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അവതാരിക 

സെൻട്രൽ ബ ോർഡ് ഓഫ് എക ്സൈൈ  ആൻഡ് കസ്റ്റംെിന്സെ (CBEC) 

കീഴിൽ ട്രവർത്തിക്കുന്ന ഉന്നത രരിശീലന ബകട്രമോയ നോഷണൽ 

അക്കോഡമി ഓഫ് കസ്റ്റംെ,് എക ്സൈൈ  ആൻഡ് നോർബക്കോട്ടിക് 

(NACEN) െമോഹരിച്ചു ട്രെിദ്ധീകരിക്കുന്ന 'GST-സയപ്പറ്റി അരിക്കരി 

ഉയരുന്ന ബ ോദ്യങ്ങളും അവയുസര ഉത്തരങ്ങളും' (FAQ on GST) 

ഇതിബനോരകം െവീകരിക്കസപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട.  ഈ GST FAQ, 2016 സെപ്തം ര് 

21-)o തീയതി  ഹുമോനസപ്പട്ട ബകട്ര ധനകോരയ മട്രി ട്രകോശനം 

സ യ്തിട്ടുള്ളതോണ്.  ഇത ് ബമോഡൽ GST നിയമസത്ത അരിസ്ഥോനമോക്കി 

ഉള്ളതോയിരുന്നു.  GST-സയക്കുെിച്ചുള്ള അെിവ ് രോജ്യത്തിന്സറ്റ എല്ലോ 

ഭോഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതിനോയി GST FAQ വളസര അധികം 

ഭോഷകളിൽ സമോഴി മോറ്റവും നരത്തിയിരുന്നു. 

ആദ്യ രതിപ്പ് ട്രകോശനത്തിന ് ബശഷം നിയമത്തിൽ വളസരയധികം 

ട്രധോനസപ്പട്ട മോറ്റങ്ങൾ െംഭവിച്ചു.  ഇതുവസരയും CGST, SGST, IGST, 

UTGST, കൂരോസത Compensation Cesses കരര് നിയമങ്ങളും മറ്റബനകം 

െുളുകളും GST കൗൺെിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട.  ബകട്ര  ില്ലുകൾ 

രോർലസമൻെിൽ രോെോക്കിയിട്ടുണ്്ട; െംസ്ഥോനവുമോയി  ന്ധസപ്പട്ട 

നിയമങ്ങൾ അതോതു െംസ്ഥോന നിയമെഭകൾ രോസ്സോക്കും.  ആദ്യ 

രതിപ്പ് രുെത്തിെക്കിയബപ്പോൾ െൂ ിപ്പിച്ചതു ട്രകോരം, മുകളിൽ 

രെഞ്ഞ രോർലസമൻെിൽ അവതരിപ്പിച്ച  ില്ലുകസള അരിസ്ഥോനമോക്കി 

FAQ-വിന്സെ ഒരു 2-)o രതിപ്പ് NACEN തയോെോക്കുകയുണ്ടോയി.  ഞോൻ, 

NACEN-ന്സറ്റ ഡയെക്ടർ ജ്നെലിസനയും അബേഹത്തിന്സറ്റ രീമിസനയും 

ഇതിന്സറ്റ രുെകിസല യത്നങ്ങൾക്കോയി അഭിനരിക്കുന്നു.  ഈ FAQ, 

രോക്സ ് ഉബദ്യോഗസ്ഥർ, സരോതുജ്നങ്ങൾ, വയോരോരിവയവെോയികൾ 

എന്നിവർക്്ക GST-സയപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലോ അെിവും അവബ ോധവും 

വളർത്തോൻ ഉരകരിക്കും എന്ന് എനിക്്ക ഉെപ്പുണ്്ട. 

 

നജ്ീ  ്ഷോ  

സ യർമോൻ, CBEC 
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തയ്യോെോക്കിയവർ:   

ട്ശീ. ദ്ീരക ്മറ്റ, അസ്സിസ്റ്റന്റ്റ് ഡയെക്ടർ, NACEN, മുംസ . 

ട്ശീ െമീർ  ജ്ോജ്,് അഡീഷണൽ ഡയെക്ടർ, NACEN, മുംസ യുസര     

നിരീക്ഷണത്തിൽ ട്ശീ െഞ്ജ്ീവ് നോയർ, എക്െോമിനർ, CESTAT, 

മുംസ  

 

രുനഃ രരിബശോധന നരത്തിയവർ: 

ട്ശീ. രി. സക. സമോഹരി, കൺെൾട്ടറ്റൻറ്റ്, CBEC (അദ്ധയോയം 1) 

ട്ശീ.  വിശോൽ ട്രതോര ്െിംഗ,് DC (GST), GST ബരോളിെി വിങ,് CBEC 

(അദ്ധയോയം 2) 

ബഡോക്റ്റർ രി ഡി വബഗല, CCT ഗുജ്െോത്ത് (അദ്ധയോയം 3 & 7) 

ട്ശീ ഡി.രി. നോബഗട്ര കുമോർ, ട്രിൻ. ADG DGCEI,  ോംഗ്ലൂർ (അദ്ധയോയം 4 

മുതൽ 6 വസര) 

ട്ശീ ഉബരരർ ഗുപ്ത, കമ്മീഷണർ, GST, CBEC (അദ്ധയോയം 8 മുതൽ 11 

വസര) 

ട്ശീ ഋഥ്വിക ്രോബേ, CCT, കർണ്ണോരക (അദ്ധയോയം 12) 

ട്ശീ അരുൺകുമോർ മിട്ശ, ബജ്ോയിന്റ്റ് സെട്കട്ടെി, CTD,  ീഹോർ  

(അദ്ധയോയം 13) 

ട്ശീ ഖോലിദ്് അൻവർ, െീനിയർ JCT, സവസ്റ്റ്  ംഗോൾ (അദ്ധയോയം 14 & 

24) 

ട്ശീ അജ്യ് സജ്യിൻ, ട്രിൻ. കമ്മീഷണർ, കസ്റ്റംെ ്അഹമ്മദ്ോ ോദ്് 

(അദ്ധയോയം 15) 

ട്ശീ  ി  ി അഗർവോൾ, ട്രിൻ. കമ്മീഷണർ, ഹഹദ്രോ ോദ്് 

(അദ്ധയോയം 16) 

ട്ശീ ശശോങ്ക ്ട്രിയ, ADG DG (GST), CBEC, (അദ്ധയോയം 17 മുതൽ 20 വസര) 

ട്ശീ ജ്ി ഡി സലോഹോനി, CCE, ഫരീദ്ോ ോദ്് (അദ്ധയോയം 21 & 22) 

ട്ശീ ട്രകോശ ്കുമോർ, CEO, GSTN (അദ്ധയോയം 23) 
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Disclaimer 

 

NACEN െമോഹരിച്ചു ബെോഴ്സ ്സട്രയിസനർെ് സതറ്റ് തിരുത്തൽ 

വരുത്തുകയും സ യ്തിട്ടുള്ള ഇബപ്പോൾ ട്രെിദ്ധീകരിക്കുന്ന FAQ 

രരിഭോഷ, CGST/SGST/UTGST/IGST നിയമങ്ങസള 

ആധോരമോക്കിയിട്ടുള്ളതോണ.് 

ഈ ബ ോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും, രഠനരരിശീലന ആവശയങ്ങൾക്്ക 

മോട്തമുള്ളതോണ്.  ഇതിൽ ട്രതിരോദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന കോരയങ്ങൾ, GST-

സയപ്പറ്റി ഒരു സരോതുവോയ അെിവ് ലഭിക്കുന്നതിബലക്കു മോട്തം 

ഉബേശിച്ചിട്ടുള്ളതോണ്.ഇത,് നിയമ ഉരബദ്ശബമോ അഭിട്രോയബമോ ആയി 

കണക്കോക്കോൻ രോരുള്ളതല്ല. 

കൂരുതൽ വിവരങ്ങൾക്കോയി CGST/SGST/UTGST/IGST നിയമങ്ങൾ 

ബനോക്കുക. 

CGST ആക്റ്റിസലയും SGST ആക്റ്റിസലയും മിക്കവോെും എല്ലോ 

വയവസ്ഥകളും ഒന്നോകയോൽ ഈ FAQ -വിൽ CGST ആക്റ്റിസലയും SGST 

ആക്റ്റിസലയും സെഫർ സ യ്തിരിക്കുന്ന കോരയങ്ങൾ CGST/SGST എന്ന് 

കോണിച്ചിരിക്കുന്നു.  CGST ആക്ട് രോർലസമൻെിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

SGST നിയമങ്ങൾ െംസ്ഥോന നിയമെഭകൾ രോസ്സോക്കും.   ില 

വയവസ്ഥകൾ െംസ്ഥോനവുമോയി മോട്തം  ന്ധസപ്പട്ടതും CGST ആക്ടിൽ 

ഇല്ലോത്തതും ആകോം. 
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കൃതജ്ഞത 

രോജ്യം GST നികുതി വയവസ്ഥ എന്ന യോഥ്ോർഥ്യത്തിബലക്ക ്കോലൂന്നുബപോൾ, 

രോജ്യസത്ത എല്ലോ വിഭോഗം ജ്നങ്ങളും ഈ നൂതന െോപത്തിക രരിഷ്കോര 

സത്തപ്പറ്റി അെിവുള്ളവരോകണം എന്നും, മോറ്റത്തിന ്െുെജ്ജരോകണം എന്നും 

ഉബേശിച്ചു ഗവസെൻറ്റ്  രരിശീലന രരിരോരികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നരപ്പിലോക്കി 

വരുകയും അതുമോയി  ന്ധസപ്പട്ടു GST നിയമഘരനയും അതുമോയി  ന്ധ 

സപ്പരര് എല്ലോ കോരയങ്ങളും, എളുപ്പത്തിൽ എല്ലോവർക്കും മനസ്സിലോക്കുവോൻ 

ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഉയരുന്ന ബ ോദ്യങ്ങളും അവയുസര ഉത്തരങ്ങളും ഉൾ 

സക്കോള്ളിച്ചു CBEC ഒരു ‘Frequently Asked Questions on GST’ (FAQ)  തയ്യോെോക്കു 

കയുണ്ടോയി.  

GST നിയമങ്ങൾ രോർലസമൻെ ് രോെോക്കുകയും െംസ്ഥോനങ്ങളും അത് 

നിയമമോക്കുവോനുള്ള ട്ശമം ആരംഭിക്കുകയും സ യ്തിരിക്കുബപോൾ, മുൻര ്

ട്രെിദ്ധീകരിച്ച ബമോഡൽ GST നിയമത്തിൽനിന്നും വന്ന കോതലോയ മോറ്റങ്ങൾ 

എല്ലോം ഉൾസക്കോള്ളിച്ചു രോർലസമൻെ് രോസ്സോക്കിയ GST നിയമങ്ങസള 

അരിസ്ഥോനമോക്കി മുൻര ് ട്രെിധീകരിച്ചിരുന്ന 'GST-സയപ്പറ്റി അരിക്കരി 

ഉയരുന്ന ബ ോദ്യങ്ങളും അവയുസര ഉത്തരങ്ങളും' (FAQ on GST) CBEC രുനർ 

ട്രെിദ്ധീകരിക്കയുണ്ടോയി.  ഇംഗ്ലീഷിൽ തയോെോക്കി ട്രെിദ്ധസപ്പരുത്തിയ 

FAQ on GST 2-)o രതിപ്പ ്മലയോളത്തിൽ രരിഭോഷസപ്പരുത്തി രുനർ ട്രെിദ്ധീ 

കരിക്കുവോൻ ഉള്ള  ുമതല സകോച്ചിൻ ബെോണിസനയോണ് CBEC  ുമതല 

സപ്പരുത്തിയത.് സഡരയൂട്ടി കമ്മീഷണർ ട്ശീമതി രോബജ്ശവരി ആർ. നോയർ-ൻസറ്റ 

ബനതൃതവത്തിലുള്ള രീം ഈ  ുമതല ഉത്തരവോദ്ിതവബത്തോസര   ഏസറ്റരുക്കുക 

യും അവ  ുരുങ്ങിയ െമയത്തിനുള്ളിൽ ഭംഗിയോയി രൂർത്തീകരിക്കുകയും 

സ യ്തു എന്നതിൽ  ോരിതോർഥ്യം ഉണ്ട.് ഇതിനോയി വിവിധ തലത്തിൽ െഹക 

രിച്ച എല്ലോ ഉബദ്യോഗസ്ഥസരയും ഹോർേമോയി അനുബമോദ്ിക്കുന്നതിബനോസരോപ്പം 

അവബരോരുള്ള നരി ട്രകോശിപ്പിക്കുകയും സ യ്യുന്നു. 

മലയോളത്തിലുള്ള ഈ ബ ോബദ്യോത്തരോവോലി GST-സയപ്പറ്റിയുള്ള ഏവരുസരയും 

െംശയങ്ങളും ആകോംക്ഷളും ദ്ൂരീകരിക്കോൻ ഇരയോക്കും എന്ന ് ട്രതയോശി 

ക്കുന്നു.   ുരുങ്ങിയ െമയത്തിനുള്ളിൽ തയ്യോെോക്കസപ്പട്ടതിനോൽ  ില സതറ്റു 

കബളോ, വിട്ടുബരോകലുകബളോ െംഭവിച്ചിരിക്കോനുള്ള െോധയത തള്ളിക്കളയു 

ന്നില്ല.  ഈ രരിഭോഷസയപ്പറ്റി എസരങ്കിലും അഭിട്രോയങ്ങബളോ നിർബേശങ്ങബളോ 

ഉസണ്ടങ്കിൽ 'cccochin@nic.in' എന്ന ഇ-സമയിൽ അട്ഡെിൽ അെിയിക്കോവുന്ന 

തോണ.് 

ഏവർക്കും ട്രബയോജ്നകരമോയ രുതിയ GST നിയമത്തിൽ രോജ്യരുബരോഗതി 

ക്കോയി ഒസത്തോരുമബയോസര ട്രവർത്തിക്കുവോൻ നമുസക്കല്ലോവർക്കും െോധി 

ക്കസട്ട എന്ന ്ആശംെിക്കുന്നു. 

 

ജ്യ് ഹിര ്

 രുബല്ലല നോബഗശവര െോവു  

 ീഫ ്കമ്മിഷണർ  

സകോച്ചിൻ ബെോൺ 
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1. ചരക്കുസേവനനികുതിയുടട (GST) 

ട ൊതുവൊയഅവസ ൊകനം (Overview) 
 

സചൊദ്യം 1: എന്തൊണ ്ഗുഡ്സ ്ആൻഡ ്ൈർവീൈ ്െൊക ്ൈ ്നികുതി ? 

ഉത്തരം: ഉ സഭൊഗടത്ത്ആൈ ് ദമൊക്കി് ഓസരൊ് ര സദശടത്ത്ആരശയിച്ചി 

ട്ടുള്ള് നികുതിയൊണ ് ചരക്കു് സൈവന് നികുതി.്  നിർമ്മൊണം് മുതൽ് ഉ  

സഭൊഗം് വടരയുള്ള് എല്ലൊ് ഘട്ടങ്ങളി ും് ചുമത്തടപെുകയും് ഓസരൊ് ഘട്ട 

ത്തി ും് അെച്ച് നികുതി് കുറവ ് സ യ്ത  ് അെക്കൊവുന്ന് നികുതിയൊണിത .് 

ചുരുക്കിപറഞ്ഞൊൽ് ഓസരൊ് ഘട്ടത്തി ും് ഉണ്ടൊവുന്ന് മൂ യവർധനവിനു്

മോട്തബമ് നികുതിയുള്ളു.  നികുതിഭൊരം് അന്തിമ് ഉ സഭൊക്തൊവിന ് മൊരതമൊ 

യിരിക്കും. 

സചൊദ്യം 2: ഉ സഭൊഗത്തിൻ് സമ ുള്ള് ര സദശനിക്ഷിപ്തിയ് നികുതിടയന്നൊൽ്

എന്ത ? 

ഉത്തരം: ഏതു് ര സദശത്തൊസണൊ് ചരക്കിൻസറ്റടയൊ് സൈവനത്തിൻസറ്റടയൊ്

ഉ സഭൊഗം്അന്തിമമൊയി് നെക്കുന്നത , ആ് ര സദശടത്ത്നികുതി്അധികൊരി 

കൾക്കൊണ ്ഈ്നികുതി്എത്തിസച്ചരുന്നത . 

സചൊദ്യം 3: ഏടതല്ലൊം് നി വി ുള്ള്നികുതികളൊണ ് ചരക്കുസൈവന് നികു 

തിയിൽ് യിപിച്ചിട്ടുള്ളത ? 

ഉത്തരം: (i) സകരര് ഗവടെന റ ് ചുമത്തുകയും,  ിരിടച്ചെുക്കുകയും്

ടചയ്യുന്ന്നികുതികളൊയ്– 

a. സകരര്എക ്സൈൈ ്ഡയൂട്ടി് 

b. സകരര് എക ്സൈൈ ് ഡയൂട്ടി് (ടമഡിൈിനൽ് ആൻഡ ്

സെൊയ ്ട റ്റ ്ര  സറഷൻൈ ) 

c. അഡീഷണൽ് എക ്സൈൈ ് ഡയൂട്ടി് (Goods of special 

importance) 

d. അഡീഷണൽ്എക ്സൈൈ ്ഡയൂട്ടി്(തുണിത്തര ങ്ങൾക്ക ) 

e. അഡിഷണൽ്ഡയൂട്ടി്ഓഫ ്കസ്റ്റംൈ ്(CVD) 

f. ൈ ട ഷയൽ്അഡിഷണൽ്ഡയൂട്ടി്(SAD) 

g. സൈവനനികുതി 

h. ൈൊധനങ്ങളുടെയും് സൈവനങ്ങളുടെയും്ൈസൈയു മൊയി്

ബന്ധടപട്ടിട്ടുള്ള്സകരര്ൈർചൊർജുകളും്ടൈസ്സുകളും് 

(ii) ൈംസ്ഥൊന നികുതികളൊയ തൊടഴ  റയുന്നവ ചരക്കു സൈവന 

നികുതിയിൽ  യിപിക്കും. 

a. സസ്റ്ററ്റ ്വൊറ്റ ് 

b. സകരര്വിൽപന്നികുതി 
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c. ആഡംബര്നികുതി 

d. എല്ലൊത്തരത്തി ുള്ള്ര സവശന്നികുതി 

e. വിസനൊദ്നികുതി് (തസേശൈവയംഭരണ്സ്ഥൊ നങ്ങൾ ചുമ 

ത്തുന്നവ്ഒഴിച്ച ) 

f.  രൈയ്നികുതി 

g.  ർസച്ചൈ ്നികുതി 

h. സ ൊട്ടറി് തുെങ്ങിയ് ചൂതൊട്ടങ്ങളുടെ് സമൽ് ചുമത്തുന്ന്

നികുതി 

i. ൈംസ്ഥൊന് ൈർചൊർജുകളും് ടൈസ്സുകളും് (ൈൊധനങ്ങളു 

ടെയും്സൈവനങ്ങളുടെയും്ൈസൈയുമൊയി്ബന്ധടപട്ടത ) 

സകരരം, ൈംസ്ഥൊന, തസേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ് എന്നിവ് ചുമത്തിയ് െൊക്സു കൾ, 

ടൈസ്സുകൾ, ൈർചൊർജുകൾ് എന്നിവ് GST-യിൽ്  യിപിക്കൊൻ് GST കൗണ് 

ൈിൽ്സകരര/ൈംസ്ഥൊന്ൈർക്കൊരുകസളൊെ ്ശു ൊർശ്ടചയ്യും. 

സചൊദ്യം 4: സമൽ റഞ്ഞ് നികുതികൾ് GST-യിൽ്  യിപിക്കുന്നതു് എന്ത ്്

തതവത്തിന ടറ്അെിസ്ഥൊനത്തി ൊണ ? 

ഉത്തരം:   വിധ് സകരര, ൈംസ്ഥൊന, ര ൊസദശിക് നികുതികൾ് GST-യിൽ്

 യിപിക്കുവൊനുള്ള് ൈൊധയത്  രിസശൊധിച്ച ്് കടണ്ടത്തുകയുണ്ടൊയി.്  ഇവ്

തൊടഴപറയുന്ന്തതവങ്ങൾ്അെിസ്ഥൊനമൊക്കിയൊണ : 

(i)   യിപിക്കുവൊൻ് ഉസേശിച്ചിരിക്കുന്ന് നികുതികൾ് ചരക്കുകളുടെ 

സയൊ, അടല്ലങ്കിൽ്സൈവനങ്ങളുടെസയൊ്ൈസൈയുമൊയി്ബന്ധടപട്ടി 

ട്ടുള്ള് സരൊക്ഷനികുതികളൊയിരിക്കണം. 

(ii) ചുമത്തുന്ന് നികുതികൾ് ഒരറ്റത്ത ് ചരക്കുകളുടെ് ഇറക്കുമതി/ 

ഉത  ൊദനം, അടല്ലങ്കിൽ് സൈവനങ്ങൾ് നൽകുന്നത ് മുതൽ, മസറ്റ്

അറ്റത്തു് ചരക്കുകളുടെയും് സൈവനങ്ങളുടെയും് ഉ സഭൊഗം് വടര 

യുള്ള്ഇെ ൊെുഘട്ടത്തി ൂടെ്കെന്നുസ ൊവുന്നതൊയിരിക്കണം. 

(iii)  യനം, അന്തർൈംസ്ഥൊന, ൈംസ്ഥൊനത്തിനുള്ളി ുള്ള്ത ങ്ങളിൽ്

ൈവതരന്തമൊയി് നികുതി് ടരകഡിറ്റ ് നൽകുവൊൻ് ര ൊപ്തിയമൊയിരി 

ക്കണം.് കൃതയമൊയി് ചരക്കുകളുടെസയൊ, സൈവനങ്ങളുടെസയൊ്

ൈസൈയുമൊയി്ബന്ധടപെൊത്ത്െൊക്സു കളും, ചുമത കളും, ഫീൈു 

കളും്GST-യിൽ് യിപിസക്കണ്ടതില്ല. 

(iv) സകരരത്തിനും് ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കും് നയൊയമൊയ് നികുതി് കൃതയ 

മൊയി് ഭിക്കുന്നതൊയിരിക്കണം. 

സചൊദ്യം 5: ഏടതല്ലൊം് ഉൽപന്നങ്ങടളയൊണ ് GST-യുടെ്  രിധിയിൽ് നിന്ന ്

മൊറ്റി്നിർത്തുവൊൻ്തീരുമൊനിച്ചിട്ടുള്ളത ? 

ഉത്തരം: 101-ആം് ഭരണഘെന് സഭദഗതി് നിയമം് 2016് ര കൊരം് സഭദഗതി്

ടചയ്യടപട്ട് ഭരണഘെനൊ് ആർട്ടിക്കിൾ് 366(12A) ര കൊരമുള്ള് നിർവചന്

ര കൊരം് മനുഷയ് ഉ സഭൊഗത്തിനുള്ള് മദയം് ഒഴിടക് മടറ്റല്ലൊ് ചരക്കുകളു 
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ടെയും് സൈവനങ്ങളുടെയും്ൈസൈയിൽ് സമൽ്ഉള്ള്നികുതിയൊണ ്ചരക്കു്

സൈവന് നികുതി.് ് അതൊയത ് ഭരണഘെനയിട ് ചരക്കു് സൈവന് നികുതി 

യുടെ് നിർവചനത്തിന ടറ് അെിസ്ഥൊനത്തിൽ് മനുഷയ് ഉ സഭൊഗത്തിനുള്ള്

മദയടത്ത് ചരക്കു് സൈവന് നികുതിയുടെ്  രിധിയിൽ് നിന്നും് ഒഴിവൊക്കി 

യിരിക്കുകയൊണ .്  കൂെൊടത് നി വിൽ് ട സരെൊളിയം് ഉല്പന്നങ്ങളൊയ് രകൂഡ ്

ഓയിൽ, സമൊസട്ടൊർസ്പിരിറ്റ ്(ട സരെൊൾ), സൈ്സ്പീഡ ്ഡീൈൽ, ര കൃതിവൊതകം്

(നൊച്ചുറൽ്ഗയൊൈ ), വിമൊന്ഇന്ധനം്(ഏവിസയഷൻ്െർസബൻ്ഫയൂൽ)്എന്നീ്5്

ട സരെൊളിയം് ഉത  ന്നങ്ങടളയും്തൊല്കൊ ിക മൊയി്ചരക്കു് സൈവന്നികുതി്

 രിധിയിൽ് നിന്നും് ഒഴിവൊക്കിയിട്ടുണ്ട .്  ഈ് ഉത  ന്നങ്ങടള് എന്ന ് മുതൽ്

ചരക്കു് സൈവന് നികുതി്  രിധിയിൽ് ടകൊണ്ടുവരണം് എന്ന ് ജി എൈ ് െി്

കൗണ്ൈിൽ് ിന്നീെ ് തീരുമൊനിക്കുന്ന തൊണ .്  കൂെൊടത്സവദയുതിടയയും്

ചരക്കു്സൈവന്നികുതി് രിധിയിൽ്നിന്നും്ഒഴിവൊക്കിയിട്ടുണ്ട . 

സചൊദ്യം 6: GST നി വിൽ വന്ന സശഷം മുകളിൽ  റഞ്ഞ ഉത  ന്നങ്ങ ളുടെ 

നികുതി ചുമത്തൽ ഏതു ര കൊരമൊയിരിക്കും? 

ഉത്തരം: ഈ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കൊരയത്തിന  ഇസപൊൾ നി വി ുള്ള 

നികുതി ൈരരദൊയം (VAT & Central Excise) തുെരും. 

സചൊദ്യം 7: ജി എൈ ്െി ൈരരദൊയത്തിൽ  ുകയി ,  ുകയി  ഉത  ന്ന ങ്ങൾ 

എന്നിവയുടെ നി  എന്തൊകും? 

ഉത്തരം:  ുകയി ,  ുകയി  ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവ ജി എൈ ് െി-ക്കു 

വിസധയമൊകും.  കൂെൊടത, ഇവയുടെ സമൽ സകരരഗവടെന റിനു ടൈൻരെൽ 

എക ്സൈൈ ്ഡയൂട്ടി ചുമത്തൊൻ അധികൊരമുണ്ടൊകും. 

സചൊദ്യം 8: ഏതു തരത്തി ുള്ള ജി എൈ ്െി ആണ ്നെപി ൊക്കുക? 

ഉത്തരം: ഒസര നികുതി അെിത്തറയിസേൽ, സകരരവും ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും 

ഒസര ൈമയം ചുമത്തുന്ന രണ്ടു ത ത്തി ുള്ള ജി എൈ ് െി ആയിരിക്കും 

നെപി ൊക്കുന്നത .  ചരക്കുകളുടെയും സൈവനങ്ങളുടെയും ൈംസ്ഥൊനത്തിനു 

ള്ളിൽ നെത്തുന്ന ൈസൈയിൽ സകരരം ചുമത്തുന്ന നികുതിടയ സകരര ജി 

എൈ ്െി (CGST) എന്നു്വിളിക്കുന്നു. ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾ/സകരര്ഭരണ്ര സദശ ങ്ങൾ്

ചുമത്തുന്ന ജിഎസ്ടിടയ സസ്റ്ററ്റ  ജി എൈ ് െി (SGST)/് യൂണിയൻ് ടെറിസറ്റൊറി് ജി 

എൈ ്െി് (UTGST) എന്നും വിളിക്കും.  അസതസ ൊട , ചരക്കിന ടറ്റസയൊ സൈവന 

ങ്ങളുടെസയൊ അന്തർ ൈംസ്ഥൊന ൈസൈകളിൽ സകരര നിർവൈണത്തിൽ 

ഇന റസരഗറ്റഡ  ജി എൈ ്െി (IGST) ചുമത്തടപെും. 

സചൊദ്യം 9: എന്തുടകൊണ്ടൊണ  രണ്ടു ത ത്തി ുള്ള GST ആവശയമൊയത ? 

ഉത്തരം: ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കും സകരരത്തിനും നിയമ നിർമ്മൊണം വഴി 

നികുതി ചുമത്തൊനും സശഖരിക്കൊനും അധികൊരം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു 

ടഫഡറൽ ൈംവിധൊനമുള്ള രൊജയമൊണ  ഇന്തയ.  രണ്ടു തട്ടി ുള്ള ഗടവർ 

ടേന റ്റ കൾക്കും, ഭരണഘെന അനുശൊൈിക്കുന്ന ര കൊരമുള്ള ദൗതയ നിർവ 

ൈണത്തിന  ആവശയമുള്ള വിഭവൈമൊൈരണത്തിനുള്ള് ര സതയകം അധികൊ 
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രങ്ങൾ ഉണ്ട .  അതിനൊൽ ഈ രണ്ടു ത ത്തി ുള്ള GST, ഭരണഘെന അനുശൊ 

ൈിക്കുന്ന ഫിസ്കൽ ടഫഡറ ിൈം നി നിർത്തുന്നതിനു്സവണ്ടി യൊണ . 

സചൊദ്യം 10: ഏതു അധികൊരികളൊണ  GST ചുമത്ത ും ഭരണവും നിർവ 

ൈിക്കുക? 

ഉത്തരം: സകരരഗവടെന റ  CGST-യും IGST-യും ചുമത്തുകയും നെപി 

 ൊക്കുകയും ടചയ്യും.  അടതസ ൊട  ൈംസ്ഥൊന ഗവടെന റുകൾ/സകരര്

ഭരണ്ര സദശങ്ങൾ SGST/UGST-യും. 

സചൊദ്യം 11: എന്തുടകൊണ്ടൊണ  GST-യുടെ  ശ്ചൊത്ത ത്തിൽ ഇന്തയയുടെ 

ഭരണഘെന സഭദഗതി ടചയ്യത ? 

ഉത്തരം: ഇസപൊൾ സകരരത്തിന ടറ്റയും ൈംസ്ഥൊനങ്ങളുടെയും ധനകൊരയ 

അധികൊരങ്ങൾ അസനയൊനയം കെന്നു കയറ്റങ്ങളില്ലൊടത ഭരണഘെനയിൽ്

കൃതയമൊയി സരഖടപെുത്തിയിട്ടുണ്ട .  സകരരത്തിനു ചരക്കുകളുടെ ഉത  ൊ 

ദനവുമൊയി ബന്ധടപട്ടു (മനുഷയ ഉ സയൊഗത്തിനുള്ള മദയം, ഓ ിയം, മയ 

ക്കുമരുന്നുകൾ മുത ൊയവ കൂെൊടത) നികുതി ചുമത്തൊൻ അധികൊരമുണ്ട .  

ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്ക ്ചരക്കുകളുടെ വിൽപനയുമൊയി ബന്ധടപട്ട നികുതിയും 

ചുമത്തൊം.  അന്തർൈംസ്ഥൊന വി ണനങ്ങളുടെ കൊരയത്തിൽ, നികുതി 

(ടൈൻരെൽ ടൈയിൽൈ ് െൊക ്ൈ ) ചുമത്തൊനുള്ള അധികൊരം സകരരത്തിനു 

ടണ്ടങ്കി ും, നികുതി  ിരിക്കുന്നതും ഉ സയൊഗിക്കുന്നതും ൈംസ്ഥൊനങ്ങ 

ളൊണ .  സൈവനങ്ങളുടെ കൊരയത്തിൽ നികുതി ചുമത്തൊനുള്ള അധികൊരം 

സകരരത്തിനു മൊരതമൊണ .  GST നെപി ൊക്കുസരൊൾ സകരരത്തിനും ൈംസ്ഥൊന 

ങ്ങൾക്കും ഒസര ൈമയം നികുതി ചുമത്തൊനുo, അത ്് സശഖരിക്കൊനും ഉള്ള 

അധികൊരങ്ങൾ നൽകുവൊൻ ഭരണഘെന സഭദഗതി ടചസയ്യണ്ടതൊയിട്ടുണ്ട .  ഈ 

ആവശയത്തിന  ഇസപൊൾ ഇന്തയൻ ഭരണഘെന, ഭരണഘെനൊനിയമം (101-ആം 

സഭദഗതി) ര കൊരം സഭദഗതി ടചയ്യിട്ടുണ്ട .  ഭരണഘെനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 246A 

സകരരത്തിനും ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കും GST ചുമത്തൊനും അതു് സശഖരിക്കൊനും 

അധികൊരം നൽകുന്നു. 

സചൊദ്യം 12: എങ്ങടനയൊണ ചരക്കിന ടറ്റസയൊ സൈവനത്തിന ടറ്റസയൊ ഒരു ഇെ 

 ൊെിൽ സകരര GST (CGST)-യും ൈംസ്ഥൊന GST (SGST)-യും ഒസര സ ൊട  

ചുമത്തടപെുന്നത ? 

ഉത്തരം: ഒഴിവൊക്കടപട്ടിട്ടുള്ള (exempted) ൈൊധനങ്ങളും സൈവനങ്ങളും, GST 

 രിധിയിൽ വരൊത്ത ൈൊധനങ്ങൾ, ഇളവ ് രിധിക്കു കീഴി ുള്ള ഇെ ൊെുകൾ 

എന്നിവ ഒഴിച്ചുള്ള ൈൊധനങ്ങൾ, സൈവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ൈസൈയിൽ 

സകരര GST-യും ൈംസ്ഥൊന GST-യും ഒസര ൈമയം ചുമത്തടപെും.  കൂെൊടത, 

CENVAT സചർത്ത ്ചുമത്തടപെുത്തിയിരുന്ന ൈംസ്ഥൊന വൊറ്റ ്നികുതി്സ ൊട  

യല്ലൊടത, ഈ രണ്ടു നികുതികളും ഒസര വി യിസേ ും മൂ യത്തി ും ചുമത്ത 

ടപെും.  CGST-യുടെ കൊരയത്തിൽ ൈസൈയറുടെയും ൈവീകർത്തൊവിന ടറ്റയും 

സ്ഥ ങ്ങൾക്ക ് ര ൈക്തിയിടല്ലങ്കി ും, ൈസൈയറും ൈവീകർത്തൊവും ഒരു 

ൈംസ്ഥൊനത്തിനുള്ളി ൊടണങ്കിൽ മൊരതസമ SGST ചുമത്തൊവൂ. 
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വിശദീകരണം I:- ഇസപൊൾ ഉദൊൈരണത്തിന  CGST-യി ും SGST-യി ും സററ്റ  

10% ടവച്ച  ആടണന്നു് കരുതുക.  ഉത്തർര സദശി ുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ടമൊത്ത 

വിതരണ കച്ചവെക്കൊരൻ അസത ൈംസ്ഥൊനത്തി ുള്ള ഒരു കണ്ൈ രെക്ഷൻ 

കരനിക്ക , ഉദൊൈരണത്തിന  100 രൂ ക്ക , സ്റ്റീൽ ബൊറുകളും സ്റ്റീൽ കരികളും 

ൈസൈ ടചയ്യുസരൊൾ, വി ണനക്കൊരൻ ൈൊധനങ്ങളുടെ വി  കൂെൊടത 10 

രൂ ൊ CGST-യും 10 രൂ  SGST-യും്ചൊർജ ്ടചയ്യും.  അയൊൾ ഇതിട  CGST തുക 

സകരരഗവടെന റ്റിനും, SGST തുക ൈംസ്ഥൊന ഗവടെന റ്റിനും അെക്കണം.  

തീർച്ചയൊയും അയൊൾ ശരിക്കും 20 രൂ  കൊശ  ആയി അെസക്കണ്ടതില്ല.  

എടന്തന്നൊൽ അയൊൾക്ക ്ൈൊധനങ്ങൾ (അൈംസ്കൃ ത്  ദൊർത്ഥങ്ങൾ)്വൊങ്ങു 

സരൊൾ അെച്ച CGST/SGST നികുതിയുടെ ടരകഡിറ്റ  ഉ സയൊഗിച്ചു തൻടറ്റ 

നികുതി ബൊധയത തട്ടിക്കിഴി ക്കൊൻ അവകൊശമുണ്ട .   ടക്ഷ, CGST അെക്കൊൻ, 

വൊങ്ങിയസപൊൾ  ഭിച്ച CGST ടരകഡിറ്റ  മൊരതവും, SGST അെക്കൊൻ SGST ടരകഡിറ്റ ്്

മൊരതവുസമ്ഉ സയൊഗിക്കൊവൂ.  അതൊയത , CGST ടരകഡിറ്റ  SGST സ യ ടമൻറ്റിനും 

SGST ടരകഡിറ്റ  CGST സ യ ടമൻറ്റിനും ഉ സയൊഗിക്കൊൻ  ൊെില്ല. 

വിശദീകരണം II:- ഉദൊൈരണത്തിന  CGST, SGST സററ്റുകൾ 10% ആണ  എന്ന ്

കരുതുക.  മുംസബയി ുള്ള ഒരു അടഡവർസെൈിങ ്കരനി, അടഡവർസെ 

ൈ ്ടമന റ ്സൈവനങ്ങൾ മൈൊരൊഷ രെയിൽ തടന്നയുള്ള്ഒരു സൈൊപ ്കരനിക്ക ്

100 രൂ യ ക്കു നൽകുസരൊൾ, ആ കരനി 10 രൂ  CGST-യും 10 രൂ  SGST-യും 

സൈവനത്തിന ടറ്റ അെിസ്ഥൊന മൂ യത്തിസേൽ് നൽകും.  അയൊൾ CGST 

നികുതി സകരരഗവടെന റ  അക്കൗണ്ടി ും, SGST നികുതി ൈംസ്ഥൊന 

ഗവടെന റ ്അക്കൗണ്ടി ും നൽകണം.  തീർച്ചയൊയും അയൊൾ 20 രൂ  (Rs.10 + 

Rs.10) കൊശ  ആയി അെസക്കണ്ടതില്ല, എടന്തന്നൊൽ  ർസച്ചൈിൽ  ഭിച്ച CGST-

യുടെയും SGST-യുടെയും ടരകഡിറ്റുമൊയി (ഉദൊൈരണത്തിന ് സസ്റ്റഷനറി, 

ഓഫീൈ ്ൈൊധനങ്ങൾ, ആർട്ടിസ്റ്റിന ടറ സൈവനം മുത ൊയ ഇൻ ുട്ടുകളുടെ) 

ടരകഡിറ്റ ് തട്ടിക്കിഴിക്കൊൻ് അവകൊശമുണ്ട .   ടക്ഷ, CGST അെക്കൊൻ, 

വൊങ്ങിയസപൊൾ  ഭിച്ച CGST ടരകഡിറ്റ ്മൊരതവും, SGST അെക്കൊൻ SGST ടരകഡിറ്റ ്

മൊരതവുസമ ഉ സയൊഗിക്കൊവൂ.  അതൊയത ് ട ൊതുവൊയി, CGST ടരകഡിറ്റ  SGST 

സ യ ടമൻറ്റിനും SGST ടരകഡിറ്റ  CGST സ യ ടമൻറ്റിനും ഉ സയൊഗിക്കൊൻ 

 ൊെില്ല. 

സചൊദ്യം 13: ചരക്കു് സൈവന് നികുതി് ടകൊണ്ട ് രൊജയത്തിന  എടന്തൊടക്ക്

സനട്ടങ്ങൾ്ആണ ്ഉണ്ടൊകുന്നത ? 

ഉത്തരം: ചരക്കു് സൈവന് നികുതി് ൈരരദൊയം് നെപി ൊക്കുന്നത ് ഇന്തയ 

യിട ്  സരൊക്ഷ് നികുതി്  രിഷ്കൊരങ്ങളിട ് വളടര് ൈുര ധൊനമൊയ് ഒരു്

കൊൽടവയ പൊണ .്  സകരര/ൈംസ്ഥൊന്ൈർക്കൊരുകൾ്ചുമത്തിയിരുന്ന്വളടര്

ഏടറ് നികുതികൾ് ഒറ്റ് നികുതിയൊക്കി് മൊറ്റുകയും് മുൻ് സസ്റ്റജ ് നികുതി 

കളുടെ് ടൈറ്റ ് ഓഫ ് അനുവദിക്കുകയും് ടചയ്യുകവഴി് നികുതിയുടെ് സമൽ്

നികുതി എന്നതിൻടറ്റ് ദൂഷയഫ ങ്ങൾ് ഒഴിവൊക്കുകയും് രൊജയമൊടകയുള്ള്

ഒരു ട ൊതുമൊർക്കറ്റിനു് വഴി് ഒരുങ്ങുകയും് ടചയ്യും.  ഉ സഭൊക്തൊവിനുണ്ടൊ 

കുന്ന്ഏറ്റവും്വ ിയ്സനട്ടം, ഇസപൊൾ്25% മുതൽ്30% വടരടയന്നു്കണക്കൊ 

ക്കുന്ന്ടമൊത്തം്നികുതിഭൊരം്വളടര്കുറയുന്നു്എന്നതൊണ .്  GST നെപൊക്കു 
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ന്നത ്വഴി നമ്മുടെ്ഉത  ന്നങ്ങൾ്ഇന്തയൻ്മൊർക്കറ്റി ും്അന്തൊരൊഷ രെ്മൊർക്ക 

റ്റി ും കൂെുതൽ് മത്സരക്ഷമമൊകുകയും് ടചയ്യും.് ് ഇത ് വളടര് ട ടട്ടന്നുള്ള 

ൈൊരത്തിക്വളർച്ചയുണ്ടൊക്കുടമന്നൊണ ് ഠനങ്ങൾ്ൈൂചിപിക്കുന്നത .  നികു 

തിയുടെ്അെിത്തറ്വി ു മൊകുന്നസതൊടെ്സകരരത്തിൻടറ്റയും ൈംസ്ഥൊനങ്ങ 

ളുടെയും്വരുമൊനത്തിൽ്വർധനയുണ്ടൊകുകയും നികുതി നെ െിരകമങ്ങൾ്

 ൊ ിക്കടപെുകയും്കച്ചവെത്തിന ടറ്റ്വയൊപ്തിയി്വർധിക്കുകയും്ടചയ്യും.് കൂെൊ 

ടത, ൈുതൊരയമൊയ്ൈവഭൊവമുള്ള്ഒരു്നികുതി്ആയതുടകൊണ്ട ്ഇത ്നെപി ൊ 

ക്കൊൻ്കൂെുതൽ്എളുപമൊണ . 

സചൊദ്യം 14: IGST എന്നൊൽ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: IGST-യിൽ് അന്തർ് ൈംസ്ഥൊന് ചരക്കു് സൈവന് ൈസൈകൾക്കു്

സകരരഗവടെന റ ്ഒരു്ഇൻറ്റസരഗറ്റഡ ്GST (IGST) ചുമത്തുകയും് ിരിക്കുകയും്

ടചയ്യുന്നു.് ് ഭരണഘെനയുടെ്ആർട്ടിക്കിൾ് 269A ര കൊരം്അന്തർ ൈംസ്ഥൊന്

വയൊ ൊരത്തിൻടറ്റസയൊ് വൊണിജയത്തിൻടറ്റസയൊ് ഭൊഗമൊയുള്ള്ൈസൈകൾക്കു്

GST ചുമത്തുന്നതും് ിരിക്കുന്നതും്സകരരഗവടെന റ ്ആണ .് അങ്ങടന് ിരി 

ക്കുന്ന് നികുതി, GST കൗണ്ൈി ിന ടറ ശു ൊർശയിസേൽ,്  ൊർ ടമൻറ്റ ്

ഉണ്ടൊക്കുന്ന്നിയമത്തിൽ് റയുന്ന് രീതിയിൽ,് സകരരവും്ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും്

തമ്മിൽ് ങ്കുടവക്കണം. 

സചൊദ്യം 15: GST-യിട ്നികുതി്നിരക്കുകൾ്ആരൊണ ്തീരുമൊനിക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: CGST-യും് SGST-യും് ചുമത്തുന്നത ് സകരരവും് ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും്

ൈംയുക്തമൊയി് തീരുമൊനിക്കുന്ന് നിരക്കുകളി ൊണ .  ജി് എൈ ് െി് കൗണ് 

ൈി ിന ടറ് ശു ൊർശയിൻ് ര കൊരം് ഈ് നിരക്കുകൾ്  രൈയടപെുത്തുന്ന 

തൊണ . 

സചൊദ്യം 16: GST കൗണ്ൈി ിന ടറ് ങ്ക ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: GST കൗണ്ൈിൽ് നി വിൽ് വരുന്നത ് യൂണിയൻ് ഫിനൊൻൈ ്

മിനിസ്റ്ററും് (അസേൈം് കൗണ്ൈി ിന ടറ് ടചയർമൊൻ് ആയിരിക്കും), റവ 

നയുവിൻടറ്റ് മിനിസ്റ്റർ് ഓഫ ് സസ്റ്ററ്റ -ഉം, ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിട ് ഫിനൊൻൈ / 

നികുതി് മരന്തിമൊരും് സചർന്നൊണ .്  കൗണ്ൈിൽ് തൊടഴ്  റയുന്ന് കൊരയ 

ങ്ങളിൽ്സകരരത്തിനും്ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കും്ശു ൊർശകൾ്നൽകുന്നു: 

(i) സകരരവും് ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും് സ ൊക്കൽ് സബൊഡികളും് ചുമ 

ത്തുന്ന് ഏടതൊടക്ക് നികുതികളും് ടൈസ്സുകളും് ൈർചൊർജു 

കളുമൊണ ്GST-യിൽ് യിപിസക്കണ്ടത . 

(ii) ചരക്കു് സൈവന്നികുതി്ചുമസത്തണ്ടതും്ഒഴിവൊസക്ക ണ്ടതും്

ഏടതൊടക്ക്ൈൊധനങ്ങൾക്കും്സൈവനങ്ങൾക്കുമൊണ . 

(iii) ട സരെൊളിയം് രകൂഡ ്ഓയിൽ, സൈസ്പീഡ ്ഡീൈൽ, സമൊസട്ടൊർ്

സ്പിരിറ്റ ് (ൈൊധൊരണയൊയി് ട സരെൊൾ് എന്നറിയ ടപെുന്നത ), 

നൊച്ചുറൽ് ഗയൊൈ , ഏവിസയഷൻ് െർസബൻ് ഫയൂവൽ് എന്നി 

വക്ക ്ഏത ്തീയതി്മുത ൊണ ്GST ചുമസത്തണ്ടത . 
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(iv) മൊതൃകൊ് GST നിയമം, നികുതി് ചുമത്ത ിന ടറ തത്തവങ്ങൾ, 

IGST  ങ്കുവയ ക്കൽ, ൈസൈ് നെന്നതൊയി് കണക്കൊക്കുന്ന്

സ്ഥ ം്തീരുമൊനിക്കുന്നതിന ടറ്തത്തവങ്ങൾ. 

(v) സെസണൊവറിന ടറ്അെിസ്ഥൊനത്തി ുള്ള്നികുതി് ഒഴിവിന ടറ്

 രിധി. 

(vi) തറ് (Floor് Rate)് നിരക്കും് GST് ബൊൻഡുകളും ഉൾടപെുന്ന 

നികുതി്നിരക്കിൻടറ്റ്ഘെനയും. 

(vii) ര കൃതി് ദുരന്തങ്ങളുടെസയൊ് ആ ത്തുകളുടെസയൊ് ൈമയത്ത ്

നിർേിഷ്ടകൊ സത്തക്ക ് കൂെുതൽ് വിഭവൈമൊൈരണത്തിനൊ 

യുള്ള്ര സതയക്നികുതി്നിരക്ക . 

(viii) വെക്കു് കിഴക്കൻ് ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾ, ജമ്മു് & കൊശ ്മീർ, ൈിമൊ 

ചൽ്ര സദശ , ഉത്തരൊഖണ്ഡ ്എന്നിവക്ക ്സവണ്ടിയുള്ള്ര സതയക 

നിയമങ്ങൾ. 

(ix) കൗണ്ൈിൽ്തീരുമൊനിക്കുന്ന, GST-യുമൊയി്ബന്ധടപട്ട് ഇതര്

വിഷയങ്ങൾ 

സചൊദ്യം 17: GST കൗണ്ൈി ിടന്നയിക്കുന്ന്തതവങ്ങൾ്ഏടതൊടക്കയൊണ ?   

ഉത്തരം: ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾ്തമ്മിൽ്തമ്മി ും, സകരരവും ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും 

തമ്മി ും, GST കൊരയങ്ങളിൽ്ട ൊരുത്തസക്കെുകൾ്ഇടല്ലന്നു്GST കൗണ്ൈിൽ്

ഉറപുവരുത്തുന്നു.്  ചരക്കുകൾക്കും് സൈവനങ്ങൾക്കും് ട ൊരുത്തസക്കെുകൾ്

ഇല്ലൊത്ത് ഒരു് ട ൊതു് സദശീയ് മൊർക്കറ്റ ് വളർത്തിടയെുസക്കണ്ടതിൻടറ്റ 

ആവശയകതയൊയിരിക്കണം്GST കൗണ്ൈിൽ്അതിൻടറ്റ്ചുമത കൾ്നിർവ 

ൈിക്കുസരൊൾ് ൊ ിസക്കണ്ട മൊർഗ്ഗദർശനതതവടമന്നു്ഭരണഘെനയുടെ് 2016-

ട  സഭദഗതി്നിയമം്101്അനുശൊൈിക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 18: GST കൗണ്ൈി ിൽ് എങ്ങടനയൊണു് തീരുമൊനങ്ങൾ് എെുക്കു 

ന്നത ? 

ഉത്തരം: GST കൗണ്ൈി ിൽ് തീരുമൊനങ്ങൾ് എെുക്കുന്നത ് മീറ്റിങ്ങിൽ്

ൈൊജരൊയി് സവൊട്ട ് ടചയ്യുന്ന്അംഗങ്ങളുടെ് നൊ ിൽ് മൂന്നു് സവൊട്ടിംഗ ് ശക്തി 

യുടെ് ഭൂരി ക്ഷത്തിൽ് സവണടമന്ന ് ഭരണഘെനയുടെ് 2016-ട ് സഭദഗതി്

നിയമം്101-ൽ്വയവസ്ഥ്ടചയ്യിരിക്കുന്നു.് ്സകരരഗവടെന റിൻടറ്റ്സവൊട്ടിംഗ ്

ശക്തി് സ ൊൾ് ടചയ്യ് സവൊട്ടിൻടറ്റ് മൂന്നിൽ് ഒന്നും് ൈംസ്ഥൊന് ഗവടെന റു 

കളുടെ് ടമൊത്തം് സവൊട്ടുകളുടെ മൂ യം് സ ൊൾ് ടചയ്യ് സവൊട്ടിന ടറ്റ് മൂന്നിൽ്

രണ്ടും്ആണ .്  GST കൗണ്ൈി ിൻടറ്റ് മീറ്റിങ്ങിനൊവശയമൊയ് സകൊറം്ആടക 

യുള്ള്അംഗങ്ങളുടെ് കുതിയൊണ . 

സചൊദ്യം 19: നിർേിഷ്ട് GST-യിൽ്ആർക്കൊണ ് നികുതി്അെയ ക്കൊൻ്ബൊധയത 

യുള്ളത ?   

ഉത്തരം: ചരക്കുകളും് ് സൈവനങ്ങളും് ് ൈസൈ് ് ടചയ്യുന്ന,് ് നികുതി 

വിസധയവയക്തിക്കൊണ ് GST-യിൽ് നികുതി് അെയ ക്കൊൻ് ബൊധയതയുള്ളത . 
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നികുതി് അെയ ക്കൊനുള്ള് ചുമത ് ഉെട െുക്കുന്നത ് നികുതിവിസധയ്

വയക്തിയുടെ് ടമൊത്തം് സെസണൊവറിൻടറ്റ് അെിസ്ഥൊനത്തി ുള്ള് വൊർഷിക്

നികുതിടയൊഴിവു് രിധിയൊയ്ഇരു തു് ക്ഷം്കെക്കുസരൊഴൊണ ്.  (വെക്കു്

കിഴക്കൻ്ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ്  ത്തു്  ക്ഷം).് ് ചി ് ര സതയക്കൊരയങ്ങളിൽ,്

നികുതിടയൊഴിവു  രിധി സെസണൊവർ് സനൊക്കൊടത് നികുതിയെയ ക്കൊൻ്

ബൊധയതയുണ്ട .് ൈംസ്ഥൊനത്തിനുള്ളിൽ് നെക്കുന്ന് എല്ലൊ് ചരക്കു് സൈവന്

ൈസൈകൾക്കും CGST/SGST അെയ ്സക്കണ്ടതും്അന്തർ ൈംസ്ഥൊന ൈസൈകൾ 

ക്കു്IGSTഅെയ ്സക്കണ്ടതും്ആണ . 

സചൊദ്യം 20: ടചറുകിെ് നികുതിദൊയകർക്ക ് GST-യിൽ് ഉള്ള്ആനുകൂ യങ്ങൾ്

എടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: ഒരു് ൈൊരത്തിക് വർഷടത്ത് ടമൊത്തം് ഇരു തു്  ക്ഷം് വടര്

സെസണൊവറുള്ള് നികുതിദൊയകർക്ക ് നികുതിടയൊഴിവുണ്ട .  (നികുതിയുള്ള 

തും് ഇല്ലൊത്തതുമൊയ്എല്ലൊ്ൈസൈകളും,് നികുതി് ഒഴിവുള്ള്ൈസൈകളും, 

ചരക്കുകളുടെയും് സൈവനങ്ങളുടെയും് കയറ്റുമതിയും് ടമൊത്തം് സെസണൊവ 

റിൽ്ഉൾടപെുത്തുന്നതും്GST നികുതി്സെസണൊവറിൻടറ്റ്ടമൊത്തം്തുകയിൽ്

നിന്നും്ഒഴിവൊക്കുന്നതുമൊണ ).്്അഖിസ ന്തയ്അെിസ്ഥൊനത്തി ൊണ ്ടമൊത്തം്

സെസണൊവർ്കണക്കൊക്കുന്നത .് വെക്കു്കിഴക്കൻ്ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കും്ര സതയ 

ക്  രിഗണനയുള്ള് ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കും ഈ്  രിധി്  ത്തു്  ക്ഷം് രൂ  

യൊണ .് ് സെസണൊവറിൻടറ്റ്അെിസ്ഥൊനത്തിൽ്നികുതിടയൊഴിവിന ്അർൈത 

യുള്ളവർക്ക ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് എെുക്കുകയും് നികുതിയെയ ക്കൊൻ്

ഓ  ഷൻ് എെുക്കുകയും് ടചയ്യൊം.  ടമൊത്തം് വൊർഷിക് സെസണൊവറിന ടറ്

അെിസ്ഥൊനത്തിൽ് നികുതി് ഇളവ ് എെുക്കുന്നതിനു് റിസവഴ ്ൈ ് ചൊർജിൽ്

നികുതിയെയ ക്കുന്നവരും്അന്തർ ൈംസ്ഥൊന്ൈസൈ്നെത്തുന്നവരും്അർൈ 

രല്ല.  മുൻ്ൈൊരത്തിക്വർഷ ത്തിൽ്ടമൊത്തം് സെസണൊവർ് 50  ക്ഷത്തിൽ്

കുറവൊയ്ഒരൊൾക്ക ്ഒരു് സസ്റ്ററ്റിട ്കുറഞ്ഞ്നിരക്കിൽ്സെസണൊവറിനുസമൽ്

നികുതി് അെക്കൊൻ് ൈൊധിക്കുന്ന് ൈിംൈിസഫഡ ് സകൊരൈിഷൻ് സ്കീം്

തിരടഞ്ഞെുക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 21: GST-യിൽ് എങ്ങടനയൊണ ്് ൈൊധനങ്ങളും് സൈവനങ്ങളും് ക്ലൊസ്സി 

സഫടചയ്യുന്നത ? 

ഉത്തരം: GST-യിൽ് ൈൊധനങ്ങൾ് HSN (ൈൊർസമൊസണസ്ഡ ് ൈിസ്റ്റം് ടനൊമൻ 

ക സളച്ചർ)് സകൊഡു സയൊഗിച്ചു് ക്ലൊസ്സിസഫ് ടചയ്യും.  ഒന്നരസക്കൊെിയ ക്കു്

മുകളിൽ് അഞ്ചു് സകൊെിക്ക ് തൊടഴ് സെസണൊവർ് ഉള്ളവർ് രണ്ടക്ക് സകൊഡും,്

അഞ്ചു് സകൊെിക്ക ് മുകളിൽ് സെസണൊവർ് ഉള്ള് നികുതിദൊയകർ് നൊ ക്ക്

സകൊഡും് ഉ സയൊഗിക്കണം.്  ഒന്നര സകൊെിയിൽ് തൊടഴ് സെസണൊവർ് ഉള്ള്

നികുതിദൊയകർ്HSN സകൊഡ ്ഇൻസവൊയിൈിൽ്കൊണിക്കണടമന്നില്ല.്  സൈവ 

നങ്ങൾ, ൈർവീൈസ്സ ് അക്കൗണ്ടിംഗ ് സകൊഡ ് ര കൊരം് (SAC) ക്ലൊസ്സിസഫ്

ടചയ്യണം. 

സചൊദ്യം 22: ഇറക്കുമതികൾ് GST-യിൽ് എങ്ങടനയൊണ ്് നികുതി വിസധയ 

മൊക്കുന്നത ? 
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ഉത്തരം: ചരക്കുകളുടെയും സൈവനങ്ങളുടെയും ഇറക്കുമതികൾ്അന്തർ 

ൈംസ്ഥൊന് ൈസൈ് ആയി് കണക്കൊക്കുകയും,് രൊജയസത്തക്കുള്ള് ചരക്കുക 

ളുടെ/സൈവനങ്ങളുടെ്ഇറക്കുമതിയ ക്കു് IGST ചുമത്തുകയും്ടചയ്യും.് ്ചരക്കു 

കളും് സൈവനങ്ങളും് എത്തിസച്ചരുന്ന്  ക്ഷയത്തിൽ് നികുതിടയത്തുടമന്ന്

തതവം്  ൊ ിക്കുകയും,് ഇറക്കുമതി് ടചയ്യ് ൈൊധനങ്ങളുടെയും് സൈവനങ്ങ 

ളുടെയും്ഉ സഭൊഗം്നെക്കുന്ന്ൈംസ്ഥൊനത്തിന ്SGST നികുതി് ഭിക്കുകയും്

ടചയ്യുന്നു.്ൈൊധനങ്ങളും്സൈവനങ്ങളും്ഇറക്കുമതി്ടചയ്യുസരൊൾ്അെയ ക്കു 

ന്ന്നികുതി്(GST)-യ ക്കു് ൂർണമൊയി്ടൈറ്റ ്ഓഫ ് ഭിയ ക്കുകയും്ടചയ്യുന്നു. 

സചൊദ്യം 23: GST-യിൽ്കയറ്റുമതികൾ്എങ്ങടനയൊണ ്്കണക്കൊക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം:  ൂജയം് നികുതി് നിരക്കി ുള്ള് ൈസൈ്ആയിട്ടൊണ ് കയറ്റുമതി 

കടള് കണക്കൊക്കുന്നത .് ് ൈൊധനങ്ങസളൊ് സൈവനങ്ങസളൊ് കയറ്റുമതി് ടചയ്യു 

സരൊൾ്നികുതി്അെയ ്സക്കണ്ടതില്ല.  എങ്കി ും് ഇൻ ുെ ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ്  ഭയ 

മൊണ .്  അത  കയറ്റുമതി് ടചയ്യുന്നവർക്ക ് റീഫണ്ട ്ആയി് നൽകുന്നതുമൊണ .് 

കയറ്റുമതിക്കൊരന ്രണ്ടു രീതിയിൽ്കയറ്റുമതി്ടചയ്യൊം;്ഒന്നുകിൽ്ഉൽപന്ന 

ത്തിന ്സമൽ്നികുതി്അരച്ച്്കയറ്റുമതി്ടചയ്യതിനു്സശഷം്ഐ്ജി്എൈ ്െി്

ക്കു റീഫണ്ടിനു്അസ ക്ഷിക്കൊം്അടല്ലങ്കിൽ്ഐ് ജി് എൈ ് െി്അെക്കൊടത്

സബൊണ്ടിന ്കീഴിൽ്കയറ്റുമതി്ടചയ്യതിനു്സശഷം്ഐ്െി്ൈി് (ഇൻ ുെ ്െൊക്സ ്

ടരകഡിറ്റ )നു്റീഫണ്ടിനു്അസ ക്ഷിക്കൊം. 

സചൊദ്യം 24: GST-യിൽ്സകൊരൈിഷൻ്ൈ ്കീമിന ടറ്റ്ൈൊധയത്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ടമൊത്തം് വൊർഷിക് സെസണൊവർ് 50  ക്ഷം് രൂ വടരയുള്ള്

ടചറുകിെ് നികുതിദൊയകർക്ക ് സകൊരൈിഷൻ് രീതിയിൽ്നികുതി് ചുമത്ത 

ടപെൊനുള്ള്അർൈതയുണ്ട .്  ഈ്സ്കീമനുൈരിച്ച , നികുതിദൊയകന ് ഇൻ ുെ ്

െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റിൻടറ്റ്ആനുകൂ യം് ഇല്ലൊടത,് സെസണൊവറിൻടറ്റ് ഒരു് നിശ്ചിത്

ശതമൊനം്നികുതിയെയ ക്കൊം.്്CGST-യുടെയും്SGST-യുടെയും്തറനിരക്ക  (1%്

ഉല്പൊദകർക്കും് 0.5%്മറ്റു് സകൈുകളി ും, കൂെൊടത് ട്ടിക്രണ്ടിട ്ഖണ്ഡിക്

6(ബി)യിൽ്  റഞ്ഞിരിക്കുന്ന് ര സതയക് ടൈർവീൈുകൾക്ക  അതൊയത ്

മനുഷയ്ഉ സഭൊഗത്തിനൊയീ്വിളരുന്ന്ഭക്ഷണത്തിസനൊ്മറ്റു്വസ്യു ക്കൾസക്കൊ്

2.5%്ഇൽ)്കുറയൊടത്ആയിരിക്കും. ്ജി്എൈ ്െി്കൗണ്ൈി ിന ടറ്ശു ൊർശ 

യിൻസമൽ്50് ക്ഷം്എന്ന് രിധി്ഗവടെന റ ്ഒരു്സകൊെി്ആക്കി്ഉയർത്തി 

സയക്കും.്  സകൊരൈിഷൻ് രീതിയി ുള്ള് നികുതി് ചുമത്തൽ് തിരടഞ്ഞെു 

ക്കുന്ന് ആൾ് കസ്റ്റമറിൽ് നിന്നും് നികുതി്  ിരിക്കൊൻ്  ൊെില്ല.  അന്തർ 

ൈംസ്ഥൊന്ൈസൈ്നെത്തുന്നവർക്കും്അടല്ലങ്കിൽ് ഉൽഭവസ്ഥൊനത്ത ് നികു 

തി് സശഖരിക്കൊൻ് ബൊധയതയുള്ള ഇ-ടകൊസമഴ ്ൈ ് ഓപസററ്റർ് വഴി് ൈസൈ്

നെത്തുന്നവർക്കും സകൊരൈിഷൻ്ൈ ്കീമിന ്അർൈതയില്ല. 

സചൊദ്യം 25: സകൊരൈിഷൻ്ൈ ്കീം് തിരടഞ്ഞെുക്കുന്നതൊസണൊ്അസതൊ് നിർ 

ബന്ധിതമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: തിരടഞ്ഞെുക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 26: GSTN എന്തൊണ ? GST-യിൽ്അതിൻടറ്റ് ടങ്കന്തൊണ ? 
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ഉത്തരം: ഗുഡ ്ൈ ്ആൻഡ ്ൈർവീൈ ് െൊക്സ ് ടനറ്റ ് വർക്ക ് എന്നതൊണ ് GSTN.  

ചരക്കു്സൈവന്നികുതിയുടെ്ആവശയത്തിസ യ ക്കൊയി്ഉണ്ടൊക്കി ടയെുത്ത്

ഒരു് ൈ ട ഷയൽ  ർപൈ ് ടവൈിക്കിൾ്ആണത .  GST നെപി ൊക്കുന്നതിന ്

സകരര/ൈംസ്ഥൊന് ഗവടെണ്ടുകൾക്കും് നികുതിദൊയകർക്കും് മറ്റു് ൈ ്സറ്റക്ക ്

സൈൊൾസഡഴ ്ൈിനും് വിവര് ൈൊസങ്കതികവിദയയി ൂടെ്  ങ്കുവയ ക്കൊവുന്ന്

ൈംവിധൊനങ്ങളും് സൈവനങ്ങളും് GSTN നൽകുന്നു.  കൂെൊടത് GSTN-ൻടറ്റ 

ചുമത കളിൽ് ഉൾടപെുന്നവ് തൊടഴപറയുന്നു: (i) ടരജിൈ സരെഷൻ് എളുപ 

മൊക്കുന്നു;് (ii) റിസട്ടണുകൾ് സകരര/ൈംസ്ഥൊന് അധികൊരികൾക്ക ് അയച്ചു 

ടകൊെുക്കുന്നു;് (iii) IGST-യുടെ്ടൈറ്റിൽടമൻറ്റ  കണക്കുകൂട്ടിടയെുക്കുന്നു; ് (iv) 

ബൊങ്കിങ്ങ ്ടനറ്റ ്്വർക്കുമൊയി്നികുതിയെവ ്വിവരങ്ങൾ്ഒത്തുസനൊക്കുന്നു;്(v) 

െൊക്സ ്സ യർ്റിസട്ടണിൻടറ്റ്അെിസ്ഥൊനത്തിൽ്വിവിധ്മൊസനജ ടമൻറ്റ ്ഇൻഫർ 

സമഷൻ് ൈിസ്റ്റം് റിസപൊർട്ടുകൾ് സകരര/ൈംസ്ഥൊന് ഗവണ്ടമൻറ്റുകൾക്കു്

നൽകുന്നു;് (vi) നികുതിദൊയകൻടറ്റ് രൂ സരഖയുടെ് വിശക നം് നെത്തുന്നു;്

(vii) ഇൻ ുെ ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റിൻടറ്റ് ട ൊരുത്തടപെുത്ത ിനും് തിരിച്ചെ 

യ ക്ക ിനും്  ുനരവകൊശടപെ ിനുമൊയി് മൊച്ചിങ ് എൻജിൻ് ര വർത്തിപി 

ക്കുന്നു. 

രജിൈ സരെഷൻ, നികുതിയെയ ക്കൽ, റിസട്ടണുകൾ, MIS റിസപൊർട്ടുകൾ്എന്നി 

വയ ക്കൊയി് ട ൊതുവൊയ് ഒരു് GST സ ൊർട്ട ും് ആൈിസക്കഷനുകളും് GSTN 

വികൈിപിടച്ചെുക്കുന്നു.  നികുതിദൊയകർക്ക ് ഇൻറ്റർസഫൈുകൾ് ഉണ്ടൊക്കു 

കയും,് ട ൊതുവൊയ് GST സ ൊർട്ടൽ് നി വി ുള്ള് നികുതി് നെപൊക്കൽ്

ൈംവിധൊനവുമൊയി് വിവര് ൈൊസങ്കതികവിദയയുടെ് ൈൈൊയസത്തൊടെ് ൈം 

സയൊജിപിക്കുകയും് ടചയ്യുന്നു.്  കൂെൊടത് 19 ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കും് സകരര്

ഭരണര സദശത്തിനും് (സമൊഡൽ് II ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾ)് നികുതി് നിർണയം, 

ഓഡിറ്റ , റീഫണ്ട ,്അപീൽ്തുെങ്ങിയ്ബൊയ ക്ക ്എൻഡ ് ടമൊഡയൂളുകൾ് GSTN 

വികെിപ്പിക്കുന്നു.്  CBEC-യും് സമൊഡൽ് I ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും് (15 ൈംസ്ഥൊന 

ങ്ങൾ)്അവരുസെതൊയ്GST ബൊയ ക്ക ്എൻഡ ്ൈംവിധൊനങ്ങൾ്ഉണ്ടൊക്കിടയെു 

ക്കുന്നു.്  GST-യിസ ക്കുള്ള് മൊറ്റം് എളുപമൊക്കുന്നതിന ് GST രഫണ്ട ് എൻഡ ്

ൈിസ്റ്റങ്ങളും്ബൊയ ക്ക ്എൻഡ ്ൈിസ്റ്റങ്ങളും് സയൊജിപിക്കുകയും്  ൂർത്തിയൊ 

ക്കുകയും് രീക്ഷിക്കുകയും്വളടര്മുൻസ തടന്ന്ടചസയ്യണ്ടതുണ്ട . 

സചൊദ്യം 27: GST-യിൽ്തർക്കങ്ങൾ്എങ്ങടനയൊണ ് രിൈരിയ ്സക്കണ്ടത ? 

ഉത്തരം: ഭരണഘെനയുടെ്2016-ട ്സഭദഗതി്നിയമം്101്അനുൈരിച്ച ്GST 

കൗണ്ൈിൽ് തർക്ക്  രിൈൊരത്തിനുള്ള് ൈംവിധൊനങ്ങൾ് നി വിൽ് വരു 

സത്തണ്ടതൊണ .്്തൊടഴപറയുന്ന്തർക്കങ്ങളിൽ്തീരുമൊനടമെുക്കൊനൊണ ്ഇത : 

(a) ഇന്തയൊ് ഗവടെന റ്റും ഒസന്നൊ്അതി ധികസമൊ് ൈംസ്ഥൊനങ്ങളുമൊയും, 

അടല്ലങ്കിൽ 

(b) ഇന്തയൊ് ഗവടെന റ്റും ഒസന്നൊ് അതി ധികസമൊ് ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും് ഒരു 

വശത്തും് ഒസന്നൊ് അതി ധികസമൊ് ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾ് മറുവശത്തും്

ആസയൊ, അടല്ലങ്കിൽ 
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(c) രസണ്ടൊ് അതി ധികസമൊ് ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾ് തമ്മി ും് GST കൗണ്ൈി 

 ിൻടറ്റ് ശു ൊർശയിൽ് നിസന്നൊ് അതിൻടറ്റ് നെപൊക്ക ിൽ് നിസന്നൊ്

ഉളവൊകുന്ന തർക്കങ്ങൾ. 

സചൊദ്യം 28: (compliance rating mechanism) കംഹൈൻെ ് സേറ്ിംഗ്്ടെക്കൊനിേ 

ത്തിന്ടേ ഉസേശം എന്തൊണ?് 

ഉത്തരം: ൈി്ജി്എൈ ് െി/എൈ ് ജി്എൈ ് െി്ആക്ടിട ് 149-ആം്ടൈക്ഷൻ്

ര കൊരം് എല്ലൊ് ടരജിസ്റ്റടറഡ ് നികുതിദൊയകർക്കും് ചി ് ഘെകങ്ങടള്

അെിസ്ഥൊനടപെുത്തി്അവരുടെ് നികുതി് കംൈയൻൈ ്അതൊയത ് നികുതി്

അെക്കുന്നതിൽ് ഉള്ള്കൊരയക്ഷമതയുടെ് സതൊത ്അനുൈരിച്ചു് ഒരു് സററ്റിംഗ ്

നൽകുന്നതൊണ .് ഓസരൊ് നികുതിദൊയകന ടറയും് ഈ് സററ്റിംഗ ് ഒരു്  ബ്ലിക ്

ടഡൊസമനിൽ്ര ദർശിപിക്കുകയും്ടചയ്യും.് അസപൊൾ്ഒരു്ഉ സഭൊക്തൊവിന ്

ഈ് സററ്റിംഗിന ടറ്അെിസ്ഥൊനത്തിൽ് ഒരു് ര സതയകദൊയകനുമൊയി് കച്ചവെ്

ഇെ ൊെ ് നെത്തസണൊ് സവണ്ടസയൊ് എന്ന ് തിരുമൊനിക്കൊവുന്നതൊണ .്  ഇത ്

നികുതിദൊയകർ് തമ്മിൽ് ആസരൊഗയ രമൊയ് ഒരു് മത്സരത്തിന ് കൊരണ 

മൊകും. 

സചൊദ്യം 29: ആക്ഷനബിൾ ടക്ലയിംൈ  (actionable claims) ജി േ് ടി യുടട 

 രിധിയിൽ വരുസെൊ? 

ഉത്തരം: ൈി്ജി്എൈ ്െി/എൈ ്ജി്എൈ ്െി്ആക്ട ്ടൈക്ഷൻ്രണ്ടു്ര കൊരം്

ആക്ഷണബിൾ് ടക്ലയിംൈ ് ചരക്ക ്ആയി്കണക്കൊസക്കണ്ടത ്ആണ .  ൈി് ജി്

എൈ ് െി/എൈ ് ജി് എൈ ് െി്ആക്ട ് ടൈക്ഷൻ്ഏഴ ്  ട്ടിക് മൂന്നിൽ് ചരസക്കൊ്

സൈവനസമൊ ആയി് കരുതൊൻ്  റ്റൊത്ത് ര വൃത്തികളുടെയും് ഇെ ൊെു 

കളുടെയും് ിസ്റ്റ ്തന്നിട്ടുണ്ട .  ഈ് ട്ടികര കൊരം്സ ൊട്ടറി,്ചൂതൊട്ടം,് ന്തയം്

മുത ൊയവ് ഒഴിടകയുള്ള് ഇെ ൊെുകടള് ആണ ് ആക്ഷണബിൾ് ടക്ലയിംൈ ്

ആയി് ഇവിടെ് ര തി ൊദിച്ചിരിക്കുന്നത .  അതുടകൊണ്ട ് ജി് എൈ ് െി് യുടെ്

 രിധിയിൽ്സ ൊട്ടറി,്ചൂതൊട്ടം,് ന്തയം്തുെങ്ങിയവ്മൊരതസമ്ൈസൈ്ആയി്

കണക്കൊക്കിയിട്ടുള്ളു.്  മറ്റു്ആക്ഷണബിൾ് ടക്ലയിം് ഒന്നും് ൈസൈ്ആയി്

കണക്കൊക്കിയിട്ടില്ല. 

സചൊദ്യം 30: ടേകയൂരിറ്ി ഇട ൊടുകൾ ജി എേ് ടി യിൽ നികുതി 

വിസധയെൊസണൊ ? 

ഉത്തരം: ടൈകയൂരിറ്റിടയ് ചരക്കുകളുടെയും് സൈവനത്തിന ടറയും് നിർ 

വചനത്തിൽനിന്ന ് പ് സതയകെൊയി് ഒഴിവൊക്കിയിട്ടുണ്ട .് അതുടകൊണ്ട ്

ടൈകയൂരിറ്റി്വയൊ ൊരങ്ങൾ്ജി്എൈ ്െി്നികുതിക്ക ്വിസധയം്അല്ല. 

സചൊദ്യം 31: ഇൻഫർസെഷൻ റിസട്ടണ് എന്നൊൽ എന്തൊണ് ? 

ഉത്തരം: നികുതി് ദൊയകനുമൊയി് സനരിട്ട ് ബന്ധം് ഇല്ലൊത്ത്ൈവതരന്തരൊയ്

മൂന്നൊം് കക്ഷികളിൽനിന്നും് കിട്ടുന്ന് വിവരങ്ങളുടെ് അെിസ്ഥൊനത്തിൽ്

രജിസസ്റ്റർഡ ്നികുതിദൊയകരുടെ്നികുതി്അെക്കുന്നതി ുള്ള്കൊരയക്ഷമത്

നിരക്ക ്കണക്കൊക്കുന്നതിടന്ആണ ്ഇൻഫർസമഷൻ്റിസട്ടണ്്എന്നത ്ടകൊണ്ട ്

ഉസേശിക്കുന്നത .് ൈി് ജി് എൈ ് െി/എൈ ് ജി് എൈ ് െി് ആക്ട ് ടൈക്ഷൻ് 150്
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ര കൊരം് മറ്റു്   സമഖ യിൽ് ഉള്ള് അധികൊരികളും് നി വിൽ് ഉള്ള്

നിയമങ്ങൾക്ക ് അനുൈരിച്ചു് ഒരു് ടരജിടസ്റ്റർഡ ് നികുതിദൊയകന ടറ് ടരജി 

ൈ സരെഷൻ് ൈംബന്ധിസച്ചൊ്  ൊഭനഷ്ടകണക്കുകൾ് ൈംബന്ധിസച്ചൊ, ആനു 

കൊ ിക് റിസപൊർട്ടുകൾ, നികുതി് അെച്ചതിടന് ൈംബന്ധിക്കുന്ന് സരഖകൾ, 

ചരക്കിന ടറയൊയ് സൈവനത്തിന ടറസയൊ് ഇത ് രണ്ടിന ടറയുടമൊ് ഇെ ൊെുകൾ്

ൈംബന്ധിക്കുന്ന്സരഖകൾ,്ബൊങ്ക ്ഇെ ൊെുകൾ,്സവദയതി്ഉ സഭൊഗം, ഏടത 

ങ്കി ും്ചരക്കുകളുടെസയൊ്ആസ്യികളുടെസയൊ്വിൽക്കൽ്വൊങ്ങൽ്സകമൊറ്റ 

ഇെ ൊെുകൾ് അടല്ലങ്കിൽ് ഏടതങ്കി ും് വസ്യു വിസേൽ് ഉള്ള് തൊല്പരയം, അവ 

കൊശം് തുങ്ങിയവ്ൈംബന്ധിച്ച് സരഖകസളൊ്ൈൂക്ഷിക്കൊൻ്ബൊധയതട ട്ടവർ്

ആയിരിക്കും.  ഇവർ് തങ്ങളുടെ്സകവശംഉള്ള് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ്അെ 

ങ്ങിയ്നിശ്ചിത്കൊ ത്തിനുള്ള്ഇൻഫർസമഷൻ്റിസട്ടണുകൾ്നിശ്ചിത്ൈമയ 

ത്തിനുള്ളിൽ്നിശ്ചിത്രീതിയിൽ്നിശ്ചിത്അധികൊരികൾസക്കൊ്ഏജൻൈി 

കൾസക്കൊ് നിർസദശിക്കുന്ന് തരത്തിൽ് നൽസകണ്ടതൊണ .  അല്ലൊത്ത ക്ഷം്

ടൈക്ഷൻ്123്ര കൊരം് ിഴ്ചുമത്തടപെുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 32:    കമ്പനികളും    തരത്തിൽ ഉള്ള സേൊഫ്റ്് ടവയർ 

 ൊസക്കജുകൾ ഉ സയൊഗിക്കുകയും കണക്കുകൾ േൂക്ഷിക്കൊൻ ഒരു 

നിശ്ചിതരീതി നിർസദ് ശിക്കടെടുകയും ടചയ്യൊത്ത േൊഹചരയത്തിൽ 

ഡിെൊർട്ടെന്േ് എങ്ങടനയൊണു ഇത്തരം ബുദ്ധിെുസേേിയ സേൊഫ്റ് ് 

ടവയർകൾ വൊയിച്ചു െനേി ൊക്കുന്നത്? 

ഉത്തരം: ൈി് ജി് എൈ ് െി/എൈ ് ജി് എൈ ് െി് ആക്ട ് ടൈക്ഷൻ് 153 

അനുൈരിച്ചു് ഓസരൊ് സകൈിന ടറയും് ൈവഭൊവവും് ൈങ്കീർണതയും് അനുൈ 

രിച്ചു് ഗവടെന റ ് നികുതി് നഷ്ടടപെൊടത് ഇരിക്കൊൻ് നികുതി് നിർണയം, 

 രിസശൊധന, അസനവഷണം് ഇങ്ങടന് ഏതു് ഘട്ടത്തിൽ്ആയൊ ും് ഡിപൊർ 

െ ടമന റ ്വിദഗ ധ്അഭിര ൊയം്സതെുന്നത ്ആണ . 

സചൊദ്യം 33: ൈവീകർത്തൊവ  തിരിച്ച് അയച്ച ചരക്കിന്ടേസെൽ ഉള്ള 

നികുതി ജി എേ ് ടി യിൽ കകകൊരയം ടചയ്യന്നതിനു എടന്തങ്കി ും 

നട ടിപ്കെങ്ങൾ ഉസടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .്  ടൈക്ഷൻ് 34് ഇത്തരം് ൈൊൈചരയങ്ങടളക്കുറിച്ച ് ആണ ്

ര തി ൊദിക്കുന്നത .്  ഒരു് ൈവീകർത്തൊവ ് ചരക്ക ് തിരിച്ചു് അയക്കുസരൊൾ്

ടറജിടസ്റ്റർഡ ്നികുതിദൊയകൻ് (ചരക്ക ്ൈസൈ്ടചയ്യ്ആൾ)്ചി ് ര സതയക 

വിവരങ്ങൾ്അെങ്ങിയ്ഒരു് ടരകഡിറ്റ ് സനൊട്ട ്ൈവീകർത്തൊവിനു് ടകൊെുക്കും.് 

എന്നിട്ട ്ൈസൈയർ്ടരകഡിറ്റ ്സനൊട്ട ്ടകൊെുത്ത്ആ്മൊൈത്തിട ്റിസട്ടണിസ ൊ 

അടല്ലങ്കിൽ്ൈസൈ് നെത്തിയ് വർഷം്കഴിഞ്ഞു്വരുന്ന് ടൈ  റ്റംബറിസ ൊ്

അടല്ലങ്കിൽ്ആനുവൽ്റിസട്ടണ്്ഫയൽ്ടചസയ്യണ്ട്തീയതി്ഇതിൽ്ഏതൊസണൊ്

ആദയം്വരുന്നത ്ആയ്റിസട്ടണിൽ്ആ്ടരകഡിറ്റ ്സനൊട്ടിന ടറ്വിശദൊംശങ്ങൾ്

ൈമർപിസക്കണ്ടതൊണ .്  ഈ് ടരകഡിറ്റ ് സനൊട്ടിന ടറ് വിശദൊംശങ്ങൾ് ൈവീകർ 

ത്തൊവിന ടറ്അസത  ിരിയഡിസ ൊ്അത ് കഴിഞ്ഞുള്ള് െൊക്സ ്  ിരിയഡിസ ൊ്

ഉള്ള് റിസട്ടണിട ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റിൽ്കുറവ ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നതു 

മൊയി്ഒത്തുസ ൊകുന്നുടവന്ന ്സബൊധയടപെണം.് അത സ ൊട തടന്ന്ൈസൈയ 

റുടെ്ഔട്ട  ുട്ട ്െൊക്സ ്ബൊധയതയിൽ്വരുത്തിയിരിക്കുന്ന്കുറവ   ൈവീകർത്തൊ 
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വിന ടറ്ഐ് െി് ൈി് യിൽ് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന് കുറവും്ആയി് സയൊജിച്ചു 

സ ൊവുന്നു്എന്ന ്രണ്ട ്കക്ഷികളും്ൈമ്മതിക്കുകയും്അത ്അറിയിക്കുകയും്

ടചസയ്യണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 34: ടകൊള്ള  ൊഭം തെയുന്നതിന  എന്ത് നട ടി ആണ് േവീകരി 

ച്ചിരിക്കുന്നത് ? 

ഉത്തരം: ൈി് ജി് എൈ ് െി/എൈ ് ജി് എൈ ് െി് ആക്ട ് ടൈക്ഷൻ് 153 

അനുൈരിച്ചു്ഏടതങ്കി ും്ചരക്കിന ടറടയൊ് സൈവനത്തിന ടറസയൊ്നികുതി്

നിരക്കിസ ൊ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റിസ ൊ് വരുന്ന് കുറവിന ് അനു ൊതിക 

മൊയി്വൊങ്ങുന്ന്ആളിന ്ടകൊെുക്കുന്ന്വി യി ും്കുറവ ്ഉണ്ടൊയിരി ക്കണം.് 

ഒരു് രജിസസ്റ്റർഡ ് നികുതിദൊയകന ്  ഭിക്കുന്ന് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റിട ്

കുറസവൊ്നികുതി്നിരക്കിൽ്വരുന്ന്കുറസവൊ്ആനു ൊതികമൊയി്അസേൈം്

വിൽക്കുന്ന/ൈസൈ് ടചയ്യുന്ന് ചരക്കിന ടറസയൊ് സൈവനത്തിന ടറസയൊ് വി  

യിസേൽ് കുറച്ചിട്ടുടണ്ടന്നു്  രിസശൊധിച്ചു് സബൊധയം് വരുത്തുന്നതിനൊയി്

ഗവടെന റ ്അധികൊരികടള്നിസയൊഗിക്കുന്നതൊണ . 
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2. ന്ികുതി ുമത്തലും, ഒഴിവുകള ം 
 

സചൊദ്യം 1: Nc¡v tkh\ \nIpXn Npa-¯m-\pÅ A[n-Imcw FhnsS 

\n¶mWv e`n-¡p-¶Xv? 

ഉത്തരം: `c-W-L-S-\-bpsS 101-þmw t`Z-KXn \nb-a-{]-Imcw 2016-Â DÄs¡m-

Ån¨ 246A hIp¸v ]mÀe-saân\pw kwØm\ \nbak`IÄ¡pw Nc¡v 

tkh\ \nIpXn kw_-Ôn¨ \nba \nÀ½m-W-¯n-\pÅ A[n-Imcw \ÂIp 

¶p.  F¶mÂ A´À--kwØm\ hym-]m-c-¯ns\ kw_\v[n¡p¶ \nba 

\nÀ½mW¯n\pff A[nImcw `cWLS\bpsS hIp v̧ 246AbpsS D]-h-

Ip¸v 2 {]Im-chpw `c-W-L-S-\-bpsS hIp¸v 269F {]Im-chpw ]mÀe-saânÂ 

am{Xw \n£n-]vX-am-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. 

സചൊദ്യം 2: Pn.Fkv.Sn.bnÂ \nIpXn _m[yX BhnÀ`-hn-¡p-¶Xv F´nsâ 

ASn-Øm-\-¯n-emWv? 

ഉത്തരം: Nc-¡p-Itfm tkh-\-§tfm AsÃ-¦nÂ Ch cpw IqsStbm 

tk-h-\-§-fp-tStbm \ÂIp-t¼m-fmWv Nc¡v tkh\ \nIpXn \nba{]Imcw 

\nIpXn_m[yX BhnÀ`-hn-¡p-¶Xv.  kwØm\¯n\pffnse \ÂIepIÄ 

¡v (ks¹) tI{µ Pn.Fkv.Sn.tbmsSm¸w kwØm\ Pn.Fkv.Sn.tbm tI{µ 

`cW{]tZi Pn.Fkv.Sntbm _m[-I-am-Ipw.  A´À kwØm\ sImSp-¡Â 

hm§ep-IÄ¡v CâÀt{K-ävUv Pn.Fkv.Sn. _m[-I-am-hpw. 

സചൊദ്യം 3: bmsXm-cp-hn[ {]Xn-^-ehpw hm§msXbpÅ \ÂI-ep-IÄ 

Pn.Fkv.Sn. bpsS ]cn-[n-bnÂ hcptam? 

ഉത്തരം: tI{µ Pn.Fkv.Sn./kwØm-\ Pn.Fkv.Sn. \nb-a-§-fpsS H¶mw 

sjUyq-fnÂ \njvIÀjn-¨n-«p-f-f {]hÀ¯n-IÄ am{Xw {]Xn-^ew CsÃ¦nÂ 

t]mepw Pn.Fkv.Sn.bpsS ]cn-[n-bnÂ hcpw.  kam-\-amb hIp-¸p-IÄ CâÀ 

t{K-äUv Pn.Fkv.Sn. \n-b-a-̄ nepw tI{µ- -̀cW{]tZi Pn.Fkv.Sn. -\n-b-a-

¯nepw DÄs¡m-Ån-̈ n-«p-v. 

സചൊദ്യം 4: Hcp [Àa-Øm-]\w Ah-iy-h-kvXp-¡Ä {]Xn-^ew hm§msX 

hnX-cWw sNbvXmÂ Pn.Fkv.Sn. {]-Imcw \nIpXn _m[yX hcptam? 

ഉത്തരം:  Hcp hym]m-c-¯nsâ `mK-amtbm AYhm AXnsâ D¶-a-\-̄ n-

\mtbm \S-¯-s¸-Sp¶ \ÂI-ep-IÄ(ks¹)¡v am{X-sa Pn. Fkv. Sn. -_m-[-I-

am-hp-I-bp-f-fq. [À½-Øm-]-\-¯nsâ ks¹ {]Xn-^-te-NvO IqSm-sX-bpff 

XmI-bmÂ AXv Pn.Fkv.Sn. bpsS ]cn-[n-bnÂ hcn-Ã. 

സചൊദ്യം 5: Hcp CS]mSv Nc-¡n-sâtbm tkh-\-¯n-sâtbm \ÂIÂ Bbn 

{]Jym-]n-¡m³ BÀ¡mWv A[n-Im-c-ap-ÅXv? 
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ഉത്തരം: Pn.Fkv.Sn. Iu¬knensâ ip]mÀi {]Imcw tI{µkÀ¡mcn 

t\m kwØm\kÀ¡m-cnt\m Hcp CS]mSv Nc¡pIfpsS kss¹ BsW¶pw 

tkh-\-¯n-sâ kss¹ AsÃ¶pw adn¨v Nc-¡nsâ \ÂIÂ AsÃ¶pw 

tkh-\-¯nsâ \ÂIÂ am{X-am-sW¶pw AsÃ-¦nÂ Ch cpw AsÃt¶m 

{]Jym-]n-¨p-sImv hnÚm-]\w Cd¡mw. 

സചൊദ്യം 6: kwtbm-Pn-X (composite) ks¹, k½n{i (mixed) -kss¹ F¶nh 

F´mWv? H¶nÂ \n¶v asäm¶v F§ns\ hyXy-kvX-s¸-«n-cn-¡p-¶p? 

ഉത്തരം: Hcp hym]m-c-¯nsâ `mK-ambn km[m-cW KXn-bnÂ \ÂI-s -̧

Sp¶ Hcp ks¹-bnÂ ctm AXn-e-[n-I-tam, Nc-¡nsâtbm, tkh-\-¯n-

sâtbm AYhm cn-sâ-bptam ks¹-IÄ DÄs¸-Sp-Ibpw C§s\ DÄ¸-«n-

«pÅ LSI ks¹-IÄ {]IrXym ]c-kv]cw _Ôn-¡-s¸«pw ]c-kv]c ]qc-I-

§-fmbn Ccn-¡p-Ibpw B LS-I-§-fnÂ GsX-¦nepw Hsc®w {]Y-a-Øm\w 

Ae-¦-cn-¡p-Ibpw sNbvXmÂ A¯cw ks¹sb kwtbm-PnX ks¹ F¶v 

]d-bmw. 

DZm: Hcp Sn.hn.hm§p¶ D]t`mIvXmhn\v Sn.hn.bpsS H¸w 

hmdânbpw AddIpdd¸Wn¡pff DS¼Snbpw e`n¡pIbmsW¦nÂ AXv 

Hcp kwtbm-PnX ks¹ BWv.  CXnÂ {]mYanI ks¹ Sn.hn.\ÂIÂ BWv 

hmdânbpw AddIpdd¸Wn¡pff DS¼Snbpw A\p_\v[ ks¹IÄ BWv. 

 

k½n{i ks¹-IÄ: km[m-cW \ne-bnÂ {]tXyIw {]tXy-I-

ambn \ÂIm-hp¶ Xc-¯n-epÅ Nc-¡n-sâtbm tkh-\-¯n-sâtbm AsÃ-

¦nÂ CXp cpw IqSn tNÀ¶ cq]¯ntem Dff ks¹-IÄ H¶n¨v Hcp 

hne¡v \ÂIp-¶-Xns\ k½n{i kss¹ F¶v ]d-bp-¶p. 

DZm: shÅw \nd-¡m-\pÅ Ip¸n-IÄ ioXn-I-c-Wn-tbm-sSm¸w Hcp 

I¨-h-S-¡m-c³ hnÂ¡p-¶-Xv. Ch cpw thsd thsd-bmbn AXm-Xnsâ 

hne¡v hnÂ¡m-hp¶ Nc-¡p-I-fm-Wv. 

സചൊദ്യം 7: kwtbmPnX ks¹bpw k½n{i ks¹bpw Pn.Fkv.Sn. bnÂ ]cn-

K-Wn-¡-s¸-Sp-¶Xv F§ns\ BWv? 

ഉത്തരം: kwtbm-PnX ks¹ {]Y-a-K-W-\o-b-amb LSI ks¹-bpsS 

kss¹ Bbn«v ]cn-K-Wn-¡pw.  k½n{i ks¹sb LSI kss¹IfnÂ 

DbÀ¶ \nIpXn _m[yX hcp¶ ks¹-bpsS ks¹ Bbn«pw ]cn-K-Wn-¡pw. 

സചൊദ്യം 8: FÃm Nc-¡p-IÄ¡pw tkh-\-§Ä¡pw Pn.Fkv.SnbpsS IognÂ 

\nIpXn _m[y-X-bptm? 

ഉത്തരം: a\p-jy³ ]m\¯n\mbn D]-tbm-Kn-¡p¶ aZyw Hgn-¨pÅ FÃm 

hkvXp-¡-fpsSbpw tkh-\-§-fp-tSbpw ks¹--IÄ¡v Pn.Fkv.Sn. \nIpXn 

_m[y-X-bpv.  `qan-bnÂ \n¶v Ipgn-s -̈Sp-¡p¶ Akw-kvIrX F®, {]Ir-
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Xn-hm-X-Iw, hnam-\-§Ä¡pÅ CÔ-\w, aäv hml\ CÔ-\-§Ä (s]t{SmÄ, 

UokÂ apXembh) F¶nhsb `mhnbnÂ am{Xta Pn.Fkv.Sn.bpsS ]cn[n 

bnÂ DÄs¸Sp¯pIbpffq.  F¶papXÂ Ch Pn.Fkv.Sn bpsS ]cn[nbnÂ 

sImphcpsa¶pw addpapff hnhc§Ä Pn.Fkv.Sn Iu¬knensâ 

ip]mÀiIÄ¡v hnt[bambn kÀ¡mÀ ]n¶oSv {]Jym]n¡p¶XmWv. 

സചൊദ്യം 9: dnthgvkv NmÀPv F¶mÂ F´mWv ? 

ഉത്തരം: km[mcWKXnbnÂ SmIvkv kÀ¡mcnte¡v AS¡m\pff 

D¯chmZnXzw kss¹ \S¯p¶ BÄ¡mWv.  CXn\v hn]coXambn 

\njvIÀjn¡s¸« Nne Nc¡pIfptSbpw tkh\§fptSbpw kss¹bpsS 

taepff \nIpXn _m[yX Cu ks¹bpsS kzoIÀ¯m¡Ä¡mbncn¡pw. 

സചൊദ്യം 10: dnthÀkv NmÀPv tkh\§Ä¡p am{Xta _m[IamhpI 

bptffm? 

ഉത്തരം: AÃ.  GST Iu¬knensâ ip]mÀi{]Imcw kÀ¡mÀ {]Jym 

]n¡p¶ FÃm Nc¡pIfptSbpw tkh\§fptSbpw kss¹bv¡v CXv 

_m[IamWv. 

സചൊദ്യം 11: cPnkvddÀ sN¿m¯ hyIvXnIfnÂ \nt¶m kvYm]\§fnÂ 

\nt¶m kss¹ kzoIcn¡p¶Xnsâ `hnj¯v F´mWv ? 

ഉത്തരം: cPnkvt{Sj\pff hyIvXn cPnkvt{Sj\nÃm¯ BfnÂ \n¶pw 

Nct¡m tkh\tam kzoIcn¡pIbmsW¦nÂ B kss¹bpambn 

_\v[s¸« \nIpXn dnthgvkv NmÀPv XXz{]Imcw kzoIÀ¯mhv 

kÀ¡mcnte¡v t\cn«v ASt-¡XmWv. 

സചൊദ്യം 12: kss¹ \ÂIp¶bmtfm kzoIcn¡p¶bmtfm AÃmsX 

addmÀs¡¦nepw Pn.Fkv.Sn ASbv¡m³ _m[yXbptm ? 

ഉത്തരം: CeIvt{SmWnIv sImtaÀkv Hm¸tdäÀamcneqsS \ÂIs¸Sp¶ 

tkh\§fpsS Imcy¯nÂ GsXms¡ hn`mK¯nÂs¸Sp¶ tkh\§ 

fpsS taepff \nIpXn AhÀ t\cn«v ASbv¡Wsa¶v tI{µ/kwkvYm\ 

kÀ¡mcpIÄ¡v \njvIÀjn¡mhp¶XmWv. A§ns\ \njvIÀjn¡s¸Sp 

¶ tkh\§fpsS kss¹taepff Pn.Fkv.Sn.bpambn _\v[s¸« ]qÀ® 

D¯chmZnXzw \nIpXn ASbv¡m³ _m[ykvY\mb hyIvXn F¶ \nebnÂ 

CeIvt{SmWnIv sImtaÀkv Hm¸tdädnÂ \n£n]vXambncn¡pw. 

സചൊദ്യം 13: tIm¼knj³ ]²Xn XncsªSp¡m\pff ]cn[n F{XbmWv ? 

ഉത്തരം: ap³ km¼¯nI hÀjs¯ BsI hnddphchv 50 e£w 

cq]bnÂ Xmsg BsW¦nÂ B hyIvXn¡v X\XphÀjw 50 e£w hsc 

tIm¼knj³ ]²Xn e`n¡p¶XmWv. 
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സചൊദ്യം 14: tIm¼knj³ ]²XnbpsS IognÂ GsXÃmw \nIpXn \nc¡pI 

fmWv _m[Iambn«pffXv ? 

ഉത്തരം: tIm¼knj³ ]²XnbnÂ hnhn[taJeIÄ¡v hnhn[ \nc¡p 

IfmWv DffXv. km[mcW\nebnÂ Nc¡v \ÂIp¶ I¨hS¡mÀ¡v 

_m[Iamb \nc¡v Hcp kwkvYm\t¯m tI{µ`cW {]tZi¯p\nt¶m 

Dff BsI hnddphchnsâ 0.5% BWv.  tIm¼knj³ XncsªSp¡p¶ 

hyIvXn DÂ¸¶ \nÀ½mXmhmsW¦nÂ \nIpXn \nc¡v kwkvYm\t¯m/ 

tI{µ`cW{]tZi¯p\n¶papff BsI hnddphchnsâ Hcp iXam\amWv.  

dkvtddmdâv tkh\w \ÂIp¶hcpsS Imcy¯nÂ CXv 2.5% Bbncn¡pw.  

taÂ]dª \nc¡pIÄ Hcp \nba¯nÂ ]dªn«pffXmWv.  addp \nba 

§fnepw Cu taJeIÄ¡v CtX \nc¡pIÄ Bbncn¡pw.  AXpsImv 

^e¯nepff tIm¼knj³ \nc¡v (AXmbXv kn.Pn.Fkv.Sn.bpw Fkv.Pn. 

Fkv.Sn. AYhm bp.ddn.Pn.Fkv.Sn. bpw tNÀ¶v) km[mcW I¨hS¡mÀ¡v 

1%, DÂ¸¶ \nÀ½mXm¡Ä¡v 2%, dkvtddmdâpIÄ¡v 5% F¶n§s\ 

Bbncn¡pw. 

സചൊദ്യം 15: tImt¼mknj³ ]²Xn XncsªSp¡p¶ hyIvXn Hcp 

km¼¯nI hÀj¯nsâ CSbnÂsh¨v DZmlcW¯n\v Unkw_À 

amk¯nÂ BsI hnddphchv ]cn[nbmb A³]Xv e£w cq] 

Ihnsª¦nÂ AbmÄ B km¼¯nI hÀj¯nsâ injvS Imem 

h[nbnepw (31 amÀ¨v hsc) tImt¼mknj³ (]Imcapff \nc¡nÂ \nIpXn 

AS¨mÂ aXntbm? 

ഉത്തരം: km¼¯nIhÀj¯nÂ Ft¸mgmtWm BsI hnÂ¸\ A³]Xv 

e£w cq] IS¡p¶Xv B Ahkcw apXÂ tIm¼knj³ \nc¡n\v B 

hyIvXn¡v AÀlXbpmbncn¡pIbnÃ. 

സചൊദ്യം 16: H¶nÂ IqSpXÂ cPnkvt{Sj\pff hyIvXn¡v GXm\pw 

cPnkvt{Sj\pIÄ¡v am{Xambn tImt¼mknj³ ]²Xn  XncsªSp 

¡mtam? 

ഉത്തരം: Hcp ]m³ \¼dn\v IognÂ hcp¶ FÃm cPnkvt{Sj\pIÄ¡pw 

kwbpIvXambn thWw tImt¼mknj³ ]²Xn XncsªSp¡m³. Htc 

]m\nsâ IognÂ cPnkvt{Sj³ Dff GsX¦nepw Hcp hyIvXn km[mcW 

\nIpXn \nc¡v kzoIcn¨mÂ B \nanjw apXÂ B ]m\nsâ Iognepff  

asddÃm cPnkvt{Sj\pIÄ¡pw tImt¼mknj\pff AhImiw \jvS 

s¸Spw. 

സചൊദ്യം 17: \nÀ½mXm¡Ä¡pw tkh\ZmXm¡Ä¡pw tImt¼mknj³ 

]²Xn kzoIcn¡mtam? 

ഉത്തരം: km[mcWKXnbnÂ Dev]¶\nÀ½mXm¡Äs¡Ãmw tImt¼mkn 

j³ ]²Xn¡v AÀlXbpv.  F¶mÂ Pn.Fkv.Sn. Iu¬knensâ ip]mÀ 
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i{]Imcw {]Jym]n¡s¸«n«pff DXv]¶\nÀ½mXm¡Ä¡v CXv kzoIcn 

¡m³ km[n¡nÃ.  tkh\taJebnÂ dkvtddmdâpIÄ HgnsIbpff tkh 

\ZmXm¡Ä¡v tImt¼mknj³ ]²Xn _m[Iambncn¡pIbnÃ. 

സചൊദ്യം 18:  tImt¼mknj³ ]²Xn  XncsªSp¡m³ AÀlX CÃm¯Xv 

BÀs¡ms¡bmWv? 

ഉത്തരം: kmam\yambn ]dªmÂ Xmsg ]dbp¶ hn`mK§fnÂ s]Sp¶ 

cPnkvt{Sj\pff hyIvXnIÄ¡v tImt¼mknj³ ]²Xn  XncsªSp¡m³ 

km[n¡nÃ. 

(1) dkvtddmdâv kÀÆokv HgnsIbpff tkh\§Ä \ÂIp¶hÀ 

(2) kn.Pn.Fkv.Sn./ Fkv.Pn.Fkv.Sn./ bp.ddn.Pn.Fkv.Sn. \nba¯nÂ 

\nIpXn _m[IaÃm¯ Nc¡pIÄ \ÂIp¶hÀ 

(3) A´ÀkwkvYm\Xe¯nÂ Nc¡v \ÂIp¶hÀ 

(4) Hcp CeIvt{SmWnIv sImtaÀkv Hm¸tdäÀ aptJ\ Nc¡v \ÂIp 

¶hÀ 

(5) Nne {]Jym]nX Nc¡pIfpsS \nÀ½mXm¡Ä 

സചൊദ്യം 19: tIm¼knj³ kvIoanepff HcmÄ¡v C³]p«v SmIvkv 

s{IUnddn\v AÀlXbptm ? 

ഉത്തരം: CÃ.  tIm¼knj³kv kvIow {]Imcw \nIpXnbS¡p¶ 

bmÄ¡v C³]p«v SmIvkv s{IUnddn\v AÀlXbnÃ. 

സചൊദ്യം 20:  tIm¼knj³ kvIow {]Imcw \nIpXnbS¡p¶bmfnÂ \n¶pw 

Nc¡p hm§p¶bmÄ¡v tIm¼knj³ SmIvknsâ C³]p«v SmIvkv 

s{IUnddv AÀlXbptm ? 

ഉത്തരം: tIm¼knj³kv kvIoanepff HcmÄ¡v SmIvkv C³thmbvkv 

IkvddaÀ¡v \ÂIm³ km[yaÃ.  AXpsImv tIm¼knj³kv kvIoan 

epff k¹bdpsS ]-¡Â\n¶pw Nc¡p hm§p¶bmÄ¡v \nIpXnbpsS 

s{IUnddv e`yaÃ. 

സചൊദ്യം 21: tIm¼knj³kv \nIpXn IkvddadpsS ]¡Â\n¶pw ]ncns¨Sp 

¡mtam? 

ഉത്തരം: CÃ.  tIm¼knj³ coXnbnÂ \nIpXn AS¡p¶bmÄ¡p 

\nIpXn IkvddadpsS ]¡Â \n¶pw ]ncns¨Sp¡mt\m \nIpXn ImWn¨p 

C³thmbvkv \ÂImt\m IgnbnÃ. 

സചൊദ്യം 22:  tIm¼knj\v AÀlXbpff ""BsI (sam¯w) hnddphchv'' 

F§ns\bmWv IW¡m¡p¶Xv? 



28 
 

ഉത്തരം: tIm¼knj\v AÀlXbpff ""sam¯w hnddphchv'' IW¡m 

¡p¶Xv \nba¯nsâ 2(6) hIp¸v {]ImcamWv.  AXp {]Imcw sam¯w 

hnddphchv F¶Xv Htc ]m\n\v Iognepff cPnkvtSj\pIfneqsS \ÂI 

s¸Sp¶ kss¹IfpsS (\nIpXn_m[Iambh + \nIpXnclnXambh + 

IbddpaXn + A´À kwkvYm\ \ÂIÂ) hnebpsS BsI XpIbmWv. 

F¶mÂ tI{µ\nIpXn (kn.Pn.Fkv.Sn), kwkvYm\ \nIpXn (Fkv.Pn.Fkv. 

Sn), tI{µ`cW{]tZi\nIpXn (bp.ddn.Pn.Fkv.Sn.), kwbpIvX\nIpXn (sF. 

Pn.Fkv.Sn.), \jvS]cnlmc skÊv F¶nh sam¯w hnddphchv IW¡m¡p 

t¼mÄ IW¡nseSpt¡XnÃ. 

സചൊദ്യം 23:  \nbahncp²ambn tImt¼mknj³ ]²Xn kzoIcn¡p¶ Xnsâ 

`hnjy¯pIÄ Fs-´Ãmw ? 

ഉത്തരം: tIm¼knj\v AÀlXbnÃm¯Xpw km[mcW \nc¡nÂ \nIp 

Xn AS¡m³ _m[ykvY\pamb hyIvXn \nbahncp²ambn tImt¼mknj³ 

]²Xn {]Imcw \nIpXn AS¨mÂ AbmfpsS taÂ ]ng Npa¯s¸Spw. 

\nba¯nsâ 73, 74 hIp¸v {]Imcambncn¡pw A§ns\bpff hyIvXnbpsS 

\nIpXn _m[yXbpw ASt¡ ]ngbpw IW¡m¡p¶Xv. 

സചൊദ്യം 24:  Pn.Fkv.Sn. \nbaw GsX¦nepw kss¹sb \nIpXn _m[yX 

bnÂ \n¶pw Hgnhm¡m³ kÀ¡mcn\v A[nImcw \ÂIp¶ptm ? 

ഉത്തരം: s]mXpP\XmXv]cymÀXvYw Pn.Fkv.Sn. Iu¬knensâ ip]mÀi 

IÄ¡v A\pkyqXambn tI{µ kÀ¡mcnt\m, kwkvYm\ kÀ¡mcnt\m, 

Nc¡nsâtbm, tkh\¯nsâtbm A\pkcnt¨m AsÃ¦nÂ cnsâ 

bptam kss¹tbm tkm]m[nIamtbm \n_\v[\IÄ ]qÀ®amtbm `mKnI 

amtbm \nIpXn _m[yXbnÂ \n¶v Hgnhm¡mhp¶XmWv. 

kn.Pn.Fkv.Sn. \nba{]Imcw \ÂIp¶ C¯c¯nepff Hgnhv 

Fkv.Pn.Fkv.Sn. \nba{]Imchpw/bp.ddn.Pn.Fkv.Sn. \nba {]Imchpw \Â 

Inbn«pff Hgnhmbn«v IqSn IW¡m¡m³ Dff hyhkvYIÄ Cu cp 

\nba§fnepw DÄs¡mffn¨n«pv. 

IqSmsX Akm[mcW kvYnXn hntijapff kµÀ`§fnÂ kÀ 

¡mcn\v {]tXyI D¯chv {]Imcw Nc¡nsâtbm tkh\¯ns\m AsÃ 

¦nÂ cn\ptam IqSntbm Hgnhv \ÂImhp¶XmWv. 

സചൊദ്യം 25: Nc¡pIfptStbm tkh\§fpsStbm AYhm cnsâbptam 

\nIpXn tkm]m[nIambn ]qÀ®ambpw Hgnhm¡nbp«ps¦nÂ Hcp 

hyIvXn¡v \nIpXn ASbv¡mtam? 

ഉത്തരം: CÃ.  \nIpXn Hgnhpff Hcp ks¹ \S¯p¶ hyIvXn¡v _m[I 

amb \nIpXn \nc¡nepw IqSpXÂ \nIpXn ]ncn¡m\mhnÃ. 
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3. രജിേ്സപ്ടഷൻ 

 

സചൊദ്യം 1: GST-യിൽ രജിസ്റ്റർ ടചയ്യുന്നതിൻടറ്റ ര സയൊജനങ്ങൾ എടന്തല്ലൊ 

മൊണ ? 

ഉത്തരം: GST നിയമര കൊരം രജിസ്റ്റർ ടചയ്യുന്നതു ടകൊണ്ട ്ബിസിനസിനു  
താഴെ പറയുന്ന ര സയൊജനങ്ങൾ ഉണ്ട : 

 ചരക്കുകളുടെയും സൈവനങ്ങളുടെയും ൈൈയർ ആയി നിയമ്

ര കൊരം അംഗീകൊരം  ഭിക്കുന്നു 

 ബിസിനസ് ചരക്കു സൈവനങ്ങൾ ൈസൈ ടചയ്യുസരൊൾ അെ്

യ സക്കണ്ട നികുതിക്ക  ഉ സയൊഗിക്കൊവുന്ന രീതിയിൽ ചരക്കു്

കളും സൈവനങ്ങളും ൈവീകരിച്ചസപൊൾ അെച്ച നികുതിയുടെ 

ശരിയൊയ കണക്കുവയ ക്കൽ. 

 വൊങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നും നികുതി  ിരിക്കൊനുള്ള അധികൊരവും 

ചരക്കുകസളൊ സൈവനങ്ങസളൊ ൈവീകരിക്കുന്നവരിസ ക്കു അെച്ച 

നികുതിയുടെ ഴരെഡിറ്റ് നൽൊനുള്ള അധികൊരവും. 

 GST നിയമങ്ങൾക്കു് കീഴിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിരവധി മറ്റ  

ആനുകൂ യങ്ങളും ര സതയകൊവകൊശങ്ങളും ര സയൊജനടപെു 

ത്തൊൻ ഉള്ള സയൊഗയത  ഭിക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 2: GST രജിൈ സരെഷൻ ഇല്ലൊത്ത ഒരൊൾക്കു ഇൻപുട്ട് ടാക്സസ് ഴരെഡിറ്റ്  
അവകൊശടപെൊനും നികുതി  ിരിക്കൊനും ൈൊധയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: അല്ല.  GST രജിൈ സരെഷൻ ഇല്ലൊത്തയൊൾക്കു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ 

നിന്നും നികുതി വൊങ്ങൊസനൊ അയൊളെച്ച ഇൻപുട്ട് ടാക്സസ് ഴരെഡിറ്റ് അവകൊശ 

ടപെൊസനൊ കഴിയില്ല. 

സചൊദ്യം 3 രജിൈ സരെഷൻ ര ൊബ യത്തിൽ വരുന്ന തിയതി  എന്നാണ്? 

ഉത്തരം: രജിൈ സരെഷൻ എെുക്കൊൻ ബൊധയത വന്ന  മുപ്പത് ദിവൈത്തിനു 

ള്ളിൽ അസ ക്ഷ നൽെുന്നയാളിന് രജിസ് ട്രടഷന് ബാധ്യത ഉണ്ടായ തിയതി 

മുതൽ രജിസ് ട്രടഷന് സാധ്ുതയുണ്ട്.  രജിസ് ട്രടഷന് ബാധ്യത ഉണ്ടായി മുപ്പത് 

ദിവൈത്തിനു സശഷം അസ ക്ഷ ൈമർപിക്കുന്ന ആളിന് രജിസ് ട്രടഷൻ നൽ 

കുന്ന തിയതി മുതൽ രജിൈ സരെഷൻ ൈൊധുതയുള്ളതൊയി കണക്കൊക്കും. 

നികുതി ഇളവ് പരിധ്ിക്കുള്ളിൽ വിറ്റുവരവ  ഉള്ളയൊൾ, ൈവന്തം ഇഷ്ടര കൊരം 

രജിൈ സരെഷന  അസ ക്ഷിച്ചൊൽ, രജിൈ സരെഷൻ നൽകുന്ന ഉത്തരവിൻടറ്റ 

തിയതി മുതൽ രജിൈ സരെഷൻ ൈൊധുവൊയിരിക്കും. 

സചൊദ്യം 4: സമൊഡൽ GST നിയമര കൊരം ആർഴക്കാഴക്കയാണ് രജിസ് ട്രടഷൻ 

എെുക്കൊൻ ബൊധയതയുള്ളത ? 
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ഉത്തരം: CGST/SGST നിയെം, 2017 22-ആം വകുപ്പ് ട്രകോരം ജ്ി.എെ്.റ്റി. 

നിയമത്തിനു കീഴിലുള്ള നികുതിയിൽ  ുമത്തുന്ന ( രക്കുകളുസര അസല്ല 

ങ്കിൽ ബെവനങ്ങളുസര) വിതരണം നരത്തുന്ന എല്ലോ വിതരണക്കോരും 

(ഏജ്ന്െുമോർ അരക്കം) അവരുസര ഒരു െോപത്തിക വർഷത്തിസല സമോത്തം 

വിറ്റുവരവ് ഇളവ് രരിധിയോയ ഇരുരത് ലക്ഷം കവിയുകയോസണങ്കിൽ ആ 

വയക്തി രോക്സ ിൾ െഹൈ െവീകരിക്കുന്ന െംസ്ഥോനം/യൂണിയൻസരെിട്ടെി 

(ഡൽഹി, രുതുബച്ചരി)യിൽ രജ്ിെ് ബട്രഷൻ എരുബക്കണ്ടതോണ്. 

ഇരയൻ ഭരണഘരന 279A(4)(ജ്ി) വകുപ്പ് ട്രകോരമുള്ള 11  െസ്രഷയൽ കോറ്റഗെി 

െംസ്ഥോനങ്ങളിൽ രജ്ിെ് ബട്രഷൻ എരുക്കോനുള്ള വിറ്റുവരവ് ഇളവ് രരിധി 

രത്ത് ലക്ഷം രൂരയോയിരിക്കും.  കൂരോസത, ബമൽരെഞ്ഞ നിയമത്തിൻസറ്റ 24- 

ആം വകുപ്പ് ട്രകോരം  ില ട്രബതയക വിഭോഗങ്ങളിൽസരട്ട വിതരണക്കോർക്ക ്

വോർഷിക വിറ്റുവരവ് ഇരുരത് ലക്ഷത്തിൽ കുെവോസണങ്കിലും രജ്ിെ് ബട്ര 

ഷൻ എരുബക്കണ്ടതോയിട്ടുണ്്ട.  മെുവശത്ത് ആക്ടിൻടറ്റ ടൈക്ഷൻ 23 ര കൊരം 

തൻടറ്റ കൊർഷിക ഉത  ന്നങ്ങൾ വിതരണം ടചയ്യുന്ന കൃഷിക്കൊരസനൊ, 

നികുതി  ൂർണമൊയും ഒഴിവൊക്കടപട്ട ചരക്ക /സൈവനങ്ങൾമൊരതം വിതരണം 

ടചയ്യുന്ന വിതരണക്കൊരസനൊ Pn.Fkv.Sn. നിയമര കൊരം രജിൈ ്സരെഷൻ എെു 

സക്കണ്ട ആവശയമില്ല 

സചൊദ്യം 5: ടമൊത്തം വിറ്റുവരവ  എന്നൊൽ എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമത്തിൻടറ്റ 2(6) ര കൊരം ടമൊത്തം വിറ്റുവരവ    

(അഗ രഗിസഗറ്റ സെസണൊവർ) എന്നത് താഴെ പറയുന്നവയുഴട  ആടക മൂ യമൊണ : 

(i) നികുതി ഉള്ളതൊയിട്ടുള്ള എല്ലൊ ൈസൈകളും 

(ii) നികുതി ഒഴിവൊക്കിയിരിക്കുന്ന ൈസൈകൾ 

(iii) എല്ലൊ ചരക്കു വിമുക ്തമൊക്കിയിരിക്കുന്ന, സൈവന കയറ്റുമതി 

കളും 

(iv) ഒസര PAN നരർ ഉള്ള ആളുടെ എല്ലൊ അന്തർൈംസ്ഥൊന ൈസൈ 

കളും 

സമൽ റഞ്ഞവ, അഖിസ ന്തയൊ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ കണക്കിട െുക്കുന്നതൊണ .  

CGST, SGST, UTGST, IGST നിയമങ്ങൾ ര കൊരം അെച്ച നികുതികൾ ഇതിൽ 

കണക്കിട െുസക്കണ്ടതില്ല. 

നികുതി അെക്കുന്ന വയക്തി ൈവന്തം അക്കൗണ്ടിസ ൊ ൈവന്തം ര ിൻൈിപൽ 

വയക്തികളുടെ സ രിസ ൊ നെത്തുന്ന എല്ലൊ ൈസൈകളും ടമൊത്തം വിറ്റു 

വരവിൽ ഉൾടപെും. 

റിസവഴ സ്ചൊർജ -ൽ നികുതി അെസക്കണ്ട ൈസൈയുടെ മൂ യവും, ഇൻ ടവർഡ ്

ൈസൈയുടെ മൂ യവും ടമൊത്തം വിറ്റുവരവിൽ ട െുന്നില്ല 

സജൊബ ് വർക്ക ്  ൂർത്തിയൊക്കിയ് സശഷമുള്ള വസ്യുക്കളുടെ മൂ യം സജൊബ ്

വർക്കറുടെ വിറ്റുവരവിൽ ഉൾടപെുത്തൊനൊകില്ല. അത  ട്രിൻൈിപൽ 
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വയക്തിയുടെ ൈസൈ ആയി കണക്കൊക്കടപെും.  അതുടകൊണ്ട ്തടന്ന്അത ്

ര ിൻൈിപൽ്വയക്തിയുടെ വിറ്റുവരവിൽ ആണ  ഉൾടപെുക. 

സചൊദ്യം 6 നിർബന്ധമൊയും രജിൈ സരെഷൻ എെുസക്കണ്ടത  ആടരൊടക്ക 

യൊണ ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST ആക്ടിൻടറ്റ ടൈക്ഷൻ 24 ര കൊരം തൊടഴപറയുന്നവർ 

അവരുടെ വിറ്റുവരവ ്സനൊക്കൊടത രജിൈ സരെഷൻ എെുസക്കണ്ടതൊണ : 

i) നികുതിവിസധയമൊയ ൈംസ്ഥൊനൊന്തരൈസൈ ടചയ്യുന്നവർ; 

ii) തൊ  ക്കൊ ികമൊയി നികുതി അെയ സക്കണ്ടവർ (Casual Taxable 

Persons); 

iii) റിസവഴ്സ ചൊർജിൽ നികുതി അെയ സക്കണ്ടവർ 

iv) 9-ആം്വകുപിന ്കീഴി ുള്ള്5-ആം്ഉ വകുപ ് ര കൊരം നികുതി 

അെസക്കണ്ട ഇ-സകൊസമഴ ൈ  ഓപസററ്റർമൊർ; 

v) സനൊണ്റൈിഡൻറ ്െൊക്സബിൾ്സ ഴ്സണ്ൈ ; 

vi) 51-ആം്വകുപ  ര കൊരം നികുതി  ിരിച്ച ്അെയ സക്കണ്ടവർ; 

vii) കൊരയകർത്തൊവ ് (agent) എന്ന നി യിസ ൊ അല്ലൊടതസയൊ മറ്റുള്ള 

വർക്ക  സവണ്ടി ചരക്കുസൈവന ൈസൈ ടചയ്യുന്നവർ; 

viii) ഇൻ ുട്ട ്ൈർവീൈ ്വിതരണകർത്തൊവ ്(നിയമര കൊരം്ടവസവടറ 

രജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊ ും ഇടല്ലങ്കി ും); 

ix) 52-ആം്വകുപ  ര കൊരം നികുതി സശഖരിസക്കണ്ട ആളുകൾ; 

x) ഓസരൊ ഇ ക സരെൊണിക  സകൊസമഴ്സ  ഓപസററ്ററും; 

xi) ഇന്തയക്കു്  ുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥ ത്തു നിന്നും ഇന്തയയിൽ ഉള്ള 

ടറജിൈ സരെഡ  അല്ലൊത്ത ഒരൊൾക്ക ് സവണ്ടി ഓണ്സ ൻ സൈവന 

ങ്ങളും ഡൊറ്റൊസബൈ ് വീടണ്ടെുക്കൽ് സൈവനങ്ങളും നല്കു ന്ന 

ആളുകൾ; 

xii) കൗണ്ൈി ിൻടറ്റ ശു ൊർശര കൊരം സകരരഗവടെന ടറ്റൊ സസ്റ്ററ്റ  

ഗവടെന ടറ്റൊ വിജ്ഞൊ നടപെുത്തുന്ന മറ്റ  ആളുകസളൊ വിഭൊഗ 

ങ്ങസളൊ. 

സചൊദ്യം 7: ചരക്കു്സൈവന്നികുതി്നിയമര കൊരം രജിൈ സരെഷൻ എെുക്കൊ 

നുള്ള ൈമയ രിധി  ഏതൊണ ? 

ഉത്തരം: രജിൈ സരെഷനു ആവശയമൊകുന്ന തീയതി മുതൽ മുപതു ദിവൈ 

ത്തിനകം രജിൈ സരെഷൻ റൂൾൈിൽ  റയുന്ന നിബന്ധനകൾക്കനുൈരിച്ചു 

ഏടതൊരൊളും രജിൈ സരെഷൻ എെുക്കണം.  എന്നൊൽ കൊഷവൽടൊക്സബിൾ 

വയക്തികളും സനൊൺേേിഡന്േ ് ടൊക്സബിൾ വയക്തികളും ബിൈിനൈ ്

തുെങ്ങുന്നതിനു്അഞ്ച  ദിവൈം മുൻട ങ്കി ും രജിൈ സരെഷന  അസ ക്ഷിസക്ക 

ണ്ടതൊണ . 
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സചൊദ്യം 8: ഒസര PAN നരറിൻ കീഴിൽ    ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ ര വർത്തിക്കു 

ന്നവർക്ക  ഒരു  രജിൈ സരെഷൻ  മതിസയൊ? 

ഉത്തരം: മതിയൊകില്ല.  രജിൈ സരെഷനു ബൊധയതയുള്ള് ഓസരൊ ആളും 

വകുപ  22(1) ര കൊരം GST അെസക്കണ്ടവരും ബിൈിനസ്സ  നെത്തിവരുന്ന ഓസരൊ 

ൈം സ്ഥൊനത്തും ര സതയകം ര സതയകം രജിൈ സരെഷൻ എെുക്കണം.് 

സമൽ റഞ്ഞ്്്വയക ്തി്ചരക്കു്സൈവന്നിയമത്തിട ്22-ആം്വകുപിട ്1-

ആം്ഉ വകുപ ്ര കൊരം്നികുതി്അെക്കൊനും്ബൊധയസ്ഥനൊണ . 

സചൊദ്യം 9: ഒസര ൈംസ്ഥൊനത്ത  ഒന്നി ധികം ബിൈിനൈ ് ടവർട്ടിക്ക ുകൾ്്

ഉള്ളവർക്ക ്ടവസവടറ്രജിൈ സരെഷൻ എെുക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ൈൊധയമൊണ .  ഒസര ൈംസ്ഥൊനത്ത  ഒന്നി ധികം ബിൈിനൈ ്

ടവർട്ടിക്ക ുകൾ് ഉള്ളയൊൾക്ക ് നിബന്ധനകൾക്ക ് വിസധയമൊയി് ഓസരൊ 

ബിൈിനൈ ്ടവർട്ടിക്ക ിനും്ര സതയകം ര സതയകം രജിൈ സരെഷൻ എെുക്കൊവു 

ന്നതൊണ .  (25-ആം്വകുപിട ്2-ആം്ഉ വകുപ ്ര കൊരം). 

സചൊദ്യം10: ചരക്കു സൈവന നികുതി അെയ ക്കൊൻ ബൊധയത ഇല്ലൊത്ത ഒരൊൾ 

ക്ക ്ൈവന്തം  ഇഷ്ടര കൊരം രജിൈ സരെഷൻ എെുക്കൊൻ വകുപുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .  25(3)-ആം്വകുപ ് ര കൊരം, ഒരു വയക്തിക്ക  22-ആം്വകുപ ്

ര കൊരം രജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊൻ ബൊധയതയിടല്ലങ്കി ും ൈവന്തം ഇഷ്ടര കൊരം 

രജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊവുന്നതൊണ .  അങ്ങടന രജിസ്റ്റർ ടചയ്യുന്നയൊൾക്ക  നികുതി 

ബൊധയതയുള്ള രജിസ്റ്റർ ടചയ്യയൊളിനുള്ളത  സ ൊട ് ഈ നിയമത്തിൻടറ്റ 

വകുപുകൾ ബൊധകമൊണ . 

സചൊദ്യം 11: രജിൈ സരെഷൻ  ഭിക്കൊൻ PAN (ട ർടമനൻറ  അക്കൗണ്ട നരർ) 

സകവശത്തി ുണ്ടൊസവണ്ടത   നിർബന്ധമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: നിർബന്ധമൊണ .  1961-ട  ആദൊയനികുതിനിയമര കൊരം ഉള്ള 

PAN ഉടണ്ടങ്കിൽ മൊരതസമ വകുപ  25(6) ര കൊരമുള്ള രജിൈ സരെഷൻ  ഭിക്കൊൻ 

അർൈതയുള്ളൂ. 

എന്നൊൽ ടൈക്ഷൻ 25(6)-ആം്വകുപിൽ  റയുന്ന 51-ആം്വകുപ ് ര കൊരം 

നികുതി കിഴിസക്കണ്ട വയക്തിക്ക  രജിൈ സരെഷൻ സയൊഗയതക്ക ് സവണ്ടി് ് ൊൻ 

നരറിന   കരം ഇൻകംെൊക ൈ  ആക്ട ്ര കൊരം്ഒരു െൊക്സ ്ഡിഡക്ഷൻ്ആൻഡ ്

കളക്ഷൻ്അക്കൗണ്ട ്നരർ്നൽകടപെും. 

25(7)-ആം് വകുപ ് ര കൊരം് സനൊണ്റൈിഡൻറ്റ  ആയ നികുതി ബൊധയത 

യുള്ളയൊളിന  PAN നിർബന്ധമില്ല.  അവർക്കു് നിയമത്തിൽ  റയുന്ന മറ്റു  

സരഖകൾ  മതിയൊവും. 

സചൊദ്യം 12: ഡിപൊർെ ടമൻറ്റിനു് ചുമത ടപെുത്തിയ ഉസദയൊഗസ്ഥൻ (proper 

officer) മുസഖന ൈവസമധയൊ ഒരൊടള രജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊൻ നെ െിടയെുക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: നെ െിടയെുക്കൊം.  GST നിയമവകുപ  25(8) ര കൊരം ചുമത ടപട്ട 

ഉസദയൊഗസ്ഥന  ബൊധയതയുള്ള ഒരൊൾ രജിൈ സരെഷൻ എെുക്കൊടതയിരുന്നൊൽ, 

അയൊടള രജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊൻ നെ െിടയെുക്കൊം.  GST നിയമര കൊരട്മാ നി വി 
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 ുള്ള മറ്റ  ഏടതങ്കി ും നിയമര കൊരസമൊ ഉള്ള നെ െികൾക്കു  ുറടമയൊണി 

ത . 

സചൊദ്യം13: ചുമത യുള്ള്ഉസദയൊഗസ്ഥന ് രജിൈ ്സരെഷന ് സവണ്ടിയുള്ള അസ  

ക്ഷ നിരൈിക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: നിരൈിക്കൊം.  CGST/SGST നിയമത്തിട  25(10)-ആം് വകുപ ്

ര കൊരം  രിസശൊധനകൾക്കു സശഷം രജിൈ സരെഷനുള്ള അസ ക്ഷ നിരൈി 

ക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 14:  ഏടതങ്കി ും ആൾക്ക ്്നൽകുന്ന്്രജിൈ സരെഷൻ സ്ഥിരമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: അടത.  ഒരിക്കൽ നൽകുന്ന രജിൈ സരെഷൻ ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ ് ിൻവ 

 ിക്കുകസയൊ, റേൊക്കുകസയൊ, ൈറണ്ടർ ടചയ്യുകസയൊ, ൈൈ ്ട ൻഡ ് ടചയ്യുക 

സയൊ, ടചയ്യിടല്ലങ്കിൽ സ്ഥിരമൊണ . 

സചൊദ്യം 15: GST നിയമര കൊരം ഐകയരൊഷ രെൈംഘെനയുടെ ഘെകങ്ങൾ 

രജിസ്റ്റർ ടചയ്യണസമൊ? 

ഉത്തരം: ടചയ്യണം.  CGST/SGST നിയമത്തിട  25(9)-ആം് വകുപ  ര കൊരം 

എല്ലൊ ഐകയരൊഷ രെൈംഘെനൊഘെകങ്ങളും, വിസദശരൊജയങ്ങളുടെ സകൊണ് 

ൈുസ റ്റ , എംബസ്സികൾ എന്നിവയും, ഗവടെൻറ്റ സനൊട്ടിസഫ ടചയ്യിരിക്കുന്ന 

വിഭൊഗങ്ങളും GST സ ൊർട്ട ിൽ നിന്നും ഒരു UIN (യൂണിക  ഐഡൻറ്റിഫി 

സക്കഷൻ നരർ) എെുസക്കണ്ടതൊണ .  സമൽ റഞ്ഞ ID എല്ലൊ സസ്റ്ററ്റി ും ഒസര 

ഘെനയി ുള്ളതും GSTIN ഘെനസയൊെു ട ൊരുത്തടപെുന്നതുമൊണ .  ഈ്നരർ്്്

(ID) ഇതര്ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കും്സകരരത്തിനും ട ൊതുവൊയുള്ളതൊണ .  അെച്ച 

നികുതി റീഫണ്ട സചൊദിക്കുന്നതിനും GST നിയമത്തിൽ  റയുന്ന ഏതു ആവ 

ശയങ്ങൾക്കും UIN ആവശയമൊണ . 

സചൊദ്യം16: ഐകയരൊഷ രെൈംഘെനക്ക് ചരക്കുസൈവനങ്ങൾ ൈസൈ ടചയ്യു 

ന്നവരുടെ ഉത്തരവൊദിത്തങ്ങൾ എടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: ഇത്തരം ൈംഘെനകൾക്ക് സസൈ ടചയ്യുന്ന നികുതി ബൊധയതയു 

ള്ളവർ ഇൻസവൊയ സ്സുകളിൽ UIN കൊണിക്കുകയും രജിസ്റ്റർ ടചയ്യ മടറ്റൊരൊളി 

നുള്ള ൈസൈ (B2B) ആയി കണക്കൊക്കുകയും, ഇൻസവൊയ സ്സുകൾ ൈൈയർ 

അപ് ട് ാഡ് ഴചയ്യുെയുും സവണം. 

സചൊദ്യം 17: ൈർക്കൊർ സ്ഥൊ നങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ടചസയ്യണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: മറ്റു ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ ൈൊധനങ്ങൾ വൊങ്ങുന്നതും എന്നൊൽ 

 ുറസത്തക്ക് സാധനങ്ങൾ ൈസൈ ടചയ്യൊത്തതുമൊയ (അതിനൊൽ GST രജി 

ൈ സരെഷൻ എെുസക്കണ്ടതില്ലൊത്ത) ഗവടെൻറ്റ  അധികൊരികൾക്കും ട ൊതുസമ 

ഖ ൊസ്ഥൊ നങ്ങൾക്കും ബന്ധടപട്ട ൈംസ്ഥൊനഗവടെൻറ്റ അധികൊരികൾ 

ക്കും ഒരു യുണിക  ഐഡൻറ്റിഫിസക്കഷൻ നരർ  നൽകുന്നതൊണ  (UIN). 

സചൊദ്യം18: കൊഷവൽ െൊക്സബിൾ സ ഴ്സണ് ആരൊണ ? 
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ഉത്തരം: CGST/SGST നിയെത്തിട  2(20)-ആം്വകുപ  പ് കൊരം, തനിക്ക ്

സ്ഥിരം ബിേിനസ്്സ സ്ഥ ം ഇല്ലൊത്ത ഏടതങ്കി ും േംസ്ഥൊനസത്തൊ 

സകപ്രഭരണ പ് സദ്ശസത്തൊ (union territory), പ് ിൻേിെൽ വയക്തി 

എന്നനി യിസ ൊ ഏജൻേ ് എന്ന നി യിസ ൊ െസറ്ടതങ്കി ും 

നി യിസ ൊ തൻടറ് ബിേിനസ്സിൻടറ്  ുസരൊഗതിക്കു സവടി 

വല്ലസപൊഴും ചരക്ക/്സേവനങ്ങളുടട േകൈ ഉൾടെടുന്ന ഇട ൊടുകൾ 

നടത്തുന്ന വയക് തിടയയൊണ് കൊഷവൽ െൊക്സബിൾ സ ഴ്സണ് എന്ന ്

വിളിക്കുന്നത . 

സചൊദ്യം 19: സനൊണ്ടറൈിഡൻറ    ടാക്സബിൾ സ ഴ്സണ് ആരൊണ  ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമത്തിട  2(77)-ആം്വകുപ  ര കൊരം ഇന്തയയ ക്കു 

 ുറത്തു തൊമൈിക്കുകയും ഇെക്ക  ഇവിടെവന്ന  സ്ഥിരമൊയ് ബിൈിനസ്സ ്

സ്ഥ മില്ലൊടത ഇെ ൊെുകൾ നെത്തുകയും ടചയ്യുന്നവരൊണ ് സനൊണ്ടറൈി 

ഡൻറ  െൊക്സബിൾ സ ഴ്സണ്. 

സചൊദ്യം20: സനൊണ്ടറൈിഡൻറ /കൊഷവൽ െൊക്സബിൾ ട ർൈണ്ന ടറ്റ രജി 

ൈ സരെഷൻ ൈൊധുതൊ കൊ ൊവധി  എരതയൊണ ? 

ഉത്തരം: 27(1)-ആം് വകുപ  പ് കൊരം രജിൈ സരെഷൻ മുതൽ 90 ദിവൈം 

വടരസയൊ അസ ക്ഷയിൽ  റഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊ ൊവധി വടരസയൊ (ഇതിൽ 

ഏതൊസണൊ ആദയം) ആണ ്സനൊണ്ടറൈിഡൻറ /കൊഷവൽ െൊക്സബിൾ സ ഴ്സൻടറ്റ 

രജിൈ സരെഷൻടറ്റ ൈൊധുത.  എന്നൊൽ അത്തരം ആളുകളുടെ അസ ക്ഷ 

ര കൊരം ചുമത യുള്ള ഉസദയൊഗസ്ഥന ്കൊ ൊവധി വീണ്ടും 90 ദിവൈത്തിൽ 

കൂെുത ല്ലൊത്ത കൊ യളവിസ ക്ക ്നീട്ടിടകൊെുക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 21: ര സതയക വിഭൊഗടമന്ന നി യിൽ ട്നാൺഴറസിഡൻറ് ടാക്സസ 
ബിൾ സ ഴ്സണ്/കൊഷവൽ െൊക്സബിൾ സ ഴ്സണ് രജിൈ സരെഷൻ ൈമയത്തു എടന്ത 

ങ്കി ും മുൻകൂർ നികുതി അെസക്കണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .  രജിൈ സരെഷൻ ൈമയത്തു  ൈൊധൊരണയൊളുകൾ നികുതി 

ടഡസ ൊൈിറ്റ ്ടചസയ്യണ്ടതിടല്ലങ്കി ും ഒരു കൊഷവൽ െൊക്സബിൾ സ ഴ്സണ് അടല്ല 

ങ്കിൽ സനൊണ്ടറൈിഡൻറ  െൊക്സബിൾ സ ഴ്സണ് രജിൈ സരെഷന  അസ ക്ഷിക്കു 

സരൊൾ, രജിൈ സരെഷൻ ആവശയമുള്ള ൈമയസത്തക്ക കണക്കൊക്കുന്ന നികുതി 

മുൻകൂറൊയി അെയ ക്കണം.  ആദയടത്ത 90 ദിവൈത്തിനു സശഷം കൊ ൊവധി 

നീട്ടണടമങ്കിൽ, കൂെുത ൊയി അങ്ങടന ൈൊധുത നീട്ടുന്ന കൊ സത്തക്ക  

ര തീക്ഷിക്കുന്ന നികുതിബൊധയതയും ടഡസപൊൈിറ്റ ടചസയ്യണ്ടതൊണ .  (27(2)്

വകുപും്അതിനനുബന്ധമൊയ്നിബന്ധനകളും്ര കൊരം). 

സചൊദ്യം 22: രജിൈ സരെഷൻ ൈർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മൊറ്റങ്ങൾ അനുവദനീയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: അടത.  28-ആം് വകുപ  ര കൊരം ചുമത ടപട്ട ഉസദയൊഗസ്ഥന  

അയൊൾ കടണ്ടത്തിയസതൊ അസ ക്ഷകൻ നല്കുന്നസതൊ ആയ വിവരങ്ങളുടെ 

അെിസ്ഥൊനത്തിൽ രജിൈ സരെഷൻ വിവരങ്ങളി ുള്ള മൊറ്റം, മൊറ്റം വരുത്തുന്ന 

തിനുള്ള അസ ക്ഷ ൈവീകരിച്ചു 15 ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ നിർസദശിക്കടപട്ട 

രീതിയിൽ അനുവദിക്കുകസയൊ നിരൈിക്കുകസയൊ, ടചയ്യൊവുന്നതൊണ .  ചി  
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ര ധൊന ഫീൽഡുകളി ുള്ള മൊറ്റങ്ങൾക്കു മൊരതസമ ചുമത ടപട്ട ഉസദയൊഗ 

സ്ഥൻടറ്റ അനുവൊദം ആവശയമുള്ളു.  അല്ലൊത്ത ഫീൽഡുകളിൽ ജിഎസ്ടി 

സ ൊർട്ട ിൽ അസ ക്ഷിക്കുന്നതിനനുൈരിച്ചു് രജിൈ സരെഷൻ് ൈർട്ടിഫിക്ക 

റ്റിൽ്മൊറ്റങ്ങൾ വരുത്തൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 23: രജിൈ സരെഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നത് അനുവദനീയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: അടത.  CGST/SGST നിയമത്തിട ് 29-ആം വകുപിൽ  റയുന്ന 

ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ ചുമത ടപട്ട ഉസദയൊഗസ്ഥന  ഏതു രജിൈ സരെഷനും 

റേൊക്കൊവുന്നതൊണ .  ചുമത ടപട്ട ഉസദയൊഗസ്ഥന  െവയം എെുക്കുന്ന നെ െി 

യിസ ൊ, നിർദിഷ്ടരീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ടചയ്യയൊസളൊ അയൊളുടെ അവകൊശി 

കസളൊ (അയൊൾ ജീവിച്ചിരിപിടല്ലങ്കിൽ) നൽകുന്ന അസ ക്ഷയുടെ അെിസ്ഥൊ 

നത്തിസ ൊ, നിശ്ചിതരീതിയി ും കൊ ൊവധിക്കുള്ളി ും രജിൈ സരെഷൻ  റേൊ 

ക്കൊവുന്നതൊണ . 

രജിൈ സരെഷൻ  റൂൾൈ ് ര കൊരം്കൊരണം കൊണിക്കൽ സനൊട്ടീൈിൻടറ്റ് ് മറു 

 െി  ഭിച്ചു 30 ദിവൈത്തിനകസമൊ (ചുമത ടപട്ട ഉസദയൊഗസ്ഥൻ ൈവസമധയൊ 

കയൊൻൈൽ ടചയ്യുന്ന സകൈുകളിൽ)  കയൊൻൈസ ഷനുള്ള അസ ക്ഷ  ഭിച്ചു  

30 ദിവൈത്തിനകസമൊ (വയക്തിസയൊ വയക്തിയുടെ നിയമ രമൊയ അവകൊ 

ശിസയൊ കയൊൻൈസ ഷനു സവണ്ടി അസ ക്ഷിക്കുന്ന സകൈുകളിൽ) കയൊൻൈ 

സ ഷൻ ഓർഡർ നൽസകണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 24:  സകരര് ചരക്കു് സൈവന് നികുതി് (GST) നിയമര കൊരമുള്ള 

രജിൈ സരെഷൻ കയൊൻൈൽ ടചയ്യൊൽ,് അത ് ൈംസ്ഥൊന ചരക്കു് സൈവന്

നികുതി്(GST)  നിയമര കൊരമുള്ള കയൊൻൈസ ഷൻ ആയി കണക്കൊക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: അടത.  ഒരു നിയമര കൊരമുള്ള രജിൈ സരെഷൻ കയൊൻൈൽ 

ടചയ്യൽ (ഉദൊ: CGST ACT), അതിൻടറ്റ്  രി ൂരകമൊയ് നിയമര കൊരമുള്ള്

രജിൈ ്സരെഷനും്റേൊക്കും.  (29(4)-ആം വകുപ ്ര കൊരം). 

സചൊദ്യം 25: ചുമത ടപട്ട ഉസദയൊഗസ്ഥന ്ൈവസമധയൊ്രജിൈ സരെഷൻ ൈർട്ടിഫി 

ക്കറ്റ ്റേൊക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ടചയ്യൊം.  29(2)-ആം്വകുപിൽ് റയുന്ന ചി  ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ 

ചുമത ടപട്ട ഉസദയൊഗസ്ഥന ് ൈവന്തമൊയി രജിൈ സരെഷൻ റേൊക്കൊം.  ഒരു 

ൈൊധൊരണ നികുതി വിസധയവയക്തി ആറു മൊൈസത്തക്ക ് തുെർച്ചയൊയി്

റിസട്ടണ് ഫയൽ ടചയ്യൊതിരിക്കുക, സകൊം ൗണ്ടിങ ് നികുതിദൊയകൻ മൂന്നു 

മൊൈസത്തക്ക ് റിസട്ടണ്് ഫയൽ ടചയ്യൊതിരിക്കുക, രജിൈ സരെഷൻ കഴിഞ്ഞു്

ആറു മൊൈമൊയിട്ടും ബിൈിനൈ ്തുെങ്ങൊതിരിക്കുക,്മുത ൊയ ൈൊൈചരയങ്ങ 

ളി ൊണ ്ചുമത ടപട്ട്ഉസദയൊഗസ്ഥൻ്ൈവസമധയൊ്രജിൈ ്സരെഷൻ്റേൊക്കുന്നത .  

ചുമത ടപട്ട്ഉസദയൊഗസ്ഥൻ്ൈവൊഭൊവികനീതിയുടെ തതവങ്ങൾ  ൊ ിസക്കണ്ട 

തൊണ .  [S.29(2)(e) വകുപ ്ര കൊരം]. 

സചൊദ്യം 26: വസ്യു തകൾ ഒളിപിച്ചു വസച്ചൊ അൈതയര സ്യൊവനകൾ നെത്തിസയൊ 

കൃരതിമമൊസയൊ രജിൈ സരെഷൻ വൊങ്ങിയൊൽ എന്ത് സുംഭവിക്കുും? 
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ഉത്തരം: അങ്ങടനയുള്ള സകൈുകളിൽ ചുമത ടപട്ട ഉസദയൊഗസ്ഥന ് മുൻ 

്കൂർ്ര ൊബ യസത്തൊടെ്രജിൈ സരെഷൻ കയൊൻൈൽ ടചയ്യൊം.  [വകുപ  29(2)(e)]. 

സചൊദ്യം 27: GST നിയമര കൊരം സൈവനങ്ങൾക്ക ് സകരരികൃത് രജിൈ സരെഷൻ 

എെുക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.  നികുതി അെസക്കണ്ട വയക്തി െൊക്സബിൾ ൈസൈ നെത്തുന്ന 

ഓസരൊ ൈംസ്ഥൊനത്തിൽ നിന്നും സവടറ സവടറ രജിൈ സരെഷൻ എെുസക്കണ്ട 

തൊണ . 

സചൊദ്യം 28:  ഒരു നികുതിദൊയകന  ഒരു ൈംസ്ഥൊനത്തു ഒന്നി ധികം ബിൈി 

നസ്സ ് ടവർട്ടിക്ക ുകൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ അയൊൾ ഓസരൊ ബിൈിനസ്സ ് ടവർട്ടി 

ക്ക ിനും ര സതയകം ര സതയകം രജിൈ സരെഷൻ എെുസക്കണ്ടതുസണ്ടൊ?  

ഉത്തരം: സവണ്ട.  എന്നൊൽ നികുതിദൊയകന  അയൊളുടെ ഇഷ്ടര കൊരം CGST 

ആക്ടിട  25(2) ര കൊരം ഓസരൊ ബിൈിനസ്സ  ടവർട്ടിക്ക ിനും ര സതയകം 

രജിൈ സരെഷൻ എെുക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 29:  ISD എന്നൊൽ ആരൊണ ? 

ഉത്തരം: ഇൻ ുേ് േർവീേ് വിതരണക്കൊരൻ എന്നൊണ് CGST/SGST 

നിയെത്തിൻടറ് 2(61)-ആം്വകുപിൽ ISD-ടയ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത .  ഇൻ 

 ുട്ട സൈവനങ്ങൾ ൈവീകരിക്കുന്നതിൻടറ്റ ഇൻസവൊയ ്ൈ ്് സകപറ്റൊനും് 

വീണ്ടും അവയുടെ െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് ൈൈയർ് യൂണിറ്റുകളിസ ക്ക  (ഒസര  ൊൻ 

നരർ ഉള്ള യൂണിറ്റുകൾ) ആനു ൊതികമൊയി വിതരണം ടചയ്യൊനും ഉള്ള 

ഓഫീൈ  ആണ  ഇത . 

സചൊദ്യം 30: നി വിൽ നികുതിയെക്കുന്നയൊടളന്ന നി യി ുള്ള രജിൈ സരെ 

ഷൻ കൂെൊടത ISD-ക്ക ര സതയക രജിൈ സരെഷൻ ആവശയമുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .  ൈൊധൊരണ രജിൈ സരെഷനിൽ നിന്നു വയതയസ്ഥമൊയി ISD 

രജിൈ സരെഷൻ നികുതിദൊയകന ടറ്റ ഒരു ഓഫീൈിനു സവണ്ടിയുള്ളതൊണ . 

സചൊദ്യം 31:  ഒരു നികുതിദൊയകന  ഒന്നി ധികം ISD-കൾ ൈൊധയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: അടത.  നികുതിദൊയകൻടറ്റ    ഓഫീൈുകൾക്കു് വയതയസ്യ്്

രജിൈ സരെഷന  അസ ക്ഷിക്കൊം. 

സചൊദ്യം 32: ഒരു ബിൈിനൈ ്സകമൊറ്റം്ടചയ്യുസരൊൾ്രജിൈ സരെഷടന ൈംബ 

ന്ധിച്ച എടന്തല്ലൊം ബൊധയതയൊണുള്ളത ? 

ഉത്തരം: ബിൈിനൈ ്സകമൊറ്റം ടചയ്യു കിട്ടുന്നയൊൾ, അടല്ലങ്കിൽ,  ിൻഗൊമി 

ക്ക ്സകമൊറ്റത്തിൻടറ്റ്അടല്ലങ്കിൽ  ിന്തുെർച്ചയുടെ തീയതി മുതൽ രജിസ്റ്റർ  

ടചയ്യു് ുതിയ രജിൈ സരെഷൻ എെുക്കൊൻ ബൊധയത ഉണ്ട .  (S(22)(3)). 

സചൊദ്യം 33:  നി വി ുള്ള ടൈൻരെൽ എക സൈൈ /സൈവനനികുതി/വൊറ്റ  

നിയമര കൊരം രജിസ്റ്റർ ടചയ്യിട്ടുള്ളവർ GST-യിൽ  ുതിയ രജിൈ സരെഷൻ 

എെുക്കണസമൊ? 
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ഉത്തരം: സവണ്ട.  GST ശൃംഖ ്അങ്ങടനയുള്ള എല്ലൊ നികുതിദൊയകടരയും 

 ുനർവിനയൈിക്കുകയും GSTIN നരസറൊെ ്കൂെിയ തൊത കൊ ികൈർട്ടിഫിക്കറ്റ  

നിയമിക്കടപട്ട ദിവൈം തടന്ന നൽകുകയും ടചയ്യും.  ആറു മൊൈത്തിനകം 

വകുപ  ഉസദയൊഗസ്ഥരുടെ മതിയൊയ  രിസശൊധനക്ക സശഷം അന്തിമ രജി 

ൈ സരെഷൻ ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ  ആയി മൊറുകയും ടചയ്യും.  തൊത കൊ ിക രജി 

ൈ സരെഷൻ അന്തിമ രജിൈ സരെഷൻ ആയി മൊറ്റുന്നതിനൊയി അസ ക്ഷൊർത്ഥി 

കസളൊെ  ഒരു നിശ്ചിതൈമയത്തിനുള്ളിൽ ആവശയമൊയ എല്ലൊ സരഖകളും 

വിവരങ്ങളും ൈമർപിക്കൊൻ ആവശയടപെും. ഇവ നിശ്ചിതൈമയത്തി 

നുള്ളിൽ ൈമർപിക്കൊതിരുന്നൊൽ അവരുടെ തൊത കൊ ിക GSTIN  നരർ റേൊ 

ക്കടപെുകയും ടചയ്യും. 

ഇസപൊൾ സകരരീകൃത സർവീസ്ടാക്സസ് രജിൈ സരെഷനുള്ളവർ ബിൈിനസ്സുള്ള 

ഓസരൊ ൈംസ്ഥൊനത്തും ര സതയകമൊയി  ുതിയ രജിൈ സരെഷൻ അസ ക്ഷകൾ 

ൈമർപിസക്കണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 34: മറ്റുള്ളവർക്കു സവണ്ടി ട്ജാബ് വർക്ക് ഴചയ്യുന്നവർ നിർബന്ധ 

മൊയും രജിസ്റ്റർ ടചസയ്യണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: സവട.  സജൊബ് വർക്കർ സേവനങ്ങൾ േകൈ ടചയ്യുന്ന 

ആളൊകയൊൽ ആ വയക്തിയുടട വിറ്ുവരവ് നിർദ്ിഷ്ട രിധിയൊയ 

20/10  ക്ഷം കവിഞ്ഞൊൽ െൊപ്തം രജിേ്സപ്ടഷൻ എടുത്തൊൽ 

െതിയൊകും. 

സചൊദ്യം 35: ചരക്കുകൾ സജൊബ ് വർക്കറുടെ് ബിൈിനസ്സ സ്ഥൊ നത്തിൽ 

നിന്നും ൈസൈ ടചയ്യൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ടചയ്യൊം.   സക്ഷ സജൊബ് വർക്കർ രജിസ്റ്റർ ടചയ്യിട്ടുടണ്ടങ്കിസ ൊ, 

അടല്ലങ്കിൽ സജൊബ ് വർക്കറുടെ് ബിൈിനൈ ് സ്ഥൊ നം് ര ിൻൈിപ ിൻടറ്റ്

അഡിഷണൽ ബിൈിനസ്സ സ്ഥ മൊയി ര ഖയൊ ിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിസ ൊ മൊരതം. 

സചൊദ്യം 36: രജിൈ സരെഷൻ ൈമയത്തു  നികുതിദൊയകൻ അയൊളുടെ എല്ലൊ 

സ്ഥ ങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണസമൊ? 

ഉത്തരം: സവണം.  നികുതിദൊയകൻ രജിൈ സരെഷൻ അസ ക്ഷയിൽ ര ധൊന 

ബിൈിനസ്സ സ്ഥ വും കൂെുത ൊയുള്ള മറ്റു ബിൈിനസ്സ സ്ഥ ങ്ങളുടെയും 

വിവരങ്ങൾ അറിയിസക്കണ്ടതൊണ .  CGST/SGST നിയമത്തിഴ  വകുപുകൾ 2(89), 

2(85)- ുമൊയി ര ധൊന ബിൈിനസ്സ സ്ഥ ം, അഡിഷണൽ ബിൈിനസ്സ സ്ഥ ം, 

എന്നിവ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട . 

സചൊദ്യം 37: ടചറുകിെ കച്ചവെക്കൊടരയും കരയൂട്ടർ ൈംവിധൊനങ്ങൾ ഇല്ലൊ 

ത്തവടരയും ൈൈൊയിക്കൊൻ എടന്തങ്കി ും ൈംവിധൊനമുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: അങ്ങടനയുള്ളവടര ൈൈൊയിക്കൊൻ തൊടഴപറയുന്ന ൈജ്ജീകര 

ണങ്ങൾ ടചയ്യുന്നതൊണ : 

െൊക്സ ് റിസട്ടണ് ര ിസപറർ (TRP): നികുതിവിസധയനൊയ ഒരു വയക്തിക്ക ് രജി 

ൈ ്സരെഷൻ അസ ക്ഷ/റിസട്ടണ് ഇവ ൈവന്തമൊയി ഉണ്ടൊക്കുകസയൊ, ൈൈൊയത്തി 
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നൊയി ഒരു T.R.P.-ടയ ൈമീ ിക്കുകസയൊ ടചയ്യൊം.  നികുതിവിസധയനൊയ ആൾ 

നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ T.R.P. രജിൈ സരെഷൻ സരഖകൾ/ 

റിസട്ടണ് നിശ്ചിതസഫൊറത്തിൽ തയ്യൊറൊക്കുന്നു.  T.R.P. തയ്യൊറൊക്കുന്ന അസ ക്ഷ 

കളിൽ  റയുന്ന വിവരങ്ങളുടെ നിയമ രമൊയ ഉത്തരവൊദിത്തം നികുതിദൊ 

യകനു തടന്നയൊണ .  T.R.P. എടന്തങ്കി ും ടതറ്റുകൾസക്കൊ, ശരിയല്ലൊത്ത വിവര 

ങ്ങൾസക്കൊ ഉത്തരവൊദിയൊകുകയില്ല. 

ടഫൈി ിസറ്റഷൻ ടൈൻറ്റർ (FC): നികുതി വിസധയനൊയ ആൾ/ചുമത  

ടപട്ടയൊൾ ഒപിട്ടു നൽകുന്ന ൈമ്മറിഷീറ്റ  ഉൾടപടെയുള്ള സഫൊമുകളും 

സരഖകളും ഡിജിറ്റസ ൈ ് ടചയ്യുകയും് അ  ്സ ൊഡ ് ടചയ്യുകയും് ടചയ്യൊൻ 

ടഫൈി ിസറ്റഷൻ ടൈന ററിന  ഉത്തരവൊദിത്തമുണ്ട .  വിവരങ്ങൾ സകൊമണ് 

സ ൊർട്ട ിൽ FC-യുടെ ID-യും  ൊസ്സ ്സവർഡും് ഉ സയൊഗിച്ച  അ  ്സ ൊഡ ് ടചയ്യ്

സശഷം അതിൻടറ്റ അക സനൊളഡ ജ ടമന റ  FC ഒപിട്ട , ര ിൻറ  ഔട്ട ് നികുതി 

ദൊയകന ് സരഖയൊയി്നൽകുന്നു.  നികുതിദൊയകനു സവണ്ടി ഒപിെൊൻ അധി 

കൊരടപട്ടയൊൾ ഒപിട്ടു നൽകുന്ന ൈമ്മറിഷീറ്റ  FC സ്കൊൻ ടചയ്യ   അ  ്സ ൊഡ ്

ടചയ്യുന്നു. 

സചൊദ്യം 38:  GSTN രജിൈ സരെഷനിൽ ഡിജിറ്റൽ ഒപിനുള്ള ൈൗകരയം ഉസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: നികുതിദൊയകർക്ക  അവർ ൈമർപിക്കുന്ന അസ ക്ഷ സവണ 

ടമങ്കിൽ ൈൊധുതയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഒസപൊെു കൂെി  നൽകൊം.  അസ ക്ഷയും മറ്റു 

ൈമർപണങ്ങളും ഇ ക സരെൊണിക  ആയി ഒപു ടവക്കൊൻ രണ്ടു വഴികൾ ഉണ്ട . 

ഒന്നുകിൽ ആധൊർ നരർ വഴി ഇ-ഒപു ടവക്കൊം അടല്ലങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഒപു 

വഴി ഇ-ഒപു ടവക്കൊം (നികുതിദൊയകൻടറ്റ് ഡിജിറ്റൽ് ൈിസേച്ചർ ൈർട്ടി 

ഫിക്കറ്റ  ജി.എൈ .െി. സ ൊർട്ട ിൽ രജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊണ ് ഡിജിറ്റൽ് ഒപു ടവക്കു 

ന്നത ).  എന്നൊൽ കരനികൾക്കും  ിമിറ്റഡ ്  യബി ിറ്റി്  ൊർട്ണർഷിപു 

കൾക്കും ഡിജിറ്റൽ ഒപു വഴി മൊരതസമ ഒപിെൊൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.  ഡിജിറ്റൽ 

ഒപിെുന്നതിനു ട വൽ 2, ട വൽ 3 ഡി.എൈ .ൈി. ൈർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ് 

മൊരതസമ ൈവീകൊരയമൊയിട്ടുള്ളൂ. 

സചൊദ്യം 39: ഓണ്സ ൻ അസ ക്ഷയിൽ തീരുമൊനടമെുക്കൊനുള്ള ൈമയ 

 രിധി എരതയൊണ ? 

ഉത്തരം: അ  ്സ ൊഡ ് ടചയ്യ സരഖകളും വിവരങ്ങളും രകമര കൊരമൊ 

ടണന്നു കണ്ടൊൽ, സസ്റ്ററ്റ , സകരര അധികൊരികൾ മൂന്നു് ട ൊതുവൊയുള്ള 

ര വൃത്തിദിനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അസ ക്ഷയിൽ നെ െി ൈവീകരിക്കണം. 

ഈ ൈമയത്തിനുള്ളിൽ അസ ക്ഷയിൽ എടന്തങ്കി ും ട ൊരുത്തസക്കസെൊ 

സ ൊരൊയ്മസയൊ ഉള്ളതൊയി അവർ ആശയവിനിമയം നെത്തുകയൊടണങ്കിൽ 

അസ ക്ഷകൻ ആ ആശയവിനിമയത്തിന ് സശഷം്ഏഴ ് ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ 

ആ ട ൊരുത്തസക്കസെൊ/സ ൊരൊയ്മസയൊ തിരുത്തി നൽസകണ്ടതൊണ .  ഇങ്ങടന 

തിരുത്തൽ  ഭിച്ച സശഷം സകരര/ൈംസ്ഥൊന അധികൊരികൾക്കു അസ ക്ഷ 

ൈവീകരിക്കൊസനൊ/നിരൈിക്കൊസനൊ ഏഴ ് ദിവൈം കൂെി ൈമയം  ഭിക്കുന്ന 

തൊണ .്  രണ്ടു് നികുതിയധികൊരികളും നിർദിഷ്ടൈമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 

ര തികരണവും നല്കു ന്നിടല്ലങ്കിൽ രജിൈ സരെഷൻ നൽകിയതൊയി കണക്കൊ 
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ക്കുകയും സ ൊർട്ടൽ തനിടയ രജിൈ സരെഷൻ ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ   ുറടപെുവിക്കു 

കയും്ടചയ്യും. 

സചൊദ്യം 40: ഓണ്സ ൻ അസ ക്ഷയിൽ എടന്തങ്കി ും സചൊദയങ്ങൾ ഉണ്ടൊ 

യൊൽ അസ ക്ഷകന് രപതികരിക്കൊൻ എരത ൈമയമുണ്ട ? 

ഉത്തരം:  രിസശൊധനയിൽ ഏടതങ്കി ും ഒരു നികുതി അധികൊരി എടന്ത 

ങ്കി ും സചൊദയം ഉന്നയിക്കുകസയൊ ടതറ്റു കടണ്ടത്തുകസയൊ ടചയ്യൊൽ അത ്മസറ്റ്

നികുതി്അധികൊരിടയയും അസ ക്ഷകടനയും GST സകൊമണ് സ ൊർട്ടൽ വഴി 

മൂന്നു് ട ൊതുവൊയ ര വൃത്തിദിവൈങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അറിയിക്കണം.  അസ  

ക്ഷകൻ ഏഴ ്ദിവൈങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ടതറ്റു തിരുത്തുകസയൊ സചൊദയത്തിനു മറു 

 െി  റയുകസയൊ സവണം.  കൂെുത ൊയ സരഖകസളൊ വിശദീകരണങ്ങസളൊ 

 ഭിക്കുന്ന െൊക്സ  അധികൊരികൾ ഏഴു ര വൃത്തിദിനത്തിനുള്ളിൽ മറു െി   

നൽകുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 41: രജിൈ സരെഷൻ നിരൈിക്കൊനുള്ള നെ െി എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: രജിൈ സരെഷൻ നിരൈിക്കുകയൊടണങ്കിൽ അസ ക്ഷകടന ഒരു 

സ്പീക്കിങ  ഓർഡർ മുസഖന കൊരണങ്ങൾ അറിയിക്കണം.  അധികൊരിയുടെ 

തീരുമൊനത്തിടനതിസര അപീൽ നല്കൊൻ അസ ക്ഷകന  അവകൊശമുണ്ട .  CGST 

വകുപ  26(2) ര കൊരം ഏടതങ്കി ും ഒരു അധികൊരി (CGST/SGST ആക്ട ര കൊരം) 

അസ ക്ഷ നിരൈിച്ചൊൽ മസറ്റ അധികൊരിയും നിരൈിച്ചതൊയി കണക്കൊക്കും. 

(CGST/SGST/UTGST ആക്ട ര കൊരം). 

സചൊദ്യം 42: അസ ക്ഷയുടെ തീർപിടന് ൈംബന്ധിച്ച  എടന്തങ്കി ും ആശയ 

വിനിമയം്ഉണ്ടൊയിരിക്കുന്നതൊസണൊ? 

ഉത്തരം: GST സകൊമണ്സ ൊർട്ട ിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഇ-ടമയിൽ ആസയൊ 

SMS വഴിസയൊ രജിൈ സരെഷൻ നല്കിയതൊസയൊ് നിരൈിച്ചതൊസയൊ് ൈംബന്ധിച്ച  

അസ ക്ഷകടന അറിയിക്കണം.  അസ ക്ഷകൻ ഏത  ഓഫിൈിൻടറ്റ  രിധി 

യിൽ വരുന്നു എന്നത  ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കണം. 

സചൊദ്യം 43: രജിൈ സരെഷൻ ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ  GSTN സ ൊർട്ട ിൽ നിന്ന് ഡൗൺ 
ട് ാഡ് ഴചയ്യാൻ സാധ്ിക്കുട്മാ? 

ഉത്തരം: രജിൈ സരെഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ GSTN സ ൊർട്ട ിൽ നിന്ന് 
ഡൗൺട് ാഡ് ഴചയ്യാൻ സാധ്ിക്കുും. 

സചൊദ്യം 44: രജിേ്സപ്ടഷൻ ഓർഡേിൻടറ് കയൊൻേസ ഷൻ  ിൻവ ി 

ക്കൊൻ േൊധിക്കുസെൊ? 

ഉത്തരം: േൊധിക്കും.   സക്ഷ ചി  ൈരർഭങ്ങളിൽ മൊരതം.  ആദയടത്ത 

കയൊൻേസ ഷൻ, റേൊക്കടപട്ട വയക്തിയുടെസയൊ അടല്ലങ്കിൽ നിയമ രമൊയ 

അവകൊശികളുസെസയൊ അഭയർത്ഥനയില്ലൊടത, ചുമത ടപെുത്തിയ്  ഓഫീ 

ൈർ ൈവസമധയൊ റേൊക്കിയതൊടണങ്കിൽ കയൊൻേസ ഷൻ  ിൻവ ിക്കൊൻ 

േൊധിക്കുന്നതൊണ.്  ഇത്തരം ൈരർഭങ്ങളിൽ കയൊൻേസ ഷൻ, റേൊക്ക 

ടപട്ട വയക്തിക്ക  കയൊൻൈസ ഷൻ ഓർഡർ  ഭിച്ചു മുപത  ദിവൈത്തിനകം 
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ൈവസമധയൊ ചുമത ടപട്ട്ഉസദയൊഗസ്ഥടന ൈമീ ിച്ചു കയൊൻൈസ ഷൻ  ിൻവ 

 ിക്കൊൻ അസ ക്ഷിക്കൊവുന്നതൊണ .  ആ ഉസദയൊഗസ്ഥന  കയൊൻൈസ ഷൻ്

 ിൻവ ിക്കൊനുള്ള അസ ക്ഷ/വിശദീകരണം  ഭിച്ചു മുപത  ദിവൈത്തിനു 

ള്ളിൽ കയൊൻൈസ ഷൻ  ിൻവ ിക്കൊസനൊ അസ ക്ഷ നിരൈിക്കൊസനൊ ഉള്ള 

അധികൊരം ഉണ്ടൊയിരിക്കുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 45: രജിേ്സപ്ടഷൻ േേൊക്കുന്നത് ആ രജിേ്സപ്ടഷൻ േേൊക്കടെേ 

വയക്തിയിൽ എടന്തങ്കി ും നികുതിബൊധയതകൾ ഏൽെിക്കുസെൊ? 

ഉത്തരം: അടത, CGST/SGST ആക്ടിട  ടേക്ഷൻ 29(5) പ് കൊരം രജി 

േ്സപ്ടഷൻ േേൊക്കടെേ വയക്തി, ഇ ക്സപ്ടൊണിക് കയൊഷ് ടപ്കഡിറ് ്

ട ഡ്ജർ വഴി  ഒരു തുക അടയക്്കണം,  കയൊൻൈസ ഷന  ടതൊട്ടു്മുൻ ുള്ള്

ദിവൈം സറൊക്ക് ടചതിരിരിക്കുന്ന ഇൻ ുേുകൾക്കു ബൊധകെൊയ ഇൻ ുേ ്

ടൊക്സ് ടപ്കഡിറ്ിസനൊ, അടല്ലങ്കിൽ കൊ ിറ്ൽ ഗുഡ്സ,് ൈൊന്േ്, ടെഷിനേി 

എന്നീ രൂ ത്തിൽ കകവശം ടവച്ചിരിക്കുന്ന ടേെി-ഫിനിഷ്ഡ ്അടല്ല 

ങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ചരക്കുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻ ുേുകൾക്കു  

ബൊധകെൊയ ഇൻ ുേ് ടൊക്സ് ടപ്കഡിറ്ിസനൊ തത്തു യെൊയ തുക,  ഈ 

ചരക്കുകൾക്കു ബൊധകെൊയ ഔേ് ുേ് ടൊക്സ,് എന്നിവയിൽ ഏതൊസണൊ 

കൂടുതൽ,്ആ തുകയൊണ് സെല്പേഞ്ഞ രീതിയിൽ അടസക്കടത്. 

സചൊദ്യം 46: കൊഷവൽ ടൊക്സബിൾ വയക്തിയും ബനോൺടേേിടഡൻറ് ് 

ടൊക്സബിൾ വയക്തിയും തമ്മി ുള്ള വയതയൊേം എന്തൊണ?് 

ഉത്തരം: കൊഷവൽ ടൊക്സബിൾ വയക്തികടളക്കുേിച്ചും ബനോൺടേേി 

ടഡൻറ് ് ടൊക്സബിൾ വയക്തികടളക്കുേിച്ചും CGST/SGST നിയെത്തിൻടറ് 

2(20), 2(77) എന്നീ വകുെുകളിൽ യഥൊപ്കെം പ് സതയകം നിർവചിക്കടെ 

േിേുട.്  ചി  വയതയൊേങ്ങൾ തൊടഴ  േഞ്ഞിരിക്കുന്നവയൊണ:് 

കൊഷവൽ ടൊക്സബിൾ വയക്തി ബനോൺടേേിടഡൻറ് ് ടൊക്സബിൾ 

വയക്തി 

ബിേിനേിന് സ്ഥിരെൊയ സ്ഥ ം 

.ഇല്ലൊത്ത േംസ്ഥൊനങ്ങളി ും യൂ 

ണിയൻ ടടേിേേികളി ും ചരക്ക/് 

സേവനങ്ങളുടട േകൈയുെൊയി 

ബന്ധടെേ ഇട ൊടുകൾ വല്ല 

സെൊഴും നടത്തൊേുട് 

ചരക്ക/്സേവനങ്ങളുടട േകൈ 

യുെൊയി ബന്ധടെേ ഇട ൊടുകൾ 

വല്ലസെൊഴും നടത്തൊേുട.്  

എന്നൊൽ ബിേിനേ് ടേേിഡ 

ന്േിന്ടേ സ്ഥിരസ്ഥ ം. ഇന്തയ 

യിൽ ഇല്ല. 

േവന്തെൊയി  ൊൻ-നമ്പർ ഉട് േവന്തെൊയി  ൊൻ-നമ്പർ ഇല്ല.  

അഥവൊ ഒരു ബനോൺടേേിടഡൻറ് ്

വയക്തിക്ക് േവന്തെൊയി  ൊൻ-

നമ്പർ ഉടടങ്കിൽ ഒരു കൊഷവൽ 

ടൊക്സബിൾ വയക്തിടയസെൊട  

ടേജിേ്സപ്ടഷൻ എടുക്കൊവുന്ന 

തൊണ ്
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േൊധൊരണ ടൊക്സബിൾ വയക്തി 

കൾക്ക് ബൊധകെൊയ അസത ടേജി 

േ്സപ്ടഷൻ അസ ക്ഷസഫൊം (GST 

REG-01) 

േൊധൊരണ ടൊക്സബിൾ വയക്തി 

കൾക്ക് ബൊധകെൊയ അസ ക്ഷ 

സഫൊെിൽ നിന്്ന വയതയേ് തെൊയ 

അസ ക്ഷസഫൊം.  (GST REG-09) 

നടത്തുന്ന ഇട ൊടുകൾ ബിേി 

നേ് ടെച്ചടെടുത്ത ിനു സവടി 

യുള്ളതൊയിരിക്കണം. 

നിർവചനത്തിൽ ബിേിനേ ്

ടടറിടനക്കുേിച്ചു   ഒന്നും േയു 

ന്നില്ല 

േൊധൊരണ ഫയൽ ടചയ്യുന്ന GSTR-

1, GSTR-2, GSTR-3 എന്നീ േിസേണുകൾ 

ഫയൽ ടചയ്തൊൽ െതി. 

GSTR-5 എന്ന സഫൊർെൊറ്ിൽ  ളിത 

െൊയ െടറ്ൊരു േിസേൺ ഫയൽ 

ടചയ്യണം. 

എല്ലൊ ഇൻടവർഡ് േകൈകൾ 

ക്കും ഐ.ടി.േി അവകൊശടെടൊ 

വുന്നതൊണ ്

ചരക്ക/്സേവനങ്ങളുടട ഇേക്കുെ 

തിക്ക് െൊപ്തസെ ഐ.ടി.േി  ഭിക്കു 

കയുള്ളൂ. 
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4. േകൈ - അർത്ഥവും വയൊപ്രിയും 

 

സചൊദ്യം 1:  ചരക്കു സൈവന നികുതിക്കു കീഴിൽ നികുതി വിസധയ ര വർ 

ത്തനം എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ചരക്കുസൈവനനികുതിക്കു കീഴിൽ ബിൈിനസ്സ  അഭിവൃധിക്കു 

സവണ്ടി ര തിഫ ം വൊങ്ങി ചരക്കുകളുടെസയൊ സൈവനങ്ങളുടെസയൊ ൈസൈ 

നെത്തുന്നതൊയിരിക്കും നികുതി വിസധയ ര വർത്തനം.  നി വി ുള്ള  സരൊ 

ക്ഷ നികുതി നിയമങ്ങൾക്കു കീഴി ുള്ള നിർമ്മൊണം, വില്പന, സൈവനങ്ങൾ 

എന്നിവ െഹൈ എന്ന ഈ നികുതി വിസധയ ര വർത്തനത്തിൽ  യിക്ക 

ടപെും. 

സചൊദ്യം 2:  'ൈസൈ' എന്നൊൽഎന്തൊണ  അർത്ഥമൊക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: 'ൈസൈ' എന്ന  ദം വളടര വയൊപ്തിയി ഉള്ളതോണ .് എല്ലൊ വിധത്തി ു 

മുള്ള ബിൈിനസ്സ  അഭിവൃധിയ ക്കു് സവണ്ടി് ര തിഫ ം വൊങ്ങി നൽകുന്ന 

ചരക്കുകളുടെ വില്പന കൂെൊടത/അടല്ലങ്കിൽ സൈവനങ്ങളുടെ കൂരോസത,  

കച്ചവെം, സകമൊറ്റങ്ങൾ, ബൊർട്ടർ, സ ൈൻൈ , എക ൈ സചഞ ജ , വൊെക,  ൊട്ടം, 

നീക്കംടചയ്യൽ എന്നിവടയൊ അടല്ലങ്കിൽ ഇവ ടചയ്യൊടമന്ന് ൈമ്മതിക്കു 

കസയൊ സ യ് തോൽ ഇവ െഹൈയിൽ ഉൾസപ്പരും.്  ഇതിൽ ഇറക്കുമതി 

ടചയ്യുന്ന സൈവനങ്ങളും ഉൾടപെുന്നു.  ഇതുകൂെൊടത,്MGL ര കൊരം ര തിഫ  

മില്ലൊടത നൽകുന്ന ചി  ഇെ ൊെുകളും ൈസൈയുടെ  രിഗണനയിൽവരും. 

സചൊദ്യം 3: നികുതി വിസധയ ൈസൈ എന്നൊൽ എന്ത ? 

ഉത്തരം: 'നികുതിവിസധയ ൈസൈ' എന്നൊൽ്ചരക്കുസൈവനനികുതി നിയമ്

ര കൊരം്നികുതിചുമത്തടപസെണ്ട്ചരക്കുകസളൊ്സൈവനങ്ങസളൊ, അസല്ലങ്കിൽ 

ഇവ രണ്ടും,്ആണ . 

സചൊദ്യം 4: മൊതൃകൊ് നിയമത്തിനു്കീഴിൽ്ൈസൈ്ആകുവൊനുള്ള്അതയൊ 

വശയഘെകങ്ങൾ്എടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: ഒരു് ൈസൈ് ആയി് കരുതുന്നതിനു് തൊടഴപറയുന്ന് ഘെകങ്ങൾ്

ആവശയമൊണ ,  അതൊയത – 

(i) ചരക്ക ്അടല്ലങ്കിൽ്സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈസയൊ അടല്ലങ്കിൽ ഇവ 

രണ്ടും  കൂടെസയൊ്ആയിരിക്കണം 

(ii) മറിച്ചു നിയമത്തിൽ സ്പഷ്ടമൊയി  റയൊത്തിെസത്തൊളം ൈസൈ 

ര തിഫ ത്തിന  ആകണം 

(iii) ബിൈിനസ്സ  അഭിവൃധിക്കു്ബവണ്ടി നൽകുന്ന നൽകുന്ന ൈസൈ 

ആയിരിക്കണം 

(iv) നികുതി ചുമത്തൊവുന്ന ര സദശത്ത ് നൽകുന്ന ൈസൈ ആയിരി 

ക്കണം 

(v) ൈസൈ,നികുതി വിസധയമൊയ ൈസൈ ആയിരിക്കണം 
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(vi) നികുതിവിസധയ വയക്തി നൽകുന്ന ൈസൈ ആയിരിക്കണം 

സചൊദ്യം 5: മുകളിൽ ര സ്യൊവിച്ച ഏടതങ്കി ും ഒസന്നൊ അതി ധികസമൊ മൊനദ 

ണ്ഡങ്ങൾ  ൊ ിക്കൊത്ത ഒരു ഇെ ൊെ  ഉടണ്ടങ്കിൽ അത ് ചരക്കുസൈവന 

നിയമത്തിൻടറ്റ്കീഴിൽ ൈസൈ ആയി കണക്കൊക്കുസമൊ? 

ഉത്തരം: കണക്കൊക്കൊം.  ചി  ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ,അതൊയത്  ിെിനെ ്

അഭിവൃദ്ധിക്ക് ബവണ്ടിബയോ അല്ലോസതബയോ ഒരു ട്രതിഫലം നൽകിയുള്ള 

ബെവനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി (വകുപ ് 7(1)(b)), അടല്ലങ്കിൽ ര തിഫസ ച്ഛ കൂെൊ 

ടതയുള്ള ൈസൈ് (ൈി.ജി.എൈ .െി./എൈ .ജി.എൈ .െി. ആക്ട , ടഷഡയൂൾ-I-ൽ 

വിവരിച്ചിട്ടുള്ളവ) എന്നീ ചി  ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ, സചൊദയം-4-ൽ വിവരിച്ചിട്ടു 

ള്ള ഒസന്നൊ അതി ധികസമൊ ഘെകങ്ങൾ തൃപ്തിയിയൊയി  ൊ ിച്ചിട്ടിടല്ലങ്കിൽ 

കൂെി അവടയ ചരക്കുസൈവനനിയമത്തിൻടറ്റ കീഴിൽ ൈസൈ ആയി തടന്ന 

കണക്കൊക്കും 

സചൊദ്യം 6:  ചരക്കിൻടറ്റ ഇറക്കുമതി ടൈക്ഷൻ 7-ൽ സ്പഷ്ടമൊയി ഒഴിവൊക്കി 

യിരിക്കുകയൊണ .  എന്തുടകൊണ്ട ? 

ഉത്തരം: എന്തുടകൊടണ്ടന്നൊൽ ചരക്കുകളുടെ ഇറക്കുമതി കസ്റ്റംൈ ആക്ട , 

1962് ര കൊരം ര സതയകം സകകൊരയം ടചയ്യുന്നുണ്ട .്  അതിൽ സബൈിക   

കസ്റ്റംൈ  നികുതിക്ക ്  ുറടമ IGST 'അഡിഷണൽ കസ്റ്റംൈ ഡയൂട്ടിയൊയി' 

ചുമത്തടപെും. 

സചൊദ്യം 7: ടൈൽഫ -ൈസൈ (self supply) ചരക്കു സൈവന നിയമത്തിൻടറ്റ 

കീഴിൽ നികുതി വിസധയമൊടണൊ? 

ഉത്തരം: ട്രതിഫലം കൂരോസതയുള്ളതോസണങ്കിലും ബസ്റ്റോക്ക് ഹകമോറ്റങ്ങ 

ബളോ ട് ോഞ്ച്ഹകമോറ്റങ്ങബളോ അയച്ച  രക്കിൻടറ്റ വില്പനബയോ സ ൊ ുള്ള 

അന്തർൈംസ്ഥൊന ടൈൽഫ -ൈസൈ നികുതി വിസധയം ആയിരിക്കും.  

ൈസൈ നെത്തുന്ന എല്ലൊവരും ചരക്കിൻടറ്റസയൊ സൈവനങ്ങളുടെസയൊ ഇവ 

രണ്ടിന ടറയും കൂെിയുള്ളസതൊ ആയ നികുതി വിസധയ ൈസൈ നെത്തുന്ന 

ൈംസ്ഥൊനസത്തൊ യൂണിയൻ ടെറിസറ്റൊറിയിസ ൊ സമൊഡൽ ജി.എൈ .െി. നിയമ 

ത്തിൻടറ്റ ടൈക്ഷൻ 22 ര കൊരം രജിസ്റ്റർ ടചസയ്യണ്ടതൊയിട്ടുണ്ട .  എന്നിരു 

ന്നൊ ും ഒരു ബിൈിനൈ  ടവർട്ടിക്ക ൊയി രജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊൻ ടതരടഞ്ഞെുക്കൊ 

ത്തിെസത്തൊളം ൈംസ്ഥൊനത്തിനകത്തുള്ള ൈവയം ൈസൈ നികുതി  രിധി 

യിൽ വരുന്നില്ല. 

സചൊദ്യം 8:  ഒരു ഇെ ൊര്് ചരക്കുകളുടെ ൈസൈ ആയി കണക്കൊക്കടപെു 

വൊൻ അതിൻടറ്റ സെറ്റിട ൊ (Title) സകവശൊവകൊശടമൊ (Possession) അടല്ല 

ങ്കിൽ ഇവ രണ്ടുസമൊ സകമൊറ്റം ടചസയ്യണ്ടതൊയിട്ടുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഒരു ഇെ ൊര് െസൈയൊയ  കണക്കൊക്കുവൊൻ അതിൻടറ്റ ഹരറ്റി ും 

സകവശൊവകൊശവും സകമൊറ്റം ടചസയ്യണ്ടതൊണ .്  സെറ്റിൽ സകമൊറ്റം 

ടചയ്യടപെൊത്ത ഇെ ൊെുകൾ ടഷഡയൂൾ II(1)(b) ര കൊരം ഒരു സൈവന ൈസൈ 

യൊയി കണക്കൊക്കുന്നതൊണ ്ചി  ൈരർഭങ്ങളിൽ സകവശൊവകൊശം ഉെടന 

സകമൊറ്റം സ യ്തോലും  സെറ്റിൽ ഭൊവിയിൽ മൊരതം ആയിരിക്കും സകമൊറ്റം 
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ടചയ്യുന്നത .്  ഉദൊൈരണത്തിന ് കരൊറിൻടറ്റ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ ഉള്ള വില്പന, 

അടല്ലങ്കിൽ ൈയർ  ർസച്ചെ് ട്കമീകരണo.  ഇത്തരം ഇെ ൊെുകളുംചരക്കു 

ൈസൈ ആയി കണക്കൊക്കടപെും. 

സചൊദ്യം 9: ബിൈിടനസ്സ ് ടചയ്യുസരൊൾ്അടല്ലങ്കിൽ 'ബിൈിനസ്സിൻടറ്റ അഭി 

വൃധിക്കുസവണ്ടി ര വർത്തിക്കുസരൊൾ ഉള്ള ൈസൈ' എന്നതു്്വഴി്എന്തൊണ  

അർത്ഥമൊക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: ബിൈിനസ്സ  എന്നത  ടൈക്ഷൻ 2(17)-ൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട .  ഇതിൽ 

 ണൈംബധമൊയ ര സയൊജനത്തിനു സവണ്ടിസയൊ അല്ലൊടതസയൊ നെത്തുന്ന 

വയൊ ൊരം, വൊണിജയം, നിർമൊണം, ടതൊഴിൽ മുത ൊയവ ഉൾടപെുന്നു.  സമല്പ 

റഞ്ഞ ര വർത്തികളുടെ െോരർഭികമൊയസതൊ അനുബന്ധമൊയസതൊ ആയ 

ര വർത്തികളും ബിൈിടനസ്സിൽ ഉൾട െും.  കൂെൊടത ഒരു ട ൊതു അധികൊര 

സകരരത്തിനസ്റ്റ രൂ ത്തിൽ സകരര ഗവടെന സറൊ ൈംസ്ഥൊന ഗവടെന സറൊ 

ഒരു ര ൊസദശിക അധികൊര സ്ഥൊ നസമൊ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ര വർത്തികളും 

ബിൈിനസ്സ  ആയി  രിഗണിക്കടപെും.  സമൽ  റഞ്ഞതിൽ നിന്നും രശസധയ 

മൊയ കൊരയം എടന്തന്നൊൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഏതു ര വർത്തിയും ബിൈിന 

സ്സിനസ്റ്റ അഭിവൃധിക്കും സര ൊത്സൊൈനത്തിനുമുള്ള ര വർത്തികളൊയി നിർ 

വചിക്കടപട്ടവയൊടണങ്കിൽ അവ ജി.എൈ .െി. നിയമര കൊരം ൈസൈ ആയി 

 രിഗണിക്കടപെും.  

സചൊദ്യം 10:  ഒരു വയക്തി ൈവകൊരയ ഉ സയൊഗത്തിനൊയി ഒരു കൊർ വൊങ്ങിയിട്ട  

ഒരു വർഷത്തിനുസശഷം ആ കൊർ ഒരു കൊർ വയൊ ൊരിക്കു വിൽക്കുന്നു.്  ഈ 

ഇെ ൊെ ്ൈി.ജി.എൈ .െി/എൈ .ജി.എൈ .െി. ആക്ട  ര കൊരം ൈസൈ ആയിരിക്കു 

സമൊ? കൊരണങ്ങൾ വയക്തമൊക്കുക.് 

ഉത്തരം: അല്ല.്എടന്തന്നൊൽ ഈ ൈസൈ നെത്തിയത  ആ വയക്തി ബിൈി 

ടനസ്സ ് ടചയ്യുസരൊടഴൊ അടല്ലങ്കിൽ ബിൈിനസ്സ  അഭിവൃധിക്കു രശമിക്കു 

സരൊടഴൊ അല്ല.്കൂെൊടത, ആ കൊർ വൊങ്ങിയതു ബിൈിനൈ  ഇതര ഉ സയൊഗ 

ത്തിന  ആയിരുന്നതിനൊൽ ആ ൈമയത്തു  അതിൻടറ്റ ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്്്്്

 ഭയമൊയിരുന്നില്ല. 

സചൊദ്യം11: ഒരുഎയർ-കണ്ടീഷണർ ഡീ ർ തൻടറ്റ കയ്യി ുള്ള വയൊ ൊരത്തി 

നുള്ള സസ്റ്റൊക്കിൽ നിന്ന  ഒരു എയർകണ്ടിഷണർ വയക്തിഗത ഉ സയൊഗത്തി 

നൊയി തൻടറ്റ വൈതിയിസ ക്കു സ്ഥിരമൊയി മൊറ്റുന്നു.് ഈ ഇെ ൊെ  ഒരു 

ൈസൈ ആകുസമൊ? 

ഉത്തരം: അടത.് ടഷഡയൂൾ-I(1)് ര കൊരം ൈവകൊരയ അടല്ലങ്കിൽ സനൊണ്-

ബിൈിനസ്സ  ആവശയങ്ങൾക്ക  ബിൈിനസ്സ  ആസ്യികൾ സ്ഥിരമോയി നൽകി 

യോൽ ട്രതിഫലമില്ലോസതയോസണങ്കിലും് ൈസൈ ആയി തടന്ന കണക്കൊക്ക 

ടപെും. 

സചൊദ്യം12: ഒരു ക്ലബ  അടല്ലങ്കിൽ അസൈൊൈിസയഷൻ അതിൻടറ്റ അംഗ 

ങ്ങൾക്ക  നൽകുന്ന സൈവനം അടല്ലങ്കിൽ ൈൊധനങ്ങൾ ഒരു ൈസൈ ആയി 

കണക്കൊക്കുസമൊ? 
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ഉത്തരം: കണക്കൊക്കും.് ഒരുക്ലബ , അസൈൊൈിസയഷൻ, ടൈൊസൈറ്റി 

മുത ൊയവ അംഗങ്ങൾക്ക  നൽകുന്ന ൈൗകരയങ്ങൾ ൈസൈ ആയി കണക്കൊ 

ക്കടപെും.്ഇത ്ൈി.ജി.എൈ .െി./എൈ .ജി.എൈ .െി. ആക്ട നസ്റ്റ ടൈക്ഷൻ്2(17)-ൽ്

"ബിൈിനൈ "-ൻടറ്റ നിർവചനത്തിൽ ഉൾടപെുത്തിയിട്ടുണ്ട . 

സചൊദ്യം 13: ജി.എൈ .െി. നിയമര കൊരമുള്ള വിവിധതരം ൈസൈകൾ ഏടത 

ല്ലൊം? 

ഉത്തരം: (i) നികുതി വിസധയമൊയതും നികുതി ഒഴിവൊക്കിയതും ആയ 

ൈസൈകൾ  

(ii) ൈംസ്ഥൊനത്തിനകത്തും അന്തർൈംസ്ഥൊനമൊയും നെത്തുന്ന 

ൈസൈകൾ  

(iii) ൈംയുക്തവും മിരശിതവും ആയ ൈസൈകൾ  

(iv) ശൂനയ നിരക്കുള്ള ൈസൈകൾ. 

സചൊദ്യം 14: അന്തർ ൈംസ്ഥൊന ൈസൈയും ൈംസ്ഥൊനത്തിനകടത്ത ൈസൈ 

യും എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ഐ.ജി.എൈ .െി. ആക്റ്റിനസ്റ്റ ടൈക്ഷൻ 7(1), 7(2)  ും ടൈക്ഷൻ 

8(1), 8(2)- ും അന്തർ ൈംസ്ഥൊന ൈസൈയും ൈംസ്ഥൊനത്തിനകടത്ത 

ൈസൈയും ര സതയകമൊയി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട .  വയക്തമൊയി  റഞ്ഞൊൽ 

ൈസൈ ടചയ്യുന്ന ആളിൻസറ്റ സ്ഥ വും ൈസൈ ടചയ്യുന്ന സ്ഥ വും ഒരു 

ൈംസ്ഥൊനത്തിൽ തടന്ന ആടണങ്കിൽ അത  ൈംസ്ഥൊനത്തിനകടത്ത 

ൈസൈയും ഇവ രണ്ടും വയതയസ്യ ൈംസ്ഥൊനങ്ങളി ൊടണങ്കിൽ അത  അന്തർ 

ൈംസ്ഥൊന ൈസൈയും ആകുന്നു. 

സചൊദ്യം 15: ൈൊധനങ്ങളുടെ ഉ സയൊഗൊവകൊശം സകമൊറ്റം ടചയ്യുന്ന ൈ)ധന 

ങ്ങളുടെ ൈസൈയൊയൊസണൊ സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈയൊയൊസണൊ കണക്കൊ 

ക്കുക? എന്തുടകൊണ്ട ? 

ഉത്തരം: ൈൊധനങ്ങളുടെ ഉ സയൊഗൊവകൊശം സകമൊറ്റം ടചയ്യൽ സൈവന 

ങ്ങളുടെ്ൈസൈയൊയി കണക്കൊക്കടപെും.്  എടന്തന്നൊൽ, ഈ ൈസൈയിൽ 

അതിൻടറ്റ ഉെമസ്ഥൊവകൊശം സകമൊറ്റം ടചയ്യടപെുന്നില്ല.്  ഇങ്ങടനയുള്ള 

ഇെ ൊെുകൾ ൈി.ജി.എൈ .െി./എൈ .ജി.എൈ .െി. ആക്ട ൻസറ്റ ടഷഡയൂൾ് II-ൽ 

ര സതയകമൊയി സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈയൊയി കൊണിച്ചിട്ടുണ്ട . 

സചൊദ്യം 16: വർക ൈ സകൊണ്രെൊക്ട , സകറ്ററിംഗ  എന്നീ സൈവനങ്ങൾ ചരക്കുകളു 

ടെ ൈസൈയൊയൊസണൊ സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈയൊയൊസണൊ കണക്കൊക്കുക? 

എന്തുടകൊണ്ട ? 

ഉത്തരം: സമൊഡൽ നിയമത്തിൻടറ്റ ടഷഡയൂൾ II ൈീരിയൽ നരർ 6(a)-

യി ും 6(b)-യി ും്  റഞ്ഞിരിക്കുന്ന ര കൊരം, വർക ൈ സകൊണ്രെൊക്ട , കൊറ്റ 

റിംഗ  എന്നീ സൈവനങ്ങൾ സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈ ആയി കണക്കൊക്ക 

ടപെും. 
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സചൊദ്യം 17: സൈൊഫ റ്റ ടവയർന്സറ്റ ൈസൈ ചരക്കിനസ്റ്റ ൈസൈയൊയൊസണൊ 

സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈയൊയൊസണൊ ജി.എൈ .െി. നിയമത്തിൽ കണക്കൊക്കു 

ന്നത ? 

ഉത്തരം: വിവര ൈൊസങ്കതിക വിദയ സൈൊഫ റ്റ ടവയർനസ്റ്റ വികൈിപിക്കൽ, 

രൂ കൽ ന, സര ൊരഗൊമിങ , കസ്റ്റസമസൈഷൻ, നവീകരണം, നി വൊരം 

ഉയർത്തൽ മുത ൊയവ ജി.എൈ .െി. നിയമത്തിനസ്റ്റ ടഷഡയൂൾ II ൈീരിയൽ 

നരർ 5(2)(d) ര കൊരം സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈ ആയി കണക്കൊക്കും. 

സചൊദ്യം 18: ൈയർ ർസച്ചൈ ് ര കൊരം ടചയ്യുന്ന ൈസൈ, ചരക്കുകളുടെ 

ൈസൈയൊയൊസണൊ സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈയൊയൊസണൊ കണക്കൊക്കുക? 

എന്തുടകൊണ്ട ? 

ഉത്തരം: ൈയർ ർസച്ചൈ ് ര കൊരം ടചയ്യുന്ന ൈസൈ ചരക്കുകളുടെ 

ൈസൈയൊയൊണ ്കണക്കൊക്കുക.് എടന്തന്നൊൽ ഒരു ഭൊവി ദിവൈത്തി ൊടണ 

ങ്കി ും ൈയർ ർസച്ചൈിൽ ഉെമസ്ഥൊവകൊശം സകമൊറ്റം ടചയ്യടപെുന്നുണ്ട . 

സചൊദ്യം 19: ൈി.ജി.എൈ .െി./എൈ .ജി.എൈ .െി./യു.െി.ജി.എൈ .െി. ആക്ട  ര കൊരം 

സകൊംസ ൊൈിറ്റ  ൈസൈ എന്നൊൽ എന്ത ?  

ഉത്തരം: ഒരു നികുതിദൊയകൻ ൈവീകർത്തൊവിനു ടകൊെുക്കുന്ന ൈസൈ, 

രസണ്ടൊ അതി ധികസമൊ ചരക്കിന്സറ്റ ൈസൈകസളൊ സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈ 

കസളൊ രണ്ടിന്സറ്റയും കൂെിയ ഏടതങ്കി ും തരത്തി ുള്ള ൈമ്മിരശ ൈസൈക 

സളൊ ൈൊധൊരണ ബിൈിനസ്സ ന്സറ്റ ഘട്ടത്തിൽ ൈംസയൊജിപിച്ചു ൈസൈ ടചയ്യു 

കയും അവയിൽ ഒന്ന  ര ധൊന ൈസൈയും ആടണങ്കിൽ അത  സകൊംസ ൊൈിറ്റ  

ൈസൈ ആകുന്നു.  ഉദൊൈരണത്തിന  ചരക്ക   ൊക്ക  ടചയ്യ   ഇൻഷുറൻൈ ഓടെ 

കെത്തുകയൊടണങ്കിൽ അത  ചരക്കും  ൊക്കിങ  ൈൊമരഗികളും ചരക്കു 

കെത്ത ും ഇൻഷുറൻൈും കൂെിയ ഒരു സകൊംസ ൊൈിറ്റ  ൈസൈയും അതിൽ 

ചരക്കിനസ്റ്റ  ൈസൈ  ര ധൊന ൈസൈയും ആകുന്നു 

സചൊദ്യം 20: ജി.എൈ .െി. നിയമത്തിൽ സകൊംസ ൊൈിറ്റ  ൈസൈയുടെ നികുതി 

ബൊധയത എങ്ങിടന കണക്കൊക്കൊം? 

ഉത്തരം: രസണ്ടൊ അതി ധികസമൊ ൈസൈകൾ ഉൾടപട്ട ഒരു സകൊംസ ൊ 

ൈിറ്റ  ൈസൈയിൽ ഒരു ര ധൊന ൈസൈ ഉണ്ടൊയിരിക്കും.  ആ ര ധൊന 

ൈസൈടയ സകൊംസ ൊൈിറ്റ  ൈസൈയുടെ ൈസൈ ആയി കണക്കൊക്കും. 

സചൊദ്യം 21: മിക്സഡ  ൈസൈ എന്നൊൽ എന്ത ? 

ഉത്തരം: മിക്സഡ  ൈസൈ എന്നൊൽ ഒരു നികുതിദൊയകൻ ഒറ്റ വി യ ക്ക  

രസണ്ടൊ അതി ധികസമൊ ചരക്കുകളുടെ ൈസൈകസളൊ സൈവനങ്ങളുടെ 

ൈസൈകസളൊ ര സതയകമൊസയൊ അവയുടെ ൈംയുക്തമൊസയൊ തമ്മിൽ സയൊജി 

പിച്ച തരത്തിൽ സകൊംസ ൊൈിറ്റ  ൈസൈ അല്ലൊത്ത രീതിയിൽ നൽകുന്ന 

ൈസൈകളൊണ . 

ഉദ്ോഹരണത്തിന,് ഒരു രോക്കറ്റിൽ രിന്നിലരച്ച ഫുഡ്-കൾ, െവീറ്റ് െ്, ബ ോബേ 

റ്റ്െ,് ബകക്കുകൾ, ഹട്ഡ ട്ഫൂട്സ്, ഏബെറ്റഡ് ട്ഡിങ്്കെ്, ട്ഫൂട്ട് ജ്യൂെ് എന്നിവ ഒരു 

വിലക്ക് നൽകുബപോൾ അത് ഒരു മിക്സഡ് െഹൈ ആയി.  ഇവയിസലോബരോ 
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െോധനവും തനിസയ െഹൈ സ യ്യോനോവുന്നതും അത് മറ്റു െോധനങ്ങളുമോയി 

 ന്ധിച്ചിട്ടില്ലോത്തതുമോണ.്  ഈ െോധനങ്ങൾ തനിസയ തനിസയ അയച്ചോൽ 

അത് മിക്സഡ് െഹൈ ആവുകയില്ല. 

സചൊദ്യം 22: ഒരു മിക്സഡ  ൈസൈയുടെ നികുതി ബൊധയത ജി.എൈ .െി. യിൽ 

എങ്ങിടന കണക്കൊക്കും? 

ഉത്തരം: രസണ്ടൊ അതി ധികസമൊ ൈസൈകൾ ഉൾടപട്ട മിക്സഡ  ൈസൈ 

യിട  ഏറ്റവും ഉയർന്ന നികുതി  നിരക്കുള്ള ൈസൈടയ അതിന്സറ്റ ൈസൈ 

ആയി കണക്കൊക്കും. 

സചൊദ്യം 23: ചരക്കുകളുടെ ൈസൈസയൊ സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈസയൊ ആയി 

കണക്കൊത്ത ഏടതങ്കി ും ര വർത്തികളുസണ്ടൊ?  

ഉത്തരം: ഉണ്ട .  ജി.എൈ .െി. നിയമത്തിനസ്റ്റ ടഷഡയൂൾ-III യിൽ  റഞ്ഞിരി 

ക്കുന്ന (i) ഒരു ടതൊഴി ൊളി ടതൊഴിൽദൊതോവിന  അവനസ്റ്റ സജൊ ിയുടെ ഭൊഗ 

മൊയി നൽകുന്ന സൈവനങ്ങൾ; (ii) ഏടതങ്കി ും നിയമം അനുൈരിച്ചു   സ്ഥൊ 

 ിച്ചിട്ടുള്ള സകൊെതിസയൊ രെിബയുണസ ൊ ടചയ്യുന്ന സൈവനങ്ങൾ; (iii)  ൊർ  

സമൻറ്്റ അംഗങ്ങളും നിയമൈഭൊ അംഗങ്ങളും ര ൊസദശിക ൈഭൊംഗങ്ങളും  

ടചയ്യുന്ന ര വർത്തനങ്ങൾ; (iv) ശവ ൈംസ്കൊര ചെങ്ങുകളും സമൊർച്ചറിയുമൊയി 

ബന്ധടപട്ട സൈവനങ്ങൾ; (v) വസ്യു വില്പന; (vi) സ ൊട്ടറിയും, ചൂതൊട്ടവും, വൊതു 

വയ  ും ഒഴിച്ചുള്ള വയവൈൊരടപെൊവുന്ന അവകൊശങ്ങൾ എന്നിവ ചര 

ക്കിനസ്റ്റ ൈസൈ ആസയൊ സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈ ആസയൊ കണക്കൊക്കു 

ന്നില്ല.  

സചൊദ്യം 24: ജി.എൈ .െി.യിൽ ശൂനയ നിരക്കുള്ള ൈസൈ എന്നൊൽ എന്ത ? 

ഉത്തരം: ചരക്കിനസ്റ്റസയൊ സൈവനങ്ങളുെസയൊ ഇവ രണ്ടും കൂെിയസതൊ 

ആയ കയറ്റുമതിസയൊ SEZ ടഡവ പർസക്കൊ SEZ യൂണിറ്റിസ സക്കൊ അയക്കുന്ന 

ചരക്കിനസ്റ്റ  ൈസൈസയൊ സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈസയൊ ഇവ രണ്ടും കൂെിയ 

ൈസൈസയൊ ശൂനയ നിരക്കുള്ള ൈസൈകളൊണ . 

സചൊദ്യം 25: ര തിഫ ം ഇല്ലൊത്ത സൈവന ഇറക്കുമതികൾ ജി.എൈ .െി.യിൽ 

നികുതി വിസധയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: ൈൊമൊനയ തതവം അനുൈരിച്ചു  ര തിഫ മില്ലൊത്ത സൈവന ഇറക്കു്

മതികൾ ൈസൈആയി ജി.എൈ .െി. നിയമത്തിന്സറ്റ ടൈക്ഷൻ 3 ര കൊരം  രി്

ഗണിക്കടപെില്ല.  എന്നൊൽ ഒരു നികുതിദൊയകൻ അയൊളുടെ വിസദശത്തുള്ള 

ഒരു ബന്ധുവിൽ നിസന്നൊ അയൊളുടെ തടന്ന മറ്റു സ്ഥൊ നങ്ങളിൽ നിസന്നൊ 

ബിൈിനസ്സ നസ്റ്റ ഭൊഗമൊസയൊ അഭിവൃധിക്കൊസയൊ സൈവനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി 

ടചയ്യൊൽ അത  ടഷഡയൂൾ I-നസ്റ്റ ൈീരിയൽ നരർ 4 ര കൊരം ൈസൈ ആയി 

കണക്കൊക്കൊം. 
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5 .േകൈ-േെയം 

 

സചൊദ്യം 1: എന്തൊണ ്'ൈസൈ-ൈമയം'? 

ഉത്തരം: എസപൊളൊണ ് ചരക്കുസൈവന്നികുതി് ചുമത്തൊൻ്ബൊധയത്വരു 

ന്നത ്എന്നത ്കണക്കൊക്കുന്നത ്ൈസൈ-ൈമയം്അനുൈരിച്ചൊണ .്  കൂെൊടത, 

അത ്എസപൊളൊണ ്ഒരു്ൈസൈ്നെത്തിയത ്എന്നും്കൊണിക്കുന്നു.് CGST/SGST്

നിയമം് ചരക്കുകൾക്കും് സൈവനങ്ങൾക്കും് ടവസവടറ് ൈസൈ-ൈമയം്

നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 2: ചരക്കുകൾക്കും് സൈവനങ്ങൾക്കും് ചരക്കുസൈവന് നികുതി്

ചുമത്തൊൻ്ബൊധയത്ഉണ്ടൊകുന്നതു്എസപൊഴൊണ ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമത്തിട ്ടൈക്ഷൻ്12, 13 -ൽ്ൈസൈ-ൈമയടത്ത്

 റ്റി് ര സ്യൊവിക്കുന്നു.്  ഇനി് റയുന്നതിൽ്ഏറ്റവും്ആദയം്ൈംഭവിക്കുന്നത ്

ആയിരിക്കും് ചരക്കു് ൈസൈയുടെ് ചരക്കുകളുടെയും് സൈവനങ്ങളുടെയും്

കൊരയത്തിൽ്ൈസൈ-ൈമയം: 

(i) ൈൈയർ്ആ്ൈസൈയുമൊയി്ബന്ധടപട്ട്ഇൻസവൊയ്സ  ് ുറടപെു 

വിച്ച് ദിവൈം; അടല്ലങ്കിൽ ടൈക്ഷൻ 31 ര കൊരം ൈസൈ 

യുമൊയി ബന്ധടപട്ട  ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ ടചസയ്യണ്ട അവ 

ൈൊന ദിവൈം; അടല്ലങ്കിൽ 

(ii) ഏതു് ദിവൈം് ആസണൊ് ൈസൈയുമൊയി ബന്ധടപട്ട  ൈൈ 

യർക്കു  ണം് ഭിച്ചത ;്ആ്ദിവൈം് 

സചൊദ്യം 3: ചരക്കുസൈവനവുമൊയി ബന്ധടപട്ട  വൗച്ചർ്ൈസൈ ടചയ്യുസരൊൾ്

എന്തൊയിരിക്കും ൈസൈൈമയം? 

ഉത്തരം: ചരക്കുസൈവനവുമൊയി ബന്ധടപട്ട  വൗച്ചർ്ൈസൈ ടചയ്യുസരൊൾ്

ൈസൈ ൈമയം തൊടഴപറയുന്നതുസ ൊട ്ആണ : 

a) വൗച്ചർ് ഇഷയു് ടചയ്യുന്ന് തീയതി;് ആ് ഘട്ടത്തിൽ് ൈസൈ 

നെക്കുകയൊടണങ്കിൽ; അടല്ലങ്കിൽ 

b) മറ്റ ് എല്ലൊ് സകൈുകളി ും് വൗച്ചറിന ടറ് വീടണ്ടെുക്കൽ 

തീയതി. 

സചൊദ്യം 4: CGST/SGST നിയമത്തിട  ടൈക്ഷൻ് 12, ൈബ -ടൈക്ഷൻ് 2, 3, 4 

അടല്ലങ്കിൽ്ടൈക്ഷൻ്13്ര കൊരം്ൈസൈ-ൈമയം, കണക്കൊക്കൊൻ്ൈൊധിക്കു 

ന്നിടല്ലങ്കിൽ് ിടന്ന്എങ്ങടന്കണക്കൊക്കും? 

ഉത്തരം: ടൈക്ഷൻ് 12(5), 13(5) എന്നിവയിൽ്ഒരു്അവശിഷ്ട്കുറിപ ് സചർ 

ത്തിരിക്കുന്നു.്  അത ് ര കൊരം്ൈമയൊൈമയം്റിസട്ടണുകൾ്ൈമർപിക്കടപസെ 

ണ്ടസപൊൾ, ആ്റിസട്ടണ്്ൈമർപിക്കടപസെണ്ട്ദിവൈം്ആയിരിക്കും്ൈസൈ-

ൈമയം.് മറ്റുള്ള്ൈരർഭങ്ങളിൽ, ഏതു്ദിവൈമൊസണൊ്CGST/SGST/IGST അെച്ചത , 

ആ്ദിവൈം. 
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സചൊദ്യം 5: എന്തൊണ ് ' ണം് ഭിച്ച്ദിവൈം' എന്നതുടകൊണ്ടു്അർത്ഥമൊക്കു 

ന്നത ? 

ഉത്തരം: ഏതുദിവൈമൊസണൊ  ണം നൽകിയതോയി വിതരണക്കൊരൻടറ്റ 

കണക്കു് ുസ്യകത്തിൽ്സരഖടപെുത്തിയത ്അടല്ലങ്കിൽ്ഏതു്ദിവൈമൊസണൊ 

 ണം്വിതരണക്കൊരൻടറ്റ്ബൊങ്ക ്അക്കൗണ്ടിൽ്നിസക്ഷ ിക്കടപട്ടത , ഇതിൽ്

ആദയം്വരുന്ന്ദിവൈം. 

സചൊദ്യം 6: ഭൊഗികമൊയി്  ണം് മുൻകൂർ് ആയി് നൽകുകടയൊ് ഇൻസവൊയ്സ  ്

 ുറടപെുവിച്ചിരിക്കുന്നത ് ഭൊഗികമൊയി് നൽകിയ്  ണത്തിസനൊ ആടണ 

ങ്കിൽ, ൈസൈ-ൈമയം് മുഴുവൻ് ൈസൈടയയും് ഉൾടപെുത്തി ആയിരി 

ക്കുസമൊ? 

ഉത്തരം: അല്ല.് ഇങ്ങടനയുള്ളസപൊൾ്ഇൻസവൊയ്സിൽ്കൊണിച്ചിരിക്കുന്നസതൊ, 

ഭൊഗീകമൊയി് നൽകടപട്ട്  ണസത്തൊെു് ബന്ധടപട്ടസതൊ് ആയ് സൈവനടത്ത്്

മൊരതസമ്ൈസൈ്ആയി്കണക്കൊക്കുകയുള്ളു. 

സചൊദ്യം 7: നികുതി് റിസവഴ്സ ് ചൊർജിൽ് അെയ സക്കണ്ട് ൈൊൈചരയത്തിൽ്

എന്തൊയിരിക്കും്ചരക്കു ൈസൈ-ൈമയം? 

ഉത്തരം: ൈസൈ-ൈമയം് തൊടഴ റയുന്നവയിൽ് ഏറ്റവും് ആദയം് വരുന്ന്

തിയതി്ആയിരിക്കും: 

a) ചരക്കു് ഭിച്ച്ദിവൈം; 

b) എന്നൊസണൊ് ണം്നൽകിയത , ആ്ദിവൈം; 

c) ൈൈയർ് ഇൻസവൊയ്സ  ് ഇഷയു് ടചയ്യ് തീയതി് മുതൽ് 30്

ദിവൈങ്ങൾക്ക ഉള്ളിൽ. 

സചൊദ്യം 8: നികുതി് റിസവഴ്സ ് ചൊർജിൽ് അെസക്കണ്ടസപൊൾ് എന്തൊയിരിക്കും്

സൈവന ൈസൈ-ൈമയം? 

ഉത്തരം: ബെവന ൈസൈ-ൈമയം് തൊടഴ റയുന്നവയിൽ്ഏറ്റവും്ആദയം്

വരുന്ന്തിയതി്ആയിരിക്കും: 

a) എന്നൊസണൊ് ണം്നൽകിയത , ആ്ദിവൈം; 

b) ൈൈയർ് ഇൻസവൊയ്സ  ് ഇഷയു് ടചയ്യ് തീയതി് മുതൽ് 60് ദിവൈ 

ങ്ങൾക്ക  ഉള്ളിൽ. 

സചൊദ്യം 9:   ിശ, സ റ്റ ഫീൈ , ട നൊൽറ്റി, സവകിയ സവതനം എന്നിവയൊൽ 

മൂ യവർധനവ  ഉണ്ടൊയൊൽ എന്തൊയിരിക്കും അനുവദനീയമൊയിട്ടുള്ള 

ൈസൈ-ൈമയം? 

ഉത്തരം:   ിശ, സ റ്റ ഫീൈ , ട നൊൽറ്റി, സവകിയ്സവതനം്എന്നിവയൊൽ്

മൂ യവർധനവ ് ഉണ്ടൊയൊൽ് ഏതു് ദിവൈമൊസണൊ അവ  ഭയമൊയത ് ആ്

ദിവൈമൊയിരിക്കും ൈസൈ-ൈമയം. 
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സചൊദ്യം 10: നികുതി നിരക്കിനു മൊറ്റം വരുന്നതിനു മുൻ ും അതിനുസശഷം 

ൈസൈ  ൂർത്തിയൊക്കിയൊൽ ൈസൈ ൈമയത്തിന  എടന്തങ്കി ും മൊറ്റം 

ഉണ്ടൊകുസമൊ? 

ഉത്തരം: അടത.  ടൈക്ഷൻ്14 ൈസൈ്ൈമയടത്തപറ്റിര സ്യൊവിക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം11: നികുതി നിരക്കിനു മൊറ്റം വരുന്നതിനു മുൻര ്ൈസൈ  ൂർത്തി 

യൊക്കിയൊൽ എന്തൊയിരിക്കും ൈസൈ ൈമയം? 

ഉത്തരം: ഇങ്ങടനയുള്ള് ൈരർഭങ്ങളിൽ് ൈസൈ ൈമയം തൊടഴ  റയു 

ന്നതു സ ൊട  ആയിരിക്കും: 

i) ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ ടചയ്യതും  ണം ൈവീകരിച്ചതും നികുതി നിരക്കിനു 

മൊറ്റം വന്നതിനുസശഷം ആടണങ്കിൽ ൈസൈ ൈമയം  ണം ൈവീകരിച്ച 

ദിവൈസമൊ അസതൊ ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ ടചയ്യ ദിവൈസമൊ ഇവയിൽ ഏതൊ 

ടണൊ ആദയം വരുന്നത , അതൊയിരിക്കും; അടല്ലങ്കിൽ 

ii) ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ ടചയ്യത  നികുതി നിരക്കിനു മൊറ്റം വന്നതിനുമുൻ ും 

എന്നൊൽ  ണം ൈവീകരിച്ചതു നികുതി നിരക്കിനു മൊറ്റം വന്നതിനു സശഷവും 

ആടണങ്കിൽ ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ ടചയ്യ ദിവൈം ആയിരിക്കും ൈസൈ 

ൈമയം; അടല്ലങ്കിൽ  

iii)  ണം ൈവീകരിച്ചതു നികുതി നിരക്കിനു മൊറ്റം വന്നതിനു മുൻ ും 

ഇൻസവൊയ ൈ   ഇഷയൂടചയ്യത്  നികുതി നിരക്കിനു മൊറ്റം വന്നതിനു സശഷവും 

ആടണങ്കിൽ ൈസൈൈമയം  ണം ൈവീകരിച്ച ദിവൈം ആയിരിക്കും 

സചൊദ്യം12: നികുതി നിരക്കിനു മൊറ്റം വന്നതിനുസശഷം ൈസൈ  ൂർത്തിയൊ 

ക്കിയൊൽ എന്തൊയിരിക്കും ൈസൈ ൈമയം? 

ഉത്തരം: ഇങ്ങടനയുള്ള് ൈരർഭങ്ങളിൽ് ൈസൈ ൈമയം തൊടഴ  റയു 

ന്നതു സ ൊട  ആയിരിക്കും: 

i)  ണം ൈവീകരിച്ചതു നികുതി നിരക്കിനു മൊറ്റം വന്നതിനു സശഷം ആണ  

എന്നൊൽ ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ ടചയ്യതു നികുതി നിരക്കിനുമൊറ്റം വന്നതിനു 

മുൻ   ആടണങ്കിൽ ൈസൈ ൈമയം  ണം ൈവീകരിച്ച ദിവൈം ആയിരിക്കും; 

അടല്ലങ്കിൽ 

ii)  ണം ൈവീകരിച്ചതും ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ ടചയ്യതും നികുതി നിരക്കിനു 

മൊറ്റം വന്നതിനുമുൻ   ആടണങ്കിൽ ൈസൈ ൈമയം  ണം ൈവീകരിച്ച ദിവ 

ൈസമൊ അസതൊ ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ ടചയ്യ ദിവൈസമൊ ഇവയിൽ ഏതൊടണൊ 

ആദയം വരുന്നത  അതൊയിരിക്കും; അടല്ലങ്കിൽ  

iii) ഇൻസവൊയ ൈ   ഇഷയൂ ടചയ്യതു നികുതി നിരക്കിനു മൊറ്റം വന്നതിനുസശഷം 

ആണ  എന്നൊൽ  ണം ൈവീകരിച്ചതു നികുതി നിരക്കിനു മൊറ്റം വന്നതിനു 

മുൻ   ആടണങ്കിൽ ൈസൈ ൈമയം ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂടചയ്യ ദിവൈം 

ആയിരിക്കും. 

സചൊദ്യം 13: ഇസപൊൾ, 1/06/2017്മുതൽ്നികുതി്നിരക്കിൽ്18%-ൽ്നിന്ന ്20%-

സ ക്ക ് കൂട്ടി്എന്ന ് കരുതുക.്  അങ്ങടനടയങ്കിൽ, നിരക്ക ് മൊറ്റത്തിന ് മുൻ  ്
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ഏര ിൽ് 2017-ൽ് സൈവനം് നൽകുകയും് ഇൻസവൊയ്സ  ്  ുറടപെുവിക്കുകയും്

ടചയ്യിട്ട , നിരക്ക ്മൊറ്റത്തിന ്സശഷം്ജൂണ്്2017-ൽ്ആണ ് ണം് ഭിച്ചടതങ്കിൽ, 

ബൊധകമൊകുന്ന്്നികുതി്നിരക്ക ്എന്തൊയിരിക്കും? 

ഉത്തരം: സൈവനം് 1/06/2017-ന ് മുൻ  ് നല്കിയിരിക്കുന്നതിനൊൽ്  ഴയ്

നിരക്ക ്ആയ്18% ആയിരിക്കും്ബൊധകമൊകുക. 

സചൊദ്യം 14: ഇസപൊൾ, 1/06/2017്മുതൽ്നികുതി്നിരക്കിൽ്18%-ൽ്നിന്ന ്20%-

സ ക്ക ് കൂട്ടി് എന്ന ് കരുതുക.്  ഇൻസവൊയ്സ  ്  ുറടപെുവിക്കുകയും് സൈവനം്

നൽകുകയും ടചയ്യത ്നികുതി്നിരക്ക ്മൊറ്റത്തിന ്സശഷം്ജൂണ്്2017-ൽ്ആണ ്

.എന്നൊൽ  ണം മുഴുവനും മുൻകൂറൊയിഏര ിൽ 17-നു മുൻ  ൈവീകരിച്ചൊൽ  

ബൊധകമൊകുന്ന്്നികുതി്നിരക്ക ്എന്തൊയിരിക്കും? 

ഉത്തരം: സൈവനം് 1/06/2017-ന ് സശഷം നല്കിയിരിക്കുന്നതിനൊൽ്  ുതിയ്

നിരക്ക ്ആയ്20% ആയിരിക്കും്ബൊധകമൊകുക. 

സചൊദ്യം15: ൈൊധനങ്ങൾ ൈസൈ ടചയ്യുന്നതിന ് സവണ്ടി്ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ 

ടചയ്യസണ്ട ൈമയ രിധിഏതൊണ ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയെത്തിട  ടൈക്ഷൻ 31 ര കൊരം ഒരു 

സെജിൈ ടറർഡ ആയ നികുതി ദൊതൊവ ് െോധനങ്ങളുടെ വിവരണം, അളവ , 

വി , നികുതി, മറ്റു നിർദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ ഇവ അെങ്ങിയ ഒരു ഇൻസവൊയ ൈ  

തൊടഴ  റയുന്ന ൈരർഭങ്ങളിൽ ഇഷയൂ ടചസയ്യണ്ടതൊണ : 

a) ൈവീകർത്തൊവിനു നൽകുന്നതിന  സവണ്ടി ചരക്കു നീക്കം ടചയ്യുന്ന 

ൈമയസത്തൊ, 

b)് മറ്റ ് ൈരർഭങ്ങളിൽ് വസ്യു വകകൾ് വിതരണം് ടചയ്യുകസയൊ് ൈവീകർത്തൊ 

വിന ് ഭയമൊക്കുകസയൊ്ടചയ്യുന്ന െമയബത്തോ. 

സചൊദ്യം16: സൈവനങ്ങൾ  ൈസൈ ടചയ്യുന്നതിന ്സവണ്ടി്ഇൻസവൊയ ൈ   ഇഷയൂ 

ടചയ്യസണ്ട ൈമയ  രിധിഏതൊണ ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയെത്തിട  ടൈക്ഷൻ 31 ര കൊരം ഒരു 

സെജ്ിസസ്റ്റർഡ്ആയ നികുതി ദ്ോതോവ്   ബെവനത്തിൻസറ്റ വിവരണം, മൂ യം, 

നികുതി മറ്റു നിർദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഒരു ഇൻസവൊയ ൈ  ൈവീകർത്തൊ 

വിനു നൽകുന്നതിന ് സവണ്ടി് നിയമം അനുശൊൈിക്കുന്നര കൊരം സൈവനം 

 ഭയമൊക്കിയതിനു മുൻസ ൊ അതിനു സശഷസമൊ നിർദിഷ്ട ൈമയ രിധി 

ക്കുള്ളിൽ ഇഷയൂടചസയ്യണ്ടതൊണ   . 

സചൊദ്യം 17: തുെർച്ചയൊയുള്ള ചരക്കു ൈൈയിൽ ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ 

ടചയ്യസണ്ട ൈമയ  രിധിഏതൊണ ? 

ഉത്തരം: ഘട്ടംഘട്ടമൊയുള്ള കണക്കു സരഖകസളൊ ഘട്ടംഘട്ടമൊയുള്ള  ണം 

നല്കസ ൊ് തുെർച്ചയൊയുള്ളിെത്തു അത്തരം കണക്കു സരഖകൾ ഇഷയൂ 

ടചയ്യതിനു മുൻസ ൊ അതിനു സശഷസമൊ അടല്ലങ്കിൽ  ഓസരൊ ഘട്ടം  ണം 

 ഭിച്ചസപൊസഴൊ ഇൻസവൊയ ൈ   ഇഷയൂ ടചസയ്യണ്ടതൊണ . 
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സചൊദ്യം 18: തുെർച്ചയൊയുള്ള സൈവന ൈൈയിൽ ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ ടചസയ്യ 

സണ്ട ൈമയ  രിധി ഏതൊണ ? 

ഉത്തരം: a)  ണം നൽസകണ്ടതൊയ ദിവൈം ഉെരെി സരഖകളിൽ നിന്നും 

നിജടപെുത്തൊൻ ൈൊധിച്ചൊൽ സൈവനൈവീകർത്തൊവ   ണം 

നൽസകണ്ടതൊയ ദിവൈത്തിന  മുൻസ ൊ അതിനുസശഷസമൊ 

ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂടചസയ്യണ്ടതൊണ .  എന്നൊൽ ഈ നിർദിഷ്ട 

 രിധിക്കുള്ളിൽ സൈവനദൊതൊവ  എസപൊടഴങ്കി ും  ണം 

ൈവീകരിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കി ും 

b)  രണം നൽബകണ്ടതോയ ദ്ിവെം ഉരപരി ബരഖകളിൽ നിന്നും 

നിജ്സപ്പരുത്തോൻ െോധിക്കുന്നിസല്ലങ്കിൽ, നിർദ്ിഷ്ട െമയ 

രരിധിക്കുള്ളിൽ ബെവനദ്ോതോവ് രണം െവീകരിക്കുന്ന 

ദ്ിവെത്തിന് മുൻബരോ അതിനുബശഷബമോ രണം െവീകരിക്കു 

ന്നതിനനുെരി ് ഇൻബവോയ്സ ്ഇഷയൂസ ബയ്യണ്ടതോണ്  

c) രണം നൽകുന്നത് ഒരു ട്രവർത്തി രൂർത്തിയോകുന്നതുമോയി 

 ന്ധസപ്പട്ടോസണങ്കിൽ, ആ ട്രവർത്തി രൂർത്തീകരിക്കുന്നത 

നുെരിച്ചു അതിനു മുൻബരോ, രിന്ബരോ, രസക്ഷ നിർദ്ിഷ്ട 

െമയ രരിധിക്കുള്ളിൽ ഇൻബവോയ് െ ് ഇഷയൂ സ യ്തിരിക്കണം. 

സചൊദ്യം 19: മുൻ അംഗീകോര ട്രകോരം െോധനങ്ങൾ വില്പനക്ക് അയക്കുകബയോ 

െവീകരിക്കുകബയോ സ യ് തോൽ ഇൻബവോയ്സ ്  ഇഷയൂ സ യ്യബണ്ട െമയ രരിധി 

ഏതോണ?് 

ഉത്തരം: മുൻ അംഗീകോര ട്രകോരം വില്പനക്ക് അയക്കുകബയോ തിരിച്ചു 

െവീകരിക്കുകബയോ സ യ്യുന്ന െോധനങ്ങളുസര ഇൻബവോയ്സ,് െോധനങ്ങൾ 

െഹൈ സ യ്യുന്ന െമയബത്തോ, അംഗീകോരം നൽകിയ ദ്ിവെത്തിന് 6 

മോെത്തിനുള്ളിബലോ, ഇതിൽ ഏതൊസണൊ ആദയം വരുന്നത ് ആ് ദിവൈം 

ഇൻസവൊയ ്ൈ ്്ഇഷയൂടചസയ്യണ്ടതൊണ . 
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6. ചരക്കുസേവനനികുതിയിൽെൂ യനിർണയം 

 

സചൊദ്യം 1: നികുതിബൊധക ൈസൈയുടെ എന്ത ് മൂ യം ആണ ് ചരക്കു 

സൈവനനികുതി ചുമത്തടപെുവൊൻ എെുസക്കണ്ടത ? 

ഉത്തരം: നികുതി് ബൊധക് ചരക്കുകളുടെയും് സൈവനത്തിൻടറ്റയും് ൈ 

സൈയുടെ് മൂ യം എന്നൊൽ,് ൈൊധൊരണയൊയി ഇെ ൊെുകൊർ ബന്ധുക്കൾ 

അല്ലൊതിരിക്കുകയും വി മൊരതം ആധൊരമൊകുകയും ടചയ്യുന്ന ഇെ ൊെിൽ, 

നൽകിയ തുക്അഥവൊ നൽകൊനുള്ള തുക്എന്ന് 'ഇെ ൊെ ്മൂ യം' (Transaction 

value) ആണ .്  ഇെ ൊെ ് മൂ യത്തിൻടറ്റ്  രിധിയിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ ഉൾ 

ടകൊള്ള ുകളും ഒഴിവൊക്ക ുകളും ജി.എൈ .െി.് നിയമത്തിൻടറ്റ് ടൈക്ഷൻ്്

15-ൽ്് ര തി ൊദിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഉദൊൈരണത്തിന , തിരിച്ചുനൽസകണ്ട നിസക്ഷ 

 ം, ൈസൈയുടെ ൈമയസത്തൊ മുൻസ ൊ ചി ്നിബന്ധനകൾക്ക ്വിസധയമൊയി്

നൽകുന്ന കിഴിവുകൾ എന്നിവ ഇെ ൊെ ്മൂ യത്തിൽ ഉൾടപെുന്നില്ല. 

സചൊദ്യം 2: എന്തൊണ  ‘ഇെ ൊെ ്മൂ യം' (Transaction value)? 

ഉത്തരം: ൈൈയറും് ൈവീകർത്തൊവും് ബന്ധുക്കൾ് അല്ലൊതിരിക്കുകയും്

വി ് മൊരതം് ഏക് മൊനദണ്ഡം് ആകുകയും് ടചയ്യുന്ന് ചരക്കുകളുടെയും്

സൈവനത്തിൻടറ്റയും് ൈസൈയിൽ്് യഥൊർത്ഥത്തിൽ് നൽകിയ്  ണം്അഥ 

വൊ്നൽസകണ്ട് ണമൊണ  'ഇെ ൊെ ്മൂ യം'് (Transaction value).  ഇതിൽ്ൈൈയർ്

വൈിസക്കണ്ട് ഏടതങ്കി ും് തുക് ൈവീകർത്തൊവ ് വൈിക്കുകയൊടണങ്കിൽ്

അതും്ഉൾടപെും. 

സചൊദ്യം 3: ൈി.ജി.എൈ .െി.,് എൈ .ജി.എൈ .െി.,് ഐ.ജി.എൈ .െി.് എന്നിവക്കും്

ചരക്കുകളുടെയും് സൈവനങ്ങളുടെയും് മൂ യനിർണയത്തിനും് ടവസവടറ്

മൂ യ്നിർണയ്വയവസ്ഥകൾ്്ഉസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.്  ടൈക്ഷൻ് 15് എല്ലൊ് മൂന്ന ് നികുതികൾക്കും് ട ൊതുവൊയ 

തൊണ .  കൂെൊടത്അത ്ചരക്കുകളുടെയും്സൈവനങ്ങളുടെയും്മൂ യനിർണയ 

ത്തിനും്ട ൊതുവൊയതൊണ . 

സചൊദ്യം 4: ൈസൈയുടെ് മൂ യം് നിർണയിക്കുവൊൻ് ഉെരെി് വി ് മതിയൊ 

യതസല്ല? 

ഉത്തരം: ഉെരെി്വി ്കൂെുതൽ്കൃതയമൊയി് രെൊൻൈൊക്ഷൻ്വൊ യൂവൊയി്

 രൊമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ് ഈ് വി യൊണ ് ് നികുതി് കണക്കൊക്കുന്നതിൻടറ്റ്

അെിസ്ഥൊനം.്  എന്നൊൽ്് ഇെ ൊെുകൊർ് തമ്മി ുള്ള് ബന്ധം് സ ൊട യുള്ള്

കൊരയങ്ങൾ് വി ടയ് ൈവൊധീനിക്കുകസയൊ് ചി ് ഇെ ൊെുകൾ് മൂ യമിടല്ല 

ങ്കി ും്ഒരു്ൈസൈയൊയി്കണക്കൊക്കടപസെണ്ടതൊടണങ്കിസ ൊ്(Deemed്supply്)്

മൂ യനിർണയം് ജി.എൈ .െി.് മൂ യനിർണയനിയമര കൊരം് (GST് Valuation് Rules)്

നെസത്തണ്ടതൊണ .്് 

സചൊദ്യം 5: എല്ലൊ സകൈുകളി ും മൂ യനിർണയ നിയമം  രിഗണിസക്കണ്ടതു 

സണ്ടൊ? 
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ഉത്തരം: ഇല്ല.  ടൈക്ഷൻ്്15്ൈബ -ടൈക്ഷൻ്് (1)് ര കൊരം്മൂ യം്നിർണയി 

ക്കൊൻ്് ൈൊധിക്കൊത്ത് ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ്് മൊരതം് ജി.എൈ .െി.് മൂ യനിർണയ 

നിയമം് രിഗണിച്ചൊൽ്്മതിയൊവുന്നതൊണ .്്് 

സചൊദ്യം 6: ടൈക്ഷൻ് 15(1)് ര കൊരം് ര ഖയൊ ിക്കുന്ന് ഇെ ൊെുമൂ യടത്ത്

അംഗീകരിക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: അംഗീകരിക്കൊം.്  അത്തരം്മൂ യത്തിൽ്്ടൈക്ഷൻ്15(2)് ര കൊര 

മുള്ള്ഉൾടപെുത്ത ുകൾ്നെത്തിയിട്ടുസണ്ടൊ്എന്ന ് രിസശൊധിച്ചസശഷം്അത ്

അംഗീകരിക്കൊം.  കൂെൊടത് ൈൈയറും് ൈവീകർത്തൊവും് ബന്ധുക്കളൊടണ 

ങ്കി ും്ആ്ബന്ധം്വിതരണത്തിൻടറ്റ്വി ടയ്ബൊധിച്ചിട്ടിടല്ലങ്കിൽ്ഇെ ൊെു 

മൂ യടത്ത്അംഗീകരിക്കും. 

സചൊദ്യം 7: ൈസൈയുടെ്സശഷം്നൽകുന്ന്കിഴിവുകസളൊ് ര സചൊദനങ്ങസളൊ്

(Incentives) ഇെ ൊെ ്മൂ യത്തിൽ്സചർസക്കണ്ടതൊയിട്ടുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .്  ൈസൈയുടെ് സശഷം് ഉള്ള് കിഴിവുകൾ് ൈസൈയുടെ്

ൈമയടത്തൊ്ൈസൈയുടെ്മുൻട ൊ്അറിയൊവുന്ന്ഒരു്കരൊർര കൊരം്സ്ഥൊ 

 ിക്കടപെുകയും് അത്തരം് ഡിൈ ടകൗണ്ട ് ബന്ധടപട്ട് ഇൻസവൊയ ്ൈുമൊയി്

കൃതയമൊയി്ബന്ധിക്കുകയും്ടചയ്യിട്ടുണ്ടൊവുകയും,്കൂെൊടത്െവീകർത്തോവ ്്

അത്തരം് ഡിൈ ടകൗണ്ടിനു് ചുമത്തൊവുന്ന് ഇന  ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ്് തിരിച്ച 

െക്കുയും്ടചയ്യിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ്്,്ആ്ഡിൈ ടകൗണ്ട ്മൊതൃകൊ്ജി.എൈ .െി.്നിയമം്

ടൈക്ഷൻ്്15്ര കൊരം്കിഴിവൊയി്അനുവദനീയമൊണ .് 

സചൊദ്യം 8: ൈസൈയുടെ് മുൻസ ൊ് ൈസൈയുടെ് ൈമയടത്തൊ് നൽകുന്ന്

കിഴിവുകൾ്ഇെ ൊെ ്വി യിൽ്സചർസക്കണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: കിഴിവ ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത ് ൈവൊഭൊവികമൊയ് വില്പനരീതി്

ര കൊരം്ആകുകയും്അത ് ഇൻസവൊയ്സിൽ്കൃതയമൊയി് സരഖടപെുത്തിയിട്ടുo 

ഉടണ്ടങ്കിൽ്ഇെ ൊെ ്വി യിൽ്സചർസക്കണ്ട്ആവശയമില്ല. 

സചൊദ്യം 9: എസപൊഴൊണ ്്മൂ യനിർണയനിയമത്തിട ്വയവസ്ഥകൾ്്്ബൊധക 

മൊകുക? 

ഉത്തരം: മൂ യനിർണയനിയമത്തിട ് വയവസ്ഥകൾ്് ് ബൊധകമൊകുന്നത ്

ൈൊൈചരയങ്ങൾ്്ചുവടെ്സചർക്കുന്നു: 

(i) ര തിഫ ം്  ൂർണമൊസയൊ് ഭൊഗീകമൊസയൊ്  ണമൊയി് മൊരതമ 

ടല്ലങ്കിൽ; 

(ii) ഇെ ൊെുകൊർ് ബന്ധുക്കൾ്ആകുസരൊൾ്അസല്ലങ്കിൽ, ഏടത 

ങ്കി ും് നിർസേശ്ശിക്കിക്കടപെുന്ന് വിഭൊഗം് ൈൈയർമൊർ്് ൈസൈ്

നെത്തുസരൊൾ്;  

(iii) ര ഖയൊ ിച്ച് ഇെ ൊെുമൂ യം് വിശവൈനീയമല്ല് എന്ന ് സബൊധയ 

ടപെുസരൊൾ. 

സചൊദ്യം 10: ടൈക്ഷൻ് 15(2)് ര കൊരം് ഇെ ൊെ ് മൂ യത്തിൽ്് കൂസട്ടണ്ടതൊയ്

തുകകൾ്ഏടതൊടക്കയൊണ ? 
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ഉത്തരം: ടൈക്ഷൻ് 15(2)് ര കൊരം ഇെ ൊെ ് മൂ യത്തിൽ് കൂസട്ടണ്ടതൊയി 

ര തി ൊദിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകൾ തൊടഴപറയുന്നവ ആണ : 

a) എൈ .ജി.എൈ .െി./ൈി.ജി.എൈ .െി.് നിയമം് ഗുഡ്സ ് ആൻഡ ്്

ൈർവീൈ ്െൊക്സ ്(സകൊരൻസൈഷൻ്്െു്ദി്സസ്റ്ററ്റ ൈ ്സഫൊർ്്സ ൊസ്സ ്

ഓഫ ്ടറവനയൂ)്ആക്ട ്,്2016്എന്നിവ്ര കൊരമല്ലൊടത്്്ൈസൈ 

യർ്് ര സതയകമൊയി്െവീകർത്തോവിൽ  നിന്നും്ഈെൊക്കുന്ന്

മസറ്റടതങ്കി ും് നിയമര കൊരമുള്ള് നികുതി,് ടൈസ്സ ,് ഡയൂട്ടി,്

ഫീൈ ്,്എന്നിവ. 

b)് ചരക്കുകളുടെസയൊ് സൈവങ്ങളുടെസയൊ് ഒരു് ൈസൈയിൽ്്

നൽകിയസതൊ്നൽസകണ്ടസതൊ്ആയ്തുകയിൽ്്ഉൾടപെുത്തൊ 

ത്തതും് ൈൈയർ് നൽകുവൊൻ് ബൊധയസ്ഥനൊയിട്ടുള്ളതും്

എന്നൊൽ്്ൈവീകർത്തൊവ ്നൽകിയതുമൊയ്തുക;് 

c) ൈൈയർ്് െവീകർത്തോവിൽ നിന്നും് ഈെൊക്കിയ് കമ്മീഷൻ്്

 ൊക്കിംഗ ്സ ൊ ുള്ള്ചി വുകൾ.്്ചരക്കുകളുടെസയൊ്സൈവന 

ങ്ങളുടെസയൊ്ൈസൈയുമൊയി്ബന്ധടപട്ട ്ൈസൈയുടെ്ൈമയ 

സത്തൊ് അതിനു് മുൻസ ൊ് ൈൈയർ്് ടചയ്യ് എന്തിടനങ്കി ും്

ഈെൊക്കുന്ന്തുകയും്അതി ുൾടപെും. 

d) ഏടതങ്കി ും് ൈസൈയുടെ് ര തിഫ ം് നൽകൊൻ്് തൊമൈിച്ച 

തിനു്ഈെൊക്കുന്ന്  ിശ,്സ റ്റ ്ഫീ,് ിഴ്എന്നിവ. 

e) സകരര-ൈംസ്ഥൊന് ൈർക്കൊരുകൾ്് നല്കു ന്നടതൊഴിസകയുള്ള,്

വി യുമൊയി്സനരിട്ട ്ബന്ധടപട്ട്ൈബ്സിഡികൾ്. 
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7.  നികുതിയടക്കൽ 

 

സചൊദ്യം 1: GST-യുടെ്കൊ ത്ത ്എടന്തൊടക്ക് ണടമൊെുക്ക ുകളൊണ ്ടചസയ്യ 

ണ്ടത ? 

ഉത്തരം: ൈംസ്ഥൊനത്തിനുള്ളിട ്ഇെ ൊെുകളൊയ്ഓസരൊ്ചരക്കു-സൈവന്

ൈസൈയ ക്കും,് ടൈൻരെൽ് GST (സകരര് ഗവടെന റ ്അക്കൗണ്ടിൽ് സ ൊകുന്ന്

CGST)-യും, സസ്റ്ററ്റ ്GST (ബന്ധടപട്ട്ൈംസ്ഥൊന്ഗവടെന റിൻടറ്റ്അക്കൗണ്ടിൽ്

സ ൊകുന്ന് SGST)-യും് അെയ ക്കണം.്  ൈംസ്ഥൊനൊന്തര് ചരക്കു് സൈവന്

ൈ  സളകൾക്കു് ഓസരൊന്നിനും് അെയ്കണ്ടത ് ഇൻറ്റസരഗറ്റഡ  GST (IGST) ആണ .്

IGST-യ ക്ക ്CGST-യുടെയും്SGST-യുടെയും്ഘെകങ്ങളുണ്ട .്  ഇത ്കൂെൊടത്ചി  

വിഭൊഗങ്ങളിൽ് ട ട്ട് രജിസ്റ്റർ് ടചയ്യ് നികുതിദൊയകർ് സൈൊഴ്സിൽ്  ിെിയ്കുന്ന്

നികുതിയും് (TDS), സൈൊഴ്സിൽ്  ിരിയ്കുന്ന് നികുതിയും് (TCS) ഗവണ്ടമൻറ  

അക്കൗണ്ടിൽ്അെയ സക്കണ്ടതുണ്ട .്  ഇതും്കൂെൊടത്ബൊധകമൊയ്ൈരർഭങ്ങ 

ളിൽ്  ിശ,  ിഴ, ഫീൈ , മറ്റിനങ്ങൾ്എന്നിവയും്അെയ സക്കണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 2: ചരക്കു് സൈവന് നികുതിയെയ ക്കൊൻ് ആർക്കൊണ ് ബൊധയത്

ഉള്ളത ? 

ഉത്തരം: ചരക്കുകസളൊ് സൈവനങ്ങസളൊ് ൈസൈ് ടചയ്യുന്നയൊൾക്കൊണ ്

ട ൊതുടവ് GST അെയ ക്കൊൻ്ബൊധയതയുള്ളത .് എന്നൊൽ് ഇറക്കുമതി, സനൊട്ടി 

സഫ്ടചയ്യടപട്ടവ്എന്നിങ്ങടന്ചി വിഭൊഗങ്ങൾ്റിസവഴ്സ ്ചൊർജ ്രീതിയിൽ്

ചരക്ക ് സൈവന് ൈവീകർത്തൊവൊണ ് നികുതിയെയ സക്കണ്ടത .്  ചി ് ൈരർ 

ഭങ്ങളിൽ്നികുതിയെയ ക്കൊനുള്ള്ബൊധയത്ഒരു്മൂന്നൊം്കക്ഷിയിൽ്നിക്ഷി 

പ്തിയമൊയിരിക്കും.് ് ഇ-സകൊസമഴ്സ ് ഓപടററ്റർ,് TCS അെയ ക്കൊനും ഗവണ്ടമൻറ  

ഡിപൊർെ ടമൻറ  TDS അെയ ക്കൊനും്ഉത്തരവൊദിത്തമുള്ളവരൊണ . 

 ഗവടെന റ ് ഡിപൊർെ ടമന റുകൾ് അവർക്കു് സൈവനങ്ങളും്

ചരക്കുകളും് ൈസൈ് ടചയ്യുന്ന് സവസണ്ടഴ്സിന ് നിശ്ചിത് തുകയിൽ് കൂെുതൽ്

സ യ ടമന റ ് നെത്തുകയൊടണങ്കിൽ് (ഒരു് സകൊണ്രെൊക്ടറിന ് 2.5്  ക്ഷത്തിന ്

കൂെുതൽ് സ യ ടമന റ ് നെത്തുകയൊടണങ്കിൽ് വകുപ ് 51(1)(d) അനുൈരിച്ചു ്

ഗവടെന റ ്ഡിപൊർെ ടമന റുകൾ് TDS കുറയ ക്കണം.് ് ഇ-സകൊസമഴ ്ൈ ്ഓപസറ 

റ്റർൈ ്െൊക ്ൈ ് (TCS) കുറയ ക്കുന്നത ്ടനറ്റ ്വൊ യൂവിന ടറ്മുകളി ൊണ .  (അതൊ 

യത ്ടമൊത്തം്ൈസൈ്ടചയ്യ്െൊക ്ൈ ്ബിൽ്്ചരക്കിന ടറയും്ൈർവിൈുകളിൽ്

നിന്നും്ഓപസററ്റർ് വകുപ ് 9(5) അനുൈരിച്ചു ് GST payment ടചയ്യൊൻ്ബൊധയത 

യുള്ള്ൈസൈൈ ്കുറച്ചു്കിട്ടുന്ന്തുകയൊണ . 

സചൊദ്യം 3: നികുതി ബൊധയതയുള്ളയൊൾ് എസപൊഴൊണ ് നികുതി് അെയ സക്ക 

ണ്ടത ? 

ഉത്തരം: വകുപ ് 12-ൽ്  റയുന്നര കൊരം് ചരക്ക ് ൈസൈ് ടചയ്യുന്ന്ൈമയ 

ത്തും, വകുപ ് 13 ര കൊരം് സൈവനങ്ങൾ് ടകൊെുക്കുന്ന് ൈമയത്തുമൊണ ്

നികുതിയെസക്കണ്ടത .്  ട ൊതുടവ്  റഞ്ഞൊൽ്  ണം്  ഭിക്കുക, ഇൻസവൊയ്സ  ്

നൽകുക, ൈസൈ് ൂർത്തിയൊവുക്ഇവയിൽ്ഏതൊസണൊ്ആദയം്ൈംഭവിക്കു 
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ന്നത , അസപൊഴൊണ ്നികുതിയെയ സക്കണ്ടത .്  വിവിധ്ൈരർഭങ്ങളും്നികുതി്

സ ൊയിൻറ്റുകളും്സമല്പറഞ്ഞ്വകുപുകളിൽ്ര തി ൊദിക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 4: ചരക്കു് സൈവന് നികുതി് അെയ ക്കുന്ന് ര രകിയയുടെ് ര ധൊന്

ൈവിസശഷതകൾ്എടന്തൊടക്കയൊണ ്? 

ഉത്തരം: GST-യുടെ് കൊ ത്ത ് വിഭൊവന് ടചയ്യിരിക്കുന്ന് നികുതി് അെ 

യ ക്കൽ്ര രകിയയുടെ്ര ധൊന്ൈവിസശഷതകൾ്തൊടഴ് റയുന്നവയൊണ : 

GSTN സകൊമണ്് സ ൊർട്ട ിൽ് നിന്നും്  ുറടപെുവിക്കുന്ന് ഇ ക സരെൊണിക ്

ടചല്ലൊൻ്എല്ലൊത്തരം് ണമെയ ക്ക ിനും്ഉ സയൊഗിക്കുന്നു.് മൊനുവൽ്ആയി്്

തയൊർ്ആക്കിയ്ടചല്ലൊൻ്ഉ സയൊഗിക്കുന്നില്ല.  നികുതിദൊയകടന്ൈൈൊയി 

ക്കൊനൊയി, ര ശ്നങ്ങളില്ലൊത്ത, ഏതു് ൈമയത്തും എവിടെയും് എല്ലൊത്തരം്

 ണമെക്ക ിനും് ൈൗകരയം.്  ഓണ്സ ൻ് ആയി്  ണമെക്കൊനുള്ള് ൈൗ 

കരയം,് ഇ ക സരെൊണിക ് സഫൊർമൊറ്റി ുള്ള് യുക്തിൈൈമൊയ് വിവരങ്ങൾ, 

ഗവണ്ടമൻറ ് അക്കൗണ്ടിസ ക്ക ് ട ട്ടന്നുള്ള്  ണമെക്കൽ, സ പർ് രൈിത്

ഇെ ൊെുകൾ,് സവഗത്തി ുള്ള്അക്കൗണ്ടിങ്ങും റിസപൊർട്ടിങ്ങും,് എല്ലൊ്  ണം്

ൈവീകരിക്ക ിനും് ഇ ക സരെൊണിക ് ആയ് ട ൊരുത്തടപെുത്തൽ, ബൊങ്കു 

കൾക്ക   ളിതമൊയ് നെ െിരകമങ്ങൾ,് ഡിജിറ്റൽ് ടചല്ലൊനുകളുടെ് ൈംരക്ഷി 

ക്ക ും ൈൂക്ഷിക്ക ും. 

സചൊദ്യം 5: എങ്ങടനയൊണ ് ണം്അെയ ക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: തൊടഴപറയുന്ന്രീതികളിൽ് ണം്അെയ ക്കൊം: 

(i) ഇ ക സരെൊണിക ് ആയി് സകൊമണ്് സ ൊർട്ട ി ുള്ള് ടരകഡിറ്റ ്

ട ഡ്ജറിൽ്ടഡബിറ്റ ്ടചയ്യ  ്നികുതി്അെയ ക്കൊം.്   ിശ,  ിഴ, 

ഫീൈ , എന്നിവ് ടരകഡിറ്റ ് ട ഡ്ജറിൽ് ടഡബിറ്റ ് ടചയ്യ  ് അെ 

യ ക്കൊനൊവില്ല.  ഇൻ ുട്ടിൻസമൽ്അെയ ക്കുന്ന്നികുതികൾക്ക ്

ടരകഡിറ്റ ്എെുക്കൊനും്(ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ )്അത ്ഔട്ട  ുട്ട ്

െൊക്സ ്അെയ ക്കൊൻ് ഉ സയൊഗിക്കൊനും് നികുതിദൊയകന ്അവ 

കൊശമുണ്ട .  CGST-യുടെ്ഇൻ ുട്ട െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്SGST അെയ ക്കൊ 

സനൊ് മറിസച്ചൊ് ഉ സയൊഗിക്കൊൻ  ൊെുള്ളതല്ല.്  IGST-യുടെ്

ടരകഡിറ്റ ് രകമത്തിൽ് IGST, CGST, SGST എന്നിവ് അെയ ക്കൊൻ്

ഉ സയൊഗിക്കൊം. 

(ii) സകൊമണ്് സ ൊർട്ട ിൽ് ൈൂക്ഷിക്കുന്ന് കയൊഷ ് ട ഡ്ജറിൽ്

ടഡബിറ്റ ് ടചയ്യ  ് കയൊഷിൽ് നികുതി് അെയ ക്കൊം.് ഇ-

സ യ ടമന റ ് (ഇന റർടനറ്റ ് ബൊങ്കിങ , ടരകഡിറ്റ ് കൊർഡ , 

ടഡബിറ്റ ്കൊർഡ ); RTGS (റിയൽ്സെം്സരഗൊൈ ്ടൈറ്റിൽടമൻറ / 

നൊഷണൽ് ഇ ക സരെൊണിക ് ഫണ്ട ് രെൊൻസ്ഫർ് (NEFT)); GST 

ൈവീകരിക്കൊൻ് അധികൊരമുള്ള് ബൊങ്കുകളുടെ് കൗണ്ടറിൽ്

 ണമെയ ക്കൽ്മുത ൊയ്രീതിയിൽ്കയൊഷ ്ട ഡ്ജറിൽ് ണം്

നിസക്ഷ ിക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 6: ൈൈയർ്എസപൊഴൊണ ്നികുതി്അെയ സക്കണ്ടത ? 
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ഉത്തരം: ൈൊധൊരണ് നികുതിദൊയകൻ് എല്ലൊ് മൊൈടത്തയും് നികുതി 

അെുത്തമൊൈം് ഇരു തൊം് തിയതിസയൊെുകൂെി് അെയ സക്കണ്ടതൊണ .്   ണ 

മൊയി് അെയ ക്കുന്നത ് ആദയം് കയൊഷ ് ട ഡ്ജറിൽ് നിസക്ഷ ിസക്കണ്ടതൊണ .  

മൊൈറിസട്ടണുകളിൽ്ബന്ധടപട്ട ടഡബിറ്റ ്എൻരെി്കൊണിച്ചു്  ണമെസക്കണ്ട 

തൊണ .  മുര ്  റഞ്ഞതുസ ൊട ് ടരകഡിറ്റ ് ട ഡ്ജറിൽ് ടഡബിറ്റ ് ടചയ്യും്

നികുതി്അെയ ക്കൊം.്  മൊർച്ച ്മൊൈത്തിനുസവണ്ടി്ഉള്ള്നികുതി്അെയ ക്കൽ്

ഏര ിൽ്20-ഓെ ്കൂെി്ടചസയ്യണ്ടതൊണ .  സകൊസരൊൈിഷൻ്രീതിയിൽ്നികുതി 

അെയ ക്കുന്നവർ്കവൊർട്ടർ ി്ആയി നികുതി്അെയ ക്കണം.്  0000 Hrs മുതൽ്

2000 Hrs വടരയൊണ ്നികുതി്അെയ ക്കൊനുള്ള്ൈമയം. 

സചൊദ്യം 7: നികുതിയെയ ക്കൊനുള്ള് ൈമയം് നീട്ടൊസനൊ് മൊൈതവണകൾ്

ആയി്അെയ ക്കൊസനൊ്ൈൊധയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.്  ൈവയം്നിർണയിക്കുന്ന്നികുതി്ബൊധയതടയ്ൈംബന്ധിച്ച ്

ഇത ് ൈൊധയമല്ല.്  മറ്റു് കൊരയങ്ങളിൽ് അധികൊരടപട്ട് ഉസദയൊഗസ്ഥന ് ൈമയം്

നീട്ടി് ടകൊെുക്കൊനും് തവണകൾ് ആയി് അെയ ക്കൊൻ് അനുവദിക്കൊനും്

കഴിയും.  (MGLS-55) 

സചൊദ്യം 8: നികുതി് ബൊധയതയുള്ള്ആൾ് നികുതി് അെയ ക്കൊടത് റിസട്ടണ്്

ഫയൽ്ടചയ്യൊൽ്എന്ത ്ൈംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം: അങ്ങടനയുള്ള് റിസട്ടണ്് ൈൊധുതയുള്ളതൊയി് കണക്കൊക്കുക 

യില്ല.്  വകുപ  27(3) ര കൊരം്റിസട്ടണ്്അനുൈരിച്ചുള്ള്മുഴുവൻ്നികുതിയും 

അെയ ക്കൊടത് ഫയൽ് ടചയ്യുന്ന് റിസട്ടണുകൾക്കു് ൈൊധുതയില്ല.്  ൈൊധുത 

യുള്ള് റിസട്ടണ്്എന്ന ്  റയുന്നത ് വകുപ ് 39(1)് അനുൈരിച്ചു ് ൈവയം് നിർണ 

യിച്ചു് നികുതി് മുഴുവനൊയിട്ട ് സ യ ടമന റ ് നെത്തിയ് റിസട്ടണ്് ആകുന്നു.് 

ൈൊധുതയുള്ള് റിസട്ടണ്് മൊരതസമ് ൈസൈയുടെ് ൈവീകർത്തൊവിനു് ഇൻ ുട്ട ്

െൊക്സിന  ഉ സയൊഗിക്കൊൻ്  ൊെുള്ളു.്  മറ്റു് വൊക്കുകളിൽ്  റഞ്ഞൊൽ്ൈൈയർ 

ൈവയം് നിർണയിച്ച് മുഴുവൻ്നികുതിയും്അെയ ക്കുകയും് റിസട്ടണ്്ഫയൽ്

ടചയ്യുകയും ൈവീകർത്തൊവ ് അയൊളുടെ് റിസട്ടണ്് ഫയൽ് ടചയ ്യുകയും്

ടചയ്യൊസ ് ചരക്കു് സൈവനങ്ങൾ് ൈവീകരിക്കുന്ന്ആളിന ് ഇൻ ുട്ട ് ടരകഡിറ്റ ്

ഉറപൊകുകയുള്ളു.്  വകുപ ് 28് ര കൊരം് നികുതിവിസധയനൊയ് ഒരു് വയക്തി, 

ൈൊധുതയുള്ള റിസട്ടണ്് ഫയൽ് ടചയ്യിടല്ലങ്കിൽ,് ടരകഡിറ്റ ് ഉ സയൊഗിക്കൊൻ 

അയൊൾ ൈവയം്നിർണയിച്ചനികുതി്അെയ ക്കുന്നതുവടരയും അനുവദിക്കു 

കയില്ല. 

സചൊദ്യം 9: ഏതു്തിയതി്ആണ ്നികുതി്ഡിസപൊൈിറ്റ ്ടചയ്യതൊയി്കണക്കൊ 

ക്കുന്നത ് -് ടചക്ക ് ടര ൈൻറ ടചയ്യുന്ന്തിയതിസയൊ്അടല്ലങ്കിൽ് സ യ ടമന റി 

ൻടറ്റ്തിയതിസയൊ്അടല്ലങ്കിൽ്ഗവണ്ടമൻറ അക്കൗണ്ടിൽ്ടരകഡിറ്റ ്വരുന്ന്

തീയതിസയൊ? 

ഉത്തരം: ഗവണ്ടമൻറ ്അക്കൗണ്ടിൽ്ടരകഡിറ്റ ്വരുന്ന്തീയതി. 

സചൊദ്യം 10: ഇ-ട ഡ്ജർ്എന്നൊൽ്എന്ത ? 
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ഉത്തരം: രജിസ്റ്റർ് ടചയ്യ് ഓസരൊ് നികുതിദൊയകൻടറ്റയും് നികുതി്  ണ 

ത്തിൻടറ്റയും് ടരകഡിറ്റിൻടറ്റയും് സസ്റ്റയ റ്റ ടമന റുകളൊണ ് ഇ ക സരെൊണിക ്

ട ഡ്ജർ്അടല്ലങ്കിൽ്ഇ-ട ഡ്ജർ.  ഇത ്കൂെൊടത്ഓസരൊ്നികുതിദൊയകനും ഒരു്

ഇ ക സരെൊണിക ് നികുതി്ബൊധയത് ട ഡ്ജറും് ഉണ്ട .്  ഒരിക്കൽ്ഒരു്നികുതി 

ദൊയകൻ് സകൊമണ്് സ ൊർട്ട ിൽ് (GSTN) രജിസ്റ്റർ് ടചയ്യൊൽ,് രണ്ടു് ഇ-

ട ഡ്ജറുകളും് (കയൊഷിന സറയും് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റിൻടറ്റയും)് ഒരു്

ഇ ക സരെൊണിക ് നികുതി് ബൊധയതട ഡ്ജറും് അയൊളുടെ് ഡൊഷ സബൊർഡിൽ്

ഓസട്ടൊമൊറ്റിക ്ആയി്എല്ലൊ്ൈമയവും്ടതളിഞ്ഞ ്വരും. 

സചൊദ്യം 11: നികുതി്ബൊധയത്ട ഡ്ജ്ർ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ഒരു നികുതിദൊയകൻടറ്റ് ഓസരൊ് മൊൈസത്തയും് ഉള്ള് ടമൊത്തം്

നികുതി് കൊണിക്കുന്നത ് (ടനറ്റിങ്ങിനു് സശഷം)് നികുതി് ബൊധയത് ട ഡ്ജറി 

 ൊണ . 

സചൊദ്യം 12: കയൊഷ ്ട ഡ്ജർ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: നികുതിദൊയകൻ് ടചയ്യുന്ന്  ണമൊയുള്ള് എല്ലൊ് ടഡസപൊൈിറ്റും്

സരൈൊതസ്സിൽ്  ിെിച്ചതും്  ിരിച്ചതും് ആയ് നികുതി് (TDS/TCS) ര തിഫ ി 

പിക്കുന്ന്അക്കൗണ്ടൊണ ് കയൊഷ ് ട ഡ്ജർ.്  റിയൽ്സെം്അെിസ്ഥൊനത്തിൽ്

വിവരങ്ങൾ്ഇതിൽ് ഭയമൊണ .് GST ര കൊരം്ഉള്ള്ഏത ് ണമെക്ക ിനും്ഇത ്

ഉ സയൊഗിക്കൊം. 

സചൊദ്യം 13: ITC  ഡ്ജർ്എന്നൊൽ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ഓസരൊ് മൊൈസത്തയും് റിസട്ടണിൽ് ൈവയം് നിർണയിച്ച് ഇൻ ുട്ട ്

െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് ITC  ഡ്ജറിൽ് ര തിഫ ിയ ക്കുന്നു.്  ഈ്  ഡ്ജറിട ് ടരകഡിറ്റ ്

നികുതിയെയ ക്കൊൻ്മൊരതസമ്ഉ സയൊഗിക്കൊവൂ.്    ിശ,  ിഴ, ഫീൈ ്എന്നിവ്

അെക്കൊൻ്ഉ സയൊഗിക്കൊൻ ൊെില്ല. 

സചൊദ്യം 14: GSTN-ഉം്അധികൊരടപെുത്തിയ്ബൊങ്കുകളും്തമ്മി ുള്ള്ബന്ധം്

എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: GSTN ടനറ്റ വർക്കും്ബൊങ്കിൻടറ്റ് സകൊർ്ബൊങ്കിങ ് ടൈൊ യൂഷനും്

തമ്മിൽ് അസങ്ങൊട്ടും് ഇസങ്ങൊട്ടും് ഉള്ള് തത്സമയ് ബന്ധട െൽ് ഉണ്ട .് ് ഒരു്

ഇ ക സരെൊണിക്സ ്ൈ രെിംഗ ് വഴി് CPIN ൈവയം്ബൊങ്കുമൊയി്  ണം്ൈവീകരിക്കു 

ന്നതിനും് രിസശൊധിക്കുന്നതിനുമൊയി്ബന്ധടപട്ടിരിക്കുന്നു.  ബൊങ്ക ്ടചല്ലൊൻ്

തിരിച്ചറിയൽ് നരർ് (CIN) സകൊമണ്് സ ൊർട്ട ിൽ് ൈവയം് അയച്ച ്  ണമെച്ച്

കൊരയം് ഉറപൊക്കുന്നു.  ബൊങ്ക ് കൊഷയറുടെസയൊ് ടെല്ലറുടെസയൊ് നികുതി 

ദൊയകൻടറ്റസയൊ്ഇെട െൽ്ഇക്കൊരയത്തിൽആവശയമില്ല്. 

സചൊദ്യം 15: ഒരു് നികുതിദൊയകന ്   ് ര ൊവശയമൊയി് ടചല്ലൊൻ് ജനസററ്റ  

ടചയ്യൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ഒരു് നികുതിദൊയകന ് ഭൊഗികമൊയി് ടചല്ലൊൻ്  ൂരിപിക്കുകയും്

 ിന്നീെ ് ൂർത്തിയൊക്കൊനൊയി്തൽക്കൊ സത്തക്ക ്സൈവ ്ടചയ്യുകയും്ടചയ്യൊം.  

സൈവ ്ടചയ്യ്ടചല്ലൊൻ  ൂർത്തിയൊക്കുന്നതിനു്മുരൊയി്എഡിറ്റു്ടചയ്യൊവുന്ന 

തൊണ .് ടചല്ലൊൻ് ൂർത്തിയൊക്കിയ്സശഷം്ജനസററ്റ ്ടചയ്യ  ്നികുതിയെയ ക്കൊൻ്
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ഉ സയൊഗിക്കൊം.് ്  ണമെച്ചയൊളിന ്അയൊളുടെ് സരഖയൊയി്അച്ചെിച്ച്  തിപ ്

എെുക്കൊം. 

സചൊദ്യം 16: ഓണ്സ നിൽ്ടജനസററ്റ ്ടചയ്യ്ടചല്ലൊൻ്തിരുത്തൊസമൊ്? 

ഉത്തരം:  ൊെില്ല.് ് ടചല്ലൊൻ്ടജനസററ്റ ് ടചയ്യുന്നതിനൊയി് GSTN സ ൊർട്ട ിൽ്

സ ൊഗിൻ് ടചയ്യ് സശഷം,്  ണമെക്ക ിൻടറ്റ് വിവരങ്ങൾ് നികുതിദൊയകസനൊ,്

അധികൊരടപെുത്തിയ്ആസളൊ്അതിൽ് സചർക്കണം.്  ഇെക്കുടവച്ചു്  ിന്നീെ ്

 ൂർത്തീകരിക്കൊനൊയി്ടചല്ലൊൻ്സൈവ ്ടചയ്യൊം.് എന്നൊൽ്ഒരിക്കൽ് ൂർത്തി 

യൊക്കുകയും് CPIN ടജനസററ്റ ് ടചയ്യുകയും് ടചയ്യ് സശഷം് നികുതിദൊയകന ്

വീണ്ടും മൊറ്റങ്ങൾ്വരുത്തൊൻ്ൈൊധയമല്ല. 

സചൊദ്യം 17: ടചല്ലൊന ്എടന്തങ്കി ും്ൈൊധുതൊകൊ ം്ഉസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .് ഒരു്ടചല്ലൊൻ്അതു്ജനസററ്റ ്ടചയ്യ  ്15 ദിവൈസത്തക്ക ്ൈൊധു 

വൊയിരിക്കും.  അതിനുസശഷം് അത ് ൈിസ്റ്റത്തിൽ് നിന്നും് നീക്കം് ടചയ്യും.  

നികുതിദൊയകന ് വീണ്ടും് അയൊളുടെ് ൈൗകരയര കൊരം് ടചല്ലൊൻ് ജനസററ്റ ്

ടചയ്യൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 18: CPIN എന്നൊൽ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: സകൊമണ്് സ ൊർട്ടൽ് ഐഡന റിഫിസക്കഷൻ നരർ് എന്നതൊണ ്

CPIN.  ടചല്ലൊൻ് ടജനസററ്റ ് ടചയ്യുന്ന്ൈമയത്ത ് നൽകുന്ന്നരർ്ആണ ്അത .  

ടചല്ലൊൻ്തിരിച്ചറിയൊനൊയി്ടകൊെുക്കുന്ന്14്അക്കമുള്ള്ഒരു്ര സതയക്നരർ്

ആണത .  മുര ്  റഞ്ഞതുസ ൊട ് 15് ദിവൈസത്തക്ക ് അത ് ൈൊധുതയുള്ള 

തൊയി്നിൽക്കുന്നു്. 

സചൊദ്യം 19: CIN എന്നൊൽ്എന്ത ?  അതിൻടറ്റ്ൈൊംഗതയം്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: CIN എന്നത ് ടചല്ലൊൻ ഐഡന റ്റിഫിസക്കഷൻ് നരർ ആണ .  17 

അക്കമുള്ളതും് 14 അക്ക് CPIN നരറും് 3 അക്കമുള്ള് ബൊങ്ക ് സകൊഡും്

സചരുന്നതൊണ .്   ണം് യഥൊർത്ഥത്തിൽ് കിട്ടുകയും് അത ് ബന്ധടപട്ട് ഗവ 

ടേന റ്റ ് അക്കൗണ്ടിൽ് ടരകഡിറ്റ ് ടചയ്യുകയും് ടചയ്യുസരൊൾ്അധികൊരടപെു 

ത്തിയ് ബൊങ്ക /റിസൈർവ ് ബൊങ്ക ് ഓഫ ് ഇന്തയ് നൽകുന്ന് നരർ് ആണ ് ഇത .  

 ണം് കിട്ടിടയന്നും് അത ് ബന്ധടപട്ട് ഗവടേന റ്റ ് അക്കൗണ്ടിൽ് ടരകഡിറ്റ ്

ടചയ ടതന്നും് ഇത ്ൈൂചിപിക്കുന്നു.  അധികൊരടപെുത്തിയ്ബൊങ്ക ് നികുതി 

ദൊയകടനയും്GSTN-ടനയും്CIN നരർ്അറിയിക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 20: മുൻ് മൊൈങ്ങളിട യും് ബൊധയതയുള്ള് ഒരു് നികുതിദൊയകൻ്

ഏതു്രകമത്തി ൊണ ്നികുതി്അെസക്കണ്ടത ? 

ഉത്തരം: 49(8) വകുപ ് ര കൊരം് ഓസരൊ് റിസട്ടണ്് കൊ യളവിന ് മുരുള്ള്

ബൊധയത്നി നിൽക്കുന്ന്നികുതിദൊയകൻടറ്റ്കൊരയത്തിൽ് ണം്അെയ ക്കു 

ന്നതിന ്ഒരു്ര സതയക്രകമം്നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട .് അത്തരം്ൈൊൈ ചരയങ്ങളിൽ്

 ണമെയ ്സക്കണ്ടതിൻടറ്റ് രകമം് ഇര കൊരം് ആണ . ് ആദയം, മുൻകൊ ടത്ത്

ൈവയം് നിർണയിച്ച് നികുതിയും്   ിശയും; അതിനുസശഷം് അസപൊഴടത്ത്

റിസട്ടണ്് കൊ യളവിട ് ൈവയം് നിർണയിച്ച് നികുതിയും്   ിശയും; 
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അതിനുസശഷം്വകുപ ് 73, 74 ര കൊരം്ഡിമൊൻഡ ് ടചയ്യതും് മറ്റു്തുകകളും.് 

ഈ്രകമം്നിർബന്ധമൊയും് ൊ ിസക്കണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 21:  സമല്പറഞ്ഞതിൽ് "മറ്റു്കുെിശ്ശിക്കികകൾ"്എന്ന് ദം് ടകൊണ്ട ്എന്തൊ 

ണ  അർത്ഥമൊക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം:   ിശ,  ിഴ, ഫീ് ഇവയും് നിയമര കൊരം്അെയ ്സക്കണ്ട് മടറ്റന്ത ്

തുകയും്"മറ്റു കുെിശ്ശിക്കികകൾ"്എന്ന് ദത്തിന ്കീഴിൽ്വരും. 

സചൊദ്യം 22: എന്തൊണ ്്E-PFB ? 

ഉത്തരം: E-PFB എന്നത ്ഇ ക സരെൊണിക ്സഫൊക്കൽ്സ ൊയിൻറ ് രബൊഞ്ചൊണ .  

ഈ്രബൊഞ്ചുകൾ്GST  ിരിക്കൊൻ്അധികൊരടപെുത്തിയിട്ടുള്ള്ബൊങ്കുകളുടെ്

ശൊഖകളൊകുന്നു.് ് ഓസരൊന്നും് അധികൊരടപെുത്തിയിട്ടുള്ള് ബൊങ്കും് അവ 

രുടെ് ഒരു് ശൊഖടയ് മൊരതം് E-PFB ശൊഖയൊയി്അഖിസ ന്തയൊത ത്തിൽ്  ണ 

മിെ ൊെുകൾക്കു് സവണ്ടി് തിരടഞ്ഞെുക്കണം.് ് E-PFB ശൊഖ് എല്ലൊ് സമജർ്

ടൈഡ ്ഡിന ടറ് സ രിൽ് എല്ലൊ് ഗവടെന റുകൾക്കും് അക്കൗണ്ടുകൾ്

തുറക്കണം.് ടമൊത്തത്തിൽ്38്അക്കൗണ്ടുകൾ, അതൊയത ്CGST, IGST കൂെൊടത്

SGST, State/UT ഗവടെന റ നുസവണ്ടിയും്തുറക്കണം.്്GST ക്ക ്E-PFB വഴി്കിട്ടിയ്

ഏതു്തുകയും്അത്തരം്E-PFB നി നിർത്തുന്ന്ഉചിതമൊയ്അക്കൗണ്ടിസ ക്ക ്

ടരകഡിറ്റ ് ടചയ്യടപെും.് ് NEFT/RTGS ഇെ ൊെുകൾക്ക ് E-PFB ആയി് ര വർത്തി 

ക്കുന്നത ്RBI ആയിരിക്കും.്് 

സചൊദ്യം 23: TDS എന്നൊൽ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: സരൈൊതസ്സിൽ് ിെിക്കുന്ന്നികുതിയൊണ ്TDS.  വകുപ ്51് ര കൊരം്

ഗവർടെന സറൊ,് ഗവടെന റ ് സ്ഥൊ നങ്ങസളൊ് വിജ്ഞൊ നടപെുത്തിയ് മറ്റു്

സ്ഥൊ നങ്ങസളൊ് കരൊർ് ര കൊരം് ൈൈയർക്ക ് 10്  ക്ഷം് രൂ യിൽ്അധികം്

നൽകുസരൊൾ്ആണ ്ഇത ്ബൊധകമൊകുന്നത .്് ണം്നൽകുസരൊൾ്അത്തരം്

ഗവടെന റ്റും്സ്ഥൊ നങ്ങളും്അതിൽ്നിന്നും്ഒരു്ശതമൊനം് ിെിച്ച ്ബന്ധ 

ടപട്ട്GST അക്കൗണ്ടിസ ക്കു്അെയ സക്കണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 24:  ൈൈയർ് റിസട്ടണ്് ഫയൽ് ടചയ്യുസരൊൾ് TDS എങ്ങടനയൊണ ്

കണക്കിൽ്ട െുത്തുന്നത ? 

ഉത്തരം: ബന്ധടപട്ട് ൈൈയറുടെ് ഇ ക സരെൊണിക ് കയൊഷ ് ട ഡ്ജറിൽ്

സരൈൊതസ്സിൽ് ിെിച്ച്നികുതിയുടെ്(TDS) ര തിഫ നം്ഉണ്ടൊകും.് അയൊൾക്കു്

ഈ് തുക് അയൊളുടെ് നികുതി് ബൊധയത,   ിശ, ഫീൈ ് തുെങ്ങിയവ 

അെയ ക്കൊൻ്ഉ സയൊഗിക്കൊം. 

സചൊദ്യം 25:  സരൈൊതസ്സിൽ് നികുതി്  ിെിച്ച് ആൾ് അത ് എങ്ങടനയൊണ ്

കണക്കിൽ്ട െുത്തുന്നത ? 

ഉത്തരം: തൊടഴപറയുന്ന് രീതികളിൽ് സരൈൊതസ്സിൽ് നികുതി്  ിെിച്ച്

ആൾക്ക ്TDS കണക്കിൽ്എെുക്കൊവുന്നതൊണ : 

1. വകുപ ് 24 ര കൊരം,് സരൈൊതസ്സിൽ് നികുതി ിെിക്കുന്നയൊൾ്

നിർബന്ധമൊയും്രജിസ്റ്റർ്ടചയ്യണ്ടതൊണ . 
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2. ഓസരൊ് മൊൈവും് സരൈൊതസ്സിൽ്  ിെിച്ചതും് GSTR-7-ൽ 

കൊണിച്ചതുമൊയ് നികുതി, ടതൊട്ടെുത്ത് മൊൈം്  ത്തൊം്

തിയതിസയൊെുകൂെി്അെയ ക്കണം.് 

3. TDS ആയി് ടഡസ ൊൈിറ്റ ് ടചയ്യ് തുക് ൈൈയറുടെ്

ഇ ക സരെൊണിക ്കയൊഷ ്ട ഡ്ജറിൽ്ര തിഫ ിക്കും. 

4. ആർക്കുസവണ്ടിയൊസണൊ് സരൈൊതസ്സിൽ് നികുതി്  ിെിച്ചത ്

അവർക്ക ് 5 ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ് TDS ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ ്

ടകൊെുക്കണം.്  ഇതിനു്വീഴ്ച്വരുത്തിയൊൽ്ദിവൈം്500്രൂ ്

വീതം്  രൊമൊവധി് 5000് രൂ ് നികുതി്  ിെിച്ചയൊൾ്  ിഴ്

അെയ ക്കണം. 

സചൊദ്യം 26: സരൈൊതസ്സിൽ്നികുതി് ിരിക്കുക്(TCS) എന്നൊൽ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: വകുപ ്43C ര കൊരം്TCS ഇ-സകൊസമഴ്സ ്ഓപസററ്റർക്കു്മൊരതം ബൊധക 

മൊണ .്  ഓസരൊ് ഇ-സകൊസമഴ്സ ് ഓപസററ്ററും് ൈൈയർക്ക ്  ണം് നൽകുസരൊൾ്

അതിൽനിന്നും്  ിെിച്ചു് ടവസക്കണ്ട് ഒരു് നിശ്ചിത് ശതമൊനം് തുകയൊണത .  

(നിരക്ക ്GST കൗണ്ൈിൽ്സനൊട്ടിസഫ്ടചയ്യും).്  അങ്ങടന് ിെിച്ചുടവക്കുന്ന്

തുക,് ഇ-സകൊസമഴ്സ ് ഓപസററ്റർ് ബന്ധടപട്ട് GST അക്കൗണ്ടിസ ക്ക ് ടതൊട്ടെുത്ത 

മൊൈം്  ത്തൊം് തിയതിസയൊടെ് അെയ ക്കണം.്  TCS ആയി് ഡിസ ൊൈിറ്റ ്

ടചയ്യുന്ന്തുക്ൈൈയറുടെ്കയൊഷ ്ട ഡ്ജറിൽ്ര തിഫ ിക്കും. 

സചൊദ്യം്27: െൊക്സബിൾ്ൈപ സളൈിന ടറ്ടനറ്റ ്വൊ യൂ്എന്നതിൻടറ്അർത്ഥം്

എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: െൊക്സബിൾ്ൈപ സളൈിന ടറ്ടനറ്റ ്വൊ യൂ്എന്നതിൻടറ്അർത്ഥം്

നികുതിദൊയകൻ്ൈസൈ് ടചയ്യ് വകുപ ് 9(5)ൽ്  റഞ്ഞിട്ടില്ലൊത്ത് െൊക്സബിൾ്

ടൈർവീൈുകളുടെയും് ചരക്കുകളുസെയും് ആടക് തുകയിൽ് നിന്നും് ആ്

മൊൈത്തിൽ് തിരിച്ചു് വന്ന് െൊക്സബിൾ് ൈസൈയുടെ് ആടക് തുക് കുറച്ചു്

കിട്ടുന്ന്വൊ യൂ്ആണ . 

സചൊദ്യം 28:  ടരകഡിറ്റ ് കൊർഡ ് വഴി് GST അെയ ക്കൊൻ,് കൊർഡ ് GSTN സ ൊർട്ട 

 ിൽ മുൻകൂട്ടി്രജിസ്റ്റർ്ടചയ്യണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .്  നികുതിദൊയകൻ് അയൊളുടെ് ഏത ് ടരകഡിറ്റ ് കൊർഡിൽ്

നിന്നൊസണൊ് നികുതി് അെയ ക്കൊൻ് ഉസേശിക്കുന്നത ് അത ് (GSTN) സകൊമണ് 

സ ൊർട്ട ിൽ് മുൻകൂറൊയി് രജിസ്റ്റർ് ടചയ്യണം.്  ടരകഡിറ്റ ് കൊർഡ ് സൈവന്

ദൊതൊവിൽനിന്നും്ബൊങ്കുകൾ്അത ്  രിസശൊധിച്ച ് ഉറപുവരുത്തുന്നതിനുള്ള 

ഒരു്ൈംവിധൊനവും്രശമിക്കുന്നതൊണ .് ബിൈിനൈ ്ടചയ്യുന്നത ്എളുപത്തി ൊ 

ക്കൊനൊയി്ടരകഡിറ്റ ്കൊർഡ ്മുസഖന് രിധി്ഇല്ലൊടത്നികുതി്അെയ ക്കൊവു 

ന്നതൊണ . 
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8.- C----þtIm-tagvkv 

 

സചൊദ്യം 1: Cþ-tIm-tagvkv F´mWv? 

ഉത്തരം: Hcp Ce-Ivt{SmWnIv s\äv hÀ¡n-eqsS GsX-¦nepw Nct¡m 

tkh-\tam AsÃ-¦n-Â cpw, UnPn-äÂ DÂ¸-¶-§Ä DÄs¸sS hnX-

cWw sN¿p¶ coXn-bmWv Cþ-sIm-ta-gvkv. 

സചൊദ്യം 2: BcmWv Cþ-sIm-tagvkv Hm¸-td-äÀ? 

ഉത്തരം: GsX-¦nepw km[-\tam tkh-\tam hnX-cWw sN¿m-\mbn 

Ce-Ivt{Sm-WnIv kuIcyw/¹mävt^mw kz´-ambn DÅtXm asäm-cmÄ 

aptJ\ Cu kuIcyw e`y-am-¡p-Itbm sN¿p¶ GsXm-cmfpw CþsIm 

tagvkv Hm¸td-ä-dm-Wv.  

സചൊദ്യം 3: Cþ-sIm-tagvkv Hm¸-td-äÀ¡v cPn-kvt{S-j³ FSp-¡Ww F¶v 

\nÀ_-Ô-aptm? 

ഉത്തരം: Dv.  Bcw- -̀¯n-epÅ tS¬ HmhÀ ASn-Øm-\-¯n-epÅ 

Cfhv C-þsImtagvkv Hm¸-td-äÀ¡v e`y-a-Ã.-  Cu-bmÄ Cubm-fpsS hnX-c-

W XpI F{X-X-s¶-bm-bmepw Bcw- -̀¯nÂ Xs¶ cPn-kvt{S-j³ FSp-

¡m³ _m²y-Ø-\m-Wv. 

സചൊദ്യം 4: -C-þ-sIm-tagvkv Hm¸-td-äÀ hgn hnX-cWw sN¿p¶ Nc-¡v/-

tk-h-\§Ä Hcp hnX-c-W-¡m-c\v sam¯w tS¬ HmhÀ ASn-Øm-\-¯n-

epÅ Cfhv ]cn-[n¡v Ah-Im-i-aptm?  

ഉത്തരം: CÃ.  Bcw- -̀¯n-epÅ Cfhv C¯cw hnX-c-W-¡mÀ¡v e`y-

a-Ã.-  C-h-cpsS hnX-cWaqeyw F{X Xs¶-bm-bmepw Bcw- -̀¯nÂ 

Xs¶ cPn-kvt{S-j³ FSp-¡p-hm³ _m²y-Ø-cm-Wv.  F¶mÂ t{kmX 

Ênse \nIpXn (Sn.-kn.-Fkv) ]ncn-¡mt\m tiJ-cn-¡mt\m _m²yXbp 

Å Cþ-sIm-tagvkv Hm¸-td-äÀ aptJ-\-bpÅ hnX-c-W-¯n\v am{X-amWv 

Bcw- -̀¯n-epÅ cPn-kvt{S-j³ Bh-iy-ap-Åp.  

സചൊദ്യം 5: C-þ-sIm-tagvkv Hm¸-td-äÀ¡v CbmÄ aptJ\ hnX-cWw 

sNbvX km[-\-§-fp-tStbm tkh-\§fp-tStbm \nIpXn bYmÀ° hnX 

c-W-¡m-c\v ]I-c-ambn AS-bv¡p-hm³ _m²yX Dtm? 

ഉത്തരം: Dv.  -F-¶mÂ Cu _m²yX {]tXy-I-ambn {]Jym-]n-¨n-cn-

¡p¶ Nne tkh-\-§-fnÂ am{Xw. C¯cw kµÀ`-§-fnÂ Hcp Ce 

Ivt{Sm-WnIv sImtagvkv Hm¸-td-äÀ Xm³ aptJ\ hnX-cWw sN¿p¶ 

tkh-\-§-fpsS \nIpXn AS-bv¡p-hm³ _m²y-Ø-\m-Wv. Hcp bYmÀ 

° hnX-c-W-¡m-c³ F¶ t]mse Xs¶ BIvSnse FÃm hyhvØ-

Ifpw ]men-¡p-hm³ C sImtagvkv Hm¸-td-äcpw _m²y-Ø-\m-Wv.  
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സചൊദ്യം 6: {]-tXy-I-ambn {]Jym-]n¨ tkh-\-§Ä hnX-cWw sN¿p 

t¼mÄ Hcp CþsImtagvkv Hm¸-td-äÀ¡v Bcw- -̀¯n-epÅ Cf-hn\v 

AÀlX Dtm?  

ഉത്തരം: CÃ.  Hcp CþsImtagvkv Hm¸-td-äÀ {]tXy-I-ambn {]Jym-

]n¨ tkh-\-§Ä CbmÄ aptJ\ hnX-cWw sN¿p-t¼mÄ Bcw- -̀¯n-

epÅ Cf-hn\v AÀlX CÃ. 

സചൊദ്യം 7: t{kmX-Ênse (Sn.-kn.-F-kv) \nIpXn ]ncnhv F´mWv? 

ഉത്തരം: hnX-cWw sN¿p¶ \nIpXn AS-bv¡m³ _m²yX DÅ 

km[-\§-fp-tStbm tkh-\-§-fp-tStbm sam¯w XpI tiJ-cn-¡m³ 

_m²yX DÅ Cþ-sIm-tagvkv Hm¸-td-ädv Cu sam¯w XpI-bpsS Hcp 

iX-am\w IqSn \nIpXn C\-¯nÂ tiJ-cn-¡m³ _m²y-Ø-\m-Wv. 

C§s\ tiJ-cn¨ Cu Hcp iX-am-\-¯n\v Xpey-amb XpIsb t{kmX-

Ênse \nIpXn F¶-dn-b-s¸-Sp-¶p.  

സചൊദ്യം 8: Cþ-sIm-tagvkv I¼-\n-IÄ hnX-cWw sNbvX km[-\-§Ä 

D]-t`m-àm-¡Ä Xncn-¨-b-bv¡p-¶Xv kÀÆ km[m-c-W-am-Wv.  C§s\ 

Xncn-¨-b-¡p¶ km[-\-§Ä F§s\bmWv IW-¡m-¡p-¶Xv? 

ഉത്തരം: Hcp Cþ-sIm-tagvkv I¼\n¡v AhÀ aptJ\ hnX-cWw 

sNbvX km[-\-§-fp-tStbm tkh-\-§-fp-tStbm AsÃ-¦nÂ cntâ 

tbm bYmÀ° XpI-bn-t·Â BWv \nIpXn tiJ-cn-¡m³ _m²yX.  

asäm-cÀ°-¯nÂ ]d-ªmÂ Xncn-¨p-h-cp¶ km[-\-§-fpsS aqeyw 

BsI hnX-cWw sNbvX km[-\-§-fpsS XpI-bnÂ \n¶pw Ipd-bv¡m-

hp-¶-Xm-Wv. 

സചൊദ്യം 9: \n-IpXn hnt[-b-amb hnX-c-W-¯nsâ bYmÀ° aqeyw (Net 

Value) F¶mÂ F´mWv?  

ഉത്തരം: GsX-¦nepw Hcp amk-¯nÂ Hcp cPn-kvt{SUv hyàn/ 

I¼\n hnX-cWw sNbvX \nIpXn hnt[-b-amb km[-\-§-fp-tStbm 

tkh-\-§-fp-tStbm BsI XpI-bmWv bYmÀ° aqeyw F¶v Dt±-in-

¡p-¶-Xv.  CXnÂ Cþ-sIm-tagvkv Hm¸-td-ädv hgn hnX-cWw sNbvXXpw 

AXn-t·Â CþsImtagvkv Hm¸-td-äÀ \nIpXn AS-bv¡m³ _m²yX 

DÅXpw Bb -tk-h-\-¯nsâ aqeyhpw bYmÀ° hnX-c-W-¡m-c\v 

Xncn¨p h¶ km[-\-§-fpsS aqeyhpw apI-fnÂ ]dª bYmÀ° aqey-

¯nÂ DÄs¸-Sp-¶-X-Ã.  

സചൊദ്യം 10: FÃm Cþ-sIm-tagvkv Hm¸-td-äÀamcpw bYmÀ° hnX-c-W-¡m-

c\p thn \nIpXn ]ncn-¡m³ _m²y-Ø-\mtWm?  

ഉത്തരം: AsX.  -hn-X-cWw sNbvX km[-\-§-fp-tStbm tkh-\-§-fp-

tStbm aqeyw CþsImtagvkv Hm¸-td-äÀ BWv tiJ-cn-¡p-¶Xv F¦nÂ 

Cu XpI-bn-t·-epÅ \nIpXn tiJ-cn-¡m\pw CþsImtagvkv Hm¸-td-äÀ 

_m²y-Ø-\m-Wv. 
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സചൊദ്യം 11: Ft¸m-gmWv CþsImtagvkv Hm¸-td-äÀ Cu \nIpXn ]ncn-t¡-

Xv? 

ഉത്തരം: GXp amk-¯n-emtWm km[-\-§tfm tkh-\-§tfm hnX-

cWw sNbvXXv B amk-¯nÂ Xs¶ \nIpXn ]ncn-t¡--Xm-Ip-¶p. 

സചൊദ്യം 12: CþsImtagvkv Hm¸-td-äÀ Ft¸m-gmWv CbmÄ ]ncn-s¨-Sp¯v 

t{kmX-Ênse \nIpXn (Sn.-kn.-F-kv) Kh¬saâv A¡u-nte¡v AS-

bvt¡--Xv? 

ഉത്തരം: \nIpXn (Sn.-kn.-F-kv) ]ncn-s¨-Sp¯ amkw Ah-km-\n¨v 

]¯v Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ AXmXv kÀ¡m-cn-te¡v Cu \nIpXn AS-

bv¡-XmIp¶p. 

സചൊദ്യം 13: Hcp bYmÀ° hnX-c-W-¡m-c³ F§-s\-bmWv apI-fnÂ 

]dª t{kmb-Ênse \nIpXn ]ncn-¨-Xv- C-bm-fpsS IW-¡nÂs¸-Sp-t¯-

Xv? 

ഉത്തരം: AXmXv Kh¬saâv A¡u-nÂ CþsImtagvkv Hm¸-td-

äÀamÀ \nt£-]n¨ t{kmX-Ênse \nIpXn cPn-ÌÀ sN¿-s¸« bYmÀ° 

hnX-c-W-¡m-csâ Iymjv seUvP-dnÂ ImWm-hp¶-Xm-Wv.  CþsImtagvkv 

Hm¸-td-äÀamÀ ^bÂ sN¿p¶ tÌävsaânÂ GXp hnX-c-W-¡m-c-\p-th-

n-bm-tWm \nIpXn ]ncn-¨sX¶pw F{X XpI-bmWv ]ncn-¨-sX¶pw 

ImWm-hp-¶-Xm-Wv.  Cu tÌäp-saâns\ B[m-c-am-¡n-bm-bn-cn¡pw 

Hmtcm hnX-c-W-¡m-c-tâbpw Iymjv seUvP-dnÂ {]Xy-£-am-Ip¶ 

\nIpXn (Sn.-kn.-F-kv) hnh-cw.  Hcp bYmÀ° hnX-c-W-¡m-c³ Cbm-

fpsS \nIpXn _m²yX XoÀ¡p¶ ka-b¯v apI-fnÂ ]dª t{kmX-

Ênse \nIpXn IqSn D]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

സചൊദ്യം 14: G-sX-¦nepw hn[-¯n-epÅ tÌävsaâv kaÀ¸n-¡m³ 

CþsImtagvkv Hm¸-ävdÀ _m²y-Ø-\mtWm? GsXms¡ hnh-c-§-fmWv 

C tÌävsaânÂ \ÂtI-Xv?  

ഉത്തരം: _m²y-Ø-\m-Wv.  -FÃm CþsImtagvkv Hm¸-td-äÀamcpw 

AXmXp amkw Ah-km-\n¨v ]¯p Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ Hcp tÌävsaâv 

ഇലക്ട്രോണിക് Bbn ^bÂ sNt¿--Xm-Ip-¶p. Cu tÌävsaânÂ 

AXmXp amkw hnX-cWw sNbvX km[-\-§-fp-tStbm tkh-\-§-fp-

tStbm hnh-c-§Ä \ÂtI--Xm-Ip-¶p.  -X-s¶-bp-aÃ GsX-¦nepw km[-

\-§tfm tkh-\-§tfm Xncn¨p h¶n-«ps¦nÂ B hnh-c-§fpw B 

amkw ]ncn-s¨-Sp¯ t{kmX-Ênse FÃm \nIpXn XpIbpw Cu 

tÌävsaânÂ ImWn-t¡--Xm-Wv.  GXp km¼-¯nI hÀj-¯n-emtWm 

\nIpXn ]ncn-¨Xv B km¼-¯nI hÀjw Ignªp hcp¶ Unkw-_À 

31þ---t\m-Sp-IqSn Hcp hmÀjnI tÌävsaâp IqSn ^bÂ sNt¿--Xm-Ip-

¶p. 

സചൊദ്യം 15: CþsImta-gvkn-epÅ hyh-Ø-I-fp-ambn tbmPn-¸n-¡m-\pÅ 

[mcW F´mWv? F{X-t¯mfw CXv ^e-{]-ZamIpw? 
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ഉത്തരം: Hcp CþsImtagvkv Hm¸-td-äÀ ^bÂ sNbvX tÌäp-saânÂ 

B amkw \S-¯nb FÃm hnX-c-W-¯n-tâbpw hnh-c-§Ä ImWn-t¡-

-Xm-Ip-¶p.  Cu hnh-c-§Ä bYmÀY hnX-c-W-¡m-c³ kaÀ¸n¨ 

AtX amk-¯n-tetbm AXn\p ap³am-k-t¯tbm bYmÀ° dnt«-WnÂ 

ImWn-¨ncn¡p¶ ]pd-t¯¡v hnX-cWw sNbvX km[-\-§-fp-tStbm 

tkh-\-§-fp-tStbm hni-Zmw-i-§-fp-ambn H¯p t\m¡p-¶-Xm-Wv.  

CþsImtagvkv Hm¸-td-äÀ ^bÂ sNbvX tÌäp-saânÂ ImWn-¨n-cn-

¡p¶ hnh-c-§Ä bYmÀ° hnX-c-W-¡m-csâ A\p-tbmPy dnt«-WnÂ 

ImWn-¨n-cn-¡p¶ hnh-c-§-fp-ambn s]mcp-¯-s¸-Sp-¶n-sÃ-¦nÂ Cu 

hnhcw cp t]tcbpw Adn-bn-¡p-¶-Xm-Wv. 

സചൊദ്യം 16: -ap-I-fnÂ ]dª cp t]cp-tSbpw hnh-c-§-fnÂ t]mcp-̄ -

t¡-Sp-s-¦nÂ F´p sN¿pw?  

ഉത്തരം: s]mcp-¯-t¡Sv Is-¯n-b-Xns\ XpSÀ¶v \nIpXn AS-

bv¡m³ _m²y-X-bpÅ XpIsb kw_-Ôn-¨pÅ hnhcw bYmÀ° hn-

X-c-W-¡m-cs\ Adn-bn-¨-Xn-\p -tijhpw Cu hnX-c-W-¡m-c³ B 

amks¯ bYmÀ° dnt«-WnÂ sXäp Xncp-¯m-Xn-cn-¡p-Ibpw sNbv 

XmÂ XpSÀ¶v hcp¶ amks¯ \nIpXn XpIbpsS _m²y-X-bn-te¡v 

s]mcp-¯-t¡-Smbn I XpI- IqSn Iq«nt¨À¡p-¶-Xm-Wv.-  _-Ô-s¸« 

hnX-c-W-¡m-c³ C§s\ Iq«nt¨À¯ \nIpXn XpI ]en-ib-S¡w AS-

bv¡p-hm³ _m²y-Ø-\m-Wv.  s]mcp-¯-t¡-Smbn I XpI GXp Znh-

k-amtWm AS-bvt¡-n-bn-cp-¶Xv B Zn-hkw apXÂ GXp Znh-k-

amtWm AS¨p XoÀ¡p-¶Xv B Znhkw hsc-bpÅ ]eni CuSm-¡p-¶-

Xm-Wv. 

സചൊദ്യം 17: -G-sX-¦nepw {]tXyI A[n-Imcw \nIpXn DtZym-K-ØÀ¡v 

\ÂIn-bn-«ptm?   

ഉത്തരം: sU]yq«n I½o-j-WÀ¡v Xmsg AÃm¯ GXp DtZym-K-

Ø\pw Ce-Ivt{Sm-WnIv Hm¸-td-äÀ¡v Bh-iy-amb hnh-c-§Ä kaÀ¸n-

¡m³ (t\m-«o-സ് നൽകിയ XobXn apXÂ 15 ്രവർത്തിZnh-k-¯n-

\pÅnÂ) t\m«okv \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. 
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9. സജൊബ്  വർക്ക് 

 

സചൊദ്യം 1: സജൊബ ്്വർക്ക ്എന്നൊൽ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ഒരു്വയക്തി, മടറ്റൊരു് ടറജിസസ്റ്റർഡ ്നികുതിദൊയകൻടറ്റ്ചരക്കു 

കളിൽ്ഏടതങ്കി ും്ര രകിയസയൊ്രെീറ്റ ടമൻസറ്റൊ്ഏടറ്റെുത്തു്നെത്തുന്നതിടന്

"സജൊബ ് വർക്ക "് എന്ന ്  റയുന്നു.  അത്തരം് ് ൈൊധനങ്ങളുടെ് ് ഉെമസ്ഥടന്്

ര ിൻൈിപൽ് എന്നും് അയൊളുടെ് ൈൊധനങ്ങളിസേൽ് ര രകിയസയൊ്

രെീറ്റ ടമൻസറ്റൊ നെത്തുന്ന ആളിടന്സജൊബ ്വർക്കർ്എന്നും്വിളിക്കുന്നു് 

ഈ്നിർവചനം് 23.03.1986-ട ്സനൊട്ടിഫിസക്കഷൻ്നരർ് 214/86-CE-ൽ്ഉള്ളതി 

സനക്കൊൾ് വിശൊ മൊയ് ഒന്നൊണ .  സമല്പറഞ്ഞ് നിർവചനം് സജൊബ ്വർക്കിടന്

ഉല്പൊദനമൊയി കണക്കൊക്കൊവുന്ന്ഒരു്ര രകിയ്എന്ന്രീതിയി ൊണ ്്നിർവചി 

ച്ചിരിക്കുന്നത .് ് അങ്ങടന് സജൊബ ്വർക്കിൻടറ്റ് നിർവചനം് തടന്ന,് നിർദിഷ്ട്

ചരക്കു് സൈവന് നികുതി് വയവസ്ഥയിൽ,് സജൊബ ് വർക്കുമൊയി ബന്ധടപട്ട്

നികുതി്  ിരിക്ക ിൻടറ്റ് അെിസ്ഥൊനരീതിയിൽ് വന്ന് മൊറ്റം് ര തിഫ ിപി 

ക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 2: ഒരു് നികുതിവിസധയ് വയക്തി് ഒരു് സജൊബ ് വർക്കർക്ക ് അയച്ച്

ചരക്കുകൾ്ൈസൈ്ആയി്കണക്കൊക്കുകയും,് ചരക്കു് സൈവന്നികുതിക്ക ്

വിസധയമൊക്കുകയും്ടചയ്യുസമൊ?  എന്തുടകൊണ്ട ? 

ഉത്തരം: ൈസൈ്എന്നൊൽ്്വില്പന, സകമൊറ്റം്്മുത ൊയ്്എല്ലൊ്രീതിയി ു 

മുള്ള്ൈസൈകളും് ് ഉൾട െുന്നതുടകൊണ്ട ് സജൊബ ് വർക്കിന ്് ് ൈൊധനങ്ങൾ്്

അയക്കുന്നതും് ൈസൈ്ആയി് കണക്കൊക്കുന്നു.  എന്നിരുന്നൊ ും, ഡിപൊർ 

ട്ട ടമൻറ്റിടന്അറിയിച്ചതിനു് സശഷം് നിർേിഷ്ട് നിബന്ധനകൾ്അനുൈരിച്ചു ്

ഒരു് ടറജിസസ്റ്റർഡ ് നികുതിദൊയകൻ് (ര ിൻൈിപൽ)് നികുതിയെക്കൊടത്

ഇൻ ുട്ട /കയൊ ിറ്റൽ്ഗുഡ്സ ്എന്നിവ്സജൊബ ്വർക്കിന ്്അയക്കുകയും്അതിനു 

സശഷം്മടറ്റൊരു്സജൊബ ്വർക്കർക ്അയക്കുകസയൊ്അവിടെ്നിന്ന ്ഒരു്വർഷം 

/മൂന്നു്വർഷത്തിനുള്ളിൽ്സജൊബ ്വർക്ക ് ൂർത്തിയൊക്കിസയൊ്്അല്ലൊ ടതസയൊ്

തിരിടക് ടകൊണ്ടുവരികസയൊ് അടല്ലങ്കിൽ് ഒരു് വർഷം/മൂന്നു് വർഷത്തിനു 

ള്ളിൽ് സജൊബ ് വർക്കറുടെ്  ക്കൽ് നിന്നും് നികുതിയെച്ചു ് ഇന്തയക്കുള്ളിൽ്്

ൈസൈ് ടചയ്യുകസയൊ, നികുതിയെക്കൊടത് കയറ്റുമതി് ടചയ്യുകസയൊ് ടചയ്യൊ 

വുന്നതൊണ . ് 

സചൊദ്യം 3: ഒരു്സജൊബ ്വർക്കർ്റജിൈ സരെഷൻ്്എെുസക്കണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .് ് സജൊബ ് വർക ് ഒരു് സൈവനമൊയതിനൊൽ് ഒരു് സജൊബ ് വർ 

ക്കർ് ടമൊത്തം് സെസണൊവറിൻടറ്റ നിർേിഷ്ട്  രിധി് കവിയുസരൊൾ റജിൈ സരെ 

ഷൻ്്എെുസക്കണ്ടത ്ആവശയമൊണ . 

സചൊദ്യം 4: ഒരു് സജൊബ ് വർക്കറുടെ്  ക്കൽ് നിന്ന ് സനരിട്ടു്  ുറസത്തക്ക ്

ൈസൈ് ടചയ്യ് ര ിൻൈിപ ിൻടറ്റ ചരക്കുകൾ് സജൊബ ് വർക്കറുടെ് ടമൊത്തം്

സെസണൊവറിൽ്ഉൾടപെുത്തുസമൊ? 
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ഉത്തരം: ഇല്ല.  അത ് ആ് ര ിൻൈിപ ിൻടറ്റ് ടമൊത്തം് സെസണൊവറിൽ്

ഉൾടപെുത്തും.  എന്നിരുന്നൊ ും് സജൊബ ് വർക്കിനൊയി് സജൊബ ് വർക്കർ്

ഉ സയൊഗിക്കുന്ന് ൈൊധനങ്ങളുടെയും് സൈവനങ്ങളുടെയും് മൂ യം് സജൊബ ്്

വർക്കർ്ൈസൈ്ടചയ്യുന്ന്സൈവനങ്ങളുടെ്മൂ യത്തിൽ്ഉൾടപെുത്തും. 

സചൊദ്യം 5: ഒരു്ര ിൻൈിപ ിന ്തൻടറ്റ് ക്കസ ക്ക ്ടകൊണ്ടുവരൊടത്്സനരിട്ട ്

സജൊബ ് വർക്കറുടെ് സ്ഥൊ നത്തിസ ക്ക ് ഇൻ ുട്ട ൈും് കയൊപിറ്റൽ് ഗുഡ ്ൈും്

അയക്കുവൊൻ്ൈൊധിക്കുസമൊ? 

ഉത്തരം: ൈൊധിക്കും. ് ര ിൻൈിപ ിന ്അങ്ങിടന്ടചയ്യുന്നതിന ്അനുവൊദ 

മുണ്ട .്  അത്തരം ൈൊൈചരയത്തിൽ് ര ിൻൈിപ ിന ് ഇൻ ുട്ട ൈിൻടറ്റയും്

കയൊ ിറ്റൽ്ഗുഡ ്ൈിൻടറ്റയും്സമ ുള്ള്ഇൻ ുട്ട ് ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്എെുക്കുവൊൻ്്

ൈൊധിക്കും.് ഇൻ ുട്ട ൈും്കയൊപിറ്റൽ്ഗുഡ ്ൈും്യഥൊരകമം്ഒരു്വർഷം/മൂന്നു്്

വർഷത്തിനുള്ളിൽ് തിരിച്ചു് ടകൊണ്ടുവന്നിടല്ലങ്കിൽ് ആദയടത്ത് ഇെ ൊെ ്്്

ൈസൈ് ആയി് കണക്കൊക്കി് ര ിൻൈിപൽ് അതിനനുൈരിച്ചു് നികുതി്്

അെക്കുവൊൻ്്ബൊധയസ്ഥനൊയിരിക്കുന്നതുമൊണ . 

സചൊദ്യം 6: ഒരു്ര ിൻൈിപ ിന ്തൻടറ്റ് ക്കസ ക്ക ്തിരിച്ചു്ടകൊണ്ടുവരൊടത്്

സജൊബ ് വർക്കറുടെ് സ്ഥൊ നത്തിൽ് നിന്ന ് സനരിട്ട ് ചരക്കുകൾ് ൈസൈ്

ടചയ്യുവൊൻ്ൈൊധിക്കുസമൊ? 

ഉത്തരം: ൈൊധിക്കും.്  രജിസസ്റ്റർഡ  അല്ലൊത്ത്സജൊബ ്വർക്കറുടെ്സ്ഥൊ ന 

ങ്ങടള് ര ിൻൈിപൽ്തൻടറ്റ്അധിക്ബിൈിനസ്സ ്സ്ഥ മൊയി് ര ഖയൊ ിച്ചിരി 

ക്കണം.്  സജൊബ ് വർക്കർ് ഒരു് രജിസസ്റ്റർഡ ് വയക്തി്ആടണങ്കിൽ് അവിടെ്

നിന്നും് ചരക്കുകൾ സനരിട്ട  ൈസൈ്ടചയ്യൊവുന്നതൊണ . ് സജൊബ ് വർക്കറുടെ്

സ്ഥൊ നത്തിൽ് നിന്ന ് സനരിട്ട ് ൈസൈ് ടചയ്യൊവുന്ന് ചരക്കുകളുടെ് കൊരയ 

ത്തിൽ്കമ്മീഷണർക്കു്വിജ ജ്ഞൊ നം്ടചയ്യൊവുന്നതുമൊണ . 

സചൊദ്യം 7: സജൊബ ് വർക്കറുടെ്സ്ഥൊ നങ്ങടള് തൻടറ്റ്അധിക്ബിൈിനസ്സ ്

സ്ഥ മൊയി്ര ഖയൊ ിക്കൊടത ഏതു്ൈൊൈചരയത്തി ൊണ ്ര ിൻൈിപ ിന ്ഒരു്

സജൊബ ്വർക്കറുടെ് ക്കൽ്നിന്നും് സനരിട്ട ് ചരക്കുകൾ്ൈസൈ്ടചയ്യുവൊൻ്

ൈൊധിക്കുക? 

ഉത്തരം: ഒരു്അധിക്ബിൈിനസ്സ ്സ്ഥ മൊയി്ര സ്യൊവിക്കൊടത്രണ്ട ്ൈൊൈ 

ചരയങ്ങളിൽ് ആണ ് ര ിൻൈിപ ിന ് ഒരു് സജൊബ ് വർക്കറുടെ് ബിൈിനൈ ്

സ്ഥ ത്തു് നിന്നും് സനരിട്ട ് ചരക്കുകൾ് ൈസൈ് ടചയ്യുവൊൻ് ൈൊധിക്കുക.  

ഒന്നുകിൽ, ആ് സജൊബ ് വർക്കർ് ഒരു് രജിസസ്റ്റർഡ ് നികുതിദൊയകൻ്

ആയിരിക്കണം.്  അടല്ലങ്കിൽ്ആ്ര ിൻൈിപൽ,്കമ്മീഷണർ്വിജ ജ്ഞൊ നം്

ടചയ്യ്ചരക്കുകൾ്ൈസൈ്നെത്തുന്നതിൽ്ഏർടപട്ടിരിക്കണം.് 

സചൊദ്യം 8: ഒരു്സജൊബ ്വർക്കറുടെ്അെുസത്തക്ക ്അയച്ച്ഇൻ ുട്ട /കയൊ ിറ്റൽ്

ഗുഡ്സിൻടറ്റ്കൊരയത്തിൽ്ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ് (ITC) എെുക്കുന്നതിന ്ഏടതൊ 

ടക്ക്വയവസ്ഥകളൊണ ്ബൊധകമൊകുന്നത ? 

ഉത്തരം: ര ിൻൈിപ ിന ്തൻടറ്റ്ബിൈിനസ്സ ്സ്ഥ ത്തു്സകപറ്റിയസശഷം്്

സജൊബ ് വർക്കിന ്് അയച്ചസതൊ് തൻടറ്റ്  ക്കസ ക്ക ് ടകൊണ്ടുവരൊടത് സനരിട്ട ്
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സജൊബ ്വർക്കറുടെ്അെുസത്തക്ക ്അയച്ചസതൊ്ആയിട്ടുള്ള്ഇന  ുട്ട ൈിന ടറയും്

കയൊ ിറ്റൽ് ഗുഡ ്ൈിൻടറ്റയും് സമ ുള്ള്ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് (ITC) എെുക്കു 

വൊൻ്ൈൊധിക്കും.്  എന്നിരുന്നൊ ും,് സജൊബ ്വർക്കറുടെ്അെുസത്തക്ക ്അയച്ച 

ഇൻ ുട്ട ൈും് കയൊപിറ്റൽ് ഗുഡ ്ൈും് സജൊബ ് വർക ്  ൂർത്തിയൊക്കിയ് സശഷം്

സജൊബ ് വർക്കിന ്് അയച്ച് തീയതി് മുതൽ് യഥൊരകമം് ഒരു് വർഷം/മൂന്നു്്

വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിടക് ടകൊണ്ടുവരികസയൊ് അവിടെ് നിന്നും് സനരിട്ട ്

ൈസൈ്നെത്തുകസയൊ്ടചയ്യിരിക്കണം. 

സചൊദ്യം 9: നിർദിഷ്ട്കൊ ൊവധിക്കുള്ളിൽ്ഇൻ ുട്ട ൈും്കയൊപിറ്റൽ്ഗുഡ ്ൈും 

തിരിടക് ടകൊണ്ടു് വരൊതിരിക്കുകസയൊ് സജൊബ ് വർക്കറുടെ്സ്ഥൊ നത്തിൽ്

നിന്ന ്സനരിട്ട ്ൈസൈ്നെത്തൊതിരിക്കുകസയൊ്ടചയ്യൊൽ്എന്ത ്ൈംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം: നിർദിഷ്ട്കൊ ൊവധിക്കുള്ളിൽ്ഇൻ ുട്ട ൈും്കയൊപിറ്റൽ്ഗുഡ ്ൈും 

തിരിടക് ടകൊണ്ടു് വരൊതിരിക്കുകസയൊ് സജൊബ ് വർക്കറുടെ്സ്ഥൊ നത്തിൽ്

നിന്ന ് സനരിട്ട ് ൈസൈ് നെത്തൊതിരിക്കുകസയൊ് ടചയ്യൊൽ,് ഇൻ ുട്ട ൈും് കയൊ 

പിറ്റൽ്ഗുഡ ്ൈും്സജൊബ ്വർക്കിന ്്അയച്ച്്തീയതി്(അടല്ലങ്കിൽ്ഇൻ ുട്ട ൈും്്്്്്്

കയൊപിറ്റൽ് ഗുഡ ്ൈും സനരിട്ട ് സജൊബ ് വർക്കറുടെ് സ്ഥൊ നത്തിൽ്  ഭിച്ച്

തീയതി)യിൽ ര ിൻൈിപൽ്അവ് സജൊബ ് വർക്കർക്ക ് ടചയ്യ് ൈസൈ്ആയി്

കണക്കൊക്കും.  അങ്ങിടന്ര ിൻൈിപൽ്അതിനനുൈരിച്ചു്നികുതി്അെക്കു 

വൊൻ്ബൊധയസ്ഥനൊകുന്നതുമൊണ . 

സചൊദ്യം 10: ജിഗ ്ൈ , ഫിക ൈ സച്ചർൈ ് മുത ൊയ് ുനരു സയൊഗമില്ലൊത്ത് ്കയൊ 

പിറ്റൽ്ഗുഡ ്ൈ ്ഉ സയൊഗസശഷം്ൈ രകൊപ ്ആയി്വിൽക്കുന്നു.്  സജൊബ ്വർക ്്

നിയമത്തിൽ്ഇവ്എങ്ങിടന്കണക്കൊക്കുന്നു? 

ഉത്തരം: മൂന്നു് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ് കയൊപിറ്റൽ് ഗുഡ ്ൈ ് തിരിടക 

ടകൊണ്ടുവരണടമന്ന്വയവസ്ഥ്ജിഗ ്ൈ , ഫിക ൈ സച്ചർൈ , മൂശ,്അച്ച ്ഉ കരണ 

ങ്ങൾ്എന്നിവയ ക്കു്ബൊധകമല്ല. 

സചൊദ്യം 11: സജൊബ ് വർക്കിൽ നിന്നും് ഉളവൊകുന്ന് ടവയ സ്റ്റ  ൈ രകൊപ ് ഇവ്്

എങ്ങിടന്കണക്കൊക്കുന്നു? 

ഉത്തരം: സജൊബ ്വർക്കർ്ഒരു്രജിസസ്റ്റർഡ ്നികുതിദൊയകൻ്ആടണങ്കിൽ്

സജൊബ ് വർക്കിൽ നിന്നും് ഉളവൊകുന്ന് ടവയ സ്റ്റ  ൈ രകൊപ ് ഇവ് സജൊബ ്

വർക്കറുടെ് സ്ഥൊ നത്തിൽ് നിന്ന ് നികുതി് അെച്ചു് ൈസൈ് ടചയ്യൊവുന്ന 

തൊണ .്  സജൊബ ് വർക്കർ് രജിസസ്റ്റർഡ ് അടല്ലങ്കിൽ ര ിൻൈിപൽ് നികുതി്

അെച്ചു്ൈസൈ്നെസത്തണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 12: ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ ്ഉത  ന്നങ്ങളും്സജൊബ ്വർക്കിന ് അയക്കൊസമൊ ? 

ഉത്തരം: അയയ ക്കൊം.്  സജൊബ ്വർക്കിന ് ഇൻ ുട്ട ്എന്നതിൽ ര ിൻൈിപൽ്

അഥവൊ്സജൊബ ്വർക്കർ്ര രകിയസയൊ്രെീറ്റ ടമൻസറ്റൊ്നെത്തുസരൊൾ്ഉണ്ടൊകുന്ന്

ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ ്്ഉത  ന്നങ്ങളും ഉൾടപെുന്നു. 

സചൊദ്യം 13: സജൊബ ്വർക്കിൻടറ്റ കൃതയമൊയ് കണക്കുകൾ് ൈൂക്ഷിക്കൊൻ്

ആരൊണ ്്ഉത്തരവൊദി? 
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ഉത്തരം: സജൊബ ്വർക്കിൻടറ്റ് ഇൻ ുട്ട ൈ /കയൊ ിറ്റൽ് ഗുഡ്സ ് എന്നിവയുടെ്

കൃതയമൊയ് കണക്കുകൾ് ൈൂക്ഷിക്കൊനുള്ള് ഉത്തരവൊദിതവം്  ൂർണമൊയും്്

ര ിൻൈിപ ിനൊണ . 

സചൊദ്യം 14: സജൊബ ്വർക്കിൻടറ്റ്വയവസ്ഥകൾ്എല്ലൊ്വിഭൊഗത്തി ുള്ള്ചരക്കു 

കൾക്കും്ബൊധകമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.്  ഒരു് രജിസസ്റ്റർഡ ് നികുതിദൊയകൻ് നികുതിവിസധയമൊയ്

ചരക്കുകൾ് അയയ ക്കുവൊൻ് ഉസേശിക്കുസരൊൾ് മൊരതമൊണ ് സജൊബ ്വർക്കു 

മൊയി് ബന്ധടപട്ട് വയവസ്ഥകൾ് ബൊധകമൊവുന്നത .് ് മറ്റു് വൊക്കുകളിൽ്

 റഞ്ഞൊൽ, ഈ്വയവസ്ഥകൾ്നികുതി്ഒഴിവൊക്കിയസതൊ്നികുതി്ഇല്ലൊത്ത 

സതൊ് ആയ് ചരക്കുകൾക്കും് അടല്ലങ്കിൽ് അയക്കുന്ന് വയക്തി, നികുതി്

ബൊധയതയുള്ള് രജിസസ്റ്റർഡ ് വയക്തി് അല്ലൊത്ത് ആളൊണ ് എങ്കി ും്

ബൊധകമല്ല. 

സചൊദ്യം 15: സജൊബ ് വർക്കിൻടറ്റ്വയവസ്ഥകൾ്ര ിൻൈിപൽ്നിർബന്ധമൊയും്്

 ൊ ിസക്കണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.്  ര ിൻൈിപ ിന ് നികുതി് അെച്ച ്് ഇന  ുട്സു ം് കയൊപിറ്റൽ്

ഗുഡ ്ൈും് ര സതയക്നെ െിരകമം് ൊ ിക്കൊടത്അയക്കൊവുന്നതൊണ .്  സജൊബ ്

വൊർക്കറിന ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് (ITC)് എെുക്കുകയും് ര രകിയ്  ൂർത്തി 

യൊക്കി സജൊബ ് വർക്കിന ്് സശഷം് നികുതി് അെച്ചു് തിരിടക് ൈസൈ്

ടചയ്യൊവുന്നതുമൊണ . 

സചൊദ്യം 16: സജൊബ ് വർക്കറും് ര ിൻൈിപ ും് ഒസര് ൈംസ്ഥൊനസത്തൊ് അടല്ല 

ങ്കിൽ് ഒസര് സകരര് ഭരണ് ര സദശസത്തൊ് സ്ഥിതി് ടചയ്യുന്നവരൊകണം്

എന്നുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.്  സജൊബ ്വർക്കിടന്ൈംബന്ധിക്കുന്ന്നിയമങ്ങൾ് IGST/UTGST   

നിയമങ്ങളിൽ്ഒസര്സ ൊട യൊണ .് അതുടകൊണ്ടു്സജൊബ ്വർക്കറും്്ര ിൻൈി 

പ ും് ഒസര്ൈംസ്ഥൊനസത്തൊ്അടല്ലങ്കിൽ്ഒസര് ് സകരര് ് ഭരണ് ് ര സദശസത്തൊ്്

അടല്ലങ്കിൽ്വയതയസ്യ്ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിസ ൊ്സകരര്ഭരണ്ര സദശസത്തൊ സ്ഥിതി്

ടചയ്യുന്നവരൊകൊം. 
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10. ഇൻ ുേ ്ടൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ  

 

സചൊദ്യം 1: ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: രജിസ്റ്റർ്്ടചയ്യ്ഒരൊൾക്ക ്്ടകൊെുക്കുന്ന്ൈൊധനങ്ങൾ്്അടല്ലങ്കിൽ്്

സൈവനങ്ങൾ്്അടല്ലങ്കിൽ് ്രണ്ടും് ്സചർത്ത ് ്നെത്തുന്ന്്ൈസൈയുടെ്സമൽ്

ചുമത്തുന്ന്ടൈൻരെൽ്െൊക്സ ് (CGST), സസ്റ്ററ്റ ്െൊക്സ ് (SGST), ഇൻറ്റസരഗറ്റഡ ്െൊക്സ ് (IGST), 

യൂണിയൻ്ടെറിട്ടറി്െൊക്സ ്(UTGST) എന്നിവയൊണ ്ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്എന്നത ്ടകൊണ്ട ്്

അർത്ഥമൊക്കുന്നത .്  റിസവഴ്സ ചൊർജ  (Reverse charge)് അെിസ്ഥൊനത്തിൽ് അെ 

ക്കുന്ന് നികുതിയും, ൈൊധനങ്ങൾ് ഇറക്കുമതി് ടചയ്യുസരൊൾ് ചുമത്തുന്ന്്

ഇൻറ്റസരഗറ്റഡ ് നികുതിയും് ഇതിൽ് ഉൾടപെുന്നു.് ് സകൊരൈിഷൻ് രീതിയിൽ്്

അെക്കുന്ന്നികുതി്ഇതിൽ്ഉൾടപെുന്നില്ല.് 

സചൊദ്യം 2: റിസവഴ്സ ചൊർജ  (Reverse charge)് അെിസ്ഥൊനനത്തിൽ് അെക്കുന്ന്

ചരക്കു്സൈവന്്നികുതി്്ഇൻ ുട്ട ്്െൊക്സ ്്ആയി്കണക്കൊക്കൊസമൊ?  

ഉത്തരം: കണക്കൊക്കൊം.് ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക ്ൈിൻടറ്റ്നിർവചനത്തിൽ. റിസവഴ്സ  

 ോർജ  (Reverse charge)് അെിസ്ഥൊനനത്തിൽ് അെക്കുന്ന് നികുതിയും് ഉൾ 

ടപെുന്നു. 

സചൊദ്യം 3: ഇൻ ുട്ട ് ൈൊധനങ്ങൾ, ഇൻ ുട്ട ് സൈവനങ്ങൾ,് കയൊ ിറ്റൽ ഗുഡ്സ ്

(capital goods)  ഇവയുടെ് സമൽ്അെക്കുന്ന്നികുതി് (CGST, IGST, SGST) എന്നിവ്

ഇൻ ുട്ട ്െൊക ്ൈിൽ്ഉൾടപെുസമൊ?  

ഉത്തരം: ഉൾടപെും.  ഇൻ ുട്ട ്ൈൊധനങ്ങൾ, ഇൻ ുട്ട ്സൈവനങ്ങൾ,്്കയൊ ി്

റ്റൽഗുഡ്സ  ഇവയുടെ് സമൽ് അെക്കുന്ന് നികുതികൾ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സിൽ്

ഉൾടപെുന്നു. ് കയൊ ിറ്റൽഗുഡ്സിസേൽ് അെക്കുന്ന് നികുതിയുടെ് ടരകഡിറ്റ , 

ഒറ്റത്തവണയൊയിഎെുക്കൊൻ്്അനുവദിക്കുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 4: ചരക്കുകളുടെയും്്സൈവനങ്ങളുടെയും്്സമൽ്ചുമത്തുന്ന്്എല്ലൊ്്

ഇൻ ുട്ട ്െൊക ്ൈിനും്്ടരകഡിറ്റ ്്അനുവദനീയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: രജിസ്റ്റർ്ടചയ്യ്ഒരൊൾക്ക ് ഭിക്കുന്ന്ൈൊധനങ്ങളുടെസയൊ്്്സൈവന 

ങ്ങളുടെസയൊ് രണ്ടും് സചർസന്നൊ് ഉള്ള് ൈസൈയുടെ് സമൽ് ചുമത്തുന്ന്്

നികുതിയുടെ് ടരകഡിറ്റ ,് അവ് ബിൈിനസ്സിസനൊ, ബിൈിനസ്സിൻടറ്റ് ഉന്നമന 

ത്തിസനൊ് ഉ സയൊഗിക്കുന്നസതൊ് ഉ സയൊഗിക്കൊൻ് ഉസേശിക്കുന്നസതൊ് ്ആടണ 

ങ്കിൽ, നിബന്ധനകൾക്കും് നിയരന്തണങ്ങൾക്കും് വിസധയമൊയി് ് എെുക്കൊവു 

ന്നതൊണ  

സചൊദ്യം 5: ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് (ITC)  ഭിക്കുന്നതിന ്ആവശയമൊയ് ്നിബ 

ന്ധനകൾ്എടന്തൊടക്കയൊണ ്? 

ഉത്തരം: രജിസ്റ്റർ്്ടചയ്യ്നികുതി്്വിസധയനൊയ്്ആൾക്ക ്്തൊടഴപറയുന്ന്്

നിബന്ധനകൾ്്അനുൈരിച്ചു 'ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ' എെുക്കൊം്: 



72 
 

(a) അയൊളുടെ് സകവശം് െൊക്സ ് ഇൻസവൊയ ്ൈ ്് അടല്ലങ്കിൽ്്

ടഡബിറ്റ ് സനൊട്ട ് അടല്ലങ്കിൽ് നികുതിയെച്ച് മറ്റ ് നിർേിഷ്ട്

സരഖകൾ്ഉണ്ടൊയിരിക്കണം. 

(b) ചരക്കുകസളൊ് സൈവനങ്ങസളൊ് അയൊൾക്കു്  ഭിച്ചിട്ടുണ്ടൊ 

വണം 

(c) ഗവടെന റ്റിനുള്ള് ൈസൈ്ആടണങ്കിൽ് ൈസൈ് നെത്തിയ്

ആൾ്നികുതി്വൊങ്ങിയത ്അെച്ചിട്ടുണ്ടൊകണം 

(d) ടൈക ്ഷൻ്39് ര കൊരമുള്ള്റിസട്ടണ്്അയൊൾ്ഫയൽ ടചയ്യിട്ടു 

ണ്ടൊകണം്. 

സചൊദ്യം 6: ഒരു് ഇൻസവൊയ ്ൈ ്് ര കൊരമുള്ള് ചരക്കുകൾ്   സപൊഴൊസയൊ്്

തവണകളൊസയൊ്ആണ ് ഭിക്കുന്നടതങ്കിൽ്്രജിസ്റ്റർ്്ടചയ്യ്ഒരൊൾക്ക ്ഇൻ ുട്ട ്

െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റിനുള്ള്അവകൊശം്എര കൊരമൊണ ? 

ഉത്തരം: ഒെുവി ടത്ത്തവണയുൾടപടെയുള്ള്ചരക്കുകൾ്എല്ലൊം് ഭിച്ച 

തിനു്സശഷം്്മൊരതസമ്ടരകഡിറ്റിന ്്അർൈതയുള്ളൂ്. 

സചൊദ്യം 7: ൈൈയർക്ക ്നികുതിയുൾടപടെയുള്ള്ര തിഫ ം്നൽകുന്നതിന ്

മുരൊയി്ഒരൊൾക്കു്ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്എെുക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ൈസൈ് ൈവീകരിച്ച് ആളിന ് ടരകഡിറ്റ ് എെുക്കൊം.്  എന്നൊൽ്

ഇൻസവൊയ ്ൈ ്് തീയതി് മുതൽ് 180് ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ് ര തിഫ വും്

നികുതിയും് ൈൈയർക്ക ് നൽകിയിരിക്കണം.്  റിസവഴ ്ൈ ് ചൊർജിൽ്്

നികുതിയെക്കുന്നയൊളിന ്്ഈ്്നിബന്ധന്്ബൊധകമല്ല. 

സചൊദ്യം 8: ഇൻസവൊയ ്ൈ ്് തീയതി് മുതൽ് 180് ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ നികുതി 

സയൊെു്കൂെി്ര തിഫ ം്നൽകൊത്ത്ഒരു്രജിസ്റ്റർ്ടചയ്യയൊൾ്എെുത്ത്ഇൻ ുട്ട ്

െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റിന ്എന്ത ്ൈംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം: ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ്അയൊളുടെ്ഔട്ട ്രുര്് നികുതി്ബൊധയത 

യുടെ് കൂടെ് കൂട്ടുന്നു.്  അയൊൾ്അതിനു്   ിശയും്അെക്കണം.  എന്നൊൽ്്

ര തിഫ വും്നികുതിയും്ൈൈയർക്ക ്ടകൊെുക്കുസരൊൾ്അയൊൾക്ക ്വീണ്ടും്

ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്എെുക്കൊവുന്നതൊണ .് 

സചൊദ്യം 9: രജിസ്റ്റർ് ടചയ്യയൊളിനല്ലൊടത് മടറ്റൊരൊൾക്കു് ചരക്കുകൾ് ് ടകൊെു 

ക്കുസരൊൾ്ആർക്കൊണ ്ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ് ഭിക്കുന്നത ?  (ബിൽ്െു് ..........., 

ഷി  ്െു്.............്ൈൊൈചരയം) 

ഉത്തരം: നികുതി് വിസധയനൊയ്വയക്തിയുടെ് നിർസേശര കൊരം് ്ൈൊധന 

ങ്ങൾ് ഒരു് മൂന്നൊം് കക്ഷിക്ക ്് നൽകിയൊ ും് അത  രജിസ്റ്റർ് ടചയ്യയൊൾ്

ൈവീകരിച്ചതൊയി് കണക്കൊക്കും.്  അതുടകൊണ്ട ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ്

ൈൊധനങ്ങൾ് ഒരു് മൂന്നൊം് കക്ഷിക്ക ്് ടകൊെുക്കുവൊൻ് നിർസേശം് നൽകിയ്

ആളിന ് ഭിക്കും. 

സചൊദ്യം 10:  ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ് ടരകഡിറ്റ ് എെുക്കുന്നതിനുള്ള് കൊ ൊവധി എരത 

യൊണ ? ്കൊരണങ്ങൾ്എന്തൊണ ? 
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ഉത്തരം: ആ വർഷടത്ത വൊർഷിക റിസട്ടണ് ഫയൽ ടചയ്യുന്നതിനുള്ള 

നിശ്ചിത തീയതിസയൊ, ഇൻസവൊയ ൈ  അടല്ലങ്കിൽ ടഡബിറ്റ  സനൊട്ട  ഉൾടപെുന്ന 

ൈൊരത്തിക വർഷത്തിന  സശഷം വരുന്ന ടൈ  റ്റംബർ മൊൈടത്ത ടൈക്ഷൻ  

39 അനുൈരിച്ചുള്ള റിസട്ടണ് ഫയൽ ടചയ്യുന്നതിനുള്ള നിശ്ചിത തീയതിസയൊ  

ഏതൊണ  ആദയം വരുന്നത : ആ തീയതിക്ക  സശഷം രജിസ്റ്റർ ടചയ്യയൊൾക്ക , 

ചരക്കുകളുടെസയൊ സൈവനങ്ങളുടെസയൊ ൈസൈക്ക  ഉള്ള ഇൻസവൊയ ൈ  

അടല്ലങ്കിൽ ടഡബിറ്റ  സനൊട്ടിസേൽ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ , എെുക്കുവൊൻ  

കഴിയുന്നതല്ല.  അതൊയതു ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  എെുക്കുവൊനുള്ള ൈമയ 

 രിധി അെുത്ത ൈൊരത്തിക വർഷത്തിട  ഒക സെൊബർ 20 അടല്ലങ്കിൽ  

വൊർഷിക റിസട്ടണ് ഫയൽ  ടചയ്യ തീയതി,  ഇതിസ തൊസണൊ ആദയം വരു 

ന്നതു, അതൊണ  . 

അെുത്ത ൈൊരത്തിക വർഷത്തിട  ടൈ  റ്റംബറിന  സശഷം റിസട്ടണുകളിൽ 

മൊറ്റം നെത്തുവൊൻ ൈൊധിക്കുകയില്ല എന്നതൊണ  ഈ നിബന്ധനയിൽ   

അന്തർ ീനമൊയ കൊരണം.  വൊർഷിക റിസട്ടണ് ടൈ  റ്റംബറിനുള്ളിൽ  

ഫയൽ ടചയ്യിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ അതിനുസശഷം റിസട്ടണിൽ മൊറ്റങ്ങടളൊന്നും  

വരുത്തുവൊനൊകില്ല . 

സചൊദ്യം 11: 1961-ട  ഇൻകം െൊക്സ  നിയമം അനുൈരിച്ചു കയൊ ിറ്റൽ 

ഗുഡ്സിൻടറ്റ വി യിൽ ഉള്ള നികുതിയുടെ ഘെകത്തതിന  മൂ യസശൊഷണം 

(depreciation) അവകൊശടപട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ടചയ്യ നികുതി ദൊയകന    

കയൊ ിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻടറ്റ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  അനുവദനീയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: മൂ യസശൊഷണം അവകൊശടപട്ടിട്ടുള്ള നികുതിയുടെ ഘെകത്തി 

ന  ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ   ടരകഡിറ്റ  അനുവദനീയമല്ല . 

സചൊദ്യം 12: ചരക്കു സൈവന നികുതി വിസധയമൊയ ൈൊധനങ്ങസളൊ സൈവനന 

ങ്ങസളൊ രണ്ടും സചർസത്തൊ ൈസൈ ടചയ്യൊൻ സവണ്ടി ഉ സയൊഗിക്കുന്ന എല്ലൊ 

ഇൻ ുട്ടിൻസമ ും ഉള്ള നികുതിയുടെ ടരകഡിറ്റ   ഭയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം:  ഭയമൊണ .  നിയമത്തിൽ  രൊമർശിച്ചിട്ടുള്ള ചുരുക്കം ഇനങ്ങടള  

ഒഴിവൊക്കി എല്ലൊത്തിനും ടരകഡിറ്റ   ഭയമൊണ .  ര ധൊനമൊയും വയക്തിഗത 

ഉ സയൊഗങ്ങൾക്കുള്ളതും, സ്ഥൊവരവസ്യുക്കൾ നിർമ്മിക്കൊൻ സവണ്ടി ഉ സയൊ 

ഗിക്കുന്ന ഇൻ ുട്ടുകളും (ൈൊൻറ്റും ടമഷിനറിയും ഒഴിടക) ടെ ികമയൂണിസക്ക 

ഷൻ െവർകൾ, വയവൈൊയ സ്ഥൊ നങ്ങൾക്ക   ുറത്തു സ്ഥൊ ിച്ചിട്ടുള്ള സ പ 

സ ൻ, മുത ൊയവയും നികുതി ടവട്ടിപ  കണ്ടു ിെിച്ചതിൻടറ്റ ഫ മൊയി 

അെച്ച നികുതിയും ആണ  ഒഴിവൊക്കിയിട്ടുള്ളത . 

സചൊദ്യം 13: ഇൻഫർസമഷൻ ടെക സനൊളജി ബിൈിനസ്സിൽ ഏർടപട്ടിട്ടുള്ള  

ഒരു നികുതി വിസധയനൊയ വയക്തി അയൊളുടെ എക്സികയൂട്ടീവ  ഡയറക്ടറുടെ  

ഉ സയൊഗത്തിനൊയി ഒരു സമൊസട്ടൊർ വൊൈനം വൊങ്ങുന്നു.  ഈ വൊൈനത്തി 

സേൽ അെച്ച ചരക്കു സൈവന നികുതിക്ക  ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  എെു 

ക്കൊസമൊ?  

ഉത്തരം: ഇല്ല.  സമൊസട്ടൊർ വൊൈനത്തിസേൽ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ   എെുക്ക 

ണടമങ്കിൽ നികുതി വിസധയനൊയ വയക്തി യൊരതക്കൊരുടെസയൊ  ചരക്കുകളു 
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ടെസയൊ രെൊൻൈ സ ൊർസട്ടഷൻ ബിൈിനസ്സ  നെത്തുന്ന ആസളൊ സമൊസട്ടൊർ വൊൈന 

ത്തിസേൽ  രിശീ നം ടകൊെുക്കുന്ന ആസളൊ ആയിരിക്കണം. 

സചൊദ്യം 14:    കൊരണങ്ങൾ ടകൊണ്ട  ചി സപൊൾ ചരക്കുകൾ നശിക്കുകസയൊ 

നഷ്ടടപെുകസയൊ ടചയ്യൊം.  അത്തരം ചരക്കുകൾക്ക  ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  

 ഭയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.  നഷ്ടട ട്ടസതൊ, സമൊഷണം സ ൊയസതൊ, നശിച്ചസതൊ  എഴുതി 

ത്തള്ളിയസതൊ ആയ ചരക്കുകളുടെ സമൽ ഒരൊൾക്ക  ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  

എെുക്കുവൊൻ ൈൊധയമല്ല.  കൂെൊടത, ൈമ്മൊനമൊസയൊ ൈൗജനയ ൈൊരിൾ 

ആസയൊ നൽകിയ ചരക്കുകളുടെ സമ ും ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ   അനുവദനീ 

യമല്ല. 

സചൊദ്യം 15: രജിസ്റ്റർ ടചയ്യ ഒരു വയക്തിക്ക  ബിൈിനസ്സ  ഉ സയൊഗങ്ങൾക്കൊയി  

നിർമ്മിച്ച ടകട്ടിെത്തിനുസവണ്ടിവന്ന ചരക്കുകളുടെയും  സൈവനങ്ങളുടെയും 

ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ   ഭയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.  ൈൊൻറ്റും ടമഷിനറിയും ഒഴിടകയുള്ള സ്ഥൊവരവസ്യുക്കൾ  

നിർമ്മിക്കൊൻ സവണ്ടി ഉ സയൊഗിക്കുന്ന ചരക്കുകളുടെയും സൈവനങ്ങളു 

ടെയും ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  അനുവദനീയമല്ല.  ഭൂമിയിൽ അെിസ്ഥൊനമിട്ട   

ഉറപിച്ചസതൊ ഘെിപിച്ചസതൊ ആയ ഉ കരണങ്ങളും ടമഷീനറിയുമൊണ  

ൈൊന റും ടമഷിനറിയും എന്നതിൽ ഉൾടപെുന്നത .  ഭൂമി, ടകട്ടിെങ്ങൾ 

എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾടപെുന്നില്ല. 

സചൊദ്യം 16:  ുതിയതൊയി രജിസ്റ്റർ ടചയ്യ ഒരൊളുടെ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  

അർൈത എടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം:  ുതിയതൊയി രജിസ്റ്റർ ടചയ്യുന്ന ഒരൊളിന  രജിൈ സരെഷൻ  നൽക 

ടപെുന്ന തീയതിക്ക  ടതൊട്ടുമുൻ ുള്ള ദിവൈം അയൊളുടെ സസ്റ്റൊക്കി ുള്ള  

ഇൻ ുട്ടുകളുടെയും ഭൊഗികമൊസയൊ  ൂർണമൊസയൊ ഉത  ൊദനം  ൂർത്തിയൊയ 

ചരക്കുകളിൽ ഉൾടപട്ടിട്ടുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെയും ടരകഡിറ്റ   എെുക്കൊവുന്ന 

തൊണ .  ഒരൊൾക്ക  നികുതി ബൊധയതയുണ്ടൊവുകയും, നികുതി ബൊധയത 

യുണ്ടൊയ തീയതിക്ക  സശഷം 30 ദിവത്തിനുള്ളിൽ രജിൈ സരെഷന   അസ ക്ഷി 

ക്കുകയും ടചയ്യിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ അയൊൾക്ക  നികുതി ബൊധയതയുണ്ടൊയ തീയതി 

ക്ക  ടതൊട്ടു മുൻ ുള്ള ദിവൈം അയൊളുടെ സസ്റ്റൊക്കി ുള്ള  ഇൻ ുട്ടുകളു 

ടെയും, ഭൊഗികമൊസയൊ  ൂർണമൊസയൊ ഉത  ൊദനം  ൂർത്തിയൊയ ചരക്കുകളിൽ 

ഉൾടപട്ടിട്ടുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെയും ടരകഡിറ്റ  എെുക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 17: ഒരൊൾക്ക  2017 ആഗസ്റ്റ  1-ന  നികുതി ബൊധയതയുണ്ടൊയി.  2017 

ആഗസ്റ്റ  15-ന  രജിൈ സരെഷൻ കിട്ടി.  അങ്ങിടനയുള്ള ആൾക്ക  ഏതു  തീയതി 

യിൽ സസ്റ്റൊക്കി ുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെയൊണ  ടരകഡിറ്റിന  അർൈത? 

a. 01.08.2017 

b. 31.07.2017 

c. 15.08.2017 
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d. അയൊൾക്ക   മുൻ കൊ ടത്ത  ടരകഡിറ്റ   ഭിക്കില്ല 

ഉത്തരം: 31.07.2017 

സചൊദ്യം 18: ൈവസമധയൊ രജിസ്റ്റർ ടചയ്യുന്ന ആളുടെ (voluntary registration) 

സസ്റ്റൊക്കി ുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റിൻടറ്റ അർൈത എങ്ങി 

ടനയൊണ  ? 

ഉത്തരം: ൈവസമധയൊ രജിസ്റ്റർ ടചയ്യുന്ന ആൾക്ക  രജിൈ സരെഷൻ നൽകടപ 

െുന്ന തീയതിക്ക  ടതൊട്ടുമുൻ ുള്ള ദിവൈം സസ്റ്റൊക്കി ുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളു 

ടെയും, ഭൊഗികമൊസയൊ  ൂർണമൊസയൊ ഉത  ൊദനം  ൂർത്തിയൊയ ചരക്കുകളിൽ 

ഉൾടപട്ടിട്ടുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെയും ടരകഡിറ്റിന  അർൈതയുണ്ട . 

സചൊദ്യം 19: രജിസ്റ്റർ ടചയ്യ ഒരൊളുടെ ഘെനയിൽ വയതയൊൈമുണ്ടൊയൊൽ 

ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  െൊക ൈിൻടറ്റ അർൈത എര കൊരമൊണ ? 

ഉത്തരം: ഇ ക സരെൊണിക  ടരകഡിറ്റ  ട ഡ്ജറിൽ ഉ സയൊഗിക്കൊടത ബൊക്കി 

നിൽക്കുന്ന തുക  ുതിയ ആളിസ ക്ക  സകമൊറ്റം ടചയ്യൊൻ  ൈൊധിക്കുന്ന 

തൊണ , ബൊധയതകളും സകമൊറൊനുള്ള ര സതയക നിബന്ധന ഉടണ്ടങ്കിസ   

ഇര കൊരം ടചയ്യൊൻ കഴിയുകയുള്ളു. 

സചൊദ്യം 20: നികുതി വിസധയമൊയതും അല്ലൊത്തതുമൊയ ൈസൈകൾക്ക  ഒരു  

നികുതി വിസധയ വയക്തി തനിക്ക   ഭിക്കുന്ന ചരക്കുകസളൊ സൈവനങ്ങസളൊ 

രണ്ടും സചർസന്നൊ ഉ സയൊഗിക്കുന്നുടണ്ടങ്കിൽ, രജിസ്റ്റർ ടചയ്യ നികുതി ബൊധയ 

തയുള്ളയൊളിന  ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ   ഭിക്കുസമൊ? 

ഉത്തരം: നികുതി വിസധയമൊയ ൈസൈകൾക്ക  ഉ സയൊഗിക്കുന്ന  ചരക്കു 

കളുടെസയൊ സൈവനങ്ങളുടെസയൊ രണ്ടും സചർന്നുള്ളതിൻടറ്റസയൊ ഇൻ ുട്ട  

െൊക ൈിന  മൊരതസമ രജിസ്റ്റർ ടചയ്യയൊൾക്ക  ടരകഡിറ്റ  എെുക്കുവൊൻ ൈൊധിക്കു 

കയുള്ളു.  അത  കണക്ക  കൂസട്ടണ്ടത  ഏതു രീതിയി ൊടണന്ന  റൂളുകളിൽ  

 റയുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 21: നികുതി ബൊധയതയുള്ള ൈസൈകൾ ചരക്കുകളുടെസയൊ  സൈവന 

ങ്ങളുടെസയൊ രണ്ടും സചർന്നുള്ളതിൻടറ്റസയൊ ആയ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  

മൊരതമൊണ  അനുവദിക്കുന്നടതങ്കിൽ, കയറ്റുമതി (export) നെത്തുസരൊൾ  

നികുതി ഒഴിവുള്ള ൈസൈകളുടെ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  നഷ്ടടപെൊൻ 

ഇെയൊകുസമൊ? 

ഉത്തരം: ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  അനുവദിക്കുന്ന കൊരയത്തിന  ൈീസറൊ  

സററ്റഡ  ൈസൈകടള നികുതി വിസധയ ൈസൈകളൊയി കണക്കൊക്കുന്നതൊണ .  

ഇൻടറ്റസരഗറ്റഡ  ഗുഡ ൈ  ആൻഡ  ൈർവീൈൈ  നിയമത്തിൽ ൈീസറൊ സററ്റഡ  

ൈസൈകളുടെ  രിധിയിൽ നികുതി ഒഴിവുള്ള ചി  ൈസൈകളും  ഉൾടപ 

െുന്നു. 

സചൊദ്യം 22: ടരകഡിറ്റ  അനുവദിക്കുന്ന കൊരയത്തിന  നികുതി വിസധയ ൈസൈ 

കൾ കണക്കൊക്കുസരൊൾ തൊടഴപറയുന്നവയിൽ ഏതൊണ  ഉൾടപെുത്തുന്നത ? 

(a) ൈീസറൊ സററ്റഡ  ൈസൈകൾ     
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(b) നികുതി ഒഴിവുള്ള ൈസൈകൾ 

(c) രണ്ടും 

ഉത്തരം: േീസേൊ സേറ്ഡ ്േകൈകൾ 

സചൊദ്യം 23: രജിസ്റ്റർ ടചയ്യ ഒരൊൾ ൈവീകരിക്കുന്ന ൈൊധനങ്ങളും സൈവന 

ങ്ങളും ഭൊഗികമൊയി ബിൈിനസ്സ  ആവശയങ്ങൾക്കും ഭൊഗികമൊയി മറ്റു  

കൊരയങ്ങൾക്കും  ഉ സയൊഗിച്ചൊൽ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ   ഭിക്കുസമൊ? 

ഉത്തരം: രജിസ്റ്റർ ടചയ്യയൊൾക്ക  അയൊൾ ബിൈിനസ്സ  ആവശയങ്ങൾക്കു 

ഉ സയൊഗിക്കുന്ന ചരക്കുകൾ/സൈവനങ്ങൾ/രണ്ടും സചർത്ത  ഉള്ളവയുടെ  

ടരകഡിറ്റ  മൊരതസമ എെുക്കുവൊൻ ൈൊധിക്കുകയുള്ളു.  അർൈതയുള്ള  

ടരകഡിറ്റ  കണക്കൊക്കുന്ന രീതി റൂളുകളിൽ  റയുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 24: സകൊരൗണ്ടിങ  രീതിയിൽ നികുതി അെച്ചുടകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

ഒരൊൾ സകൊരൗണ്ടിങ്ങിനുള്ള സെസണൊവർ  രിധി കവിയുകയും ൈൊധൊരണ 

രീതിയിൽ നികുതി ൈൊധയതയുള്ള ആളൊവുകയും ടചയ്യുന്നു.  അയൊൾക്ക  

ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  എെുക്കൊസമൊ?  എങ്കിൽ, ഏതു തീയതി മുതൽ? 

ഉത്തരം: സകൊരൈിഷൻ രീതിയിൽ നികുതി അെയ ക്കൊനുള്ള അർൈത  

തീരുന്ന തീയതിക്ക  ടതൊട്ടുമുൻ ുള്ള ദിവൈം അയൊളുടെ സകവശമുള്ള   

സസ്റ്റൊക്കി ുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെയും, ഭൊഗികമൊസയൊ  ൂർണമൊസയൊ ഉത  ൊദനം 

 ൂർത്തിയൊയ ചരക്കുകളിൽ ഉൾടപട്ടിട്ടുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെയും കയൊ ിറ്റൽ  

ൈൊധനങ്ങളുടെയും (നിശ്ചിത ശതമൊന സ ൊയിൻറ്റുകൾ കുറവുടചയ്യ സശഷം) 

ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  എെുക്കൊവുന്നതൊണ .  അർൈതയുള്ള ടരകഡിറ്റ   

കണക്കൊക്കുന്ന രീതി റൂളുകളിൽ  റയുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 25: ബൊങ്കിങ്ങ  കരനികൾക്ക  എടന്തങ്കി ും ര സതയകമൊയ നിയമ 

മുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ര സതയകമൊയി  റഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈവനങ്ങൾ ൈസൈ ടചയ്യുന്ന  

ബൊങ്കിങ്ങ  കരനി/ധനകൊരയസ്ഥൊ നം/സനൊണ് ബൊങ്കിങ്ങ  ധനകൊരയ കരനി 

കൾക്ക  ഒന്നുകിൽ ആനു ൊതിക ടരകഡിറ്റ  അടല്ലങ്കിൽ അർൈതടപട്ട  

ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റിൻടറ്റ 50 ശതമൊനം എെുക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 26: രജിസ്റ്റർ ടചയ്യയൊളൊയ Mr. A 30.07.2017 വടര സകൊരൈിഷൻ 

രീതിയിൽ നികുതി അെച്ചിരുന്നു.  എന്നൊൽ 30.07.2017 മുതൽ ൈൊധൊരണ 

രീതിയിൽ നികുതിയെക്കൊൻ ബൊധയതയുണ്ടൊയി.  അയൊൾക്ക  ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  

ടരകഡിറ്റിന  അർൈതയുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: 30.07.2017-ൽ സകവശമുള്ള സസ്റ്റൊക്കി ുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെയും, 

ഭൊഗികമൊസയൊ  ൂർണമൊസയൊ ഉത  ൊദനം  ൂർത്തിയൊയ ചരക്കുകളിൽ 

ഉൾടപട്ടിട്ടുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെയും കയൊ ിറ്റൽ ൈൊധനങ്ങളുടെയും (നിശ്ചിത  

ശതമൊന സ ൊയിൻറ്റുകൾ കുറവുടചയ്യ സശഷം) ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റിന   

അർൈതയുണ്ട . 
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സചൊദ്യം 27: 05.06.2017-ന  Mr. B സവൊളണ്ടറി രജിൈ സരെഷന  അസ ക്ഷ 

നൽകുകയും 22.06 .2017-ന  രജിൈ സരെഷൻ  ഭിക്കുകയും ടചയ്യു.  Mr. B ക്ക  -----

---- ൽ സസ്റ്റൊക്കി ുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റിന  

അർൈതയുണ്ട  

ഉത്തരം: 21.06.2017-ൽ സകവശമുള്ള സസ്റ്റൊക്കി ുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെയും, 

ഭൊഗികമൊസയൊ  ൂർണമൊസയൊ ഉത  ൊദനം  ൂർത്തിയൊയ ചരക്കുകളിൽ 

ഉൾടപട്ടിട്ടുള്ള ഇൻ ുട്ടുകളുടെയും ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റിന  Mr. B ക്ക  

അർൈതയുണ്ട .  കയൊ ിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻടറ്റ ടരകഡിറ്റിന  Mr. B ക്ക  അർൈതയില്ല. 

സചൊദ്യം 28: സകൊരൈിഷൻ രീതിയിൽ നികുതിയെയ ക്കൊൻ ഓ  ഷൻ  ടകൊെു 

ക്കുകസയൊ അടല്ലങ്കിൽ ൈസൈ ടചയ്യുന്ന ൈൊധനങ്ങൾ/സൈവനങ്ങൾ/രണ്ടും 

മുഴുവനൊയി നികുതി ഒഴിവൊക്കുകസയൊ ടചയ്യൊൽ രജിസ്റ്റർ ടചയ്യ ഒരൊൾ 

എെുത്ത ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റിന  എന്ത  ൈംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം: ഓ  ഷൻ വിനിസയൊഗിക്കുന്ന തീയതി അടല്ലങ്കിൽ നികുതി  

ഒഴിവിൻടറ്റ തീയതിക്ക  ടതൊട്ടുമുരുള്ള ദിവൈം സകവശമുള്ള സസ്റ്റൊ 

ക്കിൻടറ്റ ടരകഡിറ്റ  രജിസ്റ്റർ ടചയ്യയൊൾ അെയ ക്കണം.  കയൊ ിറ്റൽ ൈൊധന 

ങ്ങടള ൈംബന്ധിച്ച  അെയ സക്കണ്ട തുക കണക്കൊക്കുന്നത  ഒരു നിശ്ചിത ശത 

മൊന സ ൊയിൻറ്റുകൾ കുറവ  ടചയ്യൊണ .  ഇ ക സരെൊണിക   ടരകഡിറ്റ   ഡ്ജറിൽ 

ആവശയത്തിന  ബൊ ൻൈ  ഉടണ്ടങ്കിൽ അത  ടഡബിറ്റ  ടചയ്യ   തുക അെയ ക്കൊം.  

അടല്ലങ്കിൽ ഇ ക സരെൊണിക  കയൊഷ   ഡ്ജറിൽ ടഡബിറ്റ  ടചയ്യൊം.  ഇ ക സരെൊ 

ണിക  ടരകഡിറ്റ   ഡ്ജറിൽ അതിനുസശഷം അവസശഷിക്കുന്ന തുക, ഉടണ്ട 

ങ്കിൽ, അത   ൊപ്തിസൊകുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 29: ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  എെുക്കുന്നതിനുള്ള ൈമയ  രിധിക്ക  

എടന്തങ്കി ും നിയരന്തണമുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം:  ുതിയ രജിൈ സരെഷൻടറ്റ കൊരയത്തി ും സകൊരൈിഷൻ രീതി 

യിൽ നിന്നും ൈൊധൊരണരീതിയിസ ക്കുള്ള മൊറ്റം, നികുതി ഒഴിവിൽ നിന്നും 

നികുതി വിസധയമൊയ ൈസൈയിസ ക്കുള്ള മൊറ്റം ഇവയുടെ കൊരയത്തി ും 

ബന്ധടപട്ട ആളിന  അത്തരം ൈസൈയുടെ െൊക്സ  ഇൻസവൊയ ൈ  ഇഷയൂ ടചയ്യ 

തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞൊൽ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  എെുക്കൊൻ  

ൈൊധയമല്ല. 

സചൊദ്യം 30: ഒരൊളുടെ ൈൊധുതയുള്ള റിസട്ടണിൽ കൊണിച്ചിരിക്കുന്ന ഔട്ട  

സവഡ  ൈസൈയുടെ വിവരങ്ങൾ ൈസൈ ൈവീകരിച്ചയൊൾ നൽകുന്ന ഇൻ 

ടവർഡ  ൈസൈ വിവരങ്ങളുമൊയി ട ൊരുത്തടപെുന്നിടല്ലങ്കിൽ എന്ത   ൈംഭ 

വിക്കും? 

ഉത്തരം: ട ൊരുത്തസക്കെുകൾ കണ്ടൊൽ രണ്ടു  ൊർട്ടികടളയും വിവരം  

അറിയിക്കുന്നു ട ൊരുത്തസക്കെ   രിൈരിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ആ തുക ൈസൈ  

ൈവീകരിച്ചയൊളുടെ, അറിയിപ  നൽകിയ മൊൈത്തിൻടറ്റ ടതൊട്ടെുത്ത മൊൈ 

ടത്ത,  ഔട്ട  ുട്ട   ബൊധയതയൊയി കൂട്ടുന്നതൊണ . 
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സചൊദ്യം 31: ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  ട ൊരുത്തടപെുത്ത ിന  (matching) സശഷം  

മൊരതമൊസണൊ അനുവദിക്കുകയുള്ളു? 

ഉത്തരം: അല്ല.  രണ്ടു മൊൈസത്തക്ക  ടര ൊവിഷണൽ ആയി ടരകഡിറ്റ  അനു 

വദിക്കുന്നു.  ൈസൈയുടെ വിവരങ്ങൾ ൈിസ്റ്റം തടന്ന ട ൊരുത്തടപെുത്തു 

കയും വയതയൊൈങ്ങൾ ബന്ധടപട്ട ൈൈയടറയും ൈവീകർത്തൊവിടനയും 

അറിയിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു.  ട ൊരുത്തസക്കെ  തുെരുകയൊടണങ്കിൽ എെുത്ത 

ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  ൈവയസമവ റിസവഴ ൈ  ടചയ്യടപെും. 

സചൊദ്യം 32: ടര ൊവിഷണൽ ആയി അനുവദിച്ച ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  എല്ലൊ 

ബൊധയതകളും അെയ ക്കൊൻ ഉ സയൊഗിയ ക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ടര ൊവിഷണൽ ആയി അനുവദിച്ച ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  

റിസട്ടണ് ര കൊരം ൈവയം നിർണയിച്ച നികുതിയെയ ക്കൊൻ മൊരതസമ ഉ സയൊഗി 

ക്കൊവൂ.  

സചൊദ്യം 33: മൂ ധന ൈൊമരഗികളുടെ (capital goods) സമൽ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  

ടരകഡിറ്റ  എെുത്തതൊടണങ്കിൽ അത്തരം ൈൊധനങ്ങൾ നികുതി ബൊധയതയു 

ള്ളയൊൾ ൈസൈ നെത്തിയൊൽ അതിൻടറ്റ നികുതി ൈംബന്ധമൊയ ഭവിഷയ 

ത്തുകൾ എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ഇൻ ുട്ട   െൊക്സ   ടരകഡിറ്റ  എെുത്ത മൂ ധന  ൈൊമരഗികൾ/ൈൊന റും  

മഷിനറിയും ൈസൈ ടചയ്യൊൽ രജിസ്റ്റർ ടചയ്യയൊൾ അവയുടെസമൽ എെുത്ത  

ടരകഡിറ്റിന  തു യമൊയ തുകയിൽനിന്നും നിശ്ചിത ശതമൊന സ ൊയിൻറ്റുകൾ  

കുറവ  ടചയ്യ തുകസയൊ, ഇെ ൊെിൻടറ്റ മൂ യത്തിസേൽ അെയ സക്കണ്ട  നികുതി 

സയൊ ഏതൊണ  കൂെുതൽ ആ തുക അെയ ക്കണം. 

സചൊദ്യം 34: മൂ ധന ൈൊമരഗികളുടെ സമൽ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  എെുത്ത 

രജിസ്റ്റർ ടചയ്യയൊൾ അത്തരം മൂ ധന ൈൊമരഗികൾ ൈസൈ ടചയ്യൊൽ  നികു 

തിടയ എങ്ങിടന ബൊധിക്കുന്നു? 

ഉത്തരം: ൈസൈ ഇെ ൊെിൻടറ്റ മൂ യത്തിസേൽ അെയ സക്കണ്ട നികുതി 

അടല്ലങ്കിൽ അടല്ലങ്കിൽ എെുത്ത ടരകഡിറ്റിൽനിന്നും നിശ്ചിത ശതമൊന  

സ ൊയിൻറ്റുകൾ കുറവ  ടചയ്യ തുക ഇവയിൽ ഏതൊസണൊ കൂെുതൽ അരതയും 

തുക രജിസ്റ്റർ ടചയ്യയൊൾ അെയ ക്കണം.  എന്നൊൽ്തൊ ര തിസരൊധ ചുെുകട്ട 

കൾ (refractory bricks), മൂശ, അച്ച , ജിഗ ൈ , ഫിക ൈ സച്ചർൈ  ഇവ ൈ രകൊപ  ആയി 

ൈസൈ ടചയ്യുസരൊൾ ഇെ ൊെ  മൂ യത്തിസേൽ നികുതിയെച്ചൊൽ മതി. 
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11. ഇൻ ുേ ്േർവീേ് വിതരണക്കൊരൻ എന്ന ആശയം 

ജി.എേ്.ടി.യിൽ 

 

സചൊദ്യം 1: ഇൻ ുട്ട ്് ൈർവീൈ ്് വിതരണം് ടചയ്യുന്നയൊൾ് (ISD) എന്നൊൽ്്

എന്തൊണ ്? 

ഉത്തരം: ഇൻ ുട്ട ് ൈർവീൈ ് ൈവീകരിക്കുന്നതിന ടറ്റ് െൊക്സ ് ഇൻസവൊയ ്ൈ ്്്

സകപറ്റുകയും് തങ്ങളുടെ്അസത്  ൊൻ് നരറുള്ള് മറ്റ ്് ചരക്ക ്് സൈവനദൊതൊ 

ക്കൾക്ക ,  ര സ്യു ത സൈവനങ്ങളുടെ്്സമൽ്അെച്ച്ടൈൻരെൽ്െൊക്സ  (CGST), സസ്റ്ററ്റ ്

െൊക്സ  (SGST),്യൂണിയൻ്ടെറിട്ടറി് െൊക്സ  (UTGST) അടല്ലങ്കിൽ്ഇൻറ്റസരഗറ്റഡ ് െൊക്സ  

(IGST)്എന്നിവയുടെ്ടരകഡിറ്റ ്്വിതരണം്ടചയ്യുന്നതിനൊയി്നിശ്ചിത്സഡൊകയു 

ടമൻറ്റ ്  ുറടപെുവിക്കുകയും് ടചയ്യുന്ന് ചരക്ക ്സൈവനദൊതൊക്കളുടെ് ഒരു്്

ഓഫീൈിടനയൊണ ് ഇൻ ുട്ട ് ൈർവീൈ ് വിതരണക്കൊരൻ് എന്നതുടകൊണ്ട ്്്്

അർത്ഥമൊക്കുന്നത ്. 

സചൊദ്യം 2: ഇൻ ുട്ട ്് ൈർവീൈ ്് വിതരണക്കൊരനൊയി രജിൈ ്സരെഷൻ് എെു 

ക്കൊൻ്ആവശയമൊയ്കൊരയങ്ങൾ എടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: ഇൻ ുട്ട ്്ൈർവീൈ ്വിതരണക്കൊരൻ്, സവടറ്രജിൈ ്സരെഷൻ്്ഉള്ള 

യൊൾ്ആടണങ്കി ും്ISD്എന്ന്നി യിൽ്ര സതയക്രജിൈ ്സരെഷൻ എെുസക്കണ്ട 

തൊകുന്നു.  രജിൈ ്സരെഷൻ് ആവശയമൊകുന്ന് സെസണൊവർ്  രിധി് ഇവർക്ക ്്

ബൊധകമല്ല.  സൈവന് നികുതി് നിയമര കൊരം് നി വി ുള്ള് രജിൈ ്സരെഷൻ്

 ുതിയ് GST ൈരരദൊയത്തിസ ക്ക ്് മൊറ്റടപെുന്നതല്ല.  നി വി ുളള് എല്ലൊ്

ഇൻ ുട്ട ്് ൈർവീൈ ് വിതരണക്കൊരും, ISD് എന്ന് നി യിൽ് ര വർത്തിക്കൊൻ്

ആരഗൈിക്കുന്നുടവങ്കിൽ,  ുതിയ്നിയമര കൊരമുള്ള് ുതിയ്രജിൈ ്സരെഷൻ്

എെുസക്കണ്ടതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 3: ഒരു്ISD ക്ക , ടരകഡിറ്റ ്്വിതരണം്ടചയ്യൊൻ്ആവശയമൊയ്സരഖകൾ 

എടന്തൊടക്കയൊണ ്? 

ഉത്തരം: ടരകഡിറ്റ ് വിതരണം് ടചയ്യുന്നത ്അതിനുസവണ്ടി് ര സതയകമൊയി്്

രൂ ടപെുത്തിയ് ഒരു് സരഖവഴിയൊണ ് അതിൽ് വിതരണം് ടചയ്യടപെുന്ന്

ഇൻ ുട്ട ്്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റിൻടറ്റ്തുക്കൊണിച്ചിട്ടുണ്ടൊകും. 

സചൊദ്യം 4: ഒരു ISD-ക്ക ് എല്ലൊ ൈൈയർമൊർക്കും് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ്്

വിതരണം്ടചയ്യൊൻ്കഴിയുസമൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.  ബിൈിനസ്സിൻടറ്റ് ഉന്നമനത്തിനൊയി് ഇൻ ുട്ട ് സൈവനങ്ങൾ്്

ഉ സയൊഗിച്ച, രജിസ്റ്റർ് ടചയ്യ് ആളുകൾക്ക ് മൊരതസമ് ആ് സൈവനങ്ങളുടെ്

ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്വിതരണം്ടചയ്യൊൻ്കഴിയുകയുള്ളു. 

സചൊദ്യം 5:   സപൊഴും്ബിൈിനസ്സിൻടറ്റ്ഉന്നമനത്തിനൊയി്ൈൈയർ്്ഉ സയൊ 

ഗിക്കുന്ന്ഇൻ ുട്ട ്സൈവനങ്ങളുടെ്അളവ , ഒന്നിസനൊെ ്ഒന്ന ്എന്ന്അെിസ്ഥൊന 

ത്തിൽ്കടണ്ടത്തുവൊൻ്ൈൊധയമല്ല.  അത്തരം്ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ്എങ്ങിടന 

യൊണ ്ഒരു്ISD ഇൻ ുട്ട ്്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്വിതരണം്ടചസയ്യണ്ടത ? 
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ഉത്തരം: ഇത്തരം് ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ് ഒരു് സഫൊർമു  അെിസ്ഥൊനമൊക്കി 

യൊണ ് വിതരണം് നെസത്തണ്ടത .്  ആദയമൊയി, ഇൻ ുട്ട ് സൈവനങ്ങളുടെ്്

ടരകഡിറ്റിൻടറ്റ് വിതരണം, അത്തരം് സൈവനങ്ങൾ് ൈവീകരിച്ചവർക്കൊയി്്

മൊരതം് നെത്തുന്നു.് ് രണ്ടൊമതൊയി, ര വർത്തനമുള്ള് യൂണിറ്റുകൾക്ക ് ് വിത 

രണം് നെത്തുന്നു.്  മൂന്നൊമതൊയി, ടരകഡിറ്റ ് വിതരണം് ടചയ്യുന്നത ് ഓസരൊ്

സസ്റ്ററ്റി ും്അടല്ലങ്കിൽ്യൂണിയൻ്ടെറിട്ടറിയി ും്ഉള്ള്ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ്

ര സ്യു ത് കൊ യളവിട ് സെസണൊവർ, എല്ലൊ് ൈവീകർത്തൊക്കളുടെയും്്

ടമൊത്തം് സെസണൊവറിൻടറ്റ് ഏതു് അനു ൊതത്തി ൊസണൊ് അതിൻടറ്റ്്

അെിസ്ഥൊനത്തി ൊണ .് ് അവൈൊനമൊയി, വിതരണം് ടചയ്യുന്ന് ടരകഡിറ്റ ്

ടമൊത്തം്ടരകഡിറ്റിൽ്കൂെൊൻ് ൊെില്ല. 

സചൊദ്യം 6: I S D-യുടെ്സെസണൊവറിൽ, എടന്തല്ലൊം്ഉൾടപെുന്നു? 

 ഉത്തരം: ISD-യുടെ് സെസണൊവറിൽ, ഭരണഘെനയുടെ് ടഷഡയൂൾ് 7,  ിസ്റ്റ  

II-ൽ്എൻരെി്51, 54,  ിസ്റ്റ ്I-ൽ്എൻരെി്84 ഇവ്ര കൊരം്ചുമത്തുന്ന്ഡയൂട്ടികസളൊ്്

നികുതികസളൊ്ഉൾടപെുകയില്ല.് 

സചൊദ്യം 7: ഇൻ ുട്ട ്് ൈർവീൈ ്് വിതരണം് ടചയ്യുന്ന് ആൾ് റിസട്ടണ്് ഫയൽ്

ടചസയ്യണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ടചയ്യണം.്  ഓസരൊ് മൊൈടത്തയും് റിസട്ടണ്്് അെുത്തമൊൈം് 13-)o്

തീയതിക്കകം്ഫയൽ്ടചസയ്യണ്ടതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 8: ഒസര്കരനിക്ക ്്ഒന്നി ധികം്ISD രജിൈ ്സരെഷൻ്എെുക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: എെുക്കൊം.്  മൊർക്കറ്റിംഗ ്് വിഭൊഗം, ൈുരക്ഷൊവിഭൊഗം, തുെങ്ങിയ്

വയതയൈ ്ത് ഡിവിഷനുകൾ് ഉള്ളസപൊൾ് ഓസരൊന്നിനും് ര സതയകം് ISD 

രജിൈ ്സരെഷൻ്എെുക്കൊവുന്നതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 9: ടതറ്റൊസയൊ്അധികമൊസയൊ്ISD വിതരണം്ടചയ്യ്ടരകഡിറ്റ ്്തിരിച്ചു്

 ിെിക്കൊൻ്എടന്തൊടക്കയൊണ ്നിയമത്തി ുള്ള്വകുപുകൾ? 

ഉത്തരം: ടതറ്റൊസയൊ്അധികമൊസയൊ്വിതരണം് ടചയ്യ് ടരകഡിറ്റ ്് വകുപ ്് 73്

അടല്ലങ്കിൽ്74്ര കൊരം്  ിശ്ൈൈിതം്ടരകഡിറ്റ ്്ൈവീകരിച്ച്ആളിൽ്നിന്നു്്

തിരിച്ചു ിെിക്കൊവുന്നതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 10:  ഒരു്ഇൻ ുട്ട ്്ൈർവീൈ ്്വിതരണക്കൊരന ്, CGST, IGST ടരകഡിറ്റുകൾ 

വയതയൈ ്ത് ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ്സ്ഥിതിടചയ്യുന്ന് തങ്ങളുടെ് യൂണിറ്റുകൾക്ക ്്

IGST ടരകഡിറ്റൊയി്വിതരണം്ടചയ്യൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ടചയ്യൊം.് ഒരു്ഇൻ ുട്ട ്്ൈർവീൈ ്്വിതരണക്കൊരന ്, CGST ടരകഡിറ്റ ്്

IGST എന്ന് നി യി ും് IGST ടരകഡിറ്റ ്് CGST എന്നനി യി ും് വയതയൈ ്ത്

ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ്സ്ഥിതിടചയ്യുന്ന് തങ്ങളുടെ് യൂണിറ്റുകൾക്ക ്് വിതരണം്

ടചയ്യൊവുന്നതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 11: SGST/UTGST ടരകഡിറ്റ ്, IGST്ടരകഡിറ്റൊയി്വയതയൈ ്ത്ൈംസ്ഥൊനങ്ങ 

ളി ുള്ള്യൂണിറ്റുകൾക്ക ്്വിതരണം്ടചയ്യൊസമൊ? 
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ഉത്തരം: ടചയ്യൊം.  ഒരു് ഇൻ ുട്ട ്് ൈർവീൈ ്് വിതരണക്കൊരന ്, SGST/UTGST 

ടരകഡിറ്റ ്, IGST ടരകഡിറ്റൊയി്വിതരണം്ടചയ്യൊവുന്നതൊണ ്.് 

സചൊദ്യം 12:  ഒരു്ഇൻ ുട്ട ്്ടരകഡിറ്റ ്്വിതരണക്കൊരന ്്CGST, IGST ടരകഡിറ്റുകൾ്്

CGST്ടരകഡിറ്റൊയി്വിതരണം്ടചയ്യൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ടചയ്യൊം.് ഒരു്ഇൻ ുട്ട ്്ടരകഡിറ്റ ്്വിതരണക്കൊരന ്്അസത്ൈംസ്ഥൊ 

നത്ത ്് സ്ഥിതിടചയ്യുന്ന് യൂണിറ്റുകൾക്ക ്് CGST, IGST ടരകഡിറ്റുകൾ്് CGST്

ടരകഡിറ്റൊയി്വിതരണം്ടചയ്യൊവുന്നതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 13: SGST/UTGST, IGST ടരകഡിറ്റുകൾ്, SGST/UTGST ടരകഡിറ്റൊയി് വിത 

രണം്ടചയ്യൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ടചയ്യൊം.് ഒരു്ഇൻ ുട്ട ്്ടരകഡിറ്റ ്്വിതരണക്കൊരന ്,്അസത്ൈംസ്ഥൊ 

നത്ത ്്സ്ഥിതിടചയ്യുന്ന്യൂണിറ്റുകൾക്ക ്് SGST, IGST ടരകഡിറ്റുകൾ്, SGST/UTGST 

ടരകഡിറ്റൊയി്വിതരണം്ടചയ്യൊവുന്നതൊണ ്. 

സചൊദ്യം14: എങ്ങിടനയൊണ ് ട ൊതുവൊയ് ടരകഡിറ്റുകൾ് ഒരു് ISD-യുടെ്്

ൈവീകർത്തൊക്കൾക്ക ്വിതരണം്ടചയ്യുന്നത ?  

ഉത്തരം: എല്ലൊവരും്ഉ സയൊഗിക്കുന്ന്ട ൊതുവൊയ്ടരകഡിറ്റുകൾ്ഒരു് ISD 

യ ക്ക ് ൈവീകർത്തൊക്കൾക്ക ് ആനു ൊതിക് അെിസ്ഥൊനത്തിൽ് വിതരണം്

ടചയ്യൊവുന്നതൊണ .്  അതൊയത , ഓസരൊ്ൈവീകർത്തൊവിന ടറ്റയും് സെസണൊവർ,്്

ടരകഡിറ്റ ് വിതരണം് ടചയ്യ  ് കിട്ടുന്ന് യൂണിറ്റുകളുടെ് എല്ലൊം് സചർന്നുള്ള്്

ടമൊത്തം്സെസണൊവറിന ടറ്റ്അനു ൊതത്തിൽ. 

സചൊദ്യം 15:  ഇൻ ുട്ട ്്ൈർവീൈ ്്വിതരണക്കൊരന ്്CGST, IGST ടരകഡിറ്റുകൾ്്-----

എന്ന്നി യിൽ്്അനയൈംസ്ഥൊനസത്തക്ക ്്വിതരണം്ടചയ്യൊവുന്നതൊണ ്. 

(a) IGST 

(b) CGST 

(c) SGST 

ഉത്തരം: (a) IGST 

സചൊദ്യം 16:  ഇൻ ുട്ട ്് ൈർവീൈ ്് വിതരണക്കൊരന ്് CGST ടരകഡിറ്റ ്് ൈംസ്ഥൊന 

ത്തിനകത്ത ്്--------എന്ന്നി യിൽ്്വിതരണം്ടചയ്യൊവുന്നതൊണ ്. 

(a) IGST 

(b) CGST 

(c) SGST 

(d) സമൽപറഞ്ഞതിൽ്ഏതുമൊകൊം. 

ഉത്തരം: (b) CGST 

സചൊദ്യം 17: ഒന്നി ധികം്ൈൈയർമൊർ് ഉ സയൊഗിക്കുന്ന്ഇൻ ുട്ട  സൈവനങ്ങ 

ളുടെ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്്-------------- 
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(a) അത്തരം് സൈവനം് ഉ സയൊഗിച്ചിട്ടുള്ള് ൈൈയർമൊരുടെ ആ്

ൈംസ്ഥൊനടത്ത് സെസണൊവറിന ടറ്റ് അനു ൊതത്തിൽ് വിത 

രണം്ടചയ്യണം. 

(b) തു യമൊയി്എല്ലൊ്ൈൈയർമൊർക്കും്നൽകണം. 

(c) ഒരു്ൈൈയർക്ക ്മൊരതമൊയി്നൽകണം. 

(d) വിതരണം്ടചയ്യൊൻ്് ൊെില്ല. 

ഉത്തരം: (a) അത്തരം് സൈവനം് ഉ സയൊഗിച്ചിട്ടുള്ള് ൈൈയർമൊരുടെ് ആ്

ൈംസ്ഥൊനടത്ത്സെസണൊവറിന ടറ്റ്അനു ൊതത്തിൽവിതരണം്ടചയ്യണം. 

സചൊദ്യം 18:അധികമൊയി്ടരകഡിറ്റ ്്വിതരണം്ടചയ ്തൊൽ് ISD-യുടെ് ക്കൽ്്

നിന്നും്തിരിച്ച ്് ിെിക്കൊൻ്ഡിപൊർട്ട ്ടമൻറ്റിനു്കഴിയുസമൊ? 

ഉത്തരം:  ഇല്ല.്്അധികമൊയി്വിതരണം്ടചയ ്ത്ടരകഡിറ്റ ്്  ിശ്ൈൈിതം്

വിതരണക്കൊരനിൽ് നിന്ന ് അല്ല,് ൈവീകരിച്ച് ആളിൽ് നിന്ന ് മൊരതസമ്്

തിരിച്ചു ിെിക്കൊൻ് ൈൊധിക്കുകയുള്ളു.്  വകുപ ് 73, 74് ഇവ് ഇക്കൊരയത്തിന ്്

ബൊധകമൊണ . 

സചൊദ്യം 19: നിയമത്തിട ് വയവസ്ഥകൾക്ക ്് വിരുധമൊയി് ടരകഡിറ്റ ്് വിത 

രണം്ടചയ ്തൊ ുള്ള്അനന്തരഫ ങ്ങൾ്എന്തൊണ ്? 

ഉത്തരം: നിയമത്തിനു് വിരുധമൊയി് വിതരണം് ടചയ ്ത് ടരകഡിറ്റ ്് അത ്്

ൈവീകരിച്ച്ആളിൽ്നിന്ന ്്  ിശ്ൈൈിതം്തിരിച്ചു ിെിക്കൊവുന്നതൊണ ്. 
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12. േിസേൺ േെർെണവും ഇന് ുേ ്ടൊകേ്് ടപ്കഡിറ് ്

ഒത്തുസനൊേവും 

 

സചൊദ്യം 1: റിസട്ടണുകളുടെ ആവശയം എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: (a) നികുതി അധികൊരികളിസ ക്കുള്ള വിവര വിനിമയ മൊര ഗ്ഗം; 

(b) നികുതി വയവസ്ഥ  ൊ ിക്കുന്നുസണ്ടൊടയന്നു സനൊക്കൊനുള്ള 

(tax compliance)  രിസശൊധനൊ  ധതി; 

(c) നിശ്ചിത ൈമയ  രിധിക്കുള്ളിൽ്നികുതിദൊയകൻടറ്റ നികു 

തി ബൊധയത തിട്ടടപെുത്തൽ; നിര േിഷ െ കൊ യളവിട  

നികുതി ബൊധയത ര സ്യൊവിക്കുക; 

(d) നയ രമൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ എെുക്കുന്നതിനു സവണ്ടതൊയ 

വിവരങ്ങൾ ന  കുക; 

(e) നികുതി ടവട്ടിപിടനതിടരയുള്ളതും (Anti-evasion) കണക്കു 

 രിസശൊധനയുമൊയും (Audit) ബന്ധടപട്ട നികുതിവയവസ്ഥൊ 

 ധതികളുടെ നിർവൈണം. 

സചൊദ്യം 2: ചരക്കു സൈവന നികുതി വയവസ്ഥയിൽ ആടരൊടക്ക റിസട്ടണു 

കൾ ൈമർപിക്കണം? 

ഉത്തരം: ചരക്കു സൈവന നിയമര കൊരം രജിസ്റ്റര  ടചയ്യ ഓസരൊരുത്തരും  

ഒരു വിധത്തി ടല്ലങ്കിൽ മടറ്റൊന്നിൽ റിസട്ടണ് ൈമർപിയ സക്കണ്ടതുണ്ട .  രജി 

സ്റ്റര  ടചയ്യ ആൾ ഒന്നുകിൽ ഓസരൊ മൊൈവും (ൈൊധൊരണ ൈൈയർ) അടല്ല 

ങ്കിൽ സരതമൊൈമൊസയൊ (സകൊരൈിഷൻ സ്കീം തിരടഞ്ഞെുത്ത ആൾ) റിസട്ടണ് 

ൈമർപിയ ക്കണം.  ഒരു ISD, അയൊൾ വിതരണം ടചയ്യ ടരകഡിറ്റിന ടറ  വിവര 

ങ്ങൾ അെങ്ങിയ റിസട്ടണ് ഓസരൊ മൊൈവും ൈമർപിയ ക്കണം.  ഉറവിെത്തിൽ 

നികുതി (TDS)  ിെിക്കൊൻ ബൊധയസ്ഥരൊയവരും ഉറവിെത്തിൽ നികുതി (TCS) 

 ിരിക്കൊൻ ബൊധയസ്ഥരൊയവരും ഓസരൊ മൊൈവും  ിെിച്ച/ ിരിച്ച നികുതി 

യുടെ വിവരങ്ങളും നിർസേശിക്കടപട്ടിട്ടുള്ള മടറ്റല്ലൊ വിവരങ്ങളും കൊണി 

ക്കുന്ന റിസട്ടണ് ൈമർപിയ ക്കണം.  നികുതി ബൊധയതയുള്ള സനൊണ് റൈി 

ഡൻറ്റ  ആയ വയക്തിയും അയൊൾ ഇെ ൊെിസ ർടപട്ട കൊ സത്തക്കുള്ള റിസട്ടണ് 

ൈമർപിക്കണം.  

സചൊദ്യം 3:  ുറസത്തക്കുള്ള ൈസൈ (Outward Supply) ൈംബന്ധിച്ച  എടന്തൊടക്ക 

വിവരങ്ങളൊണ  റിസട്ടണിൽ ൈമർപിസക്കണ്ടത ? 

ഉത്തരം: രജിൈ സരെഷനുള്ള ഒരു ൈൊധൊരണ നികുതിദൊയകൻ് GSTR-1-ൽ, 

ഒരു മൊൈത്തിൽ നെത്തിയ വിവധതരം ൈസൈകളുമൊയി ബന്ധടപട്ട വിവര 

ങ്ങൾ അതൊയത , രജിസ്റ്റർ്ടചയ തിട്ടുള്ളവര ക്കുള്ള ൈസൈ, രജിസ്റ്റർ്  ടചയ്യൊ 

ത്തവർക്കുള്ള് (consumers) ൈസൈ, ടരകഡിറ്റ /ടഡബിറ്റ  സനൊട്ടുകൾ, ൈീസറൊ 

സററ്റഡ ,  ഒഴിവൊക്കടപട്ടതും ചരക്കുസൈവന നികുതിയി  ടപെൊത്തതുമൊയ 
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ൈസൈകൾ, കയറ്റുമതി, വരുംകൊ  ൈസൈയുമൊയി ബന്ധടപട്ടു  ഭിച്ച 

മുന കൂർ തുക, തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ൈമർപിസക്കണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 4: GSTR-1-ടനൊപം ഇൻസവൊയ ്ൈുകളുടെ `ൈ കൊൻ' ടചയ ത,  കർപു 

കൾ അ  സ ൊഡ  ടചസയ്യണ്ടതുസണ്ടൊ?് 

ഉത്തരം: ഇൻസവൊയ ്ൈുകളുടെ ൈ കൊൻ ടചയ ത,  കർപുകൾ അ  സ ൊഡ    

ടചസയ്യണ്ടതില്ല.  അവയി ുള്ള ചി  നിര േിഷ െ വിവരങ്ങളുടെ ഫീൽഡുകൾ  

മൊരതസമ അ  സ ൊഡ  ടചസയ്യണ്ടതുള്ളൂ. 

സചൊദ്യം 5: എല്ലൊ ഇൻസവൊയ ്ൈുകളും അ  സ ൊഡ ടചസയ്യണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.  അത   ുറസത്തക്കുള്ള ൈസൈ വയൊ ൊരികൾ തമ്മി ു 

ള്ളസതൊ (B2B), അടല്ലങ്കി   വയൊ ൊരിയും ഉ സഭൊക്തൊക്കളുമൊയുള്ളസതൊ (B2C) 

ഒസര ൈംസ്ഥൊനത്തിനുള്ളി ുള്ളസതൊ അന്തർ ൈംസ്ഥൊനമൊസണൊ എടന്നൊടക്ക 

യുള്ളതിടന ആരശയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വയൊ ൊരികൾ തമ്മി ുള്ള ഇെ ൊെുകളിൽ (B2B) എല്ലൊത്തരത്തി ുള്ള ഇൻസവൊ 

യ ്ൈുകളും, ൈംസ്ഥൊനത്തിനുള്ളി ുള്ളസതൊ അന്തർ ൈംസ്ഥൊനമൊസണൊ, 

ൈമർപിസക്കണ്ടതൊണ .  എന്തുടകൊണ്ട ?  എന്തുടകൊടണ്ടന്നൊ  , ൈവീകർത്തൊ 

ക്കൾ ഇന  ുട്ട   െൊക ൈ  ടരകഡിറ്റ  (ITC) എെുക്കുന്നതുടകൊണ്ട  ഇൻസവൊയ ്ൈുകൾ 

ഒത്തുസനൊസക്കണ്ടതൊയി വരുന്നു. 

വയൊ ൊരികള  ഉ സഭൊക്തൊവിനു (B2C) ടകൊെുക്കുന്നവയിൽ ൈവീകർത്തൊവ  

`ടരകഡിറ്റ ' എെുക്കൊത്തതുടകൊണ്ട  ട ൊതുസവ അത്തരം ഇൻസവൊയ ്ൈുകൾ 

അ  സ ൊഡ ടചസയ്യണ്ടതില്ല.  എങ്കി ും,  ക്ഷയൊധിഷ ഠിത നികുതി (Destination 

based tax) തതവങ്ങള  നെപി ൊക്കുന്നതിനു സവണ്ടി ഇത്തരത്തി ുള്ള അന്തർ 

ൈംസ്ഥൊന B2C ൈസൈയി   രണ്ടര ക്ഷം രൂ യിൽ കൂെുതൽ മൂ യമുള്ള 

ഇൻസവൊയ ്ൈുകൾ അ  സ ൊഡ  ടചസയ്യണ്ടതുണ്ട .  രണ്ടര ക്ഷത്തി   തൊടഴ 

മൂ യമുള്ള അന്തർ ൈംസ്ഥൊന ഇൻസവൊയ ്ൈുകളി ും ഒസര ൈംസ്ഥൊനത്തിനു 

ള്ളി ുള്ള എല്ലൊ ഇൻസവൊയ ്ൈുകളി ും ഓസരൊ ൈംസ്ഥൊനത്തിനും  സവര തിരി 

ച്ചുള്ള ൈംരഗൈം  രയൊ  തമൊണ . 

സചൊദ്യം 6: ഇൻസവൊയ ്ൈിട  ഓസരൊ ഇനത്തിൻടറ്റയും വിവരണം അ  

സ ൊഡ  ടചസയ്യണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.  വിവരണം ൈമർപിസക്കണ്ടതില്ല.  ചരക്കുകളുടെ 'HSN സകൊ 

ഡുകളും' സൈവനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിംങ  സകൊഡുകളും ഫീഡ   ടചയ്യണം. 

ൈമർപിക്കുന്നയൊൾ `അ  സ ൊഡ ' ടചസയ്യണ്ട സകൊഡുകളുടെ ഏറ്റവും  കുറ 

ഞ്ഞ അക്കങ്ങളുടെ എണം അയൊളുടെ മുൻവർഷടത്ത സെസണൊവറിടന 

ആരശയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 7: ഓസരൊ ഇെ ൊെിൻടറ്റയും മൂ യം കൊണിസക്കണ്ടതുസണ്ടൊ?  ര തിഫ 

 മിടല്ലങ്കിൽ എങ്ങിടനയൊണ ? 

ഉത്തരം: സവണം. മൂ യം മൊരതമല്ല, നികുതി ബൊധയതയുള്ള മൂ യവും 

കൊണിസക്കണ്ടതുണ്ട .  ചി  ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ രണ്ടും വയതയൈ തമൊകൊം.  

ര തിഫ മില്ലൊടത, ടഷഡയൂൾ ഒന്നിൽ  റയുന്ന ൈസൈയൊടണങ്കി ും 
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അതിൻടറ്റ നികുതി ബൊധയതയുള്ള മൂ യം (Taxable value) നിർേിഷ്ട രീതിയിൽ  

കണക്കൊക്കി അ  സ ൊഡ  ടചസയ്യണ്ടതുണ്ട . 

സചൊദ്യം 8: ൈൈയർ വിട്ടുസ ൊയ വിവരങ്ങൾ `ൈവീകർത്തൊവിന ' അയൊളുടെ 

GSTR-2-ൽ കൊണിക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: കൊണിക്കൊം.  ൈൈയർ വിട്ടുസ ൊയ വിവരങ്ങൾ ൈവീകർത്തൊവിന  

ൈവന്തമൊയി സചര ക്കൊം.  അങ്ങടനയുള്ള ഇൻസവൊയ ൈുകളിൽ തൊത കൊ ിക 

മൊയി ടരകഡിറ്റും ന  കും, എന്നൊൽ അത  ഒത്തുസനൊട്ടത്തിനു വിസധയമൊയിരി 

ക്കും.  ഒത്തുസനൊക്കുസരൊൾ ആ ഇൻസവൊയ ൈ  ൈൈയർ `അ  സ ൊഡ ' ടചയ 

തിട്ടിടല്ലങ്കിൽ രണ്ടുസ സരയും വിവരം അറിയിക്കും.  ട ൊരുത്തസക്കെു 

 രിൈരിക്കടപട്ടൊ   ടരകഡിറ്റ  സ്ഥിരടപെുത്തും.  എന്നൊൽ അറിയിച്ചസശഷ 

വും ട ൊരുത്തസക്കെ  തുെര ന്നൊൽ ആ തുക ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ, ട ൊരുത്ത 

സക്കെ  അറിയിച്ചതിൻടറ്റ ടതൊട്ടെുത്ത മൊൈടത്ത, ഔട്ട   ുട്ട  നികുതി ബൊധയത 

യുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 9: നികുതിദൊയകൻ എടന്തങ്കി ും വിവരങ്ങൾ GSTR-2-ൽ സചര സക്ക 

ണ്ടതുസണ്ടൊ?  അസതൊ GSTR-1-ൽ നിന്നും അതിസ ക്കു വിവരങ്ങൾ ൈിസ്റ്റം വഴി     

തനിടയ വന്നുടകൊള്ളുസമൊ (auto-populate)? 

ഉത്തരം: വ ിയ ഒരു ഭൊഗം വിവരങ്ങൾ GSTR-2-ൽ തനിടയ വന്നുടകൊള്ളു 

ടമങ്കി ും ഇറക്കുമതി, രജിസ്റ്റര  ടചയ്യൊത്തസതൊ സകൊസരൊൈിഷൻ രീതി ൈവീക 

രിച്ചസതൊ ആയ ൈൈയർ/ൈീസറൊ സററ്റഡ /ചരക്കു സൈവന നികുതിയിതര/ 

നികുതി രൈിത ൈൈയർ തുെങ്ങിയവരിൽ നിന്നും  ൈവീകരിച്ച  ൈസൈകൾ  

ഇവയുടെ വിശദൊംശങ്ങൾ ൈവീകർത്തൊവിസന,  ൂരിപിക്കൊനൊവൂ. 

സചൊദ്യം 10: ഇൻസവൊയ ൈുകൾ ട ൊരുത്തടപട്ടിടല്ലങ്കിൽ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  `ടരക 

ഡിറ്റ ‘ ടകൊെുക്കുസമൊ അസതൊ നിസഷധിക്കുസമൊ?  നിസഷധിക്കുടമങ്കിൽ ൈൈ 

യർക്ക ്എതിടര എന്തു നെ െിയൊണ  ൈവീകരിക്കുക? 

ഉത്തരം: GSTR-2- ുള്ള ഇൻസവൊയ ൈുകൾ ൈസൈയറുടെ GSTR-1-മൊയി 

ട ൊരുത്തടപട്ടിട്ടിടല്ലങ്കിൽ ആ വിവരം ൈൈയടറ അറിയിക്കും.  രണ്ടു കൂട്ട 

സരയും വിവരമറിയിച്ചിട്ടും ട ൊരുത്തസക്കെു  രിൈരിക്കടപെൊടത തുെരുന്ന 

 ക്ഷം, ട ൊരുത്തസക്കെ  രണ്ടു കൊരണങ്ങൾ ടകൊണ്ടുണ്ടൊകൊം.  ഒന്നൊമതൊയി 

ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ ഭൊഗത്തു നിന്നുണ്ടൊയ ടതറ്റ .  ഇതി  , കൂെുത ൊയി ഒരു 

നെ െിയും ആവശയമൊകുന്നില്ല.  രണ്ടൊമതൊയി, ആ ഇൻസവൊയ ൈ  ൈൈയർ 

നൽകിയിരിക്കൊം.   സക്ഷ, അയൊള  അത  അ  സ ൊഡു ടചയ്യുകസയൊ നികുതി 

യെക്കുകസയൊ ടചയ തിരിക്കില്ല.  ഇത്തരം ൈൊൈചരയങ്ങളി   ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  

ടരകഡിറ്റ  എെുത്ത തുക ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ ഔട്ട   ുട്ട  നികുതി  ബൊധയത 

യുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതൊണ .  ചുരുക്കത്തിൽ, എല്ലൊ ട ൊരുത്തസക്കെുകളും,   

ൈൈയർ  ൈസൈ  നെത്തിയിട്ടും നികുതി അെയ ക്കൊത്തതൊയി കണക്കൊക്കി 

തുെർ നെ െികളിസ ക്കു നയിക്കും.  

സചൊദ്യം 11:  ൈൈയർ  ിന്നീെ  ടതറ്റ  തിരിച്ചറിഞ്ഞു വിവരങ്ങൾ സരഖടപെു 

ത്തിയൊൽ തിരിച്ചു  ിെിച്ച (Reverse ടചയ ത) ITC-യുടെ നിയമ രമൊയ അവസ്ഥ 

എന്തൊയിരിക്കും? 
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ഉത്തരം: അെുത്ത ൈൊരത്തിക വര ഷത്തിട  ടൈ  തംബറിനു മുരൊയി 

ഏതു ൈമയത്തും ൈൈയർക്ക  വിട്ടുസ ൊയ ഇൻസവൊയ ൈുകൾ അ  സ ൊഡ  

ടചയ്യൊവുന്നതും, അവയുടെ സമ ുള്ള നികുതിയും   ിശയും അയൊള  

ഇൻസവൊയ ൈ  അ  സ ൊഡ  ടചയ്യൊൻ മുൻ   വിട്ടുസ ൊയ മൊൈടത്ത GSTR-3-ൽ 

സചർക്കൊവുന്നതും അെക്കൊവുന്നതുമൊണ .  ൈവീകർത്തൊവിന  അസപൊൾ 

ൈൈയർ ട ൊരുത്തസക്കെ   രിൈരിച്ച അരതസത്തൊളം തുക, തൻടറ്റ ഔട്ട   ുട്ട   

നികുതി ബൊധയതയിൽ നിന്നും കുറവ  ടചയ്യൊവുന്നതൊണ .  ൈവീകർത്തൊവ  

റിസവഴ ൈ  ടചയ തസപൊൾ അെച്ച   ിശ, അയൊളുടെ  ഇ ക സരെൊണിക  കയൊഷ   

 ഡ്ജറിൽ ബന്ധടപട്ട ടൈഡ ഡിൽ ടരകഡിറ്റൊയി റീഫണ്ട   ഭിക്കുകയും 

ടചയ്യും. 

സചൊദ്യം 12: GSTR-2-ൻടറ്റ ൈവിസശഷത എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ൈവീകർത്തൊവിനു ന  കിയ ചരക്കിൻടറ്റ/സൈവനത്തിൻടറ്റ വിശ 

ദൊംശങ്ങൾ, ബന്ധടപട്ട ൈൈയർ GSTR–1-ൽ ന  കിയ വിവരങ്ങളുടെ അെിസ്ഥൊ 

നത്തിൽ ൈവീകർത്തൊവിന ടറ GSTR-2-വിസ ക്ക  ൈിസ്റ്റം വഴി തനിടയ വന്നു 

ടകൊള്ളുടമന്നതൊണ  അതിൻടറ്റ ൈവിസശഷത. 

സചൊദ്യം 13: സകൊസരൊൈിഷൻ ൈ കീമി ുള്ള നികുതിദൊയകരും GSTR-1-ഉം 

GSTR-2-ഉം ൈമർപിസക്കണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.  സകൊസരൊൈിഷൻ ൈ കീമി ുള്ള നികുതിദൊയകർ ടകൊെു 

ക്കുന്നതിൻടറ്റസയൊ വൊങ്ങുന്നതിൻടറ്റസയൊ റിസട്ടണുകൾ ന  സകണ്ടതില്ല. 

അവര  GSTR-4- ുള്ള സരതമൊൈ റിസട്ടണുകൾ ഓസരൊ സരതമൊൈത്തിനും 

സശഷമുള്ള മൊൈത്തിൻടറ്റ 18-)o തീയതിയ ക്കകം ൈമർപിസക്കണ്ടതുണ്ട . 

അവർ ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റിന  അർൈരല്ലൊത്തതുടകൊണ്ട  GSTR-2-സനൊ, 

സകൊസരൊൈിഷന  ൈ കീമിൽ അെച്ച നികുതിക്ക  ടരകഡിറ്റിന  അർൈതയില്ലൊ 

ത്തതുടകൊണ്ട  GSTR-1-സനൊ ര ൈക്തിയില്ല.  അവരുടെ റിസട്ടണിൽ തങ്ങൾ 

 ുറസത്തക്ക  ൈസൈ ടചയ്യതിൻടറ്റ ൈംക്ഷി  തവിവരണവും നികുതിയെച്ച 

തിൻടറ്റ വിശദൊംശവും ന  സകണ്ടതുണ്ട .  അവർ വൊങ്ങിയ വൈ തുക്കളുടെ 

വിശദൊംശങ്ങളും അവരുടെ സരതമൊൈ റിസട്ടണിൽ ഉൾടപെുസത്തണ്ടതുണ്ട . 

ഇവയിൽ   തും ൈിസ്റ്റം വഴി തനിടയ വന്നുടകൊള്ളും. 

സചൊദ്യം 14:  ഇൻ ുട്ട  ൈര വീൈ  വിതരണക്കൊർ (ISD) തങ്ങളുടെ റിസട്ടണുകസളൊ 

ടെൊപം ഔട്ട  സവഡ /ഇൻ സവഡ  ൈസൈകളുടെ ടവസവടറ സസ്റ്ററ്റ ടമൻറ്റ  ൈമർ 

പിസക്കണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല; അവർ സൈവനദൊതൊക്കളിൽ നിന്നു കിട്ടിയ ടരകഡിറ്റും തങ്ങ 

ളുടെ യൂണിറ്റുകൾക്ക  വിതരണം ടചയ ത ടരകഡിറ്റിൻടറ്റ വിവരങ്ങളും  

അെങ്ങുന്ന GSTR-6 എന്ന റിസട്ടണ് മൊരതം ൈമർപിച്ചൊൽ മതിയൊകും.  അവരുടെ 

റിസട്ടണിൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ഉള്ളതുടകൊണ്ട  ഔട്ട  സവഡ /ഇൻ സവഡ   

ൈസൈകളുടെ ടവസവടറ സസ്റ്ററ്റ ടമൻറ്റ  ൈമർപിസക്കണ്ടതില്ല. 

സചൊദ്യം 15: ഒരു നികുതിദൊയകൻ അയൊൾക്ക  സവണ്ടി ഉറവിെത്തിൽ  ിെിക്ക 

ടപട്ട നികുതിയുടെ ടരകഡിറ്റ  എങ്ങിടന  ഭിക്കും?   ിെിച്ചവരിൽ നിന്നുമുള്ള 

ൈൊക്ഷയ രതം ഇതിസ ക്കൊയി ൈമർപിസക്കണ്ടതുസണ്ടൊ? 
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ഉത്തരം: ചരക്കു സൈവനനികുതിയിൽ ഉറവിെത്തിൽ നികുതി  ിരിക്കു 

ന്നവർ ആരിൽ നിടന്നൊടക്കയൊണ  നികുതി  ിരിച്ചടതന്നുള്ളതിൻടറ്റ വയക്തി 

ഗത വിവരങ്ങൾ  ിരിച്ച മൊൈത്തിനുസശഷമുള്ള മൊൈം 10-)o തീയതിക്കു 

മുസര GSTR-7 റിസട്ടണിൽ ൈമർപിക്കുന്നുണ്ട .  നികുതി  ിരിച്ചയൊൾ ഇങ്ങടന 

ൈമർപിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, ആർക്കുസവണ്ടിയൊസണൊ  ിരിച്ചത  അവരുടെ  

GSTR-2-ൽ ൈിസ്റ്റം വഴി തനിടയ വന്നുടകൊള്ളും.  ഉറവിെത്തിൽ  ിരിച്ച 

നികുതിയുടെ `ടരകഡിറ്റ '  ഭിക്കുന്നതിന  നികുതിദൊയകൻ അയൊളുടെ GSTR-

2-ൽ ഈ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിസക്കണ്ടതുണ്ട .  ടരകഡിടറ്റെുക്കുന്നതിന  

അയൊൾ സ പർ സഫൊമിസ ൊ ഇ ക സരെൊണിക  സഫൊമിസ ൊ ഉള്ള ഒരു ൈൊക്ഷയ 

 രതവും ൈൊജരൊസക്കണ്ടതില്ല.  സകൊമണ് സ ൊർട്ട ിൽ നിന്ന  ഡൗണ്സ ൊഡ   

ടചയ്യൊവുന്ന ൈൊക്ഷയ രതം നികുതിദൊയകന  ര മൊണമൊയി ൈൂക്ഷിക്കുന്ന 

തിനു സവണ്ടിയുള്ളതൊണ . 

സചൊദ്യം 16:  ആടരൊടക്കയൊണ  വൊർഷിക റിസട്ടണുകൾ ൈമർപിസക്കണ്ടത ? 

ഉത്തരം: തൊത കൊ ിക/സനൊണ് റൈിഡൻറ്റ  നികുതിദൊയകരും, സകൊസരൊ 

ൈിഷൻ ൈ കീമി ുള്ള നികുതിദൊയകരും ഉറവിെത്തിൽ നികുതി  ിരിക്കുന്ന 

വരും  ിെിക്കുന്നവരും ഇൻ ുട്ട  ൈർവീൈ  വിതരണക്കൊരും (ISD) ഒഴിടക 

യുള്ള GSTR-1 മുതൽ GSTR-3 വടരയുള്ള റിസട്ടണുകൾ ൈമർപിക്കുന്ന 

നികുതിദൊയകടരല്ലൊവരും വൊർഷിക റിസട്ടണുകൾ ൈമർപിസക്കണ്ടതുണ്ട .  

തൊത കൊ ിക/സനൊണ് റൈിഡൻറ്റ  നികുതിദൊയകരും, സകൊസരൊൈിഷൻ 

സ്കീമി ുള്ള നികുതിദൊയകരും ഉറവിെത്തിൽ നികുതി  ിരിക്കുന്നവരും 

 ിെിക്കുന്നവരും ഇൻ ുട്ട  ൈർവീൈ  വിതരണക്കൊരും (ISD) വൊർഷിക റിസട്ടണ് 

ൈമർപിസക്കണ്ടതില്ല. 

സചൊദ്യം 17: വൊർഷിക റിസട്ടണും സഫനൽ റിസട്ടണും ഒന്നു തടന്നയൊസണൊ? 

ഉത്തരം: അല്ല, ൈൊധൊരണ നികുതിദൊയകരൊയി രജിസ്റ്റർ ടചയ്യിട്ടുള്ളവടര 

ല്ലൊം വൊർഷിക റിസട്ടണ് ൈമർപിസക്കണ്ടതുണ്ട .  രജിൈ സരെഷൻ റേൊക്കൊൻ 

അസ ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നികുതിദൊയകർ മൊരതസമ സഫനൽ റിസട്ടണ് ൈമർപിസക്ക 

ണ്ടതുള്ളു.  ഇത  റേൊക്കുന്ന തീയതിസക്കൊ റേൊക്കൽ ഉത്തരവിൻടറ്റ തീയതി 

സക്കൊ മൂന്നുമൊൈത്തിനകം ൈമർപിസക്കണ്ടതുണ്ട . 

സചൊദ്യം 18:  റിസട്ടണ് ൈമർപിച്ച  കഴിഞ്ഞൊൽ അതിട ടന്തങ്കി ും മൊറ്റങ്ങൾ  

വരുസത്തണ്ടതുടണ്ടങ്കിൽ അടതങ്ങടനയൊണ  ടചസയ്യണ്ടത ? 

ഉത്തരം: ചരക്കുസൈവന നികുതിയിൽ ഓസരൊ ഇെ ൊെിൻടറ്റയും വിശദൊം 

ശങ്ങളിൽ നിന്ന  റിസട്ടണ് ഉണ്ടൊക്കുന്നതുടകൊണ്ട  അത   ുതുസക്കണ്ട ആവശയ 

മില്ല.  ഒരു കൂട്ടം ഇൻസവൊയ ൈുകസളൊ, ടഡബിറ്റ /രകഡിറ്റ  സനൊട്ടുകസളൊ മൊസറ്റണ്ട 

തു ടകൊണ്ടൊകൊം ഒരു റിസട്ടണ്  ുതുസക്കണ്ടതൊയി വരുന്നത . ൈമർപിച്ച  

കഴിഞ്ഞ റിസട്ടണ്  ുതുക്കുന്നതിനു കരം വയതിയൊനങ്ങൾ വരുസത്തണ്ട 

ഇെ ൊെുകളിൽ (ഇൻസവൊയ ൈുകൾ, രകഡിറ്റ /ടഡബിറ്റ  സനൊട്ടുകള ) മൊറ്റം വരു 

ത്തൊൻ ൈിസ്റ്റം വഴി കഴിയും.  ഇത്തരം വയതിയൊനങ്ങൾ  ിന്നീെുള്ള GSTR-I 

അടല്ലങ്കിൽ GSTR-2-ൽ (സനരടത്ത ര ഖയൊ ിച്ചിട്ടുള്ള വിശദൊംശങ്ങളിൽ വയതി 

യൊനങ്ങൾ വരുത്തൊനൊയി ന  കിയിട്ടുള്ള  ട്ടികകളിൽ) വരുത്തൊവുന്നതൊണ . 
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സചൊദ്യം 19: നികുതിദൊയകർക്ക  അവരുടെ റിസട്ടണ് എങ്ങടന ൈമർപിക്കൊൻ 

കഴിയും? 

ഉത്തരം: നികുതിദൊയകർക്ക  റിസട്ടണുകളും സസ്റ്ററ്റ ടമൻറ്റ കളും ൈമർപി 

ക്കൊൻ    മൊർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട .  ഇ ക സരെൊണിക  മൊധയമത്തി ൂടെ (Online) 

റിസട്ടണും സസ്റ്ററ്റ ടമൻറ്റ കളും സനരിട്ട  ൈമർപിക്കൊം.   സക്ഷയിത  വളടരസയടറ 

ഇൻസവൊയിൈുകളുള്ള നികുതിദൊയകർക്ക  സക്ലശകരവും ഏടറ ൈമയടമെു 

ക്കുന്നതുമൊയിരിക്കും.  അങ്ങടനയുള്ള നികുതിദൊയകർക്ക  ൈിസ്റ്റം വഴി 

തനിടയ വന്നിട്ടുള്ള വിശദൊംശങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗണ സ ൊഡ  ടചയ 

തസശഷം ബൊക്കി വിശദൊംശങ്ങൾ ഉൾടപെുത്തി  സകൊമണ്  സ ൊർട്ട ിൽ അ  

സ ൊഡ  ടചയ്യൊവുന്ന ഓഫ സ ൻ യുട്ടി ിട്ടി  ഭയമൊക്കുന്നതൊണ .  ട ൊതു 

സ ൊര ട്ട ുമൊയി ൈമനവയിക്കുന്ന GST ൈുവിധൊ ടര ൊസവസഡർൈ ് (GSP)-ന ടറ  

ഒരു ൈമൂൈം GSTN  വികൈിപിച്ചിട്ടുണ്ട . 

സചൊദ്യം 20: നികുതിദൊയകർ ചരക്കുസൈവന നികുതി നിയമത്തിന  അനുൈൃ 

തമൊയി ര ശ നരൈിതമൊയി നെ െി രകമങ്ങൾ  ൊ ിക്കൊൻ എടന്തല്ലൊമൊണ  

ഉറപുവരുസത്തണ്ടത ? 

ഉത്തരം: ൈസൈകളുടെ വിശദൊംശങ്ങൾ GSTR-1 സഫൊറത്തിൽ ടതൊട്ടെുത്ത  

മൊൈം  ത്തൊം തീയതിസയൊടെ അ  സ ൊഡ  ടചയ്യുകടയന്നുള്ളത  ചരക്ക  

സൈവനനികുതിയിൽ  രമര ൊധൊനയമുള്ള ൈംഗതികളിൽ ഒന്നൊണ .  ഇത  

എരതസത്തൊളം ഉറപിക്കൊടമന്നുള്ളത  നികുതിദൊതൊവ  ബിൈിനൈുകൊർക്ക   

(B2B) നൽകുന്ന ഇൻസവൊയ ൈുകളുടെ എണടത്ത ആരശയിച്ചിരിക്കും.  ഈ 

എണം കുറവൊടണങ്കിൽ നികുതിദൊയകന  ഒറ്റയെിക്കു തടന്ന വിവരങ്ങൾ 

അ  സ ൊഡ  ടചയ്യൊൻ  റ്റും. എന്നൊൽ ഇൻസവൊയ ൈുകളുടെടയണം അധികമൊ 

ടണങ്കിൽ ഇൻസവൊയ ൈ  (അഥവൊ ടഡബിറ്റ /രകഡിറ്റ  സനൊട്ടുകള ) കൃതയമൊയ 

ഇെസവളയിൽ അ  സ ൊഡ  ടചയ്യണം.  GSTN ഇൻസവൊയ ൈുകളുടെ അതൊത  

ൈമയത്തുള്ള അ  സ ൊഡിംഗ  സ ൊ ും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട .  സസ്റ്ററ്റ ടമൻറ്റ കൾ 

ൈമർപിക്കുന്നതുവടര നികുതിദൊയകന  അ  സ ൊഡ  ടചയ ത ഇൻസവൊയ 

ൈുകളിൽ വയതിയൊനങ്ങൾ വരുത്തൊൻ ൈൊധിക്കും.  അതുടകൊണ്ട  കൃതയനി 

ഷ ഠസയൊടെ ഇൻസവൊയ ൈുകൾ അ  സ ൊഡ  ടചയ്യുന്നത  നികുതിദൊയകർക്ക  

എസപൊഴും ഗുണകരമൊണ .  അവൈൊന നിമിഷടത്ത തിരക്ക  അ  സ ൊഡിംഗ  

ദുഷ കരമൊക്കുകയും രശമം വിഫ മൊകൊനും ടതറ്റുകൾ വരുവൊനുള്ള ൈൊധയ 

ത വര ധിപിക്കുകയും ടചയ്യും. 

രണ്ടൊമടത്തക്കൊരയം, ൈൈയർമൊർ ന  കിയ ഇൻസവൊയ ൈുകൾ അവർ അ  

സ ൊഡ  ടചയ്യുന്നുടവന്നത  നികുതിദൊയകൻ ഉറപുവരുത്തണം.  ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ      

ടരകഡിറ്റ , തെസ്സവും തൊമൈവുമില്ലൊടത കിട്ടുടമന്നുറപൊക്കൊൻ ഇത  ൈൈൊയി 

ക്കും.  ൈവീകർത്തൊക്കൾക്ക  ൈൈയർമൊടര അവരുടെ ഇൻസവൊയ ൈുകൾ 

അവൈൊനനിമിഷം ആവൊടത ൈമയൊൈമയം അ  സ ൊഡ  ടചയ്യൊൻ സര രിപി 

ക്കൊൻ കഴിയും.  തങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻസവൊയ ൈുകൾ ൈൈയർ അ  സ ൊഡ  ടചയ 

തിട്ടുസണ്ടൊ എന്ന   രിസശൊധിക്കൊൻ ൈവീകർത്തൊക്കൾക്ക  GSTN-ൽ ൈൊധിക്കും. 

ഒരു നികുതിദൊയകൻടറ്റ നികുതി വിസധയതവം ഉൾടപടെയുള്ള ര വര ത്തന 

രീതികൾ ര സതയകിച്ചും ൈമയത്തിന  ൈസൈ ഇൻസവൊയ ൈ  അ  സ ൊഡ  



89 
 

ടചയ്യുന്നതും മുന    ആ ൈൈയറുടെ ഇൻസവൊയ ൈിൻടറ്റ ഓസട്ടൊ റിസവഴ്സൽ 

(auto-reversal) ഉൾടപടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ GSTN-ൽ  ഭയമൊണ . GST-യുടെ 

സകൊമണ് സ ൊർട്ട ിൽ ഇന്തയടയൊട്ടുക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ  ഭയമൊകുന്നത  

നികുതിദൊയകർക്ക ്വളടര ൈൈൊയകരമൊണ .  ഇൻസവൊയ ൈുകൾ രകമമൊയി 

അ  സ ൊഡ  ടചയ്യുന്നത  എരതയും എളുപമൊക്കുവൊനുള്ള രശമങ്ങൾ നെന്നു 

ടകൊണ്ടിരിക്കുകയൊണ .  അതിനു ൈൈൊയകമൊയ  രിസ്ഥിതി വികൈിപിടച്ച 

െുക്കുവൊൻ രശമിയ ക്കുന്നുണ്ട .  നികുതിദൊയകർ ഈ  രിസ്ഥിതിടയ എളുപമു 

ള്ളതും ൈുഗമവുമൊയ നികുതിവിസധയതവത്തിന  ഉ സയൊഗടപെുസത്തണ്ട 

തൊണ . 

സചൊദ്യം 21: നികുതിദൊയകൻ ൈവന്തമൊയിത്തടന്ന റിസട്ടണുകൾ ൈമർപിക്ക 

ണടമന്നത  നിര ബന്ധിതമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: അല്ല.  സകരര/ൈംസ്ഥൊന നികുതി വകുപുകൾ അംഗീകരിച്ചി 

ട്ടുള്ള ഒരു െൊക ൈ  റിസട്ടണ് ര ിപയറർ (TRP) മുസഖനയും ഒരു രജിസസ്റ്റർഡ ് 

നികുതിദൊയകൻ റിസട്ടണുകൾ ൈമർപിക്കൊം. 

സചൊദ്യം 22: റിസട്ടണുകൾ നിശ്ചിത ദിവൈത്തിനകം ൈമർപിച്ചിടല്ലങ്കിൽ 

എന്തു ൈംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം: നിശ്ചിത ൈമയത്തിനുസശഷം റിസട്ടണുകൾ ൈമർപിക്കുന്ന നികു 

തിദൊയകൻ ഓസരൊ ദിവൈസത്തയും കൊ തൊമൈത്തിന  നൂറു രൂ ൊ വീതം, 

( രമൊവധി അയ്യൊയിരം രൂ ) സ റ്റ  ഫീ അെസക്കണ്ടതൊയി വരും. 

വൊർഷിക റിസട്ടണ് നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ ഫയൽ ടചയ്യിടല്ലങ്കിൽ വീഴ്ച  

തുെരുന്ന ഓസരൊ ദിവൈത്തിനും നൂറു രൂ ൊ വീതം, ( രമൊവധി ആ സസ്റ്ററ്റിട   

സെസണൊവറിൻടറ്റ കൊൽ ശതമൊനം [0.25%]) സ റ്റ  ഫീ ചുമത്തടപെും. 

സചൊദ്യം 23: ഒരു സരഖയുടെ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ ഒന്നി ധികം ര ൊവശയം  

ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  എെുത്തൊൽ എന്ത  ൈംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം: ഒരു സരഖയുടെ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ ഒന്നി ധികം ര ൊവശയം  

ഇൻ ുട്ട  െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ  എെുത്തതൊയി ൈിസ്റ്റം കടണ്ടത്തിയൊൽ (ടക്ലയിമിൻടറ്റ  

ഇരട്ടിപ ) അത്തരം ടരകഡിറ്റിൻടറ്റ തുക ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ റിസട്ടണിൽ  

ഔട്ട   ുട്ട  െൊക്സ  ബൊധയതയുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതൊണ  {വകുപ  42(6)} 

സചൊദ്യം 24: GSTR-1-ഉം GSTR-2 ഉം തമ്മി ുള്ള ട ൊരുത്തസക്കെ  ൈിസ്റ്റം  കണ്ടു ി 

െിച്ചതിൻടറ്റ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ ഔട്ട   ുട്ട  െൊക്സ  ആയി  ിെിടച്ചെുത്ത തുക  

വീണ്ടും അവകൊശടപെൊനൊകുസമൊ? 

ഉത്തരം: അവകൊശടപെൊം, ടതറ്റ  കണ്ടു ിെിച്ച മൊൈടത്ത അടല്ലങ്കിൽ  

സരതമൊൈടത്ത ൈൊധുവൊയ റിസട്ടണിൽ ഇൻസവൊയ ൈുകളുടെസയൊ ടഡബിറ്റ  

/ടരകഡിറ്റ  സനൊട്ടുകളുസെസയൊ ശരിയൊയ വിവരങ്ങൾ സചർത്തു ട ൊരുത്തസക്കെ   

 രിൈരിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ. ടതൊട്ടെുത്ത െൊക്സ   ീരിയഡിൻടറ്റ ഔട്ട   ുട്ട  െൊക്സ   

ബൊധയതയിൽ നിന്ന  ര സ്യു ത തുക കുറവു ടചയ്യുടകൊണ്ട  അത   അവകൊശ 

ടപെൊം.  {വകുപ  42(7)} നിയമത്തിൻടറ്റ വകുപ  43-ൽ ൈൈയർ നൽകുന്ന 

ടരകഡിറ്റ  സനൊട്ടിൻടറ്റ കൊരയത്തി ും ഇതുസ ൊട യുള്ള വയവസ്ഥയുണ്ട . 
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സചൊദ്യം 25: നിസഷധിച്ച ITC  ുനഃസ്ഥൊ ിക്കൊനൊവുസമൊ? 

ഉത്തരം: ൈൈയര  Reversal-നു സശഷം അെുത്ത ടൈ  തംബറിനു മുരൊയി 

ഇന സവൊയ ൈ  അ  സ ൊഡ ടചയ്യുകയൊടണങ്കിൽ റിസവഴ ൈ  ടചയ്യടപട്ട ടരകഡിറ്റ  

 ുനഃസ്ഥൊ ിക്കടപെുന്നതിടനൊപം റിസവഴ ൈ  ടചയ തസപൊഴെച്ച   ിശ തിരി 

ടക ന  കുകയും ടചയ്യും. 
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13.  നികുതി നിർണ്ണയവും കണക്്ക  രിസശൊധനയും 

 

സചൊദ്യം 1: ഈ് നിയമര കൊരം് നൽസകണ്ട് നികുതി് നിർണയം് നെത്തൊൻ്

ഉത്തരവൊദടപട്ടവർ്്ആരൊണ ്? 

ഉത്തരം: ഈ്നിയമര കൊരം്രജിസ്റ്റർ്്ടചയ്യടപട്ട്ഓസരൊ്വയക്തിയും, ഓസരൊ്

കൊ സത്തക്കും് നൽസകണ്ട് നികുതിടയക്കുറിച്ച ്് ൈവയം് നിർണയം് നെസത്ത 

ണ്ടതും്വകുപ ്്39്ര കൊരം്റിസട്ടണ്്്ൈമർപിസക്കണ്ടതുമൊകുന്നു. 

സചൊദ്യം 2: എസപൊഴൊണ ്് ഒരു് നികുതിവിസധയ് വയക്തിക്ക ് ഇെക്കൊ ്

(provisional)്വയവസ്ഥയിൽ്നികുതി്നൽകൊൻ്കഴിയുന്നത ്? 

ഉത്തരം: ഓസരൊ് നികുതിവിസധയ് വയക്തിയും് ൈവയം് നിർണയം് നെത്തി്

നികുതി് അെയ ്സക്കണ്ടതിനൊൽ് ഇെക്കൊ ് അെിസ്ഥൊനത്തിൽ് നികുതി്

നൽകുന്നത ്്ൈംബന്ധിച്ചുള്ള്അസ ക്ഷ്നികുതിവിസധയ്വയക്തി്നൽസകണ്ട 

തും് ആയതിന ്് ചുമത ടപട്ട് ഉസദയൊഗസ്ഥൻ്് അനുമതി് നൽസകണ്ടതുമൊണ ്. 

മടറ്റൊരുതരത്തിൽ്്  റഞ്ഞൊൽ് ഒരു് നികുതി് ഉസദയൊഗസ്ഥനും് ൈവയസമവ്

ഇെക്കൊ ് അെിസ്ഥൊനത്തിൽ് നികുതി് നൽകൊൻ് ഉത്തരവിെൊൻ് കഴിയുന്ന 

തല്ല.് ഇത ്് CGST/SGST് നിയമത്തിൻടറ്റ് ടൈക്ഷൻ് 60് ര കൊരമൊണ ്.ബന്ധടപട്ട്

ഉസദയൊഗസ്ഥൻടറ്റ്അനുമതി്ഒരു്ഉത്തരവി ൂടെ് ഭിച്ചസശഷം്മൊരതസമ്ഇത്തര 

ത്തിൽ്് നികുതി്അെയ ്ക്കൊൻ്  ൊെുള്ളു.്  ഇതിസ യ ്ക്കൊയി് നികുതിവിസധയ്

വയക്തി്അതിനുള്ള്കൊരണം്കൊണിച്ച ്് സരഖൊമൂ ം്അസ ക്ഷിസക്കണ്ടതൊണ ്.്

അത്തരത്തി ുള്ള് അസ ക്ഷ് തൊടഴ്  റയുന്നവ് തിട്ടടപെുത്തൊൻ് ൈൊധി 

ക്കൊത്ത്ൈരർഭങ്ങളിൽ്മൊരതമൊണ : 

a) അയൊൾ്്ൈസൈ്ടചസയ്യണ്ട്ചരക്കുകളുടെസയൊ്സൈവനങ്ങളു 

ടെസയൊ്മൂ യസമൊ, അടല്ലങ്കിൽ്് 

b) അയൊൾ്്ൈസൈ്ടചസയ്യണ്ട്ചരക്കുകളുടെസയൊ്സൈവനങ്ങളു 

ടെസയൊ്ബൊധകമൊയ്നികുതി്നിരസക്കൊ്നിർണയിക്കൊൻ. 

അത്തരം് ൈരർഭങ്ങളിൽ് നികുതിവിസധയ് വയക്തി, നിർേിഷ ്െ് ഫൊറത്തി 

 ുള്ള് സബൊണ്ടും് ബന്ധടപട്ട്അധികൊരിക്ക ് യുക്തടമന്നു് സതൊന്നുന്ന് ് തുക 

യ ക്കുള്ള്ടൈകയൂരിറ്റിയും്ഷുവർട്ടിയും ന  സകണ്ടതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 3: അന്തിമമൊയ് നികുതി് നിർണയം് നെത്തുന്നതിനുള്ള് ൈമയ 

 രിധി്എന്തൊണ ്? 

ഉത്തരം: ഇെക്കൊ ് (provisional)് നികുതി് നിർണയ് ഉത്തരവ ്് നൽകിയ്

തീയതി്മുതൽ്ആറ ്്മൊൈത്തിനകം്ബന്ധടപട്ട്അധികൊരി്അന്തിമ്നികുതി്

നിർണയം് നെസത്തണ്ടതൊണ ്.്  എന്നൊൽ്് മതിയൊയ് കൊരണങ്ങൾ് ഉള്ള ക്ഷം്

അവ് സരഖടപെുത്തി്ഈ്ആറ ്് മൊൈക്കൊ ൊവധി് Joint/Additional Commissioner-

ക്ക ്് വീണ്ടും് ആറ ്് മൊൈത്തിൽ് കവിയൊടത് ഉള്ള് കൊ സത്തക്കും, കമ്മീഷ 

ണർക്ക ്് ഉചിതടമന്ന ്് സതൊന്നുന്ന് നൊ ുവർഷത്തിൽ് കൂെൊത്ത്അധിക് കൊ  
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സത്തയ ്ക്കും് നീട്ടി് നൽകൊവുന്നതൊണ ്.  അങ്ങടന, ഒരു് ഇെക്കൊ ് നികുതി്

നിർണയം  രമൊവധി്അഞ്ചുവർഷസത്തയ ക്ക ്മൊരതം്നി നിൽക്കുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 4: ഇെക്കൊ ് (provisional)് നികുതി് നിർണയടത്തക്കൊൾ് അന്തിമ്

നികുതി് നിർണയത്തിൽ് നികുതി് ബൊധയത് കൂെുകയൊടണങ്കിൽ്് നികുതി 

വിസധയ്വയക്തി്  ിശ്നൽകൊൻ്ബൊധയസ്ഥനൊസണൊ? 

ഉത്തരം: അടത.്  അയൊൾ്് നികുതി് അെയ ്സക്കണ്ടിയിരുന്ന് യഥൊർത്ഥ 

ദിവൈം് മുതൽ് നികുതി് നൽകിയ് ദിവൈം് വടരയുള്ള് കൊ ൊവധിക്കുള്ള്

  ിശ്നൽസകണ്ടതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 5: CGST്നിയമത്തിൻടറ്റ്വകുപ ്് 61് ര കൊരം ഉള്ള് രിസശൊധന് ്നെ 

ത്തുസരൊൾ, ൈമർപിച്ചിട്ടുള്ള്റിസട്ടണുകളിൽ്കടണ്ടത്തിയ്അ ൊകതകൾക്ക ്

ഉചിതമൊയ് വിശദീകരണം്  ഭിക്കൊത്ത ക്ഷം്ബന്ധടപട്ട്അധികൊരി്എന്ത ്്

നെ െിയൊണ ്്സകടക്കൊസള്ളണ്ടത ്? 

ഉത്തരം: ബന്ധടപട്ട്അധികൊരി്സബൊധയടപെുത്തിയ്അ ൊകതകൾ്നികു 

തിവിസധയ്വയക്തി് 30് ദിവൈത്തിനകം് (അതടല്ലങ്കിൽ്അനുവദിച്ചു് ടകൊെു 

ത്ത് കൊ ൊവധിക്കകം)് തൃ  ്തികരമൊയ് വിശദീകരണം് നൽകൊതിരിക്കു 

കസയൊ്അ ൊകതയുണ്ട ്എന്ന ്ൈമ്മതിച്ച്മൊൈടത്ത്റിസട്ടണിൽ്അത ് ് രിൈ 

രിക്കൊതിരിക്കുകസയൊ് ടചയ്യൊൽ് ബന്ധടപട്ട് അധികൊരിക്ക ്് തൊടഴ റയുന്ന്

വയവൈ ്ഥകൾ്ര കൊരമുള്ള്നെ െികൾ്ൈവീകരിക്കൊവുന്നതൊണ ്: 

(a) നിയമത്തിടെ്വകുപ ് 65 അനുൈരിച്ച ്് കണക്ക ്്  രിസശൊധന്

നെത്തുക; 

(b) കമ്മീഷണർ്് ചുമത ടപെുത്തിയ് ചൊർസട്ടർഡ ്അക്കൗണ്ടൻറ ്

അഥവൊ് സകൊൈ ററ ് അക്കൗണ്ടൻറ -ടന് ടകൊണ്ട ്് വകുപ ്് 66്

ര കൊരം് ര സതയക് കണക്ക ്്  രിസശൊധനക്ക ്് [special audit] 

നിർസേശിക്കുക;്അടല്ലങ്കിൽ് 

(c) വകുപ ്് 67് ര കൊരം്  രിസശൊധന, ടൈർച്ച ്,  ിെിടച്ചെുക്കൽ്

നെ െികൾ്ൈവീകരിക്കുക; അടല്ലങ്കിൽ് 

(d) വകുപ ്് 73, 74് ര കൊരമുള്ള്നികുതിയും് മറ്റു് ്ബൊധയതകളും്

നിർണയിയ ക്കൊനുള്ള്നെ െികൾ്ആരംഭിക്കുക. 

സചൊദ്യം 6: വകുപ ്് 39 (മൊൈ/സരതമൊൈ)് അടല്ലങ്കിൽ്് 45 (അന്തിമ) ര കൊരം്

റിസട്ടണ്് ൈമർപിസക്കണ്ട് നികുതിവിസധയ് വയക്തി് അതിന ്് വീഴ ്ചവരുത്തി 

യൊൽ്അയൊളുടെ്സ രിൽ്എന്ത ്്നെ െിയൊണ ്്ൈവീകരിക്കൊവുന്നത ? 

ഉത്തരം: ചുമത ടപട്ട് അധികൊരി,് വീഴ ്ച് വരുത്തുന്ന് നികുതിവിസധയ്

വയക്തിക്ക ്CGST/SGST നിയമത്തിൻടറ്റ്വകുപ ് 46 നിർസേശിക്കുന്നതുസ ൊട ,്15്

ദിവൈത്തിൽ്കുറയൊത്ത്കൊ ൊവധി്നൽകി് റിസട്ടണ്്ൈമർപിക്കൊൻ്ആവ 

ശയടപട്ട ്, ആദയം ഒരു് ് സനൊട്ടീൈ ്് നൽസകണ്ടതൊണ ്. എന്നിട്ടും്ആ ൈമയത്തി 

നകം് റിസട്ടണ്്് ൈമർപിക്കുന്നതിൽ് അയൊൾ്  രൊജയടപട്ടൊൽ് ചുമത ടപട്ട്

അധികൊരിക്ക ്്  ഭയമൊയിട്ടുള്ള് സരഖകളുടെയും് വിവരങ്ങളുടെയും് ് അെി 

സ്ഥൊനത്തിൽ് ടബസ്റ്റ ്് ജഡ ്ജ ്ടമൻറ്റ ് മൂ യനിർണയ (ഉത്തമവിശവൊൈര കൊര 
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മുള്ള)് ര കൊരം്വീഴ ്ചവരുത്തിയ്ആളുടെ്നികുതി്ബൊധയത്നിർണയിക്കൊ 

വുന്നതൊണ ്.് (CGST/SGST നിയമത്തിൻടറ്റ്വകുപ ്്62 ര കൊരം). 

സചൊദ്യം 7: വകുപ ്് 62് ര കൊരം് ുറടപെുവിച്ച്ടബസ്റ്റ ്് ജഡ ്ജ ്ടമൻറ്റ ്നികുതി്

നിർണയ്ഉത്തരവ ്്ഏടതല്ലൊം്ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ് ിൻവ ിക്കൊനൊകും? 

ഉത്തരം: വകുപ ്്62്ര കൊരം്ചുമത ടപട്ട്അധികൊരി്നല്കിയ്ടബസ്റ്റ ്്ജഡ ്ജ ് 

ടമൻറ്റ ്നികുതി്നിർണയ്ഉത്തരവ ്് ഭിച്ച ്്30്ദിവൈത്തിനകം്നികുതിവിസധ 

യ് വയക്തി് വീഴ്ച് ൈംഭവിച്ച് കൊ ഘട്ടസത്തക്കുള്ള് ൈൊധുതയുള്ള് റിസട്ടണ്്

ൈമർപിക്കുകയൊടണങ്കിൽ് (റിസട്ടണ്് ൈമർപിക്കുകയും് ൈവയം് നിർണയിച്ച്

നികുതി്അെക്കുകയും്ടചയ്യുക),്ഈ്ഉത്തരവ ്്ൈവസമധയൊ് ിൻവ ിച്ചതൊയി്

കണക്കൊക്കൊം. 

സചൊദ്യം 8: വകുപ ്്62 ( Best Judgement)്അടല്ലങ്കിൽ്വകുപ ് 63 (റിസട്ടണ്്ഫയൽ്്

ടചയ്യൊത്തവർ) അനുൈരിച്ചുള്ള് നികുതി് നിർണയ് ഉത്തരവ ്്  ുറടപെുവിയ ് 

ക്കൊനുള്ള്കൊ ൊവധി്എരതയൊണ ്? 

ഉത്തരം: വൊർഷിക്റിസട്ടണ്്ൈമർപിസക്കണ്ട്തീയതി്മുതൽ്5്വർഷത്തി 

നകം്വകുപ ്് 62് ര കൊരസമൊ് 63് ര കൊരസമൊ്ഉള്ള്നികുതി്നിർണയ്ഉത്തരവ ്്

 ൊസ്സൊസക്കണ്ടതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 9: നികുതി് നൽകൊൻ്ബൊധയസ്ഥനൊയ് ഒരൊൾ് രജിൈ ്സരെഷൻ്എെു 

ക്കുന്നതിൽ് വീഴ ്ച് വരുത്തിയൊൽ്അയൊൾടക്കതിടര് എന്ത ്് നിയമ നെ െി 

യൊണുള്ളത ്? 

ഉത്തരം: CGST/SGST് നിയമത്തിട ് വകുപ ്് 63 ര കൊരം,് വീഴ ്ചവരുത്തിയ്

കൊ യളവിസ യ ്ക്കുള്ള് നികുതി് ബൊധയത, ബന്ധടപട്ട് അധികൊരി് ടബസ്റ്റ ്്

ജഡ ്ജ ്ടമൻറ്റ ് നികുതി് നിർണയ് ര കൊരം തീരുമൊനിച്ച ് ഉത്തരവിറസക്കണ്ട 

തൊണ ്.  എന്നൊൽ്് അത്തരം് ഉത്തരവ ്് നികുതിയെയ ്ക്കുന്നതിൽ് വീഴ ്ചവരു 

ത്തിയ് ൈൊരത്തിക് വർഷത്തിൻടറ്റ് വൊർഷിക റിസട്ടണ് ൈമർപിസക്കണ്ട്

തീയതി്മുതൽ്5്വർഷത്തിനുള്ളിൽ് ുറടപെുവിസക്കണ്ടതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 10: ഏടതല്ലൊം്ൈൊൈചരയങ്ങളി ൊണ ്്നികുതി്നിർണയൊധികൊരിക്ക ്്

ൈമ്മറി്അസ്സസ്സ ടമൻറ്റ ്നെ െി്തുെങ്ങൊവുന്നത ്? 

ഉത്തരം: CGST/SGST്നിയമത്തിട ്വകുപ ് 64്ര കൊരം - 

a) നികുതിവിസധയവയക്തിക്ക ് നിയമര കൊരം് നികുതി് അെയ ് 

ക്കൊനുള്ള് ബൊധയതയുള്ളതൊയി് ബന്ധടപട്ട് അധികൊരിക്ക ്്

ടതളിവ ് ഭിക്കുകയും,  

b) നികുതി നിർണയ് ഉത്തരവ ്്  ുറടപെുവിയ ്ക്കൊൻ് സവകി 

യൊൽ, അത ്് റവനയൂ്തൊ  ് രയം്ൈംരക്ഷിക്കുന്നതിടന് ര തി 

കൂ മൊയി്ബൊധിക്കുടമന്ന ്സതൊന്നുകയും് 

ടചയ്യൊൽ് ്ൈമ്മറി്അസ്സസ്സ ടമൻറ്റ ് ്നെ െി്തുെങ്ങൊവുന്നതൊണ ്.  അത്തരത്തി 

 ുള്ള്ഉത്തരവ ്് ുറടപെുവിക്കുന്നതിന ്മുര ്്അഡീഷണൽ/സജൊയിന റ്റ ്കമ്മീ 

ഷണറുടെ്അനുമതി്്സതെിയിരിസക്കണ്ടതൊണ ്. 
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സചൊദ്യം 11: ൈമ്മറി്അസ്സസ്സ ടമൻറ്റ ് ഉത്തരവിടനതിരൊയി,്അപീൽ അല്ലൊടത്

മടറ്റടന്തങ്കി ും് രിൈൊരമൊർഗ്ഗം്നികുതിദൊയകന ്് ഭയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: ൈമ്മറി് അസ്സസ്സ ടമൻറ്റ ് ഉത്തരവ ്്  ഭിച്ച് ഒരു് നികുതി വിസധയ 

നൊയ്വയക്തി്ആ്ഉത്തരവ ്്സകപറ്റി്30 ദിവൈത്തിനകം്ബന്ധടപട്ട്അഡീഷ 

ണൽ/സജൊയിൻറ്റ ് കമ്മീഷണർക്ക ് ഉത്തരവ ്്  ിൻവ ിയ ്ക്കൊൻ് അസ ക്ഷ്

നൽകൊവുന്നതൊണ ്.്  ആ് അധികൊരിക്ക ്് ര ൈ ്തുത് ഉത്തരവ ്് ടതറ്റൊടണന്ന ്്

സതൊന്നുന്ന ക്ഷം, അത ്് ിൻവ ിക്കൊനും്CGST/SGST്നിയമത്തിട ്വകുപ ് 73 

അടല്ലങ്കിൽ 74്ര കൊരം്നികുതി്നിർണയിയ ക്കൊൻ്ബന്ധടപട്ട്ഉസദയൊഗസ്ഥന ്്

നിർസേശം്നൽകൊവുന്നതൊണ ്.് കൂെൊടത്ആ്ൈമ്മറി്അസ്സസ്സ ടമൻറ്റ ്ഉത്തരവ ്്

ടതറ്റൊടണന്ന ്്കൊണുന്ന ക്ഷം,്ൈവസമധയൊ്ഇര കൊരമുള്ള്നെ െികൾ്ൈവീക 

രിയ ്ക്കൊനും്അസേൈത്തിന ്്അധികൊരമുണ്ട ്.  (CGST/SGST്നിയമത്തിട ്വകു 

പ ് 64). 

സചൊദ്യം 12: ൈമ്മറി്അസ്സസ്സ ടമൻറ്റ ്ഉത്തരവ ്്നിർബന്ധമൊയും നികുതി വിസധ 

യനൊയ്വയക്തിടക്കതിടര് ുറടപെുവിസക്കണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.  ചി ് ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ് ഒരു്സ്ഥ ത്തു് നിന്ന ് മടറ്റൊരിെ 

സത്തക്ക ് ടകൊണ്ടുട ൊയ ടക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നസതൊ് ടവയർ്് ൈൗൈുകളിൽ് കിെ 

ക്കുന്നസതൊ്ആയ്ചരക്കുകളുസെസയൊ്നികുതിവിസധയനൊയ്വയക്തിടയ്തിരി 

ച്ചറിയൊൻ്് കഴിയൊടത് വരുസരൊൾ,്സകവശക്കൊരടന് നികുതിവിസധയനൊയ്

വയക്തിയൊയി്കണക്കൊക്കി്നികുതി്നിർണയം്നെസത്തണ്ടതൊണ ്.് (CGST/SGST്

നിയമത്തിട ്വകുപ ് 64). 

സചൊദ്യം 13:  നികുതിദൊയകരുടെ്കണക്കുകൾ്ആർക്കൊണ ്്ഓഡിറ്റ ്ടചയ്യൊൻ്്

കഴിയുന്നത ്? 

ഉത്തരം: തൊടഴ് റയുന്ന്ര കൊരം്മൂന്നുതരത്തി ുള്ള്ഓഡിറ്റുകളൊണ ്GST  

നിയമങ്ങൾ്ര കൊരം്നിർസേശിക്കടപട്ടിട്ടുള്ളത : 

(a) ചൊർസട്ടർഡ ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ ് അടല്ലങ്കിൽ് സകൊൈ ററ ് അക്കൗ 

ണ്ടൻറ്റ ് ടചയ്യുന്ന് ഓഡിറ്റ :് സെസണൊവർ് ഒരു് നിശ്ചിത രിധി്

കവിയുന്ന്ഓസരൊ് രജിസ്റ്റർ് ടചയ്യ്ആളും്അയൊളുടെ് കണ 

ക്കുകൾ് ഒരു് ചൊർസട്ടർഡ ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ ് അടല്ലങ്കിൽ് സകൊ 

ൈ ററ ്അക്കൗണ്ടൻറ്റിടന്ടകൊണ്ട ്ഓഡിറ്റ ്ടചയ്യിക്കണം (CGST 

/SGST്നിയമത്തിട ്വകുപ ് 35(5). 

(b) ഡിപൊർെ ടമൻറ്റ ് നെത്തുന്ന് ഓഡിറ്റ :് കമ്മീഷണർസക്കൊ, 

കമ്മീഷണർ്ട ൊതുഉത്തരവ ്്ര കൊരസമൊ, ര സതയക്ഉത്തരവ ്്

ര കൊരസമൊ് ചുമത ടപെുത്തിയ് CGST-യിട സയൊ് SGST-യി 

ട സയൊ് UTGST-യിട സയൊ ഏടതൊരു് ഉസദയൊഗസ്ഥനും് രജി 

സ്റ്റർ് ടചയ്യ് ഏടതൊരൊളിൻടറ്റയും് കണക്കുകൾ് ഓഡിറ്റ ്

ടചയ്യൊവുന്നതൊണ  ഇതു് ൈംബന്ധമൊയ് തവണകളും് രീതി 

കളും്  ിന്നൊട ് നിർസേശിയ ്ക്കുന്നതൊണ ്് (CGST/SGST് നിയമ 

ത്തിട ്വകുപ ് 65). 
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(c) ൈ ട ഷയൽ് ഓഡിറ്റ :് ൈൂക്ഷ്മ രിസശൊധന, അസനവഷണം,  

എൻകവയറി് മറ്റു് നെ െികൾ് ഇവയുടെ്ഏടതങ്കി ും് ്ഘട്ട 

ത്തിൽ ൈസൈ് മൂ യം് കൃതയമൊയി് കൊണിച്ചിട്ടിടല്ലസന്നൊ്്

എെുത്ത് ടരകഡിറ്റ ് ൈൊധൊരണ്  രിധിയ ക്കുള്ളി ടല്ലസന്നൊ്്

സതൊന്നിയൊൽ ഡിപൊർെ ടമൻറ്റു നിർസേശിയ ്ക്കുന്ന ചൊർ 

സട്ടർഡ ്അക്കൗണ്ടൻറ്റ ്അടല്ലങ്കിൽ്സകൊൈ ററ ്്അക്കൗണ്ടൻറ്റി 

ടന് ടകൊണ്ട  ഓഡിറ്റ ് ടചയ്യിപിക്കണം് എന്ന ് ് ഉത്തരവിെൊം. 

(CGST/SGST്നിയമത്തിട ്വകുപ ് 66). 

സചൊദ്യം 14: ഓഡിറ്റ ്നെത്തുന്നതിന ്മുൻകൂർ്അറിയിപ ്്നൽസകണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട ്.് ഓഡിറ്റ ്നെത്തുന്നതിന ്്15്ര വർത്തി്ദിവൈങ്ങൾക്ക ്മുടര 

ങ്കി ും്മുൻകൂർ്അറിയിപ ്്നൽസകണ്ടതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 15: ഓഡിറ്റ ് ൂർത്തിയൊക്കൊനുള്ള്കൊ ൊവധി്എരത? 

ഉത്തരം: ഓഡിറ്റ ് തുെങ്ങി് 3് മൊൈത്തിനകസമൊ, അടല്ലങ്കിൽ്് കമ്മീഷണ 

റുടെ്അനുമതിസയൊടെ്അധികമൊയി് രമൊവധി്6്മൊൈത്തിനകസമൊ് ൂർത്തി 

യൊസക്കണ്ടതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 16:  ഓഡിറ്റ ് ആരംഭിയ ്ക്കുക് എന്നതുടകൊണ്ട ്് എന്തൊണ ്് അർത്ഥമൊ 

ക്കുന്നത ്? 

ഉത്തരം: ‘ഓഡിറ്റ ്ആരംഭിയ ്ക്കുക' എന്ന് ദത്തിന ്്വ ിയ്ര ൊധൊനയമൊണ ്.്

എടന്തന്നൊൽ്്ആരംഭിക്കുന്ന്ദിവൈം്മുതൽ്ര സതയക്ൈമയ രിധിയ ്ക്കകം്

അത ്്  ൂർത്തിയൊസക്കണ്ടതൊണ ്.്  ഓഡിറ്റ ്ആരംഭിയ ്ക്കുക്എന്ന ്്  റഞ്ഞൊൽ്

തടഴപറയുന്നതിൽ രണ്ടൊമതൊയി് ൈംഭവിയ ്ക്കുന്നസതതൊസണൊ് അതൊയി 

രിക്കും: 

a) ഓഡിറ്റ ് അധികൊരികൾ്  ഭയമൊക്കൊൻ് ആവശയടപട്ട് ബന്ധ 

ടപട്ട്സരഖകൾ് ഭയമൊക്കുന്ന്ദിവൈം, അടല്ലങ്കിൽ് 

b) നികുതിദൊതൊവിൻടറ്റ് ബിസ്സിനസ്സ ് സ്ഥ ത്ത ്്  രിസശൊധന്

തുെങ്ങി വയ ്ക്കുന്ന ദിവൈം 

സചൊദ്യം 17:  ഓഡിറ്റിനുള്ള് സനൊട്ടീൈ ്  ഭിച്ചൊൽ് നികുതി് ദൊതൊവിന ്് എടന്ത 

ല്ലൊം്ബൊധയതകളൊണുള്ളത ്? 

ഉത്തരം: നികുതിവിസധയ്വയക്തി്തൊടഴ റയുന്ന്കൊരയങ്ങൾ്ടചയ്യണം: 

a)  ഭയമൊയസതൊ്അധികൊരികൾ്്ആവശയടപട്ടസതൊ്ആയ്കണ 

ക്ക ്, സരഖകൾ്് ഇവയുടെ്  രിസശൊധനയ ്ക്കുള്ള് ൈൗകരയം്

ടചയ ്തു്ടകൊെുക്കുക, 

b)  രിസശൊധന്നെത്തുന്നതിനുസവണ്ടി്ആവശയടപെുന്ന്വിവര 

ങ്ങൾ് ഭയമൊക്കുക, 

c) ൈമയത്ത ്്  രിസശൊധന്  ൂർത്തീകരിക്കുവൊൻസവണ്ട് എല്ലൊ 

ൈൈൊയങ്ങളും്നൽകുക. 
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സചൊദ്യം 18:  ഓഡിറ്റ ്  ൂർത്തിയൊയൊൽ് ചുമത ടപട്ട് ഓഫീൈറുടെ് നെ െി്

എന്തൊയിരിക്കും? 

ഉത്തരം: ഓഡിറ്റ ്  ൂർത്തിയൊയൊൽ് 30് ് ദിവൈത്തിനകം്നികുതിവിസധയ്

വയക്തിടയ തൻടറ്റ്കടണ്ടത്ത ുകളും്അതിൻടറ്റ്കൊരണങ്ങളും്അതുമൊയി്

ബന്ധടപട്ട ്നികുതിവിസധയ്വയക്തിക്കുള്ള്അവകൊശങ്ങളും്ബൊധയതകളും്

അറിയിക്കണം. 

സചൊദ്യം 19:  ൈ ട ഷയൽ്ഓഡിറ്റ  എന്ത ്്ൈൊൈചരയത്തി ൊണ ്്നെത്തുന്നത ്? 

ഉത്തരം: ൈൂക്ഷ്മ്  രിസശൊധന, അസനവഷണം് ഇവ് നെത്തുന്നതിനിെയിൽ,്

ൈങ്കീർണമൊയ് സകൈുകസളൊ, വൻനികുതി് ബൊധയത് വരുന്ന് ൈൊൈചരയങ്ങ 

സളൊ്കടണ്ടത്തുകയൊടണങ്കിൽ്അത്തരം്  രിമിത്ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ് മൊരത 

മൊണ ്്ൈ ട ഷയൽ്ഓഡിറ്റ ്നെത്തൊവുന്നത ്.്  ഇതിനുള്ള്അധികൊരം് ്നൽകു 

ന്നത ്CGST/SGST്നിയമത്തിട ്വകുപ ് 66 ആണ ്.് 

സചൊദ്യം 20:  ൈ ട ഷയൽ്ഓഡിറ്റിനുള്ള്സനൊട്ടീൈ ്്നൽകുന്നതൊരൊണ ്? 

ഉത്തരം: കമ്മീഷണറുടെ് മുൻകൂർ്അംഗീകൊരസത്തൊടെ മൊരതം, അൈിസ്റ്റ 

ൻറ്റ ് കമ്മീഷണർ്അഥവൊ് ടഡ യൂട്ടി്കമ്മീഷണർ്ആണ ്് ഇത്തരം് സനൊട്ടീൈ ്്

നൽസകണ്ടത ്. 

സചൊദ്യം 21: ആരൊണ ്്ൈ ട ഷയൽ്ഓഡിറ്റ  നെത്തുന്നത ്? 

ഉത്തരം: ഇതിനൊയി് കമ്മീഷണർ് നൊമനിർസേശം് ടചയ്യുന്ന് ചൊർസട്ടർഡ ്്

അക്കൗണ്ടൻറ്റ ് അഥവൊ് സകൊസ്റ്റ ്് അക്കൗണ്ടൻറ്റ ് ആണ ്് ൈ ട ഷയൽ് ഓഡിറ്റ  

നെത്തുന്നത ്. 

സചൊദ്യം 22: ഓഡിറ്റ  റിസപൊർട്ട ്്ൈമർപിക്കൊനുള്ള്ൈമയ രിധി്എന്തൊണ ്? 

ഉത്തരം: 90് ദിവൈത്തിനകം്അടല്ലങ്കിൽ്അതുകഴിഞ്ഞ ്്നീട്ടിക്കിട്ടൊവുന്ന്

അെുത്ത്90്ദിവൈത്തിനകം്ഓഡിറ്റർ്തൻടറ്റ്റിസപൊർട്ട ്്ൈമർപിക്കണം. 

സചൊദ്യം 23: ൈ ട ഷയൽ്ഓഡിറ്റ  ടച വ ്്ആരൊണ ്്വൈിക്കുന്നത ്? 

ഉത്തരം: ഓഡിറ്റർക്ക ് ടകൊെുസക്കണ്ട് ര തിഫ ം് ഉൾടപടെ്  രിസശൊധന 

യുടെ്ടച വുകൾ്കണക്കൊക്കുകയും്വൈിക്കുകയും്ടചസയ്യണ്ടത ്്കമ്മീഷ 

ണറൊണ ്. 

സചൊദ്യം 24:  ൈ ട ഷയൽ് ഓഡിറ്റിനു സശഷം് നികുതി് അധികൊരികൾക്ക ്്

എന്ത ്്നെ െിയൊടണെുക്കൊനൊവുന്നത ? 

ഉത്തരം: ൈ ്ട ഷയൽ്ഓഡിറ്റിൻടറ്റ്കടണ്ടത്ത ുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമ 

നുൈരിച്ച ്് CGST/SGST് നിയമത്തിട ് വകുപ ്് 73, 74 ര കൊരമുള്ള് നെ െികൾ്

എെുക്കൊവുന്നതൊണ . 
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14 .റീഫണ്ടുകൾ 

 

സചൊദ്യം 1: എന്തൊണ്   േീഫട?് 

ഉത്തരം: CGST/SGST്നിയമത്തിട  വകുപ  54-ൽ്റീഫണ്ടിടനപറ്റി ര തി ൊ 

ദിച്ചിരിക്കുന്നു.  "റീഫണ്ട "്ൽ്ഉൾടപെുന്നവ:  

(a) ഇ ക സരെൊണിക ് കയൊഷ ് ട ഡ്ജറിൽ ബൊക്കിയുള്ളതും് റിസട്ട 

ണിൽ അര കൊരം്അവകൊശടപട്ടിട്ടുള്ളതുമൊയ്തുക; 

(b) (i) നികുതി്അെയ ക്കൊടത് ടചയ്യ്ൈീസറൊ് സററ്റഡ ് ്ൈസൈക 

സളസയൊ് (ii) ഇൻ ുട്ട ് ൈസൈകൾക ് ഔട്ട ്  ുട്ട ് ൈസൈകസള 

ക്കൊൾ്കൂെുതൽ്നികുതി്അെയ ്സക്കണ്ടിവന്നതിനൊൽ് ്ൈമൊ 

ൈരിക്കടപട്ടതൊയ്ടരകഡിറ്റിടനസയൊ്(ൈീസറൊ്സററ്റസഡൊ്്നികു 

തി്ഒഴിവൊക്കിയിട്ടുള്ളസതൊ്അല്ലൊത്തത ്ഒഴിടകയുള്ള)  എന്നി 

വടയ്്ൈംബന്ധിക്കുന്ന്ഉ സയൊഗിച്ചിട്ടില്ലൊത്ത്ഇൻ ുട്ട ് ്െൊക്സ ്്

ടരകഡിറ്റ ; 

(c) യുസണറ്റഡ ് സനഷൻൈിൻടറ്റ് ഏടതങ്കി ും് ര സതയക്ഏജൻ 

ൈിസയൊ, യുസണറ്റഡ ് സനഷൻൈ ് (ര ിവിസ ജൈ ്& ഇമ്മയൂണി 

റ്റീൈ )് നിയമം് 1947 ര കൊരം് വിജ്ഞൊ നം് ടചയ്യടപട്ടിട്ടുള്ള്

ഏടതങ്കി ും്ബൈുരൊഷ ്രെ്ൈൊരത്തിക്സ്ഥൊ നസമൊ്ൈംഘ 

െനസയൊ് വിസദശ് രൊജയങ്ങളുടെ് സകൊണ്ൈുസ സറ്റൊ് എംബൈി 

സയൊ് ടചയ്യിട്ടുള്ള് ഇൻസവഡ ് ൈസൈകളിസേൽ് അെച്ചിട്ടുള്ള്്

നികുതി. 

സചൊദ്യം 2: ഉ സയൊഗിച്ചിട്ടില്ലൊത്ത ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ റീഫണ്ട  ആയി   

അനുവദിക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: വകുപ  54(3)്ര കൊരം്തൊടഴ് റയുന്ന്ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ്ഉ സയൊ 

ഗിച്ചിട്ടില്ലൊത്ത ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ  റീഫണ്ട  ആയി അനുവദിക്കൊം: 

(i) നികുതി്അെയ ക്കൊടത്ടചയ്യ്ൈീസറൊ്സററ്റഡ ്ൈസൈകൾ; 

(ii) ഇൻ ുട്ട ്ൈസൈകൾക ്ഔട്ട ് ുട്ട ്ൈസൈകസളക്കൊൾ്കൂെുതൽ്്്

നികുതി് നിരക്കുള്ളതിൻടറ്റ് സ രിൽ് ൈമൊൈരിയ ക്കടപട്ട്്

ടരകഡിറ്റ ് (നികുതി് ഒഴിവൊക്കിയിട്ടുള്ളസതൊ്നിൽ് സററ്റി ുള്ള്

സതൊ്അല്ലൊത്തത ്ഒഴിടകയുള്ള). 

എന്നൊൽ, കയറ്റുമതി്തീരുവ്അെച്ചു്ൈൊധനങ്ങൾ്കയറ്റുമതി്ടചയ്യുസരൊളും;  

ൈൊധനങ്ങൾ, സൈവനങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ് രണ്ടും് സചർന്നവയുടെ് ൈൈയർ്്്്

സകരര് നികുതിയുടെ് സരഡൊബൊക്ക ് അവകൊശടപെുകസയൊ് ൈസൈകളുടെ്്

സമൽ് അെച്ച് ഇൻറ്റസരഗറ്റഡ ് െൊക ്ൈിൻടറ്റ് റീഫണ്ട ് അവകൊശടപെുകസയൊ്

ടചയുന്ന്അവൈരങ്ങളി ും്ഉ സയൊഗിയ ക്കൊടത്ബൊക്കിയുള്ള്ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്്

ടരകഡിറ്റ ്റീഫണ്ട ്ആയി്അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 
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സചൊദ്യം 3: കയറ്റുമതി തീരുവയ ക്കു വിസധയമൊയ ചരക്കു ഇന്തയക്കു  ുറസത്ത 

ക്കു കയറ്റുമതി ടചയ്യടപെുകയൊടണങ്കിൽ ഉ സയൊഗിക്കടപെൊത്ത ഇൻ ുട്ട ്്

െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ  റീഫണ്ട ്ആയി നൽകൊസമൊ? 

ഉത്തരം: കയറ്റുമതി തീരുവയ ക്കു വിസധയമൊയ ചരക്കു ഇന്തയക്കു  ുറസത്ത 

ക്കു കയറ്റുമതി ടചയ്യടപെുകയൊടണങ്കിൽ ഉ സയൊഗിക്കടപെൊത്ത ഇൻ ുട്ട ്്

െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ  റീഫണ്ട ്ആയി്അനുവദിക്കുന്നതല്ല.  (CGST/IGST നിയമത്തിട  ്

വകുപ  54(3)്സര ൊവിസൈൊ 2). 

സചൊദ്യം 4: ൈൊരത്തിക വർഷൊവൈൊനം ഉ സയൊഗിക്കടപെൊത്ത് (GST നെപൊ 

ക്കിയതിനുസശഷം) ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ  റീഫണ്ട ്ടചയ്യൊസമൊ?  

ഉത്തരം: ൈൊരത്തിക വർഷൊവൈൊനം ഉ സയൊഗിക്കടപെൊത്ത ഇൻ ുട്ട ്്

െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ  റീഫണ്ട ് ടചയ്യൊനുള്ള് വയവസ്ഥൾ് ഒന്നും ചരക്ക ് സൈവന്

നികുതി്നിയമത്തി ില്ല.  ഇത  അെുത്ത കൊ യളവിസ ക്ക  എെുത്തു ഉ സയൊ 

ഗിക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 5: ഒരു നികുതിദൊയകൻ ൈംസ്ഥൊനത്തിനുള്ളിട സയൊ/അന്തർൈം 

സ്ഥൊനമൊയസതൊ ആയ ൈസൈ ആടണന്ന  ടതറ്റിധരിച്ച IGST/CGST/SGST അെ 

യ ക്കുകയും  ിന്നീെ  അതിൻടറ്റ തരo വിശദീകരിച്ചു എന്നും കരുതുക.  

ടതറ്റൊയി അെച്ച IGST, CGST-സക്കൊ, SGST-സക്കൊ, തിരിസച്ചൊ വകടവക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം:  ൊെില്ല.  അസേൈം ബൊധകമൊയ നികുതി അെക്കുകയും ടതറ്റൊയി 

അെച്ച നികുതി റീഫണ്ട സചൊദിക്കുകയും സവണം.  (CGST/IGST നിയമത്തിട  ്

വകുപ  77). 

സചൊദ്യം 6: എംബസ്സികസളൊ, ഐകയരൊഷ രെൈംഘെനസയൊ നെത്തുന്ന വൊങ്ങ 

 ുകൾക്കു നികുതി ചുമസത്തണ്ടതുസണ്ടൊ?  അടല്ലങ്കിൽ, ഒഴിവൊക്കടപട്ടതൊ 

സണൊ? 

ഉത്തരം: എംബസ്സികൾസക്കൊ, ഐകയരൊഷ രെൈംഘെനയ ്സക്കൊ് നെത്തുന്ന്്

ൈസൈകൾക ്നികുതി്ചുമത്തടപെുന്നതൊണ .  ഇത ് ിന്നീെ  CGST/SGST നിയമ 

ത്തിട ്വകുപ ്54(2)് ര കൊരം്റീഫണ്ട ്ആയി്അവകൊശടപെൊവുന്നതുമൊണ . ്

CGST/SGST് റീഫണ്ട  ചട്ടത്തിൽ് രൊമർശിച്ചിട്ടുള്ള്വിധത്തിൽ, ൈസൈ് ഭിച്ച്

മൊൈത്തിട ്അവൈൊന തീയതി മുതൽ്ആറു് മൊൈങ്ങൾക്കുള്ളിൽ് ഇങ്ങി 

ടനയുള്ള്റീഫണ്ട ്അവകൊശടപസെണ്ടതൊണ . 

(ഐകയരൊഷ രെൈംഘെന, സകൊണ്ൈുസ റ്റുകൾ, എംബൈികൾ എന്നിവ {CGST/ 

SGST നിയമത്തിട ്വകുപ ് 26(1)}് ഒരു UID നരർ എെുസക്കണ്ടതും അവരുടെ 

വൊങ്ങ ുകൾ ൈൈയറുടെ  ുറസത്തക്കുള്ള ൈസൈകളുടെ റിസട്ടണിൽ കൊണു 

ന്ന അവരുടെ്ഈ്നരറിന ്സനടര്ര തിഫ ിക്കുന്നതുമൊണ . 

സചൊദ്യം 7: റീഫണ്ട സചൊദിക്കുന്നതിനുള്ള കൊ  രിധി എന്ത ? 

ഉത്തരം: റീഫണ്ട ് അവകൊശടപെുന്ന് വയക്തി, CGST/SGST് നിയമത്തിട  

വകുപ  54-ൻടറ്റ വിവരണത്തിൽ  റഞ്ഞര കൊരം “ര ൈക്തമൊയതിയതി” 

(relevant date) മുതൽ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അസ ക്ഷിസക്കണ്ടതൊണ . 
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സചൊദ്യം 8: അനയൊയ സ ൊഷണ തതവം (principle of unjust enrichment) റീഫണ്ടിനു 

ബൊധകമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: തൊടഴ്  റയുന്നവ് ഒഴിടക് ഉള്ള് എല്ലൊ റീഫണ്ട  സകൈുകളി ും  

അനയൊയ സ ൊഷണ തതവം (principle of unjust enrichment) ബൊധകമൊണ : 

i. ൈൊധനങ്ങളുടെസയൊ, സൈവനങ്ങളുടെസയൊ് രണ്ടും് സചർസത്തൊ്

ഉള്ള് ൈീസറൊ് സററ്റഡ ് ൈസൈയുടെ് സമ ുള്ള് നികുതിയുടെ 

സയൊ് അടല്ലങ്കിൽ് ഇങ്ങിടനയുള്ളവയുടെ് നിർമ്മൊണത്തിൽ്

ഉ സയൊഗിച്ച് ഇൻ ുട്ടുകളുടെ് സമ ുള്ള് നികുതിയുടെസയൊ്

റീഫണ്ട ; 

ii. (i) നികുതി്അെയ ക്കൊടത്ടചയ്യ്ൈീസറൊ് സററ്റഡ ്ൈസൈകളു 

ടെസയൊ് (ii)് ഇൻ ുട്ട ് ൈസൈകൾക ് ഔട്ട ്  ുട്ട ് ൈസൈകസള 

ക്കൊൾ്കൂെുതൽ്നികുതി് നിരക്കുള്ളതിൻടറ്റ് സ രിൽ്ൈമൊ 

ൈരിയ ക്കടപട്ട്ഉ സയൊഗിച്ചിട്ടില്ലൊത്ത ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ; 

iii.  ൂർണമൊസയൊ് ഭൊഗികമൊസയൊ് ൈസൈ് നെത്തൊടതയും് ഇൻ 

സവൊയ ്ൈ ്് നൽകൊടതയും് ഉള്ള് ൈസൈകളിൽ് അെച്ച് നികു 

തിയുടെ്റീഫണ്ട ്് 

iv. CGST/SGST നിയമത്തിട ്വകുപ ്77് ര കൊരമുള്ള്റീഫണ്ട , അ 

തൊയത ് നിയമൊനുൈൃതമല്ലൊടത്  ിരിടച്ചെുക്കുകയും് സകരര്

അടല്ലങ്കിൽ് ൈംസ്ഥൊന് ഗവടെന റ്റിസ യ്ക  ് അെയ ക്കുകയും്

ടചയ്യ്നികുതിയുടെ്റീഫണ്ട , 

v. അെച്ച്നികുതിയുടെസയൊ്  ിശയുടെസയൊ്ബൊധയത്മടറ്റൊരൊ 

ളിസ യ ക്ക ്സകമൊറ്റം്ടചയ്യിട്ടിടല്ലങ്കിൽ 

vi. ഗവടെന റ്റ ്വിജ്ഞ ജൊ നം്ടചയ്യിട്ടുള്ള, നികുതി്ഭൊരം വൈി 

ച്ച്മറ്റു്വയക്തികൾ. 

സചൊദ്യം 9: നികുതി, ഉ സഭൊക്തൊവിസ ക്കു സകമൊറ്റം ടചയ്യടപെുകയൊടണ 

ങ്കിൽ റീഫണ്ട   അനുവദിക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: അനുവദിക്കും.  എന്നൊൽ അങ്ങടനയുള്ള തുക കണ്ൈയുമർ 

ടവൽടഫയർ ഫണ്ടിസ ക്ക  വകടകൊള്ളിക്കുന്നതൊണ .  (CGST/SGST്നിയമത്തി 

ട  വകുപ  57) 

സചൊദ്യം 10: റീഫണ്ട  അനുവദിക്കുന്നതിന  എടന്തങ്കി ും കൊ  രിധിയു 

സണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട . എല്ലൊത്തരത്തി ും്  ൂർണമൊയ് റീഫണ്ട ് അസ ക്ഷകൾ, 

അസ ക്ഷ്സകപറ്റി്60്ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ്തീർപൊസക്കണ്ടതൊണ .് റീഫണ്ട ്60്

ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ്നൽകിയിടല്ലങ്കിൽ് CGST/SGST് നിയമത്തിട  വകുപ ് 56്

ര കൊരമുള്ള്  ിശ്ടകൊെുസക്കണ്ടതൊണ . 

എന്നിരുന്നൊ ും, ചി ് ര സതയക് വിഭൊഗത്തിൽ് ട ട്ട് രജിസ്റ്റർ് ടചയ്യിട്ടുള്ള 

വയക്തി,്ൈീസറൊ് സററ്റഡ ് ്ൈസൈകൾക്കുസവണ്ടി്അസ ക്ഷിയ ക്കുന്ന്റീഫണ്ട ്്
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തുകയുടെ 90%, അനുവദിയ ക്കൊവുന്നതൊടണങ്കിൽ, റീഫണ്ട ് അസ ക്ഷകൾ്്്

സകപറ്റിയതിന ടറ്റ്രൈീത  നൽകിയ്തീയതി മുതൽ് 7 ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ്്

ഇെക്കൊ  (provisional)് റീഫണ്ട ്ആയി ആ തുക് നൽസകണ്ടതൊണ .്  [CGST/SGST 

നിയമത്തിട ്വകുപ  54(6)]. 

സചൊദ്യം 11: ഡിപൊർെ ടമൻറ്റിന  റീഫണ്ട തെഞ്ഞു ടവക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: തൊടഴപറയുന്ന ൈരർഭങ്ങളിൽ ഡിപൊർെ ടമൻറ്റിന ് റീഫണ്ട  തെ 

ഞ്ഞു ടവക്കൊവുന്നതൊണ : 

i. രജിസ്റ്റർടചയ്യ് വയക്തി് റിസട്ടണുകൾ ൈമർപിച്ചിട്ടിടല്ലങ്കിൽ, 

അവ ൈമർപിക്കുന്നതുവടര; 

ii. രജിസ്റ്റർ ടചയ്യ നികുതി ദൊയകൻ എടന്തങ്കി ും നികുതിസയൊ, 

  ിശസയൊ അടല്ലങ്കിൽ  ിഴസയൊ അെക്കുവൊനുള്ളത  ഏടത്

ങ്കി ും അപീൽ അധികൊരിസയൊ, രെിബയുണസ ൊ സകൊെതിസയൊ 

സസ്റ്റ ടചയ്യിട്ടിടല്ലങ്കിൽ അര കൊരമുള്ള നികുതി,   ിശ അടല്ല്

ങ്കിൽ  ിഴ അെക്കുന്നതു വടര; 

(റീഫണ്ട ടചയ്യൊവുന്ന തുകയിൽ നിന്നും അെച്ചിട്ടില്ലൊത്ത നി്

കുതി,്   ിശ,  ിഴ്അടല്ലങ്കിൽ് സ റ്റ ്ഫീ എന്നിവ്നിസയൊഗി്

ക്കടപട്ട ഉസദയൊഗസ്ഥന  കുറവ ്ടചയ്യൊവുന്നതൊണ ).   [CGST/SGST 

നിയമത്തിട ്വകുപ  54(10)(d)]. 

iii. റീഫണ്ട ്ഉത്തരവിസേൽ അപീൽ ൈമർപിച്ചിരിക്കുന്ന സകൈി്

 ും റീഫണ്ട  അനുവദിക്കുന്നതുടകൊണ്ടു നികുതി വരുമൊന്

ടത്ത ര തികൂ മൊയി ബൊധിക്കും എന്ന  അഭിര ൊയമുടണ്ടങ്കി്

 ും കമ്മീഷണർക്ക ് റീഫണ്ട തെഞ്ഞുടവക്കൊം. [CGST/SGST്

നിയമത്തിട  വകുപ  54(11)] 

സചൊദ്യം 12: സമൽ റഞ്ഞസ ൊട  വകുപ  54(11) ര കൊരം തെഞ്ഞു വച്ച റീഫ്

ണ്ടിനു, നികുതി വിസധയ വയക്തിക്കു   ിശ നൽസകണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഒരു് നികുതി വിസധയ വയക്തി അപീൽവിധിയി ുടെസയൊ, മറ്റു 

തുെർ നെ െികളി ൂടെസയൊ റീഫണ്ടിനു അർൈനൊയൊൽ   ിശ  ഭിക്കുന്ന 

തിനും അർൈതയുണ്ട .  [CGST/SGST്നിയമത്തിട വകുപ  54(12)] 

സചൊദ്യം 13: റീഫണ്ടിനു കുറഞ്ഞ  രിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ആയിരം രൂ യിൽ കുറവുള്ള തുക റീഫണ്ട  അനുവദിക്കുന്നതല്ല  

[CGST/SGST്നിയമത്തിട  വകുപ  54(14)]. 

സചൊദ്യം 14:  മുൻ  ് നി നിന്നിരുന്ന് നിയമര കൊരം അർൈതയുള്ള റീഫണ്ട  

എങ്ങടനനൽകും? 

ഉത്തരം: മുൻ  ് നി നിന്നിരുന്ന നിയമര കൊരം അർൈതയുള്ള റീഫണ്ട  

ആ നിയമങ്ങൾ ര കൊരം തടന്ന CGST-യിൽ  ണമൊയും SGST-യിൽ മുൻ  ്്്

നി നിന്നിരുന്ന നിയമര കൊരവുo നൽകുന്നതൊണ .  എന്നൊൽ ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ്്

ടരകഡിറ്റ  ആയി  ഭയമല്ല. 
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സചൊദ്യം 15: സരഖകൾ ൈൊജരൊക്കുന്നതിനു മുൻ  റീഫണ്ട നൽകൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ഒരു്രജിസ്റ്റർ്ടചയ്യ്വയക്തി്നെത്തുന്ന്ൈൊധനങ്ങളുടെസയൊ സൈവ 

നങ്ങളുടെസയൊ രണ്ടും്സചർസന്നൊ്ഉള്ള്ൈീസറൊ്സററ്റഡ ്്ൈസൈകൾക്കുസവണ്ടി്്

(രജിസ്റ്റർ് ടചയ്യവർ് ഒഴിടകയുള്ളവർക്ക ് ര ഖയൊ ിച്ചിരിക്കുന്ന് ര കൊരവും)്

അസ ക്ഷിക്കടപട്ടിട്ടുള്ള്റീഫണ്ട ്തുകയുടെ 90%, സരഖകൾ  രിസശൊധിക്കുന്ന 

തിനു മുൻ  , ചി  നിബന്ധനകൾക്കും നിയരന്തണങ്ങൾക്കും വിസധയമൊയി 

നൽകൊവുന്നതൊണ . [വകുപ  54(6)]് 

സചൊദ്യം 16: കയറ്റുമതിക്കുള്ള റീഫണ്ട  അനുവദിക്കുന്നതിന   ണം  ഭിച്ചതൊ 

യി ബൊങ്ക ്സരഖകൾ (ബൊങ്ക  റിയസ സൈഷൻ ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ ) ൈൊജരൊസക്കണ്ട 

തുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: കയറ്റുമതിസയൊെ ് ബന്ധടപട്ട് റീഫണ്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന ്്്്

ബൊങ്ക ് റിയസ സൈഷൻ്ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ ്ഒരു്നിർബന്ധിത്സരഖയൊയി് ് റീഫ 

ണ്ട ് ചട്ടങ്ങളിൽ് നിർസേശിച്ചിട്ടില്ല.  എന്നൊൽ സൈവനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി 

സമ ുള്ള റീഫണ്ട ്അനുവദിക്കുന്നതിന  അവ ൈൊജരൊസക്കണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 17: കയറ്റുമതികൾക്കും ര സതയക് ൈൊരത്തിക് സമഖ യിസ ക്കുള്ള്്

ൈസൈകൾക്കും് ‘ര ിൻൈിപൾ ഓഫ  അണ്ജസ്റ്റ  എൻറിച്ച ടമന റ്റ ’ ബൊധക 

മൊസണൊ? 

ഉത്തരം: ‘ര ിൻൈിപൾ ഓഫ  അണ്ജസ്റ്റ  എൻറിച്ച ടമന റ്റ ’ ൈീസറൊ് സററ്റഡ ്

ൈസൈകൾക്ക ് ബൊധകമല്ല.  (അതൊയത ് കയറ്റുമതികൾക്കും ര സതയക്

ൈൊരത്തിക്സമഖ യിസ ക്കുള്ള്ൈസൈകൾക്കും). 

സചൊദ്യം 18:  '‘ര ിൻൈിപൾ ഓഫ  അണ്ജസ്റ്റ  എൻറിച്ച ടമന റ്റ ” ബൊധകമടല്ലന്ന  

ഒരൊൾക്ക  എങ്ങടനയൊണ  ടതളിയിക്കൊൻ ൈൊധിക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: റീഫണ്ട ്തുക്രണ്ടു് ക്ഷം്രൂ യിൽ്കുറവൊടണങ്കിൽ്അസ ക്ഷ 

കൻ തൻടറ്റ റീഫണ്ട  അസ ക്ഷസയൊടെൊപം, അതുമൊയി ബന്ധടപട്ടു അെച്ച 

നികുതി തുക മടറ്റൊരൊളിസ ക്കും സകമൊറിയിട്ടിടല്ലന്നുള്ള ഒരു ൈവയം 

ര സ്യൊവന (Self Declaration), അയൊളുടെ്സകവശമുള്ള്സരഖകസളൊ ടതളിവുക 

സളൊ അെിസ്ഥൊനമൊക്കി,്ൈമർപിസക്കണ്ടതൊണ .്   ടക്ഷ,് റീഫണ്ട ്തുക് രണ്ടു്

 ക്ഷം്രൂ യിൽ്കൂെുതട ങ്കിൽ,്നികുതി്ബൊധയത്മടറ്റൊരൊൾക്കും്്സകമൊ 

റിയിട്ടില്ല് എന്ന ് ചൊർസട്ടർഡ ് അക്കൗണ്ടന റ്റ ് അടല്ലങ്കിൽ് സകൊൈ ററ ് ് അക്കൗ 

ണ്ടന റ്റ ്നൽകിയിട്ടുള്ള്ഒരു്ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ ്അസ ക്ഷസയൊടെൊപം്ൈമർപിസക്ക 

ണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 19: നി വിൽ വൊറ്റ /ൈി.എൈ .റ്റി നിയമര കൊരം കച്ചവെ കയറ്റുമതി 

ക്കൊരന  (merchant exporter) ഒരു ര സ്യൊവന നൽകിടക്കൊണ്ട  നികുതി അെക്കൊ 

ടത ൈൊധനങ്ങൾ വൊങ്ങൊം.  ഈ ൈംവിധൊനം GST-യിൽ ഉണ്ടൊകുസമൊ? 

ഉത്തരം: അങ്ങടന ഒരു ൈംവിധൊനം GST-നിയമത്തിൽ ഉണ്ടൊവില്ല.  അവർ 

നികുതി അെച്ചു ൈൊധനങ്ങൾ വൊസങ്ങണ്ടതും CGST/SGST്നിയമത്തിട വകുപ  

54(3)  റയുന്നര കൊരം ആർജ്ജിച്ച (accumulated) ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ  റീഫണ്ട ്

ആയി അവകൊശടപസെണ്ടതുമൊണ . 
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സചൊദ്യം 20: നി വിൽ ടൈൻരെൽ എക സൈൈ  നിയമത്തിൽ കയറ്റുമതിക്കൊ 

രന  നികുതി അെച്ച  ഇൻ ുട്ട ് വൊങ്ങുന്നതിനും, അതിസേൽ ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ്്

ടരകഡിറ്റ  എെുക്കുന്നതിനും, ചരക്കുകൾ ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ  ഉ സയൊഗിച്ച  

നികുതി അെച്ചു കയറ്റുമതി ടചയ്യസശഷം കയറ്റുമതി ടചയ്യവയുടെ നികുതി 

റീഫണ്ട ് വൊങ്ങുന്നതിനും് ൈൊധിക്കും.  ഈ ൈംവിധൊനം GST-യി ും തുെരു 

സമൊ? 

ഉത്തരം: IGST നിയമത്തിൽ്വകുപ ്16 ര കൊരം, ഒരു്രജിസ്റ്റർ്ടചയ്യ്്വയക്തി 

യ ക്ക ്സബൊണ്ട ്അടല്ലങ്കിൽ്ട റ്റർ്ഓഫ ്അണ്ടർസെക്കിങ്ങിസേൽ്്ൈൊധനങ്ങൾ 

/സൈവനങ്ങൾ് നികുതി്അെയ ക്കൊടത് കയറ്റുമതി് ടചയ്യുകയും്അതിസേ ു 

ള്ള്ൈമൊൈരിക്കടപട്ട ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്റീഫണ്ട ്വൊങ്ങുന്നതിനും്അടല്ല 

ങ്കിൽ് നികുതി് അെച്ചു് ൈൊധനങ്ങൾ/സൈവനങ്ങൾ് കയറ്റുമതി് ടചയ്യസശഷം്

അെച്ച് IGST് റീഫണ്ട ്ആവശയടപെുകയും് ടചയ്യുന്നതിനുള്ള്ഓ  ഷൻ്നിയമ 

ത്തിൽ് ഭയമൊണ . 

സചൊദ്യം 21: റീഫണ്ട ്അസ ക്ഷകൾ്സകപറ്റിയതിന ടറ്റ് രൈീത ്നൽകുന്നതി 

നുള്ള്കൊ ൊവധി്എന്തൊണു ്? 

ഉത്തരം: റിസട്ടണ്് മുസഖന് ഇ ക സരെൊണിക ് കയൊഷ ്  ഡ്ജറിൽ് നിന്നുള്ള്്്്്

CGST/SGST നിയമത്തിട  വകുപ ്49(6) ര കൊരമുള്ള്റീഫണ്ട ്്അസ ക്ഷകൾക്കു 

ള്ള് രൈീത ് ര ൈക്തമൊയ് െൊക്സ ്  ീരിയഡിൻടറ്റ് റിസട്ടണ്്ൈമർപിച്ചൊ ുെടന 

യും്മടറ്റല്ലൊ്വിധത്തി ുള്ള്റീഫണ്ട ്അസ ക്ഷകൾക്കുള്ള്രൈീത ,  എല്ലൊത്തര 

ത്തി ും് ൂർണമൊയ്അസ ക്ഷ്സകപറ്റിയ്തീയതി് മുതൽ് 15  ദിവൈങ്ങൾ 

ക്കുള്ളി ും്നൽസകണ്ടതൊണ  

സചൊദ്യം 22: എരത് കൊ ൊവധിയ ക്കുള്ളി ൊണ ് ഇെക്കൊ ് (provisional) റീഫണ്ട ്

നൽസകണ്ടത ്? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമത്തിട  വകുപ  54(6) അനുൈരിച്ച ്ൈീസറൊ്സററ്റഡ ്്

ൈസൈകൾക്കുസവണ്ടി് അസ ക്ഷിക്കടപട്ടിട്ടുള്ള് റീഫണ്ട ് തുകയുടെ 90%,്

 ൂർണമൊയ്അസ ക്ഷ്സകപറ്റിയ്തിനുള്ള്്രൈീത ്നൽകിയ്തീയതിമുതൽ്

7്ദിവൈങ്ങൾക്കുള്ളിൽ്ഇെക്കൊ ്(provisional) റീഫണ്ടൊയി്നൽസകണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 23: റീഫണ്ട ് അസ ക്ഷകൾക്കൊയി് ഏടതങ്കി ും്  സതയക് മൊതൃക്്

നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: എല്ലൊ്റീഫണ്ട ്അസ ക്ഷകളും് സഫൊം് GST RFD 1-ൽ്ആണ ്ൈമർ 

പിസക്കണ്ടത .് ് എന്നിരുന്നൊ ും് ഇ ക സരെൊണിക ് കയൊഷ ് ട ഡ്ജറിൽ ബൊക്കി 

യൊയ്തുകക്കുള്ള്റീഫണ്ട ്അസ ക്ഷകൾ,് ര സ്യു ത്കൊ ൊവധിയിൽ്്ൈമർപി 

ക്കുന്ന് റിസട്ടണുകൾടക്കൊപം, സഫൊം GSTR-3, GSTR-4 അടല്ലങ്കിൽ് GSTR-7, 

ഏതൊസണൊ്അനുസയൊജയമൊയത ്അതിൽ, ൈമർപിസക്കണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 24: റീഫണ്ട ് അനുമതിക്കൊയി് ഏടതങ്കി ും്  സതയക് സഫൊം് നിഷ്കർ 

ഷിച്ചിട്ടുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഒരു്റീഫണ്ട ്അസ ക്ഷ്രകമൊനുൈൃതമൊടണന്ന ്കടണ്ടത്തിയൊൽ്്്

അധികൊരടപട്ട് ഉസദയൊഗസ്ഥൻ, സഫൊം് GST RFD 06് ൽ്അസ ക്ഷര കൊരമുള്ള്
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റീഫണ്ട ് അനുവദിക്കുകയും് സഫൊം് GST RFD 05-ൽ് സ യ ടമൻറ്റ ് അസഡവൈ ്

നൽസകണ്ടതുമൊണ .് അസപൊൾ്അനുവദിക്കടപട്ട്റീഫണ്ട ്തുക്ഇ ക സരെൊണി 

ക്കൊയി്അസ ക്ഷകൻടറ്റ്ബൊങ്ക ്അക്കൗണ്ടിൽ്നിസക്ഷ ിക്കടപെുന്നു. 

സചൊദ്യം 25: റീഫണ്ട ്അസ ക്ഷകളിൽ്അ രയൊപ്തിയതകൾ്കൊണടപട്ടൊൽ്എന്ത ്

ൈംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം: റീഫണ്ട ് അസ ക്ഷകളിൽ് എടന്തങ്കി ും് അ രയൊപ്തിയതകൾ്്

കണ്ടൊൽ 15 ദിവൈങ്ങൾക്കുള്ളിൽ് ചൂണ്ടി് കൊണിക്കണം.്  അധികൊരടപട്ട്

ഉസദയൊഗസ്ഥൻ, GST RFD-03്എന്ന്സഫൊമിൽ, എല്ലൊ്അ ൊകതകളും്്അസ ക്ഷക 

ടന് സകൊമണ്് സ ൊർട്ടൽ് വഴി് ഇ ക സരെൊണിക്കൊയി് അറിയിക്കുകയും്

അര കൊരമുള്ള്അ ൊകതകൾ് രിൈരിച്ച ്്റീഫണ്ട ്അസ ക്ഷ്ൈമർപിക്കൊൻ്

ആവശയടപെുകയും്ടചയ്യണം.് 

സചൊദ്യം 26: കൊരണങ്ങൾ് ഒന്നും് കൊണിയ ക്കൊടത് ഒരു് റീഫണ്ട ് അസ ക്ഷ്്

നിരൈിക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.്  ഒരു് റീഫണ്ട ്അസ ക്ഷ്അനുവദിക്കടപെൊവുന്നതല്ല്എന്ന ്്

കടണ്ടത്തിയൊൽ, അധികൊരടപട്ട് ഉസദയൊഗസ്ഥൻ് സഫൊം് GST RFD-08-ൽ്്

അസ ക്ഷകന , 15് ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ, സഫൊം് GST RFD-09്  ുള്ള് മറു െി്്

ആവശയടപട്ടുടകൊണ്ട ്സനൊട്ടീൈ ്നൽസകണ്ടതൊണ .്  അസ ക്ഷകൻടറ്റ്മറു െി്്്

 രിഗണിച്ചസശഷം, സഫൊം്GST RFD 06്ൽ് ുറടപെുവിക്കുന്ന്ഉത്തരവ ്ര കൊരം്

റീഫണ്ട ്അനുവദിക്കുകസയൊ്നിരൈിക്കുകസയൊ്ടചയ്യൊം. 



104 
 

15. നികുതി ആവശയടെട ും വീടടടുക്ക ും 

 

സചൊദ്യം 1: അെക്കൊത്തസതൊ് കുറവൊയി് അെച്ചസതൊ് ആയ് നികുതികൾ്

അഥവൊ് ടതറ്റൊയി് തിരിടക് നൽകിയ് നികുതികൾ് അഥവൊ് ടതറ്റൊയി്

എെുത്തസതൊ ഉ സയൊഗിച്ചസതൊ്ആയ്ഇൻ ുെ ്നികുതികൾ്എന്നിവ്തിരിടക്

 ിെിക്കുന്നതിനുള്ള്വകുപ ്ഏതൊണ ? 

ഉത്തരം: തട്ടിപ , മെച്ചുസവക്കൽ, ടതറ്റൊയ് വിവരം് നൽകൽ് എന്നിവ്

ഉൾടപെൊത്ത്സകൈുകളിൽ്ചരക്കുസൈവന്നിയമത്തിട ് 73--)o വകുപി ും്

സമല്പറഞ്ഞവ് ഉൾടപട്ട് സകൈുകളിൽ് 74 വകുപ ് ര കൊരവും് തിരിടക്

 ിെിക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 2: നികുതി് അെക്കൊൻ് ബൊധയതടപട്ട് വയക്തിക്ക ് തൻടറ്റ് നികുതി 

യും്   ിശയും് 73് വകുപ ് ര കൊരമുള്ള് കൊരണം് കൊണിക്കൽ് സനൊട്ടീൈ ്

 ഭിക്കുന്നതിനുമുൻ  ്അെക്കുവൊൻ്ൈൊധിക്കുസമൊ? 

ഉത്തരം: തീർച്ചയൊയും.്  അങ്ങടനയുള്ള് ൈരർഭങ്ങളിൽ് ചുമത ടപെു 

ത്തിയ്ഉസദയൊഗസ്ഥന ്സനൊട്ടീൈ ്നൽകുവൊൻ്ൈൊധിക്കില്ല.് {വകുപ ്73 (6)} 

സചൊദ്യം 3: 73്വകുപ ്ര കൊരമുള്ള്കൊരണം്കൊണിക്കൽ്സനൊട്ടീൈ   ഭിച്ചതി 

നുസശഷം് തുക് അെച്ചൊൽ് ര സ്യു ത് സനൊട്ടീൈിൽ് വിധി് ര സ്യൊവിസക്കണ്ടതു 

സണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: സനൊട്ടീൈ ് ഭിച്ച്വയക്തി, സനൊട്ടീൈ ് ുറടപെുവിച്ഛ ് 30 ദിവൈത്തി 

നുള്ളിൽ, നികുതി്   ിശ് ൈൈിതം് അെക്കുകയൊടണങ്കിൽ, യൊടതൊരു്

 ിഴയും്ഉണ്ടൊവുന്നതല്ല.്  കൂെൊടത, സനൊട്ടീൈിൽ് റഞ്ഞര കൊരമുള്ള്നെ െി 

കൾ്അവൈൊനിച്ചതൊയി്കണക്കൊക്കുകയും്ടചയ്യും.് {വകുപ ്73(8)}. 

സചൊദ്യം 4: സനൊട്ടീൈ ്നൽകുവൊനുള്ള്ര ൈക്ത്തിയതി്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: (i) 73് വകുപ ് ര കൊരം് (തട്ടിപ , മെച്ചുസവക്കൽ, ടതറ്റൊയ്വിവരം്

നൽകൽ്എന്നിവ് ഉൾടപെൊത്ത്സകൈുകളിൽ), ഏതു്ൈൊര 

ത്തിക്വർഷടത്ത്നികുതിയൊസണൊ്ആവശയടപെുന്നത , ആ്

ൈൊരത്തിക്വർഷടത്ത്വൊർഷിക്റിസട്ടണ്്ൈമർപിസക്കണ്ട 

തൊയ്തിയതി്മുത ൊണ ്ര ൈക്ത്തിയതി്കണക്കൊ ക്കുന്നത . ്

ഇത്തരം് സകൈുകളിൽ്  ുറടപെുവിക്കുന്ന് കൊരണം് കൊണി 

ക്കൽ് സനൊട്ടീൈുകളിൽ് വൊർഷിക് റിസട്ടണ്് ൈമർപിസക്കണ്ട 

തൊയ്തിയതിമുതൽ്മൂന്നു്വർഷത്തിനുള്ളിൽ്വിധി് ര സ്യൊ 

വിക്കടപസെണ്ടതൊണ .് ് വിധിര സ്യൊവിക്ക ിന ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടു 

ള്ള്ൈമയ രിധിയുടെ് മൂന്ന  മോെം് മുൻട ങ്കി ും് കൊരണം്

കൊണിക്കൽ്സനൊട്ടീൈ ് ുറടപെുവിച്ചിരിക്കണം.് {വകുപ ്73 (2 

& 10)} 

(ii) 74 വകുപ ് ര കൊരം് (തട്ടിപ , മെച്ചുസവക്കൽ, ടതറ്റൊയ്വിവരം്

നൽകൽ്എന്നിവ്ഉൾടപട്ട്സകൈുകളിൽ), ഏതു്ൈൊരത്തിക്

വർഷടത്ത്നികുതിയൊസണൊ്ആവശയടപെുന്നത , ആ്ൈൊര 
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ത്തിക് വർഷടത്ത്വൊർഷിക് റിസട്ടണ്്ൈമർപിസക്കണ്ടതൊയ്

തിയതി്മുത ൊണ ്ര ൈക്ത്തിയതി്കണക്കൊക്കുന്നത .  ഇത്ത 

രം് സകൈുകളിൽ്  ുറടപെുവിക്കുന്ന് കൊരണം് കൊണിക്കൽ്

സനൊട്ടീൈുകളിൽ് വൊർഷിക് റിസട്ടണ്് ൈമർപിസക്കണ്ടതൊയ്

തിയതി മുതൽ്അഞ്ച ്വർഷത്തിനുള്ളിൽ്വിധി്ര സ്യൊവിക്ക 

ടപസെണ്ടതൊണ .് ്വിധിര സ്യൊവിക്ക ിന ്നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള്ൈമ 

യ രിധിയുടെ്ആറുമൊൈം് മുൻട ങ്കി ും് കൊരണം് കൊണി 

ക്കൽ്സനൊട്ടീൈ ് ുറടപെുവിച്ചിരിക്കണം.് {വകുപ ്74 (2 & 10)}. 

സചൊദ്യം 5: സകൈുകളിൽ്വിധി് റയുന്നതിന ്ൈമയ രിധിയുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: (i) 73് വകുപ ് ര കൊരം് (തട്ടിപ , മെച്ചുസവക്കൽ, ടതറ്റൊയ്വിവരം്

നൽകൽ്എന്നിവ് ഉൾടപെൊത്ത്സകൈുകളിൽ), ഏതു്ൈൊര 

ത്തിക്വർഷടത്ത്നികുതിയൊസണൊ്ആവശയടപെുന്നത , ആ്

ൈൊരത്തിക്വർഷടത്ത്വൊർഷിക്റിസട്ടണ്്ൈമർപിസക്കണ്ട 

തൊയ്തീയതി്മുതൽ് 3്വർഷത്തിനുള്ളിൽ് ് ര സ്യൊവിക്കടപ 

സെണ്ടതൊണ .് ് ടതറ്റൊയി് റീഫണ്ട ് ടകൊെുത്ത് സകൈുകളി ും്

ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് ടതറ്റൊയി് എെുത്ത് സകൈുകളി ും്

തുക് മെക്കിടകൊെുത്തസതൊ് ടതറ്റൊയി് ടരകഡിറ്റ ് എെുത്തസതൊ്

ആയ്തീയതി്മുതൽ്മൂന്നു്വർഷത്തിനുള്ളിൽ്വിധി്ര സ്യൊ 

വിക്കടപസെണ്ടതൊണ .് {വകുപ  73(10)} 

(ii) 74 വകുപ ് ര കൊരം് (തട്ടിപ , മെച്ചുസവക്കൽ, ടതറ്റൊയ്വിവരം്

നൽകൽ്എന്നിവ്ഉൾടപട്ട്സകൈുകളിൽ), ഏതു്ൈൊരത്തിക്

വർഷടത്ത് നികുതിയൊസണൊ്ആവശയടപെുന്നത , ആ്ൈൊര 

ത്തിക് വർഷടത്ത്വൊർഷിക് റിസട്ടണ്്ൈമർപിസക്കണ്ടതൊയ്

തീയതി് മുതൽ് 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ്വിധി് ര സ്യൊവിക്കടപ 

സെണ്ടതൊണ .് ് ടതറ്റൊയി് റീഫണ്ട ് ടകൊെുത്ത് സകൈുകളി ും്

ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് ടതറ്റൊയി് എെുത്ത് സകൈുകളി ും്

തുക് മെക്കിടകൊെുത്തസതൊ് ടതറ്റൊയി് ടരകഡിറ്റ ് എെുത്തസതൊ്

ആയ്തീയതി് മുതൽ് 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ്വിധി് ര സ്യൊവി 

ക്കടപസെണ്ടതൊണ .് {വകുപ  74(10)} 

സചൊദ്യം 6: തട്ടിപ , മെച്ചുസവക്കൽ, ടതറ്റൊയ്വിവരം്നൽകൽ്എന്നിവ്ഉൾടപ 

ട്ട് സകൈുകളിൽ, നികുതി് അെക്കുവൊൻ് ബൊധയതയുള്ള് വയക്തിക്ക ് തൻടറ്റ്്

നികുതിയും്   ിശയും്അെക്കമുള്ള്തുക്കൊരണം്കൊണിക്കൽ് സനൊട്ടീൈ ്

 ുറടപെുവിക്കുന്നതിനു് മുൻ  ്അെച്ചൊൽ്എടന്തങ്കി ും്ആനുകൂ യം് കിട്ടു 

സമൊ്? 

ഉത്തരം: തീർച്ചയൊയും.് സമല്പറഞ്ഞ്സകൈുകളിൽ്നിയമര കൊരം്നികുതി്

അെക്കൊൻ്ബൊധയതടപട്ട്വയക്തിക്ക ്ൈവയം്കണക്കൊക്കിയസതൊ്അഥവൊ്ചുമ 

ത ടപെുത്തിയ്ഉസദയൊഗസ്ഥൻ്കണക്കൊക്കിയസതൊ്ആയ്നികുതിയും്  ിശ 

യും് 15%  ിഴ്ഉൾടപടെ്അെക്കൊവുന്നതൊണ .്  അര കൊരം്അെക്കുന്ന് ക്ഷം്

നികുതിക്ക ്കൊരണം്കൊണിക്കൽ്സനൊട്ടീൈ ്നൽകുന്നതല്ല.് {വകുപ ്74 (6)}. 
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സചൊദ്യം 7: കൊരണം്കൊണിക്കൽ് സനൊട്ടീൈ ്  ഭിച്ച്വയക്തി്തുക്അെച്ചൊൽ, 

ര സ്യു ത്സനൊട്ടീൈിൽ്വിധി്ര സ്യൊവിസക്കണ്ട്ആവശയം്ഉസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: വകുപ ്74-ൻസറ്റ്ഉ വകുപു് (1) ര കൊരം്സനൊട്ടീൈ ് ഭിച്ച്വയക്തി, 

സനൊട്ടീൈ ്  ഭിച്ച ് 30 ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ് നികുതി്   ിശയും് 25%  ിഴയും്

ൈൈിതം് അെക്കുകയൊടണങ്കിൽ, സനൊട്ടീൈിൽ്  റഞ്ഞ് ര കൊരമുള്ള് എല്ലൊ്

നെ െികളും്അവൈൊനിച്ചതൊയി്കണക്കൊക്കും.് {വകുപ ്74 (8)}. 

സചൊദ്യം 8: വകുപ ്74് ര കൊരമുള്ള്വിധിര കൊരം്നികുതിയും് ിഴയും്അെ 

ക്കൊൻ് ബൊധയതടപട്ട് വയക്തിക്ക ് കുറഞ്ഞ് നിരക്കുള്ള്  ിഴ് അെക്കുവൊൻ്

അവൈരമുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .്  അയൊൾ് വിധി്  ഭിച്ച് തിയതി് മുതൽ് 30 ദിവൈത്തിനു 

ള്ളിൽ്നികുതിയും്  ിശയും്നികുതിയുടെ് 50%  ിഴ്ൈൈിതം്അെച്ചൊൽ, 

ആ്നികുതിയുടെ്സമ ുള്ള്എല്ലൊ്നെ െികളും്അവൈൊനിച്ചതൊയി്കണക്കൊ 

ക്കും.് {വകുപ ്74 (11)}. 

സചൊദ്യം 9: കൊരണം്കൊണിക്കൽ്സനൊട്ടീൈുകളിൽ്വകുപ ് 73 & 74് ര കൊരം്

ൈമയ രിധിക്കുള്ളിൽ്(3/5്വർഷം)്വിധി്ര സ്യൊവിച്ചിട്ടിടല്ലങ്കിൽ്ഉള്ള്തുെർ 

നെ െികൾ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ചരക്ക ് സൈവന് നിയമത്തിട ് വകുപ ് 75(10) ര കൊരം, നിശ്ചിത 

വകുപ്പുകളിൽ രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന െമയ രരിധിക്കുള്ളിൽ (3 വർഷ്ത്തിനു 

ള്ളി ും് 5 വർഷത്തിനുള്ളി ും)് വിധി്  റയൊത്ത് സകൈുകൾ്തുെർ് നെ െി 

കൾ്ഇല്ലൊടത്അവൈൊനിച്ചതൊയി്കണക്കൊക്കടപെുന്നതൊയിരിക്കും. 

സചൊദ്യം 10: ഒരു്വയക്തി് മടറ്റൊരു്വയക്തിയിൽ്നിന്നും്നികുതിയൊയി്  ിെി 

ക്കുന്ന് തുക് ഗടവർടമൻറ്റിസ ക്ക ് അെക്കൊതിരുന്നൊൽ് തുെർനെ െികൾ്

എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ഓസരൊ് വയക്തിയും, തൻടറ്റ് ൈസൈ് നികുതിബൊധകമടല്ലങ്കിൽ്

സ ൊ ും, നികുതിയിനത്തിൽ് ഏടതങ്കി ും് തുക് സവടറൊരൊളിൽ് നിന്നും്

 ിെിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ, ര സ്യു ത് തുക് സകരര/ൈംസ്ഥൊന് ഗടവർടമൻറ്റിസ ക്ക ്

അെയ ക്കുവൊൻ് ബൊധയസ്ഥനൊണ .് ് അങ്ങിടന് ടചയ്യൊത്ത്  ക്ഷം് ബന്ധടപട്ട്

ഉസദൊഗസ്ഥൻ്ആ് വയക്തിക്ക ് ര സ്യു ത് തുകയും് ൈമൊനമൊയ് തുക്  ിഴയും്

വൈൂ ൊക്കുവൊൻ്കൊരണം്കൊണിക്കൽ്സനൊട്ടീൈ ്നൽസകണ്ടതൊണ .്  {വകുപ ്

76(1 & 2)}. 

സചൊദ്യം 11: വകുപ ്76(1)-നു്വിരുധമൊയി്ഒരു്വയക്തി്നികുതിയൊയി് ിെിച്ച്

തുക്അെക്കൊതിരുന്നൊൽ്തുെർനെ െികൾ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: സനൊട്ടീൈ ് നൽകിയതിന ് സശഷം് ൈവൊഭൊവിക് നീതി് ഉറപൊക്കി്

വിധി് ര സ്യൊവിസക്കണ്ടതൊണ .്  ഇങ്ങടനയുള്ള് സകൈുകളിൽ് സനൊട്ടീൈ ് നൽ 

കിയ്തീയതി് മുതൽ്ഒരു്വർഷത്തിനുള്ളിൽ്വിധി് ര സ്യൊവിസക്കണ്ടതൊണ .  

{വകുപ ്76(2 to 6)}. 

സചൊദ്യം്12: നികുതി് ിെിച്ചതിനു്സശഷം്അെക്കൊത്ത്സകൈുകളിൽ്വകുപ ്

76്ര കൊരം്സനൊട്ടീൈ ്നൽകുന്നതിന ്ൈമയ രിധി്ഉസണ്ടൊ? 



107 
 

ഉത്തരം: ഇല്ല.്  ഇര കൊരമുള്ള് സകൈുകളിൽ് ൈമയ രിധി് ഇല്ലൊടത്

സനൊട്ടീൈ ്നൽകൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 13: അധികൊരടപട്ട്ഉദയൊഗസ്ഥന ്നികുതി്വൈൂ ൊക്കുന്നതിന ്നിയമ 

ര കൊരമുള്ള്രീതികൾ്ഏടതൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: നികുതി് വൈൂ ൊക്കുന്നതിനു് തൊടഴ്  റയുന്ന് രീതികൾ്  ഭയ 

മൊണ : 

(എ)് നികുതി് അെക്കൊൻ് ബൊധയതടപട്ട്ആൾക്ക ്  ണം് ടകൊെുക്കുവൊനുള്ള്

തുകയിൽ്നിന്നും്ഉത്തരവൊദടപട്ട്അധികൊരിക്ക ്തുക്തട്ടിക്കിഴിക്കൊവുന്ന 

തൊണ . 

(ബി) നികുതി്അെക്കൊൻ്ബൊധയതടപട്ട്ആളിൻടറ്റ്ഉെമസ്ഥതയി ുള്ള് രക്ക്്

 ിെിടച്ചെുക്കുവൊനും്അവ് വില്പന് നെത്തി് തുക് വൈൂ ൊക്കുവൊനും് ഉത്തര 

വൊദടപട്ട്അധികൊരിക്ക ്അധികൊരം്ഉണ്ടൊയിരിക്കുന്നതൊണ . 

(ൈി) നികുതി്അെക്കൊൻ്ബൊധയതടപട്ട്ആൾക്ക ്ഇസപൊൾ് ണം്നല്കു വൊസനൊ്

ഭൊവിയിൽ്  ണം് നല്കു വൊസനൊ് ഉള്ള് വയക്തികളിൽ് നിന്നും് അടല്ലങ്കിൽ്

നികുതി് അെയ ക്കൊൻ് ബൊധയതടപട്ട് ആളുടെ്  ണം് ഇസപൊൾ് സകവശം്

ടവച്ചിരിക്കുന്ന് അടല്ലങ്കിൽ് ഭൊവിയിൽ് സകവശം് വരൊൻ് ൈൊധയതയുള്ള്

വയക്തികളിൽ് നിന്നും ഉത്തരവൊദടപട്ട് അധികൊരി് നികുതി് വൈൂ ൊക്കി്

സകരര/ൈംസ്ഥൊന്അക്കൗണ്ടുകളിൽ്സചർസക്കണ്ടതൊണ . 

(ഡി)് അധികൊരടപെുത്തിയ് ഉദയൊഗസ്ഥന ,് നികുതി് നല്കൊൻ് ബൊധയതടപട്ട്

ആളിൻടറ്റ് ഉെമസ്ഥതയിൽ് അടല്ലങ്കിൽ് നിയരന്തണത്തിൽ് ഉള്ള് വസ്യു വക 

കൾ്കണ്ടുടകട്ടുന്നതിനും്തെഞ്ഞു്ടവക്കുന്നതിനും്അധികൊരം്ഉണ്ടൊയിരി 

ക്കുന്നതൊണ .് അെക്കുവൊനുള്ള്തുക്30്ദിവൈത്തിനുള്ളിൽ്്അെയ ക്കൊതിരു 

ന്നൊൽ,് ര സ്യു ത്വസ്യു വകകൾ്വിൽക്കുകയും,്വിറ്റുവരവ ്തുകയിൽ്നിന്നും, ്

അെക്കുവൊനുള്ള് തുക,് വില്പനയ ക്കുള്ള് ടച വ ് എന്നിവ് വൈൂ ൊസക്കണ്ടതു 

മോണ . 

(ഇ)് ബന്ധടപട്ട്അധികൊരി് നികുതി് നല്കൊൻ് ബൊധയതടപട്ട്ആൾക്ക ,് ൈവന്ത 

മൊയി് ഭൂമിയുള്ളസതൊ, അയൊൾ് തൊമൈിക്കുന്നസതൊ് അടല്ലങ്കിൽ് ബിസ്സിനസ്സ ്

ടചയ്യുന്നസതൊ്ആയ് ര സദശടത്ത് ജില്ലൊ് കളക്ടർ് മുഖൊന്തരം  ൊൻഡ ് റവനയൂ്

കുെിശ്ശിക്കിക്സ ൊട ്കണക്കൊക്കി്വൈൂ ൊസക്കണ്ടതൊണ . 

(എഫ )് ബന്ധടപട്ട് മജിൈ ്സരെട്ടിന ് അൈിസക്കഷൻ് ൈമർപിക്കുകയും് ആ്

മജിൈ ്സരെറ്റ ്അത ്തൊൻ്ചുമത്തിയ് ിഴയൊയി്കണക്കൊക്കി്റിക്കവറി്നെ െി 

കൾ്സകടക്കൊണ്ടും വെൂലോബക്കണ്ടതോണ്. 

(ജി)്ഈ്ആക്ട ്അടല്ലങ്കിൽ്അതിസനൊെനുബന്ധിച്ചുള്ള്മറ്റു്നിയമങ്ങൾ്ര കൊ 

രം്നിർവൈിച്ചിട്ടുള്ള്്സബൊണ്ടുകളും്സരഖകളും്നെപി ൊക്കുക്മുസഖന. 

(എച )് ൈീ.് ജി.് എൈ .് ് െി.് കുെിശ്ശിക്കിക് എൈ .് ജി.് എൈ .് െി.് കുെിശ്ശിക്കികയൊയും,്

തിരിച്ചും,്വൈൂ ൊക്കൊവുന്നതൊണ .  {വകുപ ്76(1, 2, 3, 4)}. 
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സചൊദ്യം 14: അെക്കുവൊനുള്ള് നികുതി് ഗഡുക്കളൊയി് അെക്കൊൻ് അനുവദി 

ക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: ൈവയം് നിർണയിച്ച് നികുതി് ഒഴിടക് മടറ്റല്ലൊം് 24 എണത്തിൽ്

കവിയൊത്ത്മൊൈ്ഗഡുക്കളൊയി്അെക്കുവൊൻ്കമ്മീഷണർ് / ചീഫ ്കമ്മീഷ 

ണർക്ക , നിർസേശിക്കടപട്ട വയവസ്ഥകൾക്കും് നിയരന്തണങ്ങൾക്കും വിസധയ 

മൊയി്അനുവദിക്കൊവുന്നതൊണ .് ഇങ്ങടന്അെക്കുന്ന്ഗഡുക്കൾക്കു്വകുപ ്50 

ൽ് റയുന്ന്  ിശ്അെസക്കണ്ടതൊണ .്  ഏടതങ്കി ും്ൈൊൈചരയത്തിൽ് ഒരു്

ഗഡു് അെക്കുവൊൻ് മുെക്കം് വരുത്തിയൊൽ് ബൊക്കി് അെസക്കണ്ടതൊയ് തുക്

മുഴുവനും് മടറ്റൊരു് സനൊട്ടീൈ ് നൽകൊടത് തടന്ന് വൈൂ ൊക്കൊവുന്നതൊണ .  

{വകുപ ്80}. 

സചൊദ്യം 15: അപീ ിസ ൊ് ുനർനിർണയത്തിസ ൊ്നികുതി്ബൊധയത്ഉയർത്ത 

ടപട്ടൊൽ്എന്ത ്ടചയ്യും? 

ഉത്തരം: സനരടത്ത് നിർണയിച്ച് ബൊധയത് നി നിൽക്കുകയും് ര സ്യു ത്

ബൊധയത്തിരിച്ചു് ിെിക്കൊൻ്ഉള്ള്നെ െികൾ്തുെരുകയും്ടചയ്യും.് എന്നൊൽ്

 ുനർനിർണയിച്ചസപൊൾ് ഉള്ള്അധിക്ബൊധയതയ്ക  ്ഡിമൊൻഡ ് സനൊട്ടീൈ ്നൽ 

കുകയും്സവണം.  {വകുപ  84(എ)}. 

സചൊദ്യം 16: നികുതി്അെക്കൊൻ്ബൊധയതടപട്ട്ഒരു്വയക്തി്തൻടറ്റ്ബൊധയത്

നി നിൽക്കുസരൊൾ തടന്ന്തൻടറ്റ്ബിൈിനസ്സ ്മുഴുവനൊസയൊ്ഭൊഗികമൊസയൊ്

മടറ്റൊരൊൾക്ക ്സകമൊറ്റം്ടചയ്യൊൽ്എന്ത ്ൈംഭവിക്കും?  

ഉത്തരം: നികുതി്അെക്കൊൻ്ബൊധയതടപട്ട്ഒരു്വയക്തി്തൻടറ്റ്ബൊധയത്

നി നിൽക്കുസരൊൾ തടന്ന് ബിൈിനസ്സ ് മടറ്റൊരൊൾക്ക ് സകമൊറ്റം് ടചയ്യൊൽ, ്

ബൊധയത് സകമൊറുന്നതിന ് മുരുള്ളതും്  ടക്ഷ് അെക്കൊത്തതൊടണങ്കി ും്

അടല്ലങ്കിൽ്സകമൊറ്റത്തിന ്സശഷം്വന്നിട്ടുള്ള്ബൊധയതയൊടണങ്കി ും സക 

മൊറ്റം്ടചയ്യ്വയക്തിയും് ഭിച്ച്വയക്തിയും്സകമൊറ്റം്ടചയ്യുന്ന്തീയതിയിൽ്

നികുതിക്ക ്  ിശയും് ിഴയും്ൈൈിതം്ര സതയകമൊസയൊ്ഒരുമിസച്ചൊ്ബൊധയ 

തടപട്ടവർ് ആകുന്നതൊണ .  നികുതി അരക്കോൻ  ോധയതസപ്പട്ട വയക്തി 

 ോധയ് ത നിലനിൽക്കുബപോൾ  ിെിനെ് മസറ്റോരോൾക്ക് ഹകമോറ്റം 

സ യ് തോൽ രുതിയ ഉരമസ്ഥൻ ബമല്പെഞ്ഞ നികുതിയും, രലിശയും രിഴയും 

അരക്കോൻ  ോധയസ്ഥനോവുന്നതോണ.്  ഇത്തരം  ോധയതകൾ ഹകമോറ്റത്തിന ്

മുൻബരോ, ഹകമോറ്റത്തിന് ബശഷബമോ നിശ്ചയിക്കസപ്പട്ടവയോകോം. 

സചൊദ്യം 17: ഒരു്കരനി്അെച്ചു് ൂട്ടിയൊൽ്നി വി ുള്ള്നികുതി്ബൊധയത്

എന്ത ്ടചയ്യും? 

ഉത്തരം: നിയമിക്കടപട്ടിട്ടുള്ള്  ികവിസഡറ്റർമോർ് 30് ദിവൈത്തിനകം്

തൻടറ്റ് നിയമനം് കമ്മീഷണടറ്അറിയിച്ചിരിക്കണം.്  അറിയിപ ്  ഭിച്ചു് 3്

മൊൈത്തിനകം് കമ്മിഷണർ് നികുതി് ബൊധയത് വൈൂ ൊക്കൊനൊവശയമൊയ്

തുക് ികവിസഡറ്റടറ്അറിയിച്ചിരിക്കണം. 

സചൊദ്യം 18: ഒരു് കരനി് അെച്ചു്  ൂട്ടിയൊൽ് ഡയറക്ടർമൊർക്കുള്ള് ഉള്ള്

ബൊധയത്എങ്ങിടനയൊണ ? 
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ഉത്തരം: ഒരു് കരനി് അെച്ചു ൂട്ടിയൊൽ, അങ്ങിടന് അെച്ചു ൂട്ടുന്നതിനു്

മുൻസ ൊ് അതിനു് സശഷസമൊ് ഉള്ള് നികുതി/മറ്റു് ബൊധയതകൾക്കു് ര സ്യു ത്

ബൊധയതകൾ്നി വി ിരുന്ന്കൊ യളവിട ്ഡയറക്ടർമൊർ്ഒന്നിസച്ചൊ്ര സതയ 

കമൊസയൊ്ബൊധയതടപട്ടവർ്ആകുന്നതൊണ .്  ഏടതങ്കി ും്ഡയറക്ടർ്തൻടറ്റ്്

അവഗണന് ടകൊസണ്ടൊ് കെമ് നിർവൈിക്കൊതിരിക്കൽ് ടകൊസണ്ടൊ് അതടല്ല 

ങ്കിൽ് കൃതയവിസ ൊ ം് ടകൊസണ്ടൊ് അല്ല് ര സ്യു ത് ബൊധയത്കപനിക്കു വന്ന 

സതന്ന് കമ്മീഷണർക്ക ്സബൊധയടപെുംവണം്ടതളിയിച്ചൊൽ്ര സ്യു ത്ഡയറക്ടർ്

ബൊധയതയിൽ്നിന്നും്ഒഴിവൊകുന്നതൊണ .  {വകുപ  88(3), 89}. 

സചൊദ്യം 19: നികുതി് ബൊധയതയിൽ്  ൊർട്ട ണർഷി  ് ( ങ്കൊളിത്ത)് ബിൈിന 

സ്സിൽ്ഉൾടപട്ട് ൊർട്ട ണർമൊർക്ക ്ഉള്ള്ബൊധയത്എങ്ങിടനയൊണ ? 

ഉത്തരം: എല്ലൊ് ങ്കൊളികളും്ഒന്നിസച്ചൊ്ര സതയകമൊസയൊ്നികുതി്ബൊധയത 

ക്ക ്  ിശയും് ിഴയും്ഉൾടപടെ്ബൊധയതടപട്ടവർ്ആകുന്നതൊണ .  ഏടതങ്കി 

 ും് ഒരു്  ൊർട്ട ണർ്വിരമിക്കുകസയൊ്വിട്ടുസ ൊകുകസയൊ് ടചയ്യുന്നുടവങ്കിൽ്

ര സ്യു ത് വിവരം് രങ്കോളിബയോ, സ്ഥോരനബമോ കമ്മീഷണടറ് അറിയിസക്കണ്ട 

തൊണ .  അങ്ങിടന്അറിയിച്ചൊൽ്വിരമിക്കുന്ന്തീയതി്വടരയുള്ള്ബൊധയത്

മൊരതസമ്ര സ്യു ത് ൊർട്ട ണർക്ക ്്ഉണ്ടൊയിരിക്കുകയുള്ളൂ.് അങ്ങിടന്വിരമിക്കു 

ന്ന്കൊരയം്ഒരു്മൊൈത്തിനുള്ളിൽ്അറിയിക്കൊത്ത് ക്ഷം്വിരമിക്കുന്ന് ൊർ 

ട്ട ണറുടെ് ബൊധയത് കമ്മീഷണടറ് അറിയിക്കുന്നത ് വടര് തുെരുന്നതൊണ .് 

(വകുപ  90) 

സചൊദ്യം 20: ഒരു്സമനറൊയ് വയക്തിയുടെ്ബിൈിനസ്സ ് ഒരു്ഏജൻറ ് ്അടല്ല 

ങ്കിൽ്രക്ഷൊകർത്തൊവ ്അടല്ലങ്കിൽ് രെസ്റ്റി്മുഖൊന്തിരം്നെത്തടപെുകയൊടണ 

ങ്കിൽ്നികുതി്ബൊധയത്എങ്ങിടനയൊണ ? 

ഉത്തരം: സമനറൊയ് വയക്തിയുടെ/കഴിവില്ലൊത്ത് വയക്തിയുടെ് ബിൈിന 

സ്സ ്ഒരു്ഏജൻറ ്അടല്ലങ്കിൽ്രക്ഷൊകർത്തൊവ ്അടല്ലങ്കിൽ് രെസ്റ്റി്മുഖൊന്തിരം്

നെത്തടപെുകയൊടണങ്കിൽ്നികുതി്ബൊധയത്  ിശയും് ിഴയും്ൈൈിതം്

ര സ്യു ത് ഏജൻറ /രക്ഷൊകർത്തൊവ /രെസ്റ്റിയുടെ് കയ്യിൽ് നിന്നും് ഈെൊക്കുന്ന 

തൊണ .  (വകുപ  91) 

സചൊദ്യം 21: ഒരു്നികുതിദൊയകൻടറ്റ്എസസ്റ്ററ്റ ്ഒരു്സകൊെതി്നിസയൊഗിച്ച്രെസ്റ്റി 

/അഡ്മിനിൈ സരെറ്റർ/റിൈീവർ് ഭരണത്തിൽ് ആടണങ്കിൽ് നികുതി് ബൊധയത്

എങ്ങിടനയൊണ ? 

ഉത്തരം: ഒരു്നികുതിദൊയകൻടറ്റ്എസസ്റ്ററ്റ ്ഒരു്സകൊെതി്നിസയൊഗിച്ച്രെസ്റ്റി 

/അഡ്മിനിൈ സരെറ്റർ/റിൈീവർ്ഭരണത്തിൽ്ആടണങ്കിൽ്നികുതി്  ിശയും്

 ിഴയും് ഉൾടപടെ് ര സ്യു ത്അധികൊരിയുടെ്  ക്കൽ് നിന്നും്ബൊധയതടപട്ട്

ആടളന്നു്കണക്കൊക്കി്ഈെൊക്കുന്നതൊണ .  (വകുപ  92) 
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16. ചരക്കു സേവന നികുതി നിയെത്തിട  അെീൽ, 

അവസ ൊകനം (േിവയൂ),  ുനരവസ ൊകനം (േിവിഷൻ) 

െുത ൊയവ 

 

സചൊദ്യം 1: തനിടക്കതിടരയുള്ള് ഒരു് ഉത്തരവിസ ൊ് തീരുമൊനത്തിസ ൊ്

 രൊതിയുള്ള് ഒരൊൾക്ക ് അതിടനതിടര്അപീൽ് സ ൊകുന്നതിന ് അവകൊശ 

മുസണ്ടൊ?  

ഉത്തരം: ഉണ്ട .്  ജി് എൈ ് െി് നിയമത്തിട ് 107-ആം് വകുപ ് ര കൊരം്

തനിക്കു്  രൊതിയുള്ള് വിധിസക്കൊ് തീർപിസനൊ് എതിടര് അപീൽ് സ ൊകു 

ന്നതിനു് ഒരൊൾക്ക ് അവകൊശമുണ്ട .്  എന്നൊൽ് ഇത ് ഒരു് വിധി് നിർണയം 

സ യ്യോൻ്അധികൊരമുള്ള്ഉസദയൊഗസ്ഥൻ്(adjudicating authority) ഇറക്കിയ്ഉത്തര 

വൊയിരിക്കണം.്  എന്നൊൽ് 121-ആം്വകുപ ്അനുൈരിച്ചുള്ള്ചി ് ഉത്തരവു 

കൾക്ക ്ഇതു്ബൊധകമല്ല.് 

സചൊദ്യം 2: അപീൽ് അധികൊരി് മുൻ ൊടക് അപീൽ് ൈമർപിക്കുന്നതി 

നുള്ള്കൊ  രിധി്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം:  രൊതിക്കു് കൊരണമൊയ് ഉത്തരവ ്  ഭിച്ചു് മൂന്നു് മൊൈത്തിന 

കത്തു്രരോതിക്കോരൻ അപ്പീൽ നൽകണസമന്നു നിശ്ചയിക്കടപട്ടിരിക്കുന്നു.് 

എന്നൊൽ് ഡിപൊർെ ടമന റിന ് അപീൽ് സ ൊകുന്നതിനു് 6് മൊൈടത്ത്

കൊ ൊവധിയുണ്ട .്  അപീ ിന ് മുൻ ൊയി് റിവയൂ് നെ െികൾ്  ൂർത്തിയൊസക 

ണ്ടതിനൊ ൊണിത . 

സചൊദ്യം 3: കൊ  രിധിക്കുള്ളിൽ് അപീൽ് നൽകൊൻ് കഴിയൊത്ത്  ക്ഷം്

ഇത്തരത്തി ുള്ള് കൊ തൊമൈം് മൊപൊക്കുന്നതിനു് അപീൽ് അധികൊരിക്ക ്

അധികൊരമുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .്  107(4) വകുപ ് ര കൊരം് 3/6് മൊൈടത്ത് കൊ ൊവധിക്കു 

സശഷവും് തക്കതൊയ് കൊരണം് കൊണിക്കുന്ന്  ക്ഷം് സമൽപറഞ്ഞ് ൈമയ 

ത്തിന ് സശഷവും് ഒരു് മൊൈം് കൂടെ് കൊ ൊവധി് നീട്ടി് നൽകൊൻ് അപീൽ്

അധികൊരിക്ക ്അധികൊരമുണ്ട . 

സചൊദ്യം 4: അപീൽ് ടമസമ്മൊയിൽ് സരഖടപെുത്തൊത്ത് കൊരയങ്ങൾ്  ിന്നീെ ്

അധികമൊയി്ൈമർപിക്കൊൻ ഉള്ള അനുവോദ്ം നൽകോൻ അപീൽ്അധികൊ 

രിക്ക ്അധികോരമുബണ്ടോ? 

ഉത്തരം: ആവൊം.  സനരടത്ത്ഇത ്വിട്ടു് സ ൊയത ് സബൊധ ൂർവസമൊ്അടല്ല 

ങ്കിൽ് കൊരണം് കൂെൊടതസയൊ് അടല്ലന്നു് അപീൽ് അധികൊരിക്ക ് സബൊധയ 

ടപെുന്ന് ക്ഷം്ഇത ്അനുവദിക്കൊവുന്നതൊണ .് 

സചൊദ്യം 5: അപീൽ് അധികൊരി്  ുറടപെുവിക്കുന്ന് ഉത്തരവുകൾ് ആടര 

യൊണ ്അറിയിസക്കണ്ടത ? 
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ഉത്തരം: അപീൽ് അധികൊരി് തൻസറ്റ ഉത്തരവുകൾ്  രൊതിക്കൊരനും്

എതിർകക്ഷിക്കും്ബന്ധടപട്ട്ൈി്ജി്എൈ ്െി/എൈ ്ജി്എെ ്െി/യു്ജി്എൈ ്

െി്കമ്മീഷണർക്കും്അയച്ചു്ടകൊെുസക്കണ്ടതൊണ . 

സചൊദ്യം 6: അപീൽ് അധികൊരി് മുൻ ൊടക് അപീൽ് ൈമർപിക്കുന്നതിന ്

ടകട്ടിടവസക്കണ്ടതൊയ്നിയമ രമൊയ്തുക്(pre deposit) എട്തയോണ്?  

ഉത്തരം: അസ ക്ഷകൻ്ഏതു് ഉത്തരവിടനതിടരയൊണ ്അപീൽ്ൈമർപി 

ക്കുന്നത , ആ്ഉത്തരവൊൽ്ചുമത്തടപട്ട്നികുതിയുടെസയൊ്  ിശയുടെസയൊ്

 ിഴയുടെസയൊ് ഫീൈിൻസറ്റസയൊ് മസറ്റടതങ്കി ും് തുകയുടെസയൊ് ബൊധയത്

അസ ക്ഷകൻ് അംഗീകരിക്കുന്നുടണ്ടങ്കിൽ് അത ് മുഴുവനൊയും,് അത ്

കൂെൊടത് അംഗീകരിക്കൊത്ത് തുകയുടെ്  ത്തു് ശതമൊനവുമൊണ ് അപീൽ്

സ ൊകുന്നതിനു്മുൻ്കൂർ്ടകട്ടിടവസക്കണ്ടത . 

സചൊദ്യം 7: മുൻ്കൂർ് ടകട്ടിടവസക്കണ്ടുന്ന് തുക് വർധിപിക്കോൻ് ഡിപ്പോർ 

ര്സമൻറ്റിന് അപീൽ്അധികൊരിസയൊെ ്അസ ക്ഷിക്കൊസമൊ?  

ഉത്തരം: ഇല്ല. 

സചൊദ്യം 8: ബൊക്കി്വരുന്ന്തുക്ൈർക്കൊരിസ ക്ക ്  ിരിടച്ചെുക്കുന്നതിൻസറ്റ്

നിയമവശം്എന്തൊണ ?  

ഉത്തരം: 107(7) വകുപ ് ര കൊരം് സമൽപറഞ്ഞ് രീതിയിൽ് തുക് മുൻ്കൂർ്

ടകട്ടിടവക്കുന്ന്  ക്ഷം് ബൊക്കി് തുകക്കുള്ള്  ിരിടച്ചെുക്കൽ് നെ െികൾ്

മരവിപിച്ചതൊയി്(stay) കരുതുന്നതൊണ ്.് 

സചൊദ്യം 9: ഒരു് അപീൽ്  ഭിക്കുന്ന്  ക്ഷം് അപീൽ് നൽകിയ് അസ  

ക്ഷകന  സമൽ്സചൊദയം്ടചയ്യടപട്ടിട്ടുള്ള്ഉത്തരവ ്ര കൊരം്ചുമത്തടപ ട്ടിട്ടുള്ള്

നികുതി/ ിഴ്എന്നിവ വർധിപിക്കൊസനൊ്അടല്ലങ്കിൽ്തിരിടക് ഭിച്ച്തുക്

(refund) അഥവൊ്ഐ്െി്ൈി്യിൽ്കുറവ ്വരുത്തൊസനൊ്അപീൽ്അധികൊരിക്ക ്

അധികൊരമുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: അത്തരത്തിൽ്അപീൽ്അധികൊരിക്ക ്തീരുമൊനിക്കൊം.   ടക്ഷ്

അത്തരത്തിൽ് തീരുമൊനിക്കുന്നതിന ് മുൻ  ് അസ ക്ഷകന ് അധികൊരി 

 ുറടപെുവിക്കൊൻ് ഉസേശിക്കുന്ന് ഉത്തരവിടനതിടര് മതിയൊയ് കൊരണം്

കൊണിക്കൊൻ്നയൊയമൊയ്അവൈരം്നൽസകണ്ടതൊണ .്[വകുപ ്107(11)]. 

എന്നൊൽ് ഇത്തരത്തിൽ് നികുതി് വര ധിപിക്കുന്നതിസനൊ് അഥവൊ് ടതറ്റൊയ്

ഇന  ുെ ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ്  രിഗണിക്കുന്നതിസനൊ് മുൻ ൊയി് അപീൽ് അധി 

കൊരി്ബന്ധടപട്ട്കക്ഷിക്ക ്്കൊരണം്കൊണിക്കൽ്സനൊട്ടീൈ ്നൽസകണ്ടതൊണ .് 

ബന്ധടപട്ട് അപീൽ് ഉത്തരവ ് വകുപ ് 73് അഥവൊ് വകുപ ് 74് ര കൊരമുള്ള്

കൊ ൊവധിക്കുള്ളിൽ്ആയിരിക്കണം.് [വകുപ ്107(11) രണ്ടൊം്നിബന്ധന]. 

സചൊദ്യം 10: അപീൽ് അധികൊരിക്ക ് തൻസറ്റ് മുന്നിൽ് വരുന്ന് സകൈ ്  ുനഃ്

 രിഗണിക്കുന്നതിന ് സവണ്ടി് സനരടത്തയുള്ള് വിധി് നിർണയൊധികൊരിക്ക ്

തിരിച്ചയക്കൊസമൊ? 
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ഉത്തരം: ഇല്ല.  107(ii) വകുപ്പ ് ട്രകോരം അപ്പീൽ അധികോരി, അബേഹത്തിന ്

ആവശയം എന്ന് ബതോന്നുന്ന അബനവഷണങ്ങൾക്ക് ബശഷം നിയമരരവും 

ശരിയുമോയി ബതോന്നുന്ന ഉത്തരവ ് രുെസപ്പരുവിബക്കണ്ടതോണ്.  ഈ ഉത്തരവ ്

ബ ോദ്യം സ യ്യസപ്പട്ട ഉത്തരവ് ശരിസവച്ചുസകോബണ്ടോ, ബഭദ്ഗതി വരുത്തി 

സക്കോബണ്ടോ െേോക്കിസക്കോബണ്ടോ ഉള്ളതോകോം.  എന്നോൽ അപ്പീൽ അധികോരിക്ക ്

ബകെ് മുൻ അധികോരിക്ക് തിരിച്ചയക്കോനുള്ള അധികോരം ഉണ്ടോയിരിക്കുന്ന 

തല്ല. 

സചൊദ്യം 11: ഏടതങ്കി ും് ൈി് ജി് എൈ ് െി/എൈ ് ജി് എൈ ് െി്അധികൊരിക്ക ്

തൻസറ്റ് കീഴുസദയൊഗസ്ഥൻ് ഈ് നിയമര കൊരം്  ുറടപെുവിച്ച് ഉത്തരവ ്

 ുനഃ രിസശൊധിക്കൊസമൊ? 

ഉത്തരം: വകുപ ്2(99) ര കൊരം,  ുനഃ രിസശൊധനൊ്അധികൊരിടയ്108-ആം്

വകുപ ് ര കൊരമുള്ള, ഉത്തരവ ്  ുനഃ രിസശൊധിക്കുന്നതിനുള്ള് അധികൊരി്

എന്ന ്വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.് ് 108-ആം്വകുപ ് ട്രകോരം അത്തരത്തി ുള്ള്

 ുനഃ രിസശൊധനൊ് അധികൊരിക്ക ,് തൻസറ്റ് കീഴ ് ജീവനക്കൊർ്  ുറടപെുവി 

ക്കുന്ന് ഉത്തരവുകൾ് വിളിച്ചു് വരുത്തി്  രിസശൊധിക്കൊനും, അത്തരത്തിൽ്

 ുനഃ രിസശൊധിക്കടപെുന്ന് ഉത്തരവുകൾ്ൈർക്കൊരിന ്അ കെകരമൊകുന്ന്

തരത്തിൽ് ടതറ്റ ് വന്നവസയൊ് അഥവൊ് അത ് നിയമ് വിരുധസമൊ് ഉചിതമല്ലൊ 

ത്തസതൊ്അടല്ലങ്കിൽ് ര സ്യു ത്ഉത്തരവ ് ുറടപെുവിക്കുന്ന്ൈമയത്തു് ഭയമൊ 

യസതൊ്അല്ലൊത്തസതൊ്ആയ്കൊരയങ്ങൾ്സവണ്ടുംവണം് രിഗണിക്കൊത്തസതൊ്

അഥവൊ്കണ്സരെൊളർ്ആൻഡ ്ഓഡിറ്റർ്ജനറൽ്ചൂണ്ടിക്കൊട്ടിയ്ഏടതങ്കി ും്

കൊരണം്ടകൊസണ്ടൊ്ആവശയം്എന്ന ്സതൊന്നുന്ന് ക്ഷം്ബന്ധടപട്ട്കക്ഷിക്ക ്്

സനൊട്ടീൈ ്ടകൊെുത്തതിനു്സശഷം് ുനഃ് രിസശൊധിക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 12: തൻസറ്റ് കീഴ്ജീവനക്കൊർ്  ുറടപെുവിച്ച് ഉത്തരവ ്  ുനഃ രി 

സശൊധിക്കുന്ന് അധികൊരിക്ക ് ഇത്തരത്തിൽ്  രിഗണിക്കടപെുന്ന് ഉത്തരവു 

കൾ്മരവിപിക്കുന്നതിനു്അധികൊരമുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട . 

സചൊദ്യം 13: ഇത്തരത്തി ുള്ള് ുനഃ രിസശൊധനൊ്അധികൊരിയുടെ അധികൊ 

രങ്ങൾക്കു്ഏടതങ്കി ും്തരത്തി ുള്ള്തെസ്സങ്ങളുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .്  തൊടഴ്  റയുന്ന് തരത്തി ുള്ള് ഉത്തരവുകൾ്  ുനഃ 

 രിസശൊധനൊ്അധികൊരിക്ക ് ുനഃ രിസശൊധിക്കൊൻ് റ്റുന്നതല്ല:് 

എ)് ുനഃ രിസശൊധിക്കൊൻ്ഉസേശിക്കുന്ന്ഉത്തരവിടനതിടര്വകുപുകൾ്107, 

112, 117, 118് എന്നിവ് ര കൊരം് അപീൽ് നി നിൽക്കുന്നുടണ്ടങ്കിൽ; 

അസല്ലങ്കിൽ് 

ബി)് വകുപ ് 107(2) ര കൊരമുള്ള് കൊ ൊവധി് കഴിഞ്ഞിട്ടിടല്ലങ്കി ും് അഥവൊ്

 ുനഃ രിസശൊധിക്കൊൻ് ഉസേശിക്കുന്ന് ഉത്തരവ ്  ുറടപെുവിച്ചു് മൂന്ന ് വര ഷം്

കഴിഞ്ഞിട്ടുസണ്ടങ്കിൽ്.് 

ൈി)് ഈ് ഉത്തരവ ് സനരടത്ത്  ുനഃ രിസശൊധനയ ക്കു് വിസധയമൊയിട്ടുടണ്ട 

ങ്കിൽ. 
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സചൊദ്യം 14: അപീ ുകൾ് നിരൈിക്കുന്നതിനുള്ള് അധികൊരം് എസപൊഴൊണ ്

രെിബൂണ ിന ്ഉണ്ടൊവുക? 

ഉത്തരം:്ബന്ധടപട്ട്നികുതി്തുകസയൊ്ഇന  ുെ ് െൊക്സ ് രകഡിസറ്റൊ് ്ഇതി ുള്ള്

വതയൊൈസമൊ് ഇതിൻ് ര കൊരമുള്ള്  ിഴസയൊ് ഫീസൈൊ് സരനോൽറ്റിബയോ 50,000്

രൂ യിൽ് കുറവൊടണങ്കിൽ് അസ ക്ഷ് നിരൈിക്കുന്നതിനു് രെിബൂണ ിനു്

അധികൊരം്ഉണ്ടൊയിരിക്കുന്നതൊണ .് (വകുപ ്112(2)) 

സചൊദ്യം 15: രെിബൂണൽ് മുൻ ൊടക്അപീൽ് നൽകുന്നതിനുള്ള് കൊ ൊവധി്

എരതയൊണ ? 

ഉത്തരം:  രൊതിക്കൊരന ്അപീൽ്നൽകുന്നതിനുള്ള്കൊ  രിധി,്്കൊരണ 

മൊയ്ഉത്തരവ ് ഭിച്ചു്മൂന്നു്മൊൈത്തിനകത്തു്സവണടമന്ന ്നിശ്ചയിക്കടപട്ടി 

രിക്കുന്നു.്  എന്നൊൽ്ഡിപൊർെ ടമന റിന ് റിവയൂ് നെ െികൾ്  ൂർത്തിയൊക്കി്

അപീൽ്നൽകുന്നതിന ്6്മൊൈടത്ത്കൊ ൊവധിയുണ്ട .് 

സചൊദ്യം 16: കൊ  രിധിക്കുള്ളിൽ് അപീൽ് നൽകൊൻ് കഴിയൊത്ത്  ക്ഷം്

ഇത്തരത്തി ുള്ള്കൊ തൊമൈം് മൊപൊക്കുന്നതിനു് രെിബൂണ ിനു്അധികൊര 

മുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .്്3/6്മൊൈടത്ത്കൊ ൊവധിക്കുസശഷവും്തക്കതൊയ്കൊരണം്

കൊണിക്കുന്ന് ക്ഷം്സമൽപറഞ്ഞ്ൈമയത്തിന ്സശഷവും്മൂന്ന്്മൊൈം്കൂടെ്

കൊ ൊവധി്നീട്ടി്നൽകൊൻ്രെിബയുണ ിനു്അധികൊരമുണ്ട . 

സചൊദ്യം 17: രെിബയുണൽ് മുൻ ൊടക് എതിർവൊദങ്ങളുടെ് നിസവദന രതിക്

(memorandum of cross objections) ൈമർപിക്കുന്നതിനുള്ള്കൊ ൊവധി്എരത? 

ഉത്തരം: അപീൽ് ഭിച്ചു്45 ദിവൈത്തിനകം. 

സചൊദ്യം 18: മുൻ്കൂർ് ടകട്ടിവച്ച് തുക് തിരിച്ചു്  ഭിക്കുന്ന്  ക്ഷം്   ിശക്ക ്

അർൈതയുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .്  അപീൽ് അധികൊരിയുടെസയൊ് രെിബയുണ ിന ടറസയൊ്

ഏടതങ്കി ും് ഉത്തരവ ് ര കൊരം് 107(6) വകുപ ് ര കൊരസമൊ് 112(8) ര കൊരസമൊ്

മുൻ്കൂർ് ടകട്ടിവച്ച് തുക് തിരിച്ചു് നൽകൊൻ് ഉത്തരവ ് ഉണ്ടൊകുന്ന്  ക്ഷം്

ഇത്തരത്തിൽ്തിരിച്ചു് ഭിക്കുന്ന്തുകക്ക ്ടകട്ടിവച്ച്തിയ്യതി്മുതൽ്തിരിച്ചു്

 ഭിക്കുന്ന് തിയ്യതി് വടര് വകുപ ് 56-ൽ്  റഞ്ഞത ് ര കൊരമുള്ള്   ിശ്

 ഭിക്കൊൻ്അർൈതയുണ്ട .് (വകുപ ്115). 

സചൊദ്യം 19: രെിബയുണ ിൻസറ്റ് ഉത്തരവിടനതീടര് അപീൽ് നൽകൊനുള്ള്

സവദി്ഏതൊണ ? 

ഉത്തരം: രെിബയുണ ിൻസറ്റ് ഏരിയ് ടബസഞ്ചൊ് ൈംസ്ഥൊന് ടബസഞ്ചൊ്  ുറ 

ടപെുവിച്ച് ഉത്തരവിടനതിടരയുള്ള് അപീൽ, ര സ്യു ത് അപീ ിൽ് ഒരു്

ര ധൊനടപട്ട് നിയമവശം് ഉൾടക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടു് എന്ന ് സൈസക്കൊെതിക്കു്

സതൊന്നുന്ന്  ക്ഷം് സൈസക്കൊെതിയിൽ് ൈമർപിക്കൊവുന്നതൊണ .് [117(1) 

വകുപ ].്  എന്നൊൽ് രെിബയുണ ിൻസറ്റ് സദശീയ് ടബഞ്ചിസനൊ് റീജിയണൽ്

ടബഞ്ചിസനൊ് എതിടരയുള്ള് അപീൽ് ൈുര ീം് സകൊെതിയി ൊണ ് ൈമർപി 
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സക്കണ്ടത .്  (വകുപ ് 109(5) ര കൊരം് വിതരണംടചയ്യടപെുന്ന്സ്ഥ വുമൊയി്

ബന്ധടപട്ട്തർക്കം് ഉൾടപെുന്ന്അപീ ുകൾ് മൊരതസമ് സദശീയ് ടബഞ്ചിനും്

റീജിയണൽ്ബഞ്ചുകൾക്കും് രിഗണിക്കൊൻ്ൈൊധിക്കൂ). 

സചൊദ്യം 20: സൈസക്കൊെതി് മുൻ ൊടക് അപീൽ് നൽകുന്നതിനുള്ള് കൊ ൊ 

വധി്എന്ത ? 

ഉത്തരം: ഏതു് ഉത്തരവിടനതിടരയൊണ ്അപീൽ് നൽകുന്നത , ആ് ഉത്ത 

രവ്  ഭിച്ചു്180 ദിവൈത്തിനകം.്  എന്നൊൽ്മതിയൊയ്കൊരണം്കൊണിക്കുന്ന 

 ക്ഷം്സൈസക്കൊെതിക്കു്കൊ ൊവധി്നീട്ടി്നൽകൊവുന്നതൊണ . 
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17. അഡവൊൻേ്  േൂളിംഗ ്

 

സചൊദ്യം 1: ആഡവോൻെ ് െൂളിംഗ ്എന്നോൽ എരോണ്? 

ഉത്തരം: െി.ജ്ി.എെ്.രി./എെ.്ജ്ി.എെ്.രി. നിയമം വകുപ്പ് 95 ട്രകോരം, 

കൂരോസത യു.രി.ജ്ി.എെ്.രി. നിയമം സെക്ഷൻ 12 ട്രകോരം, സെക്ഷൻ 97(2)-ബലോ, 

െി.ജ്ി.എെ്.രി./എെ.്ജ്ി.എെ്.രി. നിയമം സെക്ഷൻ 100(1)-ബലോ രെയുന്ന 

കോരയങ്ങളിൽ െോധനങ്ങളുസര, കൂരോസത/അസല്ലങ്കിൽ, ബെവനങ്ങളുസര നര 

ത്തുവോൻ ഉബേശിക്കുന്ന അസല്ലങ്കിൽ നരത്തിസക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന 'െഹൈ'-

യുമോയി  ന്ധസപ്പട്ട കോരയങ്ങളിൽ അബരക്ഷകന്സറ്റ െംശയങ്ങൾക്കും 

ബ ോദ്യങ്ങൾക്കും അധികോരികൾ അസല്ലങ്കിൽ അപ്പബല്ലറ്റ ് അധികോരികൾ   

എഴുതിസകോരുക്കുന്ന തീരുമോനങ്ങൾ ആണ് അഡവോൻെ് െൂളിംഗ്. 

സചൊദ്യം 2: ഏസതോസക്ക കോരയങ്ങളിലോണ് അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് ആവശയസപ്പ 

രോവുന്നതു്? 

ഉത്തരം: അഡവോൻെ് െൂളിംഗിലൂസര തോസഴ രെയുന്ന കോരയങ്ങൾ  ആവശയ 

സപ്പരോൻ രറ്റും. 

(എ)  രക്ക് ബെവന നികുതി (ജ്ി.എെ.്രി.) ആക്ട് ട്രകോരം ഉള്ള 

 രക്കുകളുസരയും, ബെവനങ്ങളുസരയും വർഗീകരണം. (േോ 

സ്സിഫിബക്കഷൻ) 

( ി)  രക്ക് ബെവന നികുതി ആക്ട് ട്രകോരം രുെസപ്പരുവിച്ചതും 

ആയ ഒരു വിജ്ഞോരനത്തിൻസറ്റ ട്രെക്തി 

(െി)  രക്കുകളുസര അഥ്വോ ബെവനങ്ങളുസര, അസല്ലങ്കിൽ ര 

ണ്ടിൻസറ്റയും മൂലയവും െമയവും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു. 

(ഡി) അരച്ചബതോ, അരച്ചതോയി രരിഗണിക്കുന്നബതോ ആയ ഇൻരുര ്

രോക്സ് സട്കഡിറ്റിൻസറ്റ അർഹത. 

(ഇ)  രക്ക് ബെവന നികുതി നിയമത്തിസല വയവസ്ഥകൾ ട്രകോ 

രം എസരങ്കിലും െോധനങ്ങൾബക്കോ അഥ്വോ ബെവനങ്ങൾ 

ബക്കോ നികുതി അരയ്ക്കോൻ ഉള്ള  ോധയത നിർണയിക്കൽ. 

(എഫ്) രക്ക് ബെവന നികുതി നിയമത്തിസല വയവസ്ഥകൾ ട്രകോ 

രം അബരക്ഷകൻ രജ്ിസ്റ്റർ സ ബയ്യണ്ടത് ആവശയമോബണോ 

എന്നത്.  

(ജ്ി) ഒരു അബരക്ഷകൻ  രക്ക് അഥ്വോ ബെവനം െം ന്ധിച്ചു   

സ യ്ത ഒരു ട്രവൃത്തി  രക്ക്/ബെവനം ഹകമോറ്റം സ യ്യ 

ലിൻസറ്റ രരിധിയിൽ വരുബമോ എന്നത്. 

സചൊദ്യം 3: അഡവോൻെ് െൂളിംഗ ് എന്ന െംവിധോനത്തിൻസറ്റ ഉബേശം എരോ 

ണ്? 
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ഉത്തരം: ഇത്തരം ഒരു അധികോരസ്ഥോരനം ഉണ്ടോക്കുന്നതിനുള്ള വിശോല 

മോയ ലക്ഷയങ്ങൾ തോസഴ രെയുന്നവയോണ:് 

i. ഒരു അബരക്ഷകൻ സ യ്യോൻ ഉബേശിക്കുന്ന ഒരു ട്രവർത്തന 

ത്തിന്, അബേഹത്തിൻസറ്റ നികുതി  ോധയത മുൻകൂെോയി 

നിശ്ചയസപ്പരുത്തി സകോരുക്കൽ. 

ii. ബനരിട്ടുള്ള വിബദ്ശ നിബക്ഷരം (എഫ്ഡിഐ) ആകർഷിക്കോൻ. 

iiii. നിയമ വയവഹോരം കുെക്കൽ. 

iv. െുതോരയവും  ിലവ് കുെഞ്ഞതുമോയ രീതിയിൽ വളസര 

ബവഗത്തിൽ കോരയങ്ങൾക്ക് തീരുമോനം അെിയിക്കൽ. 

സചൊദ്യം 4:  രക്കുബെവന നികുതി അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് അബതോെിറ്റിയുസര  

(AAR under GST) ഘരന എങ്ങിസന ആയിരിക്കും? 

ഉത്തരം: അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് അബതോെിറ്റിയിൽ (AAR) ഒരു അംഗം CGST 

യ്ക്കും, ഒരു അംഗം SGST/UTGST-യ്ക്കും ആയിരിക്കും.  അവസര യഥ്ോട്കമം 

ബകട്ര െംസ്ഥോന െർക്കോരുകൾ നിയമിക്കും. 

സചൊദ്യം 5: അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് ആട്ഗഹിക്കുന്ന വയക്തി രജ്ിെ് ബട്രഷൻ എരു 

ത്തിരിക്കണബമോ? 

ഉത്തരം: ബവണ്ട.  GST നിയമത്തിൽ രജ്ിസ്റ്റർ സ യ്തിരിക്കുന്ന വയക്തിബക്കോ, 

അഥ്വോ, രജ്ിെ് ബട്രഷൻ എരുക്കോൻ ആട്ഗഹിക്കുന്ന വയക്തിബക്കോ ഒരു അബര 

ക്ഷകന് ആകോം.  [സെക്ഷൻ 95(b)]. 

സചൊദ്യം 6: അഡവോൻെ് െൂളിങ്ങിനുള്ള അബരക്ഷ ഏതു െമയത്തോണ്  നൽ 

ബകണ്ടത?് 

ഉത്തരം: ഒരു അബരക്ഷകന് ഒരു ഇരരോര് (സ യ്യോൻ ഉബേശിക്കുന്ന െോധന 

ങ്ങളുസരബയോ ബെവനങ്ങളുസരബയോ െഹൈ) തുരങ്ങുന്നതിനു മുൻര് അഥ്വോ 

െഹൈ നരത്തിസക്കോണ്ടിരിക്കുബപോൾ, അഡവോൻെ് െൂളിങ്ങിന് അബരക്ഷി 

ക്കോം.  ഒരു നിയട്രണം ഉള്ളത് എസരന്നോൽ െൂളിങ്ങിന ് അബരക്ഷിക്കുന്ന 

ബ ോദ്യം അബരക്ഷകസന െം ന്ധിച്ച ഏസതങ്കിലും നരരരിട്കമങ്ങളിൽ 

തീരുമോനമോയബതോ തീരുമോനത്തിനു കോക്കുന്നബതോ ആയിരിക്കരുത.് 

സചൊദ്യം 7: അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് അബതോെിറ്റി എട്ത െമയത്തിനുള്ളിൽ െൂളിം 

ഗ് നൽകണം? 

ഉത്തരം: CGST/SGST ആക്ട് സെക്ഷൻ 98(6) ട്രകോരം അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് അ 

ബതോെിറ്റി അബരക്ഷ ലഭിച്ചു സതോണ്ണൂെു ദ്ിവെത്തിനുള്ളിൽ അതിൻസറ്റ െൂളിം 

ഗ് എഴുതി നൽകണം. 

സചൊദ്യം 8: അപ്പബലറ്റ് അബതോെിറ്റി ബഫോർ അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് (AAAR) എരോ 

ണ്?  

ഉത്തരം: അപ്പബലറ്റ് അബതോെിറ്റി ബഫോർ അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് (AAAR), SGST 

ആക്ട് അസല്ലങ്കിൽ UTGST ആക്ട ്ട്രകോരം രൂരീകരിച്ചതും ആ AAAR   ന്ധസപ്പട്ട 
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െംസ്ഥോനത്തിനസ്റ്റ അസല്ലങ്കിൽ ബകട്ര ഭരണ ട്രബദ്ശത്തിനസ്റ്റ CGST ആക്റ്റിൻ 

കീഴിൽ ഉള്ള അപ്പബലറ്റ് അബതോെിറ്റി ആയി കണക്കോക്കസപ്പരുന്നതും ആയിരി 

ക്കും.  ഒരു അബരക്ഷകബനോ, അസല്ലങ്കിൽ ജ്ൂെിസ്ഡിക്ഷണൽ അധികരിബക്കോ 

ഏസതങ്കിലും അഡവോൻെ് െൂളിങ്ങിൽ രരോതിയുസണ്ടങ്കിൽ അപ്പലറ്റ് അബതോ 

െിറ്റിയിൽ അപ്പീൽ നൽകോവുന്നതോണ്. 

സചൊദ്യം 9:  രക്ക് ബെവന നികുതി  നിയമട്രകോരം എട്ത അബതോെിറ്റി ബഫോർ 

അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് (AAR)ഉം, അപ്പബലറ്റ് അബതോെിറ്റി ബഫോർ അഡവോൻെ ്

െൂളിംഗ് (AAAR)ഉം രൂരീകരിക്കോം? 

ഉത്തരം: ഓബരോ െംസ്ഥോനത്തും ഓബരോ AAR-ഉം, ഓബരോ AAAR-ഉം ഉണ്ടോയി 

രിക്കും. 

സചൊദ്യം 10: അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് ആർസക്കോസക്ക   ോധകമോകും ?  

ഉത്തരം: വകുപ്പ് 103 ട്രകോരം, AAR അസല്ലങ്കിൽ AAAR ട്രഖയോരിക്കുന്ന അ 

ഡവോൻെ് െൂളിംഗ് സെക്ഷൻ 97(2)-ൽ ട്രതിരോദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന ഏസതങ്കിലും 

കോരയത്തിനു അബരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അബരക്ഷകനും അബരക്ഷകൻസറ്റ ബമൽ 

അധികോര രരിധിയുള്ള നികുതി അധികോരിക്കും മോട്തമോണ്  ോധകം.  

െംസ്ഥോനസത്ത െമോന രീതിയിൽ നികുതി  ുമത്തസപ്പരോവുന്ന വയക്തികൾ 

ക്ക് അഡവോൻെ് െൂളിംഗ്  ോധകമല്ല എന്നത് ഇവിസര വയക്തമോണ്.  അഡവോൻ 

െ് െൂളിംങ്ങിന് അബരക്ഷ നൽകിയ വയക്തിക്ക് മോട്തമോയി ഇത് രരിമിതസപ്പരു 

ത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

സചൊദ്യം 11: അഡവോൻെ് െൂളിങ്ങിന ്ഹഹബക്കോരതിയുസരബയോ, െുട്രീം ബകോര 

തിയുസരബയോ വിധി നയോയങ്ങൾക്കു ഉള്ളതുബരോസല കീഴ്വഴക്ക മൂലയം ഉബണ്ടോ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.  അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് അതിൽ ട്രതിരോദ്ിച്ചരിക്കുന്ന കോരയ 

ത്തിന് മോട്തമോയിരിക്കും  ോധകം.  രസക്ഷ, അബരക്ഷകൻ അല്ലോത്ത 

വയക്തികൾക്ക് ബരോലും ആ െൂളിങ്ങിന് ബട്രരകമോയ മൂലയം ഉണ്ടോയിരിക്കും. 

സചൊദ്യം 12: അഡവോൻെ് െൂളിങിൻസറ്റ െോധുത കോലോവധി എട്തയോണ്?  

ഉത്തരം: െൂളിംഗ്  ോധകമോയ് ഒരു നിശ്ചിത കോലോവധി നിയമം നിഷ്കർഷി 

ക്കുന്നില്ല.  രകരം വകുപ്പ് 103(2) ട്രകോരം, ഒെിജ്ിനൽ അഡവോൻെ് െൂളിംങ്ങി 

സന രിരുണയ്ക്കുന്ന നിയമബമോ, വസ്തു തകബളോ, െോഹ രയങ്ങബളോ മോെുന്നതു 

വസര അഡവോൻെ് െൂളിംഗ്  ോധകമോയിരിക്കും.  അതിനോൽ, ഇരരോരുകൾ 

തുരരുന്ന കോലബത്തോളം, രിരുണയ്ക്കുന്ന നിയമബമോ, വസ്തു തകബളോ, െോഹ  

രയങ്ങബളോ മോെുന്നതുവസര അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് നിലനിൽക്കും. 

സചൊദ്യം 13: അഡവോൻെ് െൂളിങ് എബപ്പോസഴങ്കിലും അെോധുവോക്കോബമോ? 

ഉത്തരം: ഏസതങ്കിലും അബരക്ഷകൻ വയോജ്മോബയോ ശരിയോയ വസ്തു തകൾ 

ഒളിപ്പിച്ചുസവബച്ചോ, െതയസത്ത സതറ്റോയി അവതരിപ്പിച്ചു സകോബണ്ടോ ആണ്  അ 

ഡവോൻെ ് െൂളിംഗ ് വോങ്ങിച്ചത് എന്ന ് AAR-ബനോ AAAR-ബനോ ബ ോധയസപ്പട്ടോൽ, 

സെക്ഷൻ 104(1) ട്രകോരം ആ അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് തസന്ന അെോധുവോസണന്ന ്

ട്രഖയോരിക്കോം.  അങ്ങിസന അെോധുവോക്കുന്ന രക്ഷം,  രക്ക് ബെവന നികു 

തി നിയമങ്ങളിസല (GST Act(s) എല്ലോ വയവസ്ഥകളും അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് ഇല്ലോ 
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യിരുസന്നങ്കിൽ എങ്ങസന അബരക്ഷകന്  ോധകമോകുബമോ, അട്രകോരം തസന്ന 

ആയിരിക്കും (അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് അനുവദ്ിച്ചത് മുതലുള്ള െമയം സതോട്ട ്

അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് അെോധുവോക്കുന്ന ഓർഡർ ഇഷയൂ സ യ്യുന്ന െമയം 

വസരയുള്ള കോലയളവ് ഒഴിവോക്കിസക്കോണ്്ട).  അബരക്ഷകന് രെയുവോനുള്ളത ്

ബകട്ടതിന് ബശഷബമ അഡവോൻെ് െൂളിംഗ ് അെോധുവോക്കുന്ന ഓർഡർ ഇെ 

ക്കോൻ രോരുള്ളൂ. 

സചൊദ്യം 14: അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് ലഭിക്കോനുള്ള നരരരി ട്കമങ്ങൾ എസരോ 

സക്കയോണ്? 

ഉത്തരം: സെകഷ്ൻ 97-ലും 98-ലും അഡവോൻെ ് െൂളിംഗ് ലഭിക്കോനുള്ള 

നരരരി ട്കമങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്്ട.  സെക് ഷൻ 97 ട്രകോരം, അഡവോൻെ ്

െൂളിംഗ് ലഭിക്കോൻ തോല്പരയമുള്ള അബരക്ഷകൻ നിർദ്ിഷ്ട ബഫോമിലും രീതി 

യിലും AAR-ന് അബരക്ഷ നൽകണം.  അബരക്ഷിക്കോനുള്ള ബഫോമിൻസറ്റ 

മോതൃകയും വിശദ്മോയ നരരരിട്കമങ്ങളും  രക്ക് ബെവന നികുതി നിയമ 

ത്തിൽ ട്രതിരോദ്ിക്കും.  

അഡവോൻെ് െൂളിങ്ങിനുള്ള അബരക്ഷകൾ എങ്ങിസന ഹകകോരയം സ യ്യണ 

സമന്ന് സെകഷ്ൻ 98-ൽ ട്രതിരോദ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  AAR അബരക്ഷയുസര ഒരു രകർപ്പ ്

അബരക്ഷകൻസറ്റ ബമൽ അധികോരരരിധിയുള്ള അധികോരിക്ക് അയച്ചു സകോ 

രുത്ത് ആവശയമോയ ബരഖകൾ വിളിച്ചു വരുബത്തണ്ടതോണ്.  അതിനു ബശഷം 

AAR അബരക്ഷബയോസരോപ്പം ബരഖകളും രരിബശോധിച്ച് ആവശയസമങ്കിൽ അബര 

ക്ഷകസന ബകൾബക്കണ്ടതോണ്.  രിന്നീര ് അബരക്ഷ െവീകരിച്ചു സകോബണ്ടോ 

തള്ളിസക്കോബണ്ടോ ഉത്തരവ് രുെസപ്പരുവിബക്കണ്ടതോണ.് 

സചൊദ്യം 15: അഡവോൻെ് െൂളിങ്ങിനുള്ള അബരക്ഷ നിർ ന്ധമോയും തബള്ളണ്ട 

െോഹ രയങ്ങൾ ഏസതോസക്കയോണ്? 

ഉത്തരം: അബരക്ഷയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ,  അബരക്ഷ 

കൻസറ്റ  കോരയത്തിൽ, GST  ആക്ട്കളുസര വയവസ്ഥകളിൽ  ഏസതങ്കിലും നരര 

രിട്കമവുമോയി രരിഗണനയിലിരിക്കുന്നതും തീരുമോനമോവോത്തതുമോസണങ്കി 

ബലോ, മുൻബരതസന്ന തീർപ്്പ കല്പിച്ചതുമോസണങ്കിബലോ എങ്കിൽ അനിവോരയമോ 

യും അബരക്ഷ നിരെിബക്കണ്ടതോണ് . 

അബരക്ഷ നിരെിക്കുകയോസണങ്കിൽ അത് വയക്തമോയ കോരണങ്ങൾ കോണി 

ച്ച ഒരു െ് രീക്കിങ് ഓർഡബെോര് കൂരിയോയിരിക്കണം. 

സചൊദ്യം 16: ഒരു അബരക്ഷ അഡ്മിറ്്റസ യ്തു കഴിഞ്ഞോൽ അഡവോൻെെ്ൂളിംഗ് 

അബതോെിറ്റി (AAR) എസരോസക്ക നരരരി ട്കമങ്ങളോണ്രോലിബക്കണ്ടത്? 

ഉത്തരം: ഒരു അബരക്ഷെവീകരിച്ചോൽ, AAR 90 ദ്ിവെത്തിനുള്ളിൽ അ 

തിൻസറ്റ തീർപ്പു ട്രസ്തോവിക്കണം.  തീർപ്പു ട്രസ്തോവിക്കുന്നതിനു മുൻരോയി, 

ലഭിച്ച അബരക്ഷയും, അബരക്ഷകബനോ  ന്ധസപ്പട്ട ഉബദ്യോഗസ്ഥബനോ കൂരുത 

ലോയി െമർപ്പിച്ച ബരഖകളും രരിബശോധിക്കണം.  തീർപ്പു ട്രസ്തോവിക്കുന്നതിനു 

മുൻരോയി, AAR അബരക്ഷകബനബയോ അയോളുസര ട്രതിനിധിസയയും കൂരോസത,    

 ന്ധസപ്പട്ട CGST/SGST/UTGST ഉബദ്യോഗസ്ഥസനയും ബകൾക്കണം. 
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സചൊദ്യം 17: AAR –സല അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിട്രോയ വയതയോെം ഉസണ്ടങ്കിൽ 

എര് െംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം: AAR-സല 2 അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിട്രോയ വയതയോെം ഉസണ്ടങ്കിൽ, 

അവർക്കു വയതയസ്ത അഭിട്രോയം ഉള്ള ബരോയിൻറ്റുകൾ AAAR-ന് അത് 

ബകൾക്കുന്നതിന് സെഫർ സ യ്യണം.  AAR സെഫർസ യ്തബരോയിൻറ്റുകളിൽ AAAR 

-നും ഒരു സരോതുവോയ തീരുമോനം എരുക്കോൻ െോധിക്കുന്നിസല്ലങ്കിൽ, തർക്കം 

തുരരുന്ന ആ ബരോയിൻറ്റിബേൽ അഡവോൻെ് െുളിംഗ് നൽകുവോൻ െോധിക്കോ 

ത്തതോണ് എന്ന്കണക്കോക്കസപ്പരും. 

സചൊദ്യം 18: AAR-ൻസറ്റ ഉത്തരവിസനതിരോയി അപ്പീൽ നൽകുവോനുള്ള വയവ 

സ്ഥകൾ എസരോസക്കയോണ്? 

ഉത്തരം: AAAR-ൻസറ്റ മുൻരിൽ അപ്പീൽ നൽകുവോനുള്ള വയവസ്ഥകൾ 

CGST/SGST നിയമത്തിൻസറ്റ 100, 101 എന്നീ സെക്ഷനുകൾ, അസല്ലങ്കിൽ UTGST 

ആക്റ്റിൻസറ്റ സെക്ഷൻ 14 ട്രകോരമോണ്.  അബരക്ഷകന് AAR-ൻസറ്റ കസണ്ടത്ത 

ലുകളിൽ െംതൃപ്തനസല്ലങ്കിൽ, അയോൾക്ക് AAAR-നു മുൻരിൽ അപ്പീൽ െമർ 

പ്പിക്കോവുന്നതോണ്.  അബതബരോസല, അധികോരരരിധിയിലുള്ള CGST/SGST/ 

UTGST ഉബദ്യോഗസ്ഥൻ AAR-ൻസറ്റ തീരുമോനം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അബേ 

ഹത്തിനും AAAR–നു മുൻരിൽ അപ്പീൽ നൽകോവുന്നതോണ.്  നിർബദ്ശിക്ക 

സപ്പട്ട CGST/SGST ഉബദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് ഇവിസര ഉരബയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 

അഡവോൻെ്െൂളിംഗ ് അൈിബക്കഷനുമോയി  ന്ധസപ്പട്ടു, CGST/SGST അഡ്മിനി 

െ്ബട്രഷൻ നിബയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉബദ്യോഗസ്ഥസന ആണ.്  െോധോരണ െോഹ  

രയങ്ങളിൽ, അബരക്ഷകൻസറ്റ ബമൽ അധികോരരരിധി ഉള്ള ഉബദ്ോഗസ്ഥനോയി 

രിക്കും ആ  ന്ധസപ്പട്ട ഉബദ്യോഗസ്ഥൻ. ഇങ്ങനസത്ത ബകെുകളിൽ അധികോര 

രരിധിയിലുള്ള CGST/SGST ഓഫീെർ ആയിരിക്കും  ന്ധസപ്പട്ട ഉബദ്യോഗസ്ഥൻ. 

അഡവോൻെ് െുളിംഗ ് നരത്തി 30 ദ്ിവെത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീലുകൾ ഫയൽ 

സ യ്തിരിക്കണം.  അപ്പീലുകൾ നിർബേശിച്ചിരിക്കുന്ന ബഫോമിലുള്ളതും 

അത്നിർബദ്ശിച്ചിരിക്കുന്നതു ബരോസല സവരിഹഫ സ യ്തിരിക്കുകയും ബവണം.  

ഇത് GST നിയമത്തിൽ നിർബദ്ശിക്കും. 

അസപ്പലറ്്റഅബതോെിറ്റി, അപ്പീൽ ഫയൽ സ യ്തു 90 ദ്ിവെത്തിനുള്ളിൽ, രോർട്ടി 

കസള ബകട്ടബശഷം ഉത്തരവ് രോസ്സോബക്കണ്ടതോണ.  AAAR-സല അംഗങ്ങൾക്ക ്

ആപ്പീലിൽ രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏസതങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വിരുദ്ധ അഭിട്രോ 

യം ഉസണ്ടങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിബേൽ അഡവോൻെ്െൂളിംഗ് നൽകുവോൻ 

െോധിക്കോത്തതോണ് എന്ന് കണക്കോക്കസപ്പരും. 

സചൊദ്യം 19: അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് അപ്പബലറ്റ് അബതോെിറ്റിയുസര െൂളിങ്ങിന ്

എതിരോയി ഹഹബക്കോരതിയിബലോ െുട്രീം ബകോരതിയിബലോ അപ്പീൽ ഫയൽ 

സ യ്യുവോൻ െോധിക്കുബമോ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമത്തിൽ അഡവോൻെ് െൂളിംഗ് അപ്പബലറ്റ് അബതോെി 

റ്റിയുസര െൂളിങ്ങിന ് എതിസര അപ്പീൽ വയവസ്ഥ സ യ്തിട്ടില്ല.  അതിനോൽ 

െൂളിംഗിനു രിന്നീര ് അപ്പീൽ ഉണ്ടോയിരിക്കുകയില്ല.  കൂരോസത, െൂളിംഗ ്

അബരക്ഷകനും അധികോരരരിധിയിലുള്ള ഉബദ്യോഗസ്ഥനും  ോധകവും 
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ആയിരിക്കും.  എന്നിരുന്നോലും  ഹുമോനസപ്പട്ട ഹഹബക്കോരതികൾ, െുട്രീം 

ബകോരതി എന്നിവക്ക ്writ െവീകരിക്കോൻ അധികോരമുണ്ടോയിരിക്കും. 

സചൊദ്യം 15: AAR-ബനോ AAAR-ബനോ െൂളിംഗ-്ൽ വന്ന സതറ്റുകൾ തിരുത്തുവോൻ 

അധികോരമുബണ്ടോ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട്.  ആക്ടിന്സറ്റ സെക്ഷൻ 102 ട്രകോരം AAR-നും AAAR-നും 

ഉത്തരവ്രുെസപ്പരുവിച്ചിട്ടു 6 മോെത്തിനുള്ളിൽ ബരഖകളിൽ നിന്ന് വയക്ത 

മോകുന്ന സതറ്റുകൾ രുതുക്കി ഉത്തരവ് രുെസപ്പരുവിക്കോൻ അധികോരം നൽകി 

യിരിക്കുന്നു.  അങ്ങസനയുള്ള സതറ്റുകൾ അബതോെിട്ടി തസന്നബയോ അസല്ലങ്കിൽ, 

അബരക്ഷകബനോ അസല്ലങ്കിൽ രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസല്ലങ്കിൽ CGST/SGST അധി 

കോര രരിധിയുള്ള ഉബദ്യോഗസ്ഥബനോ കസണ്ടത്തിയതോകോം.  ഇങ്ങസന സ യ്യുന്ന 

തിരുത്തലുകൾ രോക്സ ്ോധയത കൂട്ടുന്നബതോ ഇന  ുെ ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ  കുെവ് വരു 

ത്തുന്നബതോ ആയോൽ, ഉത്തരവ് രോസ്സോക്കുന്നതിനു മുൻര ് അബരക്ഷകസന    

ബകൾബക്കണ്ടതോണ്. 
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19.  ഇൻേ്ട ക്ഷൻ ( രിസശൊധന), സേർച്ച ്(തിരയൽ), 

േീഷർ ( ിടിടച്ചടുക്കൽ), അേറ ്

(ബന്തവസ്സി ൊക്കുക), െുത ൊയവ 

 

സചൊദ്യം 1: സൈർച്ച ്എന്നൊട ന്തൊണ ്്അർഥം? 

ഉത്തരം: നിയമ്നിഘണ്ടുവിലും്   ് സകൊെതി്വിധികളി ും് ്  രൊമർശി 

ച്ചിരിക്കുന്നത ് ര കൊരം,്  ളിതമൊയ് ഭൊഷയിൽ് റഞ്ഞൊൽ,് ഒരു്കുറ്റകൃതയം്്

ടചയ്യടപട്ടു് എന്നതിസ ക്ക ് സവണ്ട് ടതളിവു് കടണ്ടെുക്കുന്നതിനൊയി് ഒളിച്ചു്

വയ ക്കട ട്ടിട്ടുള്ള്കൊരയങ്ങസളൊ് ഒരു സ്ഥ സമൊ് ര സദശസമൊ, വയക്തിടയസയൊ, 

മറ്റുവസ്യു ക്കസളൊ, ഒരു്ൈർക്കൊർ്ൈംവിധൊനം്സ ൊയി്രശധൊ ൂർവം്നിരീക്ഷി 

ച്ചു്നെത്തുന്ന് രിസശൊധനയൊണ ് സൈർച്ച  എന്ന് ദംടകൊണ്ട ് ്അർത്ഥമൊക്കു 

ന്നത .്്ൈൊധുതയുള്ള്ഒരു്നിയമം്നൽകുന്ന്അധികൊരം്ഉ സയൊഗിച്ചു്്്മൊരത 

സമ്വയക്തികടളയും, വൊൈനങ്ങടളയും, ടകട്ടിെങ്ങളി ും് ്ഇത്തരം്ടൈർച്ചു 

കൾ്നെത്തുവൊൻ്്കഴിയുകയുള്ളു്് 

സചൊദ്യം 2: “ഇൻൈ ട ക്ഷൻ"്എന്നൊട ന്തൊണ ്അർത്ഥം? 

ഉത്തരം: CGST/ SGST നിയമത്തിൽ്ടകൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള്ഒരു് ുതിയ്വകുപ ്

ആണ ് "ഇൻൈ ട ക്ഷൻ”്എന്നത .് ് നികുതി് വിസധയനൊയ് ഒരൊളുടെ് ്ബിൈി്

നൈ ്്സ്ഥൊ നത്തിസ ൊ,  ചരക്കുകൾ് രെൊൻൈ ്സ ൊർട്ട ് ടചയ്യുന്ന് ഒരൊളുടെസയൊ്്

അടല്ലങ്കിൽ് ഒരു് സഗൊഡൗസണൊ് ടവയർടൈൗസൈൊ് നെത്തുകസയൊ് ഉെമസ്ഥത്

വൈിക്കുകസയൊ് ടചയ്യുന്ന് ആളിൻടറ്റസയൊ് ബിൈിനസ്സ ് സ്ഥ ത്തു, ടൈർച്ച ്

നെത്തുന്നതിന ് കരം്്കൂെുതൽ്്മൃദുവും്നിയമ്വിസധയവുമൊയ്രീതിയിൽ്

കെന്നു്ടചന്നു് രിസശൊധന്("ഇൻൈ ട ക്ഷൻ”) നെത്തുവൊൻ്ഈ്ടര ൊവിഷൻ്

ഓഫീൈർമൊടര്ര ൊപ്തിയരൊക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 3: ആർക്കൊണ ്ഇൻൈ ട ക്ഷൻ്നെത്തുന്നതിനുള്ള്ഉത്തരവ  നല്കൊൻ്്്

കഴിയുന്നത ?  ഏടതല്ലൊം്ൈൊൈചരയങ്ങളി ൊണ ് "ഇൻൈ ട ക്ഷൻ"്നെത്തൊവു 

ന്നത ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമം് വകുപ  67് ര കൊരം് സജൊയിൻറ്റ കമ്മീഷ്ണർ്

റൊങ്കിസ ൊ് അതിനുമുകളിസ ൊ് ഉള്ള് ഒരു് CGST/SGST ഉസദയൊഗസ്ഥൻ് എഴുതി്

നൽകിയ് അനുമതി രതം് ഉ സയൊഗിച്ച ് മൊരതസമ് ഇൻൈ ട ക്ഷൻ് നെത്തൊൻ്്

കഴിയുകയുള്ളൂ.്  ബന്ധടപട്ടയൊൾ,് തൊടഴ് റയുന്ന്കൊരയങ്ങൾ്ടചയ്യു എന്ന ്്

വിശവൈിക്കൊൻ്കോരണമുടണ്ടങ്കിൽ് മൊരതസമ് സജൊയിൻറ്റ കമ്മീഷ്ണർ് റൊങ്കിസ ൊ്

അതിനുമുകളിസ ൊ്ഉള്ള ഉസദയൊഗസ്ഥൻ്ഇത്തരം്അനുമതി രതം്നൽകുവൊൻ്

 ൊെുള്ളൂ. 

i. ൈസൈ്ഇെ ൊെുകൾ്മറച്ചു്വയ ്ക്കുക; 

ii. സകവശം്ഉള്ള ചരക്കുകൾ്മറച്ചു്വയ ്ക്കുക  
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ii. അർൈതടപട്ടതിൽ് കൂെുതൽ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ  ടരകഡിറ്റ ്

അവകൊശടപെുക; 

iv. നികുതി് ടവട്ടിക്കുന്നതിനു് സവണ്ടി് CGST/SGST് നിയമത്തിട ്

വയവസ്ഥകൾ് ംഘനം്ടചയ്യുക; 

v. രെൊൻൈ സ ൊർട്ടസറൊ് സഗൊടഡൗണ് ഉെമസ്ഥസരൊ് നികുതി്

ടവട്ടിച്ച് ചരക്കുകൾ് ൈൂക്ഷിച്ചു് വയ ക്കുക, അടല്ലങ്കിൽ്

നികുതി്ടവട്ടിപ ്നെത്തുവൊൻ്കരണമൊകൊവുന്ന്രീതിയിൽ്

അയൊളുടെ ചരക്കുകസളൊ/സരഖകസളൊ്ൈൂക്ഷിയ ക്കുക; 

സചൊദ്യം 4: ഈ്വകുപ ് ര കൊരം് സര ൊപർ ഓഫീൈർക്കു്ഏടതൊരൊളുസെയും്

വസ്യു വകകൾ/സ്ഥ ങ്ങൾ്(assets/premises)്ഇൻൈ ട ക്ഷൻ്നെത്തുവൊൻ്്അധി 

കൊരടപെുത്തുവൊൻ്ൈൊധിക്കുസമൊ?  

ഉത്തരം: ഇല്ല.  തൊടഴ് റയുന്ന്ഏടതങ്കി ും്സ്ഥ ങ്ങൾ് രിസശൊധന്നെ 

പി ൊക്കുന്നതിനൊയി് CGST/SGST് ഉസദയൊഗസ്ഥർക്ക ് അധികൊര രതിക് നൽകു 

വൊൻ്സര ൊപർ ആപീൈർക്കു്ൈൊധിക്കുന്നതൊണ : 

i. ഒരു നികുതി വിസധയവയക്തിയുടെ ബിൈിനൈ ്സ്ഥ ം; 

ii. ചരക്കുകൾ്രെൊൻൈ സ ൊർെ ്നെത്തുന്ന്ബിൈിനസ്സിൽ്ഏർടപ 

ട്ടിരിക്കുന്ന്ഒരു്നികുതി വിസധയ്വയക്തിയുടെ,്രജിൈ ്സരെഷ 

നുള്ളയൊൾ്ആടണങ്കി ും്അടല്ലങ്കി ും,്ബിൈിനൈ ്സ്ഥ ം. 

iii. ടവയർടൈൗൈ /സഗൊഡൗണ്് ഉെമയുടെസയൊ് നെത്തിപുകൊ 

രൻടറ്റസയൊ്ബിൈിനൈ ്സ്ഥ ം. 

സചൊദ്യം 5: CGST/SGST നിയമത്തിട  നിബന്ധനകൾ്ര കൊരം്ആർടക്കൊടക്ക 

യൊണ ്സൈർച്ച  (തിരയൽ), ൈീഷർ ( ിെിടച്ചെുക്കൽ) ഇവ്നെത്തൊൻ്ഉത്തരവി 

െുവൊനുള്ള്അധികൊരം്ഉള്ളത ? 

ഉത്തരം: സജൊയിൻറ്റ കമ്മീഷ്ണർ് റൊങ്കിസ ൊ് അതിനുമുകളിസ ൊ് ഉള്ള് CGST/ 

SGST ഉസദയൊഗസ്ഥർക്കു്മൊരതസമ് സൈർച്ച ് (തിരയൽ)്ടചയ്യുവൊനും, അതി ൂടെ്

കടണ്ടെുക്കുന്ന്ചരക്കുകൾ, ര മൊണങ്ങൾ, ബുക്കുകൾ്്ൈൊധനങ്ങൾ്എന്നിവ്

 ിെിടച്ചെുക്കുന്നതിനും്(ൈീഷർ)്സരഖൊമൂ ം്ഒരു്ഉസദയൊഗൈ ്ഥടന്അധികൊര 

ടപെുത്തുവൊൻ് ൈൊധിക്കുകയുള്ളു.  കണ്ടുടകട്ടടപെൊൻ് ൈൊധയതയുള്ള് ചര 

ക്കുകസളൊ, നിയമ്നെ െികൾക്കു ഉ സയൊഗിക്കൊവുന്ന്ര മൊണങ്ങസളൊ, ബുക്കു 

കസളൊ്ൈൊധനങ്ങസളൊ്ഏതങ്കി ും്സ്ഥ ത്ത ്ഒളിപിച്ചു ടവച്ചിട്ടുണ്ട  എന്നുള്ള്

എന്ന ്വിശവൈിക്കൊൻ്കരണമുടണ്ടങ്കിൽ്മൊരതസമ്സജൊയിൻറ്റ കമ്മീഷണർക്കു്

സമൽ റഞ്ഞ്അധികൊര രതം്നൽകുവൊൻ്ൈൊധിക്കുകയുള്ളു്. 

സചൊദ്യം 6: “വിശവൈിക്കൊൻ് കരണമുടണ്ടങ്കിൽ”് (reason to believe)് എന്നതു്്

ടകൊണ്ട ്എന്തൊണ ്അർത്ഥമൊക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: വസ്യു തകടള്കുറിച്ചു്സനരിട്ട ്ഉള്ള്അറിവിടല്ലങ്കി ും്അറിവിൽ 

ടപട്ട്കൊരണങ്ങളൊ ും്ൈൊൈചരയങ്ങളൊ ും്നയൊയമൊയും്ശരിടയന്നു് ്വിശവ 

ൈിക്കൊൻ്ഒരു്വയക്തിക്ക ്ഉത്തമവിശവൊൈമുള്ള്അവസ്ഥയൊണിത .  'അങ്ങടന്
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വിശവൈിക്കുവൊൻ് മതിയൊയ് കൊരണങ്ങൾ് ഉള്ളതിനൊ ും് മറിച്ചു് വിശവൈി 

ക്കുവൊനുള്ള് കൊരണങ്ങൾ് ഇല്ലൊത്തതിനൊ ും' എന്നൊണ  ഐ. ി.ൈി., 1860്

ടൈക്ഷൻ 26് ര കൊരം് 'അങ്ങിടന് വിശവൈിക്കുവൊസന് കൊരണങ്ങൾ് കൊണു 

ന്നുള്ളൂ' എന്ന  റയുന്നതിടന് വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത .  വസ്യു തകടള് രശധ 

സയൊടെയും്ബുധി രമൊയും് വി യിരുത്തി് ടവറും് വയക്തി രമൊയ് ്  രിഗ 

ണനകളില്ലൊടത്എത്തിസച്ചരുന്ന് ഒരു് നിഗമനം്ആണ ്അത .  കൊരയൊകൊരണ 

ൈൈിതം് ചിന്തിക്കുന്ന് ൈതയൈന്ധനൊയ് ഒരൊൾ് ബന്ധടപട്ട് ടതളിവുകളു 

ടെയും്ൈൊൈചരയങ്ങളുടെയും്അെിസ്ഥൊനത്തിൽ്എെുക്കുന്ന്ഒരു്്തീരുമൊന 

മൊയിരിക്കണം്അത . 

സചൊദ്യം 7: സൈർച്ച ് വൊറണ്ട ് നല്കു ന്നതിനു മുൻ   “വിശവൈിക്കൊൻ് ് കരണമു 

ടണ്ടങ്കിൽ”്(reason to believe)്എടന്തല്ലൊമൊടണന്നു സര ൊപർ ഓഫീൈർ്്്സരഖടപ 

െുസത്തണ്ടത ്നിർബന്ധമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: അങ്ങടന് വിശവൈിക്കുവൊൻ് മതിയൊയ് കൊരണങ്ങൾ് ഓസരൊ്

അധികൊര രതങ്ങളും നൽകുന്നതിനു് മുൻ  ് സരഖടപെുസത്തണ്ടതൊടണ 

ങ്കി ും, എല്ലൊ അവൈരങ്ങളി ും്ഇത ്നിർബന്ധമല്ല.് എന്നിരുന്നൊ ും്ടൈർച്ച ്

വൊറണ്ട ് നൽകുംമുൻ  ്അടല്ലങ്കിൽ് സൈർച്ച ് നെക്കുന്നതിനു് മുൻ  ്അതിനു്

സൈതുവൊയ് വിശവനീയമൊയ കൊരയകൊരണങ്ങൾ് (ഇൻറ്റ ിജൻൈ /ഇൻടഫൊർ 

സമഷൻൈ )്സരഖടപെുത്തുന്നത ്നല്ലതൊയിരിക്കും. 

സചൊദ്യം 8: സൈർച്ച ് വൊറണ്ട ് എന്നൊട ന്തൊണ ? അതിൻടറ്റ് ഉള്ളെക്കങ്ങൾ്്്

എടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: സൈർച്ച ് നെത്തുന്നതിനുള്ള് സരഖൊമൂ മൊയ് അധികൊര രതം്

ആണ ് സൈർച്ച ് വൊറണ്ട .  സജൊയിൻറ്റ കമ്മീഷ്ണർ് റൊങ്കിസ ൊ്അതിനുമുകളിസ ൊ്

ഉള്ള CGST/SGST ഉസദയൊഗസ്ഥർക്കു്മൊരതസമ്സൈർച്ച ്വൊറണ്ട ് ുറടപെുവിക്കുവൊ 

നുള്ള്അധികൊരമുള്ളു.  സൈർച്ച ് നെത്തണടമന്നുള്ള് ഉത്തമവിശവൊൈം് ഉണ്ട ്

എന്ന ് സൈർച്ച ് വൊറണ്ടിൽ് സരഖടപെുത്തിയിരിക്കണം.  സൈർച്ച ് വൊറണ്ടിൽ്

തൊടഴ് റയുന്ന്വിവരങ്ങൾ്ഉണ്ടൊയിരിക്കണം: 

i. നിയമ  ംഘന വിവരങ്ങൾ 

ii. സൈർച്ച ടചസയ്യണ്ടുന്ന്സ്ഥ  വിവരണം 

iii. സൈർച്ച ് നെത്തുന്നതിന ് സവണ്ടി് അധികൊരം്  ഭിച്ച് ഉസദയൊഗ 

സ്ഥൻടറ്റ്സ രും്ഔസദയൊഗിക ദവിയും 

iv. അധികൊരം് നൽകിയ ഉസദയൊഗസ്ഥൻടറ്റ് സ രും  ൂർണ്

ഔസദയൊഗിക ദവിയും്ആപീൈ  മുരദയും 

v. അധികൊരം്നൽകിയ്സ്ഥ വും്തീയതിയും 

vi. വൊറണ്ട  ൈീരിയൽ നരർ 

vii. വൊറണ്ട  ൈൊധുതൊ്കൊ ൊവധി;്അതൊയത  ഒരു ദിവൈം/രണ്ടു 

ദിവൈം…. എന്നിങ്ങടന 
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സചൊദ്യം 9: CGST/SGST നിയെത്തിട  വയവസ്ഥകൾ് ര കൊരം് ചരക്കുകൾ്

കണ്ടുടകട്ടടപെൊൻ്ൈൊധയതയുള്ളത ്എസപൊളൊണ ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയെത്തിട  വകുപ  130 ര കൊരം് തൊടഴ റയുന്ന്

ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ്ചരക്കുകൾ്കണ്ടുടകട്ടൊൻ്ൈൊധയതയുമുണ്ട : 

(i) നികുതി്ടവട്ടിപിസ ക്കു്നയിക്കുന്നതരത്തിൽ്മുകളിൽ് റ 

ഞ്ഞിട്ടുള്ള് ചട്ടത്തിസനൊ് നിയമത്തിസനൊ് വിരുധമൊയ് രീതി 

യിൽ് ചരക്കുകളുടെ് ൈസൈ് നെത്തുസരൊൾ/ൈവീകരിക്കു 

സരൊൾ 

(ii) ഈ നിയമര കൊരം് നികുതി് നൽസകണ്ടുന്ന് ഏടതങ്കി ും്

ചരക്കുകൾ്കണക്കിൽട െുത്തൊടതയിരുന്നൊൽ 

(iii) ഈ നിയമര കൊരം് നികുതി് നൽസകണ്ടുന്ന് ഏടതങ്കി ും്

ചരക്കുകൾ്രജിൈ സരെഷൻ്എെുക്കൊടത്ൈസൈ്നെത്തിയൊൽ 

(iv) നികുതി്ടവട്ടിക്കുക്എന്നഉസേശസത്തൊെുകൂെി്CGST/SGST്നിയ 

മങ്ങളും്അതിട ്ചട്ടങ്ങളും് ംഘിക്കുന്ന്ഘട്ടങ്ങളിൽ. 

സചൊദ്യം 10: നിയമര കൊരമുള്ള്ടൈർച്ചിനിെയിൽ്ഒരു് ഉസദയൊഗസ്ഥന ്എടന്ത 

ല്ലൊം്അധികൊരങ്ങൾ്ആണുള്ളത ? 

ഉത്തരം: ൈൊധുവൊയ്ടതരച്ചി ിൻടറ്റ്ഫ മൊയി്കടണ്ടെുത്ത്ചരക്കുകളും 

(കണ്ടുടകട്ടടപസെണ്ടവയൊയ)് ഫ ൈൂചകങ്ങളൊയതും് CGST/SGST നിയമ 

ര കൊരം ര ൈക്തമൊയതുമൊയ് ര മൊണങ്ങൾ,  ുസ്യകങ്ങൾ് മുത ൊയവയും 

 ിെിടച്ചെുക്കുവൊനുള്ള്അധികൊരം്ഉസദയൊഗസ്ഥനുണ്ട .് തിരച്ചിൽ്നെസത്തണ്ടു 

ന്ന സ്ഥ സത്തക്കുള്ള്വൊതിൽ്തുറന്നു് ടകൊെുക്കൊത്ത ക്ഷം്അത ട ൊളിച്ചു്

അകത്തു കെന്നു് തിരച്ചിൽ് നെത്തുവൊനുള്ള്അധികൊരം്ആപീൈർക്കുണ്ട . 

അതുസ ൊട ് ടതളിവ മുത ുകൾ് ഒളിപിച്ചു് ടവച്ചിട്ടുണ്ട ് എന്നു് സതൊന്നുന്ന 

അ മൊരകളും് ട ട്ടികളും് ആവശയടമന്നുകണ്ടൊൽ് ട ൊളിച്ചു് തുറന്നു 

 രിസശൊധിക്കുവൊനും് അധികൊരമുണ്ട .് ര സവശനം് നിസഷധിക്കടപെുന്ന്

ൈരർഭങ്ങളിൽ് ര സ്യു ത്സ്ഥൊ നം് മുരദ് വച്ച ് ബന്തവൈ ് ആക്കുന്നതിനുള്ള്

അധികൊരവും്സമൽ് റഞ്ഞ്ഉസദയൊഗസ്ഥനു്ഉണ്ടൊയിരിക്കുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 11: തിരയൽ്(search)്നെത്തുന്നതിനുള്ള്നെ െിരകമങ്ങൾ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയെത്തിട  വകുപ  67(10) ര കൊരം് നിയമര കൊര 

മുള്ള്എല്ലൊ്തിരയ ും്1973-ട ്രകിമിനൽ സര ൊൈീജിയർ സകൊഡ , 1973 (രകിമി 

നൽ നെ െിച്ചട്ടം, 1973) അനുൈരിച്ചു് സവണം്നെപി ൊക്കുവൊൻ.് ് രകിമിനൽ 

നെ െിച്ചട്ടത്തിൻടറ്റ (ൈി.ആർ. ി.ൈി., 1973) നൂറൊം വകുപ ് ഇതിനൊയുള്ള്

നെ െിരകമങ്ങൾ്എടന്തൊടക്കയൊടണന്ന ്വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട . 

സചൊദ്യം 12: സൈർച്ച നെത്തുന്ന്ൈമയത്തു് ൊ ിക്കടപസെണ്ട്അെിസ്ഥൊനതതവ 

ങ്ങൾ്എടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: സൈർച്ച നെത്തുന്ന ൈമയത്തു തൊടഴ  റയുന്ന തതവങ്ങൾ  ൊ ിക്ക 

ടപസെണ്ടതൊണ .് 
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1. അധികൊരടപട്ട്ഓഫീൈർ്നൽകിയ്സൈർച്ച ്വൊറണ്ട ്ഇല്ലൊടത്

സൈർച്ച  നെത്തുവൊൻ് ൊെില്ല; 

2. വീെുകൾ് സൈർച്ച ് ടചയ്യുസരൊൾ തീർച്ചയൊയും് ഒരു് ൈ രതീ്

ആപീൈർ്എങ്കി ും്സൈർച്ച ്െീമിൽ ഉണ്ടൊയിരിസക്കണ്ടതൊണ ; 

3. സൈർച്ച ് തുെങ്ങുംമുൻ  ്ആപീൈർമൊർ്തങ്ങളുടെ്തിരിച്ചറി്

യൽ കൊർഡ ്അവിടെ്ഉള്ള്ചുമത ടപട്ട്വയക്തിടയ്കൊണി്

ച്ചു്സബൊധയടപെുസത്തണ്ടതൊണ ; 

4. തിരച്ചിൽ തുെങ്ങുംമുൻ   സൈർച്ച  വൊറണ്ട ്ആ്സ്ഥ ത്തിൻടറ്റ്

ചുമത ടപട്ട്വയക്തിടയ്കൊണിച്ചു്അതു്കണ്ടു്സബൊധയടപട്ട്

തിൻടറ്റ്അെയൊളമൊയി്അസേൈത്തിൻടറ്റ്സകടയ്യൊപ ് തീയ്

തി ൈൈിതം് വൊങ്ങിയിട്ടുസവണം് വൊറണ്ട ് നെപി ൊക്കൊൻ.്്

അതുസ ൊട ്സൈർച്ച ്വൊറണ്ടിൽ്കുറഞ്ഞ ക്ഷം്രണ്ടു്ൈവത്

രന്തൈൊക്ഷികളുടെ്എങ്കി ും്സകടയ്യൊപ ് തിയതി ൈൈിതം്

വൊങ്ങിയിരിക്കണം; 

5. തസേശ്ശിക്കവൊൈികളൊയ്രണ്ടു ൈവതരന്ത ൈൊക്ഷികളുടെ എങ്കി ും്

ൈൊന്നിധയത്തിൽ്സവണം്സൈർച്ച നെത്തുവൊൻ.  തസേശ്ശിക്കവൊൈി്

കളൊയ ൈവതരന്ത ൈൊക്ഷികളുടെ്അഭൊവത്തിൽ മറ്റുള്ളവടര്

യും ഇതിനൊയി വിളിക്കൊവുന്നതൊണ .്്സൈർച്ച ്തുെങ്ങുംമുൻ  ്

കൊരയകൊരണങ്ങൾ്അവടര്സബൊധയടപെുത്തിയിരിക്കണം; 

6. സൈർച്ച  തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻ ും, സൈർച്ച  അവൈൊനിച്ച സശഷ്

വും ആപീൈർമൊരും് ൈൊക്ഷികളും് അവടര് സദൈ രിസശൊ്

ധന നെത്തുവൊൻ്ആ്സ്ഥ ത്തിൻടറ്റ് ചുമത ടപട്ട് വയക്തി്

ടയ്അനുവദിസക്കണ്ടതൊണ ; 

7. സൈർച്ച  നെത്തികഴിഞ്ഞൊൽ്അവിടെ് നെന്ന് സൈർച്ച ്െംബ്

ന്ധിയൊയ വിവരങ്ങൾ് വയക്തമൊയി് എഴുതിയ് ഒരു് മൈസ്സർ്

അഥവൊ്  ഞ്ചനൊമ് അസപൊൾ് തടന്ന് തയ്യൊറൊസക്കണ്ടതൊണ .്്

അവിടെനിന്നും്കടണ്ടെുത്തതും,  ിെിടച്ചെുത്തതും, ബന്തവ്

സ്സി ൊക്കിയതും് ആയ് ചരക്കുകളുടെയും് സരഖകളുടെയും്

ഒരു് ട്ടിക്തയ്യൊറൊക്കി്മൈസ്സറിൻടറ്റ്അനുബന്ധമൊയി്സചർ്

ത്തിരിക്കണം.് ് ഈ മൈസ്സറി ും് അനുബന്ധ സരഖകളി ും്

ആ്സ്ഥ ത്തിൻടറ്റ്ചുമത ടപട്ട്വയക്തിയും, ൈൊക്ഷികളും, 

സൈർച്ച ് നെത്തുവൊൻ് അധികൊരടപെുത്തിയിട്ടുള്ള്ആപീൈ്

റും കടയ്യൊപ , തീയതി ൈൈിതം്സരഖടപെുസത്തണ്ടതൊണ ; 

8. സൈർച്ച  നെപി ൊക്കി് കഴിഞ്ഞൊൽ് അതു് ൈംബന്ധിച്ച 

റിസപൊർട്ടിസനൊടെൊപം് സൈർച്ച ് വൊറണ്ട ,് അത ്  ുറടപെുവിച്ച്

ഉസദയൊഗസ്ഥന ് തിരിടക ഏല്പിസക്കണ്ടതും് സൈർച്ച ് വൊറ്

ണ്ടിൻടറ്റ മറുവശത്തു്  ടങ്കെുത്ത ആപീൈർമൊരുടെ് സ ര ്

വിവരം്സരഖടപെുസത്തണ്ടതുമൊണ ; 
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9. സൈർച്ച ് വൊറണ്ട ് ൈംബന്ധിച്ച് ഒരു് രജിസ്റ്റർ്അതു്  ുറടപെു്

വിച്ച് ഉസദയൊഗസ്ഥൻ്ൈൂക്ഷിസക്കണ്ടതൊണ .് ് അതിൽ് നൽകി്

യതും തിരിടക കിട്ടിയതുമൊയ്സൈർച്ച ്വൊറണ്ട ്ൈംബന്ധിച്ച ്

ഏഴുതിയിരിക്കണം.  തിരിടക കിട്ടിയ് ഉ സയൊഗിച്ച് സൈർച്ച ്

വൊറണ്ടുകൾ്സരഖയൊയി ൈൂക്ഷിസക്കണ്ടതൊണ ; 

10. മൈസ്സർ് അഥവൊ്  ഞ്ചനൊമയുടെയും് അനുബന്ധത്തിൻടറ്റ്

യും്ഒരു് കർപ ്ആ്സ്ഥ ത്തിൻടറ്റ്ചുമത ടപട്ട്വയക്തിക്ക  

ടകൊെുത്തിരിസക്കണ്ടതും് അത  കിട്ടി സബൊധിച്ചു എന്ന ് സരഖ്

ടപെുത്തി വൊസങ്ങണ്ടതുമൊണ . 

സചൊദ്യം 13: ഒരു് CGST/SGST ഓഫീൈർക്കു് മസറ്റടതങ്കി ും് ൈൊൈചരയത്തിൽ്

ബിൈിനസ്സ ്്സ്ഥ ങ്ങൾ്ൈരർശിക്കുവൊൻ്കഴിയുസമൊ? 

ഉത്തരം: കഴിയും.് CGST/SGST നിയമത്തിട ്വകുപ  65 ര കൊരം്ഇത ്ൈൊധയ 

മൊണ .് ് CGST/SGST ഓഡിറ്റ  ൊർട്ടി, അടല്ലങ്കിൽ് ൈി & എജി, അടല്ലങ്കിൽ്

CGST/SGST നിയമത്തിട ്വകുപ  65 ര കൊരം്നൊമനിർസദശം്ടചയ്യടപട്ട്ചൊർ 

സട്ടഡ  അക്കൗണ്ടൻറ്റ /സകൊസ്റ്റ  അക്കൗണ്ടൻറ്റ ്എന്നിവർക്ക ്ൈർക്കൊർ്വരുമൊനം്

ൈംരക്ഷിക്കുവൊനൊയി്സൈർച്ച ്വൊറണ്ട  ഇല്ലൊടത്ഓഡിറ്റ , ൈൂക്ഷ്മ രിസശൊധന, 

ടവരിഫിസക്കഷൻ് മുത ൊയവ് നെത്തുന്നതിനുസവണ്ടി് ൈരർശിക്കൊവുന്ന 

തൊണ .് ്എന്നൊൽ ഇതിനു്കമ്മീഷണറുടെ് സരഖൊമൂ മുള്ള്അനുവൊദം്ആവ 

ശയമൊണ .് ് നികുതി്അെസക്കണ്ട്വയക്തിയുടെ, ര മൊണങ്ങൾ, കരയൂട്ടറുകൾ്

തുെങ്ങിയവ ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള് രജിസ്റ്റർടചയ്യടപെൊത്ത് ര ധൊന് ബിൈിനസ്സ ്

സ്ഥ ങ്ങളി ും് മറ്റു്സ്ഥ ങ്ങളി ും് ഓഡിറ്റ , ടവരിഫിസക്കഷൻ് മുത ൊയവ്

നെത്തുന്നതിനുസവണ്ടി്ഈ്അധികൊരം്നെപി ൊക്കൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 14: ’ൈീഷർ' അഥവൊ ' ിെിടച്ചെുക്കുക’് എന്നതുടകൊണ്ട  എന്തൊണ ് 

ഉസേശ്ശിക്കിക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST്നിയമത്തിൽ്ഇതിനു് ര സതയക്നിർവചനം്നൽകിയി 

ട്ടില്ല.് ് നിയമ രമൊയി്ആവശയമുള്ള് ഒരു് വസ്യു ് നിയമൊനുൈൃതമൊയ് മൊർഗ 

ത്തി ൂടെ്ഒരു്ആപീൈർ് ിെിടച്ചെുക്കുന്ന് ര രകിയയൊണ ് 'ൈീഷർ' അഥവൊ്

‘ ിെിടച്ചെുക്കുക’്എന്ന് ദം്അർഥമൊക്കുന്നടതന്നു്ട ക്സിക്കൻ ഡിക്ഷണറി 

 റയുന്നു.്  ട ൊതുവൊയി്  റഞ്ഞൊൽ് നിയമത്തിൻടറ്റ് ബ ം ഉ സയൊഗിച്ചു്

ഉെമയുടെ് ഇഷ്ടര കൊരമല്ലൊടത് ഒരു് വസ്യു ് സകവശമൊക്കുന്ന ര വൃത്തിടയ്

'ൈീഷർ' അഥവൊ്' ിെിടച്ചെുക്കുക’്എന്ന    റയൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 15: ചരക്കുകളും, വൊൈനങ്ങളും് തെങ്ക ി ൊക്കുവൊനുള്ള (ഡീടറ്റ 

യിൻ)്അധികൊരം്GST്നിയമത്തി ുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .്  CGST/SGST നിയമം്വകുപ ്129 ര കൊരം, നിയമവിരുധമൊയി്

ചരക്കുകൾ,്അവ്കെത്തുവൊൻ്ഉ സയൊഗിച്ച രെക്ക സ ൊട യുള്ള്വൊൈനങ്ങൾ്

അെക്കം്  ിെിടച്ചെുക്കുവൊനുള്ള്അധികൊരം് ഒരു ഉസദയൊഗസ്ഥനുണ്ട .് ് CGST/ 

SGST നിയമ വയവസ്ഥകൾ് ര കൊരം് കണക്കിൽട െുത്തൊടത് ൈംഭരിച്ചു 

ടവച്ചിരിക്കുന്ന് ചരക്കുകളും് ഇങ്ങടന്  ിെിടച്ചെുക്കൊവുന്നതും് നിയമം 

അനുശൊൈിക്കുന്ന് നികുതി് അെയ ക്കുന്ന  ക്ഷം/നികുതിക്ക ് തു യമൊയ്
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തുകക്കുള്ള ടൈകയൂരിറ്റി് നൽകുന്ന ക്ഷം് അവ വിട്ടു് ടകൊെുക്കൊവുന്നതു 

മൊണ . 

സചൊദ്യം 16: ൈീഷറും ഡിടറ്റൻഷനും തമ്മി ുള്ള വയതയൊൈം എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: നിയമൊനുൈൃതമൊയ്സനൊട്ടീൈ  നൽകി്ഉെമടയസയൊ സകവശൊവ 

കൊശിടയസയൊ്അയൊൾക്ക ് തൻടറ്റ്വസ്യു വിസ ൊ/സര ൊപർട്ടിയിസ ൊ്ഉള്ള്അവ 

കൊശം്ഒരു് ര സതയക്കൊ സത്തയ ക്ക ്തെയുന്നതിടനയൊണ ്ഡിറ്റൻഷൻ്എന്ന  

 റയുന്നത .് എന്നൊൽ്ൈീഷർ്എന്നൊൽ്ആ്വസ്യു വിൻടറ്റ്ശരിക്കുള്ള സകവ 

ശൊവകൊശം് ഡിപൊർട്ടടമൻറ്റ ് ഏടറ്റെുത്തു് എന്നൊണ .  കണ്ടുടകസട്ടണ്ടതൊണ ്

എന്ന ്ൈംശയിക്കുന്ന്ചരക്കുകൾ്ആണ ്ൈൊധൊരണയൊയി്ഡീടറ്റയിൻ ടചയ്യൊ 

റുള്ളത .  എന്നൊൽ്ൈീഷർ്ടചയ്യുന്നത ്അസനവഷണത്തിന സശഷം കണ്ടുടകട്ട 

ടപെും്എന്ന  ഉത്തമ വിശവൊൈമുള്ള്വസ്യുക്കളൊണ . 

സചൊദ്യം 17: ടൈർച /ൈീടഷറിന ്GST നിയമങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന്ൈുരക്ഷ്

ഉറപു വരുത്തുന്ന്ൈംവിധൊനങ്ങൾ്എടന്തല്ലൊമൊണ ? 

ഉത്തരം: ടൈർച /ൈീടഷറിന  CGST/SGST നിയമം്വകുപ ് 67് ര കൊരം്ചി ്

ൈുരക്ഷകൾ്ഉറപു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട .്്അവ്ഇങ്ങടനയൊണ : 

i.  ിെികൂെിയ്ചരക്കുകൾ്അടല്ലങ്കിൽ്ര മൊണങ്ങൾ  രിസശൊധ 

ന്കൊ ൊവധി വടര്മൊരതസമ് ിെിച്ചുവയ ക്കൊൻ് ൊെുള്ളു; 

ii. ഉെമസ്ഥന ്സരഖകളുടെ്സഫൊസട്ടൊസകൊപി്എെുക്കൊവുന്നതൊണ ; 

iii.  ിെിടച്ചെുത്ത് ചരക്കുകൾടക്കതിടര് കൊരണം് കൊണിക്കൽ 

സനൊട്ടീൈ ്6്മൊൈത്തിനകം്ടകൊെുത്തില്ലടയങ്കിൽ്അവ തിരി 

ടക്ടകൊെുസക്കണ്ടതൊണ .്്മതിയൊയ്കൊരണസത്തൊെുകൂെി്ഈ്

കൊ ൊവധി് രമൊവധി്അെുത്ത 6്മൊൈം്വടര നീട്ടൊവുന്നതു 

മൊണ ; 

iv.  ിെിടച്ചെുക്കുന്ന്ചരക്കുകളുടെ്ഇന വിവരപട്ടിക  ിെിടച്ചെു 

ക്കുന്ന്ആപീൈർ്ഉണ്ടൊസക്കണ്ടതൊണ ; 

v. സവഗം് നശിച്ചു സ ൊകൊവുന്നതും, അ കെൈൊധയത നിറഞ്ഞ 

തും്ആയ്വസ്യുക്കളുടെ്  ിസ്റ്റ  GST് നിയമത്തിൽ്  റഞ്ഞിട്ടു 

ണ്ട .  അവ് ിെിടച്ചെുത്തൊൽ്ഉെൻ്തടന്ന്തീർപൊസക്കണ്ടതൊണ ; 

vi. ടൈർച /ൈീടഷറിടന്ൈംബന്ധിക്കുന്ന്രകിമിനൽ നെ െിചട്ട 

ങ്ങൾ, 1973 ൈൂക്ഷ്മമൊയി്ഇവിടെയും്ബൊധകമൊണ .്  എന്നൊൽ 

ടൈക്ഷൻ് 165(5) ര കൊരമുള്ള് റിസപൊർട്ട ് അെുത്തുള്ള മജി 

ൈ സരെറ്റിന  ടകൊെുക്കുന്നതിനു്  കരം് ര ിൻൈിപൽ കമ്മീ 

ഷണർ/കമ്മീഷണർമൊർ CGST/കമ്മീഷണർമൊർ് SGST എന്നി 

വർക്കൊണ ്നൽസകണ്ടത /അയസക്കണ്ടത . 

സചൊദ്യം 18: നികുതി് അെസക്കണ്ടുന്ന് ചരക്കുകൾ് രെൊൻൈ സ ൊർട്ട ് ടചയ്യുന്ന്

ൈമയത്ത ് നിർബന്ധമൊയും് ടകൊണ്ടുനെസക്കണ്ടുന്ന് ര സതയകമൊയ് സരഖകൾ 

വല്ലതുമുസണ്ടൊ?  
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ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമം് വകുപ ് 68 ര കൊരം, നിശ്ചിത് തുകയിൽ്്

കൂെുതൽ്മൂ യമുള്ള്നികുതി്അെസക്കണ്ടുന്ന ചരക്കുകൾ്ടകൊണ്ടു സ ൊകുന്ന്

വൊൈനങ്ങളുടെ്ചുമത ടപട്ട്വയക്തി്ചരക്കുകടളകുറിച്ചുള്ള്നിർസദശിക്ക 

ടപട്ട്സരഖകൾ്സകവശം ടവച്ചിരിക്കണം. 

സചൊദ്യം 19: "അറസ്റ്റ "്എന്നതുടകൊണ്ട ്എന്തൊണ ്ഉസേശ്ശിക്കിക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമം് ഇതിനു് ര സതയക് നിർവചനം് നൽകിയിട്ടില്ല.് 

എന്നൊൽ്ജുഡീഷയൽ് ര ഖയൊ നങ്ങളുടെ് ടവളിച്ചത്തിൽ്ഇതിടന നിയമ ര 

മൊയ്അധികൊരം്ആജ്ഞ, ഉത്തരവ ്മുത ൊയവയുടെ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ്ഒരു്

വയക്തിടയ്കസ്റ്റഡിയിൽ്എെുക്കുന്ന്ര വർത്തിടയ "അറസ്റ്റ "്എന്ന ് റയൊവു 

ന്നതൊണ .് മറ്റു്വൊക്കുകളിൽ് റഞ്ഞൊൽ്നിയമം നൽകിയിട്ടുള്ള്അധികൊരം്

ഉ സയൊഗിച്ചു്  ുറടപെുവിച്ച് വൊറണ്ടി ൂടെ ഒരു വയക്തിയുടെ് ൈവൊതരന്തയം്

തെയുന്ന്ര വർത്തിയൊണ . 

സചൊദ്യം 20: CGST/SGST നിയമര കൊരം് എസപൊടഴൊടക്കയൊണ ് ഒരൊടള് അറസ്റ്റ ്

ടചയ്യൊൻ്അധികൊരടപെുത്തൊവുന്നത ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമം് വകുപ ് 132(1)(a), (b), (c), (d) അടല്ലങ്കിൽ 132(2) 

വകുപുകൾ് ര കൊരം് ശിക്ഷിക്കടപെൊവുന്ന് കുറ്റങ്ങൾ് ഒരൊൾ് ടചയ്യു് എന്ന ്

CGST/SGST കമ്മീഷണർക്ക ് വിശവൈിക്കൊൻ് കൊരണങ്ങളുടണ്ടങ്കിൽ് അസേൈ 

ത്തിന ്അയൊടള അറസ്റ്റുടചയ്യുവൊൻ്ഒരു്CGST/SGST ഉസേയൊഗസ്ഥടന്അധികൊര 

ടപെുത്തൊവുന്നതൊണ .് ് ഇതുടകൊണ്ടു് ഉസേശ്ശിക്കിക്കുന്നടതടന്തന്നൊൽ് അത്തര 

ക്കൊർ്ഒന്നുകിൽ രണ്ടു്സകൊെിയി ധികം്രൂ യുടെ്നികുതി്ടവട്ടിപ ്നെത്തി 

യ്ആസളൊ് അടല്ലങ്കിൽ്ഈ് വയക്തി് ഇതിനു് മുൻ  ് GST നിയമം് വകുപ ്് 73 

ര കൊരം്കുറ്റം്ടചയ്യതൊയി്്വിധിക്കടപട്ട്ആസളൊ്ആയിരിക്കണം. 

സചൊദ്യം 21: CGST/SGST നിയമം്അനുൈരിച്ചു്അറസ്റ്റ ടചയ്യടപെുന്ന്വയക്തിക്ക  

ഉറപുവരുത്തിയിരിക്കുന്ന്ൈംരക്ഷണങ്ങൾ്എടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമം്വകുപ ്് 69്അനുൈരിച്ചു്അറസ്റ്റ  ടചയ്യടപെുന്ന്

വയക്തിക്ക ്തൊടഴ് റയുന്ന്ൈംരക്ഷണങ്ങൾ്ഉണ്ട : 

i. ഒരു്സകൊേിൈബ ൾ്കുറ്റകൃതയത്തിനൊണ ്അറസ്റ്റ  ടചയ്യടപെു 

ന്നടതങ്കിൽ്അറസ്റ്റിൻടറ്റ്കൊരണം്അയൊടള്എഴുതി്അറിയി 

ക്കണം; 24് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ് ഒരു് മജിൈ സരെറ്റിനു് മുൻ ൊ 

ടക്അയൊടള്ൈൊജരൊക്കിയിരിക്കണം. 

ii. ജൊമയം്  ഭിക്കൊവുന്നതും് സനൊണ്് സകൊേിൈബ ൾ്ആയതുമൊ 

യ്കുറ്റകൃതയത്തിനൊണ ്അറസ്റ്റ  ടചയ്യടതങ്കിൽ്അറസ്റ്റ  ടചയ്യ 

ടപട്ട് വയക്തിടയ് CGST/SGST ടഡ യൂട്ടി/അൈിസ്റ്റൻറ്റ  കമ്മീഷ 

ണർ് ജൊമയത്തിൽ് വിെണം.  ഇക്കൊരയത്തിൽ് ഒരു് സ ൊ ീൈ  

ബസ്റ്റഷൻ ഡയുട്ടി ഓഫീൈർക്ക ് എന്നസ ൊട , 1973-ട ് രകിമി 

നൽ നെ െി ചട്ടം്436്ബൊധകമൊണ . 

iii. 1973-ട ് രകിമിനൽ് നെ െിചട്ടം ര കൊരം് മൊരതസമ് ഒരൊടള 

അറസ്റ്റ  ടചയ്യുവൊൻ് ൊെുള്ളൂ. 
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സചൊദ്യം 22: അറസ്റ്റ  ടചയ്യുസരൊൾ്എെുസക്കണ്ട്മുൻകരുത ുകൾ എടന്തൊടക്ക 

യൊണ ? 

ഉത്തരം: അറസ്റ്റിടന്ൈംബന്ധിച്ചും്അതിൻടറ്റ്നെ െികടള റ്റിയും്1973-

ട ് രകിമിനൽ് നെ െിചട്ടത്തിൽ്  റഞ്ഞിരിക്കുന്ന് എല്ലൊ വയവസ്ഥകളും 

 ൊ ിക്കണം.് അതുടകൊണ്ടു്എല്ലൊ്CGST/SGST ഫീൽഡ ്ആപീൈർമൊരും ഇസത 

ക്കുറിച്ചു് ശരിക്കും് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.  1973-ട  രകിമിനൽ നെ െിചട്ടം, 

അൻ ത്തിസയഴൊം്വകുപ  ട്രകൊരം വൊറണ്ടില്ലൊടത്അറസ്റ്റ  ടചയ്യ്ഒരു്വയക്തി 

ടയ്സകൈിൻടറ്റ്ൈൊൈചരയം്അനുൈരിച്ചു നയൊയമൊയും്ആവശയമൊയ്ൈമയ 

ത്തി ധികം, ഒരു്കൊരണവശൊ ും്24 മണിക്കൂറിനു്മുകളിൽ, കസ്റ്റഡിയിൽ്

വയ ക്കുവൊൻ്  ൊെുള്ളതല്ല.്  ഈ് 24 മണിക്കൂർ എന്ന്  രിധിയിൽ് നിന്ന ്

ര തിടയ്അറസ്റ്റു ടചയ്യ്സ്ഥ ത്തുനിന്ന  മജിൈ സരെറ്റിനു് മുൻ ൊടക്ടകൊണ്ടു 

വരുന്നതിനുള്ള്യൊരതൊൈമയം്ഒഴിവൊക്കിയിട്ടുണ്ട .് ്ഈ്്ൈമയത്തിനുള്ളിൽ്

അറസ്റ്റ  ടചയ്യ്വയക്തിടയ്Cr P C, 56 വകുപ ര കൊരം്സകൈിൽ്അധികൊരമുള്ള്

മജിൈ സരെറ്റിനു് മുൻ ൊടകയൊണ ് ൈൊജരൊസക്കണ്ടത .  അറസ്റ്റ ് ടചയ്യുന്നതിനു 

മുര ് ൊ ിക്കടപസെണ്ട്കൊരയങ്ങടളകുറിച്ച ്ഡി്ടക ബൈു്Vs  ശ്ചിമബംഗൊൾ്

എന്ന സകൈിൽ്ബൈുമൊനയ്ൈുര ീം സകൊെതി ര സതയക്മൊർഗ്ഗ നിർസദശങ്ങൾ്

നൽകിയിട്ടുണ്ട .് ് ഇത ് സ ൊ ീൈിടന ഉസേശ്ശിക്കിച്ചുള്ളത   ആയിരിന്നു എങ്കി ും്

അത ്അറസ്റ്റ ്ടചയ്യുവൊൻ്അധികൊരമുള്ള്എല്ലൊവർക്കും്ബൊധകമൊണ .  അവ 

ഇങ്ങടനയൊണ : 

i. അറസ്റ്റ ്ടചയ്യുന്ന്ഉസദയൊഗസ്ഥൻ തൻടറ്റ്സ രും്ഉസദയൊഗസപരും 

വയക്തമൊയി് കൊണത്തക്ക വിധം് ടനയിംെൊസഗൊെുകൂെിയ 

യൂണിസഫൊം് ധരിച്ചിരിക്കണം.്  സചൊദയം് ടചയ്യുന്ന എല്ലൊ 

ഉസദയൊഗസ്ഥരും്അവരുടെ്സ രു്വിവരങ്ങൾ്ഒരു്രജിസ്റ്ററിൽ 

സരഖടപെുത്തിയിരിക്കണം. 

ii. അറസ്റ്റ ് ടചയ്യുന്ന് ഉസദയൊഗസ്ഥൻ് ആ് ൈമയത ് ഒരു് ടമസമ്മൊ 

എഴുതി് ഉണ്ടൊക്കുകയും് അതിൽ് ഒരു് ൈൊക്ഷിടയങ്കി ും 

ഒപിട്ടിരിക്കുകയും്സവണം.്  ആ്ൈൊക്ഷി്ഒന്നുകിൽ ര തിയു 

ടെ ബന്ധുസവൊ്ആ സ്ഥ ടത്ത്ബൈുമൊനയനൊയ്വയക്തിസയൊ്

ആയിരിക്കണം.്  അതിൽ് അറസ്റ്റ  ടചയ്യടപട്ട് വയക്തി 

ൈമയവും്തീയതിയും്കൊണിച്ചു്ഒപിട്ടിരിക്കണം. 

iii. അറസ്റ്റ  ടമസമ്മൊയിൽ് ഒപിെുന്ന് വയക്തി് അറസ്റ്റ ് ടചയ്യടപട്ട 

ആളുടെ് ബന്ധുസവൊ് ൈുൈൃസത്തൊ് അല്ലൊടയങ്കിൽ അറസ്റ്റു 

മൊയി് ബന്ധടപട്ട് എല്ലൊ വിവരവും് കഴിയുന്നരതയും് സവഗം 

ര തിയുടെ്ബന്ധുവിസനസയൊ്ൈുൈൃത്തിസനസയൊ അറിയിച്ചി 

രിസക്കണ്ടതൊണ .് ്അറസ്റ്റ  ടചയ്യടപട്ട ൈമയം, സ്ഥ ം, കസ്റ്റഡി 

യിൽ ടവച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥ ം് മുത ൊയവ്അയൊടള്അറിയു 

ന്ന ഒരു് വയക ്തിടയസയൊ, അയൊളുടെ് അഭയുദയകൊംക്ഷിടയ 

സയൊ് ബന്ധുവിസനസയൊ് ൈുൈൃത്തിടനസയൊ് അറിയിക്കൊൻ്

അറസ്റ്റ ്ടചയ്യടപട്ട്ആളിന ്അവകൊശമുണ്ട . 
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iv. അറസ്റ്റ ് ടചയ്യടപട്ട് ആളുടെ് ബന്ധുക്കൾ/ൈുൈൃത്തുക്കൾ്

ജില്ലക്ക ് ടവളിയിൽ് ആണ  ഉള്ളടതങ്കിൽ, അയൊൾ് അറസ്റ്റ ്

ടചയ്യടപട്ട ൈമയം, സ്ഥ ം, കസ്റ്റഡിയിൽ ടവച്ചിരിക്കുന്ന 

സ്ഥ ം് മുത ൊയവ,് ടെ ിരഗൊം് മുസഖന, നിയമൈൈൊയ 

ൈമിതി വഴിയും്അവർ്തൊമൈിക്കുന്ന്സ്ഥ ടത്ത സ ൊ ീൈ  

ബസ്റ്റഷൻവഴിയും് 8 മുതൽ് 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ് അവടര്

അറിയിച്ചിരിസക്കണ്ടതൊണ . 

v. തെങ്ക ിൽ്വച്ചിരിക്കുന്ന്സ്ഥ ത്തു്ൈൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന്ഒരു 

ഡയറിയിൽ് അറസ്റ്റുമൊയി് ബന്ധടപട്ട് വിവരങ്ങൾ് എഴുതി 

ൈൂക്ഷിസക്കണ്ടതും് അതിൽ് ര സ്യു ത് ബന്ധുവിൻടറ്റ് സ രു്

വിവരങ്ങൾ, അയൊടള്കസ്റ്റഡിയിൽ്വച്ചിരിക്കുന്ന ആപീൈർ 

മൊരുടെ്സ രു്വിവരങ്ങൾ, എന്നിവ്എഴുതിയിരിക്കണം. 

vi. അറസ്റ്റിൻടറ്റ് ൈമയത്ത ് അയൊൾ് ആവശയടപെുകയൊടണ 

ങ്കിൽ്അയൊളുടെ്സദൈ  രിസശൊധന നെത്തുകയും് ര സതയക 

മൊയി കൊണടപെുന്ന് ടചറുസതൊ് വ ുസതൊ്ആയ് മുറിവുകൾ്

എടന്തങ്കി ും് ശരീരത്തിൽ് ഉടണ്ടങ്കിൽ് അവ്  രിസശൊധനൊ 

ടമസമ്മൊയിൽ്കൊണിക്കുകയും്അതിൽ്ആപീൈറും്അറസ്റ്റു്

ടചയ്യടപെുന്ന് ആളും് ഒപിസെണ്ടതുമൊണ .്  ഒരു് സകൊപി്

അയൊൾക്ക ്ടകൊെുക്കുകയും്സവണം. 

vii. അറസ്റ്റു്ടചയ്യടപെുന്ന്ആൾ്കസ്റ്റഡിയിൽ്ഉള്ള്കൊ സത്തൊളം 

എല്ലൊ്48്മണിക്കൂറി ും്ഇതിനൊയി്ൈർക്കൊർ്നിയമിച്ചിട്ടുള്ള 

സഡൊക്ടർ മുരൊടക്ൈൊജരൊക്കി്സവദയ രിസശൊധന നെസത്ത 

ണ്ടതൊണ .്  എല്ലൊ് തൊ ൂക്കുകളി ും് ജില്ലകളി ും്ബന്ധടപട്ട 

ടൈൽത്ത ്ൈർവീൈ ്ഡയറക്ടർ്ഇതിനൊയി് സഡൊക്ടർ മൊരുടെ്

ഒരു് ൊനൽ്ഉണ്ടൊസക്കണ്ടതൊണ . 

viii. അറസ്റ്റ ്ടമസമ്മൊ്ഉൾടപടെ്മുകളിൽ് റഞ്ഞ്എല്ലൊ സരഖകളു 

ടെയും് ഒരുസകൊപി് അവിെുടത്ത് മജിൈ സരെറ്റിനു അയച്ചു 

ടകൊെുസക്കണ്ടതൊണ . 

ix. സചൊദയം് ടചയ്യുന്ന് സവളയിൽ് വക്കീ ിടന് കൊണുവൊൻ്അറ 

സ്റ്റു് ടചയ്യടപെുന്ന് ആടള് അനുവദിസക്കണ്ടതൊണ .്  സചൊദയം്

ടചയ്യുന്ന്എല്ലൊ്ൈമയവും്ഇത ്സവണടമന്നില്ല. 

x. എല്ലൊ്ജില്ലയി ും്ൈജ്ജമൊക്കിയിട്ടുള്ള്സ ൊ ീൈ  കണ്സരെൊൾ 

റൂമിൽ്അറസ്റ്റു്ടചയ്യടപട്ടിട്ടുള്ള്വയക്തികളുടെ്വിവരങ്ങൾ 

12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ്അറിയിസക്കണ്ടതും്എല്ലവർക്കും്് കൊ 

ണൊവുന്ന് രീതിയിൽ്ആ് വിവരങ്ങൾ് ഒരു് സനൊട്ടീൈ ് സബൊർ 

ഡിൽ്ര ദർശിപിസക്കണ്ടതുമൊണ . 

സചൊദ്യം 23: ടൈൻരെൽ് സബൊർഡ ് ഓഫ ് എക സൈൈ ്ആൻഡ ് കസ്റ്റംൈ ്അറ 

സ്റ്റ ് ടചയ്യുസരൊൾ്  ൊ ിക്കടപെണടമന്നു്  റഞ്ഞിരിക്കുന്ന് മൊർഗ്ഗനിർസദശ 

ങ്ങൾ്എടന്തൊടക്കയൊണ ? 
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ഉത്തരം: ഒരൊടള്അറസ്റ്റു്ടചയ്യുന്നതിന ്മുൻ ൊയി്ആ സകൈിൽ്അെങ്ങി 

യിട്ടുള്ള് കൊരയകൊരണം, നികുതി, ടവട്ടിപിൻടറ്റവയൊപ്തിയി, നികുതിടവട്ടി 

പിൻടറ്റമൊർഗം, കൊ യളവ , ടതളിവുകളുടെ്ഔന്നതയം, ടതറ്റൊയ് രീതിയിൽ്

എെുത്ത ടരകഡിറ്റിൻടറ്റ് വയൊപ്തിയി, ടതളിവ നശിപിക്കുവൊനുള്ള് ൈൊധയതകൾ്

തുെങ്ങിയ വിവിധങ്ങളൊയ്ഘെകങ്ങൾ്വച്ചു്ടകൊണ്ടുള്ള്ഒരു്സകൈ -െു-സകൈ ്

 ഠനം് നെത്തിയ് സശഷം് മൊരതസമ് ഒരൊടള് അറസ്റ്റു് ടചയ്യുവൊൻ  ൊെുള്ളൂ.്

മൊരതവുമല്ല്തൊടഴ് റയുന്ന്കൊരയങ്ങൾകൂെി് രിഗണിസക്കണ്ടതൊണ . 

i. നികുതി സശൊഷണം് ൈംബന്ധിച്ച ് ശരിയൊയ് രീതിയിൽ 

അസനവഷണം്നെത്തുന്നതിനു്സവണ്ടിയൊകണം്അറസ്റ്റ . 

ii. ര തികൾ് ഒളിവിൽ് സ ൊകൊതിരിക്കുവൊൻ് സവണ്ടിയൊവണം്

അറസ്റ്റ . 

iii. ൈൊധനങ്ങൾ്ഒളിപിച്ചു് ടവച്ചുടകൊണ്ടുള്ള്കള്ളക്കെത്തു്തെ 

യുന്നതിനും/ കസ്റ്റംൈ ്തീരുവ്ടവട്ടിക്കുന്നതു്തെയുന്നതിനും 

സവണ്ടിയൊകണം്അറസ്റ്റ . 

iv. നികുതിടവട്ടിപിനു്ആൈൂരതണം ടചയ്യുകയും നിർവൈിക്കു 

കയും്ടചയ്യ്ബുധിസകരരം, ബിനൊമി, സര ൊക്സി, ഡമ്മി്മുത ൊ 

യ്ശരിയൊയ്കുറ്റവൊളികടള്കടണ്ടത്തുന്നതിനുസവണ്ടി. 

v. നികുതി് ടവട്ടിപിനുള്ള് ആൈൂരതണം് മനപൂർവം ടചയ്യതൊ 

ടണന്ന ്സബൊധയം്വരുന്ന്ഘട്ടങ്ങളിൽ. 

vi. ടതളിവുകൾ്നശിപിക്കടപെൊതിരിക്കുവൊൻസവണ്ടി. 

vii. ൈൊക്ഷികടള് ൈവൊധീനിക്കുന്ന/അസധരയടപെുത്തുക് മുത 

 ൊയവ്നെക്കുന്ന്ൈമയത്ത . 

viii. ഒരു് സകൊെിയി ധികം് രൂ യുടെ് നികുതി/ൈർവീൈ ് െൊക്സ ്

ടവട്ടിപ നെന്ന്`ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ. 

സചൊദ്യം  24: ഒരു്ടകൊേിൈബിൾ്ഒഫൻൈ എന്നൊൽ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ഗുരുതരമൊയ്കുറ്റകൃതയങ്ങളിൽ്ഏർടപെുന്ന്ഒരു്കുറ്റവൊളിടയ 

വൊറണ്ടില്ലൊടത്ഒരു്സ ൊ ീൈ ്ഉസദയൊഗസ്ഥനു്അറസ്റ്റു്ടചയ്യൊവുന്നതും സകൊെ 

തിയുടെ്ഉത്തരസവൊെുകൂെിസയൊ്അല്ലൊടതസയൊ്തടന്ന്അസനവഷണം്തുെങ്ങൊ 

വുന്നതുമൊണ .്  അത്തരം്കുറ്റകൃതയങ്ങടള്ആണ ് സകൊേിൈബിൾ് ഒഫൻൈ ്

എന്ന ്ൈൊധൊരണയൊയി്വിളിക്കുന്നത . 

സചൊദ്യം 25: ഒരു്സനൊണ്ടകൊേിൈബിൾ്ഒഫൻൈ  എന്നൊൽ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: അരത്ഗുരുതരമല്ലൊത്ത്കുറ്റകൃതയങ്ങളിൽ്ഏർടപെുന്ന്ഒരു കുറ്റ 

വൊളിടയ് വൊറണ്ടില്ലൊടത് ഒരു് സ ൊ ീൈ ് ഉസദയൊഗസ്ഥനു്അറസ്റ്റു് ടചയ്യൊനും്്്

സകൊെതിയുടെ് ഉത്തരവില്ലൊടത് അസനവഷണം് നെത്തുവൊനും് ൈൊധയമല്ല. 

അത്തരം് കുറ്റകൃതയങ്ങടള് ആണ ് സനൊണ്സകൊേിൈബിൾ് ഒഫൻൈ ് എന്ന ്

ൈൊധൊരണയൊയി്വിളിക്കുന്നത . 
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സചൊദ്യം 26: CGST/SGST നിയമ് ര കൊരം് ടകൊേിൈബിൾ് ഒഫൻൈ , സനൊണ്്

ടകൊേിൈബിൾ്ഒഫൻൈ ്എന്ന ് റഞ്ഞൊൽ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമം്വകുപ ്132 ര കൊരം്5 സകൊെി്രൂ ക്ക ്മുകളി ു 

ള്ള ചരക്കുകളുമൊസയൊ് സൈവനങ്ങളുമൊസയൊ് ബന്ധടപട്ട് നികുതിയുടെ്്

ടവട്ടിപുകൾ, ടതറ്റൊയ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് എെുക്കൽ, ടതറ്റൊയ് റീഫണ്ട ്്

വൊങ്ങൽ് തുെങ്ങിയ് കുറ്റങ്ങടളയൊണ ് സകൊേിൈബിൾ് & സനൊണ്് ടബയ ്  

ബിൾ്(ജൊമയംഇല്ലൊത്തതു)്ഒഫൻൈ ്എന്ന്ഗണത്തിൽ്ട െുത്തിയിരിക്കുന്നത .്

മറ്റു് നികുതി് ടവട്ടിപുകടളല്ലൊം് സനൊണ്് ടകൊേിൈബിൾ് & ടബയ ് ബിൾ്

(ജൊമയംകിട്ടൊവുന്നത )്ഒഫൻൈ  എന്ന്ഗണത്തിൽ ട െുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 27: CGST/SGST നിയമത്തിൽ്എസപൊടഴൊടക്ക്ആണ ് സര ൊപർ്ആപീ 

ൈർക്കു്ൈമ്മണ്ൈ ്ടകൊെുക്കുവൊൻ്അധികൊരമുള്ളത ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമം്വകുപ  70് ര കൊരം്ഒരു്CGST/SGST ആപീൈർ 

ക്കു് തൻടറ്റ അസനവഷണത്തിൽ് ഇരിക്കുന്ന് സകൈുകളിൽ് ആവശയമൊയ്

ടതളിവ ്നൽകുന്നതിനും, സഡൊകുടമൻറ്റ ്ൈൊജരൊകുന്നതിനു്സവണ്ടിയും്മറ്റും്

തൻടറ്റ് മുരൊടക് ൈൊജരൊകുന്നതിന ് ഒരൊൾക്ക ് ൈമ്മണ്ൈ ് ടകൊെുക്കുവൊൻ്

അധികൊരം്ഉണ്ട .് ചി സപൊൾ്ഇത  ഒരു്ര സതയക്ര മൊണസമൊ്മറ്റു വസ്യുക്കസളൊ 

ൈൊജരൊക്കണം്എന്ന  ആവശയടപട്ടൊകൊം, ചി സപൊൾ്അയൊളുടെ്നിയരന്തണ 

ത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന് ഒരു് ര സതയക്വിവരണത്തിൽട ട്ട്എല്ലൊ് സരഖകടളയും്

അടല്ലങ്കിൽ്വസ്യു ക്കടളയും്ൈംബന്ധിച്ചൊകൊം. 

സചൊദ്യം 28: ൈമ്മണ്ൈ ് ഭിക്കുന്ന്വയക്തിയുടെ്ഉത്തരവൊദിതവങ്ങൾ എടന്തൊ 

ടക്കയൊണ ?  

ഉത്തരം: അസനവഷണത്തിൽ് ഇരിക്കുന്ന് സകൈുകളിൽ് ഉസദയൊഗസ്ഥൻ 

ആവശയടപെുന്ന് ടതളിവുകളും് സരഖകളും് തൻടറ്റ്സകവശസമൊ്അധീനത 

യിസ ൊ ഉള്ളതൊടണങ്കിൽ്അവ്ൈവസമധയൊസയൊ്ഒരു്അംഗീകൃത് ര തിനിധി 

മുഖൊന്തിരസമൊ് ൈൊജരൊയി് ൈതയം് സബൊധിപിച്ചു് ടതളിവ നൽകുന്നതിനുള്ള്

ഉത്തരവൊദിതവം്നിയമ രമൊയി്ൈമ്മണ്ൈ ് ഭിക്കുന്ന്ഒരു്വയക്തിക്കുണ്ട . 

സചൊദ്യം 29: ൈമ്മണ്ൈ ് ഭിക്കുന്ന്വയക്തി്ൈൊജരൊയിടല്ലങ്കിൽ്ഉള്ള്അനന്തര 

ഫ ങ്ങൾ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ൈമ്മണ്ൈ ്നൽകി് ഒരു് വയക്തിസയൊെ ്ൈൊജരൊകുവൊൻ ആവശയ 

ടപെുന്ന്ര രകിയടയ്നിയമ  രമൊയി്ഒരു്സകൊെതി്നെ െിയൊയി്കണക്കൊക്ക 

ട െൊം.് ് മതിയൊയ് കൊരണങ്ങളില്ലൊടത് ഒരൊൾ് അങ്ങിടന ൈൊജരൊകൊതിരു 

ന്നൊൽ് അവടര് ഇന്തയൻ്  ീനൽ് സകൊഡിട ് ടൈക്ഷൻ് 174 ര കൊരം് ഉള്ള 

ശിക്ഷൊ് നെ െികൾക്ക ് വിസധയനൊക്കൊവുന്നതൊണ .് ് അയൊൾ് ൈമ്മണ്ൈ ്

സകപറ്റൊടത് ഒളിച്ചുനെന്നൊൽ് ഇന്തയൻ  ീനൽ് സകൊഡിട ് ടൈക്ഷൻ് 172 

ര കൊരവും് ആവശയടപട്ട് സരഖകൾ് (ഇ ക സരെൊണിക്സ ് സഡൊകയൂടമൻറ്റ ൈ  

അെക്കമുള്ളവ)്ൈൊജരൊക്കൊതിരുന്നൊൽ്ഇന്തയൻ  ീനൽസകൊഡിട ്ടൈക്ഷൻ്

175 ര കൊരവും ശിക്ഷൊർൈനൊണ .് ടതറ്റൊയ്വിവരങ്ങൾ്നൽകിയൊൽ്ഇന്തയൻ 

 ീനൽ സകൊഡിട ് ടൈക്ഷൻ് 193 ര കൊരം് ശിക്ഷൊർൈനൊണ .്  CGST/SGST 

നിയമം് വകുപ ് 122(3)(ഡി)് ര കൊരം, ൈമ്മണ്ൈ ് അയച്ച് CGST/SGST ഉസദയൊഗ 
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സ്ഥനു് മുരൊടക ൈൊജരൊകൊത്ത് വയക്തിക്ക , മുകളിൽ്  റഞ്ഞവ്കൂെൊടത, 

25000 രൂ ്വടര് ിഴയും്ചുമത്തടപെൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 30: ൈമ്മണ്ൈ ്  ുറടപെുവിക്കുവൊനുള്ള് മൊർഗ നിർസദശങ്ങൾ്

എടന്തൊടക്കയൊണ ?   

ഉത്തരം: ൈമ്മണ്ൈ ് ടകൊെുക്കുവൊനുള്ള് അധികൊരം ദുരു സയൊഗടപെു 

ത്തുന്നിടല്ലന്ന ് ഉറപൊക്കൊൻ്ടൈൻരെൽ് സബൊർഡ ്ഓഫ ്എക സൈൈ ്ആൻഡ ്

കസ്റ്റംൈ ്ൈമയൊൈമയങ്ങളിൽ്മൊർഗനിർസദശങ്ങൾ് ുറടപെുവിച്ചിട്ടുണ്ട .  ഈ 

മൊർഗ്ഗനിർസദശങ്ങളിൽ്ര ധൊനടപട്ടവ്തൊടഴ്ടകൊെുത്തിരിക്കുന്നു: 

i. നികുതിദൊയകർ് ൈൈകരിക്കൊത്ത് ൈരർഭങ്ങളിൽ് ഒരു്

അവൈൊന് ആരശയടമന്ന് നി യിൽ് മൊരതസമ് ൈമ്മണ്ൈ ്

ഇഷയു്ടചയ്യൊവു.  ത പത്തിരിക്കുന്ന്മുതിർന്ന്മൊസനജ ടമൻറ്റ ്

ഉസദയൊഗസ്ഥർക്ക ്ൈമ്മണ്ൈ ്ടകൊെുക്കുന്നത ്ഒഴിവൊക്കണം; 

ii. ൈമ്മണ്ൈിൽ, അത ്  ഭിക്കുന്ന് വയക്തിക്ക , അനൊവശയമൊയ 

മൊനൈിക് ബുധിമുട്ടുണ്ടൊക്കുന്ന് കഠിനവും്  രുഷവുമൊയ്

ഭൊഷ് ൊെില്ല; 

iii. അൈിസ്റ്റൻറ്റ കമ്മീഷണർ്റൊങ്കിൽ്തൊടഴയല്ലൊത്ത്ഒരു ഉസദയൊ 

ഗസ്ഥനിൽ് നിന്ന , ൈമ്മണ്ൈയക്കുന്നതിനുള്ള് കൊരണങ്ങൾ 

സബൊധയടപെുത്തി, സരഖൊമൂ മുള്ള്മുൻകൂർ്അനുമതി  ഭിച്ച 

സശഷം്മൊരതസമ്ൈൂര ണ്ടുമൊർ്ൈമൻൈ ്ടകൊെുക്കുവൊൻ  ൊെു 

ള്ളു; 

iv. മുൻകൂർ് അനുമതിയില്ലൊടത് അങ്ങടന് ടചസയ്യണ്ടി വരുന്ന 

ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ്ടെ ിസഫൊണ്്വഴിസയൊ്മസറ്റൊ്വൊക്കൊ ുള്ള്

അനുമതി് വൊങ്ങിയിരിക്കണം.  ഇക്കൊരയം് എരതയും് സവഗം്

ൈമൻൈ ് അയക്കുന്നതിനു് അനുമതി് നൽകിയ് ഉസദയൊഗ 

സ്ഥടന്സരഖൊമൂ ം്്അറിയിക്കണം; 

v. ൈമൻൈ ്ഇഷയു്ടചയ്യുന്ന്എല്ലൊ്സകൈുകളി ും്ഇഷയു്ടചയ്യു 

ന്ന്ഉസദയൊഗസ്ഥൻ്അവ്ൈംബന്ധിച്ച്വിവരണം്സകൈ  ഫയ ു 

കളിൽ് സരഖടപെുത്തുകയും, റിസപൊർട്ട ് ൈമൻൈ ് അയക്കു 

വൊൻ്അനുമതി്നൽകിയ്ഉസദയൊഗസ്ഥനു്അയച്ചു ടകൊെുക്കു 

കയും്സവണം; 

vi. ൈിഇഒ, ൈിഎഫ ഒ, വ ിയകരനിയുടെ് അടല്ലങ്കിൽ് ഒരു്

ട ൊതുസമഖ ൊ്സ്ഥൊ നത്തിൻടറ്റ്ജനറൽമൊസനജർ, മുതിർന്ന 

മൊസനജ ടമൻറ്റ  ഉസദയൊഗസ്ഥർ് മുത ൊയവർക്ക ് അസനവഷണ 

തുെക്കത്തിൽ് തടന്ന് ൈൊധൊരണയൊയി് ൈമൻൈ ് ടകൊെുക്കു 

വൊൻ  ൊെില്ല; എന്നൊൽ് നികുതി് നഷ്ടം് വരുത്തിയതി ുള്ള 

അവരുടെ്  ങ്കൊളിത്തം് ടവളിവൊയിക്കഴിഞ്ഞൊൽ് അങ്ങടന 

ടചയ്യൊവുന്നതൊണ . 
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സചൊദ്യം 31: ൈമ്മണ്ൈ ടകൊെുക്കുസരൊൾ്  ൊ ിസക്കണ്ട് മുൻകരുത ുകൾ്

എടന്തൊടക്കയൊണ ?   

ഉത്തരം: ൈമ്മണ്ൈ ് ടകൊെുക്കുസരൊൾ്  ൊ ിസക്കണ്ട് മുൻകരുത ുകൾ്

എടന്തൊടക്ക്എന്ന  തോടഴ  റയുന്നു: 

(i) മതിയൊയ്കൊരണങ്ങൾ്കൂെൊടത്ൈൊജരൊകുവൊൻ്ഒരൊൾക്കു്

ൈമ്മണ്ൈ ്അയക്കരുത .് ് ഒരൊളുടെ്ൈൊന്നിധയം് (ടര ൈൻൈ ) 

അസനവഷണത്തിൽ്ഇരിക്കുന്ന്സകൈിൽ്ആവശയമുള്ളസപൊൾ 

മൊരതസമ്അയൊടള്ഇങ്ങടന്വിളിച്ചു്വരുത്തുവൊൻ് ൊെുള്ളൂ; 

(ii) തുെർച്ചയൊയി് ൈമൻൈ ് ഇഷയു് ടചയ്യൊടത് കുറ്റൊസരൊ ിതർ 

അടല്ലങ്കിൽ് ൈൊക്ഷികൾ് ഇവരുടെ് ടമൊഴി് കഴിയുന്ന് അരത 

കുറഞ്ഞ്ൈൊജരൊക ുകളിൽ്തടന്ന്സരഖടപെുസത്തണ്ടതൊണ ; 

(iii) ൈമ്മണ്ൈിൽ് ൈൊജരൊകുവൊൻ്  റഞ്ഞിരിക്കുന്ന് ൈമയ 

ത്തിൽ്കൃതയത് സവണം.് ് ര സതയക്ൈൊൈചരയങ്ങളി ല്ലൊടത 

ഒരു വയക്തിടയയും് ടമൊഴി് സരഖടപെുത്തുന്നതിന ് സവണ്ടി്

മണിക്കൂറുകൾ്കൊത്തിരിക്കുവൊൻ്്ഇെയൊക്കരുത . 

(iv) ൈൊധൊരണ്ഓഫീൈ  ൈമയത്തു്തടന്ന്ടമൊഴി സരഖടപെുസത്ത 

ണ്ടതൊണ .് ് എന്നൊൽ് സകൈിൻടറ്റ് വസ്യു തകൾ് അനുൈരിച്ചു 

ടമൊഴി് സരഖടപെുത്തുന്ന്ൈമയവും്സ്ഥ വും് മൊറ്റൊവുന്നതൊ 

ണ . 

സചൊദ്യം 32: CGST/SGST ഓഫീൈർമൊടര് അവരുടെ് ഔസദയൊഗിക സജൊ ിക്കിെ 

യിൽ്ൈൈൊയിക്കൊൻ്ബൊധയതടപട്ട്മറ്റു്ഉസദയൊഗസ്ഥർ്ആടരങ്കി ുമുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമം് വകുപ ് 72് ര കൊരം് തൊടഴ്  റയുന്ന് ഉസദയൊഗ 

ൈ ്ഥടര, CGST/ SGST ഓഫീൈർമൊടര്അവരുടെ്ഔസദയൊഗിക്സജൊ ിക്കിെയിൽ 

ൈൈൊയിക്കൊൻ് അധികൊരടപെുത്തിയിട്ടുണ്ട .്  CGST/SGST നിയമത്തിൽ്  റ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന്വിഭൊഗങ്ങൾ്തൊടഴ് റയുന്നവരൊണ : 

i. സ ൊ ീൈ ; 

ii. ടറയിൽസവയ്സ  ് 

iii. കസ്റ്റംൈ ; 

iv. സകരര/സകരരഭരണ് ര സദശ/ൈംസ്ഥൊന് ജി.എൈ .െി. ഉസദയൊഗ 

സ്ഥർ; 

v. സകരര/സകരരഭരണ് ര സദശടത്ത/ൈംസ്ഥൊന്  ൊൻഡ റടവനയു്

ഉസദയൊഗസ്ഥർ; 

vi. എല്ലൊ വിസല്ലജ  ഓഫീൈർമൊർ; 

vii. സകരര/ൈംസ്ഥൊന് ൈർക്കൊരുകൾ് ഇതിനൊയി കൊ ൊകൊ ങ്ങ 

ളിൽ്നിയമിക്കുന്ന മറ്റു്ഓഫീൈർമൊർ. 
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20. കുറ്ങ്ങളും  ിഴകളും – സപ് ൊേികയൂഷനും 

ഒത്തുതീർെൊക്ക ും 

 

സചൊദ്യം 1: CGST/SGST് നിയമത്തിൻടറ്റ് കീഴിൽ് അനുശൊൈിക്കടപട്ട് കുറ്റ 

ങ്ങൾ്എടന്തല്ലൊം? 

ഉത്തരം: CGST/SGST് നിയമത്തിൻടറ്റ്  തിനൊറൊം അധയൊയത്തി ൊണ ്്

കുറ്റങ്ങടളയും്  ിഴകടളയും്  റ്റി് ര തി ൊദിക്കുന്നത ്.  നികുതി ബൊധയത 

യുള്ള്ആൾ, അനർൈമൊയ സകൊം ൗണ്ടിങ  വയവസ്ഥ് ിൻ റ്റിയതിന ്്വകുപ ്

10-ൽ് നിശ്ചയിച്ച്  ിഴകൾക്ക ്  ുറസമ,് ര ൈ ്തുതനിയമത്തിന ടറ് വകുപ  122 

ര കൊരം 21് കുറ്റങ്ങടള റ്റി്  റഞ്ഞിരിക്കുന്നു.  അവ്തൊടഴ്  റയും ര കൊര 

മൊണ ്: 

1) ഇൻസവൊയ ൈ  ഇല്ലൊടതസയൊ, ടതറ്റൊയസതൊ് ശരിയല്ലൊത്തസതൊ 

ആയ്ഇൻസവൊയ ്ൈ ്്ഉ സയൊഗിസച്ചൊ്ൈസൈയിസ ർടപെുക; 

2) ൈസൈ്നെത്തൊടത്ഇൻസവൊയ ്ൈ ്്നൽകുക. 

3) വൈൂ ൊക്കിയ്നികുതി് 3് മൊൈം്കഴിഞ്ഞിട്ടും അെയ ്ക്കൊതി 

രിക്കുക; 

4) 3 മൊൈത്തിൽ് കവിഞ്ഞ് കൊ യളവിൽ് CGST/SGST നിയമം്

 ംഘിച്ചുടകൊണ്ട ്്നികുതിഅെയ ്ക്കൊതിരിക്കുക; 

5) ഉറവിെത്തിൽ്്തടന്ന്നികുതി്തട്ടികിഴിസക്കണ്ട്സവളകളിൽ 

നികുതി് തട്ടികിഴിക്കൊതിരിക്കുകസയൊ് അടല്ലങ്കിൽ്് കുറച്ച ് 

മൊരതം് തട്ടികിഴിക്കുകസയൊ; അടല്ലങ്കിൽ്് ഉറവിെത്തിൽ തട്ടി 

കിഴിച്ച്നികുതി്വകുപ  51് ര കൊരം നിസക്ഷ ിക്കൊതിരിക്കു 

കസയൊ്ടചയ്യുക; 

6) വകുപ  52C് ര കൊരം് ഉറവിെത്തിൽ്വൈൂ ൊസക്കണ്ട്നികുതി 

വൈൂ ൊക്കൊതിരിക്കുകസയൊ്കുറച്ച ്്മൊരതം്വൈൂ ൊക്കുകസയൊ 

അടല്ലങ്കിൽ്അെയ ്ക്കൊതിരിക്കുകസയൊ്ടചയ്യുക; 

7) ചരക്കുകസളൊ് സൈവനങ്ങസളൊ്ൈവീകരിക്കൊടത്ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ  

ടരകഡിറ്റ ് (Input tax credit) എെുക്കുകസയൊ്ഉ സയൊഗിക്കുകസയൊ്

ടചയ്യുക; 

8) ടതറ്റൊയ്സനെുന്ന്നികുതി്റീഫണ്ട ; 

9) വകുപ  20-ടന്  ംഘിച്ചുടകൊണ്ട ്് ഇൻ ുട്ട ് സൈവന് വിതരണ 

ക്കൊർ് (Input service distributor) സനെുന്നതും്അടല്ലങ്കിൽ്വിതര 

ണം ടചയ്യുന്നതുമൊയ്ഇൻ ുട്ട െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്(Input tax credit); 

10) നികുതി് ടവട്ടിക്കുവൊൻസവണ്ടി് ടതറ്റൊയ്വിവരങ്ങൾ്നല്കു ക, 

അടല്ലങ്കിൽ് ൈൊരത്തിക കണക്ക  ുൈ ്തകത്തിൽ് ടതറ്റൊയി 
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സരഖടപെുത്തുക.്  അടല്ലങ്കിൽ്്ടതറ്റൊയ്കണക്കുകസളൊ സരഖ 

കസളൊ്നല്കു ക; 

11) നികുതി്അെയ ്ക്കൊൻ്ബൊധയസ്ഥനൊയിട്ടും്റജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊതി 

രിക്കുക; 

12) രജിൈ സരെഷനൊയി്അസ ക്ഷിക്കുസരൊസഴൊ് ിന്നീസെൊ്ടതറ്റൊയ്

വിവരങ്ങൾ്നല്കു ക; 

13) ഏടതങ്കി ും് ഉസദയൊഗസ്ഥടന് ഉത്തരവൊദിത്തം നിറസവറ്റുന്ന 

തിന ്്വിഘ ്നം്വരുത്തുകസയൊ്തെസ്സമൊവുകസയൊ്ടചയ്യുക; 

14) നിശ്ചിത്സരഖകളില്ലൊടത്ചരക്കുകൾ്്കെത്തുക; 

15) നികുതി ബൊധയതയിൽ്്നിന്നും്ഒഴിഞ്ഞു മൊറൊനൊയി ടമൊത്ത 

വിറ്റുവരവ ്കുറച്ച ്്കൊണിക്കുക; 

16) കണക്കു ുൈ ്തകങ്ങളും് സരഖകളും് നിയമൊനുൈൃതം ൈൂ 

ക്ഷിക്കുന്നതിൽ്  രൊജയടപെുകസയൊ, നിയമത്തിൽ്്  റഞ്ഞ 

കൊ യളവിട ് കണക്കു  ുൈ ്തകങ്ങളും് സരഖകളും നി  

നിർത്തുന്നതിൽ് രൊജയടപെുകസയൊ്ടചയ്യുക; 

17) ഒരു്ഉസദയൊഗസ്ഥന ്്നിയമത്തിൻടറ്റയും്ചട്ടത്തിൻടറ്റയും അെി 

സ്ഥൊനത്തിൽ്ആവശയമൊയ്വിവരങ്ങളും്സരഖകളും നൽകു 

ന്നതിൽ്  രൊജയടപെുകസയൊ് ഏടതങ്കി ും് നെ െിരകമ 

ത്തിൻടറ്റ ഭൊഗമൊയി്ടതറ്റൊയ്വിവരങ്ങളും്സരഖകളും്നല്കു ക; 

18) കണ്ടുടകട്ട ിന ്് കൊരണമൊകൊവുന്ന് തരത്തി ുള്ള് ചരക്കു 

കൾ ൈംഭരിക്കുന്നതിസ ൊ് കെത്തുന്നതിസ ൊ് ൈസൈ ടചയ്യു 

ന്നതിസ ൊ്ഏർടപെുക; 

19) മടറ്റൊരൊളുടെ് ജി.എൈ ്.െി.ഐ.എൻ്.് ഉ സയൊഗിച്ച ്് ഇൻസവൊ 

യ ്സൈൊ അസല്ലങ്കിൽ്മറ്റ ്്സരഖകസളൊ്ഇറക്കുക; 

20) ആവശയമൊയ് ടതളിവുകൾ സകെുവരുത്തുകസയൊ നശിപിക്കു 

കസയൊ്ടചയ്യുക; 

21) നിയമര കൊരം് തെഞ്ഞുടവക്കടപട്ടസതൊ (detained),  ിെിടച്ചെു 

ത്തസതൊ (seized), അറ്റൊച്ച ടചയ്യടപട്ടസതൊ് ആയ് ചരക്കുകൾ് 

സകെുവരുത്തുകസയൊ്നീക്കം ടചയ്യുകസയൊ്ടചയ്യുക. 

സചൊദ്യം 2: ട നൊൽറ്റി്എന്ന് ദം്ടകൊണ്ട ്്എന്തൊണ ്്ഉസേശിക്കുന്നത ്? 

ഉത്തരം: ട നൊൽറ്റി് എന്ന്  ദടത്ത് CGST/SGST നിയമത്തിൽ്് നിർവചിച്ചി 

ട്ടില്ല.്  എന്നൊൽ്് നയൊയ തീര പുകളുടെയും നിയമശൊൈ ്രതതതവങ്ങളുടെയും്

അെിസ്ഥൊനത്തിൽ് ിഴയുടെ്ൈവഭൊവം തൊടഴ   റയുംവിധമൊണ ്: 

* ഒരു് കുറ്റം് ടചയ ്തതിനുള്ള് തൊ  ക്കൊ ിക് ശിക്ഷസയൊ, ശിക്ഷയൊയി്

നിയമര കൊരം്അെസക്കണ്ടുന്ന്തുകസയൊ; 
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* എടന്തങ്കി ും ടചയ ്തതിടന,് കെമര കൊരം് ടചസയ്യണ്ടിയിരുന്ന എടന്ത 

ങ്കി ും് ടചയ്യൊതിരുന്നതിസനൊ് നിയമര കൊരസമൊ് കരൊർ ര കൊരസമൊ്

ചുമത്തിയ്ശിക്ഷ. 

സചൊദ്യം 3:  ിഴ്ചുമത്തുസരൊൾ്് ൊ ിസക്കണ്ട ട ൊതുചിട്ടകൾ്എടന്തല്ലൊം? 

ഉത്തരം: നിയമശൊൈ ്രതത്തിൻടറ്റയും് ൈവൊഭൊവികനീതിയുടെയും അന്തൊ 

രൊഷ ്രെ വൊണിജയടത്തയും, ൈമ്മത രതങ്ങടളയും, നയിക്കുന്ന തതവങ്ങളു 

ടെയും,്അെിസ്ഥൊനത്തി ുളള്ശിക്ഷണ വയവസ്ഥകൾക്കും്വിസധയമൊയൊണ ് 

 ിഴ് ചുമത്തുന്നത ്.്  വകുപ ് 126-ൽ് ഉൾടക്കൊള്ളുന്ന്അത്തരം് വയവസ്ഥകൾ 

ര കൊരം: 

* ഒരൊൾക്കും, അയൊൾടക്കതിടര ഉള്ള് ആസരൊ ണങ്ങടള ഖണ ്ഡിക്കൊ 

നും്  റഞ്ഞു സകൾക്കൊനുമുള്ള അവൈരം് നൽകൊടതസയൊ് കൊരണം്

കൊണിക്കൽ്്സനൊട്ടീൈ ്്ടകൊെുക്കൊടതസയൊ,് ിഴ്ചുമത്തൊൻ് ൊെുള്ളതല്ല. 

*  ിഴ, സകൈിൻടറ്റ് മുഴുവൻ് വൈ ്തുതകളുടെയും ൈൊൈചരയത്തിൻടറ്റ 

യും്അെിസ്ഥൊനത്തി ൊയിരിക്കണം. 

*  നിയമത്തിൻടറ്റയും് ചട്ടത്തിൻടറ്റയും് ആസരൊ ിക്കടപട്ട്  ംഘന 

ത്തിൻടറ്റ് നിരക്കിനും് തീരവതയ ്ക്കും ആനു ൊതികമൊയിരിക്കണം,്

ചുമത്തിയ് ിഴ. 

*  ിഴ് ചുമത്തിയ് ഉത്തരവിൻടറ്റ് ൈവഭൊവം് ടതളിസവൊടെ വയക്തമൊക്ക 

ണം. 

* നിയമത്തിൻടറ്റ്ഏത ്് വകുപുകൾ് ര കൊരമൊണ ്്  ിഴ ചുമത്തിയടതന്ന ്്

വയക്തമൊക്കണം. 

വകുപ ് 126 ര കൊരം് ഗണയമൊയ്  ിഴ് തൊടഴ്  റയുന്ന് ൈൊൈചരയങ്ങളിൽ 

ചുമത്തൊൻ്് ൊെുള്ളതല്ല: 

*  ഘു നിയമ ംഘനങ്ങളിൽ്് (5000 രൂ യിൽ തൊടഴ നികുതി ഉൾടപട്ട 

ഒരു സകൈിൽ വകുപുകളുടെ  ംഘനമുടണ്ടങ്കിൽ അതിടന  ഘു 

നിയമ  ംഘനം എന്നു റയുന്നു);്അഥവൊ 

* നെ െി രകമ (Procedural requirements)-വുമൊയി് ബന്ധടപട്ട് സകൈിൽ്; 

അഥവൊ 

* വഞ്ചനൊ രമൊയ ഉസേശസത്തൊെു കൂെിസയൊ  ൂർണമൊയ നിരുത്തരവൊദി 

ത്തം മൂ സമൊ അല്ലൊടത വന്നുസചർന്ന, സരഖകളിൽ എളുപം തിരുത്തൊ 

വുന്ന ടതറ്റുകളും വീഴ ച്ചകളുമൊയി (സരഖകളിൽ വയക്തമൊയടതറ്റുകൾ 

എന്ന  നിയമത്തിൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന) ബന്ധടപട്ട സകൈുകളിൽ. 

കൂെൊടത, CGST/SGST നിയമര കൊരം എവിടെടയല്ലൊം  ിഴ നിശ്ചിത തുകയൊ 

സയൊ നിശ്ചിത ശതമൊനമൊസയൊ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുസവൊ അത്തരം സകൈുക 

ളി ും സമല്പറഞ്ഞത  ബൊധകമൊവും. 
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സചൊദ്യം 4: CGST/SGST നിയമര കൊരം  ിഴയുടെ് തുക എങ്ങടന് നിജടപെു 

ത്തിയിരിക്കുന്നു? 

ഉത്തരം: വകുപ  122 ര കൊരം് നികുതി് അെയ ്ക്കൊൻ് ബൊധയസ്ഥനൊയ  

ഏടതൊരൊളും് വകുപ  122-ൽ്്  റഞ്ഞ്കുറ്റങ്ങൾ് ടചയ ്തിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ തൊടഴ 

 റയുന്നതിൽ്കൂെിയ്തുക് ിഴയൊയി്ചുമത്തി്ശിക്ഷിക്കടപെുന്നതൊണ ്. 

* ടവട്ടിപ ് നെത്തിയ് നികുതി, ടതറ്റൊയി് സനെിയ് റീഫണ്ട /ടരകഡിറ്റ ്

അഥവൊ്ഉറവിെത്തിൽ്നികുതി തട്ടികിഴിക്കൊതിരിക്കുകസയൊ, വൈൂ ൊ 

ക്കൊതിരിക്കുകസയൊ അടല്ലങ്കിൽ്് കുറച്ച ് മൊരതം് തട്ടികിഴിക്കുകസയൊ്

വൈൂ ൊക്കുകസയൊ ടചയ ്തിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ്ആ്തുക; 

* 10,000/- രൂ . 

കൂെൊടത്വകുപ  122(2) ര കൊരം്ഏടതങ്കി ും്രജിസ്റ്റർ്്ടചയ ്ത, ആൾ്ആവർ 

ത്തിച്ച ്് നികുതി് അെയ ക്കൊതിരിക്കുകസയൊ് അെയ ്സക്കണ്ടുന്ന തുകയിൽ്

കുറവ ്് വരുത്തുകസയൊ്ആടണങ്കിൽ്അയൊൾ് തൊടഴ്  റയുന്നതിൽ് കൂെിയ 

തുകയുടെ് ിഴക്ക ്്ബൊധയസ്ഥനൊയിരിക്കും. 

* അെയ ക്കൊതിരുന്ന് അഥവൊ് അെയ ്ക്കുന്നതിൽ് കുറവ ്് വരുത്തിയ്

നികുതിയുടെ്10%; 

* 10,000/- രൂ . 

സചൊദ്യം 5: നികുതി്വിസധയ വയക്തി അല്ലൊടത്മറ്റൊർടക്കങ്കി ും് ിഴ്നിശ്ച 

യിച്ചിട്ടുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട ്.്  വകുപ ്122(3) ര കൊരം്25,000/- രൂ  വടരയുള്ള് ിഴ്തൊടഴ്

 റയുന്ന്കുറ്റങ്ങൾ്ടചയ്യുന്ന്ഏടതൊരു്വയക്തിടക്കതിടരയും ചുമത്തൊവുന്ന 

തൊണ : 

* 21്കുറ്റങ്ങളിൽ്ഏടതങ്കി ും്ടചയ്യൊൻ്സര രിപിക്കുകസയൊ ൈൈൊയിക്കു 

കസയൊ ടചയ്യുന്നവർ്, 

* കണ്ടുടകട്ട ിന ്് അധീനമൊയ് ചരക്കുകൾ് സകകൊരയം് ടചയ്യുന്നയൊൾ 

(ൈവീകരിക്കുകസയൊ് നൽകുകസയൊ് ൈംഭരിക്കുകസയൊ, കെത്തുകസയൊ്

ടചയ്യുന്നത ്), 

* നിയമത്തിന ്്വിരുധമൊയി്സൈവനങ്ങൾ്‘ൈസൈ’്ടചയ്യുകസയൊ ൈവീക 

രിക്കുകസയൊ്ടചയ്യുന്ന്ആൾ, 

* ൈമൻൈ ് നല്കിയ് അധികൊരിയുടെ് മുന്നിൽ് ൈൊജരൊകൊതിരിക്കുന്ന്

ആൾ്, 

* നിയമര കൊരം്ൈസൈയുമൊയി്ബന്ധടപട്ട ്് ഇൻസവൊയ ്ൈ ്് ഇറക്കൊതിരി 

ക്കുകസയൊ,് അടല്ലങ്കിൽ്് ഇൻസവൊയ ്ൈിൻടറ്റ് വിവരങ്ങൾ് കണക്കുക 

ളിൽ്സരഖടപെുത്തൊതിരിക്കുകസയൊ്ടചയ്യുന്ന്ആൾ്. 

സചൊദ്യം 6: CGST/SGST നിയമത്തിൽ്്ര സതയക് ിഴകൾ നിശ്ചയിക്കൊത്ത്നിയ 

മ ംഘനത്തിന ്,്എന്ത ്് ിഴയൊണ ്്നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത ്? 
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ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമത്തിൻടറ്റ് വകുപ ് 125് ര കൊരം് ഏടതങ്കി ും്

ആൾ് നിയമത്തിസ സയൊ് അതിനു് കീഴി ുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെസയൊ് അല്ലങ്കിൽ്

വകുപുകളുടെസയൊ  ംഘനം  നെത്തിയിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ അതിന ്് ര സതയക് ിഴ്

നിശ്ചയിച്ചിട്ടിടല്ലങ്കി ും, 25,000/- രൂ ്വടരയുള്ള് ിഴ ശിക്ഷയൊയി നൽകൊവു 

ന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 7: ൈൊധുതയുളള്സരഖകളില്ലൊടത്ചരക്കുകൾ്്കെത്തുകസയൊ അടല്ല 

ങ്കിൽ്യുക്തമൊയ്സരഖ  ുസ്യകങ്ങളി ില്ലൊടത്ചരക്കുകൾ്നീക്കൊൻ രശമിക്കു 

കസയൊ്ടചയ ്തൊൽ്എന്ത ്്നെ െി്എെുക്കൊനൊകും? 

ഉത്തരം: നിയമത്തിൽ്് നിശ്ചയിക്കടപട്ട് സരഖകൾ് ഇല്ലൊടത,് (അതൊയത ് 

ഇൻസവൊയ ്ൈ ്/ഡിക്ലസറഷൻ)്ആടരങ്കി ും,് ചരക്കുകൾ്ൈഞ്ചൊരമൊർഗത്തിൽ്

കെത്തുകസയൊ് ൈംഭരിക്കുകസയൊ; അടല്ലങ്കിൽ്് കണക്കു  ുൈ ്തകത്തിൽ 

സരഖടപെുത്തൊത്ത് ചരക്കുകൾ്് ആടരങ്കി ും് ൈംഭരിക്കുകസയൊ് 'ൈസൈ' 

ടചയ്യുകസയൊ ടചയ ്തൊൽ് ആ് ചരക്കുകൾ് കെത്തൊൻ് ഉ സയൊഗിച്ച് വൊൈന 

സത്തൊടെ തെഞ്ഞുടവക്ക ിന ്്അധീനമൊവും.് 

ഉെമസ്ഥൻ് മുൻസ ൊട്ടു് വരുന്ന് ൈൊൈചരയത്തിൽ:് അത്തരം് ൈൊധനങ്ങൾ, 

ബൊധകമൊയ്നികുതിയും്നികുതിയുടെ്100%്ട നൊൽറ്റിയും്അെസച്ചൊ്്തു യ 

മൊയ് തുകയ ക്കുള്ള് ഈെിസേട ൊ് വിട്ടുടകൊെുക്കൊവുന്നതൊണ .്  നികുതി്

ഒഴിവുള്ള് ൈൊധനങ്ങളുടെ് കൊരയത്തിൽ് ട നൊൽറ്റി് ൈൊധനവി യുടെ് 2%്

അഥവൊ്25,000/-്രൂ ്ഇതിൽ്ഏതൊസണൊ്കുറവ , അത ; 

ഉെമസ്ഥൻ് മുൻസ ൊട്ടു് വരൊത്ത് ൈൊൈചരയത്തിൽ:് അത്തരം് ൈൊധനങ്ങൾ, 

ബൊധകമൊയ്നികുതിയും്നികുതിയുടെ്50%്ട നൊൽറ്റിയും്അെസച്ചൊ്്തത്തു 

 യമൊയ് തുകയ ക്കുള്ള്ഈെിസേട ൊ് വിട്ടുടകൊെുക്കൊവുന്നതൊണ .  നികുതി്

ഒഴിവുള്ള് ൈൊധനങ്ങളുടെ് കൊരയത്തിൽ് ട നൊൽറ്റി് ൈൊധനവി യുടെ് 5%്

അഥവൊ്25,000/-്രൂ ്ഇതിൽ്ഏതൊസണൊ്കുറവ , അത . 

സചൊദ്യം 8: സകൊസരൊൈിഷൻ്് സ്കീമിന  അർൈതയില്ലൊത്ത് ഒരൊൾ് അത ്് ഉ  

സയൊഗടപെുത്തിയൊൽ്എന്ത ്് ിഴയൊണ ്്നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത ്? 

ഉത്തരം: സകൊസരൊൈിഷൻ്്ൈ ്കീം് ഉ സയൊഗടപെുത്തിയ് ഒരൊൾക്ക ്അതി 

ന ്്അർൈതയിടല്ലന്ന ്്കണ്ടൊൽ്വകുപ ്10(5) ര കൊരം്ശരിക്കും്നികുതി്അെ 

ക്കൊൻബൊധയസ്ഥനൊയ്ഒരൊൾ്എരത്നികുതി്അെസക്കണസമൊ്അതിന ്്തു യമൊ 

യ് ിഴഒെുക്കൊൻ്ബൊധയസ്ഥനൊണ ്.്  ഈ് ിഴ്അയൊൾ്്അെയ ്സക്കണ്ട്നികുതി 

ക്ക ്  ുറസമയൊണ ്. 

സചൊദ്യം 9: `കണ്ടുടകട്ടൽ' എന്നത ്ടകൊണ്ട ്്എന്തൊണ ്്ഉസേശിക്കുന്നത ്? 

ഉത്തരം: കണ്ടുടകട്ട ിടന്നിയമത്തിൽ്്ഒരിെത്തും്നിർവചിച്ചിട്ടില്ല.്  ഈ 

ആശയം് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ്് വന്ന് സറൊമൻ് നിയമത്തിൽ്  ിെിടച്ചെുക്കുക, ചരക 

വർത്തിയുടെ്സകകളിസ ക്ക ്് എെുക്കുക,  ചരകവർത്തിയുസെതൊയി മൊറ്റുക്

എന്നീ്അര ത്ഥങ്ങളൊണ ്് ഉള്ളത ്.്  അയ്യരുടെ്നിയമ നിഘണ്ടു ര കൊരം കണ്ടു 

ടകട്ടൽ്് എന്ന്  ദത്തിന ്് ൈവകൊരയവൈ ്തുവൈകൾ് രൊഷ ്രെത്തിന ് ിഴയൊയി്

ടകൊെുത്ത ്് വിനിസയൊഗിക്കുക് എന്ന് അർത്ഥമൊണുള്ളത ്.  ചുരുക്കത്തിൽ്്



141 
 

ഇതിനർത്ഥം് ൈൊധനത്തിൻടറ്റ് ഉെമസ്ഥത് ൈർക്കൊരിസ യ ക്ക ് മൊറ്റുക എന്ന 

തൊണ . 

സചൊദ്യം 10: CGST/SGST നിയമര കൊരം്ഏത ് ചുറ്റു ൊെി ൊണ ്്ചരക്കുകൾ്കണ്ടു 

ടകട്ടൊൻ്്ആവുന്നത ്? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമത്തിൻടറ്റ് വകുപ ് 70 ര കൊരം് തൊടഴ്  റയുന്ന്

ഏടതങ്കി ും്കൊരയങ്ങൾ്്ടചയ്യുസരൊഴൊണ ് ചരക്കുകൾ്കണ്ടുടകട്ട ിന ്്അധീ 

നമൊവുന്നത ്: 

 നിയമത്തിട ് ഏടതങ്കി ും് വകുപുകൾ്്  ംഘിച്ച ്് ചരക്കുകൾ 

'ൈസൈ’ ടചയ്യുകയും് അത്തരം് നിയമ ംഘനങ്ങൾ നികുതിയുടെ്

ടവട്ടിപിസ ക്ക  (Tax evasion) നയിക്കുകയും്ടചയ്യുസരൊൾ, 

 നിയമത്തിന ്്ആവശയമൊയ് രീതിയിൽ്ചരക്കുകൾ്കണക്കിൽ ട െു 

ത്തൊതിരിക്കുക. 

 നികുതി ബൊധയതയുള്ള്ചരക്കുകൾ്രജിൈ ്സരെഷന ് അസ ക്ഷിക്കൊടത്

'ൈസൈ'്ടചയ്യുക, 

 നികുതി്ടവട്ടിക്കൊനൊയി നിയമത്തിൻടറ്റസയൊ്ചട്ടത്തിൻടറ്റസയൊ്വകു 

പുകൾ് ംഘിക്കുക. 

സചൊദ്യം 11: സപ് ൊെർ ഓഫീേേുടട കണ്ടുടകട്ട ിന ് സശഷം ൈൊധനങ്ങൾ 

ക്ക  എന്ത ൈംഭവിക്കുന്നു? 

ഉത്തരം: കണ്ടുടകട്ടടപെുന്നസതൊടെ് ആ് ൈൊധനങ്ങുളുടെ ഉെമസ്ഥൊവ 

കൊശം് ൈർക്കൊരിൽ നിക്ഷിപ്തിയമൊവുകയും സപ് ൊെർ ഓഫീേർ ആവശയ 

ട െുന്ന ഏടതൊരു് സ ൊ ീൈ  ഓഫീൈറും്ആ്ൈൊധനങ്ങൾ്സകവശടപെു 

ത്തുവൊൻ്ൈൈൊയിക്കുകയും്ടചയ്യുന്നു. 

സചൊദ്യം 12: കണ്ടുടകട്ട ിന ്് സശഷം് കണ്ടുടകട്ടിയ് ചരക്കുകൾ വീടണ്ടെു 

ക്കൊൻ്വയക്തിക്ക ്അവൈരം്നൽസകണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .  വകുപ ് 130(2) ര കൊരം് കണ്ടുടകട്ട ിന ്് വിസധയമൊകുന്ന 

ചരക്കുകളുടെ്ഉത്തരവൊദിത്തം്ഉള്ള്വയക്തിസക്കൊ്ഉെമസക്കൊ കണ്ടുടകട്ടുന്ന 

തിന ്്  കരം്  ിഴ് ടകൊെുക്കൊനുള്ള് അവൈരം് ടകൊെുസക്കണ്ടതൊണ ്.്  (ഈ്

 ിഴകണ്ടുടകട്ടുന്ന്ചരക്കുകളുടെ് മൊർക്കറ്റ ് വി സയക്കൊൾ്കൂെുത ൊകരുത ്).  

ഈ ിഴ്അെസക്കണ്ട്നികുതിയ ്ക്കും്മറ്റ ്്ചൊര ജ്ജുകൾക്കും ുറസമയൊണ ്. 

സചൊദ്യം 13: നിശ്ചയിക്കടപട്ട്സരഖകൾ്്ഇല്ലൊടത്ചരക്കുകൾ ടകൊണ്ടു സ ൊകു 

ന്ന്വൊൈനം്കണ്ടുടകട്ടൊസമൊ? 

ഉത്തരം: അടത; വകുപ ്130 ര കൊരം,്നിയമത്തിൽ്നിശ്ചയിച്ച ഡിക്ലസറഷ 

സനൊ്മറ്റ ്്സരഖകസളൊ ഇല്ലൊടത്ചരക്കുകൾ്്ടകൊണ്ടുസ ൊകുന്ന്ഏത ്വൊൈനവും്

കണ്ടുടകട്ട ിന ്്വിസധയമൊണ ്.്  എന്നൊൽ്്വൊൈനത്തിൻടറ്റ ഉെമ, അയൊളുടെ്

അറിവില്ലൊടതസയൊ് അയൊൾ്് കൂട്ട ്നി  ക്കൊടതസയൊ് അയൊളുടെ ര തിനിധി്

അറിയൊടതസയൊ്കൂട്ടുനി  ക്കൊടതസയൊ്ആണ ്്ചരക്കുകൾ ആവശയമൊയ്സരഖ 
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കസളൊ് ഡിക്ലസറഷസനൊ് ഇല്ലൊടത് വൊൈനത്തിൽ്് കെത്തിയടതന്ന ് ടതളിയി 

ച്ചൊൽ,്വൊൈനം്കണ്ടുടകട്ട ിന ്്വിസധയമൊവില്ല.് 

സചൊദ്യം 14: എന്തൊണ ്്സര ൊൈികയൂഷൻ? 

ഉത്തരം: കുറ്റം്ടചയ ്ത്ആൾടക്കതിടര്കുറ്റം്ടചയ ്തു്എന്ന ്്കൊണിക്കുന്ന 

നിയമനെ െി രകമത്തിൻടറ്റ് തുെക്കവും് തുെർന്നുള്ള നെ െികളുമൊണ  

സര ൊൈികയൂഷൻ.്്രകിമിനൽ്്നെ െിരകമത്തിൻടറ്റ്(രകിമിനൽ്സര ൊൈിഡിയർ 

സകൊഡ )് വകുപ ് 198് ര കൊരം് ഒരൊൾടക്കതിടരയുള്ള് നിയമനെ െിരകമം 

തുെങ്ങുന്നതും്തുെർന്നു്ടകൊണ്ടുസ ൊകുന്നതുമൊണ ്സര ൊൈികയൂഷൻ. 

സചൊദ്യം 15: CGST/SGST നിയമര കൊരം സര ൊൈികയൂഷൻ്് നെ െികൾ്ആവശയ 

മൊകുന്നത ്്എടതല്ലൊം്കുറ്റങ്ങളി ൊണ ്? 

ഉത്തരം: CGST/SGST് നിയമത്തിൻടറ്റ് വകുപ ് 73- ൊണ ് രകിമിനൽ് സര ൊൈി 

ഡിങ ൈും്സര ൊൈികയൂഷനും്ആവശയമൊകുന്ന ഗുരുതരകുറ്റങ്ങൾ്സരകൊഡീക 

രിച്ചിരിക്കുന്നത ്.് അത്തരം്13്കുറ്റങ്ങൾ്തൊടഴടകൊെുക്കുന്നു. 

a) ഇൻസവൊയ ്ൈ ്്(Invoice) ഇല്ലൊടതസയൊ, ടതറ്റൊയസതൊ ശരിയല്ലൊത്ത 

സതൊ്ആയ്ഇൻസവൊയ ്ൈ ്്ഉ സയൊഗിസച്ചൊ്ൈസൈയിൽ്(Supply) 

ഏർടപെുക; 

b) ൈസൈ്നെത്തൊടത്ഇൻസവൊയ ്ൈ ്്ഇറക്കുക; 

c) വൈൂ ൊക്കിയ്നികുതി് 3് മൊൈം്കഴിഞ്ഞിട്ടും അെയ ്ക്കൊതി 

രിക്കുക; 

d) ചരക്കുകസളൊ് സൈവനങ്ങസളൊ് ഭിക്കൊടത്ഇൻ ുട്ട ് രോക്സ ്സട്ക 

ഡിറ്റ്് (Input tax credit) എെുക്കുകസയൊ് ഉ സയൊഗിക്കുകസയൊ്

ടചയ്യുക; 

e) വയൊജമൊയി്റീഫണ്ട ്സനെുക; 

f) a മുതൽ് e വടര് റഞ്ഞിട്ടില്ലൊത്ത്ഒരു്നിയമ ംഘനം്വഴി്്

നികുതി് ടവട്ടിയ ക്കുക,് വയൊജമൊയി് ഇൻ ുട്ട  രോക്സ ് സട്കഡിറ്റ ്

എെുക്കുക അഥവൊ്റീഫണ്ട ്സനെുക; 

g) നികുതി്അെയ ക്കുന്നതിൽ്നിന്നും് ഒഴിഞ്ഞുമൊറൊൻ് സവണ്ടി്

ടതറ്റൊയ് വിവരങ്ങൾ് നൽകുകസയൊ, ൈൊരത്തിക് കണക്കു്

 ുൈ ്തകത്തിൽ് ടതറ്റൊയി് സരഖടപെുത്തുകസയൊ്അടല്ലങ്കിൽ്

ടതറ്റൊയ്കണക്കുകസളൊ്സരഖകസളൊ്നൽകുകസയൊ്ടചയ്യുക; 

h) ഏടതങ്കി ും് ഉസദയൊഗസ്ഥടന് ഉത്തരവൊദിത്തം നിറസവറ്റുന്ന 

തിന ്് വിഘ ്നം്വരുത്തുകസയൊ്തെസ്സടപെുത്തുകസയൊ് ടചയ്യു 

ക; 

i) കണ്ടുടകട്ട ിന ്് വിസധയമൊസകണ്ട് ഏടതങ്കി ും് ചരക്കുകൾ 

ൈവീകരിക്കുന്നതിസ ൊ, ൈംഭരിക്കുന്നതിസ ൊ, കെത്തുന്നതി 

സ ൊ, ൈസൈ്ടചയ്യുന്നതിസ ൊ്ഏർടപെുക; 
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j) നിയമത്തിന ്് വിരുധമൊയി,് സൈവനങ്ങൾ് ൈസൈ് ടചയ്യുക 

സയൊ ൈവീകരിക്കുകസയൊ,്ഏർട െുകസയൊ്ടചയ്യുക; 

k)് ടതളിവുകൾ് നശിപിക്കുകസയൊ് അതിനൊയി് റിക്കൊർഡിൽ്

തിരുത്ത ുകൾ്വരുത്തുകസയൊ്ടചയ്യുക 

l) നിയമത്തിന ടറയും് ചട്ടത്തിൻടറ്റയും് അെിസ്ഥൊനത്തിൽ്        

ആവശയമൊയ്വിവരങ്ങൾ്്നല്കൊതിരിക്കുക, അടല്ലങ്കിൽ്്ടതറ്റൊ 

യ വിവരങ്ങൾ്നല്കു ക; 

m) മുകളിൽ്്  റഞ്ഞ് a മുതൽ് l വടര് ഉള്ള്  രന്തണ്ട ് കുറ്റങ്ങൾ്

ടചയ്യുകസയൊ ടചയ്യുന്നതിന ്്ൈൈൊയം്നല്കു കസയൊ്ടചയ്യുക. 

സചൊദ്യം 16: കുറ്റംചുമത്തടപട്ടൊൽ് എന്ത ് ശിക്ഷകളൊണ ് CGST/SGST നിയമ 

ത്തിൽ നിർസേശിച്ചിരിക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: വകുപ ് 132(1) അനുൈരിച ് ഭിക്കൊവുന്ന ശിക്ഷ തൊടഴ  റയുന്ന 

ര കൊരമൊണ : 

ബന്ധടപട്ട്കുറ്റങ്ങൾ് ശിക്ഷ ( രമൊവധി്തെവിൻടറ്റ 

കൊ ൊവധി) 

5 സകൊെി രൂ ക്ക ് മുകളിൽഉള്ള    

അടല്ലങ്കിൽ് ആവർത്തിക്കടപെുന്ന് 250 

 ക്ഷം്രൂ ക്ക ്ഉള്ള നികുതിടവട്ടിപ  

5 വർഷം്തെവും,് ിഴയും 

5 സകൊെി് രൂ ക്കും് 2 സകൊെി് രൂ ക്കും്

ഇെയി ുള്ള നികുതിടവട്ടിപ  

3വർഷം്തെവും,് ിഴയും 

2 സകൊെി    രൂ ക്കും് 1 സകൊെി് രൂ ക്കും്

ഇെയി ുള്ള നികുതിടവട്ടിപ  

1വർഷം്തെവും,് ിഴയും 

വയൊജമൊയ്സരഖകൾ, 

ഓഫീൈടറ്്തെസ്സടപെുത്തുസരൊൾ് 

സരഖകളിൽ്്കൃരതിമം 

6 മൊൈം 

 

സചൊദ്യം 17: CGST/SGST നിയമര കൊരം് Cognizable, Non-Cognizable് കുറ്റങ്ങൾ്്

എടന്തൊടക്കയൊണ ്? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമത്തിൻടറ്റ വകുപ ്132(4), 132(5) ര കൊരം: 

 ടവട്ടിപ ്നെത്തിയ നികുതി ബൊധയത്5 സകൊെി രൂ യിൽ്കുറവൊടണ 

ങ്കിൽ അത്തരം് സകൈുകൾ്് Non-Cognizable് സകൈുകൾ് ആവുന്നു.  

അത്തരം്സകൈുകളിൽ്്ജൊമയം്അനുവദനീയമൊണ ്. 

 ടവട്ടിപ ് നെത്തിയ് നികുതിബൊധയത് 5 സകൊെി രൂ യിൽ് കൂെുത ൊ 

യൊൽ്അത്തരം് സകൈുകൾ്് Non-Cognizable് സകൈുകളൊണ ്.  അത്തരം്

സകൈുകളിൽ്്ജൊമയം്അനുവദനീയമല്ല. 
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സചൊദ്യം 18:  സര ൊൈികയൂഷൻ്്തുെങ്ങൊൻ,്നിസയൊഗിക്കടപട്ട്അധികൊരിയുടെ്

മുൻ്അനുവൊദം്ആവശയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: അടത; ഉത്തരവൊദടപട്ട് അധികൊരിയുടെ,് മുന്നനുവൊദമില്ലൊടത 

ഒരു്കുറ്റത്തിനും്ആടരയും്സര ൊൈികയൂട്ട ്്ടചയ്യൊൻ് ൊെില്ല. 

സചൊദ്യം 19: CGST/SGST നിയമര കൊരം്സര ൊൈികയൂട്ട ് ടചയ്യൊൻ്കുറ്റം്ടചയ്യൊനു 

ള്ള് ഉസേശയം് (mens-rea)് കുറ്റകൊരണമൊയ മൊനൈികനി ് (culpable് mental് state)്

എന്നീ്ഘെകങ്ങൾ്്ആവശയമൊസണൊ? 

ഉത്തരം: കുറ്റകൊരണമൊയ് മൊനൈികനി യും (culpable് mental് state), കുറ്റം 

ടചയ്യൊനുള്ള്ഉസേശവും് (mens-rea)്കുറ്റം്ടചയ്യൊൻ്്ആവശയമൊടണന്നും അത്ത 

രം്കുറ്റങ്ങൾ അത്തരം്മൊനൈികനി ്ഇല്ലൊടത്ടചയ്യൊൻ് റ്റിടല്ലന്നും വകുപ ്

135-ൽ്ൈങ്ക  ് ിതമൊണ ്. 

സചൊദ്യം 20: എന്തൊണ ്്കുറ്റകൊരണമൊയ്മൊനൈികനി ? (Culbale mental state) 

ഉത്തരം: ഒരു്ര വൃത്തി്ടചയ്യുസരൊൾ്്കുറ്റകൊരണമൊയ മൊനൈിക നി യി 

 ൊടണന്ന ്് റഞ്ഞൊൽ്അത്തരം്മനസ്സ ്്ര കൊരം 

 ടചയ്യുന്ന്ര വൃത്തി്മനഃ ൂർവമൊയിരിക്കുക; 

 ര വൃത്തിസയയും,് അതിൻടറ്റ  രിണതികടളയും്  റ്റി സബൊധവൊനൊ 

യിരിക്കുക; 

 ര വൃത്തി് ടചയ്യുന്ന് ആൾ് ഭീഷണിക്ക ്് വഴങ്ങൊടതയും തെസ്സങ്ങൾ് 

മറികെന്നും്ര വൃത്തി്ടചയ്യുക; 

 ര വൃത്തി് ടചയ്യുന്ന്ആൾ് ടചയ്യുന്നത ് നിയമ വിസധയമടല്ലന്ന ് വിശവ 

ൈിക്കുകസയൊ, വിശവൈിക്കൊൻ്്കൊരണമുണ്ടൊകുകസയൊ ടചയ്യുക. 

സചൊദ്യം 21: CGST/SGST നിയമര കൊരം് ഒരു കരനിടക്കതിടര് സര ൊൈികയൂ 

ഷസനൊ്മറ്റ ്്നെ െികസളൊ്നെത്തൊസമൊ? 

ഉത്തരം: നെത്തൊം.  CGST/SGST നിയമത്തിൻടറ്റ വകുപ ് 137 ര കൊരം, ഒരു്

കരനിയുടെ് നെത്തിപിൽ്് നിയരന്തണൊധികൊരവും് ഉത്തരവൊദിത്തവുമുള്ള്

ഏടതൊരൊൾക്കും്എതിടര, കരനിടക്കൊപം, അയൊളുടെ്ഉത്തരവൊദിത്തത്തി 

 ുള്ള് കൊ ഘട്ടത്തിൽ് ടചയ ്ത് കുറ്റത്തിന ്, നെ െികൾ് എെുക്കുകയും് ശി 

ക്ഷിക്കുകയും് ടചയ്യൊവുന്നതൊണ ്.്  ഒരു്കരനി് ടചയ ്ത്ഏടതങ്കി ും് കുറ്റം്

ഏടതങ്കി ും്ഉസദയൊഗസ്ഥൻടറ്റ: 

- ൈമ്മതസത്തൊടെയും്കൂട്ടുനിന്നതിൻടറ്റയും്ഫ മൊയും നെന്നതൊടണ 

ങ്കിൽ 

- വീഴ ്ച്ചകൊരണം്ൈംഭവിച്ചതൊടണങ്കിൽ 

ആ്ഉസദയൊഗസ്ഥൻ്്കുറ്റം്ടചയ ്തതൊയി്കണക്കൊക്കി്നെ െിടയെുത്ത ്ശിക്ഷി 

ക്കൊവുന്നതൊണ ്. 

സചൊദ്യം 22: കുറ്റം്ഒത്തു തീർപൊക്കൽ്്എന്നതുടകൊണ്ട ്്ഉസേശിക്കുന്നടതന്ത ്? 
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ഉത്തരം: രകിമിനൽ്്നെ െിരകമത്തിൻടറ്റ്ടൈക്ഷൻ് 320് ര കൊരം സര ൊൈി 

കയൂട്ട ്് ടചയ്യുന്നത ്,്  രിഗണനയുടെ്ബ ത്തിൽ്്നിർത്ത ൊക്കുക്എന്നതൊണ ് 

ഒത്തുതീർപൊക്ക ുടകൊണ്ടു്ഉസേശിക്കുന്നത ്. 

സചൊദ്യം  23: എല്ലൊ് കുറ്റങ്ങളും് CGST/SGST നിയമര കൊരം് ഒത്തുതീർപൊക്കൊ 

സമൊ? 

ഉത്തരം: CGST/SGST നിയമത്തിൻടറ്റ വകുപ ് 138 ര കൊരം,് തൊടഴ്  റയുന്ന 

ടതൊഴിടകയുള്ള്ഏത ്്കുറ്റവും്നിശ്ചയിച്ച ഒത്തുതീർപ  തുക്അെയ ്ക്കുകയൊ 

ടണങ്കിൽ്അത ്്  രിഗണിച്ച ്് ഒത്തുതീർപൊകുന്നതൊണ ്.്  അത്തരം്ഒത്തുതീർ 

പൊക്കൽ സര ൊൈികയൂഷൻ്്്നെ െികൾ്്ആരംഭിക്കുന്നതിനു്്മുസരൊ് ിസരൊ   

അനുവദനീയമൊണ ്. 

 15-)o് സചൊദയത്തിൽ്് രകമടപെുത്തിയ്13്ഗുരുതര്കുറ്റങ്ങളിൽ്1 മുതൽ്6്

വടരയുള്ളതിൽ്്കുറ്റം്ടചയ ്ത്ആൾ്സമൽപറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങൾക്ക  ഇതിനു 

മുര ്്ഒത്തുതീർപൊക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ്; 

 13് ഗുരുതരകുറ്റങ്ങളിൽ് 1് മുതൽ് 7് വടരയുള്ള് കുറ്റങ്ങൾ് ടചയ്യൊൻ 

ൈൈൊയിക്കുകസയൊ് സര രിപിക്കുകസയൊ് ടചയ ്ത് ആൾ ഇതിനുമുര ്്

സമല്പറഞ്ഞ്മസറ്റടതങ്കി ും്കുറ്റം ഒത്തുതീർപൊക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ്; 

 മുകളിൽ്് റഞ്ഞ്കുറ്റങ്ങൾ്ഒഴിടക്SGST/CGST്നിയമത്തിന ്്കീഴി ുള്ള 

തും്ഒരുസകൊെിയി ധികം്വി യുള്ള്ൈസൈയുമൊയി്ബന്ധടപട്ട്മസറ്റത ്്

കുറ്റവും് കുറ്റം് ടചയ ്ത് ആൾ് ഇതിനു് മുര ്് സമല്പറഞ്ഞ മസറ്റടതങ്കി ും്

കുറ്റം ഒത്തുതീർപൊക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ്; 

 SGST/CGST നിയമര കൊരം്മൊരതമല്ലൊടത്NDPSA/FEMA്നിയമത്തിൻര കൊരം്

കൂെി്ഉള്ള്സകൈുകൾ; 

ഒത്തുതീർപൊക്കൽ അനുവദിക്കുന്നത ്്നികുതിയും്  ിശയും് ിഴയും അെ 

ച്ചതിന ്്സശഷം്മൊരതമൊണ ്.് മസറ്റടതങ്കി ും്നിയമത്തിന ്്കീഴിൽ തുെങ്ങിക്കഴി 

ഞ്ഞ്ഒരു്നെ െിരകമടത്തയും്ഒത്തുതീർപൊക്കൽ ബൊധിക്കുന്നില്ല. 

സചൊദ്യം 24: ഒത്തുതീർപൊക്ക ിന ്് ധന രമൊയ്  രിധികസളടതങ്കി ും നിശ്ച 

യിച്ചിട്ടുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഒത്തുതീർപൊക്ക ിൻടറ്റ്തൊഴ ന്ന് രിധി്തൊടഴ് റയുന്ന്തുകക 

ളിൽ്ഏതൊസണൊ്വ ുത ്്അതൊയിരിക്കും: 

* ബന്ധടപട്ട്നികുതിയുടെ്50%്അല്ലങ്കിൽ; 

* 10,000/- രൂ  

ഒത്തു തീർപൊക്ക ിൻടറ്റ ഉയർന്ന്  രിധി് തൊടഴ്  റയുന്ന് തുകകളിൽ് 

ഏതൊസണൊ്വ ുത ്്അതൊയിരിക്കും: 

* ബന്ധടപട്ട്നികുതിയുടെ്150% അല്ലങ്കിൽ; 

* 30,000/- രൂ . 
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സചൊദ്യം 25: CGST/SGST നിയമ ര കൊരമുള്ള്കുറ്റങ്ങൾ ഒത്തുതീർപൊക്കിയൊൽ്

 രിണതഫ ങ്ങൾ്എടന്തൊക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: വകുപ ്138 ര കൊരം്ഒത്തുതീർപു്തുക അെയ ്ക്കുകയൊടണങ്കിൽ്

തുെർനെ െികൾ് ഈ് നിയര കൊരം് തുെങ്ങൊവുന്നതല്ല.്  കൂെൊടത് മുസര്

തുെക്കം്കുറിച്ച്രകിമിനൽ്നെ െികൾ്അൈൊധുവൊകുകയും്ടചയ്യും. 
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21. IGST ആക്ടിന ടറ്റ ട ൊതുവൊയ അവസ ൊകനം 

 

സചൊദ്യം 1: എന്തൊണ  IGST? 

ഉത്തരം: "ഇൻറ്റസരഗറ്റഡ ്ഗുഡ്സ ്ആൻഡ ്ൈർവീൈ ് െൊക്സ " (IGST) എന്നൊൽ IGST 

ആക്ടിന ടറ്റ കീഴിൽ അന്തർൈംസ്ഥൊന വയൊ ൊര വൊണിജയങ്ങളിൽ ചരക്കുക 

ളുടെസയൊ സൈവനങ്ങളുടെസയൊ 'ൈസൈ'യുടെ സമൽ ചുമത്തടപെുന്ന െൊക്സ  

ആണ . 

സചൊദ്യം 2: എന്തൊണ  അന്തർ ൈംസ്ഥൊന ൈസൈകൾ? 

ഉത്തരം: അന്തർ ൈംസ്ഥൊന വയൊ ൊര വൊണിജയങ്ങളിൽ, ചരക്കുകളുടെ 

സയൊ സൈവനങ്ങളുടെസയൊ 'ൈസൈ' എന്നൊൽ, ൈസൈ നല്കുന്നയൊളിൻടറ്റ 

സ്ഥ വും ൈസൈ  ഭിക്കുന്ന സ്ഥ വും രണ്ടു വയതയസ്യൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ 

ആകുസരൊളൊണ .  (IGST നിയമം്വകുപ -7)   

സചൊദ്യം 3: GST-യുടെ കീഴിൽ എങ്ങടനയൊണ  ൈൊധനങ്ങളുടെസയൊ സൈവന 

ങ്ങളുടെസയൊ അന്തർൈംസ്ഥൊന ൈസൈകൾക്ക  നികുതി ചുമത്തടപെുന്നത ? 

ഉത്തരം: അന്തർൈംസ്ഥൊന് ൈസൈയുടെ് കൊരയത്തിൽ് IGST ചുമത്തു 

ന്നതും് ിരിടച്ചെുക്കുന്നതും് സകരര്ഗവണ്ടമൻറ്റ ്ആണ .  IGST ട ൊതുവൊയി്

CGST-യും്SGST-യും്സചർന്നതും്നികുതി്ബൊധയതയുള്ള്ൈൊധനങ്ങളുടെസയൊ്

സൈവനങ്ങളുടെസയൊ്എല്ലൊ്അന്തർൈംസ്ഥൊന്ൈസൈകൾക്കും്ചുമത്തടപെു 

ന്നതുമൊണ .  അന്തർൈംസ്ഥൊന്ൈസൈയർ്തൻടറ്റ് ർടച്ചൈിസേൽ്് ഭിക്കു 

ന്ന് IGST, CGST കൂെൊടത് SGST ടരകഡിറ്റുകൾ്അഡ്ജസ്റ്റ ടചയ്യഉസശഷം്വർധിപിച്ച്

മൂ യത്തിസേൽ്IGST അെയ ക്കും.  കയറ്റി്അയക്കുന്ന്ൈംസ്ഥൊനം്IGST സ യ ്ടമ 

ന റ്റിനു സയൊഗിച്ച്SGST ടരകഡിറ്റ ്സകരരത്തിനു്രെൊൻസ്ഫർ്ടചയ്യും.  ഇറക്കുമതി്്

ടചയ്യുന്ന് ഡീ ർ് ൈംസ്ഥൊനത്തു് തൻടറ്റ് നികുതി് സ ടമന റ്റിനുസവണ്ടി് IGST 

ടരകഡിറ്റ ്എെുക്കുകയും്ടചയ്യും.  സകരരം്ഇറക്കുമതി്ടചയ്യുന്ന് ് ്ൈംസ്ഥൊന 

ത്തിന ് SGST നികുതി്അെക്കൊൻ്ഉ സയൊഗിച്ച് IGST ടരകഡിറ്റ ് രെൊൻസ്ഫർ് ടചയ്യു 

നൽകും.  ബന്ധടപട്ട്വിവരങ്ങൾ്ഒരുക്ലിയറിങ ൈൗൈ ് (Clearing House) ആയി്

ര വർത്തിക്കുന്ന്സകരര്ഏജൻൈിക്കു്ൈമർപിക്കുകയും്അർൈതടപട്ട്തുക്

എരതയൊടണന്ന ് രിസശൊധിക്കുകയും്തുക്സകമൊറ്റം്ടചയ്യൊനൊയി്അതൊത ്്

ൈംസ്ഥൊനത്തിൻടറ്റ്ഗവണ്ടമൻറ്റുകടള്അറിയിക്കുകയും്ടചയ്യും. 

സചൊദ്യം 4: IGST നിയമത്തിൻടറ്റ ര സതയകതകൾ എടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: 9 അധയൊയങ്ങളിയൊയി 25 വകുപുകളൊണ ്IGST നിയമത്തി ുള്ളത .  

മറ്റു്കൊരയങ്ങസളൊടെൊപം്ൈസൈയുടെ്സ്ഥ ം്ഏടതന്നു്നിർണയിക്കൊനുള്ള്

നിയമങ്ങളും്ഇതിൽ്ഉണ്ട .  ചരക്കുകളുടെ്നീക്കം്ൈസൈയിൽ്്ഉൾട ട്ടിട്ടു 

ടണ്ടകിൽ, ൈവീകർത്തൊവിനു്സകമൊറൊനൊയി്ചരക്കിൻടറ്റ്നീക്കം്നി ക്കു 

ന്ന്ൈമയത്ത , ചരക്ക സ്ഥിതിടചയ്യുന്ന്സ്ഥ മൊണ ്ൈസൈ്്നെന്ന്സ്ഥ മൊയി്

കണക്കൊക്കുന്നത .  ചരക്കുകളുടെ്നീക്കം് ഉൾടപെൊത്ത്ൈസൈയുടെ്കൊരയ 

ത്തിൽ് ൈസൈയുടെ് ൈവീകർത്തൊവിനു് ചരക്കു് സകമൊറുന്ന് സ്ഥ മൊണ ്

ൈസൈ്നെക്കുന്ന്സ്ഥ ം.  ഏടതങ്കി ും്സ്ഥ ത്തു്സ്ഥൊ ിസച്ചൊ്കൂട്ടി്സയൊജി 
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പിസച്ചൊ് ൈസൈ് ടചയ്യുന്ന് ൈൊധനങ്ങടള് ൈംബന്ധിച്ച ്സ്ഥൊ ിക്കുന്ന്അടല്ല 

ങ്കിൽ്കൂട്ടി് സയൊജിപിക്കൽ്നെക്കുന്ന്സ്ഥ മൊണ ്ൈസൈ്നെക്കുന്ന്സ്ഥ ം.  

ച ിക്കുന്ന്ഏടതങ്കി ും്വൊൈനത്തിൽ്ഉ സയൊഗിക്കൊൻ്നൽകുന്ന്്ൈൊധന 

ങ്ങടള ൈംബന്ധിച്ച , എവിടെ്ടവച്ചൊസണൊ്ൈൊധനങ്ങൾ്വൊൈനത്തിൽ്കയറ്റി 

യത , ആ്സ്ഥ മൊണ ്ൈസൈ്നെക്കുന്ന്സ്ഥ ം. 

സചൊദ്യം 5: IGST-യുടെ്ര സയൊജനങ്ങൾ എടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: IGST-യുടെ്ര ധൊന ര സയൊജനങ്ങൾ തൊടഴ  റയുന്നവയൊണ : 

a. അന്തർൈംസ്ഥൊന് ഇെ ൊെുകളിൽ് തെസ്സംകൂെൊടതയുള്ള് ഇൻ ുെ ്

െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റിൻടറ്റ്ശൃംഖ ; 

b. അന്തർ്ൈംസ്ഥൊന്വില്പന്നെത്തുന്നയൊളിനും, വൊങ്ങുന്നയൊളിനും്

മുൻകൂട്ടി്ടമൊത്തം്തുക്അെസക്കണ്ടൊത്തതിനൊൽ്അവരുടെ് ണം്

തെസ്സടപെുന്നില്ല; 

c. ഇൻ ുെ ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് അവകൊശടപെൊം് എന്നുള്ളത ് ടകൊണ്ട ്

കയറ്റുമതി്ടചയ്യുന്ന്ൈംസ്ഥൊനത്ത ്റീഫണ്ട ്സചൊദിസക്കണ്ട്ആവശയ 

മില്ല; 

d. ൈവയം് രിസശൊധനൊ്ൈംവിധൊനമുള്ള്മൊതൃക; 

e. നികുതി്  ിരിക്കൽ്  ളിതമൊക്കുന്നസതൊടെൊപം, െൊക്സ  നയൂരെൊ ിറ്റി 

യും്ഉറപുവരുത്തുന്നു; 

f. കൂെുത ൊയി് ഒരു് വിധ് നികുതി് നെ െി്  ൊ ിക്ക ുകളുമില്ലൊടത്

 ളിതമൊയ്കണക്കു്ൈൂക്ഷിക്കൽ്(അക്കൗണ്ടിംഗ ); 

g. ബിൈിനൈ ് െു് ബിൈിനൈ ് ഇെ ൊെുകളും് ബിൈിനൈ ് െു് കസ്റ്റമർ്്്

ഇെ ൊെുകളും്സകകൊരയം് ടചയ്യൊൻ്ൈൊധിക്കുന്നു.  ഉയർന്ന് ്നി  

വൊരത്തി ുള്ള് നികുതി് നെ െി രകമ ൊ നവും് കൊരയക്ഷമമൊയ്

നികുതി ിരിക്ക ും്എളുപമൊക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 6: കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും GST-യിൽ എങ്ങടനയൊണു നികു 

തി വിസധയമൊക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: GST (IGST) ചുമത്തുന്ന കൊരയത്തിൽ എല്ലൊ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമ 

തിയും അന്തർൈംസ്ഥൊന ൈസൈകളൊയിട്ടൊണ ്കണക്കൊക്കുന്നത .  നികുതിയ 

െവ ്  ക്ഷയസ്ഥൊന്തതവത്തിൻടറ്റ്അെിസ്ഥൊനത്തി ുള്ളതും, SGST വരുമൊനം 

ഇറക്കുമതി് ടചയ്യ് ൈൊധനങ്ങസളൊ് സൈവനങ്ങസളൊ് ഉ സഭൊഗം് നെക്കുന്ന് ൈം 

സ്ഥൊനത്തിനു് ഭിക്കുകയും് ടചയ്യുന്നു.  ഇറക്കുമതി്നെപൊക്കുസരൊൾ് ്അെ 

യ ക്കുന്ന് IGST-ക്കു്  ൂർണമൊയി് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ്  ഭിക്കുന്നു് (IGST 

നിയമം്വകുപ ്5) 

സചൊദ്യം 7: IGST്എങ്ങടനയൊണു അെസക്കണ്ടത  ? 
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ഉത്തരം: ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് ഉ സയൊഗിസച്ചൊ അടല്ലങ്കിൽ  ണമൊസയൊ 

IGST്അെയ ക്കൊം.  ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്IGST അെയ ക്കൊൻ ഉ സയൊഗിക്കുന്നത  

തൊടഴ  റയുന്ന രകമത്തി ും മുൻഗണനയി ും സവണം: 

a.  ആദയം IGST് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ , IGST അെയ ക്കൊൻ ഉ സയൊഗി 

ക്കൊം; 

b. IGST-യുടെ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് ഉ സയൊഗിച്ചു് തീർന്നൊൽ് CGST-

യുടെ്ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്GST അെയ ക്കൊൻ്ഉ സയൊഗിക്കൊം; 

c. IGST-യുടെയും്CGST-യുടെയും്ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ടരകഡിറ്റ ്ഉ സയൊഗിച്ചു്

തീർന്നൊൽ് മൊരതസമ, SGST-യുടെ് ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ് IGST് അെ 

യ ക്കൊൻ്ഉ സയൊഗിക്കൊവൂ.   ിന്നീെ ് IGST്നികുതി്ബൊധയത്ബൊക്കി്

ഉടണ്ടങ്കിൽ്അത ് ണമൊയി്അെയ ക്കണം.  IGST്അെക്കു ന്നതിനുള്ള്

ഈ്മുൻഗണനൊരകമം്GST ൈിസ്റ്റം്വഴി്ഉറപൊക്കും. 

സചൊദ്യം 8: എങ്ങടനയൊണു സകരരവും, കയറ്റുമതി ടചയ്യുന്ന ൈംസ്ഥൊനവും, 

ഇറക്കുമതി ടചയ്യുന്ന ൈംസ്ഥൊനവും തമ്മി ുള്ള ടൈറ്റിൽടമൻറ  നെക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: തൊടഴ  റയുന്ന രണ്ടു രീതികളിൽ കണക്കുകളുടെ ടൈറ്റിൽസമ 

ന്െോണ ്ബകട്രവും ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും തമ്മിൽ നെക്കുന്നതൊണ : 

*സകപ്രവും കയറ്ുെതിേംസ്ഥൊനവും തമ്മിൽ: കയറ്റുമതി ടചയ്യുന്ന 

ൈംസ്ഥൊനം അവിടെയുള്ള ൈസൈയർ, SGST-യുടെ ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്ഉ സയൊഗിച്ച 

തിനു തു യമൊയ തുക സകരരത്തിനു ടകൊെുക്കണം. 

*സകപ്രവും ഇേക്കുെതി േംസ്ഥൊനവും തമ്മിൽ: IGST-യുടെ ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്

ടരകഡിറ്റ ്ഉ സയൊഗിച്ച , ൈംസ്ഥൊനത്തിനുള്ളിട  ഇെ ൊെുകൾക്ക  അെസക്കണ്ട 

SGST അെക്കൊൻ ഉ സയൊഗിച്ചതിനു തു യമൊയ തുക സകരരം നൽകണം. 

ടൈറ്റിൽടമൻറ്റ  കോ യളവിൽ എല്ലൊ ഡീ ർമൊരും നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ 

കണക്കിട െുത്തു ടമൊത്തമൊയിട്ടൊണ  ഓസരൊ ൈംസ്ഥൊനത്തിനും ടൈറ്റിൽ 

ടമൻറ്റ  നെത്തുന്നത .  CGST-യുടെയും IGST-യുടെയും ടൈറ്റിൽടമൻറ്റും ൈമൊന 

മൊയ രീതിയിൽ നെത്തുന്നു. 

സചൊദ്യം 9: ര സതയക്ൈൊരത്തിക്സമഖ യി ുള്ള്യൂണിറ്റുകൾക്കും് ്ൈൊര 

ത്തിക് സമഖ ൊ് നിർമ്മൊതൊവിനും് ടകൊെുക്കുന്ന്ൈസൈകടള്എങ്ങിടനയൊ 

ണ ് രിഗണിക്കുന്നത ? 

ഉത്തരം: ര സതയക് ൈൊരത്തിക് സമഖ യി ുള്ള് യൂണിറ്റുകൾക്കും്്

ൈൊരത്തിക് സമഖ ൊ് നിർമ്മൊതൊവിനും് ടകൊെുക്കുന്ന് ൈസൈകടള് കയറ്റു 

മതി്ടചയ്യുന്ന്ചരക്കുകടളസ ൊട ്തടന്ന്നികുതിരൈിതമൊയൊണ ്കണക്കൊ 

ക്കുന്നത .  ൈൈയർക്ക ്ര സതയക്ൈൊരത്തിക്സമഖ യിസ ക്ക ്നികുതി രൈിത്്

ൈസൈ്നെത്തുന്നതിടനൊപം്അതിനുള്ള്ഇൻ ുട്ട ്െൊക്സ ്റീഫണ്ടിന ്്അവകൊശ 

വും്ഉണ്ടൊയിരിക്കും.  (IGST നിയമം്വകുപ -16) 

സചൊദ്യം 10: വയൊ ൊര് നെ െിരകമങ്ങൾ്  ൊ ിയ ക്കൊനുള്ള് ബൊധയത് IGST 

നിയമത്തി ും്്CGST നിയമത്തി ും്ഒന്ന ്്തടന്നയൊസണൊ? 
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ഉത്തരം: രജിൈ ്സരെഷൻ, റിസട്ടണ്് ൈമർപിയ ക്കൽ, നികുതി് അെയ ക്കൽ്്

മുത ൊയവയ ക്കുള്ള്നെ െിരകമങ്ങൾ്രണ്ടു്നിയമത്തി ും്ഒന്നുതടന്നയൊണ .  

IGST്നിയമത്തിൽ്അസ്സസ്സ ടമൻറ്റ , ഓഡിറ്റ , മൂ യനിർണയം, ൈസൈ്ടചയ്യടപ 

െുന്ന് ൈമയം, ഇൻസവൊയ ്ൈ ്, കണക്കുകൾ, സരഖകൾ, അഡ്ജുഡിസക്കഷൻ, 

അപീൽ് മുത ൊയവയ ക്കുള്ള്വയവസ്ഥകൾ് CGST് നിയമത്തിൽ് നിന്നും് കെ 

ടമെുത്തിട്ടുള്ളതൊണ . (IGST നിയമം്വകുപ -20). 
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22. ചരക്കുകളുടടയും സേവനങ്ങളുടടയും 'േകൈ 

 ഭിച്ച സ്ഥ ം' (Place of Supply of Goods and Service) 

 

സചൊദ്യം 1: GST-ക്കു കീഴിൽ ചരക്കുകളുടെയും സൈവനങ്ങളുസെയും 'ൈസൈ’ 

നെന്ന്സ്ഥ ത്തിൻടറ്റ ആവശയം/ര ൈക്തി എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: GST-യുടെ അെിസ്ഥൊനതത്തവം ഇത്തരം ൈസൈകളുടെ ഉ സഭൊഗ 

ടത്ത അതിൻടറ്റ  ക്ഷയസ്ഥൊനത്തുവസച്ചൊ അടല്ലങ്കിൽ അതിൻടറ്റ ഉ സഭൊഗ 

ഘട്ടത്തിസ ൊ ഫ ര ദമൊയി നികുതി  ിരിക്കുക എന്നതൊണ .  അതിനൊൽ 

'ൈസൈ് നെന്ന് സ്ഥ ം' എന്ന വയവസ്ഥയൊണ  നികുതി എത്തിസച്ചസരണ്ട 

സ്ഥ ം അഥവൊ നികുതി ിരിക്കട സെണ്ട അധികൊര രിധി നിർണയിക്കുന്ന 

ത .  ഒരു ഇെ ൊെ  അന്തർൈംസ്ഥൊന ഇെ ൊെ  ആസണൊ അസതൊ ൈംസ്ഥൊനത്തിനു 

ള്ളിൽ ഉള്ള ഇെ ൊെ  ആസണൊ എന്ന തീരുമൊനിക്കടപെുന്നത  'ൈസൈ നെന്ന്്

സ്ഥ ം' അെിസ്ഥൊനമൊക്കിയൊണ .  അതൊയത  ഒരു ൈസൈ ഏടതങ്കി ും ഒരു 

ൈംസ്ഥൊനടത്ത SGST-ക്കും CGST-ക്കും വിസധയമൊസണൊ, അസതൊ, IGST ബൊധകമൊ 

സണൊ എന്ന  നിർണയിക്കുന്നതിന  ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം അറിസയണ്ടത  ആവ 

ശയമൊണ . 

സചൊദ്യം 2: 'ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ടത്ത’ ൈംബന്ധിച്ച വയവസ്ഥകൾ്ചരക്കുക 

ളുടെയും്സൈവനങ്ങളുടെയും കൊരയത്തിൽ വയതയസ്യമൊകുന്നടതന്തുടകൊണ്ട ? 

ഉത്തരം: ചരക്കുകൾ ര തയക്ഷമൊയ വസ്യുക്കൾ ആകയൊൽ അവയുടെ 

ഉ സഭൊഗം നെക്കുന്നസ്ഥ ം നിർണയിക്കൊൻ കൊരയമൊയ ബുധിമുട്ടുകടളൊന്നും 

ഉണ്ടൊകൊറില്ല. മിക്ക സൈവനങ്ങളും ര തയക്ഷമല്ലൊത്തതിനൊൽ അവയുടെ 

ൈസൈ നെന്ന്്സ്ഥ ം കണ്ടു ിെിക്കൊൻ    ബുധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടൊകൊറുണ്ട . 

അതിനുള്ള ര ധൊന ഘെകങ്ങൾ തൊടഴ  റയുന്നവയൊണ : 

(i) സൈവനങ്ങളുടെ ടഡ ിവറി നെത്തുന്ന രീതി എളുപത്തിൽ മൊറ്റൊവു 

ന്നതൊണ .  ഉദൊൈരണത്തിന  സര ിസകൊം സൈവനം സ ൊസ്റ്റ -സരയ്ഡിൽ 

നിന്ന  ട്രീ-ട യ്ഡിസ ക്കു മൊറൊവുന്നതൊണ ; ബില്ലിംഗ -വി ൊൈം മൊറൊ 

വുന്നതൊണ ; ബില്ലറുടെ വി ൊൈം മൊറ്റൊവുന്നതൊണ ; സൈൊഫ റ്റ ടവയർ 

സകെു ൊെു തീർക്കസ ൊ അറ്റകുറ്റപണിസയൊ സ്ഥ ത്തു് വന്ന ് എന്ന 

തിൽ നിന്ന  ഓണ്സ ൻ ആക്കി മൊറ്റൊവുന്നതൊണ ; ബൊങ്കിങ ് ്സൈവ 

നങ്ങൾക്കു്സനരടത്ത്ഉ സഭൊക്തൊവ ്ബൊങ്കിൽ്സ ൊസകണ്ട്ആവശയ 

മുണ്ടൊയിരുന്നു.്എന്നൊൽ്ഇസപൊൾ്ഉ സഭൊക്തൊവിന ്എവിടെനിന്നും്

ബൊങ്കിങ സൈവനങ്ങൾ്ഉ സയൊഗടപെുത്തൊൻ്ൈൊധിക്കും. 

(ii) സൈവനദൊതൊവ , സൈവനൈവീകർത്തൊവ , നൽകടപട്ടസൈവനം എന്നി 

വ തിട്ടടപെുത്തൊൻ ൈൊധിക്കണടമന്നില്ല അടല്ലങ്കിൽ എളുപത്തിൽ 

മൂെി ടവയ ക്കയ ക്കടപെൊം.  കൊരണടമടന്തന്നൊൽ ര തയക്ഷത്തിൽ 

ഒന്നും നീങ്ങുന്നില്ല.  മൊരതമല്ല ഒരു അെയൊളവും അത   ോക്കി ടവ 

ക്കണടമന്നുമില്ല. 
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(iii) ഒരു്സൈവനം 'ൈസൈ' ടചയ്യുന്നതിന ്സൈവനദൊതൊവിന ്ഒരു്നിശ്ചി 

തസ്ഥൊനം്സവണം്എന്ന  നിർബന്ധം്ഇല്ല.്  സൈവന ൈവീകർത്തൊവി 

നൊകടട്ട് സൈവനം് യൊരതയ ക്കിെയിൽ് ൈവീകരിക്കുകയും ടചയ്യൊം.്

ബില്ലിംഗ സ്ഥ മൊടണങ്കിൽ്ഒറ്റ രൊരതി ടകൊണ്ട മൊറ്റൊവുന്നസതയുള്ളൂ  

തൊനും. 

(iv) ചി സപൊൾ്ഒസരഘെകം്തടന്ന്ഒന്നിൽകൂെുതൽ്സ്ഥ ങ്ങളിസ ക്ക ്

നീങ്ങൊനും്ൈൊധയത ഉണ്ട .് ഉദൊൈരണത്തിന , ഒരു ടറയിൽസവ്സ  

നിൻടറ്റസയൊ, നൊഷണൽ് സൈസവയുസെസയൊ, ൈംസ്ഥൊനങ്ങളുടെ്

അതിർത്തിയിൽ്കൂെിസയൊ്ഒഴുകുന്ന്ഒരു്നദിയ ക്ക  കുറുടകയുള്ള്

 ൊ ത്തിൻടറ്റസയൊ്നിർമൊണവും്അനുബന്ധ സൈവനങ്ങളും.  അതു്

സ ൊട തടന്ന, ഒരു്ൈിനിമയുടെ്വിവിധ്ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിട ്വിത 

രണത്തിനും്എക്സിബിഷനും് ഉള്ള് സകൊപിസററ്റ  ഒറ്റ് ഇെ ൊെി ൂടെ്

നെത്തൊവുന്നതൊണ .്അതുസ ൊട ് ഒരു  രൈയം്അഥവൊ് രി ൊെി്

ഒസര് ൈമയത്തുതടന്ന് രൊജയത്തുെനീളം് ര സക്ഷ ണം് ടചയ്യടപെു 

ന്നു.്  ഒരു എയർസ ൻ് 10്  ീഫുകൾ് അെങ്ങുന്ന് ഒരു ൈീൈണ്്

െിക്കറ്റ  ഇറക്കുകയൊടണന്നിരിക്കടട്ട.  അവ്ഉ സയൊഗിച്ചു്രൊജയത്തു്

ഏടതങ്കി ും് രണ്ടു്സ്ഥ ങ്ങൾക്കിെയിൽ് യൊരതടചയ്യൊവുന്നതൊണ .  

ഡൽൈി്ടമസരെൊ്നൽകുന്ന്ഒരു്കൊർഡ  സനൊയിഡയിസ ൊ, ഡൽൈി 

യിസ ൊ, ഫരീദൊബൊദിസ ൊ് ഉള്ള ഒരൊൾക്ക ് ഉ സയൊഗിക്കൊവുന്നതൊ 

ണ .്  ഡൽൈി്ടമസരെൊയ ക്കൊകടട്ട് ണമെയ ക്കുന്ന്ൈമയടത്ത്ഇയൊ 

ളുടെ്സ്ഥൊനസമൊ്യൊരതകസളൊ്സവർതിരിച്ചറിയൊൻ്കഴിയുകയുമില്ല. 

(v)      സൈവനങ്ങൾ തുെർച്ചയൊയി മൊറിടക്കൊസണ്ടയിരിക്കും,  ുതിയ 

ടവല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിടക്കൊസണ്ടയിരിക്കും.  ഉദൊൈരണത്തിന  

15-20 വർഷം മുൻ   ഡി.െി.എച്ച ., ഓണ്സ ൻ വിവരങ്ങൾ, 

ഓണ്സ ൻ ബൊങ്കിങ , ഓണ്സ ൻ െിക്കറ്റ ബുക്കിങ , ഇന റർടനറ്റ , 

ടമൊസബൽ ടെ ികമയൂണിസക്കഷൻ മുത ൊയവടയക്കുറിച്ച  

ആരും ചിന്തിച്ചുസ ൊ ും കൊണില്ല. 

സചൊദ്യം 3: ‘ൈസൈ്നെന്ന്സ്ഥ ം’ നിർണയിക്കൊൻ ഉ സയൊഗിക്കുന്ന അനുമൊ 

നങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ സര ൊക്സികൾ എടന്തല്ലൊം? 

ഉത്തരം: ഒരു സൈവന ഇെ ൊെിൽ ഉൾടപട്ട വിവിധ ഘെകങ്ങടള 'ൈസൈ' 

നെന്ന് സ്ഥ ം കണ്ടു ിെിക്കൊനുള്ള അനുമൊനങ്ങളൊയി ഉ സയൊഗിക്കൊം.  

മറ്റുള്ളവടയക്കൊൾ കൂെുതൽ ഉചിതമൊയ ഫ ം തരുന്ന ഒരു അനുമൊനം 

അടല്ലങ്കിൽ സര ൊക്സി നമുക്ക  ‘ൈസൈ  ഭിച്ച സ്ഥ ം' കണ്ടു ിെിക്കുന്നതിന  

ഉ സയൊഗിക്കൊവുന്നതൊണ .  ഇവടയക്കുറിച്ചൊണ തൊടഴ ചർച്ച ടചയ്യുന്നത . 

(1) സൈവനദൊതൊവിൻടറ്റസ്ഥ ം; 

(2) സൈവനൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റസ്ഥ ം; 

(3) ഇെ ൊെ  നെക്കുന്ന സ്ഥ ം അഥവൊ ര വർത്തി്നെക്കുന്ന സ്ഥ ം; 

(4) അത  ഉ സഭൊഗം ടചയ്യടപെുന്നസ്ഥ ം; 
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(5) യഥൊർത്ഥ ആനുകൂ യം എത്തിസച്ചരുന്ന്സ്ഥ ം/വയക്തി 

സചൊദ്യം 4: B2B (രജിസസ്റ്റഡ -വയക്തികൾക്കുള്ള ൈസൈ), B2C (സനൊണ്-

രജിസസ്റ്റഡ -വയക്തികൾക്കുള്ള ൈസൈ) ഇെ ൊെുകളുടെ കൊരയത്തിൽ, ൈസൈ 

നെന്ന്സ്ഥ ടത്ത ൈംബന്ധിച്ചു ര സതയക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടൊസകണ്ട ആവശയ 

കത എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: B2B് ഇെ ൊെുകളുടെ് കൊരയത്തിൽ്അെയ ക്കടപട്ട നികുതി, ൈവീ 

കർത്തൊവ  ടരകഡിറ്റ ്ആയി എെുക്കുന്നു.  അതിനൊൽ ഈ ഇെ ൊെുകൾ ടവറും 

 ൊൈ രതൂ ഇെ ൊെുകൾ  ആകുന്നു.  B2B ൈസൈയുടെ്കൊരയത്തിൽ സശഖരിക്കു 

ന്ന GST യഥൊർത്ഥത്തിൽ ഗവണ്ടമൻറ്റിനു ബൊധയതയും ൈവീകർത്തൊവിനു 

ആസ്യിയും ആയി മൊറുന്നു.  കൊരണടമടന്തന്നൊൽ ൈവീകർത്തൊവിനു ഇത ്്്

ഭൊവി് നികുതിയുടെ കൊരയത്തിൽ ഇൻ ുട്ട ് െൊക്സ ് ടരകഡിറ്റ ്ആയി ഉ സയൊഗി 

ക്കൊവുന്നതൊണ .  B2B ഇെ ൊെുകളുടെ കൊരയത്തിൽ മിക്കസപൊഴും ൈവീകർത്തൊ 

വിൻടറ്റ സ്ഥ ം ആണ  ര ധൊനം.  കൊരണടമടന്തന്നൊൽ ഭൊവിയിൽ ടരകഡിറ്റ  

എെുക്കുക ൈവീകർത്തൊവൊയിരിക്കും.  ൈൊധൊരണയൊയി ൈവീകർത്തൊവ  

മടറ്റൊരു ഉ സഭൊക്തൊവിനു വീണ്ടും ൈസൈടചയ്യുന്നു.  ഒരു B2B ഇെ ൊെ  B2C 

ഇെ ൊെൊയി മൊറുസരൊൾ മൊരതസമ ൈസൈയുടെ ഉ സഭൊഗം നെക്കുന്നുള്ളൂ.  B2C 

ഇെ ൊെുകളുടെ കൊരയത്തിൽ ൈസൈയുടെ ഉ സഭൊഗം നെക്കുകയും അെയ ക്ക 

ടപട്ട നികുതി ഗവണ്ടമൻറ്റിൽ എത്തിസച്ചരുകയുംടചയ്യുന്നു. 

സചൊദ്യം 5: ചരക്കുകൾ നീക്കം ടചയ്യടപെുകയൊടണങ്കിൽ ൈസൈ നെന്ന്

സ്ഥ ം ഏതൊയിരിക്കും? 

ഉത്തരം: ൈവീകർത്തൊവിനു ൈസൈക്കുസവണ്ടി ചരക്കുകളുടെനീക്കം അ 

വൈൊനിക്കുന്ന ൈമയത്തു ചരക്കുകളുടെ സ്ഥൊനം എവിടെയൊസണൊ അവിടെ 

യൊയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം.  (IGST നിയമം വകുപ ്10) 

സചൊദ്യം 6: ഒരു വയക്തി, മടറ്റൊരു വയക്തിക്ക  മൂന്നൊമടതൊരു വയക്തിയുടെ 

നിർസേശ ര കൊരം ചരക്കു ൈസൈ ടചയ്യുകയൊടണങ്കിൽ ഏതൊയിരിക്കും 

ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം? 

ഉത്തരം: ഇത്തരം ൈൊൈചരയത്തിൽ മൂന്നൊമടത്ത വയക്തിക്ക ്ചരക്കുകൾ 

 ഭിച്ചതൊയി കണക്കൊക്കുന്നു.  അതിനൊൽ ആ വയക്തിയുടെ, മുഖയ ബിൈി 

നസ്സ  സ്ഥ ടത്ത ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം ആയി കണക്കൊക്കുന്നു.  (IGST നിയമം 

വകുപ ്9). 

സചൊദ്യം 7: യൊരതടചയ്യുസരൊൾ, അതൊയതു കപ ിസ ൊ വിമൊനത്തിസ ൊ ടരെ 

യിനിസ ൊ അടല്ലങ്കിൽ ഒരു സമൊസട്ടൊർ വൊൈനത്തിസ ൊ വച്ച ് ചരക്കുകൾ/ 

സൈവനങ്ങൾ ൈസൈ ടചയ്യടപെുകയൊടണങ്കിൽ ഏതൊയിരിക്കും ൈസൈ 

നെന്ന്സ്ഥ ം? 

ഉത്തരം: ചരക്കുകളുടെ കൊരയത്തിൽ അവ വൊൈനത്തിൽ കയറ്റിയ്് 

സ്ഥ ം ആയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം.  (IGST നിയമം വകുപ  9).  എ 

ന്നൊൽ, സൈവനങ്ങളുടെ കൊരയത്തിൽ ആ യൊരത  ുറടപെൊൻ്നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന്

സ്ഥ ം്ആയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം.  (IGST നിയമം വകുപ  12, 13). 
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സചൊദ്യം 8: B2B സൈവനങ്ങളുടെ കൊരയത്തിൽ ൈസൈ നെന്ന് സ്ഥ ടത്ത 

കുറിച്ചുള്ള ൈവതസവയുള്ള അനുമൊനം എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: രജിസസ്റ്റർഡ  നികുതിദൊയകർ, സനൊണ്-രജിസസ്റ്റർഡ ് നികുതിദൊയ 

കർ, എന്നിവയൊണ  IGST നിയമത്തിൽ് ഉ സയൊഗിച്ചിരിക്കുന്ന  ദങ്ങൾ.്

രജിസസ്റ്റർഡ ്വയക്തികൾക്കുള്ള ൈസൈയുടെ കൊരയത്തിൽ ആ വയക്തിയുടെ 

സ്ഥ ം ആണ  ൈസൈ്നെന്ന  സ്ഥ ം എന്നതൊണ  അനുമൊനം.  ൈവീകർത്തൊവ  

രജിസസ്റ്റർഡ ് ആയതിനൊൽ വി ൊൈം  ഭയമൊയിരിക്കും.  അതിനൊൽ ആ 

സ്ഥ ം തടന്ന ആയിരിക്കും ൈസൈ്നെന്ന്സ്ഥ ം. 

സചൊദ്യം 9: രജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊത്ത ൈവീകർത്തൊക്കളുടെ കൊരയത്തിൽ ൈസൈ്

നെന്ന്സ്ഥ ടത്തകുറിച്ചുള്ള ൈവതസവയുള്ള അനുമൊനം എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: രജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊത്ത ൈവീകർത്തൊക്കളുടെ കൊരയത്തിൽ ൈൊധൊര 

ണ ഗതിയിൽ ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ് സ്ഥ ം ആയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന്

സ്ഥ ം.  എന്നിരുന്നൊ ും   സപൊഴും ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ വി ൊൈം  ഭയമല്ല, 

അത്തരം ൈരർഭങ്ങളിൽ സൈവനങ്ങൾ ൈസൈ ടചയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥ ം 

ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം ആയി  രിഗണിക്കടപെും. 

സചൊദ്യം 10: സ്ഥൊവര വസ്യുക്കളുടെ കൊരയത്തിൽ വസ്യു  സ്ഥിതിടചയ്യുന്ന 

സ്ഥ ം തടന്നയൊണ ്ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം.  ഡൽൈിയിൽ നിന്ന  മുംസബയി 

യിസ ക്ക  ഒന്നി ധികം ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ കൂെി കെന്നു സ ൊകുന്ന ഒരു സറൊഡ  

നിർമ്മിക്കുകയൊടണന്നു കരുതുക, അങ്ങടനടയങ്കിൽഏതൊയിരിക്കും്

ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം? 

ഉത്തരം: സ്ഥൊവര വസ്യുക്കൾ ഒന്നിൽ കൂെുതൽ ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ സ്ഥി 

തിടചയ്യുകയൊടണങ്കിൽ, ഓസരൊ ൈംസ്ഥൊനത്തും അതതു കരൊറുകളുടെസയൊ 

ഉെരെികളുടെസയൊ മറ്റുനയൊയമൊയ വയവസ്ഥകളുടെ അെിസ്ഥൊനത്തിസ ൊ 

ടവസവടറ സശഖരിച്ച, അടല്ലങ്കിൽ, നിശ്ചയിച്ച സൈവനങ്ങളുടെ മൂ യത്തിൻടറ്റ 

അനു ൊതത്തി ും്കരൊറുകളും്ഉെരെികളും്ഇല്ലൊത്ത് ക്ഷം്് ്ഇതിസ ക്കൊ 

യി്നിർസേശിക്കടപട്ടിട്ടുള്ള്മറ്റുള്ളവയുടെ് ്അെിസ്ഥൊനങ്ങളി ും,് ് ്അതതു 

ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ സൈവനങ്ങളുടെ ൈസൈ നെന്നതൊയികണക്കൊക്കും.  (IGST 

നിയമം വകുപ 12(3) ട  വിശദീകരണം് സനൊക്കുക) 

സചൊദ്യം 11: ഐ ിഎൽ രകിക്കറ്റ   രരരസ ൊട  ഒന്നി ധികം ൈംസ്ഥൊനങ്ങ 

ളിൽ നെക്കുന്ന ഒരു  രി ൊെി ൈംഘെിപിക്കുസരൊൾ ഏതൊയിരിക്കും സൈവന 

ങ്ങളുടെ ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം? 

ഉത്തരം: ഇതുസ ൊ ുള്ള  രി ൊെികളുടെ കൊരയത്തിൽ, സൈവനങ്ങളുടെ 

ൈവീകർത്തൊവ  രജിസ്റ്റർ്ടചയ്യിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ ആ വയക്തിയുടെ സ്ഥ ം ആയിരി 

ക്കും ൈസൈ് നെന്ന് സ്ഥ ം.  എന്നൊൽ സൈവനങ്ങളുടെ ൈവീകർത്തൊവ  

രജിസ്റ്റർ ടചയ്യിട്ടിടല്ലങ്കിൽ,  രി ൊെി നെക്കുന്ന സ്ഥ ം ആയിരിക്കും ൈസൈ 

നെന്ന സ്ഥ ം ഇത്തരം  രി ൊെികൾ ഒന്നി ധികം ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ നെക്കു 

ന്നതിനൊ ും ഒരു ഏകീകരിക്കടപട്ട് തുക ഇത്തരം സൈവനങ്ങളുടെ ചൊർജ  

ആയതിനൊ ും, ഓസരൊ ൈംസ്ഥൊനത്തും നൽകടപെുന്ന സൈവനങ്ങളുടെ മൂ യ 
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ത്തിൻടറ്റ അനു ൊതത്തിൽ അതത  ൈംസ്ഥൊനങ്ങടള ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ങ്ങ 

ളൊയി കണക്കൊക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 12: പ്ടൊൻേ് സ ൊർട്  സേവനങ്ങൾ (ടകൊറിയർ) വഴി അയയ ക്കുന്ന 

ചരക്കുകളുടെ കൊരയത്തിൽ ഏതൊയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന് സ്ഥ ം? 

ഉത്തരം: ആഭയന്തര്ൈസൈകളുടെ്കൊരയത്തിൽ, ൈവീകർത്തൊവ  രജിസ്റ്റർ 

ടചയ്യിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ, ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ സ്ഥ ം ആകും ൈസൈ നെന്ന്

സ്ഥ ം.  എന്നൊൽ ൈവീകർത്തൊവ  രജിസ്റ്റർ ടചയ്യൊത്ത ക്ഷം, ചരക്കുകൾ 

എവിടെ വച്ചൊസണൊ കയറ്റിടക്കൊണ്ടു സ ൊകൊനൊയി സകമൊറുന്നത  ആ സ്ഥ ം 

ആയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം.  അന്തൊരൊഷ രെ്ൈസൈകളുടെ് ് ്കൊരയ 

ത്തിൽ്ടകൊറിയർ്സൈവനങ്ങൾ്ഒഴിടകയുള്ള്രെൊൻൈ ്സ ൊർട്ട ് ് സൈവനങ്ങൾ 

ക്ക , ൈൊധനങ്ങൾ്എത്തിസച്ചരുന്ന്സ്ഥ മൊണ ്ൈസൈ്നെന്ന്സ്ഥ ം.  ടകൊറി 

യർ്്സൈവനത്തിൻടറ്റ്്കൊരയത്തിൽ്്ൈൊധനങ്ങൾ്്ടകൊറിയർ്്സ്ഥൊ നത്തി 

ന ് ്സകമൊറിയ് ്സ്ഥ മൊണ ് ്ൈസൈ് ്നെന്ന്സ്ഥ ം.്  എന്നൊൽ്ടകൊറിയർ്്

സൈവനം്ഭൊഗികമൊയി്ഇന്തയയി ൊണ ്നെന്നടതങ്കിൽ സ ൊ ും്ൈസൈ്നെന്ന്

സ്ഥ ം്ഇന്തയയൊയി്കണക്കൊക്കൊം IGST നിയമം വകുപ  13(3), 13(6) & 13(9). 

സചൊദ്യം 13: ഒരു വയക്തി മുംസബയിൽ നിന്ന  ഡൽൈിയിസ ക്കും അവിടെ 

നിന്ന  തിരിച്ചു മുംസബയിസ ക്കും യൊരത ടചയ്യുകയൊടണങ്കിൽ ഏതൊയിരി 

ക്കും ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം? 

ഉത്തരം: ആ്വയക്തി രജിസ്റ്റർ ടചയ്യിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ ആ വയക്തിയുടെ സ്ഥ ം 

ആയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം.  വയക്തി രജിസ്റ്റർ ടചയ്യിട്ടിടല്ലങ്കിൽ, മും 

സബയിൽ നിന്ന  ഡൽൈിയിസ ക്കുള്ള യൊരതയുടെ ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം 

മുംസബ ആയിരിക്കും.  കൊരണം മുംസബ ആണ  ആ വയക്തി യൊരത തുെങ്ങി 

യ്സ്ഥ ം.  

എന്നൊൽ മെക്കയൊരതയുടെ കൊരയത്തിൽ, ഡൽൈി ആയിരിക്കും ൈസൈ്

നെന്ന് സ്ഥ ം.  കൊരണം് മെക്കയൊരതടയ മടറ്റൊരു യൊരതയൊയി തടന്ന 

കണക്കൊസക്കണ്ടതൊണ .  (IGST നിയമം വകുപ  12(9) വിശദീകരണം്സനൊക്കുക). 

സചൊദ്യം 14: ഇന്തയയിൽ മുഴുവൻ യൊരതടചയ്യൊനുള്ള ഒരുെിക്കറ്റ / ൊസ്സ  എയർ 

ഇന്തയ ഒരു വയക്തിക്ക  നൽകുകയൊടണങ്കിൽ ഏതൊയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന 

സ്ഥ ം? 

ഉത്തരം: മുകളിട  ൈൊൈചരയത്തിൽ, യൊരത  ുറടപെുന്ന സ്ഥ ടത്തകുറി 

ച്ചുള്ള വിവരം ഇൻസവൊയ്സ   ഉണ്ടൊക്കുന്ന ൈമയത്തു  ഭയമൊകില്ല.  കൊരണടമടന്ത 

ന്നൊൽ യൊരതൊവകൊശം ഭൊവി ഉ സയൊഗത്തിനുള്ളതൊണ .  അതിനൊൽ, യൊരത 

 ുറടപെുന്നസ്ഥ ം ൈസൈ് നെന്ന സ്ഥ ം ആകൊൻ ൈൊധിക്കില്ല.  ഇത്തരം 

ൈരർഭങ്ങളിൽ, ട ൊതു് ചട്ടം് (ഡിഫൊൾട്ട ് ചട്ടം) ബൊധകമൊയിരിക്കും.  (IGST 

നിയമം വകുപ  12(9) ഉ ൊധികൾ്സനൊക്കുക). 

സചൊദ്യം 15: ടമൊസബൽ സഫൊണ് കണക്ഷൻടറ്റ കൊരയത്തിൽ ൈസൈ നെന്ന്

സ്ഥ ം ഏതൊയിരിക്കും?  അതു വിതരണക്കരനിയുടെ സ്ഥ ം ആയിരിക്കു 

സമൊ? 
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ഉത്തരം: ആഭയന്തര് ൈസൈകളുടെ് കൊരയത്തിൽ് ടമൊസബൽ സൈവന 

ങ്ങൾ ൈസൈ ടചയ്യുന്ന കരനിയുടെ സ്ഥ ം, ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം ആകൊൻ 

ൈൊധിക്കില്ല.  കൊരണടമടന്തന്നൊൽ, ടമൊസബൽ കരനികൾ ഒന്നി ധികം 

ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ ഈ സൈവനങ്ങൾ നൽകുന്നു.  മൊരതമല്ല മിക്ക സൈവനങ്ങ 

ളും അന്തർൈംസ്ഥൊന സൈവനങ്ങളും ആകുന്നു.  ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ വും 

കരനിയുടെ സ്ഥ വും ഒന്നൊയൊൽ ഉ സഭൊഗ തത്തവം തടന്ന തകർന്നു 

സ ൊകും.  കൊരണടമടന്തന്നൊൽ, റവനയൂ മുഴുവൻ വിതരണക്കരനികൾ ഉള്ള 

ഏതൊനും ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിസ ക്ക  സ ൊകും.  

ടമൊസബൽ കണക്ഷനുള്ള ൈസൈ നെന്ന്സ്ഥ ം കണക്ഷൻ സ ൊസ്റ്റ =ട യ്ഡ   

അടല്ലങ്കിൽ ര ീ=ട യ്ഡ   ആസണൊ എന്നതിടന ആരശയിച്ചിരിക്കും.  

സ ൊസ്റ്റ =ട യ്ഡ  ് കണക്ഷനുകളുടെ കൊരയത്തിൽ സൈവനൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ 

ബില്ലിംഗ  വി ൊൈം ആയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം.  ര ീ-ട യ്ഡ    

കണക്ഷനുകളുടെ കൊരയത്തിൽ, ഇത്തരം കണക്ഷനുകളുടെ സ യ ടമൻറ്റ  

 ഭിക്കുന്ന സ്ഥ ം അടല്ലങ്കിൽ ഇത്തരം ര ീ-ട യ്ട   വൗച്ചറുകൾ വിറ്റുസ ൊകുന്ന 

സ്ഥ ം ആയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം.  എന്നൊൽ ഇന റർടനറ്റ /ഇ-

സ യ ടമന റ്റ  വഴിയൊണ  റീച്ചൊർജ  എങ്കിൽ, സൈവനൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ സരഖ 

കളി ുള്ള സ്ഥ ം ആയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം. 

അന്തൊരൊഷ രെ് ൈസൈകളുടെ് കൊരയത്തിൽ് സൈവനങ്ങൾ് ൈവീകരിയ ക്കുന്ന്

വയക്തിയുടെ്സ്ഥൊനം്ആയിരിയ ക്കും് ടെ ിസകൊം് സൈവനങ്ങളിൽ്ൈസൈ്

നെന്ന്സ്ഥ മൊയി്കണക്കൊക്കുന്നത . 

സചൊദ്യം 16: സഗൊവയി ുള്ള ഒരു വയക്തി ഡൽൈിയി ുള്ള ഒരു സരബൊക്കറിൽ 

നിന്ന  നൊഷണൽ സസ്റ്റൊക്ക  എക ൈ സചഞ്ച  (മുംസബ) വഴി ഓൈരികൾ 

വൊങ്ങുന്നു.  അങ്ങടനടയങ്കിൽ ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം ഏതൊയിരിക്കും?  

ഉത്തരം: സൈവന ദൊതൊവിൻടറ്റ സരഖകൾ ര കൊരം സൈവന ൈവീകർത്തൊ 

വിൻടറ്റ സ്ഥ ം ഏതൊസണൊ അതൊയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം.  അതു 

ടകൊണ്ട  സഗൊവ ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം ആകുന്നു. 

സചൊദ്യം 17: മുംസബയിൽ നിന്ന  ഒരൊൾ കുളു-മണൊ ിയിസ ക  സ ൊകുന്നു.  

അയൊൾ മണൊ ിയിട  ഐൈിഐൈിഐ ബൊങ്കിൽ നിന്ന  ചി  സൈവന 

ങ്ങൾ എെുക്കുന്നു.  അങ്ങടനടയങ്കിൽ ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം ഏതൊയിരിക്കും?  

ഉത്തരം: സൈവനം ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ അക്കൗണ്ടുമൊയി് ബന്ധടപട്ടടല്ല 

ങ്കിൽ ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം കുളു ആകുന്നു.  (അതൊയതു സൈവനദൊതൊ 

വിൻടറ്റ സ്ഥ ം).  എന്നൊൽ സൈവനം ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ്അക്കൗണ്ടുമൊയി്്

ബന്ധടപട്ട ്്ആടണങ്കിൽ ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം മുംസബ ആകുന്നു.  (അതൊ 

യത  സൈവനദൊതൊവിൻടറ്റ സരഖകൾര കൊരം ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ സ്ഥ ം). 

സചൊദ്യം 18: ഗുഡ്ഗൊവ  ൈവസദശിയൊയ ഒരൊൾ എയർ ഇന്തയ വിമൊനത്തിൽ 

മുംസബയിൽനിന്നും ഡൽൈിക്ക  സ ൊകുന്നു.  ഇയൊൾക്കു യൊരത   ഇൻഷുറൻ 

ൈ ് ഭിക്കുന്നത ്മുംസബയിൽനിന്നൊണ .  അങ്ങടനടയങ്കിൽ, ൈസൈ്നെന്ന 

സ്ഥ ംഏതൊയിരിക്കും? 
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ഉത്തരം: ഇൻഷവറൻൈ  സൈവനങ്ങൾ ൈസൈ ടചയ്യുന്നയൊളിൻടറ്റ സരഖ 

കൾ ര കൊരം സൈവനങ്ങളുടെ ൈവീകർത്തൊവിൻടറ്റ സ്ഥ ം ഏതൊസണൊ 

അതൊയിരിക്കും ൈസൈ നെന്ന സ്ഥ ം.  അതുടകൊണ്ട  ഗുഡ്ഗൊവ  ൈസൈ്നെന്ന 

സ്ഥ ംആകുന്നു (IGST നിയമം വകുപ  11(13) ഉ ൊധി്സനൊക്കുക). 
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23. GSTN ഉം- GST സ ൊർേ ിട   പ്ഫടടന്റ് ്   ബിേിനേ്  

സപ് ൊേേും   

 

സചൊദ്യം 1: ജി.എൈ .െി.എൻ. എന്നൊൽ എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ചരക്കു സൈവന നികുതി ശൃംഖ  (ജി.എൈ .െി.എൻ.) എന്നത  ഒരു 

 ൊസഭച്ഛയില്ലൊത്ത ൈർക്കൊർ-ഇതര കരനി ആണ .  സകരര, ൈംസ്ഥൊന ൈർക്കൊ 

രുകൾക്കും, നികുതിദൊതൊക്കൾക്കും, തല്പരകക്ഷികൾക്കും്  വിവരൈൊസങ്കതി 

ക വിദയയുടെ് അെിസ്ഥൊന് ൈൗകരയങ്ങളും, സൈവനവും നൽകുകയൊണ  

ഇതിൻടറ്റ  ക്ഷയം.  രജിൈ ്സരെഷൻ, റിസട്ടണ്, സ യ ടമൻറ  എന്നീ്സൈവനങ്ങൾ്

ജി.എൈ .െി.എൻ. നികുതിദൊതൊക്കൾക്കു നൽകുന്നു.  ൈർക്കൊരും് നികുതി 

ദൊതൊക്കളും്തമ്മി ുള്ള്ൈരർക്കം ജി.എൈ .െി.എൻ. മുസഖനയൊയിരിക്കും. 

സചൊദ്യം 2: ജി.എൈ .െി.എൻ. ്ൈൃഷ്ടിസക്കണ്ട്്ആവശയകത്എന്തൊയിരുന്നു? 

ഉത്തരം: ജി.എൈ .െി.ൈിസ്റ്റം  ധതി് നൂതനവും് ൈങ്കീർണവുമൊയ് ഒരു്

വിവര് ൈൊസങ്കതിക് ൈംരംഭമൊണ .  ആദയമൊയി, നികുതി് ദൊതൊക്കൾക്കൊയി്

ഒരു് ഏകീകൃത് ൈരർക്കമുഖവും് സകരര, ൈംസ്ഥൊന ൈർക്കൊരുകൾക്ക   

ട ൊതുവൊയ് വിവര ൈൊസങ്കതിക് അെിസ്ഥൊന ൈൗകരയങ്ങളും് ജി.എൈ .െി. 

എൻ. നൽകുന്നു.  ഇസപൊൾ, സകരര, ൈംസ്ഥൊന  സരൊക്ഷ്നികുതി്വകുപുകൾ്

വയതയസ്യ് നിയമങ്ങൾ, ചിട്ടകൾ, നെ െിരകമങ്ങൾ് എന്നിവ്  ൊ ിക്കുന്നു.  

അതിനൊൽ, വിവരൈൊസങ്കതിക് ൈംവിധൊനങ്ങളും് സവറിട്ടു തടന്ന് നിൽക്കു 

ന്നു.  ജി.എൈ .െി. നെപൊക്കുന്നതിനൊയി് അവ് ഏസകൊ ിപിക്കുക എന്നത  

ൈംങ്കീർണമൊയിരിക്കും.  കൊരണം, അതിനൊയി് മുഴുവൻ്  സരൊക്ഷനികുതി്

ൈംവിധൊനങ്ങടളയും (സകരര, ൈംസ്ഥൊന, സകരര-ഭരണര സദശങ്ങൾ എന്നിവിെ 

ങ്ങളിട ) ഒസര്വിവര്ൈൊസങ്കതിക്നി വൊരത്തിസ ക്ക ്എത്തിസക്കണ്ടതുണ്ട .  

മൊരതമല്ല, ജി.എൈ .െി. ഒരു് ക്ഷയൊധിഷ്ഠ ിത്നികുതി്ആയതിനൊൽ്ചരക്കുകളു 

ടെയും് സൈവനങ്ങളുടെയും്അന്തർ-ൈംസ്ഥൊന്വയൊ ൊരത്തിന ്ശക്തിമത്തൊ 

യ് ഒരു് ഒത്തുതീർപു് ൈംവിധൊനവും് ആവശയമൊയിവരുന്നു.  ശക്തമൊയ്

വിവര് ൈൊസങ്കതിക് അെിസ്ഥൊനൈൗകരയങ്ങളും് സൈവന് ൈംവിധൊനവും്

ഉടണ്ടങ്കിൽ് മൊരതസമ് ഇത ് ൈൊധയമൊവുകയുള്ളു.  വിവിധ് തത  രകക്ഷികൾ 

(നികുതിദൊതൊക്കൾ, സകരര, ൈംസ്ഥൊന്ൈർക്കൊരുകൾ, ബൊങ്കുകൾ, ആർ.ബി. 

ഐ.) തമ്മിൽ്ൈുഗമമൊയ്വിവര്സശഖരണം, ൈംസ്കരണം, സകമൊറ്റം്എന്നിവ്

ഇത ് ൈൊധയമൊക്കും.  ഈ  ക്ഷയങ്ങൾ് സനെിടയെുക്കൊൻ് ജി.എൈ .െി.എൻ്

ൈൃഷ്ടിച്ചത . 

സചൊദ്യം 3: ജി.എൈ .െി.എൻ-ൻടറ്റ ഉൽഭവം്എങ്ങിടനയൊയിരുന്നു? 

ഉത്തരം: വിവര് ൈൊസങ്കതിക് വിദയയുടെ് അെിസ്ഥൊന് ൈൗകരയങ്ങളുടെ്

ശക്തമൊയ്ആവശയകത 21/7/2010-ൽ നെന്ന ൈംസ്ഥൊന ധനകൊരയ് മരന്തിമൊരു 

ടെ 'എം വർഡ ്കമ്മിറ്റി' 2010-ട  നൊ ൊമടത്ത്സയൊഗത്തിൽ ചർച്ച്ടചയ്യുക 

യുണ്ടൊയി.  ര സ്യു ത്സയൊഗത്തിൽ, ജി.എൈ .െി.-ക്കൊയുള്ള്വിവര ൈൊസങ്കതിക്

അെിസ്ഥൊന് ൈൗകരയങ്ങൾക്കൊയി് ഒരു 'എം വർഡ രഗൂപ ' (ഇ. ജി.) സ്ഥൊ ി 
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ക്കൊൻ്തീരുമൊനിക്കുകയുണ്ടൊയി.  സഡൊ: നരൻ്നിസ കൊനി്അധയക്ഷനൊയി, 

അഡിഷണൽ ടൈരകട്ടറി (റവനയു), ടമരർ (B&C), CBEC, ഡി.ജി.(ൈിസ്റ്റംൈ ), CBEC, 

FA ധനകൊരയ മരന്തൊ യം, ടമരർ ടൈരകട്ടറി, E.C., അഞ്ചു് ൈംസ്ഥൊന് സരെഡ ്

െൊക്സ ് കമ്മീഷണർമൊർ (മൈൊരൊഷ രെ, അസ്സൊം, കർണൊെക,  ശ്ചിമബംഗൊൾ, 

ഗുജറൊത്ത ) എന്നിവർ്ഇതിട ്അംഗങ്ങളൊണ .  ഈ് രഗൂപിന ്നൽകിയ്അനു 

ശൊൈനങ്ങൾ് ജി.എൈ .െി.എൻ. എന്ന ് വിളിക്കടപെുന്ന് ഒരു് ട ൊതു് ജൊ കം്

നെപൊക്കൊനുള്ള് (ഒരു്നൊഷണൽ്ഇൻഫർസമഷൻ്യൂട്ടി ിറ്റി (NIU/SPV) സ്ഥൊ ി 

ക്കൊനുള്ള)്നെ െിരകമങ്ങൾ, ര സ്യു ത്നൊഷണൽ്ഇൻഫർസമഷൻ്യൂട്ടി ിറ്റിയു 

ടെ്ഘെന, നെപൊക്കൊനുള്ള്നെ െിരകമങ്ങൾ,  രിശീ ന്ൈംവിധൊനം്എന്നി 

വ്നിർസദശിക്കുക്എന്നതൊയിരുന്നു. 

മൊർച്ച ്2010-ൽ്ധനകൊരയ മരന്തൊ യം്രൂ ീകരിച്ച 'െി.എ.ജി.യു. ി.', 'നൊഷണൽ്

ഇൻഫർസമഷൻ് യൂട്ടി ിറ്റി’കൾ് ൈവകൊരയ് കരനികളൊയി് രൂ ീകരിക്കൊൻ്

നിർസേശിച്ചു.  GST സ ൊ ുള്ള്ബൃൈത്തും്ൈങ്കീർണവുമൊയ്ൈർക്കൊർ്വിവര്

ൈൊസങ്കതിക്ൈംരംഭങ്ങൾ്നെപൊക്കുക എന്ന്ട ൊതു  ക്ഷയമൊണ ്ഇവയ ക്കു 

ണ്ടൊവുക.  'െി.എ.ജി.യു. ി.'-ൻടറ ഉസേശം GST, TIN, NPS, തുെങ്ങിയ വിവര 

ൈൊസങ്കതിക ൈംരംഭങ്ങളുടെ ൈൊസങ്കതികവശങ്ങൾ  ഠിക്കുക എന്നതൊയിരു 

ന്നു. 

2010 ആഗസ്യ ് 2-നും, 2011 ആഗസ്റ്റ ് 8-നും് ഇെയിൽ 'എം വർഡ രഗൂപ ’ ഏഴ  

ൈസമ്മളനങ്ങൾ്നെത്തുകയുണ്ടൊയി.  ചർച്ചകൾക്ക ്സശഷം, ജി.എൈ .െി. ൈിസ്റ്റം 

ൈ ് ധതി്നെപൊക്കൊനൊയി്ഒരു് 'ൈ ട ഷയൽ് ർപൈ ്ടവൈിക്കിൾ' രൂ ീക 

രിക്കൊൻ്ഇ.ജി. നിർസദശിച്ചു.  ബുധിമുസട്ടറിയ്ഒരു് രിതസ്ഥിതിയിൽ് ,കൊരയ 

ക്ഷമമൊയ് രീതിയിൽ് സൈവനങ്ങൾ് നൽകൊൻ ജി.എൈ .െി.എൻ. എൈ . ി.വി. 

ക്കൊയി ഒരു ൈർക്കൊർ-ഇതര ഘെനയൊണ ്ഇ.ജി. നിർസേശിച്ചത .  ൈവതരന്തമൊയ്

നെത്തിപ , തരന്തര ധൊനമൊയ് ൈർക്കൊർ് നിയരന്തണം, വയവസ്ഥിതിയുടെ്

ഘെനൊ രമൊയ് വഴക്കം, തവരിതമൊയ് തീരുമൊനം എെുക്കൽ, മനുഷയവിഭവ്

നി നിർത്തൽ എന്നിവ്  ക്ഷയം് വച്ചു് 49% ൈർക്കൊർ് ഓൈരി്  ങ്കൊളിത്ത 

സതൊെു കൂെിയൊണ  (സകരരൈർക്കൊർ -24.5%, ൈംസ്ഥൊനൈർക്കൊർ-24.5%) ര സ്യു ത്

ജി.എൈ .െി.എൻ. എൈ . ി.വി. രൂ ീകരിക്കൊൻ് ക്ഷയമിട്ടത . 

ജി.എൈ .െി.എൻ.-ൻടറ്റ് ര ൊധൊനയവും് അതിൽ്  ഭയമൊയ് വിവരങ്ങളും  രി 

ഗണിച്ചു.  ജി.എൈ .െി.എൻ.-ൻടറ്റ്സമൽ്ൈർക്കൊരിൻടറ്റ്തരന്തര ധൊനമൊയ്നിയ 

രന്തണവും് ഇ.ജി.  രിഗണിക്കുകയുണ്ടൊയി.  സബൊർഡിൻടറ്റ് ഘെന, 'ൈ ട  

ഷയൽ് ടറടൈൊ യൂഷൻ', 'ടഷയർ സൈൊൾസഡഴ്സ ് എരഗിടമന റ ' എന്നിവയുടെ്

ര വർത്തനരീതി, ൈർക്കൊർ് ഉസദയൊഗസ്ഥരുടെ് ടഡ യുസറ്റഷൻ് നിയമനം, 

ജി.എൈ .െി.എൻ. എൈ . ി.വി.-യും് ൈർക്കൊരും് തമ്മി ുള്ള് കരൊറുകൾ്

എന്നിവ് മുഖൊന്തിരം് എൈ . ി.വി-ക്കു് സമൽ് ൈർക്കൊരിൻടറ്റ് നിയരന്തണം്

ഉറപൊക്കണം എന്ന  ഇ.ജി. നിർസേശിച്ചു.  കൂെൊടത, ഓൈരി് ങ്കൊളിത്ത്ഘെന്

ര കൊരം് സകരരം് തനിടയയും് ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾ് കൂട്ടൊയും് 24.5% ഓൈരി്

 ങ്കൊളിത്തസത്തൊടെ്ഏറ്റവും്വ ിയ്ഓൈരിയുെമകൾ്ആയിരിക്കും.  മൊരത 

മല്ല, 49% വരുന്ന്ൈർക്കൊർ്ഓൈരി് ങ്കൊളിത്തം്മസറ്റതു്ൈവകൊരയ നിസക്ഷ ക 

സരക്കൊളും്കൂെുത ും്ആയിരിക്കും. 
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100 ശതമൊനം് റിസട്ടണ്് മൊച്ചിങ ് നെപൊക്കൊൻ് ആവശയമൊയ് ൈൊസങ്കതിക്

ൈംവിധൊനം് ഈ് കരനിക്ക  സവണ്ടതിൻടറ്റ് ആവശയകതയിസ ക്കും് ഇ.ജി. 

വിരൽ്ചൂണ്ടുകയുണ്ടൊയി.  ര വർത്തന്രീതികടളക്കുറിച്ചുള്ള്അറിവുകൾ്

സകരരൈർക്കൊർ, ൈംസ്ഥൊന് ൈർക്കൊർ് ഉസദയൊഗസ്ഥരിൽ് നിക്ഷിപ്തിയമൊണ .  

എന്നൊൽ, കരനി് നെത്തിപിനൊയി് വിവര് ൈൊസങ്കതിക് സമഖ യിട ്

വിദഗ ധടര് ആവശയമൊണ .  ൈവതരന്തമൊയ് നെത്തിപ ്  ക്ഷയമിട്ടൊണ ് ഇ.ജി. 

ൈർക്കൊർ-ഇതര്കരനി്നിർസേശിച്ചത . 

സമൽപറഞ്ഞ്നിർസേശങ്ങൾ, 2011 ആഗസ്റ്റ ്19-നു്നെന്ന്2011-ട ്മൂന്നൊമടത്ത്്്്്്

സയൊഗത്തി ും, 2011 ഒക സെൊബർ് 14-നു്നെന്ന 2011-ട ്നൊ ൊമതു് സയൊഗത്തി 

 ും, ൈംസ്ഥൊന്ധനകൊരയ് മരന്തിമൊരുടെ 'എം വർഡ  കമ്മിറ്റി'യുടെ് മുൻ ൊ 

ടക്ൈമർപിക്കുകയുണ്ടൊയി.  14.10.11-നു്നെന്ന്ൈംസ്ഥൊ്നധനകൊരയ്മരന്തിമൊ 

രുടെ ‘എം വർഡ  കമ്മിറ്റി'യുടെ്ൈസമ്മളനത്തിൽ്ജി.എൈ .െി.എൻ-നൊയുള്ള്

വിവരൈൊസങ്കതിക്അെിസ്ഥൊന്ൈൗകരയങ്ങൾക്കൊയുള്ള നിർസേശവും് ് ്ൈർ 

ക്കൊറിൻടറ്റ് തരന്ത രമൊയ് നിയരന്തണത്തിൽ്  ൊസഭച്ഛയില്ലൊത്ത് വകുപ ് 25 

കരനി്തുെങ്ങൊനുമുള്ള്ഇ.ജി.യുടെ്നിർസേശവും്അംഗീകരിക്കടപട്ടു. 

ജി.എൈ .െി.എൻ. എന്നു വിളിക്കടപെുന്ന് എൈ . ി.വി. സ്ഥൊ ിക്കൊനുള്ള്

ടറവനയൂ്ഡിപൊർെ ടമന റിൻടറ്റ്ശു ൊർശ സകരര കയൊബിനറ്റ ്2012 ഏര ിൽ്12-

നു്  രിഗണിക്കുകയും് അംഗീകരിക്കുകയും ടചയ്യു.  തൊടഴപറയുന്നവയും്

സകരര്കയൊബിനറ്റ ്അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടൊയി. 

i. അനുസയൊജയരും് തല്പരരും് ആയ് ൈർക്കൊർ-ഇതര് സ്ഥൊ നങ്ങടള്

ജി.എൈ .െി.എൻ. എൈ . ി.വി-യിൽ്നിസക്ഷ ം്നെത്തുന്നതിസ ക്കൊ 

യി്ൈൊരത്തിക് മരന്തൊ യം് തിരിച്ചറിയുകയും്സ്ഥിരീകരിക്കുക 

യും്ടചയ്യും. 

ii. ജി.എൈ .െി.എൻ.-ൻടറ് സമൽ് ൈർക്കൊരിൻടറ്റ് തരന്ത് ര ധൊനമൊയ്

നിയരന്തണം, സബൊർഡിൻടറ്റ്ഘെന, 'ൈ ട ഷയൽ്ടറടൈൊ യൂഷൻ', 

'ടഷയർ് സൈൊൾസഡഴ്സ ് എരഗിടമന റ ' എന്നിവയുടെ്ഘെനകൾ, ൈർ 

ക്കൊർ് ഉസദയൊഗസ്ഥരുടെ് ടഡ യൂസട്ടഷൻ്നിയമനം, ജി.എൈ .െി.എൻ. 

എൈ . ി.വി.-യും ൈർക്കൊരും തമ്മി ുള്ള കരൊറുകൾ എന്നിവ്മുഖൊ 

ന്തിരം്ഉറപൊക്കും. 

iii. ജി.എൈ .െി.എൻ. എൈ . ി.വി.-യുടെ്ഡയറക്ടർ്സബൊർഡിൽ്14 അംഗ 

ങ്ങളുണ്ടൊകും.  ഇതിൽ്3 ഡയറക്ടർമൊർ്സകരരത്തിൽ നിന്നും്3 ഡയ 

റക്ടർമൊർ്ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ്നിന്നും, സബൊർഡ ്അധയക്ഷൻ്സകരര-

ൈംസ്ഥൊന് ൈംയുക്ത് അംഗീകൊരത്തി ൂടെയും, 3 ഡയറക്ടർമൊർ്

ൈവകൊരയ്ഓൈരി്നിസക്ഷ കരിൽ്നിന്നും, ര മുഖ്വയക്തികളിൽ്

നിന്ന   തിരടഞ്ഞെുത്ത്3 ൈവതരന്ത്ഡയറക്ടർമൊരും്ആണുണ്ടൊവുക.  

ജി.എൈ .െി.എൻ. എൈ . ി.വി-യുടെ്CEO-ടയ്തുറന്ന്തിരടഞ്ഞെുപി 

 ൂടെ്നിയമിക്കുകയും്ടചയ്യും. 

iv. തരന്ത്ര ധൊനമൊയ്നിയരന്തണത്തിനും്സവദഗ ധയം് ഭയമൊക്കുന്നതി 

നുമൊയി്ജി.എൈ .െി.എൻ. എൈ . ി.വി.-യിൽ്ൈർക്കൊർ്ഉസദയൊഗസ്ഥ 
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രുടെ് ടഡ യൂസട്ടഷൻ് നിയമനം്ൈുഗമമൊക്കൊൻ് നിർദിഷ്ട ചട്ടങ്ങൾ്

ഇളവ ടചയ്യും. 

v. ജി.എൈ .െി.എൻ. എൈ . ി.വി.-യ ക്കു്ൈവയം് രയൊപ്തിയമൊയ് ഒരു്  വരു 

മൊന് മൊതൃക് (റവനയു് സമൊഡൽ)് ഉണ്ടൊകും.  നികുതി് ദൊതൊക്കൾ, 

നികുതി്വകുപ ്എന്നീ്സൈവന്ഉ സഭൊക്തൊക്കളിൽ്നിന്നു്ഉ സഭൊഗ 

വരി്ഈെൊക്കുക്വഴിയൊണ ്ഇത ്ൈൊധയമൊക്കുക. 

vi.  സരൊക്ഷ് നികുതി് ൈംബന്ധമൊയ് ഏകീകൃത് സൈവനങ്ങൾ്

നൽകുന്നതിന   ുമത ടപട്ട്ഏക്സദശീയ്ഏജൻൈി്ആയിരിക്കും്

ജി.എൈ .െി.എൻ. എൈ . ി.വി.  ൈമൊനമൊയ സൈവനങ്ങൾ നൽകൊൻ 

ഉസേശിക്കുന്ന് സൈവന് ദൊതൊക്കൾ് ഇതിനൊയി് ജി.എൈ .െി.എൻ. 

എൈ . ി.വി-യുമൊയി് ഔ ചൊരികമൊയ കരൊറിൽ ഏർടപസെണ്ട 

തൊണ . 

vii. എൈ . ി.വി-യുടെ്സ്ഥൊ നത്തിനും്ആദയ 3 വർഷങ്ങളിട  നെത്തി 

പു് ചി വിനുമൊയി സകരര്ൈർക്കൊർ 315 സകൊെി രൂ യുടെ ഒറ്റത്ത 

വണ 'സനൊണ്-ടറക്കറിംഗ -രഗൊൻറ്റ -ഇൻ-്എയിഡ ്’ നൽകുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 4: ജി.എൈ .െി.എന്നിന ടറ്റ് ഇകവിറ്റി് ഘെനയും് വരുമൊന് മൊതൃകയും്

എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: (a) ഇകവിറ്റി് ഘെന: കയൊബിനറ്റ  തീരുമൊനത്തിൻടറ്റ് അെിസ്ഥൊന 

ത്തിൽ്ജി.എൈ .െി.എൻ. കരനി്നിയമം്വകുപ ് 25 അനുൈരിച ് ് ൊസഭച്ഛയി 

ല്ലൊത്ത്ൈവകൊരയ്കരനിയൊയി്രജിസ്റ്റർ്ടചയ്യുകയുണ്ടൊയി.  അതിട ്ഓൈരി്

 ങ്കൊളിത്തം്തൊടഴ്ടകൊെുത്തിട്ടുള്ള്ര കൊരമൊണ : 

സകരര ൈർക്കൊർ 24.5% 

ൈംസ്ഥൊന ൈർക്കൊർ 24.5% 

എച .ഡി.എഫ .ൈി. 10% 

എച .ഡി.എഫ .ൈി. ബൊങ്ക  10% 

ഐ.ൈി.ഐ.ൈി.ഐ. ബൊങ്ക  10% 

എൻ.എൈ .ഇ.ൈ രെൊറ്റജിക  ഇൻടവസ്റ്റ ടമന റ  കരനി 10% 

എൽ.ഐ.ൈി. ൈൗൈിങ  ഫിനൊൻൈ  11% 

നീണ്ട്കൊ യളവിട ്ചർച്ചകൾക്കു്സശഷം്ൈംസ്ഥൊന്ധനകൊരയ്മരന്തിമൊരു 

ടെ 'എം വർഡ  കമ്മിറ്റി'യുടെയും് സകരര് ൈർക്കൊരിൻടറ്റയും് അംഗീകൊര 

സത്തൊടെയൊണ ്ജി.എൈ .െി.എൻ. അതിൻടറ്റ്ഇസപൊഴടത്ത്രൂ ത്തിൽ്സ്ഥൊ ി 

ക്കടപട്ടത . 

 (b) വരുമൊന്മൊതൃക: ജി്എൈ ്െി്എൻ-എൈ ് ി്വി്യുടെ്ര ൊരംഭ്

രകമീകരണത്തിനു്സവണ്ടി്2013-ൽ്ഭൊരത്ൈർക്കൊർ്315്സകൊെി്രൂ ്ൈൈൊയം്

അനുവദിച്ചിരുന്നു.് ് 31.03.2013് മുതൽ് 31.03.2016് വടരയുള്ള് കൊ യളവിൽ്

ഭൊരത്ൈർക്കൊർ്അനുവദിച്ച്315-ൽ്നിന്നും്143.96്സകൊെി്ജി്എൈ ്െി്എന്നിന ്
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ൈൈൊയമൊയി് റി ീൈ ് ടചയ്യു.് ് ഇക്കൊ യളവിൽ് കിട്ടിയ് ൈൈൊയത്തിൽ്

നിന്നും്62.11്സകൊെി്മൊരതം്കരനി്തയ്യൊറൊക്കൊനും്ര വർത്തന സയൊഗയമൊക്കൊ 

നും്ചി വഴിച്ചു.് ്ബൊക്കി്ൈൈൊയം്ഭൊരത്ൈർക്കൊരിന ്തിരിസച്ചൽപിച്ചു.് ്27്

ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കും് യൂണിയൻ് ടെറിറ്ററികൾക്കും്ബൊക്ക  എൻഡ ് വികൈി 

പിടച്ചെുക്കൊനും് സകരരത്തിനും് ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കും് ജി് എൈ ് െി് സ ൊർട്ടൽ്

വഴി് സൈവനങ്ങൾ് ഭയമൊക്കൊനും് സവണ്ടി്ഐ് െി് ൈൊറ്റ ്സഫൊം് തയ്യൊറൊക്കൊൻ്

2016-17് ൈൊരത്തിക് വർഷത്തിൽ് വൊണിജയ് ബൊങ്കിൽ് നിന്നും് ജി് എൈ ് െി്

എൻ് വൊയ ് ് തരടപെുത്തി.് ് ൈംസ്ഥൊന് ധനമരന്തിമൊരുടെ് എം സവർഡ ്

കമ്മിറ്റി്അംഗീകരിച്ച്ജി്എൈ ്െി്എന്നിന ടറ്വരുമൊന്മൊതൃകയിൻ്കീഴിൽ, 

ജി.എൈ .െി്സ ൊർട്ട ിൽ്നിന്നും്സൈവനങ്ങൾ് ഭയമൊക്കുന്ന്നികുതിദൊയകർ 

ക്കും് മറ്റു്  ങ്കൊളികൾക്കും് സവണ്ടി് സകരരവും് ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും/യൂണിയൻ്്

ടെറിറ്ററികളും് തു യമൊയി് ഉ സയൊക്തൃ് നിരക്കുകൾ് നൽകുന്നു.് ് ് ഉ സയൊ 

ക്തൃനിരക്കുകൾ്സകരരവും്ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും്തു യമൊയി് ങ്കിെും.് ്ൈംസ്ഥൊ 

നങ്ങൾക്കുള്ള്ഉ സയൊക്തൃ്നിരക്കുകൾ്രജിസ്റ്റർ്ടചയ്യ്നികുതിദൊയകരുടെ്

എണം് അെിസ്ഥൊനടപെുത്തി് അവർക്കിെയിൽ് തടന്ന് വിതരണം് ടചയ്യ 

ടപെും. 

സചൊദ്യം 5: എന്തൊണ  GSTN നി൪വൈിക്കുന്ന സൈവനങ്ങൾ? 

ഉത്തരം: GST-യുടെ ട ൊതു സ ൊ൪ട്ട ി ൂടെ തൊടഴ റയുന്ന സൈവനങ്ങൾ 

ആണ  നി൪വൈിക്കുന്നത : 

(a) രജിൈ സരെഷൻ (നികുതിദൊയകരുടെ സമസരഗഷൻ, നവരർ 8,് 2016-

ന ്തുെങ്ങിയ്ആ്ര രകിയ്ഉൾടപടെ); 

(b) സ യ ടമന റ്റ  സഗറ്റ സവ, ബൊങ്കിങ  ൈംവിധൊനത്തിസ ക്കുള്ള് ൈംസയൊ 

ജനം്അെക്കമുള്ള് ണമെവ ്്്രകമീകരണം; 

(c) റിസട്ടണ്്ൈമർപണവും്വി യിരുത്ത ും; 

(d) നികുതിദൊയകടര് ര ൊപ്തിയരൊക്കൽ, അക്കൗണ്ട  മൊസനജ ടമൻറ , അറി 

യിപുകളും്വിവരങ്ങളും്ത  സ്ഥിതി്അറിയ ും; 

(e) നികുതി്അക്കൗണ്ടും്ട ഡ്ജറും്സകകൊരയം്ടചയ്യൽ; 

(f) സകരരവും്ൈംസ്ഥൊനവും്തമ്മി ുള്ള്നികുതി്വിൈിതം്കണക്കൊ 

ക്കുക (IGST വിൈിതം് തീർപൊക്കുന്നതെക്കം)് IGST-യുടെ് ക്ലീയറിങ  

ഹൗൈ ; 

(g) ഇറക്കുമതിയി ുള്ള GST കണക്കൊക്കി തിട്ടടപെുത്തുകയും കസ്റ്റംൈ ്

EDI-ൈിസ്റ്റവുമൊയി്ൈംസയൊജിപിക്കുകയും്ടചയ്യുക; 

(h) മൊസനജ ടമൻറ്റ ്ഇൻഫർസമഷൻ്ൈിസ്റ്റംൈ -ആവശയങ്ങൾ്അെിസ്ഥൊന 

മൊക്കിയുള്ള്വിവരങ്ങൾ്ബിൈിനസ്സ ്ഇന റ ിജന ൈ ്അെക്കമുളളവ; 

(i)  ൈൊധൊരണ് GST സ ൊ൪ട്ട ും് നികുതി് ഭരണ് വയവസ്ഥയുമൊയുള്ള്

ൈരർക്ക്മുഖം; 

(j) ബന്ധടപട്ടവർക്ക   രിശീ നം നല്കു ക; 
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(k) നികുതി് അധികൊരികൾക്ക ് വിശക നവും് ബിൈിനസ്സ ് ഇന റ ി 

ജന ൈ ്വിവരങ്ങളും നല്കു ക; 

(l) ഗസവഷണങ്ങൾ്നെത്തുകയും, മികച്ച ര വർത്തന്രീതികടളകുറി 

ച്ച   ഠനം്നെത്തുകയും ടചയ്യുക. 

സചൊദ്യം 6: GSTN-ഉം് ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും/CBEC-ഉം തമ്മി ുള്ള ൈരർക്ക ഘെന്്

എര കൊരമൊണ ? 

ഉത്തരം: നികുതി് ദൊയകർ് ് രജിൈ സരെഷൻ്അസ ക്ഷ, ഇൻസവൊയ ൈ  അ  

സ ൊഡ ടചയ്യുക, റിസട്ടണ്്ൈമർപിക്കുക്ഇവ്ടചയ്യുസരൊൾ്GST ൈിസ്റ്റം്ആണ ്

അവ്ൈവീകരിക്കുന്നത .  മറ്റു്നിയമ്ര കൊരമുള്ള്ര വർത്തനങ്ങൾ (രജിൈ സരെ 

ഷൻ്അംഗീകരിക്കൽ, റിസട്ടണ്് രിസശൊധന, അസനവഷണം്നെത്തുക, കണ 

ക്കു് രിസശൊധന് (ഓഡിറ്റിംഗ ) ഇവ്സകരര/ൈംസ്ഥൊന്നികുതി്അധികൊരിക 

ളൊണ  ടചയ്യുന്നത . 

അതൊയത  രഫടണ്ടന റ്റ ് സജൊ ികൾ (ജി.എൈ .െി് സ ൊർട്ടൽ്സൈവനങ്ങൾ)്GSTN-

ഉം, മറ്റു് ബൊക  എൻഡ ് സജൊ ികൾ് ൈംസ്ഥൊന/സകരരൈർക്കൊരുകൾ് സനരിട്ടു 

മൊണ  ടചയ്യുക.  എന്നൊൽ് 24 ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾ (സമൊഡൽ് 2 ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾ) 

GSTN തടന്ന്തങ്ങൾക്ക ്സവണ്ടി്ബൊക  എൻഡ  സമോഡയൂളുകൾ്വികൈിപിടച്ചെു 

ക്കൊൻ്ആവശയടപട്ടിട്ടുണ്ട .  CBEC-യും ബൊക്കി 9 ൈംസ്ഥൊനങ്ങളും ൈവന്തമൊയി 

ത്തടന്ന ബൊക  എൻഡ ്സമോഡയൂളുകൾ വികൈിപിടച്ചെുക്കൊൻ തീരുമൊനിച്ചിട്ടു 

ണ്ട .  നികുതിദൊയകർ്ൈമർപിച്ച്്മുഴുവൻ്ഡൊറ്റയും്(രജിൈ ്സരെഷൻ, റിസട്ടണ്, 

സ യ ടമൻറ ് മുത ൊയവ)് സമൊഡൽ് 1 ൈംസ്ഥൊനങ്ങൾക്ക /CBEC-ക്ക ്അറിയൊൻ്

സവണ്ടിയും്അനുസയൊജയമൊയ്വിശക നത്തിനും് ങ്കിെുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 7: രജിൈ സരെഷനിൽ GSTN-ൻടറ്റ  ങ്ക  എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: രജിൈ സരെഷൻ്ഓണ്സ നൊയി്GSTN സ ൊർട്ട ിൽ്ആണ  ടചസയ്യ 

ണ്ടത .  ചി ്ര ധൊന്വിവരങ്ങൾ്ആയ്PAN, ബിൈിനസ്സ ഘെന, ആധൊർ, CIN/DIN  

തുെങ്ങിയവ (ബൊധകമൊയവ) CBDT, UID, MCA തുെങ്ങിയ്അതൊതു്ഏജൻൈിക 

ളുമൊയി്ഓണ്സ ൻ്വഴി് ഒത്തു സനൊക്കുന്നതു് മൂ ം്ഏറ്റവും്കുറവ   സഡൊ 

കയൂടമന സറഷൻ് ഉറപ ് വരുത്തുന്നുണ്ട .  അസ ക്ഷകളും് സ്കൊൻ് ടചയ്യ് അനു 

ബന്ധ്ര മൊണങ്ങളും്GSTN അതൊത ്സകരര/ൈംസ്ഥൊനത്തിനു്അയക്കുന്നതും്

അവർ് അതിനു് ആവശയടമങ്കിൽ് വിശദീകരണം് സതെിയസശഷം് തിരസ്കരി 

ക്കുകസയൊ് അംഗീകരിക്കുകസയൊ് ടചയ്യുകയും് അതിനുസശഷം് ഡിജിറ്റൽ്

ഒപുവച്ച് രജിൈ സരെഷൻ GSTN-ൽ നിന്ന ് നികുതിദൊയകന  ടഡൗണ് സ ൊഡ  

ടചയ്യൊവുന്നതുമൊണ . 

സചൊദ്യം 8: GSTN-ൽ ഇൻസഫൊൈിൈിൻടറ്റ  ങ്ക  എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ഇൻസഫൊൈിൈിടന് GSTN, അവരുടെ് എല്ലൊ് ആപ ളിസക്കഷൻ്

സൈൊഫ റ്റ ടവയറും് െൂൾൈും് അെിസ്ഥൊനൈൗകരയങ്ങളുമെങ്ങിയ GST ൈിസ്റ്റ 

ത്തിൻടറ്റ്ആവിഷ്കൊരം, വികൈനം്വിനയൊൈം, എന്നിവ നെത്തൊനൊയി്ചുമത 

 ടപെുത്തിയിരിയ്കുന്നു.്  ഇവ് ര വർത്തനക്ഷമമൊകുന്ന് ദിവൈം് മുതൽ് 5 

വർഷസത്തക്ക   ര വർത്തിപിക്കൊനും  രി ൊ ിക്കൊനും ഉള്ള്  ഒരു നിയരന്തിത്
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ഏജൻൈിയൊയും് ഇൻസഫൊൈിൈിടന തടന്ന് ചുമത ടപെുത്തിയിരിക്കുക 

യൊണ . 

സചൊദ്യം 9: GST ട ൊതു്സ ൊർട്ട ിൻടറ്റ്ൈവിസശഷതകൾഎടന്തൊടക്കയൊണ ? 

ഉത്തരം: GST സ ൊർട്ടൽ (www.gst.gov.in) ഇന റർടനറ്റ ് വഴി് എല്ലൊവർക്കും 

(അതൊയതു്നികുതിദൊയകർ, അവരുടെ്ചൊർസട്ടർഡ ്അക്കൗണ്ടന റ മൊർ,്നികു 

തി്അഭിഭൊഷകർ് എന്നിവർ) ഇൻരെൊടനറ്റ ് റവഴി് നികുതി് ഉസദയൊഗസ്ഥർക്കും്

 ഭയമൊണ .  ഈ് സ ൊർട്ടൽ് GST ൈംബധമൊയ് എല്ലൊ് സൈവനങ്ങൾക്കും് ഉള്ള്

ട ൊതു സ ൊർട്ടൽ്ആയിരിക്കും. 

ഉദൊ:  

i) നികുതിദൊയകൻടറ്റ്രജിൈ സരെഷൻ ( ുതിയവ, തിരിടക നൽകുക, 

റേൊക്കുക, സഭദഗതി),  

ii) ഇൻസവൊയ ൈ  അ  സ ൊഡ ടചയ്യൽ, വൊങ്ങുന്ന് ആളുടെ് വൊങ്ങൽ്

രജിസ്റ്റർ്തന്നത്തൊൻ്തയ്യൊറൊക്കൽ,്ഓസരൊ്റിസട്ടണ്-ണും്(GSTR [1, 2, 3, 

5, 9 മുത ൊയവ])്കൊ ൊവധിയനുൈരിച്ചുള്ള റിസട്ടണ് ൈമർപിക്കൽ,  

iii) ഏജൻൈി ബൊങ്കുമൊയി ൈംസയൊജിച്ചുള്ള നികുതി്അെക്കൽ,  

iv) ഐ്െി്ൈി, കയൊഷ ്ട ഡ്ജറും് യബി ിറ്റി്ട ഡ്ജറും,്  

v) നികുതി്ദൊയകർക്കും്നികുതി്ഉസദയൊഗസ്ഥർക്കും്മറ്റു് ങ്കൊളികൾ്

ക്കും്സവണ്ടിയുള്ള്MIS റിസപൊർട്ടിങ ,  

vi) നികുതി്ഉസദയൊഗസ്ഥർക്കുള്ള്BI/വിശക നങ്ങൾ്മുത ൊയവ) 

സചൊദ്യം 10: ചരക്ക  സൈവന നികുതിയുടെ്ആവൊൈ്വയവസ്ഥ്എന്തൊണ ? 

ഉത്തരം: ട ൊതുവൊയ്ഒരു്ചരക്ക    സൈവന നികുതി്വയവസ്ഥ്ഇതിൻടറ്റ്

ഭൊഗഭൊക്കുകളൊയ്ൈംസ്ഥൊന/സകരരഭരണ്ര സദശ്വൊണിജയ്നികുതി്വകുപു 

കൾ, സകരര്നികുതി്അധികൊരികൾ, നികുതി്ദൊയകർ, ബൊങ്കുകൾ്മറ്റുഭൊഗ്

ഭൊക്കുകൾ് എന്നിവടര് തമ്മിൽ് ബന്ധിപിക്കുന്നു.  ഇത്തരത്തി ുള്ള് ഒരു്

വയവസ്ഥ്നികുതിദൊതൊവ  തുെങ്ങി്നികുതി്ഉ സദശകർ, നികുതി്അധികൊ 

രികൾ, GST സ ൊർട്ടൽ, ബൊങ്ക  എന്നിവടരടയല്ലൊം ഭൊഗഭൊക്കൊയിട്ടുള്ളതൊണ . 

തൊടഴ ടകൊെുത്തിട്ടുള്ള സരഖചിരതം GST വയവസ്ഥടയ  ൂർണമൊയും ചിരതീക 

രിച്ചിട്ടുള്ളതൊണ .  

http://www.gst.gov.in/


165 
 

 

സചൊദ്യം 11:  ആരൊണ  GSP (GST ൈുവിധൊദൊതൊവ )? 

ഉത്തരം: നികുതിദൊയകർക്ക ് GST ൈിസ്റ്റം്  ഭയമൊകൊനും് GST നെ െി രകമ 

ങ്ങൾ്എല്ലൊം് ൊ ിക്കൊനും്GST ൈിസ്റ്റം്ഒരു്GST സ ൊർട്ടൽ്നൽകും.്്എന്നൊൽ്

തങ്ങളുടെ് ർടച്ചയ ്ൈ /ടൈയിൽൈ ്രജിസ്റ്ററിട ്ഡൊറ്റ്GSTക്ക ്്അനുസയൊജയമൊ 

യ്സഫൊർമൊറ്റിസ ൊട്ട ് രിവർത്തനം്ടചയ്യൽ, തങ്ങളുടെ്അക്കൗണ്ടിങ ് ൊസക്ക 

ജുകൾ/ERP GST ൈിസ്റ്റവുമൊയി്ൈംസയൊജനം്ടചയ്യൽ്മുത ൊയവ, സചർച്ചയുള്ള 

/ട ൊരുത്തസക്കെുള്ള്ITC ടക്ലയിമുകൾ്കൊണുവൊൻ്സവണ്ട്വിവിധതരം്ഡൊഷ ് 

സബൊർഡുകൾ, നികുതി്ബൊധയത, ഫയൽ്ടചയ്യതിൻടറ്സ്റ്റൊറ്റൈ ്മുത ൊയ്  ്

തരത്തി ുള്ള്ൈൗകരയങ്ങൾ്ആവശയമൊയ്സവവിധയമുള്ള്നികുതിദൊയകർ്

(SME, വ ിയ് ൈംരംഭങ്ങൾ, സമസരകൊ് ൈംരംഭങ്ങൾ് മുത ൊയവ)് ഉണ്ടൊകൊം.്്

ഇൻസവൊയ ്ൈ ്് ടവച്ചുള്ള് ഫയ ിംഗ ് സവണ്ടതിനൊ ും, വൻ് സ്ഥൊ നങ്ങൾക്ക ്

വ ിയ് ൈംഖയകളിൽ് ഇൻസവൊയ ്ൈുകൾ് ഒരു് ടവബ ് സ ൊർട്ടൽ് വഴി് അ  ് 

സ ൊഡ ്ടചയ്യുന്നത ് ര ൊസയൊഗികമൊയി്അൈൊധയമൊയതിനൊ ും്അവർക്ക ്GST  

ൈിസ്റ്റവുമൊയി്ൈംവദിക്കൊൻ് ഒരു്ഓസട്ടൊസമറ്റഡ ്ൈംവിധൊനം്ആവശയമൊയി്

വരൊം.് ്അതിനൊൽ, ഇതുസ ൊ ുള്ള്നികുതിദൊയകടര് GST  ൊ ിക്കുന്നതിന ്

ൈൈൊയിക്കൊൻ്ഒരു് രിസ്ഥിതി്വയവസ്ഥ്ആവശയമൊണ . 

നികുതിദൊയകരുടെ്ൈൗകരയമൊയിരിക്കും്GST ഭരണത്തിൻടറ്വിജയം്എന്ന 

തിനൊൽ, നികുതിദൊയകൻ് ് GST യ ക്ക ് അനുൈൃതമൊയി് ടഡൈ ക സെൊപി ും്്

/ടമൊസബൽ- ും് വിവിധതരം് ഇന റർസഫൈുകൾ് നൽകുന്ന് മൂന്നൊം കക്ഷി 

കളുടെ്ആൈിസക്കഷനുകൾ്ഉ സയൊഗിക്കൊനുള്ള്ഓ  ഷനും്ഈ് രിസ്ഥിതി 

വയവസ്ഥ്നൽകും. 
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സമൽപറഞ്ഞ് എല്ലൊ് കൊരണങ്ങളൊൽ് GST ൈിസ്റ്റത്തിസ ൊട്ടു് ര സവശിക്കൊൻ്

കഴിയുന്നവരും്ഇത്തരം്ആൈിസക്കഷനുകൾ്വികൈിപിക്കൊൻ്കഴിവുള്ളവ 

രുമൊയ് മൂന്നൊംകക്ഷി് സൈവനദൊതൊക്കളുടെ് ഒരു്  രിസ്ഥിതി വയവസ്ഥ്

ആവശയമൊണ .് ് ഇത്തരം് സൈവനദൊതൊക്കൾക്ക ്നൽകിയ്ട ൊതുവൊയ് സ രൊ 

ണ ്GST ൈുവിധൊ്ദൊതൊവ ്(GSP). 

സചൊദ്യം 12: എന്തൊയിരിക്കും GST ൈുവിധൊദൊതൊവിൻടറ്റ്(GSP)  ങ്ക ? 

ഉത്തരം: റിസട്ടണ്് ഫയ ിംഗ , ൈവീകൊരയതസക്കൊ/തിരസ്കരണത്തിസനൊ/മൊറ്റ 

ത്തിസനൊ് സവണ്ടി്  ർടച്ചയ ്ൈ ് രജിസ്റ്ററിൽ് ഉള്ള് ഡൊറ്റയും് യൊരന്തികമൊയി്

എെുത്തു്കൊട്ടടപെുന്ന്ഡൊറ്റയും് തമ്മി ുള്ള്ഒത്തുസചരൽ, GST  അനുബന്ധ്

ര വർത്തനങ്ങൾ്  ൊ ിക്കൊൻ് നികുതിദൊയകർക്ക ് ട ടട്ടന്നുള്ള് നിരീക്ഷണ 

ത്തിന ് ഡൊഷ ്സബൊർഡ ് എന്നിങ്ങടന്ൈവിസശഷതകൾ് ഉള്ള്അൈിസക്കഷനു 

കൾ്GSP വികൈിപിക്കുന്നുണ്ട .്്ഒസര്കരനിയിൽ്(ഇെത്തരം്അഥവൊ്വ ിയ്

കരനികൾക്ക ് അത ് ആവശയമൊകും)് ഉള്ള് വിവിധതരം് ് ഉ സയൊക്തൊക്കൾ 

ക്കിെയിൽ് ഇൻസവൊയ ്ൈ ്്അ  ്സ ൊഡ ് ടചയ്യൽ, റിസട്ടണ്്ഫയ ിംഗ ്എന്നിങ്ങ 

ടനയുള്ള്  ്GST അനുബന്ധ്ര വർത്തനങ്ങൾ്വീതിക്കൊൻ്സറൊൾ്അെിസ്ഥൊ 

നത്തി ുള്ള് ആക്സൈ , െൊക്സ ് ടര ൊടഫഷന ിനു് തൻടറ്റ് കക്ഷിയുടെ് GST  

അനുബന്ധ് ര വർത്തനങ്ങൾ് മൊസനജ ് ടചയ്യൊനുള്ള്അൈിസക്കഷനുകൾ, GST 

ൈിസ്റ്റവുമൊയി് ഇസപൊഴുള്ള്അക്കൗണ്ടിംഗ ്  ൊസക്കജിൻടറ/ERP-യുടെ്ൈംസയൊ 

ജനം്മുത ൊയവയും്അവർ്നൽകൊം.് 

സചൊദ്യം 13: GSP ഉ സയൊഗിക്കുന്നതുടകൊണ്ട  നികുതിദൊയകന  കിട്ടുന്ന്്് ഗുണ 

ങ്ങൾ്എടന്തല്ലൊമൊണ ? 

ഉത്തരം: ആദയമൊയി്വയക്തമൊയി്മനസ്സി ൊസക്കണ്ടടതടന്തന്നൊൽ്GST ൈം 

ബന്ധമൊയി് ടചസയ്യണ്ട് എല്ലൊ് കൊരയങ്ങളും് ഒരു് നികുതിദൊയകന ് GST  

സ ൊർട്ട ിൽ് ടചയ്യൊവുന്നതൊണ .് അവയിൽ ചി  കൊരയങ്ങൾ ടചയ്യുവൊൻ 

മൂന്നൊം്്കക്ഷി്്സൈവനദൊതൊക്കൾ്ൈൈൊയകമൊവുന്നതിനൊണ  GSP  സ ൊ ുള്ള 

അധിക ൈംവിധൊനം ഏർടപെുത്തിയിരിക്കുന്നത .  GSP ൈംവിധൊനം ഉ  

സയൊഗിക്കണസമൊ സവണ്ടസയൊ എന്നുള്ളത  അവരവരുടെ ഇഷ്ടൊനുൈരണമൊണ .  

GST  നെ െിരകമങ്ങൾ  ൊ ിക്കൊനൊയി GSP  വഴി  ഭിക്കൊവുന്ന ചി   ര സതയക 

 രിൈൊരങ്ങൾ  തൊടഴപറയുന്നവയൊണ  

1. നി വി ുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ  സൈൊഫ റ്റ ടവയർ ഉ സയൊഗിച്ച  ഇറക്കു 

ന്ന csv, pdf, excel, word എന്നീ രൂ ത്തി ുള്ള ഇൻസവൊയ ൈുകൾ GST 

നിർസേശങ്ങൾക്ക  അനുൈൃതമൊയ രീതിയിസ ക്ക  മൊറ്റുക  

2.  ർടച്ചയ ൈ  രജിസ്റ്ററിട  ഡൊറ്റ excel, csv-യിസ ൊ അടല്ലങ്കിൽ മസറ്റടത 

ങ്കി ും രൂ ത്തി ും GST സഫൊർമൊറ്റിൽ നിന്നും അ  സ ൊഡ  ടചയ്യടപ 

െുന്ന ഡൊറ്റ json/csv രൂ ത്തി ും ആകുന്ന ൈരർഭങ്ങളിൽ GST സ ൊർട്ട 

 ിൽ ൈവയസമവ ടതളിഞ്ഞു വരുന്ന വിവരങ്ങളും കണക്കുകളും 

നികുതിദൊയകർക്ക  അവരുടെ  ർടച്ചയ ൈ  രജിസ്റ്ററി ുള്ള വിവര 

ങ്ങളുമൊയി ഒത്തുസനൊക്കി തിട്ടടപെുത്തൽ. 
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3. ഒന്നിൽ കൂെുതൽ ശൊഖകളുള്ള സ്ഥൊ നങ്ങൾക്ക , GST ൈംവിധൊനം 

ഒടരൊറ്റ തിരിച്ചറിയൽ നരറും  ൊസ്സ സവർഡും മൊരതസമ നല്കൂ  എന്നി 

രിടക്ക, വിവിധ ശൊഖകൾക്ക  അവരവരുടെ ഇൻസവൊയ ൈുകൾ അ  

സ ൊഡ  ടചസയ്യണ്ടിവരുസരൊൾ, ശൊഖ തിരിച്ചു ഇൻസവൊയ ൈുകൾ 

അ  സ ൊഡ  ടചയ്യൊൻ ഒരു ൈംവിധൊനത്തിൻടറ ആവശയകത 

ഉണ്ടൊകും. 

4. ഒന്നിൽ കൂെുതൽ ൈംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ രജിൈ ്സരെഷൻ് എെുത്തിട്ടുള്ള 

ഒരു കരനിക്ക  ഒസര ൈ രകീനിൽ എല്ലൊ ശൊഖകളുസെയും വിവരങ്ങൾ 

ഏകീകരിച്ചു കൊസണണ്ടി വരുസരൊൾ  

5. GST ടര ൊടഫഷണ ുകൾക്ക  ഒരു ഡൊഷ സബൊർഡിൽ നിന്ന  തങ്ങളു 

ടെ കക്ഷികളൊയ നികുതിദൊയകർക്ക  GST നിർസേശങ്ങൾ  ൊ ി 

യ ക്കൊനൊവശയമൊയ് ര വർത്തനങ്ങൾ നെത്തൊനും സകകൊരയം 

ടചയ്യൊനുമുള്ള അൈിസക്കഷൻൈ  ആവശയമൊയി വരുസരൊൾ. 

സമൽപറഞ്ഞവടയല്ലൊം ചി  ഉദൊൈരണങ്ങൾ മൊരതമൊണ .  വിവിധ വിഭൊഗങ്ങ 

ളിൽ ട ട്ട നികുതിദൊയകരുടെ ആവശയങ്ങൾ നിരവധിയൊകൊം.  നികുതിദൊ 

യകരുടെ ഇത്തരം ആവശയങ്ങൾ ആണ  GSP യി ൂടെ ൈൊധയമൊകുന്നത .   

സചൊദ്യം 14: GSTN നികുതി ദ്ൊയകർക്കൊയി രൂ ടെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 

GST സ ൊർേൽ വഴി ഒരു നികുതിദ്ൊയകൻ ടചസയ്യടുന്ന കൊരയങ്ങൾ 

എടന്തല്ലൊെൊണ ്? 

ഉത്തരം: നികുതിദൊയകർക്ക  GST ൈംബന്ധിച്ചു ടചസയ്യണ്ട കൊരയങ്ങൾ 

എല്ലൊം ഒസര സ്ഥ ത്തു നിന്ന  ടചയ്യുവൊൻ ഉള്ള ൈൗകരയം ഒരുക്കുന്ന രീതി 

യിൽ ആണ  GST ട ൊതു സ ൊർട്ടൽ വിഭൊവന ടചയ്യിരിക്കുന്നത .  GSTN മൊസനജ  

ടചയ്യുന്ന GST സ ൊർട്ടൽ വഴി നികുതി ദൊയകർക്ക  നിർവൈിക്കൊൻ കഴിയുന്ന 

ര വർത്തനങ്ങളുടെ ചി  ദൃഷ്ടൊന്തങ്ങൾ: 

 രജിൈ ്സരെഷൻ് സവണ്ടി അസ ക്ഷിക്കൽ, ടറജിൈ സരെഷനിട  തിരു 

ത്തൽ, രജിൈ ്സരെഷൻ് റേൊക്കൽ എന്നിവയും ടര ൊസഫൽ സക 

കൊരയം ടചയ്യ ും; 

 സഫൻ, ട നൊൽറ്റി,   ിശ മുത ൊയവ ഉൾടപടെയുള്ള നികുതി 

അെക്കുവൊൻ (ച ൊൻ ൈൃഷ്ടിക്ക ൊണ  ഇവിടെ ഉസേശിക്കുന്നത .  യഥൊർ 

ത്ഥത്തിൽ  ണമിെ ൊെ  ബൊങ്കിൻടറ സ ൊർട്ടൽ വഴി അഥവൊ ബൊ 

ങ്കിൻടറ  രിധിയി ൊണ  നെക്കുന്നത .) 

 ഒരു ൈൊധൊരണ നികുതിദൊയകടന സകൊം ൗണ്ടിങ   ധതിയിസ  

യ സക്കൊ തിരിസച്ചൊ മൊറ്റുന്നതിന   

 ഇൻസവൊയ ൈുകൾ അ  സ ൊഡ  ടചയ്യുന്നതിനും നിയമ രമൊയ    

റിസട്ടണുകൾ/വൊർഷിക കണക്കുകൾ ൈമർപിക്കുന്നതിനും 

 GST സ ൊർട്ടൽ വഴി  ഭിക്കുന്ന തനതൊയ അൈിസക്കഷൻ റഫറൻൈ  

നരർ (ARN) ഉ സയൊഗിച്ച  റിസട്ടണുകൾ/െൊക ൈ  ട ഡ്ജർ/കയൊഷ  ട ഡ്ജർ 

എന്നിവയുടെ സ്ഥിതി  രിസശൊധിക്കുന്നതിന   
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 നികുതി റീഫണ്ടിനുള്ള അസ ക്ഷ ൈമർപിക്കൊൻ  

 റിസട്ടണ്/െൊക ൈ  ട ഡ്ജർ/കയൊഷ  ട ഡ്ജർ എന്നിവയുടെ അവസ്ഥ 

 ുനഃ  രിസശൊധിക്കുന്നതിന  

സചൊദ്യം 15: GSTN വികൈിപിടച്ചെുക്കുന്ന്GST വയവസ്ഥയിൽ്സകരര ൈംസ്ഥൊ 

ന്്നികുതി്ഉസദയൊഗസ്ഥരുടെ് ങ്ക ്എന്തൊയിരിക്കും്? 

ഉത്തരം: നികുതിദ്ൊയകൻ GST സ ൊർേ ിൽ േെർെിച്ച അൈിസക്ക 

ഷൻ/വിവരങ്ങൾ ഈ ഉസദ്യൊഗസ്ഥർ തൊടഴ  േയുന്ന നിയെ രെൊയ 

പ് വർത്തനങ്ങൾക്കൊയി ഉ സയൊഗടെടുത്തും. 

 നികുതിദൊയകരുടെ്അംഗതവം/രജിൈ സരെഷൻ്ഇവയുടെ്അംഗീകൊരം്

/തിരസ്കരണം; 

 നികുതി് ഭരണ നിർവൈണം (നികുതി നിർണയം/ഓഡിറ്റ /റീഫണ്ട / 

അപീൽ/അസനവഷണം്മുത ൊയവ) 

 ബിൈിനൈ ്അന റ്റിക ്ൈ , MIS, മറ്റു്നിയമ രമൊയ്ര വർത്തനങ്ങൾ. 

സചൊദ്യം 16:  GSTN ര സ്യു ത ൈിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ഓസരൊ ഇൻസവൊയ ൈുകൾക്കും  

തനതൊയ തിരിച്ചറിയൽ ൈംവിധൊനം നൽകുസമൊ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.   ുതിയ ഒരു തിരിച്ചേിയൽ േംവിധൊനം GSTN  

നൽകുന്നില്ല.  വിതരണക്കൊരൻടേ GSTIN, ഇൻസവൊയേ്് നമ്പർ, 

േൊമ്പത്തിക വർഷം എന്നിവ സചർത്്ത ഓസരൊ ഇൻസവൊയേ്ുകൾക്കും 

തനതൊയ ഒരു തിരിച്ചേിയൽ നൽകും.   

സചൊദ്യം 17: സദനംദിനമൊയി്ഇൻസവൊയ ൈ  വിവരങ്ങൾ അ  സ ൊഡ  ടചയ്യൊൻ്്് 

കഴിയുസമൊ? 

ഉത്തരം: ഉവ്വ.്  നികുതി ദ്ൊയകർക്കുസവടി ഏതു േെയത്തും 

ഇൻസവൊയേ്് അ സ് ൊഡ ് ടചയ്യൊനുള്ള േൗകരയം GST സ ൊർേ ിൽ 

ഉടൊകും.  വിതരണക്കൊരൊയ  നികുതിദ്ൊയകൻ സനരസത്ത ഇൻസവൊയ്

േുകൾ അ സ് ൊഡ് ടചയ്യുന്നത് വഴി വൊങ്ങുന്ന നികുതിദ്ൊയകന് 

തങ്ങൾക്കു  ഭിച്ച ഇൻസവൊയേ്ിട  വിവരങ്ങൾ ഒത്തു 

സനൊക്കുന്നതിനും വിതരണക്കൊർക്ക ് തങ്ങളുടട േിസേണുകൾ 

അവേൊനനിെിഷ തിരടക്കൊഴിവൊക്കി അ സ് ൊഡ ് ടചയ്യുന്നതിനും 

േഹൊയകരെൊകും. 

സചൊദ്യം 18: GST സ ൊർട്ട ിൽ് ഇൻസവൊയ ൈ  ഡൊറ്റ അ  സ ൊഡ  ടചയ്യുന്നതിന  

ഉ യുക്തമൊയ െൂളുകൾ GSTN ഒരുക്കിയിട്ടുസണ്ടൊ?  

ഉത്തരം: ഉണ്ട .  നികുതിദൊയകർക്ക  GSTN സമസരകൊസൈൊഫ റ്റ  എക്സൽ 

സ ൊ ുള്ള ൈ ടര ഡ ഷീറ്റ  െൂളുകൾ ൈൗജനയമൊയി നൽകുക വഴി ഇൻസവൊയ ൈ  

വിവരങ്ങൾ അതിൽ ൈമൊൈരിക്കൊനും ഫയ ുകൾ ൈൃഷ്ടിക്കൊനും  ിടന്ന  

GST സ ൊർട്ട ിസ ക്ക  അ  സ ൊഡ  ടചയ്യൊനും അവടര ര ൊപ്തിയരൊക്കുന്നു.  ഓണ് 

സ ൻ ആസകണ്ട ആവശയമില്ലൊടത ഇത്തരം ഓഫ സ ൻ െൂൾ ഉ സയൊഗിച്ച  
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ഇൻസവൊയ ൈ  വിവരങ്ങൾ നൽകൊനും GST സ ൊർട്ട ിൽ അ  സ ൊഡ  ടചയ്യൊൻ 

അനുസയൊജയമൊയ സഫൊർമൊറ്റിൽ ഫയ ുകളൊക്കൊനും ൈൊധിക്കുന്നു. 

സചൊദ്യം 19: ട ഡജ്േുകളും മറ്റു് അക്കൗണ്ടുകളും് കൊണുന്നതിനൊയി് GSTN  

ടമൊസബൽ്ആൈിസകഷനുകൾ് ഭയമൊക്കുന്നുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഏതു സ്മൊർട്ട സഫൊണി ും കൊണൊവുന്ന രീതിയി ൊണ  GSTN രൂ  

കല്പന ടചയ്യിട്ടുള്ളത .  അതിനൊൽ് കയൊഷ  ട ഡ്ജർ, ബൊധയത ട ഡ്ജർ, ITC 

ട ഡ്ജർ തുെങ്ങിയ ട ഡ്ജറുകൾ ടമൊസബൽ സഫൊണിൽ കൊണൊവുന്നതൊണ . 

സചൊദ്യം 20: GSTN-ൽ GST ര ൊക റ്റീഷണറിനു് ഇസപൊൾ ടചയ്യുന്നതുസ ൊട  

നികുതിദൊയകൻടറ്റ ID-യും  ൊസ്സ സവർഡും ഉ സയൊഗിക്കൊടത അവരുടെ 

കക്ഷികൾക്ക  സവണ്ടി ര വർത്തിക്കൊൻ ര സതയക  ൊസ്സ സവർഡും ID-യും 

ടകൊെുക്കുസമൊ? 

ഉത്തരം: GST ര ൊക റ്റീഷണറിനു് കക്ഷികൾക്ക  സവണ്ടി എല്ലൊവിധ ര വർ 

ത്തികളും ടചയ്യുന്നതിനൊയി ര സതയക യുൈർ ടനയിമും  ൊസ്സ സവർഡും GSTN 

നൽകുന്നതൊണ .  GST നിയമം് അനുവദിക്കുന്ന് എല്ലൊ് സജൊ ിയും് നികുതി 

ദൊയകർക്കു സവണ്ടി്ടചയ്യൊൻ്അവർക്കു്ൈൊധിക്കും.  

സചൊദ്യം 21: നികുതിദൊയകർക്കു തൊൻ ഒരിക്കൽ തിരടഞ്ഞെുത്ത GST 

ര ൊക റ്റീഷണറിടന്മൊറ്റൊൻ ഈ ൈംവിധൊനത്തിൽവയവസ്ഥയുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട .  നികുതി ദൊയകന  മടറ്റൊരു GST ര ൊക റ്റീഷണടറ്തിരടഞ്ഞ 

െുക്കൊനൊയി ജി.എൈ .െി.എൻ. സ ൊർട്ട ിൽ നി വി ുള്ള് ര ൊക റ്റീഷണടറ 

അണ് ടൈട ക െ ടചയ്യ സശഷം ഒരു  ുതിയ GST ര ൊക റ്റീഷണടറ്ചുമത ടപ 

െുത്തിയൊൽ മതി. 

സചൊദ്യം 22: ഇസപൊൾ ടൈൻരെൽ എക സൈൈ , ൈർവീൈ  െൊക ്ൈ , ൈംസ്ഥൊന 

വൊറ്റ നികുതി ദൊയകർക്കു ജി.എൈ .െി.-യിൽ  ുതിയതൊയി രജിൈ സരെഷൻ 

ടചസയ്യണ്ടതുസണ്ടൊ? 

ഉത്തരം: സവണ്ട.  ജി.എൈ .െി.്യുടെ്കീഴി ൊകുന്ന്നികുതികളുടെ ഇസപൊ 

ഴുള്ള നികുതിദൊയകരുടെ PAN CBDT  രിസശൊധിച്ചു ശരിടവച്ച  കഴിഞ്ഞൊൽ 

 ുതിയതൊയി അസ ക്ഷിസക്കണ്ടതില്ല. അവർക്കു ജി.എൈ .െി. സ ൊർട്ടൽ 

തൊത കൊ ിക GSTIN നൽകുന്നതൊണ .  അതിനു 6 മൊൈടത്ത ൈൊധുത ഉണ്ട . 

അത്തരം്നികുതി ദൊയകർ്ഓണ്സ നൊയി്GST സ ൊർട്ട ിൽ്GST  എൻസറൊൾ 

ടമൻറ ്സഫൊം്ര കൊരം്ര ൈക്തമൊയ്ഡൊറ്റ്നൽസകണ്ടത ്ആവശയമൊണ .്  ഡൊറ്റ 

ൈമർപണം  ൂർണമൊകുന്നസതൊടെ നികുതിദൊയകൻടറ്  ദവി് സമസരഗറ്റഡ ്

എന്ന ് ആയി് മൊറുന്നതൊണ .്  നിശ്ചിത് ദിവൈം് നികുതിദൊയകൻടറ്  ദവി്

ആക റ്റീവ ്എന്നൊയി്മൊറും.്  തുെർന്ന ്GST ഭരണകൂെത്തിൻടറ്ആവശയകതക 

ളുമൊയി് അനുൈരിച്ചു് GST സ ൊർട്ട ിൽ് നികുതി് അെയ ക്കൊനും് റിസട്ടണ്്

ഫയൽ്ടചയ്യൊനും്ര ൊപ്തിയനൊകും. 

ഇത്തരം്്തൊത കൊ ിക്്ID-കളും്അതിൻടറ്റ്്് ൊൈ ്സവർഡും്്്GSTN  നികുതി 

ദൊയകർക്ക ്്നൽകുകയും്്അവ്്നികുതിദൊയകരുടെ്്സകവശം്്എത്തിക്കൊ 

നൊയി്്നികുതി്് ൊ കടര്്ചുമത ടപെുത്തുകയും്്ടചയ്യിട്ടുണ്ട .് ്നവംബർ്്
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08, 2016്മുതൽ്GST യിസ ക്കുള്ള്്അംഗതവം്ആരംഭിച്ചിരുന്നു.് മിക്ക്നികുതി്

ദൊയകരും്്തങ്ങളുടെ് ്തൊല്കൊ ിക്് ID  ര വർത്തനക്ഷമമൊക്കുകയും് ്ഇതിൽ്

ഏറിയ് ് ങ്കും് ്സമസരഗഷൻ് ് ൂർത്തിയൊക്കുകയും് ് ടചയ്യു.് ്വിശദ് ്വിവര 

ങ്ങൾക്ക ്https://www.gst.gov.in/help ൈരർശിക്കുക. 

സചൊദ്യം 23: നികുതി ദൊയകരുടെ ര സയൊജനൊർത്ഥം ജി.എൈ .െി. സ ൊർട്ട 

 ിൻടറ്റ വിവിധ വശങ്ങളുടെ ര വർത്തനങ്ങടളപറ്റി ജി.എൈ .െി.എൻ. എടന്തൊ 

ടക്ക് ഠസനൊ ൊധികൾ്നൽകും? 

ഉത്തരം: ജി.എൈ .െി. സ ൊർട്ട ിൽ ടചസയ്യണ്ട ര വൃത്തികൾ ഓസരൊ ഘട്ട 

ടത്തപറ്റിയുമുള്ള വീഡിസയൊകൾ കരയൂട്ടർ അധിഷ്ഠ ിത  രിശീ ന ൈൊമരഗി 

കളുടെ (CBT) ഒപം തടന്ന ജി.എൈ .െി.എൻ. തയ്യൊറൊക്കി വരുന്നുണ്ട .  GST സ ൊർട്ട 

 ി ും െൊക്സ  അധികൊരികളുടെ ടവബ സൈറ്റി ും അവ  ഭയമൊയിരിക്കും.  CBT 

ടയ്കൂെൊടത്  ്യൂൈർ്മൊനുവ ുകൾ, FAQ മുത ൊയവയും്നികുതിദൊയക 

രുടെ് അവസബൊധത്തിനൊയി് GST സ ൊർട്ട ിൽ് കൊണും.  അത ് കൂെൊടത്

നികുതി ദൊയകർക്ക ് സവണ്ടി് അവരുടെ് െിക്കറ്റുകൾ് ടമയിൽ് വഴി് സ ൊഗ ്

ടചയ്യൊൻ് ടൈൽപ ് ടഡസ്ക ് (helpdesk@gst.gov.in)/സഫൊണ്് (0124-4688999) എന്നിവ്

ൈജ്ജമൊണ ്.് ് CBT, FAQ, എൻസറൊൾടമൻറ ് ര രകിയക്കുള്ള് യൂൈർ് മൊനുവൽ്

ഇവയും്https://www.gst.gov.in/help ൽ് ഭയമൊണ .്് 

സചൊദ്യം 24:  ജി.എൈ .െി. ട ൊതുസ ൊർട്ട ിൽ നികുതിദൊയകർ ൈമർപിക്കുന്ന 

റിസട്ടണ്, രജിൈ സരെഷൻ്വിവരങ്ങൾ്എന്നിവ്ൈവകൊരയവും്ൈുരക്ഷിതവുമൊ 

യിരിക്കുസമൊ? 

ഉത്തരം: അടത.  നികുതിദൊയകർ്ട ൊതു ജി.എൈ .െി. സ ൊർട്ട ിൽ്ൈമർ 

പിക്കുന്ന്വയക്തിഗത്ബിൈിനൈ  ്ൈംബന്ധ്വിവരങ്ങളുടെ്രൈൈയൈവഭൊവം്

ൈൂക്ഷിക്കുന്നതിനുസവണ്ടിയുള്ള് എല്ലൊ് നെ െികളും് ജി.എൈ .െി.എൻ-ൽ 

ടചയ്യു്വരുന്നുണ്ട .  സറൊൾസബൈ ഡ ്ആക്സൈ  കണ്സരെൊൾ (RBAC) നിയരന്തണവും 

നികുതിദൊയകൻടറ്റ ര ധൊന്വിവരങ്ങളുടെ്രൈൈയഭൊഷയിൽ്ഉള്ള ൈൂക്ഷി 

പും്ര ൈരണവും്ഉറപുവരുത്തുക്വഴിയൊണ ്ഇവ ടചയ്യുന്നത .  അധികൊരടപ 

െുത്തിയിട്ടുള്ള് നികുതി് ഉസദയൊഗസ്ഥർക്ക  മൊരതസമ് വിവരങ്ങൾ് കൊണൊനും്

വൊയിക്കൊനും്കഴിയുകയുള്ളു. 

സചൊദ്യം 25: ജി.എൈ .െി. ൈിസ്റ്റത്തിൻടറ്റ് ൈുരക്ഷ ഉറപു് വരുത്തുന്നതിനൊയി്

ജി.എൈ .െി.എൻ. എടന്തൊടക്ക്ൈുരക്ഷൊ്രകമീകരണങ്ങളൊണ  ടചയ്യിട്ടുള്ളത ? 

ഉത്തരം: വിവര, സൈവന്ൈുരക്ഷിതതവത്തിനു സവണ്ടി് ജി.എൈ .െി. വയവ 

സ്ഥ് ധതിയിൽ്അതയൊധുനിക്ൈുരക്ഷൊ ചട്ടക്കൂെുകളൊണ  ഉൾടപെുത്തിയി 

ട്ടുള്ളത .  മികച്ച ഫയർവൊൾ, കെന്നു കയറ്റം്കടണ്ടത്തൽ, സ്ഥിതിയി ും്ച  

നൊവസ്ഥയി ും് ഉള്ള് വിവരങ്ങളുടെ് രൈൈയ് ഭൊഷൊ് സശഖരണം, ൈരൂർണ 

മൊയ്ഓഡിറ്റ  രിൻതുെരൽ, ൈുസ്ഥിരമൊയ്ഫിഷിങ ്അൽസഗൊരിതം ഉ സയൊ 

ഗിച്ചുള്ള് കെന്നുകയറ്റം് തെയൽ, OS, സൈൊസ്റ്റ ് ഇവ് കഠിനമൊക്കുന്ന രീതി്

കൂെൊടത,് ജി.എൈ .െി.എൻ. ര ൊഥമിക് ഘട്ടത്തി ും ദവിതീയ ഘട്ടത്തി ും്

ൈുരക്ഷിത് ര വർത്തന് നിർസദശങ്ങൾ, നിയരന്തണ് സകരരം സ്ഥൊ ിക്കുക്

എന്നിവ് അതൊതു് ൈമയത്തു് തടന്ന് ക്ഷുരദ ആരകമങ്ങടള് ൈജീവമൊയി്

https://www.gst.gov.in/help
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നിരീക്ഷിക്കുകയും, ൈംരക്ഷണം് ഉറപു്വരുത്തുകയും് ടചയ്യുന്നു.  ൈൊധൊര 

ണ് അറിയുന്നതും് അറിയടപെൊത്തതും് ആയ് ഭീഷണികളിൽ നിന്നുള്ള്

ൈംരക്ഷണത്തിനൊയി് തുെർച്ചയൊയി് സൈൊഴ ൈ സകൊഡ   നിരീക്ഷിക്കുക് വഴി്

ജി.എൈ .െി.എൻ. ൈുരക്ഷിത്സകൊഡിoഗ ്രീതികൾ്ഉറപു്വരുത്തുന്നു. 
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24. സ്ഥിതിമാറ്റവയവസ്ഥകൾ 

 

സചൊദ്യം 1: മുൻനിയമത്തിന്കീഴിസല അവെോന െിബട്ടണിൽ  ോക്കിയുള്ള 

സെൻവോറ്്റ (അസല്ലങ്കിൽ വോറ്്റ സട്കഡിറ്റ)് ഐരിെി  രക്കു ബെവന നിയമ 

ത്തിൻ കീഴിൽ ഐരിെി ആയി ലഭയമോകുബമോ? 

ഉത്തരം: ബകോബപോെിഷൻ സ്കീമിൽ നികുതി അരക്കുവോൻ   തീരുമോനിച്ചി 

ട്ടുള്ള വയക്തികൾ ഒഴിസകയുള്ള, രജ്ിെ്ബട്രഷനുള്ള നികുതി വിബധയ വയക്തി 

കൾക്ക്, സെക്ഷനിൽ രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയവസ്ഥകൾക്ക് വിബധയമോയി, 

രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്ിവെത്തിന് മുൻരുള്ള അവെോന െിബട്ടണിൽ       ോക്കി 

യുള്ള സെൻവോറ്റ് (അസല്ലങ്കിൽ വോറ്്റ സട്കഡിറ്റ്) തന്സറ്റ ഇലക്ബട്രോണിക്ക ്

സട്കഡിറ്്റ ലഡ്ജെിൽ വരവുവയ്ക്കസപ്പരുവോൻ അർഹതയുണ്്ട. - CGST/SGST ആക്ട ്

സെക്ഷൻ 140 (1). 

സചൊദ്യം 2: എസരോസക്കയോണ് ആ വയവസ്ഥകൾ? 

ഉത്തരം: വയവസ്ഥകൾ തോസഴ രെയുന്നവ ആണ്: 

(i) സട്കഡിറ്്റ ഈ ആക്ടിൽ ഇന്രുര് രോക്സ് സട്കഡിറ്്റ ആയി ലഭയമോയതോ 

യിരിക്കണം  

(ii) നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദ്ിവെത്തിന് മുൻരുള്ള ആെ് മോെസത്ത, 

ഇബപ്പോളസത്ത നിയമം അനുെരിച്ചിട്ടുള്ള (അതോയത് സെൻട്രൽ 

എക ്സൈെും, വോറ്റും) െിബട്ടണുകൾ െജ്ിെ്ബട്രഷനുള്ള വയക്തി 

ഫയൽ സ യ്തിട്ടുണ്ടോകണം. 

(iii) ആരെഞ്ഞ സട്കഡിറ്റ് എമൗണ്്ട ബനോട്ടിഫിബക്കഷൻ ട്രകോരം 

വിറ്റബതോ, വോറ്്റ അരച്ചത് െീഫണ്്ട ബ ോദ്ിക്കോത്തബതോ ആയിരിക്ക 

ണം.   

GST നിയമത്തിനു കീഴിൽ തോസഴപ്പെയുന്ന ഒരു നി ന്ധന കൂരി ഉണ്്ട.  

സെൻട്രൽ സെയിൽെ് രോക്സ് ആക്ട്, 1956 സെക്ഷൻ 3, സെക്ഷൻ 5-ന്സറ്റ െ  ്

സെക്ഷൻ (3), സെക്ഷൻ 6, സെക്ഷൻ 6A അസല്ലങ്കിൽ സെക്ഷൻ 8-ന്സറ്റ െ ് 

സെക്ഷൻ (8) എന്നിവയുമോയി  ന്ധസപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഏസതങ്കിലും സേയിമുകളിൽ 

ഉൾസപ്പട്ടിട്ടുള്ള, സെൻട്രൽ സെയിൽെ് രോക്സ ് (സരജ്ിെബ്ട്രഷൻ ആൻഡ് 

ബരബണോവർ) െൂൾ, 1957 െൂൾ 12-ൽ രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രകോരമുള്ളതും, കോലോവ 

ധിക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതും ആയി കോണിക്കുവോൻ െോധിക്കോത്ത അട്തയും 

സട്കഡിറ്റിനു ഇലക്ബട്രോണിക്ക് ലഡ്ജെിൽ വരവുവയ്ക്കസപ്പരുവോൻ അര്ഹതയു 

ണ്ടോയിരിക്കയില്ല. 

അങ്ങസനസയങ്കിലും, സെൻട്രൽ സെയിൽെ് രോക്സ ് (സരജ്ിെബ്ട്രഷൻ ആൻഡ് 

ബരബണോവർ) െൂൾ, 1957 െൂൾ 12-ൽ രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രകോരമുള്ളതും, 

കോലോവധിക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതും ആയി കോണിക്കുവോൻ െോധിക്കുന്ന അട്തയും 

സട്കഡിറ്റ് നിലവിസല നിയമട്രകോരം െീഫണ്്ട സ യ്യസപ്പരുന്നതോണ്. 
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സചൊദ്യം 3: ഒരു െജ്ിെ്ബട്രഷനുള്ള നികുതിവിബധയ വയക്തി 2017-18-ൻസറ്റ 

ജ്ൂൺ രോദ്ത്തിൽ ഇബപ്പോളുള്ള നിയമട്രകോരം (ഉദ്ോ: സെൻട്രൽ എക ്സൈെ)്  

കയോരിറ്റൽ ഗുഡ്സ് വോങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതുക.  2017 മോർച്ച് 30-നു മുൻര് ഇ 

ൻബവോയ്സ ് ലഭിസച്ചങ്കിലും കയോരിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ലഭിക്കുന്നത് 2017 ജ്ൂഹല 5-ന ്

(അതോയത് ലഭിക്കുബപോൾ  രക്കു ബെവന നികുതി ഭരണത്തിൽ) ആസണ 

ങ്കിൽ അത്തരം വയക്തിക്ക് GST നിയമത്തിൻ കീഴിൽ സെൻവോറ്്റ സട്കഡിറ്റ ്

രൂർണ്ണമോയി ലഭയമോകുബമോ? 

ഉത്തരം: ലഭിക്കും.  അത്തരം വയക്തിക്ക് 2017-18-ൽ സെൻവോറ്റ് സട്കഡിറ്റിന ്

അർഹതയുണ്്ട.  എന്നോൽ ആ സട്കഡിറ്റ് ഇബപ്പോളുള്ള നിയമത്തിൽ സെൻവോറ്റ ്  

സട്കഡിറ്റ് ആയി ലഭയമോയതും, CGST ആക്ട് CGST-സെക്ഷൻ 140 (2) ട്രകോരം 

അനുവദ്ിക്കസപ്പട്ടിട്ടുള്ള സട്കഡിറ്റും ആയിരിക്കണം. 

സചൊദ്യം 4: X, Y എന്നിവക്ക് മുൻനിയമത്തിൻ കീഴിൽ (സെൻട്രൽ എക ്സൈ 

െ്) കയോരിറ്റൽഗുഡ്സ് ഇനത്തിൽ വോറ്്റ സട്കഡിറ്റ് ലഭയമോയിരുന്നില്ല.  എന്നോൽ 

അവ  രക്കു ബെവന നിയമത്തിൻ കീഴിൽ ഉൾസരരുന്നതിനോൽ, െജ്ിെ്ബട്രഷ 

നുള്ള നികുതി വിബധയ വയക്തിക്ക ്അവയുസര സട്കഡിറ്റ ്ഇബപ്പോൾ അവകോശ 

സപ്പരോൻ െോധിക്കുബമോ? 

ഉത്തരം: അത്തരം ഇൻരുര് രോക്സ ് സട്കഡിറ്റ ് മുൻ നിയമത്തിലും  രക്കു 

ബെവന നിയമത്തിലും ഒരുബരോസല ലഭയമോസണങ്കിൽ മോട്തബമ അബേഹത്തിന ്

അവകോശസപ്പരോൻ െോധിക്കൂ.  ഈ രണ്ടിനത്തിനും മുൻ നിയമത്തിൽ 

സട്കഡിറ്റ് ലഭയമല്ലോതിരുന്നതിനോൽ ആ വയക്തിക്ക് അവ  രക്കു ബെവന 

നിയമത്തിൽ അവകോശസപ്പരോനോവില്ല - SGST ആക്ട ് സെക്ഷൻ 140(2)-ന്സറ്റ 

സട്രോവിസെോ ട്രകോരം. 

സചൊദ്യം 5: രജ്ിബസ്റ്റർഡ് വയക്തി അത്തരം സട്കഡിറ്റ ് സതറ്റോയി എരുത്തോൽ 

(ബ ോ. 4 രരിബശോധിക്കുക) അവയുസര െിക്കവെി മുൻ നിയമത്തിലോബണോ GST 

നിയമത്തിലോബണോ നരപ്പിലോക്കുക? 

ഉത്തരം: സതറ്റോയി എരുത്ത ഇന്രുര് രോക്സ് സട്കഡിറ്റിന്സെ െിക്കവെി, നില 

വിസല നിയമത്തിൽ െിക്കവെി സ യ്തിട്ടിസല്ലങ്കിൽ, GST നിയമത്തിൻ കീഴി 

ലുള്ള രോക്സ് അരിബയഴ്സോയി െിക്കവെി സ യ്യും . 

സചൊദ്യം 6: മുൻ നിയമത്തിൽ (സെൻട്രൽ എക്ഹെെ/്വോറ്്റ) രജ്ിെ്ബട്രഷൻ 

ആവശയമില്ലോതിരുന്നതും എന്നോൽ  രക്കു ബെവന നിയമത്തിൽ രജ്ിെ്ബട്ര 

ഷൻ ആവശയമുളളതുമോയ രണ്ടു നികുതി വിബധയരുസര ഉദ്ോഹരണങ്ങൾ 

രെയുക? 

ഉത്തരം: 1) മുൻ നിയമത്തിൽ 60 ലക്ഷം വിറ്റു വരവ് ഉള്ള ഒരു ഉല്പോദ്കന് SSI 

ഒഴിവ് ലഭയമോയിരുന്നു.  എന്നോൽ  രക്കു ബെവന നിയമത്തിസല സമോത്തം 

വിറ്റുവരവിനസ്െ ഇളവ് രരിധി ആയ 20 ലക്ഷത്തിലും കൂരുതൽ വിറ്റുവരവ ്

(turnover) ഉള്ളതിനോൽ ഈ ഉത്രോദ്കന് രജ്ിെ്ബട്രഷൻ ആവശയമോണ് - 

സെക്ഷൻ 22. 
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2) ഇ-സകോബമഴ്സ് ഓപ്പബെറ്റർ വഴി വിൽപ്പന നരത്തുന്ന വയോരോരിക്ക്, വിറ്റുവരവ ്

VAT അരിസ്ഥോനഒഴിവിന് തോസഴയോസണങ്കിലും  രക്കുബെവന നികുതി 

ട്രകോരമുള്ള രജ്ിെ്ബട്രഷൻ ആവശയമോണ്.  ഇട്രകോരമുള്ള വയക്തിക്ക ്

അരിസ്ഥോന ഒഴിവ് ലഭയമല്ല - സെക്ഷൻ 24. 

സചൊദ്യം 7: നിയുക്ത ദ്ിവെം ഒരു ബെവന ദ്ോതോവിൻസറ്റ ഹകവശം ബസ്റ്റോക്കി 

ലുള്ള VAT അരച്ച  രക്കിൻസറ്റ ഇൻരുര് രോക്സ് സട്കഡിറ്റ്ലഭയമോബണോ? 

ഉത്തരം: അസത.  സെക്ഷൻ 140 (3)-ന്സെ സട്രോവിഷൻെ് ട്രകോരം ഒരു 

ബെവന ദ്ോതോവിന് ഹകവശം ബസ്റ്റോക്കിലുള്ള VAT അരച്ച  രക്കിൻസറ്റ ഇൻരുര ്

രോക്സ് സട്കഡിറ്്റ അവകോശമുണ്ടോയിരിക്കും . 

 സചൊദ്യം 8: ഒരു െജ്ിെ്ബട്രഷനുള്ള വയക്തിക്ക്, നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദ്ിവെ 

ത്തിന് സതോട്ടു മുൻരുള്ള രീരിഡിൽ ഉള്ള വോറ്്റ െിബട്ടണിൽ 10,000/- രൂര  

അധിക ഇനര്ുര് രോക്സ് സട്കഡിറ്്റ ഉണ്്ട.  ആ വയക്തി  രക്കുബെവന നിയമ 

ത്തിൽ ബകോംബരോെിഷൻ രദ്ധതിയിബലക്ക് മോെുകയോസണങ്കിൽ ബമൽ 

ട്രസ്തോവിച്ച അധിക സട്കഡിറ്്റ GST-യിൽ ഇൻരുര് രോക്സ് സട്കഡിറ്റോയി എരു 

ക്കോബമോ? 

ഉത്തരം: ഒരു െജ്ിെ്ബട്രഷനുള്ള വയക്തി ബകോംബരോെിഷൻ രദ്ധതിയി 

ബലക്ക് മോെിയോൽ ബമൽ, വോറ്്റ-സല അധിക ഇൻരുര് രോക്സ് സട്കഡിറ്റ് GST-യിൽ    

സട്കഡിറ്റോയി എരുക്കുവോൻ രറ്റുന്നതല്ല. - സെക്ഷൻ 140(1). 

സചൊദ്യം 9: സെൻട്രൽ വോണിജ്യനികുതിയിൽ (CST) 6 മോെത്തിനകമുള്ള 

സെയിൽെ് െിബട്ടണ് വിറ്റു വരവിൽ (turnover) നിന്നും കിഴിവ ്അനുവദ്നീയ 

മോണ്.   രക്കു ബെവന നികുതി നിയമത്തിൻസറ്റ കീഴിൽെോധനം വോങ്ങിയ 

ആൾ  രക്കു വില്പനക്ക് 6 മോെത്തിനു ബശഷം മരക്കി നൽകിയോൽ അത് GST 

യിൽ നികുതി വിബധയമോകുബമോ? 

ഉത്തരം: നിലവിസല നിയമത്തിന് കീഴിൽ (ഇവിസര CST), നിശ്ചയിച്ചിരിക്കു 

ന്ന ദ്ിവെത്തിന് ആെു മോെത്തിന ് മുപല്ലോസത, വിൽപ്പന നരന്ന െമയത്ത ്

രോക്സ് അരച്ചിരിക്കുകയും കൂരോസത വോങ്ങിയ ആൾ ആ  രക്കു നിശ്ചിത 

ദ്ിവെo കഴിഞ്ഞു   തിരിച്ചയക്കുകയും സ യ്തിട്ടുസണ്ടങ്കിൽ,  

(i)  രക്ക് GST നിയമത്തിൽ നികുതി വിബധയവും, കൂരോസത  

(ii) വോങ്ങിയ ആൾ GST നിയമത്തിൽ രജ്ിസ്റ്റർ സ യ്തിട്ടും ഉസണ്ടങ്കിൽ 

തിരിച്ചയച്ച െോധനങ്ങൾ ബമൽപ്പെഞ്ഞ വോങ്ങിയ ആളുസര GST-യിലുള്ള 

െഹൈ ആയി കണക്കോക്കുകയും രോക്സ് അരബക്കണ്ടതുമോണ്. 

എന്നോൽ,  രക്കു വോങ്ങിയ ആൾ GST-യിൽ രജ്ിസ്റ്റർ സ യ്യോത്ത ആളോസണ 

ങ്കിൽ,  രക്ക ്തിരിച്ചയച്ചത് നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിൽ നിന്ന് 6 മോെത്തിനുള്ളി 

ലോകുകയും (അസല്ലങ്കിൽ നീട്ടി നൽകിയ 2 മോെെമയത്തിനുള്ളിൽ),  രക്ക ്

തിരിച്ചെിയോൻ െോധിക്കുകയും സ യ്തിട്ടുസണ്ടങ്കിൽ വില്പന നരത്തിയ ആൾ 

ആ അരച്ച രോക്സിനു (ഇവിസര CST) െീഫണ്്ട-നു അര്ഹതസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. - 

സെക്ഷൻ 142(1). 
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സചൊദ്യം 10: മുൻ നിയമട്രകോരം രുെംകരോർ ബജ്ോലിക്കയച്ച ഇൻരുട്സ്  അഥ്വോ 

ഭോഗികമോയി രൂർത്തിയോയ  രക്കുകൾ രുെം കരോർ ബജ്ോലി രൂർത്തീകരിച്ച ്  

നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന്ബശഷം തിരിച്ചയക്കുകയോസണങ്കിൽ ഉല്പോദ്കബനോ 

രുെം കരോർ ബജ്ോലിക്കോരബനോ നികുതി നൽബകണ്ടതുബണ്ടോ? 

ഉത്തരം: ഇനിപ്പെയുന്ന െോഹ രയങ്ങളിൽ ഉല്പോദ്കബനോ രുെംകരോർ ബജ്ോലി 

ക്കോരബനോ യോസതോരു നികുതിയും അരയ്ബക്കണ്ടതില്ല:   

(i) ഇൻരുട്സ് അഥ്വോ ഭോഗികമോയി രൂർത്തിയോയ  രക്കുകൾ നിയു 

ക്ത ദ്ിവെത്തിനു മുൻര് മുൻ-നിയമട്രകോരമുള്ള വയവസ്ഥകൾ 

അനുെരിച്ച് രുെം കരോർ ബജ്ോലിക്കോയി അയച്ചിട്ടുസണ്ടങ്കിൽ 

(ii) രുെം കരോർ ബജ്ോലിക്കോരൻ നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന്ബശഷം ആെു 

മോെത്തിനകം അവ തിരിച്ചയക്കുകയോസണങ്കിൽ (അസല്ലങ്കിൽ 

നീട്ടിക്കിട്ടിയ 2 മോെകോലയളവിനുള്ളിൽ) 

(iii) ഉല്പോദ്കനും രുെം കരോർ ബജ്ോലിക്കോരനും നിയുക്ത ദ്ിവെം രുെം 

കരോർ ബജ്ോലിക്കോരൻസറ്റ ഹകവശമുള്ള ഇന്രുട്സിനസ്െ വിശദ്ോംശ 

ങ്ങൾ നിർദ്ിഷ്ടബഫോമിൽ ട്രസ്തോവിക്കുകയോസണങ്കിൽ. 

- സെക്ഷൻെ് 141(1), 141 (2) & 141 (4) 

രസക്ഷ, ബമല്പെഞ്ഞ ഇൻരുട്സ ്അഥ്വോ ഭോഗികമോയി രൂർത്തിയോയ  രക്കുകൾ 

ആെു മോെത്തിനകം അവ തിരിച്ചയച്ചിസല്ലങ്കിൽ (അസല്ലങ്കിൽ നീട്ടിക്കിട്ടിയ 2 

മോെകോലയളവിനുള്ളിൽ), ഇന്രുര് രോക്സ് സട്കഡിറ്്റ എരുത്തത് െിക്കവെി 

സ യ്യസപ്പരുന്നതോണ.് 

സചൊദ്യം 11: രുെം കരോർ ബജ്ോലിക്കോരൻ നിശ്ചിത െമയ രരിധിക്കുള്ളിൽ 

 രക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നിസല്ലങ്കിൽ എരു െംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം:  രക്കു ആെു മോെത്തിനകം (അസല്ലങ്കിൽ നീട്ടിക്കിട്ടിയ 2 മോെ 

കോലയളവിനുള്ളിൽ) ഉത്രോദ്കൻസെ സ്ഥലബത്തക്ക് തിരിച്ചയച്ചിസല്ലങ്കിൽ 

രുെംകരോർ ബജ്ോലിക്കോരൻ ആ  രക്കിനു നികുതി അരബക്കണ്ടതോണ.് 

സെക്ഷൻെ് - 141(1), 141 (2). 

സചൊദ്യം 12: നിർമ്മോണംരൂർത്തിയോക്കി രരീക്ഷണോവശയങ്ങൾക്കോയി അയച്ച 

 രക്ക്, ഉല്പോദ്കനു  മസറ്റോരു നികുതി വിബധയ വയക്തിയുസര രരിെരബത്തക്ക ് 

അയക്കുവോൻ െോധിക്കുബമോ? 

ഉത്തരം: െോധിക്കും.  ഒരു ഉല്പോദ്കന് നിർമ്മോണം രൂർത്തിയോക്കി രരീക്ഷ 

ണോവശയങ്ങൾക്കോയി അയച്ച  രക്ക ് നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന്ബശഷം ആെു 

മോെത്തിനുള്ളിബലോ (നീട്ടിക്കിട്ടിയ 2 മോെെമയ രരിധിക്കുള്ളിബലോ) െജ്ി 

െ്ബട്രഷനുള്ള മസറ്റോരു നികുതി വിബധയ വയക്തിക്ക് ഇരയയിൽ നികുതി 

യരച്ചും എകെ്്ബരോർട്ടിനോസണങ്കിൽ നികുതിയില്ലോസതയും അയക്കോവുന്ന 

തോണ് - സെക്ഷൻ 141(3) 

സചൊദ്യം 13: നിർമ്മോണം രൂർത്തിയോക്കി  ില ട്രട്കിയകൾക്കോയി ഫോക്ടെി 

യിൽ നിന്നും മുൻ നിയമ ട്രകോരം അയച്ച  രക്ക ് നിയുക്ത ദ്ിവെബമോ 
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അതിനു ബശഷബമോ തിരിച്ചയക്കുകയോസണങ്കിൽ  രക്കുബെവനനികുതി അര 

ബക്കണ്ടതുബണ്ടോ? 

ഉത്തരം: നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന് മുൻര ് ഉല്പോദ്നമല്ലോത്ത ട്രട്കിയകൾ 

ക്കോയി അയച്ച  രക്കുകൾ സരസ്റ്റിംബഗോ മബറ്റസതങ്കിലും ബട്രോെസ്സുകബളോ കഴി 

ഞ്ഞു നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന ്ആെു മോെത്തിനകം തിരിച്ചയക്കുകയോസണ 

ങ്കിൽ (അസല്ലങ്കിൽ നീട്ടിക്കിട്ടിയ 2 മോെകോലയളവിനുള്ളിൽ) ഉല്പോദ്കബനോ 

രുെം കരോർ ബജ്ോലിക്കോരബനോ യോസതോരു നികുതിയും അരയ്ബക്കണ്ടതില്ല. - 

സെക്ഷൻ 141(3). 

സചൊദ്യം 14: മുൻ നിയമ ട്രകോരം സരസ്റ്റിംഗ് നരത്തുന്നതിബനോ ബവസെ ഉദ്പോദ്ന 

ട്രട്കിയ അല്ലോത്ത എസരങ്കിലും ബട്രോെസ്സിബനോ രുെം കരോർ  ബജ്ോലിക്കയച്ച   

ഉദ് പോദ്ിപ്പിച്ച  രക്കുകൾ,  രക്കു ബെവനനികുതി ട്രകോരം നികുതി അരക്ക 

സപ്പബരണ്ടസതബപ്പോൾ? 

ഉത്തരം: നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന് മുൻര് സരസ്റ്റിംഗ് നരത്തുന്നതിബനോ ബവസെ 

ഉദ്പോദ്നട്രട്കിയ അല്ലോത്ത എസരങ്കിലും ബട്രോെസ്സിബനോ മുൻ നിയമ ട്രകോരം 

രുെം കരോർ ബജ്ോലിക്കയച്ച ഉദ്പോദ്ിപ്പിച്ച  രക്കുകൾ നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന ്

ആെ് മോെത്തിനുള്ളിൽ (അസല്ലങ്കിൽ നീട്ടിക്കിട്ടിയ 2 മോെ െമയ രരിധി 

ക്കുള്ളിബലോ) ഉത്രോദ്കനു തിരിച്ചു നൽകിയിസല്ലങ്കിൽ അത്തരം  രക്കുകൾ 

 രക്കു ബെവന നിയമത്തിൽ നികുതി വിബധയമോയിരിക്കും.  കൂരോസത, 

നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന് ആെ ് മോെത്തിനുള്ളിൽ  രക്കുകൾ തിരിച്ചു 

വന്നിസല്ലങ്കിൽ ഉതര്ോദ്കനസ്െ രക്കൽ നിന്നും ഇനര്ുര് രോക്സ് സട്കഡിറ്്റ 

െിക്കവെി സ യ്യസപ്പരുന്നതുമോണ.് - സെക്ഷൻ 141(3). 

സചൊദ്യം 15: സെക്ഷൻ 141-ൽ ട്രതിരോദ്ിക്കുന്ന 2 മോെസത്ത നീട്ടിനൽകൽ 

(എക്സ്റ്റൻഷൻ) െവയബമയുള്ളതോബണോ? 

ഉത്തരം: അല്ല.  അത് െവയബമയുള്ളതല്ല.  മതിയോയ കോരണം കോണിച്ചോൽ 

 ന്ധസപ്പട്ട കമ്മിഷണർ അത് നീട്ടി നൽകും. 

സചൊദ്യം 16: വില രുതുക്കുന്നതിനോയി സഡ ിറ്റ്/സട്കഡിറ്്റ ബനോട്സ് നൽകുവോനു 

ള്ള െമയ രരിധി എട്തയോണ്? 

ഉത്തരം: നികുതി വിബധയ വയക്തിക്ക് വില രുതുക്കി 30 ദ്ിവെത്തിനു 

ള്ളിൽ സഡ ിറ്റ്/സട്കഡിറ്റ് ബനോട്ടെ്് അഥ്വോ െൈിസമന്െെി ഇൻബവോയ്സ ്നൽകു 

വോൻ െോധിക്കും. 

വില കുെക്കുകയോണ് സ യ്യുന്നസതങ്കിൽ ഇൻബവോയ്സ  ്അഥ്വോ സട്കഡിറ്റ ് ബനോട്ട ്  

ലഭിക്കുന്ന വയക്തി തൻസെ ഇൻരുര ് രോക്സ് സട്കഡിറ്റ് (ITC) അങ്ങസന കുെഞ്ഞ 

നികുതി  ോധയതക്കനുെരിച്ച ് കുെസച്ചങ്കിൽ മോട്തബമ നികുതി വിബധയ 

വയക്തിക്ക് തൻസറ്റ നികുതി  ോധയത കുെക്കുവോൻ െോധിക്കൂ. - സെക്ഷൻ 

142(3) 

സചൊദ്യം 17: മുൻ നിയമ ട്രകോരം തീർപ്പോക്കോസത നില നിൽക്കുന്ന നികുതി 

/രലിശ െീഫണ്ടുകൾക്ക ്എര് െംഭവിക്കും? 
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ഉത്തരം: തീർപ്പോക്കോത്ത െീഫണ്്ടസേയിമുകൾ മുൻനിയമത്തിസല വകുപ്പു 

കൾക്ക് അനുെൃതമോയി തീർപ്പോക്കും - സെക്ഷൻ 142(3). 

സചൊദ്യം 18: മുൻ നിയമ ട്രകോരം തീർപ്പോക്കോസത നില നിൽക്കുന്ന സെൻവോറ്്റ 

/ഐ രി െി സേയിമുമോയി  ന്ധസപ്പട്ട ഏസതങ്കിലും അപ്പീൽ അഥ്വോ രുനര 

വബലോകന അബരക്ഷക്ക് എരെ്ംഭവിക്കും?  അത് ഔട്ടര്ുട്ട്  ോധയതയുമോയി 

 ന്ധസപ്പട്ടിരിക്കുന്നുസവങ്കിൽ എര് െംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം: സെൻവോറ്്റ/ഇന്രുര ് രോക്സ് സട്കഡിറ്്റ അസല്ലങ്കിൽ ഔട്ടര്ുട്ട് രോക്സ ്

 ോധയതയുമോയി  ന്ധസപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലോ അപ്പീൽ, െിവിഷൻ, െിവയൂ 

അസല്ലങ്കിൽ െഫെൻെുകളും അത് നിയുക്തദ്ിവെത്തിന് മുൻബരോ, നിയുക്ത 

ദ്ിവെത്തിബലോ, അതിനു രിൻബരോ ആയോലും അത് മുൻ നിയമത്തിസല 

വകുപ്പുകൾക്ക് അനുെൃതമോയി തീർപ്പോക്കുകയും െീഫണ്ടിനു അർഹമോയ 

ഏസതങ്കിലും സെൻവോറ്്റ/ഇനര്ുര് രോക്സ് സട്കഡിറ്്റ അസല്ലങ്കിൽ ഔട്ട്രുട്ട് രോക്സ ്

സട്കഡിറ്റ് കസണ്ടത്തിയോൽ അത് മുൻ നിയമട്രകോരം െീഫണ്്ട സ യ്യസപ്പരുന്ന 

തുമോണ്.  എന്നോൽ, ഏസതങ്കിലും തുക െിക്കവെി സ ബയണ്ടതോയിട്ടുസണ്ടങ്കിൽ 

അത് GST നിയമട്രകോരമുള്ള കുരിശ്ശിക ആയി െിക്കവെി സ യ്യസപ്പരുന്നതു 

മോണ് - സെക്ഷൻ 142(6)/142(7). 

സചൊദ്യം 19: ഒരു അപ്പീൽ അഥ്വോ രുനരവബലോകന അബരക്ഷ നികുതിദ്ോയ 

കന്  അനുകൂലമോയോൽ, െീഫണ്്ട  രക്കു ബെവന നികുതിയിൽ നൽകുബമോ? 

തീരുമോനം നികുതിദ്ോയകന് ട്രതികൂലമോയോൽ എര് െംഭവിക്കും? 

ഉത്തരം: െീഫണ്്ട മുൻ നിയമത്തിസല വകുപ്പുകൾക്ക് അനുെൃതമോയി 

തീർപ്പോക്കും.  ഏസതങ്കിലും െിക്കവെി നരബത്തണ്ടതോയിട്ടുസണ്ടങ്കിൽ, അത് 

നിലവിസല നിയമ ട്രകോരം െിക്കവെി നരത്തിയിട്ടിസല്ലങ്കിൽ, അത്  രക്കു 

ബെവനനികുതിക്കു കീഴിസല കുരിശ്ശിക ആയി കണക്കോക്കും. - സെക്ഷൻ 

142(6) & 142(7). 

സചൊദ്യം 20: മുൻ നിയമ ട്രകോരം െമർപ്പിച്ച െിബട്ടണുകൾ രുതുക്കിയത് മൂല 

മുണ്ടോകുന്ന െീഫണ്്ട  രക്കുബെവനനികുതിയിൽ എട്രകോരം ഹകകോരയം 

സ യ്യും? 

ഉത്തരം: മുൻ നിയമട്രകോരം െമർപ്പിച്ച െിബട്ടണുകൾ നിയുക്ത ദ്ിവെ 

ത്തിന് ബശഷം രുതുക്കിയത് മൂലമുണ്ടോകുന്ന െീഫണ്്ട സ യ്യസപ്പബരണ്ട തുക 

കൾ   മുൻനിയമത്തിസല വകുപ്പുകൾക്ക ്അനുെൃതമോയി രണമോയി നൽകും 

- സെക്ഷൻ 142(9)(b). 

സചൊദ്യം 21: മുൻ നിയമോനുെരണമുള്ള കരോർ ട്രകോരം െോധനങ്ങൾ അഥ്വോ 

ബെവനങ്ങൾ  രക്കുബെവനനികുതിയിൽ െഹൈ നരത്തുകയോസണങ്കിൽ 

ഏത് നികുതിയോണ്  നൽബകണ്ടത് ? 

ഉത്തരം: അത്തരം വിതരണത്തിന്  രക്കു ബെവന നികുതി  ോധകം - 

സെക്ഷൻ 142(10). 

സചൊദ്യം 22: ഒരുട്രബതയക ബെവനത്തിനുള്ള ട്രതിഫലം മുൻ നിയമട്രകോരം 

ലഭിക്കുകയും നികുതി അരക്കുകയും സ യ്തിട്ടുസണ്ടങ്കിലും അത്തരം ബെവന 
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ത്തിൻസറ്റ 'െഹൈ'  രക്കു ബെവന നികുതി ഭരണ ട്കമത്തിൽ നരത്തുകയോ 

സണങ്കിൽ  രക്കു ബെവന നികുതിയും നൽബകണ്ടതുബണ്ടോ? 

ഉത്തരം: മുൻ നിയമട്രകോരം നികുതി അരക്കുകയും സ യ്തിട്ടുസണ്ടങ്കിൽ 

GST-യിലുള്ള അത്തരം ബെവനത്തിൻസറ്റ/ രക്കിൻസറ്റ 'െഹൈ'-യിൻബമൽ 

യോസതോരു നികുതിയും അരബക്കണ്ടതില്ല. - സെക്ഷൻ 142(11). 

സചൊദ്യം 23: നിയുക്ത ദ്ിവെം കഴിഞ്ഞുള്ള, മുൻ നിയമട്രകോരം ഉള്ള ഒരു  

അസസ്സസ്സ്സമന്െിനസ്െബയോ, അഡ്ജുഡിബക്കഷൻ നരരരിയുസരബയോ ഭോഗമോയി 

രോക്സ,് രലിശ, ഫയിൻ അസല്ലങ്കിൽ സരനോൽറ്റി തുക െീഫണ്്ട നല്കസപ്പബരണ്ട 

തോയി വരുകയോസണങ്കിൽ ആ തുക GST നിയമത്തിൽ െീഫണ്്ട സ യ്യുബമോ? 

ഉത്തരം: അങ്ങസന ഉള്ള തുകകൾ മുൻ നിയമത്തിൽ രണമോയി െീഫണ്്ട 

സ യ്യസപ്പരില്ല - CGST ആക്ട് - സെക്ഷൻ 142(8)(b). 

സചൊദ്യം 24: ഒരു ഇൻരുര് െർവീെ് ഡിെ്ട്രി ൂട്ടർ (ISD)-ക്ക ് മുൻ നിയമ 

ത്തിൻ കീഴിൽ ബെവനം ലഭിച്ചിട്ടുസണ്ടങ്കിൽ അതിബേലുള്ള ഇൻരുര് രോക്സ ്

സട്കഡിറ്റ് (ITC)  രക്കു ബെവന നികുതി ഭരണട്കമത്തിൽ വിതരണം സ യ്യു 

വോൻ െോധിക്കുബമോ? 

ഉത്തരം: െോധിക്കും.  അത്തരം ബെവനങ്ങളുസര ഇൻബവോയ്സ ്നിയുക്ത ദ്ിവ 

െബമോ അതിനു ബശഷബമോ ആബണോ ലഭിച്ചത് എന്ന് രരിഗണിക്കോസത തസന്ന 

ലഭിക്കും - സെക്ഷൻ 140(7) ഓഫ് ദ്ി CGST ആക് ര്. 

സചൊദ്യം 25: നിയുക്തദ്ിവെത്തിനു മുൻര് ഇൻബവോയ് െ ് രുെസപ്പരുവിക്കു 

കയും ബസ്റ്ററ്റ് വോറ്്റ നിയമട്രകോരം ഉത്ഭവസ്ഥോനത്തു നികുതി രിരിക്കസപ്പരു 

കയും സ യ്ത ്എസരങ്കിലും  രക്കുകൾ വിറ്റിട്ടുസണ്ടങ്കിൽ, രണം നൽകിയത ്

നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന് ബശഷമോസണങ്കിൽ ഉത്ഭവസ്ഥോനത്തു നികുതി രിരി 

ക്കുന്നത് GST നിയമത്തിലോക്കോബമോ? 

ഉത്തരം: ഇല്ല.  ഇത്തരം ബകെുകളിൽ, ഉത്ഭവസ്ഥോനത്തു നികുതി രിരി 

ക്കോൻ GST നിയമത്തിനസ്റ്റ കീഴിൽ രറ്റില്ല. 

സചൊദ്യം 26: നിയുക്തദ്ിവെത്തിനു മുൻര് 6 മോെത്തിനുള്ളിൽ   അംഗീകോര 

ബത്തോസര അയച്ച  രക്കുകൾ നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന് 6 മോെത്തിനുബശഷം 

വില്ല്രനക്കോരൻ തിരിച്ചയക്കുകയോസണങ്കിൽ  രക്കു ബെവന നികുതി അര 

ബക്കണ്ടതുബണ്ടോ? 

ഉത്തരം: ഉണ്ട.്  ഇത്തരം  രക്കിന്  രക്കു ബെവന നികുതി  ോധയതയു 

ണ്ടോകുകയും  രക്ക് നിരെിക്കുന്ന അഥ്വോ അംഗീകരിക്കോത്ത വയക്തി അത ് 

നിയുക്ത ദ്ിവെത്തിന് 6 മോെത്തിനു ബശഷം (2 മോെം നീട്ടിസക്കോരുക്കോവു 

ന്നത്) തിരിച്ചയക്കുകയും സ യ്തോൽ ആ  രക്കിന്  രക്കു ബെവന നികുതി 

 ോധയതയുണ്ടോകും. 

ഇങ്ങസനയുള്ള ബകെുകളിൽ അംഗീകോരട്രകോരം  രക്കുകൾ അയച്ചു 

സകോരുത്ത വയക്തിയും രോക്സ് അരക്കോൻ  ോധയസ്ഥനോയിരിക്കും - സെക്ഷൻ 

142(12). 


