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ബ

ോദ്യങ്ങളും അവെ്കുള്ള
ഉത്തരങ്ങളും
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കൃതജ്ഞത

സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കുശേഷം രാജ്യം ദർേിച്ച സ്ുന്ത്രരധാന നികുതി
രരിഷ്ാക രമായ GST എന്ന രുതിയ നികുതി നിയമ സ്മ്പത്ഘടനയിശലക്ക്
മുശന്നറുശമ്പാൾ, രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജ്നങ്ങളും ഈ നൂതന സ്ാമ്പെിക
രരിഷ്ാക രത്തെപ്പറ്റി
അറിവുള്ളവരാകണം
എന്നും,
മാറ്റെിന്
സ്ുസ്ജ്ജരാകണം എന്നും ഉശേേിച്ചു ഗവത്തെൻറ്റ് രരിേീലന രരിരാടികൾ
ക ിച്ചു നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഈ GST നിയമ ഘടനയും അതുമായി
ആവിഷ്ര
ബന്ധത്തപ്പട്ട എല്ലാ കാരയങ്ങളും, എളുപ്പെിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന
തരെിൽ അടിക്കടി ഉയരുന്ന ശ ാദയങ്ങളും അവയുത്തട ഉെരങ്ങളും
ഉൾത്തക്കാള്ളിച്ചു CBEC ഒരു ‘Frequently Asked Questions on GST’ (FAQ)
തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, GST-ത്തയ സ്ംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും
രാജ്യത്തെ എല്ലാ തലെിലും ഉള്ള ആളുകളിലും എെിക്കണത്തമങ്കിൽ അത്
അവരുത്തട
സ്വ്ം
ഭാഷയിൽ
ആയിരുന്നാൽ
എളുപ്പമാത്തണന്നതു
മനസ്സിലാക്കി CBEC, എല്ലാ ന്ത്രരധാന ന്ത്രരാശദേികഭാഷകളിലും ഈ FAQ
രരിഭാഷത്തപ്പടുെി ന്ത്രരസ്ിദ്ധീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി.
മറ്റു
ഭാഷകശളാത്തടാപ്പം,
മലയാളെിൽ
ഇവ
തർജ്ജമ
ത്ത യ്തു
ന്ത്രരസ്ിദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള
ുമതല ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ എക്സസ്സ്് ത്തകാച്ചി
ശസ്ാണിനാണു നൽകിയത്. ത്തെരയൂട്ടി കമ്മീഷണർ ന്ത്രേീമതി രാശജ്േവരി ആർ
നായർ IRS ൻത്തറ ശനതൃതവെിലുള്ള ടീം ഈ ുമതല ഉെരവാദിതവശൊത്തട
ഏത്തറ്റടുക്കുകയും അവ സ്മയബന്ധിതമായി രൂർെീകരിക്കുകയും ത്ത യ്തു
എന്നതിൽ അതിയായ സ്ശ്ാഷമുണ്ട്.
ഇതിനായി വിവിധ തലെിൽ
സ്ഹകരിച്ച
എല്ലാ
ഉശദയാഗസ്ഥത്തരയും
ഹാർേമായി
അനുശമാദിക്കുന്നതിശനാത്തടാപ്പം അവശരാടുള്ള നന്ദി ന്ത്രരകാേിപ്പിക്കുകയും
ത്ത യ്യുന്നു.
മലയാളെിലുള്ള
ഈ
ശ ാശദയാെരാവലി
GST
ത്തയപ്പറ്റിയുള്ള
ഏവരുത്തടയും സ്ംേയങ്ങളും ആകാംക്ഷയും ദൂരീകരിക്കാൻ ഇടയാക്കും
എന്ന്
ന്ത്രരതയാേിക്കുന്നു.
ുരുങ്ങിയ
സ്മയെിനുള്ളിൽ
തയ്യാറാക്കത്തപ്പട്ടതിനാൽ
ില
ത്തതറ്റുകശളാ,
വിട്ടുശരാകലുകശളാ
സ്ംഭവിച്ചിരിക്കാനുള്ള സ്ാധയത തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഈ രരിഭാഷത്തയപ്പറ്റി
എത്ത്ങ്കിലും
അഭിന്ത്രരായങ്ങശളാ
നിർശേേങ്ങശളാ
ഉത്തണ്ടങ്കിൽ
'cccochin@excise.nic.in' എന്ന ഇ-ത്തമയിൽ അന്ത്രെസ്ിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.
ഏവർക്കും
ന്ത്രരശയാജ്നകരമായ
രുതിയ
GST
നിയമെിൽ
രാജ്യരുശരാഗതിക്കായി
ഒത്തൊരുമശയാത്തട
ന്ത്രരവർെിക്കുവാൻ
നമുത്തക്കല്ലാവർക്കും സ്ാധിക്കത്തട്ട എന്ന് ആേംസ്ിക്കുന്നു.
ജ്യ് ഹിന്ദ്
പുബേല ന്ോബേശ്വര റോവു
ീഫ് കമ്മീഷണർ
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മലെോളത്തിബലക് പരിഭോഷസപ്പരുത്തിെവർ
1.

എന്ത്രബഹാം ത്തറൻ, അസ്ിസ്്റ്റൻറ്റ് കമ്മിഷണർ

2.

നിധിൻ ലാൽ, അസ്ിസ്്റ്റൻറ്റ് കമ്മിഷണർ

3.

രി.എ.ശതാമസ്്, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

4.

എം.ആർ.രാമ

5.

ത്തജ്.ശസ്ാമശേഖരരിള്ള, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

6.

ശടാംസ്് ശജ്ാൺ, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

7.

സ്ുനിൽ ദെ്, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

8.

രവി വർമ്മ രാജ്, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

9.

ആർ.ഹരിദാസ്്, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

ന്ത്രന്ദൻ, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

10. ജ്ിശബായ് ശതാമസ്്, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്
11. മശനാജ്് കുമാർ സ്ി., സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

ട
12. ത്തക.ജ്ി.ജ്യൻ, ഇൻസ്്ത്തരക്ർ
ട
13. എസ്്.ആർ.വാസ്ുശദവ്, ഇൻസ്്ത്തരക്ർ
ട
14. വിഷ്ുണ എസ്്.ശമശനാൻ, ഇൻസ്്ത്തരക്ർ
ട
15. രാജ്ീവൻ, ഇൻസ്്ത്തരക്ർ
യ്തവർ:



എഡിറ്റിംേ് സ

1.

രാശജ്േവരി ആർ നായർ, ത്തെരയൂട്ടി കമ്മിഷണർ

2.

എന്ത്രബഹാം ത്തറൻ, അസ്ിസ്്റ്റൻറ്റ് കമ്മിഷണർ

3.

രി.എ.ശതാമസ്്, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

4.

അശോക നാരായണൻ എസ്്., സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

5.

ന്ത്രരഹ്ലാദൻ ബി., സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

6.

ട
അഭിലാഷ് കുമാർ ത്തക., ഇൻസ്്ത്തരക്ർ

7.

വി.ജ്യരാജ്്, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

8.

ജ്ിശബായ് ശതാമസ്്, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

9.

ന്ത്രേീകല എം രിസള്ള, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

10. േയാമന്ത്രരസ്ാദ് ത്തക.ആർ., സ്ൂന്ത്രരണ്ട്
11. രി.ത്തക.ന്ത്രരാൺ, സ്ൂന്ത്രരണ്ട്

ട
12. ത്തക.ജ്ി.ജ്യൻ, ഇൻസ്്ത്തരക്ർ
ട
13. േേികുമാർ ടി., ഇൻസ്്ത്തരക്ർ
ട
14. മശനാജ്് കുമാർ, ഇൻസ്്ത്തരക്ർ
ട
15. ത്തക.വി.മാധവൻകുട്ടി, ഇൻസ്്ത്തരക്ർ
ട
16. ബീന എ., ഇൻസ്്ത്തരക്ർ
17. ജ്ിനി റസ്ാക്, ടാക്് സ അസ്ിസ്്റ്റൻറ്
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ആമുഖം

ത ർ 8 ന് ഭരണഘടനാ ശഭദഗതി നിയമo 101 നിലവിൽ
2016 ത്തസ്പ്ബ
ത ബർ 15-ന് GST കൗണ്സ്ിലിന്ത്തറ്റ ശനാട്ടിഫിശക്കഷൻ
വരികയും, 2016 ത്തസ്പ്ം
രുറത്തപ്പടുവിക്കുകയും

ത്ത

യ്തശതാടുകൂടി

രക്കു

ശസ്വന

നികുതി

(GST)

യിശലക്കുള്ള മാറ്റെിന് തുടക്കമായി. 2017 ഏന്ത്രരിൽ ഒന്ന് മുതൽ സ്ുന്ത്രരധാന
രശരാക്ഷ നികുതി രരിഷ്ാക രമായ GST ന്ത്രരാവർെികമാക്കാൻ ഗവത്തെന്റ്റ്
തയ്യാത്തറടുക്കുകയാണ്.
എന്നിവ

GST യുത്തട ആേയം, നടരടിന്ത്രകമം, ന്ത്രരവർെനരീതി

ശകന്ത്രന്ദെിത്തലയും,

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിത്തലയും

രശരാക്ഷ

നികുതി

ഉശദാഗസ്ഥത്തരയും വയാരാരി വയവസ്ായ സ്മൂഹത്തെയും രരിേീലിപ്പിക്കുക
എന്നത് ഒരു വലിയ ത്തവല്ലുവിളി ആണ്.

ശകന്ത്രന്ദെിത്തലയും

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിത്തലയും

ഉശദയാഗസ്ഥർക്ക്

രരിേീലനം നൽകാൻ ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ ശബാർെ് ഓഫ് എക്സസ്സ്് ആൻെ്
കസ്റ്റംസ്ിന്ത്തറ്റ കീഴിലുള്ള ന്ത്രരധാന ത്തന്ത്രടയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ആയ നാഷണൽ
അക്കാദമി

ഓഫ്

കസ്റ്റംസ്്,

എക്സസ്സ്്

ുമതലത്തപ്പടുെിയിരിക്കുന്നു.
ന്ത്രരാബലയെിൽ

വരുൊൻ,

GST

ക്കു

&

നർശക്കാട്ടിക്സ്ിത്തന

തുടക്കമാകുശമ്പാൾ,

ശകന്ത്രന്ദെിത്തലയും

അത്

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിത്തലയും

ഏകശദേം 6000 ഉശദയാഗസ്ഥർക്ക് അവരുത്തട കാരയക്ഷമത ഉയർെുവാനായി
രരിേീലനം

നൽകുന്ന

ന്ത്രരവെനരംഗെുള്ള
ഏകശദേം

2000

ബൃഹൊയ

ഉശദയാഗസ്ഥത്തര

രരിേീലകർ

രരിരാടികൾ

തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

രരിേീലിപ്പിക്കുവാനായി,

അടങ്ങിയ

ടീമിത്തന

NACEN

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്മയക്കുറവു രരിഗണിച്ചു്, കൂടുതൽ വയാപ്ിത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ക്ലാസ്് റൂം
ത്തന്ത്രടയിനിങ്ങുകൾക്ക് രുറത്തമ, രുതിയ വിവര സ്ാശങ്കതിക വിദയകൾ
ത്തവർ

വൽ

ക്ലാസ്സ്റൂംസ്്, കൂടാത്തത ഇ-ശലണിങ്

ഉരശയാഗിക്കുവാൻ NACEN, ആശലാ ിച്ചു വരുന്നു.
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ആയ

ത്തമാെയൂൾസ്് എന്നിവയും

ഈ ഉദയമെിന്ത്തറ്റ ഭാഗമായി, NACEN നടെിയ, ത്തന്ത്രടയിനിങ്ങുകളിലും
ഇന്ത്തറ്ററാക്ിട വ് ത്തസ്ഷനുകളിലും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുത്തട അടിസ്ഥാനെിൽ,
അടിക്കടി

ശ

ാദിക്കത്തപ്പടാവുന്ന

ഉെരങ്ങളുമടങ്ങിയ

ഒരു

ബഹുജ്നങ്ങൾക്കും

ശമാെൽ

സ്ങ്കീർണതകളും

രരി

ശ

ാദയങ്ങളും,

സ്മാഹാരം

ഉശദയാഗസ്ഥർക്കും

(FAQ),

നിയമവും

GST

അവയുത്തട

അതുമായി

യത്തപ്പടുെുന്നതിനായി

ബന്ധത്തപ്പട്ട

ഒരു

രരിേീലന

ഉരകരണമായി സ്ജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ശകന്ത്രന്ദെിത്തലയും സ്ംസ്ഥാനെിത്തലയും ഉശദയാഗസ്ഥർ അടങ്ങിയ ടീം
യ്തതും. ഈ ഉദയമെിനായ്

ആണ് ഈ FAQ തയ്യാറാക്കിയതും അവശലാകനം ത്ത

ന്ത്രരവർെിച്ച NACEN-എയും എല്ലാ ഉശദയാഗസ്ഥത്തരയും എന്ത്തറ്റ അനുശമാദനം
അറിയിക്കുന്നു.

24

വിഷയങ്ങളിൽ

സ്മാഹാരം,

നികുതി

ശ

500-ശലത്തറ

ഉശദയാഗസ്ഥർ,

ാദയങ്ങൾ

അടങ്ങിയ

വയാരാരികൾ,

ത്തരാതു

ഈ

FAQ

ജ്നങ്ങൾ

ത ായ ഒരു
എന്നിവർത്തക്കല്ലാം GST ത്തയപ്പറ്റി അറിവ് നൽകുന്നതിനായി രരയാപ്മ
ഉരകരണം ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. ഇത് ത്തരാതു ജ്നങ്ങൾക്കായി
ന്ത്രരസ്ിദ്ധീകരിക്കുന്ന
ആദയത്തെ

ശമാെൽ

വിവരണം

നിയമമാക്കുന്നതനുസ്രിച്ചു

GST

നിയമത്തെ

ആണ്.

GST-യുത്തട

FAQ-ന്ത്തറ്റ

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
ട്ടങ്ങളും

രുതുക്കിയ

റൂളുകളും
രതിപ്പുകൾ

ന്ത്രരസ്ിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

ത്ത

6
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Disclaimer
ഇശപ്പാൾ ന്ത്രരസ്ിദ്ധീകരിക്കുന്ന FAQ രരിഭാഷ, CBEC രുറെിറക്കിയ
FREQUENTLY

ASKED

QUESTIONS

ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ഈ

(FAQ)
ശ

ON

ാദയങ്ങളും

GST

ത്തയ

ഉെരങ്ങളും,

രഠന രരിേീലന ആവേയങ്ങൾക്ക് മാന്ത്രതമുള്ളതാണ്.
ഇതിൽ ന്ത്രരതിരാദിച്ചിരിക്കുന്ന
ത്തരാതുവായ

അറിവ്

കാരയങ്ങൾ, GST ത്തയപ്പറ്റി ഒരു
ലഭിക്കുന്നതിശലക്കു

മാന്ത്രതം

ഉശേേിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്, നിയമ ഉരശദേശമാ അഭിന്ത്രരായശമാ
ആയി കണക്കാക്കാൻ രാടുള്ളതല്ല.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി, മാതൃകാ
(ശമാെൽ ജ്ി എസ്് ടി ശലാ ) ശനാക്കുക.
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രക്കു ശസ്വന നിയമം

രകു ബെവന് ന്ികുതിെുസര (GST)
സപോതുവോെ അവബലോകന്ം (Overview )

9

1.

രകു ബെവന് ന്ികുതിെുസര (GST) സപോതുവോെ അവബലോകന്ം

(Overview )
ബ

ോ. 1

എ്ാണ് ഗുഡ്് സ ആൻെ് സ്ർവീസ്് ടാക്് സ നികുതി?

പ മാക്കി ഓശരാ ന്ത്രരശദേത്തെ ആന്ത്രേയിച്ചിട്ടുള്ള
ഉത്തരം: ഉരശഭാഗത്തെ ആസ്ദ
നികുതിയാണ്

രക്കുശസ്വന നികുതി . നിർമ്മാണം മുതൽ ഉരശഭാഗം

വത്തരയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും
ുമെത്തപ്പടുകയും ഓശരാ ഘട്ടെിലും
അടച്ച നികുതി കുറവ് ത്ത യ്തു അടക്കാവുന്ന
നികുതിയാണിത് . ഓശരാ
ഘട്ടെിലും

ഉണ്ടാവുന്ന

മൂലയ

വർധനവിനു

മാന്ത്രതമുളള

നികുതിയിൽ,

നികുതിയുത്തട ഭാരം അ്ിമ ഉരശഭാക്താവിന് മാന്ത്രതമായിരിക്കും.
ബ

ോ. 2

ഉരശഭാഗെിൻ

ന്ത്രരശദേനിക്ഷിപ് ത

ശമലുള്ള

നികുതിത്തയന്നാൽ

എ്്?
ഉത്തരം: ഏതു ന്ത്രരശദേൊശനാ

രക്കിൻശറ്റത്തയാ ശസ്വനെിൻശറ്റത്തയാ ഉര

ശഭാഗം അ്ിമമായി നടക്കുന്നത്, ആ ന്ത്രരശദേത്തെ നികുതി അധികാരികൾ
ക്കാണ് ഈ നികുതി എെിശച്ചശരണ്ടത് .
ബ

ോ. 3

ഏത്തതല്ലാം നിലവിലുള്ള നികുതികളാണ്

രക്കു ശസ്വന നികുതി

യിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്?
ഉത്തരം: (i)
ത്ത

ശകന്ത്രന്ദ

ഗവത്തെൻറ്റ്

ുമെുകയും,

രിരിത്തച്ചടുക്കുകയും

യുന്ന നികുതികളായ –

a) ശകന്ത്രന്ദ എക്സസ്സ്് െയൂട്ടി
b) ശകന്ത്രന്ദ എക്സസ്സ്് െയൂട്ടി (മരുന്നും േൗ

ാലയ നിർമിതികൾക്കും)

c) അെീഷണൽ എക്സസ്സ്് െയൂട്ടി (Goods of special importance)
d) അെീഷണൽ എക്സസ്സ്് െയൂട്ടി (തുണിെരങ്ങൾക്ക്)
e) CVD
f) സ്്ത്തരഷയൽ അെിഷണൽ െയൂട്ടി (SAD)
g) ശസ്വന നികുതി
h) സ്ാധനങ്ങളുത്തടയും ശസ്വനങ്ങളുത്തടയും സ്സൈ യുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ശകന്ത്രന്ദ സ്ർ

ാർജ്് കളുo ത്തസ്സ്സുകളും
(ii)

സ്ംസ്ഥാന

നികുതികളായ

ലയിപ്പിക്കും
a. ശസ്റ്ററ്റ് വാറ്റ്
പ നികുതി
b. ശകന്ത്രന്ദ വില്ന
10

താത്തഴ

രറയുന്നവ

GST

യിൽ

c. ആെംബര നികുതി
d. എല്ലാെരെിലുള്ള ന്ത്രരശവേന നികുതി
e. വിശനാദ നികുതി (തശേേ സ്വയംഭരണ സ്ഥാരനങ്ങൾ

ുമെുന്നവ ഒഴിച്ച്)

f. രരസ്യ നികുതി
g. രർശച്ചസ്് നികുതി
h. ശലാട്ടറി തുടങ്ങിയ
i. സ്ംസ്ഥാന സ്ർ

ൂതാട്ടങ്ങളുത്തട ശമൽ

ുമെുന്ന നികുതി

ാർജ്ുകൾ

ശകന്ത്രന്ദം, സ്ംസ്ഥാന, തശേേ സ്ഥാരനങ്ങൾ എന്നിവ
ത്തസ്സ്സുകൾ, സ്ർ
സ്ിൽ േുരാർേ ത്ത
ബ

ോ. 4

ുമെിയ ടാക്സ്ുകൾ,

ാർജ്ുകൾ എന്നിവ GST-യിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ GST കൗൺ
യ്യും.

ശമൽ രറഞ്ഞ നികുതികൾ GST-യിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതു എ്്

തതവെിന്ത്തറ്റ അടിസ്ഥാനെിലാണ്?
ഉത്തരം: രലവിധ ശകന്ത്രന്ദ, സ്ംസ്ഥാന, ന്ത്രരാശദേിക നികുതികൾ അത് GSTയിൽ

ലയിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്ാധയത രരിശോധിച്ച് കത്തണ്ടെുകയുണ്ടായി.

ഇവ താത്തഴപ്പറയുന്ന തതവങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് .
(i)

ലയിപ്പിക്കുവാൻ

ഉശേേിച്ചിരിക്കുന്ന

നികുതികൾ

രക്കുകളു

ത്തടശയാ, അത്തല്ലങ്കിൽ ശസ്വനങ്ങളുത്തടശയാ സ്സൈ-യുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള
രശരാക്ഷ നികുതികളായിരിക്കണം
(ii)

ുമെുന്ന നികുതികൾ ഒരറ്റെ്

രക്കുകളുത്തട ഇറക്കുമതി/

ഉത്രാദനം, അത്തല്ലങ്കിൽ ശസ്വനങ്ങൾ നൽകുന്നത് മുതൽ, മശറ്റ അറ്റെു
രക്കുകളുത്തടയും ശസ്വനങ്ങളുത്തടയും ഉരശഭാഗം വത്തരയുള്ള ഇടരാടു ഘട്ട
െിലൂത്തട കടന്നു ശരാവുന്നതായിരിക്കണം
(iii)

ലയനം,

സ്ംസ്ഥാനെിനുള്ളിലുള്ള തല
ത ായിരിക്കണം.
ങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര്മായി നികുതി ത്തന്ത്രകെിറ്റ് നൽകുവാൻ ന്ത്രരാപ്മ
കൃതയമായി
ത്തപ്പടാെ

അ്ർ

സ്ംസ്ഥാന,

രക്കുകളുത്തടശയാ, ശസ്വനങ്ങളുത്തടശയാ സ്സൈയുമായി ബന്ധ
ടാക്ുസ കളും,
ുമതലകളും, ഫീസ്ുകളും GST-യിൽ ലയിപ്പി

ശക്കണ്ടതില്ല.
(iv)

ശകന്ത്രന്ദെിനും സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നികുതി നീതി കൃതയമായി

ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കണം.
ബ

ോ. 5

ഏത്തതല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങത്തളയാണ് GST-യുത്തട രരിധിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി

നിർെുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്?

11

പ ങ്ങളായ
ഉത്തരം: മനുഷയ ഉരശഭാഗെിനുള്ള മദയo, ത്തരശന്ത്രടാളിയം ഉല്ന്ന
ന്ത്രകൂെ് ഓയിൽ, ശമാശട്ടാർ സ്ിപ രിറ്റ് (ത്തരശന്ത്രടാൾ), സഹസ്ീപ െ് െീസ്ൽ, ന്ത്രരകൃതി
വാതകം, വിമാന ഇന്ധനം (ഏവിശയഷൻ ടർസബൻ ഫയൂൽ), കൂടാത്തത
സവദയുതി എന്നിവ.
ബ

ോ. 6

നികുതി

GST നിലവിൽ വന്ന ശേഷം മുകളിൽ രറഞ്ഞ ഉത്രന്നങ്ങളുത്തട
ുമെൽ ഏതു ന്ത്രരകാരമായിരിക്കും?

ഉത്തരം: ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുത്തട കാരയെിന് ഇശപ്പാൾ നിലവിലുള്ള നികുതി
സ്ന്ത്രമ്പദായം (VAT & Central Excise) തുടരും.
ബ

ോ. 6A

GST സ്ന്ത്രമ്പദായെിൽ രുകയില, രുകയില ഉത്രന്നങ്ങൾ എന്നിവ

യുത്തട നില എ്ാകും?
ഉത്തരം: രുകയില, രുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ GST-ക്കു വിശധയ
മാകും. കൂടാത്തത, ഇവയുത്തട ശമൽ ശകന്ത്രന്ദ ഗവത്തെന്റിനു
സ ിസ്് െയൂട്ടി ുമൊൻ അധികാരമുണ്ടാകും.
എക്യ
ബ

ോ. 7

ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ

ഏതു തരെിലുള്ള GST ആണ് നടപ്പിലാക്കുക?

ഉത്തരം: ഒശര നികുതി അടിസ്ഥാനെിശേൽ, ശകന്ത്രന്ദവും സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും
ഒശര സ്മയം

ുമെുന്ന രണ്ടു തലെിലുള്ള GST ആയിരിക്കും നടപ്പിലാ

ക്കുന്നത് .
രക്കുകളുത്തടയും ശസ്വനങ്ങളുത്തടയും സ്ംസ്ഥാനെിനുള്ളിൽ നടെുന്ന
സ്സൈയിൽ ശകന്ത്രന്ദം

ുമെുന്ന നികുതിത്തയ ശകന്ത്രന്ദ ജ്ി എസ്് ടി (CGST ) എന്ന്

വിളിക്കുന്നു. സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾ

ുമെുന്ന ജ്ി എസ്് ടി ത്തയ ശസ്റ്ററ്റ് ജ്ി. എസ്് ടി

(SGST) എന്നും വിളിക്കും. അശതശരാത്തല,

രക്കിന്ത്തറ്റശയാ

ശസ്വനങ്ങളു

ത്തടശയാ അ്ർ സ്ംസ്ഥാന സ്സൈകളിൽ ശകന്ത്രന്ദനിർവഹണെിൽ ഇന്റ
ശന്ത്രഗറ്റെ് GST (IGST )
ബ

ോ. 8

ുമെത്തപ്പടും.

എ്ുത്തകാണ്ടാണ് രണ്ടു തലെിലുള്ള GST ആവേയമായത്?

ഉത്തരം: സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ശകന്ത്രന്ദെിനും നിയമ നിർമാണം വഴി

ുമ

ൊനും ശേഖരിക്കാനും അധികാരം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ത്തഫെറൽ സ്ംവി
ധാനമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇ്യ. രണ്ടു തട്ടിലുള്ള ഗത്തവർത്തേന്റ്റക
് ൾക്കും, ഭരണ
ഘടന അനുോസ്ിക്കുന്ന ന്ത്രരകാരം ഉള്ള അധികാരെിൽ ആവേയമുള്ള
വിഭവ സ്മാഹരണെിന് ഉള്ള ന്ത്രരശതയകം ഉെരവാദിതവങ്ങൾ ഉണ്ട്.

അതി
ക
നാൽ ഈ രണ്ടു തലെിലുള്ള GST, ഭരണഘടന അനുോസ്ിക്കുന്ന ഫിസ്ൽ
ത്തഫെറലിസ്ം നിലനിർെുന്നതിന് ശവണ്ടിയാണ്.
ബ

ോ. 9

ഏതു

അധികാരികളാണ്

വഹിക്കുക?

12

GST

ുമെലും

ഭരണവും

നിർ

ഉത്തരം:

ശകന്ത്രന്ദ

ലാക്കുകയും ത്ത
ബ

ഗവത്തെന്റ്

CGST-യും

എ്ുത്തകാണ്ടാണ്
GST-യുത്തട
ഭരണഘടന ശഭദഗതി ത്ത യ്തത?്
ഇ്യയുത്തട

െിന്ത്തറ്റയും

ഭരണ

ഘടന

രശ്ചാെലെിൽ

ശഭദഗതി

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളുത്തടയും

ത്ത

നടപ്പി

യ്തത്

ഇ്യയുത്തട

ഇശപ്പാൾ

ശകന്ത്രന്ദ

ധനകാരയ അധികാരങ്ങൾ ഭരണ

ഘടനയിൽ അശനയാനയം കടന്നുകയറ്റങ്ങളില്ലാത്തത
െിയിട്ടുണ്ട്.

ുമെുകയും

യ്യും. അത്തത ശരാത്തല സ്ംസ്ഥാന ഗവത്തെന്റുകൾ SGST-യും.

ോ. 10

ഉത്തരം:

IGST-യും

കൃതയമായി ശരഖത്തപ്പടു

ശകന്ത്രന്ദെിനു സ്ാധനങ്ങളുത്തട ഉത്രാദനവുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ടു

(മനുഷയ ഉരശയാഗെിനുള്ള മദയം, ഓരിയം, മയക്കുമരുന്നുകൾ മുതലായവ
കൂടാത്തത) നികുതി
കളുത്തട

ുമൊൻ അധികാരമുണ്ട്. സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്

വിൽപ്പനയുമായി

ബന്ധത്തപ്പട്ട

നികുതിയും

ുമൊം.

രക്കു
അ്ർ

സ്ംസ്ഥാന വിരണനങ്ങളുത്തട കാരയെിൽ, നികുതി (ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ ത്തസ്യിൽസ്്
ടാക്)് സ
ുമൊനുള്ള അധികാരം ശകന്ത്രന്ദെി നുത്തണ്ടങ്കിലും, നികുതി
രിരിക്കുന്നതും ഉരശയാഗിക്കുന്നതും സ്ംസ്ഥാന ങ്ങളാണ്. ശസ്വനങ്ങളുത്തട
കാരയെിൽ നികുതി

ുമൊനുള്ള അധികാരം ശകന്ത്രന്ദെിനു മാന്ത്രതമാണ്.

GST നടപ്പിലാക്കുശമ്പാൾ ശകന്ത്രന്ദെിനും സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒശര സ്മയം
നികുതി

ുമൊനുo,

അത്

ശേഖരിക്കാനും

നൽകുവാൻ ഭരണ ഘടന ശഭദഗതി ത്ത

ഉള്ള

അധികാരങ്ങൾ

യ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ഈ ആവേയെിന് ഇശപ്പാൾ ഇ്യൻ ഭരണഘടന, ഭരണ ഘടനാ നിയമം (101
-)o ശഭദഗതി) ന്ത്രരകാരം ശഭദഗതി ത്ത യ്തിട്ടുണ്ട്. ഭരണ ഘടനയുത്തട ആർട്ടിക്കിൾ
246A

ശകന്ത്രന്ദെിനും സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും GST

ുമൊനും അത് ശേഖരി

ക്കാനും അധികാരം നൽകുന്നു.
ബ

ോ. 11

എങ്ങത്തനയാണ്

ഇടരാടിൽ

രക്കിന്ത്തറ്റശയാ

ശസ്വനെിന്ത്തറ്റശയാ

ഒരു

ശകന്ത്രന്ദ GST (CGST) യും സ്ംസ്ഥാന GST (SGST) യും ഒശര ശരാത്തല

ുമെത്തപ്പടുന്നത്?
ഉത്തരം: ഒഴിവാക്കത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള (exempted) സ്ാധനങ്ങളും ശസ്വനങ്ങളും, GST
രരിധിയിൽ വരാെ സ്ാധനങ്ങൾ, ഇളവ് രരിധിക്കു കീഴിലുള്ള ഇടരാടുകൾ
എന്നിവ ഒഴിച്ച് ഉള്ള സ്ാധനങ്ങൾ, ശസ്വനങ്ങൾ എന്നിവയുത്തട സ്സൈയിൽ
ശകന്ത്രന്ദ GST യും സ്ംസ്ഥാന GST യും ഒശര സ്മയം
കൂടാത്തത, CENVAT ശ

ർെ്

ുമെത്തപ്പടും.

ുമെത്തപ്പടുെിയിരുന്ന സ്ംസ്ഥാന വാറ്റ് നികുതി

ശരാലല്ലാത്തത, ഈ രണ്ടു നികുതികളും ഒശര വിലയിശേലും മൂലയെിലും
ുമെത്തപ്പടും. CGST യുത്തട കാരയെിൽ സ്സൈയരുത്തടയും സ്വീകർൊ
വിന്ത്തറ്റയും സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ന്ത്രരസ്ക്തിയിത്തല്ലങ്കിലും, സ്സൈയറും സ്വീകർ
ൊവും ഒരു സ്ംസ്ഥാനെിനുള്ളിലാത്തണങ്കിൽ മാന്ത്രതശമ SGST

ുമൊവൂ.

വിേദീകരണം I :- ഇശപ്പാൾ ഉദാഹരണെിന് CGST യിലും SGST യിലും ശററ്റ് 10%
ത്തവച്ച് ആത്തണന്ന് കരുതുക. ഉെർന്ത്രരശദേിലുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ത്തമാെവിതരണ
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കച്ചവടക്കാരൻ അത്തത സ്ംസ്ഥാനെിലുള്ള ഒരു കൺസ്റ്റ്ക്ഷൻ കമ്പനിക്കു,
ഉദാഹരണെിന് 100 രൂരയ്ക്കു, സ്റ്റീൽ ബാറുകളും സ്റ്റീൽ കമ്പികളും സ്സൈ
ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ, വിരണനക്കാരൻ സ്ാധനങ്ങളുത്തട വില കൂടാത്തത 10 രൂരാ CGST

യും 10 രൂര SGST യും

ാർജ്് ത്ത

ഗവത്തെന്റ്റിനും,

തുക

SGST

യ്യും.

അയാൾ ഇതിത്തല CGST തുക ശകന്ത്രന്ദ

സ്ംസ്ഥാന

ഗവത്തെന്റ്റിനും

അടക്കണം.

തീർച്ചയായും അയാൾ േരിക്കും 20 രൂര കാേ് ആയി അടശക്കണ്ടതില്ല.
എത്ത്ന്നാൽ അയാൾക്ക് സ്ാധനങ്ങൾ വാങ്ങുശമ്പാൾ അടച്ച CGST /SGST
നികുതിയുത്തട

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ഉരശയാഗിച്ചു

തൻത്തറ്റ

നികുതി

തട്ടിക്കിഴിക്കാൻ അവകാേമുണ്ട്. രത്തക്ഷ, CGST അടക്കാൻ,

ബാധയത

വാങ്ങിയശപ്പാൾ

ലഭിച്ച CGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ് മാന്ത്രതവും, SGST അടക്കാൻ SGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ് മാന്ത്രതവുശമ
ഉരശയാഗിക്കാവൂ. അതായത്, CGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ് SGST ശരയ്ത്തമൻറ്റിനും SGST
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് CGST ശരയ്ത്തമൻറ്റിനും ഉരശയാഗിക്കാൻ രാടില്ല.
വിേദീകരണം II :- ഉദാഹരണെിന് CGST, SGST ശററ്റുകൾ 10% ആണ് എന്ന്
കരുതുക.

മുoബയിൽ ഉള്ള ഒരു അത്തെവർസടസ്ിങ് കമ്പനി, അത്തെവർ

സടസ്്ത്തമന്റ്റ് ശസ്വനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ന്ത്രടയിൽ തത്തന്ന ഉള്ള ഒരു

ശസ്ാപ്പ്

കമ്പനിക്കു 100 രൂരയ്ക്കു നൽകുശമ്പാൾ, ആ കമ്പനി 10 രൂര CGST യും 10 രൂര
SGST യും ശസ്വനെിന്ത്തറ്റ അടിസ്ഥാന മൂലയെിന് നൽകും. അയാൾ CGST
നികുതി ശകന്ത്രന്ദ ഗത്തവത്തേന്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലും, SGST നികുതി സ്ംസ്ഥാന
ഗത്തവത്തേന്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലും നൽകണം. തീർച്ചയായും അയാൾ 20 രൂര (Rs 10
+ Rs 10) കാേ് ആയി അടശക്കണ്ടതില്ല, എത്ത്ന്നാൽ രർത്തച്ചസ്ിൽ ലഭിച്ച CGST
യുത്തടയും

SGST യുത്തടയും

ഓഫീസ്ിൽ
കളുത്തട)

സ്ാധനങ്ങൾ,

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ത്തന്ത്രകെിറ്റുമായി

(ഉദാഹരണെിന്

ആര്ടിസ്റ്റിന്ത്തറ

ശസ്വനം

തട്ടിക്കിഴിക്കാൻ

ശസ്റ്റഷനറി,

മുതലായ

അവകാേമുണ്ട്.

ഇൻരുട്ടു

രത്തക്ഷ, CGST

അടക്കാൻ, വാങ്ങിയശപ്പാൾ ലഭിച്ച CGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ് മാന്ത്രതവും, SGST അടക്കാൻ
SGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ് മാന്ത്രതവുശമ ഉരശയാഗിക്കാവൂ.
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

SGST

ശരയ്ത്തമൻറ്റിനും

SGST

അതായത് ത്തരാതുവായി, CGST

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

CGST

ശരയ്ത്തമൻറ്റിനും

ഉരശയാഗിക്കാൻ രാടില്ല.
ബ

ോ. 12

രക്കു

ശസ്വന

നികുതി

ത്തകാണ്ട്

രാജ്യെിന്

എത്ത്ാത്തക്ക

ശനട്ടങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ?
ഉത്തരം:

രക്കു

ശസ്വന

നികുതി സ്ന്ത്രമ്പദായം
നടപ്പിലാക്കുന്നത്
ഇ്യയിത്തല രശരാക്ഷ നികുതി രരിഷ്ാക രങ്ങളിത്തല വളത്തര സ്ുന്ത്രരധാനമായ
ഒരു കാൽത്തവയ്പ്പാണ്. ശകന്ത്രന്ദ ം സ്ംസ്ഥാന സ്ർക്കാരുകൾ
വളത്തര

ഏത്തറ

നികുതികൾ

ഒറ്റ

നികുതിയാക്കി

മാറ്റുകയും

നികുതികളുത്തട ത്തസ്റ്റ് ഓഫ് അനുവദിക്കുകയും ത്ത
യുത്തട ശമൽ നികുതി

എന്നതിൻത്തറ്റ

ുമെിയിരുന്ന
മുൻ ശസ്റ്റജ്്

യ്യുക വഴി നികുതി

ദൂഷയ ഫലങ്ങൾ

ഒഴിവാക്കുകയും

രാജ്യമാത്തകയുള്ള ഒരു ത്തരാതു മാർക്കറ്റിനു വഴി ഒരുങ്ങുകയും ത്ത

യ്യും.

ഉരശഭാക്താവിനുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശനട്ടം, ഇശപ്പാൾ 25 % മുതൽ 30 %
വത്തരത്തയന്നു കണക്കാക്കുന്ന

ത്തമാെം

നികുതിഭാരം

വളത്തര

കുറയുന്നു

എന്നതാണ്. GST നടപ്പാക്കുന്നത് വഴി നമ്മുത്തട ഉത്രന്നങ്ങൾ ഇ്യൻ മാർക്ക
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റ്റിലും അ്ാരാഷ്ന്ത്രട മാർക്കറ്റിലും കൂടുതൽ മരക്രക്ഷമമാകുകയും ത്ത യ്യും.
ഇത്

വളത്തര

രഠനങ്ങൾ

ത്തരത്തട്ടന്നുള്ള
സ്ൂ

ന്നശതാത്തട

സ്ാമ്പെിക

ിപ്പിക്കുന്നത്.

നികുതിയുത്തട

ശകന്ത്രന്ദെിൻത്തറ്റയും

വര്ധനയുണ്ടാകുകയും

വളർച്ചയുണ്ടാക്കുത്തമന്നാണ്
അടിെറ

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളുത്തടയും

നികുതി

നടരടിന്ത്രകമങ്ങൾ

കച്ചവടെിന്ത്തറ്റ വയാപ്ിത വർധിക്കയും

ത്ത

യ്യും.

വിരുലമാകു
വരുമാനെിൽ

രാലിക്കത്തപ്പടുകയും

കൂടാത്തത, സ്ുതാരയമായ

സ്വഭാവമുള്ള ഒരു നികുതി ആയതുത്തകാണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കൂടുതൽ
എളുപ്പമാണ് .
ബ

ോ. 13

IGST എന്നാൽ എ്ാണ്?

ഉത്തരം: IGST-യിൽ അ്ർ സ്ംസ്ഥാന

രക്കു ശസ്വന സ്സൈകൾക്കു

ശകന്ത്രന്ദ ഗവത്തെണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റശന്ത്രഗറ്റെ് GST (IGST)
ത്ത

ുമെുകയും രിരിക്കുകയും

യ്യുന്നു. ഭരണഘടനയുത്തട ആർട്ടിക്കിൾ 269A ന്ത്രരകാരം അ്ർ സ്ംസ്ഥാന

വയാരാരെിൻത്തറ്റശയാ വാണിജ്യെിൻത്തറ്റശയാ ഭാഗമായുള്ള സ്സൈകൾക്കു
GST

ുമെുന്നതും രിടിക്കുന്നതും ശകന്ത്രന്ദ ഗത്തവത്തേന്റ്റ് ആണ്.

അങ്ങത്തന

രിരിക്കുന്ന നികുതി, GST കൗൺസ്ിലിൻത്തറ്റ േുരാർേയിശേൽ, രാർലത്തമൻറ്റ്
ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമെിൽ രറയുന്ന രീതിയിൽ, ശകന്ത്രന്ദവും സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും
തമ്മിൽ രങ്കുത്തവക്കണം.
ബ

ോ. 14

GST-യിത്തല നികുതി നിരക്കുകൾ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: CGST യും SGST യും

ുമെുന്നത് ശകന്ത്രന്ദവും സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും

സ്ംയുക്തമായി തീരുമാനിക്കുന്ന നിരക്കുകളിലാണ്.
ബ

ോ. 15

GST കൗൺസ്ിലിൻത്തറ്റ രങ്ക് എ്ാണ്?

ഉത്തരം: GST
മിനിസ്റ്ററും

കൗൺസ്ിൽ

(അശേഹം

നിലവിൽ

വരുന്നത്

കൗൺസ്ിലിൻത്തറ്റ

ത്ത

യൂണിയൻ

യർമാൻ

ഫിനാൻസ്്

ആയിരിക്കും),

റവനയുവിൻത്തറ്റ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ശസ്റ്ററ്റ്ഉം, സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിത്തല ഫിനാൻസ്്ം
നികുതി മന്ത്ര്ിമാരും ശ

ർന്നാണ്.

കൗൺസ്ിൽ താത്തഴ രറയുന്ന കാരയ

ങ്ങളിൽ ശകന്ത്രന്ദെിനും സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും േുരാർേകൾ നൽകുന്നു:
i.

ശകന്ത്രന്ദവും

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും

ശലാക്കൽ

ഏത്തതാത്തക്ക നികുതികളും ത്തസ്സ്സുകളും സ്ർ

ശബാെികളും

ുമെുന്ന

ാർജ്ുകളുമാണ് GST യിൽ

ലയിപ്പിശക്കണ്ടത്.
ii.

രക്കു ശസ്വന നികുതി

ുമശെണ്ടതും ഒഴിവാശക്കണ്ടതും ഏത്തതാത്തക്ക

സ്ാധനങ്ങൾക്കും ശസ്വനങ്ങൾക്കുമാണ്.
iii. ത്തരശന്ത്രടാളിയം ന്ത്രകൂെ് ഓയിൽ, സഹസ്ീപ െ് െീസ്ൽ, ശമാശട്ടാർ സ്ിപ രിറ്റ്
(സ്ാധാരണയായി

ത്തരശന്ത്രടാൾ

എന്നറിയത്തപ്പടുന്നത്),

നാച്ചുറൽ

ഗയാസ്്,

ഏവിശയഷൻ ടർസബൻ ഫയൂവൽ എന്നിവക്ക് ഏത് തീയതി മുതലാണ് GST
ുമശെണ്ടത്.
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iv. മാതൃകാ GST നിയമം, നികുതി
വയ്ക്കൽ,

സ്സൈ

നടന്നതായി

ുമെലിൻത്തറ്റ തെവങ്ങൾ, IGST രങ്കു
കണക്കാക്കുന്ന

സ്ഥലം

തീരുമാനിക്കു

ന്നതിൻത്തറ്റ തെവങ്ങൾ.
v. ശടശണാവറിൻത്തറ്റ അടിസ്ഥാനെിലുള്ള നികുതി ഒഴിവിൻത്തറ്റ രരിധി.
vi. തറ (Floor Rate) നിരക്കും GST ബാൻെുകളും ഉൾത്തപ്പടുന്ന നികുതി നിര
ക്കിൻത്തറ്റ ഘടനയും.
vii. ന്ത്രരകൃതി ദുര്ങ്ങളുത്തടശയാ ആരെുകളുത്തടശയാ സ്മയെ് നിർേിഷ്ട
കാലശെക്ക് കൂടുതൽ വിഭവ സ്മാഹരണെിനായുള്ള ന്ത്രരശതയക നികുതി
നിരക്ക്.
viii. വടക്കു കിഴക്കൻ സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾ, ജ്മ്മു & കാേ്മീർ, ഹിമാ

ൽ ന്ത്രരശദേ്,

ഉെരാഖേ് എന്നിവക്ക് ശവണ്ടിയുള്ള ന്ത്രരശതയക നിയമങ്ങൾ.
ix. കൗൺസ്ിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന, GSTയുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട ഇതര വിഷയങ്ങൾ
ബ

ോ. 16

GST കൗൺസ്ിലിത്തന നയിക്കുന്ന തതവങ്ങൾ ഏത്തതാത്തക്കയാണ് ?

ഉത്തരം: സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും, ശകന്ത്രന്ദവും സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും
തമ്മിലും, GST കാരയങ്ങളിൽ ത്തരാരുെശക്കടുകൾ ഇത്തല്ലന്നു GST കൗൺസ്ിൽ
ഉറപ്പുവരുെുന്നു.
ഇല്ലാെ

ഒരു

രക്കുകൾക്കും ശസ്വനങ്ങൾക്കും ത്തരാരുെശക്കടുകൾ

ത്തരാതു

ശദേീയ

ആവേയകതയായിരിക്കണം

GST

മാർക്കറ്റ്

വളർെിത്തയടുശക്കണ്ടതിൻത്തറ്റ

കൗൺസ്ിൽ

അതിൻത്തറ്റ

ുമതലകൾ

നിർവഹിക്കുശമ്പാൾ ശവണ്ട മാർഗ്ഗദർേന തതവത്തമന്നു ഭരണഘടനയുത്തട 2016
ത്തല ശഭദഗതി നിയമം 101 അനുോസ്ിക്കുന്നു.
ബ

ോ. 17

GST കൗൺസ്ിലിൽ എങ്ങത്തനയാണു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: GST
ഹാജ്രായി

കൗൺസ്ിലിൽ

ശവാട്ട്

േക്തിയുത്തട

ത്ത

യ്യുന്ന

തീരുമാനങ്ങൾ
അംഗങ്ങളുത്തട

എടുക്കുന്നത്
നാലിൽ

മീറ്റിങ്ങിൽ

മൂന്നു

ശവാട്ടിംഗ്

ഭൂരിരക്ഷെിൽ

ശവണത്തമന്ന് ഭരണഘടനയുത്തട 2016 ത്തല
ശഭദഗതി നിയമം 101ൽ വയവസ്ഥ ത്ത യ്തിരിക്കുന്നു. ശകന്ത്രന്ദ ഗവത്തെന്റിൻത്തറ്റ
ശവാട്ടിംഗ് േക്തി ശരാൾ ത്ത യ്ത ശവാട്ടിൻത്തറ്റ മൂന്നിൽ ഒന്നും സ്ംസ്ഥാന
ഗവത്തെന്റുകളുത്തട ത്തമാെം ശവാട്ടുകളുത്തട മൂലയം ശരാൾ ത്ത

യ്ത ശവാട്ടിന്ത്തറ്റ

മൂന്നിൽ രണ്ടും ആണ്. GST കൗൺസ്ിലിൻത്തറ്റ മീറ്റിങ്ങിനാവേയമായ ശകാറം
ആത്തകയുള്ള അംഗങ്ങളുത്തട രകുതിയാണ്
ബ

ോ. 18

നിർേിഷ്ട

GST

യിൽ

ആർക്കാണ്

നികുതി

അടയ്ക്കാൻ

ബാധയതയുള്ളത് ?
ഉത്തരം:

രക്കുകളും ശസ്വനങ്ങളും സ്സൈ ത്ത

യ്യുന്ന, നികുതി വിശധയ

ആളിനാണ് GST യിൽ നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധയതയുള്ളത്.
അടയ്ക്കാനുള്ള
ത്തമാെം

നികുതി

ുമതല ഉടത്തലടുക്കുന്നത് നികുതി വിശധയ വയക്തിയുത്തട

ശടശണാവറിൻത്തറ്റ

അടിസ്ഥാനെിലുള്ള
16

വാർഷിക

നികുതി

ത്തയാഴിവു രരിധിയായ ഇരുരതു ലക്ഷം കടക്കുശമ്പാഴാണ്. (വടക്കു കിഴക്കൻ
സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രെു ലക്ഷം).

ില ന്ത്രരശതയക കാരയങ്ങളിൽ,

നികുതി

ത്തയാഴിവുരരിധിശടശണാവർ ശനാക്കാത്തത നികുതിയടയ്ക്കാൻ ബാധയതയുണ്ട്.
സ്ംസ്ഥാനെിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ

രക്കു ശസ്വന സ്സൈകൾക്കും

CGST/SGST അടയ്ശക്കണ്ടതും അ്ർസ്ംസ്ഥാന സ്സൈകൾക്കു IGST അട
യ്ശക്കണ്ടതും ആണ്.
ബ

ോ. 19

ത്ത

റുകിട നികുതിദായകർക്ക് GST യിൽ ഉള്ള ആനുകൂലയങ്ങൾ

എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉത്തരം: ഒരു സ്ാമ്പെിക വർഷത്തെ ത്തമാെം ഇരുരതു ലക്ഷം വത്തര
യുള്ള ശടശണാവറിന് നികുതിത്തയാഴിവുണ്ട്. (നികുതിയുള്ളതും ഇല്ലാെതു
മായ എല്ലാ സ്സൈകളും, നികുതി ഒഴിവുള്ള സ്സൈകളും,

രക്കുകളു

ത്തടയും ശസ്വനങ്ങളുത്തടയും കയറ്റുമതിയും ത്തമാെം ശടശണാവറിൽ ഉൾത്തപ്പടു
െുന്നതും GST നികുതി ശടശണാവറിൻത്തറ്റ ത്തമാെം തുകയിൽ നിന്നും ഒഴി
വാക്കുന്നതുമാണ്).

അഖിശല്യ അടിസ്ഥാനെിലാണ് ത്തമാെം

ശടശണാ

വർ കണക്കാക്കുന്നത്. വടക്കു കിഴക്കൻ സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സ്ിക്കിമിനും
ഈ രരിധി രെു ലക്ഷം രൂരയാണ്.

ശടശണാവറിൻത്തറ്റ അടിസ്ഥാനെിൽ
നികുതിത്തയാഴിവിന് അർഹതയുള്ളവർക്ക് ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കു
കയും നികുതിയടയ്ക്കാൻ ഓര്ഷൻ എടുക്കുകയും ത്ത

യ്യാം.

ത്തമാെം

വാർഷിക ശടശണാവറിന്ത്തറ അടിസ്ഥാനെിൽ നികുതി ഇളവ് എടുക്കു
ന്നതിനു റിശവഴ്സ്്

ാർജ്ിൽ നികുതിയടയ്ക്കുന്നവരും അ്ർസ്ംസ്ഥാന

സ്സൈ നടെുന്നവരും അർഹരല്ല .
ബ

ോ. 20

സഫ ത്ത

GST-യിൽ എങ്ങത്തനയാണ് സ്ാധനങ്ങളും ശസ്വനങ്ങളും ക്ലാസ്സി
യ്യുന്നത്?

ഉത്തരം: GST യിൽ സ്ാധനങ്ങൾ HSN (ഹാർശമാസണസ്് ഡ സ്ിസ്റ്റം
ക്ശളച്ചർ)

ശകാെുരശയാഗിച്ചു

ക്ലാസ്സിസഫ

ത്ത യ്യും.

ത്തനാമൻ

ഒന്നരശക്കാടിയ്ക്കു

മുകളിൽ അഞ്ചു ശകാടിക്ക് താത്തഴ ശടശണാവർ ഉള്ളവർ രണ്ടക്ക ശകാെും,
അഞ്ചു ശകാടിക്ക് മുകളിൽ ശടശണാവർ ഉള്ള നികുതിദായകർ നാലക്ക
ശകാെും ഉരശയാഗിക്കണം.
നികുതിദായകർ

HSN

ഒന്നര ശകാടിയിൽ താത്തഴ ശടശണാവർ ഉള്ള

ശകാെ്

ഇൻശവായിസ്ിൽ

കാണിക്കണത്തമന്നില്ല.

ശസ്വനങ്ങൾ, സ്ർവീസ്സ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ശകാെ് ന്ത്രരകാരം (SAC) ക്ലാസ്സിസഫ
ത്ത

യ്യണം .

ബ

ോ. 21

ഇറക്കുമതികൾ

GST-യിൽ

എങ്ങത്തനയാണ്

നികുതി

വിശധയ

മാക്കുന്നത്?
ഉത്തരം:

രക്കുകളുത്തടയും ശസ്വനങ്ങളുത്തടയും ഇറക്കുമതികൾ

അ്ർ

സ്ംസ്ഥാന സ്സൈ ആയി കണക്കാക്കുകയും, രാജ്യശെക്കുള്ള
കളുത്തടംശസ്വനങ്ങളുത്തട

ഇറക്കുമതിയ്ക്കു

IGST

ുമെുകയും

രക്കു
ത്ത

യ്യും.

രക്കുകളും ശസ്വനങ്ങളും എെിശച്ചരുന്ന ലക്ഷയെിൽ നികുതിത്തയെു
ത്തമന്ന തതവം രാലിക്കുകയും, ഇറക്കുമതി ത്ത യ്ത സ്ാധനങ്ങളുത്തടയും ശസ്വന
17

ങ്ങളുത്തടയും ഉരശഭാഗം നടക്കുന്ന സ്ംസ്ഥാനെിന് SGST നികുതി ലഭിക്കു
കയും ത്ത

യ്യുന്നു.

സ്ാധനങ്ങളും ശസ്വനങ്ങളും ഇറക്കുമതി ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ

അടയ്ക്കുന്ന നികുതി (GST) യ്ക്കു രൂർണമായി ത്തസ്റ്റ് ഓഫ് ലഭിയ്ക്കുകയും
ത്ത

യ്യുന്നു .

ബ

ോ. 22

GST യിൽ കയറ്റുമതികൾ എങ്ങത്തനയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: രൂജ്യം നികുതി നിരക്കിലുള്ള സ്സൈ ആയിട്ടാണ് കയറ്റുമതി
കത്തള കണക്കാക്കുന്നത്.
ശമ്പാൾ

സ്ാധനങ്ങശളാ ശസ്വനങ്ങശളാ കയറ്റുമതി ത്ത യ്യു
അടയ്ശക്കണ്ടതില്ല, എങ്കിലും ഇൻരുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

നികുതി

ലഭയമാണ് അത് കയറ്റുമതി ത്ത
ബ

ോ. 23

യ്യുന്നവർക്ക് റീഫണ്ട് ആയി നൽകുന്നതുമാണ്.

GST യിൽ ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്്കീമിന്ത്തറ്റ സ്ാധയത എ്ാണ്?

ഉത്തരം: ത്തമാെം

വാർഷിക

ശടശണാവർ

50

ലക്ഷം

രൂര

വത്തരയുള്ള

ത്ത

റുകിട നികുതിദായകർക്ക് ശകാമ്പസ്ിഷൻ രീതിയിൽ നികുതി
ുമെ
ത്തപ്പടാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. ഈ സ്ീക മനുസ്രിച്ച്, നികുതി ദായകന് ഇൻരുട്
ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ്റ ആനുകൂലയം ഇല്ലാത്തത, ശടശണാവറിൻത്തറ്റ ഒരു നിശ്ചിത
േതമാനം നികുതിയടയ്ക്കാം.
ഒരുേതമാനെിൽ

കുറയില്ല.

CGST യുത്തടയും SGST യുത്തടയും തറനിരക്ക്
ശകാമ്പസ്ിഷൻ

രീതിയിലുള്ള

നികുതി

ുമെൽ തിരത്തഞ്ഞടുക്കുന്ന ആൾ കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും നികുതി രിരിക്കാൻ
രാടില്ല. റിശവഴ്സ്്

ാർജ്ിൽ നികുതിയടയ്ക്കുന്നവർക്കും അ്ർസ്ംസ്ഥാന

സ്സൈ നടെുന്നവർക്കും ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്്കീമിന് അർഹതയില്ല.
ബ

ോ. 24

ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്്കീം തിരത്തഞ്ഞടുക്കുന്നതാശണാ അശതാ നിർ

ബന്ധിതമാശണാ?
ഉത്തരം: തിരത്തഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ. 25

GSTN എ്ാണ്? GST-യിൽ അതിൻത്തറ്റ രത്തങ്ക്ാണ്?

ഉത്തരം: ഗുെ്സ്് ആൻെ് സ്ർവീസ്് ടാക്് സ ത്തനറ്റ് വർക്ക് എന്നതാണ് GSTN.
രക്കു ശസ്വന നികുതിയുത്തട ആവേയെിശലയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിത്തയടുെ
ഒരു സ്്ത്തരഷയൽ രർപ്പസ്് ത്തവഹിക്കിൾ ആണത്.

GST നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്

ശകന്ത്രന്ദംസ്ംസ്ഥാന ഗവത്തെണ്ടുകൾക്കും നികുതിദായകർക്കും മറ്റു സ്്ശറ്റക്ക്
ശഹാൾശെഴ്സ്ിനും വിവര സ്ാശങ്കതിക വിദയയിലൂത്തട രങ്കുവയ്ക്കാവുന്ന
സ്ംവിധാനങ്ങളും ശസ്വനങ്ങളും GSTN നൽകുന്നു മറ്റു കാരയങ്ങൾ കൂടാത്തത
GSTN ൻത്തറ്റ

ുമതലകളിൽ ഉൾത്തപ്പടുന്നവ താത്തഴപ്പറയുന്നു (i) ത്തരജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

എളുപ്പമാക്കുന്നു
അയച്ചു

(ii)

റിശട്ടണുകൾ

ത്തകാടുക്കുന്നു

(iii)

IGST

ശകന്ത്രന്ദംസ്ംസ്ഥാന
യുത്തട

അധികാരികൾക്ക്

ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ്

കണക്കു

കൂട്ടിത്തയടുക്കുന്നു (iv) ബാങ്കിങ്ങ് ത്തനറ്റ് വർക്കുമായി നികുതിയടവ് വിവരങ്ങൾ
ഒെുശനാക്കുന്നു (v) ടാക്് സ ത്തരയർ റിശട്ടണിൻത്തറ്റ അടിസ്ഥാനെിൽ വിവിധ
മാശനജ്്ത്തമൻറ്റ്

ഇൻഫർശമഷൻ

സ്ിസ്റ്റം

റിശപ്പാർട്ടുകൾ

ശകന്ത്രന്ദംസ്ംസ്ഥാന

ഗവൺത്തമൻറ്റുകൾക്കു നൽകുന്നു (vi) നികുതിദായകൻത്തറ്റ രൂരശരഖയുത്തട
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വിേകലനം

നടെുന്നു

(vii)

ഇൻ

രുട്

ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ്റ

ത്തരാരുെ

ത്തപ്പടുെലിനും തിരിച്ചടയ്ക്കലിനും രുനരവകാേത്തപ്പടലിനുമായി മാച്ചിങ്
എൻജ്ിൻ ന്ത്രരവർെിപ്പിക്കുന്നു.
രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ,

നികുതിയടയ്ക്കൽ,

റിശട്ടണുകൾ,

MIS

റിശപ്പാർട്ടുകൾ

എന്നിവയ്ക്കായി ത്തരാതുവായ ഒരു GST ശരാർട്ടലും ആൈിശക്കഷനുകളും GSTN
വികസ്ിപ്പിത്തച്ചടുക്കുന്നു.
കയും,

ത്തരാതുവായ

നികുതിദായകർക്ക് ഇൻറ്റർശഫസ്ുകൾ ഉണ്ടാക്കു

GST

ശരാർട്ടൽ

നിലവിലുള്ള

നികുതി

നടപ്പാക്കൽ

സ്ംവിധാനവുമായി വിവര സ്ാശങ്കതിക വിദയയുത്തട സ്ഹായശൊത്തട സ്ം
ശയാജ്ിപ്പിക്കുകയും ത്ത

യ്യുന്നു. കൂടാത്തത 19 സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ശകന്ത്രന്ദ ഭരണ

ന്ത്രരശദേെിനും (ശമാെൽ II സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾ) നികുതി നിർണയം, ഓെിറ്റ്,
റീഫണ്ട്

അപ്പീൽ

തുടങ്ങിയ

വളർെിത്തയടുക്കുന്നു.

CBEC

ബായ്ക്ക്
യും

എൻെ്

ശമാെൽ

I

ത്തമാെയൂളുകൾ

GSTN

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും

(15

സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾ) അവരുശടതായ GST ബായ്ക്ക് എൻെ് സ്ംവിധാനങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കിത്തയടുക്കുന്നു.

GST-യിശലക്കുള്ള മാറ്റം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് GST

ന്ത്രഫണ്ട് എൻെ് സ്ിസ്റ്റങ്ങളും ബായ്ക്ക് എൻെ് സ്ിസ്റ്റങ്ങളും ശയാജ്ിപ്പിക്കുകയും
രൂർെിയാക്കുകയും
ത്ത

ശയ്യണ്ടതുണ്ട്.

ബ

ോ. 26

രരീക്ഷിക്കുകയും

വളത്തര

മുൻശര

തത്തന്ന

GST യിൽ തർക്കങ്ങൾ എങ്ങത്തനയാണ് രരിഹരിയ്ശക്കണ്ടത്?

ഉത്തരം: ഭരണഘടനയുത്തട 2016 ത്തല ശഭദഗതി നിയമം 101 അനുസ്രിച്ച് GST
കൗൺസ്ിൽ തർക്ക രരിഹാരെിനുള്ള സ്ംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരു
ശെണ്ടതാണ്. താത്തഴപ്പറയുന്ന തർക്കങ്ങളിൽ തീരുമാനത്തമടുക്കാനാണ് ഇത്:
(a)

ഇ്യാ ഗവത്തെന്റ്റും ഒശന്നാ അതിലധികശമാ സ്ംസ്ഥാനങ്ങളുമായും,

അത്തല്ലങ്കിൽ
(b)

ഇ്യാ ഗവത്തെന്റ്റും ഒശന്നാ അതിലധികശമാ സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരു

വേെും ഒശന്നാ അതിലധികശമാ സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾ മറുവേെും ആശയാ,
അത്തല്ലങ്കിൽ
(c) രശണ്ടാ അതിലധികശമാ സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലും GST കൗൺസ്ിലിൻത്തറ്റ
േുരാർേയിൽ

നിശന്നാ

അതിൻത്തറ്റ

നടപ്പാക്കലിൽ

നിശന്നാ

ഉളവാകുന്ന

തർക്കങ്ങൾ.
ബ

ോ. 27

GST നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവേയമായ മറ്റു നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ

എ്ാണ്?
ഉത്തരം: രാർലത്തമൻറ്റും
നികുതി

സ്ംസ്ഥാന

നിയമസ്ഭകളും

രക്കു

ശസ്വന

ുമെുന്നതിന് (ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ GST ബിൽ, ഇൻറ്റശന്ത്രഗറ്റെ് GST ബിൽ, ശസ്റ്ററ്റ്

GST ബിൽ) ഭരണ ഘടന നൽകുന്ന അധികാരം ഉരശയാഗിച്ച് ഉ
നിയമനിർമ്മാണം നടെണം.

ിതമായ

ഭരണ ഘടനാ ശഭദഗതിയ്ക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ടു

ഭൂരിരക്ഷം ആവേയമാത്തണങ്കിലും GST ബില്ലുകൾ രാസ്സാക്കാൻ ശകവല ഭൂരി
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രക്ഷം മതിയാകും. രാർലത്തമൻറ്റും ബന്ധത്തപ്പട്ട നിയമസ്ഭകളും GST നിയമം
രാസ്സാക്കിയ

ശേഷശമ

രക്കു

ശസ്വന

സ്ാധിക്കുകയുള്ളു .

20

നികുതി

ുമെുവാൻ

ന്ികുതി

ുമത്തലും, ഒഴിവുകളും
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2. ന്ികുതി

ുമത്തലും, ഒഴിവുകളും

നികുതി

ുമെലും, ഒഴിവുകളും

ശ

രക്കു-ശസ്വന

ാ:-1.

നികുതി

ുമൊനുള്ള

അധികാരം

എവിത്തട

നിന്നാണ് ലഭിയ്ക്കുന്നത്?
ഉ. ഭരണഘടനയുത്തട (101-)o ശഭദഗതി) നിയമം 2016 ന്ത്രരകാരം ഉൾത്തപ്പടുെിയ
ആർട്ടിക്കിൾ 246A

സ്ംസ്ഥാനനിയമസ്ഭകൾക്കും രാർലത്തമൻറ്റിനും

ശസ്വന നികുതി സ്ംബന്ധിച്ച

രക്ക്

നിയമ നിർമാണെിനുള്ള അധികാരം

നൽകുന്നു. എന്നാൽ സ്ംസ്ഥാനാ്ര കച്ചവടവും വാണിജ്യവും സ്ംബന്ധിച്ച
നിയമനിർമാണെിനുള്ള
ന്ത്രരകാരവും

ആർട്ടിക്കിൾ

അധികാരം
269A

ആർട്ടിക്കിൾ

ന്ത്രരകാരവും

246A

ഉരവകുപ്പ്

രാർലത്തമന്റിൻത്തറ്റ

2,

മാന്ത്രതം

രരിധിയിലാണ്.
.ശ

ാ 2: -

രക്കു ശസ്വന നികുതിയിൽ

നികുതി ബാധയതയുണ്ടാകുന്ന

സ്ംഭവം ഏതാണ്?
ഉ.

സ്ാധനങ്ങൾ

/ശസ്വനങ്ങൾ

സ്സൈ

ത്ത

യ്യുന്നത്.

സ്സൈകൾക്ക് IGST യും സ്ംസ്ഥാനെിനകെു ത്ത
ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ

സ്ംസ്ഥാനാ്ര

യ്യുന്ന സ്സൈകൾക്ക്

GST (CGST) -യും ശസ്റ്ററ്റ് GST (SGST) -യും

ുമെുന്നു. IGST

നിയമെിൽ വകുപ്പ് 4(1) ഉം, CGST /SGST നിയമെിൽ വകുപ്പ് 7(1) ഉം ആണ്
നികുതി

ുമെുന്നത് .

ശ

റിശവഴ്് സ ാർജ്്

ാ

3.

ത്തമക്കാനിസ്ം

ശസ്വനങ്ങൾക്കു

മാന്ത്രതമാശണാ

ബാധകമാകുന്നത്.?
ഉ. അല്ല.

റിശവഴ്് സ ാർജ്് ത്തമക്കാനിസ്ം

രക്കുകൾക്കും ശസ്വനങ്ങൾക്കും

ബാധകമാണ്.
ശ

ാ-4:-.

രജ്ിസ്റ്റർ

ത്ത

യ്യാെ

െീലറുത്തട

രക്കൽനിന്നും

രക്കു

വാങ്ങുന്നതിൻത്തറ്റ അന്രഫലം എ്ാണ്?.
ഉ സ്ാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിന് ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് കിട്ടുകയില്ല .
കൂടാത്തത ശകാംശരാസ്ിഷൻ സ്ീക മിൽ രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത യ്ത സ്വീകർൊവിന് റിശവഴ്് സ
ാർജ്ിൽ നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധയത വരുന്നു .
ശ

ാ-5: ത്തറശസ്റ്റാത്തറൻറ്റ് സ്ർവീസ്ിന് രകരമായി ഒരാൾ വാച്ചു സകമാറ്റം
ത്ത യ്താൽ അെരം ഇടരാട് രണ്ടു വയതയസ് ത സ്സൈകളായി കണക്കാക്കുശമാ
അശതാ ന്ത്രരധാന സ്ൈയർ മാന്ത്രതം നികുതിയടച്ചാൽ മതിശയാ?
പ ഞ്ഞ ഇടരാടിൽ ഉരശഭാക്താവ് ത്തറശസ്റ്റാറ ൻറ്റിനു തൻത്തറ്റ വാച്ചു
ഉ. ഇല്ല, ശമല്റ
സകമാറുന്നത് ഒരു വയതയസ് ത സ്സൈ ആയി കണക്കാക്കില്ല , കാരണം അത്
ബിസ്ിനസ്സിൻത്തറ്റ ഭാഗമായുള്ള സ്സൈ അല്ല, എന്നാൽ ത്തറശസ്റ്റാറൻറ്റിൻത്തറ്റ
സ്സൈയ്ക്ക്

വാച്ചു ഒരു ന്ത്രരതിഫലമാവുകയും ത്തറശസ്റ്റാറൻറ്റിന് നികുതി

ബാധയതയുണ്ടാവുകയും ത്ത

യുന്നു.
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ശ

ാ-6:-. ന്ത്രരതിഫലമില്ലാത്തതയുള്ള സ്സൈ GST നിയമെിൻത്തറ്റ രരിധിയിൽ

വരുന്ന സ്സൈ ആയി കണക്കാക്കാശമാ ?
ഉ. അത്തത, ശമാെൽ GST നിയമെിൻത്തറ്റ ത്തഷെയൂൾ 1-ൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ
മാന്ത്രതം .
ശ

ാ

7:-.

ഒരു

ഇടരാട്,

രക്കിൻത്തറ്റ

/

ശസ്വനെിൻത്തറ്റ

രണ്ടിൻത്തറ്റയും സ്സൈ ആശണാ എന്ന് വിഞ്ജ്ാരനം ത്ത

/

അത്തല്ലങ്കിൽ

യുന്നത് ആരാണ്?

ഉ. GST കൗണ്സ്ിലിൻത്തറ്റ േുരാർേ ന്ത്രരകാരം ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ ഗത്തവർത്തമൻശറ്റാ /ശസ്റ്ററ്റ്
ഗവർത്തമൻശറ്റാ) ആണ് ഒരു ഇടരാട്

രക്കിൻത്തറ്റ /ശസ്വനെിൻത്തറ്റ സ്സൈ

ആശണാ എന്ന് വിജ്ഞാരനം രുറത്തപ്പടുവിക്കുന്നത്.
ശ

ാ 8. മൂന്ന് ബിസ്ിത്തനസ്സ് ത്തവർട്ടിക്കൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അവയിൽ ഒന്നിന്,

മാന്ത്രതമായി ശകാമ്പസ്ിഷൻ രീതി തിരത്തഞ്ഞടുക്കാൻ സ്ാധിക്കുശമാ ?
ഉ. ഇല്ല. ഒരു രാൻ നമ്പർ ഉള്ള ആളിൻത്തറ്റ ശരരിൽ, വയതയസ് ത രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
ഉള്ള ബിസ്ിത്തനസ്സ് ത്തവർട്ടിക്കലുകൾക് എല്ലാം ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്ീക ം
ബാധകമാകുന്നതാണ്.
9 .ശ

ാ:- നികുതി അടശക്കണ്ടയാൾ ഇൻത്തറ്റർ ശസ്റ്ററ്റ് സ്സൈ നടെിയാൽ
ശകാശമ്പാസ്ിഷൻ സ്ീക ം ലഭയമാശണാ?
ഉ: ഇല്ല.

നികുതി അടശക്കണ്ടയാൾ ഇൻത്തറ്റർ ശസ്റ്ററ്റ് സ്സൈ നടെില്ല എന്ന
നിബന്ധന രാലിച്ചാൽ മാന്ത്രതശമ ശകാശമ്പാസ്ിഷൻ സ്ീക ം ബാധകമാകൂ .
10. ശ

ാ. ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്ീക മിലുള്ള ഒരാൾക്കു, ഇന്രുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിന്

അർഹതയുശണ്ടാ?
ഉ. ഇല്ല, ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്ീക ം ന്ത്രരകാരം നികുതിയടക്കുന്നയാൾക്ക് ഇന്രുട് ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റിന് അർഹതയില്ല.
11. ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്ീക ം ന്ത്രരകാരം നികുതിയടക്കുന്നയാളിൽ നിന്നും
രക്കു
വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ശകാമ്പസ്ിഷൻ
ടാക്ിസ ന്ത്തറ
ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
അർഹതയുശണ്ടാ?
ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്ീക മിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ടാക്് സ ഇൻശവായ്സ് കസ്റ്റമർക്ക് നല്ാക ൻ
സ്ാധയമല്ല. അത് ത്തകാണ്ട് ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്ീക മിലുള്ള സ്ൈയരുത്തട രക്കൽ
നിന്നും
12.

ശ

രക്കു വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ലഭയമല്ല.
ാ.

ശകാമ്പസ്ിഷൻ

നികുതി

കസ്റ്റമറുത്തട

രക്കൽ

നിന്നും

രിരിത്തച്ചടുക്കാശമാ?
ഉ. ഇല്ല. ശകാമ്പസ്ിഷൻ രീതിയിൽ നികുതിയടക്കുന്നയാൾക്കു നികുതി
കസ്റ്റമറുത്തട രക്കൽ നിന്നും രിരിത്തച്ചടുക്കാശനാ, നികുതി കാണിച്ചു ഇൻശവായ്സ്
നൽകാശനാ കഴിയില്ല.
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ാ. ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്ീക ം ത്തതരത്തഞ്ഞടുക്കാൻ ശടശണാവർ രരിധിയുശണ്ടാ?

13. ശ

ഉ. സ്ാമ്പെിക വർഷത്തെ ത്തമാെം വിറ്റുവരവ് 50 ലക്ഷം വത്തരയാണ്
ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്ീക ം അർഹതയുത്തട രരിധി.
14. ശകാമ്പസ്ിഷൻ അർഹതയുള്ള ത്തമാെം വിറ്റുവരവ് എങ്ങിത്തനയാണ്
കണക്കാക്കുന്നത്.
ഉ.

നിയമെിൻത്തറ്റ 2(6)

എന്ന

വകുപ്പ്,

വിറ്റുവരവ്

എന്ത്രരകാരമാത്തണന്നു

രറയുന്നു.

ത്തമാെം

സ്പ്പ്സളകളുത്തടയും

ത്തമാെം

മൂലയമാണ്.

കണക്കാക്കുന്നത്

വിറ്റുവരവ്

എന്നത്

(നികുതിയുള്ളതും,

നികുതിയില്ലാെതും, നികുതിയിളവുള്ളതും, കയറ്റുമതി ത്ത
രക്കു ശസ്വന സ്സൈയുത്തട ആത്തകെുക).
നിയമങ്ങൾ ന്ത്രരകാരം
മൂലയവും,

ഇൻത്തവർെ്

യ്യുന്നതുമായ

എന്നാൽ , CGST , SGST , IGST

ുമെുന്ന നികുതികളും

വയക്തിയുത്തട റിശവഴ്സ്്

ഒശര PAN - ൽ ഉള്ള

ാർജ്്-ൽ നികുതി അടശക്കണ്ട
സ്സൈയുത്തട

എല്ലാ

മൂലയവും

ത്തമാെം

സ്സൈയുത്തട
വിറ്റുവരവിൽ

ത്തരടുന്നില്ല.
15.

ശ

ാ.

നികുതിവിശധയവയക്തി
നിബന്ധനകൾ
ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്ീക മിന് അർഹത ഇല്ലാതാവുകയും ത്ത

ലംഘിക്കുകയും
യ്താൽ
എ്ാണ്

േിക്ഷാനടരടി ?.
ഉ.

ശകാമ്പസ്ിഷൻ

അർഹതയില്ലാെയാൾക്കു

നികുതിയും

രലിേയും

അടക്കാൻ ബാധയതയുണ്ട് കൂടാത്തത അടശക്കണ്ട നികുതിയുത്തട അന്ത്രതയും
തത്തന്ന രിഴയടക്കാനും ബാധയതയുണ്ടാകും. (MGL ത്തസ്ക്ഷൻ 8 (3 )).
ാ. ശകാമ്പസ്ിഷൻ സ്ീക മിൻത്തറ്റ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്ക്

16. ശ

എന്ത്രതയാണ്.
ഉ. ഒരു േതമാനം .
17.

ശ

ാ.

രക്കുകളുത്തട

/

ശസ്വനെിൻത്തറ്റ

ത്തമാെം

നികുതിയും

നിരുരാധികമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ നികുതിയടക്കാൻ കഴിയുശമാ?
ഉ. ഇല്ല, അെരം

രക്കുകശളാ ശസ്വനശമാ ത്തകാടുക്കുന്നയാൾ നികുതി

രിരിത്തച്ചടുക്കാൻ രാടില്ല .
18. ശ

ാ . നികുതി ത്തറമിഷൻ എന്നാൽ എ്ാണ്. ?

ഉ. നികുതിയടശക്കണ്ടയാളിത്തന , സ്വാഭാവികമായുള്ള കാരണങ്ങളാൽ (Natural
causes)

രക്കു

നഷ്ടത്തപ്പടുകശയാ

നേിക്കുകശയാ

ത്ത

യ്താൽ

നികുതിയടക്കാനുള്ള ബാധയതയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ത്തറമിഷൻ .
ഇത് നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിശധയമാണ്.
19. ശ

ാ. ജ്ി. എസ്്. ടി നിയമെിൽ നികുതി ത്തറമിഷൻ അനുവദനീയമാശണാ ?
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ഉ. അത്തത. ശമാെൽ ജ്ി.എസ്്. ടി. നിയമെി ൻത്തറ്റ 11-)o
രക്കുകളുത്തട

സ്സൈയിൽ

വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരം

നികുതിയുത്തട

ത്തറമിഷൻ,

അനുവദനീയമാകുന്നു.
20. ശ

ാ. 'സ്സൈ'-ക്കു മുൻരായി

നഷ്ടത്തപ്പടുകശയാ നേിക്കുകശയാ ത്ത

യുന്ന

രക്കിനു ത്തറമിഷൻ അനുവദിക്കാശമാ?
ഉ. നിയമന്ത്രരകാരം നികുതിയടക്കണ്ടശപ്പാൾ മാന്ത്രതശമ ത്തറമിഷൻ (നികുതി
ഒഴിവാക്കൽ)

ബാധകമാവുകയുള്ളു

അതായതു

നികുതി

ബാധയതയുളവാക്കുന്ന സ്ംഭവം നടന്നിരിക്കണം. ജ്ി.എസ്്.ടി നിയമെിൽ
രക്കു സ്സൈ ത്ത യ്താശല നികുതി
ുമൊനാവുകയുള്ളു. സ്സൈയ്ക്കു
മുൻര് സ്ാധനങ്ങൾ നഷ്ടത്തപ്പടുകശയാ നേിക്കുകശയാ ത്ത യ്താൽ, നികുതി
ബാധയതയുള്ള

ഇടരാട്

നടക്കാെത്

ത്തകാണ്ട്

ത്തറമിഷൻത്തറ്റ

കാരയം

ഉദിക്കുന്നില്ല .
21.

രക്കു നഷ്ടത്തപ്പടുകശയാ നേിക്കുകശയാ ത്ത

യ്യുന്ന എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും

ത്തറമിഷൻ (നികുതി ഒഴിവാക്കൽ ) അനുവദിക്കാശമാ ?
ഉ. ഇല്ല . വകുപ്പ് 11 അനുസ്രിച്ചു, സ്വഭാവികമായശതാ ന്ത്രരകൃതി ദെമായശതാ
ആയ കാരണൊൽ, സ്സൈ ത്ത യ്ത
രക്കിൻത്തറ്റ
അളവിൽ കുറവ്
വന്നതായി കണ്ടാൽ മാന്ത്രതം ത്തറമിഷൻ അനുവദിയ്ക്കാവുന്നതാണ് .
22. ശ

ാ. 'സ്സൈ'കത്തള

ഒഴിവാക്കാൻ

ശമാെൽ

രക്കു ശസ്വന
ജ്ി.എസ്്.

ടി

നികുതി
നിയമം

ുമെുന്നതിൽ നിന്നും

സ്ർക്കാരിന്

അധികാരം

നൽകുന്നുശണ്ടാ?
ഉ. ഉണ്ട്. ശകന്ത്രന്ദഗവൺത്തമൻറ്റിത്തനാ അത്തല്ലങ്കിൽ സ്ംസ്ഥാന ഗവൺത്തമൻറ്റിത്തനാ
GST

കൗണ്സ്ിലിന്ത്തറ

നിബന്ധനകൾക്ക്

േുരാർേ

വിശധയമാശയാ

ന്ത്രരകാരം
'സ്സൈ'

ത്തരാതുവാശയാ,
കത്തള

നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നിയമെിൻത്തറ്റ 10-)o
സ്ാധയമാണ്.
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അത്തല്ലങ്കിൽ

രക്കു

ശസ്വന

വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരം

രജിെ്ബട്രഷൻ
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3. രജിെ്ബട്രഷൻ

ശ

ാ 1 :-. GST -യിൽ രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

യ്യുന്നതിൻത്തറ്റ ന്ത്രരശയാജ്നങ്ങൾ എത്ത്ല്ലാമാണ്.

ഉ

:

രജ്ിസ്റ്റർ

GST

നിയമന്ത്രരകാരം

ത്ത

യ്യുന്നതുത്തകാണ്ട്

ബിസ്ിനസ്ിന്

താത്തഴപ്പറയുന്ന ന്ത്രരശയാജ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് :
.*

രക്കുകളുത്തടയും ശസ്വനങ്ങളുത്തടയും

സ്ൈയർ ആയി നിയമ ന്ത്രരകാരം

അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു .
* ബിസ്ിനസ്്

രക്കു ശസ്വനങ്ങൾ സ്സൈ ത്ത

നികുതിക്ക് ഉരശയാഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ

യ്യുശമ്പാൾ അടയ്ശക്കണ്ട

രക്കുകളും ശസ്വനങ്ങളും

സ്വീകരിച്ചശപ്പാൾ അടച്ച നികുതിയുത്തട േരിയായ കണക്കുവയ്ക്കൽ
*വാങ്ങുന്നവരിൽനിന്നും
രക്കുകശളാ

നികുതി

ശസ്വനങ്ങശളാ

രിരിക്കാനുള്ള

അധികാരവും

സ്വീകരിക്കുന്നവരിശലക്കു

അടച്ച

നികുതിയുത്തട ത്തന്ത്രകെിറ്റ് നൽകാനുള്ള അധികാരവും.
ശ

ാ 2: GST രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ഇല്ലാെ ഒരാൾക്കു ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

അവകാേത്തപ്പടാനും നികുതി രിരിക്കാനും സ്ാധയമാശണാ?
ഉ : അല്ല. GST രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ഇല്ലാെയാൾക്കു കസ്റ്റമറുത്തട കയ്യിൽ നി ന്നും
നികുതി വാങ്ങാശനാ അയാളടച്ച ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് അവകാേത്തപ്പടാശനാ
കഴിയില്ല.
ശ

ാ 3 : രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ന്ത്രരാബലയെിൽ വരുന്ന തിയതി എശപ്പാഴാണ് ?

ഉ : രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കാൻ ബാധയതവന്ന് 30 ദിവസ്െിനുള്ളിൽ അശരക്ഷ
നല്ുക ന്നയാളിന്
രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷന്
ബാധയതയുണ്ടായ
തിയതി
മുതൽ
രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷന്

സ്ാധുതയുണ്ട്.

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷന്

ബാധയത

ഉണ്ടായി

30

ദിവസ്െിനു ശേഷം അശരക്ഷ സ്മർപ്പിക്കുന്ന ആളിന് രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
നൽകുന്ന തിയതി മുതൽ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്ാധുതയുള്ളതായി കണക്കാക്കും.
നികുതി ഇളവ് രരിധിക്കുള്ളിൽ വിറ്റുവരവ്
ന്ത്രരകാരം

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷന്

അശരക്ഷിച്ചാൽ,

ഉള്ളയാൾ, സ്വ്ം ഇഷ്ട
രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

നൽകുന്ന

ഉെരവിൻത്തറ്റ തിയതി മുതൽ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്ാധുവായിരിക്കും.
ശ

ാ 4: ശമാെൽ GST നിയമന്ത്രരകാരം ആർത്തക്കാത്തക്കയാണ് രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

എടുക്കാൻ ബാധയതയുള്ളത് ?
ഉ : ഇ്യയിൽ എവിത്തടത്തയങ്കിലും ഏത്തതങ്കിലും ബിസ്ിനസ്് ത്ത
ത്തമാെം വാർഷിക വിറ്റുവരവ്
ത്ത

യ്യാൻ

ബാധയതയുണ്ട്.

യ്യുന്ന ആൾക്ക്

ഇളവ് രരിധി കഴിയുശമ്പാൾ
ത്തഷെയൂൾ
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III-ൽ

രറയുന്ന

രജ്ിസ്റ്റർ
ില

വിഭാഗെിൽത്തരട്ടവർ വിറ്റുവരവ് രരിധി ശനാക്കാത്തത രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

യ്യാൻ

ബാധയതയുള്ളവരാണ്.
വകുപ്പ് 9(1) ന്ത്രരകാരം ഒരു കൃഷിക്കാരൻ നികുതി വിശധയനായ വയക്തി
അല്ലാെതുത്തകാണ്ട് രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത
ശ

ശയ്യണ്ടതില്ല.

ാ 5 : ത്തമാെം വിറ്റുവരവ് എന്നാൽ എ്ാണ് ?

ഉ : ശമാെൽ നിയമെിൻത്തറ്റ 2(6) ന്ത്രരകാരം ത്തമാെം വിറ്റുവരവ് (അഗ്ന്ത്രഗിശഗറ്റ്
ശടശണാവർ) എന്നത് താത്തഴപ്പറയുന്നവയുത്തട ആത്തക മൂലയമാണ് :
i ) നികുതി ഉള്ളതും ഇല്ലാെതുമായ എല്ലാ സ്സൈകളും
ii ) നികുതി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്സൈകൾ
iii ) ഒശര PAN നമ്പർ ഉള്ള ഒരാളുത്തട

രക്കു, കൂടാത്തത / അത്തല്ലങ്കിൽ, ശസ്വന

കയറ്റുമതി
പ ഞ്ഞവ, അഖിശല്യാ അടിസ്ഥാനെിൽ കണക്കിത്തലടുക്കുന്നതാണ്.
ശമല്റ
CGST,

SGST,

IGST

നിയമങ്ങൾ

ന്ത്രരകാരം

അടച്ച

നികുതികൾ

ഇതിൽ

കണക്കിത്തലടുശക്കണ്ടതില്ല .
റിശവഴ്സ്്

ാർജ്്-ൽ

നികുതി

അടശക്കണ്ട

സ്സൈയുത്തട

മൂലയവും,

ഇൻത്തവർെ് സ്സൈ യുത്തട മൂലയവും ത്തമാെം വിറ്റുവരവിൽ ത്തരടുന്നില്ല.
ശ
ഉ:

ാ 6 : നിർബന്ധമായും രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുശക്കണ്ടത് ആത്തരാത്തക്കയാണ് ?
എം.ജ്ി.എൽ

താത്തഴപ്പറയുന്നവർ

ത്തഷെയൂൾ
അവരുത്തട

മൂന്നിൻത്തറ്റഅഞ്ചാം
വിറ്റുവരവ്

രാരന്ത്രഗാഫ്

ശനാക്കാത്തത

ന്ത്രരകാരം

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

എടുശക്കണ്ടതാണ്
a ) നികുതി വിശധയമായ സ്ംസ്ഥാനാ്ര സ്സൈ ത്ത

യ്യുന്നവർ.

സ ിൾ
b ) താല്ക്കാലികമായി നികുതി അടയ്ശക്കണ്ടവർ (കാഷവൽ ടാക്ബ
സ
ശരഴ്ൺ
സ്്)
c ) റിശവഴ്് സ

ാർജ്ിൽ നികുതി അടയ്ശക്കണ്ടവർ

സ ിൾ ശരഴ്ൺ
സ
d ) ശനാൺ റസ്ിെ ൻറ്റ് ടാക്ബ
സ്്
e) വകുപ്പ് 37 ന്ത്രരകാരം നികുതി രിടിച്ച് അടയ്ശക്കണ്ടവർ
f) ഏജ്ൻറ് എന്ന നിലയിശലാ അല്ലാത്തതശയാ മറ്റുള്ളവർ ക്ക് ശവണ്ടി
ശസ്വന സ്സൈ ത്ത

യ്യുന്നവർ

g) ഇന്രുട് സ്ർവീസ്് െിസ്്ന്ത്രടിബയുട്ടർ
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രക്കു

h) ന്ത്രബാൻെിലുള്ള ശസ്വനമല്ലാത്തത ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് ശകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്റർ
വഴിയായി സ്ാധനങ്ങശളാ ശസ്വനങ്ങശളാ സ്സൈ ത്ത

യ്യുന്നവർ

i) ഓശരാ ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്,് സ ശകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്ററും
j) സ്വ്ം ന്ത്രബാൻെ് / ശന്ത്രടെിൻത്തറ്റ ശരരിൽ ശസ്വനങ്ങൾ സ്സൈ ത്ത

യ്യുന്ന

അന്ത്രഗിശഗറ്റർ
k)

കൗൺസ്ിലിൻത്തറ്റ

േുരാർേ

ന്ത്രരകാരം

ശകന്ത്രന്ദ

ഗവത്തെന്ത്തറ്റാ

ശസ്റ്ററ്റ്

ഗവത്തെന്ത്തറ്റാ വിജ്ഞാരനത്തപ്പടുെുന്ന മറ്റ് ആളുകശളാ വിഭാഗങ്ങശളാ.
ശ

ാ 7:

ശമാെൽ GST നിയമന്ത്രരകാരം രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കാനുള്ള സ്മയ

രരിധി ഏതാണ്.
ഉ:-രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനു

ബാധയതയുണ്ടാകുന്ന

തീയതി

മുതൽ

മുപ്പതു

ദിവസ്െിനകം നിബന്ധനകൾക്കനുസ്രിച്ചു ഏത്തതാരാളും രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
എടുക്കണം.
ശ

ാ

8:

ഒശര

PAN

നമ്പറിൻ

കീഴിൽ

രല

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

ന്ത്രരവർെിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ മതിശയാ?
ഉ:

അല്ല.

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷന്

ബാധയതയുള്ള

ഓശരാ

ആളും

ബിസ്ിനസ്സ്

ന്ത്രരവർെിപ്പിക്കുന്നവരും, വകുപ്പ് 19(1) ന്ത്രരകാരം GST അടശക്കണ്ടവരും ഓശരാ
സ്ംസ്ഥാനെ് ന്ത്രരശതയകം ന്ത്രരശതയകം രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കണം.
ശ

ാ 9: ഒശര സ്ംസ്ഥാനെ് ഒന്നിലധികം ബിസ്ിനസ്സ് ത്തവർട്ടിക്കലുകൾ

ഉള്ളവർക്ക് ശവത്തറ ശവത്തറ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കാശമാ?
ഉ:

സ്ാധയമാണ്.

ത്തവർട്ടിക്കലുകൾ
ബിസ്ിനസ്സ്

ഒശര

സ്ംസ്ഥാനെ്

ഉള്ളയാൾക്ക്

ത്തവർട്ടിക്കലിനും

ഒന്നിലധികം

നിബന്ധനകൾക്ക്
ന്ത്രരശതയകം

ബിസ്ിനസ്സ്

വിശധയമായി

ന്ത്രരശതയകം

ഓശരാ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

എടുക്കാവുന്നതാണ്. (സ്ബ്-ത്തസ്ക്ഷൻ 2 ,ത്തസ്ക്ഷൻ 19 )
ശ

ാ 10 :

രക്ക് ശസ്വന നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധയത ഇല്ലാെ ഒരാൾക്ക്

സ്വ്ം ഇഷ്ട ന്ത്രരകാരം രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കാൻ വകുപ്പുശണ്ടാ?
ഉ:

ഉണ്ട്. ത്തസ്ക്ഷൻ 19 (3) ന്ത്രരകാരം, ഒരു വയക്തിക്ക് ത്തഷെയൂൾ III ന്ത്രരകാരം

രജ്ിസ്റ്റർ
ത്ത

ത്ത

യ്യാൻ

ബാധയതയിത്തല്ലങ്കിലും

സ്വ്

ഇഷ്ടന്ത്രരകാരം

രജ്ിസ്റ്റർ

യ്യാവുന്നതാണ്.

അങ്ങത്തന
രജ്ിസ്റ്റർ
ത്ത യ്യുന്നയാൾക്ക്
നികുതി
ബാധയതയുള്ള രജ്ിസ്റ്റർ
ത്ത യ്തയാളിനുള്ളത് ശരാത്തല
ഈ നിയമെിൻത്തറ്റ
വകുപ്പുകൾ ബാധകമാണ്.
ശ

ാ 11 : റജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ലഭിക്കാൻ PAN ത്തരർത്തമനൻറ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

സകവേെിലുണ്ടാശവണ്ടത് നിർബന്ധമാശണാ?
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ഉ:

ശവണം.1961 -ത്തല ആദായനികുതി നിയമ ന്ത്രരകാരം ഉള്ള PAN ഉത്തണ്ടങ്കിൽ

മാന്ത്രതശമ വകുപ്പ് 19 ന്ത്രരകാരമുള്ള രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.
ശനാൺ റസ്ിെൻറ്റ് ആയ നികുതി ബാധയതയുള്ളയാളിന്

PAN

നിർബന്ധമില്ല {S .19 (4 A )} അവർക്ക് നിയമെിൽ രറയുന്ന മറ്റു ശരഖകൾ
മതിയാവും .
ശ

ാ 12: െിപ്പാർട്ത്തമൻറ്റിന്

ഓഫീസ്ർ)

മുശഖന

ുമതലത്തപ്പടുെിയ

സ്വശമധയാ

ഉശദയാഗസ്ഥൻ (ശന്ത്രരാപ്പർ

ഒരാത്തള

രജ്ിസ്റ്റർ

ത്ത

യ്യാൻ

നടരടിത്തയടുക്കാശമാ ?
ഉ:

നടരടിത്തയടുക്കാം .ശമാെൽ GST നിയമം വകുപ്പ്

ുമതലത്തപ്പട്ട

ഉശദയാഗസ്ഥന്

,ബാധയതയുള്ള

എടുക്കാത്തതയിരുന്നാൽ , അയാത്തള രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

19(5) ന്ത്രരകാരം

ഒരാൾ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

യ്യാൻ നടരടിത്തയടുക്കാം. GST

നിയമന്ത്രരകാരത്തമാ നിലവിലുള്ള മറ്റ് ഏത്തതങ്കിലും നിയമന്ത്രരകാരശമാ ഉള്ള
നടരടികൾക്കു രുറത്തമയാണിത്.
ശ

ാ 13 :

ുമതലത്തപ്പടുെത്തപ്പട്ട ഉശദയാഗസ്ഥന് രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനു ശവണ്ടിയുള്ള

അശരക്ഷ നിരസ്സിക്കാശമാ?
ഉ:

നിരസ്സിക്കാം. ഉരവകുപ്പ് 7 (MGL) ന്ത്രരകാരം രരിശോധനകൾക്കുശേഷം

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുള്ള

അശരക്ഷ

നിരസ്സിക്കാനാവുന്നതാണ്.

വകുപ്പ്

19

(8)

ന്ത്രരകാരം രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷശനാ, യൂണിക് ഐെൻറ്റിറ്റി നമ്പറിശനാ ശവണ്ടിയുള്ള
അശരക്ഷ, കാരണം കാണിയ്ക്കൽ ശനാട്ടീസ്ും, രറയുന്നത് ശകൾക്കാനുള്ള
നയായമായ

അവസ്രം

നൽകാത്തതയും

ുമതലത്തപ്പട്ട

ഉശദയാഗസ്ഥൻ

നിരസ്ിക്കാൻ രാടില്ലാെതാണ്.
ശ
ഉ:

ാ 14 : ഏത്തതങ്കിലും ആൾക്ക് നൽകുന്ന രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്ഥിരമാശണാ?
അത്തത.ഒരിക്കൽ

നൽകുന്ന

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

രിൻവലിക്കുകശയാ, റോക്കുകശയാ, സ്റണ്ടർ ത്ത
ത്ത യ്യുകശയാ, ത്ത യ്തിത്തല്ലങ്കിൽ സ്ഥിരമാണ്.
ശ

യ്യുകശയാ, സ്സ്്ത്തരൻെ്

ാ 15 : ശമാെൽ GST നിയമം (MGL) ന്ത്രരകാരം ഐകയരാഷ്ന്ത്രട സ്ംഘടനയുത്തട

ഘടകങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത
ഉ

സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ്

:എല്ലാ

യ്യണശമാ?

ഐകയരാഷ്ന്ത്രട

സ്ംഘടനാ

ഘടകങ്ങളും,

വിശദേരാജ്യങ്ങളുത്തട

ശകാൺസ്ുശലറ്റ്, എംബസ്സികൾ എന്നിവയും, ഗവത്തെൻറ്റ്
ത്ത യ്തിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളും GST ശരാർട്ടലിൽ നിന്നും ഒരു UID

ശനാട്ടിസഫ
(യൂണിക്

ഐെൻറ്റിഫിശക്കഷൻ നമ്പർ) എടുശക്കണ്ടതാണ്. ശമൽരറഞ്ഞ ID എല്ലാ
ശസ്റ്ററ്റിലും

ഒശര

ത്തരാരുെത്തപ്പടുന്നതുമാണ്.

ഘടനയിലുള്ളതും
ഇത്

GSTIN

സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും

ത്തരാതുവായുള്ളതാണ്. അടച്ച നികുതി റീഫണ്ട് ശ

ഘടനശയാടു
ശകന്ത്രന്ദെിനും

ാദിക്കുന്നതിനും GST

നിയമെിൽ രറയുന്ന ഏതു ആവേയങ്ങൾക്കും UIN ആവേയമാണ്.
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ശ

ാ 16 : ഐകയരാഷ്ന്ത്രട സ്ംഘടനക്ക്

ത്ത

യ്യുന്നവരുത്തട

ഉ:

രക്കു ശസ്വനങ്ങൾ

സ്സൈ

ഉെരവാദിെങ്ങൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?

ഇെരം സ്ംഘടനകൾക്ക് സ്സൈ ത്ത

യ്യുന്ന നികുതിബാധയതയുള്ളവർ
ഇൻശവായ്സ്സുകളിൽ UIN കാണിക്കുകയും രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത യ്ത മത്തറ്റാരാളിനുള്ള
സ്സൈ (B2B) ആയി കണക്കാക്കുകയും,
ശലാെ്
ശ

ത്ത

ഇൻശവായ്സ്സുകൾ സ്ൈയർ

അര്

യ്യുകയും ശവണം.

ാ 17 .സ്ർക്കാർ സ്ഥാരനങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

ശയ്യണ്ടതുശണ്ടാ ?

ഉ. മറ്റു സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും എന്നാൽ രുറശെക്ക്
സ്ാധനങ്ങൾ സ്സൈ ത്ത
എടുശക്കണ്ടതില്ലാെ)

യ്യാെതുമായ

ഗവത്തെൻറ്റ്

(അതിനാൽ GST രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

അധികാരികൾക്കും

ത്തരാതുശമഖലാ

സ്ഥാരനങ്ങൾക്കും ബന്ധത്തപ്പട്ട സ്ംസ്ഥാന ഗവത്തെൻറ്റ് അധികാരികൾക്കും
ഒരു യുണിക് ഐെൻറ്റിഫിശക്കഷൻ നമ്പർ നൽകുന്നതാണ് (UID).
ശ

സ ിൾ ശരഴ്ൺ
സ
ാ .18 കാഷവൽ ടാക്ബ
ആരാണ് ?
സ ിൾശരഴ്ൺ
സ
നെിൽ കാഷവൽ ടാക്ബ

ഉ. വകുപ്പ് 2(21)ൽ ന്ത്രരകാരമുള്ള നിർവ

എന്നാൽ നികുതിബാധയതയുള്ള സ്ഥലെു സ്ഥിരമായ ഒരു ബിസ്ിനസ്സ്
സ്ഥലമില്ലാത്തത വല്ലശപ്പാഴും ഇടരാടുകൾ നടെുന്നവരാണ് .
ശ
ഉ.

സ ിൾ ശരഴ്ൺ
സ
ാ 19 . ശനാൺ ത്തറസ്ിെൻറ് ടാക്ബ
ആരാണ് ?
MGL

ത്തസ്ക്ഷൻ 2 (69)ന്ത്രരകാരം

ഇ്യയ്ക്കു രുറെു താമസ്ിക്കുകയും

ഇടക്ക് ഇവിത്തട വന്ന് സ്ഥിരമായ ബിസ്ിനസ്് സ്ഥലമില്ലാത്തത ഇടരാടുകൾ
സ ിൾ ശരഴ്ൺ
സ
നടെുകയും ത്ത യ്യുന്നവരാണ് ശനാൺ ത്തറസ്ിെൻറ് ടാക്ബ
.
ശ

ാ

20.

ശനാൺ ത്തറസ്ിെൻറ് /

സ ിൾ ത്തരർസ്ൺന്ത്തറ്റ
കാഷവൽ ടാക്ബ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്ാധുതാ കാലാവധി എന്ത്രതയാണ് ?
ഉ. രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ മുതൽ 90 ദിവസ്ം വത്തരയാണ് ശനാൺ ത്തറസ്ിെൻറ് /
സ ിൾ ശരഴ്ൻ
സ ത്തറ്റ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷന്ത്തറ സ്ാധുത. എന്നാൽ അെരം
കാഷവൽ ടാക്ബ
ആളുകളുത്തട അശരക്ഷന്ത്രരകാരം
മത്തറ്റാരു

90

ുമതലയുള്ള ഉശദയാഗസ്ഥന് കാലാവധി

ദിവസ്െിൽ

കൂടുതലല്ലാെ

കാലശെക്ക്

നീട്ടിത്തക്കാടുക്കാവുന്നതാണ് .
സ ിൾ
ാ. 21 ന്ത്രരശതയക വിഭാഗത്തമന്ന നിലയിൽ ശനാൺ ത്തറസ്ിെൻറ് ടാക്ബ
സ
സ ിൾശരഴ്ൺ
സ
ശരഴ്ൺ
/ കാഷവൽ ടാക്ബ
രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്മയെു എത്ത്ങ്കിലും
ശ

മുൻകൂർ നികുതി അടശക്കണ്ടതുശണ്ടാ ?
ഉ. ഉണ്ട്. രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്മയെു് സ്ാധാരണയാളുകൾ നികുതിത്തെശപ്പാസ്ിറ്റ്
സ ിൾ ശരഴ്ൺ
സ
ത്ത ശയ്യണ്ടതിത്തല്ലങ്കിലും ഒരു കാഷവൽ ടാക്ബ
അത്തല്ലങ്കിൽ ശനാൺ
ത്തറസ്ിെൻറ്
രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

സ ിൾ
ടാക്ബ

സ
ശരഴ്ൺ

ആവേയമുള്ള

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷന്

സ്മയശെക്ക്

അശരക്ഷിക്കുശമ്പാൾ

കണക്കാക്കുന്ന

നികുതി

മുൻകൂറായി അടയ്ക്കണം . ആദയത്തെ 90 ദിവസ്െിനുശേഷം കാലാവധി
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നീട്ടണത്തമങ്കിൽ,കൂടുതലായി
ന്ത്രരതീക്ഷിക്കുന്ന

അങ്ങത്തന

സ്ാധുത

നീട്ടുന്ന

കാലശെക്ക്

നികുതിബാധയതയും

ത്തെശപ്പാസ്ിറ്റ്

ത്ത

ശയ്യണ്ടതാണ്.(ത്തസ്ക്ഷൻ 19 (1 )).

ശ

ാ.22 രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ അനുവദനീയമാശണാ ?

ഉ.

അത്തത.വകുപ്പ്

20

കത്തണ്ടെിയശതാ

ന്ത്രരകാരം

അശരക്ഷകൻ

ുമതലത്തപ്പട്ട
നല്ുക ന്നശതാ

ഉശദയാഗസ്ഥന്
ആയ

അയാൾ

വിവരങ്ങളുത്തട

അടിസ്ഥാനെിൽ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ വിവരങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം നിർശദേിക്കത്തപ്പട്ട
രീതിയിൽ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ
ത്ത

യ്യാവുന്നതാണ് .
ുമതലത്തപ്പട്ട

അനുവദിക്കുകശയാ നിരസ്ിക്കുകശയാ,

ില ന്ത്രരധാന ഫീൽെുകളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കു മാന്ത്രതശമ

വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

അനുവാദം
ആവേയമുള്ളു.
അല്ലാെ
യ്തയാളിന് സ്വ്മായി ത്ത യ്യാവുന്നതാണ്.

ശ

സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ാ

ഉശദയാഗസ്ഥൻത്തറ്റ

23:

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

കയാൻസ്ൽ

ത്ത

യ്യുന്നത്

അനുവദനീയമാശണാ ?
ഉ.

അത്തത.

വകുപ്പ്

ഉശദയാഗസ്ഥന്

21

-ൽ

ഏതു

രറയുന്ന

സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുംകയാൻസ്ൽ

ത്ത

ുമതലത്തപ്പട്ട
യ്യാവുന്നതാണ്

.

ുമതലത്തപ്പട്ട ഉശദയാഗസ്ഥന് സ്വയം എടുക്കുന്ന നടരടിയിശലാ, നിർദിഷ്ട
രീതിയിൽ രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത യ്തയാശളാ അയാളുത്തട അവകാേികശളാ (അയാൾ
മരണത്തപ്പത്തട്ടങ്കിൽ) നൽകുന്ന അശരക്ഷയുത്തട അടിസ്ഥാനെിശലാ , നിശ്ചിത
രീതിയിലും

കാലാവധിക്കുള്ളിലും

ത്ത

യ്യാവുന്നതാണ് .

ശ

ാ

ത്ത

യ്താൽ,

24.ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ
അത്

GST

ശസ്റ്ററ്റ്

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള
GST

കയാൻസ്ൽ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള

കയാൻസ്ൽ

കയാൻസ്ശലഷൻ

ആയി

കണക്കാക്കാശമാ ?
ഉ. അത്തത. ഒരു നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ കയാൻസ്ൽ ത്ത
.CGST ACT), മത്തറ്റനിയമ ന്ത്രരകാരമുള്ള (ഉദാ .SGST ACT ) കയാൻസ്ൽ ത്ത

യ്യൽ (ഉദാ
യ്യൽ ആയി

കണക്കാക്കും . [S .21 (6 )].
ശ

ാ .25 .

ുമതലത്തപ്പട്ട ഉശദയാഗസ്ഥന് സ്വയശമവ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കയാൻസ്ൽ ത്ത
ഉ . ത്ത

യ്യാശമാ ?

യ്യാം . വകുപ്പ് 21 (2 )-ൽ രറയുന്ന

ഉശദയാഗസ്ഥന്
സ്ാധാരണ

സ്വ്മായി

മാസ്ശെക്ക്

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

നികുതിവിശധയ

റിശട്ടൺ ഫയൽ ത്ത

ില സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ

വയക്തി

കയാൻസ്ൽ

ആറുമാസ്ശെക്ക്

ത്ത

ുമതലത്തപ്പട്ട
യ്യാം.

തുടർച്ചയായി

യ്യാതിരിക്കുക, ശകാമ്പൗണ്ടിങ് നികുതിദായകൻ

റിശട്ടൺ

ഫയൽ

ത്ത

യ്യാതിരിക്കുക,

ഒരു

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

മൂന്നു
മുതൽ

ആറുമാസ്മായിട്ടും ബിസ്ിനസ്് തുടങ്ങാതിരിക്കുക, തുടങ്ങിയവ അെരം
സ്ാഹ രയങ്ങളാണ്

.കയാൻസ്ൽ

ത്ത

യ്യുന്നതിനുമുമ്പ്

ുമതലത്തപ്പട്ട

ഉശദയാഗസ്ഥൻ സ്വാഭാവിക നീതിയുത്തട തതവങ്ങൾ രാലിശക്കണ്ടതാണ് .
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ശ

ത വനകൾ നടെിശയാ
ാ .26 വസ്ുത തകൾ ഒളിപ്പിച്ചുവശച്ചാ അസ്തയന്ത്രരസ്ാ

കൃന്ത്രതിമമാശയാ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ വാങ്ങിയാൽ എ്് സ്ംഭവിക്കും ?
ഉ.

അങ്ങത്തനയുള്ള

ശകസ്ുകളിൽ

ുമതലത്തപ്പട്ട

ന്ത്രരാബലയശൊത്തട രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ കയാൻസ്ൽ ത്ത
ശ

ാ

.27

.ശമാെൽ

GST

നിയമന്ത്രരകാരം

ഉശദയാഗസ്ഥന്

മുൻകൂർ

യ്യാം (വകുപ്പ് 21 (3 ).

ശസ്വനങ്ങൾക്ക്

ശകന്ത്രന്ദികൃത

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കാശമാ ?
ഉ. ഇല്ല .
ശ

ാ .28 ഒരു നികുതി ദായകന് ഒരു സ്ംസ്ഥാനെു ഒന്നിലധികം ബിസ്ിനസ്സ്

ത്തവർട്ടികലുകൾ ഉത്തണ്ടങ്കിൽ അയാൾ ഓശരാ ബിസ്ിനസ്സ് ത്തവർട്ടിക്കലിനും
ന്ത്രരശതയകം ന്ത്രരശതയകം രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉ . ശവണ്ട .എന്നാൽ നികുതി ദായകന് അയാളുത്തട ഇഷ്ടന്ത്രരകാരം വകുപ്പ് 19 (2 )
ന്ത്രരകാരം

ഓശരാ

ബിസ്ിനസ്സ്

ത്തവർട്ടിക്കലിനും

ന്ത്രരശതയകം

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

എടുക്കാവുന്നതാണ് .
ശ

ാ .29 ISD എന്നാൽ ആരാണ് ?

ഉ. ഇൻരുട്ട് സ്ർവീസ്് വിതരണക്കാരൻ എന്നാണ് S .2 (56)-ൽ ISD -ത്തയ
നിർവ

ിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇൻശവായ്സ് സകപ്പറ്റാനും

ഇൻരുട്ട്

ശസ്വനങ്ങൾ

സ്വീകരിക്കുന്നതിൻത്തറ്റ
ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് സ്ൈയർ

വീണ്ടും

അവയുത്തട

യൂണിറ്റുകളിശലക്ക് ആനുരാതികമായി വിതരണം ത്ത

യ്യാനും ഉള്ള ഓഫീസ്്

ആണ് ഇത്.
ശ

ാ. 30 നിലവിൽ നികുതിയടക്കുന്നയാത്തളന്ന നിലയിലുള്ള രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

കൂടാത്തത ISD-ക്ക് ന്ത്രരശതയക രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ആവേയമുശണ്ടാ ?
ഉ.

ഉണ്ട്.

സ്ാധാരണ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനിൽ

നിന്നു

വയതയസ്ഥമായി

ISD

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ നികുതിദായകന്ത്തറ്റ ഒരു ഓഫീസ്ിനു ശവണ്ടിയുള്ളതാണ് .
ശ

ാ .31 .ഒരു നികുതിദായകന് ഒന്നിലധികം ISD കൾ സ്ാധയമാശണാ?

ഉ. അത്തത.നികുതിദായകൻത്തറ്റ രല ഓഫീസ്ുകൾക്ക് വയതയസ് ത രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷന്
അശരക്ഷിക്കാം.
ശ

ാ

.32

ഒരു

ബിസ്ിനസ്സ്

സകമാറ്റം

ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷത്തന

സ്ംബന്ധിച്ച എ്ു ബാധയതയാണുള്ളത് ?
ഉ. ബിസ്ിനസ്സ്

സകമാറ്റം ത്ത

യ്തുകിട്ടുന്നയാൾ, അത്തല്ലങ്കിൽ, രിൻഗാമിയ്ക്ക്

സകമാറ്റെിന്ത്തറ്റ അത്തല്ലങ്കിൽ രി്ുടർച്ചയുത്തട തീയതി മുതൽ രജ്ിസ്റ്റർ
ത്ത യ്ത് രുതിയ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കാൻ ബാധയത ഉണ്ട് (Schedule III).
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ശ

ാ.33 നിലവിലുള്ള ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ എക്സസ്സ്്/ ശസ്വനനികുതി / വാറ്റ്
നിയമന്ത്രരകാരം രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത യ്തിട്ടുള്ളവർ GST-യിൽ രുതിയ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
എടുക്കണശമാ ?
ഉ . ശവണ്ട .GST ത്തനറ്റ് വർക്ക് അങ്ങത്തനയുള്ള എല്ലാ നികുതി ദായകത്തരയും
രുനർവിനയസ്ിക്കുകയും രുതിയ രാശസ്വർെും GSTIN നമ്പറും നൽകുകയും
ത്ത

യ്യും.

ആവേയമായ

ശരഖകളും

വിവരങ്ങളും

ഒരു

സ്മയെിനുള്ളിൽ സ്മർപ്പിക്കാൻ അവശരാട് ആവേയത്തപ്പടും.
സ്മർപ്പിച്ചിത്തല്ലങ്കിൽ

GSTIN

നമ്പർ

കയാൻസ്ൽ

ത്ത

നിശ്ചിത
അന്ത്രരകാരം

യ്യത്തപ്പടും.

ഇശപ്പാൾ

ശകന്ത്രന്ദീകൃത രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുള്ളവർ ബിസ്ിനസ്സുള്ള ഓശരാ സ്ംസ്ഥാനെും
ന്ത്രരശതയകമായി രുതിയ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ അശരക്ഷകൾ സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതാണ് .
ശ

ാ.34:- മറ്റുള്ളവർക്കുശവണ്ടി ശജ്ാബ് വർക്ക് ത്ത

രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

യ്യുന്നവർ നിർബന്ധമായും

ശയ്യണ്ടതുശണ്ടാ?

ഉ . ത്തസ്ക്ഷൻ 43 A യിൽ അെരത്തമാരു നിബന്ധനയില്ല .
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രക്കുകൾ ശജ്ാബ് വർക്കറുത്തട ബിസ്ിനസ്സ് സ്ഥാരനെിൽ നിന്നും

സ്സൈ ത്ത
ഉ . ത്ത

യ്യാശമാ ?

യ്യാം .രശക്ഷ ശജ്ാബ് വർക്കർ രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിശലാ, അത്തല്ലങ്കിൽ

ശജ്ാബ് വർക്കറുത്തട ബിസ്ിനസ്സ്സ്ഥാരനം ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പലിന്ത്തറ്റ അെിഷണൽ
ബിസ്ിന സ്സ് സ്ഥലമായി ന്ത്രരഖയാരിച്ചിട്ടുത്തണ്ടങ്കിശലാ മാന്ത്രതം.
ശ

ാ. 36 രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്മയെു് നികുതിദായകൻ അയാളുത്തട

എല്ലാ

സ്ഥലങ്ങളുത്തടയും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണശമാ?
ഉ.

ശവണം.നികുതിദായകൻ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

അശരക്ഷയിൽ

ന്ത്രരധാന

ബിസ്ിനസ്സ് സ്ഥലവും കൂടുതലായുള്ള മറ്റു ബിസ്ിനസ്സ് സ്ഥലങ്ങളുത്തടയും
വിവരങ്ങൾ അറിയിശക്കണ്ടതാണ്. വകുപ്പുകൾ 2 (75), 2(78)-ലു മായി ന്ത്രരധാന
ബിസ്ിനസ്സ് സ്ഥലം, ബിസ്ിനസ്സ് സ്ഥലം, ഇവ നിർവ
ശ

ാ.37

ത്ത

റുകിട

കച്ചവടക്കാത്തരയും

ിച്ചിട്ടുണ്ട് .

കമ്പയൂട്ടർ

സ്ംവിധാനങ്ങൾ

ഇല്ലാെവത്തരയും സ്ഹായിക്കാൻ എത്ത്ങ്കിലും സ്ംവിധാനമുശണ്ടാ ?
ഉ.
ത്ത

അങ്ങത്തനയുള്ളവത്തര സ്ഹായിക്കാൻ താത്തഴപ്പറയുന്ന സ്ജ്ജീകരണങ്ങൾ
യ്യുന്നതാണ്.
ടാക്് സ റിശട്ടൺ ന്ത്രരിശപ്പറർ (TRP). നികുതിവിശധയനായ ഒരു വയക്തിക്ക്

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

അശരക്ഷ

സ്ഹായെിനായിഒരു

/

റിശട്ടൺ
T.R.P-ത്തയ

ഇവ

സ്വ്മായി

സ്മീരിക്കുകശയാ

നികുതിവിശധയനായആൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുത്തട
T.R.P,

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

തയ്യാറാക്കുന്നു
വിവരങ്ങളുത്തട

ശരഖകൾ

T.R.P

/

റിശട്ടൺ

തയ്യാറാക്കുന്ന

നിയമരരമായ

ഉണ്ടാക്കുകശയാ,
യ്യാം.

അടിസ്ഥാനെിൽ

നിശ്ചിത

ശഫാറെിൽ

അശരക്ഷകളിൽ

ഉെരവാദിെം
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ത്ത

രറയുന്ന

നികുതിദായകനു

തത്തന്നയാണ്,

T.R.P

എത്ത്ങ്കിലും

ത്തതറ്റുകൾശക്കാ,

േരിയല്ലാെ

വിവരങ്ങൾശക്കാ ഉെരവാദിയാകുകയില്ല .
ത്തഫസ്ിലിശറ്റഷൻ

ത്തസ്ൻറ്റർ(FC):

ുമതലത്തപ്പട്ടയാൾ

നികുതി

ഒപ്പിട്ടുനൽകുന്ന

സ്മ്മറി

ശഫാമുകളും ശരഖകളും െിജ്ിറ്റസലസ്് ത്ത
ത്ത

വിശധയനായ
ഷീറ്റ്

ആൾ

/

ഉൾത്തപ്പത്തടയുള്ള

യ്യുകയും അശൈാെ് ത്ത

യ്യുകയും

യ്യാൻ ത്തഫസ്ിലിശറ്റഷൻ ത്തസ്ന്ററിന് ഉെരവാദിെമുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ

ശകാമൺ ശരാർട്ടലിൽ FC -യുത്തട ID യും രാസ്സ് ശവർെും ഉരശയാഗിച്ച്
അശൈാെ് ത്ത യ്ത ശേഷം അതിൻത്തറ്റ അക്ശനാളെ്ജ്ത്ത
് മന്റ് F C ഒപ്പിട്ട് , ന്ത്രരിൻറ്
ഔട്ട് നികുതി ദായകന് ശരഖയായി നൽകുന്നു . നികുതി ദായകനുശവണ്ടി
ക ൻ
ഒപ്പിടാൻ അധികാരത്തപ്പട്ടയാൾ ഒപ്പിട്ടു നൽകുന്ന സ്മ്മറി ഷീറ്റ് F C സ്ാ
ത്ത

യ്ത് അശൈാെ്ത്ത

ശ

ാ.38 GSTN രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനിൽ െിജ്ിറ്റൽ ഒപ്പിനുള്ള സ്ൗകരയം ഉശണ്ടാ ?

ഉ.

നികുതിദായകർക്ക്

സ്ാധുതയുള്ള

യ്യുന്നു .

അവർ

െിജ്ിറ്റൽ

സ്മർപ്പിക്കുന്ന

ഒശപ്പാടുകൂടി

അശരക്ഷ ശവണത്തമങ്കിൽ

നൽകാം.

(അശരക്ഷകൻ

ശവശറ

ഏത്തതങ്കിലും നിയമന്ത്രരകാരം DSC എടുശക്കണ്ടയാളാത്തണങ്കിൽ അയാൾ അത്
ഉരശയാഗിച്ച്

അശരക്ഷ

നൽകണം).

െിജ്ിറ്റൽ

ഒപ്പ്

ഇല്ലാെവർക്ക്

മറ്റുതരെിലുള്ള സ്ംവിധാനങ്ങൾ GST നിയമന്ത്രരകാരം ത്തകാണ്ടുവരുന്നതാണ്.
ശ

ാ.39:- ഓൺസലൻ അശരക്ഷയിൽ തീരുമാനത്തമടുക്കാനുള്ള സ്മയരരിധി

എന്ത്രതയാണ്?
അശൈാെ്

യ്ത

ത്ത

ശരഖകളും

വിവരങ്ങളും

ന്ത്രകമന്ത്രരകാരമാത്തണന്നു

കണ്ടാൽ, ശസ്റ്ററ്റ്, ശകന്ത്രന്ദ അധികാരികൾ അശരക്ഷയിൽ സ്മ്മതം നൽകുകയും
ശകാമൺ ശരാർട്ടലിൽ മൂന്ന് ത്തരാതുവായുള്ള ന്ത്രരവൃെിദിനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
അംഗികാരം

നൽകുകയും

സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ത്ത

യ്യും.

ശരാർട്ടൽ

രുറത്തപ്പടുവിക്കും.

അശരക്ഷയിലുള്ള

രണ്ടു

സ്വയം

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

നികുതിയധികാരികളും

കുറവുകത്തളാന്നും

അശരക്ഷകത്തന

അറിയിക്കുന്നിത്തല്ലങ്കിൽ മുന്ന് ത്തരാതുവായ ന്ത്രരവൃെി ദിവസ്ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

നൽകിയതായി

കണക്കാക്കുകയും

ശരാർട്ടൽ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ് രുറത്തപ്പടുവിക്കുകയും ത്ത
ശ

തനിത്തയ

യ്യും.

ാ .40 ഓൺസലൻ അശരക്ഷയിൽ എത്ത്ങ്കിലും ശ

ാദയങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ

അശരക്ഷകന് ന്ത്രരതികരിക്കാൻ എന്ത്രത സ്മയമുണ്ട്?
ഉ. രരിശോധനയിൽ ഏത്തതങ്കിലും ഒരു നികുതി അധികാരി എത്ത്ങ്കിലും
ശ ാദയം ഉന്നയിക്കുകശയാ ത്തതറ്റു കത്തണ്ടെുകശയാ ത്ത യ്താൽ അത് മശറ്റ
നികുതി അധികാരിത്തയയും അശരക്ഷകത്തനയും GST ശകാമൺ ശരാർട്ടൽ വഴി
മൂന്ന്

ത്തരാതുവായ

.അശരക്ഷകൻ

ന്ത്രരവൃെിദിവസ്ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ബന്ധത്തപ്പട്ട

സ്മയെിനുള്ളിൽ

നികുതി

അധികാരി

ത്തതറ്റുതിരുെുകശയാ

ശ

അറിയിക്കണം
അനുവദിക്കുന്ന

ാദയെിനു

മറുരടി

രറയുകശയാ ശവണം . (സ്ാധാരണഗതിയിൽ ഏഴ് ദിവസ്െിനുള്ളിൽ )
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കൂടുതലായ

ശരഖകശളാ

വിേദീകരണങ്ങശളാ

ലഭിക്കുന്ന

ടാക്് സ

അധികാരികൾ ഏഴു ന്ത്രരവൃെി ദിനെിനുള്ളിൽ മറുരടി നൽകുന്നതാണ്.
ശ

ാ .41 രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ നിരസ്ിക്കാനുള്ള നടരടി എ്ാണ് ?

ഉ. രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ നിരസ്ിക്കുകയാത്തണങ്കിൽ അശരക്ഷകത്തന ഒരു സ്ീപ ക്കിങ്
ഓർെർ

മുശഖന

കാരണങ്ങൾ

അറിയിക്കണം.

അധികാരിയുത്തട

തീരുമാനെിത്തനതിശര അപ്പീൽ നല്ാക ൻ അശരക്ഷകന് അവകാേമുണ്ട് .MGL
വകുപ്പ് 19 (10) ന്ത്രരകാരം ഏത്തതങ്കിലും ഒരു അധികാരി (CGST or SGST ) അശരക്ഷ
നിരസ്ിച്ചാൽ മശറ്റ അധികാരിയും നിരസ്ിച്ചതായി കണക്കാക്കും .
ശ

ാ

.42

അശരക്ഷയുത്തട

െിസ്്ശരാസ്ൽ

സ്ംബന്ധിച്ച്

എത്ത്ങ്കിലും

കെുകൾ അയശക്കണ്ടതുശണ്ടാ ?
ഉ .

GST ശകാമൺ ശരാർട്ടലിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഇ -ത്തമയിൽ ആശയാ SMS

വഴിശയാ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

അശരക്ഷകത്തന

നൽകിയശതാ

അറിയിക്കണം

നിരസ്ിച്ചശതാ

.അശരക്ഷകൻ

ഏത്

സ്ംബന്ധിച്ച്
ഓഫിസ്ിൻത്തറ്റ

രരിധിയിൽ വരുന്നു എന്നത് ഈ ഘട്ടെിൽ അറിയിക്കണം .
ശ

ാ. 43 രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ് GSTN ശരാർട്ടലിൽനിന്ന് ൌൺ ശലാെ്

ത്ത

യ്യാൻ കഴിയുശമാ ?

ഉ. രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ GSTN ശരാർട്ടലിൽനിന്ന് ൌൺ
ശലാെ് ത്ത

യ്യാൻ സ്ാധിക്കും .
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4 . െസൈ - അർത്ഥവും വയോപ്ിത െും

ബ

ോ.1.

രക്കു ശസ്വന നികുതിക്കു കീഴിൽ നികുതി വിശധയ ന്ത്രരവർെനം

എ്ാണ്?
ഉ:

രക്കു ശസ്വന നികുതിക്കു കീഴിൽ ബിസ്ിനസ്സ് അഭിവൃദ്ധിക്കുശവണ്ടി

ന്ത്രരതിഫലം

വാങ്ങി

രക്കുകളുത്തടശയാ

ശസ്വനങ്ങളുത്തടശയാ

സ്സൈ

നടെുന്നതായിരിക്കും നികുതി വിശധയ ന്ത്രരവർെനം.
നിലവിലുള്ള

രശരാക്ഷ

നികുതി

പ , ശസ്വനങ്ങൾ
നിർമ്മാണം, വില്ന

നിയമങ്ങൾക്കു

എന്നിവ

ഈ

കീഴിലുള്ള

നികുതി

വിശധയ

ന്ത്രരവർെനെിൽ ലയിക്കത്തപ്പടും.
ബ
ഉ:

ോ 2. 'സ്സൈ' എന്നാൽ എ്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
'സ്സൈ'

എന്ന

രദം

വയാപ്ിത

വളത്തര

ഉള്ളത്

ആണ്

.

ഇതിൽ

എല്ലാവിധെിലുമുള്ള ബിസ്ിനസ്സ് അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കു
ശവണ്ടി ന്ത്രരതിഫലം
പ
വാങ്ങിനൽകുന്ന
രക്കുകളുത്തട
വില്ന
കൂടാത്തതംഅത്തല്ലങ്കിൽ
ശസ്വനങ്ങളുത്തട
എക്സ്്ശ
ത്ത

കച്ചവടം,

സകമാറ്റങ്ങൾ,

ബാർട്ടർ,

സലസ്ൻസ്്,

ഞ്ജ്,് വാടക, രാട്ടം, നീക്കംത്ത യ്യൽ എന്നിവത്തയാ അത്തല്ലങ്കിൽ ഇവ

യ്യാത്തമന്ന് സ്മ്മതിക്കുകശയാ ഉൾത്തപ്പടുന്നു. ഇതിൽ ഇറക്കുമതി ത്ത

യ്യുന്ന

ശസ്വനങ്ങളും ഉൾത്തപ്പടുന്നു .ഇതുകൂടാത്തത, MGL ന്ത്രരകാരം ന്ത്രരതിഫലമില്ലാത്തത
നൽകുന്ന
ബ

ില ഇടരാടുകളും സ്സൈയുത്തട രരിഗണനയിൽ വരും.

ോ 3. നികുതി വിശധയ സ്സൈ എന്നാൽഎ്്?

ഉ:-'നികുതി

വിശധയ

ന്ത്രരകാരം നികുതി
ബ

ോ

4:

സ്സൈ'

ുമെത്തപ്പശടണ്ട

മാതൃകാ

എന്നാൽ

രക്കുശസ്വനനികുതിനിയമ

രക്കുകശളാ ശസ്വനങ്ങശളാ ആണ്.

നിയമെിനു

കീഴിൽ

സ്സൈ

ആകുവാനുള്ള

അതയാവേയഘടകങ്ങൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉെരം.

ഒരു സ്സൈ ആയി കരുതുന്നതിനു താത്തഴപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ

ആവേയമാണ്, അതായത്–
(i)
(ii)
(iii)

രക്ക്ം അത്തല്ലങ്കിൽ ശസ്വനങ്ങളുത്തട സ്സൈ ആയിരിക്കണം
സ്സൈ ന്ത്രരതിഫലെിന് ആകണം
ബിസ്ിനസ്സ്

അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള

ന്ത്രരയത്നെിനിടയിൽ

നൽകുന്ന

സ്സൈ ആയിരിക്കണം
(iv)

നികുതി

ുമൊവുന്ന ന്ത്രരശദേെ് നൽകുന്ന സ്സൈ ആയിരിക്കണം

(v)

സ്സൈ, നികുതി വിശധയമായ സ്സൈ ആയിരിക്കണം
38

(vi)
ബ

നികുതി വിശധയവയക്തി നൽകുന്ന സ്സൈ ആയിരിക്കണം
ോ

5.

മുകളിൽ

മാനദേങ്ങൾ

ത വിച്ച
ന്ത്രരസ്ാ

രാലിക്കാെ

ഏത്തതങ്കിലും

ഒരു

ഇടരാട്

ഒശന്നാ

അതിലധികശമാ

ഉത്തണ്ടങ്കിൽ

അത്

രക്കു

ശസ്വനനിയമെിൻത്തറ്റ കീഴിൽ സ്സൈ ആയി കണക്കാക്കുശമാ?
ഉ:.

കണക്കാക്കാം.

ില

സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ,

അതായത്

ശസ്വനങ്ങളുത്തട

ഇറക്കുമതി: (വകുപ്പ് 3(1) (b)), അത്തല്ലങ്കിൽ ന്ത്രരതിഫശലച്ഛ കൂടാത്തതയുള്ള സ്സൈ
(MGL ത്തഷെയൂൾ- 1- ൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളവ) എന്നീ
ശ

ാദയം
4-ൽ
വിവരിച്ചിട്ടുള്ള
ഒശന്നാ
തൃപ്ിത യായി
രാലിച്ചിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ
കൂടി

ില സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ,

അതിലധികശമാ
അവത്തയ

ഘടകങ്ങൾ

രക്കു

ശസ്വന

നിയമെിൻത്തറ്റ കീഴിൽ സ്സൈ ആയി തത്തന്ന കണക്കാക്കും
ബ

ോ

6.

രക്കിൻത്തറ്റ

ഇറക്കുമതി

ത്തസ്ക്ഷൻ

3-

പ മായി
സ്ഷ്ട

ൽ

ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, എ്ുത്തകാണ്ട്?
ഉ:. എ്ുത്തകാത്തണ്ടന്നാൽ

രക്കുകളുത്തട ഇറക്കുമതി കസ്റ്റംസ്്ആക്,് ട 1962

ന്ത്രരകാരം ന്ത്രരശതയകം സകകാരയം ത്ത

യ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ശബസ്ിക് കസ്റ്റംസ്്

നികുതിക്ക് രുറത്തമ IGST 'അെിഷണൽ കസ്റ്റംസ്്െയൂട്ടിയായി'
ബ

ോ 7. ത്തസ്ൽഫ്-സ്സൈ(self supply)

ുമെത്തപ്പടും.

രക്കു ശസ്വനനിയെിൻത്തറ്റ

കീഴിൽ

നികുതി വിശധയമാത്തണാ?
ഉ:.

ശസ്റ്റാക്ക്സകമാറ്റങ്ങൾ ശരാലുള്ള അ്ർസ്ംസ്ഥാന ത്തസ്ൽഫ്-സ്സൈ

നികുതി വിശധയം ആയിരിക്കും. ന്ത്രരതിഫശലച്ഛ കൂടാത്തതയുള്ളതാത്തണങ്കിലും
അ്ർസ്ംസ്ഥാന ത്തസ്ൽഫ്-സ്സൈ വയതയസ് ത രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുകൾക്കിടയിത്തല
(ത്തഷെയൂൾ

1(5)

ന്ത്രരകാരം)

സ്സൈ

ആയതിനാലാണിത്.

എന്നാലും

സ്ംസ്ഥാനെിനകെുള്ള സ്വയം സ്സൈ, നികുതി രരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല.
ബ

ോ 8:

ഒരു ഇടരാട്

രക്കുകളുത്തട സ്സൈ ആയി കണക്കാക്കത്തപ്പടുവാൻ

അതിൻത്തറ്റ സടറ്റിത്തലാ(Title) സകവോവകാേത്തമാ(Possession) അത്തല്ലങ്കിൽ ഇവ
രണ്ടുശമാ സകമാറ്റം ത്ത
ഉ:.

ഒരു

ഇടരാട്

സകവോവകാേവും
ത്ത

യ്യത്തപ്പടാെ

ശയ്യണ്ടതായിട്ടുശണ്ടാ?
സ്സൈയായ്കണക്കാക്കുവാൻ
സകമാറ്റം

ഇടരാടുകൾ

ശയ്യണ്ടതാണ്.

ത്തഷെയൂൾII(1)

സ്സൈയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്
ഉടത്തന സകമാറ്റം ത്ത

ത്ത

അതിൻത്തറ്റ

സടറ്റിലും

സടറ്റിൽ

സകമാറ്റം

ന്ത്രരകാരം

ശസ്വന

ില സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ സകവോവകാേം

യ്യാതിരിക്കാം എന്നാൽ സടറ്റിൽ ഭാവിയിൽ മാന്ത്രതം

ആയിരിക്കും സകമാറ്റം ത്ത

യ്യുന്നത്. ഉദാഹരണെിന്

പ , അത്തല്ലങ്കിൽ ഹയർരർശച്ചസ്്
അടിസ്ഥാനെിൽ ഉള്ള വില്ന
ഇെരം ഇടരാടുകളും

ഒരു

കരാറിൻത്തറ്റ
ന്ത്രകമീകരണo.

രക്കു സ്സൈ ആയികണക്കാക്കത്തപ്പടും.
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ബ

ോ

9.

ബിസ്ിത്തനസ്സ്

ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ

അത്തല്ലങ്കിൽ

'ബിസ്ിനസ്സിൻത്തറ്റ

അഭിവൃദ്ധിക്കുശവണ്ടി ന്ത്രരവർെിക്കുശമ്പാൾ ഉള്ള സ്സൈ' എന്നതു

വഴി

നിങ്ങൾ എ്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
ഉ.

ത്ത

യ്യുന്ന

ന്ത്രരവർെി'

ബിസ്ിത്തനസ്സ്

ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ

അത്തല്ലങ്കിൽ

'ബിസ്ിനസ്സിൻത്തറ്റ അഭിവൃദ്ധിക്കു ശവണ്ടി ന്ത്രരവർെിക്കുശമ്പാൾ' ആശണാ
എന്നുള്ളതിനു

ശമാെൽ നിയമം ഒരു നിർവ

നിർശേേിച്ചിട്ടില്ല.

എന്നാൽ

ഒരു സ്സൈ

അഭിവൃദ്ധിക്കു

ശവണ്ടിയാശണാ

എന്ന

ത്ത

നശമാ രരിശോധനശയാ

യ്യുശമ്പാൾ ബിസ്ിനസ്സിൻത്തറ്റ
നിഗമനെിൽ

എെുവാൻ

ഇനിപ്പറയുന്ന ബിസ്ിനസ്സ് രരിശോധന സ്ാധാരണയായി ന്ത്രരശയാഗിക്കാറുണ്ട്
യ്തുവരുന്ന ഒന്നാശണാ?

1. ത്ത

യ്യുന്ന ന്ത്രരവർെനം വയന്ത്രഗതശയാത്തട ത്ത

2. ത്ത

യ്യുന്ന ന്ത്രരവർെനം സ്ഥിരമാശയാ,തുടർച്ചയാശയാ ത്ത

3. ത്ത

യ്യുന്ന ന്ത്രരവർെനം അംഗീകൃത ബിസ്ിത്തനസ്സ്

യ്യുന്ന ഒന്നാശണാ?
തതവങ്ങൾ ന്ത്രരകാരം

രതിവായി നടെത്തപ്പടുന്നതാശണാ?
4.

ത്ത

യ്യുന്ന

ന്ത്രരവർെനം

മുഖയമായും

ന്ത്രരതിഫശലച്ഛശയാത്തടത്തയാ

ലാഭദൃഷ്ടിശയാത്തടത്തയാ ഉള്ള ഒരു നികുതി വിശധയ സ്സൈ ആശണാ?
ഈ രരിശോധന, വല്ലശപ്പാഴുമുള്ള സ്സൈ , ന്ത്രരതിഫശലച്ഛശയാടുകൂടി ഉള്ള
താത്തണങ്കിലും,

രക്കു ശസ്വന നികുതിയുത്തട രരിധിയിൽ വരില്ല എന്നുറപ്പു

വരുെും.
ബ

ോ 10. ഒരു വയക്തി സ്വകാരയ ഉരശയാഗെിനായി ഒരുകാർ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു

വർഷെിനുശേഷം ആ കാർ ഒരു കാർ വയാരാരിക്കു വിൽക്കുന്നു. ഈ
ഇടരാട് ശമാെൽ നിയമ നിബന്ധനകൾ ന്ത്രരകാരം സ്സൈ ആയിരിക്കുശമാ?
കാരണങ്ങൾ വയക്തമാക്കുക.
ഉ. അല്ല. എത്ത്ന്നാൽ ഈ സ്സൈ നടെിയത് ആ വയക്തി ബിസ്ിത്തനസ്സ്
ത്ത

യ്യുശമ്പാത്തഴാ അത്തല്ലങ്കിൽ ബിസ്ിനസ്സ് അഭിവൃദ്ധിക്കു ന്ത്രേമിക്കുശമ്പാത്തഴാ

അല്ല. കൂടാത്തത, ആ കാർ വാങ്ങിയതു ബിസ്ിനസ്് ഇതര ഉരശയാഗെിന്
ആയിരുന്നതിനാൽ ആസ്മയെു് അതിൻത്തറ്റ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
ലഭയമായിരുന്നില്ല.
ബ

ോ11.ഒരു

എയർ-കണ്ടീഷണർ

െീലർ

തൻത്തറ്റ

കയ്യിലുള്ള

വയാരാരെിനുള്ള ശസ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു എയർകണ്ടിഷണർ വയക്തിഗത
ഉരശയാഗെിനായി തൻത്തറ്റ വസ്തിയിശലക്ക്ാമ റ്റുന്നു. ഈ ഇടരാട് ഒരു സ്സൈ
ആകുശമാ?
ഉ. അത്തത. ത്തഷെയൂൾ- I(1) ന്ത്രരകാരം സ്വകാരയ അത്തല്ലങ്കിൽ ശനാൺ-ബിസ്ിനസ്സ്
ആവേയങ്ങൾക്ക് ഉരശയാഗിക്കുന്ന ബിസ്ിനസ്സ് ആസ്ിത കൾ സ്സൈ ആയി
തത്തന്ന കണക്കാക്കത്തപ്പടും.
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ബ

ോ:12. ഒരു ക്ലബ് അത്തല്ലങ്കിൽ അശസ്ാസ്ിശയഷൻ അതിൻത്തറ്റ അംഗങ്ങൾക്ക്

നൽകുന്ന

ശസ്വനം

അത്തല്ലങ്കിൽ

സ്ാധനങ്ങൾ

ഒരു

സ്സൈ

ആയി

കണക്കാക്കുശമാ?
ഉ. കണക്കാക്കും. ഒരു ക്ലബ്, അശസ്ാസ്ിശയഷൻ, ത്തസ്ാസസ്റ്റി മുതലായവ
അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്ൗകരയങ്ങൾ സ്സൈ ആയി കണക്കാക്കത്തപ്പടും.
ഇത്

ശമാെൽ

നിർവ
ബ

ോ

നിയമെിൻത്തറ്റ

ത്തസ്ക്ഷൻ

2

(17)

ൽ

"ബിസ്ിനസ്്"-ൻത്തറ്റ

നെിൽ ഉൾത്തപ്പടുെിയിട്ടുണ്ട്.
13.

'അ്ർ-സ്ംസ്ഥാന'

സ്സൈ(Interstate),

സ്ംസ്ഥാനെിനകത്തെ

സ്സൈ (Intrastate) എന്നിവ ത്തകാണ്ട് എ്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
ഉ. IGST നിയമെിത്തല ത്തസ്ക്ഷൻ 3&3A ന്ത്രരകാരം' അ്ർ-സ്ംസ്ഥാന' സ്സൈ
(Interstate),
നിർവ

'സ്ംസ്ഥാനെിനകത്തെ സ്സൈ'(Intrastate) എന്നിവ ന്ത്രരശതയകം

ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു

ലഭിക്കുന്നസ്ഥലവും

വിതരണക്കാരൻത്തറ്റ
ഒശര

സ്ംസ്ഥാനവും

സ്സൈ

സ്ംസ്ഥാനെിലായാൽ

സ്ംസ്ഥാനെിനകത്തെ

സ്സൈയും,

അത്

രണ്ടും

ത്തവശവത്തറ

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിലായാൽ അത് അ്ർ-സ്ംസ്ഥാന സ്സൈയുമാണ്.
ബ

ോ

14:-

സ്ാധനങ്ങളുത്തട

സ്ാധനങ്ങളുത്തട

ഉരശയാഗാവകാേം

സ്സൈയായാശണാ

സകമാറ്റം

ശസ്വനങ്ങളുത്തട

ത്ത

യ്യുന്നത്

സ്സൈയായാശണാ

കണക്കാക്കുക? എ്ുത്തകാണ്ട്?
ഉ: സ്ാധനങ്ങളുത്തട ഉരശയാഗാവകാേം സകമാറ്റം ത്ത

യ്യുന്നത് സ്ാധനങ്ങളുത്തട

സ്സൈയായി കണക്കാക്കത്തപ്പടും. എത്ത്ന്നാൽ, ഈ സ്സൈയിൽ അതിൻത്തറ്റ
ഉടമസ്ഥാവകാേം സകമാറ്റം ത്ത

യ്യത്തപ്പടുന്നില്ല. ഇങ്ങത്തനയുള്ള ഇടരാടുകൾ

ശമാെൽനിയമെിൻത്തറ്റ ത്തഷെയൂൾ II - ൽ ന്ത്രരശതയകമായി സ്ാധനങ്ങളുത്തട
സ്സൈയായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
15:-വർക്് സ

ശകാൺന്ത്രടാക്,് ട

സ്സൈയായാശണാ

ശകറ്ററിംഗ്

എന്നീ

ശസ്വനങ്ങളുത്തട

ശസ്വനങ്ങൾ

സ്സൈയായാശണാ

രക്കുകളുത്തട
കണക്കാക്കുക?

എ്ുത്തകാണ്ട്?
ഉ : ശമാെൽനിയമെിൻത്തറ്റ ത്തഷെയൂൾ II - ൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്ത്രരകാരം,
വർക്് സ
ശകാൺന്ത്രടാക്് ട , കാറ്ററിംഗ് എന്നീ ശസ്വനങ്ങൾ ശസ്വനങ്ങളുത്തട
സ്സൈ ആയി കണക്കാക്കത്തപ്പടും.
ബ

ോ16:-

ഹയർരർശച്ചസ്്

സ്സൈയായാശണാ

ന്ത്രരകാരം

ത്ത

ശസ്വനങ്ങളുത്തട

യ്യുന്ന

സ്സൈ,

സ്സൈയായാശണാ

രക്കുകളുത്തട
കണക്കാക്കുക?

എ്ുത്തകാണ്ട്?
ഉ:ഹയർരർശച്ചസ്് ന്ത്രരകാരം ത്ത
കണക്കാക്കുക.

യ്യുന്ന സ്സൈ

എത്ത്ന്നാൽ

ഒരു

രക്കുകളുത്തട സ്സൈയായാണ്

ഭാവി

ദിവസ്െിലാത്തണങ്കിലും

ഹയർരർശച്ചസ്ിൽ ഉടമ സ്ഥാവകാേം സകമാറ്റം ത്ത
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യ്യത്തപ്പടുന്നുണ്ട്
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5 . െസൈ-െമെം
ബ

ോ 1 : എ്ാണ് 'സ്സൈ-സ്മയം'?

ഉ:- എശപ്പാളാണ്

രക്കുശസ്വന നികുതി

ുമൊൻ ബാധയത വരുന്നത്

എന്നത് കണക്കാക്കുന്നത് സ്സൈ-സ്മയം അനുസ്രിച്ചാണ്. കൂടാത്തത, അത്
എശപ്പാളാണ് ഒരു സ്സൈ നടെിയത് എന്നും കാണിക്കുന്നു. ശമാെൽ
നിയമം

രക്കുകൾക്കും

ശസ്വനങ്ങൾക്കും

ത്തവശവത്തറ

സ്സൈ-സ്മയം

നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ബ

ോ 2 :- ഒരു

രക്കു സ്സൈയുത്തട

കാരയെിൽ

രക്കുശസ്വന നികുതി

ുമൊൻ ബാധയത ഉണ്ടാകുന്നതു എശപ്പാഴാണ്?
ഉ:-

ശമാെൽ

നിയമം

ത്തസ്ക്ഷൻ

12

-ൽ

സ്സൈ-സ്മയത്തെ

രറ്റി

ത വിക്കുന്നു.
ന്ത്രരസ്ാ
ഇനി രറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആദയം സ്ംഭവിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും

രക്കു

സ്സൈയുത്തട സ്സൈ-സ്മയംi.

രക്കു നീക്കം ആവേയമുള്ളശപ്പാൾ, ആ

രക്കു ഏതു ദിവസ്മാശണാ

സ്ൈയർ നീക്കിയത് ആ ദിവസ്ം ; അത്തല്ലങ്കിൽ;
ii .സ്സൈക്കു

രക്കു നീക്കം ആവേയമില്ലാെശപ്പാൾ, എന്നാണ്

രക്കു

ലഭയമാക്കിയത്, ആ ദിവസ്ം; അത്തല്ലങ്കിൽ;
iii .മുകളിൽ രറഞ്ഞ രണ്ടു സ്ാഹ രയങ്ങളിലത്തല്ലങ്കിൽ , സ്ൈയർ
ആ
സ്സൈയുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട ഇൻശവായ്സ് രുറത്തപ്പടുവിച്ച ദിവസ്ം; അത്തല്ലങ്കിൽ
iv

.

രക്കു

ലഭിച്ചയാൾ

ത ങ്ങളിൽ
രുസ്ക

രക്കു

ഏതു

ദിവസ്ം

ലഭിച്ചതായി

ആശണാ

തൻത്തറ്റ

കണക്കു

ശരഖത്തപ്പടുെിയിരിക്കുന്നത്,

ആ

ദിവസ്ം.
ബ

ോ 3 :- തുടർച്ചയായ

ഉ:- തുടർച്ചയായുള്ള

രക്കു സ്സൈയിൽ എ്ാണ് 'സ്സൈ-സ്മയം'?
രക്കു സ്സൈയിൽ 'സ്സൈ-സ്മയം' താത്തഴപ്പറയുന്നതു

ശരാത്തല ആണ്:
a) ഘട്ടം-ഘട്ടമായ കണക്കു ശരഖകത്തളാ ഘട്ടം-ഘട്ടമായ രണം നൽകത്തലാ
തുടർച്ചയായി
ശരഖകളുത്തടശയാ

ഉള്ളിടെു,
രണം

ഏതു
ദിവസ്മാശണാ
നല്ുക ന്നതിന്ത്തറ്റശയാ
ഓശരാ

കണക്കു
ഘട്ടവും

അവസ്ാനിക്കുന്നത്, ആ ദിവസ്ം.
b) ഘട്ടം-ഘട്ടമായ കണക്കു ശരഖകത്തളാ ഘട്ടം-ഘട്ടമായ രണം നൽകത്തലാ
ഇല്ലാെിടെു ഇൻശവായ്സ് രുറത്തപ്പടുവിച്ച ദിവസ്ം, അത്തല്ലങ്കിൽ, രണം
ലഭിച്ച ദിവസ്ം; അതിൽ ഏതാശണാ ആദയം, ആ ദിവസ്ം.
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ബ

ോ 4 :- അന്ത്രപ്പൂവൽ അടിസ്ഥാനെിൽ(Approval Basis) നൽകിയ

രക്കു

വിതരണെിൽ 'സ്സൈ-സ്മയം' എ്ാണ്?
ഉ:- അന്ത്രപ്പൂവൽ അടിസ്ഥാനെിൽ നൽകുന്ന സ്സൈയിൽ, ഒരു സ്സൈ
നടക്കുശമാ

എന്ന്

അറിയാവുന്ന

കഴിഞ്ഞു ആറു

ദിവസ്ം,

അത്തല്ലങ്കിൽ

സ്സൈ നടന്ന്

മാസ്ം തികയുന്ന ദിവസ്ം, ഇതിൽ ഏതാശണാ ആദയം,

അതായിരിക്കും 'സ്സൈ-സ്മയം'
ബ

ോ 5 :- ശമാെൽ നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 12, സ്ബ് ത്തസ്ക്ഷൻ 2, 3, 5, 6; അത്തല്ലങ്കിൽ

ത്തസ്ക്ഷൻ 13 ന്ത്രരകാരം സ്സൈ-സ്മയം, കണക്കാക്കാൻ സ്ാധിക്കുന്നിത്തല്ലങ്കിൽ
രിത്തന്ന എങ്ങത്തന കണക്കാക്കും?
ഉ:ശ

ത്തസ്ക്ഷൻ

12

ർെിരിക്കുന്നു.

(7),

13

(7)

അത്

സ്മർപ്പിക്കത്തപ്പശടണ്ടശപ്പാൾ,

എന്നിവയിൽ

ന്ത്രരകാരം
ആ

ഒരു

അവേിഷ്ട

സ്മയാസ്മയം

റിശട്ടൺ

കുറിപ്പ്

റിശട്ടണുകൾ

സ്മർപ്പിക്കത്തപ്പശടണ്ട

ദിവസ്ം

ആയിരിക്കും സ്സൈ-സ്മയം. മറ്റുള്ള സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഏതു ദിവസ്മാശണാ
CGST/SGST/IGST അടച്ചത് ,ആ ദിവസ്ം.
ബ

ോ 6 :- ശസ്വന സ്സൈയുത്തട കാരയെിൽ

രക്കുശസ്വന നികുതിയുത്തട

ബാധയത എശപ്പാഴാണുണ്ടാകുന്നത്?
ഉ:-

രക്കിൻത്തറ്റ

കാരയെിൽ

നിന്നും

ത ായി
വയതയസ്മ

ശസ്വനങ്ങളുത്തട

കാരയെിൽ സ്സൈ-സ്മയം നിർണയിക്കത്തപ്പടുന്നത് ശസ്വന സ്സൈയിൽ
ഇൻശവായ്സ് രുറത്തപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിലാശണാ
അശതാ ആ കാലയളവിന് ശേഷം ആശണാ എന്നതിത്തന ആന്ത്രേയിച്ചാണ്.
ബ

ോ 7 :-ഇൻശവായ്സ് നിശ്ചിത സ്മയെിനുള്ളിൽ രുറത്തപ്പടുവിച്ചിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ

എ്ായിരിക്കും സ്സൈ-സ്മയം?
ഉ:- ഇങ്ങത്തനയുള്ള സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ

സ്സൈ-സ്മയം താത്തഴ രറയുന്നതിൽ

ആദയം എ്ാശണാ സ്ംഭവിച്ചത് അതായിരിക്കും
(i )ഏതു ദിവസ്ം ആശണാ ശസ്വനം നൽകുന്നത് അവസ്ാനിപ്പിച്ചത്, ആ
ദിവസ്ം; അത്തല്ലങ്കിൽ
(ii )ഏതു ദിവസ്ം ആശണാ രണം ലഭിച്ചത് ആ ദിവസ്ം
ബ

ോ8:-ഇൻശവായ്സ് നിശ്ചിത സ്മയെിനുള്ളിൽ രുറത്തപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാത്തണ

ങ്കിൽ എ്ായിരിക്കും സ്സൈ-സ്മയം?
ഉ:- ഇങ്ങത്തനയുള്ള സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ

സ്സൈ-സ്മയം താത്തഴ രറയുന്നതിൽ

ഏതാശണാ ആദയം സ്ംഭവിച്ചത് അതായിരിക്കും
(i )ഇൻശവായ്സ് രുറത്തപ്പടുവിച്ച ദിവസ്ം; അത്തല്ലങ്കിൽ
(ii )ഏതു ദിവസ്ം ആശണാ രണം ലഭിച്ചത് ആ ദിവസ്ം.
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ബ

ോ 9 :- എ്ാണ് 'രണം ലഭിച്ച ദിവസ്ം' എന്നതുത്തകാണ്ടു അർത്ഥമാക്കുന്നത്

?
ഉ:- ഏതു ദിവസ്മാശണാ രണം നൽകിയത് വിതരണക്കാരൻത്തറ്റ കണക്കു
ത െിൽ ശരഖത്തപ്പടുെിയത്
രുസ്ക
അത്തല്ലങ്കിൽ ഏതു ദിവസ്മാശണാ
രണം വിതരണക്കാരൻത്തറ്റ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിശക്ഷരിക്കത്തപ്പട്ടത്, ഇതിൽ
ആദയം വരുന്ന ദിവസ്ം.
ബ

ോ

10 :- ഇൻശവായ്സ് രുറത്തപ്പടുവിച്ചിട്ടില്ല , കൂടാത്തത രണം നൽകിയ

ദിവസ്വും ശസ്വനം നൽകിയത് എന്ന് അവസ്ാനിച്ചു എന്നും കണക്കാക്കാൻ
സ്ാധിക്കുന്നില്ല . ഇങ്ങത്തനയുള്ള അവസ്രങ്ങളിൽ എ്ായിരിക്കും സ്സൈസ്മയം ?
ഉ:-അങ്ങത്തനയുള്ളശപ്പാൾ,
ശസ്വനം

ശസ്വനം

ലഭിച്ചതായി

ലഭിച്ചയാൾ

തൻത്തറ്റ

ഏതു

ദിവസ്മാത്തണാ
ത െിൽ
രുസ്ക

കണക്കു

ശരഖത്തപ്പടുെിയിരിക്കുന്നത്, ആ ദിവസ്ം ആയിരിക്കും സ്സൈ-സ്മയം.
ബ

ോ 11 :- ഭാഗികമായി രണം മുൻകൂർ ആയി നൽകുകത്തയാ ഇൻശവായ്സ്

രുറത്തപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്
ആത്തണങ്കിൽ,

ഭാഗികമായി

സ്സൈ-സ്മയം

മുഴുവൻ

നൽകിയ

രണെിശനാ

സ്സൈത്തയയും

ഉൾത്തപ്പടുെി

ആയിരിക്കുശമാ?
ഉ:-

അല്ല.

ഇങ്ങത്തനയുള്ളശപ്പാൾ

ഇൻശവായ്സിൽ

കാണിച്ചിരിക്കുന്നശതാ

,ഭാഗീകമായി നൽകത്തപ്പട്ട രണശൊടു ബന്ധത്തപ്പട്ടശതാ ആയ ശസ്വനത്തെ
മാന്ത്രതശമ സ്സൈ ആയി കണക്കാക്കുകയുള്ളു.
ബ

ോ 12 :- നികുതി റിശവഴ്് സ

ാർജ്ിൽ അടശക്കണ്ടശപ്പാൾ എ്ായിരിക്കും

സ്സൈ-സ്മയം?
ഉ:- സ്സൈ-സ്മയം താത്തഴരറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ആദയം വരുന്ന തിയതി
ആയിരിക്കും
a )ശസ്വനം ലഭിച്ച ദിവസ്ം;
b )എന്നാശണാ രണം നൽകിയത്, ആ ദിവസ്ം;
c) എന്നാശണാ ഇൻശവായ്സ് ലഭിച്ചത്, ആ ദിവസ്ം;
d)

സ്ൈയർ

തൻത്തറ്റ

കണക്കു

ത െിൽ
രുസ്ക

രണം

ത്ത

ലവായതായി

ശരഖത്തപ്പടുെിയ ദിവസ്ം.
ബ

ോ 13 :- തുടർച്ചയായ സ്സൈയുള്ള ശസ്വനങ്ങളിൽ എ്ായിരിക്കും

സ്സൈ-സ്മയം?
ഉ:-

രണo

നൽശകണ്ടതായ

ദിവസ്ം

ഉടമ്പടി

ശരഖകളിൽ

നിന്നും

നിജ്ത്തപ്പടുൊൻ സ്ാധിച്ചാൽ ആ ദിവസ്ം ആയിരിക്കും സ്സൈ-സ്മയം.
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അത് ശരഖകളിൽ നിജ്ത്തപ്പടുൊൻ സ്ാധിക്കുന്നിത്തല്ലങ്കിൽ രണം നൽകിയ
ദിവസ്ം അത്തല്ലങ്കിൽ ഇൻശവായ്സ് രുറത്തപ്പടുവിച്ച ദിവസ്ം അത്തല്ലങ്കിൽ, ശസ്വനം
രൂർെിയാക്കുന്നതുമായി
ശസ്വനങ്ങളുത്തട

ബന്ധത്തപ്പടുെിയുള്ള

കാരയെിൽ,

ശസ്വനെിൻത്തറ്റ

രണം

നൽകൽ

രൂർെീകരണം,

എന്നിവയിൽ ഏറ്റവും ആദയത്തെ ദിവസ്ം
ശ

ാ 14 :- ഇശപ്പാൾ, 1/06/2017 മുതൽ നികുതി നിരക്കിൽ 18% -ൽ നിന്ന് 20% -

ശലക്ക് കൂട്ടി എന്ന് കരുതുക. അങ്ങത്തനത്തയങ്കിൽ, നിരക്ക് മാറ്റെിന് മുൻര്
ഏന്ത്രരിൽ 2017 - ൽ ശസ്വനം നൽകുകയും ഇൻശവായ്സ് രുറത്തപ്പടുവിക്കുകയും
ത്ത

യ്തിട്ട്, നിരക്ക് മാറ്റെിന് ശേഷം ജ്ൂൺ 2017-ൽ ആണ് രണം ലഭിച്ചത്തതങ്കിൽ,

ബാധകമാകുന്ന നികുതി നിരക്ക് എ്ായിരിക്കും.?
ഉ: ശസ്വനം 1/06/2017-ന് മുൻര് നല്ിക യിരിക്കുന്നതിനാൽ രഴയ നിരക്ക് ആയ
18 % ആയിരിക്കും ബാധകമാകുക.
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രകുബെവന്ന്ികുതിെിൽ
മൂലയന്ിർണെം
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6.
ബ

രകു ബെവന് ന്ികുതിെിൽ മൂലയന്ിർണെം

ോ 1 :- നികുതി ബാധക സ്സൈയുത്തട എ്് മൂലയം ആണ്

ശസ്വനനികുതി

ുമെത്തപ്പടുവാൻ എടുശക്കണ്ടത്?

ഉ:- നികുതി ബാധക
മൂലയം

രക്കു

രക്കുകളുത്തടയും ശസ്വനെിൻത്തറ്റയും സ്സൈയുത്തട

എന്നാൽ,

സ്ാധാരണയായി

ഇടരാടുകാർ

അല്ലാതിരിക്കുകയും വില മാന്ത്രതം ആധാരമാകുകയും ത്ത

ബന്ധുക്കൾ

യ്യുന്ന ഇടരാടിൽ,

യഥ്ാർത്ഥെിൽ നൽകിയ അഥ്വാ നൽകാനുള്ള 'ഇടരാട് മൂലയം' (Transaction
value) ആണ്. മാതൃകാനിയമെിൽ ഇടരാട്
നിന്നുള്ള

വിവിധ

മൂലയ'െിൻത്തറ്റ രരിധിയിൽ

ഉൾത്തകാള്ളലുകളും

ഒഴിവാക്കലുകളും

ന്ത്രരതിരാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണെിന്, തിരിച്ചു നൽശകണ്ട നിശക്ഷരം,
സ്സൈയുത്തട സ്മയശൊ മുൻശരാ നൽകുന്ന കിഴിവുകൾ എന്നിവ ഇടരാട്
മൂലയെിൽ ഉൾത്തപ്പടുന്നില്ല.
ബ

ോ 2 :- എ്ാണ്' ‘ഇടരാട് മൂ ലയം ' (Transaction value)?

ഉ:- സ്ൈയറും സ്വീകർൊവും ബന്ധുക്കൾ അല്ലാതിരിക്കുകയും വിലമാന്ത്രതം
ഏകമാനദേം

ആകുകയും

ശസ്വനെിൻത്തറ്റയും

ത്ത

സ്സൈയുത്തട

നൽശകണ്ട രണമാണ് ' ഇടരാട്

യ്യുശമ്പാൾ

യഥ്ാർത്ഥെിൽ

രക്കുകളുത്തടയും
നൽകിയ

അഥ്വാ

മൂലയം '(Transaction value). ഇതിൽ സ്ൈയർ

വഹിശക്കണ്ട ഏത്തതങ്കിലും തുക സ്വീകർൊവ്

വഹിക്കുകയാത്തണങ്കിൽ

അതും ഉൾത്തപ്പടും.
ബ

ോ 3 :-

CGST, SGST, IGST

എന്നീ നിയമങ്ങളിൽ ന്ത്രരശതയകം ന്ത്രരശതയകം

മൂലയനിർണയ നിയമങ്ങൾ ഉശണ്ടാ?
ഉ: ഇല്ല. ത്തസ്ക്ഷൻ 15 എല്ലാ നികുതികൾക്കും ത്തരാതുവായതാണ്, കൂടാത്തത
രക്കുകളുത്തടയും

ശസ്വനങ്ങളുത്തടയും

മൂലയനിർണയെിന്

ത്തരാതുവായതാണ്.
ബ

ോ

4

:-

സ്സൈയുത്തട

മൂലയം

നിർണയിക്കുവാൻ

ഉടമ്പടി

വില

മതിയായതശല്ല?
ഉ:

ഉടമ്പടി

വില

കൂടുതൽ

രരാമർേിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൃതയമായി

. ഈ വിലയാണ്
ിലശപ്പാൾ

ന്ത്രടാൻസ്ാക്ഷൻവാലയൂവായി

നികുതി കണക്കാക്കുന്നതിൻത്തറ്റ

അടിസ്ഥാനം.

രത്തക്ഷ

ഇടരാടുകാർ

ശരാത്തലയുള്ള

ില കാരയങ്ങൾ ത്തകാശണ്ടാ

സ്സൈയായി

കണക്കാക്കത്തപ്പശടണ്ടതാത്തണങ്കിശലാ

തമ്മിലുള്ള

ില ഇടരാടുകൾ നിയമംമൂലം
മൂലയനിർണയെിൽ

അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അരാകതകൾ രരിഹരിശക്കണ്ടതായിവരും.
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ബന്ധം

ബ

ോ

5

:-

എല്ലാ

ശകസ്ുകളിലും

മൂലയനിർണയനിയമം

രരിഗണിശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉ:-

ഇല്ല.

ത്തസ്ക്ഷൻ

15(4)

മൂലയനിർണയനിയമം
ന്ത്രരതിഫലം

-ൻത്തറ്റ

രരിധിയിൽ

വരുന്ന

രരിഗണിശക്കണ്ടതായി

രണമല്ലാത്തതയും,

ഇടരാടുകാർ

ശകസ്ുകളിലാണ്

വരുന്നത്.

ബന്ധുക്കൾ

അതായത്

ആയിരിക്കയും

ത്ത

യ്യുന്ന സ്ാഹ രയങ്ങളാണിവ.

ബ

ോ 6 :- ഇടരാടിൻത്തറ്റ വിലത്തയ ബാധിക്കുന്ന ിലകാരയങ്ങൾത്തസ്ക്ഷൻ 15(4)

ൽ ഉൾത്തപ്പട്ടിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ എ്്ത്ത

യ്യണം?

ഉ: ത്തസ്ക്ഷൻ 15(2) ൽ വരുൊവുന്ന മാറ്റങ്ങളുത്തട ഒരു രട്ടിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്,
അതു ന്ത്രരകാരം ത്ത
ബ

ോ 7 :-

യ്യുക.

ത്തസ്ക്ഷൻ 15(1) ന്ത്രരകാരം ന്ത്രരഖയാരിക്കുന്ന ഇടരാടുമൂലയത്തെ

അംഗീകരിക്കാശമാ?
ഉ:-

അംഗീകരിക്കാം.

നടെിയിട്ടുശണ്ടാ
സ്ൈയറും

ത്തസ്ക്ഷൻ

എന്ന്

15(2)

രരിശോധിച്ചശേഷം

സ്വീകർൊവും

വിതരണെിൻത്തറ്റ

വിലത്തയ

അംഗീകരിക്കും (കരട്

ന്ത്രരകാരമുള്ള

ഉൾത്തപ്പടുെലുകൾ

അത്

അംഗീകരിക്കാം

ബന്ധുക്കളാത്തണങ്കിലും
ബാധിച്ചിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ

രക്ക്

ആ

ബന്ധം

ഇടരാടുമൂലയത്തെ

ശസ്വന നികുതിമൂലയ നിർണയ റൂൾ 3(4)

ന്ത്രരകാരം)
ബ

ോ 8 :- സ്സൈയുത്തട ശേഷം നൽകുന്ന കിഴിവുകശളാ ന്ത്രരശ

(Incentives) ഇടരാട് മൂലയെിൽ ശ
ഉ:-

ഉണ്ട്.

സ്സൈയുത്തട

ർശക്കണ്ടതായിട്ടുശണ്ടാ?

ശേഷം

സ്ഥാരിക്കത്തപ്പടുകയാത്തണങ്കിൽ

ഉള്ള

അത്

സ്സൈയുത്തട മുൻത്തരാ അറിയുകയും
ഇൻശവായ്സ്ുമായി ബന്ധിക്കുകയും ത്ത
ബ

ോ

9

അത്

കിഴിവുകൾ

കരാർന്ത്രരകാരം

സ്സൈയുത്തട

വിലയിൽ ശ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന

ആകുകയും

അത് കൃതയമായി ന്ത്രരസ്ക്തമായ
യ്തിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ.

അത്

ർശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
സ്വാഭാവികമായ

ഇൻശവായ്സിൽ

കൃതയമായി

പ
വില്ന

ോ 10 :- എശപ്പാഴാ ണ് മൂലയനിർണയനിയമം ബാധകമാകുക?

ഉ:- മൂലയനിർണയനിയമം ബാധകമാകുന്നത് :
i )ന്ത്രരതിഫലം രണമായി മാന്ത്രതമത്തല്ലങ്കിൽ;
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രീതിന്ത്രരകാരം

ശരഖത്തപ്പടുെിയിട്ടുo

ഉത്തണ്ടങ്കിൽ ആവേയമില്ല.
ബ

സ്മയത്തൊ

:- സ്സൈയുത്തട മുൻശരാ സ്സൈയുത്തട സ്മയത്തൊ നൽകുന്ന

കിഴിവുകൾ ഇടരാട്
ഉ:

ാദനങ്ങശളാ

ii )ഇടരാടുകാർ ബന്ധുക്കൾ ആകുശമ്പാൾ ,അത്തല്ലങ്കിൽ സ്സൈ നടെുന്നത്
ഒരു നിർദിഷ്ട വിഭാഗം സ്ൈയർ ആകുശമ്പാൾ; കൂടാത്തത
iii )ന്ത്രരഖയാരിച്ച ഇടരാട് മൂ ലയം വിേവസ്നീയമല്ല എന്ന്ശബാധയത്തപ്പടുശമ്പാൾ.
ബ

ോ 11 :- ന്ത്രരഖയാരിച്ച ഇടരാടുമൂലയത്തെ സ്ംേയിക്കാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ

ഏവ?
ഉ:- ഇതിന്ത്തറ കാരണങ്ങൾ കരട്

രക്ക്

ശസ്വന മൂലയനിയമo റൂൾ 7(b) -ൽ

ന്ത്രരതിരാദിച്ചിരിക്കുന്നു.അവ:
(i)

താരതമയം

ത്ത

യ്യാവുന്ന

മറ്റു

സ്സൈകൾ

ഇതിലും

വളത്തര

കൂടിയ

മൂലയെിലുള്ളതാണ്;
(ii) വിരണി വിലശയക്കാൾ ഉയർന്നശതാതാഴ്ന്നശതാ ആയ വിതരണങ്ങൾ;
കൂടാത്തത
(iii ) സ്ാധനങ്ങളുത്തട വിവരങ്ങൾ, എണം, ഗുണം ഉണ്ടാക്കിയ വർഷം മുതലായ
കാരയങ്ങൾ ത്തതറ്റായി ന്ത്രരഖയാരിക്കുശമ്പാൾ.
ഈ രട്ടിക ഒരുസ്ൂ
ബ

ോ 12 :- കരട്

രക്ക്

ന മാന്ത്രതംആണ്. രൂർണമായിട്ടുള്ളതല്ല.
ശസ്വന നികുതി മൂലയനിർണയനിയമം ന്ത്രരകാരം

മൂലയം കണക്കാക്കാൻ ഉരശയാഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ എത്ത്ാത്തക്ക ആണ്?
ഉ:- കരട്

രക്ക്

ശസ്വന നികുതി മൂലയനിർണയനിയമെിൽ ഇടരാട്

വില നിർണയിക്കാൻ 3 മാർഗങ്ങൾ നിർശദേിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത്, താരതമയം
ത്ത യ്തു
നിർണയിക്കുന്ന
സ്ന്ത്രമ്പദായം(comparative
method),
കണക്കുകൂട്ടി
കണ്ടുരിടിക്കുന്ന സ്ന്ത്രമ്പദായം(computation method) കൂടാത്തത, അവശേഷിക്കുന്ന
സ്ന്ത്രമ്പദായം (residual method), ഇവ ഇശതന്ത്രകമെിൽരി്ുടരണം. കൂടാത്തത,
ശകവല ഏജ്ൻറ് (Pure agent), മണി ശ ശഞ്ചഴ്് സ എന്നിവർക്കു ഒരു ന്ത്രരശതയക മൂലയ
നിർണയസ്ന്ത്രമ്പദായം
ഇൻഷുറർ,

ന്ത്രരതിരാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
അത്
പ ംവിതരണ
എയർന്ത്രടാവൽഎജ്ന്റ,്
ശലാട്ടറിവില്ന

എന്നിവർക്ക്

ശവണ്ടി ഒരു ന്ത്രരശതയകനിയമം രിന്നീട്

ബ

ഇതിൽ

കൂടാത്തത,
ഏജ്ന്റ്

രു റത്തപ്പടുവിക്കും.

ോ 13 :- ഏത്തതാത്തക്കയാണ് ഇടരാട് വിലയിൽ കൂശട്ടണ്ടതായി ത്തസ്ക്ഷൻ 15(2)

ന്ത്രരകാരം ന്ത്രരതിരാദിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകൾ ?
ഉ:-

ത്തസ്ക്ഷൻ

15(2)

ന്ത്രരകാരം

ഇടരാട്

വിലയിൽ

കൂശട്ടണ്ടതായി

ന്ത്രരതിരാദിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകൾ താത്തഴപ്പറയുന്നവ ആണ്:
a )സ്ൈയർ നൽകുവാൻ ബാധയസ്ഥനായിട്ടുള്ളതും രത്തക്ഷ സ്വീകർൊവ് ന
ൽകിയതുമായ തുക;
b)സ്വീകർൊവ്സ്ൗജ്നയമാശയാ

വിലയിളശവാത്തടശയാ

സ്ാധനങ്ങളുത്തടശയാ ശസ്വനങ്ങളുത്തടശയാ മൂലയം;
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നൽകുന്ന

c)

സ്വീകർൊവ്

വിതരണെിൻത്തറ്റ

ഉരാധിന്ത്രരകാരം

അടശക്കണ്ടതായ

ശറായൽറ്റി, സലസ്ൻസ്് ഫീസ്് എന്നിവ;
d) മശറ്റത്തതങ്കിലും നിയമന്ത്രരകാരം

ുമെുന്ന നികുതികൾ (SGST/CGST അഥ്വാ

IGST അല്ലാെവ);
e) സ്സൈയുത്തട മുൻര് സ്ൈയർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള
ാർജ്്
ത്ത
യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ അവ;
f )സ്ൈയർക്ക്

ിലവുകൾ ന്ത്രരശതയകമായി

സ്സൈയിലൂത്തട ലഭിച്ച സ്ബ്ിസ െി തുക;

g )സ്ൈയർ ന്ത്രരശതയകമായി തിരിച്ചടക്കാൻ ആവേയത്തപ്പടുന്ന തുകകൾ;
h )സ്സൈയുത്തട മുൻര് അറിഞ്ഞിരിക്കാത്തത സ്സൈയുത്തട "ശേഷം" നൽകുന്ന
കിഴിവുകൾ; (സ്ാധാരണയായുള്ള ബിസ്ിനസ്് േീല ന്ത്രരകാരം നൽകുന്നതും
ഇൻശവായ്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുമായവ ഇതിൽ ശ ർശക്കണ്ടതില്ല).
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ന്ികുതിെരകൽ
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7. ന്ികുതിെരകൽ
ബ

ോ 1 : GST യുത്തട കാലെ് എത്ത്ാത്തക്ക രണത്തമാടുക്കലുകളാണ് ത്ത ശയ്യണ്ടത്

?
ഉ:

സ്ംസ്ഥാനെിനുള്ളിത്തല

ഇടരാടുകളായ

ഓശരാ

സ്സൈയ്ക്കും, ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ GST (ശകന്ത്രന്ദ ഗവത്തെന്റ്

രക്കു-ശസ്വന

അക്കൗണ്ടിൽ ശരാകുന്ന

CGST) യും, ശസ്റ്ററ്റ് GST (ബന്ധത്തപ്പട്ട സ്ംസ്ഥാന ഗവത്തെന്റിൻത്തറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ
ശരാകുന്ന

SGST)യും

അടയ്ക്കണം.

സ്ംസ്ഥാനാ്ര

രക്കു

ശസ്വന

സ്ര്സളകൾക്കു ഓശരാന്നിനും അടയ്കണ്ടത് ഇൻറ്റശന്ത്രഗറ്റെ് GST (IGST) ആണ്.
IGST-യ്ക്ക് CGST യുത്തടയും SGST യുത്തടയും ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കൂടാത്തത
ില
വിഭാഗങ്ങളിൽ ത്തരട്ട രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത യ്ത നികുതിദായകർ ശസ്ാഴ്ിസ ൽ രിടിയ്കുന്ന
നികുതിയും (TDS), ശസ്ാഴ്ിസ ൽ രിരിയ്കുന്ന നികുതിയും (TCS)
ഗവൺത്തമൻറ്
അക്കൗണ്ടിൽ

അടയ്ശക്കണ്ടതുണ്ട്.

സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ

രലിേ,

രിഴ,

ഇതും
ഫീസ്്,

കൂടാത്തത

ബാധകമായ

മറ്റിനങ്ങൾ

എന്നിവയും

അടയ്ശക്കണ്ടതാണ്.
ബ

ോ2:

ഉ:
GST
ത്ത

രക്കു ശസ്വന നികുതിയടയ്ക്കാൻ ആർക്കാണ് ബാധയത ഉള്ളത്?
രക്കുകശളാ ശസ്വനങ്ങശളാ സ്സൈ ത്ത

അടയ്ക്കാൻ

ബാധയതയുള്ളത്.

യ്യത്തപ്പട്ടവ എന്നിങ്ങത്തന

യ്യുന്നയാൾക്കാണ് ത്തരാതുത്തവ

എന്നാൽ

ഇറക്കുമതി, ശനാട്ടിസഫ
ിലവിഭാഗങ്ങൾ റിശവഴ്് സ ാർജ്് രീതിയിൽ രക്ക്

ശസ്വന സ്വീകർൊവാണ് നികുതിയടയ്ശക്കണ്ടത്.
നികുതിയടയ്ക്കാനുള്ള
ത ായിരിക്കും.
നിക്ഷിപ്മ
ഗവൺത്തമൻറ്

ബാധയത

ഒരു

ഇ-ശകാശമഴ്് സ

മൂന്നാം

ഓപ്പത്തററ്റർ

െിപ്പാർട്ത്തമൻറ്

ില സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ
TCS

TDS

കക്ഷിയിൽ
അടയ്ക്കാനും
അടയ്ക്കാനും

ഉെരവാദിെമുള്ളവരാണ്.
ബ
ഉ:

ോ 3 : നികുതിബാധയതയുള്ളയാൾ എശപ്പാഴാണ് നികുതി അടയ്ശക്കണ്ടത് ?
വകുപ്പ് 12-ൽ രറയുന്നന്ത്രരകാരം

വകുപ്പ്

ന്ത്രരകാരം

സ്സൈ

ശസ്വനങ്ങൾ

യ്യുന്ന സ്മയെും,

സ്മയെുമാണ്
നികുതിയടശക്കണ്ടത്. ത്തരാതുത്തവ രറഞ്ഞാൽ രണം ലഭിക്കുക, ഇൻശവായ്സ്
നൽകുക,

13

രക്ക് സ്സൈ ത്ത

രൂർെിയാവുക

ത്തകാടുക്കുന്ന

ഇവയിൽ

ഏതാശണാ

ആദയം

സ്ംഭവിക്കുന്നത്, അശപ്പാഴാണ് നികുതിയടയ്ശക്കണ്ടത്. വിവിധ സ്ന്ദർഭങ്ങളും
പ ഞ്ഞ വകുപ്പുകളിൽ ന്ത്രരതിരാദിക്കുന്നു.
നികുതി ശരായിൻറ്റുകളും ശമല്റ
ബ

ോ.4:

രക്കു

ശസ്വന

നികുതി

അടയ്ക്കുന്ന

ന്ത്രരന്ത്രകിയയുത്തട

ന്ത്രരധാന

സ്വിശേഷതകൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ് ?
ഉ:

GST യുത്തട

കാലെ് വിഭാവന ത്ത

യ്തിരിക്കുന്ന നികുതി അടയ്ക്കൽ

ന്ത്രരന്ത്രകിയയുത്തട ന്ത്രരധാന സ്വിശേഷതകൾ താത്തഴ രറയുന്നവയാണ്.
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GSTN

ശകാമൺ

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് ത്ത

ശരാർട്ടലിൽ

നികുതിദായകത്തന
എവിത്തടയും

ഓൺസലൻ

ആയി

ശഫാർമാറ്റിലുള്ള

രുറത്തപ്പടുവിക്കുന്ന

ല്ലാൻ എല്ലാെരം രണമടയ്ക്കലിനും ഉരശയാഗിക്കുന്നു.

മാനുവൽ ആയി തയാർ ആക്കിയ ത്ത

സ്മയെും

നിന്നും

ല്ലാൻ ഉരശയാഗിക്കുന്നില്ല

സ്ഹായിക്കാനായി,
എല്ലാെരം

ന
ന്ത്രരശ്ങ്ങ
ളില്ലാെ,

രണമടക്കലിനും

രണമടക്കാനുള്ള
യുക്തിസ്ഹമായ

സ്ൗകരയം.

സ്ൗകരയം,

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്

വിവരങ്ങൾ,

ഗവൺത്തമൻറ്

അക്കൗണ്ടിശലക്ക് ത്തരട്ടന്നുള്ള രണമടക്കൽ, ശരപ്പർ രഹിത
ശവഗെിലുള്ള

അക്കൗണ്ടിങ്ങും

സ്വീകരിക്കലിനും

റിശപ്പാർട്ടിങ്ങും,

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്

ഏതു

ആയ

,ബാങ്കുകൾക്ക് ലളിതമായ നടരടിന്ത്രകമങ്ങൾ,

ഇടരാടുകൾ,

,

എല്ലാ

രണം

ത്തരാരുെത്തപ്പടുെൽ

െിജ്ിറ്റൽ

ത്ത

ല്ലാനുകളുത്തട

സ്ംരക്ഷിക്കലും സ്ൂക്ഷിക്കലും.
ശ

ാ 5 : എങ്ങത്തനയാണ് രണം അടയ്ക്കുന്നത്?

ഉ:

താത്തഴപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ രണം അടയ്ക്കാം

1)
ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് ആയി
ശകാമൺ ശരാർട്ടലിലുള്ള ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
ജ
ത്തലഡ്റിൽ
ത്തെബിറ്റ് ത്ത യ്ത് നികുതി അടയ്ക്കാം. രലിേ, രിഴ, ഫീസ്്, എന്നിവ
ജ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ത്തലഡ്റിൽ
ത്തെബിറ്റ് ത്ത യ്ത് അടയ്ക്കാനാവില്ല.
ഇൻരുട്ടിൻശമൽ അടയ്ക്കുന്ന നികുതികൾക്ക് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കാനും
(ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്) അത് ഔട്ട്രുട്ട് ടാക്് സ അടയ്ക്കാൻ ഉരശയാഗിക്കാനും
നികുതിദായകന് അവകാേമുണ്ട്. CGST-യുത്തട ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
അടയ്ക്കാശനാ മറിശച്ചാ ഉരശയാഗിക്കാൻ

SGST

രാടുള്ളതല്ല. IGST യുത്തട ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ന്ത്രകമെിൽ IGST, CGST, SGST, എന്നിവ അട യ്ക്കാൻ ഉരശയാഗിക്കാം.
ജ
2) ശകാമൺ ശരാർട്ടലിൽ സ്ൂക്ഷിക്കുന്ന കയാഷ് ത്തലഡ്റിൽ
ത്തെബിറ്റ്
ത്ത

യ്ത് കയാഷിൽ നികുതി അടയ്ക്കാം. ഇ-ശരയ്ത്തമന്റ് (ഇന്റർത്തനറ്റ് ബാങ്കിങ്,

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

കാർെ്,

ത്തെബിറ്റ്

കാർെ്);

RTGS

(റിയൽ

സട്ടം

ശന്ത്രഗാസ്്

ഫ
ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ് ം നാഷണൽ ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് ഫണ്ട് ന്ത്രടാൻസ്ർ
(NEFT) ) ; GST
സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ബാങ്കുകളുത്തട കൗണ്ടറിൽ
രണമടയ്ക്കൽ
ജ
മുതലായ രീതിയിൽ കയാഷ് ത്തലഡ്റിൽ
രണം
നിശക്ഷരിക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ 6 : സ്ൈയർ എശപ്പാഴാണ് നികുതി അടയ്ശക്കണ്ടത് ?

ഉ:

സ്ാധാരണ

നികുതിദായകൻ

എല്ലാ

മാസ്ത്തെയും

നികുതി

അടുെമാസ്ം ഇരുരതാം തിയതിശയാടുകൂടി അടയ്ശക്കണ്ടതാണ്. രണമായി
ജ
അടയ്ക്കുന്നത് ആദയം കയാഷ് ത്തലഡ്റിൽ
നിശക്ഷരിശക്കണ്ടതാണ്.
മാസ്

റിശട്ടണുകളിൽ

ബന്ധത്തപ്പട്ട

എൻന്ത്രടി കാണിച്ചു
ജ
രണമടശക്കണ്ടതാണ്. മുമ്പ് രറഞ്ഞതുശരാത്തല ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ത്തലഡ്റിൽ
ത്തെബിറ്റ്
ത്ത യ്തും നികുതി അടയ്ക്കാം. മാർച്ച് മാസ്െിനുശവണ്ടി ഉള്ള
നികുതി
അടയ്ക്കൽ ഏന്ത്രരിൽ 20-ഓട് കൂടി ത്ത

ത്തെബിറ്റ്

ശയ്യണ്ടതാണ്.

ശകാശമ്പാസ്ിഷൻ

രീതിയിൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്നവർ കവാർട്ടർലി ആയി
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നികുതി

അടയ്ക്കണം. 0000 Hrs മുതൽ 2000 hrs വത്തരയാണ് നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള
സ്മയം.
ബ

ോ 7 : നികുതിയടയ്ക്കാനുള്ള സ്മയം നീട്ടാശനാ മാസ്തവണകൾ ആയി
അടയ്ക്കാശനാ സ്ാധയമാശണാ?

ഉ:

ഇല്ല. സ്വയം നിർണയിക്കുന്ന നികുതി ബാധയതത്തയ സ്ംബന്ധിച്ച് ഇത്

സ്ാധയമല്ല. മറ്റു കാരയങ്ങളിൽ അധികാരത്തപ്പട്ട ഉശദയാഗസ്ഥന് സ്മയം നീട്ടി
ത്തകാടുക്കാനും തവണകൾ ആയി അടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാനും കഴിയും
(MGLS-55)
ബ

ോ 8 : നികുതി ബാധയതയുള്ള ആൾ നികുതി അടയ്ക്കാത്തത റിശട്ടൺ
ഫയൽ ത്ത യ്താൽ എ്് സ്ംഭവിക്കും?
ഉ:

അങ്ങത്തനയുള്ള

വകുപ്പ്

റിശട്ടൺ

സ്ാധുതയുള്ളതായി

കണക്കാക്കുകയില്ല.

27(3) ന്ത്രരകാരം റിശട്ടൺ അനുസ്രിച്ചുള്ള മുഴുവൻ നികുതിയും

അടയ്ക്കാത്തത

ഫയൽ

ത്ത

യ്യുന്ന

റിശട്ടണുകൾക്കു

സ്ാധുതയില്ല.

സ്ാധുതയുള്ള റിശട്ടൺ മാന്ത്രതശമ സ്സൈയുത്തട സ്വീകർൊവിനു ഇൻരുട്ട്
ടാക്ിസ ന്
ഉരശയാഗിക്കാൻ രാടുള്ളു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ രറഞ്ഞാൽ
സ്ൈയർ

സ്വയം

റിശട്ടൺ ഫയൽ
ത്ത

യ്യുകയും

ഇൻരുട്ട്

നിർണയിച്ച

ത്ത
ത്ത

മുഴുവൻ

നികുതിയും

അടയ്ക്കുകയും

യ്യുകയും സ്വീകർൊവ് അയാളുത്തട റിശട്ടൺ ഫയൽ
യ്താശല
രക്കു ശസ്വനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിന്

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ഉറപ്പാകുകയുള്ളു.

വകുപ്പ്

നികുതിവിശധയനായ ഒരു വയക്തി, സ്ാധുതയുള്ള
ത്ത യ്തിത്തല്ലങ്കിൽ, ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഉരശയാഗിക്കാൻ അയാൾ

28

ന്ത്രരകാരം

റിശട്ടൺ

ഫയൽ

സ്വയം

നിർണയിച്ച

നികുതി അടയ്ക്കുന്നതുവത്തരയും അനുവദിക്കുകയില്ല.
ബ

ോ

9:

ഏതു

തിയതി

കണക്കാക്കുന്നത് - ത്ത
ശരയ്ത്തമന്റിൻത്തറ്റ

ആണ്

നികുതി

ക്ക് ത്തന്ത്രരസ്ൻറ് ത്ത

െിശപ്പാസ്ിറ്റ്

ത്ത

യ്തതായി

യ്യുന്ന തിയതിശയാ അത്തല്ലങ്കിൽ

തിയതിശയാ അത്തല്ലങ്കിൽ ഗവൺത്തമൻറ് അക്കൗണ്ടിൽ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വരുന്ന തീയതിശയാ?
ഉ:
ബ

ഗവൺത്തമൻറ് അക്കൗണ്ടിൽ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വരുന്ന തീയതി.
ജ എന്നാൽ എ്് ?
ോ 10 : ഇ ത്തലഡ്ർ

യ്ത ഓശരാ നികുതിദായകൻത്തറ്റയും നികുതി രണെിൻത്തറ്റ
ജ
യും ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ്റയും ശസ്റ്റയ്റ്റ്ത്തമന്റുകളാണ് ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് ത്തലഡ്ർ
ജ
അത്തല്ലങ്കിൽ ഇ ത്തലഡ്ർ.
ഇത് കൂടാത്തത ഓശരാ നികുതിദായകനും ഒരു
ഉ:

രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്

നികുതി

ബാധയത

ജ
ത്തലഡ്റും

ഉണ്ട്.

ഒരിക്കൽ ഒരു
നികുതിദായകൻ ശകാമൺ ശരാർട്ടലിൽ (GSTN ) രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത യ്താൽ, രണ്ടു ഇ
ജ
ത്തലഡ്റുകളും
(കയാഷിന്ശറയും ഇൻരുട്ട്
ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ്റയും ) ഒരു
ജ
ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് നികുതി ബാധയത ത്തലഡ്റും
അയാളുത്തട
ൊഷ്ശബാർെിൽ ഓശട്ടാമാറ്റിക് ആയി എല്ലാ സ്മയവും ത്തതളിഞ്ഞ് വരും.
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ബ

ോ 11 : നികുതി ബാധയത ത്തലഡ് ജ ർ എ്ാണ് ?

ഉ:

ഒരു നികുതിദായകൻത്തറ്റ ഓശരാ മാസ്ശെയും ഉള്ള ത്തമാെം നികുതി
ജ
കാണിക്കുന്നത് (ത്തനറ്റിങ്ങിനു ശേഷം) നികുതി ബാധയത ത്തലഡ്റിലാണ്
.
ബ

ജ എ്ാണ് ?
ോ 12 : കയാഷ് ത്തലഡ്ർ

ഉ:

നികുതിദായകൻ

ശന്ത്രസ്ാതസ്സിൽ

ത്ത

രിടിച്ചതും

ന്ത്രരതിഫലിപ്പിക്കുന്ന

യ്യുന്ന

രണമായുള്ള

രിരിച്ചതും

അക്കൗണ്ടാണ്

എല്ലാ

ത്തെശപ്പാസ്ിറ്റും

ആയ

കയാഷ്

നികുതി
(TDS/TCS)
ജ
ത്തലഡ്ർ.
റിയൽ
സടം

അടിസ്ഥാനെിൽ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ലഭയമാണ്. GST ന്ത്രരകാരം ഉള്ള ഏത്
രണമടക്കലിനും ഇത് ഉരശയാഗിക്കാം.
ബ

ജ എന്നാൽ എ്ാണ് ?
ോ .13 ITC ലഡ്ർ

ഓശരാ മാസ്ശെയും റിശട്ടണിൽ സ്വയം നിർണയിച്ച ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ
ജ
ജ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ITC ലഡ്റിൽ
ന്ത്രരതിഫലിയ്ക്കുന്നു. ഈ ലഡ്റിത്തല
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
ഉ.

നികുതിയടയ്ക്കാൻ മാന്ത്രതശമ ഉരശയാഗിക്കാവൂ. രലിേ, രിഴ, ഫീസ്് എന്നിവ
അടക്കാൻ ഉരശയാഗിക്കാൻ രാടില്ല .
ബ

ോ .14 GSTN -ഉം അധികാരത്തപ്പടുെിയ ബാങ്കുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

എ്ാണ് ?
ഉ.

GSTN ത്തനറ്റ്വർക്കും ബാങ്കിൻത്തറ്റ ശകാർ ബാങ്കിങ് ത്തസ്ാലയൂഷനും തമ്മിൽ

അശങ്ങാട്ടും

ഇശങ്ങാട്ടും ഉള്ള തരക്മയ ബന്ധത്തരടൽ ഉണ്ട്.
ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്് സ
സ്്ന്ത്രടിംഗ്
വഴി
CPIN
സ്വയം
ബാങ്കുമായി

ഒരു
രണം

സ്വീകരിക്കുന്നതിനും രരിശോധിക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ടിരി ക്കുന്നു
.ബാങ്ക് ത്ത

ല്ലാൻ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (CIN) ശകാമൺ ശരാർട്ടലിൽ സ്വയം

അയച്ച് രണമടച്ച കാരയം ഉറപ്പാക്കുന്നു .ബാങ്ക് കാഷയറുത്തടശയാ ത്തടല്ലറുത്തടശയാ
നികുതിദായകൻത്തറ്റശയാ ഇടത്തരടൽ ഇക്കാരയെിൽ ആവേയമില്ല .
ബ

ോ

.15 ഒരു നികുതിദായകന് രല ന്ത്രരാവേയമായി
ത്ത

ഉ.

ത്ത

ല്ലാൻ ജ്നശററ്റ്

യ്യാശമാ ?

ഒരു നികുതിദായകന് ഭാഗികമായി ത്ത

ല്ലാൻ രൂരിപ്പിക്കുകയും രിന്നീട്

രൂർെിയാക്കാനായി തൽക്കാലശെക്ക് ശസ്വ് ത്ത യ്യുകയും ത്ത യ്യാം. ശസ്വ്
ത്ത യ്ത ത്ത ല്ലാൻ രൂർെിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പായി എെിറ്റു ത്ത യ്യാവുന്നതാണ്
ത്ത ല്ലാൻ രൂർെിയാക്കിയ ശേഷം ജ്നശററ്റ് ത്ത യ്ത് നികുതിയടയ്ക്കാൻ
ഉരശയാഗിക്കാം.

രണമടച്ചയാളിന് അയാളുത്തട ശരഖയായി അച്ചടിച്ച രതിപ്പ്

എടുക്കാം .
ബ
ഉ.

ോ .16 ഓൺസലനിൽ ത്തജ്നശററ്റ് ത്ത
രാടില്ല .

ശലാഗിൻ ത്ത

ത്ത

യ്ത ത്ത

ല്ലാൻ ത്തജ്നശററ്റ് ത്ത

ലാൻ തിരുൊശമാ ?
യ്യുന്നതിനായി GSTN ശരാർട്ടലിൽ

യ്ത ശേഷം, രണമടക്കലിൻത്തറ്റ വിവരങ്ങൾ നികുതിദായകശനാ,

അധികാരത്തപ്പടുെിയ ആശളാ അതിൽ ശ
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ർക്കണം. ഇടക്കുത്തവച്ചു രിന്നീട്

രൂർെീകരിക്കാനായി

ത്ത

രൂർെിയാക്കുകയും

ലാൻ

CPIN

ശസ്വ്

ത്തജ്നശററ്റ്

ത്ത

യ്യാം.

എന്നാൽ

ത്ത

യ്യുകയും

ത്ത

ഒരിക്കൽ

യ്ത

ശേഷം

നികുതിദായകന് വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരുൊൻ സ്ാധയമല്ല .
ബ
ഉ.

ോ 17 . ത്ത

ല്ലാന് എത്ത്ങ്കിലും സ്ാധുതാകാലം ഉശണ്ടാ ?

ഉണ്ട്.

ഒരു

ത്ത

ലാൻ

അതു

ജ്നശററ്റ്

ത്ത

യ്ത്

15

ദിവസ്ശെക്ക്

സ്ാധുവായിരിക്കും. അതിനുശേഷം അത് സ്ിസ്റ്റെിൽ നിന്നും
ത്ത

നീക്കം

യ്യും .നികുതിദായകന് വീണ്ടും അയാളുത്തട സ്ൗകരയന്ത്രരകാരം ത്ത

ജ്നശററ്റ് ത്ത

ലാൻ

യ്യാവുന്നതാണ്.

ബ

ോ .18 CPIN എന്നാൽ എ്ാണ് ?

ഉ

ശകാമൺ

ത്ത

ലാൻ

ത്ത

ലാൻ തിരിച്ചറിയാനായി ത്തകാടുക്കുന്ന 14 അക്കമുള്ള ഒരു ന്ത്രരശതയക നമ്പർ

ശരാർട്ടൽ

ഐെന്റിഫിശക്കഷൻ

ത്തജ്നശററ്റ് ത്ത

യ്യുന്ന സ്മയെ്

നമ്പർ

എന്നതാണ്

CPIN.

നൽകുന്ന നമ്പർ ആണ് അത്

ആണത് .മുമ്പ് രറഞ്ഞതുശരാത്തല 15 ദിവസ്ശെക്ക് അത് സ്ാധുതയുള്ളതായി
നിൽക്കുന്നു .
ബ

ോ .19 CIN എന്നാൽ എ്് അതിൻത്തറ്റ സ്ാംഗതയം എ്ാണ് ?

ഉ

.CIN

എന്നത്

ത്ത

ലാൻ

ഐെന്റ്റിഫിശക്കഷൻ

നമ്പർ

ആണ്

.17

അക്കമുള്ളതും 14 അക്ക CPIN നമ്പറും 3 അക്കമുള്ള ബാങ്ക് ശകാെും
ശ

രുന്നതാണ്.

ഗവത്തേന്റ്റ്

രണം

യഥ്ാർത്ഥെിൽ

അക്കൗണ്ടിൽ

കിട്ടുകയും

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ത്ത

അത്

യ്യുകയും

ബന്ധത്തപ്പട്ട
ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ

അധികാരത്തപ്പടുെിയ ബാങ്ക്ം റിശസ്ർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇ്യ നൽകുന്ന നമ്പർ
ആണ് ഇത്. രണം കിട്ടിത്തയന്നും അത് ബന്ധത്തപ്പട്ട ഗവത്തേന്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ത്ത

യ്ത്തതന്നും ഇത് സ്ൂ

ിപ്പിക്കുന്നു .അധികാരത്തപ്പടുെിയ ബാങ്ക്

നികുതിദായകത്തനയും GSTN -ത്തനയും CIN നമ്പർ അറിയിക്കുന്നു .
ബ

ോ.20: മുൻ മാസ്ങ്ങളിത്തലയും ബാധയതയുള്ള ഒരു നികുതിദായകൻ ഏതു
ന്ത്രകമെിലാണ് നികുതി അടശക്കണ്ടത് ?

ഉ. 35 (8) വകുപ്പ്

ന്ത്രരകാരം ഓശരാ റിശട്ടൺ കാലയളവിന് മുമ്പുള്ള ബാധയത

നിലനിൽക്കുന്ന നികുതിദായകൻത്തറ്റ കാരയെിൽ രണം അടയ്ക്കുന്നതിന്
ക ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . അെരം സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ
ഒരു ന്ത്രരശതയക ന്ത്രകമം നിഷ്ർ
രണമടയ്ശക്കണ്ടതിൻത്തറ്റ

ന്ത്രകമം ഇന്ത്രരകാരം ആണ്. ആദയം, മുൻകാലത്തെ

സ്വയം നിർണയിച്ച നികുതിയും രലിേയും; അതിനുശേഷം അശപ്പാഴത്തെ
റിശട്ടൺ

കാലയളവിത്തല

സ്വയം

നിർണയിച്ച

അതിനുശേഷം വകുപ്പ് 51 ന്ത്രരകാരം െിമാൻെ് ത്ത
ന്ത്രകമം നിർബന്ധമായും രാലിശക്കണ്ടതാണ് .
ബ

ോ 21 : E-FPB എന്നാൽ എ്ാണ് ?
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നികുതിയും രലിേയും;
യ്തതും മറ്റു തുകകളും. ഈ

ഉ:

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് ശഫാക്കൽ ശരായിന്റ്റ് ന്ത്രബാഞ്ച് എന്നതാണ് E-FPB. ഇവ

GST സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരത്തപ്പടുെിയ ബാങ്കുകളുത്തട ന്ത്രബാഞ്ചുക ളാണ്.
അധികാരത്തപ്പടുെിയ

ബാങ്കുകൾ അഖിശല്യാ ഇടരാടുകൾക്ക്

ഒരു

ന്ത്രബാഞ്ചിത്തന മാന്ത്രതമാണ് E-FPB ആയി

ുമതലത്തപ്പടുെുന്നത്. E-FPB കൾ എല്ലാ

ഗത്തവർത്തമൻറ്കളുത്തടയും

ഓശരാ

ശരരിൽ

ശമജ്ർ

ത്തഹെിലും

ഓശരാ

അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കണം. ത്തമാെം 38 അക്കൗണ്ടുകൾ (ഒത്തരണം

വീതം

CGST,

ത്തടറിട്ടറി

IGST

എന്നിവയ്ക്കും

ഓശരാ

ശസ്റ്ററ്റ്ംയൂണിയൻ

ഗത്തവർത്തേന്റിനു ഒന്ന് വീതം SGSTക്കും) തുറശക്കണ്ടതുണ്ട്. E-FPBക്കു GST
ഇനെിൽ

കിട്ടുന്ന

എല്ലാ

തുകയും

അവർ

ഗത്തവർത്തേന്റിൻത്തറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ത്ത
ഇടരാടുകൾക്ക്

റിശസ്ർവ്

ബാങ്ക്

ഓഫ്

സ്ൂക്ഷിക്കുന്ന

ബന്ധത്തപ്പട്ട

യ്യണം. NEFT/RTGS
ഇ്യ

തത്തന്ന

E-FPB

ആയി

ന്ത്രരവർെിക്കും.
ശ

ാ 22 : TDS എന്നാൽ എ്ാണ് ?

ഉ:

ശന്ത്രസ്ാതസ്സിൽ രിടിക്കുന്ന നികുതിയാണ് TDS. വകുപ്പ് 37 ന്ത്രരകാരം

ഗവർത്തെന്ശറാ, ഗവത്തെന്റ് സ്ഥാരനങ്ങശളാ വിജ്ഞാരനത്തപ്പടുെിയ മറ്റു
സ്ഥാരനങ്ങശളാ കരാർ ന്ത്രരകാരം സ്ൈയർക്ക്

10 ലക്ഷം രൂരയിൽ അധികം

നൽകുശമ്പാൾ ആണ് ഇത് ബാധകമാകുന്നത്. രണം നൽകുശമ്പാൾ അെരം
ഗവത്തെന്റ്റും സ്ഥാരനങ്ങളും അതിൽ നിന്നും ഒരു േതമാനം

രിടിച്ച്

ബന്ധത്തപ്പട്ട GST അക്കൗണ്ടിശലക്കു അടയ്ശക്കണ്ടതാണ്.
ബ

ോ

23: സ്ൈയർ റിശട്ടൺ ഫയൽ ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ TDS

എങ്ങത്തനയാണ്

കണക്കിൽ ത്തരടുെുന്നത് ?
ഉ:

ബന്ധത്തപ്പട്ട

ശന്ത്രസ്ാതസ്സിൽ

സ്ൈയറുത്തട
രിടിച്ച

അയാൾക്കു ഈ തുക

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്

നികുതിയുത്തട

അയാളുത്തട

(TDS)

നികുതി

കയാഷ്

ന്ത്രരതിഫലനം
ബാധയത,

ജ
ത്തലഡ്റിൽ
ഉണ്ടാകും.

രലിേ,

ഫീസ്്

തുടങ്ങിയവ അടയ്ക്കാൻ ഉരശയാഗിക്കാം.

ബ

ോ

24

:

ശന്ത്രസ്ാതസ്സിൽ

നികുതി

രിടിച്ച ആൾ

അത് എങ്ങത്തനയാണ്

കണക്കിൽ ത്തരടുെുന്നത് ?
ഉ:

താത്തഴപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ ശന്ത്രസ്ാതസ്സിൽ നികുതി രിടിച്ച ആൾക്ക്

TDS കണക്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്
1)

വകുപ്പ് 19 ത്തഷെയൂൾ III എന്നിവ ന്ത്രരകാരം, ശന്ത്രസ്ാതസ്സിൽ നികുതി
രിടിക്കുന്നയാൾ നിർബന്ധമായും രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

യ്യണ്ടതാണ്

2) ഓശരാ മാസ്വും ശന്ത്രസ്ാതസ്സിൽ രിടിച്ചതും GSTR-7ൽ കാണിച്ചതുമായ
നികുതി,

ത്തതാട്ടടുെ

മാസ്ം

അടയ്ക്കണം.
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രൊം

തിയതിശയാടുകൂടി

3)

TDS ആയി ത്തെശരാസ്ിറ്റ് ത്ത യ്ത തുക സ്ൈയറുത്തട ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്
ജ
കയാഷ് ത്തലഡ്റിൽ
ന്ത്രരതിഫലിക്കും.

4) ആർക്കു ശവണ്ടിയാശണാ ശന്ത്രസ്ാതസ്സിൽ നികുതി രിടിച്ചത് അവർക്ക്
5 ദിവസ്െിനുള്ളിൽ TDS സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ് ത്തകാടുക്കണം. ഇതിനു വീഴ് ച
വരുെിയാൽ ദിവസ്ം 500 രൂര വീതം രരാമാവധി 5000 രൂര നികുതി
രിടിച്ചയാൾ രിഴ അടയ്ക്കണം.
ശ
ഉ:

ാ 25 : ശന്ത്രസ്ാതസ്സിൽ നികുതി രിരിക്കുക (TCS) എന്നാൽ എ്ാണ് ?
വകുപ്പ്

43C

ന്ത്രരകാരം

TCS

ഇ

ശകാശമഴ്് സ

ഓപ്പശററ്റർക്കു

മാന്ത്രതം

ബാധകമാണ്. ഓശരാ ഇ ശകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്ററും സ്ൈയർക്ക് രണം
നൽകുശമ്പാൾ അതിൽനിന്നും രിടിച്ചു ത്തവശക്കണ്ട ഒരു നിശ്ചിത േതമാനം
തുകയാണത്. (നിരക്ക് GST

കൗൺസ്ിൽ ശനാട്ടിസഫ ത്ത യ്യും) അങ്ങത്തന
രിടിച്ചു ത്തവക്കുന്ന തുക, ഇ ശകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്റർ ബന്ധത്തപ്പട്ട GST

അക്കൗണ്ടിശലക്ക് ത്തതാട്ടടുെമാസ്ം രൊം തിയതിശയാത്തട അടയ്ക്കണം.
ജ
TCS ആയി െിശരാസ്ിറ്റ് ത്ത യ്യുന്ന തുക സ്ൈയറുത്തട കയാഷ് ത്തലഡ്റിൽ
ന്ത്രരതിഫലിക്കും.
ശ

ാ 26 : ത്തന്ത്രകെിറ്റ് കാർെ് വഴി GST അടയ്ക്കാൻ, കാർെ് GSTN ശരാർട്ടലിൽ
മുൻകൂട്ടി രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

ഉ:

ഉണ്ട്.

നികുതിദായകൻ

യ്യണ്ടതുശണ്ടാ?
അയാളുത്തട

നിന്നാശണാ നികുതി അടയ്ക്കാൻ

ഏത്

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ഉശേേിക്കുന്നത് അത് GSTN) ശകാമൺ

ശരാർട്ടലിൽ മുൻകൂറായി രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

യ്യണം.

ശസ്വന ദാതാവിൽനിന്നും ബാങ്കുകൾ അത് രരിശോധിച്ച്
വരുെുന്നതിനുള്ള
ത്ത

യ്യുന്നത്

ഒരു

കാർെിൽ

സ്ംവിധാനവും

എളുപ്പെിലാക്കാനായി
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ഉറപ്പു

ന്ത്രേമിക്കുന്നതാണ്.

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ഇല്ലാത്തത നികുതി അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

ത്തന്ത്രകെിറ്റ് കാർെ്

കാർെ്

ബിസ്ിനസ്്

മുശഖന

രരിധി

ഇ-സകോബമഴ്് സ
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8. ഇ-സകോബമഴ്് സ
ബ

ോ 1. ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ എ്ാണ്?

ഉ: മാതൃകാ

രക്കുശസ്വന നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 43B(d)

രക്ക്ംശസ്വനങ്ങൾ

വിതരണം അത്തല്ലങ്കിൽ സകപ്പറ്റൽ, ഫണ്ട് അത്തല്ലങ്കിൽ ൊറ്റ ശന്ത്രരഷണം ഒരു
ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് ത്തനറ്റ്വർക്കിലൂത്തട,
ന്ത്രരാഥ്മികമായി ഇൻറ്റർത്തനശറ്റാ ഇൻറ്റ
ർത്തനറ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഏത്തതങ്കിലും ശന്ത്രരാന്ത്രഗാമുകശളാ എന്നാൽ ഇത്തമയിൽ, ഇൻസ്റ്റന്റ് ത്തമശസ്സജ്ിംഗ്, ശഷാപ്പിങ്ങ് കാർട്ടുകൾ, ത്തവബ് സ്ർവീസ്്,
സ
യൂണിശവഴ്ൽ
െിസ്്ന്ത്രകിര്ഷൻ െിസ്്കവറി ആൻെ് ഇൻറ്റശന്ത്രഗഷൻ (UDDI),
ഫ ശന്ത്രരാശട്ടാശകാൾ (FTP), ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് ൊറ്റ ഇൻറ്റർശ ഞ്ച്
ഫയൽ ന്ത്രടാൻസ്ർ
(EDI)

ഇവയിൽ

രരിമിതത്തപ്പടുൊത്തത,

ഓൺസലനിയിലായാലും

രണമടക്കൽ

അത്തല്ലങ്കിലും

രക്കുകളുശടശയാ

ശസ്വനങ്ങളുശടശയാ അ്ിമ ത്തെലിവറി ഓപ്പശററ്റർ മുശഖന ആയാലും
അത്തല്ലങ്കിലും അതിത്തന ഇ-ശകാശമഴ്സ്് എന്ന് നിർവ
ബ

ിക്കുന്നു.

ോ 2. ആരാണ് ഒരു ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്റർ ?

ഉ: മാതൃകാ
ശനരിശട്ടാ

രക്കുശസ്വന നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 43B (e) ന്ത്രരകാരം ഏത്തതാരാളും,

അല്ലാത്തതശയാ,

വിതരണം

ത്ത

യ്യുന്നത്

സ്ാധനങ്ങളും

സ്ുഗമമാക്കുന്ന

ം
ഒരു

അത്തല്ലങ്കിൽ

ശസ്വനങ്ങളും

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്

ൈാറ്റ്ശഫാം

സ്വ്മാക്കുകശയാ, ന്ത്രരവർെിപ്പിക്കുകശയാ, നിയന്ത്ര്ിക്കുകശയാ ത്ത യ്താൽ
ഒരു ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്റർ (ഓപ്പശററ്റർ) ആകുന്നു. കൂടാത്തത, ഒരു വയക്തി
ഇെരം

രക്കുകളും

നൽകുന്നതുമായി
മശറ്റത്തതങ്കിലും
ആയി

ശസ്വനങ്ങളും

ബന്ധത്തപ്പട്ട്

ശസ്വനങ്ങൾ

രരിഗണിക്കും.

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്

ഏത്തതങ്കിലും

വിവരങ്ങൾ

യാദൃശ്ചികമായി
ഒരു

വയക്തി

ൈാറ്റ്ശഫാം

അത്തല്ലങ്കിൽ

നൽകിയാലും
സ്വ്മായ

വഴി

ഓപ്പശററ്റർ

അക്കൗണ്ടിൽ

രക്കുകളുംംശസ്വനങ്ങളും സ്സൈ ത്ത

യ്യുകയാത്തണങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പശററ്റർ
ഉദാഹരണെിന്, ആമശസ്ാണും ഫ്ലിപ്ാക ർട്ടും ഇ-

ആയി രരിഗണിക്കില്ല .
ത്തകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്റർമാർ ആകുന്നു. എ്ുത്തകാത്തണ്ടന്നാൽ അവർ അവരുത്തട
ൈാറ്റശഫാം വഴി യഥ്ാർത്ഥ വിതരണക്കാർക്ക് സ്ാധങ്ങൾ വിതരണം ത്ത യ്യുക
സ്ുഗമമാക്കിെീർക്കുന്നു
അത്തല്ലങ്കിൽ

(അറിയത്തപ്പടുന്നത്

ഫുൾഫിൽത്തമൻറ്

മാതൃക).

മാർക്കറ്റ്
എന്നാൽ

ശൈസ്്

മാതൃക

സടറ്റൻ

സ്വ്ം

ത്തവബ്സസ്റ്റ് വഴി വാച്ചുകളും മുെുകളും വിതരണം ത്ത യ്യുന്നത് ഈ
വയവസ്ഥകളുത്തട
ഉശേേം
ത്തവച്ച്
ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ
ഓപ്പശററ്റർ
ആയി
രരിഗണിക്കത്തപ്പടുകയില്ല.
അവരുത്തട

അതുശരാത്തല

ആമശസ്ാണും

ഫ്ലിപ്ാക ർട്ടും

സ്വ്ം അക്കൗണ്ടിൽ ത്ത യ്യുന്ന വിതരണെിന് ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ

ഓപ്പശററ്റർ ആയി രരിഗണിക്കില്ല (അറിയത്തപ്പടുന്നത് ഇൻത്തവൻന്ററി മാതൃക)
ബ

ോ

3.

ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ

ഓപ്പശററ്റർക്ക്

നിർബന്ധമുശണ്ടാ ?
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രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

എടുക്കണത്തമന്ന്

ഉ: ഉണ്ട് .

മാതൃകാ

മൂന്നും ശ

രക്കുശസ്വന നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 19 ഉം ത്തഷെയൂൾസ ര്ഷൻ ഇളവ് ഇ-ത്തകാശമഴ്്ന
സ ു
ർെ് വായിച്ചാൽ, ത്തന്ത്രതശഷാൾെ് എക്ം

ലഭയമല്ല

എന്നും

ഓപ്പശററ്റർമാർ

കണക്കിത്തലടുക്കാത്തത തത്തന്ന

അവർ

രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

നടെിയ

വിതരണ

മൂലയം

യ്യാനുള്ള ബാധയതയുണ്ടാകും

എന്നും വയക്തമാകുന്നു .
ബ

ോ 4. ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്റർ വഴി വിതരണം ത്ത

യ്യുന്ന

രക്ക് ം ശസ്വനങ്ങൾ

ഒരു വിതരണക്കാരന് ത്തമാെം ശടശണാവർ അടിസ്ഥാനെിലുള്ള ഇളവ്
സ ര്ഷൻ) ഇളവിന് അവകാേമുശണ്ടാ?
രരിധി (ത്തന്ത്രതശഷാൾെ് എക്ം
ഉ: ഇല്ല. മാതൃകാ
ശ

രക്കുശസ്വന നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 19 ഉം ത്തഷെയൂൾ-മൂന്നും
സ ര്ഷൻ ഇെരം വിതരണക്കാർക്ക്
ർെ് വായിച്ചാൽ, ത്തന്ത്രതശഷാൾെ് എക്ം

ലഭയമല്ല. അവർ നടെിയ സ്സൈയുത്തട മൂലയം കണക്കാക്കാത്തത രജ്ിസ്റ്റർ
ത്ത

യ്യാനുള്ള ബാധയതയുമുണ്ടാകും .

ബ

ോ 5. ഒരു അന്ത്രഗിശഗ്ഗറ്റർ ആരാണ്?

ഉത്തരം: മാതൃകാ

രക്കുശസ്വന നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ

അന്ത്രഗിശഗ്ഗറ്റർ എന്നാൽ ഒരു ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് ൈാറ്റുശഫാം
നിയന്ത്ര്ിക്കുകയും

ത്ത

യ്യുന്ന

ഒരു

ഉരകരണവും ആൈിശക്കഷനും

വയക്തി,

43B (a) ന്ത്രരകാരം
സ്വ്മാക്കുകയും

ആേയവിനിമയെിനുള്ള

ത്തവച്ച് സ്ാധയതയുള്ള കസ്റ്റമത്തറ

ഒരു

ന്ത്രരശതയക തരെിലുള്ള ശസ്വനം നൽകുന്ന ന്ത്രബാൻെ് നാമം അത്തല്ലങ്കിൽ
വയാരാര

നാമം

ഉള്ള

ശസ്വനദാതാക്കളുമായി

ബന്ധിപ്പിക്കാൻ

സ്ജ്ജമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണെിന്, Ola cabs ഒരു അന്ത്രഗിശഗ്ഗറ്റർ തത്തന്ന.
ബ

ോ

6. ഒരു അന്ത്രഗിശഗ്ഗറ്റർ

ത്ത

യ്യണത്തമന്നുശണ്ടാ ?

ഉത്തരം: ഉണ്ട്. മാതൃകാ
മൂന്നും

ശ

ർെ്

രക്കുശസ്വന നികുതിക്ക് കീഴിൽ രജ്ിസ്റ്റർ

രക്കുശസ്വന നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 19 ഉം ത്തഷെയൂൾസ ര്ഷൻ
വായിച്ചാൽ,
ത്തന്ത്രതശഷാൾെ്
എക്ം

അഗ്ന്ത്രഗിശഗറ്റർമാർക്കു ലഭയമല്ല.
കണക്കാക്കാത്തത രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത
ബ

അവർ നടെിയ സ്സൈയുത്തട

മൂലയം

യ്യാനുള്ള ബാധയതയുമുണ്ടാകും .

ോ 7. ശന്ത്രസ്ാതസ്സിത്തല നികുതി രിരിവ് (ടിസ്ിഎസ്്) എ്ാണ്?

ഉത്തരം: മാതൃകാ രക്കുശസ്വന നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 43C(1) ന്ത്രരകാരം, ഒരു ഇത്തകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്റർ, താൻ വഴി സ്സൈ ത്ത യ്ത സ്ാധനങ്ങളുത്തട അത്തല്ലങ്കിൽ
ശസ്വനങ്ങളുത്തട ശരരിൽ
ത്തകാടുശക്കണ്ടശതാ

ആയ

യഥ്ാർത്ഥ വിതരണക്കാരന്
ന്ത്രരതിഫലെിൽ

നിന്ന്

ത്തകാടുെശതാ
ഒരു

തുക

ശേഖരിശക്കണ്ടതാണ് (i .e . രിരിശക്കണ്ടതാണ്). അങ്ങത്തന രിരിച്ച ം ശേഖരിച്ച
തുകയാണ് ശന്ത്രസ്ാതസ്സിത്തല നികുതി രിരിവ്. (ടിസ്ിഎസ്്).
ബ

ോ 8. ഏത്തതാത്തക്ക സ്മയം ം ഇടശവളകളിൽ ആണ് ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്റർ

അെരം തുകകൾ രിരിശക്കണ്ടത് ?
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ഉത്തരം: താത്തഴ രറയുന്ന രണ്ടു സ്ംഭവങ്ങളിൽ ശനരശെ നടക്കുന്നത് ഏശതാ
, അതായിരിക്കും അെരം തുകകൾ കുറയ്ക്കാനും ം ശേഖരിയ്ക്കാനും
ബാധയതയുള്ള സ്മയം.
(i)

രക്ക് ം ശസ്വനങ്ങളുത്തട യഥ്ാർത്ഥ വിതരണക്കാരൻത്തറ്റ അക്കൗണ്ടിശലക്ക്

തുക ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ആയ സ്മയം
(i

i)

അെരം

വിതരണക്കാരന്

രണമായി

അത്തല്ലങ്കിൽ

മശറ്റത്തതങ്കിലും

വഴിയിൽ തുക ശരയ്ത്തമൻറ്റ് നടെിയ സ്മയം.
ബ

ോ

9.

അെരം

ഓപ്പശററ്റർ

ടിസ്ിഎസ്്

സ്ർക്കാർ

എന്ത്രത

ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ

സ്മയെിനകമാണ്

അക്കൗണ്ടിൽ

നിശക്ഷരിശക്കണ്ടത്?

ആവേയെിനായി ഓപ്പശററ്റർ ഏത്തതങ്കിലും റിശട്ടണുകൾ ഫയൽ ത്ത

ഈ

ശയ്യണ്ടത്

ആവേയമുശണ്ടാ ?
ഉത്തരം: മാതൃകാ

രക്കുശസ്വന നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 43C (3) ന്ത്രരകാരം

ഓപ്പശററ്റർ ശേഖരിച്ച തുക, ആ തുക ശേഖരിച്ച മാസ്ാവസ്ാനെിനുശേഷം
10

ദിവസ്െിനകം

ബന്ധത്തപ്പട്ട

സ്ർക്കാരുകളിശലക്കു

അടശക്കണ്ടതാണ്.

എന്നുതത്തന്നയല്ല, മാതൃകാ

രക്കുശസ്വന നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 43C (4) ന്ത്രരകാരം

തൻത്തറ്റ

നടെിയ

ശരാർട്ടൽ

വഴി

സ്സൈകൾക്ക്

ശേഖരിച്ച

എല്ലാ

തുകകളുത്തടയും വിേദാംേങ്ങൾ ഒരു ശസ്റ്ററ്റ്ത്തമൻറ് ആയി, ആ മാസ്ം തീർന്നു
10

ദിവസ്െിനകം

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്കായി

ഫയൽ

ത്ത

ശയ്യണ്ടതാണ്.

ശമൽപ്പറഞ്ഞ ശസ്റ്ററ്റ്ത്തമന്റിൽ യഥ്ാർത്ഥ വിതരണക്കാരുത്തട ശരരുകൾ, അവർ
നടെിയ വിതരണങ്ങളുത്തട വിേദാംേങ്ങൾ, അവർക്കുശവണ്ടി ശേഖരിച്ച
തുകകൾ ഏന്നിവ

ഉൾത്തപ്പടണം.

ശസ്റ്ററ്റ്ത്തമന്റിന്ത്തറ ശഫാമും രീതിയും

രക്കുശസ്വന നികുതി റൂളിൽ നിർശേേിക്കത്തപ്പടും
ബ

ോ-10.

യഥ്ാർത്ഥ

വിതരണക്കാർക്ക്

ഈ

ടിസ്ിഎസ്്

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

അവകാേത്തപ്പടാശമാ ?
ഉ: ഓപ്പശററ്റർ ഫയൽ ത്ത

യ്യുന്ന ശസ്റ്ററ്റ്ത്തമൻറ്റിത്തന അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓപ്പശററ്റർ
ഗവത്തെൻറ് അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ച അെരം ടി സ്ി എസ്്, രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത യ്ത
യഥ്ാർത്ഥ സ്ൈയറുത്തട (ആരുത്തട അക്കൗണ്ടിൽ ആശണാ കളക്ഷൻ ത്ത യ്തത)്
ജ
കയാഷ് ത്തലഡ്റിൽ
ന്ത്രരതിഫലിക്കും.

അത്

യഥ്ാർത്ഥ സ്ൈയർ നടെിയ

വിതരണെിനുള്ള നികുതി അടയ്ക്കുന്ന സ്മയെു ഉരശയാഗിക്കാം.
ബ

ോ

11.

ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ

ഓപ്പശററ്റർ

ഗത്തവർത്തമൻറ്റിശലക്കവിവരങ്ങൾ

നൽശകണ്ടതായുശണ്ടാ ?
ഉ: ഉണ്ട്.

ത്തസ്ക്ഷൻ 43C(10) ന്ത്രരകാരം ശജ്ായിന്റ് കമ്മീഷണർ റാങ്കിൽ

കുറയാെ ഒരു ഓഫീസ്ർക്ക് ഓപ്പശററ്റശറാട്:
(i)

ഏത്തതങ്കിലും കാലയളവിൽ ഓപ്പശററ്റർ വഴി നടെിയ

ശസ്വനങ്ങളുത്തട വിതരണം
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രക്ക്

ം

(ii)

യഥ്ാർത്ഥ സ്ൈയർ അധിക ബിസ്ിനസ്് സ്ഥലമായി രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

ഓപ്പശററ്ററുശടതായിട്ടുള്ളതുമായ
ത്തവയർഹൗസ്ുകളിശലാ

യ്തതും

ശഗാൌണുകളിശലാ

സകവേമുള്ള

രക്കിൻത്തറ്റ

ശസ്റ്റാക്ക്

എന്നിവ

സ്ംബന്ധിക്കുന്ന ബന്ധത്തപ്പട്ട വിേദാംേങ്ങൾ നൽകാൻ ആവേയത്തപ്പടാം.
പ ഞ്ഞ
ശമല്റ

വിവരങ്ങൾ

ദിവസ്െിനകം

ആവേയത്തപ്പട്ട്

ഓപ്പശററ്റർ

ശനാട്ടീസ്്

നൽശകണ്ടതാണ്.

കിട്ടി

5

ഇെരം

ത്തകാടുക്കുന്നതിൽ രരാജ്യത്തപ്പടുകയാത്തണങ്കിൽ

ന്ത്രരവർെി
വിവരങ്ങൾ

Rs.25,000 / - വത്തര രിഴ

ുമൊം.
ബ

ോ

ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ

12.

ഓപ്പശററ്റർ

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതായിട്ടുശണ്ടാ?

ആ

എത്ത്ങ്കിലും

ശസ്റ്ററ്റ്ത്തമൻറ്റ്

ശസ്റ്ററ്റ്ത്തമൻറ്റിൽ

എത്ത്ല്ലാം

വിേദാംേങ്ങൾ ആണ് സ്മർപ്പിശക്കണ്ടത് ?
ഉത്തരം: ഉണ്ട് , ത്തസ്ക്ഷൻ 43C(4) ന്ത്രരകാരം ഓശരാ ഓപ്പശററ്ററും ഒരു കലണ്ടർ
മാസ്െിൽ

തങ്ങൾ

വഴി

രക്കുകളുത്തടംശസ്വനങ്ങളുത്തട
ശേഖരിച്ച
മാസ്ം

എല്ലാ

ശസ്റ്ററ്റ്ത്തമൻറ്റിൽ

10

ശസ്റ്ററ്റ്ത്തമൻറ്റ്

ദിവസ്െിനകം

ഓശരാ

രക്കുകളുത്തടയും
ശേഖരിച്ച

വിതരണങ്ങൾക്ക്

തുകകളുശടയും

തീർന്ന്

നടെിയ

സ്ൈയറിനു

(ശയാ)

തുകകളുത്തട

ം

രുറശൊട്ടുള്ള
ടിസ്ിഎസ്്

ആയി

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്കായി,

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതായുണ്ട്.
ശവണ്ടിയും

ഓപ്പശററ്റർ

ശസ്വനങ്ങളുത്തടയും(ശയാ)

വിേദാoേങ്ങളും

ആ

ആ
ആ

നടെിയ

വിതരണെിന്

കലണ്ടർ

മാസ്െിൽ

അെരെിലുള്ള വിതരണങ്ങളുത്തട വിേദാoേങ്ങളും ഉൾത്തപ്പട്ടിരിക്കണം.
ബ

പ എ്ാണ് ? അത്
ോ 13. ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ വയവസ്ഥകളിൽ മാച്ചിങ് എന്ന സ്ങ്കല്ം

എങ്ങത്തനയാണ് ന്ത്രരവർെിക്കാൻ ശരാകുന്നത്?
ഉത്തരം:

ത്തസ്ക്ഷൻ

ശസ്റ്ററ്റ്ത്തമൻറ്റിൽ

43C(6) ന്ത്രരകാരം ഓശരാ ഓപ്പശററ്ററും ആയാളുത്തട

നൽകുന്ന,

ഒരു

കലണ്ടർ

മാസ്െിൽ

ഉള്ള

വിതരണെിൻത്തറ്റയും ശേഖരിച്ച തുകയുത്തടയും വിേദാoേങ്ങൾ ത്തസ്ക്ഷൻ
27

ന്ത്രരകാരം,

നൽകുന്ന അശത
മാസ്െിശലാ ,
ഏത്തതങ്കിലും മുൻ മാസ്െിശലാ ഫയൽ ത്ത യ്ത ,സ്ാധുവായ ഒരു റിശട്ടണിൽ,
സ്ദൃേമായ

ബന്ധത്തപ്പട്ട

സ്ൈയർ

രുറശൊട്ടുള്ള

വിതരണെിത്തല

വിേദാംേങ്ങളുമായി

ത്തരാരുെത്തപ്പടുെുന്നു. ഓപ്പശററ്റർ തൻത്തറ്റ ശസ്റ്ററ്റ്ത്തമൻറ്റിൽ ന്ത്രരഖയാരിച്ചതും ,
നികുതി

ശേഖരിച്ച

വിേദാംേങ്ങളിൽ,
വിേദാംേങ്ങളുമായി

രുറശൊട്ടുള്ള

എവിത്തടയാശണാ

വിതരണെിൻത്തറ്റതുമായ

സ്ൈയർ

ത്തരാരുെത്തപ്പടാെത്,

ന്ത്രരഖയാരിച്ച

ആ

സ്ദൃേമായ

ത്തരാരുെശക്കട്

രണ്ടു

ശരത്തരയും അറിയിച്ചിരിക്കണം.
ബ

ോ

14.

വിേദാംേങ്ങൾ

ത്തരാരുെത്തപ്പടാത്തത

നിലനിന്നാൽ

എ്ുസ്ംഭവിക്കും ?
ഉത്തരം:

ത്തസ്ക്ഷൻ 43C(8) ന്ത്രരകാരം, ത്തരാരുെശക്കട് അറിയിച്ച ഏത്തതാരു

ശരയ്ത്തമൻറ്റും ആയി ബന്ധത്തപ്പട്ട വിതരണ മൂലയം, ത്തരാരുെശക്കട് അറിയിച്ച
64

മാസ്ത്തെ തൻത്തറ്റ സ്ാധുവായ റിശട്ടണിൽ സ്ൈയർ തിരുെിയിത്തല്ലങ്കിൽ,
ത്തരാരുെശക്കട്

അറിയിച്ച

മാസ്െിലുള്ള

ഔട്ട്രുട്ട്

കലണ്ടർ

മാസ്െിൻത്തറ്റ
ശ

ർക്കത്തപ്പടും.

ആരുത്തടയാശണാ ഔട്ട്രുട്ട് ബാധയതശയാട് ഏത്തതങ്കിലും തുക ശ

ർക്കത്തപ്പട്ടത്,

ബന്ധത്തപ്പട്ട

വിതരണക്കാരൻ

അടയ്ക്കാനും, അങ്ങത്തന ശ
മുതൽ

ബാധയതശയാട്
അെരെിലുള്ള

അത്

ത്തതാട്ടടുെ

സ്സൈയ്ക്ക്

നികുതി

ർെ തുകയിൽ നികുതി അടശക്കണ്ട തീയതി

ശരയ്ത്തമന്റ് തീയതി വത്തര

ത്തസ്ക്ഷൻ 36 (1) ൽ വയക്തമാക്കിയ

നിരക്കിൽ രലിേ അടയ്ക്കാനും ബാധയസ്ഥനാകും.
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ബജോ

് വർക്
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9. ബജോ

ബ

് വർക്

ോ 1. ശജ്ാബ് വർക്ക് എന്നാൽ എ്ാണ്?

ഉത്തരം: മാതൃകാ

രക്കുശസ്വനനികുതി നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 2 (62) ന്ത്രരകാരം,

ഒരു വയക്തി, മത്തറ്റാരു

ത്തറജ്ിശസ്റ്റർെ് നികുതിദായകൻത്തറ്റ

രക്കുകളിൽ

ഏത്തതങ്കിലും ന്ത്രരന്ത്രകിയശയാ ന്ത്രടീറ്റ്ത്തമന്ശറാ ഏത്തറ്റടുെു നടെുകയാത്തണങ്കിൽ
അതിത്തന "ശജ്ാബ് വർക്ക്" എന്ന് രറയുകയും , അതിൽ നിന്നും

"ശജ്ാബ്

വർക്കർ " എന്ന ന്ത്രരശയാഗം വയാഖയാനിക്കത്തപ്പടുകയും ത്ത ശയ്യണ്ടതാകുന്നു.
ശജ്ാബ്വർക്കിത്തന ഉല്ാപ ദനെിനുള്ള ഒരു ന്ത്രരന്ത്രകിയ ആയി മാന്ത്രതം നിർവ ിച്ച
23rd March,1986ത്തല ശനാട്ടിഫിശക്കഷൻ നമ്പർ 214 / 86 CE ൽ ഉള്ളതിശനക്കാൾ
വിോലമായ രീതിയിലാണ് ഈ നിർവ
നിർവ

നം തത്തന്ന, നിർദിഷ്ട

വർക്കുമായി

നം.

അങ്ങത്തന ശജ്ാബ്വർക്കിൻത്തറ്റ

രക്കു ശസ്വന നികുതി വയവസ്ഥയിൽ, ശജ്ാബ്

ബന്ധത്തപ്പട്ട നികുതി രിരിക്കലിൻത്തറ അടിസ്ഥാന രീതിയിൽ

വന്ന മാറ്റം ന്ത്രരതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ബ

ോ 2.

ഒരു നികുതിവിശധയ വയക്തി ഒരു ശജ്ാബ് വർക്കിന്

രക്കുകൾ സ്സൈ ആയി കണക്കാക്കുകയും,
വിശധയമാക്കുകയും ത്ത

അയച്ച

രക്കു ശസ്വന നികുതിക്ക്

യ്യുശമാ ? എ്ുത്തകാണ്ട്?

ഉത്തരം: ഇല്ല, അത് സ്സൈ ആയി കണക്കാക്കില്ല . മാതൃകാ

രക്കു ശസ്വന

നികുതി നിയമം ത്തഷെയൂൾ 1 ഖേിക 5 ൻത്തറ്റ ശന്ത്രരാവിശസ്ാ അനുസ്രിച്ചു്
ഒരു

ത്തറജ്ിശസ്റ്റർെ്

വിതരണം ത്ത
സ്സൈ

യ്യുന്ന

ആയി

ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൽ

നികുതിദായകൻ

രക്കുകൾ, ത്തസ്ക്ഷൻ 43A

കണക്കാക്കില്ല.

ഒരു

(ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൽ)

ശജ്ാബ്

ന്ത്രരകാരം

അതുത്തകാണ്ടു,

വർക്കർക്കു

ശജ്ാബ്വർക്കറിനു
ആ

രക്കുകളുത്തട
ത്തറജ്ിശസ്റ്റർെ്

ത്തകാടുക്കുന്ന

രക്കുകൾക്ക്

രക്കുശസ്വന നികുതി ബാധകമാകുന്നില്ല എന്ന് അനുമാനിക്കാം.
ബ

ോ 3. നികുതി അടക്കാത്തത ഒരു ത്തറജ്ിശസ്റ്റർെ് നികുതിവിശധയ വയക്തിക്ക്

തൻത്തറ്റ ശജ്ാബ് വർക്കറിന്

രക്കുകൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയുശമാ?

ഉത്തരം: കഴിയും . മാതൃകാ
ന്ത്രരകാരം,

ആ

വിശധയമായ

ത്തറജ്ിശസ്റ്റർെ്
രക്കുകൾ

രക്കു ശസ്വന നികുതി നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 43A
നികുതിദായകന്

നികുതി

(ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൽ)

അടക്കാത്തത

നികുതി

ശജ്ാബ്വർക്കിനുശവണ്ടി

ശജ്ാബ്വർക്കറുത്തട രക്കൽ അയക്കാൻ കഴിയും. കൂടാത്തത അയാൾക്ക്
ന്ത്രരശതയക

നിബന്ധനകളുത്തട

അടിസ്ഥാനെിൽ

രക്കുകൾ

ില
ഒരു

ശജ്ാബ്വർക്കറുത്തട രക്കൽ നിന്നും മത്തറ്റാരു ശജ്ാബ്വർക്കറുത്തട രക്കശലക്കും
അയക്കാവുന്നതാണ്.
ഒഴിവാക്കിയശതാ

ആയ

നികുതി
രക്കുകളാണ്

വിശധയമല്ലാെശതാം
ശജ്ാബ്വർക്കിനു

നികുതി

അയയ്ക്കാൻ

ഉശേേിക്കുന്നത്തതങ്കിൽ ത്തസ്ക്ഷൻ 43A യുത്തട വയവസ്ഥകൾ ബാധകമല്ല എന്നു
കണക്കാശക്കണ്ടതാണ്.
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ബ

ോ 4. ഒരു ശജ്ാബ് വർക്കർ റജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുശക്കണ്ടതുശണ്ടാ ?

ഉെരം: ഉണ്ട്.

ഒരു ശജ്ാബ് വർക്കർ ശസ്വന സ്പ്പ്ളയർ ആയതിനാൽ

അശേഹെിന് ത്തമാെം ശടശണാവറിൻത്തറ്റ നിർേിഷ്ട രരിധി കവിയുശമ്പാൾ
റജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുശക്കണ്ടത് ആവേയമാണ്.
ബ
ത്ത

ോ 5. ഒരു ശജ്ാബ് വർക്കറുത്തട രക്കൽ നിന്ന് ശനരിട്ടു രുറശെക്ക് സ്സൈ
യ്ത ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പലിൻത്തറ്റ
രക്കുകൾ ശജ്ാബ് വർക്കറുത്തട ത്തമാെം

ശടശണാവറിൽ ഉൾത്തപ്പടുെുശമാ ?
ഉെരം:

ഇല്ല,

അത് ആ ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പലിൻത്തറ്റ ത്തമാെം ശടശണാവറിൽ

ഉൾത്തപ്പടുെും.
ബ

ോ 6. ഒരു ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പലിന്

തൻത്തറ്റ രക്കശലക്ക്

തിരിച്ചു ത്തകാണ്ടുവരാത്തത

ശനരിട്ട് ശജ്ാബ് വർക്കറുത്തട രരിസ്രെു നിന്നും
ത്ത

രക്കുകളുത്തട വിതരണം

യ്യുവാൻ സ്ാധിക്കുശമാ ?

ഉത്തരം:

നിബന്ധനകൾക്ക് വിശധയമായി .സ്ാധിക്കും.

വർക്കറുത്തട

രരിസ്രങ്ങത്തള

ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൽ

തൻത്തറ്റ

അെരം ശജ്ാബ്

അധിക

ബിസ്ിനസ്സ്

സ്ഥലമായി ന്ത്രരഖയാരിച്ചിരിക്കണം അത്തല്ലങ്കിൽ ആ ശജ്ാബ് വർക്കർ ഒരു
ത്തറജ്ിശസ്റ്റർെ്

വയക്തി

ആയിരിക്കണം

അത്തല്ലങ്കിൽ

രക്കുകൾ

ശനാട്ടിസഫെ് ആയിരിക്കണം .
ബ

ോ 7. ഏതു സ്ാഹ

ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പലിന് ശനരിട്ട്

രയെിലാണ് ഒരു ശജ്ാബ് വർക്കറുത്തട രക്കൽ നിന്നും
രക്കുകൾ സ്സൈ ത്ത

യ്യുവാൻ സ്ാധിക്കുക ?

ഉത്തരം:
ഉള്ളതിന് രുറശമ, ഒരു അധിക ബിസ്ിനസ്സ് സ്ഥലമായി
ത വിക്കാത്തത രണ്ട് സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ ആണ് ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പലിന് ഒരു ശജ്ാബ്
ന്ത്രരസ്ാ
വർക്കറുത്തട ബിസ്ിനസ്് സ്ഥലെു നിന്നും ശനരിട്ട്
ത്ത

രക്കുകൾ

സ്സൈ

യ്യുവാൻ സ്ാധിക്കുക, ഒന്നുകിൽ , ആ ശജ്ാബ് വർക്കർ ഒരു ത്തറജ്ിശസ്റ്റർെ്

നികുതിദായകൻ ആയിരിക്കണം അത്തല്ലങ്കിൽ ആ ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൽ ശനാട്ടിസഫ
ത്ത

യ്യത്തപ്പട്ട

രക്കുകളുത്തട വിതരണെിൽ ഏർത്തപ്പട്ടിരിക്കണം.

ബ

ോ 8. ഒരു ശജ്ാബ് വർക്കറുത്തട അടുശെക്ക് അയച്ച ഇൻരുട്ട് ംകയാരിറ്റൽ
സ
ഗുഡ്ിൻത്തറ്റ
കാരയെിൽ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് (ITC) എടുക്കുന്നതിന്
ഏത്തതാത്തക്ക വയവസ്ഥകളാണ് ബാധകമാകുന്നത് ?
ഉത്തരം: മാതൃകാ

രക്കു ശസ്വന നികുതി നിയമെിൽ , ശജ്ാബ്വർക്കിനു
സ
ശവണ്ടി അയച്ച ഇൻരുട്് സ ം കയാരിറ്റൽ ഗുഡ്ിൻത്തറ്റ
കാരയെിൽ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് (ITC) എടുക്കുന്നതിത്തന സ്ംബന്ധിച്ച് ന്ത്രരശതയകമായി ത്തസ്ക്ഷൻ 16A ൽ
സ
ന്ത്രരതിരാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻരുട്ട്ം കയാരിറ്റൽ ഗുഡ്ിൻത്തറ്റ
ടാക്സ്ിൻത്തറ്റ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
താത്തഴ രറയുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുവാൻ സ്ാധിക്കും:
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ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പലിന് ഒരു ശജ്ാബ് വർക്കറുത്തട അടുശെക്ക് അയച്ച ഇന്രുട്ിസ ൻത്തറ്റ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കുവാൻ, ആ ഇൻരുട്് സ ശജ്ാബ് വർക്കിന് അയച്ചു
180
ദിവസ്െിനുള്ളിൽ
മാന്ത്രതത്തമ

ശജ്ാബ് വർക്ക് രൂർെിയാക്കി

സ്ാധിക്കുകയുള്ളു.

അടുശെക്ക്

ഇൻരുട്ടിത്തന

അയക്കുകയാത്തണങ്കിൽ

തിരിച്ചു എെിയാൽ

ശനരിട്ട് ശജ്ാബ് വർക്കറുത്തട
ഇൻരുട്് സ ശജ്ാബ്
വർക്കർ

ആ

സകപ്പറ്റിയ തിയതി മുതലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ഇത്

കൂടാത്തത,

സ്മയെിന്നുളിൽ
തിരിച്ച്
സകപ്പറ്റിയിത്തല്ലങ്കിൽ ഈ ഇൻരുട്ടിൻശമൽ എടുെ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്നു
തുലയമായ

ഇൻരുട്ടുകൾ

സ്ംഖയ

യഥ്ാർത്ഥെിൽ

നിശ്ചിത

രലിേസ്ഹിതം

തിരിച്ചു്

ഇൻരുട്് സ

അടശക്കണ്ടതാണ്.

സകപ്പറ്റുശമ്പാൾ

ഈ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

തിരിത്തക

അവകാേത്തപ്പടാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ

9.

ശജ്ാബ്വർക്കിൻത്തറ്റ

വയവസ്ഥകൾ

എല്ലാ

വിഭാഗെിലുള്ള

രക്കുകൾക്കും ബാധകമാശണാ ?
ഉത്തരം: ഇല്ല. ഒരു ത്തറജ്ിശസ്റ്റർെ് നികുതിദായകൻ നികുതിവിശധയമായ
രക്കുകൾ

അയയ്ക്കുവാൻ

ശജ്ാബ്വർക്കുമായി

ബന്ധത്തപ്പട്ട

വാക്കുകളിൽ രറഞ്ഞാൽ,
നികുതി

ഇല്ലാെശതാ

ഉശേേിക്കുശമ്പാൾ
വയവസ്ഥകൾ

മാന്ത്രതമാണ്

ബാധകമാവുന്നത്.

മറ്റു

ഈ വയവസ്ഥകൾ നികുതി ഒഴിവാക്കിയശതാ

ആയ

രക്കുകൾക്കും

അത്തല്ലങ്കിൽ

അയക്കുന്ന

വയക്തി,നികുതി ബാദ്ധയതയുള്ള ത്തറജ്ിശസ്റ്റർെ് വയക്തി അല്ലാെ ആളാണ്
എങ്കിലും ബാധകമല്ല.

69

ഇന്്പുട്ട് രോക്െ് സട്കഡിറ്റ്

70
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ശ

ാ. 1) എ്ാണ് ഇൻരുട്ട് ടാക്സ്?്

മാതൃകാ

രക്ക് ശസ്വന നികുതി നിയമെിൻത്തറ്റ (MGL) 2(57) വകുപ്പിലും

അ്ർ സ്ംസ്ഥാന
ഇത്

രക്ക് ശസ്വനം (IGST) നിയമെിൻത്തറ്റ 2(1) (d) വകുപ്പിലും

നിർവ

ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നികുതിദാതാവിത്തന സ്ംബന്ധിച്ചിടശൊളം
ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ എന്നാല് CGST നിയമന്ത്രരകാരം IGST യും CGSTയും ശ ര്ന്നതും,
ഇത് അയാളുത്തട വയാരാരെിൻത്തറ്റ നടെിപ്പിശനാ, വികാസ്െിശനാ ശവണ്ടി
ഉരശയാഗിക്കുന്ന

രക്കുകളിശലാ

ശസ്വനെിശേശലാ

ുമെത്തപ്പടുന്ന

നികുതിയും, വകുപ്പ് 7ന്ത്തറ ഉരവകുപ്പ് 3 ന്ത്രരകാരം നല്ശകണ്ട നികുതിയും
ഉൾത്തപ്പട്ടതാണ് . IGST നിയമന്ത്രരകാരം ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ എന്നാൽ ഒരാൾ വാങ്ങിയ
രക്കുകൾശക്കാ ശസ്വനങ്ങൾശക്കാ

മുെത്തപ്പട്ട IGST, CGST അത്തല്ലങ്കിൽ SGST

എന്നിവയാണ്.
ബ

ോ. 2) CGST, IGST, SGST തുടങ്ങിയ മൂന്നു നിയമങ്ങളിലും ഉൾത്തപ്പട്ട ഇൻരുട്ട്
ടാക്ിസ ൻത്തറ്റ
വയതയസ്്തമായ
നിർവ നങ്ങൾ
ത്തകാണ്ട്
അർത്ഥ
മാക്കുന്നത്തത്ാണ് ?
ഉ. 2) CGST നിയമന്ത്രരകാരം IGST യും CGSTയും ശ

ര്ന്നത
് ും SGST നിയമന്ത്രരകാരം
IGSTയും SGST യും ശ ര്ന്നതുമാണ് ഇൻരുട്ട് ടാക്.് സ IGST നിയമന്ത്രരകാരം
ശമല് രറഞ്ഞ 3 നികുതികളും ശ ർന്നതാണ് ഇൻരുട്ട് ടാക്.് സ ഇവ മൂന്നിൻത്തറ്റയും
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് IGST ബാധയത ഒടുക്കാൻ ന്ത്രരശയാജ്നത്തപ്പടുൊവുന്നതാണ്. എന്നാൽ
CGST

നിയമന്ത്രരകാരം

IGSTയിലും

CGSTയിലും

ഉള്ള

ത്തന്ത്രകെിറ്റും

SGST

നിയമന്ത്രരകാരം IGST യിലും SGST യിലും ഉള്ള ത്തന്ത്രകെിറ്റും മാന്ത്രതശമ എടുക്കാൻ
രാടുള്ളൂ.

കൂടാത്തത CGST യും SGST യും അശങ്ങാട്ടും ഇശങ്ങാട്ടും മാറ്റി

ഉരശയാഗിക്കാൻ രാടുള്ളതല്ല.
ബ

ോ. 3) റിശവഴ്് സ

ാർജ്് (Reverse charge), ന്ത്രരകാരം നൽകിയ GST, ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ

ആയി രരിഗണിക്കാശമാ?
ഉ. അശത, 7(3) വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരം അന്ത്രരകാരം ഉള്ള നികുതിയും ഇൻരുട്ട്
ടാക്ിസ ൻത്തറ്റ
നിർവ നെിൽ ത്തരടുന്നു . അെരെിലുള്ള
രക്കുകളും
ശസ്വനവും

ഒരു

വയാരാരെിൻത്തറ്റ

ഉരശയാഗിക്കുകയാത്തണങ്കിൽ

നടെിപ്പിശനാ

അവയുത്തട

വികാസ്െിശനാ

ശമലുള്ള

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ഉരശയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ. 4) ഇൻരുട്ട്
രക്കിലും ഇൻരുട്ട് ശസ്വനെിലും ഇൻരുട്ട് കയാരിറ്റൽ
സ
ഗുഡ്ിലും
(capital goods ) ത്തകാടുെ നികുതി (CGST ,IGST ,SGST ) ഇൻരുട്ട്
ടാക്ിസ ൻത്തറ്റ രരിധിയിൽ ഉൾത്തപ്പടുശമാ?
ഉ. ഉൾത്തപ്പടും
2(55),2(20)

മാതൃകാ

എന്നീ

വകുപ്പ്

രക്ക് ശസ്വന നികുതി നിയമെിൻത്തറ്റ 2(54),
ന്ത്രരകാരം
71

ഇവയും

ഉൾത്തപ്പടും.

കയാരിറ്റൽ

സ
ഗുഡ്ിശേലുള്ള

നികുതിയുത്തട

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്,

ഒറ്റെവണയായി

എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ.5) ഈ നിയമന്ത്രരകാരം രജ്ിന്ത്രസ്ശടഷൻ എടുക്കാൻ ബാധയസ്ഥനായ ഒരാൾ

30 ദിവസ്െിനകം രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ അശരക്ഷിക്കുകയും അത് ലഭിക്കുകയും
ത്ത യ്താൽ, അയാൾക്ക് അർഹമായ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എ്ാണ്?
ഉ. ഈ നിയമന്ത്രരകാരം ഒരാൾ നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധയസ്ഥനാകുന്ന
ദിവസ്െിൻത്തറ്റ

ത്തതാട്ടുമുമ്പുള്ള

അസ്ംസ്്കൃതവസ്്തുക്കൾ,
ണെിലിരിക്കുന്നതുമായ

ദിവസ്ം

നിര്മ്മാണം

അയാളുത്തട

സകവേമുള്ള

രൂർെിയായതും,

നിർമ്മാ

രക്കുകളിൽ ഉൾത്തപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുമായ അസ്ംസ്്

കൃത വസ്്തുക്കൾ എന്നിവയുത്തട ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ
പ ഞ്ഞ ന്ത്രരകാരം 30 ദിവസ്െിനകം രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കാെവർക്ക്
ശമല്റ
ഈ ആനുകൂലയം ലഭയമാകുന്നതല്ല.
ബ

ോ.

6)

2017

ആഗസ്റ്റ്

1)o

തീയതി

നികുതി

അടയ്ക്കാൻ

ബാധയസ്ഥനാവുകയും ആഗസ്റ്റ് 15-o തീയതി രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ലഭിക്കുകയും
ത്ത യ്ത ഒരാൾ, ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുശക്കണ്ടത് ഏതു ദിവസ്ത്തെ
ശസ്റ്റാക്കിത്തന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്?
ഉ. 31-07-2017
ബ

ോ, 7) സ്വശമധയാ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കുന്ന ആളുത്തട സകവേമുള്ള
ഇൻരുട്ടിനുശമലുള്ള ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് അർഹത എ്ാണ്?
ഉ.

മാതൃകാ

നിയമെിൻത്തറ്റ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
എടുക്കുന്നതിൻത്തറ്റ

എടുക്കുന്ന

16(2-A)

വകുപ്പ്

ഒരാളിന്

ത്തതാട്ടുമുമ്പുള്ള

ദിവസ്ം

ന്ത്രരകാരം

സ്വശമധയാ

അയാൾ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

അയാളുത്തട

സകവേമുള്ള

ഇൻരുട്ടിശേലും, നിർമ്മാണെിലിരിക്കുന്നതും നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞതുമായ
രക്കിൽ ഉൾത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഇൻരുട്ടിൻത്തറ്റയും ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ. 8) നികുതി വിശധയവും അല്ലാെതുമായ രക്കുകളും ശസ്വനങ്ങളും
നല്ുക ന്ന ഒരു രജ്ിശസ്റ്റർട് നികുതിദായകന് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റിന് അർഹതയുശണ്ടാ?
മാതൃകാ നിയമ വകുപ്പ് 16(6) ന്ത്രരകാരം ഒരു രജ്ിശസ്റ്റർട് നികുതി ദാതാവിന്
നികുതി

വിശധയമായ

രക്കുകൾക്കും

ശസ്വനങ്ങൾക്കും

ശവണ്ടി

ഉരശയാഗത്തപ്പടുെിയവയിലുള്ള നികുതി മാന്ത്രതശമ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
ആയി ഉരശയാഗത്തപ്പടുൊൻ സ്ാധിക്കുകയുള്ളൂ.
MGL വകുപ്പ് 16(7)ഉം GST, ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ട്ടങ്ങൾ ന്ത്രരകാരവും

നിശ്ചയിച്ച രീതിയിൽ ആണ് ഇതിന് അർഹമായ തുക നിർണയിക്കുന്നത്.
സ
കയാരിറ്റൽ
ഗുഡ്ിശേലുള്ള
നികുതിയുത്തട
ത്തന്ത്രകെിറ്റും
ഇശപ്പാൾ
ആനുരാതികമായി മാന്ത്രതശമ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നത് ന്ത്രേദ്ധിക്കണം.
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ബ

ോ. 9) ഒരു നികുതി ദാതാവ് അയാൾക്ക് ലഭിച്ച

വയാരാരെിനും

വയാരര

ഉരശയാഗിക്കുകയാത്തണങ്കില്

ഇതര

അയാൾക്ക്

രക്കും ശസ്വനങ്ങളും

ആവേയങ്ങൾക്കുമായി
ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ലഭയമാശണാ?
ഉ. മാതൃക നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 16(5) ന്ത്രരകാരം നികുതി വിശധയമായ
വയാരാരാവേയെിന്

ഉരശയാഗത്തപ്പടുെിയ
രക്കുകളിലും
ശസ്വനങ്ങളിലും ശമലുള്ള ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് മാന്ത്രതശമ ഉരശയാഗിക്കാൻ
രാടുള്ളൂ. ഇന്ത്രരകാരം അർഹമായ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് മാതൃകാ നിയമ വകുപ്പ് 16(7) ഉം
ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് നിയമങ്ങളും ന്ത്രരകാരം നിർശദേിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ
നിർണയിശക്കണ്ടതാണ്

.

കയാരിറ്റൽ

സ
ഗുഡ്ിശേലുള്ള

ത്തന്ത്രകെിറ്റും

ഇശത

രീതിയിൽ ആനുരാതികമായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
ബ

ോ. 10) ഒരു നികുതിദായകൻത്തറ്റ സ്ഥാരക ഘടനയിൽ (ശകാൺസ്റ്റിറ്റുഷൻ )
മാറ്റം വരുശമ്പാൾ അയാളുത്തട ഇൻരുട്ട്
ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് അർഹത
എ്ായിരിക്കും?
ഉ മാതൃക നിയമെിൻത്തറ്റ 16(8) വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരം സകമാറ്റം ത്ത

യ്യുന്നയാൾ

അയാളുത്തട സകവേം ഉരശയാഗിയ്ക്കത്തപ്പടാത്തത അവശേഷിയ്ക്കുന്ന ഇൻരുട്ട്
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന ആൾക്ക് സകമാറ്റം ത്ത
ബാദ്ധയതകൾ

സകമാറുന്നത്

യ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ

സ്ംബന്ധമായി

ന്ത്രരശതയകമായ

വയവസ്ഥ

ഉണ്ടായിരിശക്കണ്ടതാണ്.
ബ

ോ. 11) രജ്ിശസ്റ്റർട്

രൂർണമായും

നികുതിദായകൻ നികുതിയുത്തട രരിധിയിൽ നിന്നും

ഒഴിവാകുശമ്പാൾ

അയാൾക്കുള്ള

ഇൻരുട്ട്

ടാക്് സ

ത്തന്ത്രകെിറ്റിനുള്ള അർഹത എ്ായിരിക്കും?
ഉ. മാതൃക നിയമെിൻത്തറ്റ 16(12) വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരം, ഒരു നികുതി ദായകൻ
നികുതിയുത്തട
അയാൾ

രരിധിയിൽ

ഒഴിവാകുന്നതിന്

ഇന്രുട്ടിനും

നിന്നും

രൂർണമായും

ത്തതാട്ടുമുമ്പുള്ള

ഒഴിവാകുന്നരക്ഷം,

ദിവസ്ം

സകവേമുള്ള

നിർമ്മാണെിലിരിക്കുന്നതും,

രൂർെിയായതുമായ

നിർമ്മാണം

രക്കുകളിൽ ഉൾത്തപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻരുട്ട് കളുത്തടയും

ത്തന്ത്രകെിറ്റിന്

തുലയമായ തുക കണക്കാക്കി അടയ്ശക്കണ്ടതാണ്. ഇന്ത്രരകാരം

അടച്ചതിന്

ശേഷം

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്

അവശേഷിക്കുന്നുത്തണ്ടങ്കിൽ

അത്

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ലെ്ജ്റിൽ

നഷ്ടത്തപ്പടുന്നതാണ്.

ഇങ്ങത്തന

ബാക്കി
അടയ്

ശക്കണ്ട തുക മാതൃക നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 16(13) ന്ത്രരകാരം GAAP (Generally
Accepted Accounting Principles) അനുസ്രിച്ച് നിര്ണയിശക്കണ്ടതാണ്.
ബ

ോ. 12) വകുപ്പ് 7 ന്ത്രരകാരം നികുതി അടച്ചുത്തകാണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ വകുപ്പ് 8

ന്ത്രരകാരമുള്ള അനുമാന നികുതി സ്ന്ത്രമ്പദായെിശലക്ക് മാറുകയാത്തണങ്കിൽ
അയാളുത്തട ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിനുള്ള അർഹത എ്ായിരിക്കും?
ഉ. ഇന്ത്രരകാരം മാറുന്ന ഒരാൾ, അങ്ങത്തന മാറുന്നതിൻത്തറ്റ ത്തതാട്ടുമുമ്പുള്ള
ദിവസ്ം

വകുപ്പ്

16(12)

ന്ത്രരകാരം,
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സകവേമുള്ള

ഇൻരുട്ടിൻത്തറ്റയും

നിർമ്മാണെിലിരിക്കുന്നതും,

നിർമ്മാണം

രൂർെിയാക്കിയതുമായ

രക്കുകളിൽ ഉൾത്തപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻരുട്ടുകളുത്തടയും ത്തന്ത്രകെിറ്റിന് തുലയമായ
തുക കണക്കാക്കി അടയ്ശക്കണ്ടതാണ്. ഇന്ത്രരകാരം അടച്ചതിന് ശേഷം ഇലക്
ശന്ത്രടാണിക് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ലെ്ജ്റിൽ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നുത്തണ്ടങ്കിൽ അത്
നഷ്ടത്തപ്പടുന്നതാണ്. ഇങ്ങത്തന അടയ്ശക്കണ്ട തുക വകുപ്പ് 16(13) ന്ത്രരകാരം GAAP
അനുസ്രിച്ച് നിര്ണയിശക്കണ്ടതാണ് .
ബ

ോ.13)

െീലർ,

ശകാമ്പൗണ്ടിംഗ്
അയാൾ

രീതിയിൽ

ശകാമ്പൗണ്ടിംഗ്

നികുതി

രരിധി

അടച്ചുത്തകാണ്ടിരുന്ന

കടന്ന്

സ്ാധാരണ

ഒരു

നികുതി

ദായകനാകുന്നു. അയാൾക്ക് ഇൻരുട്ട് ടാക്സ്് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ലഭിക്കുശമാ? എങ്കിൽ
എന്നു മുതൽ?
ഉ മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 16(3) ന്ത്രരകാരം ഒരാൾ വകുപ്പ് 7 ന്ത്രരകാരം
നികുതി നൽകുവാൻ ബാധയസ്ഥനാകുന്ന തീയതിയുത്തട ത്തതാട്ടു മുൻദിവസ്ം
സകവേമുള്ള,

നിർമ്മാണം

രൂർെി

ആയശതാ

നിർമ്മാണെിൽ

ഇരിക്കുന്നശതാ ആയ ഉല്രന്നങ്ങളിൽ ഉൾത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഇൻരുട്ടുകളുത്തടയും
അതു

കൂടാത്തത

സകവേമുള്ള

ഇൻരുട്ടുകളിൽ

ഉൾത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള

നികുതിയുത്തടയും ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ. 14) Mr. B എന്ന ഒരു രജ്ിസ്്ശന്ത്രടർെ് നികുതി ദാതാവ് 2017 ജ്ൂസല 30 വത്തര
ശകാശമ്പാസ്ിഷൻ നിരക്കിൽ നികുതി നല്ുക കയും 2017-ജ്ൂസല 31 മുതൽ
സ്ാധാരണ
ത്ത

നിരക്കിലുള്ള

നികുതി

ത്തകാടുക്കാൻ

ബാധയസ്ഥനാവുകയും

യ്താൽ അയാൾക്ക് ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിന് അർഹതയുശണ്ടാ?

ഉ. 2017 ജ്ൂസല 30-)o

തീയതി അയാളുത്തട സകവേമുള്ള ഇൻരുട്ടിലും

നിർമ്മാണം രൂർെി ആയതും രൂർെി ആകാെതുമായ ഉല്രന്നങ്ങളിൽ
ഉൾത്തപ്പട്ട ഇൻരുട്ടുകളുത്തടയും നികുതി ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ആയി എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ15) Mr. A എന്നയാൾ 2017 ജ്ൂൺ 5-)o

തീയതി രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുശവണ്ടി

സ്വശമധയാ അശരക്ഷിക്കുകയും അത് 2017 ജ്ൂണ് 22-)o തീയതി ലഭിക്കുകയും
ത്ത

യ്താൽ അയാൾ ഏതു തീയതിയിലുള്ള ശസ്റ്റാക്കിലുള്ള ഇൻരുട്ടിൻത്തറ്റ

ത്തന്ത്രകെിറ്റിനാണ് അർഹനാകുന്നത്?
ഉ. 21-06-2017 ൽ അയാളുത്തട സകവേമുള്ള ഇൻരുട്ടിൻത്തറ്റയും നിർമ്മാണം
രൂർെിയായതും ആകാെതുമായ ഉല്രന്നങ്ങളിൽ ഉൾത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഇൻരുട്ടി
ൻത്തറ്റയും നികുതിയിൽ ത്തന്ത്രകെിറ്റിന് അർഹതയുള്ളതാണ്.
ബ

ോ.16) എശപ്പാഴാണ് ഒരു നികുതി ദാതാവ് അയാൾക്ക്
രക്കുകളിലും

ശസ്വനങ്ങളിലും

ഉള്ള

ഇന്രുട്ട്

ടാക്സ്്

ലഭിക്കുന്ന
ത്തന്ത്രകെിറ്റിന്

അർഹനല്ലാതാകുന്നത് ? (വകുപ്പ് 16ന്ത്തറ ഉരവകുപ്പുകള് ആയ 2, 2എ,3
എന്നിവ ന്ത്രരകാരം)
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ഉ. മാതൃകാനിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 16(4) ന്ത്രരകാരം അെരം വസ്്തുക്കളുത്തട
ഇൻശവായ്സ് തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷെിനു ശേഷം അയാൾക്ക് ഇൻരുട്ട്
ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.
ബ

ോ.17) ശജ്ാബ്വർക്കിന് അയയ്ക്കുന്ന ഇന്രു്ട്ട ുകളിശേലുള്ള നികുതിയുത്തട

ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ,ഉടമയ്ക്ക് (ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൽ ) എടുക്കാൻ കഴിയുശമാ?
ഉ. മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ 16(A)2 ന്ത്രരകാരം ശജ്ാബ് വർക്കിന് അയയ്ക്കുന്ന
ഇൻരുട്ടുകളുത്തട നികുതിയും ഉടമയ്ക്ക് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ആയി എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ.18) ശജ്ാബ് വർക്കിന് അയയ്ക്കുന്ന ഇൻരുട്ടുകൾ എന്ത്രത ദിവസ്െിനകം

ആണ് ഉടമയ്ക്ക് തിരിച്ചു കിശട്ടണ്ടത്?
ഉ:- 180 ദിവസ്ം
ബ

ോ. 19) 180 ദിവസ്െിനകം ശജ്ാബ് വർക്കറിൽ നിന്നും തിരിച്ചുകിട്ടാെ

ഇൻരുട്ടുകളുത്തട ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഉടമ തിരിച്ചടയ്ശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉ.- ഉണ്ടു്, രലിേ ഉൾപ്പത്തട
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് തിരിച്ചടയ്ശക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ
ന്ത്രരസ്ുത ത കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചുകിട്ടുകയാത്തണങ്കിൽ അശപ്പാൾ
ഇവയുത്തട ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വീണ്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ.20) താത്തഴ രറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നവയിൽ ഏത്തതല്ലാം ആണ് ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ്റ
സ ിൾ
ആവേയെിനുശവണ്ടി
ടാക്ബ
സ്സൈ
(taxable
supply)
ആയി
ഉൾത്തപ്പടുെിയിരിക്കുന്നത്.
a). രൂജ്യം നിരക്കിലുള്ള സ്സൈകൾ
b) ഒഴിവാക്കത്തപ്പട്ട സ്സൈകൾ
c) രണ്ടും
ഉ . രൂജ്യം നിരക്കിലുള്ള സ്സൈകൾ.
ബ

ോ. 21) ശജ്ാബ് വർക്കിന് (Job Work) അയയ്ക്കുന്ന കയാരിറ്റൽ ഗുഡ്് സ , ഉടമയ്ക്ക്

തിരിത്തക കിട്ടാനുള്ള കാലാവധി എന്ത്രതയാണ്?
ഉ. രണ്ടുവര്ഷം.
ബ

ോ.

22)

ന്ത്രരസ്്തുത

കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ ശജ്ാബ്വർക്കിൽ
സ
തിരിച്ചുകിട്ടാെ കയാരിറ്റൽ ഗുഡ്ിൽ
ഉടമയുത്തട ബാധയത എ്ാണ്?.

നിന്നും

ഉ:-ഉടമ എടുെ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് രലിേ സ്ഹിതം തിരിച്ചടയ്ശക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ
തിരിച്ചുകിട്ടുന്ന

അവസ്രെിൽ,

അവയുത്തട

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

വീണ്ടും

എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ.

23)

വിവരസ്ാശങ്കതിക

വിദയ

(IT)

യുത്തട

വയാരാരെിൽ

ഏർത്തപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നികുതിദാതാവ്, അയാളുത്തട സ്ഥാരനെിൻത്തറ്റ എക്
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സ്ികയൂട്ടീവ് െയറക്ടർമാരുത്തട ഉരശയാഗെിനായി ഒരു ശമാശട്ടാർ വാഹനം
വാങ്ങുശമ്പാൾ, അതിനായി നല്ിക യ
രക്കുശസ്വന നികുതിയുത്തട ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
അയാൾക്ക് എടുക്കാശമാ?
ഉ

ഇല്ല.

മാതൃകാ

വാഹനങ്ങളിശേലുള്ള
യാന്ത്രതക്കാരുത്തടശയാ

നിയമെിൻത്തറ്റ
നികുതിയുത്തട

16(9)(a)

വകുപ്പ്

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ന്ത്രരകാരം,

എടുക്കണത്തമങ്കിൽ

രക്കുകളുത്തടശയാ ഗതാഗതെിനുള്ള വയാരാരെിശലാ,

വാഹനങ്ങളുത്തട

രരിേീലനം

നൽകുന്ന

ശസ്വനെിശലാ

വയാരൃതനായിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം.
ബ

സ
ോ. 24) കയാരിറ്റൽ ഗുഡ്ിൻത്തറ്റ
വിലയിലുള്ള നികുതിയിശേൽ ആദായ

നികുതി

(Income

Tax)

നിയമെിൻത്തറ്റ

രരിധിയിൽ

വരുന്ന

ശതയ്മാന

ബെയുത്തട (െിന്ത്രര ീസ്ിശയഷൻ) ആനുകൂലയം ശനടിയ ഒരു ത്തരജ്ിശസ്റ്റർട്
നികുതിദാതാവിനു
അതിശേൽ
ഇൻരുട്ട്
ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
അനുവദനീയമാശണാ?
ഉ. മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ 16(10) ന്ത്രരകാരം, അന്ത്രരകാരമുള്ള നികുതിയിശേൽ
ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് അനുവദനീയമല്ല.
ബ

ോ.25) ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

എടുക്കുന്നതിശലയ്ക്കായി രാലിശക്കണ്ട

നിബന്ധനകൾ എത്ത്ല്ലാം?
ഉ.

മാതൃകാ

നിയമെിൻത്തറ്റ

16(11)

ന്ത്രരകാരം

താത്തഴ

രറയുന്ന

നാലു

നിബന്ധനകൾ രാലിശക്കണ്ടതാണ്.
a)

സ്സൈ

ത്ത

യ്ത

ആൾ

നൽകിയ

നികുതിയുത്തട

ശരഖ

നികുതി

ദാതാവിൻത്തറ്റ രക്കൽ ഉണ്ടായിരിശക്കണ്ടതാണ്.
b) നികുതി ദാതാവ് ആ വസ്്തുക്കശളാ ശസ്വനങ്ങശളാ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം
c) അെരെിൽ

ുമെത്തപ്പട്ട നികുതി, കൃതയമായും സ്ര്ക്കാരിശലയ്ക്ക്
രണമാശയാ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഉരശയാഗിശച്ചാ അടച്ചിരിക്കണം.
d) നികുതി ദാതാവ് വകുപ്പ് 27 ന്ത്രരകാരം റിശട്ടൺ സ്മർപ്പിച്ചിരിക്കണം.
ബ

ോ.

26)

ഇൻശവായ്സിൽ

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന

വസ്്തുക്കൾ

ഒന്നിശച്ചാ

തവണകളാശയാ ലഭിക്കുകയാത്തണങ്കിൽ, നികുതി ദാതാവിന് എങ്ങത്തനയാണ്
അതിശേലുള്ള ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിനു അര്ഹത ഉണ്ടാകുന്നത്?
ഉ മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 16(11) ന്ത്രരകാരം, നികുതി ദാതാവിന്
അെരെിലുള്ള വസ്്തുക്കൾ

മുഴുവനായി ലഭിച്ചശേഷം

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ. 27) നികുതി ദാതാവിനല്ലാത്തത മത്തറ്റാരാളിന് എെിച്ച് ത്തകാടുക്കുന്ന വസ്്
തുക്കളിശേലുള്ള ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്?
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മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 16(11) ൻത്തറ്റ വിേദീകരണകുറിപ്പ് ന്ത്രരകാരം,
അെരം വസ്്തുക്കൾ നികുതിദാതാവിൻത്തറ്റ നിർശദേ ന്ത്രരകാരം മത്തറ്റാരാൾക്ക്
എെിച്ച് ത്തകാടുെതാത്തണങ്കിൽ അത് നികുതിദാതാവ് സ്വീകരിച്ചതായി
കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. അതുത്തകാണ്ട്, വസ്്തുക്കൾ മത്തറ്റാരാൾക്ക്
നല്ാക ൻ
ആവേയത്തപ്പട്ടയാൾക്ക് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ.28) ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്മയരരിധി എ്ാണ്?

മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 16(15) ന്ത്രരകാരം ഇൻശവായ്സിൽ തീയതി
വരുന്ന, സ്ാമ്പെിക വര്ഷത്തെ
അവസ്ാനിക്കുന്നതിനുമുശമ്പാ,

തുടർന്നു വരുന്ന ത്തസ്ര്തംബർ മാസ്ം

വാർഷിക

റിശട്ടൺ

സ്മർപ്പിക്കുന്നതിനു

മുശമ്പാ, ഇതിൽ ഏതാണാദയം വരുന്നത് ആ ദിവസ്ം, വത്തര ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഇെരെിലുള്ള നിയന്ത്ര്ണെിനുള്ള കാരണം, സ്ാമ്പെിക വർഷെിത്തന
തുടർന്നു

വരുന്ന

ത്തസ്ര്തംബർ

മാസ്െിനുശേഷം

സ്മർപ്പിച്ച

റിശട്ടണുകളിൽ
മാറ്റം വരുൊൻ അനുവദനീയമല്ലാെതിനാലാണ്.
ത ബർ മാസ്െിന് മുശമ്പ വാര്ഷിക റിശട്ടൺ
ത്തസ്പ്ം
ഫയൽ
ത്ത യ്താൽ
അതിനുശേഷം ഒരു മാറ്റവും ത്ത
ബ

യ്യാന് രറ്റുന്നതല്ല.

ോ. 29) :- ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് അനുവദിക്കാെ ത്തനഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് (Negative

list) ഉശണ്ടാ?
ഉ മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 16(9) ന്ത്രരകാരം ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
അനുവദനീയമല്ലാെവയുത്തട ത്തനഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് നല്ിക യിട്ടുണ്ട്. താത്തഴ രറയുന്ന
ഇനങ്ങളിൽ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.
a) താത്തഴ രറയുന്ന നികുതിവിശധയമായ ശസ്വനങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്തതയുള്ള
ശമാശട്ടാർ വാഹനങ്ങൾ
i) യാന്ത്രതക്കാരുത്തട സ്ഞ്ചാരാവേയങ്ങൾക്ക്
ii)

രക്ക് ഗതാഗതെിന്

iii) വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള രരിേീലനം നല്ുക ന്നതിനുള്ള ആവേയെിന്
b)

ഭക്ഷണരാനീയങ്ങൾ,

ആശരാഗയശസ്വനങ്ങൾ,

ഔട്ശൊർ

ശകറ്ററിംഗ്,

സ്ൗന്ദരയ

ികിരക്,

ആൻെ്

ൈാസ്റ്റിക്

സ്ർജ്റി,

ശകാസ്്ത്തമറ്റിക്

ക്ലബ്ബുകളിത്തല അംഗതവം, ത്തഹൽെ് ആൻെ് ഫിറ്റ്നസ്് ത്തസ്ൻറ്റർ സലഫ്
ഇൻഷുറൻസ്്,
ശരാത്തലയുള്ള

ത്തഹൽെ്

ഇൻഷുറൻസ്്,

അവധിയിലുള്ള

ലീവ്

ന്ത്രടാവൽ

ഉശദയാഗസ്ഥർക്ക്

കൺത്തസ്ഷൻ
നൽകുന്ന

യാന്ത്രതാനുകൂലയങ്ങൾ എന്നിവയിശലക്കുള്ള വസ്്തുക്കളും ശസ്വങ്ങളും, അവ
വയക്തിരരമായ

ഉരശയാഗെിശനാ

ഉരശയാഗെിശനാ നൽകിയത് ആയാൽ
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ഏത്തതങ്കിലും

ഉശദയാഗസ്ഥൻത്തറ്റ

c) ൈാൻറ്റ് ആൻെ് ത്തമഷിനറി അല്ലാത്തത ഉള്ള സ്ഥാവര വസ്്തുക്കളുത്തട
നിര്മ്മാണെിനുള്ള കരാറിൽ ഏർത്തപ്പടുന്ന ഒരാൾക്ക്, അെരെിലുള്ള
കരാറിശലർത്തപ്പടുന്നതിനാവേയമായ വസ്്തുക്കളും ശസ്വനങ്ങളും
(d)

ൈാൻറ്റ്

ആൻെ്

ത്തമഷിനറി

അല്ലാത്തതയുള്ള

സ്ഥാവരവസ്്തുക്കളുത്തട

നിര്മ്മാണെിന് ശവണ്ടി ഉരശയാഗിച്ച, മത്തറ്റാരാൾക്ക് സകമാറ്റം ത്ത യ്യാ െ,
രക്കുകൾ.
e) വകുപ്പ് 8 ന്ത്രരകാരം നികുതി അടച്ച വസ്്തുക്കളും ശസ്വനങ്ങളും
f) വയക്തിരരമായശതാ സ്വകാരയമായശതാ ആയ ഉരശഭാഗെിന് ഉരശയാഗിച്ച
വസ്്തുക്കളും ശസ്വനങ്ങളും.
ബ

ോ.30) മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 29 ന്ത്രരകാരം ശസ്വനം ലഭിച്ച ആൾ

അയാളുത്തട റിശട്ടണിൽ സ്മർപ്പിച്ച ഇൻശവെ് െീസറ്റലും (inward
detail )
ശസ്വനം നല്ിക യ ആൾ സ്മർപ്പിച്ച ഔട്ശവെ് െീസറ്റലും (outward detail )
തമ്മിൽ ത്തരാരുെത്തപ്പടുശമ്പാൾ
മാന്ത്രതശമ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇവ

തമ്മിൽ

ത്തരാരുെമില്ലാതായാൽ

എ്ു

സ്ംഭവിക്കും?
ഉ. അെരം സ്ന്ദര്ഭങ്ങളി ൽ സ്ൈയർ രണ്ടു മാസ്െിനകം ഈ വയതയാസ്ം
രരിഹരിശക്കണ്ടതാണ്. തുട ർന്നും ഈ ത്തരാരുെശക്കട് തുടരുകയാത്തണങ്കിൽ
സ്വീകര്ൊ്വ് ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് തിരിച്ചടയ്ശക്കണ്ടതാണ്.
ബ

ോ.31) ഒരു നികുതി ദാതാവ് സ്സൈ ത്ത

ഉള്ള

ടാക്സ്ിൻത്തറ്റ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

സ
യ്ത കയാരിറ്റൽ ഗുഡ്ിൻത്തറ്റ
ശമൽ

എടുൊൽ

അതിൻത്തറ്റ

രരിണിതഫലം

എ്ായിരിക്കും?
ഉ. ) മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 16(15) ന്ത്രരകാരം ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
എടുെ കയാരിറ്റൽ ഗുഡ്് സ സ്സൈ ത്ത യ്യുകയാത്തണങ്കിൽ നികുതി ദാതാവ്
അങ്ങത്തന

എടുക്കത്തപ്പട്ട

ത്തന്ത്രകെിറ്റിൽ

നിന്നും

ഇതുസ്ംബന്ധമായി

വയവസ്ഥത്ത

യ്തിട്ടുള്ള അനുരാത ന്ത്രരകാരം ഉള്ളതിത്തന കുറച്ച ശേഷമുള്ള
സ
ത്തന്ത്രകെിശറ്റാ, അത്തല്ലങ്കിൽ ആ കാരിറ്റൽ ഗുഡ്ിൻത്തറ്റ
ന്ത്രടാൻസ്ാക്ഷൻ
വാലയൂവിലുള്ള

നികുതിശയാ,

ഏതാണ്

കൂടുതൽ

അതു

തിരിച്ചടശക്കണ്ടതാണ്.
ബ

ോ.

32) ത്തതറ്റായി എടുെ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വീത്തണ്ടടുക്കാനുള്ള സ്ംവിധാനം

എ്ാണ്?
ഉ. ) മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 16(16) ന്ത്രരകാരം ത്തതറ്റായി എടുെ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഒരു രജ്ിശസ്റ്റര്െ് നികുതി ദാതാവിൽ നിന്നും വകുപ്പ് 51 ന്ത്രരകാരം
തിരിച്ചു രിടിക്കുന്നതാണ്.
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11. ഇന്്പുട്ട് െര്വ ീെെ് വിതരണകോരൻ എന്ന ആശ്െം

ജി.എെ്.രിെിൽ
ശ
ഉ:

ാ.1) ഇൻരുട്ട് സ്ർവീസ്് വിതരണം ത്ത
മാതൃകാ

നിയമെിൻത്തറ്റ

2(56)

യ്യുന്നയാൾ (ISD)എന്നാൽ എ്ാണ്?
വകുപ്പ്

അനുസ്രിച്ച്

ശസ്വനങ്ങൾ

സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് വകുപ്പ് 23 ന്ത്രരകാരമുള്ള ഇൻശവായ്സ്ുകൾ
സ്വീകരിക്കുകയും,
നമ്പറുള്ള

മറ്റ്

രക്ക്

ഇൻശവായ്ശസ്ാ
ത്ത

യ്യുന്ന

മറ്റ്

ഇൻരുട്ട്

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്,

ശസ്വനദാതാക്കൾക്ക്
നിശ്ചിത

തങ്ങളുത്തട

വിതരണം

ശൊകയുത്തമൻശറ്റാ

അശത

ത്ത

രാൻ

യ്യാൻശവണ്ടി

രുറത്തപ്പടുവിക്കുകയും

രക്ക്ശസ്വനദാതാക്കത്തളയാണ് ഇൻരുട്ട് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വിതരണക്കാരൻ

എന്നതുത്തകാണ്ട്
ത്ത

ലഭിച്ച

യ്യുശമ്പാൾ

അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഇെരെിൽ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

വിതരണം

ഒരു ശസ്വനദാതാവിനു തുലയമായിട്ടാണ് ഐഎസ്്െി - ത്തയ

രരിഗണിക്കുന്നത്.
2. ഇൻരുട്ട് സ്ർവീസ്് വിതരണക്കാരനായി രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത യ്യാൻ എത്ത്ാത്തക്ക
ആവേയമുണ്ട്?
ഉ: വകുപ്പ് 19, രട്ടിക IIIൻത്തറ്റ രാരാ 5(vii) എന്നിവയനുസ്രിച്ച്, ഇൻരുട്ട് സ്ർവീസ്്
വിതരണക്കാരൻ, ഒരു ശസ്വനദാതാവ് എന്ന ശരാത്തല കരുതി രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
എടുശക്കണ്ടതാകുന്നു. നികുതിരഹിതവരുമാനരരിധി ഇവർക്കു ബാധകമല്ല.
അതായത് വരുമാന രരിധി രരിഗണിക്കാത്തത എല്ലാവരും രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
എടുക്കണം. ശസ്വന നികുതി നിയമന്ത്രരകാരം നിലവിലുള്ള രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
രുതിയ
ഇൻരുട്ട്

GST

സ്ന്ത്രമ്പദായെിശലക്ക്
സ്ർവീസ്്

മാറ്റത്തപ്പടുന്നതല്ല.

വിതരണക്കാരും,

നിലവിലുളള

അതു

എല്ലാ

തുടരുവാൻ

ആന്ത്രഗഹിക്കുന്നുത്തവങ്കിൽ രുതിയ നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള രുതിയ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
എടുശക്കണ്ടതാണ്.
ശ

ാ.3)

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

വിതരണം

സ്ംബന്ധിച്ചുള്ള

വയവസ്ഥകളും

നിയന്ത്ര്ണങ്ങളും എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉ: ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ്റ വിതരണം താത്തഴപ്പറയുന്ന വയവസ്ഥകൾക്ക് വിശധയമാണ്.
എ) ടാക്സ്് ഇൻശവായ്സ്് അത്തല്ലങ്കിൽ തെുലയമായി നിശ്ചയിക്കത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ശൊകയുത്തമൻറ്റ് മുശഖന മാന്ത്രതശമ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വിതരണം ത്ത

യ്യാൻ രാടുള്ളൂ.

ബി) വിതരണം ത്ത യ്യുന്ന ത്തന്ത്രകെിറ്റ് തുക, ലഭയമായ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് തുകത്തയക്കാൾ
അധികമാകാൻ രാടില്ല.
സ്ി) സ്ർവീസ്ുമായി ബന്ധമുള്ള ദാതാക്കൾക്ക് മാന്ത്രതശമ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വിതരണം
ത്ത

യ്യാൻ രാടുള്ളൂ.

െി) ഒന്നിലധികം ദാതാക്കളുമായി ബന്ധത്തപ്പടുൊവുന്ന ശസ്വനങ്ങളുത്തട
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

വിതരണം

ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ,
80

ഓശരാരുെർക്കും

കഴിഞ്ഞ

വർഷമുണ്ടായിരുന്ന

വിറ്റുവരവിന്

ആനുരാതികമായി

ത്ത

ശയ്യണ്ടതാകുന്നു.

ശ

ാ. 4) ഇൻരുട്ട് സ്ർവീസ്് വിതരണം ത്ത

ത്ത

ശയ്യണ്ടതുശണ്ടാ?

ഉ: ത്ത

യ്യുന്ന ആൾ റിശട്ടൺ ഫയൽ

യ്യണം. മാതൃകാനിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 27(6) അനുസ്രിച്ച് ഓശരാ

മാസ്ത്തെയും

റിശട്ടൺ

തീയതിക്കകം ഫയൽ ത്ത
ശ

വിതരണം

GSTR-6

എന്ന

ശഫാമിൽ

അടുെമാസ്ം

13-)o

ശയ്യണ്ടതാണ്.

ാ.5) ഒശര കമ്പനിക്ക് ഒന്നിലധികം ISD രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കാശമാ?

ഉ: എടുക്കാം. മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം, സ്ുരക്ഷാവിഭാഗം, തുടങ്ങിയ വയതയസ്്ത
െിവിഷനുകൾ ഉള്ളശപ്പാൾ ഓശരാന്നിനും ന്ത്രരശതയകം ISD രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ശ

ാ.

6)

ത്തതറ്റായി

വിതരണം

ത്ത

യ്യത്തപ്പട്ട

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്,

അധികം

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

തുടങ്ങിയവ തിരിച്ചു രിടിക്കാൻ വയവസ്ഥകളുശണ്ടാ?
ഉ: 51-)o വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരം വിതരണം ത്ത യ്ത ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ത്തതറ്റായിവിതരണം
ത്ത യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ വകുപ്പ് 18(1), 18(2) എന്നിവ അനുസ്രിച്ച് വിതരണം ത്ത യ്ത
ദാതാവിൽ നിശന്നാ അതത്തല്ലങ്കിൽ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് സ്വീകരിച്ച ആളിൽ നിശന്നാ
തിരിച്ചു രിടിക്കാവുന്നതാണ്.
ശ

ാ. 7) ഒരു ഇൻരുട്ട് സ്ർവീസ്് വിതരണക്കാരന്, CGST, IGST ത്തന്ത്രകെിറ്റുകൾ

വയതയസ്്ത സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതിത്ത
IGST ത്തന്ത്രകെിറ്റായി വിതരണം ത്ത
ഉ: ത്ത

സ്ഥിതിത്ത

IGST

എന്നനിലയിലും

യ്യാശമാ?

യ്യാം, ഒരു ഇൻരുട്ട് സ്ർവീസ്് വിതരണക്കാരന്, SGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ്, IGST

ത്തന്ത്രകെിറ്റായി വിതരണം ത്ത

യ്യാവുന്നതാണ്. വകുപ്പ് 17(2).

ാ.9) ഒരു ഇൻരുട്ട് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വിതരണക്കാരന് CGST, IGST ത്തന്ത്രകെിറ്റുകൾ CGST

ത്തന്ത്രകെിറ്റായി വിതരണം ത്ത
ത്ത

യ്യാം.

അശത

അന്ത്രരകാരം വിതരണം ത്ത
ശ

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

ാ.8) SGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ്, IGST ത്തന്ത്രകെിറ്റായി വയതയസ്്ത സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള

ഉ: ത്ത

ഉ:

വയതയസ്്ത

യ്യുന്ന തങ്ങളുത്തട യൂണിറ്റുകൾക്ക് വിതരണം ത്ത യ്യാവുന്നതാണ്.

യൂണിറ്റുകൾക്ക് വിതരണം ത്ത

ശ

യ്യാശമാ?

യ്യാം. വകുപ്പ് 17(1) അനുസ്രിച്ച് (CGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ് IGST എന്ന നിലയിലും IGST

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ശ

യ്യുന്ന തങ്ങളുത്തട യൂണിറ്റുകൾക്ക്

യ്യാശമാ?

സ്ംസ്ഥാനെ്

സ്ഥിതിത്ത യ്യുന്ന

യൂണിറ്റുകൾക്ക്

യ്യാവുന്നതാണ്.

ാ.10) SGST, IGST ത്തന്ത്രകെിറ്റുകൾ, SGST ത്തന്ത്രകെിറ്റായി വിതരണം ത്ത
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യ്യാശമാ?

ഉ.

ത്ത

യ്യാം.

അശത

സ്ംസ്ഥാനെ്

അന്ത്രരകാരം വിതരണം ത്ത
ശ

സ്ഥിതിത്ത യ്യുന്ന

യൂണിറ്റുകൾക്ക്

യ്യാവുന്നതാണ്.

ാ.11) ഏതുതരം ശൊകയുത്തമൻറ്റുകൾ ഉരശയാഗിച്ച് ഒരു ഇൻരുട്ട് സ്ർവീസ്്

വിതരണക്കാരന് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വിതരണം ത്ത

യ്യാം?

ഉ: അവ ഇതുവത്തര നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ നിർശേേിക്കുന്ന ശൊകയുത്തമൻറ്റ്
മുശഖന

മാന്ത്രതശമ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

വിതരണം

ത്ത യ്യാവൂ

എന്ന്

നിയമം

അനുോസ്ിക്കുന്നുണ്ട്.
ശ

ാ. 12) ത്തരാതുവായി ഉരശയാഗിച്ച ശസ്വനങ്ങളുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട ത്തന്ത്രകെിറ്റ്,

എല്ലാ യൂണിറ്റുകൾക്കുമായി എങ്ങത്തന വിതരണം ത്ത
ഉ:

ഇൻരുട്ട്

സ്ർവീസ്്

വിതരണക്കാരന്

ഓശരാരുെർക്കും വിതരണം ത്ത

യ്യും?

ഇത്

ആനുരാതികമായി

യ്യാം. അതായത് ഓശരാ യൂണിറ്റിൻത്തറ്റയും

വിറ്റുവരവും എല്ലാ യൂണിറ്റുകളുത്തടയും കൂടിയുള്ള ത്തമാെം വിറ്റു വരവും
തമ്മിലുള്ള അനുരാതം എന്ത്രതയാശണാ അശത അനുരാതെിൽ അതാത്
യൂണിറ്റുകൾക്ക് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വിതരണം ത്ത
ശ

യ്യാവുന്നതാണ്.

ാ. 13) ഇൻരുട്ട് സ്ർവീസ്് വിതരണക്കാരന് CGST/IGST ത്തന്ത്രകെിറ്റുകൾ -----

എന്ന നിലയിൽ അനയസ്ംസ്ഥാനശെക്ക് വിതരണം ത്ത

യ്യാവുന്നതാണ്.

a) IGST
b) CGST
c) SGST
ഉ: (a) IGST
ശ

ാ.

14)

ഇൻരുട്ട്

സ്ർവീസ്്

വിതരണക്കാരന്

CGST

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

സ്ംസ്ഥാനെിനകെ് --------എന്ന നിലയിൽ വിതരണം ത്ത യ്യാവുന്നതാണ്.
a) IGST
b) CGST
c) SGST
d) ശമൽപ്പറഞ്ഞതിൽ ഏതുമാകാം.
ഉ: (b) CGST
ശ

ഒന്നിലധികം
സ്സൈയർമാർ
ശസ്വനങ്ങളുത്തട ടാക്് സ ന്ത്രകെിറ്റ് -------------a)

ാ.

15

അെരം

ശസ്വനം

ഉരശയാഗിച്ചിട്ടുള്ള

ഉരശയാഗിക്കുന്ന

സ്സൈയർമാരുത്തട

സ്ംസ്ഥാനത്തെ വിറ്റുവരവിൻത്തറ്റ ആനുരാതികമായി വിതരണം ത്ത
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ഇൻരുട്ട്

ആ

യ്യണം.

b) തുലയമായി എല്ലാ സ്സൈയർമാർക്കും നൽകണം.
c) ഒരു സ്സൈയർക്ക് മാന്ത്രതമായി നൽകണം.
d) വിതരണം ത്ത
ഉ:

(a).

യ്യാൻ രാടില്ല.

അെരം

ശസ്വനം

ഉരശയാഗിച്ചിട്ടുള്ള

സ്സൈയർമാരുത്തട

സ്ംസ്ഥാനത്തെ വിറ്റുവരവിൻത്തറ്റ ആനുരാതികമായി വിതരണം ത്ത
ശ

ാ.16) അർഹിക്കുന്നതിലധികം ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വിതരണം ത്ത

ആ

യ്യണം.

യ്താൽ തിരിച്ച്

രിടിക്കാൻ െിപ്പാർട്ട്ത്തമൻറ്റിനു കഴിയുശമാ?
ഉ: കഴിയും. അധികമായി വിതരണം ത്ത
സ്ർവീസ്്

യ്ത ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ബന്ധത്തപ്പട്ട ഇൻരുട്ട്

വിതരണക്കാരനിൽ

നിന്ന്

രലിേ

സ്ഹിതം

തിരിച്ചുരിടിക്കാവുന്നതാണ്.
ശ

ാ. 17) നിയമെിത്തല വയവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ത്തന്ത്രകെിറ്റ് വിതരണം

ത്ത

യ്താലുള്ള അന്രഫലങ്ങൾ എ്ാണ്?

ഉ: നിയമെിനു വിരുദ്ധമായി വിതരണം ത്ത

യ്ത ത്തന്ത്രകെിറ്റ് അത് സ്വീകരിച്ച

യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് രലിേ സ്ഹിതം തിരിച്ചുരിടിക്കാവുന്നതാണ്.
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റിബട്ടണ് െമർപ്പണവും
ഇൻപുട്ട് രോക്െ് സട്കഡിറ്റ് ഒത്തുബന്ോട്ടവും
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12. റിബട്ടണ് െമർപ്പണവും ഇന്്പുട്ട് രോക്െ് സട്കഡിറ്റ്
ഒത്തുബന്ോട്ടവും

ശ

ാ. 1 :- റിശട്ടണുകളുത്തട ന്ത്രരശയാജ്നം എ്ാണ്?

ഉ. :- (a) നികുതി വയവസ്ഥയിശലക്കുള്ള വിവര വിനിമയ മാർഗ്ഗം;
(b) നികുതി വയവസ്ഥ രാലിക്കുന്നുശണ്ടാത്തയന്നു ശനാക്കാനുള്ള (tax compliance)
രരിശോധനാ രദ്ധതി;
(c) നിശ്ചിത സ്മയ രരിധിക്കുള്ളിൽ നികുതിദായകൻത്തറ്റ നികുതി ബാദ്ധയത
തിട്ടത്തപ്പടുെൽ;
ത വിക്കുക;
ന്ത്രരസ്ാ

നിർേിഷ്ട

കാലയളവിത്തല

നികുതി

ബാദ്ധയത

(d) നയരരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനു ശവണ്ടതായ വിവരങ്ങൾ
നല്കുക;
(e)

നികുതി

ത്തവട്ടിപ്പിത്തനതിത്തരയുള്ളതും

(Anti-evasion)

കണക്കു

രരിശോധനയുമായും (Audit) ബന്ധത്തപ്പട്ട നികുതിവയവസ്ഥാ രദ്ധതികളുത്തട
നിർവഹണം.
ശ

ാ. 2 :-

രക്കു ശസ്വന നികുതി വയവസ്ഥയിൽ ആത്തരാത്തക്ക റിശട്ടണുകൾ

സ്മർപ്പിക്കണം?
ഉ :- നികുതിയടക്കാനുള്ള വിറ്റുവരവു രരിധി കടക്കുന്ന എല്ലാ രജ്ിശസ്റ്റെ്
നികുതിദായകരും.
കടക്കുശമ്പാൾ

ഒരു

സ്ൈയർ

``രജ്ിസ്റ്റർ''

ത്ത

ത്തമാെവരുമാനം

ശയ്യണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ,

ഒൻരത്ലക്ഷം
രെുലക്ഷം

കടക്കുശമ്പാൾ മാന്ത്രതശമ അയാൾ നികുതിയടക്കാൻ ബാധയസ്ഥനാകുന്നുള്ളൂ,
അതുത്തകാണ്ട് ആ കാലയളവു മുതൽ. അ്ർസ്ംസ്ഥാന സ്സൈയർമാർ
(സ്ംസ്ഥാനെിനു

ത്തവളിയിൽ

സ്ാധനശമാ

ശസ്വനശമാ

നൽകുന്നവർ),

ഉറവിടെിൽ നികുതി(TDS) രിടിക്കാൻ ബാദ്ധയസ്ഥരായവർ, ഇ – ശകാത്തമർസ്്
നടെിപ്പുകാർ, ഇ- ശകാത്തമർസ്് നടെിപ്പുകാരിലൂത്തട
ത്ത

യ്യുന്നവർ തുടങ്ങി മറ്റു

ത്ത

ശയ്യണ്ടതും

രക്കുകൾ സ്സൈ

ില വിഭാഗം ആളുകൾ നിർബന്ധമായും `രജ്ിസ്റ്റർ'

അതുത്തകാണ്ട്

അവർ

റിശട്ടൺ

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുമാണ്.

(ത്തഷെയൂൾ III ഉം രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എന്ന അദ്ധയായെിത്തല ശ

ാദയം 6-ഉം

ശനാക്കുക).
ശ

ാ. 3 :- രുറശെക്കുള്ള സ്സൈ (Outward Supply) സ്ംബന്ധിച്ച് എത്ത്ാത്തക്ക

വിവരങ്ങളാണ് റിശട്ടണിൽ സ്മർപ്പിശക്കണ്ടത്?
ഉ. :- രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുള്ള ഒരു സ്ാധാരണ നികുതിദായകൻ GSTR- 1 ൽ ഒരു
മാസ്െിൽ നടെിയ വിവധതരം സ്സൈകളുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ
അതായത്,
ത്ത

രജ്ിസ്റ്റർ

ത്ത

യ്തിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള

യ്യാെവർക്കുള്ള (consumers)

സ്സൈ,

രജ്ിസ്റ്റർ

സ്സൈ, ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ം ത്തെബിറ്റ് ശനാട്ടുകൾ,
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േൂനയനികുതിയിലുള്ളതും

ഒഴിവാക്കത്തപ്പട്ടതും

നികുതിയിൽത്തപ്പടാെതുമായ

സ്സൈകൾ,

രക്കുശസ്വന

കയറ്റുമതി,

വരുംകാല

സ്സൈയുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ടു ലഭിച്ച മുൻകൂർ തുക, തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ
സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതാണ്.
ശ

ാ. 4 :- GSTR- 1 ത്തനാപ്പം ഇൻശവായ്സ്ുകളുത്തട `സ്്കാൻ' ത്ത

യ്ത രകർപ്പുകൾ

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുശണ്ടാ ?
ഉ. :- ഇൻശവായ്സ്ുകളുത്തട സ്്കാൻ' ത്ത

യ്ത രകർപ്പുകൾ സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതില്ല.

അവയിലുള്ള നിർേിഷ്ട വിവരങ്ങൾ മാന്ത്രതശമ സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുള്ളൂ.
ശ

ാ. 5 :- എല്ലാ ഇൻശവായ്സ്ുകളും അര്ശലാെ് ത്ത

ശയ്യണ്ടതുശണ്ടാ ?

ഉ. :- ഇല്ല. അത് രുറശെക്കുള്ള സ്സൈ വയാരാരികൾ തമ്മിലുള്ളശതാ (B2B),
അത്തല്ലങ്കിൽ

വയാരാരിയും

ഉരശഭാക്താക്കളുമായുള്ളശതാ

സ്ംസ്ഥാനെിനുള്ളിലുള്ളശതാ

അ്ർ

(B2C)

ഒശര

സ്ംസ്ഥാനമാശണാ

എത്തന്നാത്തക്കയുള്ളതിത്തന ആന്ത്രേയിച്ചിരിക്കുന്നു.
വയാരാരികൾ

തമ്മിലുള്ള

ഇൻശവായ്സ്ുകളും

ഇടരാടുകളിൽ(B2B)

എല്ലാെരെിലുള്ള

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതാണ്.

എ്ുത്തകാണ്ട്?

എ്ുത്തകാത്തണ്ടന്നാൽ, സ്വീകർൊക്കൾ ഇൻരുട് ടാക്സ്് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് (ITC)
എടുക്കുന്നതുത്തകാണ്ട് ഇൻശവായ്സ്ുകൾ ഒെുശനാശക്കണ്ടതായി വരുന്നു.
വയാരാരികൾ ഉരശഭാക്താവിനു(B2C)

ത്തകാടുക്കുന്നവയിൽ സ്വീകർൊവ്

`ത്തന്ത്രകെിറ്റ്' എടുക്കാെതുത്തകാണ്ട് ത്തരാതുശവ അെരം ഇൻശവായ്സ്ുകൾ
അര്ശലാെ് ത്ത

ശയ്യണ്ടതില്ല. എങ്കിലും, ലക്ഷയാധിഷ്ഠിത നികുതി (Destination

based tax) തതവങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു ശവണ്ടി ഇെരെിലുള്ള അ്ർ
സ്ംസ്ഥാന B2B

സ്സൈയിൽ രണ്ടരലക്ഷം രൂരയിൽ കൂടുതൽ മൂലയമുള്ള

ഇൻശവായ്സ്ുകൾ
മൂലയമുള്ള

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുണ്ട്.

അ്ർ

സ്ംസ്ഥാന

സ്ംസ്ഥാനെിനുള്ളിലുള്ള

രണ്ടരലക്ഷെിൽ

താത്തഴ

ഇൻശവായ്സ്ുകളിലും

ഒശര

ഇൻശവായിസ്ുകളിലും

സ്ംസ്ഥാനതലെിൽ

ശവർതിരിച്ചുള്ള സ്ംന്ത്രഗഹം രരയാര്തമാണ്.
ശ

ാ.6:-

ഇൻശവായ്സ്ിത്തല

ഓശരാ

ഇനെിൻത്തറ്റയും

വിവരണം

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുശണ്ടാ ?
ഉ. :- ഇല്ല. വിവരണം സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതില്ല.
ശസ്വനങ്ങളുത്തട

അക്കൗണ്ടിംങ്

സ്മർപ്പിക്കുന്നയാൾ `അര്ശലാെ്' ത്ത

രക്കുകളുത്തട 'HSN ശകാെുകളും'

ശകാെുകളും

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുണ്ട്.

ശയ്യണ്ട അക്കങ്ങളുത്തട എണം അയാളുത്തട

മുൻവർഷത്തെ വിറ്റു വരവിത്തന ആന്ത്രേയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ശ

ാ.7:-

ഓശരാ

ഇടരാടിൻത്തറ്റയും

ന്ത്രരതിഫലമിത്തല്ലങ്കിശലാ ?
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മൂലയം

കാണിശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?

ഉ. :- ശവണം. മൂലയം മാന്ത്രതമല്ല, നികുതിശയാഗയമൂലയവും കാണിശക്കണ്ടതുണ്ട്.
ില

സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ

ത്തഷെയൂൾ

രണ്ടും

ഒന്നിൻത്തറ്റ

വയതയസ്്തമാകാം.

അടിസ്ഥാനെിലുള്ള

ന്ത്രരതിഫലമില്ലാത്തത,

സ്സൈയാത്തണങ്കിലും

നികുതിശയാഗയമൂലയം (Taxable value) സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുണ്ട്.
ശ

ാ. 8:- സ്ൈയർ വിട്ടുശരായ വിവരങ്ങൾ `സ്വീകർൊവിന്' അയാളുത്തട GSTR-

2 ൽ കാണിക്കാശമാ ?
ഉ.:ശ

കാണിക്കാം.
ർക്കാം.

സ്ൈയർ

വിട്ടുശരായ

അങ്ങത്തനയുള്ള

വിവരങ്ങൾ

ഇൻശവായ്സ്ുകളിൽ

സ്വീകർൊവിന്
താത്കാലികമായി

ത്തന്ത്രകെിറ്റും നല്കും, എന്നാൽ അത് ഒെുശനാട്ടെിനു വിശധയമായിരിക്കും.
ഒെുശനാക്കുശമ്പാൾ
ത്ത

ആ

ഇൻശവായ്സ്്

സ്ൈയർ

`അര്ശലാെ്'

യ്തിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ രണ്ടുശരശരയും വിവരം അറിയിക്കും. ത്തരാരുെശക്കടു

രരിഹരിക്കത്തപ്പട്ടാൽ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

അറിയിച്ചശേഷവും

സ്ഥിരത്തപ്പടുെും.

ത്തരാരുെശക്കട്

തുടർന്നാൽ

എന്നാൽ

താത്കാലികമായി

നല്കിയ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് റോക്കും.
ശ

ാ.9:-നികുതിദായകൻ

എത്ത്ങ്കിലും

വിവരങ്ങൾ

ശ

ർശക്കണ്ടതുശണ്ടാ? അശതാ GSTR-1 ൽ നിന്നും അതിശലക്കു വിവരങ്ങൾ

ശ

ശക്കറിത്തക്കാള്ളുശമാ (auto-populate) ?

ഉ. :- വലിയ ഒരു ഭാഗം വിവരങ്ങൾ GSTR-2 ൽ ശ
ഇറക്കുമതി, രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത
സ്ൈയർ

ൽ

ശക്കറിത്തക്കാള്ളുത്തമങ്കിലും

യ്യാെശതാ ശകാശമ്പാസ്ിഷൻ രീതി സ്വീകരിച്ചശതാ

ആയ ദാതാവ്ം േൂനയ നികുതി ം
രഹിത

GSTR-2

രക്കു ശസ്വന നികുതിയിതര ം നികുതി

തുടങ്ങിയവയുത്തട

വിേദാംേങ്ങൾ

സ്വീകർൊവിശന,

രൂരിപ്പിക്കാനാവൂ.
ശ

ാ.10:-

ഇൻശവായ്സ്ുകൾ

ത്തരാരുെത്തപ്പട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ

`ത്തന്ത്രകെിറ്റ്‘

ത്തകാടുക്കുശമാ നിശഷധിക്കുശമാ ? നിശഷധിക്കുത്തമങ്കിൽ സ്ൈയർത്തക്കതിത്തര
എ്ു നടരടിയാണ് സ്വീകരിക്കുക.
ഉ.:-

GSTR-2

ലുള്ള

ഇൻശവായ്സ്ുകൾ

ത്തരാരുെത്തപ്പട്ടിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ

രണ്ടു

സ്സൈയറുത്തട
കൂട്ടശരയും

GSTR-1

മായി

വിവരമറിയിച്ചിട്ടും

ത്തരാരുെശക്കടു രരിഹരിക്കത്തപ്പടാത്തത തുടരുന്നരക്ഷം, ഇൻരുട് ടാക്സ്്
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

അനുവദിച്ചതു

റോക്കും.

ത്തരാരുെശക്കട്

രണ്ടു

കാരണങ്ങൾ

ത്തകാണ്ടുണ്ടാകാം. ഒന്നാമതായി സ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ ഭാഗെു നിന്നുണ്ടായ
അബദ്ധം.

ഇതിൽ

കൂടുതലായി

ഒരു

നടരടിയും

ആവേയമാകുന്നില്ല.

രണ്ടാമതായി, ആ ഇൻശവായ്സ്് സ്ൈയർ നൽകിയിരിക്കാം, രശക്ഷ, അയാൾ
അത് അര്ശലാെു ത്ത
ഇെരം

യ്യുകശയാ നികുതിയടക്കുകശയാ ത്ത

സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ

നടരടിത്തയടുക്കാം.

സ്ൈയർത്തക്കതിത്തര

ുരുക്കെിൽ

നികുതിയടക്കാതിരിക്കുകയും ത്ത

സ്ൈയർ

യ്തിരിക്കില്ല.

`വസ്ൂലാക്കൽ'(recovery)
സ്സൈ

നടെുകയും

യ്ത എല്ലാ ത്തരാരുെശക്കടുകളും തുടർ

നടരടികളിശലക്കു നയിക്കും.
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ശ

ാ. 11:- ദാതാവ് അബദ്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞു വിവരങ്ങൾ ശരഖത്തപ്പടുെിയാൽ

തിരിച്ചു

രിടിച്ച

(Reverse

ത്ത

യ്ത)

ITC

യുത്തട

നിയമരരമായ

അവസ്ഥ

എ്ായിരിക്കും?
ഉ. :- അടുെ സ്ാമ്പെിക വർഷെിത്തല ത്തസ്ര്തംബറിനു മുമ്പായി ഏതു
സ്മയെും
ത്ത

ദാതാവിന്

യ്യാവുന്നതും,

വിട്ടുശരായ

അവയുത്തട

ഇൻശവായ്സ്്

ശമലുള്ള

അര്ശലാെ്

അടക്കാവുന്നതുമാണ്.

ഇൻശവായ്സ്ുകൾ

ത്ത

നികുതിയും
യ്യുന്ന

അര്ശലാെ്

രലിേയും

അയാൾ

മാസ്ത്തെ

സ്വീകർൊവിന്

GSTR-3ൽ

അശപ്പാൾ

സ്വയശമവ

അതിശേലുള്ള ITC ലഭിക്കുകയും, സ്വീകർൊവ് റിശവഴ്സ്് ത്ത

യ്തശപ്പാൾ

അടച്ച രലിേ GSTNൻത്തറ്റ സ്വയം ന്ത്രരവർെിത സ്ംവിധാനെിൻത്തറ്റ ഫലമായി
തിരിത്തക ലഭിക്കുകയും ത്ത യ്യും.
ശ

ാ. 12 :- G.S.T.R. - 2 ൻത്തറ്റ സ്വിശേഷത എ്ാണ്?

ഉ:-

സ്വീകർൊവിനു

വിേദാംേങ്ങൾ,

നൽകിയ

സ്ൈയർ

അടിസ്ഥാനെിൽ

G.S.T.R.–1ൽ

രക്കിൻത്തറ്റംശസ്വനെിൻത്തറ്റ
നല്കിയ

സ്വീകർൊവിൻത്തറ

G.S.T.R.-2-വിശലക്ക്

ശ

ശക്കറിത്തക്കാള്ളുത്തമന്നതാണ് അതിൻത്തറ്റ സ്വിശേഷത.

ശ

ാ. 13:- നിശഷധിച്ച ITC രുനഃസ്ഥാരിക്കാനാവുശമാ?

ഉ:

സ്ൈയർ

Reversal

ഇൻശവായ്സ്്
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

നു

അര്ശലാെ്

ശേഷം
ത്ത

ത്തസ്ര്തംബറിനു

യ്യുകയാത്തണങ്കിൽ

രുനഃസ്ഥാരിക്കത്തപ്പടുന്നതിത്തനാപ്പം

രലിേ തിരിത്തക നല്കുകയും ത്ത
ശ

അടുെ

വിവരങ്ങളുത്തട

റിശവഴ്സ്്

റിശവഴ്സ്്

ത്ത

മുമ്പായി
ത്ത

യ്യത്തപ്പട്ട

യ്തശപ്പാഴടച്ച

യ്യും.

ാ. 14:- ശകാശമ്പാസ്ിഷൻ സ്്കീമിലുള്ള നികുതിദായകരും G.S.T.R.-1 ഉം

G.S.T.R. - 2 ഉം സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉ:-

ഇല്ല.

ശകാശമ്പാസ്ിഷൻ

ത്തകാടുക്കുന്നതിൻത്തറ്റശയാ

സ്്കീമിലുള്ള

നികുതിദായകർ

വാങ്ങുന്നതിൻത്തറ്റശയാ

റിശട്ടണുകൾ

നല്ശകണ്ടതില്ല. അവർ G.S.T.R. - 4 ലുള്ള സന്ത്രതമാസ്ിക റിശട്ടണുകൾ ഓശരാ
സന്ത്രതമാസ്െിനും

ശേഷമുള്ള

മാസ്െിൻത്തറ്റ

1-)o

തീയതി

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുണ്ട്. അവർ ITC ക്ക് അർഹരല്ലാെതുത്തകാണ്ട് G.S.T.R.-2ശനാ,
അവർ,
ത്ത

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

യ്യാെതുത്തകാണ്ട്

തങ്ങൾ

രുറശെക്ക്

നികുതിയടച്ചതിൻത്തറ്റ
വസ്്തുക്കളുത്തട

അവരുത്തട
G.S.T.R.-1ശനാ
സ്സൈ

സ്വീകർൊക്കൾക്ക്

ന്ത്രരസ്ക്തിയില്ല. അവരുത്തട റിശട്ടണിൽ
ത്ത യ്തതിൻത്തറ്റ
സ്ംക്ഷിര്തവിവരണവും

വിേദാംേവും

വിേദാംേങ്ങളും

സകമാറ്റം

നല്ശകണ്ടതുണ്ട്.

അവരുത്തട

സന്ത്രതമാസ്ിക

ഉൾത്തപ്പടുശെണ്ടതുണ്ട്. ഇവയിൽ രലതും സ്വയശമ വന്നു ശ
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അവർ

വാങ്ങിയ
റിശട്ടണിൽ

ർന്നുത്തകാള്ളും.

ശ

ാ. 15:- ഇൻരുട്ട് സ്ർവീസ്് വിതരണക്കാർ (ISD) ത്തകാടുക്കലിനും വാങ്ങലിനും

ന്ത്രരശതയക

ന്ത്രരസ്്താവനകൾ

തങ്ങളുത്തട

റിശട്ടണുകശളാത്തടാപ്പം

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉ:-

ഇല്ല;

അവർ

ശസ്വനദാതാക്കളിൽ

അനുബന്ധഓഫീസ്ുകൾക്കു

(Subsidiaries)

നിന്നു

കിട്ടിയ

വിതരണം

ത്ത

ത്തന്ത്രകെിറ്റും

യ്ത

ത്തന്ത്രകെിറ്റും

അടങ്ങുന്ന G.S.T.R. - 6 എന്ന റിശട്ടൺ സ്മർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. അവരുത്തട
റിശട്ടണിൽ

ഇെരം

വിവരങ്ങൾ

ഉള്ളതുത്തകാണ്ട്

ത്തകാടുക്കലിനും

വാങ്ങലിനുമായി ന്ത്രരശതയക ന്ത്രരസ്്താവനകൾ സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതില്ല.
ശ

ാ.16:-

ഒരു

നികുതിദായകന്

അയാൾക്കുശവണ്ടി

ഉറവിടെിൽ

രിടിക്കത്തപ്പട്ട നികുതിയുത്തട ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എങ്ങിത്തന ലഭിക്കും? രിടിച്ചവരിൽ
നിന്നുമുള്ള സ്ാക്ഷയരന്ത്രതം ഇതിശലക്കായി സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉ:-

രക്കു ശസ്വനനികുതിയിൽ ഉറവിടെിൽ നികുതി രിരിക്കുന്നവർ

ആരിൽ നിത്തന്നാത്തക്കയാണ് നികുതി രിരിച്ചത്തതന്നുള്ളതിൻത്തറ്റ വയക്തിഗത
വിവരങ്ങൾ രിരിച്ചമാസ്െിനുശേഷമുള്ള മാസ്ം 10-)o തീയതിക്കു മുശമ്പ
GSTR - 7 റിശട്ടണിൽ സ്മർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഇങ്ങത്തന സ്മർപ്പിക്കുന്ന
വിവരങ്ങൾ
ശ

സ്വശമധയാ,

രിരിത്തച്ചടുക്കത്തപ്പട്ടവരുത്തട

GSTR-2ൽ

ശക്കറിത്തക്കാള്ളും. അയാൾക്ക് ശവണ്ടി ഉറവിടെിൽ രിടിച്ച നികുതിയുത്തട

`ത്തന്ത്രകെിറ്റ്' ലഭിക്കുന്നതിന് നികുതിദായകൻ അയാളുത്തട GSTR - 2 ൽ ഈ
വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിശക്കണ്ടതുണ്ട്. ത്തന്ത്രകെിത്തറ്റടുക്കുന്നതിന് അയാൾ ഒരു
സ്ാക്ഷയരന്ത്രതവും

ഹാജ്രാശക്കണ്ടതില്ല.

ൌൺശലാെ് ത്ത

ത്തരാതു

ശരാർട്ടലിൽ

നിന്ന്

യ്യാവുന്ന സ്ാക്ഷയരന്ത്രതം നികുതിദായകന് ന്ത്രരമാണമായി

സ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ശവണ്ടിയുള്ളതാണ്.
ശ
ഉ

ാ. 17:- ആത്തരാത്തക്കയാണ് വാർഷിക റിശട്ടണുകൾ സ്മർപ്പിശക്കണ്ടത്?
:-

GSTR-1

മുതൽ

നികുതിദായകരിൽ,
സ്്കീമിലുള്ള
സ്ഥിതി

വത്തരയുള്ള

താത്കാലിക

നികുതിദായകരും

വിവരകണക്കുകൾ

നികുതിദായകരും
സ്ർവീസ്്

3

വിശദേ

വിതരണക്കാരും

റിശട്ടണുകൾ

നികുതിദായകരും,

ശകാശമ്പാസ്ിഷൻ

ഒഴിത്തകയുള്ളത്തയല്ലാവരും
സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുണ്ട്.

വാസ്ികളായ
(I.S.D.)

സ്മർപ്പിക്കുന്ന
വാർഷിക

താത്കാലിക

നികുതിദായകരും

ഉറവിടെിൽ

നികുതി

ഇൻരുട്ട്

രിടിക്കാൻ

ുമതലത്തപ്പട്ടവരും വാർഷിക റിശട്ടൺ സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതില്ല.
ശ

ാ.18 :- വാർഷിക റിശട്ടണും അ്ിമ റിശട്ടണും ഒന്നു തത്തന്നയാശണാ?

ഉ :- അല്ല, സ്ാധാരണ നികുതിദായകരായി രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത
വാർഷിക

റിശട്ടൺ

അശരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുണ്ട്.
നികുതിദായകർ

യ്തിട്ടുള്ളവത്തരല്ലാം

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

മാന്ത്രതശമ

അ്ിമ

റോക്കാൻ
റിശട്ടൺ

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുള്ളു. ഇത് റോക്കുന്ന തീയതിശക്കാ റോക്കൽ ഉെരവിൻത്തറ്റ
തീയതിശക്കാ മൂന്നുമാസ്െിനകം സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുണ്ട്.
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ശ

ാ.19:-

റിശട്ടൺ

വയതിയാനങ്ങൾ

സ്മർപ്പിച്ച്

കഴിഞ്ഞാൽ

വരുശെണ്ടതായിട്ട്

അതിത്തലത്ത്ങ്കിലും

ഉത്തണ്ടങ്കിൽ

അത്തതങ്ങത്തനയാണ്

രുതുശക്കണ്ടത് ?
ഉെരം:-

രക്കുശസ്വന

നികുതിയിൽ

ഓശരാ

ഇടരാടിൻത്തറ്റയും

വിേദാംേങ്ങളിൽ നിന്ന് റിശട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതുത്തകാണ്ട് അത് രുതുശക്കണ്ട
ആവേയമില്ല. ഒരു കൂട്ടം ഇൻശവായിസ്ുകശളാ, ത്തെബിറ്റ്ംന്ത്രകെിറ്റ് ശനാട്ടുകശളാ
മാശറ്റണ്ടതുത്തകാണ്ടാകാം
സ്മർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ
വരുശെണ്ട

ഒരു

റിശട്ടൺ

രുതുശക്കണ്ടതായി

റിശട്ടൺ രുതുക്കുന്നതിനുരകരം

ഇടരാടുകളിൽ

(ഇൻശവായിസ്ുകൾ,

വരുന്നത്.

വയതിയാനങ്ങൾ

ന്ത്രകെിറ്റ്

ം

ത്തെബിറ്റ്

ശനാട്ടുകൾ) മാറ്റം വരുൊൻ കഴിയും. ഇെരം വയതിയാനങ്ങൾ രിന്നീടുള്ള
G.S.T.R.-I

അത്തല്ലങ്കിൽ

വിേദാംേങ്ങളിൽ

G.S.T.R.-2ൽ

(ശനരത്തെ

വയതിയാനങ്ങൾ

ന്ത്രരഖയാരിച്ചിട്ടുള്ള

വരുൊനായി

നല്കിയിട്ടുള്ള

രട്ടികകളിൽ) വരുൊവുന്നതാണ്.
ശ

ാ. 20 :- നികുതിദായകർക്ക് അവരുത്തട റിശട്ടൺ എങ്ങത്തന സ്മർപ്പിക്കാൻ

കഴിയും?
ഉ :- നികുതിദായകർക്ക് റിശട്ടണുകളും ന്ത്രരസ്്താവനകളും സ്മർപ്പിക്കാൻ രല
മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്.

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്

ന്ത്രരസ്്താവനകളും

ശനരിട്ട്

ഇൻശവായിസ്ുകളുള്ള

മാധയമെിലൂത്തട

സ്മർപ്പിക്കാം.

രശക്ഷയിത്

നികുതിദായകർക്ക്

സ്മയത്തമടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

റിശട്ടണും

വളത്തരശയത്തറ

ശക്ലേകരവും

അങ്ങത്തനയുള്ള
സസ്റ്റിൽ

ഏത്തറ

നികുതിദായകർക്ക്

ശ

ശക്കറിയിട്ടുള്ള

ത്ത

യ്തശേഷം ബാക്കി വിേദാംേങ്ങൾ ഉൾത്തപ്പടുെി ത്തരാതുശരാർട്ടലിൽ

അര്ശലാെ് ത്ത

വിേദാംേങ്ങൾ

(Online)

നിന്നും

ൌൺശലാെ്

യ്യാവുന്ന ഓഫ്സലൻ യുട്ടിലിട്ടി ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. ത്തരാതു

ശരാർട്ടലുമായി സ്മനവയിക്കുന്ന G.S.T. സ്ുവിധാ ത്തന്ത്രരാസവശെർസ്് (GSP) ത്തെ
ഒരു സ്മൂഹം G.S.T.N. വികസ്ിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശ

ാ.21:-

കർശമാദയുക്തരായ

നികുതിദായകർ

രക്കുശസ്വന

നികുതി

നിയമെിന് അനുസ്ൃതമായി ന്ത്രരേ്നരഹിതമായി ശരാകാൻ എത്ത്ല്ലാമാണ്
ഉറപ്പുവരുശെണ്ടത്?
ഉ :- വില്രനകളുത്തട വിേദാംേങ്ങൾ G.S.T.R.- 1 ശഫാറെിൽ രിന്നത്തെ മാസ്ം
രൊം

തീയതിശയാത്തട

അര്ശലാെ്

ത്ത

യ്യുകത്തയന്നുള്ളത്

രക്ക്

ശസ്വനനികുതിയിൽ രരമന്ത്രരാധാനയമുള്ള സ്ംഗതികളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത്
എന്ത്രതശൊളം ഉറപ്പിക്കാത്തമന്നുള്ളത് നികുതിദാതാവ് വയാരാരികൾക്ക് (B2B)
നൽകുന്ന ഇൻശവായിസ്ുകളുത്തട എണത്തെ ആന്ത്രേയിച്ചിരിക്കും. ഈ എണം
കുറവാത്തണങ്കിൽ
അര്ശലാെ്

ത്ത

നികുതിദായകന്
യ്യാൻ

രറ്റും.

ഒറ്റയടിക്കു

എന്നാൽ

തത്തന്ന

വിവരങ്ങൾ

ഇൻശവായിസ്ുകളുത്തടത്തയണം

അധികമാത്തണങ്കിൽ ഇൻശവായിസ്് (അഥ്വാ ത്തെബിറ്റ് ം ന്ത്രകെിറ്റ് ശനാട്ടുകൾ)
കൃതയമായ ഇടശവളയിൽ അര്ശലാെ് ത്ത
അതാത്

സ്മയെുള്ള

യ്യണം. G.S.T.N. ഇൻശവായിസ്ുകളുത്തട

അര്ശലാെിംഗ്
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ശരാലും

അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

ന്ത്രരസ്്താവനകൾ
ത്ത

യ്ത

സ്മർപ്പിക്കുന്നതുവത്തര

ഇൻശവായിസ്ുകളിൽ

അതുത്തകാണ്ട്
ത്ത

യ്യുന്നത്

നികുതിദായകർക്ക്
തിരക്ക്

വിഫലമാകാനും
ത്ത

വയതിയാനങ്ങൾ

കൃതയനിഷ്ഠശയാത്തട

നിമിഷത്തെ

നികുതിദായകന്
വരുൊൻ

ഇൻശവായിസ്ുകൾ

എശപ്പാഴും

അര്ശലാെിംഗ്

ത്തതറ്റുകൾ

അര്ശലാെ്
സ്ാധിക്കും.
അര്ശലാെ്

ഗുണകരമാണ്.

അവസ്ാന

ദുഷ്കരമാക്കുകയും

വരുവാനുള്ള

സ്ാധയത

ന്ത്രേമം

വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും

യ്യും.

രണ്ടാമത്തെക്കാരയം,
അര്ശലാെ് ത്ത
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

സ്സൈയർമാർ

സ്ഹായിക്കും.

താമസ്വുമില്ലാത്തത

സ്വീകർൊക്കൾക്ക്

ഇൻശവായിസ്ുകൾ
ത്ത

യ്യാൻ

രരിശോധിക്കാൻ

നികുതി

ന്ത്രരവർെനരീതികൾ

കഴിയും.

തങ്ങൾക്കുള്ള

ത്ത

യ്തിട്ടുശണ്ടാ

G.S.T.N.-ൽ

സ്ാധിക്കും.

വിശധയതവം

ന്ത്രരശതയകിച്ചും

അവരുത്തട
സ്മയാസ്മയം

അര്ശലാെ്

സ്വീകർൊക്കൾക്ക്

ഇത്

ആവാത്തത

ശന്ത്രരരിപ്പിക്കാൻ

ദാതാക്കൾ

നികുതിദായകൻത്തറ്റ

കിട്ടുത്തമന്നുറപ്പാക്കാൻ
സ്സൈയർമാത്തര

അവസ്ാനനിമിഷം

ഇൻശവായിസ്ുകൾ

അര്ശലാെ് ത്ത

ഇൻശവായിസ്ുകൾ

യ്യുന്നുത്തവന്നത് നികുതിദായകൻ ഉറപ്പുവരുെണം. ഇൻരുട്

തടസ്സവും

അര്ശലാെ്

നല്കിയ

സ്മയെിന്

എന്ന്
ഒരു

ഉൾത്തപ്പത്തടയുള്ള

സ്സൈ

ഇൻശവായിസ്്

യ്യുന്നതും മുൻര് ആ സ്ൈയറുത്തട ഇൻശവായിസ്ിൻത്തറ്റ സ്വയം

രരിവർെനവും (auto-reversal) ഉൾത്തപ്പത്തടയുള്ള വിവരങ്ങൾ

G.S.T.N. -ൽ

ലഭയമാണ്. G.S.T. യുത്തട ത്തരാതു ശരാർട്ടലിൽ ഇ്യത്തയാട്ടുക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ
ലഭയമാകുന്നത്

നികുതിദായകർക്ക്

ഇൻശവായിസ്ുകൾ

ന്ത്രകമമായി

വളത്തര

അര്ശലാെ്

സ്ഹായകരമാണ്.

ത്ത

യ്യുന്നത്

എന്ത്രതയും

എളുപ്പമാക്കുവാനുള്ള ന്ത്രേമങ്ങൾ നടന്നുത്തകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുതക്ക
രരിസ്ഥിതി

ഉണ്ടാകുത്തമന്ന്

ന്ത്രരതീക്ഷിക്കുന്നു.

നികുതിദായകർ

ഈ

രരിസ്ഥിതിത്തയ എളുപ്പമുള്ളതും സ്ുഗമവുമായ നികുതിവിശധയതവെിന്
ഉരശയാഗത്തപ്പടുശെണ്ടതാണ്.
ശ

ാ.22:-നികുതിദായകൻ

സ്വ്മായിെത്തന്ന

റിശട്ടണുകൾ

സ്മർപ്പിക്കണത്തമന്നത് നിർബന്ധിതമാശണാ?
ഉ :- അല്ല. ശകന്ത്രന്ദംസ്ംസ്ഥാന നികുതി വകുപ്പുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
ടാക്സ്്

റിശട്ടൺ

ന്ത്രരിപ്പയറർ

(TRP)

മുശഖനയും

ഒരു

രജ്ിശസ്റ്റർെ്

നികുതിദായകന് റിശട്ടണുകൾ സ്മർപ്പിക്കാം.
ശ

ാ.23:-

റിശട്ടണുകൾ

വയവസ്ഥ

ത്ത

യ്തിട്ടുള്ള

ദിവസ്െിനകം

റിശട്ടണുകൾ

സ്മർപ്പിക്കുന്ന

സ്മർപ്പിച്ചിത്തല്ലങ്കിൽ എ്ു സ്ംഭവിക്കും?
ഉ:-നിശ്ചിത

സ്മയെിനുശേഷം

നികുതിദായകൻ

ഓശരാ

ദിവസ്ശെയും

കാലതാമസ്െിന്

നൂറുരൂരാവീതം, (രരമാവധി അയ്യായിരം രൂര) രിഴയടയ്ശക്കണ്ടതായി വരും.
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13. ന്ികുതി ന്ിർണെവും
ശ

ാ

1:

ഈ

നിയമന്ത്രരകാരം

കണക് പരിബശ്ോധന്െും

നൽശകണ്ട

നികുതി

നിർണയം

നടൊൻ

ഉെരവാദത്തപ്പട്ടവർ ആരാണ്?
ഉ:

ഈ

നിയമന്ത്രരകാരം

കാലശെക്കും

രജ്ിസ്റ്റർ

നൽശകണ്ട

ത്ത

യ്യത്തപ്പട്ട

ഓശരാ

നികുതിത്തയക്കുറിച്ച്

വയക്തിയും,
സ്വയം

ഓശരാ

നിർണയം

നടശെണ്ടതും വകുപ്പ് 27 ന്ത്രരകാരം റിശട്ടൺ സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതുമാകുന്നു.
ശ

ാ2:

മാതൃകാനിയമെിൽ

സകകാരയം ത്ത

തിരിച്ചയ്ക്കത്തപ്പട്ട

രക്കുകളുത്തട

ശയ്യണ്ട വയവസ്ഥ ഉൾത്തപ്പടുെിയിട്ടുശണ്ടാ?

ഉ: ഉണ്ട്. ന്ത്രരസ്്തുത നിയമെിന്ത്തറ 44-)o വകുപ്പിശനാട് ശ
വിേദീകരണെിൽ
വയവസ്ഥ ന്ത്രരകാരം,
മുതൽ

നികുതി

ആറ്

ഇത്

സ്ംബന്ധമായിട്ടുള്ള

സ്വീകരിക്കത്തപ്പട്ട

മാസ്െിനകം

ർന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള

വയവസ്ഥകളുണ്ട്.

ഈ

രക്കുകൾ ഇൻശവായ്സ്് തീയതി

തിരിച്ച്

നൽകുകയാത്തണങ്കിൽ,

എടുെ

ന്ത്രകെിറ്റിന് തുലയമായ നികുതി അടയ്ശക്കണ്ടതാണ്. സ്ത്തൈ സ്വീകരിച്ച് ആറ്
മാസ്െിനകം തിരിച്ചയയ്ക്കുന്ന
രക്കുകൾക്ക് അവ ആദയമായി സ്സൈ
ത്ത യ്തശപ്പാഴത്തെ അശത നികുതി തത്തന്നയായിരിക്കുത്തമന്ന് ഈ വയവസ്ഥ
ന്ത്രരകാരം

ഉറപ്പാക്കുന്നു.

സ്സൈ

ഇൻശവായ്സ്ിൻത്തറ്റ

തിയതിക്ക്

ആറ്

മാസ്െിന് ശേഷം തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നവയ്ക്ക് അത് അയയ്ക്കുന്ന ദിവസ്ം
നിലവിലുള്ള നികുതി നിരക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.
ശ

ാ3: 2017 ഏന്ത്രരിലിൽ A, B ക്ക് നൽകുന്ന

തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നു. A, അന്ന്

ാർജ്് ത്ത

രക്കുകൾ B 2017 ജ്ൂണിൽ A ക്ക്

യ്തത് 18% നികുതി നിരക്ക് ആണ്.

ശമയ് 2017-ൽ നികുതി നിരക്ക് 18.5 േതമാനമായി മാറുകയുണ്ടായി. അശപ്പാൾ
B,

A

ക്ക്

തിരിച്ചയച്ച

രക്കുകളിൻശേലുള്ള

നികുതി

നിരക്ക്

എന്ത്രതയായിരിക്കും.?
ഉ: 18%
ശ

ാ

4:

എശപ്പാഴാണ്

ഒരു

നികുതിവിശധയ

വയക്തിക്ക്

താൽക്കാലിക

വയവസ്ഥയിൽ നികുതി നൽകാൻ കഴിയുന്നത്?
ഉ: ഓശരാ നികുതിവിശധയ വയക്തിയും സ്വയം നിർണയം നടെി നികുതി
അടയ്ശക്കണ്ടതിനാൽ
നൽകുന്നത്

അടിസ്ഥാനെിൽ

സ്ംബന്ധിച്ചുള്ള

അശരക്ഷ

ആയതിന്

ുമതലത്തപ്പട്ട

നൽശകണ്ടതും

നൽശകണ്ടതുമാണ്.
ഉശദയാഗസ്ഥനും
നൽകാൻ

താൽക്കാലിക

മത്തറ്റാരുതരെിൽ

സ്വയശമവ

ഉെരവിടാൻ

ഉശദയാഗസ്ഥൻ

രറഞ്ഞാൽ

താൽക്കാലിക

കഴിയുന്നതല്ല.

നികുതിവിശധയ
ഒരു

അടിസ്ഥാനെിൽ

ഇത്

മാതൃകാ

നികുതി
വയക്തി
അനുമതി
നികുതി
നികുതി

നിയമെിൻത്തറ്റ

ത്തസ്ക്ഷൻ 44(എ) ന്ത്രരകാരമാണ്. ബന്ധത്തപ്പട്ട ഉശദയാഗസ്ഥൻത്തറ്റ അനുമതി ഒരു
ഉെരവിലൂത്തട ലഭിച്ചശേഷം മാന്ത്രതശമ ഇെരെിൽ നികുതി അടയ്ക്കാൻ
രാടുള്ളു. ഇതിശലയ്ക്കായി നികുതിവിശധയ വയക്തി അതിനുള്ള കാരണം
93

കാണിച്ച് ശരഖാമൂലം അശരക്ഷിശക്കണ്ടതാണ്. അെരെിലുള്ള അശരക്ഷ
താത്തഴ

രറയുന്നവ

തിട്ടത്തപ്പടുൊൻ

സ്ാധിക്കാെ

സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ

മാന്ത്രതമാണ്:
എ) അയാൾ വിതരണം ത്ത

ശയ്യണ്ട

രക്കുകളുത്തടശയാ ശസ്വനങ്ങളുത്തടശയാ

ശയ്യണ്ട

രക്കുകളുത്തടശയാ ശസ്വനങ്ങളുത്തടശയാ

മൂലയശമാ, അത്തല്ലങ്കിൽ
ബി) അയാൾ വിതരണം ത്ത

ബാധകമായ നികുതി നിരശക്കാ നിർണയിക്കാൻ.
അെരം

സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ

ഫാറെിലുള്ള

നികുതിവിശധയ

ശബാണ്ട്

വയക്തി,

ബന്ധത്തപ്പട്ട

നിർേിഷ്ട
അധികാരി

ആവേയത്തപ്പടുന്നതനുസ്രിച്ചുള്ള ജ്ാമയശൊത്തടാപ്പം നൽശകണ്ടതാണ്.
ശ

ാ

5:

അ്ിമമായ

മൂലയനിർണയം

നടെുന്നതിനുള്ള

സ്മയരരിധി

എ്ാണ്?
ഉ: താൽക്കാലിക മൂലയനിർണയ ഉെരവ് നൽകിയ തീയതി മുതൽ ആറ്
മാസ്െിനകം

ബന്ധത്തപ്പട്ട

നടശെണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ

അധികാരി

േരിയായ

അ്ിമമൂലയനിർണയം

കാരണങ്ങൾ

ഉള്ളരക്ഷം

അവ

ശരഖത്തപ്പടുെി ഈ ആറ് മാസ്ക്കാലാവധി Joint/Additional Commissioner ക്ക്
വീണ്ടും ആറ് മാസ്െിൽ കവിയാത്തത ഉള്ള കാലശെക്കും, കമ്മീഷണർക്ക്
ഉ

ിതത്തമന്ന് ശതാന്നുന്ന അധിക കാലശെയ്ക്കും നീട്ടി നൽകാവുന്നതാണ്.

ശ

ാ6:താൽക്കാലിക മൂലയനിർണയത്തെക്കാൾ അ്ിമ മൂലയനിർണയെിൽ

നികുതി ബാധയത കൂടുകയാത്തണങ്കിൽ നികുതിവിശധയ വയക്തി രലിേ
നൽകാൻ ബാധയസ്ഥനാശണാ?
ഉ: അത്തത. അയാൾ നികുതി അടയ്ശക്കണ്ടിയിരുന്ന യഥ്ാർത്ഥ ദിവസ്ം മുതൽ
നികുതി

നൽകിയ

ദിവസ്ം

വത്തരയുള്ള

കാലാവധിക്കുള്ള

രലിേ

നൽശകണ്ടതാണ്.
ശ

ാ 7: മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 45 ന്ത്രരകാരം സ്മർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

റിശട്ടണുകളിൽ കത്തണ്ടെിയ
ലഭിക്കാെരക്ഷം

അരാകതകൾക്ക് ഉ

ബന്ധത്തപ്പട്ട

അധികാരി

ിതമായ വിേദീകരണം
എ്്

നടരടിയാണ്

സകത്തക്കാശള്ളണ്ടത്?
ഉ:

ബന്ധത്തപ്പട്ട

അധികാരി

ശബാധയത്തപ്പടുെിയ

അരാകതകൾ

നികുതിവിശധയ വയക്തി 30 ദിവസ്െിനകശമാ അതത്തല്ലങ്കിൽ അനുവദിച്ചു
തന്ന

കാലാവധിക്കകശമാ

തൃര്തികരമായ

നൽകാതിരിക്കുകശയാ

ഉ

ത്ത

അധികാരിക്ക്

യ്താൽ

ബന്ധത്തപ്പട്ട

ിതമായ

നടരടി

വിേദീകരണം

എടുക്കാതിരിക്കുകശയാ

താത്തഴരറയുന്ന

വയവസ്്ഥ്കൾ

ന്ത്രരകാരമുള്ള നടരടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്:
എ) നിയമെിത്തെ 49-)o വകുപ്പ് അനുസ്രിച്ച് കണക്ക് രരിശോധന നടെുക;
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ബി) കമ്മീഷണർ

ുമതലത്തപ്പടുെിയ

ാർശട്ടർെ് അക്കൗണ്ടൻറ് അഥ്വാ

ശകാസ്റ്റ അക്കൗണ്ടൻറ് -ത്തന ത്തകാണ്ട് വകുപ്പ് 50 ന്ത്രരകാരം ന്ത്രരശതയക കണക്ക്
രരിശോധനക്ക് [special audit] നിർശേേിക്കാ വുന്നതാണ്; അത്തല്ലങ്കിൽ
സ്ി) വകുപ്പ് 60 ൻ ന്ത്രരകാരം രരിശോധന, ത്തസ്ർച്ച്, കണ്ടുത്തകട്ടൽ നടരടികളും
സ്വീകരിക്കുക; അത്തല്ലങ്കിൽ
െി) വകുപ്പ് 51 ന്ത്രരകാരമുള്ള നികുതി നിർണയ നടരടികൾ ആരംഭിക്കുക.
ശ

ാ 8: വകുപ്പ് 46 ന്ത്രരകാരം മൂലയനിർണയം രൂർെിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി

നികുതിവിശധയ വയക്തിക്ക് ബന്ധത്തപ്പട്ട അധികാരി ഏത്തതങ്കിലും ശനാട്ടീസ്്
നൽശകണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉ:

ഈ

വയവസ്്ഥ്

ത്തബസ്റ്റ്

ജ്െ്ജ്്ത്തമൻറ്റ്

മൂലയനിർണയമായതിനാൽ

നികുതിവിശധയ വയക്തിക്ക് ശനാട്ടീസ്് നൽശകണ്ട ആവേയമില്ല.
ശ

ാ

9:

വകുപ്പ്

27

ശലാ

31

ശലാ

ന്ത്രരകാരം

നികുതിവിശധയ വയക്തി അതിന് വീഴ്

റിശട്ടൺ

സ്മർപ്പിശക്കണ്ട

വരുെിയാൽ അയാളുത്തട ശരരിൽ

എ്് നടരടിയാണ് സ്വീകരിക്കാവുന്നത്?
ഉ:

ുമതലത്തപ്പട്ട അധികാരി, ആദയം വീഴ്

വരുെുന്ന നികുതിവിശധയ

വയക്തിക്ക് മാതൃകാനിയമെിൻത്തറ്റ 46-)o വകുപ്പ് നിർശേേിക്കുന്നതുശരാത്തല
15 ദിവസ്െിൽ കുറയാെ കാലാവധി നൽകി റിശട്ടൺ സ്മർപ്പിക്കാൻ
ആവേയത്തപ്പട്ട് 32-)o വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരം ശനാട്ടീസ്് നൽശകണ്ടതാണ്. എന്നിട്ടും
അയാൾ

നൽകിയ

രരാജ്യത്തപ്പട്ടാൽ

റിശട്ടൺ

സ്മർപ്പിക്കുന്നതിൽ

ുമതലത്തപ്പട്ട അധികാരിക്ക് ലഭയമായിട്ടുള്ള ശരഖകളുത്തട

അടിസ്ഥാനെിൽ
വീഴ്

സ്മയെിനകം
ത്തബസ്റ്റ്

ജ്െ്ജ്്ത്തമൻറ്റ്

മൂലയനിർണയ

ന്ത്രരകാരം

വരുെിയ ആളുത്തട നികുതി ബാദ്ധയത നിർണയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്

മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ 46-)o വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരമാണ്.
ശ

ാ 10; വകുപ്പ് 46 ന്ത്രരകാരം രുറത്തപ്പടുവിച്ച ത്തബസ്റ്റ് ജ്െ്ജ്്ത്തമൻറ്റ് മൂലയനിർണയ

ഉെരവ് ഏത്തതല്ലാം സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ രിൻവലിക്കാനാകും?
ഉ:

ത്തസ്ക്ഷൻ

ജ്െ്ജ്്ത്തമൻറ്റ്

46

ന്ത്രരകാരം

മൂലയനിർണയ

ുമതലത്തപ്പട്ട
ഉെരവ്

അധികാരി

ലഭിച്ച്

30

നല്ിക യ

ത്തബസ്റ്റ്

ദിവസ്െിനകം

നികുതിവിശധയ വയക്തി വീഴ് ച സ്ംഭവിച്ച കാലഘട്ടശെക്കുള്ള സ്ാധുതയുള്ള
റിശട്ടൺ

സ്മർപ്പിക്കുകയാത്തണങ്കിൽ

(റിശട്ടൺ

നിർണയിച്ച നികുതി അടക്കുകയും ത്ത

സ്മർപ്പിക്കുകയും

സ്വയം

യ്യുക) ഈ ഉെരവ് സ്വശമധയാ

രിൻവലിച്ചതായി കണക്കാക്കാം.
ശ

ാ 11: വകുപ്പ് 46 ഉം 47 ഉം അനുസ്രിച്ചുള്ള ഉെരവ് രുറത്തപ്പടുവിയ്ക്കാനുള്ള

കാലാവധി എന്ത്രതയാണ്?
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ഉ: വാർഷിക റിശട്ടൺ സ്മർപ്പിശക്കണ്ട തീയതി മുതൽ 3 വർഷെിനകശമാ 5
വർഷെിനകശമാ വകുപ്പ് 46 ന്ത്രരകാരശമാ 47 ന്ത്രരകാരശമാ ഉള്ള മൂലയനിർണയ
ഉെരവ് രാസ്സാശക്കണ്ടതാണ്.
ശ

ാ

12:

നികുതി

എടുക്കുന്നതിൽ

നൽകാൻ

വീഴ്

ബാദ്ധയസ്ഥനായ

വരുെിയാൽ

ഒരാൾ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

അയാൾത്തക്കതിത്തര

എ്്

നിയമനടരടിയാണുള്ളത്?
ഉ: മാതൃകാ നിയമെിത്തല 47-)o വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരം അക്കാലയളവിശലയ്ക്കുള്ള
നികുതി

ബാദ്ധയത

ബന്ധത്തപ്പട്ട

മൂലയനിർണയന്ത്രരകാരം

അധികാരി

ത്തബസ്റ്റ്

ജ്െ്ജ്്ത്തമൻറ്റ്

മൂലയനിർണയം നടെി ഉെരവിറശക്കണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ അെരം ഉെരവ് നികുതിയടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്
സ്ാമ്പെിക വർഷെിൻത്തറ്റ വാർഷിക

റിശട്ടൺ

വരുെിയ

സ്മർപ്പിശക്കണ്ട തീയതി

മുതൽ 5 വർഷെിനുള്ളിൽ രുറത്തപ്പടുവിശക്കണ്ടതാണ്.
ശ

ാ 13: ഏത്തതല്ലാം സ്ാഹ

രയങ്ങളിലാണ് നികുതി നിർണയാധികാരിക്ക്

സ്മ്മറി മൂലയനിർണയം നടൊൻ തുടങ്ങാവുന്നത്?
ഉ: മാതൃകാ നിയമെിത്തല 48-)o വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരം (എ) നികുതിവിശധയവയക്തിക്ക് നിയമന്ത്രരകാരം നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള
ബാദ്ധയതയുള്ളതായി ബന്ധത്തപ്പട്ട അധികാരിക്ക് ശബാധയത്തപ്പടുകയും,
(ബി)

മൂലയനിർണയ

ഉെരവ്

രുറത്തപ്പടുവിയ്ക്കാൻ

സവകിയാൽ,

അത്

റവനയൂ താല്രരയം സ്ംരക്ഷിക്കുന്നതിത്തന ന്ത്രരതികൂലമായി ബാധിക്കുത്തമന്ന്
ശതാന്നിയാൽ സ്മ്മറി മൂലയനിർണയം നടൊൻ നടരടി തുടങ്ങാവുന്നതാണ്
അെരെിലുള്ള ഉെരവ് രൂറത്തപ്പടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അെീഷണൽ ം
ശജ്ായിന്റ്റ് കമ്മീഷണറുത്തട അനുമതി ശനടിയിരിശക്കണ്ടതാണ്
ശ

ാ 14: സ്മ്മറി മൂലയനിർണയെിത്തനതിരായി, അപ്പീൽ രരിഹാരമല്ലാത്തത

മത്തറ്റത്ത്ങ്കിലും രരിഹാരമാർഗ്ഗം നികുതിദായകന് ലഭയമാശണാ?
ഉ: സ്മ്മറി മൂലയനിർണയ ഉെരവിന് വിശധയനായ ഒരു നികുതിവിശധയനായ
വയക്തി

ആ

അെീഷണൽം
അശരക്ഷ

ഉെരവ്

സകപ്പറ്റി

ശജ്ായിൻറ്റ്

കമ്മീഷണർക്ക്

നൽകാവുന്നതാണ്.

ആ

30

ദിവസ്െിനകം
ഉെരവ്

അധികാരിക്ക്

ബന്ധത്തപ്പട്ട

രിൻവലിയ്ക്കാൻ
ന്ത്രരസ്്തുത

ഉെരവ്

ത്തതറ്റാത്തണന്ന് ശതാന്നുന്നരക്ഷം, അത് രിൻവലിക്കാനും മാതൃകാ നിയമ
െിൻത്തറ്റ

51-)o

ബന്ധത്തപ്പട്ട

ഉശദയാഗസ്ഥന്

കൂടാത്തത

ആ

ഇന്ത്രരകാരമുള്ള

വകുപ്പ്
ഉെരവ്

ന്ത്രരകാരം

നികുതി

നിർശേേം
ത്തതറ്റാത്തണന്ന്

നടരടികൾ

രുനർനിർണയം

നൽകാനും

അധികാരമുണ്ട് (ശമാെൽ നിയമെിത്തെ ത്തസ്ക്ഷൻ 48).

96

യ്യാൻ

സ്ാധിക്കുന്നതാണ്.

കാണുന്നരക്ഷം,

സ്വീകരിയ്ക്കാനും

ത്ത

സ്വശമധയാ

അശേഹെിന്

ശ

ാ15:

സ്മ്മറിമൂലയനിർണയഉെരവ്

നിർബന്ധമായും

നികുതിവിശധയനായ വയക്തിത്തക്കതിത്തര രുറത്തപ്പടുവിശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉ:

ഇല്ല.

ഗതാഗതെിൽത്തപ്പട്ടിരിക്കുന്ന

ഹൗസ്ുകളിൽ
വയക്തിത്തയ

കിടക്കുന്ന
(ഉടമത്തയ)

സകവേക്കാരത്തന

രക്കുകളുത്തടശയാ,

രക്കുകളുശടശയാ
തിരിച്ചറിയാൻ

നികുതിവിശധയനായ

ത്തവയർ

നികുതിവിശധയനായ

കഴിയാത്തത

വരുശമ്പാൾ,

വയക്തിയായി

കണക്കാക്കി

നികുതി നിർണയം നടശെണ്ടതാണ്. (ശമാെൽ നിയമെിത്തെ ത്തസ്ക്ഷൻ 48).
ശ

ാ 16: നികുതിദായകരുത്തട കണക്കുകൾ ആർക്കാണ് രരിശോധിക്കാൻ

കഴിയുന്നത്?
ഉ: മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 49 ന്ത്രരകാരം, ത്തരാതു ഉെരവ് ന്ത്രരകാരശമാ,
ന്ത്രരശതയക ഉെരവ് ന്ത്രരകാരശമാ കമ്മീഷണർ

ുമതലത്തപ്പടുെിയ CGST -

യിത്തലശയാ SGST -യിത്തലശയാ ഏത്തതാരു അധികാരിക്കും നികുതിദായകൻത്തറ്റ
കണക്കുകൾ രരിശോധിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതു സ്ംബന്ധമായ തവണകളും
രീതികളും രിന്നാത്തല നിർശേേിയ്ക്കുന്നതാണ്.
ശ

ാ

17: കണക്കുകൾ രരിശോധിയ്ക്കുന്നതിന്(Audit)

മുമ്പായി

മുൻകൂർ

അറിയിപ്പ് നൽശകണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉ: ഉണ്ട്. കണക്ക് രരിശോധന നടെുന്നതിന് 15 ദിവസ്െിന് മുത്തമ്പങ്കിലും
മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് നൽശകണ്ടതാണ്.
ശ

ാ 18: കണക്ക് രരിശോധന(Audit) രൂർെിയാക്കാനുള്ള കാലാവധി എന്ത്രത?

ഉ: രരിശോധന തുടങ്ങി 3 മാസ്െിനകശമാ, അത്തല്ലങ്കിൽ കമ്മീഷണറുത്തട
അനുമതിശയാത്തട

അധികമായി

രരമാവധി

6

മാസ്െിനകശമാ

രൂർെിയാശക്കണ്ടതാണ്.
ശ

ാ

19:

കണക്കുകളുത്തട

രരിശോധന

ആരംഭിയ്ക്കുക എന്നതുത്തകാണ്ട്

എ്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
ഉ: 'രരിശോധന ആരംഭിക്കുക' എന്ന രദെിന് വലിയ ന്ത്രരാധാനയമാണ്.
എത്ത്ന്നാൽ ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസ്ം മുതൽ ന്ത്രരശതയക സ്മയരരിധിയ്ക്കകം
അത് രൂർെിയാശക്കണ്ടതാണ്. രരിശോധന ആരംഭിക്കുക എന്ന് രറഞ്ഞാൽ
തത്തഴപ്പറയുന്നതിൽ

രണ്ടാമതായി

സ്ംഭവിയ്ക്കുന്നശതതാശണാ

അതായിരിക്കും:
(എ)

രരിശോധനാധികാരികൾ

ലഭയമാക്കാൻ

ആവേയത്തപ്പട്ട

ബന്ധത്തപ്പട്ട

ശരഖകൾ ലഭയമാക്കുന്ന ദിവസ്ം, അത്തല്ലങ്കിൽ
(ബി)

നികുതിദാതാവിൻത്തറ്റ

വയാരാരസ്ഥലെ്

തുടങ്ങിവയ്ക്കുക
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രരിശോധന

ശ

ാ

20:

കണക്ക്

രരിശോധനയ്ക്കായി

ശനാട്ടീസ്്

ലഭിച്ചാൽ

നികുതി

ദാതാവിന് എത്ത്ല്ലാം ബാദ്ധയതകളാണുള്ളത്?
ഉ: നികുതിവിശധയ വയക്തി താത്തഴരറയുന്ന കാരയങ്ങൾ ത്ത

യ്യണം:

(എ) ലഭയമായശതാ അധികാരികൾ ആവേയത്തപ്പട്ടശതാ ആയ കണക്ക്, ശരഖകൾ
ഇവയുത്തട രരിശോധനയ്ക്കുള്ള സ്ൗകരയം ത്ത

യ്തു ത്തകാടുക്കുക,

(ബി)

ആവേയത്തപ്പടുന്ന

രരിശോധന

നടെുന്നതിനുശവണ്ടി

വിവരങ്ങൾ

ലഭയമാക്കുക,
(സ്ി)

സ്മയെ്

രരിശോധന

രൂർെീകരിക്കുവാൻ

ശവണ്ട

എല്ലാ

സ്ഹായങ്ങളും നൽകുക.
ശ

ാ 21: കണക്ക് രരിശോധന രൂർെിയായാൽ

ുമതലത്തപ്പട്ട ഓഫീസ്റുത്തട

നടരടി എ്ായിരിക്കും?
ഉ: താമസ്സമില്ലാത്തത, തൻത്തറ്റ കത്തണ്ടെലുകളും അതിൻത്തറ്റ കാരണങ്ങളും
അതുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് നികുതിവിശധയ വയക്തിക്കുള്ള അവകാേങ്ങളും
ബാദ്ധയതകളും അറിയിക്കണം.
ശ

ാ

22:

'ന്ത്രരശതയക

കണക്ക്

രരിശോധന'

(special

audit)

എ്്

സ്ാഹ രയെിലാണ് നടെുന്നത്?
സ്ൂക്ഷ് മ

ഉ:

രരിശോധന,

സ്ങ്കീർണമായ

അശനവഷണം

ശകസ്ുകശളാ,

ഇവ

വൻനികുതി

സ്ാഹ രയങ്ങശളാ

കത്തണ്ടെുകയാത്തണങ്കിൽ

സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ

മാന്ത്രതമാണ്

നടൊവുന്നത്.

മാതൃകാ

നടെുന്നതിനിടയിൽ,

ന്ത്രരശതയക

നിയമെിൻത്തറ്റ

ബാദ്ധയത
അെരം
കണക്ക്

50-)o

വരുന്ന
രരിമിത

രരിശോധന

വകുപ്പ്

ആണ്

ഇത്

അനുോസ്ി ക്കുന്നത്.
ശ

ാ

23:

ന്ത്രരശതയക

കണക്ക്

രരിശോധനക്കുള്ള(special

audit)

ശനാട്ടീസ്്

നൽകുന്നതാരാണ്?
ഉ: കമ്മീഷണറുത്തട മുൻകൂർ അംഗീകാരശൊത്തട, അസ്ിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ
അഥ്വാ ത്തെരയൂട്ടി കമ്മീഷണർ ആണ് ഇെരം ശനാട്ടീസ്് നൽശകണ്ടത്.
ശ
ഉ:

ാ 24: ആരാണ് ന്ത്രരശതയക കണക്ക് രരിശോധന നടെുന്നത്?
ഇതിനായി

കമ്മീഷണർ

നാമനിർശേേം

ത്ത

യ്യുന്ന

ാർശട്ടർെ്

അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അഥ്വാ ശകാസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആണ് ന്ത്രരശതയക കണക്ക്
രരിശോധന നടെുന്നത്.
ശ

ാ 25: കണക്ക് രരിശോധന റിശപ്പാർട്ട് സ്മർപ്പിക്കാനുള്ള സ്മയരരിധി

എ്ാണ്?
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ഉ: 90 ദിവസ്െിനകം അത്തല്ലങ്കിൽ അതുകഴിഞ്ഞ് നീട്ടിക്കിട്ടാവുന്ന അടുെ
90 ദിവസ്െിനകം കണക്ക് രരിശോധകൻ തൻത്തറ്റ റിശപ്പാർട്ട് സ്മർപ്പിക്കണം.
ശ

ാ 26: ന്ത്രരശതയക കണക്ക് രരിശോധനാത്ത

ലവ് ആരാണ് വഹിക്കുന്നത്?

ഉ: രരിശോധകന് ത്തകാടുശക്കണ്ട ന്ത്രരതിഫലം ഉൾത്തപ്പത്തട രരിശോധനയുത്തട
ത്ത

ലവുകൾ

കണക്കാക്കുകയും

വഹിക്കുകയും

ത്ത

ശയ്യണ്ടത്

കമ്മീഷണറാണ്.
ശ

ാ

27:

ന്ത്രരശതയക

കണക്ക്

രരിശോധനക്ക്

ശേഷം

നികുതി

അധികാരികൾക്ക് എ്് നടരടിയാത്തണടുക്കാനാവുന്നത്?
ഉ: സ്്ത്തരഷയൽ ഓെിറ്റിൻത്തറ്റ കത്തണ്ടെലുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമനുസ്രിച്ച്
മാതൃകാനിയമെിൻത്തറ്റ

51-)o

വകുപ്പ്

എടുക്കാവുന്നതാണ്.
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ന്ത്രരകാരമുള്ള

നടരടികൾ

റീഫണ്ടുകൾ
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14 .റീഫണ്ടുകൾ
ശ

ാ 1 :- എ്ാണ് റീഫണ്ട് ?

മാതൃകാ

രക്കു ശസ്വന നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 38 ൽ റീഫണ്ടിത്തനപ്പറ്റി

ന്ത്രരതിരാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

റീഫണ്ട്

എന്നാൽ

ഇ്യക്കു രുറശെക്കു കയറ്റുമതി ത്ത

രക്കുകളും

ശസ്വനങ്ങളും

യ്യുശമ്പാൾ ഉള്ള നികുതി റീഫണ്ട്,

രക്കുകളും ശസ്വനങ്ങളും ഇ്യക്കു രുറശെക്കു കയറ്റുമതി ത്ത
അവയിൽ

ഉരശയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന

ഇൻരുട്ട്

അത്തല്ലങ്കിൽ

യ്യുശമ്പാൾ
ഇൻരുട്ട്

ശസ്വനങ്ങളുത്തട നികുതി റീഫണ്ട് , കയറ്റുമതിയായി കണക്കാക്കത്തപ്പടുന്ന
രക്കുകളുത്തട സ്സൈയിലുള്ള നികുതി റീഫണ്ട് , വകുപ്പ് 38 (2 ) ന്ത്രരകാരം
ഉരശയാഗിക്കത്തപ്പടാെ ഇൻരുട്ട്
ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് റീഫണ്ട് എന്നിവ
ഉൾത്തപ്പടുന്നതാണ് .
ശ

ാ 2 :- ഉരശയാഗിച്ചിട്ടില്ലാെ ഇൻരുട്ട്

ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്, റീഫണ്ട് ആയി

അനുവദിക്കാശമാ?
അനുവദിക്കാം, രത്തക്ഷ വകുപ്പ് 38 (2) ൽ ത്തകാടുെിട്ടുള്ള, ഇനി രറയുന്നവക്ക്
മാന്ത്രതം.
(i ) കയറ്റുമതി തീരുവ അടശക്കണ്ടതില്ലാെ

രക്കുകളുത്തട കയറ്റുമതികൾ

(ii ) ശസ്വനങ്ങളുത്തട കയറ്റുമതികൾ
(iii

)

ഇൻരുട്ട്

നികുതി

നിരക്ക്

ഔട്ട്രുട്ട്

നികുതി

നിരക്കിശനക്കാൾ

കൂടിയിരിക്കുകയാൽ സ്ഞ്ചയിക്കത്തപ്പട്ട ത്തന്ത്രകെിറ്റ്.
ശ

ാ 3 :- കയറ്റുമതി തീരുവയ്ക്കു വിശധയമായ

കയറ്റുമതി ത്ത

രക്കു ഇ്യക്കു രുറശെക്കു

യ്യത്തപ്പടുകയാത്തണങ്കിൽ ഉരശയാഗിക്കത്തപ്പടാെ ഇൻരുട്ട്

ടാക്് സ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ് റീഫണ്ട് ആയി നൽകാശമാ.?
ഉ:- രാടില്ല. (മാതൃകാ നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 38(2 ) ൻത്തറ്റ ഉരാധി 2 ന്ത്രരകാരം.)
ശ

ാ 4 :- സ്ാമ്പെിക വർഷാവസ്ാനം നീക്കിയിരുപ്പു
രക്കുകളുത്തട
നടപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം) ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് റീഫണ്ട് ത്ത യ്യാശമാ?
ഉ:-

രാടില്ല.

ഇത്

അടുെ

കാലയളവിശലക്ക്

(GST

എടുെു

ഉരശയാഗിക്കാവുന്നതാണ് .
ശ

ാ 5 :- ഒരു നികുതി ദായകൻ സ്ംസ്ഥാനെിനുള്ളിത്തലശയാ / അ്ർ

സ്ംസ്ഥാനമായശതാ ആയ സ്സൈ ആത്തണന്ന് ത്തതറ്റി ധരിച്ച IGST /CGST /SGST
അടയ്ക്കുകയും രിന്നീട് അതിൻത്തറ്റ തരo വിേദീകരിച്ചും എന്നും കരുതുക,
.ത്തതറ്റായി അടച്ച IGST ,CGST ശക്കാ SGST ശക്കാ, തിരിശച്ചാ വക ത്തവക്കാശമാ ?
ഉ: രാടില്ല. അശേഹം ബാധകമായ നികുതി അടക്കുകയും ത്തതറ്റായി അടച്ച
നികുതി റീഫണ്ട് ശ

ാദിക്കുകയും ശവണം .
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ശ

ാ

6

:-

എംബസ്സികശളാ,

വാങ്ങലുകൾക്കു

ഐകയരാഷ്ന്ത്രടസ്ംഘടനശയാ

നികുതി

ുമശെണ്ടതുശണ്ടാ?

നടെുന്ന
അത്തല്ലങ്കിൽ,

ഒഴിവാക്കത്തപ്പട്ടതാശണാ?
ഉ:ശ

നികുതി

ുമശെണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ,

രിന്നീട്

റീഫണ്ട്

ാദിക്കാവുന്നതാണ് .

(ഐകയരാഷ്ന്ത്രട സ്ംഘടന, ശകാൺസ്ുശലറ്റുകൾ ,എംബസ്ികൾ എന്നിവ ഒരു
UID

നമ്പർ

എടുശക്കണ്ടതും

രുറശെക്കുള്ള

സ്സൈകളുത്തട

അവരുത്തട

വാങ്ങലുകൾ

റിശട്ടണിൽ

കാണുന്ന

സ്ൈയറുത്തട

നമ്പറിന്

ശനത്തര

ന്ത്രരതിഫലിക്കുന്നതും നികുതി റീഫണ്ട് അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ് -വകുപ്പ്
19 (16 ))
ശ

ാ 7 :- റീഫണ്ട് ശ
ഉ:-

ന്ത്രരസ്ുത ത

ാദിക്കുന്നതിനുള്ള കാലരരിധി എ്് ?
വയക്തി,

മാതൃകാ

നിയമെിത്തല

വകുപ്പ്

38

ൻത്തറ്റ

വിവരണെിൽ രറഞ്ഞ ന്ത്രരകാരം ന്ത്രരസ്ക്തമായ തിയതി മുതൽ രണ്ടു
വർഷെിനുള്ളിൽ അശരക്ഷിശക്കണ്ടതാണ്
ശ

ാ 8 :- അനയായ ശരാഷണ തതവം ( principle of unjust enrichment) റീഫണ്ടിനു

ബാധകമാശണാ?
ഉ:-

കയറ്റുമതികളിലും,

വകുപ്പ്

38(2)

ഉരശയാഗിച്ചിട്ടില്ലാെ ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ്റ

ൽ

രരാമർേിച്ചിരിക്കുന്ന

റീഫണ്ടും ഒഴിച്ചുള്ളവത്തക്കല്ലാം

ബാധകമാണ്.
ശ

ാ 9 :- നികുതി, ഉരശഭാക്താവിശലക്കു സകമാറ്റം ത്ത

യ്യത്തപ്പടുകയാത്തണങ്കിൽ

റീഫണ്ട് അനുവദിക്കാശമാ?
ഉ:- അനുവദിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങത്തന തീർപ്പാക്കത്തപ്പട്ട തുക കൺസ്യുമർ
ത്തവൽത്തഫയർ ഫണ്ടിശലക്ക് വക ത്തകാള്ളിക്കുന്നതാണ് .
ശ

ാ 10 :- റീഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന് എത്ത്ങ്കിലും കാലരരിധിയുശണ്ടാ?

ഉണ്ട്.
വകുപ്പ് 38 ൻത്തറ്റ
ത്തക്ലയിമിൻത്തറ്റ

ഉരവകുപ്പു 4

എ യിൽ രരാമർേിച്ചിരിക്കുന്ന റീഫണ്ട്

80 % വത്തര അനുവദിക്കാവുന്ന

ില ന്ത്രരശതയക വിഭാഗം

കയറ്റുമതിക്കാർക്കു ഒഴിത്തക, എല്ലാ ശകസ്ുകളിലും 90 ദിവസ്മാണ് രരിധി.
ന്ത്രരസ്ുത ത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ റീഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നിത്തല്ലങ്കിൽ രലിേ
നൽകുവാൻ െിപ്പാർട്ത്തമൻറ്റ് ബാധയസ്ഥമാണ്.
ശ

ാ 11 :- െിപ്പാർട്ത്തമൻറ്റിന് റീഫണ്ട് തടഞ്ഞു ത്തവക്കാശമാ?

ഉ:- താത്തഴപ്പറയുന്ന സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ െിപ്പാർട്ത്തമൻറ്റിന് റീഫണ്ട് തടഞ്ഞു
ത്തവക്കാവുന്നതാണ്.
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(എ) രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

യ്ത വയാരാരി റിശട്ടണുകൾ

സ്മർപ്പിച്ചിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ, അവ

സ്മർപ്പിക്കുന്നത് വത്തര
യ്ത നികുതിദായകൻ എത്ത്ങ്കിലും നികുതിശയാ, രലിേശയാ

(ബി ) രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത
അത്തല്ലങ്കിൽ

രിഴശയാ

അധികാരിശയാ,

അടക്കുവാനുള്ളത്

ന്ത്രടിബയുണശലാ

ഏത്തതങ്കിലും

ശകാടതിശയാ

ശസ്റ്റ

ത്ത

അപ്പീൽ

യ്തിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ

അന്ത്രരകാരമുള്ള നികുതി, രലിേ അത്തല്ലങ്കിൽ രിഴ അടക്കുന്നത് വത്തര.
(റീഫണ്ട് ത്ത
ഉ

യ്യാവുന്ന തുകയിൽ നിന്നും അടച്ചിട്ടില്ലാെ നികുതി തുക

ിതമായ ഉശദയാഗസ്ഥന് വസ്ൂലാക്കാവുന്നതാണ്)

(സ്ി

)

റീഫണ്ട്

ഉെരവിശേൽ

കമ്മീഷണർക്ക്
ത്തകാണ്ടു

അപ്പീൽ

/ ശബാർെിന് അന്ത്രരകാരം

നികുതി

വരുമാനത്തെ

സ്മർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന

ശകസ്ിൽ

റീഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതു

ന്ത്രരതികൂലമായി

ബാധിക്കും

എന്ന്

അഭിന്ത്രരായമുത്തണ്ടങ്കിൽ റീഫണ്ട് തടഞ്ഞു ത്തവക്കാം. [വകുപ്പ് 38 (9 )]
ശ

ാ 12 :-ശമൽ രറഞ്ഞശരാത്തല വകുപ്പ് 38 (9 ) ന്ത്രരകാരം തടഞ്ഞു വച്ച

റീഫണ്ടിനു , നികുതി വിശധയവയക്തിക്കു രലിേ നൽശകണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉ:- അപ്പീൽ വിധിയിലുത്തടശയാ, മറ്റു തുടർ നടരടികളിലൂത്തടശയാ റീഫണ്ടിനു
അശേഹം അർഹനായാൽ രലിേ ലഭിക്കുന്നതിനും അർഹതയുണ്ട്
ശ

ാ 13 :- റീഫണ്ടിനു കുറഞ്ഞ രരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുശണ്ടാ?

ഉ:- ആയിരം രൂരയിൽ കുറവുള്ള തുക റീഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതല്ല [വകുപ്പ്
38 (11 )]
ശ

ാ 14 :- മുൻര് നിലനിന്നിരുന്ന നിയമന്ത്രരകാരം അർഹതയുള്ള റീഫണ്ട്

എങ്ങത്തന നൽകും?
ഉ;

മുൻര്

നിലനിന്നിരുന്ന

നിയമന്ത്രരകാരം

അർഹതയുള്ള

റീഫണ്ട്

ആ

നിയമങ്ങൾ ന്ത്രരകാരം തത്തന്ന CGST യിൽ രണമായും SGST യിൽ മുൻര് നില
നിന്നിരുന്ന നിയമന്ത്രരകാരവുo

നൽകുന്നതാണ് . എന്നാൽ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ആയി ലഭയമല്ല.[ മാതൃകാ നിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ 156 ,157 & 158 ]
ശ
ഉ:-

ാ 15 :- ശരഖകൾ ഹാജ്രാക്കുന്നതിന് മുൻര് റീഫണ്ട് നൽകാശമാ?
വിജ്ഞാരനം

ത്ത

യ്യത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള

ില

ഇനങ്ങളിൽ

ഏർത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള

വയാരാരികൾക്ക് കയറ്റുമതിക്കുള്ള റീഫണ്ടിൽ 80 % റീഫണ്ട് തുക, ശരഖകൾ
രരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻര്,

ില നിബന്ധനകൾക്കും നിയന്ത്ര്ണങ്ങൾക്കും

വിശധയമായി നൽകാവുന്നതാണ് [വകുപ്പ് 38 (4 എ )]
ശ

ാ 16 :- കയറ്റുമതിക്കുള്ള റീഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന് രണം ലഭിച്ചതായി

ബാങ്ക്

ശരഖ

(ബാങ്ക്

റിയസലശസ്ഷൻ

ഹാജ്രാശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
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സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ്

)

ഉ; കയറ്റുമതിയുത്തട മൂലയം ലഭിക്കുന്നതിന് കയറ്റുമതി ത്ത

യ്യ്ത തിയതി മുതൽ

ഒരു വർഷം സ്മയം ഉള്ളതിനാൽ റീഫണ്ടിനു അശരക്ഷിക്കുന്ന ശവളയിൽ
ബി.ആർ.സ്ി

ലഭയമാകണത്തമന്നില്ല,

എന്നാൽ

കയറ്റുമതിയുത്തട

മൂലയം

മുൻകൂറായി ലഭിച്ചിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ ബി ആർ സ്ി ഉണ്ടാകാം. ആയതിനാൽ,
രരമാവധി

ഒരു

അനുവദിക്കുന്ന

വർഷെിനുള്ളിശലാ,
അധിക

റിശസ്ർവ്

കാലാവധിക്കുള്ളിശലാ

ബാങ്ക്

ബി.

ആർ

ഓഫ്

ഇ്യ

സ്ി.

യുത്തട

വിേദാംേങ്ങൾ സ്മർപ്പിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയിൽ റീഫണ്ട് നൽകാം.
DGFT യുത്തട E-BRC ത്തമാെയൂൾ GST ത്തമാെയൂളുമായി സ്ംശയാജ്ിപ്പിക്കുന്നതാണ് .
എന്നാൽ ശസ്വനങ്ങളുത്തട കയറ്റുമതിശമലുള്ള റീഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന്
ബി. ആർ. സ്ി. ഹാജ്രാശക്കണ്ടതാണ് .
ശ

ാ 17 :- കയറ്റുമതികൾക്കും കയറ്റുമതിയായി കണക്കാക്കത്തപ്പടുന്നവയ്ക്കും

‘ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൾ ഓഫ് അൺ ജ്സ്റ്റ് എൻറിച്ച്ത്തമന്റ്റ് ‘ ബാധകമാശണാ?
ഉ:-

രക്കുകശളാ ശസ്വനങ്ങശളാ യഥ്ാർത്ഥമായി കയറ്റുമതി ത്ത

അതിൻത്തറ്റ

സ്വീകർൊവ്

നികുതി

രുറൊകയാൽ ‘ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൾ

ഓഫ്

ുമൊവുന്ന
അൺ

ജ്സ്റ്റ്

യ്യുന്ന രക്ഷം
സ്ഥലെിന്

എൻറിച്ച്ത്തമന്റ്റ’്

ബാധകമല്ല. എന്നാൽ കയറ്റുമതി ആയി കണക്കാക്കത്തപ്പടുന്നവക്ക് (deemed
exports ) ഇത് ബാധകമാണ് .
ശ

ാ 18 :- '‘ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൾ

ഓഫ് അൺ ജ്സ്റ്റ് എൻറിച്ച്ത്തമന്റ്റ് ' ബാധകമത്തല്ലന്ന്

ഒരാൾക്ക് എങ്ങത്തനയാണ് ത്തതളിയിക്കാൻ സ്ാധിക്കുന്നത്?
ഉ:-

അശരക്ഷകൻ

ബന്ധത്തപ്പട്ടു

തൻത്തറ്റ

റീഫണ്ട്

അശരക്ഷശയാത്തടാപ്പം,

അതുമായി

അടച്ച നികുതിയും അത്തല്ലങ്കിൽ മത്തറ്റത്ത്ങ്കിലും തുകയും

മത്തറ്റാരാളിശലക്കും

സകമാറിയിട്ടിത്തല്ലന്നുള്ള ശരഖകശളാ

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതാണ്.[വകുപ്പ് 38 (3 )ബി ]

ത്തതളിവുകശളാ

കൂടാത്തത, നികുതിദായകന്

ആേവാസ്െിനായി മുൻരറഞ്ഞ ഉരവകുപ്പു ന്ത്രരകാരം റീഫണ്ട് തുക അഞ്ചു
ത വന (Self Declaration )
ലക്ഷെിനു താത്തഴയാത്തണങ്കിൽ ഒരു സ്വയം ന്ത്രരസ്ാ
മതിയാകും.
ശ

ാ 19 :- നിലവിൽ വാറ്റ് /സ്ി. എസ്്. റ്റി
നിയമ ന്ത്രരകാരം കച്ചവട
ത വന നൽകിത്തക്കാണ്ട് നികുതി
കയറ്റുമതിക്കാരന് (merchant exporter ) ഒരു ന്ത്രരസ്ാ
അടക്കാത്തത സ്ാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം .ഈ സ്ംവിധാനം GST യിൽ .ഉണ്ടാകുശമാ?
ഉ: അങ്ങത്തന ഒരു സ്ംവിധാനം GST യിൽ ഉണ്ടാവില്ല . അവർ നികുതി അടച്ചു
സ്ാധനങ്ങൾ വാശങ്ങണ്ടതും 38 (2 ) വകുപ്പിൽ രറയുന്ന ന്ത്രരകാരം ആർജ്ജിച്ച
(accumulated)
ഇൻരുട്ട്
ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
റീഫണ്ട്
ആയി
അവകാേത്തപ്പശടണ്ടതുമാണ് .
സ ിസ്് നിയമെിൽ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക്
ാ 20 :- നിലവിൽ ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ എക്യ
തീരുവ അടച്ച് ഇൻരുട്ട് വാങ്ങുന്നതിനും, അതിശേൽ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
ശ

എടുക്കുന്നതിനും,

രക്കുകൾ ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഉരശയാഗിച്ച് തീരുവ
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അടച്ചു കയറ്റുമതി ത്ത

യ്ത ശേഷം കയറ്റുമതി ത്ത

യ്തവയുത്തട തീരുവ റീഫണ്ട്

വാങ്ങുന്നതിനും സ്ാധിക്കും .ഈ സ്ംവിധാനം GST യിലും തുടരുശമാ?
GST

നിയമെിൽ

കയറ്റുമതി

കയറ്റുമതികൾക്കു

രക്കുകളിലുള്ള

രൂജ്യം

ഇൻരുട്ടിന്

നികുതിയാണ്

നികുതി

.അതായത്

അടച്ചതാത്തണങ്കിലും

കയറ്റുമതി സ്ാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു നികുതിയും ബാധകമല്ല . GST നിയമന്ത്രരകാരം
ഇൻരുട്ടിൻശമലും കയറ്റുമതി ത്ത യ്ത സ്ാധനങ്ങളിലും ഉള്ള ആർജ്ജിത
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് റീഫണ്ട് ആയി അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
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15 . ന്ികുതി ആവശ്യസപ്പരലും വീസണ്ടരുകലും
ശ

ാ 1 : അടക്കാെശതാ കുറവായി അടച്ചശതാ ആയ നികുതികൾ അഥ്വാ

ത്തതറ്റായി തിരിത്തക നൽകിയ നികുതികൾ അഥ്വാ ത്തതറ്റായി എടുെശതാ
ഉരശയാഗിച്ചശതാ

ആയ

ഇൻരുട്

നികുതികൾ

എന്നിവ

തിരിത്തക

രിടിക്കുന്നതിനുള്ള വകുപ്പ് ഏതാണ് ?
ഉ : തട്ടിപ്പ്, രൂഴ്െിത്തവയ്പ്പ്, ത്തതറ്റായ വിവരം നൽകൽ എന്നിവ ഉൾത്തപ്പടാെ
ശകസ്ുകളിൽ മാതൃകാ രക്കുശസ്വന നിയമെിത്തല 51 A എന്ന വകുപ്പിലും
പ ഞ്ഞവ ഉൾത്തപ്പട്ട ശകസ്ുകളിൽ 51 B
ശമല്റ
വകുപ്പ് ന്ത്രരകാരവും തിരിത്തക
രിടിക്കാവുന്നതാണ്.
ശ

ാ 2: നികുതി അടക്കാൻ ബാധയതത്തപ്പട്ട വയക്തിക്ക് തൻത്തറ്റ

രലിേയും

51

എ

ന്ത്രരകാരമുള്ള

കാരണം

നികുതിയും

കാണിക്കൽ

ശനാട്ടീസ്്

ലഭിക്കുന്നതിനു മുൻര് അടക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുശമാ ?
ഉ:

തീർച്ചയായും.

അങ്ങത്തനയുള്ള

സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ

ുമതലത്തപ്പടുെിയ

ഉശദയാഗസ്ഥന് ശനാട്ടീസ്് നൽകുവാൻ സ്ാധിക്കില്ല.
ശ

ാ 3: 51 A ന്ത്രരകാരമുള്ള കാരണം കാണിക്കൽ ശനാട്ടീസ്് ലഭിച്ചതിനുശേഷം
ത വിശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
തുക അടച്ചാൽ ന്ത്രരസ്ുത ത ശനാട്ടീസ്ിൽ വിധി ന്ത്രരസ്ാ
ഉ: ത്തസ്ക്ഷൻ 51A

സ്ബ്-ത്തസ്ക്ഷൻ (1) ന്ത്രരകാരം ശനാട്ടീസ്് ലഭിച്ച വയക്തി,

ശനാട്ടീസ്് ലഭിച്ച് 30 ദിവസ്െിനുള്ളിൽ, നികുതി രലിേ സ്ഹിതം അടക്കു
കയാത്തണങ്കിൽ, യാത്തതാരു രിഴയും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. കൂടാത്തത, ശനാട്ടീസ്ിൽ
രറഞ്ഞ ന്ത്രരകാരമുള്ള നടരടികൾ അവസ്ാനിച്ചതായി കണക്കാക്കുകയും
ത്ത

യ്യും.

ശ

ാ 4: 51 A/B

വകുപ്പുകൾ ന്ത്രരകാരം ശനാട്ടീസ്് നൽകുവാനുള്ള ന്ത്രരസ്ക്ത

തിയതി എ്ാണ് ?
ഉ:

നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള

സ്ന്ദർഭെിൽ

വാർഷിക

അന്ത്രരകാരം

സ്മർപ്പിക്കാെ

റിശട്ടൺ

സ്ന്ദർഭെിൽ

സ്മർപ്പിശക്കണ്ടതായ

റിശട്ടണുകൾ
സ്മർപ്പിച്ച

നിയമന്ത്രരകാരം

തിയതിയും

മുതലാണ്

സ്മർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

തിയതിയും

റിശട്ടൺ

വാർഷിക

റിശട്ടൺ

ന്ത്രരസ്ക്ത

തിയതി

കണക്കാക്കുന്നത്.
ശ

ാ 5: 51 A/B

വകുപ്പുകൾ ന്ത്രരകാരം കാരണം കാണിക്കൽ ശനാട്ടീസ്്

നൽകുന്നതിശനാ അവയിൽ വിധി രറയുന്നതിശനാ സ്മയരരിധിയുശണ്ടാ?
ഉ: കാരണം കാണിക്കൽ ശനാട്ടീസ്് നൽകുന്നതിന് സ്മയരരിധി ഇല്ല. എന്നാൽ
വകുപ്പ്

51A

ന്ത്രരകാരമുള്ള

ശകസ്ുകളിൽ

ന്ത്രരസ്ക്ത

തിയതി

മുതൽ

3

വർഷെിനകവും, വകുപ്പ് 51B ന്ത്രരകാരമുള്ള ശകസ്ുകളിൽ ന്ത്രരസ്ക്ത തിയതി
ത വിച്ചിരിക്കണം.
മുതൽ 5 വർഷെിനകവും ശനാട്ടീസ്് നൽകി വിധി ന്ത്രരസ്ാ
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ശ

ാ 6: നികുതി അടക്കുവാൻ ബാധയതത്തപ്പട്ട വയക്തിക്ക് തൻത്തറ്റ നികുതിയും

രലിേയും 51B ന്ത്രരകാരമുള്ള കാരണം കാണിക്കൽ ശനാട്ടീസ്് ലഭിക്കുന്നതിന്
മുൻര് അടക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുശമാ?
ഉ: തീർച്ചയായും. ഉരവകുപ്പ് (1) ന്ത്രരകാരമുള്ള ശനാട്ടീസ്് അത്തല്ലങ്കിൽ ഉരവകുപ്പ്
ത വന ലഭിക്കുന്നെിന് മുൻര് നിയമന്ത്രരകാരം നികുതി
(2) ന്ത്രരകാരമുള്ള ന്ത്രരസ്ാ
അടക്കാൻ ബാധയതത്തപ്പട്ട വയക്തിക്ക് സ്വയം കണക്കാക്കിയശതാ അഥ്വാ
ുമതലത്തപ്പടുെിയ ഉശദയാഗസ്ഥൻ കണക്കാക്കിയശതാ ആയ നികുതിയും
രലിേയും 15% രിഴ ഉൾത്തപ്പത്തട അടക്കാവുന്നതാണ്. അന്ത്രരകാരം അടക്കുന്ന
നികുതിക്ക് ശനാട്ടീസ്് നൽകുന്നതല്ല.
ശ

ാ 7: വകുപ്പ്

51 B

ന്ത്രരകാരമുള്ള കാരണം കാണിക്കൽ ശനാട്ടീസ്്
തുക
അടച്ചാൽ,
ന്ത്രരസ്ുത ത
ശനാട്ടീസ്ിൽ
വിധി

ലഭിച്ചതിനുശേഷം
ത വിശക്കണ്ട ആവേയം ഉശണ്ടാ ?
ന്ത്രരസ്ാ

ഉ: സ്ബ്-ത്തസ്ക്ഷൻ (1) ന്ത്രരകാരം ശനാട്ടീസ്് ലഭിച്ച വയക്തി, ശനാട്ടീസ്് ലഭിച്ച് 30
ദിവസ്െിനുള്ളിൽ
അടക്കുകയാത്തണങ്കിൽ,

നികുതി

രലിേയും

ശനാട്ടീസ്ിൽ

25%

രിഴയും

രറഞ്ഞ

സ്ഹിതം

ന്ത്രരകാരമുള്ള

എല്ലാ

നടരടികളും അവസ്ാനിച്ചതായി കണക്കാക്കും.
ശ

ാ 8 : വകുപ്പ്

നികുതിയും

51B

രിഴയും

ന്ത്രരകാരമുള്ള ശനാട്ടീസ്ിൻശമൽ
അടക്കാൻ

ബാധയതത്തപ്പട്ട

ഉള്ള വിധിന്ത്രരകാരം

വയക്തിക്ക്

കുറഞ്ഞ

നിരക്കുള്ള രിഴ അടക്കുവാൻ അവസ്രമുശണ്ടാ ?
ഉ: ഉണ്ട്. അയാൾ 51B വകുപ്പ് ഉരവകുപ്പ് 6 ന്ത്രരകാരമുള്ള വിധി ലഭിച്ച തിയതി
മുതൽ 30 ദിവസ്െിനുള്ളിൽ നികുതിയും രലിേയും നികുതിയുത്തട 50 %
രിഴ സ്ഹിതം അടച്ചാൽ, ആ നികുതിയുത്തട ശമലുള്ള എല്ലാ നടരടികളും
അവസ്ാനിച്ചതായി കണക്കാക്കും.
ശ

ാ 9: 51 എ ംബി

ന്ത്രരകാരമുള്ള ശനാട്ടീസ്ുകളിൽ, നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള
ത വിച്ചിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ ഉള്ള
സ്മയരരിധിക്കുള്ളിൽ (3 / 5 വർഷം ) വിധി ന്ത്രരസ്ാ
തുടർനടരടികൾ എ്ാണ്?
ഉ 9 : മാതൃകാ

രക്ക് ശസ്വന നിയമെിത്തല വകുപ്പ് 51 എ (7) ന്ത്രരകാരം 3 വർഷ

െിനുള്ളിലും 51 ബി (7 ) ന്ത്രരകാരം 5 വർഷെിനുള്ളിലും വിധി രറയാെ
രക്ഷം ന്ത്രരസ്ുത ത ശനാട്ടീസ്് തുടർ നടരടികൾ ഇല്ലാത്തത അവസ്ാനിച്ചതായി
കണക്കാക്കത്തപ്പടുന്നതായിരിക്കും.
ശ

ാ 10: ഒരു വയക്തി മത്തറ്റാരു വയക്തിയിൽ നിന്നും നികുതിയായി രിടിക്കുന്ന

തുക ഗത്തവർത്തമൻറ്റിശലക്ക് അടക്കാതിരുന്നാൽ തുടർനടരടികൾ എ്ാണ്?
ഉ 10 :
സ്സൈ

MGL നിയമെിത്തല വകുപ്പ് 52 ന്ത്രരകാരം ഓശരാ വയക്തിയും, തൻത്തറ്റ
നികുതിബാധകമത്തല്ലങ്കിൽ

ശരാലും

,

നികുതിയിനെിൽ
ഏത്തതങ്കിലും തുക ശവത്തറാരാളിൽ നിന്നും രിടിച്ചിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ, ന്ത്രരസ്ുത ത തുക
ശകന്ത്രന്ദംസ്ംസ്ഥാന ഗത്തവർത്തമൻറ്റിശലക്ക് അടശക്കണ്ടതാണ് .
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ശ

ാ 11 : വകുപ്പ് 52 നു വിരുദ്ധമായി ഒരു വയക്തി നികുതിയായി രിടിച്ച തുക

അടക്കാതിരുന്നാൽ തുടർനടരടികൾ എ്ാണ്?
ഉ 11 : ശനാട്ടീസ്് നൽകിയതിന് ശേഷം സ്വാഭാവിക നീതി ഉറപ്പാക്കി വിധി
ത വിശക്കണ്ടതാണ്. ഇങ്ങത്തനയുള്ള ശകസ്ുകളിൽ ശനാട്ടീസ്് നൽകിയ
ന്ത്രരസ്ാ
ത വിശക്കണ്ടതാണ്.
തീയതി
മുതൽ ഒരു വർഷെിനുള്ളിൽ വിധി ന്ത്രരസ്ാ
എന്നാൽ

ശനാട്ടീസ്്

അതായത്

നൽകുന്നതിന്

ഇന്ത്രരകാരമുള്ള

സ്മയരരിധി

ശകസ്ുകളിൽ

രെു

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
വര്ഷം

കഴിഞ്ഞാലും

നികുതി തിരിച്ചു രിടിക്കാവുന്നതാണ്.
ശ

ാ 12 : നികുതി രിടിച്ചതിനു ശേഷം അടക്കാെ ശകസ്ുകളിൽ വകുപ്പ് 52

ന്ത്രരകാരം ശനാട്ടീസ്് നൽകുന്നതിന് സ്മയരരിധി ഉശണ്ടാ?
ഉ 12 : ഇല്ല. ഇന്ത്രരകാരമുള്ള ശകസ്ുകളിൽ സ്മയരരിധി ഇല്ലാത്തത ശനാട്ടീസ്്
നൽകാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ

ശനാട്ടീസ്്

നൽകിയ

തീയതി

മുതൽ

ഒരു

ത വിച്ചിരിക്കണം.
വർഷെിനുള്ളിൽ വിധി ന്ത്രരസ്ാ
ശ

ാ

13

:

അധികാരത്തപ്പട്ട

ഉദയാഗസ്ഥന്

നികുതി

വസ്ൂലാക്കുന്നതിന്

നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള രീതികൾ ഏത്തതാത്തക്കയാണ് ?
ഉ 13 : നികുതി വസ്ൂലാക്കുന്നതിനു താത്തഴ രറയുന്ന രീതികൾ ലഭയമാണ്.
(എ) നികുതി അടക്കാൻ ബാധയതത്തപ്പട്ട ആൾക്ക് രണം ത്തകാടുക്കുവാനുള്ള
തുകയിൽ

നിന്നും

ുമതലത്തപ്പടുെുന്ന

ഉെരവാദത്തപ്പട്ട
മശറ്റത്തതങ്കിലും

അധികാരിശക്കാ

അധികാരിശക്കാ

തുക

അശേഹം
തട്ടിക്കിഴി

ക്കാവുന്നതാണ്.
(ബി)നികുതി
സ്ാധനങ്ങൾ

അടക്കാൻ

ബാധയതത്തപ്പട്ട

രിടിത്തച്ചടുക്കുവാനും

വസ്ൂലാക്കുവാനും

ആളിൻത്തറ്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള
പ
അവ
വില്ന
നടെി
തുക

ഉെരവാദത്തപ്പട്ട

ുമതലത്തപ്പടുെുന്ന

മശറ്റത്തതങ്കിലും

അധികാരിശക്കാ

അശേഹം

അധികാരിശക്കാ

അധികാരം

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
(സ്ി)നികുതി അടക്കാൻ ബാധയതത്തപ്പട്ട ആൾക്ക് ഇശപ്പാൾ രണം നല്ുക വാശനാ
ഭാവിയിൽ രണം നല്ുക വാശനാ ഉള്ള വയക്തികൾക്ക് അത്തല്ലങ്കിൽ നികുതി
അടയ്ക്കാൻ

ബാധയതത്തപ്പട്ട

ആളുത്തട

രണം

ഇശപ്പാൾ

സകവേം

ത്തവച്ചിരിക്കുന്ന അത്തല്ലങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സകവേം വരാൻ

സ്ാധയതയുള്ള

വയക്തികൾക്ക്

അധികാരിക്ക്

ശനാട്ടീസ്്

നൽകി

ഉെരവാദത്തപ്പട്ട

വസ്ൂലാക്കാവുന്നതാണ് .
(െി) അധികാരത്തപ്പടുെിയ ഉദയാഗസ്ഥൻ നിശയാഗിച്ച ആൾക്ക്, നികുതി
നല്ാക ൻ
ബാധയതത്തപ്പട്ട
ആളിൻത്തറ്റ
ഉടമസ്ഥതയിൽ
അത്തല്ലങ്കിൽ
നിയന്ത്ര്ണെിൽ ഉള്ള വസ്ുത വകകൾ കണ്ടുത്തകട്ടുന്നതിനും തടഞ്ഞു
ത്തവക്കുന്നതിനും അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അടക്കുവാനുള്ള തുക
30 ദിവസ്െിനുള്ളിൽ
അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ, ന്ത്രരസ്ുത ത വസ്ുത വകകൾ
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വിൽക്കുവാനും
വിറ്റുവരവ്
തുക
അടക്കുവാനുള്ള
തുകയിലും
പ യ്ക്കുള്ള ത്ത ലവിലും വരവ് ത്തവച്ചതിനു ശേഷം ബാക്കി തുക ന്ത്രരസ്ുത ത
വില്ന
ബാധയതത്തപ്പട്ട ആൾക്ക് തിരിത്തക നൽശകണ്ടതുമാണ്.
(ഇ)

ബന്ധത്തപ്പട്ട

സ്വ്മായി

അധികാരി

നല്ാക ൻ

നികുതി

ഭൂമിയുള്ളശതാ,

ബാധയതത്തപ്പട്ട

ആൾക്ക്,

താമസ്ിക്കുന്നശതാ
അത്തല്ലങ്കിൽ
ട ക്കു, കുടിശ്ശിക
ബിസ്സിനസ്സ് ത്ത യ്യുന്നശതാ ആയ ന്ത്രരശദേത്തെ ജ്ില്ലാ കളക്ർ
തുക കാണിച്ച്, ഒരു സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽശകണ്ടതാണ്. ന്ത്രരസ്ുത ത സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലഭിച്ചാൽ

ഉടൻ

അയാൾ

ട
കളക്ർ

ജ്ില്ലാ

റവനയൂ

റിക്കവറി

നടരടികൾ

ആരംഭിശക്കണ്ടതാണ്.
ശ

ാ

14

:

അടക്കുവാനുള്ള

നികുതി

ഗെുക്കളായി

അടക്കാൻ

അനുവദിക്കാശമാ?
ഉ 14 : സ്വയം നിർണയിച്ച നികുതി ഒഴിത്തക മത്തറ്റല്ലാം 24 എണെിൽ
കവിയാെ

മാസ്

ഗെുക്കളായി

അടക്കുവാൻ

കമ്മീഷണർ

കമ്മീഷണർക്ക്, നിർശേേിക്കത്തപ്പട്ട വയവസ്ഥകൾക്കും

ം

ീഫ്

നിയന്ത്ര്ണങ്ങൾക്കും

വിശധയമായി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങത്തന അടക്കുന്ന ഗെുക്കൾക്കു
വകുപ്പ്

36

ൽ

രറയുന്ന

രലിേ

അടശക്കണ്ടതാണ്.

ഏത്തതങ്കിലും

സ്ാഹ രയെിൽ ഒരു ഗെു അടക്കുവാൻ മുടക്കം വരുെിയാൽ ബാക്കി
അടശക്കണ്ടതായ തുക മുഴുവനും മത്തറ്റാരു ശനാട്ടീസ്് നൽകാത്തത തത്തന്ന
വസ്ൂലാക്കാവുന്നതാണ്.
ശ

ാ

15

:

അപ്പീലിശലാ

ഉയർെത്തപ്പട്ടാൽ എ്് ത്ത

രുനർനിർണയെിശലാ

നികുതി

ബാധയത

യ്യും?

ഉ 15 :ശനരത്തെ നിർണയിച്ച ബാധയത നിലനിൽക്കുകയും ന്ത്രരസ്ുത ത ബാധയത
തിരിച്ചു

രിടിക്കാൻ

ഉള്ള

രുനർനിർണയിച്ചശപ്പാൾ

നടരടികൾ

ഉള്ള

അധിക

തുടരുകയും ത്ത യ്യും. എന്നാൽ
ബാധയതയ്ക് െിമാൻെ് ശനാട്ടീസ്്

നൽകുകയും ശവണം .
ശ

ാ 16 : നികുതി അടക്കാൻ ബാധയതത്തപ്പട്ട ഒരു വയക്തി തൻത്തറ്റ ബാധയത

നിലനിൽക്കുശമ്പാൾതത്തന്ന തൻത്തറ്റ ബിസ്ിനസ്സ് മുഴുവനാശയാ ഭാഗികമാശയാ
മത്തറ്റാരാൾക്ക് സകമാറ്റം ത്ത യ്താൽ എ്് സ്ംഭവിക്കും?
ഉ 16 : നികുതി അടക്കാൻ ബാധയതത്തപ്പട്ട ഒരു വയക്തി തൻത്തറ്റ ബാധയത
നിലനിൽക്കുശമ്പാൾതത്തന്ന തൻത്തറ്റ ബിസ്ിനസ്സ് മുഴുവനാശയാ ഭാഗികമാശയാ
പ
മത്തറ്റാരാൾക്ക് വില്ന
, സ്മ്മാനം, രാട്ടം ,സലസ്ൻസ്് വാടക
മുതലായ
മാർഗങ്ങളിലൂത്തട സകമാറ്റം ത്ത യ്താൽ, സകമാറ്റം ത്ത യ്ത വയക്തിയും ലഭിച്ച
വയക്തിയും
രിഴയും

സകമാറ്റം
സ്ഹിതം

ത്ത

യ്യുന്ന

തീയതിയിൽ

ന്ത്രരശതയകമാശയാ

ആകുന്നതാണ്.
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നികുതിക്ക്

ഒരുമിശച്ചാ

രലിേയും

ബാധയതത്തപ്പട്ടവർ

ശ

ാ 17 :ഒരു കമ്പനി അടച്ചു രൂട്ടിയാൽ നിലവിലുള്ള നികുതി ബാധയത എ്്

ത്ത

യ്യും ?

ഉ 17 : ഒരു കമ്പനി അടച്ചുരൂട്ടിയാൽ ,അങ്ങിത്തന അടച്ചുരൂട്ടുന്നതിനു മുൻശരാ
അതിനു ശേഷശമാ ഉള്ള നികുതിംമറ്റു ബാധയതകൾക്കു ന്ത്രരസ്ുത ത ബാധയതകൾ
ട മാർ ഒന്നിശച്ചാ ന്ത്രരശതയകമാശയാ
നിലവിലിരുന്ന കാലയളവിത്തല െയറക്ർ
ട തൻത്തറ്റ അവഗണന
ബാധയതത്തപ്പട്ടവർ ആകുന്നതാണ്. ഏത്തതങ്കിലും െയറക്ർ
ത്തകാശണ്ടാ

കടമ

നിർവഹിക്കാതിരിക്കൽ
ത്തകാശണ്ടാ
അതത്തല്ലങ്കിൽ
കൃതയവിശലാരം ത്തകാശണ്ടാ അല്ല ന്ത്രരസ്ുത ത ബാധയത എന്ന് കമ്മീഷണർക്ക്
ട ബാധയതയിൽ നിന്നും
ശബാധയത്തപ്പടും വണം ത്തതളിയിച്ചാൽ ന്ത്രരസ്ുത ത െയറക്ർ
ഒഴിവാകുന്നതാണ് .
ശ

ാ 18 : നികുതി ബാധയതയിൽ രാർട്ട്ണർഷിര് (രങ്കാളിെ ) ബിസ്ിനസ്സിൽ

ഉൾത്തപ്പട്ട രാർട്ട്ണർമാർക്ക് ഉള്ള ബാധയത എങ്ങിത്തനയാണ്?
ഉ 18 : എല്ലാ രങ്കാളികളും ഒന്നിശച്ചാ ന്ത്രരശതയകമാശയാ നികുതി ബാധയതക്ക്
രലിേയും രിഴയും ഉൾത്തപ്പത്തട ബാധയതത്തപ്പട്ടവർ ആകുന്നതാണ്. ഏത്തതങ്കിലും
ഒരു

രാർട്ട്ണർ

ന്ത്രരസ്ുത ത

വിരമിക്കുകശയാ

വിവരം

വിട്ടുശരാകുകശയാ

കമ്മീഷണത്തറ

ത്ത

യ്യുന്നുത്തവങ്കിൽ

അറിയിശക്കണ്ടതാണ്

.അങ്ങിത്തന
അറിയിച്ചാൽ വിരമിക്കുന്ന തീയതി വത്തരയുള്ള ബാധയത മാന്ത്രതശമ ന്ത്രരസ്ുത ത
രാർട്ട്ണർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അറിയിക്കാെ രക്ഷം വിരമിക്കുന്ന
രാർട്ട്ണറുത്തട ബാധയത കമ്മീഷണത്തറ അറിയിക്കുന്നത് വത്തര തുടരുന്നതാണ്.
ശ

ാ 19 : ഒരു സമനറായ വയക്തിയുത്തട ബിസ്ിനസ്സ് ഒരു ഏജ്ൻറ് അത്തല്ലങ്കിൽ

രക്ഷാകർൊവ് അത്തല്ലങ്കിൽ ന്ത്രടസ്റ്റി മുഖാ്ിരം നടെത്തപ്പടുകയാത്തണങ്കിൽ
നികുതി ബാധയത എങ്ങിത്തനയാണ്?
ഉ 19 :സമനറായ വയക്തിയുത്തടംകഴിവില്ലാെ വയക്തിയുത്തട ബിസ്ിനസ്സ് ഒരു
ഏജ്ൻറ്

അത്തല്ലങ്കിൽ

രക്ഷാകർൊവ്

അത്തല്ലങ്കിൽ

ന്ത്രടസ്റ്റി

മുഖാ്ിരം

നടെത്തപ്പടുകയാത്തണങ്കിൽ നികുതി ബാധയത രലിേയും രിഴയും സ്ഹിതം
ന്ത്രരസ്ുത ത
ഏജ്ൻറ്
ംരക്ഷാകർൊവ്
ംന്ത്രടസ്റ്റിയുത്തട
കയ്യിൽ
നിന്നും
ഈടാക്കുന്നതാണ്.
ശ

ാ 20 : ഒരു നികുതിദായകൻത്തറ്റ എശസ്റ്ററ്റ് ഒരു ശകാടതി നിശയാഗിച്ച ന്ത്രടസ്റ്റി ം
മ
അഡ്ിനിസ്്
ശന്ത്രടറ്റർ ം റിസ്ീവർ ഭരണെിൽ ആത്തണങ്കിൽ നികുതി ബാധയത
എങ്ങിത്തനയാണ് ?
ഉ 20 : ഒരു നികുതിദായകൻത്തറ്റ
മ
ന്ത്രടസ്റ്റിംഅഡ്ിനിസ്്
ശന്ത്രടറ്റർംറിസ്ീവർ

എശസ്റ്ററ്റ് ഒരു ശകാടതി നിശയാഗിച്ച

ഭരണെിൽ
ആത്തണങ്കിൽ
നികുതി
രലിേയും രിഴയും ഉൾത്തപ്പത്തട ന്ത്രരസ്ുത ത അധികാരിയുത്തട രക്കൽ നിന്നും
ബാധയതത്തപ്പട്ട ആത്തളന്നു കണക്കാക്കി ഈടാക്കുന്നതാണ്.
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രകുബെവന് ന്ികുതി ന്ിെമത്തിസല
അപ്പീൽ, അവബലോകന്ം (റിവയൂ),
പുന്രവബലോകന്ം (റിവിഷൻ) മുതലോെവ
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16.

രകുബെവന് ന്ികുതി ന്ിെമത്തിസല അപ്പീൽ, അവബലോകന്ം
(റിവയൂ), പുന്രവബലോകന്ം (റിവിഷൻ) മുതലോെവ

ശ

ാ: 1

ജ്ിഎസ്ിട നിയമെിൽ തനിത്തക്കതിത്തരയുള്ള ഒരു ഉെരവിശനാ

തീർപ്പിശനാ

എതിത്തര

വയക്തികൾക്ക്

അപ്പീൽ

നൽകുവാൻ

അർഹതയുശണ്ടാ?
ഉെരം:

ജ്ിഎസ്ിട

ഉണ്ട്,

അധികാരമുള്ളവർ

നിയമെിൽ

രുറത്തപ്പടുവിച്ച

വിധി

നിർണയിക്കുവാൻ

ഉെരവുകൾക്ക്

എതിരായി

വയക്തികൾക്ക്

അപ്പീൽ നൽകുവാൻ അർഹതയുണ്ട്. എന്നാൽ ത്തതാണൂറ്റി

മൂന്നാംവകുപ്പ്

ന്ത്രരകാരം ഇറക്കിയ ഉെരവുകൾക്ക്

ശ

ഇ ത്

ബാധകമല്ല.

ാ 2 :- സ്ിജ്ിഎസ്് ടി കമ്മീഷണർക്കു ത്തതറ്റാത്തണന്നു ശബാധയത്തപ്പട്ടാൽ

ഉെരവുകൾ സ്വശമധയാ രുതുക്കുവാൻ കഴിയുശമാ?
ഉെരം: ഇല്ല. കമ്മീഷണർക്കു അങ്ങത്തന രുതുക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല.
എന്നാൽ മാതൃകാ നിയമെിൽ സ്ിജ്ിഎസ്ിട യ്ക്കും എസ്് ജ്ിഎസ്് ടിക്കും
രണ്ടു തരം വയവസ്ഥകളാണ്
എഴുരെി

ഒൻരതാം

നിയമാനുസ്ൃതമല്ല

വകുപ്പ്ന്ത്രരകാരം

എന്ന്

കീഴുശദയാഗസ്ഥശനാട്
നൽകുവാൻ

ഒരു

അധികാരി

ഇെരം

നിർശേേിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ിജ്ിഎസ്് ടിയ്ക്ക്
കമ്മീഷണർക്കു

ഒരു

ഉെരവ്

ശബാധയത്തപ്പട്ടാൽ കാരയകാരണസ്ഹിതം തൻത്തറ്റ

ന്ത്രരഥ്മ

അപ്പീൽ

ഉെരവ്

അധികാരി

ന്ത്രരകാരം

ഹർജ്ികൾ

മുമ്പാത്തക

അപ്പീൽ

നിർശേേിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്ാധാരണ

അപ്പീൽ

ടി

ശരാത്തല

രരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
ശ

ാ 3 :- ന്ത്രരഥ്മ അപ്പശലറ്റ് അശതാറിറ്റി

ത്ത

യ്യുന്നതിനുള്ള സ്മയ രരിധി എ്ാണ്?

ഉെരം: ഓർെർ, അത്തല്ലങ്കിൽ

മുമ്പാത്തക

തീരുമാനം

അപ്പീൽ ഫയൽ

സകപ്പറ്റിയ തീയതി മുതൽ 3

മാസ്ം ആയി സ്മയരരിധി നിജ്ത്തപ്പടുെിയിരിക്കുന്നു.
ശ

ാ 4 :-

ഈ സ്മയരരിധി

നൽകത്തപ്പടുന്ന

വകുപ്പു

തല

CGST
അപ്പീൽ

കമ്മീഷണരുത്തട ഉെരവുമൂലം
/

അശരക്ഷ

എന്നിവയ്ക്കും

ബാധകമാശണാ?
ഉെരം. അത്തത. ഈ സ്മയരരിധി

അപ്പീൽ ആയി രരിഗണിക്കത്തപ്പശടണ്ട

എല്ലാ അശരക്ഷകൾക്കും ബാധകമാണ്. അപ്പീലിൻത്തറ്റ എല്ലാ വയവസ്ഥകളും
ഇെരം അശരക്ഷകൾക്ക് ബാധകമാണ്.
ശ

ാ 5 :-ആദയ അപ്പശലറ്റ് അശതാറിറ്റിയ്ക്ക് അപ്പീൽ ഫയൽ ത്ത

യ്യുന്നതിനുള്ള

സ്മയരരിധി നീട്ടിനൽകുവാൻ അധികാരമുശണ്ടാ?
ഉെരം:

ഉണ്ട്

.ത്തസ്ക്ഷൻ

79

(4)

ന്ത്രരകാരം

മതിയായ

കാരണങ്ങളുത്തട

അടിസ്ഥാനെിൽ മൂന്ന് മാസ് കാലാവധി എന്നത് ഒരു മാസ്ം കൂടി
നീട്ടി നൽകാവുന്നതാണ്.
113

(3 + 1)

ശ

ാ 6 :- അപ്പീൽ അശരക്ഷയിൽ ന്ത്രരതിരാദിച്ചിട്ടില്ലാെ വാദമുഖങ്ങൾ

രിന്നീട്
അപ്പശലറ്റ്

ഉന്നയിക്കുവാൻ

അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള

അധികാരം

ആദയ

അശതാറിറ്റിയ്ക്ക് ഉശണ്ടാ?

ച ൾ യുക്തിഹിതത്തമങ്കിൽ
ഉെരം. ഉണ്ട്. മനപ്പൂർവം അല്ലാെ ഇെരം വീഴ്ക
അെീഷണൽ ന്ത്രഗൗണ്ടുകളായി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ആദയ
അപ്പശലറ്റ് അശതാറിറ്റിയ്ക്കുണ്ട്.
ശ

ാ 7 :- ആദയ അപ്പശലറ്റ്

അശതാറിറ്റിയുത്തട

ഉെരവുകളും രകർപ്പുകളും

ആർത്തക്കാത്തക്ക ആണ് നൽശകണ്ടത് ?
ഉെരം. ഹർജ്ിക്കാരനും ഉെരവിറക്കിയ അധികാരിയ്ക്കും സ്ിജ്ിഎസ്ിട ,
എസ്ിജ എസ്ിട കമ്മീഷണർമാർക്കും അപ്പീൽ ഉെരവുകളും രകർപ്പുകളും
നൽശകണ്ടതാണ്.
ഓശരാ അപ്പീലിത്തനാപ്പവും നൽശകണ്ടുന്ന

മുൻകൂർ

നിശക്ഷരം ( ന്ത്രര ീ-

ത്തെശപ്പാസ്ിറ്റ്) എന്ത്രതയാണ്?
ഉെരം: ഓശരാ അപ്പീലിത്തനാപ്പവും നൽശകണ്ടുന്ന

മുൻകൂർ

നിശക്ഷരം

( ന്ത്രര ീ-ത്തെശപ്പാസ്ിറ്റ്) തർക്കെിലുള്ള
തുകയുത്തട 10% ആണ്. എന്നാൽ
എസ്ിജ എസ്ിട ക്കു കൂടുതലായി
ില നിബന്ധനകൾ വശന്നക്കാവുന്നതാണ്
.കൂടുതൽ

വിവരെിന്

മാതൃകാ

ശ

ാശദയാെരങ്ങളും രരിശോധിക്കുക

ശ

ാ9:-അപ്പീലുകളിത്തല

തർക്ക

കരട്

തുക

നിയമസ്ംഹിതയും

(എമൗണ്ട്

ഇൻ

12,

13

െിസ്്ര യൂട്ട്)

എന്നാത്തല്ാണ്?
ഉെരം. MGL ത്തസ്ക്ഷൻ 79 (6) ത്തല വിേദീകരണന്ത്രരകാരം "തർക്കതുക"
(എമൗണ്ട് ഇൻ െിസ്്ര യൂട്ട്) എന്നത്
(I)

MGL-ൽരറഞ്ഞിട്ടുള്ള

46,

47,

48,

51

മുതലായ

വകുപ്പുകൾ

ന്ത്രരകാരം

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുകശയാ;
(II)

രക്കുശസ്വന നികുതി ത്തന്ത്രകെിറ്റ്റൂൾസ്് ന്ത്രരകാരം

അടക്കുവാൻ

ബാധയതത്തരട്ട തുകകൾ
(III)
ശ

ുമെത്തപ്പട്ടിട്ടുളള രിഴ, ഫീസ്് മുതലായവ അടങ്ങിയതാണ്.
ാ 10 :- ന്ത്രരഥ്മ അപ്പശലറ്റ്

ഉെരവുകളിൽ
ഉയർെി

അധികാരിയ്ക്കു ഒറിജ്ിനൽ അധികാരിയുത്തട

വിധിച്ചിട്ടുള്ള

െയുട്ടി,

സഫൻ,

നിശ്ചയിക്കുന്നതിശനാ ; റീഫണ്ട്,

ത്തരനാൽറ്റി മുതലായവ
ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ( ITC)

മുതലായവ കുറച്ചു നൽകുന്നതിശനാഉള്ള അധികാരം ഉശണ്ടാ?
ഉെരം: അത്തപ്പല്ലൻറ്റിനു കാരണം കാണിക്കുവാൻ നിയമരരമായ അവസ്രം
നൽകിയശേഷം ഒറിജ്ിനൽ അധികാരിയുത്തട ഉെരവുകളിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള
െയുട്ടി,

ത്തരനാൽറ്റി,

ആസ്ഥി

കണ്ടുത്തകട്ടുന്നതിന്
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രകരമുള്ള

സഫൻ

മുതലായവ

ഉയർെി

ത്തന്ത്രകെിറ്റ് (ITC)

നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും

മുതലായവ

കുറച്ചു

റീഫണ്ട്,

ഇൻരുട്ട്

നൽകുന്നതിനും

ന്ത്രരഥ്മ

ടാക്് സ

അപ്പശലറ്റ്

അധികാരിയ്ക്കു സ്ാധിക്കുന്നതാണ്. (ത്തസ്ക്ഷൻ 79 (10)).
െയുട്ടി

ഉയർെി

നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും,
ത്തതറ്റായ
രീതിയിൽ
ഉരശയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് (ITC) തർക്കങ്ങളിൽ തീരുമാനം
എടുക്കുന്നതിനും

മുൻര്

കാണിച്ചുത്തകാണ്ട്
നൽശകണ്ടതും

ന്ത്രരഥ്മ

അപ്പശലറ്റ്

അത്തപ്പല്ലൻറ്റിനു ഒരു
വകുപ്പ്

51ൽ

അധികാരി

ഇക്കാരയങ്ങൾ

കാരണം കാണിക്കൽ ശനാട്ടിസ്്

രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

ന്ത്രരകാരം

നിശ്ചിത

സ്മയെിനുള്ളിൽ തീരുമാനത്തമടുശക്കണ്ടതുമാണ്. {MGL SEC.70(10)(2)}
ശ

ാ 11 :- എസ്് ജ്ി എസ്ിട ത്തയ (SGST) മാന്ത്രതം സ്ംബന്ധിച്ച് ആദയ അപ്പശലറ്റ്

അശതാറിറ്റി മുമ്പാത്തക അപ്പീൽ ത്തകാടുക്കുശമ്പാൾ മുൻകൂർ ത്തെശപ്പാസ്ിറ്റ്
സ്ംബന്ധിച്ച നിയമവേങ്ങൾ എ്ാണ്?
ഉെരം: ഓശരാ അപ്പീലിത്തനാപ്പവും നൽശകണ്ടുന്ന മുൻകൂർ നിശക്ഷരം ( ന്ത്രര ീത്തെശപ്പാസ്ിറ്റ്) തർക്കെിലുള്ള തുകയുത്തട 10% ആണ്. ഇത്
CGST ക്കും, SGST ക്കും ഒരുശരാത്തലയാണ്. എന്നാൽ SGST യിൽ ഇതിനു രുറത്തമ
ഒറിജ്ിനൽ ഉെരവിൽ അത്തപ്പല്ലൻറ്റ്
സഫൻ,ഫീസ്്

അംഗീകരിച്ച നികുതി, രലിേ,

മുതലായവ മുഴുവനും, അപ്പീൽ ത്തകാടുക്കുന്നതിനു മുൻര്

അ ടച്ചിരിക്കണം.
ഇത്കൂടാത്തത

SGST കമ്മീഷണർക്കു അന്ത്രതശമൽ ഗൗരവതരമാത്തണന്ന്

( SERIOUS CASES) ശതാന്നുന്ന ശകസ്ുകളിൽ ന്ത്രര ീത്തെശരാസ്ിറ്റ് അമ്പതുേതമാനം
വത്തര ഉയർെണത്തമന്ന് ആവേയത്തപ്പട്ടു ആദയ അപ്പശലറ്റ്

അധികാരിയ്ക്ക്

അശരക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്.
ശ

ാ 12 :- (എസ്ജ്ിഎസ്ിട (SGST)ത്തയ മാന്ത്രതം സ്ംബന്ധിച്ച്) ''ഗൗരവമായശകസ്്"

(SERIOUS CASE) എന്നതിൻത്തറ്റ അർത്ഥത്തമ്ാണ് ?
ഉെരം:- 25 ശകാടിയിൽ കുറയാെ തുക നികുതിയിനെിൽ ഒരു തർക്ക
വിഷയമായി വരുകയും അതിൽ S.G.S.T കമ്മീഷണർക്ക്
അനുകൂലമായ

േക്തമായ

ശകസ്ുത്തണ്ടന്ന്

ശരഖത്തപ്പടുെിയതുമായ

െിപ്പാർട്ത്തമൻറ്റിന്

കാരയകാരണങ്ങൾ

ശകസ്ുകത്തളയാണ്

എഴുതി

''ഗൗരവമായശകസ്്"

എന്നുരറയുന്നത്.\
ശ

ാ 13 :-കീഴുശദയാഗസ്ഥരുത്തട ഉെരവുകൾ ത്തതറ്റാത്തണന്നു ശബാധയത്തപ്പട്ടാൽ

SGST

കമ്മീഷണർക്കു

അവ

രുനഃരരിശോധിക്കുവാൻ

(റിവിഷൻ)

കഴിയുശമാ?
ഉെരം: കഴിയും. SGST ആക്് ട

ത്തസ്ക്ഷൻ 80 (1) ന്ത്രരകാരം കമ്മീഷണർക്കു

അങ്ങത്തന രുനഃരരിശോധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. ഈ വകുപ്പ്ന്ത്രരകാരം
കമ്മീഷണർക്കു
ശേഷം

അവ

തൻത്തറ്റ

നിയമ

കീഴുശദയാഗസ്ഥരുത്തട ഉെരവുകൾ രരിശോധിച്ച

വിശധയമത്തല്ലന്നും
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ത്തതറ്റാത്തണന്നും

ശബാധയത്തപ്പട്ടാൽ

ബന്ധത്തപ്പട്ടവർക്ക്
അവശലാകനം ത്ത
ശ

മറുരടി ശബാധിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസ്രം നൽകി
യ്തശേഷം രുനരുെരവ് രുറത്തപ്പടുവിക്കാവുന്നതാണ്.

ാ 14 :- മുകളിൽ രറഞ്ഞ റിവിഷൻ കാലയളവിൽ SGST കമ്മീഷണർക്കു

കീഴുശദയാഗസ്ഥരുത്തട ഉെരവുകൾ മരവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുശമാ?
ഉെരം.: കഴിയും.
ശ

ാ 15 :-മുകളിൽ രറഞ്ഞ റിവിഷൻ

അധികാരം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ SGST

കമ്മീഷണർക്കു എത്ത്ങ്കിലും ന്ത്രരതിബന്ധങ്ങൾ ഉശണ്ടാ?
ഉെരം. ഉണ്ട്.
(എ).

ശമാെൽ നിയമെിത്തല 79, 82, 87, 88 മുതലായ വകുപ്പുകൾ ന്ത്രരകാരം

അപ്പീൽ ത്തകാടുെിട്ടുള്ള ശകസ്ുകളിലും,
(ബി).

രുനഃരരിശോധിക്കുവാൻ ഉശേേിക്കുന്ന ഉെരവ്

വർഷം

കഴിഞ്ഞ

നടപ്പാക്കുന്നതിൽ

സ്ന്ദർഭങ്ങളിലും
SGST

മറ്റും

കമ്മീഷണർക്കു

രാസ്സാക്കി മൂന്നു

റിവിഷൻ

അധികാരം

വിലക്കുകളുണ്ട്.

(ദയവായി

വിേദാംേങ്ങൾ MGL ൽ ത്തസ്ക്ഷൻ 80 -കാണുക)
ശ

ാ 16 :-ഏത്തതല്ലാം അവസ്രങ്ങളിലാണ് ന്ത്രടിബയൂണലുകൾക്കു അപ്പീലുകൾ

തള്ളി കളയുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഉള്ളത്?
ഉെരം.

ഇെരം

അപ്പീലുകളിൽ

താത്തഴരറയുന്നവയിൽ

ഏത്തതങ്കിലും

ഉൾത്തരട്ടിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ
നികുതി തുക, ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ( ITC), നികുതി വയതയാസ്ം , ഇൻരുട്ട്
ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ( ITC) വയതയാസ്ം, സഫൻ ,ഫീസ്് , രിഴ എന്നിവ ഒരു ലക്ഷം
രൂരയിൽ കുറവാത്തണങ്കിൽ (രൂര 1,00,000/-), അെരം അപ്പീലുകൾ
ക ിക്കുവാനുള്ള വിശവ നാധികാരം ന്ത്രടിബയൂണലുകൾക്കുണ്ട്. (വകുപ്പ്
തിരസ്ര
82 (2) MGL )
ശ

ാ

17

:-

ന്ത്രടിബയൂണൽ

മുമ്പാത്തക

അപ്പീൽ

ഫയൽ

ത്ത

യ്യുന്നതിനുള്ള

സ്മയരരിധി എ്ാണ് ?
ഉെരം: അപ്പീൽ ത്ത

ശയ്യണ്ടുന്ന ഓർെർ അത്തല്ലങ്കിൽ ഉെരവ്

സകപ്പറ്റിയ

തീയതി മുതൽ 3 മാസ്ം ആയി സ്മയരരിധി നിജ്ത്തപ്പടുെിയിരിക്കുന്നു.
ശ

ാ 18 :-അപ്പീൽ ഫയൽ ത്ത

യ്യുന്നതിനുള്ള സ്മയ രരിധി നീട്ടി നൽകുവാൻ

ന്ത്രടിബയൂണലിനു അധികാരമുശണ്ടാ?
ഉെരം

:ഉണ്ട്.

മതിയായ

മാസ്െിലധികമുള്ള

കാരണങ്ങളുത്തട

ഏതു

അടിസ്ഥാനെിൽ

കാലയളവുകളും

അധികാരം ന്ത്രടിബയൂണലിനുണ്ട് .
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നീട്ടി

മൂന്നു

നൽകുവാനുള്ള

ശ

ാ

19:- ന്ത്രടിബയൂണൽ

ഫയൽത്ത

മുമ്പാത്തക

ശന്ത്രകാസ്സ്

ജ
ഒബ്ക്ഷ
ൻ

ത്തമശമ്മാറാണ്ടം

ശയ്യണ്ട സ്മയ രരിധി എ്ാണ്?

ഉെരം. അപ്പീൽ സകപ്പറ്റിയ ദിവസ്ം മുതൽ 45 ദിവസ്ം.
ശ

ാ 20 :- ന്ത്രടിബയൂണൽ മുമ്പാത്തക അപ്പീൽ ത്തകാടുക്കുശമ്പാൾ ത്തസ്റ്റയ്റ്റ്
ജ്ി
എസ്ിട യും
ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ
ജ്ിഎസ്ിട യുംതമ്മിൽ
നിയമ
വയവസ്ഥയിലുള്ള
വയതയാസ്ങ്ങൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
(1)

ന്ത്രരഥ്മ

അപ്പശലറ്റ്

വയക്തിക്കും
വയവസ്ഥകൾ
ആണ്

അശതാറിറ്റിയുത്തട

ഉെരവിത്തനതിത്തര

ഏത്തതാരു

ന്ത്രടിബയൂണൽ
മുൻരാത്തക
അപ്പീൽ
നൽകുവാനുള്ള
സ്ിജ്ിഎസ്ിട യുത്തടയും, എസ്ിജ എസ്ിട യുത്തടയും
വകുപ്പ് 82 ൽ

ന്ത്രരതിരാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അടിസ്ഥാനരരമായി

അവ

സ്മാനമായ

വയവസ്ഥകളാണ്.
(2) എന്നാൽ ഇതിനു രുറത്തമ എസ്ിജ എസ്ിട യുത്തട
ഇറക്കുന്ന

വകുപ്പ് 82 ൽ കമ്മീഷണർ

റിവിഷനറി

ഉെരവിത്തനതിത്തരയും ന്ത്രടിബയൂണൽ
അപ്പീൽ ത്തകാടുക്കാത്തമന്നു കൂടി വയവസ്ഥ ത്ത യ്തിട്ടുണ്ട്.

മുൻരാത്തക

(3) ആദയ അപ്പശലറ്റ്

അശതാറിറ്റിയുത്തട ഉെരവിത്തനതിത്തര െിപ്പാർട്ത്തമൻറ്റിന്
ന്ത്രടിബയൂണലിത്തന സ്മീരിക്കാം എന്നുള്ള വയവസ്ഥ സ്ിജ്ിഎസ്ിട നിയമെിൽ
ഉത്തണ്ടങ്കിലും, അെരം വയവസ്ഥ എസ്ിജ എസ്ിട നിയമെിൽ നൽകിയിട്ടില്ല,
എത്ത്ന്നാൽ
അധികാരം

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
എസ്ിജ എസ്ിട
ന്ത്രരകാരം
റിവിഷനറി
എസ്ിജ എസ്ിട
കമ്മീഷണർക്കാണ്
നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

(സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിത്തല ആദയ അപ്പശലറ്റ്

അശതാറിറ്റി

കമ്മീഷണറുത്തട

കീഴുശദയാഗസ്ഥൻ ആകുവാനാണ് സ്ാധയതയുള്ളത്)
(IV) കൂടാത്തത, ഓശരാ അപ്പീലിത്തനാപ്പവും നൽശകണ്ടുന്ന മുൻകൂർ

നിശക്ഷരം

( ന്ത്രര ീ-ത്തെശപ്പാസ്ിറ്റ്) തർക്കെിലുള്ള തുകയുത്തട 10% ആണ്. ഇത്
സ്ി
ജ്ിഎസ്ിട ക്കും,
എസ്ിജ എസ്ിട ക്കും
ഒരു
ശരാത്തലയാണ്.
എന്നാൽ
എസ്്.ജ്ി.എസ്്.ടിയിൽ ഒറിജ്ിനൽ ഉെരവിൽ അപ്പീൽ നല്ുക ന്നയാൾ താൻ
നിയമരരമായി

ബാധയതത്തപ്പട്ടതാത്തണന്നു

അംഗീകരിച്ച

നികുതി,

രലിേ,

സഫൻ, ഫീസ്് മുതലായ തുകകൾ മുഴുവനും അപ്പീൽ ത്തകാടുക്കുന്നതിനു
മുൻര് അടച്ചിരിക്കണം.
ശ

ാ 21 :-മുൻകൂർ നിശക്ഷരം( ന്ത്രര ീ-ത്തെശപ്പാസ്ിറ്റ്) തിരിത്തക നൽശകണ്ടി വരുന്ന

(റീഫണ്ട്) സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനു രലിേ നൽശകണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉെരം.

ഉണ്ട്.

ഉരവകുപ്പ് (6)

MGL

ത്തസ്ക്ഷൻ

85

അനുസ്രിച്ച്

/ (4), 82-ആം വകുപ്പിൻത്തറ്റ

ഉരവകുപ്പ് (10)

ന്ത്രരകാരം ഹർജ്ിക്കാരൻ നിശക്ഷരിച്ചിട്ടുള്ള മുൻകൂർ
ത്തെശപ്പാസ്ിറ്റ്) തിരിത്തക നൽകുവാൻ
അശതാറിറ്റിശയാ,

ന്ത്രടിബയൂണശലാ

79-ആം

ഏത്തതങ്കിലും

വകുപ്പിൻത്തറ്റ

/ (4) മുതലായവ

നിശക്ഷരം ( ന്ത്രര ീആദയ

ഉെരവിട്ടാൽ 39 വകുപ്പ്

അപ്പശലറ്റ്
ന്ത്രരകാരം

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള രലിേ നിരക്കിൽ ന്ത്രര ീ-ത്തെശപ്പാസ്ിറ്റ് തുക അടച്ച തീയതി
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മുതൽ റീഫണ്ട്

ത്തകാടുക്കുന്ന തീയതി വത്തരയുള്ള കാലശെയ്ക്ക് രലിേ

നൽശകണ്ടതാണ്.
ശ

ാ

22:-

ന്ത്രടിബയൂണൽ

ഉെരവുകൾത്തക്കതിത്തര

എവിത്തടയാണ്

അപ്പീൽ

നൽകുക?
ഉെരം.

സഹശക്കാടതി

മുൻരാത്തക

മുൻരാത്തകയാണ്

നൽകത്തപ്പടുന്ന

ഉൾത്തരട്ടിട്ടുള്ളതായി
ശകാടതിയ്ക്ക്

നൽശകണ്ടത്. സഹശക്കാടതി
ന
അപ്പീലുകളിൽ സ്ങ്കീർണമായ നിയമന്ത്രരശ്ം

(കവസ്്റയൻ ഓഫ് ശലാ / ശരായിൻറ് ഓഫ്

ശലാ)

ശബാ ധയം വന്നാൽ അവ രരിഗണിക്കത്തപ്പടുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ന്ത്രടിബയൂണൽ ഉെരവുകളിൽ , വിവിധ സ്ംസ്ഥാനങ്ങശളാ, ശകന്ത്രന്ദവും
സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും ഒന്നിശച്ചാ ഉൾത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള ശകസ്ുകളിലും ,ശകന്ത്രന്ദസ്ംസ്ഥാന
സ്ർക്കാരുകൾക്ക്
പ വിരുദ്ധമായ
രരസ്ര

സ്സൈ

ലഭിച്ച

സ്ഥലത്തെ

അഭിന്ത്രരായമുള്ള
ശകസ്ുകളിലും
ക പ്പശടണ്ടത്. (വിഭാഗം87 (1))
മുന്രാത്തകയാണ് അപ്പീൽ നല്ത്ത
ശ

ാ 23 :-സഹശക്കാടതി മുമ്പാത്തക അപ്പീൽ ഫയൽ ത്ത

സ്ംബന്ധിച്ച്

സ്ുന്ത്രര ീംശകാടതി

യ്യുന്നതിനുള്ള സ്മയ

രരിധി എന്ത്രതയാണ്?
ഉെരം.

ഓർെർ

ദിവസ്മാണ്
ത്ത

സകപ്പറ്റിയ

ദിവസ്ം

സഹശക്കാടതിയുത്തട

മുതൽ(
മുമ്പാത്തക

180)

നൂറ്റിത്തയൺരതു

അപ്പീൽ

ഫയൽ

യ്യുന്നതിനുള്ള സ്മയ രരിധി.

എന്നാൽ മതിയായ കാരണങ്ങളുത്തട അടിസ്ഥാനെിൽ സ്മയ രരിധി നീട്ടി
നൽകുവാനുള്ള അധികാരം സഹശക്കാടതിക്കുണ്ട്
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അഡവോൻെ് റൂളിംേ്
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17: അ ഡവോൻെ് റൂളിംേ്
ബ

ോദ്യം 1. ആെവാൻസ്് റൂളിംഗ് എന്നാൽ എ്ാണ്?

ഉത്തരം: ശമാെൽ ജ്ി.എസ്്.ടി.ംഎസ്്.ജ്ി.എസ്്.ടി നിയമം വകുപ്പ് 94 ന്ത്രരകാരം,
ഒരു അശരക്ഷകന് ത്തസ്ക്ഷൻ 97 ൽ രറയുന്ന കാരയങ്ങളിലും അവയുത്തട
അപ്പീൽ (ത്തസ്ക്ഷൻ 99) സ്ംബന്ധിച്ചും അശേഹെിൻത്തറ്റ സ്ംേയങ്ങൾക്കും
ശ

ാദയങ്ങൾക്കും

അധികാരികൾ

എഴുതിത്തകാടുക്കുന്ന

തീരുമാനങ്ങൾ

ആണ് അെവാൻസ്് റൂളിംഗ്.
ബ

ോദ്യം 2. വകുപ്പ് 97 ന്ത്രരകാരം ഏത്തതാത്തക്ക കാരയങ്ങളിലാണ്

അെവാൻസ്്

റൂളിംഗ് ഏത്തതാത്തക്ക ആവേയത്തപ്പടാവുന്നതു് ?
ഉത്തരം

:

അെവാൻസ്്

റൂളിംഗിലൂത്തട

താത്തഴ

രറയുന്ന

കാരയങ്ങൾ

ആവേയത്തപ്പടാൻ രറ്റും.
എ.

രക്ക്

ശസ്വന

നികുതി

(ജ്ി.എസ്്.ടി)

ആക്് ട

ന്ത്രരകാരം

ഉള്ള

രക്കുകളുത്തടയും, ശസ്വനങ്ങളുത്തടയും വർഗീകരണം.( ക്ലാസ്സിഫിശക്കഷൻ )
ി. നികുതി നിരക്കിത്തന ബാധിക്കുന്ന തരെിലുളളതും
രക്ക് ശസ്വന
നികുതി ആക്് ട ന്ത്രരകാരം രുറത്തപ്പടുവിച്ചതും ആയ ഒരു വിജ്ഞാരനെിൻത്തറ്റ
ന്ത്രരസ്ക്തി
െി.

രക്ക്

ശസ്വന

രക്കുകളുത്തട

നികുതി

അഥ്വാ

നിയമെിത്തല

ശസ്വനങ്ങളുത്തട

വയവസ്ഥകൾ

മൂലയം

ന്ത്രരകാരം

നിർണയിക്കുന്നതിനു

സ്വീകരിശക്കണ്ട തതവങ്ങൾ.
ഡി. അടച്ചശതാ, അടച്ചതായി രരിഗണിക്കുന്നശതാ ആയ ഇൻരുട് ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ്റ അർഹത
ഇ.

രക്ക്

ശസ്വന

എത്ത്ങ്കിലും

നികുതി

സ്ാധനങ്ങൾശക്കാ

നിയമെിത്തല
അഥ്വാ

വയവസ്ഥകൾ

ശസ്വനങ്ങൾശക്കാ

ന്ത്രരകാരം
നികുതി

അടയ്ക്കാൻ ഉള്ള ബാധയത നിർണയിക്കൽ.
എഫ്.

രക്ക് ശസ്വന നികുതി

അശരക്ഷകൻ രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

നിയമെിത്തല വയവസ്ഥകൾ ന്ത്രരകാരം

ശയ്യണ്ടത് ആവേയമാശണാ എന്നത്

ജി. ഒരു അശരക്ഷകൻ
രക്ക് അഥ്വാ ശസ്വനം സ്ംബന്ധിച്ച എത്ത്ല്ലാം
ന്ത്രരവൃെികൾ ത്ത യ്താൽ അത് രക്ക് ം ശസ്വനം സകമാറ്റം ത്ത യ്യലിൻത്തറ്റ
രരിധിയിൽ വരും എന്നത്
ബ

ോദ്യം

3.

അെവാൻസ്്

:

ഇെരം

റൂളിംഗ്

എന്ന

സ്ംവിധാനെിന്ത്തറ

ഉശേേം

എ്ാണ്?
ഉത്തരം

ഒരു

അധികാരസ്ഥാരനം

വിോലമായ ലക്ഷയങ്ങൾ താത്തഴ രറയുന്നവയാണ്.
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ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള

i.ഒരു

അശരക്ഷകൻ

,അശേഹെിൻത്തറ്റ

ത്ത

യ്യാൻ

നികുതി

ഉശേേിക്കുന്ന

ബാധയത

ഒരു

ന്ത്രരവർെനെിന്

മുൻകൂറായി

നിശ്ചയത്തപ്പടുെി

ത്തകാടുക്കൽ.
ii. ശനരിട്ടുള്ള വിശദേ നിശക്ഷരം (എഫ്ിഡ ഐ) ആകർഷിക്കാൻ.
iiii നിയമ വയവഹാരം കുറക്കൽ.
iv. സ്ുതാരയവും

ിലവ് കുറഞ്ഞതുമായ രീതിയിൽ വളത്തര ശവഗെിൽ

കാരയങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം അറിയിക്കൽ
ബ

ോദ്യം 4.

രക്കുശസ്വന നികുതി അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് അശതാറിറ്റിയുത്തട

(AAR under GST) ഘടന എങ്ങിത്തന ആയിരിക്കും?
ഉത്തരം: അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് അശതാറിറ്റിയിൽ ഒരു അംഗം CGST യ്ക്കും ,
ഒരു അംഗം SGST യ്ക്കും ആയിരിക്കും. അവത്തര യഥ്ാന്ത്രകമം ശകന്ത്രന്ദ സ്ംസ്ഥാന
സ്ർക്കാരുകൾ നിയമിക്കും.
ശയാഗയതയും മാതൃകാ

നിയമനെിനുള്ള

അവരുത്തട

അർഹതയും,

രക്കുശസ്വന നികുതി നിയമന്ത്രരകാരം (വകുപ്പ് 95)

നിർശേേിക്കത്തപ്പടും.
ബ

ോദ്യം

5:

അപ്പശലറ്റ്

എ്ാണ്? അതിൻത്തറ്റ

അശതാറിറ്റി

ശഫാർ

അെവാൻസ്്

റൂളിംഗ്

(AAAR)

ഘടന എങ്ങിത്തനയായിരിക്കും?

ഉത്തരം: അശതാറിറ്റി ശഫാർ അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് (AAR)ൻത്തറ്റ
റൂളിംഗിങിത്തനതിരായുള്ള

അപ്പീൽ,

അപ്പശലറ്റ്

അെവാൻസ്്

അശതാറിറ്റി

ശഫാർ

അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് (AAAR) ശകൾക്കും. AAAR -ൽ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ ശബാർെ് ഓഫ് എക്സസ്സ്് ആൻെ് കസ്റ്റംസ്്
ഒരു

ീഫ് കമ്മീഷണറും,

നിർശദേിക്കുന്ന

SGST നിയമന്ത്രരകാരം അശരക്ഷകൻത്തറ്റ ശമൽ

അധികാര രരിധിയുള്ള കമ്മീഷണറും(ത്തസ്ക്ഷൻ 96 )
ബ

ോദ്യം 6.

രക്ക് ശസ്വന നികുതി നിയമന്ത്രരകാരം എന്ത്രത അശതാറിറ്റി ശഫാർ

അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് (AAR) ഉം, അപ്പശലറ്റ് അശതാറിറ്റി ശഫാർ അെവാൻസ്്
റൂളിംഗ് (AAAR) ഉം ഉണ്ടായിരിക്കും?
ഉത്തരം: ത്തസ്ക്ഷൻ 95, 96 ന്ത്രരകാരം ഓശരാ സ്ംസ്ഥാനെും ഓശരാ (AAR) ഉം,
ഓശരാ (AAAR) ഉം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ബ

ോദ്യം 7. അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് ആർത്തക്കാത്തക്ക ബാധകമാകും ?

ഉത്തരം: വകുപ്പ്

102 ന്ത്രരകാരം AAR അത്തല്ലങ്കിൽ AAAR ന്ത്രരഖയാരിക്കുന്ന

അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് അശരക്ഷകനും
രരിധിയുള്ള
സ്ംസ്ഥാനത്തെ
വയക്തികൾക്ക്

നികുതി

അധികാരിക്കും

സ്മാന
അെവാൻസ്്

വയക്തമാണ്.അെവാൻസ്്

അശരക്ഷകൻത്തറ്റ ശമൽ അധികാര
മാന്ത്രതമാണ്

രീതിയിൽ

നികുതി

റൂളിംഗ്

ബാധകമല്ല

റൂളിംങ്ങിന്

അശരക്ഷ

മാന്ത്രതമായി ഇത് രരിമിതത്തപ്പടുെിയിട്ടുണ്ട്.
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ബാധകം.

ുമെത്തപ്പടാവുന്ന
എന്നത്

നൽകിയ

ഇവിത്തട
വയക്തിക്ക്

ബ

ോദ്യം 8 . അെവാൻസ്് റൂളിങിൻത്തറ്റ സ്ാധുത കാലാവധി എന്ത്രതയാണ്?

ഉത്തരം: റൂളിംഗ്
ബാധകമായ്
ക ഷിക്കുന്നില്ല. രകരം വകുപ്പ്
നിഷ്ർ

ഒരു

നിശ്ചിത

കാലാവധി

നിയമം

102 ന്ത്രരകാരം, ഒറിജ്ിനൽ അെവാൻസ്്
റൂളിംങ്ങിത്തന രി്ുണയ്ക്കുന്ന നിയമശമാ, വസ്ുത തകശളാ, സ്ാഹ രയങ്ങശളാ
മാറുന്നതുവത്തര അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് ബാധകമായിരിക്കും.
ബ

ോദ്യം 9. അെവാൻസ്് റൂളിങ് എശപ്പാത്തഴങ്കിലും അസ്ാധുവാക്കാശമാ ?

ഉത്തരം: ഏത്തതങ്കിലും അശരക്ഷകൻ വയാജ്മാശയാ േരിയായ വസ്ുത തകൾ
ഒളിപ്പിച്ചുത്തവശച്ചാ, സ്തയത്തെ ത്തതറ്റായി അവതരിപ്പിച്ചു ത്തകാശണ്ടാ ആണ് 168
അഥ്വാ 169 ന്ത്രരകാരമുള്ള അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് വാങ്ങിച്ചത് എന്ന് AAR ശനാ
AAARശനാ ശബാധയത്തപ്പട്ടാൽ, ത്തസ്ക്ഷൻ 103 ന്ത്രരകാരം ആ അെവാൻസ്് റൂളിംഗ്
തുടക്കം

മുതൽ

തത്തന്ന

അസ്ാധുവാത്തണന്ന്

അസ്ാധുവാക്കു ന്ന രക്ഷം
എല്ലാ

ന്ത്രരഖയാരിക്കാം.

അങ്ങിത്തന

രക്ക് ശസ്വന നികുതി നിയമെിത്തല (CGST/SGST)

വയവസ്ഥകളും അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് ഇല്ലായിരുത്തന്നങ്കിൽ എങ്ങത്തന

അശരക്ഷകന്

ബാധകമാകുശമാ

അന്ത്രരകാരം

തത്തന്ന

ആയിരിക്കും

(അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് അനുവദിച്ചത് മുതലുള്ള സ്മയം ത്തതാട്ട് അെവാൻസ്്
റൂളിംഗ് അസ്ാധുവാക്കുന്ന ഓർെർ ഇഷയൂ ത്ത

യ്യുന്ന സ്മയം വത്തരയുള്ള

കാലയളവ് ഒഴിവാക്കിത്തക്കാണ്ട്). അശരക്ഷകന് രറയുവാനുള്ളത്

ശകട്ടതിന്

ശേഷശമ

ഓർെർ

ഇറക്കാൻ

നടരടി

ന്ത്രകമങ്ങൾ

അെവാൻസ്്

റൂളിംഗ്

അസ്ാധുവാക്കുന്ന

രാടുള്ളൂ.
ബ

ോദ്യം

10.

അെവാൻസ്്

റൂളിംഗ്

ലഭിക്കാനുള്ള

എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉത്തരം: ത്തസ്ക്ഷൻ

97 ലും 98 ലും അെവാൻസ്് റൂളിംഗ്

ലഭിക്കാനുള്ള

നടരടി ന്ത്രകമങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അെവാൻസ്് റൂളിംഗ്
ലഭിക്കാൻ
പ യമുള്ള അശരക്ഷകൻ നിർദിഷ്ട ശഫാമിലും രീതിയിലും AAR ഇൽ
താല്ര
അശരക്ഷിക്കണം . അശരക്ഷിക്കാനുള്ള ശഫാമിൻത്തറ്റ മാതൃകയും വിേദമായ
നടരടിന്ത്രകമങ്ങളും
ന്ത്രരതിരാദിക്കും.
സകകാരയം ത്ത

മാതൃകാ
അെവാൻസ്്

രക്ക്

ശസ്വന

റൂളിങ്ങിനുള്ള

യ്യണത്തമന്ന് ത്തസ്ക്ഷൻ

നികുതി

നിയമെിൽ

അശരക്ഷകൾ

എങ്ങിത്തന

98 ഇൽ ന്ത്രരതിരാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. AAR

അശരക്ഷയുത്തട ഒരു രകർപ്പ് അശരക്ഷകൻത്തറ്റ ശമൽ അധികാര രരിധിയുള്ള
അധികാരിക്ക്

അയച്ചു

ത്തകാടുെ്

ആവേയമായ

ശരഖകൾ

വിളിച്ചു

വരുശെണ്ടതാണ്. അതിനു ശേഷം AAR അശരക്ഷശയാത്തടാപ്പം ശരഖകളും
രരിശോധിച്ച് ആവേയത്തമങ്കിൽ അശരക്ഷകത്തന ശകൾശക്കണ്ടതാണ്. രിന്നീട്
അശരക്ഷ

സ്വീകരിച്ചു

ത്തകാശണ്ടാ

രുറത്തപ്പടുവിശക്കണ്ടതാണ്.

122

തള്ളിത്തക്കാശണ്ടാ

ഉെരവ്

ബ

ോദ്യം 11. അെവാൻസ്് റൂളിങ്ങിനുള്ള അശരക്ഷ നിർബന്ധമായും തശള്ളണ്ട

സ്ാഹ രയങ്ങൾ ഏത്തതാത്തക്കയാണ്?
ഉത്തരം:

ത്തസ്ക്ഷൻ

തള്ളത്തപ്പശടണ്ട

98

(2)

ന്ത്രരകാരം

അനിവാരയമായും

അശരക്ഷ

ില സ്ാഹ രയങ്ങൾ താത്തഴ ഇനം തിരിച്ചു രറയുന്നു.

എ. അശരക്ഷയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ,
കാരയെിൽ,

1stഅപ്പശലറ്റ്

ന്ത്രടിബയുണലിൻത്തറ്റശയാ,

അശരക്ഷകൻത്തറ്റ

അശതാറിറ്റിയുത്തടശയാ,

ശകാടതിയുത്തടശയാ

അപ്പശലറ്റ്

രരിഗണനയിലിരിക്കുന്നതും

തീരുമാനമാവാെതുമാത്തണങ്കിൽ.
ി.

അശരക്ഷയിൽ

ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന

വിഷയങ്ങൾ,

1stഅപ്പശലറ്റ്

അശതാറിറ്റിശയാ, അപ്പശലറ്റ് ന്ത്രടിബയുണശലാ,
തീർപ്പ് കല്ിപ ച്ചതുമാത്തണങ്കിൽ.

ശകാടതിശയാ മുൻശരതത്തന്ന

െി.

വിഷയം,

അശരക്ഷയിൽ

കാരയെിൽ

ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന

നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള

ഏത്തതങ്കിലും

അശരക്ഷകൻത്തറ്റ

ഒരു

നടരടിയിൽ

രരിഗണനയിൽ ഉള്ളതാത്തണങ്കിൽ .
ഡി.

അശരക്ഷയിൽ

കാരയെിൽ

ഒരു

ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന
വിഷയം
അശരക്ഷകൻത്തറ്റ
ജ
അഡ്ുെിശക്കറ്റിങ്
അശതാറിറ്റിശയാ,
അത്തസ്സസ്സിങ്

അശതാറിറ്റിശയാ മുശമ്പതത്തന്ന തീരുമാനി ച്ചതാത്തണങ്കിൽ.
അശരക്ഷ നിരസ്ിക്കുകയാ ത്തണങ്കിൽ അത് വയക്തമായ കാരണങ്ങൾ
കാണിച്ച ഒരു സ്്രീക്കിങ് ഓർെശറാട് കൂടിയായിരിക്കണം.
ശ

മ
ാ 12 : ഒരു അശരക്ഷ അഡ്ിറ്റ്
ത്ത

യ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അെവാൻസ്് റൂളിംഗ്

അശതാറിറ്റി എത്ത്ാത്തക്ക നടരടിന്ത്രകമങ്ങളാണ് രാലിശക്കണ്ടത് ?
ഉ:- ഒരു അശരക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ , AAR 90 ദിവസ്െിനുള്ളിൽ അതിൻത്തറ്റ
ത വിക്കണം. തീർപ്പു ന്ത്രരസ്ാ
ത വിക്കുന്നതിനു മുൻരായി, ലഭിച്ച
തീർപ്പു ന്ത്രരസ്ാ
അശരക്ഷയും ,അശരക്ഷകശനാ
സ്മർപ്പിച്ച

ശരഖകളും

ബന്ധത്തപ്പട്ട ഉശദയാഗസ്ഥശനാ കൂടുതലായി
ത വിക്കുന്നതിനു
രരിശോധിക്കണം. തീർപ്പു ന്ത്രരസ്ാ

മുൻരായി, AAR അശരക്ഷകശനശയാ അയാളുത്തട ന്ത്രരതിനിധിത്തയയും കൂടാത്തത,
ബന്ധത്തപ്പട്ട CGST / SGST ഉശദയാഗസ്ഥത്തനയും ശകൾക്കണം.
ശ

ാ 13 :- AAR -ത്തല അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിന്ത്രരായ വയതയാസ്ം ഉത്തണ്ടങ്കിൽ

എ്് സ്ംഭവിക്കും?
ഉ:- AAR -ത്തല 2 അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിന്ത്രരായ വയതയാസ്ം ഉത്തണ്ടങ്കിൽ,
അവർക്കു വയതയസ് ത അഭിന്ത്രരായം ഉള്ള ശരായിന്റുകൾ AAAR -ന് ത്തറഫർ
ത്ത യ്യണം. AAR ത്തറഫർ ത്ത യ്ത ശരായിൻറ്റുകളിൽ AAAR -നും ഒരു ത്തരാതുവായ
തീരുമാനം

എടുക്കാൻ

സ്ാധിക്കുന്നിത്തല്ലങ്കിൽ,

തർക്കം

തുടരുന്ന

ആ

ശരായിൻറ്റിശേൽ അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് നൽകുവാൻ സ്ാധിക്കാെതാണ്
എന്ന് കണക്കാക്കത്തപ്പടും.
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ശ

ാ

14

:-

AAR-ൻത്തറ്റ

ഉെരവിത്തനതിരായി

അപ്പീൽ

നൽകുവാനുള്ള

വയവസ്ഥകൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉ:- AAAR -ൻത്തറ്റ മുൻരിൽ അപ്പീൽ നൽകുവാനുള്ള വയവസ്ഥകൾ ശമാെൽ GST
നിയമെിൻത്തറ്റ 99 , 100 എന്നീ ത്തസ്ക്ഷനുകൾ ന്ത്രരകാരമാണ് . അശരക്ഷകന്
ത ത്തല്ലങ്കിൽ, അയാൾക്ക് AAAR നു
AAR-ൻത്തറ്റ കത്തണ്ടെലുകളിൽ സ്ംതൃപ്ന
മുൻരിൽ

അപ്പീൽ

സ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

അശതശരാത്തല,

അധികാരരരിധിയിലുള്ള CGST /SGST ഉശദയാഗസ്ഥൻ AAR-ൻത്തറ്റ തീരുമാനം
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അശേഹെിനും AAAR -നു മുൻരിൽ അപ്പീൽ
നൽകാവുന്നതാണ് .
ഇവിത്തട

നിർശദേിക്കത്തപ്പട്ട CGST /SGST ഉശദയാഗസ്ഥൻ എന്ന്

ഉരശയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്

അപ്പ്ലിശക്കഷനുമായി

ഒരു

ബന്ധത്തപ്പട്ടു,

CGST

അെവാൻസ്്
റൂളിംഗ്
മ
SGST
അഡ്ിനിസ്്
ശന്ത്രടഷൻ

/

നിശയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉശദയാഗസ്ഥത്തന ആണ്. സ്ാധാരണ സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ,
അശരക്ഷകൻത്തറ്റ
ബന്ധത്തപ്പട്ട

അധികാരരരിധി

ഉശദയാഗസ്ഥൻ.

രരിധിയിലുള്ള

CGST

ഉള്ള

ഇങ്ങനത്തെ

/SGST

ഉശദാഗസ്ഥനായിരിക്കും
ശകസ്ുകളിൽ

ഓഫീസ്ർ

ആ

അധികാര

ആയിരിക്കും

ബന്ധത്തപ്പട്ട

ഉശദയാഗസ്ഥൻ.
അെവാൻസ്് റൂളിംഗ് നടെി 30 ദിവസ്െിനുള്ളിൽ അപ്പീലുകൾ ഫയൽ
ത്ത യ്തിരിക്കണം. അപ്പീലുകൾ നിർശേേിച്ചിരിക്കുന്ന ശഫാമിലുള്ളതും അത്
നിർശദേിച്ചിരിക്കുന്നതുശരാത്തല ത്തവരിസഫ ത്ത യ്തിരിക്കുകയും ശവണം. ഇത്
ശമാെൽ GST നിയമെിൽ നിർശദേിച്ചിരുന്നു.
അത്തപ്പലറ്റ് അശതാറിറ്റി, അപ്പീൽ ഫയൽ ത്ത

യ്തു 90 ദിവസ്െിനുള്ളിൽ,

രാർട്ടികത്തള ശകട്ട ശേഷം ഉെരവ് രാസ്സാശക്കണ്ടതാണ . AAAR അംഗങ്ങൾക്ക്
അപ്പീലിൽ

രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

അഭിന്ത്രരായം

ഉത്തണ്ടങ്കിൽ

ആ

ഏത്തതങ്കിലും
വിഷയെിശേൽ

വിഷയെിൽ

വിരുദ്ധ

അെവാൻസ്്

റൂളിംഗ്

നൽകുവാൻ സ്ാധിക്കാെതാണ് എന്ന് കണക്കാക്കത്തപ്പടും.
ശ

ാ 15 :- AAR -ശനാ AAAR -ശനാ റൂളിംഗ്-ൽ വന്ന ത്തതറ്റുകൾ തിരുെുവാൻ

അധികാരമുശണ്ടാ?
ഉ:- ഉണ്ട്. ആക്ിട ന്ത്തറ ത്തസ്ക്ഷൻ 101 ന്ത്രരകാരം AAR നും AAAR നും ഉെരവ്
രുറത്തപ്പടുവിച്ചിട്ടു 6 മാസ്െിനുള്ളിൽ

ശരഖകളിൽ നിന്ന് വയക്തമാകുന്ന

ത്തതറ്റുകൾ

രുറത്തപ്പടുവിക്കാൻ

രുതുക്കി

നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഉെരവ്

അങ്ങത്തനയുള്ള

ത്തതറ്റുകൾ

അശതാറിട്ടി

അധികാരം
തത്തന്നശയാ

അത്തല്ലങ്കിൽ, അശരക്ഷകശനാ അത്തല്ലങ്കിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്തല്ലങ്കിൽ CGST
/ അധികാരരരിധിയുള്ള ഉശദയാഗസ്ഥശനാ കത്തണ്ടെിയതാകാം. ഇങ്ങത്തന
ത്ത യ്യുന്ന തിരുെലുകൾ ടാക്് സ ബാധയത കൂട്ടുന്നശതാ ഇൻരുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
കുറവ് വരുെുന്നശതാ ആയാൽ, ഉെരവ് രാസ്സ് ആക്കുന്നതിനു മുൻര്
അശരക്ഷകത്തന ശകൾശക്കണ്ടതാണ്.
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18.സെറ്റിൽസമൻറ്റ് കമ്മീഷൻ
ശ

ാ 1:-ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കമ്മീഷൻൻത്തറ്റ അടിസ്ഥാന ലക്ഷയങ്ങൾ എത്ത്ല്ലാം?

ഉ:
ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ്
രറയുന്നവയാണ്

കമ്മീഷൻൻത്തറ്റ അടിസ്ഥാന ലക്ഷയങ്ങൾ

താത്തഴ

1 നികുതിദാതാവിനു തർക്ക രരിഹാരെിനായുള്ള ഒരു ഇതര മാർഗ്ഗം
2 തർക്കങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
ജ്ി.എസ്് .ടി.
ബാധയതകത്തള ,
ത്ത ലശവറിയതും സ്മയം അരഹരിക്കുന്നതുമായ നിയമ നടരടികളിൽ
നിന്നും ശമാ ിപ്പിച്ചു തവരിതത്തരടുെുക.
3. നികുതി ത്തവട്ടിപ്പുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട
നികുതിദാതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുത്തട
ത്തതറ്റുകൾ തിരുെി നിയമെിൻത്തറ്റ വരുതിയിൽ വരുവാനുള്ള അവസ്രം
4 . തങ്ങളുത്തട നികുതി കുടിശ്ശിക സ്വയം ത്തവളിത്തപ്പടുെി ശകസ്ുകൾ
ഒെുതീർപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ശവദി.
5 . നികുതി സ്ംബന്ധമായ
തർക്കങ്ങൾക്ക് ഉടനടി രരിഹാരം കണ്ട്
തങ്ങളുത്തട വയവസ്ായത്തെ തുടർ നടരടികളിൽ നിന്ന് ശമാ ിപ്പിക്കുവാൻ
ഒരു അവസ്രം.
ശ ാ
2:
മാതൃകാ
രക്കു
ശസ്വന
നികുതി
നിയമന്ത്രരകാരം
സ്ംസ്ഥാനെിനകശൊ
സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ളശതാ
ആയ
ഇടരാടുകളിൽ നിന്ന്
ഉടത്തലടുക്കുന്ന നികുതി തർക്കങ്ങൾ ഒെുതീർപ്പ്
ആക്കുവാൻ ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കമ്മീഷന് അധികാരമുശണ്ടാ?
ഉ: മാതൃകാ
രക്കു ശസ്വന നികുതി നിയമെിൽ ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ്
കമ്മീഷത്തന
ന്ത്രരതിരാദിക്കുന്നത്
IGST
ആക്ിട ലാണ്
.
അതിനാൽ
സ്ംസ്ഥാനെിന് അകെു നടക്കുന്ന ഇടരാടുകളിൽ തീർപ്പു കല്ിപ ക്കുവാൻ
ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കമ്മീഷന് സ്ാധാരണഗതിയിൽ അധികാരമില്ല. എന്നാൽ,
ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാരിക്കാൻ താൽപ്പരയമുള്ള സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു
IGST, CGST ആക്ുട കളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള രൂരശരഖ ന്ത്രരകാരം ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ്
കമ്മീഷൻ
സ്ഥാരിക്കാം.
ഇന്ത്രരകാരം
സ്ഥാരിക്കത്തപ്പട്ട
ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ്
കമ്മീഷന് സ്ംസ്ഥാനെിന് അകെു നടക്കുന്ന ഇടരാടുകളിൽ തീർപ്പു
കൽപ്പിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്.
ശ ാ 3: മാതൃകാ
രക്കു ശസ്വന നികുതി നിയമെിത്തല ഒെുതീർപ്പു
വയവസ്ഥകൾ
ന്ത്രരകാരം
"ശകസ്്"
എന്നതുത്തകാണ്ട്
എ്ാണു
അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
ഉ:
IGST ആക്ിട നു കീഴിൽ IGST ഉശദ്ധയാഗസ്ഥശനാ ആദയ അത്തപ്പല്ലറ്റ്
അധികാരിശക്കാ മുൻരാത്തക
നികുതി
ുമെൽ ,നികുതി നിർണയം,
നികുതി രിരിവു എന്നിവയിശേൽ അശരക്ഷ നൽകിയ തീയതിയിൽ തീർപ്പു
കല്ിപ ക്കത്തപ്പടാെ
നടരടികത്തള
മാതൃകാ
രക്കു
ശസ്വന
നികുതി
നിയമെിത്തല വകുപ്പ് 11 ന്ത്രരകാരം "ശകസ്്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൂടാത്തത,
ജ
അഡ്ുെിശക്കറ്റിങ്
അധികാരി രുറത്തപ്പടുവിച്ച ഒരു ഉെരവിൻത്തറ്റ അപ്പീൽ
കാലാവധി തീർന്നിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ അതും "ശകസ്്" എന്നതിൻത്തറ്റ രരിധിയിൽ
ത്തരടുന്നു.
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ശ

ാ 4: ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കമ്മീഷനിത്തല അംഗങ്ങൾ ആത്തരല്ലാം?

ഉ: സ്്ശറ്ററ്റ് ത്ത യർമാൻ
അധയക്ഷനും, മറ്റു രണ്ടു വിദഗ്ദ്ധ അംഗങ്ങളും
അടങ്ങുന്നതാണ്
ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ്
കമ്മീഷൻ.
സ്്ശറ്ററ്റ്
ത്ത യര്മാൻ
അധികാരെിൽ ഇരിക്കുന്നശതാ വിരമിച്ചശതാ ആയ സഹശക്കാടതി ജ്ഡ്ിജ
ആയിരിക്കും. വിദഗ്ദ്ധ അംഗങ്ങൾ CGST അധികാരികളിൽ നിന്നും
തിരത്തഞ്ഞടുക്കുന്നവരായിരിക്കും.
ശ ാ 5: ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് അശരക്ഷ ശകൾക്കുന്ന അവസ്രെിൽ കമ്മീഷനിത്തല
അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിന്ത്രരായ വയതയാസ്ം ഉണ്ടായാൽ എ്ു സ്ംഭവിക്കും?
ഉ: IGST ആക്് ട വകുപ്പ് 14 ന്ത്രരകാരം ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് അശരക്ഷ ശകൾക്കുന്ന
അവസ്രെിൽ കമ്മീഷനിത്തല അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിന്ത്രരായ വയതയാസ്ം
ഉണ്ടായാൽ
ഭൂരിരക്ഷ
അടിസ്ഥാനെിൽ
തീർപ്പു
കല്ിപ ക്കും.
ഒരു
അംഗെിൻത്തറ്റ അസ്ാന്നിധയെിൽ രണ്ടു അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ത്തബഞ്ചിന്
ശകസ്് തീർപ്പാക്കാം. ഇങ്ങത്തനയുള്ള അവസ്രങ്ങളിൽ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ
അഭിന്ത്രരായ വയതയാസ്ം ഉണ്ടായാൽ അത് മൂന്നാമത്തെ അംഗെിന് വിടുകയും
ഭൂരിരക്ഷ അടിസ്ഥാനെിൽ തീർപ്പു കല്ിപ ക്കുകയും ത്ത യ്യും.
ശ

ാ 6: ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റിനു ആർത്തക്കാത്തക്ക അശരക്ഷിക്കാം?

ഉ: IGST ആക്് ട വകുപ്പ് 15
ന്ത്രരകാരം, നികുതി രരിധിയിൽ വരുന്ന ഏതു
വയക്തിക്കും IGST ഉശദ്ധയാഗസ്ഥശനാ ആദയ അത്തപ്പല്ലറ്റ് അധികാരിശക്കാ
മുൻരാത്തക തീർച്ചയാക്കത്തപ്പടാത്തത നിൽക്കുന്ന കാരണം കാണിക്കൽ
ശനാട്ടീസ്് അടിസ്ഥാനമാക്കി ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റിനു അശരക്ഷിക്കാം.
ശ

ാ7:ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് അശരക്ഷയുത്തട ഉള്ളടക്കം എത്ത്ാത്തക്കയായിരിക്കണം?

ഉ: ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് അശരക്ഷയിൽ
ത്തവളിത്തപ്പടുെൽ ഉണ്ടാശകണ്ടതാണ്.

താത്തഴപ്പറയുന്നവയുത്തട

രൂർണമായ

i . IGST ഉശദ്ധയാഗസ്ഥനു മുൻരാത്തക ത്തവളിത്തപ്പടുൊെ നികുതി ബാധയത.
ii . ഇന്ത്രരകാരമുള്ള നികുതി ബാധയത ഉണ്ടാകുവാനിടയായ സ്ാഹ രയം.
iii. അടയ്ക്കാൻ അംഗീകരിച്ച അധിക നികുതി .
സ ര്ഷൻ ശനാട്ടിഫിശക്കഷൻ തുടങ്ങി
iv. ത്തതറ്റായ തരംതിരിക്കൽ, എക്ം
നികുതി രൂർണമായി
അടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണങ്ങൾ.
ശ ാ8:
ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ്
അശരക്ഷ
വയവസ്ഥകൾ എത്ത്ല്ലാം?

സ്വീകരിക്കുന്നതിന്

രാലിശക്കണ്ട

ഉ:
IGST
ആക്് ട
വകുപ്പ്-15
ന്ത്രരകാരം
ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ്
അശരക്ഷ
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് താത്തഴപ്പറയുന്ന വയവസ്ഥകൾ രാലിച്ചിരിക്കണം.
a) IGST ആക്് ട ന്ത്രരകാരം സ്മർപ്പിശക്കണ്ട റിശട്ടൺ അശരക്ഷകൻ
സ്മർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്,
അത്തല്ലങ്കിൽ
റിശട്ടൺ
സ്മർപ്പിക്കുന്നതിൽ
നിന്ന്
അശരക്ഷകന് ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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b) അശരക്ഷകന് കാരണം കാണിക്കൽ ശനാട്ടീസ്് കിട്ടുകശയാ നികുതി
ബാദ്ധയത കാണിച്ചുള്ള IGST
ഉശദ്ധയാഗസ്ഥൻത്തറ്റ ഉെരവ് ലഭിക്കുകശയാ,
ഇവ ആദയ അത്തപ്പല്ലറ്റ് അധികാരിക്കു മുൻരാത്തക തീർപ്പാക്കാത്തത
ഇരിക്കുകശയാ ത്ത യ്തിട്ടുണ്ട്.
c) അശരക്ഷകൻ തൻത്തറ്റ അശരക്ഷയിൽ അംഗീകരിച്ച തുക 5 ലക്ഷെിനു
മുകളിൽ ആത്തണങ്കിൽ.
d) അശരക്ഷകൻ അംഗീകരിച്ച അധിക നികുതി CGST ആക്ിട ത്തല വകുപ്പ് 36
ന്ത്രരകാരമുള്ള രലിേ സ്ഹിതം അടച്ചിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ.
ശ ാ 9: ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് അശരക്ഷ
സ്ാഹ രയങ്ങൾ എത്ത്ല്ലാം?

നിരാകരിക്കുന്നതിനു

ഇടയാക്കുന്ന

ഉ: IGST ആക്് ട വകുപ്പ്-15
ന്ത്രരകാരം താത്തഴപ്പറയുന്ന സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ
ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് അശരക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല:
i)
അശരക്ഷയിൽ ഉൾത്തപ്പട്ട ശകസ്് അത്തപ്പല്ലറ്റ് ന്ത്രടിബയുണൽ അത്തല്ലങ്കിൽ
ഏത്തതങ്കിലും ശകാടതി മുൻരാത്തക തീർപ്പാക്കാത്തത ഇരിക്കുന്നു .
ii) അശരക്ഷയിൽ ഉൾത്തപ്പട്ട ശകസ്ിൽ നികുതിയുത്തട അനുരാതശമാ അശതാ
ബാധയത നിർണയശമാ അടങ്ങിയ ശ ാദയം ഉത്തണ്ടങ്കിൽ
III) ന്ത്രരസ്ുത ത ഫീസ്് അടച്ചിത്തല്ലങ്കിൽ
ശ ാ 10: ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കമ്മീഷൻത്തറ്റ മുന്നിൽ ഫയൽ ത്ത
അശരക്ഷകന് രിൻവലിക്കാൻ സ്ാധിക്കുശമാ?

യ്ത ഒരു ശകസ്്

ഉ: IGST ആക്് ട വകുപ്പ്- 15 ന്ത്രരകാരം കമ്മീഷനു മുൻരാത്തക ഫയൽ ത്ത
ശകസ്് രിൻവലിക്കുവാൻ അശരക്ഷകന് സ്ാധിക്കില്ല.

യ്ത ഒരു

ശ ാ 11: ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കമ്മീഷനു
രുറത്തരടുവിക്കാൻ അധികാരം ഉള്ളത്?

ആണു

എത്ത്ല്ലാം

ഉെരവുകൾ

ഉ:താത്തഴ രറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാം ഉെരവുകൾ രുറത്തരടുവിക്കാൻ
കമ്മീഷനു അധികാരം ഉണ്ട്.
അശരക്ഷകൻ അടയ്ശക്കണ്ടതായ നികുതി, രലിേ, രിഴ. (ഇന്ത്രരകാരമുള്ള
തുക 30 ദിവസ്െിനകശമാ അതിനു ശേഷം നീട്ടി അനുവദിക്കുന്ന മൂന്നു
മാസ്െിനകശമാ അടച്ചിത്തല്ലങ്കിൽ രലിേ സ്ഹിതം , CGST നിയമം വകുപ്പ് 54
ന്ത്രരകാരം ഈടാക്കുന്നതാണ് )
മുകളിൽ രറഞ്ഞ ഒെുതീർപ്പിൽ എെിയ തുക എങ്ങത്തന
അടയ്കണം
എന്നതിൽ വയവസ്്ഥ്കൾ തീരുമാനിക്കാൻ കമ്മീഷനു അധികാരം ഉണ്ട്
അശരക്ഷകൻ രൂർണവും സ്തയവുമായ ത്തവളിത്തപ്പടുെൽ നടെി എന്ന്
കമ്മീഷനു ശബാധയത്തപ്പട്ടാൽ കമ്മീഷന് അശരക്ഷ നൽകുന്ന ദിവസ്ം വത്തര
ശന്ത്രരാസ്ികയുഷൻ നടരടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ രിന്നീട് ശന്ത്രരാസ്ികയുഷൻ
നടരടികത്തള ന്ത്രരതിശരാധിക്കാൻ കമ്മീഷനു അധികാരം ഉണ്ട് (ത്തസ്ക്ഷൻ 20 )
IGST ആക്് ട ന്ത്രരകാരം രിഴയിൽ നിന്നും രൂർണമായും ഭാഗികമായും ഇളവു
നൽകിത്തകാണ്ട് ഉെരവ് ഇറക്കാൻ കമ്മിഷന് അധികാരം ഉണ്ട്
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കമ്മീഷനു മുൻരാത്തക നിലനില്ുക ന്ന ശകസ്ുകളിൽ താത്കാലികമായി
വസ്ുത വകകൾ ജ്പ്ിത ത്ത യുവാൻ കമ്മീഷനു അധികാരം ഉണ്ട്. സ്ർക്കാർനു
വന്നു ശ ശരണ്ട നികുതി അടച്ചു കമ്മീഷനു മുന്നിൽ ത്തതളിവുകൾ
നൽകിയാൽ ജ്പ്ിത ത്ത യ്ത വകകൾ തിരിച്ചു നൽകും. (ത്തസ്ക്ഷൻ 17 )
കമ്മീഷനും ആയി സ്ഹകരിച്ചില്ല എന്നതിനാൽ തങ്ങൾക് മുന്നിൽ വന്ന
ജ
ശകസ്് തിരിച്ചു താത്തഴയുള്ള അഡ്ുെിശക്കറ്റിങ്
അധികാരിക്ക് തിരിച്ചു
അയക്കാൻ ഉള്ള അധികാരവും കമ്മീഷനുണ്ട്. ടി ശകസ്ുകളിൽ കമ്മീഷന്
മുൻരാത്തക
അശരക്ഷകൻ ലഭയമാക്കിയ
വിവരങ്ങൾ / കമ്മീഷൻ
ജ
കത്തണ്ടെിയ ഫലങ്ങൾ ഉരശയാഗിക്കാൻ അഡ്ുെിശക്കറ്റിങ്
അധികാരിക്ക്
കഴിയും . (ത്തസ്ക്ഷൻ 21 )
മുശന്ന തീർപ്പ് ആക്കിയ ഒരു ശകസ്് വീണ്ടു ശകൾക്കുന്നതിനും അതനുസ്രിച്ചു
തീർപ്പു കല്ിപ ക്കുന്നതിനും
അധികാരം ഉണ്ട്. ഇങ്ങത്തന ത്ത യ്യണം എങ്കിൽ
അശരക്ഷകൻത്തറ്റ അനുവാദം ആവേയമാണ് . മുൻരത്തെ അശരക്ഷ ദിവസ്ം
മുതൽ അഞ്ചു ത്തകാല്ലം കഴിയാനും രാടില്ല.
ശ ാ 12: ഏത്തതാത്തക്ക സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ ആണു കമ്മീഷൻ രുറത്തരടുവിച്ച
വിധിതീർപ്പിത്തന
നിയമസ്ാധുതയില്ലാെതായി
രിൻവലിക്കുവാൻ
സ്ാധിക്കുന്നത്?
ഉ: ത്തതറ്റായ മാർഗ്ഗെിലൂത്തട അത്തല്ലങ്കിൽ കമ്മീഷത്തന ത്തതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്
ശനടിത്തയടുെ വിധി ആണു എന്ന് കമ്മീഷനു സ്വയം ശബാദ്ധയത്തപ്പട്ടാൽ
കമ്മിഷൻത്തറ്റ വിധിത്തയ നിയമസ്ാധുത ഇല്ലാതാകാൻ കമ്മിഷനു
തത്തന്ന
ത
അധികാരം ഉണ്ട്. അങ്ങത്തന ഉള്ള സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ ന്ത്രരസ്ുത ശകസ്ിത്തല എല്ലാ
നടരടികളും വീണ്ടും തുടങ്ങുകയും, രണ്ടു ത്തകാല്ലെിനുള്ളിൽ തീർപ്പ്
ജ
കല്പ്പിക്കാനും അധികാരം നൽകിത്തകാണ്ട് അതതു അഡ്ുെിശക്കറ്റിങ്
അധികാരിത്തയ കമ്മീഷനു ുമതലത്തപ്പടുൊം .
കമ്മീഷൻത്തറ്റ ഉെരവ് ന്ത്രരകാരം രിഴ അടക്കുന്നതിശനാ, ശന്ത്രരാസ്ികയുഷൻ
നടരടികളിൽ നിശന്നാ, ഇളവു ലഭി ീട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ, ഇത് കമ്മീഷത്തന ത്തതറ്റി
ധരിപ്പിച്ചു ശനടിയതാണ് എന്ന് കമ്മീഷനു രിന്നീടു ശബാദ്ധയത്തരട്ടാൽ
കമ്മീഷൻ സ്വയം തങ്ങൾ നൽകിയ ഉെരവ് രിൻവലിക്കും.
ശ ാ 13: കമ്മീഷൻത്തറ്റ ശസ്വനം ആർത്തക്കല്ലാമാണ് ഉരശയാഗത്തരടുെുവാൻ
സ്ാധിക്കാെത്?
ഉ
(i) രണ്ടു തവണ
കമ്മീഷൻത്തറ്റ ശസ്വനം മുശന്ന ഉരശയാഗിച്ചവർക്ക്
ഉരശയാഗിക്കുവാൻ സ്ാധിക്കില്ല.
(ii)
കമ്മീഷൻ
രുറത്തരടുവിച്ച
ഒരു
ഉെരവിശേൽ
ആ
ഉെരവ്
അനുസ്രിക്കാത്തത IGST നിയമം ന്ത്രരകാരം േിക്ഷിക്കത്തരട്ടവർക്കും
നിസ്സ
ജ
ഹകരണം മൂലം ഒെുതീർപ്പു
കമ്മീഷൻ ശകസ്് അഡ്ുെിശക്കറ്റിങ്
അധികാരിയ്ക്ക്
തിരിച്ചയച്ച
ശകസ്ുകളിത്തല
അശരക്ഷകൾക്കും,
ശവത്തറാന്നിനും കമ്മീഷത്തന സ്മീരിക്കുവാൻ സ്ാധിക്കില്ല. (ത്തസ്ക്ഷൻ 23 )
ശ

ാ 14: കമ്മീഷൻത്തറ്റ അധികാരങ്ങൾ എത്ത്ല്ലാം?

ഉ 14: IGST ആക്് ട വകുപ്പ് 25/26 ൽ ആണു കമ്മീഷൻത്തറ്റ അധികാരങ്ങത്തളയും
നടരടികത്തളയും
കുറിച്ച്
ന്ത്രരതിരാദിക്കുന്നത്.
കത്തണ്ടെലുകൾക്കും,
129

രരിശോധനക്കും,
സ്ാക്ഷികത്തളയും
ബന്ധത്തരട്ടവത്തരയും
വിളിച്ചു
വരുെുന്നതിനും, ത്തമാഴി ശരഖത്തപ്പടുെുന്നതിനും , കണക്കും മറ്റു ശരഖകൾ
ഹാജ്രാക്കുവാൻ ആവേയത്തരടുനതിനും കമ്മീഷനു സ്ിവിൽ ത്തരരുമാറ്റച്ചട്ടം
1908 ന്ത്രരകാരമുള്ള സ്ിവിൽ ശകാടതിയുത്തട അധികാരം ഉണ്ട്. സ്ിആർരിസ്ി
നിയമം, വകുപ്പ് 195 ന്ത്രരകാരം ഉള്ള ഒരു സ്ിവിൽ ശകാടതിയുത്തട
അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ട് കമ്മീഷന്. ഇ്യൻ രീനൽ ശകാെ് വകുപ്പ് 193/228/196
ന്ത്രരകാരം ഒെുതീർപ്പ് കമ്മീഷനു മുൻരാത്തക ഉള്ള എല്ലാ നടരടി ന്ത്രകമങ്ങളും
ശകാടതി നടരടി ന്ത്രകമങ്ങൾ ആയി കണക്കാക്കുന്നു.സ്വയം നടരടി ന്ത്രകമങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള അധികാരവും കമ്മീഷനുണ്ട്. കമ്മീഷനു മുൻരാത്തക
ത്തതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന
ത്തതളിവുകൾ
നൽകുകശയാ
കമ്മീഷത്തന
അരമാനിക്കുക്കശയാ തടസ്സത്തപ്പടുെുകശയാ
ത്ത യ്താൽ വകുപ്പ് 193/228
ഐരിസ്ി ന്ത്രരകാരം േിക്ഷാ നടരടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ട്.
സ്വ്ം ഉെരവുകളിൽ
വയക്തമാകുന്ന
ത്തതറ്റുകൾ
തിരുെി
രുതുക്കുവാനുള്ള അധികാരവും കമ്മീഷന് ഉണ്ട്. രത്തക്ഷ ആ തിരുെലുകൾ
ഉെരവ് രാസ്സാക്കി മൂന്ന് മാസ്ങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ നടെുകയും ശേഷം
ബന്ധത്തരട്ടവത്തര അറിയിക്കുകയും ശവണം. ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കമ്മീഷനു
സ്വ്മാശയാ, അശരക്ഷകശനാ, അത്തല്ലങ്കിൽ
അധികാരത്തപ്പട്ട
IGST
ഉശദയാഗസ്ഥശനാ ഇന്ത്രരകാരമുള്ള ത്തതറ്റുകൾ ന്ത്രേദ്ധയിൽ ത്തരടുൊവുന്നതാണ്
ഇങ്ങത്തന ഉള്ള തിരുെലുകളിൽ നികുതി ബാധയത കൂട്ടുകശയാ, ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
ഉരശയാഗം ത്തവട്ടി കുറയ്ക്കുകശയാ ത്ത യ്യുകയാത്തണങ്കിൽ ന്ത്രരതിഭാഗെിന്
രറയാനുള്ളത് കൂടി ശകൾക്കാൻ കമ്മീഷനു ബാധയതയുണ്ട്.
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ഇൻെ്സപക്ഷൻ (പരിബശ്ോധന്) ,
ബെർച്ച് (തിരെൽ) ,െീഷർ (പിരിച്ചരകൽ),
അറസ്റ്റ്(
ന്തവസ്സിലോകുക) മുതലോെവ
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19.ഇൻെ്സപക്ഷൻ (പരിബശ്ോധന്) ,
ബെർച്ച് (തിരെൽ) ,െീഷർ (പിരിച്ചരകൽ) , അറസ്റ്റ്
(
ന്തവസ്സിലോകുക) മുതലോെവ
ശ

ാ 1 : ശസ്ർച്ച് എന്നാത്തല്ാണ്

അർഥ്ം?

ഉത്തരം: സ്ർക്കാരിൽ നിശന്നാ ം സ്ർക്കാർ െിപ്പാർട്ത്തമൻറ്റുകളിൽ നിശന്നാ
മനഃരൂർവം ഒളിച്ചുവയ്ക്കത്തരട്ടിട്ടുള്ള വസ്ുത വകകശളാം സ്ാധനസ്ാമന്ത്രഗികശളാ
ം ആളുകത്തളശയാ ം അശനവഷണാത്മകമായ മശറ്റത്തതങ്കിലും കാരയങ്ങശളാ
കത്തണ്ടെി രിടിത്തച്ചടുക്കുന്നതിനു ശവണ്ടി ഒരു സ്ർക്കാർ സ്ംവിധാനം .
ഉെമമായ

വിേവാസ്െിൻത്തറ്റ

അടിസ്ഥാനെിൽ

നിയമാനുസ്ൃതമായ

രീതിയിൽ
ഒരുസ്ഥലശൊ,
ന്ത്രരശദേശൊ,
വയക്തിത്തയശയാ,
മറ്റുവസ്ുത ക്കളിശലാ, നടെുന്ന രരിശോധന (തിരച്ചിൽ) ന്ത്രരന്ത്രകിയത്തയയാണ് അം
ഗീകരിക്കത്തപ്പട്ട ഭാഷയിൽ ശസ്ർച്ച് എന്ന രദം ത്തകാണ്ട്
വയക്തികത്തളയും,
ഇെരം

വാഹനങ്ങത്തളയും,

ത്തസ്ർച്ചുകൾ

അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ത്തകട്ടിടങ്ങളിലും

നടെുന്നതിന്

മറ്റുസ്ഥലങ്ങളിലും

നിയമാനുസ്ൃതമായ

മുൻകൂർ

അനുവാദം നിർബന്ധമാണ്.
ബ

ോ 2 ഇൻസ്്ത്തരക്ഷൻ" എന്നാത്തല്ാണ് അർത്ഥം?

ഉത്തരം:

എം ജ്ിഎല്ലിൽ

നിബന്ധനകളിൽ

ത്തകാണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള

ഒന്നാണ് "ഇൻസ്്ത്തരക്ഷൻ എന്നത്.

സ്ഥാരനെിശലാ,

രക്കു

വാണിജ്യസ്ഥാരനങ്ങളിശലാ,

സകമാറ്റം

ത്ത

ഒരു

രുതിയ
ബിസ്ിനസ്്

യ്യത്തപ്പടുന്ന

ശഗാൌണുകളിശലാ,

കച്ചവട,

ഓപ്പശററ്റർമാരുത്തട

ആപ്പീസ്ുകളിശലാ ത്തസ്ർച്ച് നടെുന്നതിന് രകരം

കൂടുതൽ

നിയമവിശധയവുമായ

ത്ത ന്നു രരിശോധന

("ഇൻസ്്ത്തരക്ഷൻ)
ത ാക്കുന്നു.
ന്ത്രരാപ്ര
ബ

ോ 3 ആർക്കാണ്

കഴിയുന്നത്?

രീതിയിൽ

നടെുവാൻ

കടന്നു
ഈ

ത്തന്ത്രരാവിഷൻ

മൃദുവും

ഓഫീസ്ർമാത്തര

ഇൻസ്്ത്തരക്ഷൻ നടെുന്നതിനുള്ള ഉെര വ് നല്ാക ൻ

ഏത്തതല്ലാം

സ്ാഹ രയങ്ങളിലാണ്

"ഇൻസ്്ത്തരക്ഷൻ"

നടൊവുന്നത്?
ഉത്തരം:

MGL ത്തസ്ക്ഷൻ 60 ന്ത്രരകാരം

അതിനുമുകളിശലാ

ണ
ശജ്ായിൻറ്റ് കമ്മീഷ്ർ

ഉള്ള CGST / SGST ഉശദയാഗസ്ഥർ

റാങ്കിശലാ

എഴുതി നൽകിയ

അനുമതിരന്ത്രതം ഉരശയാഗിച്ച് മാന്ത്രതശമ മുകളിൽ രറഞ്ഞ ഇൻസ്്ത്തരക്ഷൻ
നടൊൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
താത്തഴ രറയുന്ന സ്ാഹ

രയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഉെമശബാധയം

ഉള്ളശപ്പാൾ മാന്ത്രതശമ ഇെരം അനുമതിരന്ത്രതം നൽകുവാൻ രാടുള്ളൂ.
(1). ഗൂഢമായും, രഹസ്യമായും, സ്സൈ ഇടരാടുകൾ നടെുശമ്പാൾ,
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(2). ഗൂഢമായും, രഹസ്യമായും
ഓഫ് ഗുഡ്്)സ

രക്കുകൾ സകവേം വക്കുശമ്പാൾ.(ശസ്റ്റാക്ക്

(3) അർഹതത്തപ്പട്ടതിൽ കൂടുതൽ ഇൻരുട്ട്ടാക്സ്ത്ത
് ന്ത്രകെിറ്റ് അവകാേത്തപ്പടുന്ന
സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ,
(4) നികുതി ത്തവട്ടിക്കുന്നതിനു ശവണ്ടി സ്ിജ്ിഎസ്ിട ംഎസ്ിജ എസ്ിട വയവസ്ഥകൾ
ലംഘനം ത്ത

യ്യത്തപ്പടുന്ന സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ,

(5) ന്ത്രടാൻസ്്ശരാർട്ടശറാ ശഗാത്തൌൺഉടമസ്ഥശരാ നികുതി ത്തവട്ടിച്ചു കടെിയ
രക്കുകൾ സ്ൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ാഹ
ത്തവട്ടിക്കുന്നതിനായി

രയങ്ങളിൽ .അത്തല്ലങ്കിൽ നികുതി

രക്കുകശളാ ംശരഖകശളാ ഒളിപ്പിച്ചു

വയ്ക്കുന്ന

സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ
ബ

ോ

4.ഈ വകുപ്പ്

ന്ത്രരകാരം

വസ്ുത വകകൾ

ഒരാളുത്തട

ശന്ത്രരാപ്പർ ആപ്പീസ്ർക്കു

(അസ്സറ്റ്സ്്ംത്തന്ത്രരസമസ്സ്്)

ഏത്തതങ്കിലും
ഇൻസ്്ത്തരക്ഷൻ

നടെുവാൻ അധികാരത്തപ്പടുെുവാൻ സ്ാധിക്കുശമാ?
ഉത്തരം:

:

താത്തഴ

രറയുന്ന

സ്ഥലങ്ങൾ
രരിശോധന
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സ്ിജ്ിഎസ്ിട ം എസ്ിജ എസ്ിട ഉശദയാഗസ്ഥർക്ക് അധി
കാരരന്ത്രതിക നൽകുവാൻ ശന്ത്രരാപ്പർ ആപ്പീസ്ർക്കു

സ്ാധിക്കുന്നതാണ്.

സ ിൾശരഴ്ൺ
സ
1. ഒരുനികുതിവിശധയ വയക്തിയുത്തട( ടാക്ബ
) ബിസ്ിനസ്് സ്ഥലം
(ബിസ്ിനസ്സ്ത്തന്ത്രരമിസ്സ്്) ;
2.

രക്കുകൾ ന്ത്രടാൻസ്്ശരാർട് നടെുന്ന ബിസ്ിത്തനസ്സിൽ ഏർത്തപ്പട്ടിരിക്കുന്ന

ഒരു

വയക്തിയുത്തട (നികുതിവിശധയ വയക്തി ആത്തണങ്കിലും അത്തല്ലങ്കിലും)

ബിസ്ിനസ്് സ്ഥലം
3.

രക്കുകൾ

ശഗാൌൺ

(ബിസ്ിനസ്സ്ത്തന്ത്രരമിസ്സ്്).

സ്ൂക്ഷിക്കുന്ന

ബിസ്ിത്തനസ്സിൽ

ഉടമയുത്തടശയാ നടെിപ്പുകാരൻത്തറ്റശയാ

ഏർത്തപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ബിസ്ിനസ്്

സ്ഥലം(ബിസ്ിനസ്സ്ത്തന്ത്രരമിസ്സ്്).
ബ

ോ . 5

MGL -നിബന്ധനകൾ ന്ത്രരകാരം

(തിരയൽ),

സ്ീഷർ(രിടിച്ചടക്കൽ)

ആർത്തക്കാത്തക്കയാണ്
മുതലായ

ശസ്ർച്ച്

കാരയങ്ങളിൽ

ഉെരവിടുവാനുള്ള അധികാരം ഉള്ളത്?
ഉത്തരം.

ണ
ശജ്ായിൻറ്റ് കമ്മീഷ്ർ
റാങ്കിശലാ അതിനുമുകളിശലാ ഉള്ള CGST /

SGST ഉശദയാഗസ്ഥർക്കു

മാന്ത്രതശമ

മുകളിൽ രറഞ്ഞ ശസ്ർച്ച് (തിരയൽ)

ത്ത

യ്യുവാനും, അതിലൂത്തട കത്തണ്ടടുക്കുന്ന
രക്കുകൾ , ന്ത്രരമാണങ്ങൾ,
ത ങ്ങൾ സ്ാധനങ്ങൾ എന്നിവ
രുസ്ക
രിടിത്തച്ചടുക്കുന്നതിനും (സ്ീഷർ )
ശരഖാമൂലം

ഒരു

ഉശദയാഗസ്്ഥ്ത്തന

സ്ാധിക്കുകയുള്ളു.
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അധികാരത്തപ്പടുെുവാൻ

കണ്ടുത്തകട്ടത്തപ്പടാൻ സ്ാധയതയുള്ള

ത ങ്ങശളാ
ന്ത്രരമാണങ്ങശളാ , രുസ്ക

ബന്ധത്തപ്പട്ട
സ്ഥലെ്
മാന്ത്രതശമ

രക്കുകശളാ ,

നിയമ നടരടികളുമായി

സ്ാധനങ്ങശളാ ഏതങ്കിലും

ഒളിപ്പിച്ചുത്തവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഉെമവിേവാസ്ം
ശജ്ായിൻറ്റ്

കമ്മീഷണർക്കു

ശമൽ

രറഞ്ഞ

ഉത്തണ്ടങ്കിൽ

അധികാരരന്ത്രതം

നൽകുവാൻ സ്ാധിക്കുകയുള്ളു .
ബ

ോ:6

വിേവസ്നീയമായ

കാരണങ്ങളാൽ

(റീസ്ൺ

റ്റു

ബിലീവ്)

എന്നാത്തല്ാണ്?
ഉത്തരം : രൂർണമായും ഉറപ്പില്ല എങ്കിലും അറിവിൽത്തപ്പട്ട കാരണങ്ങളാലും
സ്ാഹ രയങ്ങളാലും സ്ന്ദർഭങ്ങളാലും നിയമരരമായി ആവേയമുള്ളത്തതന്നു
രൂർണശബാധയമുള്ളതും ഉെമവിേവാസ്മുള്ളതുമായ അവസ്ഥയാണിത്.
'അങ്ങത്തന വിേവസ്ിക്കുവാൻ മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും മറിച്ചു
വിേവസ്ിക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാെതിനാലും' എന്നാണ്
ഐരിസ്ി,

1860

ത്തസ്ക്ഷൻ-26

ന്ത്രരകാരം

'അങ്ങിത്തന

വിേവസ്ിക്കുവാശന

കാരണങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ' എന്ന്രറയുന്നതിത്തന വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് .
ലഭയമായ
വിവരങ്ങളുത്തടയും,
ശരഖകളുത്തടയും,
അടിസ്ഥാനെിൽ
പ
നിഷ്ക്ഷ
മായും,
വസ്ുത നിഷ്ഠമായും,
വിലയിരുെിയ
ശേഷം
കാരയകാരണങ്ങളുത്തട അടിസ്ഥാനെിൽ വിഷയ സ്ംബന്ധിതമാത്തയടുെ
ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനത്തെയാണ്

റീസ്ൺ റ്റു ബിലീവ്

എന്നതുത്തകാണ്ട്

അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ബ

ോ:7

വിേവസ്നീയമായകാരണങ്ങൾ

എത്ത്ല്ലാമാത്തണന്നു

(റീസ്ൺ

രരിശോധന

റ്റു

ബിലീവ്)

അധികാരരന്ത്രതെിൽ’

ശരഖത്തപ്പടുശെണ്ടത് നിർബന്ധമാശണാ?
ഉത്തരം:

അങ്ങത്തന

വിേവസ്ിക്കുവാൻ

മതിയായ

അധികാരരന്ത്രതങ്ങളും

നൽകുന്നതിനു

ശരഖത്തപ്പടുശെണ്ടതാത്തണങ്കിലും,

എല്ലാ

കാരണങ്ങൾ

മുൻര്

അവസ്രങ്ങളിലും

നിർബന്ധമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ത്തസ്ർച്ച് വാറണ്ട് നൽകും മുൻര്
ശസ്ർച്ച്

നടക്കുന്നതിനു മുൻര്

ഓശരാ
ഇത്

അത്തല്ലങ്കിൽ

അതിനു ശഹതുവായ വിേവനീയമായ

കാരയകാരണങ്ങൾ (ഇൻറ്റലിജ്ൻസ്്ം ഇൻത്തഫാർശമഷൻസ്്) ശരഖത്തപ്പടുെുന്നത്
നല്ലതായിരിക്കും.
ബ

ോ: 8

ശസ്ർച്ച്

വാറണ്ട് എന്നാത്തല്ാണ്? അതിൻത്തറ്റ

ഉള്ളടക്കങ്ങൾ

എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉത്തരം :

നടെുന്നതിനുള്ള ശരഖാമൂലമായ അധികാര രന്ത്രതം
ണ റാങ്കിശലാ അതിനുമുകളിശലാ
ആണ് ശസ്ർച്ച് വാറണ്ട് . ശജ്ായിൻറ്റ് കമ്മീഷ്ർ
ഉള്ള

CGST

ശസ്ർച്ച്
/

SGST

രുറത്തപ്പടുവിക്കുവാനുള്ള

ഉശദയാഗസ്ഥർക്കു

മാന്ത്രതശമ

അധികാരമുള്ളു. ശസ്ർച്ച്
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ശസ്ർച്ച്

വാറണ്ട്

നടെണത്തമന്നുള്ള

ഉെമവിേവാസ്ം ഉണ്ട് എന്ന് ശസ്ർച്ച് വാറണ്ടിൽ ശരഖത്തപ്പടുെിയിരിക്കണം.
ശസ്ർച്ച് വാറണ്ടിൽ താത്തഴ രറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം .
1. നിയമലംഘനവിവരങ്ങൾ
2. ശസ്ർച്ച് ത്ത

ശയ്യണ്ടുന്ന സ്ഥലവിവരണം

3. ശസ്ർച്ച് നടെുന്നതിന് ശവണ്ടി അധികാരത്തപ്പടുെിയ ഉശദയാഗസ്ഥൻത്തറ്റ
ശരരും ഔശദയാഗിക രദവിയും
4. അധികാരം നൽകിയ ഉശദയാഗസ്ഥൻത്തറ്റ ശരരും ഔശദയാഗികരദവിയും
ആപ്പീസ്് മുന്ത്രദയും.
5.അധികാരം നൽകിയ സ്ഥലവും തീയതിയും
6. വാറണ്ട്സ്ീരിയൽ നമ്പർ.
7. വാറണ്ട്സ്ാധുതാ കാലാവധി; അതായത് ഒരുദിവസ്ം ംരണ്ടുദിവസ്ം….
എന്നിങ്ങത്തന.
ബ

ോ

9

MGL

വയവസ്ഥകൾ

സ്ാധയതയുള്ളത്

രക്കുകൾ

കണ്ടുത്തകട്ടത്തപ്പടാൻ

എശപ്പാളാണ് ?

ഉത്തരം. ശമാെൽ
താത്തഴരറയുന്ന

ന്ത്രരകാരം

രക്കു ശസ്വനനിയമെിത്തല

സ്ാഹ

രയങ്ങളിൽ

70 –ആം വകുപ്പ്ന്ത്രരകാരം

രക്കുകൾ

കണ്ടുത്തകട്ടാൻ

സ്ാ

ധയതയുമുണ്ട്:
1. നികുതി ത്തവട്ടിപ്പിശലക്കു നയിക്കുന്നതരെിൽ
ട്ടെിശനാ

നിയമെിശനാ വിരുദ്ധമായ

മുകളിൽ രറഞ്ഞിട്ടുള്ള

രീതിയിൽ

രക്കുകളുത്തട

സ്സൈ നടെുശമ്പാൾ
2. ഈ നിയമന്ത്രരകാരം നികുതി നൽശകണ്ടുന്ന ഏത്തതങ്കിലും

രക്കുകൾ

കണക്കിൽത്തരടുൊത്തതയിരുന്നാൽ,
3.

ഈ നിയമന്ത്രരകാരം നികുതി നൽശകണ്ടുന്ന ഏത്തതങ്കിലും

രക്കുകൾ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ എടുക്കാത്തത സ്സൈ നടെിയാൽ
4. നികുതി ത്തവട്ടിക്കുക എന്ന ഉശേേശൊടു കൂടി സ്ിജ്ിഎസ്ിട ം എസ്ിജ എസ്ിട
നിയമങ്ങളും അതിത്തല
ബ

ോ10

;

ട്ടങ്ങളും ലംഘിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ .

നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള

ത്തസ്ർച്ചിനിടയിൽ

ഒരു

ഉശദയാഗസ്ഥന്

എത്ത്ല്ലാം അധികാരങ്ങൾ ആണുള്ളത്?
ഉത്തരം.: സ്ാധുവായ ത്തതരച്ചിലിൻത്തറ്റ ഫലമായി കത്തണ്ടടുെ
കണ്ടുത്തകട്ടത്തപ്പശടണ്ടവയായ)

ഫലസ്ൂ

നിയമന്ത്രരകാരം

ന്ത്രരസ്ക്തമായതുമായ

മുതലായവയും

രിടിത്തച്ചടുക്കുവാനുള്ള
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കങ്ങളായതും
ന്ത്രരമാണങ്ങൾ,
അധികാരം

രക്കുകളും
എംജ്ിഎൽ
ത ങ്ങൾ
രുസ്ക

ഉശദയാഗസ്ഥനുണ്ട്.

.തിരച്ചിൽ നടശെണ്ടുന്ന സ്ഥലശെക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നു ത്തകാടുക്കാെ
രക്ഷം അത് ത്തരാളിച്ചു

അകെു കടന്നു

തിരച്ചിൽ

നടെുവാനുള്ള

അധികാരം

ആപ്പീസ്ർക്കുണ്ട്. അതുശരാത്തല ത്തതളി വ് മുതലുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു

ത്തവച്ചിട്ടുണ്ട്

എന്നു ശതാന്നുന്ന അലമാരകളും ത്തരട്ടികളും ആവേയത്തമന്നു

കണ്ടാൽ

ത്തരാളിച്ചു

തുറന്നു

രരിശോധിക്കുവാനും

അധികാരമുണ്ട്.

ന്ത്രരസ്ുത ത സ്ഥാരനം

ന്ത്രരശവേനം നിശഷധിക്കത്തപ്പടുന്ന സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ

വച്ച് ബ്വസ്് ആക്കുന്നതിനു ഉള്ള അധികാരവും

ശമൽ

മുന്ത്രദ

രറഞ്ഞ

ഉശദയാഗസ്ഥനു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
ബ

ോ .11 തിരയൽ (ശസ്ർച്ച്) നടെുന്നതിനുള്ള നടരടിന്ത്രകമങ്ങൾ എ്ാണ് ?

ഉത്തരം: MGL ത്തസ്ക്ഷൻ 60 (8) ന്ത്രരകാരം നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള എല്ലാ തിരയലും
1973 -ത്തല ന്ത്രകിമിനൽശന്ത്രരാസ്ീജ്ിയർശകാെ്, 1973 ( ന്ത്രകിമിനൽനടരടിച്ചട്ടം,1973)
അനുസ്രിച്ചു ശവണം
(സ്ിആർരിസ്ി,1973)

നടപ്പിലാക്കുവാൻ .
നൂറാംവകുപ്പ്

ഇതിനായുള്ള

എത്ത്ാത്തക്കയാത്തണന്ന്

വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്

ബ

നടെുന്ന

ോ:12

ശസ്ർച്ച്

ന്ത്രകിമിനൽനടരടിച്ചട്ടെിൻത്തറ്റ
നടരടിന്ത്രകമങ്ങൾ

സ്മയെു

രാലിക്കത്തപ്പശടണ്ട

അടിസ്ഥാനതതവങ്ങൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉത്തരം.

ശസ്ർച്ച്

നടെുന്ന

സ്മയെു

താത്തഴ

രറയുന്ന

തതവങ്ങൾ

രാലിക്കത്തപ്പശടണ്ടതാണ്.
1. അധികാരത്തപ്പട്ട ഓഫീസ്ർ നൽകിയ ശസ്ർച്ച് വാറണ്ട്

ഇല്ലാത്തത ശസ്ർച്ച്

നടെുവാൻ രാടില്ല.
2.

വാസ്സ്ഥലങ്ങൾ

തീർച്ചയായും

ഒരു

വീടുകൾ
സ്്ന്ത്രതീ

മുതലായവ
ആപ്പീസ്ർ

ശസ്ർച്ച്
എങ്കിലും

ത്ത
ശസ്ർച്ച്

യ്യുശമ്പാൾ
ടീമിൽ

ഉണ്ടായിരിശക്കണ്ടതാണ്,
3. ശസ്ർച്ച് തുടങ്ങും മുൻര് ആപ്പീസ്ർമാർ തങ്ങളുത്തട തിരിച്ചറിയൽ കാർെ്
അവിത്തട

ഉള്ള

ുമതലത്തപ്പട്ട

വയക്തിത്തയ

കാണിച്ചു

ശബാധയത്തപ്പടുശെണ്ടതാണ്.
4. തിരച്ചിൽ തുടങ്ങും മുൻര് ശസ്ർച്ച്
ുമതലത്തപ്പട്ട

വയക്തിത്തയ

അടയാളമായി

അശേഹെിൻത്തറ്റ

വാങ്ങിയിട്ടുശവണം
വാറണ്ടിൽ
സകത്തയ്യാപ്പ്
5.

കാണിച്ചു

വാറണ്ട്

വാറണ്ട് ആ

സ്ഥലെിൻത്തറ്റ

അതു കണ്ടു ശബാധയത്തപ്പട്ടതിൻത്തറ്റ
സകത്തയ്യാപ്പ്

നടപ്പിലാക്കാൻ.

തിയതി

സ്ഹിതം

അതുശരാത്തല

ശസ്ർച്ച്

കുറഞ്ഞരക്ഷം രണ്ടു സ്വതന്ത്ര്സ്ാക്ഷികളുത്തട എങ്കിലും
തിയതി സ്ഹിതം വാങ്ങിയിരിക്കണം .

കുറഞ്ഞരക്ഷം

തശേശ്ശവാസ്ികളായ

സ്ാന്നിധയെിൽ ശവണം ശസ്ർച്ച്നടെുവാൻ
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രണ്ടുസ്വതന്ത്ര്സ്ാക്ഷികളുത്തട

.തശേശ്ശവാസ്ികളായ

സ്വതന്ത്ര്സ്ാക്ഷികളുത്തട

അഭാവെിൽ

മറ്റുള്ളവത്തരയും ഇതിനായി വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ശസ്ർച്ച് തുടങ്ങും മുൻര്
കാരയകാരണങ്ങൾ അവത്തര ശബാധയത്തപ്പടുെിയിരിക്കണം .
6..

ശസ്ർച്ച്

തുടങ്ങുന്നതിനു

മുൻരും

,ശസ്ർച്ച്

അവസ്ാനിച്ച

ശേഷവും

ആപ്പീസ്ർമാരും സ്ാക്ഷികളും അവത്തര ശദഹരരിശോധന നടെുവാൻ ആ
സ്ഥലെിൻത്തറ്റ

ുമതലത്തപ്പട്ട വയക്തിത്തയ അനുവദിശക്കണ്ടതാണ്.

7. ശസ്ർച്ച് നടെി കഴിഞ്ഞാൽ അവിത്തട നടന്ന ശസ്ർച്ച്സ്ംബന്ധിയായ
വിവരങ്ങൾ
അശപ്പാൾ

വയക്തമായി

ഒരു

തത്തന്ന തയ്യാറാശക്കണ്ടതാണ്.

,രിടിത്തച്ചടുെതും
ശരഖകളുത്തടയും
ശ

എഴുതിയ

,ബ്വസ്സിലാക്കിയതും

ർെിരിക്കണം.

ഈ

സ്ഥലെിൻത്തറ്റ

മഹസ്സറിലും

ുമതലത്തപ്പട്ട

അഥ്വാ

അവിത്തടനിന്നും

ഒരു രട്ടിക തയ്യാറാക്കി

നടെുവാൻ

മഹസ്സർ

കത്തണ്ടടുെതും

ആയ

രക്കുകളുത്തടയും

മഹസ്സറിൻത്തറ്റ
അനുബന്ധ

വയക്തിയും,

അധികാരത്തപ്പടുെിയിട്ടുള്ള

രഞ്ചനാമ

അനുബന്ധമായി
ശരഖകളിലും

സ്ാക്ഷികളും
ആപ്പീസ്റും

ആ

,ശസ്ർ

്

കത്തയ്യാപ്പ്,

തീയതിസ്ഹിതം ശരഖത്തപ്പടുശെണ്ടതാണ്.
8. ശസ്ർച്ച് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതു സ്ംബന്ധിച്ച റിശപ്പാർട്ടിശനാത്തടാപ്പം
ശസ്ർച്ച്
വാറണ്ട്
അത്
ഏല്ിപ ശക്കണ്ടതും
ശസ്ർച്ച്

രുറത്തപ്പടുവിച്ച

ഉശദയാഗസ്ഥന് തിരിത്തക

വാറണ്ടിൻത്തറ്റ

മറുവേെു

രത്തങ്കടുെ

ആപ്പീസ്ർമാരുത്തട ശരര് വിവരം ശരഖത്തപ്പടുശെണ്ടതുമാണ്.
9. ശസ്ർച്ച്

വാറണ്ട്

സ്ംബന്ധിച്ച ഒരു രജ്ിസ്റ്റർ

ഉശദയാഗസ്ഥൻ

സ്ൂക്ഷിശക്കണ്ടതാണ്.

തിരിത്തകകിട്ടിയതുമായ

ശസ്ർച്ച്

തിയിരിക്കണം. തിരിത്തകകിട്ടിയ

അതു

അതിൽ

വാറണ്ട്

ഉരശയാഗിച്ച

രുറത്തപ്പടുവിച്ച
നൽകിയതും

സ്ംബന്ധിച്ച് ഏഴു
ശസ്ർച്ച്

വാറണ്ടുകൾ

ശരഖയായി സ്ൂക്ഷിശക്കണ്ടതാണ്.
10. മഹസ്സർ അഥ്വാ രഞ്ചനാമയുത്തടയും അനുബന്ധെിൻത്തറ്റയും
രകർപ്പ്

ആ

സ്ഥലെിൻത്തറ്റ

ുമതലത്തപ്പട്ട

ത്തകാടുെിരിശക്കണ്ടതും അത് കിട്ടിശബാധിച്ചു

ഒരു

വയക്തിക്ക്

എന്ന്

ശരഖത്തപ്പടുെി

വാശങ്ങണ്ടതുമാണ്
ബ

ോ :13

ഒരു CGST / SGST ഓഫീസ്ർക്കു

ബിസ്സിത്തനസ്സ്

മശറ്റത്തതങ്കിലും സ്ാഹ രയെിൽ

സ്ഥലങ്ങൾ സ്ന്ദർേിക്കുവാൻ കഴിയുശമാ ?

ഉത്തരം. കഴിയും . MGL ത്തസ്ക്ഷൻ 64 ന്ത്രരകാരം ഇത് സ്ാധയമാണ്.

CGST / SGST

ഓെിറ്റ്രാർട്ടി, അത്തല്ലങ്കിൽ സ്ി&എജ്ി, അത്തല്ലങ്കിൽ MGL ത്തസ്ക്ഷൻ 50 ന്ത്രരകാരം
നാമനിർശദേം ത്ത യ്യത്തപ്പട്ട

ാർശട്ടെ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ം

ശകാസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്

എന്നിവർക്ക്
ഇല്ലാത്തത

സ്ർക്കാർ വരുമാനം സ്ംരക്ഷിക്കുവാനായി ശസ്ർച്ച് വാറണ്ട്
മ രിശോധന, ത്തവരിഫിശക്കഷൻ
ഓെിറ്റ്, സ്ൂക്ഷ്ര
മുതലായവ

നടെുന്നതിനുശവണ്ടി

സ്ന്ദർേിക്കാവുന്നതാണ്.

അെീഷണൽ ം ശജ്ായിൻറ്റ് കമ്മീഷണറുത്തട
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എന്നാൽ ഇതിനു

ശരഖാമൂലമുള്ള അനുവാദം

ആവേയമാണ്.

നികുതി

അടശക്കണ്ട

വയക്തിയുത്തട ,

കമ്പയൂട്ടറുകൾ തുടങ്ങിയവ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത
ബിസ്സിനസ്സ്സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റു
മുതലായവ

ന്ത്രരമാണങ്ങൾ,

യ്യത്തപ്പടാെ ന്ത്രരധാന

സ്ഥലങ്ങളിലും ഓെിറ്റ്, ത്തവരിഫിശക്കഷൻ

നടെുന്നതിനു

ശവണ്ടി

ഈ

അധികാരം

നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ: 14

നിയമാനുസ്ൃതമല്ലാെ

ശസ്ർച്ച്

എന്നാത്തല്ാണ്? അങ്ങിത്തന

ശേഖരിക്കുന്ന ത്തതളിവുകൾക്കു നിയമ സ്ാധുതയുശണ്ടാ?
ഉത്തരം.

ഒരു സ്ാധുവായ

ത്തസ്ർച്ചുകത്തള

ശസ്ർച്ച് വാറണ്ട്

ഇല്ലാത്തത

നടപ്പാക്കുന്ന

നിയമാനുസ്ൃതമല്ലാെ ശസ്ർച്ച് എന്ന് രറയാവുന്നതാണ്.

നികുതിത്തവട്ടിച്ചവർക്ക്

ഇതിൻത്തറ്റ

ഗുണം

ലഭിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ

ഇതിലൂത്തട
ലഭിക്കുന്ന
ത്തതളിവുകൾക്കു
ന്ത്രടയൽ
നടക്കുശമ്പാഴും
ജ
അഡ്ുെിശക്കഷൻ
നടക്കുശമ്പാഴും നിയമസ്ാധുത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
ബ

ോ:15

’സ്ീഷർ'

അഥ്വാ

'രിടിത്തച്ചടുക്കുക

എന്നതുത്തകാണ്ട്

എ്ാണുശേശ്ശിക്കുന്നത്?
ഉത്തരം. ശമാെൽ

രക്കു ശസ്വന നിയമം ഇതിനു ന്ത്രരശതയക നിർവ നം
നൽകിയിട്ടില്ല. നിയമരരമായി ആവേയമുള്ള ഒരു വസ്ുത നിയമാനുസ്ൃതമായ
മാർഗെിലൂത്തട ഒരു ആപ്പീസ്ർ രിടിത്തച്ചടുക്കുന്ന ന്ത്രരന്ത്രകിയയാണ് 'സ്ീഷർ'
അഥ്വാ രിടിത്തച്ചടുക്കുക എന്ന രദം അർഥ്മാക്കുന്നത്തതന്നു ത്തലക്ിസ ക്കൻ
െിക്ഷണറി രറയുന്നു. ത്തരാതുവായി രറഞ്ഞാൽ നിയമെിൻത്തറ്റ ബലം
ന്ത്രരശയാഗിച്ചു ഉടമയുത്തട ഇഷ്ടന്ത്രരകാരമല്ലാത്തത ഒരു വസ്ുത സകവേമാക്കുന്ന
ന്ത്രരവൃെിത്തയ 'സ്ീഷർ' അഥ്വാ 'രിടിത്തച്ചടുക്കുക എന്ന് രറയാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ

:

16

രക്കുകളും,

വാഹനങ്ങളും

(െീത്തറ്റയിൻ) അധികാരം ശമാെൽ
ഉത്തരം.

ഉണ്ട്.

ശമാെൽ

നിയമവിരുദ്ധമായി

തടങ്കലിലാക്കുവാനുള്ള

രക്കുശസ്വനനിയമെിലുശണ്ടാ ?

രക്കുശസ്വനനിയമം

രക്കുകൾ,

അവ

വകുപ്പ്

69

കടെുവാൻ

ന്ത്രരകാരം,

ഉരശയാഗിച്ച

ന്ത്രടക്ക്ശരാത്തലയുള്ള വാഹനങ്ങൾ അടക്കം രിടിത്തച്ചടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം
ഒരു

ഉശദയാഗസ്ഥനുണ്ട്.

ത്തരടുൊത്തത

MGL

സ്ംഭരിച്ചു

രിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതും
അടയ്ക്കുന്നരക്ഷം ം

വയവസ്ഥകൾ

ന്ത്രരകാരം

ത്തവച്ചിരിക്കുന്ന
നിയമം

നികുതിക്ക്

കണക്കിൽ

രക്കുകളും

ഇങ്ങത്തന

അനുോസ്ിക്കുന്ന
തുലയമായ

നികുതി

തുകക്കുള്ള ത്തസ്കയൂരിറ്റി

നൽകുന്നരക്ഷം അവ വിട്ടു ത്തകാടുക്കാവുന്നതുമാണ്
ബ

ോ : 17 –സ്ീഷറും െിത്തറ്റൻഷനും തമ്മിലുള്ള വയതയാസ്ം എ്ാണ്?

ഉത്തരം

നിയമാനുസ്ൃതമായ

സകവോവകാേിത്തയശയാ
ശന്ത്രരാപ്പർട്ടിയിശലാ

ഉള്ള

തടയുന്നതിത്തനയാണ്

ശനാട്ടീസ്്

അയാൾക്ക്
അവകാേം ഒരു

െിറ്റൻഷൻ

നൽകി

തൻത്തറ്റ
ന്ത്രരശതയക

ഉടമത്തയശയാ

വസ്ുത വിശലാ

കാലശെയ്ക്ക്

എന്ന് രറയുന്നത്.. എന്നാൽ
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ം

സ്ീഷർ

എന്നാൽ ആ വസ്ുത വിൻത്തറ്റ േരിക്കുള്ള സകവോവകാേം െിപ്പാർട്ടത്തമൻറ്റ്
ഏത്തറ്റടുെു

എന്നാണ്.

രക്കുകൾ
സ്ീഷർ

കണ്ടുത്തകശട്ടണ്ടതാണ്

ആണ് സ്ാധാരണയായി െീത്തറ്റയിൻ ത്ത

യ്യുന്നത് അശനവഷണെിന്
ഉെമവിേവാസ്മുള്ള വസ്ുത ക്കളാണ്
ബ

എന്ന്

ത്ത

ോ : 18

ത്തസ്ർ

നൽകിയിരിക്കുന്ന

ശേഷം

് ം സ്ീത്തഷറിന്
സ്ുരക്ഷ

സ്ംേയിക്കുന്ന

യ്യാറുള്ളത്.എന്നാൽ

കണ്ടുത്തകട്ടത്തപ്പടും

എന്ന്

ശമാെൽ

രക്കുശസ്വനനിയമം

ഉറപ്പുവരുെുന്ന

സ്ംവിധാനങ്ങൾ

എത്ത്ല്ലാമാണ് ?
ഉത്തരം.ത്തസ്ർ

് ം സ്ീത്തഷറിന്

ത്തസ്ക്ഷൻ 60 ന്ത്രരകാരം

രക്കുകൾ

ശമാെൽ

രക്കുശസ്വനനിയമം

ില സ്ുരക്ഷകൾ ഉറപ്പുവരുെിയിട്ടുണ്ട്.

അവ

ഇങ്ങത്തനയാണ്.
1. രിടികൂടിയ

രക്കുകൾ അത്തല്ലങ്കിൽ ന്ത്രരമാണങ്ങൾ രരിശോധന കാലാവധി

വത്തര മാന്ത്രതം കാെു സ്ൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകും.
2. ഉടമസ്ഥന്

ശരഖകളുത്തട ശഫാശട്ടാശകാപ്പി എടുക്കാവുന്നതാണ്.

3. രിടിത്തച്ചടുെ

രക്കുകൾത്തക്കതിത്തര കാരണം കാണിക്കൽ ശനാട്ടീസ്് 60

ദിവസ്െിനകം ത്തകാടുെില്ലത്തയങ്കിൽ അവ തിരിത്തക ത്തകാടുശക്കണ്ടതാണ്.
മതിയായ

കാരണശൊടുകൂടി ഈ കാലാവധി

രരമാവധി 6 മാസ്ം വത്തര

നീട്ടാവുന്നതുമാണ്.
4,

രിടിത്തച്ചടുക്കുന്ന

രക്കുകളുത്തട

ഇനവിവരപ്പട്ടിക

രിടിത്തച്ചടുക്കുന്ന

ആപ്പീസ്ർ ഉണ്ടാശക്കണ്ടതാണ്.
5. ശവഗം നേിച്ചുശരാകാവുന്നതും, അരകടസ്ാദ്ധയത നിറഞ്ഞതും ആയ
വസ്ുത ക്കളുത്തട ലിസ്റ്റ്
നിയമെിൽ രറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവ രിടിത്തച്ചടുൊൽ
ഉടൻ തത്തന്ന തീർപ്പാശക്കണ്ട താണ്.
6. ത്തസ്ർ ് ം സ്ീത്തഷറിത്തന സ്ംബന്ധിക്കുന്ന ന്ത്രകിമിനൽ നടരടി ട്ടങ്ങൾ, 1973
മ ായി
സ്ൂക്ഷ്മ
ഇവിത്തടയും ബാധകമാണ് . എന്നാൽ ത്തസ്ക്ഷൻ 165
(5)
ന്ത്രരകാരമുള്ള റിശപ്പാർട്ട്

അടുെുള്ള മജ്ിസ്്ശന്ത്രടറ്റിന് ത്തകാടുക്കുന്നതിനു

രകരം

കമ്മീഷണർ

ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൽ

കമ്മീഷണർമാർ SGSTഎന്നിവർക്കാണ്
ബ

ോ: 19 നികുതി അടശക്കണ്ടുന്ന

സ്മയെ്

ം

കമ്മീഷണർമാർ

CGST/

നൽശകണ്ടത് ംഅയശക്കണ്ടത്.

രക്കുകൾ

ന്ത്രടാൻസ്്ശരാർട്ട്

നിർബന്ധമായും ത്തകാണ്ടുനടശക്കണ്ടുന്ന

ത്ത

യ്യുന്ന

ന്ത്രരശതയകമായ ശരഖകൾ

വല്ലതുമുശണ്ടാ?
ഉത്തരം

ശമാെൽ

രക്കു ശസ്വനനിയമം ത്തസ്ക്ഷൻ

അൻരതിനായിരം

(50000)

രൂരയിൽ

അടശക്കണ്ടുന്ന

രക്കുകൾ

കൂടുതൽ

മൂലയമുള്ള

ത്തകാണ്ടുശരാകുന്ന
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61 ന്ത്രരകാരം ,
നികുതി

വാഹനങ്ങളുത്തട

ുമതലത്തപ്പട്ട വയക്തി

രക്കുകത്തള കുറിച്ചുള്ള നിർശദേിക്കത്തപ്പട്ട ശരഖകൾ

സകവേംത്തവച്ചിരിക്കണം.
ബ

ോ: 20 "അറസ്റ്റ്" എന്നതുത്തകാണ്ട്

ഉത്തരം. ശമാെൽ
നൽകിയിട്ടില്ല.

എ്ാണ്

ഉശേശ്ശിക്കുന്നത്?

രക്കുശസ്വനനിയമം ഇതിനു ന്ത്രരശതയക നിർവ

നം

എന്നാൽ ജ്ുെീഷയൽ ന്ത്രരഖയാരനങ്ങളുത്തട ത്തവളിച്ചെിൽ

ഇതിത്തന നിയമരരമായ അധികാരം ആജ്ഞ, ഉെരവ് മുതലായവയുത്തട
അടിസ്ഥാനെിൽ ഒരു വയക്തിത്തയ കസ്റ്റെിയിൽ എടുക്കുന്ന ന്ത്രരവർെിത്തയ
"അറസ്റ്റ്"

എന്ന് രറയാവുന്നതാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ രറഞ്ഞാൽ നിയമം

നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരം ഉരശയാഗിച്ചു

രുറത്തപ്പടുവിച്ച

വാറണ്ടിലൂത്തട

ഒരുവയക്തിയുത്തട സ്വാതന്ത്ര്യം തടയുന്ന ന്ത്രരവർെിയാണ്.
ബ

ോ:: 21 CGST / SGST ശമാെൽ നിയമന്ത്രരകാരം എശപ്പാത്തഴാത്തക്കയാണ്

അറസ്റ്റ് ത്ത

ഒരാത്തള

യ്യാവുന്നതു് ?

ഉത്തരം CGST / SGST ആക്് ട
ന്ത്രരകാരം

ത്തസ്ക്ഷൻ 73 (1) (i), 73 (1) (ii ) ,73(2) വകുപ്പുകൾ
േിക്ഷിക്കത്തപ്പടാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ഒരാൾ ത്ത യ്തു എന്ന് CGST / SGST

കമ്മീഷണർക്ക്
അയാത്തള

വിേവസ്ിക്കാൻ

അറസ്റ്റു

ത്ത

കാരണങ്ങളുത്തണ്ടങ്കിൽ അശേഹെിന്

യ്യുവാൻ

അധികാരത്തപ്പടുൊവുന്നതാണ്.

ഒരു

CGST/SGST

ഉശേയാഗസ്ഥത്തന

ഇതു ത്തകാണ്ടു ഉശേശ്ശിക്കുന്നത്തതത്ത്ന്നാൽ

അെരക്കാർ ഒന്നുകിൽ അമ്പതുലക്ഷെിലധികം രൂരയുത്തട

നികുതി
ജ്ി എസ്ിട

ത്തവട്ടിപ്പ് നടെിയ ആശളാ അത്തല്ലങ്കിൽ ഈ വയക്തി ഇതിനു മുൻര്
ആക്് ട
ത്തസ്ക്ഷൻ 73 ന്ത്രരകാരം േിക്ഷിക്കത്തപ്പട്ട ആശളാ ആയിരിക്കണം
ബ

ോ: 22 ശമാെൽ ജ്ിഎസ്ിട

നിയമം അനുസ്രിച്ചു അറസ്റ്റ്ത്ത

യ്യത്തപ്പടുന്ന

വയക്തിക്ക് ഉറപ്പു വരുെിയിരിക്കുന്ന സ്ംരക്ഷണങ്ങൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ശമാെൽ ജ്ിഎസ്ിട

ഉത്തരം
അറസ്റ്റ്ത്ത
i

നിയമം

വകുപ്പ്

62

അനുസ്രിച്ചു

യ്യത്തപ്പടുന്ന വയക്തിക്ക് താത്തഴ രറയുന്ന സ്ംരക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്

ഒരു ശകാഗ്നിസ്ബ്ൾ കുറ്റകൃതയെിനാണ്

അറസ്റ്റിൻത്തറ്റ

കാരണം

മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ

അയാത്തള

ഒരു

അറസ്റ്റ്ത്ത
എഴുതി

മജ്ിസ്്ശന്ത്രടറ്റിനു

യ്യത്തപ്പടുന്നത്തതങ്കിൽ
അറിയിക്കണം, 24

മുൻരാത്തക

അയാത്തള

ഹാജ്രാക്കിയിരിക്കണം..
ii.

ജ്ാമയം

ലഭിക്കാവുന്നതും

കുറ്റകൃതയെിനാണ് അറസ്റ്റ്ത്ത
CGST / SGST

ശനാൺ
യ്തത്തതങ്കിൽ

ശകാഗ്നിസ്ബ്ൾ
അറസ്റ്റ്ത്ത

ത്തെരയൂട്ടി ം അസ്ിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ

യ്യത്തപ്പട്ട

ആയതുമായ
വയക്തിത്തയ

ജ്ാമയെിൽ വിടണം

ഇക്കാരയെിൽ ഒരു ശരാലീസ്് ശസ്റ്റഷൻെയുട്ടിഓഫീസ്ർക്ക് എന്ന ശരാത്തല ,
1973 ത്തല ന്ത്രകിമിനൽ നടരടി
iii.

1973 ത്തല

ത്ത

യ്യുവാൻ രാടുള്ളൂ.

ട്ടം 436 ബാധകമാണ്

ന്ത്രകിമിനൽ നടരടി

ട്ടം
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ന്ത്രരകാരം മാന്ത്രതശമ ഒരാത്തള

അറസ്റ്റ്

ബ

ോ:23

അറസ്റ്റ്ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ

എടുശക്കണ്ട

മുൻകരുതലുകൾ

എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉത്തരം.:- അറസ്റ്റിത്തന

സ്ംബന്ധിച്ചും

1973 ത്തല ന്ത്രകിമിനൽ നടരടി

അതിൻത്തറ്റ നടരടികത്തള രറ്റിയും

ട്ടെിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാവയവസ്ഥകളും

രാലിക്കണം. അതുത്തകാണ്ടു എല്ലാ

CGST / SGST ഫീൽെ് ആപ്പീസ്ർമാരു

ഇശതക്കുറിച്ചു േരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
1973-ത്തലന്ത്രകിമിനൽനടരടി
വാറണ്ടില്ലാത്തത അറസ്റ്റ്ത്ത
അനുസ്രിച്ചു

നയായമായും

കാരണവോലും
രാടുള്ളതല്ല.

ആവേയമായ

സ്മയെിലധികം,

ഒരു

24 മണിക്കൂറിനു മുകളിൽ, കസ്റ്റെിയിൽ വയ്ക്കുവാൻ

ഈ

യ്ത

അറസ്റ്റുത്ത

ട്ടം,അൻരെിശയഴാം
വകുപ്പ്ന്ത്രരകാരം
യ്ത ഒരു വയക്തിത്തയ
ശകസ്ിൻത്തറ്റ സ്ാഹ രയം

24

മണിക്കൂർ

സ്ഥലെു

എന്ന

രരിധിയിൽ

നിന്ന്

നിന്ന്

മജ്ിസ്്ശന്ത്രടറ്റിനു

ന്ത്രരതിത്തയ
മുൻരാത്തക

ത്തകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള യാന്ത്രതാ സ്മയം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാറണ്ടില്ലാത്തത
അറസ്റ്റ്ത്ത യ്ത വയ ക്തിത്തയ Cr P C ,56 വകുപ്പ്ന്ത്രരകാരം ശകസ്ിൽ അധികാരമുള്ള
മജ്ിസ്്ശന്ത്രടറ്റിനു മുൻരാത്തകയാണ് ഹാജ്രാശക്കണ്ടത് .
അറസ്റ്റ്

ത്ത

യ്യുന്നതിനു മുമ്പ്

രാലിക്കത്തപ്പശടണ്ട കാരയങ്ങത്തളകുറിച്ച്

െി

ത്തക ബസ്ു Vs രശ്ചിമബംഗാൾ എന്ന ശകസ്ിൽ ബഹുമാനയ സ്ുന്ത്രര ീം ശകാടതി
ന്ത്രരശതയക

മാർഗ്ഗനിർശദേങ്ങൾ

നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഉശേശ്ശിച്ചുള്ളതായിരിന്നുത്തവങ്കിലും

അത്

ഇത്

ശരാലീസ്ിത്തന

അറസ്റ്റ്

ത്ത

യ്യുവാൻ

അധികാരമുള്ള എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്.
അവ ഇങ്ങത്തനയാണ്.
1. അറസ്റ്റ്

ത്ത

വയക്തമായി

കാണെക്കവിധം

ധരിച്ചിരിക്കണം.

യ്യുന്ന
ശ

ഉശദയാഗസ്ഥൻ തൻത്തറ്റ ശരരും ഉശദയാഗശപ്പരും

ാദയം

ത്ത

ത്തനയിം
യ്യുന്ന

ടാശഗാടുകൂടിയ

ഉശദയാഗസ്ഥർ

യൂണിശഫാം

അവരുത്തട

ശരരു

വിവരങ്ങൾ ഒരു രജ്ിസ്റ്ററിൽ ശരഖത്തപ്പടുെിയിരിക്കണം
2. അറസ്റ്റ്

ത്ത

യ്യുന്ന ഉശദയാഗസ്ഥൻ ആ സ്മയത് ഒരു ത്തമശമ്മാ എഴുതി

ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ ഒരു സ്ാക്ഷിത്തയങ്കിലും ഒപ്പിട്ടിരിക്കുകയും ശവണം.
ആ

സ്ാക്ഷി

ഒന്നുകിൽ

ബഹുമാനയനായ വയക്തിശയാ

ന്ത്രരതിയുത്തട

ബന്ധുശവാ

ആ

സ്ഥലത്തെ

ആയിരിക്കണം. അതിൽ അറസ്റ്റ്ത്ത

യ്യത്തപ്പട്ട

വയക്തി സ്മയവും തീയതിയും കാണിച്ചു ഒപ്പിട്ടിരിക്കണം.
3.

അറസ്റ്റ്ത്തമശമ്മായിൽ

ബന്ധുശവാ

ഒപ്പിടുന്ന

സ്ുഹൃശൊ

എല്ലാവിവരവും

വയക്തി

അറസ്റ്റ്

അല്ലാത്തയങ്കിൽ

കഴിയുന്നന്ത്രതയും

ശവഗം

ത്ത

യ്യത്തപ്പട്ട

അറസ്റ്റുമായി
ന്ത്രരതിയുത്തട
അറസ്റ്റ്ത്ത

സ്ഥലം,

മുതലായവ

ത്തവച്ചിരിക്കുന്ന

സ്ഥലം

ബന്ധത്തപ്പട്ട

ബന്ധുവിശനശയാ

സ്ുഹൃെിശനശയാ അറിയിച്ചിരിശക്കണ്ടതാണ്.
കസ്റ്റെിയിൽ

ആളുത്തട

യ്യത്തപ്പട്ട സ്മയം,
അയാത്തള

അറിയുന്ന ഒരു വയക്തിത്തയശയാ , അയാളുത്തട അഭയുദയകാംക്ഷിത്തയശയാ
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ബന്ധുവിശനശയാ

സ്ുഹൃെിത്തനശയാ

അറിയിക്കാൻ

അറസ്റ്റു ത്ത

യ്യത്തപ്പട്ട

ആളിന് അവകാേമുണ്ട്
4.

അറസ്റ്റ് ത്ത

യ്യത്തപ്പട്ട ആളുത്തട ബന്ധുക്കൾ ം സ്ുഹൃെുക്കൾ

ത്തവളിയിൽ ആണ് ഉള്ളത്തതങ്കിൽ, അയാൾ അറസ്റ്റ് ത്ത
കസ്റ്റെിയിൽ

ത്തവച്ചിരിക്കുന്ന

നിയമസ്ഹായസ്മിതിവഴിയും
ശരാലീസ്്ശസ്റ്റഷൻവഴിയും

8

സ്ഥലം
മുതൽ

യ്യത്തപ്പട്ട സ്മയം, സ്ഥലം,

മുതലായവ,

അവർ

ത്തടലിന്ത്രഗാം

താമസ്ിക്കുന്ന
12

ജ്ില്ലക്ക്
മുശഖന,

സ്ഥലത്തെ

മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ

അവത്തര

അറിയിച്ചിരിശക്കണ്ടതാണ്.
5. തടങ്കലിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലെു സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു െയറിയിൽ
അറസ്റ്റുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ എഴുതി സ്ൂക്ഷിശക്കണ്ടതും അതിൽ
ന്ത്രരസ്ുത ത ബന്ധുവിൻത്തറ്റ ശരരു
വിവരങ്ങൾ, അയാത്തള കസ്റ്റെിയിൽ വ
ച്ചിരിക്കുന്ന

ആപ്പീസ്ർമാരുത്തട

ശരരു

വിവരങ്ങൾ,

എന്നിവ

എഴുതിയിരിക്കണം.
6.

അറസ്റ്റിൻത്തറ്റ

സ്മയെ്

അയാൾ

അയാളുത്തട ശദഹരരിശോധന നടെുകയും
ത്ത

റുശതാ

വലുശതാ

ആയ

ആവേയത്തപ്പടുകയാത്തണങ്കിൽ
ന്ത്രരശതയകമായി കാണത്തപ്പടുന്ന

മുറിവുകൾ

എത്ത്ങ്കിലും േരീരെിൽ

ഉത്തണ്ടങ്കിൽ അവ രരിശോധനാ ത്തമശമ്മായിൽ കാണിക്കുകയും അതിൽ
ആപ്പീസ്റും അറസ്റ്റു ത്ത
അയാൾക്ക്

യ്യത്തപ്പടുന്ന ആളും ഒപ്പിശടണ്ടതുമാണ് . ഒരു ശകാപ്പി

ത്തകാടുക്കുകയും ശവണം.

7. അറസ്റ്റു ത്ത

യ്യത്തപ്പടുന്ന

ആൾ കസ്റ്റെിയിൽ ഉള്ള കാലശൊളം എല്ലാ 48
ട മുമ്പാത്തക
ഇതിനായി സ്ർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടിള്ള ശൊക്ർ

മണിക്കൂറിലും

ഹാജ്രാക്കി സവദയരരിശോധന നടശെണ്ടതാണ്. എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും
ട
ജ്ില്ലകളിലും
ബന്ധത്തപ്പട്ട ത്തഹൽെ് സ്ർവീസ്്
െയറക്ർ
ഇതിനായി
ട മാരുത്തട ഒരു രാനൽ ഉണ്ടാശക്കണ്ടതാണ്
ശൊക്ർ
8.

അറസ്റ്റ് ത്തമശമ്മാ

ഉൾത്തപ്പത്തട മുകളിൽ രറഞ്ഞ എല്ലാ ശരഖകളുത്തടയും

ഒരുശകാപ്പി അവിടുത്തെ മജ്ിസ്്ശന്ത്രടറ്റിനു അയച്ചുത്തകാടുശക്കണ്ടതാണ്.
9.
ത്ത

ശ

ാദയം

ത്ത

യ്യത്തപ്പടുന്ന

യ്യുന്ന

ആത്തള

ശവളയിൽ

വക്കീലിത്തന

അനുവദിശക്കണ്ടതാണ്. ശ

കാണുവാൻ
ാദയം

ത്ത

അറസ്റ്റു

യ്യുന്ന എല്ലാ

സ്മയവും ഇത് ശവണത്തമന്നില്ല.
10. എല്ലാ ജ്ില്ലയിലും

സ്ജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ശരാലീസ്്

കൺശന്ത്രടാൾറൂമിൽ

അറസ്റ്റു ത്ത യ്യത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള വയക്തികളുത്തട വിവരങ്ങൾ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ
അറിയിശക്കണ്ടതും എല്ലാവര്ക്കും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ

ആ വിവരങ്ങൾ

ഒരു ശനാട്ടീസ്് ശബാർെിൽ ന്ത്രരദർേിപ്പിശക്കണ്ടതുമാണ്
ബ

ോ 24 :ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ ശബാർെ്

അറസ്റ്റ്

ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ

ഓഫ്

എക്സസ്സ്്

രാലിക്കത്തപ്പടണത്തമന്നു

മാർഗ്ഗനിർശദേങ്ങൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
142

ആൻെ്

കസ്റ്റംസ്്

രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

ഉത്തരം.:

ഒരാത്തള

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള

അറസ്റ്റു
കാരയ

നികുതിത്തവട്ടിപ്പിൻത്തറ്റ
ത്തതറ്റായ

ത്ത

യ്യുന്നതിന്

കാരണം,

മാർഗം,

രീതിയിൽ

നികുതി,

മുൻരായി

ആ

ത്തവട്ടിപ്പിൻത്തറ്റ

ശകസ്ിൽ
വയാപ്ിത ,

കാലയളവ്,

ത്തതളിവുകളുത്തട ഔന്നതയം,
ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ്റ
വയാപ്ിത ,
ത്തതളിവ്

എടുെ

നേിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്ാധയതകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ ഘടകങ്ങൾ
വച്ചു ത്തകാണ്ടുള്ള ഒരു ശകസ്് - ടു - ശകസ്് രഠനം നടെിയ ശേഷം മാന്ത്രതശമ
ഒരാത്തള

അറസ്റ്റു

ത്ത

യ്യുവാൻ രാടുള്ളൂ. മാന്ത്രതവുമല്ല

താത്തഴ

രറയുന്ന

കാരയങ്ങൾ കൂടി രരിഗണിശക്കണ്ടതാണ്.
1. നികുതിശോഷണം സ്ംബന്ധിച്ച് േരിയായ രീതിയിൽ
നടെുന്നതിനു

അശനവഷണം

ശവണ്ടിയാകണം അറസ്റ്റ്.

2. ന്ത്രരതികൾ ഒളിവിൽ ശരാകാതിരിക്കുവാൻ ശവണ്ടിയാവണം അറസ്റ്റ്.
3. സ്ാധനങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു ത്തവച്ചുത്തകാണ്ടുള്ള കള്ളക്കടെു തടയുന്നതിനുംം
കസ്റ്റംസ്് തീരുവ ത്തവട്ടിക്കുന്നതു തടയുന്നതിനും ശവണ്ടിയാകണം അറസ്റ്റ്.
4. നികുതിത്തവട്ടിപ്പിനു ആസ്ൂന്ത്രതണം ത്ത യ്യുകയും നിർവഹിക്കുകയും ത്ത യ്ത
ബുദ്ധിശകന്ത്രന്ദം, ബിനാമി , ശന്ത്രരാക്ിസ ,െമ്മി മുതലായ േരിയായ കുറ്റവാളികത്തള
കത്തണ്ടെുന്നതിനുശവണ്ടി.
5.

നികുതി

ത്തവട്ടിപ്പിനുള്ള

ആസ്ൂന്ത്രതണം

മനപ്പൂർവം

ത്ത

യ്തതാത്തണന്ന്

ശബാധയം വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ.
6.ത്തതളിവുകൾ നേിപ്പിക്കത്തപ്പടാതിരിക്കുവാൻ ശവണ്ടി.
7. സ്ാക്ഷികത്തള

സ്വാധീനിക്കുന്ന ം അസധരയത്തപ്പടുെുക

മുതലായവ

നടക്കുന്ന സ്മയെ്.
8. ഒരു ശകാടിയിലധികം

രൂരയുത്തട നികുതി ം സ്ർവീസ്്

ടാക്് സ

ത്തവട്ടിപ്പ്

നടന്ന സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ.
ബ

ോ: 25 ഒരു ത്തകാഗ്നിസ്ബിൾ ഒഫൻസ്് എന്നാൽ എ്ാണ്?

ഉത്തരം. ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃതയങ്ങളിൽ ഏർത്തപ്പടുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിത്തയ
വാറണ്ടില്ലാത്തത ഒരു ശരാലീസ്്

ഉശദയാഗസ്ഥനു അറസ്റ്റു ത്ത

യ്യാവുന്നതും

ശകാടതിയുത്തട ഉെരശവാടു കൂടിശയാ അല്ലാത്തതശയാ തത്തന്ന അശനവഷണം
തുടങ്ങാവുന്നതുമാണ്. അെരം കുറ്റകൃതയങ്ങത്തള ആണ്
ഒഫൻസ്്
ബ

ശകാഗ്നിസ്ബിൾ

എന്ന് സ്ാധാരണയായി വിളിക്കുന്നത്.

ോ: 26 ഒരു ശനാൺത്തകാഗ്നിസ്ബിൾ
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ഒഫൻസ്് എന്നാൽ എ്ാണ്?

ഉത്തരം.

അന്ത്രത ഗുരുതരമല്ലാെ കുറ്റകൃതയങ്ങളിൽ ഏർത്തപ്പടുന്ന ഒരു

കുറ്റവാളിത്തയ
അറസ്റ്റുത്ത

വാറണ്ടില്ലാത്തത

യ്യുവാനും

നടെുവാനും

ഒരു

ശകാടതിയുത്തട
സ്ാധയമല്ല

.

ശനാൺശകാഗ്നിസ്ബിൾ ഒഫൻസ്്
ബ

ശരാലീസ്്

ഉശദയാഗസ്ഥനു

ഉെരവില്ലാത്തത അശനവഷണം

അെരം

കുറ്റകൃതയങ്ങത്തള

ആണ്

എന്ന് സ്ാധാരണയായി വിളിക്കുന്നത്.

ോ: 27 : MGL -ന്ത്രരകാരം ത്തകാഗ്നിസ്ബിൾ ഒഫൻസ്്, ശനാൺ ത്തകാഗ്നിസ്ബിൾ

ഒഫൻസ്്

എന്ന് രറഞ്ഞാൽ എ്ാണ് ?

ഉത്തരം. MGL

ത്തസ്ക്ഷൻ 73 (4), ന്ത്രരകാരം രണ്ടരശകാടി രൂരക്ക് മുകളിലുള്ള

രക്കുശസ്വനനികുതി
ത്തബയ്ലബിൾ

ത്തവട്ടിപ്പുകത്തളയാണ്

(ജ്ാമയംഇല്ലാെതു

ത്തരടുെിയിരിക്കുന്നത്.
ത്തകാഗ്നിസ്ബിൾ &

മറ്റു

)

ശകാഗ്നിസ്ബിൾ

ഒഫൻസ്്

നികുതി

ത്തബയ്ലബിൾ

എന്ന

&ശനാൺ

ഗണെിൽ

ത്തവട്ടിപ്പുകത്തളല്ലാം

(ജ്ാമയംകിട്ടാവുന്നത് )

ശനാൺ
ഒഫൻസ്് എന്ന

ഗണെിൽ ത്തരടുെിയിരിക്കുന്നു..
ബ

ോ: 28

:

MGL

ൽ

എശപ്പാത്തഴാത്തക്ക ആണ്

ശന്ത്രരാപ്പർ

ആപ്പീസ്ർക്കു

സ്മ്മൺസ്് ത്തകാടുക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളത്?
ഉത്തരം: MGL ത്തസ്ക്ഷന് 63 ന്ത്രരകാരം ഒരു CGST / SGST ആപ്പീസ്ർക്കു തൻത്തറ്റ
അശനവഷണെിൽ

ഇരിക്കുന്ന

ശകസ്ുകളിൽ

നൽകുന്നതിനും, ശൊകുത്തമൻറ്റ്

ആവേയമായ

ഹാജ്രാകുന്നതിനു

ത്തതളിവ്

ശവണ്ടിയും

മറ്റും

തൻത്തറ്റ മുമ്പാത്തക ഹാജ്രാകുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് സ്മ്മൺസ്് ത്തകാടുക്കുവാൻ
അധികാരം ഉണ്ട്. ിലശപ്പാൾ ഇത് ഒരു ന്ത്രരശതയക ന്ത്രരമാണശമാ മറ്റുവസ്ുത ക്കശളാ
ഹാജ്രാക്കണം

എന്ന്

ആവേയത്തപ്പട്ടാകാം,

ിലശപ്പാൾ

അയാളുത്തട

നിയന്ത്ര്ണെിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ന്ത്രരശതയക
വിവരണെിൽത്തരട്ട എല്ലാ
ശരഖകത്തളയും അത്തല്ലങ്കിൽ വസ്ുത ക്കത്തളയും സ്ംബന്ധിച്ചാകാം.
ബ

ോ. 29

:

സ്മ്മൺസ്്

ലഭിക്കുന്ന വയക്തിയുത്തട

ഉെരവാദിതവങ്ങൾ

എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉത്തരം.

അശനവഷണെിൽ

ആവേയത്തപ്പടുന്ന

ഇരിക്കുന്ന

ത്തതളിവുകളും

ശകസ്ുകളിൽ

ശരഖകളും

തൻത്തറ്റ

ഉശദയാഗസ്ഥൻ
സകവേശമാ

അധീനതയിശലാ ഉള്ളതാത്തണങ്കിൽ അവ സ്വശമധയാശയാ ഒരു അംഗീകൃത
ന്ത്രരതിനിധി മുഖാ്ിരശമാ ഹാജ്രായി
നൽകുന്നതിനുള്ള

ഉെരവാദിതവം

സ്തയം

ശബാധിപ്പിച്ചു

നിയമരരമായി

ത്തതളിവ്
സ്മ്മൺസ്്

ലഭിക്കുന്ന ഒരു വയക്തിക്കുണ്ട്.
ബ

ോ.30:-സ്മ്മൺസ്്

ലഭിക്കുന്ന

വയക്തി

ഹാജ്രായിത്തല്ലങ്കിൽ

ഉള്ള

അന്രഫലങ്ങൾ എ്ാണ്?
ഉത്തരം:

സ്മ്മൺസ്്

നൽകി ഒരു വയക്തിശയാട്

ഹാജ്രാകുവാൻ

ആവേയത്തപ്പടുന്ന ന്ത്രരന്ത്രകിയത്തയ നിയമരരമായി ഒരു ശകാടതി നടരടിയായി
കണക്കാക്കത്തരടാം.

മതിയായ

കാരണങ്ങളില്ലാത്തത ഒരാൾ അങ്ങിത്തന
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ഹാജ്രാകാതിരുന്നാൽ അവത്തര ഇ്യൻ രീനൽ ശകാെിത്തല ത്തസ്ക്ഷൻ 174
ന്ത്രരകാരം ഉള്ള േിക്ഷാ നടരടികൾക്ക്
സ്മ്മൺസ്്

വിശധയനാക്കാവുന്നതാണ്. അയാൾ

സകപ്പറ്റാത്തത ഒളിച്ചുനടന്നാൽ

ഇ്യൻ രീനൽ ശകാെിത്തല
ശരഖകൾ

(ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്് സ

ശൊകയൂത്തമൻറ്റ്സ്് അടക്കമുള്ളവ) ഹാജ്രാക്കാതിരുന്നാൽ

ഇ്യൻ രീനൽ

ത്തസ്ക്ഷൻ

172

ന്ത്രരകാരവും

ശകാെിത്തല

ത്തസ്ക്ഷൻ

വിവരങ്ങൾ

നൽകിയാൽ

ആവേയത്തപ്പട്ട
175

ന്ത്രരകാരവും

േിക്ഷാർഹനാണ്.

ഇ്യൻരീനൽശകാെിത്തല

ത്തസ്ക്ഷൻ

ന്ത്രരകാരം േിക്ഷാർഹനാണ്. MGL ത്തസ്ക്ഷൻ 66 (3) (െി) ന്ത്രരകാരം,
അയച്ച CGST /SGST
മുകളിൽ

ഉശദയാഗസ്ഥനു

രറഞ്ഞവ

ത്തതറ്റായ
193

സ്മ്മൺസ്്

മുമ്പാത്തക ഹാജ്രാകാെ വയക്തിക്ക് ,

കൂടാത്തത,

25000

രൂര

വത്തര

രിഴയും

ുമെത്തപ്പടാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ.30

സ്മ്മൺസ്്

രുറത്തപ്പടുവിക്കുവാനുള്ള

മാർഗനിർശദേങ്ങൾ

ത്തകാടുക്കുവാനുള്ള

അധികാരം

എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉത്തരം.

സ്മ്മൺസ്്

ദുരുരശയാഗത്തപ്പടുെുന്നിത്തല്ലന്ന്
എക്സസ്സ്്

ഉറപ്പാക്കാൻ ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ ശബാർെ് ഓഫ്

ആൻെ്

കസ്റ്റംസ്്

സ്മയാസ്മയങ്ങളിൽ

മാർഗനിർശദേങ്ങൾ രുറത്തപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ

മാർഗ്ഗനിർശദേങ്ങളിൽ

ന്ത്രരധാനത്തപ്പട്ട

സഹസലറ്റുകൾ

താത്തഴ

ത്തകാടുെിരിക്കുന്നു:
1. നികുതിദായകർ

സ്ഹകരിക്കാെ

ആന്ത്രേയത്തമന്ന നിലയിൽ മാന്ത്രതശമ

സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ

II.

അവസ്ാന

ഇഷയു

ത്ത യ്യാവു,

ഉശദയാഗസ്ഥർക്ക്

സ്മ്മൺസ്്

സ്മ്മൺസ്്

തലപ്പെിരിക്കുന്ന മുതിർന്ന മാശനജ്്ത്തമൻറ്റ്
ത്തകാടുക്കുന്നത്

ഒരു

ഒ ഴിവാക്കണം,

സ്മ്മൺസ്ിൽ,

അത് ലഭിക്കുന്ന വയക്തിക്ക് , അനാവേയമായ മാനസ്ിക

ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കഠിനവും രരുഷവുമായ ഭാഷ രാടില്ല;
III. അസ്ിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ റാങ്കിൽ താത്തഴയല്ലാെ ഒരു ഉശദയാഗസ്ഥനിൽ
നിന്ന്,

സ്മ്മൺസ്യക്കുന്നതിനുള്ള

ശരഖാമൂലമുള്ള
സ്മൻസ്്

കാരണങ്ങൾ

ശബാധയത്തപ്പടുെി,

മുൻകൂർ അനുമതി ലഭിച്ചശേഷം മാന്ത്രതശമ

സ്ൂന്ത്രരണ്ടുമാർ

ത്തകാടുക്കുവാൻ രാടുള്ളു .

IV.മുൻകൂർ

അനുമതിയില്ലാത്തത

അങ്ങത്തന

ത്ത

ശയ്യണ്ടി

സ്ാഹ രയങ്ങളിൽ ത്തടലിശഫാൺ വഴിശയാ മശറ്റാ വാക്കാലുള്ള

വരുന്ന
അനുമതി

വാങ്ങിയിരിക്കണം. ഇക്കാരയം എന്ത്രതയും ശവഗം സ്മൻസ്് അയക്കുന്നതിനു
അനുമതി നൽകിയ ഉശദയാഗസ്ഥത്തന ശരഖാമൂലം അറിയിക്കണം
V.

സ്മൻസ്്

ഉശദയാഗസ്ഥൻ

ഇഷയു
അവ

ത്ത

യ്യുന്ന എല്ലാ ശകസ്ുകളിലും ഇഷയു ത്ത
സ്ംബന്ധിച്ച
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വിവരണം

ശകസ്്

യ്യുന്ന

ഫയലുകളിൽ

ശരഖത്തപ്പടുെുകയും,

റിശപ്പാർട്ട്

സ്മൻസ്്

അയക്കുവാൻ

അനുമതി

നൽകിയ ഉശദയാഗസ്ഥനു അയച്ചു ത്തകാടുക്കുകയും ശവണം .
VI.

സ്ിഇഒ, സ്ിഎഫ്ഒ,

ശമഖലാ

വലിയ കമ്പനിയുത്തട

സ്ഥാരനെിൻത്തറ്റ

അത്തല്ലങ്കിൽ

ജ്നറൽമാശനജ്ർ,

ഉശദയാഗസ്ഥർ

മുതലായവർക്ക്

സ്ാധാരണയായി

സ്മൻസ്്

ഒരു

ത്തരാതു

മുതിർന്ന മാശനജ്്ത്തമൻറ്റ്

അശനവഷണ

തുടക്കെിൽ

ത്തകാടുക്കുവാൻ രാടില്ല ;

എന്നാൽ

തത്തന്ന
നികുതി

നഷ്ടം വരുെിയതിലുള്ള അവരുത്തട രങ്കാളിെം ത്തവളിവായിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അങ്ങത്തന ത്ത
ബ

ോ;: 32

യ്യാവുന്നതാണ്.
സ്മ്മൺസ്്ത്തകാടുക്കുശമ്പാൾ

രാലിശക്കണ്ട

മുൻകരുതലുകൾ

ത്തകാടുക്കുശമ്പാൾ രാലിശക്കണ്ട

മുൻകരുതലുകൾ

എത്ത്ാത്തക്കയാണ്?
ഉത്തരം. സ്മ്മൺസ്്

എത്ത്ാത്തക്ക എന്ന് താത്തഴ രറയുന്നു.
(1)

മതിയായ കാരണങ്ങൾ കൂടാത്തത

സ്മ്മൺസ്്

അയക്കരുത്.

അശനവഷണെിൽ

ഹാജ്രാകുവാൻ ഒരാൾക്കു

ഒരാളുത്തട

ഇരിക്കുന്ന

ശകസ്ിൽ

സ്ാന്നിദ്ധയം

(ത്തന്ത്രരസ്ൻസ്്)

ആവേയമുള്ളശപ്പാൾ

മാന്ത്രതശമ

അയാത്തള ഇങ്ങത്തന വിളിച്ചു വരുെുവാൻ രാടുള്ളൂ.
2. തുടർച്ചയായി സ്മൻസ്്
സ്ാക്ഷികൾ

ഇഷയു

ഇവരുത്തട

ത്ത

യ്യാത്തത

ത്തമാഴി

കുറ്റാശരാരിതർ അത്തല്ലങ്കിൽ
കഴിയുന്ന

അന്ത്രത

കുറഞ്ഞ

ഹാജ്രാകലുകളിൽ തത്തന്ന ശരഖത്തപ്പടുശെണ്ടതാണ്.
3. സ്മ്മൻസ്ിൽ ഹാജ്രാകുവാൻ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്മയെിൽ
ശവണം.

ന്ത്രരശതയക സ്ാഹ രയങ്ങളിലല്ലാത്തത ഒരു വയക്തിത്തയയും

ശരഖത്തപ്പടുെുന്നതിന്

ശവണ്ടി

മണിക്കൂറുകൾ

കൃതയത
ത്തമാഴി

കാെിരിക്കുവാൻ

ഇടയാക്കരുത് .
4. സ്ാധാരണ ഓഫീസ്് സ്മയെു തത്തന്ന ത്തമാഴി ശരഖത്തപ്പടുശെണ്ടതാണ്.
എന്നാൽ ശകസ്ിൻത്തറ്റ വസ്ുത തകൾ അനുസ്രിച്ചു ത്തമാഴി ശരഖത്തപ്പടുെുന്ന
സ്മയവും സ്ഥലവും മാറ്റാവുന്നതാണ്.
ബ

ോ.

33

CGST

ശജ്ാലിക്കിടയിൽ

/

SGST

ഓഫീസ്ർമാത്തര

സ്ഹായിക്കാൻ

ബാധയതത്തപ്പട്ട

അവരുത്തട
മറ്റു

ഔശദയാഗിക
ഉശദയാഗസ്ഥർ

ആത്തരങ്കിലുമുശണ്ടാ?
ഉത്തരം. MGL ത്തസ്ക്ഷൻ 65 ന്ത്രരകാരം
SGST

ഓഫീസ്ർമാത്തര

സ്ഹായിക്കാൻ

താത്തഴ രറയുന്ന ഉശദയാഗസ്്ഥ്ത്തര , CGST /

അവരുത്തട

ഔശദയാഗിക

ശജ്ാലിക്കിടയിൽ

അധികാരത്തപ്പടുെിയിട്ടുണ്ട് . MGLൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

ഉശദയാഗസ്ഥർ താത്തഴ രറയുന്നവരാണ്
I. ശരാലീസ്്;
II. കസ്റ്റംസ്്;
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III. ശകന്ത്രന്ദ സ്ംസ്ഥാന ജ്ിഎസ്് ടിഉശദയാഗസ്ഥർ ;
IV.ശകന്ത്രന്ദ സ്ംസ്ഥാന ലാൻെ്റത്തവനയു ഉശദയാഗസ്ഥർ
V . വിശല്ലജ്് ഓഫീസ്ർമാർ;
vi.

ശകന്ത്രന്ദ

ം

സ്ംസ്ഥാന

സ്ർക്കാരുകൾ

നിയമിക്കുന്നവർ

147

ഇതിനായി

കാലാകാലങ്ങളിൽ

കുറ്റങ്ങളും പിഴകളും –
ബട്പോെികയൂഷന്ും ഒത്തുതീർപ്പോകലും
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20. കുറ്റങ്ങളും പിഴകളും –

ബട്പോെികയൂഷന്ും ഒത്തുതീർപ്പോകലും
ശ

ാ

1:-

മാതൃകാ

രക്കുശസ്വന

നികുതി

നിയമെിൻത്തറ്റ

കീഴിൽ

അനുോസ്ിക്കത്തപ്പട്ട കുറ്റങ്ങൾ എത്ത്ല്ലാം?
ഉ:-

മാതൃകാ

രക്കുശസ്വന

നികുതി

നിയമെിൻത്തറ്റ

രതിനാറാം

അദ്ധയായെിലാണ് കുറ്റങ്ങത്തളയും രിഴകത്തളയും രറ്റി ന്ത്രരതിരാദിക്കുന്നത്.
നികുതിബാധയതയുള്ള ആൾ, അനർഹമായ
രിൻരറ്റിയതിന് അനു

ശകാംരൗണ്ടിങ്

വയവസ്ഥ

്ശേദം 8 ൽ നിശ്ചയിച്ച രിഴകൾക്ക് രുറശമ, ന്ത്രരസ്്തുത

നിയമെിന്ത്തറ ത്തസ്ക്ഷൻ 66 ന്ത്രരകാരം 21 കുറ്റങ്ങത്തള രറ്റി രറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അവ താത്തഴ രറയുംന്ത്രരകാരമാണ്.
1)

ഇൻശവായ്സ്്

ഇല്ലാത്തതശയാ,

ത്തതറ്റായശതാ

േരിയല്ലാെശതാ

ആയ

ഇൻശവായ്സ്് ഉരശയാഗിശച്ചാ സ്സൈയിശലർത്തപ്പടുക.
2) സ്സൈ നടൊത്തത ഇൻശവായ്സ്് നൽകുക
3) വസ്ൂലാക്കിയ നികുതി 3 മാസ്ം കഴിഞ്ഞിട്ടും അടയ്ക്കാതിരിക്കുക
4) 3 മാസ്െിൽ കവിഞ്ഞ കാലയളവിൽ മാതൃകാ

രക്ക് ശസ്വനനികുതി

നിയമം ലംഘിച്ചുത്തകാണ്ട് നികുതി അടയ്ക്കാതിരിക്കുക.
5) ഉറവിടെിൽ തത്തന്ന നികുതി തട്ടികിഴിശക്കണ്ട ശവളകളിൽ നികുതി
തട്ടികിഴിക്കാതിരിക്കുകശയാ അത്തല്ലങ്കിൽ കുറച്ച് മാന്ത്രതം തട്ടികിഴിക്കുകശയാ;
അത്തല്ലങ്കിൽ ഉറവിടെിൽ തട്ടികിഴിച്ച നികുതി ത്തസ്ക്ഷൻ 37 ന്ത്രരകാരം
നിശക്ഷരിക്കാതിരിക്കുകശയാ ത്ത
6)

ത്തസ്ക്ഷൻ

43

സ്ി

ന്ത്രരകാരം

യ്യുക.
ഉറവിടെിൽ

വസ്ൂലാശക്കണ്ട

നികുതി

വസ്ൂലാക്കാതിരിക്കുകശയാ കുറച്ച് മാന്ത്രതം വസ്ൂലാക്കുകശയാ അത്തല്ലങ്കിൽ
അടയ്ക്കാതിരിക്കുകശയാ ത്ത
7)

യ്യുക.

രക്കുകശളാ ശസ്വനങ്ങശളാ സ്വീകരിക്കാത്തത

ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

(Input tax credit) സ്ഹായകമാക്കുകശയാ ഉരശയാഗിക്കുകശയാ ത്ത

യ്യുക.

8) കൃന്ത്രതിമമായി ശനടുന്ന നികുതി റീഫണ്ട്
9) ത്തസ്ക്ഷൻ17 ത്തന ലംഘിച്ചുത്തകാണ്ട് ഇൻരുട്ട് ശസ്വന വിതരണക്കാർ ( Input
service distributor) ശനടുന്നതും
അത്തല്ലങ്കിൽ വിതരണം ത്ത
ഇൻരുട്ട്ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് (Input tax credit)

യ്യുന്നതുമായ

10) നികുതി ത്തവട്ടിക്കുവാൻ ശവണ്ടി ത്തതറ്റായ വിവരങ്ങൾ നല്ുക ക, അത്തല്ലങ്കിൽ
സ്ാമ്പെികകണക്ക്രുസ്്തകെിൽ ത്തതറ്റായി ശരഖത്തപ്പടുെുക. അത്തല്ലങ്കിൽ
ത്തതറ്റായ കണക്കുകശളാ ശരഖകശളാ നല്ുക ക.
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11) നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധയസ്ഥനായിട്ടും റജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

യ്യാതിരിക്കുക.

12) റജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനായുള്ള നിർബന്ധിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ (Mandatory fields)
ത്തതറ്റായ വിവരങ്ങൾ നല്ുക ക.
13) ഏത്തതങ്കിലും ഉശദയാഗസ്ഥത്തന ഉെരവാദിെം നിറശവറ്റുന്നതിന് വിഘ്നം
വരുെുകശയാ തടസ്സമാവുകശയാ ത്ത
14) നിശ്ചിത ശരഖകളില്ലാത്തത

യ്യുക.

രക്കുകൾ കടെുക.

15) നികുതിബാധയതയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനായി ത്തമാെവിറ്റുവരവ്
കുറച്ച് കാണിക്കുക
16) കണക്കുരുസ്്തകങ്ങളും ശരഖകളും നിയമാനുസ്ൃതം സ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ
രരാജ്യത്തപ്പടുകശയാ,

നിയമെിൽ

കണക്കുരുസ്്തകങ്ങളും
രരാജ്യത്തപ്പടുകശയാ ത്ത
17)

ഒരു

രറഞ്ഞ

ശരഖകളും

കാലയളവിത്തല
നിലനിർെുന്നതിൽ

യ്യുക.

ഉശദയാഗസ്ഥന്

നിയമെിൻത്തറ്റയും

ട്ടെിൻത്തറ്റയും

അടിസ്ഥാനെിൽ ആവേയമായ വിവരങ്ങളും ശരഖകളും നൽകുന്നതിൽ
രരാജ്യത്തപ്പടുകശയാ ഏത്തതങ്കിലും നടരടിന്ത്രകമെി ൻത്തറ്റ
വിവരങ്ങളും ശരഖകളും നല്ുക ക.
18)

കണ്ടുത്തകട്ടലിന്

കാരണമാകാവുന്ന

തരെിലുള്ള

സ്ംഭരിക്കുന്നതിശലാ കടെുന്നതിശലാ സ്സൈ ത്ത
19)

മത്തറ്റാരാളുത്തട

ജ്ി.എസ്്.ടി.ഐ.എൻ

ഭാഗമായി ത്തതറ്റായ

രക്കുകൾ

യ്യുന്നതിശലാ ഏർത്തപ്പടുക

ഉരശയാഗിച്ച്

ഇൻശവായ്ശസ്ാ

അല്ലങ്കിൽ മറ്റ് ശരഖകശളാ ഇറക്കുക.
20)
ത്ത
21)

ആവേയമായ

ത്തതളിവുകൾ

ശകടുവരുെുകശയാ

നേിപ്പിക്കുകശയാ

യ്യുക.
നിയമന്ത്രരകാരം

(seized), അറ്റാച്ച് ത്ത

തടഞ്ഞുത്തവക്കത്തപ്പട്ടശതാ(detained),

യ്യത്തപ്പട്ടശതാ ആയ

രിടിത്തച്ചടുെശതാ

രക്കുകൾ ശകടുവരുെുകശയാ നീക്കം

ത്ത

യ്യുകശയാ ത്ത

യ്യുക.

ശ

ാ 2. രിഴ (Penalty) എന്ന രദം ത്തകാണ്ട് എ്ാണ് ഉശേേിക്കുന്നത് ?

ഉ . രിഴ (penalty) എന്ന രദത്തെ മാതൃകാ
നിർവ

ിച്ചിട്ടില്ല.

രക്കുശസ്വനനികുതി നിയമെിൽ

എന്നാൽ

നിയമോസ്്ന്ത്രതതതവങ്ങളുത്തടയും

നയായതീര്പ്പുകളുത്തടയും

അടിസ്ഥാനെിൽ

രിഴയുത്തട

സ്വഭാവം

താത്തഴരറയുംവിധമാണ്.
*

ഒരു

കുറ്റം

ത്ത യ്തതിനുള്ള

താല്ക്കാലിക

നിയമന്ത്രരകാരം അടശക്കണ്ടുന്ന തുകശയാ
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േിക്ഷശയാ,

േിക്ഷയായി

*

എത്ത്ങ്കിലും

എത്ത്ങ്കിലും ത്ത

ത്ത

യ്തതിത്തന,

കടമന്ത്രരകാരം

ത്ത ശയ്യണ്ടിയിരുന്ന

യ്യാതിരുന്നതിശനാ നിയമന്ത്രരകാരശമാ കരാർ ന്ത്രരകാരശമാ

ുമെിയ േിക്ഷ.
ശ

ാ 3. രിഴ

ുമെുശമ്പാൾ രാലിശക്കണ്ട ത്തരാതു

നിയമോസ്്ന്ത്രതെിൻത്തറ്റയും

ിട്ടകൾ എത്ത്ല്ലാം ?
സ്വാഭാവികനീതിയുത്തടയും

അ്ാരാഷ്ന്ത്രടവാണിജ്യത്തെയും,സ്മ്മതരന്ത്രതങ്ങത്തളയും,
തതവങ്ങളുത്തടയും,
വിശധയമായാണ്

അടിസ്ഥാനെിലുളള
രിഴ

ുമെുന്നത്.

നയിക്കുന്ന

േിക്ഷണവയവസ്ഥകള്ക്ക്

ത്തസ്ക്ഷൻ

68

ൽ

ഉൾത്തക്കാള്ളുന്ന

അെരം വയവസ്ഥകൾ ന്ത്രരകാരം :
*

ഒരാൾക്കും,

അയാൾത്തക്കതിത്തര

ആശരാരണങ്ങത്തള

ഖണ്െിക്കാനും

രറഞ്ഞുശകൾക്കാനുമുള്ള അവസ്രം നൽകാത്തതശയാ കാരണം കാണിക്കൽ
ശനാട്ടീസ്് ത്തകാടുക്കാത്തതശയാ, രിഴ

ുമൊൻ രാടുള്ളതല്ല.

* രിഴ, ശകസ്ിൻത്തറ്റ മുഴുവൻ വസ്്തുതകളുത്തടയും സ്ാഹ രയെിൻത്തറ്റയും
അടിസ്ഥാനെിലായിരിക്കണം.
* നിയമെിൻത്തറ്റയും

ട്ടെിൻത്തറ്റയും ആശരാരിക്കത്തപ്പട്ട ലംഘനെിൻത്തറ്റ

നിരക്കിനും തീന്ത്രവതയ്ക്കും ആനുരാതികമായിരിക്കണം,
* രിഴ

ുമെിയ രിഴ.

ുമെിയ ഉെരവിൻത്തറ്റ സ്വഭാവം ത്തതളിശവാത്തട വയക്തമാക്കണം.

* നിയമെിൻത്തറ്റ ഏത് വകുപ്പുകൾ ന്ത്രരകാരമാണ് രിഴ

ുമെിയത്തതന്ന്

വയക്തമാക്കണം.
ത്തസ്ക്ഷൻ68 ന്ത്രരകാരം ഗണയമായ രിഴ താത്തഴ രറയുന്ന സ്ാഹ

രയങ്ങളിൽ

ുമൊൻ രാടുള്ളതല്ല.
* ലഘുനിയമലംഘനങ്ങളിൽ (5000 രൂരയിൽ താത്തഴ നികുതി ഉൾത്തപ്പട്ട ഒരു
ശകസ്ിൽ

വകുപ്പുകളുത്തട

ലംഘനമുത്തണ്ടങ്കിൽ

അതിത്തന

ലഘുനിയമലംഘനം എന്നു രറയുന്നു)
* നടരടിന്ത്രകമ (Procedural requirements) വുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട ശകസ്ിൽ.
* വഞ്ചനാരരമായ ഉശേേശൊടു കൂടിശയാ രൂർണമായ നിരുെരവാദിെം
മൂലശമാ അല്ലാത്തത
ത്തതറ്റുകളും

വന്നുശ

ര്ന്ന,

വീഴ്ച്ചകളുമായി

ശരഖകളിൽ

എളുപ്പം തിരുൊവുന്ന

(ശരഖകളിൽ വയക്തമായ ത്തതറ്റുകൾ എന്ന്

നിയമെിൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന) ബന്ധത്തപ്പട്ട ശകസ്ുകളിൽ.
കൂടാത്തത, മാതൃകാ
രിഴ

രക്കുശസ്വന നികുതിനിയമന്ത്രരകാരം എവിത്തടത്തയല്ലാം

നിശ്ചിത

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുശവാ

തുകയാശയാ
അെരം

ബാധകമാവും.
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നിശ്ചിത

േതമാനമാശയാ
പ ഞ്ഞത്
ശകസ്ുകളിലും
ശമല്റ

ശ

ാ 4. മാതൃകാ

രക്ക് ശസ്വന നികുതിനിയമന്ത്രരകാരം രിഴയുത്തട തുക

എങ്ങത്തന നിജ്ത്തപ്പടുെിയിരിക്കുന്നു ?
ഉ.:

ത്തസ്ക്ഷൻ66(1)

ഏത്തതാരാളും

ന്ത്രരകാരം

ത്തസ്ക്ഷൻ-66

താത്തഴരറയുന്നതിൽ

നികുതി

ൽ

രറഞ്ഞ

കൂടിയ

അടയ്ക്കാൻ
കുറ്റങ്ങൾ

തുക

ത്ത

ബാധയസ്ഥനായ
യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ

രിഴയായി

ുമെി

േിക്ഷിക്കത്തപ്പടുന്നതാണ്.
* ത്തവട്ടിക്കാൻ ന്ത്രേമിച്ച നികുതിയുത്തട ബാധയത, വയാജ്മായി ശനടാൻ ന്ത്രേമിച്ച
മടക്കിനൽകുന്ന

നികുതിതുക,

തട്ടികിഴിക്കാതിരിക്കുകശയാ,

വരവിനെിൽ

ശ

വസ്ൂലാക്കാതിരിക്കുകശയാ

കുറച്ച്മാന്ത്രതം തട്ടികിഴിക്കുകശയാ വസ്ൂലാക്കുകശയാ ത്ത

ർെ്

തുക,

അത്തല്ലങ്കിൽ

യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ

ആ തുക.
* 10,000 /- രൂര
കൂടാത്തത ത്തസ്ക്ഷൻ66 (2) ന്ത്രരകാരം ഏത്തതങ്കിലും രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത
അടയ്ക്കാൻ

ബാധയസ്ഥനായ

ആൾ

ആവർെിച്ച്

യ്ത, നികുതി

അടയ്ശക്കണ്ടുന്ന

തുകയിൽ കുറവ് വരുെുകയാത്തണങ്കിൽ അയാൾ താത്തഴ രറയുന്നതിൽ
കൂടിയ തുകയുത്തട രിഴക്ക് ബാധയസ്ഥനായിരിക്കും.
* അടയ്ക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുെിയ നികുതിയുത്തട 10 %
* 10,000/-രൂര
ശ

ാ 5. രിഴ അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് `ആവർെിച്ചുള്ള കമ്മിയായ

രണമടക്കൽ' (Repeated short payment) ത്തകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്തത്് ?
ഉ.

ത്തസ്ക്ഷൻ66(2)-ത്തല

വിേദീകരണന്ത്രരകാരം

തുടര്ച്ചയായ

6

നികുതിശവളകളിത്തല 3 കണക്് രട്ടിക (റിശട്ടൺ) യുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട്
നികുതി അടച്ചതിൽ 3 ന്ത്രരാവേയം കമ്മിയായ അടവ് ഉണ്ടായിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ, രിഴ
ുമെുന്നതിശലക്കായി

അതിത്തന

ആവർെിച്ചുള്ള

കമ്മിയായ

രണമടക്കലായി കാണാം.
ശ

ാ6:-

നികുതി

വിശധയ

വയക്തി

ആല്ലാത്തത

മറ്റാർത്തക്കങ്കിലും

രിഴ

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുശണ്ടാ ?
ഉ.:

ഉണ്ട്;

രറയുന്ന

ത്തസ്ക്ഷൻ

66(3) ന്ത്രരകാരം 25,000/-രൂര വത്തരയുള്ള രിഴ താത്തഴ

കുറ്റങ്ങൾ

ത്ത

യ്യുന്ന

ഏത്തതാരു

വയക്തിത്തക്കതിത്തരയും

ുമൊവുന്നതാണ്.
*

21

കുറ്റങ്ങളിൽ

സ്ഹായിക്കുകശയാ ത്ത

ഏത്തതങ്കിലും

യ്യുന്നവർ
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ത്ത

യ്യാൻ

ശന്ത്രരരിപ്പിക്കുകശയാ

*

കണ്ടുത്തകട്ടലിന്

അധീനമായ

(സ്വീകരിക്കുകശയാ
ത്ത

യ്യുന്നത്)

*

നിയമെിന്

രക്കുകളുമായി

നൽകുകശയാ

വിരുദ്ധമായി

സ്വീകരിക്കുകശയാ ത്ത

ഇടത്തരടുന്നയാൾ

സ്ംഭരിക്കുകശയാ,

ശസ്വനങ്ങൾ

കടെുകശയാ

‘സ്സൈ’

ത്ത

യ്യുകശയാ

യ്യുന്ന ആൾ.

* സ്മൻസ്് നല്ിക യ അധികാരിയുത്തട മുന്നിൽ ഹാജ്രാകാതിരിക്കുന്ന ആൾ.
*

നിയമന്ത്രരകാരം

സ്സൈയുമായി

ഇറക്കാതിരിക്കുകശയാ,

അത്തല്ലങ്കിൽ

ശരഖത്തപ്പടുൊതിരിക്കുകശയാ ത്ത
ശ

ാ 7. മാതൃകാ

ബന്ധത്തപ്പട്ട്

ഇൻശവായ്സ്്

ഇൻശവായ്സ്ിൻത്തറ്റ

കണക്കുകൾ

യ്യുന്ന ആൾ

രക്കുശസ്വന നികുതിനിയമെിൽ ന്ത്രരശതയക രിഴകൾ

നിശ്ചയിക്കാെ നിയമലംഘനെിന്, എ്് രിഴയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ?
ഉ. : മാതൃകാ

രക്കുശസ്വന നികുതിനിയമെിൻത്തറ്റ ത്തസ്ക്ഷൻ 67 ന്ത്രരകാരം

ഏത്തതങ്കിലും ആൾ നിയമെിശലശയാ അതിനു കീഴിലുള്ള
അല്ലങ്കിൽ വകുപ്പുകളുത്തടശയാ
ന്ത്രരശതയക

രിഴ

ട്ടങ്ങളുത്തടശയാ

ലംഘനം നടെിയിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ അതിന്

നിശ്ചയിച്ചിട്ടിത്തല്ലങ്കിലും,

25,000/-

രൂര

വത്തരയുള്ള

രിഴ

േിക്ഷയായി നൽകാവുന്നതാണ് .
ശ

ാ.

8.

സ്ാധുതയുളള

ശരഖകളില്ലാത്തത

രക്കുകൾ

അത്തല്ലങ്കിൽ യുക്തമായ ശരഖാരുസ്്തകങ്ങളില്ലാത്തത

കടെുകശയാ

രക്കുകൾ നീക്കാൻ

ന്ത്രേമിക്കുകശയാ ത്ത യ്താൽ എ്് നടരടി എടുക്കാനാകും?
ഉ.:

നിയമെിൽ

നിശ്ചയിക്കത്തപ്പട്ട

ശരഖകൾ

ഇൻശവായ്സ്് ം െിക്ലശറഷൻ) ആത്തരങ്കിലും,
കടെുകശയാ

സ്ംഭരിക്കുകശയാ;

ശരഖത്തപ്പടുൊെ
ത്ത

യ്യുകശയാ

ത്ത

ഇല്ലാത്തത,

(അതായത്

രക്കുകൾ സ്ഞ്ചാരമാർഗെിൽ

അത്തല്ലങ്കിൽ

കണക്കുരുസ്്തകെിൽ

രക്കുകൾ ആത്തരങ്കിലും സ്ംഭരിക്കുകശയാ 'സ്സൈ'
യ്താൽ

ആ

രക്കുകൾ

കടൊൻ

വാഹനശൊത്തട തടഞ്ഞുത്തവക്കലിന് അധീനമാവും. അെരം

ഉരശയാഗിച്ച
രക്കുകൾ,

ബാധകമായ നികുതിയും രലിേയും രിഴയും അടച്ച്, അശത സ്ംഖയയ്ക്ക്
തുലയമായ ഈടിശേൽ വിട്ടുത്തകാടുക്കാവുന്നതാണ്.
ശ

ാ. 9. ശകാശമ്പാസ്ിഷൻ സ്ീക മിന്

അർഹതയില്ലാെ ഒരാൾ അത്

രിൻരറ്റിയാൽ എ്് രിഴയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ?
ഉ. : ശകാശമ്പാസ്ിഷൻ സ്്കീം
യിത്തല്ലന്ന് കണ്ടാൽ

രിന്രറ്റിയ ഒരാൾക്ക്

അതിന് അർഹത

ത്തസ്ക്ഷൻ 8(3) ന്ത്രരകാരം േരിക്കും നികുതി അടക്കാൻ

ബാധയസ്ഥനായ ഒരാൾ എന്ത്രത നികുതി അടശക്കണശമാ അതിന് തുലയമായ രിഴ
ഒടുക്കാൻ ബാധയസ്ഥനാണ്. ഈ രിഴ അയാൾ അടയ്ശക്കണ്ട നികുതിക്ക്
രുറശമയാണ്.
10. `കണ്ടുത്തകട്ടൽ' എന്നത് ത്തകാണ്ട് എ്ാണ് ഉശേേിക്കുന്നത് ?
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ഉ. : കണ്ടുത്തകട്ടലിത്തന നിയമെിൽ ഒരിടെും നിർവ
ഉരുെിരിഞ്ഞ്

വന്ന

ന്ത്രകവർെിയുത്തട

ശറാമൻ

ിച്ചിട്ടില്ല . ഈ ആേയം

നിയമെിൽ

സകകളിശലക്ക്

രിടിത്തച്ചടുക്കുക,

എടുക്കുക,

ന്ത്രകവർെിയുശടതായി

മാറ്റുക എന്നീ അര്ത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അയ്യരുത്തട നിയമനിഘണ്ടുന്ത്രരകാരം
കണ്ടുത്തകട്ടൽ

എന്ന

രദെിന്

സ്വകാരയവസ്്തുവഹകൾ

രാഷ്ന്ത്രടെിന്

രിഴയായി ത്തകാടുെ് വിനിശയാഗിക്കുക എന്ന അര്ത്ഥമാണുള്ളത്.
ശ

ാ.11. മാതൃകാ

രക്കുശസ്വന നികുതിനിയമന്ത്രരകാരം ഏത്

ുറ്റുരാടിലാണ്

രക്കുകൾ കണ്ടുത്തകട്ടാൻ ആവുന്നത് ?
ഉ. : മാതൃകാ
താത്തഴ

രക്കുശസ്വന നികുതിനിയമെിൻത്തറ്റ ത്തസ്ക്ഷൻ 70 ന്ത്രരകാരം

രറയുന്ന

ഏത്തതങ്കിലും

കാരയങ്ങൾ

ത്ത

യ്യുശമ്പാഴാണ്

രക്കുകൾ

കണ്ടുത്തകട്ടലിന് അധീനമാവുന്നത്.
* നിയമെിത്തല ഏത്തതങ്കിലും വകുപ്പുകൾ ലംഘിച്ച്
ത്ത

രക്കുകൾ 'സ്സൈ’

യ്യുകയും അെരം നിയമലംഘനങ്ങൾ നികുതിയുത്തട ത്തവട്ടിപ്പിശലക്ക് (Tax

evasion) നയിക്കുകയും ത്ത
*നിയമെിന്

യ്യുശമ്പാൾ

ആവേയമായ

രീതിയിൽ

രക്കുകൾ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷന്

അശരക്ഷിക്കാത്തത

കണക്കിൽത്തരടുൊതിരിക്കുക
*നികുതിബാധയതയുള്ള
'സ്സൈ' ത്ത

രക്കുകൾ

യ്യുക

*നികുതി ത്തവട്ടിക്കാനായി നിയമെിൻത്തറ്റശയാ

ട്ടെിൻത്തറ്റശയാ വകുപ്പുകൾ

ലംഘിക്കുക.
ശ

ാ. 13. കണ്ടുത്തകട്ടലിന് ശേഷം കണ്ടുത്തകട്ടിയ

രക്കുകൾ വീത്തണ്ടടുക്കാൻ

വയക്തിക്ക് അവസ്രം നൽശകണ്ടതുശണ്ടാ ?
ഉ.

:

ഉണ്ട്.

ത്തസ്ക്ഷൻ

രക്കുകളുത്തട

70(6)

ന്ത്രരകാരം

ഉെരവാദിെം

കണ്ടുത്തകട്ടുന്നതിന്

രകരം

ത്തകാടുശക്കണ്ടതാണ്.

(ഈ

രിഴ

ഉള്ള
രിഴ

കണ്ടുത്തകട്ടലിന്

വിശധയമാകുന്ന

വയക്തിശക്കാ

ഉടമശക്കാ

ത്തകാടുക്കാനുള്ള

അവസ്രം

കണ്ടുത്തകട്ടുന്ന

രക്കുകളുത്തട

മാർക്കറ്റ്

വിലശയക്കാൾ കൂടുതലാകരുത്) ഈ രിഴ അടശക്കണ്ട നികുതിയ്ക്കും മറ്റ്
ാര്ജ്ജുകൾക്കും രുറശമയാണ്.
ശ

ാ. 14. നിശ്ചയിക്കത്തപ്പട്ട ശരഖകൾ ഇല്ലാത്തത

രക്കുകൾ ത്തകാണ്ടുശരാകുന്ന

വാഹനം കണ്ടുത്തകട്ടാശമാ?
ഉ. : അത്തത ; ത്തസ്ക്ഷൻ 71 ന്ത്രരകാരം, നിയമെിൽ നിശ്ചയിച്ച െിക്ലശറഷശനാ
മറ്റ് ശരഖകശളാഇല്ലാത്തത

രക്കുകൾ ത്തകാണ്ടുശരാകുന്ന ഏത് വാഹനവും

കണ്ടുത്തകട്ടലിന് വിശധയമാണ്. എന്നാൽ വാഹനെിൻത്തറ്റ ഉടമ, അയാളുത്തട
അറിവില്ലാത്തതശയാ അയാൾ കൂട്ട്നില്ക്കാത്തതശയാ അയാളുത്തട ന്ത്രരതിനിധി
അറിയാത്തതശയാ

കൂട്ടുനില്ക്കാത്തതശയാ
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ആണ്

രക്കുകൾ

ആവേയമായ

ശരഖകശളാ

െിക്ലശറഷശനാ

ത്തതളിയിച്ചാൽ,

വാഹനം

രക്കുകളുത്തടശയാ

ഇല്ലാത്തത വാഹനെിൽ കടെിയത്തതന്ന്
കണ്ടുത്തകട്ടലിന്

യാന്ത്രതക്കാരുത്തടശയാ

വിശധയമാവില്ല.
ഗതാഗതെിന്

വാഹനം
വാടകയ്ക്ക്

ഉരശയാഗിക്കുന്നതാത്തണങ്കിൽ, അെരം വാഹനങ്ങളുത്തട ഉടമയ്ക്ക് വാഹനം
കണ്ടുത്തകട്ടുന്നതിന് രകരം നികുതിയ്ക്ക് തെുലയമായ രിഴ അടയ്ക്കാൻ
അവസ്രം നല്ശക്ണ്ടതാണ്. ത്തസ്ക്ഷൻ 72

ന്ത്രരകാരം, ത്തസ്ക്ഷൻ

70, 71 ഉം

ന്ത്രരകാരമുള്ള കണ്ടുത്തകട്ടലും രിഴയും, ആവേയമായ ശരഖയും െിക്ലശറഷനും
ഇല്ലാത്തത

രക്കുകൾ

ത്തകാണ്ടുശരാകുന്ന

കുറ്റെിനുള്ള

മശറ്റത്തതാരു

േിക്ഷശക്കാ നടരടികൾശക്കാ തടസ്സമാവുന്നില്ല.
ശ

ാ. 15. എ്ാണ് ശന്ത്രരാസ്ികയൂഷൻ ?

ഉ. കുറ്റം ത്ത

യ്ത ആൾത്തക്കതിത്തര

നിയമനടരടിന്ത്രകമെിൻത്തറ്റ

കുറ്റം ത്ത

തുടക്കവും

യ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്ന

തുടർന്നുള്ള

നടരടികളുമാണ്

ശന്ത്രരാസ്ികയൂഷൻ. ന്ത്രകിമിനൽ നടരടിന്ത്രകമെിൻത്തറ്റ (ന്ത്രകിമിനൽ ശന്ത്രരാസ്ിെിയർ
ശകാെ്) ത്തസ്ക്ഷൻ 198 ന്ത്രരകാരം ഒരാൾത്തക്കതിത്തരയുള്ള നിയമനടരടിന്ത്രകമം
തുടങ്ങുന്നതും തുടർന്നു ത്തകാണ്ടുശരാകുന്നതുമാണ് ശന്ത്രരാസ്ികയൂഷൻ.
ശ

ാ. 16. മാതൃകാ രക്കുശസ്വന നികുതിനിയമന്ത്രരകാരം ശന്ത്രരാസ്ികയൂഷൻ

നടരടികൾ ആവേയമാകുന്നത് എത്തതല്ലാം കുറ്റങ്ങളിലാണ് ?
ഉ. : മാതൃകാ
ന്ത്രകിമിനൽ

രക്കുശസ്വന നികുതി നിയമെിൻത്തറ്റ ത്തസ്ക്ഷൻ 73 ലാണ്

ശന്ത്രരാസ്ിെിങ്സ്ും

ശന്ത്രരാസ്ികയൂഷനും

ആവേയമാകുന്ന

ഗുരുതരകുറ്റങ്ങൾ ശന്ത്രകാെീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അെരം 12 കുറ്റങ്ങൾ താത്തഴ
ത്തകാടുക്കുന്നു.
1) ഇൻശവായ്സ്് (Invoice) ഇല്ലാത്തതശയാ, ത്തതറ്റായശതാ േരിയല്ലാെശതാ ആയ
ഇൻശവായ്സ്് ഉരശയാഗിശച്ചാ സ്സൈയിൽ

( Supply) ഏർത്തപ്പടുക.

2) സ്സൈ നടൊത്തത ഇൻശവായ്സ്് ഇറക്കുക
3) വസ്ൂലാക്കിയ നികുതി 3 മാസ്ം കഴിഞ്ഞിട്ടും അടയ്ക്കാതിരിക്കുക.
4)

3മാസ്െിൽ

കവിഞ്ഞ

ശസ്വനനികുതിനിയമം

കാലയളവിൽ

ലംഘിച്ചുത്തകാണ്ട്

മാതൃകാ

വസ്ൂലാക്കിയ

രക്ക്
നികുതി

അടയ്ക്കാതിരിക്കുക.
5)

രക്കുകശളാ ശസ്വനങ്ങശളാ ലഭിക്കാത്തത ഇൻരുട്ട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ( Input tax

credit) ന്ത്രരശയാജ്നത്തപ്പടുെുകശയാ ഉരശയാഗിക്കുകശയാ ത്ത യ്യുക.
6) വയാജ്മായി റീഫണ്ട് ശനടുക
7)

നികുതി

അടക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശവണ്ടി ത്തതറ്റായ
വിവരങ്ങൾ നല്ുക കശയാ അത്തല്ലങ്കിൽ സ്ാമ്പെിക കണക്കു രുസ്്തകെിൽ
ത്തതറ്റായി

ശരഖത്തപ്പടുെുകശയാ

ശരഖകശളാ നൽകുകശയാ ത്ത

അത്തല്ലങ്കിൽ

യ്യുക .
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ത്തതറ്റായ

കണക്കുകശളാ

8) ഏത്തതങ്കിലും ഉശദയാഗസ്ഥത്തന ഉെരവാദിെം നിറശവറ്റുന്നതിന് വിഘ്നം
വരുെുകശയാ തടസ്സ ത്തപ്പടുെുകശയാ ത്ത
9)

കണ്ടുത്തകട്ടലിന്

വിശധയമാശകണ്ട

സ്വീകരിക്കുന്നതിശലാ,
ത്ത

യ്യുക.
ഏത്തതങ്കിലും

സ്ംഭരിക്കുന്നതിശലാ,

രക്കുകൾ

കടെുന്നതിശലാ,സ്സൈ

യ്യുന്നതിശലാ ഏർത്തപ്പടുക.

10)

നിയമെിന്

വിരുദ്ധമായി,

ശസ്വനങ്ങൾ

സ്സൈ

ത്ത

യ്യുകശയാ

സ്വീകരിക്കുകശയാ, ഏർത്തരടുകശയാ ത്ത യ്യുക.
11) നിയമെിന്ത്തറയും
ട്ടെി ൻത്തറ്റയും അടിസ്ഥാനെിൽ ആവേയമായ
വിവരങ്ങൾ നല്ാക തിരിക്കുക, അത്തല്ലങ്കിൽ ത്തതറ്റായ വിവരങ്ങൾ നല്ുക ക.
12) മുകളിൽ രറഞ്ഞ രതിത്തനാന്ന് കുറ്റങ്ങൾ ത്ത
സ്ഹായം നല്ുക കശയാ ത്ത യ്യുക.

യ്യുകശയാ ത്ത

യ്യുന്നതിന്

ബന്ധത്തപ്പട്ട കുറ്റങ്ങൾ

േിക്ഷ (രരമാവധി തടവി ൻത്തറ്റ
കാലാവധി)
250 ലക്ഷെിന് മുകളിൽ ഉള്ള 5 വർഷം തടവും, രിഴയും
നികുതി ത്തവട്ടിപ്പ്
50 ലക്ഷെിന് മുകളിലും 250 3വർഷം തടവും, രിഴയും
ലക്ഷെിന്ഇടയിലും
ഉള്ള
നികുതി ത്തവട്ടിപ്പ്
25 ലക്ഷെിന് മുകളിലും 50 1വർഷം തടവും, രിഴയും
ലക്ഷെിന്ഇടയിലും
ഉള്ള
നികുതി ത്തവട്ടിപ്പ്

ത്തസ്ക്ഷൻ 73(2) ന്ത്രരകാരം, രശണ്ടാ അതിൽക്കൂടുതശലാ ന്ത്രരാവേയം കുറ്റം നടന്നു
എന്ന് ശബാധയം വന്നാൽ തടവുകാലം 5 വർഷം വത്തര ആകാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം
രിഴ അടയ്ക്കാനും ബാധയസ്ഥനാണ്. എന്നാൽ ഒരു കുറ്റെിനും 6 മാസ്െിൽ
കുറഞ്ഞ തടവുകാലം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.
ശ

ാ.

18. മാതൃകാ

രക്കുശസ്വന നികുതിനിയമന്ത്രരകാരം Cognizable, Non-

Cognizable കുറ്റങ്ങൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ് ?
ഉ. : മാതൃകാ

രക്കുശസ്വന നികുതിനിയമെിൻത്തറ്റ ത്തസ്ക്ഷൻ 73(3)

&

73(4)ന്ത്രരകാരം :
ത്തവട്ടിച്ച

നികുതിബാധയത

250

ലക്ഷെിൽ

കുറവാത്തണങ്കിൽ

അെരം

ശകസ്ുകൾ Non-Cognizable ശകസ്ുകൾ ആവുന്നു. അെരം ശകസ്ുകളിൽ
ജ്ാമയം അനുവദനീയമാണ്.
ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ നികുതിബാധയത 250 ലക്ഷെിൽ കൂടുതലായാൽ അെരം
ശകസ്ുകൾ Non-Cognizable ശകസ്ുകളാണ്. അെരം ശകസ്ുകളിൽ ജ്ാമയം
അനുവദനീയമല്ല.
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ശ

ാ. 19. ശന്ത്രരാസ്ികയൂഷൻ തുടങ്ങാൻ, നിശയാഗിക്കത്തപ്പട്ട

അധികാരിയുത്തട

മുൻ അനുവാദം ആവേയമാശണാ ?
ഉ.. : അത്തത; ഉെരവാദത്തപ്പട്ട അധികാരിയുത്തട, മുന്നനുവാദമില്ലാത്തത ഒരു
കുറ്റെിനും ആത്തരയും ശന്ത്രരാസ്ികയൂട്ട് ത്ത
ശ

ാ.20.

ത്ത

യ്യാൻ

മാതൃകാ
കുറ്റം

രക്കുശസ്വന
ത്ത

യ്യാൻ രാടില്ല.

നികുതിനിയമന്ത്രരകാരം

യ്യാനുള്ള

ഉശേേയം

(mens-rea)

ശന്ത്രരാസ്ികയൂട്ട്

കുറ്റകാരണമായ

മാനസ്ികനില (culpable mental state) എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ആവേയമാശണാ ?
ഉ.: കുറ്റകാരണമായ മാനസ്ികനിലയും(culpable mental state), കുറ്റം ത്ത
ഉശേേവും (mens-rea)) കുറ്റം ത്ത

യ്യാനുള്ള

യ്യാൻ ആവേയമാത്തണന്നും അെരം കുറ്റങ്ങൾ

അെരം മാനസ്ികനില ഇല്ലാത്തത ത്ത

യ്യാൻ രറ്റിത്തല്ലന്നും അനു

്ശേദം 75 ൽ

സ്ങ്കല്രിതമാണ്.
ശ

ാ. 21. എ്ാണ് കുറ്റകാരണമായ മാനസ്ികനില ? (Culbale mental state)

ഉ. : ഒരു ന്ത്രരവൃെി ത്ത

യ്യുശമ്പാൾ കുറ്റകാരണമായ മാനസ്ികനിലയിലാത്തണന്ന്

രറഞ്ഞാൽ അെരം മനസ്സ് ന്ത്രരകാരം
- ത്ത

യ്യുന്ന ന്ത്രരവൃെി മനഃരൂർവമായിരിക്കുക

-ന്ത്രരവൃെിശയയും,

അതിൻത്തറ്റ

രരിണതികത്തളയും

രറ്റി

ശബാധവാനായിരിക്കുക
-

ന്ത്രരവൃെി

ത്ത യ്യുന്ന

ആൾ

മറികടന്നും ന്ത്രരവൃെി ത്ത
-

ന്ത്രരവൃെി

ഭീഷണിക്ക്

വഴങ്ങാത്തതയും

യ്യുക .

ത്ത യ്യുന്ന

ആൾ

ത്ത

യുന്നത്

നിയമവിശധയമത്തല്ലന്ന്

വിേവസ്ിക്കുകശയാ, വിേവസ്ിക്കാൻ കാരണമുണ്ടാകുകശയാ ത്ത
ശ

ാ.22.

മാതൃകാ

തടസ്സങ്ങൾ

രക്കുശസ്വന

യ്യുക.

നികുതിനിയമന്ത്രരകാരം

ഒരു

കമ്പനിത്തക്കതിത്തര ശന്ത്രരാസ്ികയൂഷശനാ മറ്റ് നടരടികശളാ നടൊശമാ ?
ഉ. : നടൊം, മാതൃകാ
കാരം,ഒരു

രക്കുശസ്വന നികുതിനിയമെിൻത്തറ്റ ത്തസ്ക്ഷൻ 77

കമ്പനിയുത്തട

ഉെരവാദിെവുമുള്ള

നടെിപ്പിൽ

ഏത്തതാരാൾക്കും

നിയന്ത്ര്ണാധികാരവും

എതിത്തര,

അയാളുത്തട ഉെരവാദിെെിലുള്ള കാലഘട്ടെിൽ ത്ത
നടരടികൾ എടുക്കുകയും േിക്ഷിക്കുകയും ത്ത
ത്ത

കമ്പനിത്തക്കാപ്പം,
യ്ത കുറ്റെിന് ,

യ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു കമ്പനി

യ്ത ഏത്തതങ്കിലും കുറ്റം ഏത്തതങ്കിലും ഉശദയാഗസ്ഥൻത്തറ്റ:

- സ്മ്മതശൊത്തടയും കൂട്ടുനിന്നതിൻത്തറ്റയും ഫലമായും നടന്നതാത്തണങ്കിൽ
- വീഴ്ച്ചകാരണം സ്ംഭവിച്ചതാത്തണങ്കിൽ
ആ

ഉശദയാഗസ്ഥൻ

കുറ്റം

ത്ത

യ്തതായി

േിക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
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കണക്കാക്കി

ആ

കുറ്റെിന്

23. കുറ്റം ഒെുതീർപ്പാക്കൽ എന്നതുത്തകാണ്ട് ഉശേേിക്കുന്നത്തത്് ?
ഉ. : ന്ത്രകിമിനൽ നടരടിന്ത്രകമെിൻത്തറ്റ ത്തസ്ക്ഷൻ 320 ന്ത്രരകാരം ശന്ത്രരാസ്ികയൂട്ട്
ത്ത

യ്യുന്നത്,

രരിഗണനയുത്തട

ബലെിൽ

നിർെലാക്കുക

എന്നതാണ്

ഒെുതീർപ്പാക്കല്ത്തകാണ്ട് ഉശേേിക്കുന്നത്.
ഉ.

24. എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും മാതൃകാ

രക്ക് ശസ്വന നികുതി നിയമന്ത്രരകാരം

ഒെുതീർപ്പാക്കാശമാ?
ശ

ാ.:

മാതൃകാ

ന്ത്രരകാരം,

രക്കുശസ്വന

താത്തഴ

ഒെുതീർപ്പ്

നികുതിനിയമെിൻത്തറ്റ

രറയുന്നത്തതാഴിത്തകയുള്ള

ഏത്

ത്തസ്ക്ഷൻ

കുറ്റവും

78

നിശ്ചയിച്ച

തുക അടയ്ക്കുകയാത്തണങ്കിൽ അത് രരിഗണിച്ച് ഒെുതീര്പ്പാ

കുന്നതാണ്. അെരം ഒെുതീർപ്പാക്കൽ ശന്ത്രരാസ്ികയൂഷന് മുശമ്പാ രിശമ്പാ
അനുവദനീയമാണ്.
* 16-)o ശ

ാദയെിൽ ന്ത്രകമത്തപ്പടുെിയ 12 ഗുരുതര കുറ്റങ്ങളിൽ 1 മുതൽ 7

വത്തരയുള്ളതിൽ കുറ്റം ത്ത

യ്ത ആൾ ശമൽപ്പറഞ്ഞ

കുറ്റങ്ങൾക്ക്

ഇതിനുമുമ്പ് ഒെുതീർപ്പാക്കിയിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ
*

12

ഗുരുതരകുറ്റങ്ങളിൽ

1

മുതൽ

7

വത്തരയുള്ള

കുറ്റങ്ങൾ

ത്ത

യ്യാൻ

സ്ഹായിക്കുകശയാ
ശന്ത്രരരിപ്പിക്കുകശയാ
ത്ത യ്ത
ആൾ
ഇതിനുമുമ്പ്
പ ഞ്ഞ മശറ്റത്തതങ്കിലും കുറ്റം ഒെു ഒെുതീർപ്പാക്കിയിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ.
ശമല്റ
* മുകളിൽ രറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിത്തക എസ്്.ജ്ി.എസ്്.ടിം സ്ി.ജ്ി,എസ്്,ടി
നിയമെിന്

കീഴിലുള്ളതും

ഒരു

ശകാടിയിലധികം

വിലയുള്ള

സ്സൈയുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട മശറ്റത് കുറ്റവും കുറ്റം ത്ത യ്ത ആൾ ഇതിനു മുമ്പ്
ശമല്ുപ റഞ്ഞ മശറ്റത്തതങ്കിലും കുറ്റം െുതീർപ്പാക്കിയിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ
*

എസ്്.ജ്ി.എസ്്.ടിം

സ്ി.ജ്ി.എസ്്.ടി

നിയമന്ത്രരകാരം

മാന്ത്രതമല്ലാത്തത

എൻ.െി.രി.എസ്്.എ ംഎഫ് ഇ എം എ നിയമെിൻ ന്ത്രരകാരം കൂടി ഉള്ള
ശകസ്ുകൾ
* ഇത് ന്ത്രരകാരം നിശ്ചയിക്കാവുന്ന മറ്റു കുറ്റങ്ങൾ
ഒെുതീർപ്പാക്കൽ
അടച്ചതിന്

ശേഷം

തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ

അനുവദിക്കുന്നത്
മാന്ത്രതമാണ്.
ഒരു

നികുതിയും

മശറ്റത്തതങ്കിലും

നടരടിന്ത്രകമത്തെയും

രലിേയും

രിഴയും

നിയമെിന്

കീഴിൽ

ഒെുതീർപ്പാക്കൽ

ബാധിക്കുന്നില്ല.
ശ

ാ.25.

ഒെുതീർപ്പാക്കലിന്

ധനരരമായ

രരിധികശളത്തതങ്കിലും

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുശണ്ടാ ?
ഉ. : ഒെുതീർപ്പാക്കലിൻത്തറ്റ താഴ്ന്ന രരിധി താത്തഴ രറയുന്ന തുകകളിൽ
ഏതാശണാ വലുത് അതായിരിക്കും.
* ബന്ധത്തപ്പട്ട നികുതിയുത്തട 50% അല്ലങ്കിൽ .
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* 10,000 /- രൂര
ഒെുതീർപ്പാക്കലിൻത്തറ്റ

ഉയർന്ന

രരിധി

താത്തഴ

രറയുന്ന

തുകകളിൽ

ഏതാശണാ വലുത് അതായിരിക്കും.
* ബന്ധത്തപ്പട്ട നികുതിയുത്തട 150% അല്ലങ്കിൽ
* 30,000 /- രൂര
ശ

ാ.

26.

മാതൃകാ

രക്ക്ശസ്വനനികുതി

നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള

കുറ്റങ്ങൾ

ഒെുതീർപ്പ ക്കിയാൽ രരിണതഫലങ്ങൾ എത്ത്ാക്കയാണ്?
ഉ. : ത്തസ്ക്ഷൻ 77 (3) ന്ത്രരകാരം ഒെുതീർപ്പു തുക അടയ്ക്കുകയാത്തണങ്കിൽ
തുടർനടരടികൾ

ഈ നിയന്ത്രരകാരം തുടങ്ങാവുന്നതല്ല. കൂടാത്തത മുശമ്പ

തുടക്കം കുറിച്ച ന്ത്രകിമിനൽ നടരടികൾ അസ്ാധുവാകുകയും ത്ത
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21 .IGST ആക്ിട ന്്സറ്റ സപോതുവോെ അവബലോകന്ം

ശ

ാ 1 . എ്ാണ് IGST ?

ഉ:- "ഇൻറ്റശന്ത്രഗറ്റെ് ഗുഡ്് സ ആൻെ് സ്ർവീസ്് ടാക്് സ " (IGST ) എന്നാൽ IGST ആക്ിട ന്ത്തറ്റ
കീഴിൽ അ്ർ സ്ംസ്ഥാന വയാരാര വാണിജ്യങ്ങളിൽ

രക്കുകളുത്തടശയാ
ുമെത്തപ്പടുന്ന ടാക്് സ ആണ്.

ശസ്വനങ്ങളുത്തടശയാ 'സ്സൈ'യുത്തട ശമൽ
ശ

ാ 2 :- എ്ാണ് അ്ർ സ്ംസ്ഥാന സ്സൈ-കൾ ?

ഉ:-

അ്ർ സ്ംസ്ഥാന വയാരാര വാണിജ്യങ്ങളിൽ,

ശസ്വനങ്ങളുത്തടശയാ

'സ്സൈ'

എന്നാൽ,

രക്കുകളുത്തടശയാ
നല്ുക ന്നയാളിൻത്തറ്റ

സ്സൈ

സ്ഥലവും സ്സൈ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലവും രണ്ടു വയതയസ് ത സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ആകുശമ്പാളാണ് . (IGST ആക്് ട ത്തസ്ക്ഷൻ 3 (1 ) -ഉം 3 (2 )-ഉം )
ശ

ാ3:-

യുത്തട

GST

കീഴിൽ

ശസ്വനങ്ങളുത്തടശയാ

എങ്ങത്തനയാണ്

അ്ർ

സ്ംസ്ഥാന

സ്ാധനങ്ങളുത്തടശയാ
സ്സൈകൾ

നികുതി

ുമെത്തപ്പടുന്നത് ?
ഉ:-

അ്ർ

സ്ംസ്ഥാന

സ്സൈയുത്തട

കാരയെിൽ

രിരിത്തച്ചടുക്കുന്നതും ശകന്ത്രന്ദ ഗവൺത്തമൻറ്റ്
SGST

-യും

ശ

ർന്നതും

ശസ്വനങ്ങളുത്തടശയാ

നികുതി
എല്ലാ

ുമെത്തപ്പടുന്നതുമാണ്.

അ്ർ

ആണ്. IGST ത്തരാതുവായി CGST -യും

ബാധയതയുള്ള

അ്ർ

ുമെുന്നതും

IGST

സ്ാധനങ്ങളുത്തടശയാ

സ്ംസ്ഥാന

സ്ംസ്ഥാന

സ്സൈകൾക്കും

സ്സൈയർ

തൻത്തറ്റ
ജ
കൂടാത്തത SGST ത്തന്ത്രകെിറ്റുകൾ അഡ്സ്റ്റ്

രർത്തച്ചസ്ിശേൽ ലഭിക്കുന്ന IGST, CGST
ത്ത യ്ത ശേഷം വർധിപ്പിച്ച മൂലയെിശേൽ IGST അടക്കും. കയറ്റി അയക്കുന്ന
സ്ംസ്ഥാനം IGST ശരയ്ത്തമന്റ്റ-് നു ഉരശയാഗിച്ച SGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ശകന്ത്രന്ദെിനു
ഫ
ന്ത്രടാൻസ്ർ
ത്ത യ്യും. ഇറക്കുമതി ത്ത യ്യുന്ന െീലർ സ്ംസ്ഥാനെു
തൻത്തറ്റ
നികുതി

ശരത്തമന്റ്റിനു ശവണ്ടി IGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കുകയും ത്ത

യ്യും. ശകന്ത്രന്ദം

ഇറക്കുമതി ത്ത

യ്യുന്ന സ്ംസ്ഥാനെിന് SGST നികുതി അടക്കാൻ ഉരശയാഗിച്ച
ഫ ത്ത യ്തു നൽകും . ബന്ധത്തപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ ഒരു ക്ലിയറിങ്
IGST ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ന്ത്രടാൻസ്ർ
ഹൗസ്്

(Clearing

House)

ആയി

ന്ത്രരവർെിക്കുന്ന

ശകന്ത്രന്ദ

ഏജ്ൻസ്ിക്കു

സ്മർപ്പിക്കുകയും അർഹതത്തപ്പട്ട തുക എന്ത്രതയാത്തണന്ന് രരിശോധിക്കുകയും
തുക സകമാറ്റം ത്ത

യ്യാനായി അതാത് സ്ംസ്ഥാനെിൻത്തറ്റ ഗവണത്തമന്റ്റ്കത്തള

അറിയിക്കുകയും ത്ത
ശ

യ്യും.

ാ 4 .ന്ത്രൊഫ്റ്റ് ജ്ി.എസ്് .ടി നിയമെിൻത്തറ്റ ന്ത്രരശതയകതകൾ

എത്ത്ാത്തക്കയാണ് ?
രതിത്തനാന്നു അധയായങ്ങളിയായി 33 വകുപ്പുകളാണ് ന്ത്രൊഫ്റ്റ് ജ്ി.എസ്് .ടി
നിയമെിലുള്ളത് . മറ്റു കാരയങ്ങശളാത്തടാപ്പം സ്സൈയുത്തട സ്ഥലം ഏത്തതന്നു
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നിർണയിക്കാനുള്ള
സ്സൈയിൽ

നിയമങ്ങളും

ഇതിൽ

ഉൾത്തരട്ടിട്ടുത്തണ്ടകിൽ,

ഉണ്ട്.

രക്കുകളുത്തട

സ്വീകർൊവിനു

രക്കിൻത്തറ്റ നീക്കം നിലക്കുന്ന സ്മയെ്,

രക്ക്

സകമാറാനായി
സ്ഥിതി ത്ത

സ്ഥലമാണ് സ്സൈ നടന്ന സ്ഥലമായി കണക്കാക്കുന്നത് .
നീക്കം

ഉൾത്തപ്പടാെ

സ്സൈയുത്തട

സ്വീകർൊവിനു

രക്കു

സ്ഥലം.ഏത്തതങ്കിലും

സ്ഥലെു

ത്ത

സകമാറുന്ന

കാരയെിൽ
സ്ഥലമാണ്

ഘടിപ്പിച്ചും

ശ

ർെ്

നീക്കം
യ്യുന്ന

രക്കുകളുത്തട
സ്സൈയുത്തട

സ്സൈ

നടക്കുന്ന

ത്തവച്ചും

സ്സൈ

യ്യുന്ന സ്ാധനങ്ങത്തള സ്ംബന്ധിച്ച് ഇൻസ്റ്റശലഷൻ അത്തല്ലങ്കിൽ അസ്ംബ്ലി

നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്സൈ നടക്കുന്ന സ്ഥലം.
വാഹനെിൽ
എവിത്തട

ഉരശയാഗിക്കാൻ

ത്തവച്ചാശണാ

നൽകുന്ന

സ്ാധനങ്ങൾ

ഓൺ

ലിക്കുന്ന ഏത്തതങ്കിലും

സ്ാധനങ്ങത്തള
ശബാർെ്

സ്ംബന്ധിച്ച്,

നൽകുന്നത്

ആ

സ്ഥലമാണ് സ്സൈ നടക്കുന്ന സ്ഥലം .
ശ

ാ 5 .ജ്ി.എസ്് .ടി ശമാെലിൻത്തറ്റ ന്ത്രരശയാജ്നങ്ങൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ് ?

ജ്ി.എസ്് .ടി ശമാെലിൻത്തറ്റ ന്ത്രരധാന ന്ത്രരശയാജ്നങ്ങൾ താത്തഴ രറയുന്നവയാണ് .
a .അ്ർ സ്ംസ്ഥാന ഇടരാടുകളിൽ തടസ്സം കൂടാത്തതയുള്ള ഇന്രുട് ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ്റ േൃംഖല .
b .അ്ർ സ്ംസ്ഥാന
മുൻകൂട്ടി

ത്തമാെം

പ
വില്ന
നടെുന്നയാളിനും , വാങ്ങുന്നയാളിനും
തുക

അടശക്കണ്ടതിനാൽ

അവരുത്തട

രണം

തടസ്സത്തപ്പടുന്നില്ല .
c .ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് അവകാേത്തപ്പടാം എന്നുള്ളത് ത്തകാണ്ട് കയറ്റുമതി
ത്ത

യ്യുന്ന സ്ംസ്ഥാനെ് റീഫണ്ട് ശ

ാദിശക്കണ്ട ആവേയമില്ല .

d .സ്വയം നിരീക്ഷണ രരിശോധനകൾക്ക് വിശധയമായ മാതൃക
e .നികുതി രിരി ക്കൽ ലളിതമാക്കുന്നശതാത്തടാപ്പം, ടാക്് സ നയൂന്ത്രടാലിറ്റിയും ഉറപ്പു
വരുെുന്നു .
f

.കൂടുതലായി

ഒരു

വിധ

നികുതി

നടരടി

രാലിക്കലുകളുമില്ലാത്തത

ലളിതമായ കണക്കു സ്ൂക്ഷിക്കൽ (അക്കൗണ്ടിംഗ് )
g

.ബിസ്ിനസ്്

സകകാരയം ത്ത
നടരടി

ഇടരാടുകളും

ബിസ്ിനസ്്

ടു

കസ്റ്റമർ

ഇടരാടുകളും

യ്യാൻ സ്ാധിക്കുന്നു . ഉയർന്ന നിലവാരെിലുള്ള നികുതി

ന്ത്രകമ

രാലനവും

കാരയക്ഷമമായ

നികുതി

രിരിക്കലും

എളുപ്പമാക്കുന്നു .
ശ

ാ 6 .കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും ജ്ി.എസ്് .ടി യിൽ എങ്ങത്തനയാണു

നികുതി വിശധയമാക്കുന്നത്?
ജ്ി.എസ്് .ടി (ഐ .ജ്ി.എസ്് .ടി)

ുമെുന്ന കാരയെിൽ എല്ലാ ഇറക്കുമതിയും

കയറ്റുമതിയും അ്ർ സ്ംസ്ഥാന സ്സൈകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് .
നികുതിയടവ് ലക്ഷയസ്ഥാന തതവെിന്ത്തറ അടിസ്ഥാനെിലുള്ളതും , എസ്്
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.ജ്ി.എസ്്

.ടി

നികുതി

ശസ്വനങ്ങശളാ

വരുമാനം

ഉരശഭാഗം

യ്ത

സ്ാധനങ്ങശളാ

സ്ംസ്ഥാനെിന്

ലഭിക്കുകയും

ഇറക്കുമതി

നടക്കുന്ന

ത്ത

ത്ത

യ്യുന്നു .ഇറക്കുമതി നടപ്പാക്കുശമ്പാൾ അടക്കുന്ന ഐ. ജ്ി.എസ്് .ടി ക്കു
രൂർണമായി ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു (ഐ .ജ്ി.എസ്് .ടി നിയമം
വകുപ്പ് 2 (c ))
ശ

ാ 7 .ഐ .ജ്ി .എസ്് .ടി നിയമം വളത്തര ത്ത

നിർവ

റുതും വളത്തര കുറച്ചു

നങ്ങൾ ഉള്ളതും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ത്തസ്റ്റൽ ത്തമൻറ്റ്

കമ്മീഷത്തന

സ്ംബന്ധിക്കുന്നതുമാണ് .സ്ി .ജ്ി .എസ്് .ടി / എസ്് .ജ്ി .എസ്് .ടി നിയമം
ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി നിയമെിനും ബാധകമാശണാ ?
അത്തത .ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി നിയമെിൻത്തറ്റ വകുപ്പ് 27 ന്ത്രരകാരം അതിൽ രറയുന്ന
വകുപ്പുകൾ സ്ി.ജ്ി.എസ്് .ടി നിയമെിത്തനന്നത് ശരാത്തല ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി
നിയമെിനും ബാധകമാണ്.
ശ

ാ 8 .ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി നികുതി എങ്ങത്തനയാണു അടശക്കണ്ടത് ?

ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഉരശയാഗിശച്ചാ അത്തല്ലങ്കിൽ രണമാശയാ ഐ.ജ്ി.എസ്്
.ടി അടക്കാം.
ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി അടക്കാൻ
ഉരശയാഗിക്കുന്നത് താത്തഴ രറയുന്ന ന്ത്രകമെിലും മുൻഗ ണനയിലും ശവണം .
a .ആദയം ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്, ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി അടക്കാൻ
ഉരശയാഗിക്കാം
b .ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി യുത്തട ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഉരശയാഗിച്ച് തീർന്നാൽ
സ്ി.ജ്ി.എസ്് .ടി യുത്തട ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി അടക്കാൻ
ഉരശയാഗിക്കാം.
c .ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടിയുത്തടയും സ്ി.ജ്ി.എസ്് .ടി യുത്തടയും ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
ഉരശയാഗിച്ച് തീർന്നാൽ മാന്ത്രതശമ, എസ്് .ജ്ി.എസ്് .ടി യുത്തട ഇന്രുട് ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി അടക്കാൻ ഉരശയാഗിക്കാവൂ .
രിന്നീട് ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി നികുതി ബാധയത ബാക്കി ഉത്തണ്ടങ്കിൽ അത്
രണമായി

അടക്കണം.

ഐ.ജ്ി.എസ്്

.ടി

അടക്കുന്നതിനുള്ള

ഈ

മുൻഗണനാന്ത്രകമം ജ്ി.എസ്് .ടി സ്ിസ്റ്റം വഴി ഉറപ്പാക്കും .
ശ

ാ 9 .എങ്ങത്തനയാണു ശകന്ത്രന്ദവും, കയറ്റുമതി ത്ത

ഇറക്കുമതി ത്ത

യ്യുന്ന സ്ംസ്ഥാനവും ,

യ്യുന്ന സ്ംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ് നടക്കുന്നത്

?
താത്തഴ

രറയുന്ന

രണ്ടു

രീതികളിൽ

കണക്കുകളുത്തട

ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ്

ശകന്ത്രന്ദവും സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്നതാണ്
a.

ശകന്ത്രന്ദവും

കയറ്റുമതി

സ്ംസ്ഥാനവും

തമ്മിൽ

:കയറ്റുമതി

ത്ത

യ്യുന്ന

സ്ംസ്ഥാനം അവിത്തടയുള്ള സ്സൈയർ , എസ്് .ജ്ി.എസ്് .ടി യുത്തട ഇന്രുട് ടാക്് സ
ഉരശയാഗിച്ചതിനു തുലയമായ തുക ശകന്ത്രന്ദെിനു ത്തകാടുക്കണം .
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b .ശകന്ത്രന്ദവും ഇറക്കുമതി സ്ംസ്ഥാ നവും തമ്മിൽ ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി യുത്തട
ഇന്രുട്
ടാക്് സ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
ഉരശയാഗിച്ച്,
സ്ംസ്ഥാനെിനുള്ളിത്തല
ഇടരാടുകൾക്ക് അടശക്കണ്ട എസ്് .ജ്ി.എസ്് .ടി അടക്കാൻ ഉരശയാഗിച്ചതിന്
തുലയമായ തുക ശകന്ത്രന്ദം നൽകണം .
ത്തസ്റ്റിൽത്തമൻറ്റ് കാലയളവിൽ എല്ലാ െീലർമാരും നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ
കണക്കിത്തലടുെു ത്തമാെമായിട്ടാണ് ഓശരാ സ്ംസ്ഥാനെിനും ത്തസ്റ്റിൽ
ത്തമൻറ്റ് നടെുന്നത് .സ്ി.ജ്ി.എസ്് ടി യുത്തടയും ഐ.ജ്ി.എസ്് .ടി യുത്തടയും
ത്തസ്റ്റിൽ ത്തമൻറ്റും സ്മാനമായ രീതിയിൽ നടെുന്നു .
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22.

രകുകളുസരെും ബെവന്ങ്ങളുസരെും ' െസൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം'

(Place of Supply of Goods and Service)
ശ

ാ1.GSTക്കു കീഴിൽ

രക്കുകളുത്തടയും ശസ്വനങ്ങളുശടയും 'സ്സൈ ലഭിച്ച

സ്ഥലെിൻത്തറ്റ ' ആവേയം/ന്ത്രരസ്ക്തിഎ്ാണ്?
ഉെരം:.GST

യുത്തട

അടിസ്ഥാന

തെവം

ഇെരം

സ്സൈസ്ിൻത്തറ്റ

ഉരശഭാഗത്തെ അതിന്ത്തറ ലക്ഷയസ്ഥാനെു വശച്ചാ അത്തല്ലങ്കിൽ അതിൻത്തറ്റ
ഉരശഭാഗഘട്ടെിശലാ

ഫലന്ത്രരദമായി

നികുതി

രിരിക്കുക

എന്നതാണ്.

അതിനാൽ ' സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം' എന്ന വയവസ്ഥയാണ്

നികുതി

എെിശച്ചശരണ്ട സ്ഥലം അഥ്വാ നികുതിരിരിക്കത്തരശടണ്ട അധികാരരരിധി
നിർണയിക്കുന്നത്. ഒരു ഇടരാട്
അശതാ

അ്ർ സ്ംസ്ഥാന ഇടരാട്

സ്ംസ്ഥാനെിനുള്ളിൽ

ഉള്ള

ഇടരാട്

ആശണാ

ആശണാ

എന്ന്

തീരുമാനിക്കത്തപ്പടുന്നത് 'സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം' അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.
അതായത് ഒരു സ്സൈ ഏത്തതങ്കിലും ഒരു സ്ംസ്ഥാനത്തെ SGST -ക്കും CGST ക്കും

വിശധയമാശണാ,

അശതാ,

IGST

ബാധകമാശണാ

എന്ന്

നിർണയിക്കുന്നതിന് സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം അറിശയണ്ടത് ആവേയമാണ്.
സ
ാ2:- . 'സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലത്തെ’ സ്ംബന്ധിച്ച വയവസ്ഥകൾ ഗുഡ്ിൻത്തറ്റയും
ത ാകുന്നത്തത്ുത്തകാണ്ട് ?
ശസ്വനങ്ങളുത്തടയും കാരയെിൽ വയതയസ്മ
ശ

ഉെരം:-

രക്കുകൾ

ഉരശഭാഗം

വസ്ുത ക്കൾ

ന്ത്രരതയക്ഷമായ

നടക്കുന്ന

സ്ഥലം

ആകയാൽ

നിർണയിക്കാൻ

അവയുത്തട
കാരയമായ

ബുദ്ധിമുട്ടുകത്തളാന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല.
മിക്കശസ്വനങ്ങളും ന്ത്രരതയക്ഷമല്ലാെതിനാൽ

അവയുത്തട സ്സൈ ലഭിച്ച

സ്ഥലം കണ്ടുരിടിക്കാൻ രല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിനുള്ള
ന്ത്രരധാന ഘടകങ്ങൾ താത്തഴ രറയുന്നവയാണ്.
(i)

ശസ്വനങ്ങളുത്തട

ത്തെലിവറി

എളുപ്പെിൽ
മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണെിന് ത്തടലിശകാം ശസ്വനം ശരാസ്റ്റ്-ത്തരയ്ഡിൽ
നിന്ന്
[ന്ത്രര ീ-ത്തരയ്ഡിശലക്കു
മാറാവുന്നതാണ്;
ബില്ലിംഗ്-വിലാസ്ം
മാറാവുന്നതാണ്; ബില്ലറുത്തട
ശകടുരാടു
ഓൺസലൻ

തീർക്കശലാ
ആക്കി

ശനരത്തെ ഉരശഭാക്താവ്

നടെുന്ന

വിലാസ്ം

(ii)

മാറ്റാവുന്നതാണ്; ശസ്ാഫ്റ്റത്ത
് വയർ

അറ്റകുറ്റപ്പണിശയാ

ഓൺസസ്റ്റിൽ

നിന്ന്

മാറ്റാവുന്നതാണ്; ബാങ്കിങ്ശസ്വനങ്ങൾക്കു
ബാങ്കിൽ ശരാശകണ്ട ആവേയമുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇശപ്പാൾ ഉരശഭാക്താവിന്
ശസ്വനങ്ങൾ

രീതി

എവിത്തട

ഉരശയാഗത്തപ്പടുൊൻ

നിന്നും

ബാങ്കിങ്

സ്ാധിക്കും.

ശസ്വനദാതാവ്, ശസ്വന സ്വീകർൊവ്, നൽകത്തപ്പട്ട ശസ്വനം എന്നിവ

തിട്ടത്തപ്പടുൊൻ

സ്ാധിക്കണത്തമന്നില്ല

മൂടിത്തവയ്ക്കയ്ക്കത്തപ്പടാം

അത്തല്ലങ്കിൽ

കാരണത്തമത്ത്ന്നാൽ

എളുപ്പെിൽ

ന്ത്രരതയക്ഷെിൽ

ഒന്നും

നീങ്ങുന്നില്ല. മാന്ത്രതമല്ല ഒരു അടയാളവും അത് ബാക്കി ത്തവക്കണത്തമന്നുമില്ല.
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(iii)

ഒരുശസ്വനം

നിശ്ചിതസ്ഥാനം

'സ്സൈ'

ത്ത

ശവണം

യ്യുന്നതിന്

ത്തകാണ്ട്
(iv)

ഒരു

നിർബന്ധം

ഇല്ല.

എന്ന്

ശസ്വനസ്വീകർൊവിനാകത്തട്ട
സ്വീകരിക്കുകയും ത്ത

ശസ്വനദാതാവിന്

യ്യാം.

ശസ്വനം

ബില്ലിംഗ്

യാന്ത്രതയ്ക്കിടയിൽ

സ്ഥലമാത്തണങ്കിൽ

ഒറ്റ

രാന്ത്രതി

മാ റ്റാവുന്നശതയുള്ളൂതാനും.
ിലശപ്പാൾ ഒശര ഘടകം തത്തന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിശലക്ക്

നീങ്ങാനും

സ്ാധയത

സലനിൻത്തറ്റശയാ,

ഉണ്ട്.

ഉദാഹരണെിന്,

നാഷണൽ

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

ഒഴുകുന്ന

സഹശവയുശടശയാ,
ഒരു

രാലെിൻത്തറ്റശയാ നിർമാണവും

ഒരു

ത്തറയിൽശവ

ഒന്നിൽ

നദിയ്ക്ക്

കൂടുതൽ

കുറുത്തകയുള്ള

അനുബന്ധശസ്വനങ്ങളും. അതുശരാത്തല

തത്തന്ന, ഒരു സ്ിനിമയുത്തട വിവിധസ്ംസ്ഥാനങ്ങളിത്തല വിതരണെിനും
എക്ിസ ബിഷനും ഉള്ള ശകാപ്പിസററ്റ് ഒത്തരാറ്റ ഇടരാടിലൂത്തട നടൊവുന്നതാണ്.
അതുശരാത്തല ഒരു രരസ്യം അഥ്വാ രരിരാടി ഒശര സ്മയെു തത്തന്ന
രാജ്യെുടനീളം

ന്ത്രരശക്ഷരണം

ത്ത

യ്യത്തപ്പടുന്നു.

ലീഫുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ീസ്ൺ ടിക്കറ്റ്
അവ ഉരശയാഗിച്ചു
യാന്ത്രത

ത്ത

രാജ്യെു ഏത്തതങ്കിലും

യ്യാവുന്നതാണ്. െൽഹി

ശനായ്ഡയിശലാ,

െൽഹിയിശലാ,

ഉരശയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
സ്മയത്തെ

ഇയാളുത്തട

ഒരു

രണ്ടു സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ

ത്തമശന്ത്രടാ നൽകുന്ന

ഒരു

ഉള്ള

ത്തമശന്ത്രടായ്ക്കാകത്തട്ട

സ്ഥാനശമാ

10

ഇറക്കുകയാത്തണന്നിരിക്കത്തട്ട.

ഫരീദാബാദിശലാ

െൽഹി

എയർസലൻ

യാന്ത്രതകശളാ

കാർെ്
ഒരാൾക്ക്

രണമടയ്ക്കുന്ന

ശവർതിരിച്ചറിയാൻ

കഴിയുകയുമില്ല.
(v)

ശസ്വനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി മാറിത്തക്കാശണ്ടയിരിക്കും, രുതിയ ത്തവല്ലു

വിളികൾ ഉയർെിത്തക്കാശണ്ടയിരിക്കും. ഉദാഹരണെിന് 15-20 വർഷം
മുൻപ് ട െി ടി എച്ച്, ഓൺസലൻ വിവരങ്ങൾ, ഓൺസലൻ
ബാങ്കിങ്,
ഓൺസലൻ

ടിക്കറ്റ്ബുക്കിങ്,

ഇന്റർത്തനറ്റ്,ത്തമാസബൽ

ത്തടലികമയൂണിശക്കഷൻ മുതലായവത്തയക്കുറിച്ച് ആരും

ി്ിച്ചു ശരാലും

കാണില്ല.
ശ

ാ

3.'

‘സ്സൈ

ലഭിച്ച

സ്ഥലം’ നിർണയിക്കാൻ
അനുമാനങ്ങൾ അത്തല്ലങ്കിൽ ശന്ത്രരാക്ിസ കൾ എത്ത്ല്ലാം?

ഉരശയാഗിക്കുന്ന

ഉ. ഒരുശസ്വന ഇടരാടിൽ ഉൾത്തപ്പട്ട വിവിധ ഘടകങ്ങത്തള 'സ്സൈ' ലഭിച്ച
സ്ഥലം കണ്ടുരിടിക്കാനുള്ള അനുമാനങ്ങളായി ഉരശയാഗിക്കാം.
മറ്റുള്ളവത്തയക്കാൾ കൂടുതൽ ഉ ിതമായ ഫലം തരുന്ന ഒരു അനുമാനം
അത്തല്ലങ്കിൽ ശന്ത്രരാക്ിസ നമുക്ക് ‘സ്സൈ' ലഭിച്ച സ്ഥലം' കണ്ടുരിടിക്കുന്നതിന്
ഉര ശയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇവത്തയക്കുറിച്ചാണ്താത്തഴ
(1)

ർച്ച ത്ത

യ്യുന്നത്

ശസ്വന ദാതാവിൻത്തറ്റ സ്ഥലം
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(2)

ശസ്വന സ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ സ്ഥലം

(3)

ഇടരാട് നടക്കുന്ന സ്ഥലം അഥ്വാ ന്ത്രരകടനം നടക്കുന്ന സ്ഥലം

(4)

അത്

(5)

യഥ്ാർത്ഥ ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം / വയക്തി

ശ

ഉരശഭാഗം ത്ത

ാ:- 4. B-2-B

യ്യത്തപ്പടുന്ന സ്ഥലം

(രജ്ിശസ്റ്റെ്-വയക്തികൾക്കുള്ള

ത്തരജ്ിശസ്റ്റെ്-വയക്തികൾക്കുള്ള

സ്സൈ )

സ്സൈ )

B-2-C

(ശനാൺ-

ഇടരാടുകളുത്തട കാരയെിൽ,

സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലത്തെ സ്ംബന്ധിച്ചു ന്ത്രരശതയക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാശകണ്ട
ആവേയകത എ്ാണ് ?
ഉെ രം :- .B-2-B അടയ്ക്കത്തപ്പട്ട നികുതി, സ്വീകർൊവ് ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
എടുക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ഇടരാടുകൾ ത്തവറും
ആകുന്നു.

B-2-B

വിതരണെിൻത്തറ്റ

രാസ്്ന്ത്രതൂ

കാരയെിൽ

ആയി

ഇടരാടുകൾ

ശേഖരിക്കുന്ന

GST

യഥ്ാർത്ഥെിൽ
ഗവൺത്തമൻറ്റിനു
ബാധയതയും
സ്വീകർൊവിനു
ആസ്ിത യും
ആയിമാറുന്നു. കാരണത്തമത്ത്ന്നാൽ സ്വീകർൊവിനു ഇത്
ഭാവി

നികുതിയുത്തട കാരയെിൽ ഇൻരുട്ട്ടാക്സ്ത്ത
് ന്ത്രകെിറ്റ്

ആയി

ഉരശയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. B-2-B ഇടരാടുകളുത്തട കാരയെിൽ മിക്കശപ്പാഴും
സ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ
ഭാവിയിൽ

സ്ഥലം

ആണ്

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

എടുക്കുക

.സ്ാധാരണയായി സ്വീകർൊവ്
സ്സൈ ത്ത

ന്ത്രരധാനം.

കാരണത്തമത്ത്ന്നാൽ

സ്വീകർൊവായിരിക്കും

മത്തറ്റാരു ഉരശഭാക്താവിന്

വീണ്ടും

യ്യുന്നു. ഒരു B-2-B ഇടരാട് B-2-C ഇടരാടായി മാറുശമ്പാൾ മാന്ത്രതശമ

സ്സൈയുത്തട ഉരശഭാഗം നടക്കുന്നുള്ളൂ. B-2-C ഇടരാടുകളുത്തട കാരയെിൽ
സ്സൈയുത്തട ഉരശഭാഗം ഒടുവിൽ നടക്കുകയും അടയ്ക്കത്തപ്പട്ട നികുതി
ഗവൺത്തമൻറ്റിൽ എെിശച്ചരുകയും ത്ത
ശ

ാ.5:-

രക്കുകൾ നീ ക്കം ത്ത

യ്യുന്നു.

യ്യത്തപ്പടുകയാത്തണങ്കിൽ സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം

ഏതായിരിക്കും?
ഉ.

സ്വീകർൊവിനു

അവസ്ാനിക്കുന്ന

സ്സൈക്കു

സ്മയെു

ശവണ്ടി

രക്കുകളുത്തട

രക്കുകളുത്തട
സ്ഥാനം

നീക്കം

എവിത്തടയാശണാ

അവിത്തടയായിരിക്കും സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം.
. (IGST ആക്ിട ൻത്തറ്റ ത്തസ്ക്ഷൻ 5(2))
ശ

ാ.6.ഒരുവയക്തി,

നിർശേേന്ത്രരകാരം

മത്തറ്റാരു

വയക്തിക്ക്ൂമ

രക്കു സ്സൈ

ത്ത

മൂന്നാമത്തതാരു.

വയക്തിയുത്തട

യ്യുകയാത്തണങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും

സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം ?
ഉ.

ഇെരം

ലഭിച്ചതായി

സ്ാഹ

രയെിൽ

കണക്കാക്കുന്നു.

മൂന്നാമത്തെ
അതിനാൽ

വയക്തിക്ക്
ആ

രക്കുകൾ

വയക്തിയുത്തട,

മുഖയ

ബിസ്ിനസ്സ്
സ്ഥ ലത്തെ സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം ആയി കണക്കാക്കുന്നു.
(IGST ആക്ിട ൻത്തറ്റ ത്തസ്ക്ഷൻ5(2എ))
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ശ

ാ.7.യാന്ത്രതത്ത

യ്യുശമ്പാൾ,

അതായതു

കപ്പലിശലാ

വിമാനെിശലാ

ത്തന്ത്രടയിനിശലാ അത്തല്ലങ്കിൽ ഒരു ശമാശട്ടാർ വാഹനെിശലാ വച്ച്
ശസ്വനങ്ങൾ സ്സൈ ത്ത

രക്കുകൾ /

യ്യത്തപ്പടുകയാ\ത്തണങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും സ്സൈ

ലഭിച്ച സ്ഥലം?
ഉ.

രക്കുകളുത്തട കാരയെിൽ അവ വാഹനെിൻത്തറ്റ

സ്ഥലം ആയിരിക്കും

ഉള്ളിൽ കയറ്റുന്ന

സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം.(IGST നിയമെിത്തല ത്തസ്ക്ഷൻ

5(5))
എന്നാൽ, ശസ്വനങ്ങളുത്തട കാരയെിൽ ആ യാന്ത്രതയുത്തട നിശ്ചയിക്കത്തപ്പട്ട
ആദയ രുറപ്പാട് സ്ഥലം ആയിരിക്കും സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം..(IGST ആക്ിട ൻത്തറ്റ
ത്തസ്ക്ഷൻ 6(11)).
ശ

ാ8.:-B-2-B

ശസ്വനങ്ങളുത്തട

കാരയെിൽ

സ്സൈ

ലഭിച്ച

സ്ഥലത്തെ

കുറിച്ചുള്ള സ്വതശവയുള്ള അനുമാനം എ്ാണ്?
ഉ. രജ്ിശസ്റ്റർെ്

നികുതിദായകർ, ശനാൺ-ത്തരജ്ിശസ്റ്റർെ് നികുതിദായകർ
എന്നിവയാണ് IGST ആക്ിട ൽ ഉരശയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന രദങ്ങൾ. ത്തരജ്ിശസ്റ്റർെ്
വയക്തികൾക്കുള്ള സ്സൈ-യുത്തട കാരയെിൽ
ആണ്

ആ വയക്തിയുത്തട സ്ഥലം

സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം എന്നതാണ്

രജ്ിശസ്റ്റർെ്

ആയതിനാൽ

വിലാസ്ം

അനുമാനം. സ്വീകർൊവ്

ലഭയമായിരിക്കും.

അതിനാൽ

ആ

സ്ഥലം തത്തന്ന ആയിരിക്കും സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം.
ശ

ാ-9:

രജ്ിസ്റ്റർ

ത്ത

യ്യാെ

സ്വീകർൊക്കളുത്തട

കാരയെിൽ

വിതരണസ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വതശവയുള്ള അനുമാനം എ്ാണ് ?
ഉ.

രജ്ിസ്റ്റർ

ത്ത

യ്യാെ

സ്വീകർൊക്കളുത്തട

കാരയെിൽ

ഗതിയിൽ സ്വീകർൊവിൻത്തറ സ്ഥലം ആയിരിക്കും

സ്ാധാരണ

സ്സൈ ലഭിച്ച

സ്ഥലം. എന്നിരുന്നാലും രലശപ്പാഴും സ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ വിലാസ്ം ലഭയമല്ല,
അെരം സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ ശസ്വനങ്ങൾ സ്സൈ

ത്ത

യ്യുന്നവരുത്തട സ്ഥലം

സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം ആയി രരിഗണിക്കത്തപ്പടും.
ശ

ാ10:- സ്ഥാവര വസ്ുത ക്കളുത്തട കാരയെിൽ വസ്ുത സ്ഥിതി ത്ത

തത്തന്നയാണ് സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം. .െൽഹിയിൽ നിന്ന്
യിശലക്ക്
ശറാെ്

യ്യുന്ന സ്ഥലം
മുംസബയി

ഒന്നിലധികം സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നുശരാകുന്ന
നിർമ്മിക്കുകയാത്തണന്നു

കരുതുക.

ഒരു

അങ്ങത്തനത്തയങ്കിൽ

ഏതായിരിക്കും വിതരണ സ്ഥലം?
വസ്ുത ക്കൾ

ഉ.

സ്ഥാവര

ഒന്നിൽ

കൂടുതൽ

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

സ്ഥിതി

ത്ത

യ്യുകയാത്തണങ്കിൽ, ഓശരാ സ്ംസ്ഥാനെും അതതു കരാറുകളുത്തടശയാ

ഉടമ്പടികളുത്തടശയാ മറ്റു നയായമായ വയവസ്ഥകളുത്തട അടിസ്ഥാനെിശലാ
ത്തവശവത്തറ ശേഖരിച്ച, അത്തല്ലങ്കിൽ, നിശ്ചയിച്ച ശസ്വനങ്ങളുത്തട മൂലയെിൻത്തറ്റ
അനുരാതെിൽ

അതതു

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
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ശസ്വനങ്ങളുത്തട

സ്സൈ

നടന്നതായി

കണക്കാക്കും.

(IGST

ആക്റ്റിത്തല

ത്തസ്ക്ഷൻ

6(5)

ത്തല

വിവരണംശനാക്കുക)
ശ

ാ11. ഐരിഎൽ ന്ത്രകിക്കറ്റ്രരമ്പര ശരാത്തല ഒന്നിലധികം സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

നടക്കുന്ന

ഒരു

രരിരാടി

സ്ംഘടിപ്പിക്കുശമ്പാൾ

ഏതായിരിക്കും

ശസ്വനങ്ങളുത്തട വിതരണസ്ഥലം?
ഉ.

ഇതു

ശരാലുള്ള

രരിരാടികളുത്തട
കാരയെിൽ,
ശസ്വനങ്ങളുത്തട
രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ ആ വയക്തിയുത്തട സ്ഥലം

സ്വീകർൊവ്

ആയിരിക്കുംസ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം.
എന്നാൽ

ശസ്വനങ്ങളുത്തട

സ്വീകർൊവ്

രജ്ിസ്റ്റർ

ത്ത

യ്തിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ,

രരിരാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലം ആയിരിക്കും സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം ഇെരം
രരിരാടികൾ

ഒന്നിലധികം

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

സ്മാഹൃതതുക ഇെരം ശസ്വനങ്ങളുത്തട
സ്ംസ്ഥാനെും

നൽകത്തപ്പടുന്ന

അനുരാതെിൽ അതത്

നടക്കുന്നതിനാലും

ാർജ്്

ഒരു

ആ യതിനാലും , ഓശരാ

ശസ്വനങ്ങളുത്തട

മൂലയെിൻത്തറ്റ

സ്ംസ്ഥാനങ്ങത്തള സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളായി

കണക്കാക്കുന്നു.
ശ

ാ12. ത്തകാറിയർ വഴി അയയ്ക്കുന്ന

ഏതായിരിക്കും
ഉ.

ഈ

രക്കുകളുത്തട

കാരയെിൽ

സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം?

സ്ാഹ രയെിൽ

സ്വീകർൊവ്

രജ്ിസ്റ്റർ

ത്ത

യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ,

സ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ സ്ഥലം ആകും സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം.
സ്വീകർൊവ് രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത

യ്യാെ രക്ഷം,

രക്കുകൾ

കയറ്റിത്തക്കാണ്ടു ശരാകാനായി സകമാറുന്നത്

എന്നാൽ

എവിത്തടവച്ചാശണാ

ആ സ്ഥലം ആയിരിക്കും

സ്സൈ സ്ഥലം
ശ

ാ13.ഒരുവയക്തി മുംസബയിൽ നിന്ന്

തിരിച്ചു മുംസബയിശലക്കും യാന്ത്രത
സ്സൈ ലഭിച്ച
ഉ.

ഒരു

ത്ത

െൽഹിയിശലക്കും അവിത്തട നിന്ന്
യ്യുകയാത്തണങ്കിൽ

ഏതായിരിക്കും

സ്ഥലം ?

വയക്തി

നിന്ന്

ത്ത

യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ

വയക്തിയുത്തട സ്ഥലം
ആയിരിക്കും സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം. വയക്തി രജ്ിസ്റ്റർ ത്ത യ്തിട്ടിത്തല്ലങ്കിൽ,
മുംസബയിൽ

രജ്ിസ്റ്റർ

െൽഹിയിശലക്കുള്ള

ആ

മുശന്നാട്ടുള്ള

യാന്ത്രതയുത്തട

സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം മുംസബ ആയിരിക്കും. കാരണം മുംസബ ആണ് ആ
വയക്തി രുറത്തപ്പടുന്ന
കാരയെിൽ,

ത്ത

െൽഹി

കാരണത്തമത്ത്ന്നാൽ

യ്യുന്ന സ്ഥലം. എന്നാൽ മടക്ക യാന്ത്രതയുത്തട

ആയിരിക്കും

മടക്ക

യാന്ത്രതത്തയ

സ്സൈ
മത്തറ്റാരു

ലഭിച്ച
യാന്ത്രതയായി

കണക്കാശക്കണ്ടതാണ്
(IGSTആക്റ്റിൻത്തറ്റ ത്തസ്ക്ഷൻ 6(11)ന്ത്തറ വിവരണം ശനാക്കുക.
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സ്ഥലം.
തത്തന്ന

ശ

ാ14.ഇ്യയിൽ മുഴുവൻ യാന്ത്രത ത്ത

യ്യാനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് /രാസ്സ് എയർഇ്യ

ഒരു വയക്തിക്ക് നൽകുകയാത്തണങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും

സ്സൈ ലഭിച്ച

സ്ഥലം ?
ഉ.മുകളിത്തല സ്ാഹ രയെിൽ, യാന്ത്രത രുറത്തപ്പടുന്ന സ്ഥലത്തെകുറിച്ചുള്ള
വിവരം ഇൻശവായ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്മയെു ലഭയമാകില്ല. കാരണത്തമത്ത്ന്നാൽ
യാന്ത്രതാവകാേം

ഭാവി

ഉരശയാഗെിനുള്ളതാണ്

രുറത്തപ്പടുന്ന സ്ഥലം സ്സൈ

ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം

ഇെരം സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ, െിശഫാൾട്

ട്ടം

അതിനാൽ,

യാന്ത്രത

ആകാൻ സ്ാധിക്കില്ല.

ബാധകമായിരിക്കും

(IGST

ആക്റ്റിന്ത്തറ ത്തസ്ക്ഷൻ6(10)(ബി))
ശ

ാ15.ത്തമാസബൽശഫാൺ

സ്ഥലം

കണക്ഷൻത്തറ്റ

ഏതായിരിക്കും?

അതു

കാരയെിൽ

സ്സൈ

വിതരണക്കമ്പനിയുത്തട

ലഭിച്ച
സ്ഥലം

ആയിരിക്കുശമാ ?
ഉ. ത്തമാസബൽ ശസ്വനങ്ങൾ
സ്സൈ

ലഭിച്ച

സ്ഥലം

സ്സൈ

ആകാൻ

ത്ത

യ്യുന്ന കമ്പനിയുത്തട സ്ഥലം,

സ്ാധിക്കില്ല.

കാരണത്തമത്ത്ന്നാൽ

ത്തമാസബൽ കമ്പനികൾ ഒന്നിലധികം സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ശസ്വനങ്ങൾ
നൽകുന്നു. മാന്ത്രതമല്ല മിക്ക ശസ്വനങ്ങളും അ്ർസ്ംസ്ഥാന ശസ്വനങ്ങളും
ആകുന്നു. സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലവും കമ്പനിയുത്തട സ്ഥലവും ഒന്നായാൽ
ഉരശഭാഗതെവം തത്തന്ന തകർന്നുശരാകും.
മുഴുവൻ

വിതരണക്കമ്പനികൾ

കാരണത്തമത്ത്ന്നാൽ,
ഉള്ള

റവനയൂ

ഏതാനും

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിശലക്ക്ശരാകും. ത്തമാസബൽ കണക്ഷനുള്ള സ്സൈ ലഭിച്ച
സ്ഥലം കണക്ഷൻ ശരാസ്റ്റ്ത്തരയ്ഡ് അത്തല്ലങ്കിൽ ന്ത്രര ീത്തരയ്ഡ്
ആശണാ എന്നതിത്തന
ആന്ത്രേയിച്ചിരിക്കും.
ശരാസ്റ്റ്ത്തരയ്ഡ്
ബില്ലിംഗ്

കണക്ഷനുകളുത്തട കാരയെിൽ ശസ്വനസ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ

വിലാ സ്ം ആയിരിക്കും സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം.

ന്ത്രര ീ-ത്തരയ്ഡ് കണക്ഷനുകളുത്തട കാരയെിൽ, ഇെരം കണക്ഷനുകളുത്തട ശരയ്
ത്തമൻറ്റ്
ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം അത്തല്ലങ്കിൽ ഇെരം ന്ത്രര ീ-ത്തരയ്ട്
വൗച്ചറുകൾ
വിറ്റുശരാകുന്ന സ്ഥലം ആയിരിക്കും
എന്നാൽ

സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം.

ഇന്റർത്തനറ്റ് / ഇ-ശരയ്ത്തമന്റ്ററ
് ് വഴിയാണ് റി ച്ചാർജ്്

എ ങ്കിൽ,

ശസ്വന സ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ ശരഖകളിലുള്ള സ്ഥലം ആയിരിക്കും സ്സൈ
ലഭിച്ച
ശ

സ്ഥലം.

ാ16.ശഗാവയിലുള്ള ഒരു വയക്തി െൽഹിയിലുള്ള ഒരു ശന്ത്രബാക്കറിൽ നിന്ന്

നാഷണൽ ശസ്റ്റാക്ക്എക്സ്്ശ

ഞ്ച് (മുംസബ) വഴി ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നു.

അങ്ങത്തനത്തയങ്കിൽ സ്സൈ ലഭിച്ച
ഉ.ശസ്വനദാതാവിൻത്തറ്റ
സ്ഥലംഏതാശണാ

ശരഖകൾ

സ്ഥലം ഏതായിരിക്കും?
ന്ത്രരകാരം

അതായിരിക്കും

സ്സൈ

ശഗാവ സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലംആകുന്നു.
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ശസ്വന

സ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ

ലഭിച്ച

സ്ഥലം.അതുത്തകാണ്ട്

ശ

ാ17.മുംസബയിൽ നിന്ന്

അയാൾ

മണാലിയിത്തല

ഒരാൾ

കുളു-മണാലിയിശലക്

ഐസ്ിഐസ്ിഐ

ശരാകുന്നു

ബാങ്കിൽ

നിന്ന്

ിലശസ്വനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. അങ്ങത്തനത്തയങ്കിൽ സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം
ഏതായിരിക്കും?
ഉ.ശസ്വനം സ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ അക്കൗണ്ടിശലക്ക്
സ്സൈ ലഭിച്ച

സ്ഥലം

ലിങ്ക്െ്

അത്തല്ലങ്കി ൽ

കുളു ആകുന്നു.(അതായതു ശസ്വന ദാതാവിൻത്തറ്റ

സ്ഥലം).എന്നാൽ ശസ്വനം സ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ അക്കൗണ്ടിശലക്ക്
ആത്തണങ്കിൽ

സ്സൈ ലഭിച്ച

ശസ്വനദാതാവിൻത്തറ്റ ശരഖകൾ
ശ

ാ18.

ഗ
ഗുഡ്ാവ്

സ്ഥലം മുംസബ

ആകുന്നു, (അതായത്.

ന്ത്രരകാരം സ്വീകർൊവി ൻത്തറ്റ

സ്വശദേിയായ

ഒരാൾ

എയർ

ലി ങ്ക്െ്

ഇ്യ

സ്ഥലം).

വിമാനെിൽ

മുംസബയിൽ നിന്നും െൽഹിക്ക് ശരാകുന്നു ഇയാൾക്കു യാന്ത്രത ഇൻഷവറൻസ്്
ലഭിക്കുന്നത് മുംസബയിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങത്തനത്തയങ്കിൽ. സ്സൈ ലഭിച്ച
സ്ഥലം ഏതായിരിക്കും ?
ഉ. ഇൻഷവറൻസ്് ശസ്വനങ്ങൾ സ്സൈ ത്ത
ശസ്വനങ്ങളുത്തട

സ്വീകർൊവിൻത്തറ്റ

സ്സൈ ലഭിച്ച സ്ഥലം. അതുത്തകാണ്ട്

യ്യുന്നയാളിൻത്തറ്റ ശരഖകൾ ന്ത്രരകാരം
സ്ഥലംഏതാശണാ അതായിരിക്കും
ഗ
ഗുഡ്ാവ്
സ്സൈ ലഭിച്ച
സ്ഥലം

ആകുന്നു (IGST ആക്റ്റിത്തല ത്തസ്ക്ഷൻ 6 (14)).
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ശ

ിെിന്െ് ബട്പോെസ്സ്

ാ 1 :- ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ. എന്നാൽ എ്ാണ്?

ഉ 1:-

രക്കു ശസ്വന നികുതി േൃംഖല (ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ.) എന്നത് ഒരു

ലാശഭച്ഛയില്ലാെ

സ്ർക്കാർ-ഇതര

സ്ർക്കാരുകൾക്കും

കമ്പനി

ആണ്.

നികുതിദാതാക്കൾക്കും,

ശകന്ത്രന്ദ,

വിവര

സ്ംസ്ഥാന
സ്ാശങ്കതിക

അടിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങളും, ശസ്വനവും നൽകുകയാണ് ഇതിൻത്തറ്റ ലക്ഷയം.
ത്തറജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ, റിശട്ടൺ, ശരയ്ത്തമൻറ്

എന്നീ ശസ്വനങ്ങൾ ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ.

നികുതി

സ്ർക്കാരും

ദാതാക്കൾക്കു

നൽകുന്നു.

നികുതി

ദാതാക്കളും

തമ്മിലുള്ള സ്മ്പർക്കം ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ മുഖാ്ിരമായിരിക്കും.
ശ

ാ 2 : ജ്ി.എസ്്.ടി. എ ൻ - ൻത്തറ്റ ഉൽഭവം എങ്ങിത്തനയായിരുന്നു?

ഉ 2 : ജ്ി.എസ്്.ടി സ്ിസ്റ്റം രദ്ധതി നൂതനവും സ്ങ്കീർണവുമായ ഒരു വിവര
സ്ാശങ്കതിക
ഏകീകൃത

സ്ംരംഭമാണ്.
സ്മ്പർക്ക

ത്തരാതുവായ

ആദയമായി,

മുഖവും

വിവര

നികുതിദാതാക്കൾക്കായി

ശകന്ത്രന്ദ,

സ്ാശങ്കതിക

ഒരു

സ്ംസ്ഥാന

സ്ർക്കാരുകൾക്ക്

അടിസ്ഥാന

സ്ൗകരയങ്ങളും

ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ. നൽകുന്നു. ഇശപ്പാൾ, ശകന്ത്രന്ദ, സ്ംസ്ഥാന രശരാക്ഷ നികുതി
വകുപ്പുകൾ വയതയസ് ത നിയമങ്ങൾ,
ിട്ടകൾ, നടരടിന്ത്രകമങ്ങൾ എന്നിവ
രാലിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വിവര സ്ാശങ്കതിക സ്ംവിധാനങ്ങളും ശവറിട്ടു
തത്തന്ന

നിൽക്കുന്നു.

ജ്ി.എസ്്.ടി

നടപ്പാക്കുന്നതിനായി

ഏശകാരിപ്പിക്കുക എന്നത് സ്ങ്കീർണമായിരിക്കും,

കാരണം

അവ

അതിനായി

മുഴുവൻ രശരാക്ഷ നികുതി സ്ംവിധാനങ്ങത്തളയും ( ശകന്ത്രന്ദ, സ്ംസ്ഥാന, ശകന്ത്രന്ദഭരണ

ന്ത്രരശദേങ്ങൾ

എന്നിവിടങ്ങളിത്തല)

ഒശര

നിലവാരെിശലക്ക്
എെിശക്കണ്ടതുണ്ട്.
ലക്ഷയാധിഷ്ഠിത
നികുതി
ആയതിനാൽ
ങ്ങളുത്തടയും

അ്ർ-സ്ംസ്ഥാന

വിവര

മാന്ത്രതമല്ല,

സ്ാശങ്കതിക

ജ്ി.എസ്്.ടി

രക്കുകളുത്തടയും

വയാരാരെിന്

ഒരു

ശസ്വന

േക്തിമൊയ

ഒരു

ഒെുതീർപ്പു സ്ംവിധാനവും ആവേയമായി വരുന്നു. േക്തമായ വിവര
സ്ാശങ്കതിക

അടിസ്ഥാന

സ്ൗകരയങ്ങളും

ശസ്വന

സ്ംവിധാനവും

ഉത്തണ്ടങ്കിൽ മാന്ത്രതശമ ഇത് സ്ാധയമാവുകയുള്ളു. വിവിധ തത്രരകക്ഷികൾ
(നികുതി

ദാതാക്കൾ,

ശകന്ത്രന്ദ,

സ്ംസ്ഥാന

സ്ർക്കാരുകൾ, ബാങ്കുകൾ,
ക ണം, സകമാറ്റം
ആർ.ബി.ഐ.) തമ്മിൽ സ്ുഗമമായ വിവര ശേഖരണം, സ്ംസ്ര
എന്നിവ ഇത് സ്ാധയമാക്കും. 21/7/2010 -ൽ നടന്ന സ്ംസ്ഥാന ധനകാരയ
മന്ത്ര്ിമാരുത്തട

'എംരവർെ്

ഇതിത്തനപ്പറ്റി

ർച്ച ത്ത

കമ്മിറ്റി'

2010

ത്തല

നാലാമതു

ശയാഗെിൽ

യ്യുകയുണ്ടായി.

ന്ത്രരസ്ുത ത ശയാഗെിൽ, ജ്ി.എസ്്.ടി ക്കായുള്ള വിവര സ്ാശങ്കതിക അടിസ്ഥാന
സ്ൗകരയങ്ങൾക്കായി

ഒരു

തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി.

'എംരവർെ്

ന്ത്രഗൂപ്പ്'

(ഇ.ജ്ി.)

ശൊ:നന്ദൻ

നിശലകാനി

സ്ഥാരിക്കാൻ
അധയക്ഷനായി,

അെിഷണൽ ത്തസ്ന്ത്രകട്ടറി (റവനയു), ത്തമമ്പർ (B&C) CBEC, െി.ജ്ി. (സ്ിസ്റ്റംസ്്) CBEC,
FA ഫിനാൻസ്് മന്ത്ര്ാലയം, ത്തമമ്പർ ത്തസ്ന്ത്രകട്ടറി E.C, അഞ്ചു സ്ംസ്ഥാന ശന്ത്രടെ്
ടാക്് സ കമ്മീഷനർമാർ (മഹാരാഷ്ന്ത്രട, അസ്സാം, കർണാടക, രശ്ചിമ ബംഗാൾ,
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ഗുജ്റാെ്)

എന്നിവർ

അനുോസ്നങ്ങൾ

ഇതിത്തല

അംഗങ്ങളാണ്.

ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ.

എന്ന്

ഈ

ന്ത്രഗൂപ്പിന്

വിളിക്കത്തപ്പടുന്ന

നൽകിയ

ഒരു

ത്തരാതു

ജ്ാലകം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു നാഷണൽ ഇൻഫർശമഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി (NIU/SPV )
സ്ഥാരിക്കാനുള്ള നടരടിന്ത്രകമങ്ങൾ, ന്ത്രരസ്ുത ത നാഷണൽ ഇൻഫർശമഷൻ
യൂട്ടിലിറ്റിയുത്തട

ഘടന,

നടപ്പാക്കാനുള്ള

നടരടിന്ത്രകമങ്ങൾ,

രരിേീലന

സ്ംവിധാനം എന്നിവ നിർശദേിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.
മാർച്ച്

2010

-ൽ

'നാഷണൽ

സ്ാമ്പെിക

ഇൻഫർശമഷൻ

മന്ത്ര്ാലയം

രൂരീകരിച്ച

'ടി.എ.ജ്ി.യു.രി.',

സ്വകാരയ

കമ്പനികളായി

യൂട്ടിലിറ്റി’കൾ

രൂരീകരിക്കാൻ നിർശേേിച്ചു. GST ശരാലുള്ള ബൃഹെും സ്ങ്കീർണവുമായ
സ്ർക്കാർ വിവര സ്ാശങ്കതിക സ്ംരംഭങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക എന്ന ത്തരാതു
ലക്ഷയം ഇവയ്ക്കുണ്ടാവും. 'ടി.എ.ജ്ി.യു.രി.' -ൻത്തറ ഉ ശദേം GST, TIN, NPS,
തുടങ്ങിയ

വിവര

സ്ാശങ്കതിക

സ്ംരംഭങ്ങളുത്തട

സ്ാശങ്കതിക

വേങ്ങൾ

രഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.
2010 ആഗസ്് ത 2-നും 2011 ആഗസ്റ്റ് 8 -നും ഇടയിൽ 'എംരവർെ് ന്ത്രഗൂപ്പ് ഏഴ്
സ്ശമ്മളനങ്ങൾ

നടെുകയുണ്ടായി.

ർച്ചകൾക്ക്

ശേഷം,

ജ്ി.എസ്്.ടി

സ്ിസ്റ്റംസ്് രദ്ധതി നടപ്പാക്കാനായി ഒരു 'സ്്ത്തരഷയൽ രർപ്പസ്് ത്തവഹിക്കിൾ'
രൂരീകരിക്കാൻ

ഇ.ജ്ി.

രരിതസ്ഥിതിയിൽ,

നിർശദേിച്ചു.

കാരയക്ഷമമായ

ബുദ്ധിമുശട്ടറിയ

രീതിയിൽ

ശസ്വനങ്ങൾ

ഒരു

നൽകാൻ

ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ എസ്്.രി.വി. ക്കായി ഒരു സ്ർക്കാർ-ഇതര ഘടനയാണ് ഇ.ജ്ി.
നിർശേേിച്ചത്.
നിയന്ത്ര്ണം,

സ്വതന്ത്ര്മായ

നടെിപ്പ്,

വയവസ്ഥിതിയുത്തട

തന്ത്ര്ന്ത്രരധാനമായ

ഘടനാരരമായ

വഴക്കം,

സ്ർക്കാർ
തവരിതമായ

തീരുമാനം എടുക്കൽ, കഴിവുള്ള മനുഷയ വിഭവ നിലനിർെൽ

എന്നിവ

ലക്ഷയം വച്ചു 49 % സ്ർക്കാർ ഓഹരി രങ്കാളിെശതാടുകൂടിയാണ് (ശകന്ത്രന്ദ
സ്ർക്കാർ - 24.5%,
സ്ംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ-24.5%) ന്ത്രരസ്ുത ത ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ
എസ്്.രി.വി രൂരീകരിക്കാൻ ലക്ഷയമിട്ടത്.
ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ-ൻത്തറ്റ

ന്ത്രരാധാനയവും

അതിൽ

ലഭയമായ

വിവരങ്ങളും

രരിഗണിച്ചു, ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ - ൻത്തറ്റ ശമൽ സ്ർക്കാരിൻത്തറ്റ തന്ത്ര്ന്ത്രരധാനമായ
നിയന്ത്ര്ണവും
'സ്്ത്തരഷയൽ

ഇ.ജ്ി.രരിഗണിക്കുകയുണ്ടായി.
ത്തറത്തസ്ാലയൂഷൻ',

ശബാർെിൻത്തറ്റ
ഘടന,
'ത്തഷയർശഹാൾശെഴ്് സ
എന്ത്രഗിത്തമൻത്തറ്റ'

എന്നിവയുത്തട ന്ത്രരവർെന രീതി , സ്ർക്കാർ ഉശദയാഗസ്ഥരുത്തട ത്തെരയുശറ്റഷൻ
നിയമനം,

ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ

എസ്്.രി.വി

യും

സ്ർക്കാരും

തമ്മിലുള്ള

കരാറുകൾ എന്നിവ മുഖാ്ിരം എസ്്.രി.വി ക്കു ശമൽ സ്ർക്കാരിൻത്തറ്റ
നിയന്ത്ര്ണം ഉറപ്പാക്കണം

എന്ന് ഇ.ജ്ി.

നിർശേേിച്ചു. കൂടാത്തത, ഓഹരി

രങ്കാളിെ ഘടന ന്ത്രരകാരം ശകന്ത്രന്ദം തനിത്തയയും സ്ംസ്ഥ)നങ്ങൾ കൂട്ടായും 24.5
%

ഓഹരി

രങ്കാളിെശൊത്തട

ഏറ്റവും

വലിയ

ഓഹരിയുടമകൾ

ആയിരിക്കും. മാന്ത്രതമല്ല, 49 % വരുന്ന സ്ർക്കാർ ഓഹരി രങ്കാളിെം മശറ്റതു
സ്വകാരയ നിശക്ഷരകശരക്കാളും കൂടുതലും ആയിരിക്കും.
100 േതമാനം റിശട്ടൺ മാച്ചിങ് നടപ്പാക്കാൻ ആവേയമായ സ്ാശങ്കതിക
സ്ംവിധാനം ഈ കമ്പനിക്ക് ശവണ്ടതിൻത്തറ്റ ആവേയകതയിശലക്കും ഇ.ജ്ി.
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വിരൽ

ൂണ്ടുകയുണ്ടായി. ന്ത്രരവർെന രീതികത്തളക്കുറിച്ചുള്ള

അറിവുകൾ
ത ാണ്.
ശകന്ത്രന്ദ സ്ർക്കാർ, സ്ംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ ഉശദയാഗസ്ഥരിൽ നിക്ഷിപ്മ
എന്നാൽ,

കമ്പനി

വിദഗ്ദ്ധത്തര

നടെിപ്പിനായി

വിവര

സ്ാശങ്കതിക

ശമഖലയിത്തല

ആവേയമാണ്. സ്വതന്ത്ര്മായ നടെിപ്പ് ലക്ഷയമിട്ടാണ് ഇ.ജ്ി.

സ്ർക്കാർ-ഇതര കമ്പനി നിർശേേിച്ചത്.
ശമൽപ്പറഞ്ഞ നിർശേേങ്ങൾ, 2011 ആഗസ്റ്റ് 19 നു നടന്ന 2011 ത്തല മൂന്നാമത്
ശയാഗെിലും, 2011 ഒക്ശടാബർ
ശയാഗെിലും,

സ്ംസ്ഥാന

കമ്മിറ്റി'യുത്തട
സ്ംസ്ഥാന

മുൻരാത്തക
ധനകാരയ

14

നു നടന്ന 2011 ത്തല നാലാമതു

ധനകാരയ

മന്ത്ര്ിമാരുത്തട

സ്മർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
മന്ത്ര്ിമാരുത്തട

'എംരവർെ്

14.10.11

'എംരവർെ്

നു

നടന്ന

കമ്മിറ്റി'യുത്തട

സ്ശമ്മളനെിൽ ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ -നായുള്ള വിവര സ്ാശങ്കതിക അടിസ്ഥാന
സ്ൗകരയങ്ങൾക്കായും
ലാശഭച്ഛയില്ലാെ

സ്ർക്കാറിൻത്തറ്റ

വകുപ്പ്-25

തന്ത്ര്രരമായ

കമ്പനി

നിയന്ത്ര്ണെിൽ

തുടങ്ങാനുമുള്ള

ഇ.ജ്ിയുത്തട

നിർശദേങ്ങൾ അംഗീകരിക്കത്തപ്പട്ടു.
ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ

എന്നു

വിളിക്കത്തപ്പടുന്ന

എസ്്.രി.വി

സ്ഥാരിക്കാനുള്ള

ത്തറവനയൂ െിപ്പാർട്ത്തമന്റിൻത്തറ്റ ശനാട്ട് ശകന്ത്രന്ദ കയാബിനറ്റ് 2012 ഏന്ത്രരിൽ 12-നു
രരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ത്ത യ്തു. താത്തഴപ്പറയുന്നവയും ശകന്ത്രന്ദ
കയാബിനറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി:
i)

അനുശയാജ്യരും

ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ

പ രും
തല്ര

ആയ

എസ്്.രി.വിയിൽ

സ്ർക്കാർ-ഇതര

നിശക്ഷരം

സ്ഥാരനങ്ങത്തള

നടെുന്നതിശലക്കായി

സ്ാമ്പെിക മന്ത്ര്ാലയം തിരിച്ചറിയുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ത്ത

യ്യും.

ii) ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ -ൻത്തറ ശമൽ സ്ർക്കാരിൻത്തറ്റ തന്ത്ര്ന്ത്രരധാനമായ നിയന്ത്ര്ണം
ശബാർെിൻത്തറ്റ ഘടന, 'സ്്ത്തരഷയൽ ത്തറത്തസ്ാലയൂഷൻ', 'ത്തഷയർശഹാൾശെഴ്് സ
എന്ത്രഗിത്തമന്റ'്

എന്നിവയുത്തട

ത്തെരയുശറ്റഷൻ നിയമനം,

ഘടനകൾ,

സ്ർക്കാർ

ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ എസ്്.രി.വി

ഉശദയാഗസ്ഥരുത്തട
യും

സ്ർക്കാരും

തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾ എന്നിവ മുഖാ്ിരം ഉറപ്പാക്കുക.
iii)

ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ

ട
യുത്തട
െയറക്ർ
ശബാർെിൽ
14
ട മാർ ശകന്ത്രന്ദെിൽ നിന്നും 3
െയറക്ർ

എസ്്.രി.വി

അംഗങ്ങളുണ്ടാകും. ഇതിൽ 3
ട മാർ സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും, ശബാർെ് അധയക്ഷൻ ശകന്ത്രന്ദെയറക്ർ
ട മാർ സ്വകാരയ
സ്ംസ്ഥാന സ്ംയുക്ത അംഗീകാരെിലൂത്തടയും, 3 െയറക്ർ
ഓഹരി

നിശക്ഷരകരിൽ

നിന്നും,
ന്ത്രരമുഖ
വയക്തികളിൽ
നിന്ന്
ട മാരും ആണുണ്ടാവുക. ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ
തിരത്തഞ്ഞടുെ 3 സ്വതന്ത്ര് െയറക്ർ
എസ്്.രി.വി യുത്തട CEO ത്തയ തുറന്ന തിരത്തഞ്ഞടുപ്പിലൂത്തട നിയമിക്കുകയും
ത്ത

യ്യും.

iv)

തന്ത്ര്ന്ത്രരധാനമായ

ലഭയമാക്കുന്നതിനുമായി

നിയന്ത്ര്ണെിനും

ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ

എസ്്.രി.വി

സവദഗ്ധയം
യിൽ

സ്ർക്കാർ

ഉശദയാഗസ്ഥരുത്തട ത്തെരയുശറ്റഷൻ നിയമനം സ്ുഗമമാക്കാൻ നിർദിഷ്ട
ഇളവ് ത്ത

യ്യും .
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ട്ടങ്ങൾ

ത ായ ഒരു റവനയു
v ) ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ എസ്്.രി.വി യ്ക്കു സ്വയം രരയാപ്മ
ശമാെൽ ഉണ്ടാകും. നികുതിദാതാക്കൾ, നികുതി വകുപ്പ് എന്നീ
ഉരശഭാക്താക്കളിൽ

നിന്നു

ഉരശഭാഗവരി

ഈടാക്കുക

ശസ്വന

വഴിയാണ്

ഇത്

സ്ാധയമാക്കുക.
vi) രശരാക്ഷ നികുതി സ്ംബന്ധമായ ഏകീകൃത ശസ്വനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്
ുമതലത്തപ്പട്ട
എസ്്.രി.വി.

ഏക

ശദേീയ

സ്മാനമായ

ഏജ്ൻസ്ി

ആയിരിക്കും

ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ

ശസ്വനങ്ങൾ നൽകാൻ ഉശേേിക്കുന്ന ശസ്വന

ദാതാക്കൾ ഇതിനായി ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ എസ്്.രി.വി യുമായി ഔര

ാരികമായ

കരാറിൽ ഏർത്തപ്പശടണ്ടതാണ്.
vii)

എസ്്.രി.വി യുത്തട സ്ഥാരനെിനും ആദയ 3 വർഷങ്ങളിത്തല നടെിപ്പു

ിലവിനുമായി ശകന്ത്രന്ദ സ്ർക്കാർ 315 ശകാടി രൂരയുത്തട ഒറ്റെവണ 'ശനാൺത്തറക്കറിംഗ് ന്ത്രഗാന്റ-് ഇൻ-എയ്ഡ'് നൽകുന്നതാണ്.
കയാബിനറ്റ് തീരുമാനെിൻത്തറ്റ അടിസ്ഥാനെിൽ ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ കമ്പനി
നിയമം വകുപ്പ്-25 അനുസ്രി

് ലാശഭച്ഛയില്ലാെ സ്വകാരയ കമ്പനിയായി

രജ്ിസ്റ്റർ

അതിത്തല

ത്ത

യ്യുകയുണ്ടായി.

ഓഹരി

രങ്കാളിെം

താത്തഴ

ത്തകാടുെിട്ടുള്ള ന്ത്രരകാരമാണ്:
ശകന്ത്രന്ദ സ്ർക്കാർ

24.5%

സ്ംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ

24.5%

എ

.് െി.എഫ്.സ്ി.

10%

എ

.് െി.എഫ്.സ്ി. ബാങ്ക്10%

ഐ.സ്ി.ഐ.സ്ി.ഐ. ബാങ്ക്

10%

എൻ.എസ്്.ഇ സ്്ന്ത്രടാറ്റജ്ിക് ഇൻത്തവസ്റ്റ്ത്തമന്റ് ശകാ.
എൽ.ഐ.സ്ി. ഹൗസ്ിങ് ഫിനാൻസ്്
നീണ്ട

കാലയളവിത്തല

മന്ത്ര്ിമാരുത്തട

അംഗീകാരശൊത്തടയാണ്

11%

ർച്ചകൾക്കു

'എംരവർെ്

10%

ശേഷം

കമ്മിറ്റി'യുത്തടയും
ജ്ി.എസ്്.ടി.എൻ

സ്ംസ്ഥാന

ശകന്ത്രന്ദ

ധനകാരയ

സ്ർക്കാരിൻത്തറ്റയും

അതിൻത്തറ്റ

ഇശപ്പാഴത്തെ

രൂരെിൽ സ്ഥാരിക്കത്തപ്പട്ടത്.
ശ

ാ 3: എ്ാണ് GSTN നി൪വഹിക്കുന്ന ശസ്വനങ്ങൾ ?

ഉ : GST യുത്തട ത്തരാതു ശരാ൪ട്ടലിലൂത്തട താത്തഴ രറയുന്ന ശസ്വനങ്ങൾ ആണ്
നി൪വഹിക്കുന്നത് .
a രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ. (നികുതിദായകരുത്തട സമശന്ത്രഗഷനും
രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ നമ്പർ ത്തകാടുക്കലും )
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രാൻ

അധിഷ്ഠിത

b . ശരയ്ത്തമന്റ്റ് ശഗറ്റ്ശവ, ബാങ്കിങ് സ്ംവിധാനെിശലക്കുള്ള

സ്ംശയാജ്നം

അടക്കമുള്ള രണമടവ് ന്ത്രകമീകരണം
c. റിശട്ടൺ സ്മർപ്പണവും വിലയിരുെലും.
d.

നികുതിദായകത്തര

ത ാക്കൽ,
ന്ത്രരാപ്ര

അക്കൗണ്ട്

മാശനജ്്ത്തമൻറ്,

അറിയിപ്പുകളും വിവരങ്ങളും തല്സ്ഥിതി അറിയലും
ജ
e. നികുതി അക്കൗണ്ടും ത്തലഡ്റും
സകകാരയം ത്ത

യ്യൽ

f. ശകന്ത്രന്ദവും സ്ംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നികുതി വിഹിതം കണക്കാക്കുക
( I GST വിഹിതം തീ൪പ്പാക്കിക്കുക അടക്കം I GST യുത്തട ക്ലീയ റിങ് ഹൗസ്് )
g. ഇറക്കുമതിയിലുള്ള GST കണക്കാക്കി തിട്ടത്തപ്പടുെുകയും കസ്റ്റംസ്് E D L
സ്ിസ്റ്റവുമായി സ്ംശയാജ്ിപ്പിക്കുകയും ത്ത
h,

മാശനജ്്ത്തമൻറ്റ്

യ്യുക .

ഇൻഫർശമഷൻ

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള

വിവരങ്ങൾ

സ്ിസ്റ്റംസ്്

-ആവേയങ്ങൾ

ബിസ്ിത്തനസ്സ്

ഇന്റലിജ്ന്സ്്

അടക്കമുളളവ
i.

സ്ാധാരണ

GST

ശരാ൪ട്ടലും

നികുതി

ഭരണ

വയവസ്ഥയുമായുള്ള

സ്മ്പർക്കമുഖം
j. ബന്ധത്തപ്പട്ടവർക്ക് രരിേീലനം നല്ുക ക
k നികുതി അധികാരികൾക്ക്
വിവരങ്ങളും നല്ുക ക
ശ

ാ .4 GSTN ഉം

വിേകലനവും ബിസ്ിത്തനസ്സ് ഇന്റലിജ്ന്സ്്

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും / CBEC ഉം

തമ്മിലുള്ള

സ്മ്പർക്കമുഖ

സ്ിസ്റ്റം എ്ാണ്?
ഉ 4 :നികുതി ദായകരുത്തട രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ അശരക്ഷ,
ശലാെ് ത്ത

യ്യുക ,റിശട്ടൺ സ്മർപ്പിക്കുക

ഇവ ത്ത

ഇൻശവായ്സ്്

യ്യുശമ്പാൾ

GST

അര്
സ്ിസ്റ്റം

ആണ് അവ സ്വീകരിക്കുന്നത് . മറ്റു നിയമ ന്ത്രരകാരമുള്ള ന്ത്രരവർെനങ്ങൾ
(രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

അംഗീകരിക്കൽ,

നടെുക , കണക്കു
നികുതി
ശജ്ാലികൾ

രരിശോധന (ഓെിറ്റിംഗ്)

അധികാരികളാണ്
GSTN ഉം

ത്ത

യ്യുന്നത് .

, മറ്റു ബാക് എൻെ്

സ്ർക്കാരുകൾ ശനരിട്ടുമാണ് ത്ത
2 ശസ്റ്ററ്റ് )

റിശട്ടൺ രരിശോധന , അശനവഷണം
ഇവ } ശകന്ത്രന്ദ / സ്ംസ്ഥാന
അതായത്

ശജ്ാലികള് സ്ംസ്ഥാന / ശകന്ത്രന്ദ

യ്യുക . എന്നാൽ 24 സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾ (ശമാെൽ

GSTN തത്തന്ന തങ്ങൾക്ക് ശവണ്ടി ബാക് എൻെ്

വികസ്ിപ്പിത്തച്ചടുക്കാൻ

ആവേയത്തപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും സ്വ്മായിെത്തന്ന

CBEC

ബാക് എൻെ്

വികസ്ിപ്പിത്തച്ചടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശ

ാ .5 രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനി ൽ

ന്ത്രഫത്തണ്ടന്റ്റ്

GSTN ൻത്തറ്റ രങ്ക് എ്ാണ് ?
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ശമാെയൂളുകൾ
യും

ബാക്കി

ശമാെയൂളുകൾ

ഉ : രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ഓൺസലനായി GSTN ശരാർട്ടലിൽ ആണ് ത്ത

ശയ്യണ്ടത് .

ില ന്ത്രരധാന വിവരങ്ങൾ ആയ PAN , ബിസ്ിനസ്സ് ഘടന, ആധാർ , CIN / DIN
തുടങ്ങിയവ

(ബാധകമായവ)

CBDT

,UID

,MCA

തുടങ്ങിയ

അതാതു

ഏജ്ൻസ്ികളുമായി ഓൺസലൻ

വഴി ഒെു ശനാക്കുന്നത് മൂലം ഏറ്റവും
ക ൻ
കുറവ് ശൊകയൂത്തമന്ശറഷൻ ഉറപ്പ് വരുെുന്നുണ്ട് . അശരക്ഷകളും സ്ാ
ത്ത യ്ത അനുബന്ധ ന്ത്രരമാണങ്ങളും GSTN അതാത് ശകന്ത്രന്ദ / സ്ംസ്ഥാനെിനു
അയക്കുന്നതും അവർ അതിനു ആവേയത്തമങ്കിൽ വിേദീകരണം ശതടിയ
ക ിക്കുകശയാ
ശേഷം
തിരസ്ര
അംഗീകരിക്കുകശയാ
ത്ത യ്യുകയും
അതിനുശേഷം െിജ്ിറ്റൽ

ഒപ്പു വച്ച രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ GSTN നിന്ന് നികുതി

ദായകന് ത്തൌൺശലാെ് ത്ത

യ്യാവുന്നതുമാണ്.

ശ
ഉ

ാ : 6 GSTN ൽ ഇൻശഫാസ്ിസ്ിൻത്തറ്റ രങ്ക് എ്ാണ് ?
: GSTN,

ടൂൾസ്ും

ഇൻശഫാസ്ിസ്ിത്തന

എല്ലാ ആപ്പ്ളിശക്കഷൻ ശസ്ാഫ്റ്റത്ത
് വയറും

അടിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങളുമടങ്ങിയ

ആവിഷ്ാക രം,

വികസ്നം

വിനയാസ്ം, എന്നിവ നടെി

ന്ത്രരവർെിപ്പിക്കാനും രരിരാലിക്കാനും
ഏജ്ൻസ്ിയായി
ശ

GST

സ്ിസ്റ്റെിൻത്തറ്റ
5

വർഷശെക്ക്

ഒത്തക്കയുള്ള ഒരു

നിയന്ത്ര്ിത

ുമതലത്തപ്പടുെിയിരിക്കുകയാണ് .

ാ.7: GST ത്തരാതു ശരാർട്ടലിൻത്തറ്റ സ്വിശേഷതകൾ എത്ത്ാത്തക്കയാണ്

ഉ

:

GST ശരാർട്ടൽ

നികുതിദായകർ,

ഇന്റർത്തനറ്റ് വഴി

അവരുത്തട

എല്ലാവർക്കും

ാർശട്ടർെ്

അഭിഭാഷകർ എന്നിവർ ) ഇൻന്ത്രടാത്തനറ്

(അതായതു

അക്കൗണ്ടന്റമ
് ാർ

വഴി

നികുതി

നികുതി

ഉശദയാഗസ്ഥർക്കും

ലഭയമാണ് . ഈ ശരാർട്ടൽ GST സ്ംബദ്ധമായ എല്ലാ ശസ്വനങ്ങൾക്കും ഉള്ള
ത്തരാതു ശരാർട്ടൽ ആയിരിക്കും .
ഉദാ:

നികുതിദായകൻത്തറ്റ

റോക്കുക ) ഇൻശവായ്സ്്

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ
അര്ശലാെ്

വാങ്ങൽ രജ്ിസ്റ്റർ തന്നൊൻ
റിശട്ടൺ

സ്മർപ്പിക്കൽ,

(രുതിയവ
ത്ത

യ്യൽ,

തയ്യാറാക്കൽ,

തിരിത്തക നൽകുക
വാങ്ങുന്ന ആളുത്തട

കാലാവധിയനുസ്രിച്ചുള്ള

ഏജ്ൻസ്ി ബാങ്കുമായി

സ്ംശയാജ്ിച്ചുള്ള നികുതി

അടക്കൽ , മുതലായവ .)
ശ

ാ.8 :

രക്ക് ശസ്വന നികുതിയുത്തട ആവാസ്വയവസ്ഥ എ്ാണ് ?

ഉ 8: ത്തരാതുവായ

ഒരു

രക്ക്

ശസ്വന നികുതി

ഭാഗഭാക്കുകളായ സ്ംസ്ഥാന/ ശകന്ത്രന്ദ

ഭരണ

ന്ത്രരശദേ

വയവസ്ഥ
വാണിജ്യ

ഇതി ൻത്തറ്റ
നികുതി

വകുപ്പുകൾ , ശകന്ത്രന്ദ നികുതി അധികാരികൾ , നികുതിദായകർ, ബാങ്കുകൾ
മറ്റു ഭാഗഭാക്കുകൾ എന്നിവത്തര തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇെരെിലുള്ള
ഒരു

വയവസ്ഥ നികുതി ദാതാവ് തുടങ്ങി നികുതി ഉരശദേകർ, നികുതി

അധികാരികൾ,

GSTശരാർട്ടൽ,

ബാങ്ക്

എന്നിവത്തരത്തയല്ലാം

ഭാഗഭാക്കായിട്ടുള്ളതാണ്.

താത്തഴ

ത്തകാടുെിട്ടുള്ള

വയവസ്ഥത്തയ രൂർണമായും

ിന്ത്രതീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
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ശരഖ

ിന്ത്രതം

ഒരു
GST

ശ

ാ.9 : ആരാണ് GSP ( GST സ്ുവിധാദാതാവ് )?

ഉ 9 : GST

വയവസ്ഥ

വികസ്ിപ്പിത്തച്ചടുക്കുന്നത്

അതിൻത്തറ്റ

രരിരാലന

ശസ്വനദാതാവായ ഇൻശഫാസ്ിസ്് ആണ് (MSP ). GST ശകന്ത്രന്ദ വയവസ്ഥയുത്തട
വികസ്നം,

GST

സ്ിസ്റ്റം

സ്ൗകരയങ്ങൾ,

ന്ത്രരവർെിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള

അഞ്ചുവർഷശെക്കുള്ള

IT

അടിസ്ഥാന

ന്ത്രരവർെന

നടെിപ്പ്

എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ശജ്ാലി.
ഇശപ്പാൾ മുൻശരാട്ടു വച്ചിട്ടുള്ള GST എല്ലാ നികുതിദായകരും ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്
ആയിട്ടു ശരഖകളും സ്മർപ്പിക്കുത്തമന്നാണ് വിഭാവനം ത്ത യ്തിട്ടുള്ളത് . ഈ
ലക്ഷയ ന്ത്രരാപ്ിത ക്കായി നികുതിദായകന് ഇൻശവായ്സ്് വിവരങ്ങൾ ഇൻരുട്
ജ സ്ൃഷ്ടിക്കുക ,
നികുതിയുത്തട ത്തന്ത്രകെിറ്റ് അവകാേം, രാർട്ടി തിരിച്ചു ത്തലഡ്ർ
റിശട്ടൺ സ്മർപ്പണം, അെരം ന്ത്രരമാണങ്ങളിൽ െിജ്ിറ്റൽ ഒപ്പ് ഉരശയാഗിച്ച്
ഒപ്പ് വക്കുക മുതലായവക്ക് ആവേയമായ ഉരകരണങ്ങൾ ആവേയമാണ് .
നികുതിദായകർക്കു GST
ഒരു

G2B

വയവസ്ഥ

ശരാർട്ടൽ

മാന്ത്രതമായിരിക്കില്ല,

GST

ലഭയമാക്കുന്നതിന്

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
സ്ിസ്റ്റവുമായി

ശവണ്ടി GST യിൽ

എന്നാൽ അത്തതാന്നു

നികുതിദായകന്

സ്ംവദിക്കാൻ

കഴിയുന്നത് . എത്ത്ന്നാൽ ആവേയാനുസ്രണം മറ്റു ഇന്റ്റർശഫസ്ുകളായ
ത്തെസ്്ക്ശടാപ്പ് , ത്തമാസബൽ എന്നിവയും ഉരശയാഗിച്ച് GST സ്ിസ്റ്റവുമായി
സ്ംവദിക്കാവുന്നതാണ്

ഇെരം മൂന്നാംകക്ഷി

സ്ിസ്റ്റവുമായി ഒരു API (ആൈിശകഷൻ
ബന്ധത്തപ്പടാം
സ്ുവിധാദാതാവ്,

അെരം

ശന്ത്രരാന്ത്രഗാമിങ്

ആൈിശകഷനുകൾ

അതായതു

GSP
180

ആൈിശകഷനുകൾ

എന്ന്

GST

ഇന്റർശഫസ്് ) വഴി

എല്ലാം

ത്തരാതുവായി

തത്തന്ന

GST

നാമകരണം

ത്ത

യ്തിട്ടുള്ള

മൂന്നാംകക്ഷിയാണ്

വികസ്ിപ്പിത്തച്ചടുക്കുക

എന്നാണ്

ന്ത്രരതീക്ഷിക്കുന്നത് .
GST ശകന്ത്രന്ദ വയവസ്ഥയുമായി രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ, നികുതി അടക്കൽ, റിശട്ടൺ
സ്മർപ്പണം

മറ്റു വിവര സകമാറ്റം

ബന്ധത്തപ്പടാൻ,

GST

ശരാർട്ടൽ

ആൈിശകഷനുകൾ

വഴിശയാ

എന്നിവയ്ക്കായി

വഴിശയാ

GSP

നികുതിദായകന്

വയവസ്ഥ

സ്ാധിക്കുന്നതാണ്.

GST

ലഭയമാക്കുന്ന
യുത്തട

സ്ിസ്റ്റം

ആൈിശകഷൻ ഇന്റർശഫസ്ി ൻത്തറ്റ ഉരശഭാക്ത ഏജ്ൻസ്ി ആയിരിക്കും GSP.
നികുതിദായകർക്കു ശവണ്ടി
എന്നിവ നിർമിക്കുകയും ത്ത
ശ

ആൈിശകഷനുകൾ, ത്തവബ് ശരാർട്ടലുകൾ
യ്യുന്നതാണ്.

ാ.10 : എ്ായിരിക്കും GST സ്ുവിധാദാതാവിന്ത്തറ രങ്ക് ?

ഉ 10 : GSP

വികസ്ിത്തച്ചടുക്കുന്ന

സ്ുരക്ഷിതമായ

GST

ആൈിശകഷനുകൾ

സ്ിസ്റ്റം API കൾ

വഴി

GST

സ്ിസ്റ്റെിത്തന

ബന്ധത്തപ്പടുെുന്നതാണ്. GSP

യുത്തട ഏതാനും ന്ത്രരവർെനങ്ങൾ ഇവയാണ് :
നികുതിദായകർക്കു
ശഫസ്ുകൾ, GSP

ശവണ്ടി

വിവിധങ്ങളായ ആൈിശകഷനുകൾ , ഇൻറ്റർ
ട
സ്ിസ്റ്റെിൻത്തറ്റ TRP കൾ , ശന്ത്രടെ് റിശലറ്റെ് ന്ത്രരാക്ീസ്സ്സ്

എന്നിവ വികസ്ിപ്പിക്കുക .
നികുതിദായകർക്കു ശവണ്ടി മറ്റു മൂലയ വർദ്ധിത ശസ്വനങ്ങൾ നല്ുക ക.
GST സ്ുവിധാദാതാവ് (GSP ) നികുതിദായകർക്കും മറ്റു ഭാഗഭാക്കുകൾക്കും
GST സ്ിസ്റ്റവുമായി സ്ഥാരന ത്തറജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ തുടങ്ങി ഇൻശവായ്സ്് അര്
ശലാെിങ് , റിശട്ടൺ

സ്മർപ്പണം

എന്നിവക്കായി

ബന്ധത്തപ്പടുന്നതിന്

നൂതനവും

സ്ൗകരയന്ത്രരദവുമായ രീതികൾ വികസ്ിപ്പിത്തച്ചടുക്കുത്തമന്നാണ്
പ യമാണ്
വിഭാവനം ത്ത യ്തിട്ടുള്ളത് . അതായതു രണ്ടു ഗണെിൽ ഉള്ള രാരസ്ര
ഉള്ളത്.
( 1 ) ആൈിശകഷൻ

ഉരശഭാക്താവും

GSP യുമായി

(2 ) GSP യും

GST

വയവസ്ഥയുമായി .
ശ

ാ.11:

GSP

ഉരശയാഗിക്കുന്നതുത്തകാണ്ട്

നികുതിദായകന്

കിട്ടുന്ന

ന്ത്രരശയാജ്നങ്ങൾ എത്ത്ല്ലാമാണ് ?
ഉ 11 : GSP ലഭയമാക്കുന്ന
ദാതാവിനു

നികുതി

അക്കൗണ്ടിംഗ്

ശസ്ാഫ്റ്റത്ത
് വയർ

സ്ംബന്ധമായ

വഴി

ന്ത്രരവൃെികൾ

നികുതി

രൂർണമായും

ലഭയമാകുന്നതാണ് . നികുതി ദായകത്തന, ഇൻശവായ്സ്് അര്ശലാെ് ത്ത

യ്യുക

റിശട്ടൺ േരിയാക്കുക എന്നിവയിൽ GSP സ്ഹായിക്കുന്നു . GST ശരാർട്ടൽ
ലഭയമാക്കുന്ന

ഇന്റർശഫസ്ും

നികുതിദായകർക്കും

സ്വിശേഷതകളും

ഒശരശരാലുള്ളതും

രൂരെിലും

എല്ലാ
ഭാവെിലും

അടിസ്ഥാനരരവുമായിരിക്കും . അശത സ്മയം ന്ത്രരശതയക വിഭാഗെിലുള്ള
നികുതിദായകർക്കു

( രൂർണമായും

സ്വയം

നിയന്ത്ര്ിത

സ്ാമ്പെിക

അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉള്ള വലിയ നികുതി ദാതാക്കൾ , അർദ്ധ സ്വയം നിയന്ത്ര്ിത
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വയവസ്ഥകളുത്തട SME കൾ , വയവസ്ഥത്തയ ഇല്ലാെ ത്ത
സ്വിശേഷതയാർന്ന
ഉണ്ടാക്കുത്തമന്നാണ്
അതിൻത്തറ്റ

വിരുലമായ

ഇന്റർശഫസ്ുകൾ

ന്ത്രരതീക്ഷിക്കുന്നത്

വലിപ്പം

റിയവ ). കൂടുതൽ

.

GST

ത്തകാണ്ടുതത്തന്ന

ശരാർട്ടൽ

GSP

GSP

എന്നുള്ളത്

ശസ്വനം

ശരാത്തല

ലളിതമായിരിക്കുകയില്ല .
GSP ക്ക്, SME കൾക്കും ത്ത
വാങ്ങൽ

പ ,
റിയ നികുതിദായകർക്കും അവരുത്തട വില്ന

GST

ഫയലിംഗ്
എന്നിവ
സകകാരയം
ഇശപ്പാഴുള്ള ശസ്ാഫ്ത്ത
് ട വയറിൽ GST ലഭയമാക്കുകശയാ,

ത്ത

യ്യുന്നതിനായി

സ്മ്പൂർണങ്ങളായ

രരിഹാരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആൈിശകഷനുകൾ ത്തകാടുക്കാവുന്നശതാ ആണ് .
ഉദാ: സ്്ത്തന്ത്രരെ്ഷ ീറ്റ്

ശരാലുള്ള

ഓഫ്സലൻ

നികുതിദായകന്

തൻത്തറ്റ

ഇൻശവായ്സ്്

ശന്ത്രരാസ്സ്സിങ്ങിനു

ശവണ്ടി

GSTശരാർട്ടലിൽ

സ്ൗകരയങ്ങൾ
വിവരങ്ങൾ
അര്ശലാെ്

തദവാരാ
രൂരിപ്പിച്ചു
ത്ത

യ്യാൻ

കഴിയുന്നതാണ്. അതുശരാത്തല, GSP ക്ക് നികുതി ഉരശദേകർക്കു അവരുത്തട
കക്ഷികളുത്തട രട്ടികയുത്തട ഒരു ൊഷ്ശബാെ് ത്തകാടുക്കാവുന്നതും ഓശരാ
കക്ഷിയുത്തട ശനത്തര അമർെുശമ്പാഴും കക്ഷിയുത്തട ന്ത്രരവർെനങ്ങളുത്തട /
ന പ്പ്ശഷാട്ട് ലഭിക്കുന്നതുമാണ് . GSP
രൂർെിയാകാെ ന്ത്രരവർെനങ്ങളുത്തട സ്ാ
ത ായി നൂതനവും
ക്ക് വിരണിയിൽ ഉള്ള മറ്റു GSP കളിൽ നിന്ന് വയതയസ്മ
മൂലയവർദ്ധിതമായ

ശസ്വനങ്ങൾ

നൽകാൻ

കഴിയുന്നതാണ്

.ആധാരം:http//www.gstn.org/ecosystem/faq question.php.
ശ

ാ.12 : GSTN വികസ്ിപ്പിത്തച്ചടുക്കുകയും രരിരാലിക്കുകയും ത്ത

യ്യുന്ന GST

ത്തരാതു ശരാർട്ടലിൽ നികുതിദായകൻത്തറ്റ രങ്ക് എത്ത്ല്ലാമാണ് ?
ഉ:നികുതി ദായകൻ

എന്ന നിലക്ക്

രജ്ിസ്റ്റർ

ത്ത

യ്യാനുള്ള

അശരക്ഷ,

ത്തന്ത്രരാസഫൽ മാശനജ്്ത്തമൻറ്റ് , രലിേയും രിഴയും ഉൾത്തപ്പത്തടയുള്ള നികുതി
അടക്കൽ , ഇൻശവായ്സ്്
ശരഖകൾ അര്ശലാെ് ത്ത

വിവരങ്ങൾ , റിശട്ടൺ സ്മർപ്പണം , വാർഷിക
യ്യുക , റിശട്ടൺ/ നികുതി ത്തലെ്ജ്ർ / കയാഷ് ത്തലെ്

ജ്ർ എന്നിവയുത്തട തൽസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം മുതലായവ.
ശ

ാ.:13 GSTN വികസ്ിപ്പിത്തച്ചടുക്കുന്ന GST വയവസ്ഥയിൽ ശകന്ത്രന്ദ സ്ംസ്ഥാന

നികുതി ഉശദയാഗസ്ഥരുത്തട രങ്ക് എ്ായിരിക്കും ? .
ഉ: ഈ ഉശദയാഗസ്ഥർ ബാക്ക്എൻറ്റിൽ താത്തഴ രറയുന്ന ന്ത്രരവർെനങ്ങൾക്കായി
GSTN വിവരങ്ങൾ ഉരശയാഗത്തപ്പടുശെണ്ടതാണ്.
നികുതിദായകരുത്തട
ക ണം.
തിരസ്ര

അംഗതവം രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ഇവയുത്തട അംഗീകാരം /

സ്ംസ്ഥാന നികുതിയുത്തട ഭരണനിർവഹണം

( നികുതി നിർണയം /

കണക്കു രരിശോധന / റീഫണ്ട് ( ന്ത്രരതിദാനം )/അപ്പീൽ /അശനവഷണം ) MIS ഉം
മറ്റിതര ന്ത്രരവർെനങ്ങളും.
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ശ

ാ.:14:

ഓശരാ

ഇൻശവായ്സ്ിനും

GSTN

സ്വിശേഷ

തിരിച്ചറിയൽ

സ്ൃഷ്ടിക്കുശമാ ?
ഉ

:ഇല്ല . GSTN

അങ്ങിത്തന

വിതരണക്കാരൻത്തറ്റ

GSTIN, ഇൻശവായ്സ്്

എന്നിവ HSN /SAC

ശകാെുമായി

സ്വിശേഷമാക്കുകയാണ് ത്ത
ശ

സ്വിശേഷ തിരിച്ചറിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല .
നമ്പർ , സ്ാമ്പെിക വർഷം

കൂട്ടിയിണക്കി

ഓശരാ

വരിയും

യ്യുന്നത്

ാ.:15: സദനംദിനമായി ഇൻശവായ്സ്് വിവരങ്ങൾ അര്ശലാെ് ത്ത

യ്യാൻ

കഴിയുശമാ ?
ഉ : കഴിയും

ഏതുസ്മയെും ഇൻശവായ്സ്്

ന്ത്രരവർെനക്ഷമത
ത്ത

യ്യുക

വഴി

GST

ൊറ്റ

എടുക്കുവാനുള്ള

ശരാർട്ടലിനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . അര് ശലാെ്

ഇൻശവായ്സ്്

കിട്ടുന്ന

ആളുത്തട

രജ്ിസ്റ്ററിൽ

അത്

ന്ത്രരതിഫലിക്കുകയും അത് രർശച്ചസ്് രജ്ിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ രറ്റുന്നതുമാണ്.
ശ

ാ 16: GST ശരാർട്ടലിൽ ഇൻശവായ്സ്് അര്ശലാെ് ത്ത

യ്യാനുള്ള വയവസ്ഥകൾ

ഉശണ്ടാ?
ഉ : ഉണ്ട്. ഒറ്റതവണയായി തത്തന്ന ഇൻശവായ്സ്്

ഉണ്ടാക്കാനും അത്

അര്

ശലാെ് ത്ത യ്യാനും രറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്്ത്തന്ത്രരെ്ഷ ീറ്റ് ( സമശന്ത്രകാശസ്ാഫ്് ട
സ
എക്ൽ
ശരാത്തല) സ്ൗജ്നയമായി GSTN ലഭയമാക്കുന്നത് വഴി ഇത് സ്ാധയമാണ് .
ഇത് ഒരു ഓഫ്സലൻ ടൂൾ ആയതിനാൽ ഓൺസലൻ ആകാത്തത ൊറ്റ
ഇൻരുട്ട്

ത്തകാടുക്കാവുന്നതും

ഒറ്റയടിക്ക് അര്ശലാെ് ത്ത
ശ

ാ.17:

രിന്നീട്

നൂറുകണക്കിന്

ഇൻശവായ്സ്ുകൾ

യ്യാവുന്നതുമാണ്.

രജ്ിസ്റ്ററുകളും മറ്റു അക്കൗണ്ടുകളും

കാണുന്നതിനായി

GSTN

ത്തമാസബൽ ആൈിശകഷനുകൾ ലഭയമാക്കുന്നുശണ്ടാ ?
പ
ഉ : ഉണ്ട് . GSTN രൂരകല്ന
ത്ത
കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ്.
ജ
ITC
ത്തലഡ്ർ
തുടങ്ങിയ

മ ർട്ട് ശഫാണിലും
യ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏതു സ്ാ
ജ , ബാധയത ത്തലഡ്ർ,
ജ
അതിനാൽ കയാഷ് ത്തലഡ്ർ
ജ
ത്തലഡ്റുകൾ

ത്തമാസബൽശഫാണിൽ

കാണാവുന്നതാണ്.
ശ

ാ.18

ത്ത

യ്യുന്നതുശരാത്തല

ടാക്് സ

GSTN-ൻത്തറ്റ

ത്തന്ത്രരാത്തഫഷനലുകൾക്കു

നികുതിദായകൻത്തറ്റ

ഉരശയാഗിക്കാത്തത

അവരുത്തട

ID

യും

കക്ഷികൾക്ക് ശവണ്ടി

ഇശപ്പാൾ

രാസ്സ്ശവർെും
ന്ത്രരവർെിക്കാൻ

ന്ത്രരശതയക രാസ്സ്ശവർെും ID യും ത്തകാടുക്കുശമാ?
ഉ:

ടാക്് സ

ത്തന്ത്രരാത്തഫഷനലുകൾക്കു

ന്ത്രരവർെികളും
ശവർെും GSTN ൽ
e- സസ്ൻ
തത്തന്ന ത്ത

ത്ത

കക്ഷികൾക്ക്

യ്യുന്നതിനായി ന്ത്രരശതയക

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .

(OTP ) അഥ്വാ

െിജ്ിറ്റൽ

ശയ്യണ്ടതാണ്
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ഒപ്പ്

ശവണ്ടി

യുസ്ർ

ത്തനയിമും രാസ്സ്

രത്തക്ഷ അ്ിമ
ഉരശയാഗിച്ച്

എല്ലാവിധ
സ്മർപ്പണം

നികുതിദായകർ

ശ

ാ

19

നികുതിദായകർക്കു

താൻ

ഒരിക്കൽ

തിരത്തഞ്ഞടുെ

ടാക്് സ

ത്തന്ത്രരാത്തഫഷനലിത്തന മാറ്റാൻ ഈ സ്ംവിധാനെിൽ വയവസ്ഥയുശണ്ടാ ?
ഉ:ഉണ്ട്.

ടാക്് സ

ത്തന്ത്രരാത്തഫഷനലിത്തന
തിരത്തഞ്ഞടുക്കാനായ , ജ്ി.എസ്് .ടി.എൻ ശരാർട്ടലിൽ അൺത്തസ്ത്തലക്് ട ത്ത യ്ത
ശേഷം ഒരു രുതിയ ടാക്് സ ത്തന്ത്രരാത്തഫഷനലിത്തന ുമതലത്തപ്പടുെിയാൽ മതി.
ശ

നികുതിദായകന്

ാ 20 ഇശപ്പാൾ ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ എക്സസ്സ്് , സ്ർവീസ്് ടാക്് സ , സ്ംസ്ഥാന വാറ്റ്

നികുതിദായകർക്കു
ത്ത

മത്തറ്റാരു

ജ്ി.എസ്്

.ടി

യിൽ

രുതിയതായി

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

ശയ്യണ്ടതുശണ്ടാ ?

ഉ 20 : ശവണ്ട . ഇശപ്പാൾ ഉള്ള നികുതിദായകരുത്തട PAN CBDT രരിശോധിച്ചു
േരി ത്തവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ

രുതിയതായി

അശരക്ഷിശക്കണ്ടതില്ല.അവർക്കു

ജ്ി.എസ്് ടി ശരാർട്ടൽ താത്കാലിക GSTIN

നൽകുന്നതാണ്. അതിനു 6

മാസ്ത്തെ സ്ാധുത ഉണ്ട്. ൊറ്റ സ്മർപ്പണം രൂർണമാകുന്നശതാത്തട

സ്ഥിരം

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ആയി അത് മാറുന്നതാണ്. സ്മയരരിധികത്തളപ്പറ്റി അതാതു
നികുതി അധികാരികൾ തുടർ അറിയിപ്പുകൾ ഇറക്കുന്നതാണ്.
ശ

ാ 21 .നികുതിദായകരുത്തട ന്ത്രരശയാജ്നാർത്ഥം ജ്ി.എസ്് .ടി ശരാർട്ടലിൻത്തറ്റ

വിവിധ വേങ്ങളുത്തട ന്ത്രരവർെനങ്ങത്തളപ്പറ്റി ജ്ി.എസ്് .ടി എൻ രരിേീലന
വീെിശയാകൾ ഉണ്ടാകുശമാ ?
ഉ 21: ഉണ്ട് .ജ്ി.എസ്് .ടി ശരാർട്ടലിൽ ത്ത
ഘട്ടത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള

വീെിശയാകൾ

ശയ്യണ്ട ന്ത്രരവൃെികൾ
ഓശരാ
കമ്പയൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത രരിേീലന

സ്ാമന്ത്രഗികളുത്തട ഒപ്പം തത്തന്ന ജ്ി.എസ്് .ടി .എൻ തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്.GST
ശരാർട്ടലിലും
ടാക്് സ
അധികാരികളുത്തട
ത്തവബ്സസ്റ്റിലും
അത്
ലഭയമായിരിക്കും.
ശ

ാ 22 .ജ്ി.എസ്് .ടി ത്തരാതു ശരാർട്ടലിൽ നികുതിദായകർ സ്മർപ്പിക്കുന്ന

റിശട്ടൺ , രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സ്ുരക്ഷിതമായിരിക്കുശമാ ?
ഉ 22: അത്തത. നികുതിദായകർ ത്തരാതു ജ്ി.എസ്് .ടി ശരാർട്ടലിൽ സ്മർപ്പിക്കുന്ന
വയക്തിഗതവും

ബിസ്ിനസ്്

സ്ംബന്ധമായും

ഉള്ള

വിവരങ്ങളുത്തട

രഹസ്യസ്വഭാവം

സ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ശവണ്ടിയുള്ള എല്ലാ നടരടികളും
സ ് കൺശന്ത്രടാൾ
ജ്ി.എസ്് .ടി.എൻ -ൽ ത്ത യ്തു വരുന്നുണ്ട് .ശറാൾ ശബസ്്െ് ആക്സ്
(R

A

B

C

)

നിയന്ത്ര്ണവും

രഹസ്യഭാഷയിൽ
വഴിയാണ്

ഇവ

ഉശദയാഗസ്ഥർക്ക്

ഉള്ള
ത്ത

നികുതിദായകൻത്തറ്റ

സ്ൂക്ഷിപ്പും

ന്ത്രരധാനവിവരങ്ങളുത്തട
ഉറപ്പു

വരുെുക

യ്യുന്നത്.അധികാരത്തപ്പടുെിയിട്ടുള്ള

നികുതി

മാന്ത്രതശമ

ന്ത്രരസ്രണവും

വിവരങ്ങൾ

കാണാനും

വായിക്കാനും

കഴിയുകയുള്ളു .
ശ

ാ23. ജ്ി.എസ്് .ടി സ്ിസ്റ്റെിൻത്തറ്റ സ്ുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുെുന്നതിനായി
ജ്ി.എസ്് .ടി.എൻ എത്ത്ാത്തക്ക സ്ുരക്ഷാ ന്ത്രകമീകരണങ്ങളാണ് ത്ത യ്തിട്ടുള്ളത്. ?
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ഉ

23 :വിവര ,ശസ്വന സ്ുരക്ഷിതതവെിനു ശവണ്ടി ജ്ി.എസ്് .ടി വയവസ്ഥ

രദ്ധതിയിൽ

അതയാധുനിക

സ്ുരക്ഷാ

ട്ടക്കൂടുകളാണ്

ഉൾത്തപ്പടുെിയിട്ടുള്ളത്. മികച്ച ഫയർവാൾ , കടന്നുകയറ്റം കത്തണ്ടെൽ ,
സ്ഥിതിയിലും

ലനാവസ്ഥയിലും

ഉള്ള

വിവരങ്ങളുത്തട

രഹസ്യഭാഷാ

ശേഖരണം , സ്മ്പൂർണമായ ഓെിറ്റ് രിൻതുടരൽ , സ്ുസ്ഥിരമായ ഫിഷിങ്
അൽശഗാരിതം ഉരശയാഗിച്ചുള്ള കടന്നുകയറ്റം തടയൽ ,OS , ശഹാസ്റ്റ് ഇവ
കഠിനമാക്കുന്ന രീതി കൂടാത്തത ജ്ി.എസ്് .ടി.എൻ ന്ത്രരാഥ്മികഘട്ടെിലും
ദവിദീയഘട്ടെിലും സ്ുരക്ഷിത ന്ത്രരവർെന നിർശദേങ്ങൾ , നിയന്ത്ര്ണ
ശകന്ത്രന്ദം

സ്ഥാരിക്കുക

ആന്ത്രകമങ്ങത്തള

എന്നിവ

സ്ജ്ീവമായി

വരുെുകയും ത്ത

അതാതു

സ്മയെു

നിരീക്ഷിക്കുകയും

,

തത്തന്ന

സ്ംരക്ഷണം

ക്ഷുന്ത്രദ
ഉറപ്പു

യ്യുന്നു . സ്ാധാരണ അറിയുന്നതും അറിയത്തപ്പടാെതും

ആയ ഭീഷണികളിൽ നിന്നുള്ള സ്ംരക്ഷണെിനായി തുടർച്ചയായി ശസ്ാഴ്് സ
ശകാെ്

നിരീക്ഷിക്കുക

വഴി

ജ്ി.എസ്്

രീതികൾ ഉറപ്പു വരുെുന്നു .
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.ടി.എൻ

സ്ുരക്ഷിത

ശകാെിങ്

സ്ഥിതിമോറ്റ വയവസ്ഥകൾ

186

24. സ്ഥിതിമോറ്റ വയവസ്ഥകൾ
ശ

ാ 1. : മുൻ നിയമെിന് കീഴിത്തല അവസ്ാന റിശട്ടണിൽ ബാക്കിയുള്ള

ത്തസ്ൻവാറ്റ് / ഐടിസ്ി

രക്കുശസ്വന നിയമെിൻ കീഴിൽ ഐടിസ്ി ആയി

ലഭയമാകുശമാ?
ഉെരം : ലഭിക്കും. അെരം ത്തന്ത്രകെിറ്റ് റജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുള്ള നികുതിവിശധയ
വയക്തിയുത്തട

അർഹതയാണ്.

വയക്തിയുത്തട

ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്

ബാക്കിയുള്ള
ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

ത്തന്ത്രകെിറ്റ് നികുതിവിശധയ
ജ
ത്തലഡ്റിൽ
വരവുവയ്ക്കും -

ത്തസ്ക്ഷൻ 143
ശ

ാ 2. : ഒരു റജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുള്ള നികുതിവിശധയ വയക്തി 2016-17-ൻത്തറ്റ
അവസ്ാനരാദെിൽ കയാരിറ്റൽ ഗുഡ്് സ വാങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതുക.
2017
മാർച്ച് 31ന് മുൻര് ഇൻശവായ്സ് ലഭിത്തച്ചങ്കിലും കയാരിറ്റൽ ഗുഡ്് സ ലഭിക്കുന്നത്
2017

ഏന്ത്രരിൽ

5ന്

(അതായത്

ലഭിക്കുശമ്പാൾ

രക്കുശസ്വന

നികുതി

ഭരണെിൽ) ആത്തണങ്കിൽ അെരം വയക്തിക്ക് 2017-18 ൽ ത്തസ്ൻവാറ്റ്
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് രൂർണമായി ലഭയമാകുശമാ?
ഉെരം : ലഭിക്കും. അെരം വയക്തിക്ക് 2017-18 ൽ രൂർണ ത്തസ്ൻവാറ്റ്
ത്തന്ത്രകെിറ്റിന് അർഹതയുണ്ട് - ത്തസ്ക്ഷൻ 144 (1) ൻത്തറ്റ വിേദീകരണം
ശ

ാ 3.: X, Y എന്നിവക്ക് മുൻ നിയമെിൻ കീഴിൽ കയാരിറ്റൽ ഗുഡ്് സ ഇനെിൽ

വാറ്റ് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ലഭയമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവ

രക്കുശസ്വന നിയമെിൻ

കീഴിൽ ഉൾത്തരടുന്നതിനാൽ, റജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുള്ള നികുതിവിശധയ വയക്തിക്ക്
അവയുത്തട ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ഇശപ്പാൾ അവകാേത്തപ്പടാൻ സ്ാധിക്കുശമാ ?
ഉെരം. : അെരം ഇൻരുട്ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് മുൻ നിയമെിലും
നിയമെിലും

ഒരുശരാത്തല

അവകാേത്തപ്പടാൻ

സ്ാധിക്കൂ.

ലഭയമാത്തണങ്കിൽ
ഈ

മാന്ത്രതശമ

രണ്ടിനെിനും

മുൻ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ലഭയമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആ വയക്തിക്ക് അവ

രക്കുശസ്വന
അശേഹെിന്
നിയമെിൽ
രക്കുശസ്വന

നിയമെിൽ അവകാേത്തപ്പടാനാവില്ല - ത്തസ്ക്ഷൻ 144 (1) ത്തന്ത്രരാവിത്തസ്ാ
ശ

ാ 4 :

ത വിച്ച വയക്തി അെരം ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ത്തതറ്റായി
മുകളിൽ ന്ത്രരസ്ാ

എടുൊൽ അവയുത്തട റിക്കവറി മുൻ നിയമെിലാശണാ GST നിയമെി
ലാശണാ നടപ്പിലാക്കുക ?
ഉെരം. : ത്തതറ്റായി എടുെ ഇന്രുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിന്ത്തറ റിക്കവറി GST
നിയമെിൻ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കും - ത്തസ്ക്ഷൻ 143 മുതൽ 146.
ശ

ാ 5.: മുൻ നിയമെിൽ രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ ആവേയമില്ലാതിരുന്നതും എന്നാൽ
രക്കുശസ്വന

നിയമെിൽ

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

ആവേയമുളളതുമായ

രണ്ടു

നികുതിവിശധയരുത്തട ഉദാഹരണങ്ങൾ രറയുക?
ഉെരം. :1 ) മുൻ നിയമെിൽ 60 ലക്ഷം വിറ്റുവരവ് ഉള്ള ഒരു ഉല്ാപ ദകന് SSI
ഒഴിവ് ലഭയമായിരുന്നു, എന്നാൽ

രക്കുശസ്വന നിയമെിത്തല ത്തമാെം വിറ്റു
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വരവിന്ത്തറ ഇളവ് രരിധി ആയ 20 ലക്ഷെിലും കൂടുതൽ വിറ്റുവരവ്
(turnover)

ഉള്ളതിനാൽ

ഈ

ഉത്രാദകന്

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

ആവേയമാണ്

-

ത്തസ്ക്ഷൻ 9
2) ഇ-ത്തകാശമഴ്് സ ഓപ്പശററ്റർ വഴി വിൽപ്പന നടെുന്ന വയാരാരിക്ക്, വിറ്റുവരവ്
VAT അടിസ്ഥാന ഒഴിവിന് താത്തഴയാത്തണങ്കിലും
ന്ത്രരകാരമുള്ള

രജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷൻ

ആവേയമാണ്.

രക്കുശസ്വന നികുതി

ഇന്ത്രരകാരമുള്ള

വയക്തിക്ക്

അടിസ്ഥാന ഒഴിവ് ലഭയമല്ല - ത്തസ്ക്ഷൻ 9, ത്തസ്ക്ഷൻ 145, ത്തഷെയൂൾ III
ശ

ാ 6. നിയുക്തദിവസ്ം ഒരു ശസ്വന ദാതാവിൻത്തറ്റ സകവേം ശസ്റ്റാക്കിലുള്ള
VAT അടച്ച രക്കിൻത്തറ്റ ഇൻരുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ലഭയമാശണാ?
ഉെരം.

അല്ല.

ശസ്വനങ്ങൾ വാറ്റിൻത്തറ്റ

രരിധിയിൽ

വരില്ല.

വാറ്റിൽ

രക്കുകൾ മാന്ത്രതശമ ഉൾത്തക്കാള്ളൂ.
ശ

ാ 7. ഒരു റജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുള്ള നികുതിവിശധയ വയക്തിയുത്തട ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്
ജ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ത്തലഡ്റിൽ
1000 രൂര മുൻ നിയമെിത്തല അവസ്ാന റിശട്ടർണിൽ
നിന്നും വരവ് വച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വയക്തി

രക്കുശസ്വന നിയമെിൽ
ത വിച്ച
മാറുകയാത്തണങ്കിൽ ശമൽന്ത്രരസ്ാ

ശകാംശരാസ്ിഷൻ രദ്ധതിയിശലക്ക്
ഇൻരുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിൻത്തറ റീഫണ്ട് ലഭിക്കുശമാ ?

ഉെരം.: ഇല്ല. ആ വയക്തി ശകാംശരാസ്ിഷൻ രദ്ധതിയിശലക്ക് മാറുന്നതിന്ത്തറ
ത്തതാട്ടുമുൻ ദിവസ്ത്തെ ശസ്റ്റാക്കിൽ എടുെിട്ടുള്ള ഇൻരുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റിന്
തുലയമായ തുക അടശക്കണ്ടതാണ്. ഈ തുക ഒന്നുകിൽ ഇലക്ശന്ത്രടാണിക്
ജ
ജ
ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ത്തലഡ്ർ
വഴിശയാ അത്തല്ലങ്കിൽ ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് കാഷ് ത്തലഡ്ർ
ജ
വഴിശയാ അടക്കുവാൻ കഴിയും. ഇലക്ശന്ത്രടാണിക് ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ത്തലഡ്ർ
വഴി
അടച്ചിട്ട്

അധികം

ഇൻരുട്

ടാക്് സ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

എത്ത്ങ്കിലും

ഉത്തണ്ടങ്കിൽ,

അസ്ാധുവാകും. - ബന്ധത്തപ്പട്ട ത്തസ്ക്ഷൻ 147 ആണ്.
ശ

ാ 8. ത്തസ്ൻന്ത്രടൽ വാണിജ്യ നികുതിയിൽ (CST) 6 മാസ്െിനകമുള്ള

ത്തസ്യിൽസ്് റിശട്ടണിന് വിറ്റുവരവിൽ (turnover) നിന്നും കിഴിവ് അനുവദനീ
യമാണ്.
ആൾ

രക്കു ശസ്വന നികുതി നിയമെിൻത്തറ്റ കീഴിൽ സ്ാധനം വാങ്ങിയ
പ ക്ക് 6 മാസ്െിനു ശേഷം മടക്കി നൽകിയാൽ അത് CST
രക്കു വില്ന

യിശലാ GST യിശലാ നികുതിവിശധയമാകുശമാ?
ഉെരം: ആദയം, തിരിച്ചയച്ച

രക്ക്,

രക്കുശസ്വന നിയമെിൽ നികുതി

വിശധയമാശണാ എന്ന് രരിശോധിക്കുക. രണ്ടാമതായി

രക്ക് തിരിച്ചയച്ചത്

നിയുക്തദിവസ്െിൽ നിന്ന് 6 മാസ്െിനുശേഷം ആശണാ എന്ന് രരി
ശോധിക്കുക. രണ്ടിനും ഉെരം 'അത്തത' എന്നാത്തണങ്കിൽ
വയക്തി

രക്കുശസ്വനനികുതി അടശക്കണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ
ള്ളിൽ

രക്ക് തിരിച്ചയച്ച

രക്ക് തിരിച്ചയച്ചത് നിയുക്തദിവസ്െിൽനിന്ന് 6 മാസ്െിനു

ആത്തണങ്കിൽ,

രക്ക്

തിരിച്ചറിയാൻ

സ്ാധിക്കുകയും നിയുക്ത
പ യുത്തട സ്മയെ് മുൻ
ദിവസ്െിൽ നിന്ന് 6 മാസ്െിനുള്ളിൽ നടന്ന വില്ന
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നിയമെിന് കീഴിൽ നികുതി അടക്കുകയും ത്ത

യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ,

രക്ക്

തിരിച്ചയക്കുന്ന വയക്തി യാത്തതാരു നികുതിയും അടശക്കണ്ടതില്ല.- ബന്ധത്തപ്പട്ട
ത്തസ്ക്ഷൻ 149 ആണ്.
ശ

ാ 9.: മുൻ നിയമന്ത്രരകാരം രുറംകരാർ ശജ്ാലിക്കയച്ച ഇൻരുട്് സ അഥ്വാ

ഭാഗികമായി രൂർെിയായ
നിയുക്തദിവസ്െിന്

രക്കുകൾ രുറംകരാർ ശജ്ാലി രൂർെീകരിച്ച്
ശേഷം തിരിച്ചയക്കുകയാത്തണങ്കിൽ ഉല്ാപ ദകശനാ

രുറംകരാർ ശജ്ാലിക്കാരശനാ നികുതി നൽശകണ്ടതുശണ്ടാ ?
ഉെരം.:

ഇനിപ്പറയുന്ന

സ്ാഹ

രയങ്ങളിൽ

ഉല്ാപ ദകശനാ

രുറംകരാർ

ശജ്ാലിക്കാരശനാ യാത്തതാരു നികുതിയും അടയ്ശക്കണ്ടതില്ല:
*

ഇൻരുട്് സ

അഥ്വാ

ദിവസ്െിന്

മുൻര്

ഭാഗികമായി

രൂർെിയായ

രക്കുകൾ

മുൻ-നിയമന്ത്രരകാരമുള്ള വയവസ്ഥകൾ

നിയുക്ത

അനുസ്രിച്ച്

രുറംകരാർ ശജ്ാലിക്കായി അയച്ചിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ
*

രുറംകരാർ

ശജ്ാലിക്കാരൻ

നിയുക്തദിവസ്െിന്

ശേഷം

ആറു

മാസ്െിനകം അവ തിരിച്ചയക്കുകയാത്തണങ്കിൽ (അത്തല്ലങ്കിൽ നീട്ടിക്കിട്ടിയ
2 മാസ് കാലയളവിനുള്ളിൽ)
* ഉല്ാപ ദകനും രുറംകരാർ ശജ്ാലിക്കാരനും നിയുക്തദിവസ്ം രുറംകരാർ
ശജ്ാലിക്കാര ൻത്തറ്റ സകവേമുള്ള ഇന്രുട്ിസ ന്ത്തറ വിേദാംേങ്ങൾ നിർദിഷ്ട
ത വിക്കുകയാത്തണങ്കിൽ.
ശഫാമിൽ ന്ത്രരസ്ാ
- ന്ത്രരസ്ക്തമായ വിഭാഗങ്ങൾ - വിഭാഗം 150, വിഭാഗം 151.
ശ

ാ 10. രുറംകരാർ ശജ്ാലിക്കാരൻ നിശ്ചിത സ്മയ രരിധിക്കുള്ളിൽ

രക്ക്

തിരിച്ചയക്കുന്നിത്തല്ലങ്കിൽ എ്ു സ്ംഭവിക്കും?
ഉെരം: രുറംകരാർ ശജ്ാലിക്കാരൻ നികുതി അടശക്കണ്ടതാണ്. കൂടാത്തത,
ഉല്ാപ ദകനും നിശ്ചിത സ്മയ രരിധിക്കുശേഷം നികുതി അടശക്കണ്ടതാണ്. ത്തസ്ക്ഷൻ 150 (1) & ത്തസ്ക്ഷൻ 151 (1)
ശ

ാ 11: നിർമ്മാണം രൂർെിയാക്കി രരീക്ഷണാവേയങ്ങൾക്കായി അയച്ച
രക്ക്, ഉല്ാപ ദകന് മത്തറ്റാരു നികുതിവിശധയ വയക്തിയുത്തട രരിസ്രശെക്ക്

അയക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുശമാ?
ഉെരം : സ്ാധിക്കും. മുൻ നിയമന്ത്രരകാരം ഒരു ഉല്ാപ ദകന് ശമൽപ്പറഞ്ഞ

രക്ക്

നിയുക്തദിവസ്െിന് ശേഷം ആറുമാസ്െിനുള്ളിശലാ നീട്ടിക്കിട്ടിയ സ്മയ
രരിധിക്കുള്ളിശലാ റജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുള്ള മത്തറ്റാരു നികുതിവിശധയ വയക്തിക്ക്
നികുതിയടച്ചും

എക്സ്്ശരാർട്ടിനാത്തണങ്കിൽ

നികുതിയില്ലാത്തതയും

അയക്കാവുന്നതാണ് - ത്തസ്ക്ഷൻ 152
ശ

ട ിയിൽ
ില ന്ത്രരന്ത്രകിയകൾക്കായി ഫാക്റ

ാ 12. നിർമ്മാണം രൂർെിയാക്കി

നിന്നും മുൻ നിയമന്ത്രരകാരം അയച്ച
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രക്ക് നിയുക്തദിവസ്ശമാ അതിനു

ശേഷശമാ

തിരിച്ചയക്കുകയാത്തണങ്കിൽ

രക്കുശസ്വനനികുതി

അടശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
ഉെരം: നിയുക്തദിവസ്െിന് മുൻര് ഉല്ാപ ദനമല്ലാെ ന്ത്രരന്ത്രകിയകൾക്കായി
അയച്ച

രക്കുകൾ നിയുക്തദിവസ്െിന് ആറു മാസ്െിനകം തിരിച്ച

യക്കുകയാത്തണങ്കിൽ (അത്തല്ലങ്കിൽ നീട്ടിക്കിട്ടിയ 2 മാസ് കാലയളവിനുള്ളിൽ)
ഉല്ാപ ദകശനാ രുറംകരാർ ശജ്ാലിക്കാരശനാ യാത്തതാരു നികുതിയും അടയ്
ശക്കണ്ടതില്ല.- ത്തസ്ക്ഷൻ 152
ശ

ാ 13. : മുൻ നിയമന്ത്രരകാരം രുറംകരാർ ശജ്ാലിക്കയച്ച് ഉദ്രാദിപ്പിച്ച
രക്കുകൾ,

രക്കുശസ്വനനികുതിന്ത്രരകാരം

നികുതി

അടക്ക

ത്തപ്പശടണ്ടത്തതശപ്പാൾ ?
ഉെരം:

അെരം

വിശധയവും

രക്കുകൾ

രക്കുശസ്വന

നിയുക്തദിവസ്െിൽ

യക്കത്തപ്പടുകയുമാത്തണങ്കിൽ,

രക്ക്

നിയമെിൽ

നിന്ന് 6 മാസ്െിനുശേഷo
തിരിച്ചയച്ച

വയക്തി

നികുതി
തിരിച്ച

രക്കുശസ്വന

നികുതി അടക്കാൻ ബാധയസ്്ഥ്നാകും. - ത്തസ്ക്ഷൻ 152 ൻത്തറ ത്തന്ത്രരാവിശസ്ാ.
ശ

ാ 14: ത്തസ്ക്ഷൻ 150, ത്തസ്ക്ഷൻ 151, ത്തസ്ക്ഷൻ 152 എന്നിവയിൽ ന്ത്രരതി

രാദിക്കുന്ന

2

മാസ്ത്തെ

നീട്ടി

നൽകൽ

(എക്സ്റ്റൻഷൻ)

സ്വയശമ

യുള്ളതാശണാ?
ഉെരം: അല്ല, അത് സ്വയശമയുള്ളതല്ല. മതിയായ കാരണം കാണിച്ചാൽ
ബന്ധത്തപ്പട്ട അധികാരി അത് നീട്ടി നൽകും.
ശ

ാ 15.: വില രുതുക്കുന്നതിനായി ത്തെബിറ്റ് / ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ശനാട്് സ നൽകുവാനുള്ള

സ്മയരരിധി എന്ത്രതയാണ് ?
ഉെരം.: നികുതിവിശധയ വയക്തിക്ക് വില രുതുക്കി 30 ദിവസ്െിനുള്ളിൽ
ത്തെബിറ്റ് / ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ശനാട്് സ അഥ്വാ സ്ൈിത്തമന്ററി ഇൻശവായ്സ് നൽകുവാൻ
സ്ാധിക്കും.
യ്യുന്നത്തതങ്കിൽ ഇൻശവായ്സ് അഥ്വാ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് ശനാട്ട്
ലഭിക്കുന്ന വയക്തി തൻത്തറ ഇൻരുട് ടാക്് സ ത്തന്ത്രകെിറ്റ് (ITC) അങ്ങത്തന കുറഞ്ഞ
വില കുറക്കുകയാണ് ത്ത

നികുതി ബാധയതക്കനുസ്രിച്ച് കുറത്തച്ചങ്കിൽ

മാന്ത്രതശമ നികുതിവിശധയ

വയക്തിക്ക് തൻത്തറ്റ നികുതി ബാധയത കുറക്കുവാൻ സ്ാധിക്കൂ. - ത്തസ്ക്ഷൻ 153
ശ

ാ 16.:

മുൻ നിയമന്ത്രരകാരം തീർപ്പാക്കാത്തത നിലനിൽക്കുന്ന

നികുതി/

രലിേ റീഫണ്ടുകൾക്ക് എ്് സ്ംഭവിക്കും?
ഉെരം:

തീർപ്പാക്കാെ

റീഫണ്ട്

ത്തക്ലയിമുകൾ

മുൻ

നിയമെിത്തല

വകുപ്പുകൾക്ക് അനുസ്ൃതമായി തീർപ്പാക്കും - ത്തസ്ക്ഷൻ 154 .
ശ

ാ 17: മുൻ നിയമന്ത്രരകാരം തീർപ്പാക്കാത്തത നിലനിൽക്കുന്ന

ത്തസ്ൻവാറ്റ്/

ഐടിസ്ി ത്തക്ലയിമുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട ഏത്തതങ്കിലും അപ്പീൽ അഥ്വാ രുനര
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വശലാകന അശരക്ഷക്ക് എ്് സ്ംഭവിക്കും? അത് ഔട്ട്രുട്ട് ബാധയതയുമായി
ബന്ധത്തപ്പട്ടിരിക്കുന്നുത്തവങ്കിൽ എ്് സ്ംഭവിക്കും?
ഉെരം: രണ്ട് ശകസ്ിലും മുൻ നിയമെിത്തല വകുപ്പുകൾക്ക് അനുസ്ൃതമായി
തീർപ്പാക്കും - ത്തസ്ക്ഷൻ 155/156
ശ

ാ 18 : ഒരു അപ്പീൽ അഥ്വാ രുനരവശലാകനഅശരക്ഷ നികുതിദായകന്

അനുകൂലമായാൽ,

റീഫണ്ട്

രക്കുശസ്വനനികുതിയിൽ

നൽകുശമാ?

തീരുമാനം നികുതിദായകന് ന്ത്രരതികൂലമായാൽ എ്് സ്ംഭവിക്കും?
ഉെരം:

റീഫണ്ട് മുൻ നിയമെിത്തല വകുപ്പുകൾക്ക് അനുസ്ൃതമായി

തീർപ്പാക്കും. ഏത്തതങ്കിലും റിക്കവറി നടശെണ്ടതായിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ അത്
രക്കുശസ്വനനികുതിക്കു കീഴിത്തല കുടിേിക ആയി കണക്കാക്കും.
ശ

ാ

19:

മുൻ

നിയമന്ത്രരകാരം

മൂലമുണ്ടാകുന്ന
സകകാരയം ത്ത
ഉെരം.

റീഫണ്ട്

സ്മർപ്പിച്ച

റിശട്ടണുകൾ

രുതുക്കിയത്

രക്കുശസ്വനനികുതിയിൽ

എന്ത്രരകാരം

യ്യും?

റീഫണ്ട്

മുൻ

നിയമെിത്തല

വകുപ്പുകൾക്ക്

അനുസ്ൃതമായി

നൽകും - ത്തസ്ക്ഷൻ 158.
ശ

ാ 20. മുൻ നിയമാനുസ്രണമുള്ള കരാർ

ശസ്വനങ്ങൾ

രക്കുശസ്വനനികുതിയിൽ

ന്ത്രരകാരം സ്ാധനങ്ങൾ അഥ്വാ
സ്സൈ നടെുകയാത്തണങ്കിൽ

ഏത് നികുതിയാണ് നൽശകണ്ടത് ?
ഉെരം:

അെരം

വിതരണെിന്

രക്കുശസ്വനനികുതി

ബാധകം

-

ത്തസ്ക്ഷൻ 159
ശ

ാ 21. ഒരു ന്ത്രരശതയക ശസ്വനെിനുള്ള ന്ത്രരതിഫലം മുൻ നിയമന്ത്രരകാരം
ലഭിക്കുകയും
നികുതി
അടക്കുകയും
ത്ത യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിലും
അെരം
ശസ്വനെിൻത്തറ്റ 'സ്സൈ'
കയാത്തണങ്കിൽ

രക്കുശസ്വനനികുതി ഭരണന്ത്രകമെിൽ നടെു

രക്കുശസ്വനനികുതിയും നൽശകണ്ടതുശണ്ടാ?

ഉെരം:

നിയുക്തദിവസ്െിനു മുൻര് ന്ത്രരതിഫലം ലഭിക്കുകയും മുൻ
നിയമന്ത്രരകാരം
നികുതി
അടക്കുകയും
ത്ത യ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ
നിയുക്ത
ദിവസ്ശമാ

അതിനു

ശേഷശമാ

നടെുന്ന

അെരം

ശസ്വനെിൻത്തറ്റ/

രക്കിൻത്തറ്റ 'സ്സൈ'-യിൻശമൽ യാത്തതാരു നികുതിയും അടശക്കണ്ടതില്ല. ത്തസ്ക്ഷൻ 160.
ശ

ാ 22: ഗുഡ്് സ / ശസ്വനെിൻത്തറ്റ 'സ്സൈ' മുൻ നിയമന്ത്രരകാരം നടക്കുകയും

ന്ത്രരതിഫലെിന്ത്തറ ഒരു ഭാഗം (റീത്തറ്റൻഷൻ മണി എന്ന് കരുതുക)
രക്കു
ശസ്വനനികുതി ഭരണന്ത്രകമെിൽ ലഭിക്കുകയും ത്ത യ്താൽ
രക്കുശസ്വന
നികുതി അടശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
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ഉെരം: അെരം 'സ്സൈ' ശമലുള്ള രൂർണമായ െയൂട്ടി / നികുതി മുൻ
നിയമന്ത്രരകാരം അടച്ചിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ

രക്കുശസ്വനനികുതി അടശക്കണ്ടതില്ല.

- ത്തസ്ക്ഷൻ 161
ശ

ാ 23: ഒരു ഇൻരുട് സ്ർവീസ്് െിസ്്ന്ത്രടിബൂട്ടർ (ISD)ക്ക് മുൻനിയമെിൻ

കീഴിൽ

ശസ്വനം

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്
ത്ത

ലഭിച്ചിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ

(ITC)

അതിശേലുള്ള

രക്കുശസ്വനനികുതി

ഇൻരുട്

ഭരണന്ത്രകമെിൽ

ടാക്സ്്

വിതരണം

യ്യുവാൻ സ്ാധിക്കുശമാ?

ഉെരം: ലഭിക്കും. അെരം ശസ്വനങ്ങളുത്തട ഇൻശവായ്സ് നിയുക്തദിവസ്ശമാ
അതിനു ശേഷശമാ ആശണാ ലഭിച്ചത് എന്ന് രരിഗണിക്കാത്തത തത്തന്ന ലഭിക്കും
- ത്തസ്ക്ഷൻ 162.
ശ

ാ

24:

നിയുക്തദിവസ്ം

ൻത്തറ്റതായ

രക്കുകളുത്തട

ഏജ്ന്റിൻത്തറ്റ

സകവേമുള്ള ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പലി
ഗുഡ്് സ ഉൾപ്പത്തട) ഇൻരുട് ടാക്സ്്

(കയാപ്പിറ്റൽ

ത്തന്ത്രകെിറ്റ് (ITC) ഏജ്ന്റിന് എടുക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുശമാ?
ഉെരം: ഏത്തജ്ന്റ്റ് താത്തഴപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ രാലിക്കുകയാത്തണങ്കിൽ
അെരം ത്തന്ത്രകെിറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് : •

ഏത്തജ്ന്റ്റ,്

രക്കുശസ്വനനികുതി

ന്ത്രരകാരം

റജ്ിസ്്ശന്ത്രടഷനുള്ള

നികുതിവിശധയ വയക്തി ആയിരിക്കണം;
•

ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പലും

ഏജ്ൻന്റും

ദിവസ്ം
ഏജ്ന്റിൻത്തറ്റ
ത വിച്ചിരിക്കണം;
ന്ത്രരസ്ാ
•

ഇെരം

നിയുക്തദിവസ്െിനു

സകവേമുള്ള

രക്കുകളുത്തട

രക്കിൻത്തറ്റ

ഇൻശവായ്സുകൾ

ത്തതാട്ടുമുൻരുള്ള 12 മാസ്െിനുള്ളിൽ ഇഷയു ത്ത
•

അെരം

രക്കിൻത്തറ്റ

ഇൻരുട്

ഒന്നുകിൽ
തിരിച്ചടക്കുകശയാ
ത്ത യ്തിരിക്കണം.
ഈ വയവസ്ഥ SGST നിയമെിന്

ത്തതാട്ടു

ടാക്സ്്

മുൻരുള്ള

വിേദാംേങ്ങൾ

നിയുക്തദിവസ്െിനു

യ്തതാവണം;

ത്തന്ത്രകെിറ്റ്

അത്തല്ലങ്കിൽ

(ITC)

ന്ത്രരിൻസ്ിപ്പൽ

എടുക്കാതിരിക്കുകശയാ

മാന്ത്രതം ബാധകമാകുന്നതാണ് - ത്തസ്ക്ഷൻ

162A, ത്തസ്ക്ഷൻ 162 B
ശ

ാ

25.

നിയുക്തദിവസ്െിനുമുൻര്

അംഗീകാരശൊത്തട

അയച്ച

രക്കുകൾ നിയുക്തദിവസ്െിന് 6 മാസ്െിനുശേഷം വില്ല്രനക്കാരന്
തിരിച്ചയക്കുകയാത്തണങ്കിൽ
ഉെരം:- ഇെരം

രക്കിന്

രക്കുശസ്വന നികുതി അടശക്കണ്ടതുശണ്ടാ?
രക്കുശസ്വന നികുതി ബാധയതയുണ്ടാകുകയും

രക്ക് നിരസ്ിക്കുന്ന അഥ്വാ അംഗീകരിക്കാെ വയക്തി അത് നിയുക്ത
ദിവസ്െിന്

6

മാസ്െിനുശേഷം
തിരിച്ചയക്കുകയും ത്ത യ്താൽ ആ
ബാധയതയുണ്ടാകും.
192

(2

മാസ്ം

രക്കിന്

നീട്ടിത്തക്കാടുക്കാവുന്നത്)
രക്കുശസ്വന

നികുതി

ഈ വയവസ്ഥ SGST നിയമെിന്

മാന്ത്രതം ബാധകമാകുന്നതാണ് - ത്തസ്ക്ഷൻ

162D.
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