபா�E	�.  ஏ#$மதிகB ம#$� பய�ப2�த�படாத ITCஐ தி��ப'� 

ெகா2�த� தவ'ர ம#றைவக9� � ெபா�E	�, ப'&J 38 (2) (ேம# றி�ப'�ட 2 

வ	)  

ேகBவ' 9. வ&ைய, Iக�ேவா��  மா#ற�ப�2� ேபா	, தி��ப'� ெகா2�பத#  

அ�மதி கிைட� மா? 

பதி�  அ�மதி கிைட� �.  இ��ப'��, தL�மான;�க�ப�ட ெதாைக Iக�ேவா� 

நல நிதிய'� கண�கி� வரJ ைவ�க�ப2�. 

 

 



ேகBவ' 10.  தி��ப'� ெகா2�பத#கான கால வர�5 ஏதாவ	 உBள	? 

பதி�.  இ��கிற	.சாதாரணமாக அைன�	 ேகா&�ைகக9� � 90 நா�களா �. 

ஆனா�, ஒ� சில நிக=Jகள;�,  ப'&J 38� 	ைண� ப'&J (4A) 

 றி�ப'�2BளபG,  ஏ#$மதியாள�கள;� ஒ� சில ப'&வ'ன�க9�  அவ�கB 

தி��ப� ெபற� ேகா&ய ெமா�த� ெதாைகய'� 80% தி��ப'� ெகா2�க�பட 

ேவD2�. !�$ மாத�தி# B, தி��ப' ெகா2�காவ'G�, வ�GQட�, 

வ&	ைற தரேவD2�. 

ேகBவ' 11.  தி��ப'� ெகா2�பைத 	ைறயா� த2�	 நி$�த �GQமா? 

பதி�.  நி$�த �GQ�.  தி��ப'� ெகா2�பைத ப'�வ�� m=நிைலகள;� 

த2�	 நி$�த �GQ�: 

• பதிJ ெசKத வ'#பைனயாள�, அவ� வ'வர அறி�ைக தா�க� ெசKQ� 

வைர வ& வ'வர அறி�ைக தா�க� ெசKய�படவ'�ைலெயன;�; 

• பதிJ ெசKத ஒ� வ& ெச��	� நப�, ெச��த ேவDGய வ&, வ�G 

அ�ல	 அபராத�ைத, க�டேவDG�Eதா�, ேம��ைறயX2 அதிகா& / 

தLரவாைணய� / நLதிம�ற�தா� நி$�தி ைவ�த அEத வ&, வ�G 

அ�ல	 அபராத�ைத, தவ'ர, அவ� ெச��	� வைர; [ஏதாவ	 

வ'#பைனயாள� தி��ப'� ெபற�ZGய ெதாைகய'லி�E	, 

ெச��த�படாத வ& உBளதா எ�பைதஅத# &ய அதிகா& கDடறிய 

ேவD2�] 

• �ைறயXG� கீ= தி��ப'� ெகா2� � ஆைணய'னா� ஆைணயேரா / 

 Cேவா தி��ப'� ெகா2�பைத த2�	 நி$�தலா�. ேம��, அவ� 

அ�மாதி&யான தி��ப'� ெகா2�பைத அ�மதி� � �Gைவ 

எ2�தா� அ	 வ�வாைய மிக ேமாசமாக பாதி� � - (MGL� ப'&J 

38(9)) 

ேகBவ' 12.  ப'&J 38(9) கீ= தி��ப'� ெகா2�த� நி$�தி ைவ�க�ப�ட� 

ெதாைக� , ேமேல Zறியவ#ைற ப'&J 11(C)�  வ'வாதி�ப�டபG, வ& 

ெச��	� நப��  வ�G வழ7க�ப2மா? 

பதி�.  ேம��ைறயX2 அ�ல	 ேம� நடவG�ைககள;� வ'ைளவாக, வ& 

ெச��	� நப�, பண�ைத தி��ப� ெப$வேதா2 ம�2ம�லாம� அத#கான 

வ�Gைய ெபறJ� உ&ைமQைடயவ� ஆவா�. 

 



ேகBவ' 13. தி��ப'� ெகா2�பத#  ஏதாவ	  ைறEதப�ச ெதாைகய'� 

ெதாட�க� எ�ன? 

பதி�.  ெதாைக o. 1000/-� �  ைறவாகய'�Eதா�,  தி��ப' ெகா2�த� 

அ�மதி�க�பட மா�டா	. - (MGL� ப'&J 38(11)) 

ேகBவ' 14.  �Eைதய ச�ட�தி�பG  எCEத தி��ப'� ெகா2�தலி� எ^வளJ 

தி��ப'� ெகா2�க�ப2�? 

பதி�.  �Eைதய ச�ட�தி�பG தி��ப' ெகா2�க�பட ேவDGயைவகB, 

�Eைதய ச�ட�தி� பGேய தி��ப'� ெகா2�க�ப2�.  ேம��, அைவ 

பணமாகேவ ெகா2�க�ப2� (CGST� கீ=) அ�ல	 �Eைதய ச�ட வ'திகள;� 

பG (SGST� கீ=) வழ7க�ப2�.  ITCயாக வழ7க�படமா�டா	. (MGL� ப'&J 156, 

157, ம#$� 158) 

ேகBவ' 15.  ஆவண7கைள ப&ேசாதி�பத#  ��ேப, பண�ைத தி��ப' 

ெகா2�க �GQமா? 

பதி�.  வ'#பைனயாள�கள;� ஒ� சில ப'&வ'ன��  ம�2�, m=நிைல ம#$� 

வ'திக9� �ப�2 ப&ேசாதைன�  ��ேப  80% தி��ப'� ெகா2�பத#  

அ�மதி�கலா� எ�$ ஏ#$மதி தி��ப'� ெகா2�த� வ'திய'� 

 றி�ப'ட�ப�2Bள	, ப'&J 38 (4A) 

ேகBவ' 16. ஏ#$மதிய'� கீ= தி��ப' ெகா2�க�ப2� ேபா	, தி��ப'� 

ெகா2�தலி� BRC� அ�மதி அவசியமா? 

பதி�.  ஏ#$மதிய'� வ'#$�த� தகவ�கைள சம��ப'�பத# , ஏ#$மதி 

ெசKத ேததிய'லி�E	  ஒ� வ�ட கால அவகாச� இ��பதா�, தி��ப� ெபற 

வ'Dண�ப'� � ேநர�தி� BRC இ��கா	. ஆனா�, ஏ#$மதிய'� வ'#$�த� 

தகவ�கB கால அவகாச�தி#ேக ��ேப ெபற�ப�டா�, BRC இ�� �.  

அதிகப�ச கால அவகாசமான ஒ� வ�ட�தி# B அ�ல	 RBI ய'னா� நL�G�5 

ெசKய�ப�ட கால�தி# B BRC சம��ப'�க�ப�G�Eதா�,  பண�ைத தி��ப'� 

ெகா2�கலா�.  DGFT� e-BRC ப'&ைவ GST ப'&Jட� ஒ�றிைண�க�ப�2 வ'2�. 

இ�Eதா��, BRC ேசைவகைள ஏ#$மதி ெசKQ� ெபா��2, கDG�பாக 

சம�ப'�க ேவD2�. 

 

 



ேகBவ' 17. ஏ#$மதி�ேகா அ�ல	 ஏ#$மதிகB எ�$ க�த�ப�டைவ�ேகா 

இEத நியாயம#ற ெசறி��ட� ேகா�பா�2 ெபா�E	மா? 

பதி�. ஒ� ேவைள சர� கB ம#$� ேசைவகள;� உDைமயான 

ஏ#$மதிகைள ெபற�ZGயவ� வ& ெச��த�ப2� ப தி�  அ�பாலி�Eதா�,  

இEத நியாயம#ற ெசறி��ட� ேகா�பா�2 ெபா�Eதா	. இ��ப'��,  

ஏ#$மதியாக� க�த�ப2பைவக9�  இ	 ெபா�E	�. 

ேகBவ' 18.  அவ�ைடய வழ�கி# , இEத நியாயம#ற ெசறி��ட� ேகா�பா�2 

ெபா�Eதா	 எ�பைத ஒ� வ& ெச��	� நப� எ�பG நிoப'�க �GQ�? 

பதி�. வ& ம#$� வ�Gயாக ெச��த�ப�டைத நிoப'�க, அEத நப� 

வ'Dண�ப�	ட�  அத# &ய ஆவண7கB அ�ல	 ஆதார7கைளQ� 

இைண�க ேவD2�.  ேம��, அ�மாதி&யான வ&ேயா அ�ல	 ேவ$ ஏதாவ	 

ெதாைகையேயா தி��ப� ெப$வைத ேவ$யா�� � மா#றிவ'டவ'�ைல 

எ�பைதQ� நிoப'�க ேவD2�.ப'&J 38(3)(b). 

ேம��, வ& ெச��	பவ�ைடய வசதி�காக, ேமேலQBள 	ைண� ப'&வ'� 

 றி�ப'�2BளபG, .தி��ப� ெப$வத#காக ேகார�ப�ட ெதாைக o. 5 

ல�ச�தி# �  ைறவாக இ�Eதா�,  ஒ� த�ன;ைல வ'ள�கேம ேபா	மான	.  

ேகBவ' 19.  த#ேபாைதய VAT / CST� கீ=,  ஏ#$மதி வண'க�  ஒ� 

வ'ள�க�பGவ�ைத� ெகா2�பத� !ல�, வ& ெச��தாமேல ெகாB�த� 

ெசKயலா�.  GST�� இEத வழி�ைறQBளதா? 

பதி�.  இ�ைல.  GST� இ�மாதி&யான எEத வழி�ைறQ� இ�ைல.  அவ�கB 

வ& ெச��த�ப�ட ெபா��கைள�தா� ெகாB�த� ெசKய�GQ� 

ம#$�ப'&J 38(2)  றி�ப'�2BளபG, ேசரEத ITCஐ தி��ப� ெபற� ேகாரலா�.   

ேகBவ' 20.  த#ேபா	 ம�திய ச�ட�தி�பG, ஏ#$மதியாள�கB 37கவ& 

ெச��த�ப�டன உBள L2கைள ெப$வத#  அ�மதி�க�ப2வேதா2,  அத#கான 

ITCையQ� ெபற�GQ�.  37கவ& ெச��த�ப�ட ெபா��கைள ஏ#$மதி 

ெசKவேதா2 ம�2ம�லாம�, அத�ப'�ன�, அத#காக ெச��த�ப�ட 37க 

வ&ைய தி��ப� ெபற� ேகார �GQ�.  GST��  இEத வழி�ைறQBளதா? 

பதி�.  GST நைட�ைறய'� கீ=, ஏ#$மதிக9�  g\ஜிய வ'கித� எ�றா�, 

ஏ#$மதி ெபா��கB எEதவ'தமான வ&வ'தி�5� � ஆளாக ேவDGயதி�ைல.  

இ��ப'��, ஏ#$மதிகள;� உBள L2க9�  வ& ெச��த�பட ேவD2�.  GST� 

கீ=, ஏ#$மதி ெசKய�ப�ட ெபா��கB ம#$� ேச�Eத உBள L2கள;� ம[தான 

பண�ைத தி��ப� ெப$வத# � அ�மதி�க�ப2கி�ற	. 



15. 15. 15. 15. ேகா&�ைகக9�, , , , ம[�ெட2�5�    

ேகBவ' 1.   ைறவானவ& ெச��திய'�Eதாேலா அ�ல	 ெச��தாமேல 

இ�Eதாேலா அ�ல	 தவ$தலாக பண� தி��ப'� ெகா2�க�ப�G�Eதாேலா 

அ�ல	 உBள L�2 வ&>ச�ைகைய தவ$தலாக� ெப#ேறா அ�ல	 

பய�ப2�திேயா இ�Eதா�, அைவகைள ம[�ெட2�பத#  எEத� ப'&J� 

ெபா�E	�? 

பதி�: ேமாசG, ெசய�பா2கைள மைற�த�, ம#$� தவறான அறி�ைக 

ேபா�றைவகB இ�லாவ'G� 51A ப'&J ெபா�E	� ம#$� ேமாசG, 

ெசய�பா2கைள மைற�த� ம#$� தவறான அறி�ைககB இ�Eதா� 51B 

ப'&J� ெபா�E	ம. 

ேகBவ' 2. 51A ப'&வ'� கீ= ஒ�வ��  ேநா�pM வழ7 வத#  �� 

வ�GQட� ZGய வ& அவ��  ெச��த�GQமா? 

பதி�. ஆமா�. இ	 ேபா�ற வழ� கள;� எEத வ'தமான ேநா�pஸூ� 

ச�பEத�ப�ட அதிகா&ய'டமி�E	 அ��பபடமா�டா	. 

ேகBவ' 3. 51A ப'&வ'� கீ= ேநா�pM அள;�க�ப�ட ஒ�வ�, அத� ப'ற  

பண�ைத� க�Gயப'� இEத வழ�கி� தL��5 அள;�க�படேவDGய ேதைவ 

உBளதா? 

பதி�. 51A ப'&வ'� உ�ப'&J (1)� கீ= ேநா�pM அ��ப�ப�ட ஒ�வ� 

வ�GQட� வ&ைய 30 நா�க9� B ெச��திவ'�டா�, அபராத� ெதாைக�க�ட 

அவசியமி�ைல ேம��, ேநா�pM ம[தான நடவG�ைக �GJ#றதாக� 

க�த�ப2�. 

ேகBவ' 4. 51A/B ப'&வ'� கீ= வ'ள�க� ேக�2 ேநா�pM அ��5வத#கான 

உ&ய ேததி எ�ன? 

பதி�. வ�மான வ'வர�ைத தா�க� ெசKதா�� அ�ல	 தா�க� 

ெசKயாவ'�டா��, வ�டாEதிர வ�மான வ'வர� தா�க� ெசKயேவDGய 

கைடசி ேததிேய உ&ய ேததியா �.  

ேகBவ' 5. 51A/B ப'&வ'� கீ= வ'ள�க� ேக�2 ேநா�pM அ��பேவா அ�ல	 

தL��ேபா வழ7 வத#  ஏேத�� காலவைர�5 உBளதா? 

பதி�. வ'ள�க� ேக�2 ேநா�pM அ��5வத#  எEத வ'தமான காலவர�5� 

கிைடயா	. ஆனா�, ச�பEத�ப�ட ேததிய'லி�E	 51A ப'&J வழ� க9�  3 



வ�ட�தி# BளாகJ�, 51B ப'&J வழ� க9�  5 வ�ட�தி# BளாகJ� 

வ'ள�க� ேக�2 ேநா�pேஸா அ�ல	 தL��ேபா வழ7கிய'��க�படேவD2�. 

ேகBவ' 6. 51B ப'&வ'� கீ= ஒ�வ��  ேநா�pM வழ7 வத#  �� 

வ�GQட� ZGய வ& அவ� ெச��தலாமா?  

பதி�. ஆமா�. உ�ப'&J (1)� கீ= ேநா�pேஸா அ�ல	 உ�ப'&J (2)� கீ= 

ஒ�வைரேவா ெகா2�பத#  �� ஒ�வ��  வ& வ'தி�க�பட �GQ�. 

ஆனா�, இ	ப#றி அவேர அறிE	 ெகாDடாேலா அ�ல	 ச�பEத�ப�ட 

அதிகா&ய'டமி�Eத தகவ� ெகா2�க�ப�டா��, பதிைனE	 சதவ Lத அபராத� 

ம#$� வ�GQட� ZGய வ&ைய அவ�ைடய வ'��ப�தி#ேக#ப 

ெச��	வத#  வாK�5 அள;�க�ப2�. இEத வ&� க�டண�ைத� ப#றி எEத 

வ'தமான ��அறிவ'�5� வழ7க�படமா�டா	. 

ேகBவ' 7. 51B ப'&வ'� கீ= ேநா�pM அள;�க�ப�டஒ�வ�, அத� ப'ற  

பண�ைத� க�Gயப'� இEத வழ�கி� தL��5 அள;�க�பட ேவDGய ேதைவ 

உBளதா? 

பதி�. அபராத� ெதாைக ம#$� வ�GQட� வ&Q� ெச��திவ'�டா� 

நடவG�ைக ேதைவய'�ைல. 51B ப'&வ'� உ�ப'&J (1)� கீ= ேநா�pM 

அ��ப�ப�ட ஒ�வ� இ�ப�ைதE	 சதவ Lத அபராத�ெதாைக, ம#$� 

வ�GQட� ZGய வ&ைய 30 நா�க9� B, ெச��திவ'�டா� ேநா�pM 

ம[தான நடவG�ைகக9� �GJ#றதாக� க�த�ப2�. 

ேகBவ' 8. 51B ப'&வ'� கீ= ப'ற�ப'�க�ப�ட ேநா�pஸி� ம[	 நடவG�ைக 

எ2�க�ப�2, வ& ம#$� அபராத� ெதாைகQ� உ$தி ெசKய�ப�2 

தL��பாைணQ� ப'ற�ப'�க�ப�ட�ப'�, நடவG�ைக எ2�க�ப�ட நப��  

வ'தி�க�ப�ட அபராத� ெதாைகைய  ைற�	 ெச��த ஏதாவ	 வழிவைக 

உBளதா? 

பதி�.  ஆமா�. தகவ� ெத&வ'�க�ப�ட ேததய'லி�E	 30 நா�க9� B ஒ�வ� 

வ&, வ�G ம#$� 50% அபராத� ெதாைகQ� ெச��த ேவD2�.  51B ப'&வ'� 

உ�ப'&J (6)� கீ= தL��பாைண வழ7க�ப�ட யாேர�� வ&, வ�G ம#$� 

வ&ய'� ஐ�ப	 சதவ Lத�	�  சமமான அபராத� ெதாைகையQ� தகவ� 

ெத&வ'�க�ப�ட ேததிய'லி�E	 ��ப	 நா�க9� B ெச��திவ'�டா�,  வ& 

ம[தான அைன�	 நடவG�ைகக9� �GJ#றதாக� க�த�ப2�. 

ேகBவ' 9. 51A ம#$� 51B எ�ற இ�ப'&Jகள;� கீ= ேநா�pM 

ப'ற�ப'�க�ப�டா��, 51A ம#$� 51B  எ�ற இ�ப'&Jக9� � �ைறேய 3 



ம#$� 5 வ�ட7க9� B தL��பாைண வழ7க�படவ'�ைலெயன;� எ�ன 

ேந&2�? 

பதி�. 51A (7) ம#$� 51B (7) எ�ற இ�ப'&Jக9� � �ைறேய 3 ம#$� 5 

வ�ட7க9� B தL��பாைண வழ7க�படவ'�ைலெயன;�, மாதி& GST 

ச�ட�தி� வழ�கி� நடவG�ைககB �GJ#றதாகேவ� க�த�ப2�. 

ேகBவ' 10. ஒ�வ� ம#ெறா�வ&டமி�E	 வ&கைள வmலி�	�, அைத 

அரசா7க�திட� ெச��தாவ'�டா� எ�ன ேந&2�? 

பதி�. ஒ^ெவா� நப�� ம#ெறா�வ&டமி�E	 வmலி�த பண� வ& 

ெச��	வத# �ப�டதா, இ�ைலயா எ�பைத� ப#றி ெபா��ப2�த� 

ேதைவய'�ைல. அைவ MGL� 52வ	 ப'&வ'�பG, அEத� பண�ைத ம�திய 

அ�ல	 மாநில அரசிட� ெச��த�பட ேவD2�.  

ேகBவ' 11. ப'&J 52�  எதிராக, ஒ�வ� தா� வmலி�த வ&� பண�ைத 

ெச��தாவ'�டா�, அவ� ம[	 எEத வ'தமான நடவG�ைக எ2�க�பட ேவD2�? 

பதி�. நியாயமான நLதி ேகா�பா2கள;�பG ேநா�pM அ��ப�ப�2, 

தL��பாைணQ� வழ7க�பட ேவD2�. அ	J� ேநா�pM அ��ப�ப�ட 

ேததிய'லி�E	 ஒ�வ�ட�தி# B தL��பாைணQ� தவறாம� 

வழ7க�படேவD2�. என;��, வ'ள�க� ேக�2 ேநா�pM அ��5வத#  

எEதவ'த காலவர�5� கிைடயா	. எனேவ, இEத மாதி& வழ� கள;� ப�	 

வ�ட�தி# �ப'ற  Zட வ&ைய வmலி�க�GQ�. 

ேகBவ' 12. ப'&J 52கீ= வ& வmலி�க�ப�2 ெச��த�படாமலி�� � 

வழ� க9�  ேநா�pM அ��ப ஏேத�� கால வர�5 உBளதா? 

பதி�. இ�ைல. எEத வ'தமான கால வர�5� இ�ைல. 	�5� கDடறிய�ப�ட 

இ	 ேபா�ற வழ� க9�  எEத வ'தமான கால வர�5� இ�லாம� ேநா�pM 

அ��பலா�.  ேநா�pM அ��பப�ட ேததிய'லி�E	 ஒ� வ�ட�தி# B 

தL��பாைணQ� ப'ற�ப'�க�பட ேவD2�. 

ேகBவ' 13. உ&ய அதிகா&�  வ&ைய வmலி�பத#  எEத வ'தமான ம[�5 

�ைறகB இ��கி�ற	? 

பதி�. உ&ய அதிகா&�  ப'�வ�� ம[�5�ைறகB உBள	: 

அ) உ&ய அதிகா& அ�பG�ப�ட நப��  ெகா2�க ேவDGய ெதாைகய'லி�E	 

கழி�	� ெகாBளலா� அ�ல	 ேவ$  றி�ப'�ட அதிகா&ைய கழி�	� 

ெகாBள> ெசKயலா�. 



ஆ) ஒ� நப&� ெபா��கைள த2�	 ைவ�க�ப�2�, அைவகைள வ'#பதி� 

!லமாக அவ� ெச��த ேவDGய� பண�ைத உ&ய 	ைற அதிகா&ேயா 

அ�ல	 ேவ$ ஏதாவ	  றி�ப'�ட அதிகா&ேயா ம[�க �GQ�.  

இ) அEத� 	ைற அதிகா&, எC�	�g�வமான ேநா�pM வழ7 � 

ப�ச�தி�, அEத நப&டமி�E	 பண� நி�ைவய'� இ�Eதாேலா அ�ல	 

நி�ைவ ஏ#ப2� நிைல இ�Eதாேலா அEத நபேரா அ�ல	 அEத நப� சா�பாக 

பண�ைத ைவ�தி�� � நபேரா, ைவ�தி��க� ேபா � நபேரா, ம�திய-மாநில 

அர3�கான வ&ைய ெச��தியாக ேவD2�. 

ஈ) உ&ய அதிகா& உ&ய அதிகார அைம�ப'� அ7கீகார� ெப#$ அEத நப&� 

அ�ல	 அவ�ைடய க�2�பா�G� உBள அைசQ� அ�ல	 அைசயா 

ெசா�ைத வmலி�க ேவDGய ெதாைக கிைட� �வைர ைவ�தி��கலா�. 

அ�பG�ப�ட ெசய�� � ப'�ன� ��ப	 நா�க9�  ேம� ெதாைக 

ெச��த�படாவ'�டா� அEத ெசா�ைத வ'#$ அ�பG�ப�ட வ'#பைனய'� 

ெதாைகைய ைவ�	 வmலி�க ேவDGய ெதாைகையQ� ெகா2�க�படாத 

வ'#பத#கான ெசலைவQ� எ2�	� ெகாD2 அதிக�பGயான ெதாைகைய அEத 

நப�� � ெகா2�க ேவD2�. 

உ) உ&ய அதிகா& அ�பG�ப�ட நப&டமி�E	 ெபற ேவDGய ெதாைக 

வ'வர�ைத�  றி�ப'�2 ஒ� சா�றித= தயா&�	 ைகெயா�பமி�2 ேம#பG  

நப� ெசா�	 ைவ�தி�� � அ�ல	 வசி� � அ�ல	 அவ�ைடய 

வ��தக�ைத கவன;� � மாவ�ட ஆ�சிய��  அ��ப ேவD2�. 

அ�பG�ப�ட சா�றித= கிைட�தJட�, மாவ�ட ஆ�சிய�  றி�ப'ட�ப�2Bள 

அEத� ெதாைகைய அEத நப&டமி�E	, நிலவ& நி�ைவயாக வmலி�பா�. 

ேகBவ' 14. ெச��த ேவDGய வ& பா�கிைய தவைண �ைறய'� 

ெச��	வத#  அ�மதி�க உ&ய அதிகா&யா� �GQமா? 

பதி�. ஆ�. 3யமதி�பX�2 வ&ைய� தவ'ர ம#றைவக9�  உD2. 

ச�ட�தி# �ப�2 பண�ைத ெச��	வத#  கால� ெக2ைவ நL�G�கேவா 

அ�ல	 எEத வ'த பண�ைதேயா ெச��த அ�மதி�பத#  ஆைணய��ேகா 

அ�ல	 தைலைம ஆைணய��ேகா அதிகார� உD2.  ப'&J 36� கீ= 

 றி�ப'ட�ப�ட க�2�பா2கB ம#$� வ'திக9� �ப�2,  3யமதி�பX�2 

வ&ைய� தவ'ர ம#ற� ெதாைககைள இ�ப�திநா�  தவைண�  மிகாம� 

வ�GQட� ெச��த �GQ�.  என;��, கால�ெக2� ேததிய'� ஏதாவ	 ஒ� 

தவைண� ெதாைக ெச��	வதி� தவ$ ஏ#ப�டா��, ெச��த ேவDGய 

ெமா�த� ெதாைகQ� அேத� கால�ெக2 ேததிய'� க�ட ேவDGயபா�கியாக� 



க�த�ப�2, அைத உடேன க�ட ேவDGய நி�பEத� ஏ#ப2�.  எEத வ'தமான 

ேநா�pஸூ� அ��பாமேல ம[�கலா�. 

ேகBவ' 15. ேம� �ைறயX2 / தி��த நடவG�ைககள;�ேபா	 ஏ#கனேவ உ$தி 

ெசKய�ப�ட வ& வ'தி�5 உய��த�ப�டா� எ�ன ஆ �? 

பதி�. வ& வ'தி�ப'� உய��த�ப�ட ெதாைகய'� ெச��த ேவDGய பா�கி�  

ம�2� ேநா�pM வழ7க�பட ேவD2�. �ைறயX2 / தி��த நடவG�ைககள;� 

நL�க�தி#  ��ேப உ$தி ெசKய�ப�ட ெதாைக, ம[�5 நடவG�ைககள;� ேபா	 

எEத நிைலய'� நி�$ ேபானேதா அேத நிைலய'லி�Eேத உடனGயாக� 

ெதாட��. 

ேகBவ' 16. வ& ெச��த ேவDGய ஒ� நப� வ& பா�கி உBள ேபாேத, 

த��ைடய வ��தக�ைத ேவெறா�வ��  மா#றி வ'�டா�, ெச��த 

ேவDGய வ&ய'� நிைல எ�னவா �? 

பதி�. வ& ெச��த ேவDGய நப� த��ைடய வ��தக�ைத ேவேறா�வ��  

�Cைமயாக / ப தியாக வ'#றாேலா, ப&சாக ெகா2�தாேலா, உ&ம�ைத� 

ெகா2�தாேலா, வாடைக�ேகா ெகா2�தாேலா அ�ல	 ேவ$ ஏதாவ	 

வழிகள;ேலா மா#றினா�, ச�பEத�ப�ட இ�வ�� இைணEேதா அ�ல	 

தன;�தன;யாகேவா க�ெபன;ைய மா#ற� ெசKய�ப�ட ேததிய'லி�E	 வ&, 

வ�G அ�ல	 அபராத பா�கி ேபா�றவ#ைற ெச��த ேவD2�.  இEத வ& 

பா�கி வ��தக�ைத மா#ற� ெசKய�ப2வத#  ��ப'லி�E	 க�ட�படாம� 

இ�Eதா��, அத# �ப'ற  தL�மான;�க�ப�டா�� அைவகைள க�டாயமாக 

ெச��த ேவD2�. 

ேகBவ' 17. வ&ைய ெச��	வத#  ��ேப த� க�ெபன;ைய ஒ� நப� 

!Gவ'�டா� எ�னவா �? 

பதி�. எEத க�ெபன;Q� நிரEதரமாக !2�ேபா	 வ& அ�ல	 ேவ$ ஏதாவ	 

ெச��த ேவDGய பா�கிய'�Eதா�, க�ெபன;ைய !2வத#  ��ேபா அ�ல	 

ப'�ேபா அைவ ெச��த தவறினா�, அ�ெபாC	 இய� ந� பதவ'ய'� 

இ��பவ�, அEத வ&� 5ற�கண'�5, தவறான நட�ைத அ�ல	 கடைம ம[$த� 

ேபா�ற க�ெபன;ய'� ெதாட�5ைடய எEத வ'தமான ெசய�� �, தன� � 

எE�� ெதாட�5� இ�ைல எ�பைத ஆைணய&ட� நிoப'�காதவைரய'� 

ெச��த�படாத வ&�  Z�டாகேவா அ�ல	 தன;� தன;யாகேவா அEத 

இய� நேர� ெபா$�பா �.  



ேகBவ' 18. Z�2 வண'க�தி� (வ& ெச��த ேவDGய நப�கB) 

ெச��த�படாம� நி�ைவய'� உBள வ&ைய ெச��த Z�டாள;க9�  எEத 

வ'தமான ெபா$�5 உBள	? 

ஒ� நி$வன�தி� Z�டாள;கB இைணEேதா அ�ல	 தன;� தன;யாகேவா வ&, 

வ�G அ�ல	 அபராத�ைத> ெச��தலா�. ஒ� நி$வனேமா / Z�டாள;ேயா 

ஓKJ ெபற�ேபா � ஒ� Z�டாள; ெச��த ேவDGய வ&, வ�G அ�ல	 

அபராத� ப#றிய வ'வர7கைள ஓKJ ெப$� நாB வைரய'லா அ�ல	 அத� 

ப'�ன�� ெதாட�மா எ�ற எC�	 !லமாக ஆைணய&ட� சம��ப'�க 

ேவD2�. Z�டாள; ஓKJ ெப#ற ஒ� மாத�தி# B அவ�ைடய ெபா$�ேப#க 

ேவDGய தகவ�கைள ெத&வ'�கவ'�ைல ெய�றா�,  ஆைணய&ட� தகவ� 

ெத&வ'�க�ப2� ேததி வைர அEத� ெபா$�5� ெதாட��. 

ேகBவ' 19. வ&> ெச��த ேவDGய நப&� க�ெபன;, ஏதாவ	 கா�பாள� / 

அற�க�டைள அ�ல	 இளவ� �கவரா� (ைமன� ஏெஜ��) ஏ#$ 

நட�த�ப�டா�, அவ�ைடய வ& பா�கி எ�னவா �? 

பதி�. வ& பா�கி ெச��த ேவDGய க�ெபன;ைய கா�பாள� / அற�க�டைள 

அ�ல	 இளவ� �கவரா� (ைமன� ஏெஜ��), அ�ல	 இளவ� (ைமன�) / 

மா#$�திறனாள;கள;� ந�ைம�காக ம#ற மா#$�திறனாள; எ�$ யா��காக 

ஏ#$ நட�த�ப�டா��, ெபா$�ைப ஏ#$� ெகாDட கா�பாள� அற�க�டைள 

�கவ� (ஏெஜ��) இவ�கேள வ&பா�கிைய ெச��	வத# � ெபா$�பாவ�. 

ேகBவ' 20. வ& ெச��	பவ�ைடய ெசா�	 நLதிம�ற� க�2�பா�G� கீ= 

வE	வ'�டா� எ�னவா �? 

ெசாEத நி$வன� ைவ�தி��கி�ற ஒ� நப&� ெசா�	 நLதிம�றக�2�பா�G� 

இ�Eதா��, வ&, வ�G, அ�ல	 அபராத பா�கி இ�Eதா� அைத நி&வகி�க 

ெபா	 நி�வாகி, அற7காவல�, ெப$ந� அ�ல	 ேமேனஜ� எ�$ யாராவ	 

நLதிம�ற�தா� நியமி�க�ப2வ�. அ�பG நியமி�க�ப�ட வ&கள;� !லேம வ&, 

வ�G அ�ல	 அபராத பா�கிைய ெச��	பவ&டமி�E	 ெபற�ப2�. 

  

  



16.�ைறயX2கB,  ம$ஆKJ, ம#$� GSTGSTGSTGST� தி��த�    

ேகBவ' 1. ஒ� நப� ச�ட ஆைணய'னா� பாதி�க�ப�டாேலா அ�ல	 அவ��  

எதிராக தL�மான� நிைறேவ#ற�ப�டாேலா,  அவ��  ேம� �ைறயX2 ெசKQ� 

உ&ைம உBளதா? 

பதி�.  ஆமா�.  ஒ� நப� ச�ட ஆைணய'னா� பாதி�க�ப�டாேலா அ�ல	 
அவ��  எதிராக தL�மான� நிைறேவ#ற�ப�டாேலா,  அவ��  ேம� 
�ைறயX2 ெசKQ� உ&ைம உBள	. அ	 ஒ� ஆைணயாகேவா அ�ல	 “நLதி 
வ'சாரைண ெசKQ� அதிகா&யா�”  வழ7க�ப�ட தL�மானமாகேவா இ��க 
ேவD2�. என;��, சில தL�மான7கள;� அ�ல	 சில ஆைணகள;� (ப'&J 93� 
நிபEதைனய'� பG)ேம� �ைறயX2 ெசKய �Gயா	. 

ேகBவ' 2.  வழ7க�ப�ட ஆைண ச�ட�பG ம#$� �ைற�பG இ�ைல எ�$ 
CGST ஆைணய� நிைன�தா�, அவேர அEத ஆைணைய தி��த� ெசKய 
�GQமா? 

பதி�. இ�ைல. CGST ஆைணயரா� அEத ஆைணைய தி��த� ெசKய 
�Gயா	. மாதி& ச�ட�தி�, CGST ம#$� SGST�  ேவ$ப�ட வ'திகB இEத 
வ'ஷய�தி� உBள	. CGST�  ப'&J 79(2)�பG CGST� ஆைணய� ஆைணய'ேலா 
அ�ல	 தL�மான�திேலா (நLதி வ'சாரைண ெசKQ� அதிகா&யா� வழ7க�ப�ட	) 
ச�ட�பG அ�ல	 �ைற�பG இ�ைல எ�$ கDடறிEதா�, எ7ேக ச�ட�பG 
அ�ல	 �ைற�பG இ�ைல எ�$ அவ� நிைன�கிறாேரா, அைத 3�G�கா�G  
ச& ெசKவத#  ஒ� ஆைணைய ப'ற�ப'�	,  இ	  றி�	 �த�ைம 
ேம��ைறயX2 ஆைணய�திட� (First Appellate Authority-FAA) ஒ� ம�ைவ 
அள;� �பG  தன�  கீCBள GST அதிகா&�  வழிகா�டலா�.  இதி� 
�ைறயX2 இ�Eதா�, இEத ம�ைவ �த�ைம ேம��ைறயX2 ஆைணய� 
(FAA) வ'சா&� �. 

ேகBவ' 3. �த�ைம ேம��ைறயX2 ஆைணய�திட� �ைறயX2 ெசKய 
கால�ெக2 எ�ன?  

தL�மானேமா அ�ல	 ஆைணேயா ப'ற�ப'�த ேததிய'லி�E	 3 மாத கால� எ�ற 
கால�ெக2 நி�ணய'�க�ப�2Bள	. 

ேகBவ' 4. CGST� ஆைணய&� ஆைணய'�பG அ��ப�ப�ட ம�வ'# �, 
	ைற சா�Eத ேம��ைறயX�2� � இேத கால�ெக2� ெபா�E	மா? 

பதி�. ஆமா�.  ம��களாக சம��ப'�தா��,  அைவக9� �ைறயXடாகேவ 
க�த�ப2�. ேம��ைறயX�2�கான அைன�	 வ'திக9� இEத ம�J� 
ெபா�E	�. 

 



ேகBவ' 5. �த�ைம ேம��ைறயX2 ஆைணய�தினா�,  தாமதமாக 
சம��ப'�க�ப�ட ம�ைவ ம�ன;� � அதிகார� உBளதா? 

பதி�. ஆமா�. வ'தி�க�ப�ட கால�ெக2வான 3 மாத� �GQ� நாள;லி�E	 
ேம�� ஒ� மாத� வைர (3+1)  தாமதமாக சம��ப'�க�ப�ட �ைறயX�ைட 
ம�ன;� � அதிகார� உD2. இ��ப'�� ப'&J 79(4) கீ= அத#  “ேபா	மான 
காரண�” இ��க ேவD2�. 

ேகBவ' 6. �ைறயX�2 ம�வ'�  றி�ப'ட�படாத Z2தலான காரண7கைள 
ேச��பத#கான அதிகார� �த�ைம ேம��ைறயX2 ஆைணய�தி#  
இ��கிறதா? 

பதி�. ஆமா�. Z2தலான காரண7கB நியாயம#றதாகJ�, ேவD2ெம�ற 
ேச��க�ப�டதாகJ� இ�லாம� மிகJ� தி��திகரமானதாக இ�Eதா� 
அைவகைள ேச��பத#  �த�ைம ேம��ைறயX2 ஆைணய�தி#  அதிகார� 
இ��கிற	. 

ேகBவ' 7. �த�ைம ேம��ைறயX2 ஆைணய�ஆைணைய யா��  அ��ப 
ேவD2�? 

பதி�. �த�ைம ேம��ைறயX2 ஆைணய� ஆைணைய �தலி� 
ேம��ைறயX2 ெசKதவ�� �, நLதி வ'சாரைண ெசKதவ�� � அ��ப 
ேவD2�. அத� நகைல CGST ம#$� SGST� ச�ட ஆைணய�க9� � அ��ப 
ேவD2�. 

ேகBவ' 8. ஒ^ெவா� �ைறயX�G� ேபா	� ெச��த ேவDGய க�டாய 
��பண� எ^வளJ? 

பதி�. ச�>ைச� &ய ெதாைகய'� 10% ஆ �. (இ��ப'��, மாதி& ச�ட�தி� 
இத#கான Z2த� வ'திகB வ'தி�க�ப�ட வ'வர7க9�  12 ம#$� 13� 
ேகBவ'கB பா��கJ�). 

ேகBவ' 9. ச�>ைச� &ய� ெதாைக எ�றா� எ�ன? 

பதி�. MGL�ப'&J 79(6)� வ'ள�கிQBளபG  “ச�>ைச� &ய ெதாைக”  எ�$ 
ெத&வ'�தைவ இத�B அட7 �- 

அ) ப'&J 46, 47, 48 அ�ல	 51  கீ= உ$திெசKய�ப�ட ெதாைக 

ஆ GST உBள L�2 வ&  வ'திய'�பG---- வ'திய'� கீ= ெச��த ேவDGய� 
ெதாைக ம#$� 

இ) வ'தி�க�ப�ட ெதாைக அ�ல	 வ'தி�க�ப�ட அபராத�. 

ேகBவ' 10. வ&ய'� அளைவ அதிக&�த� / அபராத� / தDடைன / தி��ப'� 
தர�ப2� ெதாைகைய  ைற�த� / அச� அதிகார� பைட�தவ&டமி�E	 



ப'ற�ப'�க�ப�ட உBள L�2 வ& வரைவ (ITC)  ைற�த� ேபா�றவ#ைற ஒ� 
ஆைண� ப'ற�ப'�பதி� !ல� FAAவா� ெசKய�Gயமா? 

பதி�. க�டண�தி� அளைவ அதிக&�த� / பறி�த��  பதிலாக அபராத� / 
தDடைன / தி��ப'� தர�ப2� ெதாைகைய  ைற�த� / உBள L�2 வ& வரைவ 
(ITC)  ைற�த� ேபா�றவ#ைற ஒ� ஆைண� ப'ற�ப'�பதி� !ல� FAA�  
அதிகார� வழ7க�ப�2Bள	. இ��ப'��, ��ெமாழிய�ப�ட ஊ$வ'ளவ'�க 
ZGய ஆைண�ெகதிராக காரண�ைத கா�2வத#  நியாயமான வாK�5 
ேம��ைறயX�டாள��  வழ7க�பட ேவD2�.(ப'&J 79(10)�கான �த� 
நிபEதைன) 

வ& அதிக&�5, உளள L�2 வ& வரவ'� (ITC) தவறான லாப�தி� தL�மான� 
ச�பEத�ப�ட ேகBவ'க9� , ��ெமாழிய�ப�ட ஆைண�ெகதிராக 
ேம��ைறயX�டாள��   றி�ப'�ட SCN வழ7க�ப�ட ப'�னேர FAAவா� 
அ�மாதி& ெசKய �GQ�. ேம�� ப'&J 51� பG ஆைணயாக�ப�ட	 
வைரய$�க�ப�ட கால�ெக2J� B வழ7க�பட ேவD2�. (ப'&J 79(10)�கான 
இரDடாவ	 நிபEதைன) 

ேகBவ' 11.  (SGST ச�ட�தி#  ம�2�) ேம��ைறயX2 ெசKவத#  ��பாக 
ெச��த ேவDGய ��பண� ெதாட�பாக �த�ைம ேம��ைறயX�2 
ஆைணய�திட� SGST கீ= �ைறய'ட ேவDGய �ைறயX�2 வ'திகB எ�ன? 

பதி�. ச�>ைச� &ய ெதாைகய'� 10% ேம��ைறயX2 ெசKவத# �� ெச��த 
ேவD2�. CGST, SGST இைவ இரD2� ேம இ	 
ெபா	வான	.ஒ�5�ெகாDடபG, SGSTஐ ெபா$�தவைர 10% ெச��த ேவD2Gய 
ேம��ைறயX�டாள� “�Cைமயாக, அEத வ&� ெதாைகய'� ப தி, வ�G, 
அபராத�, ம#$� அத� ெபா��2 வழ7க�ப�ட தDடைன எ�பதா� 
Z2தலாகJ� ெச��த ேவD2�.”ேம��, மிகJ� “தLவ'ரமான வழ� ” எ�பைத 
ஆைணய� கDட&Eதா� ச�>ைச� &ய� ெதாைகய'� 50% மிகாம� அதிகப�ச 
ெதாைகைய ��பணமாக ெச��த உ�தரவ'2�பG 	ைறசா�Eத அதிகா&கB 
�த�ைம ேம��ைறயX�2 ஆைணய�திட� ம� அள;�கலா�. 

ேகBவ' 12.  (SGST ச�ட�தி#  ம�2�) “தLவ'ரமான வழ� ” எ�றா� எ�ன 
ெபா�B? 

பதி�. ஒ� வழ�  o. 25 ேகாG�   ைறயாத வ& ஏK�5 ச�>ைசய'� 
ெதாட�5ைடய	 எ�$ வ'ள�க�ப�G��கி�ற	.  ம#$� வ& ெச��	பவ��  
எதிராக 	ைற� � கிைட�த மிக சிறEத வழ�  எ�$ SGST ஆைணய&� 
க��தாக அைமயலா�. (அ�க��	 எC�	�g�வமாக இ��க ேவD2�) 

ேகBவ' 13.  SGST ஆைணய&� 	ைணநிைல அதிகா&களா� வழ7க�ப�ட 
ஆைணைய ச�ட�பG மா#ற �GQமா? 

பதி�.  �GQ�. த� 	ைணநிைல அதிகா&களா� வழ7க�ப�ட ஆைணைய 
தி��ப� ெப#$ அைத ேசாதி� � அதிகார� SGST ஆைணய��  உBள	.  ஒ� 



ேவைள,  	ைணநிைல அதிகா&கள;� அEத ஆைண தவறாக இ��ப'�, அ	 
வ�வாK�	ைற�  பாதி�ைப ஏ#ப2�	� எ�பதா�, ச�பEத�ப�டவ&ட� 
க��	� ேக�டறிEதப'� ஆைணைய தி��தியைம�கலா�. 

ேகBவ' 14.   	ைணநிைல அதிகா&கள;� வழ7க�ப�ட ஆைண தி��த� 
ெசKவத#காக நி�ைவய'� இ��பதா�, அEத ஆைணய'�பG எ2�க�ப2� 
நடவG�ைககைள SGST ஆைணயரா� த2�	 நி$�த �GQமா? 

பதி�. �GQ�., 

ேகBவ' 15.   	ைணநிைல அதிகா&கள;� ஆைணைய தி��தியைம� � 
ஆைணய&� ஆைணைய த2�	 நி$�தவத#  SGST� கீ= ஏதாவ	 அதிகார� 
உBளதா? 

பதி�.  ஆமா� �GQ�. ஆைணயரா� சில ஆைணகைள தி��த �Gயா	. 
ஏென�றா�,  

அ   ப'&J 79� கீ=, ப'&J 82� கீ=, ப'&J 87� கீ= அ�ல	 ப'&J 88� கீ= 
ேம��ைறயX2 ெசKய�படவ'�Eதா� அ�ல	 

ஆ  தL�மான� அ�ல	 ஆைண ப'ற�ப'�க��2 !�$ வ�ட7க9�  ேம� 
இ�Eதா�. 

ேம��, ேவ$ப'ற தைடகைள� ப#றி ெத&E	 ெகாBள MDL� 80வ	 ப'&ைவ 
பா��கJ�. 

ேகBவ' 16. ேம��ைறயX�ைட ஏ#க ம$�பத#  தL��பாய�தி#  எ�ேபா	 
அதிகார� உBள	? 

பதி�. கீ=�கDட வழ� கள;� ச�பEத�ப�G�� � ேபா	- 

• வ&� ெதாைக அ�ல	 
• உBள L�2 வ& வரJ(ITC)அ�ல	 
• வ&ய'� வ'�தியாச�அ�ல	 
• உBள L�2 வ& வரJ(ITC) வ'�தியாச� ச�பEதமாக அ�ல	 
• அபராத� ெதாைக 
• க�டண�தி� அளJ அ�ல	 
• உ�தரவ'�பG தDடைன� ெதாைக o. 100,000/-� �  ைறவாக 
இ�Eதா�, 

தL��பாய� ��ென>ச&�ைகயாக இEத ேம��ைறயX�ைட ஏ#க ம$�க 
�GQ�. B(MGL�  ப'&J 82 (2)). 

 

 



ேகBவ' 17.  தL��பாய�தி� �� ேம��ைறயX�ைட எEத� கால�ெக2வ'# B 
சம��ப'�ப�கJ�? 

பதி�. �ைறயX�2�ெகதிரான உ�தரJ கிைட�த� ேததிய'லி�E	 3 மாத�தி# B 
சம��ப'�க ேவD2�. 

ேகBவ' 18.  3 மாத கால�ெக2ைவQ� தாDG கால� தாமதமாக ேம��ைறயX2 
ெசKவைத தL��பாய�தினா� ம�ன;�க �GQமா? அ�பGெய�றா� 
காலவைரயைற எ�ன? 

பதி�. ஆமா�.கால தாம�தி#கான ேபா	மான காரண�ைத ேம��ைறயX�டாள� 
சம��ப'�தப'�, 3 மாத கால�ெக2ைவQ� தாDG எ�தைன நா�கB கால� 
தா=�தி ேம��ைறயX2 ெசKதைத தL��பாய�தினா� ம�ன;�க �GQ�.  

ேகBவ' 19.  தL��பாய�தி� ��  $�  ஆ�ேசபைனகைள ெத&வ'�பத#கான 
ேகா&�ைக ம�ைவ சம��ப'�பத#கான கால�ெக2 எ�ன? 

பதி�. �ைறயX�2� கGத� கிைட�த ேததிய'லி�E	 45 நா�க9� B 
சம��ப'�க ேவD2�. 

ேகBவ' 20. CGST ம#$� SGST�  கீ= தL��பாய�திட�ேம��ைறயX2 ெசKவதி� 
உBள ேவ$பா2கB எ�ன? 

பதி� அ) தன�  எதிராக �த�ைம ேம��ைறயX�2 ஆைணய�தினா� 
அள;�க�ப�ட உ�தரJ அ�ல	 தL�மான�தினா� பாதி�க�ப�ட ஒ� நப� SGST  
ச�ட ப'&J 82� வ'திய'� கீ=  அள;�த �ைறயX2�, CGST  ச�ட ப'&J 82 
வ'திQ� ஒேர மாதி&யானைவ எ�பதா�, அதி� ெசKய�ப�ட வ'வாத7கேள 
SGST  ச�ட ப'&J 82� வ'தி� � ெபா�E	�. 

ஆ) ேமேல Zறியவ#றி# � Z2தலாக,  ஆைணயரா� தி��த� ெசKய�ப�2 
வழ7க�ப�ட ஆைண�ெகதிராகேம��ைறயX�2 ஆைணய�திட� �ைறயX2 
ெசKய SGST  ச�ட ப'&J 82� வ'திய'� இட�D2. 

இ) �த�ைம ேம��ைறயX�2 ஆைணய�தினா� வழ7க�ப�ட ஆைண 
ச�பEதமாக வ�வாK 	ைறய'னரா� ேம��ைறயX2 ெசKய CGSTச�ட�தி� 
எEத வழி�ைறக9� இ�லாவ'�டா��SGST� தி��த� ெசKQ�அதிகார�ைத 
(ஆைணய&� 	ைணநிைல அதிகா&க9�ெகதிராகவழ7க�ப�ட ஆைண) SGST� 
ஆைணய��  வழ7க�ப�2Bள	. 

ஈ) ேம�� SGST ச�ட�தி� கீ= பாதி�க�ப�ட ஒ� நப�, ஆைணய'� ெபா��2, 
�Cவ	மாக ஒ#$�ெகாDட, ெச��த ேவDGய வ&, வ�G, அபராத�, 
க�டD� ம#$� தDடைன இைவயைன�தQ� ��பணமாக ெச��த 
ேவD2�. 

 



ேகBவ' 21. ��பணமாக ெச��திய பண�ைத தி�த�ப'�த�� ப�ச�தி� 
அத#கான வ�GையQ� தி��ப'� தர ேவD2மா? 

பதி�. ஆமா�.  �த�ைம ேம��ைறயX2 ஆைணய� அ�ல	 ேம��ைறயX2 
தL��பாய� வழ7கிய தL��ப'� வ'ைளவாக MGL� 85வ	 ப'&வ'�பG 
ெச��த�ப�ட ��பண�ைத 79 ப'&வ'� 	ைண�ப'&J (6)(4) கீ= அ�ல	 82 
ப'&வ'� 	ைண�ப'&J (10)(7)  கீ= தி��ப'� தர ேவDGய	 அவசிய�. ேம��, 
இEத வழ�கி� தி��ப'� தர ேவDGய பண�தி#  ப'&J 39� கீ= ��பண� 
ெச��த�ப�ட நாள;லி�E	 வழ7கிய நாB வைர ச�ட�தி�  றி�ப'�ட 
வ'கித�தி�, வ�GையQ� ேச��	 தர ேவD2�. 

ேகBவ' 22.  தL��பாய�தினா� வழ7க�ப�ட ஆைணய'� ம[	 எEத 
ம�ற�திட�ேம��ைறயX2 ெசKய ேவD2�? 

பதி�  உய�நLதிம�ற�, (ப'&J 87(1))�ைறயX2 வலிைமயான ச�ட ேகBவ'ைய 
உBளட�கிய	 எ�$ உய�நLதிம�ற� தி��தியைடய ேவD2�.இ��ப'��, 
தL��பாய�தா� வழ7க�ப�ட ஆைணயாக இ�Eதா��,  இரD2 அ�ல	 
அத#  ேம�Bள மாநில7கB அ�ல	 ம�திய,மாநில�ச�பEத�ப�ட 
வ'ஷய�தி� ப&மா#றி� ெகாBள�ப2� வ'த� மாநில7க9� B9�, 
மாநில7க9�கிைடய'�� ேவ$ப�ட க��	�கB இ�Eதா�;  அ�ல	 இரD2 
அ�ல	 அத#  ேம�Bள மாநில7கB அ�ல	 ம�திய,மாநில�தி#கிைடேய 
வ'நிேயாகி� � இட� ச�பEத�ப�ட வ'ஷய�தி� ேவ$ப�ட க��	�கB 
இ�Eதா�;  ஆைண�ெகதிராக ேம��ைறயX�ைடஉ>சநLதிம�ற�திட� ெசKய 
ேவD2�. உய�நLதிம�ற�தி� அ�ல.  

ேகBவ' 23. உய�நLதிம�ற�தி� ேம��ைறயX2 ெசKவத#கான கால�ெக2 
எ�ன? 

பதி�. ஆைண� கிைட�க� ெப#ற ேததிய'லி�E	 180 நா�க9� B 
ேம��ைறயX2 ெசKய ேவD2�.  இ��ப'��,  காலதாம�தி#கான ச&யான 
காரண7கB ெத&வ'�க�ப�டா�,  உய�நLதிம�ற�தி#  ம�ன;� � அதிகார� 
உBள	. 

       

  



17.  ��Z�Gய� தL��5    

ேகBவ' 1.  ��Z�Gய� தL��5 எ�றா� எ�ன அ��த�? 

பதி� . CGST/SGST ச�ட� ப'&J 94� பG, ‘��Z�Gய� தL��5’ எ�றா� 

ம�தார��  ேதைவயான வ'ஷய7க9�  ம#$� ேகBவ'க9�  

எC�	g�வமாக தL�மான7கைள ஒ� அதிகா& ப'&J 97�� அத� 

ேம��ைறயX2கB ப#றிQ� (ப'&J 99) ெத&ய�ப2�	வதா �.  

ேகBவ' 2.  ப'&J 97� வ&ைச�ப2�த�ப�ட வ'ஷய7கள;� எைத ��Z�Gய� 

தL��ைப ேக�கலா�? 

பதி�. ��Z�Gய� தL��ப'� கவன;�க�பட ேவDGய வ'ஷய7கB 

ப'�வ�மா$: 

அ) ச�ட�தி� கீ= வ�� ெபா��கB அ�ல	 ேசைவகள;� வைக�பா2 

ஆ) ச�ட வ'திகள;� கீ= வழ7க�ப�ட ெபா�Eத�ZGய அறி�ைகய'�பG 

ஏ#$�ெகாBள� ZGய  வ& வ'கித�. 

இ) ெபா��கB அ�ல	 ேசைவகள;� மதி�ைப நி�ணய'� � ேபா	 ச�ட பG 

கைடப'G�கபடேவDGய வ'தி�ைறகB 

ஈ) ெச��த�ப�ட வ& அ�ல	 ெச��த�ப�டதாக க�த�ப�ட வ&ய'� 

உBள L�2 வ& வரைவ ஏ#$�ெகாB9� த�ைம. 

உ) ச�ட�பG எEத� ெபா��கB அ�ல	 ேசைவகள;� ம[தான வ&ைய 

ெச��	வ	 ப#றி நி�ணய'�க�ப2பைவ. 

ஊ) வ'Dண�பதார� ச�ட�பG பதிJ ெசKய ேவD2மா எ�பைத அறித�. 

எ) ெபா��கB அ�ல	 ேசைவகள;�  அளவ'� ம#$� ெபா��கB அ�ல	 

ெசைவகள;� வ'நிேயாக�தி� எEத ஒ�  றி�ப'�ட வ'ஷய�ைத ம�தார� 

ெசKவதாய'�Eதா��, அைவ வ'தி�ைறக9�  உ�ப�2 இ��க ேவD2�. 

ேகBவ' 3. ��Z�Gய� தL��ப'�Bள I�ப�தி� மிக ��கியமான ேநா�க� 

எ�ன? 

பதி�. இ�மாதி& அதிகார�ைத அைம�பதி� பரEத ேநா�க� எ�னெவ�றா� 

அ) ம�தார� ஒ� தி�டமி�ட ெசயைல ெசய�ப2�	வத#  ��ேப, அத#கான 

வ& ெச��	வத#கான ெபா$�ைப ��Z�Gேய உ$திெசK	 வழ7க�ப2த�. 



ஆ) ெவள;நா�2 ேநரG �த��ைட(FDI) ஈ��த�. 

இ) வழ�காடைல  ைற�த�. 

ஈ) ெவள;�பைடயாகJ�, மலிவாகJ� வழ7க�ப2� 	&தமாக தL��5 

ேகBவ' 4. GST கீCBள ��Z�Gய� தL��பாைணய�தி� (AAR)  Z�டைம�5 

எ�ன? 

��Z�Gய� தL��பாைணய�தி� (AAR)  Z�டைம�ப'�  ம�திய, மாநில 

அரசா7க�தா� நியமி�க�ப�ட CGSTய'லி�E	 ஒ�வ�� SGSTய'லி�E	 

ஒ�வ�� உ$�ப'ன�களாக உBளன�.  அவ�க9ைடய க�வ'� த தி ம#$� 

நியமன�தி#கான� த திைய� ப#றி மாதி& GST வ'திகள;� 

வ'வ&�க�ப�2Bள	. 

ேகBவ' 5. ேம��ைறயX�2 ஆைணய�தி� ��Z�Gய� தL��பாைணய�தி� 

(AAAR)(AAAR)(AAAR)(AAAR)    பண'பண'பண'பண'    எ�ன? அத� Z�டைம�5 எ�ன? 

பதி�. ��Z�Gய� தL��பாைணய�தினா� (AAR) வழ7க�ப�ட வழ7க�ப�ட வழ7க�ப�ட வழ7க�ப�ட ��Z�Gய� 

தL��ப'#ெகதிராக ேம��ைறயX2 ெசKய�ப�ட ம�ைவ வ'சா&�ப	 

ேம��ைறயX�2 ஆைணய�தி� ��Z�Gய� தL��பாைணய� (AAAR). இதி� 

ம�தாரைர வ'சா&� � அதிகார� உBள இ� உ$�ப'ன�கள;� ஒ�வ� ம�திய 

கலா� ம#$� 37க� 	ைறயா� நியமி�க�ப�ட CGSTய'� �த�ைம 

ஆைணய�,  ம#றவ� SGSTய'� ஆைணய� ஆவ�. (ப'&J 96) 

ேகBவ' 6. GST� கீ= எ�தைன AAR ம#$� AAAR அைம�க�ப�2Bள	? 

பதி�. ஒ^ெவா� மாநில�தி# � ஒ� AAR ம#$� ஒ� AAAR 

அைம�க�ப�2Bள	 (ப'&J 95 ம#$� 96). 

ேகBவ' 7. ��Z�Gய� தL��5 யா��  ெபா�E	�? 

பதி�.  ப'&J 102, AAR ம#$� AAAR ஆ� வழ7க�ப�ட தL��5 ம�தாரைர 

ம�2ம�லாம� அவ� ம[	 ச�ட�பG அதிகார� ெச��	� வ&�	ைற 

அதிகா&ையQ� க�2�ப2�	�.  வ& ெச��	பவ�க9�  இEத ��Z�Gய� 

தL��5 ெபா�Eதா	 எ�ப	 மிக� ெதள;வாக� Zற�ப�2Bள	. ��Z�Gய� 

தL��5�காக ம� ெசKத நப�க9�   ம�2� தா� வைரய$�க�ப�2Bள	. 

ேகBவ' 8.  ��Z�Gய� தL��5 எEத கால�ெக2 வைர� � அ	 ெபா�E	�? 

பதி�. ச�ட� அத#கான எEத நிைலயான காலவைரயைறையQ� 

நி�ணய'�கவ'�ைல.   அத#  பதி� ப'&J 102�, ச�ட�, நிக=JகB, ம#$� 



உDைம�  சாதகமான m=நிைலய'� மா#ற� ஏ#ப2�வைர  ��Z�Gய� 

தL��5 க�2�ப2�	� 

ேகBவ' 9. ��Z�Gய� தL��பா�  வழ7க�ப�ட தL��ைப ர�	 ெசKய�GQமா? 

பதி�. ஒ� ம�தார� ேமாசG,  உDைமகைள மைற�த�, தவறாக 

உDைமகைள Zறிேயா ��Z�Gய� தL��ைப� ெப#றி��கிறா� எ�பைத  AAR 

ம#$�  AAAR கDடறிEதா� அEத� தL��5 ெச��பGயாகா	.  ��Z�Gய�  

தL��5 எ�ேபா	� கிைட�கா	 எ�ற m=நிைலய'� CGST/SGST ச�ட�தி� 

அைன�	 வ'திக9� ம�தார�� � ெபா�E	�, (��Z�Gய� தL��5 

வழ7க�ப�ட கால�ைத தவ'ர அ	 ெச�லா	 எ�$ தL��5 அறிவ'�க�ப2� 

வைர). ம�தாரைர வ'சாரைண ெசKய�ப�ட ப'�ேப ��Z�Gய� தL��5 

ெச�லா	 எ�ற ஆைணைய அறிவ'�க �GQ�. 

ேகBவ' 10.  ��Z�Gய� தL��ைப ெப$வத#கான வழி�ைறகB யாைவ? 

பதி�.  ��Z�Gய� தL��ைப ெப$வத#கான வழி�ைறகைள� ப#றி ப'&J 97, 

98� வ'ள�க�ப2கிற	.  ப'&J 97� பG ஒ� ம�தார� ��Z�Gய� தL��ைப� 

ெபற ேவD2ெம�றா�, ப&E	ைர�க�ப�ட பGவ�தி� ஒ� ம�வாக AAR�  

�ைறயாக வ'Dண�ப'�க ேவD2�.  பGவ�தி� வGவைம�5 ம#$� ெசKQ� 

வழி�ைறகள;� வ'வர7கB ேபா�றைவ மாதி& GST வ'திகள;� 

வ'ள�க�ப�G��கி�ற	.  

ப'&J 98� ��Z�Gய� தL��ப'#கான வ'தி�ைறகB 

வ'ள�க�ப�G��கி�ற	. ம�தார� ச�பEத�ப�ட அைன�	 

தMதாேவஜூகைளQ� த��பG ேக�2,  ம�வ'� ஒ� நகைல AAR இEத 

ம�தாரைர ஏ#கனேவ வ'சா&�த அதிகா&�  அ��ப' ைவ� �. AAR 

ம�ைவQ�, பதிேவ2கைளQ� ேசாதி�	 பா��த� ப'�, ம�தாரைரQ� 

வ'சா&� �.  அத# �ப'ற , அEத ம�ைவ ஏ#கேவா அ�ல	 தB9பG 

ெசKயேவா ஒ� ஆைணைய ப'ற�ப'�பா�.  

ேகBவ' 11. ��Z�Gய� தL��ப'�  ம� எEத> m=நிைலய'� அG�பைடய'�  

க�டாயமாக தB9பG ெசKய�ப2கி�ற	? 

கீேழ வ&ைச�ப2�திQBளபG,  றி�ப'�ட m=நிைலய'� தவ'��க �Gயாம� 

ம� தB9பG ெசKய�ப2கி�ற	. 

அ)  ��Z�Gய தL�ைப ெகாD2� ேகBவ' ச�மEதமாக, ம�தார&� வழ� , 

ஏதாவ	 �த�ைம ேம��ைறயX�2 ஆைணய�, ேம��ைறயX�2 தL��பாய� 

அ�ல	 ஏதாவ	 நLதிம�ற�தி� ��ேபா ஏ#கனேவ நி�ைவய'லி�Eதா�, 



ஆ) ம�வ'� எC�ப�ப�ட  ேகBவ'�கான ஒேர மாதி& வ'ஷய�தி� ஏ#கனேவ 

�த�ைம ேம��ைறயX�2 ஆைணய�தினாேலா, ேம��ைறயX�2 

தL��பாய�தினாேலா அ�ல	 நLதிம�ற�தினாேலா தL��5 வழ7க�ப�G�Eதா�, 

இ) ம�வ'� எC�ப�ப�ட  ேகBவ'�கான ஒேர மாதி& வ'ஷய�தி� ஏ#கனேவ 

ேவ$ ஏதாவ	 நைட�ைறக9�காக ஏதாவ	 வ'திகள;� கீ= ம�தார&� 

வழ�  நி�ைவய'லி�Eதா�, 

ஈ) ம�வ'� எC�ப�ப�ட  ேகBவ'�கானஒேர மாதி& வ'ஷய�தி� ஏ#கனேவ 

ம�தார&� வழ�கி� நLதிவ'சாரைண அதிகா&யா� அ�ல	 வ&வ'தி�5 

அதிகா&யா� தL��5 வழ7க�ப�G�Eதா�, எ	வாக இ�Eதா��.   

ம� தB9பG ெசKய�ப�2வ'�டா�, அைத வாKெமாழி ஆைணயாக ப'#�ப'�	 

தB9பG�கான� காரண7கைள ெத&வ'�க ேவD2�. 

ேகBவ' 12.  ம� ஏ#$�ெகாBள�ப�2 வ'�டா�,  AARயா� எEத 

வழி�ைறகைள ப'�ப#ற ேவD2�? 

பதி�.  ம� ஏ#$�ெகாBள�ப�2 வ'�டா�. ம� கிைட�த ேததிய'லி�E	 90 

நா�க9� B AAR த��ைடய தL��ைப வழ7க ேவD2�.  தL��ைப 

வழ7 வத#  �� ம�ைவ ந�றாக ேசாதி�க ேவD2�.  ேவ$ ஏதாவ	 

ஆவண7கைள ம�தாரேரா அ�ல	 ச�பEத�ப�ட 	ைற அதிகா&ேயா 

இைண�தி��கிறா�களா எ�$� ப&ேசாதி�க ேவD2�.  தL��ைப வழ7 வத#  

�� ம�தாரைரேயா அ�ல	 அவ�ைடய ப'ரதிநிதிையேயா, அேத ேபா�$ 

CGST/SGST� நLதி வ'சாரைண அதிகா&கைளQ� AAR  தகவ� ேக�டறிய 

ேவD2�. 

ேகBவ' 13.  AAR உ$�ப'ன�க9�கிைடேய க��	 ேவ$பா2 ஏ#ப�டா� எ�ன 

ெசKய ேவD2�? 

AAR� இ� உ$�ப'ன�க9�கிைடேய க��	 ேவ$பா2 ஏ#ப�டா�, 

அவ�க9ைடய க��	�கB அ�ல	 எEத இட�தி� க��	 ேவ$ப2கிறா�கB 

ஏ#ப2கிற	 எ�பைத  றி�ப'�2 ப'ர>சிைன  றி�	 வ'சா&�க AAAR�  அ��ப' 

ைவ�க�ப2�. AARஆ�  றி�ப'�2 அ��ப�ப�ட ேகBவ'க9�  AAAR 

உ$�ப'ன�களா�� ஒ� ெபா	வான க��ைத எ�ட�Gயாவ'�டா�, AAAR� 

அளவ'�� ேகBவ'� ெதாட�பான ேவ$பா2 ெதாட�Eதா�, ��ெமாழிய�ப�ட� 

தL��5 வழ7க�பட இயலா	 நிைலய'� வழ�  �GJ#றதாகேவ� க�த�ப2�. 

 



ேகBவ' 14. AAR� ஆைண�ெகதிராக ேம��ைறயX2 ெசKவத#கான 

வ'தி�ைறகB யா	? 

பதி�. AAAR� ேம��ைறயX2 ெசKவத#கான வ'தி�ைறகB மாதி& GST 

ச�ட�ப'&J 99, 100� வ'வ&�க�ப2கிற	. 

AARஆ� தL��பா� பாதி�க�ப�டதா�, ம�தார� AAAR� ேம��ைறயX2 

ெசKயலா�. அேதேபா� AARஆ� தL��ைப CGST/SGST� நLதிவ'சாரைண 

அதிகா&களா� ஏ#$� ெகாBளாவ'�டா�, அவ�க9� AAAR� ேம��ைறயX2 

ெசKயலா�.  CGST/SGST அதிகா&களா� ப&E	ைர�க�ப�ட  வா��ைத எ�றா� 

��Z�Gய� தL��5�காக ம� ெசKவத#காக CGST/SGST நி�வாக�தா� 

நியமி�க�ப�ட ஓ� அதிகா&. சாதாரணமான சEத��ப7கள;�,  ச�பEத�ப�ட 

அதிகா&ேய, ம�தார�  ச�ட வர�5� � அதிகா&யாவா�.  இEத மாதி& 

வழ� கள;�,  ச�பEத�ப�ட அதிகா&ேய CGST/SGST� நLதி வ'சாரைண 

அதிகா&Q� ஆவா�. 

எEத ேம��ைறயXடானா��, ��Z�Gய� தL��5 கிைட�த ��ப	 

நா�க9� B சம��ப'�க ேவD2�. �ைறயX2 ப&E	ைர�க�ப�ட பGவ�தி�, 

ப&E	ைர�க�ப�ட �ைறய'� ச&பா��க�ப�2 ப'� ேம��ைறயX2 ெசKய�பட 

ேவD2�.  இைத� ப#றி மாதி& GST ச�ட�தி� வ'ள�க�ப�2Bள	.   

இ�தர�5� க��	�கைளQ� ேக�டப'�, �ைறயX2 ெசKத 90 நா�க9� B 

ஒ� தL��பாைணைய� ப'ற�ப'�க ேவD2�.�ைறயX�Gலி�Eத க��திலி�E	 

AAAR� உ$�ப'ன�கB  க��	 ேவ$ப�டா�, �ைறயX�G� கீ= ேக�க�ப�ட 
ேகBவ'�  ��Z�Gய� தL��5 வழ7க இயலாத நிைலய'� வழ�  

�GJ#றதாகேவ க�த�ப2�. 

ேகBவ' 15.  தL��ப'�Bள தவ$கைள ச&ெசKவத#கான ஆைணைய AAR ம#$� 

AAARஆ� ப'ற�ப'�க �GQமா? 

பதி� �GQ�. ஆைண� கிைட�த ேததிய'லி�E	 ஆ$ மாத�தி# B தL��ப'� 

ெவள;�பைடயாக� ெத&ய�ZGய தவ$கைள� தி��	� அதிகார�ைத 

ச�ட�ப'&J 101 AAR ம#$� AAAR�  அள;�கி�ற	.  இ�மாதி&யான தவ$கைள 

அதிகா&கB த� 3ய ஆ�வ�தினா� கD2�ப'ைட�கலா�.  அைத 

ம�தார&டேமா, அ�ல	 ப&E	ைர�க�ப�டவ&டேமா. அ�ல	 CGST/SGST� நLதி 

வ'சாரைண அதிகா&ய'டேமா ெத&வ'�கலா�. இ�மாதி& தவ$கைள� 

தி��	�ேபா	 வ& ெபா$�5 அதிக&�தாேலா, அ�ல	 உBள L�2 வ& வரவ'� 

அளJ�  ைறEதாேலா, ஆைண� ப'ற�ப'�பத#  �� ம�தார��  

கDG�பாக� ெத&வ'�க�பட ேவD2�.  



18.  தL�வாைண� C    

ேகBவ' 1. தL�வாைண� Cவ'� அG�பைட ேநா�க� எ�ன? 

பதி�.  தL�வாைண� C அைம�பதி� அG�பைட ேநா�க� 

அ.  வ& ெச��	பவ&� ச�>ைச� &ய தL�மான7க9�கான ஒ� மா#$ 

வழிைய ஏ#ப2�	த� 

ஆ. ெப�]ெசலவாகிற ம#$� ேநர�ைத வ'ரயமா� கிற வழ�காட� 

நடவG�ைககைள தவ'��பத� !ல� ச�>ைச ச�பEத�ப�ட GST�  ெச��த 

ேவDGயைத 	&த�ப2�தலா�. 

இ. வ&  ஏK�5 ெசK	 ெகாDG�Eதவ� த� வ& பா�கிைய ெச��தி 

அ�பC�க#றவராக மா$வத#கான வாK�ைப ஏ#ப2�	த�. 

ஈ. உDைமயாகJ�, �CைமயாகJ�, த� வ&� ெபா$�ைப 

ெவள;�ப2�	வத� அG�பைடய'�, வ& ெச��	பவ�  அவ�கள;� 

வழ�கிலி�E	 வ'2ப2வத#காக வ'Dண�ப'த#  ஒ�  Cவாக ேசைவ 

ெசKத�. 

உ  ச�>ைசகள;� 	&தமான தL�J கிைட�பத#  ஊ�கமள;�த�. ேம�� சில 

சEத��ப7கள;� வழ�கினா� ஏ#ப2� 	�ப7கள;லி�E	 வ'யாபார�ைத  

பா	கா�த�. 

ேகBவ' 2. மாநில7க9� B9�, மாநில7கள;ைடேயQ�  நைடெப$� க��	 

ப&மா#ற�தினா� ஏ#ப2� வ&ெதாட�பான ப'ர>ைனக9�  MGL� தL�J 

கிைட� மா? 

பதி� மாதி&  GST  ச�ட�தி�,  IGST ச�ட�தி� கீ= தா� தL�வாைண� 

 Cேச��க�ப�2Bள	 (section 11-26).  வ& ெபா$�5 ெதாட�பாக 

மாநில7க9� B ஏ#ப2� ப&வ��தைனகB ச�பEத�ப�ட வழ� க9�  தL�J 

காண �Gயா	 எ�பைத இ	  றி�கிற	. இ��ப'��,  தL��பாைண�  Cைவ 

நியமி�க  அEத மாநில�தி� வ& நி�வாக� தL�மான;�தா�, அைத IGST 

ச�ட�தி� கீ= வழ7க�ப�ட ஒ� ��வGJ அG�பைடய'� அைம�க �GQ�.  

ேம��, IGST ச�ட வைரவ'லி�E	,  அைத மாநில�தி� ெசய�ப2�த CGST 

ச�ட�தி� ஏ#பா2 உBள	. 

 

 



ேகBவ' 3. MGL தL�J ஏ#பா�G� கீCBள வழ�  எ�றா� எ�ன? 

பதி�. ப'&J 11� பG, வழ�  எ�றா� தL�ைவ�கான வ'Dண�ப� 

ெசKய�பப2� நாள�$� நி�ைவய'� இ�� � வ& வm�, வ& மதி�பX2 

அ�ல	 IGST� வmலி� ெதாட�பாக IGST அதிகா&ய'� �� அ�ல	 �த�ைம 

ேம��ைறயX2 ஆைணய�தி� �� வ& வm�, வ& மதி�பX2 அ�ல	 IGST� 

வm��காக IGST ச�ட�தி� கீ= எ2�க�ப2� நடவG�ைக எ�$ ெபா�B.  

ேம��ைறயX2 ெசKவத#கான கால�ெக2 �Gயவ'�ைல எ�$ நLதி 

வ'சாரைண அதிகா&யா� ஒ� ஆைண ப'ற�ப'�க�ப2வ	� வழ�  எ�ேற 

ெபா�Bப2�.  இ	 வைரயைறய'� ெதள;வா�க�ப2வ	 எ�னெவ�றா� ஒ� 

ேம��ைறயX2 ெசKவத#கான கால�ெக2 �GEதப'� ேம��ைறயX2 

ெசKய�ப2வ	� அ�ல	 ஒ� வழ�ைக உய�நLதிம�ற ஆைணய�தினா� 

கீ=நிைல நLதிம�ற�தி� ஒ�பைட�ப	 எ�ப	 நடவG�ைககB 

நி$�த�ப2வதாகா	. எனேவ, இ�மாதி&  வழ� கள;� தL�ைவ�கான 

வ'Dண�ப� ெசKய �Gயா	. 

ேகBவ' 4. தL�ைவ வ'Dணப�ைத ப&சீலி� � / வ'சா&� � உ$�ப'ன�கள;� 

Z�டைம�5 எ�ன? 

பதி�. ஒ^ெவா� தL�ைவ வ'Dணப�ைதQ� ஒ� நLதிம�ற அம�ைவ தைலைம 

தா7 � மாநில தைலவ� ம#$� இரD2 ம#ற உ$�ப'ன�களா� 

வ'சா&�க�ப2�.  மாநில தைலவ� எ�பவ� த#ேபாைதய அ�ல	 ஓKJ ெப#ற 

நLதிபதியாவா�.  ம#ற இ� உ$�ப'ன�கB CSGT நி�வாக�திலி�E	 

வரவைழ�க�ப�ட ெதாழி�I�ப உ$�ப'ன�கB. 

ேகBவ' 5.  தL�ைவ வ'Dண�பைத வ'சா&� � உ$�ப'ன�கள;ைடேய க��	 

ேவ$பா2 ஏ#ப�டா� எ�ன நட� �? 

பதி�.  IGST ச�ட� ப'&J 14�, தL�வாைண�  C அம�வ'� 

உ$�ப'ன�கள;ைடேய ஏதாவ	 வ'ஷய�தி� க��	 ேவ$பா2 ஏ#ப�டா�, 

ெப��பா�ைம� க��	�கள;� அG�பைடய'� �GJ எ2�க�ப2�.  அம�வ'� 

!�$ உ$�ப'ன�கள;� ஒ� உ$�ப'ன� வராம�, உட�நல  ைறJ அ�ல	 

பதவ' இட� காலியாக இ��த� ேபா�ற நிைலய'� இ� உ$�ப'ன�கB 

ம�2ேம �GJ எ2�க�ZGய வழிவைக உBள	.  அ�ெபாC	� இ� 

உ$�ப'ன�கள;ைடேய க��	 ேவ$பா2 ஏ#ப�டா�, வ'ஷய� !�றா� நப&� 

ஆேலாசைன�  அ��ப�ப2�. ப'ற  ெப��பா�ைம க��	கள;� 

அG�பைடய'� �GJ எ2�க�ப2�. 

 



ேகBவ' 6.  தL�ைவைய யா� வ'Dண�ப'�க �GQ�? 

பதி�. IGST ச�ட�தி� கீ= ஒ� நப��  ஒ�$ அ�ல	 அத#  அதிகமாகJ� 

காரண� ேக�2  றி�பாைண அ���ப�2, அ	 நLதி வ'சாரைண 

அதிகா&ய'டேமா அ�ல	 �த�ைம ேம��ைறயX2 ஆைணய�திடேமா 

நி�ைவய'� இ�Eதா��, இ	 ச�பEதமாக, IGST ச�ட� ப'&J 15� பG 

தL�ைவ�காக வ'Dண�ப'�கலா�. 

ேகBவ' 7 தL�ைவ வ'Dண�பதி� ெபா�ளட�க� எ�ன? 

பதி�. தL�ைவ வ'Dண�ப�தி� �CைமயாகJ�, உDைமைய ெவள;�பாடாகJ� 

இ��க ேவDGய	:- 

அ) வ&� ெபா$�5கB, அத# &ய IGST அதிகா&ய'ட� ெவள;�பைடயாக 

ெத&வ'�காத	; 

ஆ) வ&� ெபா$�5கைள ெப$கி�ற �ைற; 

இ)அவரா� ஒ�5�ெகாBள�ப�ட Z2தலான வ&� ெதாைக; 

ஈ) தவறான வைக�ப2�த� ேபா�ற ம#ற வ'வர7களா� ேநா�pஸிலி�E	 

வ'திவ'ல�  அள;�க�ப�2,  ைறEத க�டண� க�2வத#  அ�மதிQ� 

ெப#ற	. 

ேகBவ' 8. தL�ைவ வ'Dண�ப�ைத ஏ#$� ெகாBவத# �� எ�ன மாதி&யான 

பGநிைலகB நிைறேவ#ற�ப�G��க ேவD2�.  

பதி�. IGST ச�ட� ப'&J 15� பG, தL�ைவ வ'Dண�ப�ைத ஏ#$� 

ெகாBவத# �� கீ=கDட பGநிைலகB நிைறேவ#ற�ப�G��க ேவD2�. 

அ) வ'Dண�பதார� த��ைடய வ�மான வ&கB வ'வர�ைத அவ� தா�க� 

ெசKய உBள அ�ல	 தா�க� ெசKதைத, IGST ச�ட�தி�பG ெசKய 

ேவDGய	 அவசிய� அ�ல	 பதிJ ெசKய�ப�ட காரண7கB ெச��பGயா � 

வ�வான m=நிைலகB  இ��பதா�, வ�மான வ& தா�க� ெசKய ேவDGய 

அவசிமி�ைல எ�$ தL�வாைண�  Cவா� தB9பG ெசKய�ப�ட	. 

ஆ)  வ'Dண�பரதார�� � கிைட�க�ெப#ற வ& ெச��	�பG,  வ'ள�க� 

ேக�2 ேநா�pM அ�ல	 IGST அதிகா&யா� வ& ெச��	வைத உ$திெசK	 

ப'ற�ப'�க�ப�ட ஆைண கிைட�க�ெப#ற	�,  அ	ைவ �த�ைம 

ேம��ைறயX2 ஆைணய�திட� நி�ைவய'� இ��கி�ற	, 



இ) த��ைடய வ'Dண�ப�தில ஒ�5�ெகாDடபG 5 ல�ச�	�  ேமலான 

Z2த� வ&� ெதாைக. 

ஈ) CGST ச�ட�ப'&J  36� கீ=,  வ'Dண�பதார� ஒ�5� ெகாDடபG Z2த� 

வ&�ெதாைகைய வ�GQட� ெச��தினா�. 

ேகBவ' 9. தL�ைவ வ'Dண�ப�ைத ஏ#$�ெகாBள �Gயாத m=நிைலகB எ�ன? 

பதி�. IGST ச�ட� ப'&J 15� பG, கீ=கDட m=நிைலகள;� தL�ைவ 

வ'Dண�ப�ைத ஏ#$� ெகாBள�பட மா�டா	. 

அ) ஒ� வழ�  ேம��ைறயX2 ஆைணய�திேலா அ�ல	 ஏதாவ	 

நLதிம�ற�திேலா நி�ைவய'� இ�Eதா�; 

ஆ) ஏ#$� ெகாDட வ&வ'கித�தி� ம[தான ஒ� திடமான ேகBவ' அ�ல	 

ெபா��கB அ�ல	 ேசைவகB ம[தான உ$திெசKய�ப�ட வ&ைய ெச��	த� 

ேபா�றவ#றி� ெதாட�5ைடய வ'Dண�பமாக இ�Eதா�; 

இ) ப&E	ைர�க�ப�ட க�டண�ைத ெச��தாம� இ�Eதா�; 

ேகBவ' 10. சம��ப'�த தL�ைவ வ'Dண�ப�ைத வ'Dண�பதாரரா� தி��ப� ெபற 

இய�மா? 

பதி�. �Gயா	. IGST ச�ட� ப'&J 15� பG, ஒ� �ைற சம��ப'�த 

வ'Dண�ப�ைத தி��ப� ெபற  வ'Dண�பதார��  அ�மதி கிைடயா	. 

ேகBவ' 11.  தL�வாைண�  Cவா� எ�ன ஆைணகைள ப'ற�ப'�க�GQ�? 

பதி�. தL�வாைண�  Cவா� ப'ற�ப'�க�ப�ட ஆைணய'� உBளட7கிய தL�ைவ 

வ'தி�ைறகB: 

அ)  வ&� ெதாைக, வ�G, அபராத� அ�ல	 தDடைன ேபா�றைவ 

வ'Dண�பதாரரா� ெச��த�பட ேவDGய	 (இEத� ெதாைகைய ��ப	 

நா�க9� Bளாகேவா அ�ல	 ேம�� 3 மாத� நL�G�க� ெப#ற 

கால�ெக2J� B9�  ெச��த�படாமலி�Eதா�, இE� ெதாைகைய 

வ�GQட� ேச��	 CGST ச�ட�ப'&J  54� பG ம�திய அரசா7க� வ& பா�கி� 

ெதாைகைய வmலி� �); (ப'&J 16) 

ஆ) தL�ைவய'� கீ= வ& பா�கி ெதாைகைய ெச��த�பட ேவDGய �ைற; 

(ப'&J 16) 



இ) வ'Dண�ப� ெபற�ப�ட ேததிய'� எEதவ'தமான  #ற நடவG�ைகQ� 

எ2�க�படவ'�ைல எ�$�, வ'Dண�பதார� அள;�த �Cைமயான, 

ெவள;�பைடயான வ&� ெபா$�5� ப#றிய தகவ�கB  தL�வாைண�  Cவா� 

ஏ#$� ெகாBள�ப�2 வ'�டா�, IGST ச�ட�தி� கீ= எEத�  #ற 

வழ� கள;லி�E	�வ'ல�  அள;�கலா�;(ப'&J 20) 

ஈ) IGST ச�ட�தி� கீ=, வழ7க�ப�ட தDடைனய'லி�E	 �Cைமயாகேவா 

அ�ல	 ப தியாகேவா வ'ல�  அள;�க �GQ�; (ப'&J 20) 

உ) ஏதாவ	 வழ� கB நி�ைவய'லி�Eதா�, வ'Dண�பதார&� ெசா�ைத 

பறி�த� ெசKவத#கான ஆைணைய ப'ற�ப'�க வழிQD2.  ம�திய 

அரசா7க�	�  ெச��த ேவDGய ெதாைகைய ெச��தி வ'�2, அத#கான 

அ�தா�சிைய தL�வாைண�  Cவ'ட� சம��ப'�தா�, பறி�த� ெசKவத#கான 

ஆைண ர�தாகி வ'2�; (ப'&J 17) 

ஊ) வ'Dண�பதார� தL�வாைண�  CJட� ஒ�	ைழ�க ம$�கிறா� எ�$ 

வழ�ைக IGST� நLதி வ'சாரைண அதிகா&�ேகா அ�ல	 �த�ைம 

ேம��ைறயX2 ஆைணய�தி#ேகா ம[D2� தி��ப' அ��ப�ப2�. இ�மாதி& 

வழ� கள;�, வ& ெச��	பவரா� தL�வாைண�  Cவ'� ��5 

சம��ப'�க�ப�ட அைன�	 ஆதார7கB ம#$� வ'வர7கைள அ�ல	 

தL�வாைண�  Cவ'�  வ'சாரைண �Gைவேயா ச�பEத�ப�ட அதிகா&�  

�C உ&ைம உBள	; (ப'&J 21) 

எ) ஏ#கனேவ �G�க�ப�2, அத#கான ஆைணையQ� ப'ற�ப'�த வழ�கி�,  

அ	 ெதாட�பான எEத நடவG�ைககைளQ� ம[D2� 	வ7க�GQ�. இதி� 

வ'Dண�பதார&� ஒ�5த��,. தL�ைவ வ'Dண�ப ேததிய'லி�E	 கண�கி�2,  

தL��5 வழ7க�ப�2 ஐE	 வ�ட� �Gயாத ேபா	தா� இEத வழ�ைக ம[D2� 

நட�த �GQ�. 

ேகBவ' 12. தL�வாைண�  Cவ'� தL��ைப ர�	 ெசKவத#கான காரண7கB 

எ�ன? 

பதி�. அ) ேமாசG ம#$� தவறான தகவ�கB அள;�தத� !ல� கிைட�த 

தL��5 எ�$ ப'ற  கDடறிய�ப�டா�, தL�வாைண�  Cவ'� தL��ைப ர�	 

ெசKய �GQ�. அத# � ப'ற  தL�ைவ ச�பEதமான இEத வழ�ைக, 

தL�வாைண�  Cவா� ெதாட�E	 ெசய�பட அ�மதி�ப�ட ப'�ன� ம[D2� 

5�	ய'� ெப$�. ேம�� தL�வாைண�  Cவ'டமி�E	 இ	 ெதாட�பான தகவ� 

ெபற�ப�ட ேததிய'லி�E	 இரD2 வ�ட7க9� Bளாக,  இ	 ச�பEத�ப�ட 



அச� அதிகா&யாேலா அ�ல	 ேம��ைறயX2 ஆைணய�தாேலா இEத வழ�  

�G�	 ைவ�க�பட ேவD2�.(ப'&J 16) 

ஆ) வ'Dண�பதார� ஏதாவ	 உDைமகைள !G மைற�ததாக ப'ற  

கDடறிEதாேலா அ�ல	 தவறான ஆதார7கைள தEதி�Eதாேலா அ�ல	 

தL��பாைணய'�  றி�ப'�2BளபG ப&E	ைர�க�ப�ட கால�தி# B ெதாைகைய 

க�ட தவறிய'�Eதாேலா தL��பாைணயா� வழ� கள;லி�E	� அ�ல	 

தDடைன� ெதாைகய'லி�E	� வ'ல�  அள;�த தL��ைப தி��ப� ெப#$ 

ெகாBள �GQ�. 

ேகBவ' 13. தL�வாைண�  Cைவ யாரா� பய�ப2�த �Gயா	? 

பதி�. ப'� றி�ப'ட�ப2� நப�கB தL�வாைண�  Cவ'� வசதிகைள பய�ப2�த 

�Gயா	. 

அ) இரD2 �ைறக9�  ேம� தL�ைவய'� வசதிகைள யாரா�� ெபற 

�Gயா	. 

ஆ) தL��பாைண� ெப#ற ஒ� நப� ேவ$ ஒ� வ'ஷய�தி#காக, தL�ைவ�காக 

வ'Dண�ப� ெசKய �Gயா	, ஒ� வழ�  ெதாட�பாக  #றவாள; எ�$ IGST 

ச�ட�தி� கீ= உ$திெசKய�ப�ட ஒ� நப� அ�ல	 வ'Dண�பதார� 

ஒ�	ைழ�5 தர ம$�பதாக� Zறி தL�வாைண�  C, வழ�ைக ம[D2� 

ச�பEத�ப�ட நLதி வசாரைண அதிகா&�  தி��ப' அ��பப2�. (ப'&J 23) 

ேகBவ' 14. தL�வாைண�  Cவ'� அதிகார7கB யாைவ? 

பதி� தL�வாைண�  Cவ'� அதிகார� ம#$� நைட�ைறகB  றி�	 IGST 

ச�ட�ப'&J 25, 26� ெகா2�க�ப�2Bள	.  சிவ'� நைட�ைற  றியX2 1908� 

கீ= சிவ'� நLதி ம�ற�தி#  கDடறித� ம#$� ேம#பா�ைவய'2த�, ஒ� 

நப&� வ�ைகைய உ$திப2�	த�, உ$திெமாழிய'� ம[	 அவைர 

ப&ேசாதி�த�,  கண�  5�தக7கB, ம#ற ஆவண7கைள க�டாயமாக 

சம��ப'�க ெசKத� ேபா�ற அதிகார7கB வழ7க�ப�2Bளன.  #றவ'ய� 

நைட�ைற  றியX2 1973� ப'&J 195� ேநா�க9�காக தL�வாைண�  C ஒ� 

சிவ'� நLதி ம�றமாகேவ க�த�ப2�.  அத� �� வ�� எEத 

நைட�ைறக9�, இEதிய தDடைன> ச�ட� 1860 (IPC) ப'&J 196� 

ேநா�க7க9�காகJ�, ப'&J 193, 228� கீ= நLதிம�ற நடவG�ைககளாகேவ 

க�த�ப2�.  தன�கான நைட�ைறகைள ஒC7 ப2�	� அதிகார� 

தL�வாைன�  CJ�  உD2. 



நடவG�ைககள;� ேபா	 ெகா2�க�ப2� தவறான ஆதார7க9� IPC 1860 

ச�ட�ப'&J 193� பG தDடைன� &ய	. தL�ைவ நடவG�ைக� ெபா$�ப'�  

இ�� � அதிகா&ைய தி�டமி�ேட அவமதி�ப	� அ�ல	 ெதாEதரJ 

ெசKவ	� IPC 1860 ச�ட�ப'&J 228� பG தDடைன� &ய	. ஒ� நப� தவறான 

ஆதார7கைள ெகா2�தாேலா அ�ல	 நடவG�ைககள;� ெதாEதரJ ெசKதாேலா 

IPC� வழ7க�ப2� அேத தDடைனைய தL�வாைண�  CJ� வழ7கலா�. 

பதிJகள;� ெவள;�பைடயாக ெத&Q� எEத தவ$கைளQ� ஆைண� ப'ற�ப'�த 

ேததிய'லி�E	 !�$ மாத�தி# B தி��த� ெசKQ� அதிகார�ைத IGST 

ச�ட� 24வ	 ப'&J தL�வாைணய�  Cவ'#  வழ7 கிற	,  இ�மாதி&யான 

தவ$கைள தL�வாைணய�  C 3யமாக கD2�ப'G�தாேலா அ�ல	 அைத 

ம�தார&டேமா, அ�ல	 IGST அதிகா&ய'டேமா ெத&வ'�கலா�. இ�மாதி& 

தவ$கைள� தி��	�ேபா	 வ& ெபா$�5 அதிக&�தாேலா, அ�ல	 உBள L�2 

வ& வரவ'� அளJ�  ைறEதாேலா, ஆைண� ப'ற�ப'�பத#  �� 

ம�தார��  கDG�பாக� ெத&வ'�க�பட ேவD2�. 

      

  



19191919.  ப&ேசாதைன, ேசாதைன, பறி�த� ம#$� ைக	.    

ேகBவ' 1  “ேசாதைன” எ�ற வா��ைதய'� அ��த� எ�ன? 

பதி�.  ச�ட அகராதிய'��, ம#$� ேவ$ ப�ேவ$ ச�ட� ப'ரகடன�தி��, 

“ேசாதைன” எ�றவா��ைத�  3லபமான ெமாழிய'� வ'ள�கமள;�க�ப�2Bள	.  

இட�, ப தி, நப�, சர� கB  �தலியன ஏேத�� மைற�க�ப�2Bளதா 

எ�பைத ெச�$, கவனமாக கDகாண'�	 கDடறிவத#  அ�ல	 ஒ� 

 #ற�தி#கான ஆவண7கைள ேத2� ேநா�க�தி� அர3 இயEதிர�தி� 

ெசய�பா2கேள “ேசாதைன” ஆ �.  ஒ� நப�, வDG அ�ல	 வ L2 

�தலியவ#ைற �ைறயான ம#$� ெபா��தமான ச�ட அதிகார�தினா� கீ= 

தா� ேசாதைன நட�த �GQ�. 

ேகBவ'2.  “ப&ேசாதைன” எ�ற வா��ைதய'� ெபா�B எ�ன? 

பதி�. MGL வ'திகள;� கீ= “ப&ேசாதைன” எ�ப	 5திய வ'தியா �.  இ	 

ேசாதைனைய வ'ட மிகJ� ெம�ைமயான வழியா � இ	,  வ& 

ெச��	பவ&� எEத ஒ� வ'யாபார இட�ைதQ� ம#$� சர� கைள 

ேபா� வர�	 ெதாழிைல ெசKQ� ஒ� நப&� இட�ைதேயா, அ�ல	  ஒ� 

உ&ைமயாளராK அ�ல	 நட�	னராK இ��கி�ற ஒ� கிட7 � B அ�ல	 

பDடகசாைலய'�� Bேளா Iைழவத#கான அதிகார�ைத அதிகா&க9�  

வழ7 கிற	. 

ேகBவ' 3. “ப&ேசாதைன” ேம#ெகாB9� ஆைணைய ப'ற�ப'� � அதிகார� 

யா�� , எEத சEத��ப�தி� உBள	? 

பதி�.  MGL ப'&J 60� பG, இைண ஆைணய� அ�ல	 அவ�� � ேம� 

அதிகா&யா� எC�	� g�வமாக ெகா2� � ஆைணய'�பG, CGST/SGST 

அதிகா&யா� ப&ேசாதைன ேம#ெகாBள �GQ�.  ப'�வ�� ஏதாவ	 ஒ� 

காரண7கள;�  அEத நப� ச�பEத�ப�G��பதாக இைண ஆைணய� அ�ல	 

அவ�� � ேம� அதிகா&கB ந�5வத#கான காரண� எ�$ க�தினா� 

ம�2ேம இ�மாதி& ஆைணைய ப'ற�ப'�க �GQ�: 

அ)  வழ7க� ச�பEத�ப�ட ப&வ��தைனகைள மைற�த�; 

ஆ) சர� கB ைகய'��ைப மைற�த� 

இ) உBள L�2 வ& வரைவ அதிகமாக ேகா&ய'�Eதா�. 

உ) வ&ைய தவ'��க CGST/SGST ச�ட�ைத ம[$த� 



ஊ) ேபா� வர�	 நட�	பவ� அ�ல	 கிட7  உ&ைமயாள� வ& ஏK�5 ெசK	 

ைவ�தி�Eத சர� கB அ�ல	 வ& ஏK�5 ெசKவத#காக ைவ�தி�Eத 

கண� கB அ�ல	 சர� கB. 

ேகBவ' 4. இEத ச�ட�தி� கீ= எEத ெசா�ைதேயா / வளாக�ைதேயா 

ப&ேசாதைன ெசKய அத# &ய அதிகா&�  அதிகார� வழ7க �GQமா? 

பதி� . �Gயா	.  ப'�வ�� ஏதாவ	 ஒ�றி#காக ம�2ேம CGST/SGST 

அதிகா&�  ப&ேசாதைன ெசKQ� அதிகார� வழ7க�ப2�: 

அ) வ& ெச��	� ஒ� நப&� எEத ஒ� வ'யாபார இட� 

ஆ) ஒ� நப� பதிJ ெசKய�ப�ட வ�மான வ& ெச��தபவராய'�Eதா��, 

இ�லாவ'�டா��, அEத நப� சர� கைள ேபா� வர�	 ெசKQ� ெதாழிைல> 

ெசKQ� இட�. 

இ) கிட7  அ�ல	 பDடகசாைலய'� உ&ைமயாள� அ�ல	 நட�	ன� 

வ'யாபார� ெசKQ� இட�. 

ேகBவ' 5.  MGL வ'திகள;� கீ= ேசாதைனய'டேவா பறி�த� ெசKயேவா 

ஆைணய'2� அதிகார� யா�� Bள	? 

பதி�., ேசாதைனேய ேம#ெகாBளJ�,  சர� கB, ஆவண7கB, 5�தக7கB 

அ�ல	 சர� கைள பறி�த� ெசKQ� அதிகார�ைத ஒ� அதிகா&�  

எC�	g�வமாக வழ7 � அதிகார� இைண ஆைணய� நிைலய'�Bள அதிகா& 

அ�ல	 அத# � ேம� அதிகா&�  தா� உBள	. பறி�த� ெசKய�பட 

ேவDGய சர� கB அ�ல	 அEத நடவG�ைககB ச�பEத�ப�ட ஏேத�� 

ஆவண7கB அ�ல	 5�தக7கB அ�ல	 ம#றைவகைள ஏதாவ	 இட�தி� 

மைற�	 ைவ�தி��த� ேபா�ற ந�5வத#கான காரண�  எ�$ க�தினா� 

ம�2ேம இைண ஆைணய�  இ�மாதி& ஆைணைய ப'ற�ப'�க �GQ�: 

ேகBவ' 6. “ந�5வத#கான காரண�” எ�றா� எ�ன? 

பதி�. ந�5வத#கான காரண� எ�ப	 உDைம ப#றி அறிEதி��த� ேவD2�. 

ஒ� ந2நிைலயாள�� , உDைமகைள� ப#றி அதிகளJ ேநரGயாக 

அறிEதிராவ'�டா��, அEத உDைமகைள ெத&E	 ெகாD2, அத#கான 

நியாயமான �GைவQ� எ2�க ேவD2�.  IPC 1860 ச�ட�ப'&J 26� பG, “ஒ� 

நப��  ஒ� வ'ஷய�தி�  ‘ந�5வத#கான காரண�’ எ�ப	, அவ� ந�5வத#  

ேபா	மான காரண� இ��கலா�, இ�லாம�� இ��கலா�.”  IDணறிJ 

சா�Eத ம#$� மதி�பX2 அG�பைடய'� ஒ� உ$தியான 5றநிைலைய சிEதி� � 



‘ந�5வத#கான காரண�’, உB9ண�J சா�Eத க��தி� நிைலபா�Gலி�E	 

�#றி�� மா$ப�ட	. ச�பEத�ப�ட ஆவண7கB ம#$� m=நிைலகள;� 

அG�பைடய'� ஒ� நப� ேந�ைமயாகJ�, நியாயமாகJ� இ��க ேவD2�. 

ேகBவ' 7.  ப&ேசாதைன அ�ல	 ேசாதைன ம#$� பறி�த��கான 

ஆைணைய ப'ற�ப'�பத#  �� ‘ந�5வத#கான காரண�’ ப#றி அத# &ய 

அதிகா&  எC�	g�வமாக பதிJ ெசKய ேவDGய	 க�டாயமா? 

பதி�. அதிகார�ைத வழ7 வத#  �� இEத மாதி& ந�ப'�ைகைய ெத&வ'�க 

ேவDGய அவசிய� அEத அதிகா&�  இ�ைலெய�றா��, அவ� எEத 

ந�ப'�ைகய'� இைத வழ7கினா� எ�பத#கான ஆவண�ைத ெவள;�ப2�த 

ேவD2�. ஒ^ெவா� வழ�கி�� ந�5வத#கான காரண�ைத பதிJ 

ெசKவெத�ப	 இயலாதகாரண�.  இ��ப'��, ேசாதைன ஆைண 

ப'ற�ப'�பத#  ��ேபா அ�ல	 ேசாதைன ெசKவத#  ��ேபா,  ஆவண7கB 

தகவ�கைள �தலியவ#ைற பதிJ ெசKவ	 மிகJ� உகEத ெசயலா �.. 

ேகBவ' 8.  ேசாதைன ஆைண எ�றா� எ�ன? அத� உBளட�க� யாைவ? 

பதி�.  சாதாரணமாக, எC�தாைண ெப#ற அதிகா&யா� ேசாதைன 

நட�த�ப2வ	தா� ேசாதைன ஆைண எ�பதா �.  இைண ஆைணய� அ�ல	 

அத# � ேம� அதிகா&யா� ம�2ேம ேசாதைன ஆைண ப'ற�ப'� � ஒ�5த� 

அள;� � அதிகா&களாவ�. ந�5�பGயான காரண� இ��பதாேலேய ேசாதைன 

நட�த�ப2கிற	 எ�பைத ேசாதைன ஆைண  றி�ப'ட ேவD2�. ேசாதைன 

ஆைண ப'�வ�� வ'வர7கB அட7 �: 

அ) ச�ட�ைத ம[$த�; 

ஆ) ேசாதைன ெசKய�பட ேவDGய வளாக�; 

இ) ேசாதைன ெசKபவ&� ெபய� ம#$� பதவ'; 

ஈ) ஆைண� ப'ற�ப'� � அதிகா&ய'� வ�ட ��திைரQட�, அவர	 �C� 

ெபய� ம#$� பதவ' ; 

உ) ஆைண� ப'ற�ப'� � நாB ம#$� இட�, 

ஊ) ேசாதைன ஆைணய'� வ&ைச எD, 

எ) ெச��பGயா � கால�ப தி அதாவ	 ஒ� நாB அ�ல	 இரD2 நா�கB, 

இ�ன ப'ற 



ேகBவ' 9. MGL வ'திகள;�பG சர� கB பறி�த� ெசKய�ப2வத#கான 

m=நிைல எ�ேபா	 ஏ#ப2கிற	? 

பதி�.  மாதி& GST ச�ட�தி�, ப'&J 70ய'�பG ப'�  றி�ப'ட�ப2� ஏதாவ	 

ஒ�றி� அEத நப� ஈ2ப2� ேபா	, சர� கB பறி�த� ெசKய�ப2� நிைல 

ஏ#ப2கிற	: 

அ) ச�ட வ'திக9�  வ'ேராதமாக வ'நிேயாகி�க�ப2� அ�ல	 வ& ஏK�5 

ெசKத எEத சர� கB 

ஆ) ச�ட�பG வ& ெச��த ேவDGய சர� கைள. கண�கி� கா�டாம� 

இ��த� 

இ) ச�ட�பG வ& ெச��த ேவDGய சர� கைள, பதிJ ெசKய�படாமேல 

வ'நிேயாகி�ப	 

ஈ) CGST/SGST� எEத ஒ� வ'திையQ� ம[$வ	� அ�ல	 ஏ#ப2�த�ப�ட 

ச�ட�ைத �ரணாக ெத&Eேத வ& ஏK�5 ெசKவ	� 

ேகBவ' 10 �ைறயான ேசாதைனய'� ேபா	. ஒ� அதிகா& ைகயாள ேவDGய 

அதிகார� எ�ன? 

ேசாதைனய'� ஈ2ப�G�� � அதிகா&�  சர� கைள ேசாதைனய'டேவா 

அ�ல	 பறி�த� ெசKயேவா (பறி�த� ெசKய�பட ேவDGயைவயாக 

இ�Eதா�) அதிகார� உBள	.  ேம��, ஆவண7கB, 5�தக7கB, அ�ல	 

சர� கB (MGL� நடவG�ைகக9�  ச�பEத�ப�ட) ேபா�றவ#ைற 

வளாக�திலி�E	 பறி�த� ெசKயலா�. வளாக�தி�B Iைழய ேசாதைனய'ட 

வ�� அதிகா&�  அ�மதி ம$�க�ப�டா�, அவ� கதைவ உைட�	 திறE	 

ெகாD2 வளாக�தி# B ெச�ல அதிகார� உD2.  அேதேபா�, 

ேசாதைனய'�ேபா	, சEேதகி� � பGயாக, சர� கB, கண� B, பதிேவ2கB, 

அ�ல	 ஆவண7கைள வளாக�தி�Bள அலமா&கB அ�ல	 ெப�Gகள;� 

மைற�	 ைவ�தி��பதாக ெத&Eதா�, அைவகைள திற�க 

அ�மதி�காவ'�டா��, அவ#ைற உைட�	 திறE	 பா�� � அதிகார� 

அவ��  உBள	. உBேள Iைழவத#  அ�மதி ம$�க�ப�டா�, அEத 

வளாக�ைத சீ� ைவ�கJ� அவ��  அதிகார� இ��கிற	. 

 

 

 



ேகBவ' 11.  ேசாதைன நட�	வத#கான வ'தி�ைறகB எ�ன? 

MGL ச�ட�ப'&J 60(8)� ப&EE	ைரய'�, ேசாதைனகB  #றவ'ய� நைட�ைற 

 றியX2 1973 வ'திக9�ேக#ப நட�த�பட ேவD2�.   #றவ'ய� நைட�ைறகB 

 றியX2 100வ	 ப'&வ'� ேசாதைனக9�கான வ'தி�ைறகB வ'ள�க�ப2கி�றன. 

ேகBவ' 12. ேசாதைன நடவG�ைககள;� ேபா	, கைடப'G�க ேவDGய 

அG�பைட ேதைவகB எ�ன? 

பதி�. ேசாதைனய'� ேபா	 ப'�  றி�ப'ட�ப2� ெகாBைககB கைடப'G�க�பட 

ேவD2�: 

• உ&ய அதிகா&ய'டமி�E	 ேசாதைன ஆைண ெபறாம� எEத 

வளாக�தி�� ேசாதைன நட�த �Gயா	. 

• வ L2க9�  ேசாதைனய'ட> ெச���  CJட� ஒ� ெபD அதிகா&Q� 

ெச�ல ேவD2�. 

• ேசாதைன நட�த வ�� அதிகா&, ேசாதைன நட�	வத#  �� அEத 

வளாக�தி� ெபா$�பாள&ட� த��ைடய அைடயாள அ�ைடைய 

காDப'�க ேவD2�. 

• ேசாதைன நட�த ஆர�ப'�பத#  �� ேசாதைன ஆைணைய 

ப'ற�ப'�க�ப�G��க ேவD2�, ேம��, அEத ஆைணைய வளாக�தி� 

ெபா$�பாள;&ட� காDப'�க ேவD2�.  அEத ஆைணைய அவ� 

பா��தத#கான அ�தா�சி ைகெயC�ைத ஆைணய'� ந2ேவ ெபற 

ேவD2�. ேம�� இரD2 ெபா	 சா�சிகள;ட� ஆைணய'� ந2ேவ 

ைகெயா�ப7கைல ெபற ேவD2�. 

• சா�ப#ற  இரD2 உBb� சா�சிகள;� ��ன;ைலய'� தா� இEத 

ேசாதைன நைடெபற ேவD2�.  உBb�வாசிகB சா�சிகளாக இ��க 

வ'��பவ'�ைல எ�றா�, ெவள;�&�Bள எவைரேய�� ேசாதைனய'� 

சா�சிகளாக அைழ�கலா�. சா�சிக9�  ேசாதைனய'� சாரா�ச�ைத 

வ'ள�க ேவD2�. 

• ேசாதைன நடவG�ைககைள ஆர�ப'�பத#  ��,  ேசாதைன ெசKQ� 

அதிகா&கள;�  C ம#$� அவரக9ட� ெச�ற சா�சிக9�, ேசாதைன 

ெசKய�பட ேவDGய வளாக�தி� ெபா$�பாள&ட� த7கைள> ேசாதைன 

ெசKய> ெசா�ல ேவD2�.  ேசாதைன ெசKQ� அதிகா&கள;�  C 

ம#$� அவரக9ட� ெச�ற சா�சிகள;� ேசாதைன �GEதப'�, ம[D2� 

த7கைள தா7கேள ேசாதைன� Bளா�கி� ெகாBள ேவD2�. 

• ேசாதைனய'� நடவG�ைககள;� ப]சநாமா மகஜைர ேசாதைன ெசKQ� 

இட�திேலேய தயா&�க ேவDGய	 அவசிய�.  காவலி� ைவ�க�ப�ட / 



பறி�த� ெசKய�ப�ட சர� கB, ஆவண7கB ப#றிய ப�Gய� 

தயா&�க�ப�2, ப]சநாமா / மகஜ�ட� இைண�க�பட ேவD2�.   

ப]சநாமா / மகஜ� ம#$� காவலி� ைவ�க��ட / பறி�த� 

ெசKய�ப�ட சர� கB, ஆவண7கB ப#றிய ப�Gயலி�, ேசாதைன 

ெசKய� ேபாதி�Eத சா�சிகள;ட��, வளாக�தி� ெபா$�பாள� / 

உ&ைமயாள&ட�� ைகெயC�	� ெப#$� ெகாBள ேவD2�.  ேம��, 

ேசாதைன ெசKQ� அதிகார� ெப#$,  ேசாதைன ெசKத அதிகா&க9� 

ைகெயC�திட ேவD2�. 

• ேசாதைன �GEதப'�,  அச� ேசாதைன ஆைணQட�, ேசாதைன 

ெதாட�பான தகவலறி�ைகையQ� இைண�	, ஆைண� ப'ற�ப'�த 

அதிகா&ய'ட� ம[D2� அைத ஒ�பைட�க ேவD2�.  ேசாதைனய'� 

ஈ2ப�ட அதிகா&கள;� ெபய�கைள ேசாதைன ப'� ப�க�தி� எCதபட 

ேவD2�. 

• ஆைண ப'ற�ப'� � அதிகா& ேசாதைன ஆைண ப'ற�ப'�தைத பதிJ  

ெசKத பதிேவ�2.  ம#$� தி��ப ெப#றைத, ம#$� உபேயாகி�த 

ேசாதைன ஆைண ேபானறவ#ைற பராம&�க ேவD2�. 

• இைண�5ட� ZGய ப]சநாமா / மகஜ&� நகைல ேசாதைன நட�த�ப�ட 

வளாக�தி� ெபா$�பாள&ட�� உ&ைமயாள&ட�� ெகா2�க�பட 

ேவD2�.  நக� கிைட�தத#கான அ�தா�சிையQ� அவ�கள;டமி�E	 

ெப#$� ெகாBள ேவD2�. 

ேகBவ' 13.  ேவ$ ஏதாவ	 m=நிைலய'� வ'யாபார வளாக�தி# B 

CGST/SGST அதிகா&கB Iைழய �GQமா? 

பதி�.  �GQ�.  MGL 64வ	 ப'&வ'� அG�பைடய'� Iைழவத#   

அதிகார� உD2.  தண'�ைக, IDணாKJ, ச&பா��த� ம#$� 

ப&ேசாதி�த� எ�$ வ�வாைய பா	கா� � அ�கைறய'�, அத� 

அவசிய�தி� ெபா��2, எEத வண'க வளாக�தி# B9�, எEத ேசாதைன 

ஆைணQமி�லாம� Iைழவத#  ச�ட�தி� இடமி��பதா�, CGST/SGST� 

தண'�ைக� ப'&J அ�ல	 C&AG  அ�ல	 ெசலJ கண�காள� அ�ல	 

ப�டய� கண�காள� எ�$ யாேர�� ஒ�வைர CGST/SGST ச�டப'&J 50� 

பG நியமி�கலா�. இ��ப'��, எC�	�g�வமாக ஆைணைய CGST/SGST� 

உய� அதிகார பதிவ'ய'லி�� � Z2த� இைண ஆைணயரா� வழ7க�பட 

ேவD2�. வ& ெச��	பவ� பதிJ ெசKயாம� நட�	�,  �த�ைம 

அ�ல	 Z2த� வண'க வளாக�தி# B Iைழவத# �, அத� கண� � 

5�தக7கB, ஆவண7கB, கண'ண'கB, ம#$� பலவ#ைற தண'�ைககாகJ�, 



அவ�ைடய கண� கைள ச&பா��பத#கான வசதி இEத வ'திகள;� 

அள;�க�ப2கி�ற	. 

ேகBவ' 14. ச�டவ'ேராதமான ேசாதைன எ�$ எ�ேபா	 க�த�ப2�?  ச�ட 

வ'ேராதமாக நட�த�ப2� ேசாதைனய'� ேபா	 ைக�ப#றப�ட ஆவண7கB 

ச�ட நடவG�ைககள;� ஏ#$� ெகாBள �GQமா? 

�ைறயான ேசாதைன ஆைண இ�லாம� ெசKய�ப2� ேசாதைன (அதாவ	 

அதிகாரம#றவரா� ப'ற�ப'�க�ப�ட ஆைண அ�ல	 ஆைண ெபறாம�) ச�ட 

அதிகாரம#ற ச�ட வ'ேராதமான ேசாதைனயா �. இ��ப'��. இEத 

காரண7க9�காக  #றசா�ட�ப�டவ� லாப� அைடய �Gயா	.  ச�ட 

வ'ேராதமான ேசாதனய'� ேபா	 ைக�ப#ற�ப�ட ஆவண7கB ம#$� 

பறி�த� ேபா�றைவ வ'சாரணய'��, வழ�  நடவG�ைககள;�� ஏ#ற� 

ெகாBள�ப2�. 

ேகBவ' 15.  ‘பறி�த�’ எ�ற வா��ைதய'� ெபா�B எ�ன? 

பதி�.  ‘பறி�த�’ எ�ற வா��ைத�  மாதி& GST ச�ட�தி�  றி�ப'�ட 

வ'ள�க� இ�ைல. ெல�ஸிக� அகராதிய'�, ‘பறி�த�’ எ�றா� ஒ� 

அதிகா& ச�ட நடவG�ைககள;� பG ெசா�	 உ&ைமைய பறி� � 

ெசயலா �.  இைத சாதாரணமாக  றி�ப'2�ேபா	, உ&ைமயாள&� 

வ'��ப�தி#ெகதிராக, க�டாயமாக உ&ைமைய பறி�பதா � அ�ல	 

யா��  உ&ைம உBள	 அ�ல	 யா� உ&ைமய'லி�E	 வ'லக ம$�பவ� 

யா� 

ேகBவ' 16.  சர� கB ம#$� அத� வாகன�ைதQ� த2�	 நி$�	� 

அதிகார� MGL�  இ��கிறதா? 

பதி�.  ஆமா�. MGL69 வ	 ப'&வ'� கீ=, ஒ� அதிகா&�  சர� கைளQ� 

அைத கட�தி> ெச��� வாகன7கைளQ� (�ர� ம#$� இதர வDGகB) 

த2�	 நி$�த �GQ�. MGL� ேபா� வர�	 வ'திக9�ெகதிராக கட�	� 

அ�ல	 ப	�க�ப2� சர� கள;� ம[	 இ�மாதி& நடவG�ைக எ2�க�ப2�. 

கண�கி� கா�டாம� ப	�க�ப�ட அ�ல	 ேசமி�	 ைவ�க�ப�ட 

சர� கைளQ� த2�க �GQ�. உ&ய வ&ைய ெச��திய ப'ற  அ�ல	 

அEத பண�தி#  இைணயான பா	கா�5 ப�திர�ைத இைண�த� ப'�5 தா� 

சர� கைளQ�, வாகன7கைளQ�  வ'2வ'�க�ப2�. 

 



ேகBவ' 17. ‘பறி�த�’ ம#$� ‘த2�த� நி$�த�’ இைவ இரDG# � 

இைடேய உBள ச�ட¦தியான ேவ$பா2கB எ�ன? 

ஒ� ச�ட ஆைண / ேநா�pM !ல� ஒ�  றி�ப'�ட காலக�ட� வைர 

ஒ�வ� ெசா�தி� உ&ைமைய ம$�ப	 அ�ல	 ெசா�	 பைட�தவன;� 

உ&ைமைய ம$�ப	 தா� ‘த2�த� நி$�த�’ ஆ �.  ‘பறி�த�’ எ�ப	 

	ைற ெசா�	 உைடைமகைள ைக�ப#$வ	 ஆ �.  சர� கைள பறி�த� 

ெசKய�பட ேவDGய	 க�டாய� எ�$ சEேதகி� � ேபா	 ‘த2�த� 

நி$�த�’ ஆைண ப'ற�ப'�க�ப2�. வ'சாரைண / 5லனாKவ'� !ல� 

ந�5வத#கான காரண� எ�ட�ப2� ேபா	தா� ‘பறி�த�’ ஆைண� 

ப'ற�ப'�க�ப2�. 

ேகBவ' 18  ேசாதைன ம#$� பறி�த��  எ�ன வ'தமான பா	கா�5 

MGL� வழ7க�ப2கிற	? 

பதி�. மாதி& CGST/SGST ச�ட�ப'&J 60� ேசாதைன அ�ல	 பறி�த��கான 

அதிகார�தி#  சில பா	கா�5கைள வழ7கிQBள	.  அைவகB ப'�வ�மா$: 

அ) பறி�த� ெசKய�ப�ட சர� கைளேயா அ�ல	 ஆவண7கைளேயா  

வ'சாரைண�  ேதைவயான கால�ைத தாDG ைவ�தி��க �Gயா	 

ஆ) எEத நப&டமி�ந	  ஆவண7கB பறி�த� ெசKய�ப�டேதா, அEத நப� 

ஆவண7கைள ேபா�ேடா ப'ரதி எ2�	� ெகாBளலா�. 

இ)  பறி�த� ெசKய�ப�ட சர� க9�   60 நா�க9� B ேநா�pM 

அ��ப�படவ'�ைலெய�றா�, பறி�த� சர� கைள அத� 

உைடைமயாள&ட� தி��ப'�ெகா2�க ேவD2�. 60 நா�கB எ�ற 

காலவைரயைறைய அத� நியாய அG�பைடய'� ேம�� அதிகளவான 6 

மாத�தி#  நL�G�5 ெசKயலா�. 

ஈ) பறி�த� ெசKய�ப�ட சர�கி��ைப பறி�த� ெசKQ� அதிகா& 

தயா&�பா�. 

உ) பறி�த� ெசKய�ப�ட சர� கள;�  றி�ப'�ட சில� ெபா��கைள 

(அC � ெபா��கB, அபாயமான ெபா��கB ேபா�றைவ) மாதி& GST 

வ'திகள;� கீ= உடேன� தி��ப'� தர ேவD2�. 

ஊ)  #றவ'ய� நைட�ைற  றியX2 1973 வ'திய'� ேசாதைன ம#$� 

பறி�தல ச�பEத�ப�டைவகB ெபா�E	�.  என;��,  #றவ'ய� 

நைட�ைற  றியX2 ப'&J 165� 	ைண� ப'&J 5வ	 வ'திய'� இ�� �,  



இ	 ெதாட�பான மிக ��கியமான மா#ற� எ�னெவ�றா�, ேசாதைனய'� 

ேபா	 பதிJ ெசKய�ப�டைவகள;� ப'ரதிகைள  #ற�  றி�	 அறிE	 

ெகாB9� அதிகார� பைட�த அ�கி�Bள நLதிபதி�  அ��5வத#  

பதிலாக, �த�ைம ஆைணய��ேகா / CGST ஆைணய��ேகா / SGST 

ஆைணய��ேகா அ��ப' ைவ�க�பட ேவD2�. 

ேகBவ' 19.  வ& ெச��த�ZGய சர� கைள எ2�	� ெகாD2> 

ெச���ேபா	, ப'ர�ேயகமான ஆவண7கB ஏேத�� ெகாD2 ெச�ல 

ேவD2மா? 

பதி�. MGL ச�ட�ப'&J 61�கீ= ேபா� வர�	 வாகன�தி� ெபா$�பாள� 

ஐ�பதாய'ர� oபாK�  ேம� மதி�5Bள சர� கைள எ2�	� ெகாD2 

ெச���ேபா	 அத#கான ப&E	ைர�க�ப�ட ஆவண7கைள ைவ�தி��க 

ேவD2�. 

ேகBவ' 20.  ‘ைக	’ எ�பத� ெபா�B எ�ன? 

பதி� . மாதி& GST ச�ட�தி� இத#கான வ'ள�க� இ�ைல.  இ��ப'��, “ 

ச�ட�தி� க�டைள அ�ல	 அதிகார�தி� கீ= ஒ� நபைர காவலி� 

ைவ�கலா�”  எ�$ ச�ட� வ'ள�க� அள;�கிற	.  இைத ேவ$ வ'தமாக 

Z$�ேபா	, ஒ� நப� ைக	 ெசKய�ப�2 அைழ�	> ெச�ல�ப2�ேபா	,  

அEத நப�ைடய 3தEதிரமாக�ப�ட	 அதிகார�தினாேலா அ�ல	  ச�ட 

g�வமான ஆைணய'னா� க�2�ப2�த�ப2கிற	. 

ேகBவ' 21. MGL� கீ= எEத நபைரQ� ைக	 ெசKவத# , உ&ய அதிகா&�  

எ�ேபா	 அதிகார� வழ7க�ப2கி�ற	? 

பதி�.  CGST / SGST� ச�ட� ப'&J73(1)(i), ப'&J73(1)(ii)  ம#$� ப'&J 73(2)கீ= 

ஒ� நப� தDடைன ெப$� அளவ'#   #ற� ெசKதி��கிறா�  எ�பதி� 

ந�5வத#கான காரண� இ��பதாக CGST/SGST ஆைணய� க�தினா�,  அEத 

ைக	 ெசKவத#கான அதிகார�ைத CGST/SGST அதிகா&�  வழ7க �GQ�.  

ஒ� நப� ஐ�ப	 ல�ச�தி#  ேம� வ& ஏK�5 ெசKதி�Eதாேலா அ�ல	 

மாதி& CGST/SGST ச�ட� ப'&J 73� கீ=,  #ற�திற�காக ��ேப தDடைன 

ெப#றி�Eதாேலா ைக	 ெசKயலா� எ�$ ெபா�B ெகாBவ	 அவசிய�. 

ேகBவ' 22.  MGL� கீ= ைக	 ெசKய�ப�ட ஒ�வ��  எ�ன வ'தமான 

பா	கா�5கB வழ7க�ப�G��கி�றன? 

பதி�.  MGL� கீ= ைக	 ெசKய�ப�ட ஒ�வ��  சில பா	கா�5கைள ப'&J 

62� கீ= வழ7க�ப�G��கி�றன.  அைவ 



அ) ஒ� நப� அறிJசா�Eத  #ற�தி#காக ைக	 ெசKய�ப�டா�.  

ைக	�கான அG�பைட காரண�ைத அEத நப��  எC�	�g�வமாக 

ெத&வ'�க ேவD2�. ேம��, ைக	 ெசKய�ப�டவைர  24 மண' 

ேநர�தி# B நLதபதிய'ட� ஆஜ�ப2�த ேவD2�. 

ஆ) ஒ� நப� அறிJ சா�ப#ற  #ற�தி#காக ைக	 ெசKய�ப�2,  ம#$� 

ஜாம[� ெபற� ZGய  #றமாய'�Eதா�,  CGST/SGST� 	ைண ஆைணயேரா / 

உதவ' ஆைணயேரா அEத நபைர ஜாம[ன;� வ'2வ'�கலா� ேம��, அEத 

நபைர ஒ� காவ� நிைலய அதிக ஒ�பைட�பத� !ல�,  #றவ'ய� 

நைட�ைற  றியX2 1973� ப'&J 436 கீ= உBள அைன�	 வ'திக9� � 

அவ� க�2�ப�டவ�. 

இ)  #றவ'ய� நைட�ைற  றியX2 1973� ைக	 ச�பEதமாக 

ெசா�ல�ப�டைவக9�ேக#ப அைன�	 ைக	க9� இ��க ேவD2�. 

ேகBவ' 23.  ைக	 ெசKQ� ேபா	 எ�ன ��ென>ச&�ைக நடவG�ைககB 

எ2�க�பட ேவD2�. 

பதி�. ைக	 ம#$� அத�ப'ற  எ2�க�ப2� நடவG�ைககB அைன�	� 

 #றவ'ய� நைட�ைற�  றியX2  வழி�ைறகB, 1973 (2 of 1974)� உBள 

வ'திகைள கைடப'G�க ேவD2�.  எனேவ, CGST/SGST� அைன�	 கள 

அதிகா&க9� �,  #றவ'ய� நைட�ைற�  றியX2  வழி�ைறகB, 1973 

வ'திகைள�	� அ�	�பGயாக இ��க ேவDGய	 அவசிய�. Cr.P.C.,1973 

ப'&J 57� ெத&E	 ெகாBள ேவDGய ஒ� ��கியமான வ'தி 

எ�னெவ�றா�,  ப'G ஆைணய'�றி ைக	 ெசKய�ப2� நப� காரணமி�றி  

ெந2 ேநர�தி#  காவலி� ைவ�க�Gயா	. அEத நபைர காவலி� ைவ�க 

ஒ� நியாயமான காரண� இEத வழ�கி� இ��கி�ற m=நிைலய'��, 24 

மண' ேநர�ைத கட�க� Zடா	 (ஒ� இட�திலி�E	 மாஜிM�ேர� 

நLதிம�ற�தி#  அைழ�	> ெச�ல�ப2� பயண ேநர� நL7கலாக). அEத 

இைட�ப�ட ேநர�தி�, ப'G ஆைணய'�றி ைக	 ெசKய�ப2� நப�, Cr.P.C.,1973 

ப'&J 57�,  இEத வழ�கி� ச�டவர�ப'# �ப�ட நLதிபதிய'� ��5 

ஆஜ�ப2�த�பட ேவD2�. 

D.K.பா3J� �, ேம#  வ7க மாநில�தி# � இைடேய நைடெப#ற வழ�கி� 

1977 (1) SCC 416� வழ7க�ப�ட ஒ� ைம� க�லான தL��ப'�, 

ம&யாைத� &ய உ>சநLதிம�ற�, ைக	 ெசKQ� ேபா	  றி�ப'�ட 

வழி�ைறகB ப'�ப#ற�பட ேவD2� எ�பைத பதிய ைவ�	Bள	.  இ	 

காவ� 	ைற ச�பEத�ப�டைவயாக இ�Eதா��, ைக	 ெசKQ� அதிகார� 

இ�� � அைன�	 	ைறக9� இைத ப'�ப#ற ேவDGய	 அவசிய�. 



அ) ைக	 நடவG�ைககைள ேம#�ெகாB9� காவ�	ைறய'ன� ம#$� 

அவைர வ'சா&�பவ�கள;ட�� மிகJ� 	�லியமான ெவள;�பைடயான  

ம#$� ெதள;வான அைடயாள7க9ட�,  ெபய� ம#$� பதவ'ைய தா7கிய 

அைடயாள அ�ைடையQ� ைவ�தி��க ேவD2�.  ைகதி 

ெசKய�ப�டவைர வ'சா&� � ேபா	 அைன�	 காவ� 	ைறய'ன&� 

வ'வர7க9� ஒ� பதிேவ�G� பதிய ேவD2�. 

ஆ) ைக	 நடவG�ைககைள ேம#�ெகாB9� காவ�	ைற அதிகா&,  ைக	 

ெசKQ� ேபா	 ஒ�  றி�பாைணைய தயா&�க ேவD2�.  அEத 

 றி�பாைணய'� ைக	 ெசKய�ப�டவ&�  2�ப�தி� உBள ஒ�வ&டேமா 

அ�ல	 அEத� ப திய'�Bள ம&யாைத� &ய நப� ஒ�வ&டேமா ைக	 

ெசKQ� ேபா	� ெப#ற சா�சி ைகெயC�திட ேவD2�.  அதி� ைக	 

ெசKய�ப�டவ�� ேநர�, ேததி இவ#$ட� ேச��	 ைகெயC�திட 

ேவD2�. 

இ) ைக	 ெசKQ� ேபா	 சா�சி ைகெயC�தி�டவ�கB, ைக	 

ெசKய�ப�டவ��  நDபராகேவா அ�ல	 உறவ'னராகேவா 

இ�லாதி�� � ப�ச�தி�, அEத நப� ைக	 ெசKய�ப�2 அ�ல	 காவலி� 

ைவ�க�ப�ட� ப'�, எEத காவ� நிைலய� அ�ல	 வ'சாரைண� Zட� 

அ�ல	 ேவ$ ஏதாவ	 சிைற� Zட�தி� ைவ�க�ப�G��கிறா� எ�ற 

வ'வர�ைத ைக	 ெசKய�ப�டவ&� நDப� அ�ல	 உறவ'ன� அ�ல	 

அவ��  ெத&Eத ேவ$ நப� அ�ல	 அவ�ைடய நலன;� அ�கைறQBள 

நப� ேபா�ற யாராவ	 ஒ�வ&ட� உடேன ெத&வ'�பத#  ைக	 

ெசKய�ப�டவ��  உ&ைமQBள	. 

ஈ) ைக	 ெசKய�ப�ட ேநர�, இட� ம#$� சிைற ைவ�க�ப�ட இட� 

ேபா�ற வ'வர7கைள காவ�	ைற, நகர� அ�ல	 மாவ�ட�தி#  ெவள;ேய 

வசி� � ைக	 ெசKய�ப�டவ&� நDப&டேமா அ�ல	 உறவ'ன&டேமா, 

அEத மாவ�ட�திலி�� � ச�ட உதவ' ைமய�தி� !லேமா அ�ல	 

அEத� ப தி காவ� நிைலய�தி� !லேமா ைக	 ெசKய�ப�ட 8 – 12 மண' 

ேநர�தி# B ெத&வ'�க ேவD2�. 

உ) ைக	 ெசKய�ப�ட வ'வர�ைத நா�� றி�ேப�G� பதிJ ெசKய 

ேவD2�. ைகைத� ப#றி தகவ� ெத&வ'�க�ப�ட இவர	 நணப&� 

ெபயைரQ�  றி�ப'ட ேவD2�.  ேம��,  ைக	 ெசKய�ப�டவைர 

காவலி� ைவ�தி�� � காவ� 	ைற அதிகா&கள;� ெபய�கB ம#$� 

வ'வர7கைளQ� ெவள;ய'டேவண2�. 



ஊ) ைக	 ெசKய�ப�டவ� த�ைன எ7ேக ைவ�	 வ'சாரைண ெசKய 

ேவD2� எ�$ தா� ைக	 ெசKய�ப2� ேபா	 ேவD2ேகாB ைவ�கலா�.  

ைக	 ெசKய�ப2� ேபா	 உடலி� சிறிய ம#$� ெப&ய காய7கB ஏேத�� 

உBளதா எ�பைத அEத ேநர�தி� பதிJ ெசKய�பட ேவD2�.  

“ப&ேசாதைன  றி�பாைண”ய'� ைக	 ெசKய�ப�டவ��, ைகைத 

ேம#�ெகாDட காவ�	ைற அதிகா&கB எ�ற இ�வ�ேம ைகெயC�திட 

ேவD2�, அத� ப'ரதிைய ைக	 ெசKய�ப�டவ�� � ெகா2�க ேவD2�. 

எ) ைக	 ெசKய�ப�டவ� ஒ^ெவா� 48 மண' ேநர�தி#  ஒ� �ைறQ� 

ம��	வ ப&ேசாதைன�  உ�ப2�த�பட ேவD2�.   மாநில�தி�Bள 

அ�ல	 �ன;ய� ப'ரேதச�தி�Bள ம��	வ ேசைவகள;� இய� நரா� 

நியமி�க�ப�ட ஒ� ம��	வ�  Cவ'� ஒ� ம��	வ� இEத 

ப&ேசாதைனைய ேம#� ெகாB9�.  ம��	வ ேசைவகள;� இய� ந� 

இ�மாதி&  Cைவ ஒ^ெவா� வ�ட�  ம#$� மாவ�ட�தி�� 

ஏ#ப2�	�. 

ஏ)  ைக	�கான  றி�பாைண உ�பட அைன�	 ஆவண7கB, ேமேல 

 றி�ப'�டைவகைள மாஜிM�ேர�G� பதிவ'#காக அ��ப�பட ேவD2�. 

ஐ) ைக	 ெசKய�ப�டவ� வ'சாரைணய'� ேபா	 த��ைடய வழ�கறிஞைர 

சEதி�க �GEதா��, �C வ'சாரைணய'�� அ�மதி�க மா�டா�கB. 

ஒ  இEத ைக	 ம#$� சிைற ைவ�க�ப�ட இட� ேபா�ற வ'வர7கைள 

காவ�	ைற க�2�பா�2 அைறய'� !லமாக அைன�	 மாவ�ட� ம#$� 

மாநில�தி� தைலைம அ�வலக7க9� � 12 மண' ேநர�தி# B ைக	 

நடவG�ைககைள ேம#ெகாDட அதிகா& ெத&வ'�க ேவD2�. அைத 

காவ�	ைற க�2�பா�2 அைறய'� அறிவ'�5 பலைகய'� அைனவ�� � 

ெத&Q�பG கா�சி�ப2�த ேவD2�. 

ேகBவ' 24.  ைக	 ெசKயவத# , CBEC யா� ப'�ப#ற�ப2� பரEத 

வழி�ைறகB எ�ன? 

பதி�. ைக	 �GJ எ2�பத#  ேதைவயான அEத வழ� �  ஏ#றா� ேபா� 

அG�பைடய'� ப&சீலி�க�ப2� ப�ேவ$ அ�ச7கB,  #ற�தி� த�ைம 

ம#$� அத� தLவ'ர�, கடைம தவறியதி� அளJ அ�ல	 ச�ைககைள 

தவ$தலாக பய�ப2�	த�, ஆதார7கள;�  த�ைம ம#$� தர�, 

ஆதார7கைள கைல�பத#கான சா�திய�,  சா�சிகB பாதி�க�படாம� 

பா��	� ெகாB9த�, 5ல� வ'சாரைண�  ஒ�	ைழ�5� த�த�, இ��� 



ப'ற வழ�கி� உDைமகைள கவனமாக ப&சீலி�த� ப'ற  ைக	�கான 

அதிகார�ைத பய�ப2�த ேவD2�.  அவ#றி� உBளட7கியைவ 

அ.   #ற�ைத �ைறயாக 5லனாKJ ெசKவைத உ$தி�ப2�	த�; 

ஆ.  அEத நப� தைலமைறவாகாம� பா��	� ெகாB9த�; 

இ.  ஒ�7கிைண�க�ப�ட கட�த� அ�ல	 மைற�பத� !லமாக 37க 

வ&ைய தவ'��த� ேபா�ற வழ� கள;� ச�பEத�ப�டைவ; 

ஈ. ேபாலியான ெபய&ேலா அ�ல	 இ�லாத நப&� ெபய&ேலா / IECs, 

�தலியனவ#றி� !லமாக ஏ#$மதி / இற� மதிைய பதிலாB / ப'னாமிைய 

ஏ#பா2 ெசKவதி�  ��கிய ெசயலியாக அ�ல	 !ைளயாக இ��த�; 

உ. வ& ஏK�5 ெசKய ேபாவ	 ெதள;வாக ெத&Eதா��, அ	  #ற� 

மனமறிய ெத&Eேத ெசKவ	; 

எ. ஆதார�ைத அழி� � சா�திய�ைத த2�த�; 

ஏ. சா�சிகைள பய�$�த� அ�ல	 தன	 ெச�வா�ைக பய�ப2�	த�;  

ேம�� 

ஐ.  oபாK ஒ� ேகாG� �  அதிகமாக வ�மான வ& அ�ல	 ேசைவ வ& 

க�டாம�  த�ப'�த�. 

ேகBவ' 25.  அறிJசா�Eத  #ற� எ�றா� எ�ன ? 

பதி�.  அறிJசா�Eத  #ற� எ�றா�  #ற�தி� தLவ'ர� த�ைம காரணமாக 

காவ�	ைற அதிகா& ப'Gயாைண இ�லாம� ைக	 ெசKயலா� ம#$� 

நLதிம�ற�தி� அ�மதி இ�Eதா��, இ�லாவ'�டா�� 5ல� 

வ'சாரைணைய ெதாட7கலா�. 

ேகBவ' 26.  அறிJ சா�ப#ற  #ற� எ�றா� எ�ன? 

பதி�.  அறிJ சா�ப#ற  #ற� எ�றா�  #ற�தி� தLவ'ர�த�ைம 

 ைறவாக இ�Eதா�, காவ�	ைற அதிகா& ப'Gயாைண இ�லாம� ைக	 

ெசKய �Gயா	. ேம��, நLதிம�ற ஆைணய'�லாம� வ'சாரைணைய 

	வ7கJ�  �Gயா	. 

 

 



ேகBவ' 27.  MGL� கீ= அறிJசா�Eத  #ற� ம#$� அறிJசா�ப#ற  #ற� 

எ�றா� எ�ன? 

பதி�.  MGL� ப'&J 73(4)�, சர� கB ேசைவக9�கான ெச��த ேவDGய 

ெதாைகய'� oபாK 2.5 ேகாG� �  ேமலாக வ& ஏK�5 ெசKதி�Eதா� அ	 

ஜாம[ன;� ெவள;வர �Gயாத அறிJசா�Eத  #றமா �.  ம#ற  #ற7கB 

ச�ட�தி� கீ= அறிJசா�ப#ற  #றமா �. இத#  ஜாம[� கிைட� �. 

ேகBவ' 28.  உ&ய அதிகா&  MGL� கீ= ச�ம� வழ7 வ	 எ�ேபா	? 

பதி�.  MGL� 63வ	 ப'&J, அ7கீக&�க�ப�ட CGST/SGST அதிகா& ஒ� நபைர 

தன�  ��னா� ஆஜரா �பG ச�ம� வழ7 வத#கான அதிகார� 

வழ7க�ப�2Bள	.  அ�பG ச�ம� வழ7க�ப�டவ�,  வ'சாரைண�காக 

ேதைவ�ப2� ஆதார� அ�ல	 ஆவண� அ�ல	 ேவ$ ஏதாவ	 ஒ�ைற 

அதிகா& ேக�பைத சம��ப'�க ேவD2�. ச�ம� வழ7க�ப�டவ&� வச� 

உBள அ�ல	 க�2�பா�G� உBளவ#ைற� ப#றி வ'ள�க� ேக�பத#காக 

ச�மன;�  றி�ப'�ட சில ஆவண7கB அ�ல	 ெபா��கைள அ�ல	 

அைன�	 ஆவண7கB அ�ல	 ெபா��கB சம��ப'�பத#காக ச�ம� 

வழ7க�ப2கிற	. 

ேகBவ' 29  ச�ம� வழ7க�ப�டவ&� ெபா$�5 எ�ன? 

பதி�. ச�ம� வழ7க�ப�ட ஒ� நப� ச�ட�பG ேந&ேலா அ�ல	 ஒ� 

அ7கீக&�க�ப�ட தன	 ப'ரதிநிதிையேயா, ச�ம� வழ7கிய அதிகா&ய'� 

�� ஆஜராக ேவD2�. அEத அதிகா&ய'ட�, ச�ம� வழ7க�ப�டத#கான 

வ'வகார�தி� வ'சாரைணய'�  உDைம Zற ேவD2�. ேம��, 

ேதைவ�ப2� ஆவண7கB அ�ல	 ெபா��கைள சம��ப'�க ேவD2�. 

ேகBவ' 30.  ச�ம��  ஆஜராகவ'�டா� சEதி�க� ேபா � வ'ைளJகB 

எ�ன? 

பதி�. நடவG�ைகக9�  ��பாக அதிகா&யா� ச�ம� வழ7க�ப2வ	 

எ�ப	 நLதிம�ற நடவG�ைகயாகேவ க�த�ப2�.  ச�ம� வழ7க�ப�ட நப� 

ச�ட¦தியான எEத காரண�� இ�லாம� ஆஜராகவ'�ைலெயன;�, இEதிய 

தDடைன> ச�ட�ப'&J (IPC) 174 கீ= அவ� ம[	 வழ� � ெதாடர �GQ�.  

ச�மன;லி�E	 த�ப'�பத#காக தைலமைறவாகி வ'�டா�,  IPC ச�ட�ப'&J 

172 கீ= அவ� ம[	 வழ� � ெதாடர �GQ�.  ேதைவயான ஆவண7கB 

அ�ல	 மி�னh� பதிJ சம��ப'�கவ'�ைலெயன;�, IPC ச�ட�ப'&J 175 

கீ= அவ� ம[	 வழ� � ெதாடர �GQ�.  அவ� த�பான ஆதார7கைள 

ெகா2�தா�, IPC ச�ட�ப'&J 193 கீ= அவ� ம[	 வழ� � ெதாடர �GQ�. 



ச�ம� வழ7க�ப�ட நப� CGST/SGST ��5 ஆஜராகவ'�ைலெயன;�, MGL 

ப'&J 66(3)(d) கீ= தDடைனயாக இ�ப�ைதEதாய'�� oபாK அபராதமாக 

ெச��த ேவD2�. 

ேகBவ' 31.  ச�ம� வழ7 வத#கான வழி�ைறகB எ�ன? 

பதி�. ச�ம�கB தவறான வழிய'� பய�ப2�த�படாமலி��க, ம�திய 

நிதியைம>சக�தி� வ�வாK 	ைறய'� ஒ� ம�திய கலா� ம#$� 37க 

வ& ஆைணய�, அ^வ�ேபா	 வழி�ைறகைள ெவள;ய'�2� ெகாD2 

இ��கி�ற	.  அEத வழி�ைறகள;� ��கியமான சில சிற�ப�ச7கB கீேழ 

ெகா2�க�ப�2Bள	. 

அ.  நப�கB ஒ�	ைழ�5 ெகா2�காத நிைலய'�, கைடசி அh �ைறயாக 

ச�ம� வழ7க�பட ேவD2� ேம��,  இEத� ப'&ைவ ேம� நி�வாக�தி#  

பய�ப2�த� Zடா	. 

ஆ. ச�மன;� பய�ப2�த�ப2� ெசா�லாட�கB க2ைமயானதாக இ��க� 

Zடா	.  ெப$பவ��  எEத மன உைள>ச��, ச7கட�� ஏ#ப2வத#  

ச�ட� காரணமாக� Zடா	. 

இ.  ச�ம�கைள m�ப&Dெட�ெட�� வழ7க ேவD2�. இ	 �ைறயாக 

	ைண ஆைணய� த தி�   ைறயாத அதிகா&ய'டமி�E	,  ச�ம� 

வழ7 வத#கான காரண�ைத  எC�	�g�வமாக பதிJ ெசK	, ச�ம� 

வழ7 � �� அ�மதி ெபற ேவD2�. 

ஈ.  நைட�ைற சி�க� காரணமாக, �� அ�மதி ெபற �Gயாத ப�ச�தி�, 

வாKெமாழி / ெதாைலேபசி !லமாகேவா அ�தைகய அ�மதிைய ெபற 

ேவD2�.  எC�	�g�வமான வைரயைர�ப�2   அதிகா&ய'ட� 

ெத&வ'�க�ப�டபG அ�தைகய அ�மதிைய வ'ைரவாக ெபற ேவD2�. 

உ.  ச�ம� வழ7க�ப2� அைன�	 வழ� க9� �, ச�ம� வழ7 � 

அதிகா&, ஒ� அறி�ைக அ�ல	 நடவG�ைகய'� 3��க�ைத வழ� � 

ேகா�5ட� சம��ப'�	, அைத ச�ம� வழ7க அ�மதியள;�த அதிகா&ய'ட� 

அைத சம��ப'�க ேவD2�. 

ஊ. ெப&ய க�ெபன; அ�ல	 அ7கீக&�க�ப�ட ெபா	 நி$வன�தி� CEO, 

CFO, ெபா	 ேமலாள� ேபா�ற ேம� நி�வாக அதிகா&க9�  சாதாரணமாக 

�த� �ைறய'ேலேய ச�ம� வழ7க�ப2வதி�ைல.  �GJ எ2� � 

நடவG�ைகய'� ஏ#ப�ட வ�வாK இழ�ப'� ச�பEத� இ��பதாக 5ல� 



வ'சாரைணய'� அறி றிகB ெத�ப�டா� ம�2� ச�ம� வழ7க�பட 

ேவD2�. 

ேகBவ' 32.  ச�ம� வழ7க�ப2�ேபா	 ப'�ப#ற�பட ேவDGய 

��ென>ச&�ைககB எ�ன? 

பதி�. ஒ� நப��  ச�ம� வழ7 வத#  �� ப'�ப#ற�பட ேவDGய 

��ென>ச&�ைககB ப'�வ�மா$ 

அ. நியாய�ப2�த �Gயாத நிைலய'�, ஆஜராவத#  ச�ம� வழ7க� 

Zடா	.  வ'சாரைண ெசKவத#கான  அவசிய� ஏ#ப2�ேபா	�,  அEத 

நப&� வ�ைக அவசிய�ப2�ேபா	 ம�2ேம ச�ம� வழ7 வத#  

அதிகார� இ��கிற	. 

ஆ.  சாதாரணமாக, ச�ம� அG�கG வழ7க�பட� Zடா	.   ைறEதப�ச  

வ�ைகய'ேலேய  #ற]சா�ட�ப�டவ�, சா�சிகள;� வா� !ல�ைத பதிJ 

ெசKய�பட ேவD2�. 

இ. ச�மன;�   றி�ப'�டபG ஆஜராவத#காக ஒ	�க�ப�ட ேநர�தி#  

ம&யாைத அள;�க ேவD2�.  ஒ� வ'�க�தி�பG ெதள;வாக 

தL�மான;�க�ப2� த�ண� நL7கலாக, ம#ற த�ண�தி� வா� !ல� பதிJ 

ெசKவத#  ��பாக எEத நபைரQ� ெவ  ேநர� கா�தி��க> 

ெசKய�Zடா	. 

ஈ. வா� !ல�ைத அ�வலக ேநர�திேல பதிJ ெசKவத# தா� 

���&ைம அள;�க�ப2�.  என;��, சில வ'திவ'ல�கான வழ�கி� 

உDைமகB  றி�	 வா� !ல�ைத பதிJ ெசKவத#கான ேநர� ம#$� 

இட� �GJ ெசKய�ப2� 

ேகBவ' 33. CGST / SGST உதJவத#  ஏதாவ	 அதிகா&கள;� ப'&J உBளதா? 

பதி�.  MGL� நடவG�ைகய'�ேபா	, CGST / SGST அதிகா&க9�  

ேதைவ�ப2�ேபா	 உதJவத# , MGL� 65வ	 ப'&வ'� கீ=, 

ப'� றி�ப'ட�ப2� அதிகா&க9�  அதிகார� வழ7க�ப�2Bள	. MGL� 

 றி�ப'�ட வைககB ப'�வ�மா$. 

அ.  காவ�	ைற 

ஆ.  37க� 	ைற 

இ.  GST வmலி� ஈ2ப2� ம�திய / மாநில அதிகா&கB 



ஈ.  நிலவ& வmலி� ஈ2ப2� ம�திய / மாநில அதிகா&கB 

உ.  அைன�	 கிராம அதிகா&கB 

ஊ. ம�திய / மாநில அரசா7க�தா� ப&E	ைர�க�ப�ட ேவ$ எEத ப'&வ'� 

அதிகா&கB. 

      

  



20.  20.  20.  20.   #ற7கB ம#$� அபராத�,  #றவழ�  ம#$� ச�ட�பG 

சமரச� ெசKய�ZGய வழ�  

ேகBவ' 1.  MGL கீ= ப&E	ைர�க�ப�ட  #ற7கB எ�ன? 

பதி�.  மாதி& GST ச�ட�  #ற7கைளQ�, தDடைனகைளQ� 16வ	 

அ�தியாய�தி� ெதா �	Bள	.  த திய'�லாம�,  வ& ெச��	� நப� ெதாட� 

 #ற7க9�காக ப'&J 8� கீ= ப&E	ைர�க�ப�ட அபராத�ைத தவ'ர, ப'&J 

66� கீ= 21  #ற7கைள ச�ட� ப�Gயலி2கிற	.  #ற�ப�Gய� ப'� வ�மா$. 

அ) வ'ைல�ப�G இ�லாம� அ�ல	 ெபாKயான / தவறான வ'ைல�ப�G !ல� 

வழ7க� ெசKத� 

ஆ) வழ7க� ெசKய�படாமேல வ'ைல�ப�G ெவள;ய'2த� 

இ) !�$ மாத7கB கடEதப'� வmலி�க�ப�ட  வ&ைய ெச��தாைம. 

ஈ) MGL�  �ரணாக வmலி�க�ப�ட  வ&ைய !�$ மாத7கB கடEதப'� 

ெச��தாைம. 

உ) வ& ப'G�த� ெசKயாைம அ�ல	  ைறவான வ& ப'G�த� ெசK	 அ�ல	 

வm��த வ&ைய க�டாம� ப'&J 37� பG க�டாம� இ��ப	. 

ஊ) ப'&J 43C� கீ= ஆதார வ& வmலி�ைப ெச��தாதி��த� அ�ல	 

வmலி�காமலி��த� அ�ல	  ைறவான வ& வmலி�த� 

எ) சர� கB ம#$� / அ�ல	 ேசைவகB ெபற�ெபறாம�, உBள L�2 வ& 

வரைவ ெப$த�/ உபேயாகி�த� 

ஏ) �ைறேகடான வழிய'� பண�ைத� தி��ப� ெப$த� 

ஐ) ஒ� உBள L�2 ேசைவ வ'நிேயாகMத� !லமாக ப'&J 17ஐ ம[றி உBள L�2 

வ& வரைவ ெப$த� / வ'நிேயாகி�த�. 

ஒ) ெபாKயான தகவ�கைள இைண�ப	 அ�ல	 ப'�தலா�டமான நிதி 

பதிேவ2கB ெசK	 வ& ஏK�5 ெசKய ேவD2� எ�ற உBேநா�க�ேதா2 

ெபாKயான கண� கB / ஆவண7கைள இைண�த�. 

ஓ) வ& ெச��	� ெபா$�5 இ�Eத ேபாதி�� பதிJ ெசKயாம� இ��த�. 

ஒள) பதிJ ெசKQ� க�டாயமாக ெத&வ'�க ேவDGய தகவ�கைள தவறாக 

இைண�ப	. 



க) ஒ� அதிகா&ைய அவர	 கடைமைய ெசKயவ'டாம� த2�ப	 /  $�கீ2 

ெசKவ	. 

ங) ப&E	ைர�க�ப�ட ஆவண7கள;�லாம� சர� கைள ேபா� வர�	 ெசKவ	 

ச)    வ& ஏK�5 ெசKவத#காக த� வ�டாEதிர வ�மான�ைத மைற�த� 

ஞ) ச�ட�தி�  றி�ப'�2BளபG கண� கைளQ� ஆவண7கைளQ� 

பராம&�காம� இ��ப	 அ�ல	 ச�ட�தி�  றி�ப'�2Bள காலவைரயைற 

வைர� �  கண� கைளQ� / ஆவண7கைளQ� ைவ�தி��காம� இ��ப	. 

ட) ச�ட� / வ'திகள;�பG ஒ� அதிகா&� � ேதைவயான தகவ�கB / 

ஆவண7கைள இைண�காம� இ��ப	 அ�ல	  நடவG�கைககள;�ேபா	 

தவறான தகவ�கB / ஆவண7கைள இைண�ப	. 

ண) பறி�த� ெசKய�பட ேவDGய சர� கைள வழ7 த� / ேபா� வர�	 

ெசKத� / ப	� த� 

த) ேவெறா�வ&� GSTIN பய�ப2�தி வ'ைல�ப�G / ஆவண7கைள 

ெவள;ய'2த� 

ந)   ��கிய சா�சிகைள  $�கீ2 ெசKத� / அழி�த�. 

ப) ச�ட�பG த2�5 காவ� / பறி�த� / ப'ைண�க�ப�ட சர� கைள, அழி�க 

அ�ல	 அக#ற �ய�சி�ப	. 

ேகBவ' 2  அபராத� எ�பத#  ெபா�B எ�ன? 

பதி�.  அபராத� எ�பத#  MGL� எEத வ'ள�க�� இ�ைலெய�றா��,  ச�ட 

வ'ள�க� ம#$� ச�டவ'யலி� ெகாBைகக9� அபரா�தி� த�ைம� ப#றி 

Zறியைவ. 

• த#காலிக தDடைன அ�ல	  றி�ப'�ட� ெதாைகைய ச�ட�பG வ'தி�	, 

ஒ� சில  #ற�தி#கான தDடைன� ெதாைகயாக ெச��த ேவD2�.  

• ச�ட�பG தDடைன அ�ல	 ெசKவைத / ெசKய ேவDGயைத 

ஒ�5�ெகாDடபG  நிைறேவ#ற� தவறினா��, தDடைன நிைறேவ#ற 

ேவD2�. 

 

 



ேகBவ' 3.  அபராத� வ'தி�க�ப2�ேபா	 கைடப'G�க ேவDGய ெபா	வான 

ஒC7 �ைறகB யாைவ? 

பதி�.  ச�டவ'ய�,  இய#ைக நLதி� ெகாBைககB, உலக வ��தக ம#$� 

ஒ�பEத7கள;� நி�வாக� ெகாBைககB ேபா�றவ#றி� அG�பைடய'� 

அபராத�ைத வm� ெசKQ�ேபா	,  சில ஒC7 �ைறகB கைடப'G�க�பட 

ேவD2�. அ�பG�ப�ட ெபா	வான ஒC7 �ைறகைள 68வ	 ச�ட�ப'&வ'� 

Zற�ப�2Bள	. அத�பG 

• வ'ள�க� ேக�2 ேநா�pM அ��பாம��, இEத வ'ஷய�ைத �ைறயாக 

வ'சா&�காம�� எEதவ'தமான அபராத�� வ'தி�க�Zடா	.  ேம��, 

ஒ� நப� த� ம[	 3ம�த�ப�G�� �  #ற>சா�G#  எதிராக த� 

தர�ைப� Zற அவ��  வாK�5 அள;�க ேவD2�. 

• வழ�கி�Bள ெமா�த உDைமகB ம#$� m=நிைலைய� ெபா��ேத 

அபராத� வ'தி�க�பட ேவD2�. 

• ச�டவ'திகB அ�ல	 Zற�ப�ட வ'திகB எEத அளJ�  

ம[ற�ப�2Bளேதா அEதளJ�  அபராத�� வ'தி�க�பட ேவD2�.  

• அபராத�ைத வ'தி�பத#  �� வ'திம[றலி� த�ைமைய மிக� ெதள;வாக 

ஆைணய'�  றி�ப'ட ேவD2�. 

• எEத ச�டவ'திய'� கீ= அபராத� வ'தி�க�ப�2Bள	 எ�பைத  றி�ப'ட 

ேவD2�. 

• ப'&J 68� ேம��  றி�ப'2வ	 எ�னெவ�றா�, கண'சமான 

அபராத�ைத கீ= கDட வ'திம[ற��  வ'தி�க�Zடா	. 

• சிறிய வ'திம[ற�கB (அதாவ	 o.5000�   ைறவான வ& ச�பEத�ப�ட 

வ'திம[ற�கB நைடெப#றி�Eதா�) அ�ல	 

• ச�ட நைட�ைறகைள ம[ற�கB அ�ல	 

• தவறான ேநா�கேமா அ�ல	 ெமா�த அல�சியேமா இ�லாம� மிகJ� 

எள;தாக தி��த� ெசKய�ப�ட தவ$கB / வ'2ப�டைவகB.  

(ெவள;�பைடயாக ெத&Q� தவ$கB எ�$ ச�ட� வ'ள�கியபG). 

ேம��, எ7ெக�லா� நி�ணய'�க�ப�ட ெதாைக அ�ல	 நி�ணய'�க சதவ Lத� 

அபராத� எ�$ MGL வ'தி�க�ப�2Bளேதா, அ7ெக�லா� அ	 ெபா�E	�. 

ேகBவ' 4.  MGL வ'தி�	Bள அபராத� ெதாைகய'� அளJ எ�ன? 

பதி�.  வ& ெச��	� நப� ப'&J 66�  றி�ப'�2BளபG ஏேத��  #ற7கைள 

ெசKதி�Eதா�, ப'� றி�ப'�2Bள ெதாைகையவ'ட அதிகமான அபராத�	ட� 

ZGய தDடைன ெபற�Z2� எ�$ ப'&J 66(1)� வழ7க�ப�2Bள	. 



• வ& ஏK�5 ெசKத ெதாைக, ேமாசG ெசK	 தி��ப� ெப#ற� ெதாைக, 

ேமாசG ெசK	 ITC ெப#ற	, அ�ல	 ப'G�த� ெசKயவ'�ைல அ�ல	 

வmலி�க�ப�ட	 அ�ல	  ைறவாக ப'G�த� ெசKய�ப�ட	 அ�ல	 

 ைறவாக வmலி�க�ப�ட	 அ�ல	  

• oபாK. 10,000/= 

ேம��, பதிJ ெசKய�ப�ட வ& ெச��தபவ� அG�கG  ைறவான வ&� 

ெதாைகைய ெச��	�ேபா	, அபராத�	�  ஆளாக�ZGய அவ� ப'&J 66(2) � 

பG. அதிக ெதாைகயாக. 

•  ைறவாக ெச��திய வ&ய'� 10% அ�ல	 

• o. 10,000/= 

ேகBவ'  5.  அபராத�ைத வmலி� � ெபா��2,  ‘அG�கG  ைறவாக 

ெச��	த�’ எ�ப	 எ�பG� க�த�ப2�? 

பதி�.  ப'&J 66(2)� பG, ஆ$  ெதாட�>சியான வ&� கால�தி�, வ& ெச��	� 

ெபா��2 !�$ �ைற  ைறவான வ& ெச��தினா�, அபராத�ைத 

வmலி� � ெபா��2 ‘அG�கG  ைறவாக ெச��த	த�’ எ�ற க�த�ப2�. 

ேகBவ' 6.  வ& ெச��தபவைர� தவ'ர ேவ$ நப�க9�  ஏதாவ	 அபராத� 

ப&E	ைர�க�ப�2Bளதா? 

பதி� ஆமா�.  ப'&J 66(3) � பG. வ& ெச��	பவைர� தவ'ர ேவ$ நப�கB, 

கீ=  றி�ப'ட�ப�2Bள ெசய�கைள ெசKதா�, o. 25,000/- வைர அபராத� 

வ'தி�க�ப2� ேம# றி�ப'�ட 

• 21  #ற7கB, ெசKய �D2வ	�, அத#  	ைணேபாவ	�, 

• பறி�த� ெசKய�பட ேவDGய சர� க9� ட� எEத வழிய'லாவ	 

ச�பEத�ப2த� (ெப#றாேலா, வழ7கினாேலா, ப	�கினாேலா அ�ல	 

ேபா� வர�	 ெசKதாேலா) 

• ச�ட�ைத ம[றி வழ7க� ேசைவய'� ெப#றாேலா அ�ல	 

ச�பEத�ப�டாேலா 

• ச�ம� வழ7கிய அதிகா&ய'� �� ஆஜராகாம� இ��த� 

• ச�ட�பG, வழ7க��கான வ'ைல�ப�Gைய ெவள;ய'டாம� அ�ல	 

வ'ைல�ப�G�கான கண�ைக ெவள;ய'டாம� இ��த� 

 



ேகBவ' 7.  MGL� ப'&J 67பG வ'திம[ற��ெக�$ தன;�ப�ட அபராத� 

ப&E	ைர�க� படாததா�, அத#கான அபராத� எ�ன? 

பதி�  MGL� ப'&J 67பG வ'திம[ற� ெசKQ� எEத நப�� �,  தன;�ப�ட 

அபராத�� ப&E	ைர�க�படவ'�ைலெய�றா��, ச�ட�பG அEத நப��  

தDடைனQட� ZGய 25,000/- oபாK வைரய'லான அபராத�� வ'தி�க�ப2�. 

ேகBவ' 8  ெச�ல�த Eத ஆவண7கB இ�லாம�  சர� கைள ேபா� வர�	 

ெசKவ	� அ�ல	 5�தக7கள;� �ைறயான பதிJ இ�லாம� அக#ற 

�ய#சி�த	 ேபா�றைவகள;� ம[	 எ2�க�ப2� நடவG�ைக எ�ன? 

ஒ� நப� ச�ட� ெசா��கி�ற  எEத ஆவண7க9� இ�லாம�, ஏதாவ	 

சர� கைள ேபா� வர�	 ெசKதாேலா அ�ல	 ேபா� வர�தி� இ�� � 

சர� கள ஆவண7கள;�லாம� ப	�க�ப�டாேலா (வ'ைல�ப�G ம#$� ஒ� 

அறி�ைக) அ�ல	 வழ7 த� அ�ல	 ேசமி�க�ப2� சர� கைள 5�தக7கைள 

பதிவா�காம� அ�ல	 கண�  கா�டாம� இ�� � அ�மாதி& சர� க9ட�,  

அநத வDGையQ� த2�5 காவலி� ைவ�க �GQ�.  அத# &ய வ& வ�G, 

ம#$� அபராத� ெச��தியJட� அ�ல	 அத#  இைணயான பா	கா�5 

ப�திர� ெகா2�தJட� அEத சர� கB வ'2வ'�க�ப2�. 

ேகBவ' 9.  ெதா �5 தி�ட�ைத ேத�J ெசKவத#  த திய'�லாத ஒ� நப��  

எ�ன அபராத� ப&Eதைர�க�ப2கிற	? 

பதி�. ப'&J 8(3) வ'திய'�த��ைடய வ& ெபா$�ைப ெதா �5� தி�ட�தி� 

ெத�J ெசKத ஒ� நப�, Z�2வத#கான எEத த திQ� அவ��கி�ைல எ�$ 

கD2ப'G�க�ப2� ேபா	, ச�டவ'திகள;� கீ= அEத நப� அபராத�தி# &யவ�.  

எ^வளJ வ& ெச��த ேவD2ேமா அத#கிைணயான ெதாைகைய அபராதமாக 

ெச��த ேவD2� அதாவ	 சாதாரணமாக வ& ெச��	பவ� ேபால அவ� 

ெச��த ேவDGய வ& ெதாைக� � Z2தலாக அபராத� ெதாைகQ� 

ெச��தேவD2�. 

ேகBவ' 10. ‘பறி�த�’ எ�பத� ெபா�B எ�ன? 

பதி�.  ‘பறி�த�’ எ�ற வா��ைத�  எEத வ'தமான ச�ட வ'ள�க�� 

இ�ைல. இEத க��	 ேராம� ச�ட�திலி�E	 வ�வ'ய	.  இத� ெபா�B 

பறி�த� அ�ல	 ச�கரவ��திய'� ைகக9�  ேச��க�ப�2, ப'�ன� 

‘ஏகாதிப�திய வ&’ அ�ல	 க��ல�தி#  அ��ப�ப2�. அKய�ைடய ச�ட 

அகராதிய'�  ‘பறி�த�’ எ�ற வா��ைத�கான வ'ள�க�, அபராத� !லமாக 

ைக�ப#ற�ப�டைவகB (தன;யா� ெசா�	�கB) ெபா	 க��ல�தி� 

ெச��	த�; ைக�ப#ற�ப�ட ெசா�	 எ�ப	 அர3 பறி�த� ெசKய�ப�ட	. 



 

 

ேகBவ' 11.  எEத m=நிைலய'� MGL� கீ= சர� கB பறி�த� ெசKய�ப2�? 

பதி�. MGL� ப'&J 70� கீ= ஏதாவ	 நப&� சர� கைள பறி�த� ெசKவ	, 

• ச�ட வ'திக9�  �ரணாக சர� கைள வழ7க��, அத� வ'ைளவாக 

ச�ட�தி� கீ= வ& ெச��	வதிலி�E	 ஏK�பத#காக அ�ல	 

• ச�ட�பG, அைன�	 சர� க9�கண�கி� ெகாD2வராம� இ��ப	. 

• பதிJ ெசKய�படாம� ச�ட�பG சர�  ம#$� ேசைவகைள, வழ7 த�  

• வ& ஏK�5 ெசKய ேவD2� எ�ற உBேநா�க�	ட� ச�ட� வ'திகைள 

ம[$த�. 

ேகBவ' 12.  உ&ய அதிகா&களா� பறி�த� ெசKய�ப�ட சர� கB 

எ�னவா �? 

பதி�.  பறி�த� ெசKய�ப�ட� ெபா��கB ம[	, அர3ைடைமயா�க�ப�ட 

பறி�த� சர� கB எ�ற தைல�5ட�, உ&ய அதிகா&ய'� 

ேவD2ேகா9� கிண7க காவ� 	ைற அதிகா& சர� கைள 

அர3ைடைமயா� வத#  உதவேவD2�. 

ேகBவ' 13.  பறி�த� ெசKய�ப�ட� ப'ற , அEத நப��  சர� கைள 

ம[�பத#கான வாK�5 ெகா2�க ேவDGய	 அவசியமா? 

பதி�.  ஆமா�.  பறி�த� ெசKய�ப�ட சர� கைள ம[�பத#  அத� 

உ&ைமயாள� அ�ல	 ெபா$�பாள��  ஒ� வாK�5 வழ7 வத# , அEத நப� 

அத# &ய அபராத� (பறி�த� ெசKய�ப�ட ெபா��கள;� சEைத வ'ைல�  

மிகாம�) ெச��த ேவD2�. அEத� ெபா��க9�கான வ& ம#$� ப'ற 

க�டண7கB தவ'ர Z2தலாக இEத அபராத� ெச��த ேவD2�. 

ேகBவ' 14.  ப&E	ைர�க�ப�ட ெச�ல�த�க ஆவண7கB இ�லாம� 

சர� கைள ஏ#றி> ெச��� வாகன�ைத பறி�த� ெசKய �GQமா? 

பதி�.  �GQ�.  ச�ட�பG ப&E	ைர�க�ப�ட ெச�ல�த�க ஆவண7கB 

அ�ல	 உ$தி ஆவண� இ�லாம� சர� கைள ஏ#றி> ெச��� வாகன�ைத 

ப'&வ' 71� பG பறி�த� ெசKய �GQ�.  இ��ப'��,  ேதைவ�ப2கி�ற 

ெச�ல�த�க ஆவண7கB அ�ல	 உ$தி ஆவண� இ�லாம� சர� கB 

வாகன�தி� ஏ#ற�ப�2Bள	 எ�ப	 அவ�க9�  ெத&யா	 அ�ல	 இத#  

அவ�ைடய தரக�� உடEைத எ�ப	 அவ�க9�  ெத&யா	 எ�பைத 



நிoப'�தா� ேம#�Zற�ப�ட பறி�த� ெசKய�பட மா�டா	. வாகன� 

சர� கB அ�ல	 பயண'கைள வாடைக�  ஏ#றி> ெச�வத#�காக 

பய�ப2�த�ப�டா�, அEத வாகன உ&ைமயாள� ஒ� வாK�5 வழ7 வத# , 

அEத நப� பறி�த� ெசKய�ப�ட சர� க9�கான வ& ெதாைக�  சமமான 

ெதாைகைய பறி�த� ெசKய�ப�டத#  இைணயாக அபராத�ைத 

ெச��தவத#  ஒ� வாK�ைப அள;�கிற	ப'&J 70 அ�ல	 71� கீ= 

ஆவண7கB அ�ல	 உ$தி ஆைணயமி�லாம� சர� கைள ஏ#றி> 

ெச�வத#காக தDடைன நடவG�ைகேயா எEத பாரப�ச�� இ�லாம� 

எ2�பத#கான வழிைய ப'&J 72 வழ7கிQBள	.  

ேகBவ' 15.   #ற வழ�  எ�றா� எ�ன? 

பதி�.   #ற வழ�  எ�ப	 அைம�5 அ�ல	   #றவாள;�  எதிராக 

�ைறயான  #ற]சா�G#கான சா�$ ஆவண7கைள நைட�ைற�ப2�	� 

ச�ட நடவG�ைகயா �. #றவ'ய� நைட�ைற  றியX�G� 198வ	 ப'&J 

‘ #ற வழ� ’ எ�பத#  ஒ� நப��  எதிராக எ2�க�ப2� ச�ட¦தியான 

நடவG�ைககைள நைட�ைற�ப2�	� அைம�பா �. 

ேகBவ' 16. எ�ென�ன  #ற7க9�  MGL� கீ= ப'Gயாைண ப'ற�ப'�க�ப2�? 

பதி�.  MGL� 73வ	 ப'&வ'� கீ=,  #ற நடவG�ைக�கB ம#$� வழ� �கB 

அைம�பா� ெப��  #ற7க9�கான ப'Gயாைண �ைற�ப2�த�ப�2Bளன.  

12 ��கிய  #ற7கள;� ப�Gய�கB ப'�வ�மா$. 

அ. வ'ைல�ப�G இ�லாம� வழ7கீ2 அ�ல	 தவறான / ெபாKயான 

வ'ைல�ப�Gைய ெவள;ய'2த�. 

ஆ.  வழ7கீ2 இ�லாமேல வ'ைல�ப�Gைய ெவள;ய'2த� 

இ. !�$ மாத7க9�  ேமலாகிQ� வmலி�க�ப�ட வ&ைய ெச��தாம� 

இ��ப	 

ஈ. !�$ மாத7க9�  ேமலாகிQ� வ'திைய ம[றி வmலி�க�ப�ட வ&ைய 

ெச��தாம� இ��ப	. 

உ. சர� கB ம#$� / அ�ல	 ேசைவக9�கான உBள L�2 வ& வரைவ, 

சர�ேகா அ�ல	 ேசைவேயா அச� ரசீ	 இ�லாம� ெபறாம� உBள L�2 வ& 

எ2�ப	.  

ஊ. ேமாசG ெசK	 பண�ைத� தி��� ெப$த�. 



எ. ெபாKயான தகவ�கைள இைண�ப	 அ�ல	 ப'�தலா�டமான நிதி 

பதிேவ2கB அ�ல	 வ& ஏK�5 ெசKய ேவD2� எ�ற உBேநா�க�ேதா2 

ெபாKயான கண� கB / ஆவண7கைள இைண�த�. 

ஏ.  ஒ� அதிகா&ைய அவர	 கடைமைய ெசKயவ'டாம� த2�ப	 /  $�கீ2 

ெசKவ	 

ஐ. பறி�த� ெசKய�பட ேவDGய சர� கள;� ச�பEத�ப�G��ப	 அதாவ	 

ெப$வ	/ வழ7கவ	/ப	� வ	 அ�ல	 பறி�த� ெசKய�பட ேவDGய 

சர� கைள ேபா� வர�	 ெசKவ	. 

ஒ.  வ'திகைளம[றி வழ7 த� ேசைவய'� ச�பEத�ப2த�/ ெப$த�. 

ஓ. ச�ட� / வ'திகள;�பG ேதைவயான தகவ�கைள வழ7காதி��ப	 அ�ல	 

தவறான தகவ�கைள வழ7 வ	. 

ஔ. ேமேல  றி�ப'�ட 11  #ற7கள;� ஏேத�� ஒ�ைற ெசKய �DGனா� 

அ�ல	 ெசKய �ய#சி�தா�. 

ேகBவ' 17.  MGL� கீ= நிoப'�க�ப�ட  #ற�தி#  ப&E	ைர�க�ப2� 

தDடைனகB எ�ன? 

பதி�.  ப'&J 73(1) வ'திய'�BளதDடைன� ப�Gய� ப'�வ�மா$ 

ச�பEத�ப�ட  #ற7கB தDடன(சிைறவைர நL�G�ப	) 
o .250 ல�ச�தி# ேம� வ& 
ஏK�5 ெசKத� 
 

5 வ�ட� ம#$� அபராத�  

o.50 ல�ச�தி# � o.250 
ல�ச�தி# � இைடய'� வ& 
ஏK�5 ெசKத� 
 

3 வ�ட� ம#$� அபராத�  

o.25 ல�ச�தி# � o.50 
ல�ச�தி# � இைடய'� வ& 
ஏK�5 ெசKத� 
 

1 வ�ட� ம#$� அபராத� 

 
ஒ�வ� இரDடாவ	 அ�ல	 ெதாட�E	 ஏேத��  #ற� நிoப'�க�ப�டா�, 
இத#காக ப'&J 73 (2)� கீ= 5 வ�ட�தி# � ேமலாக அபராத�	ட� ZGய 
சிைற தDடைன கிைட� �.  இ��ப'��, எEத  #ற7க9� � 6 மாத�தி#  
 ைறவான சிைற தDடைன கிைடயா	. 
 



ேகBவ' 18.  MGL  ச�ட�தி�, ப'Gய'ய� அ�ல	 ப'Gய'யல#ற  #ற7கB 
எைவ?  
 
பதி�.   MGL� ப'&J 73 (3) ம#$� ப'&J 73 (4)கள;� அG�பைடய'� 

• o.250 ல�ச�தி# B வ& ஏK�5 ெசKதி�Eதா� அ	 ப'Gய'ல#ற  #ற� 
ம#$� இத#  ஜாம[� உD2. 

 
• o.250 ல�ச�தி# � ேம� வ& ஏK�5 ெசKதி�Eதா� அ	 ப'Gய'ய� 
 #ற� ம#$� இத#  ஜாம[� கிைடயா	. 

 
ேகBவ' 19.  #ற வழ�ைக ெதாட7 வத# , அத# &ய அதிகா& 
��அ�மதிெபற ேவDGய	 அவசியமா? 
 
பதி�.  ஆமா�.  ��அ�மதிய'�லாம� எEத ஒ� நப� ம[	�  #ற வழ�  
ெதாடர �Gயா	. 
 
ேகBவ' 20.  MGL� கீ=  #ற வழ�  ெதாடர,  #றமன�� அ�ல	  #ற� 
ெசKQ� மனநிைலQ�, அவசியமா இ��க ேவD2மா? 
 
பதி�.  ஆமா�.   #ற� ெசKய ேவD2� எ�$ மனநிைலய'�லாம�,   #ற� 
ெசKவத#  ேதைவயான மனநிைல இ��பதாகேவ 75வ	 ப'&வ'�பG 
ஊகி�க�ப2�.   
 
ேகBவ' 21.   #ற� ெசKQ� மனநிைல எ�றா� எ�ன? 
 
பதி�.  ஒ� ெசயைல ெசKQ� ேபா	, அத#  உடEைதயாக இ�� � மனநிைல 
‘ #ற� ெசKQ� மனநிைல’ என க�	வத# . 
அ.   உBேநா�க�ேதா2 ெசய�ப2த� 
ஆ.   ெசய��, அைத 5&E	ெகாD2�, க�2பா2ட��  ெசய�ப2�த� வ'த�. 
இ.   அEத நப� எEத வ#5$�த�� இ�லாம��, அத#காக பல தைடகைள 
தாDG வE	 ெசய�ப2த� தா� ெசKQ� ெசய�, ச�ட�தி#  �ரணான	 என 
அறிE	 ெசய�ப2த� 
ஈ.  அEத நப� ந�5வதி� அ�ல	 ந�5வத#கான காரண7க9� ச�ட�தி#  
�ரணானைவ. 
 
ேகBவ' 22. MGL� கீ= எEத  #ற�தி#காக ஒ� க�ெபன;�ெகதிராக 
நடவG�ைகேயா அ�ல	 வழ�ேகா ெதாடர �GQமா? 
 
பதி�. �GQ�. MGL ச�ட� ப'&J 77� பG, ெபா$�ப'�Bள ஒ^ெவா� நபேரா 
அ�ல	 அEத க�ெபன;ய'� வ'யாபார�ைத நட�	� ெபா$�5Bளவேரா, 
க�ெபன;Qட�  ---------- அEத நப� ெபா$�ப'லி�� � ேபா	, க�ெபன; ெசKத 



ஒ�  #ற�தி#�காக தDடைன� � அவேர ெபா$�ேப#க ேவD2�. க�ெபன; 
ெசKத ஏேத��  #ற�. 
 

• ெத&Eேதா / உடEைதயாக இ�Eேதா ெசய�ப2த� 
• கவன� ைறJ காரணமாக-  
ஒ� க�ெபன;ய'�ைடய Zறப�ட  #ற�தி#கான  #றவாள;யாக 
அ�ேபாைதய அதிகா& எ�$ க�த�ப�டா�, அத#  எதிரான 
நடவG�ைகக9� �, தDடைன� � அவேர ெபா$�பாவா�. 
 

ேகBவ' 23.  ச�ட�தி# �ப�2 சமரச� எ�றா� எ�ன ெபா�B? 
 
பதி�.  #றவ'ய� நைட�ைற�  றியX2 ப'&J 320� ச�ட�தி# �ப�2 சமரச� 
எ�றா�, ஒ� ம$�பய��காக அ�ல	 ேவ$ தன;�ப�ட உBேநா�க�தி#காக, 
 #ற வழ�ைக தவ'�பதா �. 
 
ேகBவ' 24.  MGL� கீ=  #ற7கைள ச�ட�பG சமரச� ெசK	 ெகாBள 
�GQமா? 
 
பதி�.   ஆமா�.  MGL� 78வ	 ப'&வ'� பG, கீ=  றி�ப'�2Bள  #ற7கைள 
தவ'ர,  றி�ப'�ட ெதாைக ெச��தியப'�,  #ற சமரச� ெசK	 ெகாBளளா�.  
 #ற வழ�  ெதாட�வத#  ��5 அ�ல	 ப'ற ,  #ற சமரச� ெசK	 
ெகாBளளா� அ�மதிQD2.  
 

• ேமேல� Zற�ப�ட 12 ெப��  #ற7கள;�, 1லி�E	 7வைர� � உBள 
(ேகBவ' 16� அG�ேகாG�ட) ஏதாவ	  #ற7க9�  அEத நப� ம[	 
வழ�  ெதாடர�ப�2,  #ற சமரச� ெசKய�ப�G�Eதா�,  
 

• 12 ��கிய  #ற7கள;� 1லி�E	 7 வைர� � உBள  #ற7கைள 
ெசKய உதவ'யதாக / 	DGயதாக அEத நப� ம[	  #ற வழ�  
ெதாடர�ப�2 அEத நப�  #ற சமரச� ெசKதி��கலா�. 
 

• SGST/ IGST ச�ட�தி� கீ= ஏதாவ	  #ற� (ேமேல�  றி�ப'�ட 
 #ற7கைள� தவ'ர), 1 ேகாG�  ேம� மதி�5Bள வழ7கலி�,  அEத 
நப� ம[	  #ற வழ�  ெதாடர�ப�2 அத� ெபா��2  #ற சமரச� 
��ேப  ெசKய�ப�G�Eதா�. 
 

• CGST/SGST தவ'ர  NDPSA அ�ல	 FEMA அ�ல	ேவ$ ஏதாவ	 ச�ட�தி� 
கீ= ெசKத  #ற7களானா�� அ	J�  #றேம. 
 

• இத� சா�ப'� ப&E	ைர�க�ப�ட எEத வைகயான  #ற7க9� அ�ல	 
நப�க9�. 



 
உ&ய வ&, வ�G ம#$� அபராத� க�Gய ப'�ேப,  #ற சமரச� ெசKயலா�, 
ேம��,  #ற சமரச� ெசKதைல, ேவ$ ச�ட�தி� கீ= நடவG�ைக எ2�க 
�Gயா	 எ�$ இ�ைல. 
 
ேகBவ' 25.. ச�ட�பG சமரச� ெசKய�ப2�  #ற வழ� க9�  நிதி எ�ைல 
ஏேத�� ப&E	ைர�க�ப�2Bளதா? 
 
பதி�.  ஆமா�.  சமரச� ெசK	 ெகாBவத#கான  ைறEத ப�ச� ெதாைகயான	 
ப'� றி�ப'ட�ப2� ெதாைகையவ'ட அதிகமாக இ��க ேவD2�. 

• ச�பEத�ப�ட வ&ய'�  50%அ�ல	 
• o. 10,000 

சமரச� ெசK	 ெகாBவத#கான அதிக� ப�ச� ெதாைகயான	 
ப'� றி�ப'ட�ப2� ெதாைகையவ'ட அதிகமாக இ��க ேவD2�. 

• ச�பEத�ப�ட வ&ய'�  150%அ�ல	 
• o. 30,000 

 
ேகBவ' 26.  MGL� கீ= ச�ட�பG சமரச� ெசKய�ப2� ஒ�  #ற வழ� �  
எEதவ'தமான ப'ர>ைனகB வ��? 
 
ப'&J 77� 	ைண ப'&J(3) வ'திய'� பG ச�ட�பG சமரச� ெசKய�ப�ட ஒ� 
 #ற வழ�கி�, இEத ப'&வ'� கீ= எEத ேம� நடவG�ைகக9� 
ெதாட7க�படமா�டா	 ேம��,  #ற நடவG�ைககB ஏ#கனேவ ெதாட7க�ப�ட 
நிைலய'ேலேய �GJ�  வE	 வ'2�. 
 
      
  



21.  21.  21.  21.  ஒ�7கிைணEத சர�  ம#$� ேசைவ வ& (IGST)(IGST)(IGST)(IGST) ச�ட� 

ப#றிய கDேணா�ட�:    

ேகBவ' 1.  IGST எ�றா� எ�ன? 

பதி�.  “ஒ�7கிைணEத சர�  ம#$� ேசைவ வ&” (IGST) எ�றா� 

மாநில7க9�கிைடேய ஏ#ப2� வ��தக ம#$� வண'க�தி� ெபா��2 

ஏேத�� சர� கB வழ7கீ2 ம#$� / அ�ல	 ேசைவகள;� ம[	 வ'தி�க�ப2� 

வ&யா �. 

ேகBவ' 2  மாநில7க9�கிைடேய வழ7கீ�2� ெபா��கB எ�றா� எ�ன? 

பதி�.  மாநில7க9�கிைடேய ஏ#ப2� வ��தக ம#$� வண'க�தி� ெபா��2, 
சர� கB வழ7கீ2 ம#$� / அ�ல	 ேசைவகB எ�றா� ெபா��கைள 
வழ7 � இட� ம#$� அ	 ெபற�ப2� இட� இரD2� ெவ^ேவ$ 
மாநில7கள;� இ��பதா �. (IGST ச�ட�தி� ப'&J 3(1) ம#$�(2)). 
 
ேகBவ' 3. GST� கீ= மாநில7க9�கிைடேய நட� � சர� கB வழ7 த� 
ம#$� / அ�ல	 ேசைவக9�  எ�பG வ& வ'தி�க�ப2கிற	? 
 
பதி�.  மாநில7க9�கிைடய'லான வழ7கீ�2� ெபா��கB ம[	 வ'தி�க�ப2� 
IGST வ&ைய, ம�திய அரசா� வmலி�க�ப2�.  IGST எ�ப	 CGST ம#$� 
SGST� உBளட�கமாக இ�� � பரE	 வ'&E	Bளதா�, அ^வ& 
மாநில7க9�கிைடேய நட� � சர� கB வழ7கீ2 ம#$� ேசைவகB 
அைன�தி# � வ& வ'தி�கப2கிற	. மாநில7க9�கிைடய வ'#பைன ெசKபவ�, 
IGST, CGST, SGST ஆகியவ#றிலி�E	 கிைட� � உBள L�2 வரைவ 
ச&�க�Gயப'ற  IGST� மதி�5� Z�G#  வ& ெச��	வா�. IGST� ெச��த� 
பய�ப2�த�ப�ட SGST வரைவ ஏ#$மதி ெசKQ� மாநில� ம�திய அர3�  
மா#றிவ'2�. IGST�  வரைவ, இற� மதி ெசKபவ� ெவள;யX�2 வ& ெபா$�ைப 
த��ைடய ெசாEத மாநில�தி� ெச��	� ேபா	 ெப#$� ெகாBள�GQ�. 
SGST ெச��த� பய�ப2�த�ப�ட IGST வரைவ இற� மதி ெசKQ� 
மாநில�தி#  ம�திய அர3 மா#றிவ'2�.  ச�பEத�ப�ட தகவ�களைன�	� 
சம��ப'�க�ப2� அEத ம�திய நி$வன�, சம��ப'�க�ப�டைவகைள ச&பா��	, 
நிதிகைள மா#$வத#  ச�பEத�ப�ட அரசா7க9�  தகவ� ெத&வ'� � அர3 
இயEதிரமாகJ� ெசய�ப2�. 
 
ேகBவ' 4. IGST ச�ட வைரவ'� ��கிய சார�ச� எ�ன? 
 
பதி�. மாதி& IGST ச�ட வைரJ, 33 ப'&Jகைள� உBளட�கிய, 11 
அ�தியாய7கைள� ெகாDட	.ம#றவ#றி#கிைடய'�, இEத வைரJ, சர� கைள 
வழ7 � இட�ைத நிரEதிர வ'திகைள வ �	Bள	.  வழ7க� இட�திலி�E	, 



சர� கைள ஏ#றி�ெகாD2 நகர ஆர�ப'�	, இEத ேநர�தி� எEத இட�தி� 
ெப$ந&ட�  ெகாD2�ேபாK ேச��க�பட ேவD2ேமா, அEத இட�தி� தா�  
�#$ெப$� அ^வ'டேம வழ7க� இடமாக க�த�ப2�. சர� கB வழ7கலி�, 
சர�  ப&மா#ற� இ�ைலெய�றா�, எ^வ'ட�தி� சர� கB வ'நிேயாக� 
ெசKவதாக க�த�ப2கிறேதா அ^வ'டேம வழ7க� இடமா �.  சர� கB 
 வ'�க�ப�ட அ�ல	 ஒ�$Z�ட�ப�ட இEத வழ�கி�, இ�மாதி& 
 வ'�க�ப�ட அ�ல	 ஒ�$Z�ட�ப�ட இடேம வழ7கலி� இட�மா �.  
இ$தியாக, சர� கைள வழ7 வத#காக வDGகள;� ஏ#ற�ப�2. சர� கைள 
எEத இட�தி#  சர� கB ெச�ல ேவD2ேமா அEத இட�தி#  சர� கைள 
எ2�	� ேச��க�ப�ட இடேம, வழ7க� இடமா �. 
 
ேகBவ' 5   IGST மாதி&ய'� ��கியமான ந�ைமகB எ�ன? 
 
பதி�.  IGST மாதி&ய'� ��கியமான ந�ைமகB. 
அ,   மாநில7க9�கிைடேயயான ப&வ��தைனகள;� தைடய'�லாத ITC� 
ச7கிலி பராம&�5 
 
ஆ.  மாநில7க9�கிைடேய வா7 பவ�க9�  அ�ல	 வ'#பவ�க9�  
எEதவ'தமான ெவள;�பைடயான வ&� க�டணேமா அ�ல	 கண'சமான நிதி 
தைட இ�ைல. 
 
இ.  வ& ெச��த�ப2� ேபாேத ITC பய�ப2�த�ப2வதா�, ஏ#$மதி 
ெசKய�ப2கி�ற மாநில�தி#  தி��ப� ெப$� உ&ைம கிைடயா	. 
 
ஈ.   3ய கDகாண'�5 மாதி& 
 
உ. மிக எள;ைமயான வ& நைட�ைற இ�� �ேபா	, ந2நிைலைமயான 
வ&�கான உ�தரவாத� 
 
ஊ.  வ& ெச��	பவ��  எEத Z2த� இண�க 3ைமQமி�லாத மிக 
எள;ைமயான கண�கிய� 
 
எ  உய�ம�ட இண�க�ைத ஏ#ப2�தி� ெகா2�க உ$திப2�த�, அதனால 
வm� திற�� அதிக&� � 
 
வண'க�திலி�E	 வண'க�, வண'க�திலி�E	 Iக�ேவா� ப&வ��தைனகB 
எ�$ அைன�ைதQ�, மாதி&யா� ைகயாள �GQ�. 
 
ேகBவ' 6.  MGL� கீ= ஏ#$மதி / இற� மதி வ& எ�பG வ'தி�க�ப2கிற	? 
 
பதி�.  எ�லா ஏ#$மதி ம#$� இற� மதிகB, மாநில7க9�கிைடேய 
நைடெப$� ப&வ�தைனயாக க�த�ப�2, GST (IGST) வ'தி�க�படேவD2�.  



வ&ய'� நிைல�பா2, எ^வ'ட�தி� நிைறJ ெப�கிறேதா, அEத நிைறJ ெப�� 
மாநில�தி# , SGST வ& ெச�றைடQ�. இற� மதி ெபா��கB ம#$� 
ேசைவகB ம[	 ெச��த�ப2� IGST ைய, உBள L�2 வ&யாக (ITC) 
எ2�	�ெகாD2, GST வ&கைள ெச��த உபேயாகி�	 ெகாBளளா�. (ப'&J 2 (c) 
IGST Act.) 
 
ேகBவ' 7   IGST ச�ட� எ�ப	 மிக> சிறிய வைரயைற� �ப�ட	, ெப��ப தி 
தL��பாைணய&ட� உBள	. இ�பG இ��ைகய'� CGST ம#$� SGST� வ'திகB  
IGST ச�ட�தி# � ெபா�E	மா? 
 
பதி�.  ெபா�E	�.  IGST ச�ட�தி� கீ= உBள ப�ேவ$ வ'திகB CGST வ'திய'� 
கீCBள வ& ச�பEத�ப�டைவக9� � ெபா�E	� எ�$ IGST ச�ட�தி� 
 றி�ப'�2Bள	. 
 
ேகBவ' 8.  IGST எ�பG ெச��த ேவD2�? 
 
பதி�. ITC பய�ப2�திேயா அ�ல	 பணமாகேவா IGSTஐ ெச��தலா�.  
இ��ப'��,  ITCஐ பய�ப2�தி IGSTஐ ப'� றி�ப'2� வ&ைசய'� 
ெச��த�ப2� 
 
அ.  �தலி� இ��பைவகைள IGST� ITC பய�ப2�த�ப�2 IGST ெச��த�ப2�.   
ஆ.  IGST� ITC �GவைடEதJட�, CGST� ITC பய�ப2�த�ப�2 IGST 
ெச��த�ப2�. 
 
இ. CGST� ITC, IGST� ITC இEத �GவைடEத ப'ற தா�, வ'#பைனயாள��  
SGST� ITC பய�ப2�தி IGST ெச��த அ�மதி�க�ப2�. 
 
IGST வ& ஏதாவ	 ம[தமி�Eதா�, பணமாக ெச��தி �G�	வ'டலா�. வரைவ 
பய�ப2�தி IGST ெச��தேவDGய வ&ைசைய GST அைம�5 உ$தி ெசKய 
ேவD2�. 
 
ேகBவ' 9.  ம�திய ம#$� ஏ#$மதி ெசKQ� மாநில� ம#$� இற� மதி 
ெசKQ� மாநில7க9�கிைடேய எ�பG தி�ைவ நைடெப$கி�ற	? 
 
பதி�. ம�திய மாநில7க9�கிைடேயயான கண� கB இரD2 வ'தமாக 
தL��க�ப2கி�றன, அைவகB ப'�வ�மா$- 
 

• ம�திய ம#$� ஏ#$மதிெசKQ� மாநில7க9�கிைடய'�: 
ஏ#$மதி ெசKய�ப2� ெபா��கைள பய�ப2�தி SGST� ITC�  
இைணயான� ெதாைகைய ஏ#$மதி ெசKQ� மாநில� ம�திய அர3�  
ெச��த ேவD2�. 

 



• ம�திய ம#$� இற� மதி ெசKQ� மாநில7க9�கிைடய'�: 
மாநில�தி# Bளாக வழ7 � ெபா��கள;� ம[தான, 
வ'#பைனயாள�களா� SGST�  ெச��த�ப2� ெதாைகைய பய�ப2�தி 
IGST� ITC�  இைணயான� ெதாைகைய ம�திய அர3 ெச��	�. 
 

தL�ைவ கால�தி# B வ'#பைனயாள�களா�,  இைண�க�ப2� அைன�	 

வ'வர7கைளQ� கண�கி� எ2�	� ெகாBள�ப�2, ஒ�2ெமா�தமாக 

அG�பைடய'� மாநில�தி#கான தL�J காண�ப2�.  CGST ம#$� IGST 

கண� கள;�� தL�வ'� அளJ இேத மாதி&யாக�தா� இ�� � 

      

  



22222222.  சர� கB ம#$� ேசைவகB வழ7 � இட�:    

ேகBவ'  1.  MGL� கீ= சர� கB ம#$� ேசைவகB வழ7 � இட�தி#கான 

அவசிய� எ�ன? 

பதி�GST� அG�பைட ெகாBைகேய ெபா��கB வழ7க�ப2�  அேத 

இட�திேலாஅ�ல	 Iகர�ப2� இட�திேலா திற�பட வ& வ'தி�த�. எனேவ, 

வழ7க� இட� வ'தி இட�ைத நி�ணய'� �அதாவ	, வ& ெச�றைடய 

ேவDGய	 அத� அதிகார எ�ைல� ��ப�G��க ேவD2�.  

ப&வ��தைனகB மாநில�தி# Bேளா, மாநில�தி#கிைடய'ேலா நடEதா�� 

வழ7க� இட� !லமாக உ$தி ெசKய�பட ேவD2�. ேவ$ ஒ� வ��தக� 

மாநில�தி# B வ'தி�க�ப2� SGST   CGST வ'தி�க ேவD2மா அ�ல	 

மாநில�தி#கிைடேய வ'தி�க�ப2� IGST வ'தி�க ேவD2மா எ�பைத நி�னய'�க 

வழ7க��கான இட�ைத உ$தி  ெசKய�படவ	 அவசியமா �. 

ேகBவ' 2.  வழ7க� இட7கள;� வ'திகB சர� கB ம#$� ேசைவகB 

ெபா��2 ஏ�  ேவ$ப2கி�றன? 

பதி�.  ெபா��கB  ெத&ய�ZGயதாக இ�� �ேபா	 வா7க�ேபா � இட�ைத 

தL�மான;�பதி�  றி�ப'டத�க எEதவ'த ப'ர>ைனக9� இ��கா	.  ேசைவகB 

கDக9�  5ல�படாதேபா	 வழ7க� இட�ைத தL�மான;�ப	  றி�	 

ப'�வ�� சில ��கியமான அ�ச7கB 

(அ)  வ'நிேயாக �ைறய'� ேசைவைய எள;தாக மா#ற �GQ�.  உதாரணமாக, 

ெதாைலெதாட�5 ேசைவய'� அதிகமாக ேபாM�-ெபKGலி�E	 அதிகமாக �¦-

ெபKG#  மா$வ	; ப'� அ��ப�ப2� வ'லாச மா#ற�ப2வ	; ப'� 

அ��5பவர	 வ'லாச� மா#ற�ப2வ	; ெம�ெபா�B  பC	 பா��பத#காக 

அ�ல	 பராம&�5�காக தள�திலி�E	 ஆ�ைலன;#  மா#$வ	; வ7கிகள;� 

ேசைவ�காக வாG�ைகயாள�கB ��5 வ7கி�  ெச�ல ேவDGய'�Eத	, 

இ�ேபா	 வாG�ைகயாள�கB எ7கி�E	 ேவD2மானா�� ேதைவயான 

த7க9�கான ேசைவைய g��தி ெசK	 ெகாBளலா�. 

(ஆ) ேசைவ வழ7 பவ�, ேசைவ ெப$பவ� ம#$� வழ7க�ப2� ேசைவ 

வ'சா&�தறிய �Gயாததா � அ�ல	 ெதள;வாக ெத&யாத மைற�க�ப�ட 

நடவG�ைககளாகேவ இ��பதா�, பாைத மிகJ� கGனமாகேவ இ�� �; 

(இ) ஒ� ேசைவ வழ7 வத# , ேசைவ வழ7 பவ��  நிைலயான இட� 

இ��க ேவDGய அவசியமி�ைல.  ேசைவ ெப$பவ� அவ� நக�E	 



ெகாDG�� �ேபாேத ேசைவைய ெபறலா�.  ப'�லி7 இட� ஒ� இரJ� B 

மா#றிவ'ட �GQ�.  

(ஈ) இேத வ'ஷய� சில சமய7கள;� ஒ&ட�தி# � ேமலாக நகர� Z2�.  

உதாரணமாக, க�2மான� பண', அ�ல	  இ��5� பாைத, ேதசிய ெந2]சாைல 

அ�ல	 ஆ#றி� ம[தான பால� ேபா�றைவகள;� ஒ� மாநில�தி� 	வ7கி 

ம#ெறா� மாநில�தி� �GவைடQ�. வ'நிேயாக� ம#$� பட கா�சி 

உ&ைமகைள பல மாநில7க9�  ஒேர ப&வ��தைனய'� ஒ	�கீ2 ெசKய 

�GQ�.  ஒ� வ'ள�பர� அ�ல	 ஒ� நிக=>சிைய ஒேர சமய�தி� நா2 

�Cவ	� ஒள;பர�ப �GQ�.  ஒ� வ'மான நி$வன� ெவள;ய'�ட 10 �ஃ� 

அட7கிய, மாதாEதிர பயண>சீ�ைட பய�ப2�தி இ� நா2க9�கிைடேய 

பயண� ெசKய �GQ�. ெநாKடா அ�ல	 G�லி அ�ல	 ஃப¦தாபாதிேலா 

வசி� � ஒ�வ� பய�ப2�	வத#�காக அ�ைட வழ7க�ப�ட G�லி 

ெம�ேராவா� பண� ெப$� ேபா	� இட� அ�ல	 பயண�ைத மா#றி� தர 

�GQ�.  உதாரணமாக,  15-20 வ�ட7க9�  ��5, DTH, ஆ�ைல� 

தகவ�கB, ஆ�ைல� வ7கி ேசைவ, ஆ�ைல� பயண>சீ�2 பதிJ, 

வைலப'�ன�, ெதாைலெதாட�5 அைலேபசி, இ��� ப'ற ப#றி ேயாசி�ேத 

இ�Eதி��க மா�டா�கB. 

ேகBவ' 3 எEத பதிலாB அ�ல	 ஊக7களாB ஒ� ப&வ�தைனய'� வழ7க� 

இட�ைத தL�மான;�க பய�ப2�த �GQ�? 

பதி�.  ப�ேவ$ வ'ஷய7கB ச�பEத�ப�G�� � ஒ� ப&வ��தைன, 

ேசைவய'�, அ^வ'ஷய7கைள வழ7க� இட�ைத தL�மான;�பத#  

பய�ப2�தலா�. ம#றவ�கைளவ'ட பதிலாB அ�ல	 ஊக7கைள வழ7க� 

இட�தி� தLரமான;� �ேபா	, ந�ல �GJ எ�ட�GQ� எ��ேபா	 வழ7க� 

இட�தி� தL�மான;�பத#காக பய�ப2�த �GQ�.   அைதேய தா� கீேழQ� 

வ'வாதி�க�ப2கி�றன:- 

(அ)  ேசைவ வழ7 பவ&� இட� 

(ஆ)  ேசைவ ெப$பவ&� இட� 

(இ)  ெசய�பா2கB நைடெபற� ேபா � இட� /ெசயலா�க� ெப$� இட�. 

(ஈ) எ7ேகய'�E	 ெபற�ப�ட	 ம#$� 

(உ) உDைமயாகேவ பலனைடய� ேபாகிற நப� / இட� 



ேகBவ' 4.  வழ7க��  பதிJ ெசKத நப�கB (B2B), வழ7க��  பதிJ 

ெசKயாத நப�க9�  (B2C) எ�$ வழ7க� இட�தி� தன;�தன;யான வ'திகB 

இ��க ேவDGயத� அவசிய� எ�ன? 

பதி�. B2B ப&வ��தைனகB ெவ$மேன கடE	 ெச�வதா�, ெச��த�ப�ட 

வ&�பண�ைத ெப$ந� கடைன� ேபால எ2�	> ெச�$ வ'2கிறா�.  ெபா��கB 

ம[	 GST வmலி�தைவ அரசா7க�தி#  ெப�� 3ைம ஏ#ப2�	�. 

ெப$பவ�க9�  இEத ெபா��கB ஒ� ெசா�தாகிவ'2�, ேம�� எதி�கால�தி� 

வ& ெச��த�ப2� ேபா	 ெப$ந� இைத உBள L�2 வ& வரவாக ெப#$� 

ெகாBளலா�.  B2B ப&வ��தைனகள;� ேபா	, ெப$ந� பலைன எ2�	 

ெகாBவதா�, கி�ட�த�ட அைன�	 m=நிைலகள;��, ெப$ந&� இட� 

கவன�தி� ெகாBள�ப2�.  சாதாரணமாக, ெப$ந� ெபா��கைள ேவெறா� 

வாG�ைகயாள��  வழ7 வா�. B2B ப&வ��தைனகB ேம��, B2C 

ப&வ��ைதயாக மா$�ேபா	தா� Iக�J ெசKய�ப2�.  B2C 

ப&வ��தைனகள;�, வழஙக� இ$தியாக Iக�J ெசKய�ப�2, அத#கான 

உDைமயாக ெச��த�ப�ட வ& அரசா7க�ைத வEதைடகிற	.   

ேகBவ' 5 சர� கB அக#றியப'� வழ7க� இட� எ�னவாக இ�� �? 

பதி�.  சர� கள;� இடமாக இ�� � வழ7க� இட� ப�2வாடா 

ெசKய�ப2வத#காக ெபா��கைள எ2�	 நக�� அEத ேநர�தி� நி�$வ'2�. 

IGST ச�ட�ப'&J 5(2). 

ேகBவ' 6.  !�றாவ	 நப&� வழிகா�2தலி� ேப&�  ெபா��கைள 

வழ7 பவ� ஒ� நப��  ப�2வாடா ெசKQ� ேபா	 வழ7க� இட� 

எ�னவா �? 

பதி�.  !�றாவ	 நப� சர� கைள ெப#$�ெகாDட இட�, அ�மாதி& 

வ'யாபார� ெசKQ� நப&� தைலைம இட�ைதேய அ�மாதி& சர� கள;� 

வழ7க� இடமாக� க�த�ப2�. (IGST ச�ட�ப'&J 5(2A)). 

ேகBவ' 7.  க�ப�, வ'மான�, ரய'�, அ�ல	 ேமா�டா� வDG ேபா�ற 

ேபா� வர�தி� !லமாக சர� கB ம#$� ேசைவகB வழ7க�ப2�ேபா	 

வழ7க� இட� எ�னவா �?. 

பதி�. இ�மாதி& சர� கைள ெபா��தம�G�, சர� கB எ7  எ2�	> ெச�$ 

ஏ#ற�ப2கிறேதா, அEத இடேம வழ7க� இடமா �.  (IGST ச�ட�ப'&J 5(5)).  

இ��ப'��, ேசைவகB ெபா��தம�G�, வாகன� பயண�ைத 	வ7 வத#காக, 

�த� அ�டவைணய'�  றி�ப'�ட இடேம, வழ7க� இடமா �. 



ேகBவ'. 8.  B2B ேசைவ வழ7கலி� ெபா��2, வழ7க� இட�தி� இய�பான 

அ�மான;�5 எ�ன? 

பதி�.  பதிJ ெசKத வ& ெச��	பவ�, பதிJ ெசKயாத வ& 

ெச��	பவ�க9�கான IGST ச�ட�தி� இEத ெசா�லாட� 

பய�ப2�த�ப2கிற	.  இEத வழ�கி�, பதிJ ெசKத நப�க9�கான வழ7க� 

இட�தி� அ�மான;�5 அEத நப&� இடேமயா �. பதிJ ெசKதி�� � 

ெப$ந&� வ'லாச� இ��பதா�, அைதேய மா#$ / பதிலான இடமாக எ2�	� 

ெகாBள �GQ�.  

ேகBவ' 9.  பதிJ ெசKயாத ெப$ந��கான வழ7க� இட�தி� இய�பான 

அ�மான;�5 எ�ன? 

பதி�.  பதிJ ெசKயாத ெப$ந�க9� , சாதாரணமாக, ெப$ந&� இடேம 

வழ7கலி� இடமா �. இ��ப'��, பல சEத��ப7கள;� ெப$ந&� வ'லாச� 

இ��பதி�ைல. அ�மாதி& சEத��ப7கள;� வழ7 பவ&� ேசைவ த�� 

ெசKQ� இடேம, மா#$ / பதிலான வழ7க� இடமாக எ2�	� ெகாBள�ப2�. 

ேகBவ' 10. அைசயா ெசா�	 ச�பEதமாக, அைசயா ெசா�ேத வழ7க� இடமாக 

உBள	.  பல மாநில7கைள இைண�	, G�லிய'லி�E	 ��ைப�  ஒ� 

சாைல க�ட�ப�2 வ�கி$	 எ�$ ைவ�	� ெகாBேவா�.  வழ7க� இட�தி� 

எ�னவாக இ�� �? 

பதி�.  ஒ� மாநில�தி#  அதிகமான இட7கள;� அைசயா ெசா�	 

இ��கேமயானா�, ஒ^ெவா� மாநில�தி# � ெசKய�பட ேவDGய 

ேசைவய'� மதி�பX�2 வ'கித�தி� தன;�தன;யாக ேசக&�க�ப�ட அ�ல	 

தL�மான;�க�ப�டJட�, இதனG�பைடய'�, ஒ� உட�பG�ைகேயா அ�ல	 

ஒ�பEதேமா ெசK	 ெகாBள ேவD2�. அ�ல	 இ�மாதி&யான ஒ�பEதேமா 

அ�ல	 உட�பG�ைகேயா ஏ#படாதேபா	, ம#ற நியாயமான அG�பைடய'� 

இத�  சா�பாகJ� ப&E	ைர�க�படலா�. (Explanation clause to Section 6(5) of the IGST 

Act) 

ேகBவ' 11 ஒ�7கிைண�க�ப�ட நிக=>சிக9�  வழ7க�ப2� ேசைவய'� 

இட� எ�னவாக இ�� �? பல மாநில7கள;� நட� � IPL கி&�ெக� ெதாடைர 

ெசா�லலா�. 

பதி�. ஒ� நிக=>சி ெபா$�தம�G�, ேசைவ ெபற�ZGயவ� பதிJ 

ெசKதி�Eதா�, வழ7க�ப2� ேசைவய'� இட� அEத நப&� இடேமயா �. 

இ��ப'��, ெப$ந� பதிJ ெசKயவ'�ைலெய�றா�, வழ7க�ப2� ேசைவய'� 

இட� எ7  நிக=>சி நட�கிறேதா அEத இடமா �.  பல மாநில7கள;� 



நட�த�ப2கி�ற நிக=>சியா � ப�ச�தி�, ஒ^ெவா� மாநில�தி� ெசKய�பட 

ேவDGய ேசைவைய� ெபா$�	 ஒ�  றி�ப'�ட� ெதாைகைய க�டணமாக 

ெப#$� ெகாBள�ப2�. (IGST� ச�ட�ப'&J 6(8) உ�ப'&வ'� வ'ள�க�Bள	) 

ேகBவ' 12.   &ய&� அ��ப' ைவ�க�ப2� ெபா��கள;� வழ7க� இட� 

எ�னவாக இ�� �? 

பதி�.  ெப$ந� பதிJ ெசKதி�Eதா�, அEத நப&� இடேம வழ7க� இடமா �.   

இ��ப'��, ெப$ந� பதிJ ெசKயாதி�Eதா�, சர� கB ேபா� வர�	�காக 

எ7ேக ஒ�பைட�க�ப2கி�றேதா அ	  வழ7கலி� இடமா �. 

ேகBவ' 13.  ��ைபய'லி�E	 G�லி�  ெச�$ ம[D2� ��ைப� � 

தி��5� ஒ� நப&�, வழ7க� இட� எ�னவா �? 

பதி�. பதிJ ெசKத நபராய'�Eதா�, வழ7க� இட� ெப$ந&� இடமா �.  

ஒ� நப� பதிJ ெசKயாதி�Eதா�, ��ைபய'லி�E	 G�லி�  ��ேனா�கி> 

ெச��� பயண�தி� அவ� ஏ$� ��ைபதா�, வழ7கலி� இடமா �. 

இ��ப'��, ம$மா��க� தன;யான பயணமாக க�த�பட ேவD2� எ�பதா�, 

ம$மா��கமான G�லிதா� வழ7கலி� இடமா �. (IGST� ச�ட�ப'&J 6(10)(b) 

உ�ப'&வ'� வ'ள�க�Bள	) 

ேகBவ' 14.  ஒ� நப� இEதியாவ'� எ7  ேவD2மானா��, பயண� 

ெசKய�ZGய ஒ� பயண>சீ�ைடேயா / அ�மதி> சீ�ைடேயா ஏ� இEதிய 

நி$வன� ெவள;ய'�ட	. வழ7க� இட� எ�னவா �? 

பதி�.  ேமேல  றி�ப'�ட வ'ஷய�தி�, வ'ைல�ப�G ெவள;ய'2� ேநர�தி�, 

எதி�கால�தி� பய�ப2�	வத#  ஏ	வாக, ஏ$மிட�  றி�ப'ட�பட மா�டா	.  

அத�பG, ஏ$மிட� வழ7கலி� இடமாகா	.  இ�மாதி& சமய�தி�, நிைலயான 

வ'திகB ெபா�E	�.  (IGST� ச�ட�ப'&J 6(10)(b) உ�ப'&வ'� 

வழ7க�ப�2Bள	). 

ேகBவ' 15.  ைகேபசி இைண�ப'� வழ7க� இட� எ�னவா �? அ	 

வழ7 பவ&� இடமாக இ��க �GQமா? 

பதி�.  ைக�ேபசி ேசைவகB வழ7 பவ&� இட� வழ7க� இடமாக �Gயா	.  

ஏெனன;�,  ைக�ேபசி க�ெபன;கB பல மாநில7கள;� ேசைவகைள வழ7கி� 

ெகாDG��கி�ற	 அ	 தவ'ர பல ேசைவகB மாநில7கிைடேய 

வழ7க�ப2கி�ற	.  வழ7 பவ�கள;� இட� வழ7க� இடமாக எ2�	� 



ெகாDடா�, Iக�வ'� ெகாBைககேள �றி�க�ப�2 வ'2�. ேம��, எ7ேக 

வழ7 பவ� இ��கி�றாேரா, அEத ஒ� சில மாநில7க9�  ம�2ேம 

அைன�	 வ& வ�வாKக9� ேபாK ேச��. 

ேபாM�ெபK� அ�ல	 �¦ெபK� அG�பைடய'� வழ7க� இட� 

ைக�ேபசிகள;� இைண�ைப� ெபா$�தேதயா �.   

ேபாM�ெபK� இைண�5கைள ெபா$�தவைர,  ெப$ந&� ப'�லி7 வ'லாசேம 

வழ7கலி� இடமா �.  �¦ெபK� இைண�பானா�, அத#கான க�டண� எ7  

ெச��த�ப2கி�றேதா அ	ேவ வழ7க� இடமா � அ�ல	 �¦ெபK�  

ெசலJ>சீ�2 வ'#க�ப2� இட�.  இ��ப'��,  இைணயதள� / மி�னh 

க�டண� !லமாகேவா ¦-சா�\ ெசKய�ப�டா�, ெப$ந&� ேசைவகB 

பதிேவ�G�Bள இட�ைதேய வழ7க� இடமாக எ2�	� ெகாBளலா�. 

ேகBவ' 16.  ேகாவாவ'லி�� � ஒ� நப� G�லிய'�Bள தரக&ட� 

��ைபய'லி�� � ேதசிய ப7 > சEைதய'� (NSE) ப7 கB வா7 கிறா�. 

வழ7கலி� இட� எ�னவா �? 

பதி�.  வழ7 பவ&� ேசைவகைள� ெப$�,  ெப$ந&� ேசைவகB 

பதிேவ�G�Bள இடேம வழ7கலி� இடமா �.  எனேவ, ேகாவா தா� 

வழ7கலி� இடமா �. 

ேகBவ' 17.   ஒ� நப� ��ைபய'லி�E	  9 மனாலி�  ெச�$,  

மனாலிய'�Bள ஐசிஐசிஐ வ7கிய'� சில ேசைவகைள ெப$கிறா�. வழ7கலி� 

இட� எ�னவா �? 

பதி�.  ஒ� நப&� கண� ட� வ7கி ேசைவகB இைண�க�படாவ'G�, 

வழ7கலி� இட�  9. அதாவ	,  ேசைவ வழ7 பவ&� இட�.  இ��ப'��,  

ஒ� நப&� கண� ட� வ7கி ேசைவகB இைண�க�ப�G�Eதா�, ெப$ந&� 

ேசைவகB பதிேவ�G�Bள இடமான ��ைபேய வழ7கலி� இட� ��ைப 

ஆ �.   

ேகBவ' 18. Z�காைன> ேச�Eத ஒ� நப� ஏ� இEதியா வ'மான� !ல� 

��ைபய'லி�E	 G�லி� > ெச�கிறா�. அவ� த��ைடய பயண� கா�பXைட 

��ைபய'� எ2�கிறா�. வழ7கலி� இட� எ�னவா �? 

கா�பX° ேசைவ வழ7 பவ&ட� பதிேவ�G� உBள ெப$ந&� இடேம 

வழ7கலி� இடமா �. எனேவ, Z�கா�தா� வழ7கலி� இடமா �.  (IGST� 

ச�ட�ப'&J 6(14)(b) உ�ப'&வ'� வழ7க�ப�2Bள	). 



23232323. GSTGSTGSTGST வைலவாசலி� ��தள வண'க ெசய��ைற:    
 
ேகBவ'. 1 GSTN எ�றா� எ�ன? 
 
பதி� . சர�  ம#$� ேசைவ வ& வைலப'�ன�  ஒ� லாப ேநா�கம#ற 
ம#$� அர3 சா�ப#ற நி$வனமா �.  வ& ெச��	பவ�கB ம#$� ம#ற 
ப7 தார�கB உ�பட, ம�திய, மாநில இ� அர3�  ெதாழி�தகவ��  உBள 
அG�பைடவசதிQ�, ேசைவQ� அள;� � IT ெதாழி�I�ப�.  ��தள 
ேசைவகளாக பதிJ ெசKத�, வ&வ'வர பGவ� ம#$� வ& ெச��	பவ�க9�  
தர ேவDGய பண�, ேபா�றவ#ைற GSTN வழ7 கி�ற, அரசா7க�	� �, 
வ&ெச��	பவ�க9� � இைடேய இைட�கமாக ெசய�ப2கிற	.   

ேகBவ' 2.  GSTN� 	வ� வத#  !லகாரண� எ�ன? 

பதி�.  GST ெகாBைக தி�ட� எ�ப	 ஒ� சிற�பான ம#$� சி�கலான தகவ� 
ெதாழிI�ப �ய#சியா �.  ம�திய, மாநில அர3க9�கிைடேய ஒ� ெபா	வான 
ம#$� பகி�Eத தகவ� ெதாழிI�ப ேசைவைய உBக�டைம�5 வசதிகைள 
ஏ#ப2�தி, வ& ெச��	பவ�க9�காக சீரான இைட�க�ைத 
ேதா#$வ'�பத#காக ஒ� சிற�பான �த� �ய#சி.  த#ேபா	, ம�திய, மாநில 
அர3கள;�  மைற�க வ& நி�வாக7கB, ேவ$ப�ட ச�ட7கB, வ'திகB, 
வழி�ைறகB ம#$� வGவைம�5கள;� கீ= பண' ெசK	 ெகாDG��கி�றன.  
அத� வ'ைளவாக, ெதாழி� தகவ� வ�மான வ& அைம�5� தன;�ப�ட 
தள�தி� பண' ெசKகி�ற	.  மைற�க வ&> mழலி� �Cவ	� ஒ�றிைணய 
ேவDGய'��பதா�.  GSTஐ  நைட�ைற�ப2�த அவ�கைள ஒ�7கிைண�ப	 
மிகJ� சி�கலாக இ��கி�ற	. எனேவ, ம�திய, மாநில ம#$� �ன;ய� 
ப'ரேதச7கB ஆகியவ#றி� வ& நி�வாக7கB ம#$� வ& ெச��	பவ�கB 
ம#$� ம#ற ெவள;�ப7 தார�கள;� இைட�க7கB ேபா�ற அைன�ைதQ� 
ஒேர மாதி&யான தகவ� ெதாழிI�ப �தி�>சிQட� சீரான வGவைம�5�  கீ= 
ெகாD2 வர ேவD2�. தவ'ர, மாநில7கிைடேயயான சர�  ம#$� ேசைவ 
வண'க�	�  (IGST) ம�திய, மாநில அர3க9�  ம�திய'� ஒ� வ�வான தL�J 
எEதிரமாக ஒ� இல�  சா�Eத வ&யாக இEத GST இ��க ேவD2�. ஒ� 
வ�வான IT உBக�டைம�5 ம#$� �	ெக��பான ேசைவகைளQ� 
ெசய�ப2�	�ேபா	தா�, ைக�ப#$த�, ம#$� ப7 தார�, வ& 
ெச��	பவரகB, ம�திய மாநில அர3கB, வ7கிகB, ம�திய &ச�^ வ7கி 
ஆகியவ#$�கிேடேயயான தகவ� ப&மா#ற7கB ேபா�றவ#றினா� தா� 
ம�2ேம இ	 சா�தியமா �.   

மாநில நிதி அைம>ச�கள;� அதிகார�  C, 21-07-2010 ேததிய�$  நடEத 2010� 
ஆDG� 4வ	 Z�ட�தி�, இEத வ'ஷய7கB வ'வாதி�க�ப�டன,  சர�  
ம#$� ேசைவ வ&�கான IT உBக�டைம�5 ம[தான அதிகார�  Cைவ 
(Empowered Group on IT infrastructure for GST - EG எ�$ 3��கமாக� 
 றி�ப'ட�ப2கிற	) அைம�க இEத� Z�ட�தி� ஒ�5த� அள;�க�ப�ட	.  
Dr.நEத� நLலேகன; தைலைமய'லான  Cவ'�, Z2த� ெசயலாள� (வ�வாK), 



ம�திய கலா� ம#$� 37க வா&ய�தி� (B&C) உ$�ப'ன� CBEC, ெபா	 
இய� ந�, (Systems), நிதியைம>சக�தி� நிதி வ'வகார�, CBEC, நி�வாக�  Cவ'� 
உ$�5 ெசயல�. ம#$� ஐE	 மாநில7கள;� வண'க வ& ஆைணய�கB  
(மஹாராcGரா, அசா�, க�நாடகா, ேம#  வ7க�, ம#$�  ஜரா�) ஆகிேயா� 
அட7 வ�. சர�  ம#$� ேசைவ வ& வைலப'�ன� (GSTN)  எ�$ 
அைழ�க�பட ேபாகி�ற ஒ� ெபா	 வைலவாசைல 
நைட�ைற�ப2�	வத#கான ேதசிய தகவ� பயன L�2 (NIU /  SPV) அைம�பத#  
மாதி&கைள வ �	, ப&E	ைர�க ேவDGய	 இEத�  Cவ'#  அவசியமா �. 
இEத அைம�5�  ப&E	ைர ெசKத	 ம�2ம�லாம�,  NIU/SPV�கான  
வ'தி�ைற  றி�5கB, நைட�ைற�ப2�	வத#கான வ'&வான வ'�க�ைதQ�,  
அைத உ�வா� வத#கான பாைத ம#$� Z2தலாக பய'#சி, (out reach) 
ெவள;ெகாண�E	 ேச��த� ப&E	ைர ெசKகி�ற	. 

GST ேபா�ற ெப&ய சி�கலான அரசா7க�தி� IT ெசய#தி�ட7கைள ம�கள;� 
நல��காக தன;�ப�ட நி$வன� ேபா�ற அைம�பான ேதசிய தகவ� பயன L�2 
(NIU) அைம�ைப, நிதியைம>சக�தா� அைம�க�ப�ட  ப'ர�ேயக 
ெசய#தி�ட7க9�கான ெதாழி�I�ப ஆேலாசைன�  C (Technical Advisory Group 
for Unique Projects -TAGUP) மா�> 2010� ப&E	ைர ெசKய�ப�ட	.  TAGUP ெசKய 
ேவDGய அவசியமான� பண' எ�னெவ�றா�, GST, TIN, NPS, �தலிய 
பலவைகயான IT ெசய#தி�ட7கள;� ெதாழி�I�ப ம#$� கண'ண' 
ச�பEத�ப�ட ப'ர>ைனகைள ப&ேசாதி�ப	 ஆ �. 

ஆகM� மாத�  2� ேததிய'லி�E	  8� ேததி வைர வழி�ைறகைள 
வ'வாதி�பத#காக நி�வாக�  C ஏC �ைற ZGQBள	.  
வாத�ப'ரதிவாத7க9� � ப'ற ,  GST ெகாBைகய'� ெசய�தி�ட�ைத 
நைட�ைறப2�	வத#கான சிற�5 ெசய� ேநா�க பர�5ைர சாதன�ைத 
உ�வா� வத#   நி�வாக�  C ப&E	ைர ெசKத	. நி�வாக> 3தEதிர�,  
அரசா7க�தி� ெகாBைக� க�2�பா2, நி$வன� க�டைம�ப'� ெநகி=J 
த�ைம,  வ'ைரவாக �Gெவ2� � திற�, ம#$� திறைமயானவ�கB 
நியமி�	, த திவாKEதவ�கைள த�க ைவ�	� ெகாBளவ	 ேபா�ற 
��கியமான அளவ L2கB ப&சீலி�த� ப'ற  திறைமயாகJ�,  ந�பக�த�ைம 
வாKEத ேசைவகைள வழ7 � mழைலQ� உ�வா�க ேவD2ெம�றா�,  GSTN 
SPV� 49% அரசி�ப7  ெகாDட  (24.5% ம�திய அர3, 24.5% மாநில அர3)  அர3 
சா�ப#ற அைம�பாக இ��க ேவD2� எ�$ நி�வாக�  C ப&E	ைர 
ெசKகிற	.  GSTN� ப7  ம#$� அதன;ட�Bள தகவ�கள;� அவசிய�ைத� 
க��தி� ெகாD2,  GSTN� ம[தான அரசா7க�தி� ெகாBைக� க�2�பா�2 
வ'ஷய�ைத நி�வாக�  C  ப&சீலி�த	.  SPV� ம[தான அரசா7க�தி� 
ெகாBைக� க�2�பா2,  C அைம�5, சிற�5 தL�மான�தி� வழி�ைறகB, 
ம#$� ப7 தார�கள;� ஒ�பEத�, �	�  Cவாக வ�� அர3 அதிகா&கB, 
ேம��, GSTN SPV, அரசா7க�தி#கிைடேயயான உட�பG�ைககB ேபா�ற 
அளவ L2கள;� !லமாக உ$திெசKய ேவD2� எ�பைத நி�வாக�  C 
ப&E	ைர ெசKத	. தன;�தன;யாக 24.5%  அதிக ப7 கைள ைவ�	Bள ம�திய 



அரசா7க�� தன;�	�, மாநில அர3கB Z�டாகJ�, த7க9ைடய 
ப7 �ைறகைள உ$திெசKய ேவD2�. 49% ப7  ைவ�	Bள அரசா7க�	�  
இைணயாக எEத ஒ� தன;யா� அைம�5� கடE	 ெச�லவ'�ைல.  100 சதவ Lத IT 
உ�ப2வதா�, இEத நி$வன�ைத நட�த ெதாழி�I�ப வ'வர� றி�5கB ேதைவ 
எ�பைத நி�வாக�  C ெவள;ய'�2 இ��கி�ற	.  வ��தக தகவ�கB ம�திய 
மாநில அர3 அதிகா&கள;ட� இ�� �.  எனேவ, நவ Lன ெதாழி�I�ப திற�Bள 
வ��ந�கB இEத அைம�ைப தன;யாக நட�த ெத&ய ேவD2�. மாதி& 
நி5ண�	வ��, 3தEதிரமாகJ� ெசய�ப2� NSDL ேபா�ற நி$வன� இத#  
ஒ� சிறEத உதாரண�.  ெசய�பா�2 3தEதிர� ெப#றி�� � அர3 சா�ப#ற 
நி$வன�ைதேய நி�வாக�  C ப&E	ைர ெசKகி�ற	.  ஆகM� 19� 
ேததிய�$ நடEத மாநில நிதி அைம>ச�கள;� அதிகார�  Cவ'� (EG)2011� 
3வ	 Z�ட�தி� ��பாகJ�,  அ�ேடாப� 14� ேததிய�$ நடEத நி�வாக� 
 Cவ'� (EC) 2011� 4வ	 Z�ட�தி� ��பாகJ� இEத� ப&E	ைரகB 
வழ7க�ப�ட	.  GST�கான IT உBக�டைம�5 GSTN ச�பEதமான 
அதிகார� Cவ'� (EG) தி�ட அறி�ைகQ�,  ப'&J  25� பG  அரசா7க�தி� 
ெகாBைக� க�2�பா�2ட� லாப ேநா�கம#ற நி$வன உ�வா�க�  
ேபா�றவ#ைற 14.10.2011 அ�$ நடEத மாநில நிதி அைம>ச�கள;� அதிகார� 
 Cவ'� (EG) Z�ட�தி� ஒ�5த� அள;�க�ப�ட	.  சர�  ம#$� ேசைவ வ& 
என அைழ�க�பட� ேபாகி�ற சிற�5 ெசய� ேநா�க பர�5ைர சாதன�ைத 
அைமய� ேபாவத#கான வ�வாய� 	ைறய'�  றி�ைப, 2012 ஏ�ர� மாத� 12� 
ேததிய�$, ம�திய அைம>சைரவயா� ப&சீல�க�ப�2, ஒ�5த� 
அள;�க�ப�ட	. ம�திய அைம>சைரவயா� ஒ�5த� அள;�க�ப�டைவகB 
ப'�வ�மா$. 

அ.  ெபா��தமான ம#$� இைசவான லாப ேநா�கம#ற அைம�5கB 
கDடறிய�ப�2, ம�திய நிதியைம>சக�தா� Z�டாக இைண�க�ப2வத#  
�� GSTN-SPV  �த�2 ெசKய�பட ேவD2�. 
 
ஆ  SPV� ம[தான அரசா7க�தி� ெகாBைக� க�2�பா2,   C அைம�5, சிற�5 
தL�மான�தி� வழி�ைறகB, ம#$� ப7 தார�கள;� ஒ�பEத�, �	�  Cவாக 
வ�� அர3 அதிகா&கB, ேம��, GSTN SPV, அரசா7க�தி#கிைடேயயான 
உட�பG�ைககB ேபா�ற அளவ L2கள;� !லமாக உ$திெசKய ேவD2�. 
 
இ.  GSTN-SPV� இய� ந�கB  C 14 இய� ந�கைள� ெகாDட	.  இதி� 
ம�திய அரசிலி�E	 3 இய� ந�க9�, மாநில அரசிலி�E	  3  இய� ந�க9�, 
வ'தி�ைறகள;�பG ம�திய மாநில அர3கB இைணE	 ஒ�5த� அள;�	 
நியமி�க�ப�ட இய� ந�கB  Cவ'� தைலவ�,  தன;யா� ப7 தார�கள;லி�E	 
3 இய� ந�க9�,  ப'ரபலமான 3 தன;�ப�ட இய� ந�கB ம#$� திறEத ேத�J 
நைட�ைற !லமாக GSTN-SPVஆ� �த�ைன நி�வாக அதிகா&யாக (CEO) 
ேத�Eெத2�க�ப2வ�. 



ஈ.  ச�பEத�ப�ட சில வ'திகைள தள��	வத�!ல� GSTN-SPV�  அரசி� 
ப'ரதிநிதியாக வ�� அதிகா&க9� , அரசா7க�தி� ெகாBைக� க�2�பா�ைட 
ெசய�ப2�தJ�, அைத ேதைவயான திற� வாKEத கள�தி#  எ2�	> 
ெச�லJ� �GQ�..  

உ.  வ& ெச��	பவ�கB ம[	, வ& அதிகா&கள;� ேசைவைய ெப$பவ�கB ம[	 
பய�பா�2 க�டண�ைத வmலி�பத� !ல�, GSTN SPV 3ய-சா�5ட� 
வ�மான�ைத ஈ�ட �GQ�. 

ஊ  ப�ேவ$ வ& அதிகா&கB ஈ2ப�2Bள ஒ�7கிைணEத மைற�க வ& 
ச�பEதமான ேசைவகைள வழ7 வத#காக ெபா$�5Bள ேதசிய நி$வனமா �. 
அத�பG, ஏதாவ	 ேசைவ வழ7 � நி$வன� இ�மாதி& ஒ�7கிைணEத 
ேசைவகைள வழ7 வத#  GSTN SPVZGய ஒ� �ைறயான ஏ#பா2கB 
ேதைவ�ப2கி�ற	. 

எ.  	வ�கநிைல அைம�5�கான 248 ெசலவ'ன7க9�காJ�, இைணEத ப'� 
!�$ வ�ட ெசய�பா�G#காகJ� ெதாட�E	 ெபற�Gயாத ஒ� �ைற 
வழ7 �  மான;ய� ெதாைக 315 ேகாG oபாய பண�ைத ம�திய அரசிடமி�E	 
ெபற�ப2கி�ற	.  

ம�திய அைம>சரைவய'� தL�மான�தி� பG, க�ெபன;> ச�ட� 1956. ப'&J 25 
கீ=,  லாப ேநா�கமி�லாத, தன;யா� நி$வன� எ�$ பதிJ ெசKய�ப�ட GST 
ெந�ெவா�� ம#$� ப'�வ�� ப7  அைம�5ட�. 

அ.  ம�திய அர3            24.5% 

ஆ  மாநில அர3            24.5% 

இ   ெஹ>.G. எஃ�. சி           10% 
ஈ.   ெஹ>.G.எஃ�. சி வ7கி      10% 
உ.  ஐசிஐசிஐவ7கி            10% 
 
ஊ.  NSE M�ேரடஜி� இ�ெவM�ெமD� க�ெபன; 10% 
 
எ.    LIC ெஹௗஸி7 ஃைபனா�M லிமிெட�  11% 
 
ெந2நா�கB கலE	 ஆேலாசி�த� ப'ற  மாநில நிதி அைம>ச�கள;� அதிகார� 
 C ம#$� ம�திய அரசி� ஒ�5த�� � ப'ற  GSTN� த#ேபாைதய 
வGவ�திேலேய எ2�	 உ�வா�க� ப�2Bள	. 
 
ேகBவ' 3.  GSTN வழ7 � ேசைவகB எ�ன? 
 
பதி�.   GST� ெபா	 வைலவாச� வழியாக கீேழ�  றி�ப'2� ேசைவகைள 
GSTN வழ7 கிற	. 



 
அ.  பதிJ (த#ேபாைதய வ& ெச��	பவ&� �த� இட� ெபய�J ம#$� PAN 
பதிJ எD அG�பைடய'� 5	 பதிJ வழ7 த�). 
 
ஆ.  பண� ெச��	வதி� ைகயா9� �ைறய'� பண� ெச��	� வழி 
ம#$� வ7கிதி�ட7க9ட� ஒ�7கிைண�5 உ�பட. 
 
இ.  வ'வர பGவ� சம��ப'�த� ம#$� ெசயலா�க�. 
 
ஈ.  வ& ெச��	பவ� ைகயா9� கண�ைக ைகயா9த�, அறிவ'�ைக, தகவ� 
ம#$� நிைலைய கDகாண'�த� உ�பட 
 
உ.  வ& அதிகார கண�  ம#$� கண�  ேபேரைட ைகயா9த�. 
 
ஊ. ம�திய ம#$� மாநில�தி#கிைடேயயான தL�J கDகாண'�5 (IGST 
தL�வாைண உ�பட) 
 
எ. IGST�கான காேசாைல தL�வக�. 
 
ஏ. நைட�ைறகB ம#$� இற� மதிய'� GST� இண�க�.  ேம��, 37க� 
	ைறQட� மி�னh தரJ ப&மா#ற� (EDI). 
 
ஐ. அG�பைட தகவ� அைம�5 ம#$� வ��தக திறைம அட7கிய நி�வாக 
தகவ� அைம�5 (MIS) 
 
ஒ. GST� ெபா	 வைலவாச�� �, வ& நி�வாக அைம�5� மிைடய'� 
இைட�க7கள;� பராம&�5. 
 
ஓ.   ப7 தார�க9�  பய'#சி வழ7 த�. 
 
ஔ.  வ&�	ைற அதிகா&கB ப �தாKகிற ம#$� வ��தக திறைமகைள 
வழ7 த�. ம#$� 
 
க. ஆராK>சிகைள நட�	த�, சிறEத நைட�ைறகைள ஆராKE	, 
ப7 தார�க9�  பய'#சி வழ7 த�. 
 
ேகBவ' 4.  GSTN மாநில� / CBEC இவ#$�கிைடேயயான இைட�க� �ைற 
எ�ன? 
 
பதி�.  GST வ'தி�ைறகள;�பG, பதிJ�காக வ'Dண�ப'�த�, வ'ைல�ப�Gகைள 
பதிேவ#ற�, வ�மான வ& தா�க�, வ& ெச��	த� ேபா�ற வ& ெச��	பவ� 
எதி�ெகாB9� ��கிய ேசைவகைள GST தி�ட�தி� ெதா �தள;�க�ப�டா��, 



பதிJக9�  ஒ�5த� வழ7க�, IT மதி�பX2, ஆKJ நட�த� ம#$� தண'�ைக 
ெசKத� ேபா�ற ச�ட¦தியான ெசய�பா2க9கைள மாநில7கB ம#$� 
ம�திய அர3கள;� வ&� 	ைற நட�	�.   
 
ஆைகயா�, ��ப திைய GSTN� வழ7கினா��, அத� ப'�5ல�ைத ம�திய, 
மாநில அர3கB அவ�களாகேவ  வளர> ெசKய ேவD2�.  இ��ப'��, 24 
மாநில7க9� (இ� மாதி& மாநில7களாக வைக�ப2�த�ப�2Bளன) 
ப'�5ல�ைதQ�  ேச��	 வளர> ெசKய ேவD2� GSTNஐ� ேக�2 
ெகாD2Bளன.  CBEC ம#$� மாதி& 1� உBள ம#ற மாநில7கB ப'�ப தி 
வள��பதாக �Gெவ2�	, ப'�ப திைய அவ�களாகேவ ெதா �	� ெகாBவ� 
 
ேகBவ'. 5. பதிவ'� GSTN� ��கிய� ப7  எ�ன? 
 
பதி�.  இைணயதள�தி� !லமாக GST வைலவாசலி� பதிவ'#காக 
வ'Dண�ப'�கலா�.  ைறEதப�ச ஆவண7கைள உ$தி ெசKQ� ெபா��2, 
ம�திய ேநரG வ& வா&ய� (CBDT),  ப'ர�ேயக அ7க அைடயாள� (UID), 
கா��பேர� வ'வகார�	ைற அைம>சக� (MCA) ேபா�ற அைம�5கB சில ��கிய 
தரJகளான PAN, வ��தக அைம�5, ஆதா�,  CIN/DIN (ெபா��தமானைவகB 
ம�2�) �தலியவ#ைற மதி�ப'° ெசKQ�. 
 
வ'Dண�ப� தகவ�, Mேக� ெசKய�ப�ட ச�பEத�ப�ட ஆவண7கB 
ஆகியைவ ம�திய மாநில7க9� � GSTN அ��ப�ப2�, ஒ�5த� அ�ல	 
நிராக&�5 தகவ� ச�பEத�ப�ட ஏதாவ	 ேகBவ' இ�Eதா�, தி��ப' 
அ��பலா�.  ேம��, வ& ெச��	பவ� இ$திய'� பதிவ'ற�க� ெசKவத#காக, 
மி�னh ைகெயC�	ட� பதிைவ GSTN�  அ��ப�ப2கி�ற	. 
 
ேகBவ' 6.  GSTN� இ�ஃேபாஸிஸி� ப7  எ�ன? 
 
ஒ#ைறயாக நி�வகி�க�ப2� ேசைவ வழ7 நராக (MSP) இ�ேபாஸிMைஸ GSTN  
பண'� �, அ	 வGவைம�5, வள�>சி. GSTஐ பய�ப2�	� �ைற, 
ேபா�றவ#$ட� அ�ள;ேகஷ� சாஃ��ேவ�, சாதன7கB, உளக�டைம�5, 
ெசயலா�க� ம#$� பராம&�5 ேபா�றவ#றி� த� ேசைவகைள 5 
வ�டகால�தி#  ெதாட�E	 ெசKQ�. 
 
ேகBவ' 7. GST ெபா	 வைலவாசலி� அG�பைட� த�ைமகB யா	? 
 
பதி�.  GST ெபா	 வைலவாச� எ�ப	 இைணயதள�தி� !லமாக வ& 
ெச��	பவ�கB ம#$� அவ�கள;� CAS/வ& வ'தி�பாள�கB �தலியவ�கB 
அhக ZGய	, வ& அதிகா&க9�கான இைணய தள�� இ	 தா�, இEத 
வைலவாச� GST ச�பEதமான அைன�	 ேசைவக9�கான ஒேர வைலவாச� 
ஆ �.  உதாரண�தி# . 
அ,  வ& ெச��	5வ� பதிJ (5திய	, சரணைட�த�, ர�	 ெசKத� �தலியன) 



 
ஆ. வ'ைல�ப�G பதிேவ#ற�, கால வைரயைற� B வ�மான வ& தா�க� 
ெசKQ� ெகாB�த� ெசKபவ&� 3ய-வைரJ ெகாB�த� பதிேவ2 
 
இ.   வ7கி நி$வன7க9ட� ஒ�7கிைணEத வ& க�டண� உ�பட 
 
ஈ     ITC ம#$� பண� ேபேர2 ம#$� கட� ெபா$�5கB பதிேவ2 
 
உ    வ& ெச��	பவ�கB அதிகா&க9�கான, வ&  அதிகா&கB, ம#$� ம#ற 
ப7 தார�க9�  MIS அறிவ'� �. 
 
ஊ   வ& வ��தக� திற�/ப �பாKJ, 
 
ேகBவ' 8.  GST mழலைம�ப'� ேநா�க� எ�ன? 
 
பதி�. ஒ� ெபா	 GST அைம�5 த��ைடய இைணய�ெதாட�ைப, மாநில� 
ம#$� �ன;ய� ப'ரேதச7கள;�ைடய வண'க வ& 	ைறகB,  ம�திய வ& 
அதிகா&கB, வ& ெச��	பவ�கB, வ7கிகB, ம#$� ப7 தார�கB எ�$ 
அைனவ�� � வழ7கிQBள	. வ&ெச��	பவ&லி�E	 	வ7கி, 
ெதாழி��ைற வ&, வ& அதிகா&கB, GST வைலவாச�, வ7கி, கண�  
அதிகா&கB எ�$ அைன�	� ப7 தார�கைளQ� mழலைம�ைப 
உBளட�கிய	.  கீேழ� ெகா2�க�ப�2Bள வைரபட� ெமா�த GST� 
mழலைம�ைபQ�  சி�த&�கி�ற	. 
 
ேகBவ' 9.  GSPஎ�றா� எ�ன? (GST3வ'தா வழ7 ந�) 
 
பதி�.  நி�வகி�க�ப2� ேசைவ வழ7 நரான (MSP) இ�ேபாஸிMஸா�,  இEத 
GST அைம�5 வள��க�ப2கிற	. GST� ��கிய ெகாBைககைள வளர> ெசKத�, 
GST ெகாBைககைள ெதா �பத#  ேதைவயான IT உBக�டைம�ைப வழ7 த� 
ேபா�ற  ேவைல உBளட�கிய	, ேம�� ஐEத வ�ட7க9�   இEத 
தி�ட�ைத ெசய�ப2�த� பட ேவD2�.  
GST� ெந2ேநா� � தி�டேம வ& ெச��	பவ�கB அைன�	 தா�க�கைளQ� 
மி�னh !லமாக ெசKய ேவD2� எ�பேத.  இ	 சாதி�க ேவD2மானா�, 
வ& ெச��	பவ�க9� , வ'ைல�ப�G தகவ� பதிேவ#$வத#கான சாதனமா, 
உBள L�2 வ& வைர(ITC) ெப$வத#கான ெபா��த�. நப� வா&யாக ேபேர2கைள 
உ�வா� த�, வ& வ'வர� தா�கைலபதிேவ#$த�,  வ&கைள ெச��	த�,  
மி�னh ைகெயC�தினா� அ�மாதி& ஆவண7கள;� ஒ�பமி2த� 
�தலியைவகB வ& ெச��	பவ�க9�  ேதைவ.   
 
GST தி�ட�தி� வ&ெச��	பவ�கB G2B வைலவாச� வழியாக GST� B 
Iைழய �GQ� எ�றா��, GSTQட� க��	 ப&மா#ற� ெசK	 ெகாBவத#  
அ	 ஒ�$ ம�2ேம வழிய�ல.  வ& ெச��	பவ� அவ�ைடய 



வ'��ப�தி#ேக#ப !�றா� நப� அ�ள;ேகஷ�  !ல� அைன�	 
பய�பா�டாள�கள;� இைட�க7கB வழ7க�ப2�. ேம��, ேமைச கண'ண', 
ைகேபசி, ம#ற இைட�க7கB !லமாகJ� GSTQட� க��	� ப&மா#ற� 
ெசKய�GQ�.  !�றா� நப� அ�ள;ேகஷ�  பா	கா�பான GST தி�ட 
அ�ள;ேகஷ� (APIs) !ல� GST தி�ட�	ட� இைண�க�ப2�.   அைன�	 
அ�ள;ேகஷ�க9� !�றாம நப� ேசைவ வழ7 பவரா� வள��க �GQ� 
எ�$ எதி�பா��க�ப�2.  GST 3வ'த வழ7 ந� அ�ல	 GSP எ�$ அத#  
ெபா	வான ெபய�� வழ7க�ப�2Bள	. 
 
வ&ெச��	பவ� GST தி�ட�	ட� இைட�க� ெசKவத# ,  GST தி�ட�தி� 
வைலவாச� பய�ப2�தலா� அ�ல	 பதிJ, வ& ெச��	த�,  வ& வ'வர� 
தா�க�, ம#$� GST� ��கிய தி�ட�	ட� ம#ற தகவ� ப&மா#ற� 
ேபா�றவ#ைற அ�ள;ேகஷ� வழியாக  GSP mழ� அைம�5 வழ7கிய	.  GST 
தி�ட API� பய�பா�டாள� நி$வனமாக GSP மாறிவ'2�. அ�ள;ேகஷ�கைள 
வளர> ெசKQ� ம#$� வ& ெச��	பவ�க9�காக இைட�க7கB வைல 
இைணயதள7க9�  மா#றா �. 
 
ேகBவ' 10. GST 3வ'த வழ7 ந&� ப7  எ�ன? 
 
பதி�. GSP� உ�வா�க�ப�ட அ�ள;ேகஷ�, பா	கா�பான GST தி�ட 
அ�ள;ேகஷ� (APIs) !ல� GST தி�ட�	ட� இைண�க�ப2�.  GSP� சில 
ெசய�பா2கB. 

• பலவைகயான அ�ள;ேகஷ� வள�>சி / வ&ெச��	பவ��கான 
இைட�க�, GST தி�ட TRP�கB. 

• வ& ெச��	பவ�க9�காக ம#ற மதி�5 Z�2 ேசைவகைள வழ7 த� 
 
GST 3வ'த வழ7 ந�கB (GSP) ெந2ேநா�கான 5	ைமகைள வழ7 த�, வ& 
ெச��	பவ�க9�  வசதியான வழி�ைறகB ம#$� GST தி�ட�திலி�E	 
வ�மான வ& தா�க��கான வ'ைல�ப�G தகவ�கைள பதிேவ#ற� 
ெசKவத#  நி$வன�ைத பதிJ ெசKவத#  ம#ற ப7 தா��க9ட� ேபச 
ேவD2� எ�$ எதி�பா��க�ப2கிற	.  ஒ�$ App பய�பா�டாள� ம#$� 
GSP� மிைடயான� க��	� ப&மா#ற�,  இரDடாவ	 GSP� � 
GST� மிைடயான� க��	� ப&மா#ற� எ�$ க��	� ப&மா#ற7கB 
இ�வைக�ப2�.   
  
ேகBவ' 11 GSP உபேயாகி�பதா� வ&ெச��	பவ�க9�  எ�ென�ன பல�கB? 
 
பதி�. ஏ#கனேவ வ&ெச��	பவ�க9�   வழ7க�ப�G�Eத ந�ைமக9ட� 
ேம�� மிக�ெப&ய வ& வ'தி�5 ெசய�பா2�க9�கான வ&� கண�  
சாஃ��ேவைர GSP வழ7 கிற	.  இ$தி நைட�ைறகளான வ'ைல�ப�G 
பதிேவ#ற� / வ& வ'வர� தா�க� ம#$� அத�ட� சமரச� ேபா�றைவகB 
GSPஆ� வழ7க�ப�G�Eதா� வ&ெச��	பவ�க9�  மிகJ� உதவ'யாK 



இ�� �.  அேத சமய� GST வைலவாச� வ'ஷய�தி�, ம#ெறா� வ'தமான 
ைக�ைற நைட�ைற அ�ல	 ம#றபG வ'ைல�ப�G தரைவ அ�ல	 
வ�மான வ&� தா�கைல பதிேவ#ற� ெசKய ேவD2�.   GST வைலவாச� 
வழியாக ெவள;�ப2� இைட�க� ம#$� த�ைமகB அைன�	 
வ&ெச��	பவ�க9� � ஒேர சீராக அைமQ�. ேம��, பGவ� ம#$� 
வGவைம�5கB மிகJ� அG�பைடயாக இ�� �. இத� ம$ப�க�, GSP மிகJ� 
ஆட�பரமான இைட�க7கB ம#$� த�ைமக9� GSP�  இ��க ேவD2� 
வ& ெச��	பவ�கள;� ஒ�  றி�ப'�ட சாரா� எதி�பா��கிறா�கB,   அவ�கB 
அைனவ�� அதிக வ& ெச��த� ZGய தான;ய7கி ெபா�ளாதார 
வழி�ைறகைள உைடயவ�கB,  SMEஉட� அைர தான;ய7கி வழி�ைற  
ம#$� வழி�ைறய#ற சிறிய அளவ'� வ& ெச��	பவ�கB.   GSP 
வழ7 வைத வ'ட கல�ப#ற GST வைலவாசலா� வ'ைரவாக வழ7க �Gயா	.  
த#ேபாைதய சாஃ��ேவ&னாேல, GST� தா�க� வசதிைய வழ7க ஒ� 
அ�ள;ேகஷைன GSP ெகாD2 வர ேவD2�.  அ�ல	 SME, சி$ 
வ&ெச��	பவ�கB ெகாB�த� ெசKQ� ேபாேதா அ�ல	 வழ7 � ேபா	 
இ$தியான தL�J�கான �Gைவ உ�வா�க ேவD2�.  அதாவ	, ஆஃ� ைல� 
ேசைவயான வ'&�தாள;� வ&ெச��	பவ� வ'ைல�ப�G வ'வர7கைள g��தி 
ெசய	, அத�ப'ற  GST வைலவாச� வழியாக  நைட�ைற�ப2�	வத#காக 
பதிேவ#ற� ெசKய ேவD2�. அேத ேபா�, வ& ஆேலாசக�க9� , ஒ�  
�க�5 ெப�Gய'� அவ� / அவ9ைடய வாG�ைகயாள�கள;� ப�Gயைல 
கா�சி�ப2�தJ�, அவ�க9ைடய ெபய&� ம[	 �ள;� ெசKதJட� 
அவ�க9ைடய ெசய�பா2கB / நி�ைவய'லி�� � ெசய�கB 
ேபா�றைவகள;� Mநா�ஷா� கிைட� �பGயான வசதிைய GSP வழ7க 
ேவD2�.  GSP வழ7 � 5	ைமயான /மதி�5 ேச�� � த�ைமகB 
ேபா�றைவகB சEைதய'லி�� � ம#ற GSPய'லி�E	 ேவ$ப2�தி கா�ட 
ேவD2�. 
ஆதார�: http://www.gstn.org/ecosystem/faq_question.php 
 
ேகBவ' 12  GSTNஆ� கDகாண'�க�ப�2, வள��க�ப�ட GST� ெபா	 
வைலவாச�  ெபா$�தம�G� வ& ெச��	பவ�கள;� ப7  எ�ன? 
 
பதி�. GSTN !லமாக வ& ெச��	பவ�களா� ெசKய�ப2� சில ெசய�பா2கB 

• வ&ெச��	பவ� எ�ற �ைறய'� பதிJ�கான அ�ள;ேகஷ� ம#$� 
3யவ'வர ேமலாDைம  

• வ�G ம#$� அபராத� உ�பட, வ& க�டண� ெச��	த�. 
• வ'ைல�ப�G தரJ பதிேவ#ற� ம#$� வ& வ'வர� தா�க� /  
வ�டாEதிர அறி�ைக 

• வ& வ'வர� தா�கலி� ம$ஆKவ'� த#ேபாைதய நிைல / வ& ேபேர2 / 
பண� ேபேர2. 
 
 



ேகBவ' 13.  GSTNஆ� வள��க�ப�ட GST தி�ட�ைத� ெபா$�	, ம�திய மாநில 
அர3கள;� வ& அதிகா&க9ைடய ப7  எ�ன? 
 
பதி�. GSTN தகவலகள;� ப'�வ�� ெசய�பா2கள;�, ப'�தள�தி� 
பய�ப2�	வத#காக அதிகா&கB ேதைவ�ப2வா�கB. 
 

• வ& ெச��	ேவா&� ேச��ைக / பதிJ�கான ஒ�5த� / நிராக&�5. 
 

• மாநில வ&ய'� வ& நி�வாக� (ப �பாKJ / தண'�ைக / தி��ப� 
ெப$த� / ேம� �ைறயX2 / வ'சாரைண 

• MIS ம#$� ம#ற ெசய�பா2கB 
 
ேகBவ' 14.  GSTN தி�ட�தி�, ஒ^ெவா� வ'ைல�ப�G வ&ைச� �, ஒ� 
ப'ர�ேயக அைடயாள�ைத GSTN  தர �GQமா? 
 
பதி�  இ�ைல.  GSTN எEதவ'தமான 5திய அைடயாள�ைத தரா	.  
வழ7 பவ�கள;�, GSTNன;� Z�2, வ'ைல�ப�G எD, ம#$� நிதியாD2ட� 
HSN/SAC Code இைவயைன�	� ஒ^ெவா� வ&ைசையQ� ப'ர�ேயகமா� �. 
 
ேகBவ' 15.  வ'ைல�ப�G தரைவ ஒ^ெவா� நா9� பதிேவ#ற� ெசKய 
�GQமா? 
 
பதி�. ஆமா�. GST வைலவாச� வ'ைல�ப�G தரைவ எEத 
ேநர�தினG�பைடய'�� எ2�	� ெகாBள ெசய�பா�ைட உைடய	.  ��ேப 
ந�றாக பதிேவ#ற� ெசKத	, ெப$ந&ட�� எதிெராலி� �. அவ�� அைதேய 
அவ� / அவ9ைடய ெகாB�த� பதிேவ�G� காண �GQ� 
 
ேகBவ' 16.  GSTN வைலவாச� வ'ைல�ப�Gைய பதிேவ#ற� ெசKவத#காக 
சாதன7கைள வழ7 மா? 
 
பதி�  ஆமா�. வ'ைல�ப�Gைய அேதேபா� ெதா �பத# �, வ'ைல�ப�Gைய 
ஒ� �ைறய'� பதிேவ#ற� ெசKவத# �, வ& ெச��	பவ�க9�  ஏ	வாக 
வ'&� தாைள  (Microsoft Excel ேபா�ற) வ'ைலய'�லா சாதனமாக GSTN 
வழ7 கிற	.  இ	 ஒ� ஆஃ�ைல� சாதனமா �.  உBள L�2 வ'ைல�ப�G 
தரைவ ஆ�ைல� இ�லாம� பய�ப2�த�GQ�. ேம��, ஒ� s$ 
வ'ைல�ப�Gைய ஒேர சமய�தி� வ'ைல�ப�G� தரைவ பதிேவ#ற� 
ெசKயலா�. 
 
ேகBவ' 17.  ேபேர2கB ம#$� ம#ற கண� கைள பா��பத#  ைகேபசி Apps 
ஏதா	 GSTN வழ7கிQBளதா? 
 



பதி�. ஆமா�.  Mமா�� ஃேபான;� பா�� �பGயாக�தா� GST வைலவாச� 
வGவைம�க�ப�2Bள	.  எனேவ, பண� ேபேர2, கட� ெபா$�5 ேபேர2, ITC 
ேபேர2 �தலியவ#ைற Mமா�� ஃேபான;� பா��க �GQ�. 
 
ேகBவ' 18.  இ�ேபா	 நட�ப	 ேபாலேவ, வ&ெச��	பவ�கB பய�பா�2 
அைடயாள� ம#$� கடJ> ெசா� இ�லாமேல, வாG�ைகயாள��  பதிலாக 
அவ�க9ைடய பண'க9�காக, வ& நி5ண�க9�ெக�$ தன;�ப�ட பய�பா�2 
அைடயாள� ம#$� கடJ> ெசா� GSTN  வழ7 மா? 
 
பதி�.  ஆமா�.  வ&ெச��	பவ�கB பய�பா�2 அைடயாள� ம#$� கடJ> 
ெசா� இ�லாமேல வாG�ைகயாள��  பதிலாக அவ�க9ைடய பண'க9�காக, 
வ& நி5ண�க9�ெக�$ தன;�ப�ட பய�பா�2 அைடயாள� ம#$� கடJ> 
ெசா� GSTN  வழ7 கிற	. GST ச�ட�தி� கீ= இ$தி தா�கைல� தவ'ர, வ& 
நி5ண�கB த7க9ைடய வாG�ைகயாள�கள;� பண'ைய அவ�க9�  பதிலாக 
ெசKவத#  அ�மதி வழ7க�ப�2Bள	.  இ$தி தா�க�, வ& ெச��	பவ�கB 
மி�னh ைகெயா�ப�ைதேயா(OTP) அ�ல	� மி�னh ைகெயC�	 
சா�றிதைழ பய�ப2�திதா� ெசKய �GQ�. 
 
ேகBவ' 19.  ேமேல  றி�ப'�ட வசதி�காக ேத�Eெத2�க�ப�ட வ& நி5ணைர, 
வ& ெச��	பவரா� மா#ற �GQமா? 
 
பதி�.   ஆமா�.  ேவெறா� வ& நி5ணைர ேத�Eெத2�பத# ,  GSTN� 
வைலவாசலி� எள;தாக 5திய வ& நி5ண��  மா#றி வ'டலா�. 
 
ேகBவ' 20.  ம�திய கலா� அ�ல	 ேசைவ வ& அ�ல	 மாநில மதி�5 Z�2 
வ& ேபா�றவ#றி#  GST� கீ= வ& ெச��	பவ�கB 5திதாக பதிJ ெசKய 
ேவD2மா? 
  
பதி�. ேவDடா�.  த#ேபா	வ& ெச��	பவ&� PAN  எD CBDT தரJதள�தி� 
மதி�பX2 ெசKய�ப�டதா�, 5திதாக பதிJ ெசKய ேவDGய அவசியமி�ைல.  
GST பதிJ� பGவ�தி� பG ேதைவயான தகவ�கைள வழ7 வத# , GST 
வைலவாச� வழியாக ஆ$ மாத� ெச��பGயா � த#காலிகமாக GSTIN 
வழ7க�ப2கிற	.  த#காலிக பதிJகள;� தரJகைள தா�க� ெசK	 
�G�தJட�, வழ�கமான பதிJக9�  மா#ற�ப�2 வ'2�.  ேம��, 
அறி�ைகய'� !ல�, ச�பEத�ப�ட அதிகா&கB, கால�ெக2ைவ வழ7 வா�கB. 
 
ேகBவ' 21.  வ& ெச��	பவ�கள;� வசதி�காக, பண'கள;� பல அ�ச7கைள� 
ப#றிய பய'#சி காெணாள;கைள GST� வைலவாசலி�  GSTN ெவள;ய'2மா? 
 
பதி�,  ஆமா�.  இத#காக கண'ண' அG�பைடய'லான பய'#சி தகவ�கைள GSTN 
தயா&�	� ெகாDG��கி�ற	.  ஒ^ெவா�றி� ெசய�பா�ைடQ� ஒ� 
காெணாள;ய'� பதிJ ெசK	, GST� வைலவாசலி� ெவள;ய'2�.  இைத GST 



வைலவாசலி� ெவள;ய'2வ	 ம�2ம�லாம� வ& அதிகா&கள;� அைன�	 
வைலதள7கள;�� ெவள;ய'ட�ப2�. 
 
ேகBவ' 22.  GST� ெபா	 வைலவாசலி� பதிய�ப2� வ& வ'வர� தா�க� 
ம#$� தரJ� பதிJகB ரகசியமாக ைவ�க�ப2மா? 
 
பதி�.  ஆமா�.  GST� ெபா	 வைலவாசலி� பதிய�ப2� வ& 
ெச��	பவ�கள;� தன;�ப�ட ம#$� வ��தக தகவ�கைள ரகசியமாக 
ைவ�பைத உ$திெசKQ� வைகய'� GSTNஆ� அைன�	 நடவG�ைகக9� 
எ2�க�ப2�. ப7  சா�Eத அh � க�2�பா�Gனா� (RBAC) 
உ$திெசKய�ப2கி�ற	.  வ& ெச��	பவ�கள;� ��கிய தரJகைள 
 றியXடாக அ��பேவா அ�ல	 பா	கா�ேதா ைவ�க �GQ�. அ7கீகார� 
ெப#ற அர3 அதிகா&களா� ம�2ேம தரJகைள பா��கேவா, பG�கேவா 
�GQ�. 
 
ேகBவ' 23.  GST தி�ட�தி� பா	கா�ைப உ$திெசKQ� ெபா��2 GSTN� 
எ2�க�ப�2 வ�� பா	கா�5 அளJகB யா	? 
 
பதி�.  தரJ ம#$� ேசைவ பா	கா�5�கான அரசி� பா	கா�5 க�டைம�5 
வைலய�	ட�, GST ெசய� தி�ட�� இைண�க�ப2கி�ற	.  தவ'ர,உய��ைன 
த2�5 தL>3வ�, ஊ2�வைல� கDடறித�,  இய�க�திலி�� � ேபா	�, 
ஒKவாக இ�� � ேபா	� தரJ றியXடாகேவ இ��த�. �Cைமயான 
தண'�ைக ேசாதைன, ெதாட�>சியான த#சா�5 ெநறி�ைறகாதளா� 
 $�கீ2கைள த2�த�, OS, பா	கா�ைப பல�ப2�	த� �தலியன.  �த�ைம 
ம#$� இரDடா� க�ட பா	கா�5 நடவG�ைகக9�கான க�டைள ம#$� 
க�2�பா�2 ைமய�ைதQ� நி$Jகிற	. அ	 	G�பாக கDகாண'�	 ச&யான 
ேநர�தி� தL7கிைழ� � தா� தைல த2�கிற	. GSTN பா	கா�5  றியX�ைட 
நைட�ைற�ப2�	வைத உ$தி ெசKவ	 ம�2ம�லாம�,  றியX�ைட 
ெதாட�>சியாக கDகாண'�பத� !ல� ெபா	வாக அறிய�ப�ட ம#$� 
அறிய�படாத பய�ற�தைலகள;லி�E	 பா	கா�பள;�கிற	. 
 
  
  



24.  இைட�கால வ'தி�ைறகB அ�ல	 த#காலிகமான ஏ#பா2கB 

ேகBவ' 1.  GST வ�வத#  ��, �Eைதய ச�ட�பG CENVAT/ITC உBள L�2 
வ&கB, கைடசியாக பதிJ ெசKத &�டண'� இ�� � ப�ச�தி� அ^உBள L�2 
வ&கைள   ITCGST� கீ= எ2�	�ெகாBளலாமா? 

பதி�.  ஆமா�.  பதிJ ெசKத வ& ெச��	� நப�, அEத வரைவ ெபற 
உ&ைமQD2.  அ	 மி�னh வரJ ேபேர�G� அ	 வரJ ைவ�க�ப2�.  -  
ப'&J 143. 

ேகBவ' 2.  பதிJ ெசKத வ& ெச��	� நப�, 2016-17� கைடசி !�$ 
மாத�தி# B !லதன� ெபா��கைள ெகாB�த� ெசKததாக Zறினா�.  31 
மா�>3� B ெபற�ப�டதாக வ'ைல�ப�Gய'லி�Eதா�� !லதன� ெபா��கB 5 
ஏ�ர� 2017 அ�$தா� ெபற�ப�ட	.(அதாவ	 GST� வ'தி�ைறய'�) 2017-18� 
CENVAT� �C வரJ� அEத நப�� � கிைட� மா? 

பதி�. ஆமா�. ப'&J 144 (1) வ'ள�கிQBளபG, 2017-18� �C வரைவQ� ெபற 
அவ��  உ&ைமQD2. 

ேகBவ' 3.  �Eைதய ச�ட�பG ’X‘ & ‘Y’ ெபா��க9� , !லதன� 
ெபா��களாக, VAT வரJ கிைட�காதப�ச�தி� அைவகB GST� B 
அட�க�ப�டதா�, பதிJ ெசKத நப� அைத இ�ேபா	 ெபற உ&ைமQBளதா? 

பதி�.  அ�மாதி&� ெபா��க9�  ITC ெபற �Eைதய ச�ட�தி� கீ= அ�மதி 
இ�Eதா�. GSTய'�� அ�மதி வழ7க�ப�G�Eதா�, அவ��  வரைவ ெபற 
உ&ைமQBள	.  �Eைதய ச�ட�தி� கீ=,  இரD2 ெபா��க9�  வரJ 
இ�ைலெயன;�, அEத நப� GSTய'�� ெப$வத#  உ&ைம ேகார�Gயா	 – 
ப'&J 144 (1) வ'தி. 

ேகBவ' 4.  ஒ� நப� தவ$தலாக வரைவ அ�பவ'�தா� எ�$ ைவ�	� 
ெகாBேவா�, அைத ம[�பத# � GSTய'ேலா அ�ல	 �Eைதய ச�ட�திேலா 
வழிQBளதா? 

பதி�.  தவ$தலாக ITCஐ அ�பவ'�தைத ம[�ப	 ச�பEத�ப�டைவகைள GST 
ம�2ேம ெசKQ� – ப'&J 143லி�E	 146 வைர. 

ேகBவ' 5.  �Eைதய ச�ட�தி�பG, பதிJ ெசKய அவசியமி�லாத அவ� GST� 
கீ= பதிJ அவசியமான பதிJ ெசKத வ& ெச��	� நப�கள;� இ�வைர 
உதாரணமா�� ZறJ�? 

பதி�.  ெமா�த பண� ப&மா#ற� 60 ல�ச� oபாK ெசKத ஒ� 
உ#ப�தியாள��  சி$ெதாழி� வ��தக�தி#காக, �Eைதய ச�ட�தி�பG  
வ'ல�  அள;�க�ப�G�Eதா��, ெமா�த� பண�ப&மா#ற அG�பைட� ெதாட�க 
அளவான 10 ல�ச� oபாK�  ேம� மி தியா �ேபா	, GSTகீ= பதிJ 
ெசKய�பட ேவD2�. – ப'&J 9. 



மி�னh வ��தக� இய� பவ� !லமாக வ'#பைன ெசKQ� வ��தக� 
ஒ�வ�ைடய ெமா�த� பண�ப&மா#ற� ெதாட�க VAT� கீ=  ைறவாக 
இ�Eதா��, GST� கீ= பதிJ ெசKய�பட ேவD2�.  அ�மாதி& 
வ��தக�க9�  ெதாட�க அளJ எ�ற ஒ�$ இ�ைல.  – ப'&J 145 உட� 
ப'&J 9 ம#$� அ�டவைண III Q� ேச��	 பG�கJ�.   

ேகBவ' 6.  VAT ெச��த�ப�ட தL�மான;�க�ப�ட ேததிய�$ ைகய'��பாக 
இ�Eத உBள L��கான ITCஐ ெபற ேசைவ வழ7 பவ��  அ�மதி உDடா? 

பதி�.  இ�ைல.  ேசைவகB VAT� B அட7கா	, VAT� B சர� கB ம�2ேம 
அத� கீ= வ��,  

ேகBவ' 7.  �Eைதய ச�ட�தி� கீ=, இ$தியான வ& தா�க� 
ெசKய�ப�டதலி�E	, பதிJ ெசKத ஒ� நப�� , 1000 oபாK  மி�னh வரJ 
ேபேர�G� வரJ ைவ�க�ப�G�Eதா�.  த#ேபா	, GST� ெதா �5� 
தி�ட�தி#  மா$�ேபா	, உBள L�2 வ& வரைவ அவ� தி��ப� ெபற 
�GQமா? 

பதி�.  இ�ைல.  ெதா �5� தி�ட�தி#  மாறிய ேததிய'� அவ&ட� 
ைகய'��பாக இ�Eத உBள L2�  அ�ைறய தின�திலி�E	 அத#  இைணயான 
ITC ெதாைகைய உடனGயாக ெச��த ேவD2�. அEத� ெதாைகைய மி�னh 
வரJ ேபேர�G� !லேமா அ�ல	 மி�னh பண� ேபேர�G� !லேமா 
ெச��தலா�. மி�னh வரJ ேபேர�G� !ல� பண� ெச��த�ப2�ேபா	, 
அ7  ITC� நி�ைவய'� ஏதாவ	 இ�Eதா�, அ	J� காலாவதியா �. இ	 
ச�பEத�ப�ட ச�ட�ப'&J 147 ஆ �. 

ேகBவ' 8. தி��ப�ெப#ற வ'#பைனைய ம�திய வ'#பைன வ& ச�ட�தி� கீ=, 6 
மாத�தி# B, ெமா�த� பண ப&மா#ற�திலி�E	  ைற�க அ�மதிQDடா? 
வ'#பைன ெசKய�ப�ட ெபா��கைள 6 மாத�தி#  ப'� GST� வா7கியவரா� 
தி��ப' அ���பப�டா�, CST அ�ல	 GST� அத#  வ& வ'தி�க�ப2மா? 

பதி�. �தலி� அEத ெபா��கB GST� வ& வ'தி�க �GQமா அ�ல	 
�Gயாதா எ�பைத கDடறிய ேவD2�.  இரDடாவதாக,  தL�மான;�க�ப�ட 
ேததிய'லி�E	 6 மாத�தி#  ப'ற , சர� கB தி��ப' அ��ப�ப�டதா எ�$ 
ேசாதி�க ேவD2�.  இEத இரD2 ேகBவ'க9� ேம பதி� ஆமா� எ�றா�, 
அEத ெபா��கைள தி��ப' அ��ப'ய நப� GST� வ& ெச��த ேவD2�.   

இ��ப'��, தL�மான;�க�ப�ட ேததிய'லி�E	, 6 மாத�தி# B, ெபா��கB 
தி��ப' அ��ப�ப�டா�, ெபா��கB வா7கியவ� எEத வ&ையQ� ெச��த 
ேதைவய'�ைல. ேம��, வ'#பைன ேததிய'லி�E	,  6 மாத�தி#  ��ைபவ'ட,  
வ'#பைள ெசKQ�ேபா	 வ& ெச��த�ப�G�Eதா�� வ& ெச��த�பட� 
ேதைவய'�ைல. 

இ	 ச�பEத�ப�ட ச�ட�ப'&J 149 ஆ �. 



ேகBவ' 9.  உBள L2 அ�ல	 அைர ைற சர� கB �Eைதய ச�ட�தி� கீ= 
பண' எ2�	 ெசKபவ��  அ��ப'ய ெபா��கB  தL�மான;�க�ப�ட ேததி� � 
ப'ற  நிைறவைடEத பண'ைய தி��ப' அ��5� உ#ப�தியாளேரா அ�ல	 பண' 
எ2�	 ெசKபவேரா வ& ெச��த ேவD2மா? 

பதி�.  உ#ப�தியாளேரா அ�ல	 பண' எ2�	 ெசKபவேரா ப'�வ�� 
சEத��ப7கள;� வ& ெச��த ேதைவய'�ைல. 

• �Eைதய, ச�டவ'திகள;�பG, தL�மான;�க�ப�ட ேததி�  ��ேப  உBள L2 
/ அைர ைற சர� கB பண' எ2�	 ெசKபவ��  அ��பலா� 
 

• பண'  எ2�	 ெசKபவ� தL�மான;�க�ப�ட ேததிய'லி�E	 ஆ$ 
மாத�தி# B அைத தி��ப' அ��ப ேவD2�. (அ�ல	 நL�G�க�ப�ட 2 
மாத7க9� B) 
 

• உ#ப�தியாள� ம#$� பண' எ2�	 ெசKபவ� இ�வ�ேம,  
தL�மான;�க�ப�ட ேததிய'� அவ�கள;ட�Bள உBள L2 ைகய'��5� ப#றிய 
வ'வர7கைள ப&E	ைர�க�ப�ட பGவ�தி� ெவள;ய'ட ேவD2�. 

இ	 ச�பEத�ப�ட ச�ட�ப'&J 150 அ�ல	 151 ஆ �. 

ேகBவ' 10.   றி�ப'�ட ேநர�தி# B பண' எ2�	 ெசKபவ� ெபா��கைள 
தி��ப' தரவ'�ைலெய�றா� எ�ன நட� �? 

பதி�.  பண' எ2�	 ெசKபவ� வ&ைய ெச��த ேவD2�.  ேம��,  
 றி�ப'�ட கால வர�ைப ம[றியத#காக உ#ப�தியாள�� வ&ைய ெச��	 
ேவD2�.  - ப'&J 150(1) ம#$�  ப'&J 151 (1) ஆ �. 

ேகBவ' 11. பண' நிைறவைடEத ெபா��கைள உ#ப�தியாள� ப&ேசாதைன�காக 
ேவெறா� வ& ெச��	பவ�ைடய இ��ப'ட�தி#  மா#ற �GQமா? 

பதி�.  ஆமா�.  பண' நிைறவைடEத ெபா��கைள, ஒ�  உ#ப�தியாள� 
ச�டவ'திகள;�பG வ& ெச��	� ேவெறா� நப�� , வ& ெச��த�ப�ேடா 
அ�ல	 வ& ெச��த�படாமேலா 6 மா�ததி# B அ�ல	 தL�மான;�க�ப�ட 
தின�திலி�E	 நL�G�க�ப�ட கால வைரயைற� B ஏ#$மதி ெசKய�பட 
ேவD2�.  – ப'&J 152. 

ேகBவ' 12.  �Eைதய ச�ட�பG, சில ெசய�பா�G#காக பண' நிைறவைடEத 
ெபா��கைள ெதாழி#சாைலய'லி�E	 அக#றி,  நியமி�க��ட ேததிய�ேறா, 
அத# Bளாகேவா தி��ப' அ��ப�ப�ட ெபா��க9� ,  GST ெச��த 
ேவD2மா? 

பதி�.  �Eைதய ச�ட�பG, சில ெசய�பா�G#காக பண' நிைறவைடEத 
ெபா��கைள உ#ப�தியாளேரா அ�ல	 பண' எ2�	 ெசKபவராேலா 
நியமி�க��ட ேததி�  ��ேப ெதாழி#சாைலய'லி�E	 அக#றி, நியமி�க��ட 



ேததி� B (நL�G�க�ப�ட 2 மாத கால�) தி��ப' அ��ப�ப�ட ெபா��க9� , 
உ#ப�தியாளேரா GST ெச��த ேதைவய'�ைல. ப'&J 152. 

ேகBவ' 13.  �Eைதய ச�ட�தி�பG, பண' எ2�	 ெசKபவ��  அ��ப�ப�ட 
உ#ப�தி ெசKய�ப�ட ெபா��கள;� ம[	எ�ேபா	 GST வ& வ'தி�க�ப2�? 

எவ� ஒ�வ�, சர� கைள, தி��ப அ��5கி�றாேறா, அவேர GST� பG வ& 
ெச��த ேவDGயவ�. ேம��, தL�மான;�க�ப�டேததிய'லி�E	 6 மாத�தி# � 
ப'ற   அ��ப�ப�ட ெபா��க9�  அவேர  GST வ& ெச��தேவD2�. - 
ப'&J 152. 

ேகBவ' 14.  ப'&J 150, ப'&J 151, ப'&J 152�  வ'வாதி�க�ப�ட இEத 2 மாத 
நL�G�5 எ�ப	 தாேன இய7 மா? 

பதி�. இ�ைல, இ	 தான;ய7கி கிைடயா	.  த Eத காரண7கB இ�Eதாேலா 
அ�ல	 த திQைடய அதிகா&களாேலா நL�G�5 ெசKய�ப2�. 

ேகBவ' 15.  தி��தியைம�க�ப�ட வ'ைல�  ப#$ / வரJ�  றி�5கB 
ெகா2�பத#கான கால வர�5 எ�ன? 

பதி�.  வ& ெச��	� நப� தி��தியைம�க�ப�ட வ'ைல�  ப#$ / வரJ� 
 றி�5கB அ�ல	 	ைண வ'ைல�ப�Gையேயா 30 நா�க9� B ெவள;ய'ட 
ேவD2�. 

ெப$ந&� வ'ைல�ப�G அ�ல	 வரJ  றி�ப'� வ&  ைற�5�  ஏ#றபG 
ITCQ�  ைற�க�ப�G�Eதா�, தி��தியைம�க�ப�ட வ'ைல ச&வ'� ேபா	 
வ&ெச��	பவ�� � வ& வ'தி�5  ைற�க�ப2�. - ப'&J 153. 

ேகBவ' 16. �Eைதய ச�ட�தி� பG, நி�ைவய'லி�� � தி��ப ெகா2� � 
வ& / வ�Gய'� நிைல எ�ன? 

பதி�. �Eைதய ச�டவ'திகள;�பG, நி�ைவய'லி�� � தி��ப� ெப$� 
உ&ைமகB அக#ற�ப�2 வ'2�. - ப'&J 154. 

ேகBவ' 17.  �Eைதய ச�ட�தி�பG,  நி�ைவய'லி�� � CENVAT/ITC தி��ப� 
ெப$� உ&ைம� ேகா�த� ச�பEத�ப�ட ேம��ைறயX2/தி��த� இவ#றி� 
நிைல எ�ன? அைவ ெவள;யX�2 ெபா$�5 ச�பEத�ப�டெதன;�, எ�னவா �? 

பதி�. ேம# றி�ப'�ட இ� நிைலய'��, �Eைதய ச�டவ'திக9�ேக#றபG 
தL�J காணேவD2�. 

 

 



ேகBவ' 18.  ேம��ைறயX2 தL��5 அ�ல	  தி��தத� ம[தான தL��பாைண, வ& 
ெச��	பவ��  சாதமாக ெச�றா�, GST� பண� தி��ப' ெபற �GQமா? 
தL��பாைண வ& ெச��	பவ��  எதிராக ெச�றா� எ�னவா �? 

பதி�.  �Eைதய ச�ட�தி� ம�2ேம வ'திக9�ேக#றபG, பண� தி��ப'� 
தர�ப2�.  ஏதாவ	, ம[�5 ெசKய�பட ேவDGய'�Eதா�, GST� கீ= நி�ைவ 
வ&யாக மா#ற�ப2�. 

ேகBவ' 19.  �Eைதய ச�ட�பG, &�ட� தி��த�தி�, எC� தி��ப ெப$� 
உ&ைம ப'ர>ைன GST� தL��க�ப2�? 

பதி� �Eைதய ச�ட�தி� ம�2ேம வ'திக9�ேக#றபG, பண� தி��ப'� 
தர�ப2�.  – ப'&J 158 

ேகBவ' 20.  �Eைதய ச�ட�தி� கீ= ஏ#ப�ட ஒ�பEத�ைத ப'�ப#றி, 
சர� கேளா அ�ல	 ேசைவகேளா வழ7க�ப�டா�, GST� வ& ெச��த�பட 
ேவD2�? 

பதி�. அ�மாதி& வழ7க�� , GST� வ& ெச��த�பட ேவD2� – ப'&J 159. 

ேகBவ' 21. �Eைதய ச�ட�தி�பG,  ஒ�  றி�ப'�ட ேசைவ வழ7கலி� 
ம$பய� ெப#$வ'�2 ச�ைக வழ7க�ப�2, அத#கான வ& ெச��தியப'�5, 
அEத ேசைவ GST� ெசய�தி�ட�தி� வழ7க� ெசKய�ப�டா�, GST�� வ& 
ெச��த�பட ேவD2மா? 

பதி�.  �Eைதய ச�ட�தி�பG வ&ைய ஏ#கனேவ ெச��திவ'�டபGயா�, 
தL�மான;�க�ப�ட ேததி�  ��பாகேவ ம$பய� ெபற�ப�G�Eதா�Zட 
சர� கB / ேசைவகB வழ7க� ம[	 தL�மான;�க�ப�ட ேததி�  ��5� / 
ப'ற � வ& ெச��த�பட ேதைவய'�ைல. 

ேகBவ' 22.  �Eைதய ச�ட�தி� கீ= சர� கB / ேசைவகB ெபற�ப�ட ப'�, 
ச�ைகய'� ஒ� ப தி (ப'G�	 ைவ�க�ப�G�Eத பண�) GST� வ'தி�ைறய'� 
ெபற�ப�டா�, அத# � வ& ெச��த�பட ேவD2மா? 

பதி�.  இ�ைல.  ஆனா�, �Eைதய ச�ட�தி� கீ= அEத வழ7க�� , வ&ைய 
ஏ#கனேவ ெச��த�ப�G��க ேவD2�.  

ேகBவ' 23. �Eைதய ச�ட�தி� கீ=, ேசைவக9�  ISD வழ7க�ப�G�Eதா�, 
அத# &ய ITCஐ  GST வ'தி�ைறய'� பகி�Eதள;�க �GQமா? 

பதி�.  ஆமா�,  வ'ைல�ப�G ச�பEதமாக அ�மாதி& ேசைவகB ெபற�ப�டைவ, 
அ�ல	 தL�மான;�க�ப�ட ேததி�  ப'ற  ெபற�ப�டைவ எ�$ எ	வாக 
இ�நதா��, வழ7க�ப2�. 



ேகBவ' 24.  �த�ைமயானவ��  ெசாEதமான ெபா��கB, தL�மான;�க�ப�ட 
ேததிய'� தரக�கள;ட� இ�� � ப�ச�தி�,அEத தரக� ெபா��கள;� ம[தான 
ITCஐ எ2�த� ெகாBள �GQமா? 

பதி�.  ப'�வ�� க�2�பா2கைள நிவ��தி ெசKதா�, அEத வரைவ தரக� 
எ2�	� ெகாBள �GQ�. 

• அEத� தரக� GST� பதிJ ெசKத வ& ெச��	� நபராK இ��க 
ேவD2�. 

• தL�மான;�க�ப�ட ேததிய'� ெசய� ெதாட7க�ப2� ேபா	, ைகய'��ப'� 
இ�� � ெபா��கள;� வ'வர7கைள  �த�ைமயானவ� ம#$� தரக� 
இ�வ�ேம ெவள;ய'ட ேவD2�. 

• தL�மான;�க�ப�ட ேததிய'� உடனGயாக 	வ7கியதிலி�E	  �Eைதய 12 
மாத7க9�  மிகாம�, அ�மாதி& ெபா��க9�  வ'ைல�ப�G 
ெவள;ய'ட�ப�G��க ேவD2� 

• �த�ைமயானவ�� , தா� எ2�த ITC வரைவ தி��ப' ெச��திய'��க 
ேவD2� அ�ல	 அ�மாதி&யான ெபா��க9�  ITCஐ ெபறாம� 
இ�Eதி��க ேவD2�. 

இEத வ'திகB SGSTச�ட�தி#  ம�2ேம ெபா�E	� – ப'&J 162A & 162B 

ேகBவ' 25.  ெபா��கள ஒ�5த��காக தL�மான;�க�ப�ட ேததி�  ��ேப 
அ��பப�2 வ'�டன ஆனா�, தL�மான;�க�ப�ட ேததிய'லி�E	 6 மாத�தி#  
ப'ற தா� ெபா��கB ம[D2� வ'#பைனயாள��  தி��ப' 
அ��ப�ப�G�� � ேபா	 GST� வ& ெச��த ேவD2மா? 

பதி�.  ஆமா�.  ெபா��கைள நிராக&� � அEத நப� அ�ல	 ஒ�5த� 
வழ7காம� தL�மான;�க�ப�ட ேததிய'லி�E	 6 மாத�தி#  (2 மாத� 
நL�G�க�படலா�) ப'ற  தி��ப' அ��ப' ைவ�க�ப�ட அ�மாதி& 
ெபா��க9�  GST� வ& ெச��த ேவD2�.  

இEத வ'திகB SGST ச�ட�தி#  ம�2ேம ெபா�E	� – ப'&J 162D 

      

    

    

    

 

 


