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జీ.ఎస్.టీ నై తయచఽగ అడుగే
రశ్నల జాతణా (ఎఫ.ఏ.క్మ)

భ ుందఽభాట
2016 లనట ుంఫర్ 8న 101వ భజముంగ సవయణ అభలులోకూ భవడుం, లనట ుంఫర్ 15న
జీ.ఎస్.టీ కౌతుసల్ ధోటికేషన్ యెలువడటుంణో జీ.ఎస్.టీ అభలుక్ు భాయగ ుం
సఽగభఫుంథి. 2017 ఏనరల్ 1వ ణేథీ నఽుంచి ఈ పాభీ భోక్ష నఽనల సుంసకయణనఽ
రయేశ్నటాటలతు రబ తవుం టటటదలగ భ ుందఽక్ు సగ తేననథి. కేుందర, భషట ర భోక్ష
నఽనల అదికయులక్ు, అలాగే యణిజమ వభగలక్ు జీ.ఎస్.టీ పావనలు, క్రభాలు,
యదాధాల గ భుంచి శిక్షణ ఇవవడుం ఈ థిశ్గ ఎదఽయబయమ అతినదద సయళ్ల లో
క్టిగ ఉుంటటుంథి.
జీ.ఎస్.టీనై కేుందర భషట ర అదికయులక్ు శిక్షణ ఇఙేే ఫాధమతనఽ ఎక్ససజ్, క్సట మ్సస
కేుందరఫో యుడ భదిలోతు ధేషనల్ అకడతొ ఆఫ క్సట మ్సస, ఎక్ససజ్ & ధాభోకటిక్సస
(ఎన్ఎల఼ఈఎన్)

క్ు

అగుంచడఫుంథి.

జీ.ఎస్.టీ

వమవసథ

తుఙేమడుం

తృరయుంతేుంచినపడె అుందఽక్ు సుంలదధుంగ ఉుండేలా కేుందర, భషట ర రబ ణావలక్ు
ఙుంథిన సఽభాయు 60,000 భుంథి అదికయులక్ు శిక్షణ ఇఙేే ఫిహతత యఫన
క్ిఱతు ఎన్ఎల఼ఈఎన్ (NACEN) ఙేటిటుంథి. ఎన్ఏల఼ఈఎన్ ఈసభకే క్షేతరసథ బ
అదికయులక్ు శిక్షణ ఇఙేేుందఽక్ు థేశ్యమత ుంగ 2,000 భుంథి శిక్షక్ుల ఫిుంథాతున
లదధుం ఙేల ఉుంచిుంథి. భతత సభముం భాతరఫే అుందఽఫాటటలో ఉననుందఽన
తయగతి గథి శిక్షణణో తృటటగ ఎక్ుకవభుంథితు ఙేయుక్ుధేుందఽక్ు యలుగ వయుేవల్
కలస్యౄమ్సస, ఈ-లెభనుంగ్ భాడామల్స వుంటి

అధఽధాతన సుంకేతిక్ సధధాలనఽ

ఉయోగుంఙాలతు క్డా రణాయక్లు యేసత ఽననథి.

v

ఈ సభయథయ తుభభణ క్ిఱలో పాగుంగ శిక్షణ, రశ్నలు-జయఫ ల సభాయేరల
సుందయబుంగ లేక్భుంచిన సభాఙాయుం ఆదాయుంగ తయచఽగ యతునుంఙే రశ్నల
జాతణానఽ యౄతృ ుంథిుంచిుంథి. అదికయులక్ు, సదాయణ రజాతూకతుకూ జీ.ఎస్.టీ
చటట ుం, థాతులోతు సాక్షభ యషమాలనఽ సఽలువపగ ఫో దిుంఙేుందఽక్ు ఇథి శిక్షణ
సధనుంగ ఉయోగడెతేుంథి. కేుందర, భషట ర అదికయుల ఫిుందుం ఈ రరనవయతు
సతొక్షుుంచిుంథి. ఈ పసత కతున యౄతృ ుంథిుంఙే క్ిఱలో తృలగగనన అదికయులక్ు,
ఎన్ఎల఼ఈఎన్క్ు ధా అతేనుందనలు ణయౌమజేసత ఽధాననఽ.
జీ.ఎస్.టీనై నఽన అదికయులక్ు, యణిజమ వభగలక్ు, సదాయణ రజాతూకతుకూ
యజాానుం ుంచడుంలో ఈ రరనవయ రపావవుంతఫన సధనుంగ ఉుంటటుందతు
పాయసఽతధాననఽ. రజల సౌక్భమయథుం యడెదల ఙేలన నభూధా జీ.ఎస్.టీ చటట ుం
ఆదాయుంగ ఈ ణొయౌయెయషన్నఽ యౄతృ ుంథిుంచడఫుంథి. ఆమా సభమాలలో వఙేే
చటాటలు, తుఫుంధనలణో ఎన్ఎల఼ఈఎన్ సవభుంచిన యెయషనలనఽ యెలువభసఽతుంథి.
(సుంతక్ుం)
నజీబ ష
ఙైయభన్, ల఼తెఈల఼
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: శ్రర థీక్స భట, అలలట ుంట్ డైభ్క్టర్, ఎన్ఎల఼ఈఎన్ భ ుంఫై, శ్రర
సుంజీవ్ ధామర్, ఎగాతనర్ ల఼ఈఎస్టీఏటీ భ ుంఫై, యమయేక్షణ శ్రర సతొర్ ఫజాజ్,
అదనప డైభ్క్టర్, ఎన్ఏల఼ఈఎన్ భ ుంఫై.
: శ్రర న఼.కే.భహుంతి, క్నసలెటుంట్, ల఼తెఈల఼ (1వ అదామముం); శ్రర యరల్
రణాపలుంగ్, డీల఼ (జీ.ఎస్.టీ), జీ.ఎస్.టీ యదాన యపాగుం, ల఼తెఈల఼ (2వ
అదామముం), డాక్టర్ న఼.డీ.యఘేలా, ల఼ల఼టీ, గ జభత్ (3, 7 అదామమాలు); శ్రర
డీ.న఼.ధాగేుందరక్ుభార్, న఼ఆర్. డీజీ, డీజీల఼ఈఐ, ఫుంగళ్ొయు (అదామమాలు 4
నఽుంచి 6); శ్రర ఉనేుందర్ గ తృత, క్తషనర్, జీ.ఎస్.టీ, ల఼తెఈల఼ (అదామమాలు 8
నఽుంచి 11); శ్రర భతివక్స తృుండే, ల఼ల఼టీ, క్భనటక్ (అదామముం 12); శ్రర అయుణక్ుభార్
తరర, జాబుంట్ లక్ట
ర భీ, ల఼టీడీ, తెహర్ (అదామముం 13): శ్రర ఖాయౌద్ అనవర్,
ల఼తుమర్ జేల఼టీ, యెస్ట ఫుంగల్ (అదామమాలు 14 భభమ 24); శ్రర అజయ్ జ్ైన్,
న఼ఆర్. క్తషనర్ ఆఫ క్సట మ్సస, అహభథాఫాద్ (అదామముం 15); శ్రర తె.తె.అగభవల్,
నఆర్. క్తషనర్, ళైదభఫాద్ (అదామముం 16); శ్రర శ్రుంక్స నయ్
ర , ఏడీజీ, డీజీ
జీ.ఎస్.టీ, ల఼తెఈల఼ (అదామమాలు 17 భభమ 20); శ్రర జీ.డీ.లోహతూ, ల఼ల఼ఈ,
పభీథాఫాద్ (అదామముం 23).
దమఙేల

తొ

అతేతృరమాలు,

సాచనలు

ుంగలయు.
:

ix

dg.nacen-cbec@nic.in

క్ు

జీ.ఎస్.టీనై ఈ రరనవయతు 2016 జూన్లో రజల కోసుం యడెదల ఙేలన నభూధా
జీ.ఎస్.టీ చటట ుం భ సబథా ఆదాయుంగ ఎన్ఏల఼ఈఎన్ యౄతృ ుంథిుంచగ సో ర్స
ట్న
ై యుల సతొక్షుుంచడుం జభగుంథి. ఈ రరనవయ కేవలుం శిక్షణ, అధమమన అవసభల
తుతతత ుం భాతరఫే ఉథేద శిుంచిుందతు గభతుుంచగలయు.
ఈ పసత క్ుంలోతు సభాఙాయుం కేవలుం సదాయణ అవగహన క్యౌుంఙే తుతతత ుం
ఇవవడఫుంథి. థీతుతు ధామమ సలహ లేథా అతేతృరముంగ పాయుంచభదఽ. భభతున
యవభలక్ు నభూధా జీ.ఎస్.టీ చటాటతున భశ్రయౌుంచగలయు.
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కేుందరయమట్ ఙేభేన సయుక్ుల యలువనై యదిుంఙే
భ్ుండుుంటితూ

కే

ధయ

భషట య
ర మట్ తయహలో కక్ుుండా
లేథా

యలువ

ఆదాయుంగ యదిుంచడుం జయుగ తేుంథి. సయపభథాయు, ల఼వక్భుంఙేయయు థేశ్ుంలోతు ఏ
తృరుంతుంలో ఉధానయధేథి ల఼జీఎస్టీ, యదిుంపణో రఫమ
ే ుం క్యౌగ ఉుండదఽ. కగ
ఇదద యౄ భషట ర భదిలో ఉుంటేధే ఎస్జీఎస్టీ యదిుంచడుం జయుగ తేుంథి.
ఉథాహయణ 1: యవయణ తుతతత ుం ఊహతభక్ుంగ ల఼జీఎస్టీ 10 %, ఎస్జీఎస్టీ 10
% ఙొపన ఉుందనఽక్ుుంథాుం. ఉతత ర్రథేశ్ లోతు క్ హో ల్లేల్ డీలర్ తన భషట ర
భదిలోతు క్ తుభభణ క్ుంనతూకూ ల఼టల్ ఫార్స భభమ భడ్సస యౄ.100క్ు సయపభ
ఙేరడనఽక్ుుంథాుం. అపడె భౌయౌక్ ధయణోతృటటగ ల఼జీఎస్టీ కూుంద యౄ.10,
ఎస్జీఎస్టీ కూుంద యౄ.10 ఙాభా ఙేసత డె. అతడె ల఼జీఎస్టీ పాగతున కేుందర రబ తవ
ఖాణాలో,

ఎస్జీఎస్టీ

జభఙేమాయౌస

పాగతున

ఉుంటటుంథి.

సుంఫుందిుంత

అబణే

అతడె

భషట ర

రబ తవ

ఈ

నగదఽ

ఖాణాలో
తోణాతతున

(యౄ.10+యౄ.10=యౄ.20) నగదఽ యౄుంలో ఉననళ్ుంగ ఙయౌల ుంఙాయౌసన అవసయుం
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లేదఽ. ణానఽ అథివయకే జభనన కొనఽగోళ్ల నై (ఉథాహయణక్ు ఇన్పట్సన)ై ఙయౌల ుంచిన
ల఼జీఎస్టీ, లేథా ఎస్జీఎస్టీణో ఈ లమఫయౌటీతు లటాఫ ఙేసఽకొధే యెసఽలుఫాటట
ఉుంటటుంథి. కతూ ల఼జీఎస్టీ ఙయౌల ుంపనక్ు సుంఫుందిుంచి కొనఽగోళ్ల ల఼జీఎస్టీ క్రడట్
ు నఽ,
అలాగే

ఎస్జీఎస్టీ

ఙయౌల ుంపలక్ు

ఎస్జీఎస్టీ

క్రడుట్

భాతరఫే

ఉయోగుంచఽకోవచఽే. యేభే భాటలోల ఙతృలుంటే ల఼జీఎస్టీ క్రడుట్నఽ సదాయణుంగ
ఎస్జీస్టీ ఙయౌల ుంపలక్ు ఉయోగుంచభదఽ. ఆయధుంగధే ఎస్జీఎస్టీ (SGST)
క్రడుట్నఽ ల఼జీఎస్టీ (CGST) ఙయౌల ుంపలక్ు ఉయోగుంచభదఽ.
ఉథాహయణ 2: ఇుంకో ఉథాహయణ. ఊహతభక్ుంగ ల఼జీఎస్టీ 10 %, ఎస్జీఎస్టీ 10
% ఙొపన ఉుందతు అనఽకొుంథాుం. భ ుంఫల
ై ోతు క్ అడవయటబజుంగ్ క్ుంనతూ
భహభషట ల
ర ోధే ఉనన ఒ సఫ ఫల తమాభీ క్ుంనతూకూ యౄ.100 తోణాతతుకూ
అడవయటబజుంగ్ లేవలు అుంథిుంచిుందతు అనఽక్ుుంథాుం. అపడా మాడ్స క్ుంనతూ
ల఼జీఎస్టీ కూుంద భౌయౌక్ యలువనై యౄ.10, ఎస్జీఎస్టీ కూుంద యౄ.10 వసాలు
ఙేసత ఽుంథి. సదయు క్ుంనతూ మజభాతు ల఼జీఎస్టీ పాగతున కేుందర రబ తవ ఖాణాలో,
ఎస్జీఎస్టీ పాగతున సుంఫుందిుంత భషట ర రబ తవ ఖాణాలో జభఙేమాయౌస
ఉుంటటుంథి. అబణే ఇుంతక్ుభ ుంథే ఙననటటటగ అతడె ఈ నగదఽ తోణాతతున
(యౄ.10+యౄ.10=యౄ.20) నగదఽ యౄుంలో ఉననళ్ుంగ ఙయౌల ుంఙాయౌసన అవసయుం
లేదఽ. ణానఽ అథివయకే జభనన

కొనఽగోళ్ల నై (ఉథాహయణక్ు.. లేటషనభీ, ఆ఼సఽ

భక్భలు, చితరకయుతు లేవల వుంటి ఇన్పట్సనై) ఙయౌల ుంచిన ల఼జీఎస్టీ, లేథా
ఎస్జీఎస్టీణో ఈ లమఫయౌటీతు లటాఫ ఙేసఽకొధే యెసఽలుఫాటట ఉుంటటుంథి. కతూ
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ల఼జీఎస్టీ ఙయౌల ుంపనక్ు సుంఫుందిుంచి కొనఽగోళ్ల ల఼జీఎస్టీ క్రడుట్నఽ, అలాగే
ఎస్జీఎస్టీ ఙయౌల ుంపలక్ు ఎస్జీఎస్టీ క్రడట్
ు భాతరఫే ఉయోగుంచఽకోవచఽే. యేభే
భాటలోల ఙతృలుంటే ల఼జీఎస్టీ క్రడట్
ు నఽ సదాయణుంగ ఎస్జీస్టీ ఙయౌల ుంపలక్ు
ఉయోగుంచభదఽ. ఆ యధుంగధే ఎస్జీఎస్టీ క్రడుట్నఽ ల఼జీఎస్టీ ఙయౌల ుంపలక్ు
ఉయోగుంచభదఽ.
12.

?

: పాయతథేశ్ుంలో భోక్ష నఽనల సుంసకయణల థిశ్గ జీఎస్టీ క్ కీలక్
భ ుందడెగ అవపతేుంథి. అధేక్ యకల కేుందర, భషట ల
ర నఽనలనఽ కే నఽన
కూుందక్ు ఙేభే, భ ుందసఽథ దశ్ నఽనల లటాఫక్ు అనఽభతిుంచడుం వలల ఫహుళ్
నఽనల దఽష్రపాయల నఽుంచి ఫమటడవచఽే. అలాగే క్ ఉభభడు జాతీమ
భాభ్కట్ ఏభటటక్ు భాయగ ుం ఏయడెతేుంథి. యతుయోగథాయులక్ు థీతువలల
నగూడే అతినదద లతధ ఏతటుంటే సయుక్ులనై నఽనల పాయుం తగగ తృో వడుం.
రసత ఽతుం ఇథి 25%-30% వయక్ు ఉుంథి. జీఎస్టీతు రయేశ్నటట డుం వలల సవథేశ్ర,
యథేశ్ర భాభ్కటల లో భన ఉతతే
త లక్ు తృో టీతతవుం సభక్యుతేుంథి. ఇథి ఆభథక్
విథిధకూ థాభతీసఽతుందతు అధమమధాలు ణయౌమజేసత ఽధానబ. నఽన భది, యణిజమ
భభాణాల నయుగ దల, ఫయుగ్సన నఽన ఙయౌల ుంపల వలల

కేుందర, భషట ర

రబ ణావలక్ు ఆథాముం క్డా నయుగ తేుంథి. అుంతిభుంగ తృయదయశక్ లక్షణాల
కయణుంగ ఈ నఽన అభలు సఽలబతయుంగ ఉుంటటుంథి.
13.

(IGST)

?
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: జీఎస్టీ కూుంద కేుందర రబ తవుం అుంతర్ భషట ర వసఽత, లేవల సయపభనై
సభగర జీఎస్టీతు (ఐజీఎస్టీ) యదిసత ఽుంథి. అుంతర్ భషట ర యణిజమ, యమతృభలలో
పాగుంగ జభగే సయపభలనై కేుందరుం యదిుంచి వసాలు ఙేలే ఈ జీఎస్టీతు
భజాముంగుంలోతు 269ఏ అదిక్యణుం కూుంద వసఽత లేవల భుండయౌ లతౄయసఽలఫేయక్ు
తృయల ఫుంటట చటట ుం థావభ సాచిుంచిన దధ తిలో కేుందర, భషటరల భధమ ుంనణీ
ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
.14.

?

: కేుందర, భషటరలు సుంమ క్త ుంగ తుయణబుంఙే భేటల రకయుం జీ.ఎస్.టీ వసాలు
ఙేసత యు. జీ.ఎస్.టీ భుండయౌ లతౄయసఽల ఫేయక్ు ఈ భేటలనఽ ధోటిై ఙేసత యు.
15. .

.

?

: కేుందర ఆభథక్ భుంతిర (భుండయౌ ఙైయభన్గ ఉుంటాయు), కేుందర భ్యెనామ
సహమభుంతిర, భషటరల ఆభథక్/నఽనల రఖభుంతేరలణో జీఎస్టీ భుండయౌ
ఏభటవపతేుంథి. కేుందర, భషట ర రబ ణావలక్ు ఈ థిగ వ అుంరలనై భుండయౌ
లతౄయసఽలు ఙేసత ఽుంథి..
(i)

జీఎస్టీ భదిలో యయ్నభబయమ కేుందర, భషట ర రబ ణావలు, సథతుక్ సుంసథ లు
యదిుంఙే నఽనలు లస్లు, సర్ఙాభీాలు

(ii)

జీఎస్టీ భదిలోకూ వఙేే లేక్ తనహబుంప తృ ుంథే సయుక్ులు, లేవలు
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(iii)

నటరరయౌముం భ డుచభ యు, ళైల఼డ్స డీజల్, మోటార్ లభట్ (థీతుధే
నటరరల్

అతు

నలుసతయు),

సహజయమ వప,

యభాధాలలో

ఉయోగుంఙే టభ్సఫన్ ఇుంధనుంనై జీఎస్టీ యదిుంఙే ణేథీ
(iv)

నభూధా
ఐజీఎస్టీ

జీఎస్టీ

చటాటలు,

సఽుంకలక్ు

సుంఫుందిుంచిన

సాణారలు,

ుంనణీ, సయపభ జభగే తృరుంతుంలో తృటిుంఙాయౌసన సాణారలు

(v)

జీఎస్టీ నఽుంచి తనహబుంప ఇయవయౌసన టభోనవర్ భతతి

(vi)

నఽనభేటల ట, జీఎస్టీ ఫాముండ్ససణో క్డున భౌయౌక్ భేటలణో సహ

(vii)

రక్ితి యతే
త లు లేథా ఉణాణాల సుందయబుంగ తుభీణత కలవమవదిలో
అదనప

వనయుల లేక్యణక్ు యదిుంఙే రణేమక్ భేటట లేథా భేటల ట

(viii) ఈరనమ భషటరలు, జభ భక్శ్రభర్, ళిభాచల్ రథేశ్, ఉతత భఖుండ్స భషటరలక్ు
సుంఫుందిుంచి రణేమక్ ఏభటట
ల
(ix)

కౌతుసల్ అతైషట ుం ఫేయకూ ఙేటేట భభే ఇతయ అుంరలు
16.

?

: కేుంథారతుకూ భషటరలక్ు భధమ, భషటరల భధమ జీస్టీకూ సుంఫుందిుంచి
సుంతేలనుం తృటిుంచడుం జీఎస్టీ భుండయౌ ముంణారుంగుం ఫాధమతగ ఉుంటటుంథి.
జీఎస్టీ వమవసథ లో సుంతేలన తుభభణుం ఏయయఙాయౌసన ఆవశ్మక్త భభమ
సయుక్ులు, లేవలక్ు జాతీమ భాభ్కట్ సభనవమయచడుం జీఎస్టీ భుండయౌ
తుయవళిుంఙే యయధ యధఽల లక్షముంగ ఉుంటటుందతు భజాముంగ (నాటా క్టవ
సవయణ) చటట ుం సాచిసఽతననథి.
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.17.

?

:జీఎస్టీ భుండయౌ రతి తుయణముం సభాయేరతుకూ హజభ్స ఒటిుంగ్లో తృలగగనన
సబ మల యెబట్డ్స ఒటల లో 3/ 4 రతుం ఫజాభటీణో జయగలతు భజాముంగ (నాటా
క్టవ సవయణ) చటట ుం సాచిసఽతననథి. కేుందర రబ తవుం ఒటట యెబటేజీ తోతత ుం
డున ఒటల లో 1/3 వుంతేలు ఉుంటటుంథి. అలాగే తోతత ుం అతున భషటరల ఒటిుంగ్
యెబటేజీ ఆ సభాయేశ్ుంలో డున తోతత ుం ఒటల యలువలో 2/3 వుంతేలు
ఉుంటటుంథి. తోతత ుం జీఎస్టీ భుండయౌ సబ మలోల సగుం భుంథి హజభ్సన క్షుంలో
సభాయేరతుకూ కోయుం ఉననటటటగ పాయసతయు.
18.

?

:సయుక్ులు భభమ / లేక్ లేవల సయపభనై నఽన భదిలోకూ వఙేే వమకూత
జీఎస్టీ వమవసథ కూుంద నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. సదయు వమకూత తనహబుంప
భతతి,

ఉథా..యౄ.10

లక్షలు

(ఈరనమ

భషటరలలో

యౄ.5

లక్షలు),

థాటినపడె నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌసన లమతయౌటీ ఏయడెతేుంథి. కొతున రణేమక్
సుందభబలలో ఈ భతతి థాటక్తృో బధా నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌస వసఽతుంథి. భషట ుంర
లోల జభగే అతున వసఽత భభమ

/ లేక్ లేవల సయపభలనై ల఼జీఎస్టీ /

ఎస్జీఎస్టీ ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. అలాగే భషటరల భధమ జభగే అతున వసఽత
భభమ / లేక్ లేవల సయపభలనై ఐజీఎస్టీ ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. ల఼జీఎస్టీ /
ఎస్జీఎస్టీ భభమ ఐజీఎస్టీ నఽనలు సుంఫుందిత చటాటలలోతు ఱడామల్సలో
తుభేదశిుంచిన భేటల రకయుం ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
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ర

19: జీఎల఼ీ విదానుం క్రుంద సిలె నఽ ఙెయౌుుంుథాయులకు కయౌగే

రయోజధాలేమిట్ి?
: క్ ఆభథక్ సుంవతసయుంలో తుభీణత యభషక్ యమతృయ భభాణుం (ఈరనమ,
రణేమక్హో థాగల

భషటరలోల

యౄ.20

లక్షలు,

యౄ.10

లక్షలు)గల

నఽన

ఙయౌల ుంపథాయులక్ు జీఎల఼ట నఽుంచి తనహబుంప ఉుంటటుంథి. అుంణేకక్ుుండా క్
భషట ుంర లో భ నఽటి ఆభథక్ సుంవతసయుం యౄ.50 లక్షలక్ధాన తక్ుకవ యభషక్
యమతృయ భభాణుంగల వమకూత థాతునై కొుంతరతుం భబతీణో నఽన ఙయౌల ుంప కోసుం
సయయక్ిత తశ్రభ థకతున ఎుంచఽకోవచఽే.
తోతత ుం యభషక్ యమతృయ భభాణాతున (నఽన యదిుంచదగన/తనహబుంపగల
సయపభలు, వసఽతవపలు/లేవల ఎగ భతేలు, జీఎల఼ట తనహబుంపలవుంటి
అతునటి యలువ క్లగలలనథే యభషక్ యమతృయ భభాణుం) అఖిలపాయత సథబలో
లెకూకుంఙాయౌ. ఈరనమ, రణేమక్ హో థాగల భషటరలలో తనహబుంప భతతి
యౄ.10 లక్షలుగ ఉుంటటుంథి. ఈ తనహబుంప భతతికూ అయుహలెన
ై నఽన
ఙయౌల ుంపథాయులు

ఉణాదక్

రయోజధాలనఽ

ఎుంచఽక్ుధే

నఽన

జభ

యలుుంథి.

(ఇన్పట్

అుంతభరషట ర

టాక్సస

సయపభ

క్రడుట్-ITC)
ఙేలే

నఽన

ఙయౌల ుంపథాయులు లేథా ఎదఽయు ఙయౌల ుంప తృరతిథిక్న నఽన ఙయౌల ుంఙేయయు ఈ
భతతి తనహబుంపనక్ు అనయుహలు.
20.
:జీఎస్టీ వమవసథ

?
కూుంద సయుక్ులనఽ సుంతేలన ధాభక్యణ దధ తి

(హభోభధెైజ్డ లసటుం ఆప ధాభన్కేలచర్ – ళచ్ఎస్ఎన్ కోడ్స)లో వభీగక్భసతయు. యౄ.1.5
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కోటల

నైచిలుక్ు భభమ

యౄ.5 కోటల

లోప టభోనవయు క్యౌగన నఽన

ఙయౌల ుంపథాయులు 2 డుజట్ కోడ్స, యౄ.5 కోటల నచి
ై లుక్ు టభోనవయు క్యౌగన నఽన
ఙయౌల ుంపథాయులు 4 డుజట్ కోడ్స ఉయోగుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. యౄ.1.5 కోటల లోప
టభోనవయు క్యౌగన నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు తభ ఇధావబస్లలో ఎలాుంటి కోడ్స
ఉయోగుంఙాయౌసన అవసయుం లేదఽ.
లేవలనఽ సభీవలస్ అకౌుంటిుంగ్ కోడ్స రకయుం వభీగక్భసతయు.
21.

?

:సయుక్ులు భభమ

లేవల థిగభతితు అుంతర్ భషట ర సయపభలుగ

భగణిసత యు. థేశ్ుంలోకూ థిగ భతి ఙేసఽకొధే సయుక్ులు, లేవలనై ఐజీఎస్టీ
యదిుంచడుం జయుగ తేుంథి. గభమ సాతరుం తృరతిథిక్నై నఽన యదిుంప ఉుంటటుంథి.
ఎస్జీస్టీ

నఽన

ఆథాముం

ఆ

సయుక్ులు

భభమ

లేవలనఽ

ఎక్కడ

యతుయోగుంచఽక్ుుంటాభో ఆ భషటరతుకే ఙుందఽతేుంథి.సయుక్ుల భభమ

లేవల

థిగ భతినై ఙయౌల ుంఙే జీఎస్టీకూ ూభత లటాఫ అుందఽఫాటటలో ఉుంటటుంథి.
ర

22: జీఎల఼ీ క్రుంద ఎగ భతేలనఽ ఎలా భిగణిశూు యు?

జయఫ : ఎగ భతేలనఽ సఽధానరతుం సయపభలుగ భగణిసత యు. వసఽతవపలు
లేథా లేవల ఎగ భతేలనై నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌసన అవసయుం లేదఽ. అబణే,
ఎగ భతిథాయులు ఐటీల఼ జభనఽ కోభే అవకశ్ుం ఉుంటటుంథి. ఆ ఫేయక్ు ఙయౌల ుంచిన
తోతత ుం యసఽ కూుంద యభకూ అుందఽఫాటటలో ఉుంటటుంథి. ఉణాదననై నఽన
ఙయౌల ుంచి సతొక్ిత జీఎల఼ట కూుంద యసఽ కోభే యెసఽలుఫాటట లేథా ఫాుండె కూుంద
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సతొక్ిత జీఎల఼ట ఙయౌల ుంచక్ుుండా ఎగ భతి ఙేల, ఐటీల఼ యసఽ కోభే అవకశ్ుం
ఎగ భతిథాయుక్ు ఉుంటాబ.
రశ 23: జీఎల఼ీ క్రుంద మిశిభ థకుం భిద ఏమిట్ి?
జయఫ : భ నఽటి ఆభథక్ సుంవతసయుం తుభీణత యభషక్ యమతృయ భభాణుం (యౄ.50
లక్షలథాక)గల సవల నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు తశ్రభ యదిుంప థకతుకూ
అయుహలు. ఈ థక్ుం కూుంద క్ భషట ుంర లో నఽన ఙయౌల ుంపథాయు ఐటీల఼ రయోజనుం
కోయక్ుుండా ఆ సుంవతసయుంలో తన యభషక్ యమతృయ భభాణుం తృరతిథిక్ రతుం
వుంతేన నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌ. ఈ నఽనరతుం ల఼జీఎల఼ట, ఎల఼ాఎల఼ట/మూటీజీఎల఼టలక్ు
సుంఫుందిుంచి (తమాభీథాయులక్ు 1 రతుం, ఇతయులక్ు 0.5రతుం, చటట ుంలోతు
ఱడామలు- IIలోగల నేభ 6(త) నేభొకుంటటనన రకయుం ఆహయ-ఇతయ భానవ
యతుయోగ థాభథల సయపభ వుంటి తుభదషట లేవలక్ు 2.5 రతుం) తుభేదశిత
రతుంక్ధాన తక్ుకవగ ఉుండభదఽ.
తశ్రభ నఽన యదిుంప కోభే నఽన ఙయౌల ుంపథాయు తన ఖాణాథాయుల నఽుంచి
ఎలాుంటి నఽన వసాలు ఙేమభదఽ. కగ, వసఽతలేవల నఽన భుండయౌ లతౄయసఽ
ఫేయక్ు నైన నేభొకనన భతతితు రబ తవుం యౄ.50 లక్షల నఽుంచి యౄ.కోటిథాక
నుంఙే అవకరలుధానబ.
అుంతభరషట ర సయపభథాయులు లేథా ఆన్లెైన్ యణిజముంథావభ సయపభలు ఙేలే నఽన
ఙయౌల ుంపథాయులు భూలుంలోధే నఽన వసాలు ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథిగనఽక్ తశ్రభ
నఽన యదిుంప థకతుకూ అనయుహలు.

16

24.
?
:

.

25.

?

?

:

.
.
,

,

.

.. 1)

,

2)
3)
5)
,

6)

7)
,

,

,
.

.

.

17

19

(
,

,

2

)

,
ఈ (CBEC)

.

1

(15

)

.

.
26.

?

:
( )

( )

,

,
,

( )

101

.

రశ 27: చట్ీ నిఫదౄ త రభాణ ముంణారుంగుం లక్షోఫేమిట్ి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 149 రకయుం... నమోదఽ ఙేసఽక్ునన
రతి వమకూతకీ తుభదషట కొలఫదద ల రకయుం చటట తుఫదధ త రభాణ సథబతు రక్టిసత యు. ఆ
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ఫేయక్ు సదయు వమకూత ఏ సథనుంలో ఉననథీ రజలుందభకీ ణయౌలేలా అుందఽఫాటటలో
ఉుంచఽణాయు.

ఈ

రభాణాలనఽ

చారక్

సదయు

వమక్ుతలణో

లాయథేయలు

తుయవళిుంఙాలా లేథా అననథి సుంపావమ క్క్షుథాయులు ణేలుేక్ుధే యలుుంటటుంథి.
థీతువలల నఽన భదిలోకూ వఙేేయభ భధమ ఆభోగమక్య తృో టీ ఏయడెతేుంథి.
రశ 28: థాయ హకుుణో భఫట్ీ గల ఫాక్ీలు జీఎల఼ీక్ర లోఫడి ఉుంట్ామా?
జయఫ : థాయహక్ుకణో భఫటట గల ఫాకీలనఽ వసఽతవపలుగ భగణిుంఙాలతు కేుందర
జీఎల఼ట/భషట ర జీఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 2(52) ఙఫ ణోుంథి. కయమక్లాతృలనఽ లేథా
లాయథేయలనఽ వసఽత సయపభ లేథా లేయరథానుంగ భగణిుంఙే యలు లేదతు ఇథే
చటట ుంలోతు లక్షన్ 7 సుందాతుత ఱడామల్ III

నేభొకుంటరుంథి. థాయ హక్ుకణో

భఫటట గల ఫాకీలనఽ లాటభీలు, ఫటిటుంగ్, జూదుం వుంటియటికూ తేననఫనథిగ ఈ
ఱడామల్ నేభొకుంటరుంథి. అుందఽవలల లాటభీ, ఫటిటుంగ్, జూదుం వుంటియటితు భాతరఫే
జీఎల఼ట వమవసథ భదిలో సయపభలుగ భగణిుంఙాయౌ. ఈ జాతణాలో ఙేయతు థాయ
హక్ుకణో భఫటట గల ఫాకీలు సయపభలుగ భగణిుంచఫడవప.
రశ 29: లెకోభిట్ల
ీ లో లాయథేవీలు జీఎల఼ీక్రుంద నఽ విదుంచదగినయేధా?
జయఫ : వసఽతవపలు, లేవల తుయవచనుం నఽుంచి లక్మభటీలనఽ రణేమక్ుంగ
తనహబుంఙాయు. అుందఽవలల

లక్మభటీలలో లాయథేయలు జీఎల఼టకూ లోఫడు

ఉుండవప.

రశ 30: సభాఙాయ భిట్ర్న ఉథేృ శుం ఏమిట్ి?
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జయఫ : సవతుంతర భూడో క్ష వనయుల నఽుంచి లేక్భుంచిన సభాఙాయుం థావభ
నమోథిత వమక్ుతల చటట తుఫదధ త సథబతు తతుఖీ ఙేమడభధే ఆలోచన ఆదాయుంగ
యౄతృ ుంథిుంనథే సభాఙాయ భటర్న. కేుందర జీఎల఼ట/భషట ర జీఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 150
రకయుం...

అధేకధేక్

అదికయ

సథధాలలో

ఉననయయు

ఆమా

అుంరలక్ు

సుంఫుందిుంచి లు నమోదఽ పసత కలు (భజసట యల ు) తుయవళిుంఙే ఫాధమత క్యౌగ
ఉుంటాయు. ఖాణా తుయేథిక్ లేథా నఽన ఙయౌల ుంప, వసఽతలేవల సుంఫుందిత
లాయథేయలు, ఫాముంక్ు ఖాణా సుంఫుందిత లాయథేయలు, యదఽమత్ యతుయోగుం,
అభభకలు-కొనఽగోళ్ై
ల , వసఽత భాభడు, ఆలత లేథా అభలులో ఉనన చటట ుం ఫేయక్ు
ఆలత నై ఆసకూత వుంటియటి యవభలణో క్డున ఏథైధా తుమతతకయౌక్ భటర్న లేథా
ణారతున యయు సభభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. తదనఽగ ణుంగ యయుంణా ఆమా కల
వమవధఽలలోతు లాయథేయలు, వమవహభల యవభలణో తుభేదశిత వమవదిలోగ, తుభేదశిత
అదికయ సథధాతుకూ లేథా తృరతితుధమ సుంసథ క్ు తుభేదశిత యౄుంలో, తుభేదశిత రకమ
ూర
ఫేయక్ు సభాఙాయ భటర్న థాఖలు ఙేమడుం తతుసభ. ఈ తుఫుంధన ఫేయక్ు
సభాఙాయ భటర్న థాఖలు ఙేమక్తృో వడుం లక్షన్ 123 రకయుం శిక్షాయహభవపతేుంథి.
రశ 31: వివిధ కుంనెనీలు వివిధ యక్ల ఖాణా నియిహణ శూఫ్ీ యేర్న కయౌగి ఉుంట్ాబ.
భిక్యుుల నియిహణకు నిభిృషీ విదానభూ ఉుండదఽ. ఈ సుంక్రుషీ శూఫ్ీ యేర్ననఽ రబ తి
విపాగుం ఎలా అయూ ుం ఙేసఽక్ోగలదఽ?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 153 రకయుం... అటటవుంటి సవపావుం,
సుంకూలషటత ఎదఽభ్సణ,ే భ్యన
ె ామ వసాళ్ల దిషటయ క్డా తతుఖీ, యఙాయణ, భరోధన
లేథా ఇతయ రకమ
ూర ల ఏ దశ్లోధెైధా తుపణ ల సముం తీసఽకోవచఽే.
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రశ 32: ల఼ికయు వసఽువులనఽ యసఽ ఙేలన సుందయుంలో నఽ భిగణనకు
జీఎల఼ీలో ఏథెైధా నిఫుంధన ఉుంథా?
జయఫ : ఉుంథి. అటటవుంటి భలథ తేలలో ఏుం ఙేమాలో లక్షన్ 34 యవభసఽతుంథి.
ల఼వక్యత వసఽతవపలనఽ యసఽ ఙేలనపడె నమోథిత వమకూత (వసఽత సయపభథాయు)
సుంఫుందిత యవభలణో జభాతరుం (క్రడట్
ు ధోట్) జాభీ ఙేమవచఽే. ఈ తరుం
యవభలనఽ వసఽత సయపభథాయు థాతున జాభీఙేలన
 ధెలక్ు సుంఫుందిుంచిన భటయునలో
రక్టిుంఙాయౌ. అబణే, ఇథి వసఽత సయపభ ఙేలన
 సుంవతసయుం లనట ుంఫయులోగ లేథా
యభషక్ భటర్న సభయణ ణేథల
ీ ోగ ఏథి భ ుంథైణే ఆ భటయునలో తృ ుందఽయఙాయౌ.
అలాగే ఈ తరుంలోతు యవభలు అథే నఽన కలుం లేథా తదఽభ నఽన కలుంలో
ల఼వక్యత సభభుంఙే ఙలులఫాటబయమ భటయునలో నేభొకనన ఫేయక్ు ణానఽ తృ ుంథిన
ఉణాదక్ నఽన తగగ ుంప (ఐటీల)఼ యవభలణో సభతృో లాయౌ. అథేయధుంగ వసఽత
సయపభథాయు కోభే ఉణాదక్ నఽన ఫాధమత (ఒటీఎల్) తగగ ుంప యవభలణోనా
సభతృో లాయౌ. ఇయ భ్ుండా సభతృో యౌనటట
ల తుభధయణక్ు వచిేన తభవత యటితు
ఆమోథిుంచి సదయు సభాఙాభతున భ్ుండె క్షాలక్ అుందజేసత యు.
రశ 33: అకిభ లాపాయజ న కట్ీ డి చయోలేమిట్ి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 171 రకయుం... వసఽతవపలు లేథా
లేవల సయపభ సుందయబుంగ నఽన రతుం తగగ ుంప లేథా ఉణాదక్ నఽన
తనహబుంపనఽ తతసభానుంగ ధయలలో తగగ ుంచి సదయు లతధ తు కొనఽగోలుథాయు
(ల఼వక్యత )క్ు

ఫదలాబుంఙాయౌ.

ఈ

తయహలో

నమోథిత

వమకూత

ఐటీల఼తు

యతుయోగుంచఽక్ుధానభ లేథా సయపభ ఙేలన
 వసఽతలేవలనై నఽన రతుం తగగ ుంప
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ధయల తగగ ుంపణో యసత వుంగ సభతృో బుంథీ, లేతుథీ భశ్రయౌుంఙేుందఽక్ు రబ తవుం క్
అదికయ సథధాతున ఏభటట ఙేమవచఽే.

---
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2.
రశ 1: జీఎల఼ీ విదుంు అదక్యుం ఎకుడినఽుంచి గిళుంచఫడిుంథ?
జయఫ యఫ : భజాముంగ (101వ సవయణ) చటట ుం-2016థావభ రయేశ్నటిటన
భజాముంగుంలోతు 246ఎ అదిిఃక్యణుం రకయుం తృయల ఫుంటట, భషట ర రసనసబలక్ు ఈ
ఉభభడు

అదికభలు

సుంక్రతుంఙాబ.

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట/మూటీజీఎల఼టలక్ు
యౄతృ ుంథిుంచవచఽే.

అబణే,

సుంఫుందిుంచి

269ఎ

తదనఽగ ణుంగ
చటట సబలు

అదిిఃక్యణుంణో

సుందాతుుంచిన

చటాటలనఽ
246ఎ

అదిిఃక్యణుంలోతు 2వ రక్యణుం ఫేయక్ు అుంతభరషట ర వయత క్ుం లేథా యణిజముంనై
సతొక్ిత వసఽతలేవల నఽన (IGST) చటట ుం ఙేమగల యరేష అదికభతున
తృయల ఫుంటటక్ు క్యౌసోత ుంథి.
రశ 2: జీఎల఼ీ క్రుంద నఽ భిదలోక్ర వఙేే అుంరలేమిట్ి?
జయఫ : వసఽతవపలు, లేవలు లేథా భ్ుండుుంటి సయపభలు జీఎల఼ట కూుంద నఽన
యదిుంప

భదిలోకూ

వసతబ.

భషటరల

భదిలో

సయపభలనై

ల఼జీఎల఼ట,

ఎల఼ా ఎల఼ట/మూటీజీఎల఼టలనఽ యదిసత యు. అుంతభరషట ర సయపభలనై ఐజీఎల఼ట యదిసత యు.
రశ 3: రత్తపలుం లేని సయపభలు కడా జీఎల఼ీ క్రుంద సయపభలుగ భిగణనలోక్ర
వశూుమా?
జయఫ : అవపనఽ. అబణే, ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు ఱడామలు I తుభేదశిసఽతనన
కయమక్లాతృలు భాతరఫే భగణనలోకూ వసతబ. ఇథే తుఫుంధననఽ ఐజీఎల఼ట,
మూటీజీఎల఼టలలోనా అనఽవభత ుంజేరయు.
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రశ 4: థాతితి సుంసూ నిణాోవసయ వసఽువులు ఇవిడభూ నఽ విదుంచదగిన
క్యోకలానుల భిదలోక్ర వసఽుుంథా?
జయఫ : జీఎల఼టకూుంద నఽన యదిుంచదగన సయపభగ భగణిుంచఫడాలుంటే అథి
యమతృభతున

భ ుందఽక్ు

తీసఽక్మలల

లాయథేయ

అబ

ఉుండాయౌ.

థాతితవ

కయమక్లాతృలోల యసయ రయోజనుం రసకూత లేదఽగనఽక్ అథి జీఎల఼ట కూుంద
సయపభగ భగణనలోకూ భదఽ.
రశ 5: ఏథెైధా లాయథేవీని వసఽు లేవల సయపభగ రకట్ిుంఙే అదక్యుం
ఎవభికుుంట్ ుంథ?
జయఫ : జీఎల఼ట భుండయౌ లతౄయసఽ ఫేయక్ు కేుందర, భషట ర రబ ణావలక్ు ఈ అదికయుం
ఉుంటటుంథి. ఆ ఫేయక్ు ఏథైధా లాయథేయతు లేయ రథానుం కూుందక్ుభతు వసఽత
సయపభగధో లేక్ వసఽత సయపభ కూుందక్ు భతు లేయ రథానుంగధో లేక్ అటట వసఽత
సయపభ, ఇటట లేయ రథానుం భ్ుండుుంటి కూుందక్ భతుథిగధో కేుందర, భషటరలు
రక్టిుంచవచఽే.
రశ 6: సుంమ కు , మిశిభ వసఽు సయపభలుంట్ే ఏమిట్ి? ఇవి కథానిక్ొకట్ి
ననభని ఎలా ఙెెగలుం?
జయఫ : యమతృయ సహజ లేథా సదాయణ తుయవహణ క్రభుంలో పాగుంగ నఽన
యదిుంచదగన భ్ుండె లేథా అుంతక్ధాన ఎక్ుకవ వసఽతవపలు/లేవలు లేథా భ్ుండా
క్యౌన

లేథా

క్థాతుణో

భభొక్టి

జతగ

ఙేలే

సయపభలనఽ

‘సుంమ క్త

సయపభ’లుగ భగణిసత యు. ఉథాహయణక్ు... క్ యతుయోగథాయు ట్యౌయజన్ కొుంటే
థాతుణోతృటట ూచీ తరుం (యయుంటీ), తుయవహణ కుంటారక్ుట క్యౌల ఉననపడె
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థాతున సుంమ క్త సయపభగ భగణిుంఙాయౌ. ఇక్కడ టీయ రదాన సయపభ కగ,
యయుంటీణోతృటట తుయవహణ లేవ అనఽఫుంధుంగ ఉుంటాబ.
ఇక్ తశ్రభ సయపభ యషమాతుకొలేత ... సదాయణుంగ యడుయడుగ సయపభ
ఙేమదగన క్టిక్ధాన ఎక్ుకవ సఫేభళ్నుంణో క్డున వసఽతవపలు/లేవలనఽ లేథా
భ్ుండుుంటి తశ్రభాతున లేథా క్థాతుకొక్టి జతగ ఙేలేయటితు తశ్రభ సయపభలుగ
భగణిుంచవచఽే.

ఉథాహయణక్ు...

ఒ

దఽకణథాయు

భజ
ర భేటర్ణోతృటట

తృతూమాలు తులవఙేలే ల఼సలు యక్రబుంచడుం... ఈ భ్ుండుుంటితూ యటి ధయల రకయుం
యేభేవయుగ క్డా సఽలబుంగధే అభభవచఽే.
రశ 7: జీఎల఼ీ క్రుంద సుంమ కు సయపభ, మిశిభ సయపభలనఽ ఎలా భిగణలోక్ర
తీసఽకుుంట్ాయు?
జయఫ : సుంమ క్త

సయపభనఽ రదాన సయపభగ భగణిసత యు. తశ్రభ

సయపభనఽ అదిక్రతుం నఽన యదిుంచదగన తుభదషట వసఽతవపలు లేథా లేవలుగ
భగణిసత యు.
రశ 8: జీఎల఼ీ క్రుంద అనియక్ల వసఽువులు, లేవలు నఽ విదుంచదగినయేధా?
జయఫ : భానవ యతుయోగతుకూ ఉథేద శిుంచిన ఆలకహల్ క్యౌలన భదముం తనహ
అతున వసఽతవపలు, లేవల సయపభలు జీఎల఼టకూుంద నఽన యదిుంచదగనయే. అబణే,
నటరరయౌముం ఉతతే
త లెన
ై .... భ డు చభ యు, ళైల఼డ్స డీజల్, మోటాయు ఇుంధనుం
(నటరరలు), సహజయమ వప, యభాన ఇుంధనుం (ATF)లనై నఽన అభలు ణేథీతు
ఇుంక తుయణబుంచలేదఽ. యటితు ఏ ణేథీనఽుంచి జీఎల఼ట భదిలో ఙేభేేథీ జీఎల఼ట భుండయౌ
లతౄయసఽ ఫేయక్ు రబ తవుం రక్టిసత ఽుంథి.
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రశ 9: ఎదఽయు ఙెయౌుుంు (భివర్న్ ఙార్నజ) అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : కొతున రణేమకూుంచిన వయగ ుంలోతు వసఽతవపలు, లేవలనఽ సయపభ ఙేలేయయు
కక్ుుండా యటితు ల఼వక్భుంఙేయభనై నఽన ఙయౌల ుంప ఫాధమత ఉుండటాధేన ఎదఽయు
ఙయౌల ుంపగ నేభొకుంటాయు.
రశ 10: ఎదఽయు ఙెయౌుుంు దౄ త్త క్ేవలుం లేవలక్ే భిమితభా?
జయఫ :

లేదఽ.

జీఎల఼ట

భుండయౌ

లతౄయసఽ

రకయుం

రబ తవ

రక్టనక్ు

అనఽగ ణుంగ వసఽతవపలు, లేవలు భ్ుండుుంటికీ ఎదఽయు ఙయౌల ుంప దధ తి వభత సత ఽుంథి.
రశ 11: నమోదఽక్ని వోకుుల నఽుంచి సయపభల ల఼ికయణవలు

తలెణేు

సభసోలేమిట్ి?
జయఫ : నమోదఽకతు వమకూత నఽుంచి వసఽతవపలు, లేవలు తృ ుంథే ల఼వక్యత నధ
ై ే ఎదఽయు
ఙయౌల ుంప యదానుం రకయుం నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌసన ఫాధమత ఉుంటటుంథి.
రశ 12: సయపభథాయు లేథా ల఼ికయు క్కుుండా భభే ఇతయ వోక్రుమీదధైధా జీఎల఼ీ
క్రుంద నఽ ఙెయౌుుంు ఫాధోత ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : ఉుంటటుంథి. ఎలకటాతుక్స యణిజమ కయమక్లాతృల తుభవహక్ులథావభ తృ ుంథే
వసఽతలేవల వభగలనఽ కేుందర/భషట ర రబ ణావలు రక్టిసత బ. తదనఽగ ణుంగ యటితు
అుందజేలే ఆమా యణిజమ కయమక్లాతృల తుభవహక్ులనైధే నఽన ఙయౌల ుంప ఫాధమత
ఉుంటటుంథి. చటట ుంలోతు అతున తుఫుంధనల అటటవుంటి యభకూ వభత సత బగనఽక్
ఆమా కేటగభీల వసఽత సయపభలనై యభే ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 13: మిశిభ థకుం క్రుంద ఎుంచఽక్ోగల నఽ ఙెయౌుుంు భిమిత్త ఏమిట్ి?
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జయఫ : తశ్రభ థక్ుం కూుంద నఽన ఙయౌల ుంప భతతి భ నఽటి ఆభథక్
సుంవతసయప తోతత ుం యభషక్ యమతృయ భభాణుంలో 50 లక్షల యౄతృమలుగ
ఉుంటటుంథి. ఆ ఫేయక్ు రసత ఽత ఆభథక్ సుంవతసయుంలో 50 లక్షల యౄతృమలథాక
యభషక్ యమతృయ భభాణుంనై లతధ తృ ుందవచఽే.
రశ 14: మిశిభ థకుం క్రుంద నఽల రతుం ఎలా ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : తేనన యుంగలక్ు తేననఫన నఽనరణాలుధానబ. సదాయణ వసఽత
సయపభ యమతృయుల యషముంలో... యభషక్ యమతృయ భభాణుంనై 0.5 రతుంగ
ఉుంటటుంథి. క్యేళ్ తమాభీథాయు ఈ థకతున ఎుంచఽక్ుననటల బణే ఇథి 1
రతుంగ ఉుంటటుంథి. భ్సట భ్ుంటట లేయరథాత ఈ థకతున ఎుంచఽక్ుుంటే నఽన2.5
రతుంగ ఉుంటటుంథి. ఇథి క్ చటట ుం కూుంద భాతరఫేకగ, భభో చటట ుం కూుంద క్డా
అథే నఽన రతుం వభత ుంచవచఽే. తోతత ుంతొద చాలేత సదాయణ సయపభథాయు,
తమాభీథాయు, భ్సట భ్ుంట్ లేవరథాతల యషముంలో తశ్రభ నఽన (ల఼జీఎల఼ట,
ఎల఼ా ఎల఼ట, మూటీజీఎల఼టలలో సుంమ క్త ుంగ) వయుసగ 1 రతుం, 2 రతుం, 5
రతుంగ ఉుంటటుంథి.
రశ 15: మిశిభ థకుం వినియోగిుంచఽకున వోక్రు క ఆభిూక సుంవత్యుంలో...
ఉథాహయణకు డిలెుంఫయులోధే యౄ.50 లక్షల యభిిక యోనుయ భిభాణాని థాట్ిణే
తదఽభి ఏడాథ భాభిే 31ణో భ గిలే సదయు ఆభిూక సుంవత్యుంలో ఆ థకుం
క్రుందధే నఽ ఙెయౌుుంఙే అనఽభత్త లనసఽుుంథా?
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జయఫ : లతేుంచదఽ... తోతత ుం యభషక్ యమతృయ భభాణుం సదయు ఆభథక్
సుంవతసయుంలో ఏ భోజున యౄ.50 లక్షల భతతి థాటటతేుంథో అథే భోజున ఈ
థక్ుం యెసఽలుఫాటట భ గలతృో తేుంథి.
రశ 16: లు సుంసూ లు నమోదఽ ఙేసఽకున నఽవిదుంచదగిన వోక్రు యట్ిలో
క్ొనిట్ిక్ర భాతరఫే మిశిభ థక్ని ఎుంచఽకుధే వీలుుంథా?
జయఫ : కే రశ్వత ఖాణా సుంఖమ (PAN)గల నమోథిత వమక్ుతలు ఎుందయుధాన
తశ్రభ థకతున ఎుంచఽకోవలలుంథే. యభలో క్యు సదాయణ థకతున
ఎుంచఽక్ుధాన ఇతయులు క్డా తశ్రభ థకతుకూ అనయుహలవపణాయు.
ర 17:క తమాభీథాయు, క లేయరథాత మిశిభ థక్ని వినియోగిుంచఽకుధే
వీలుుంథా?
జయఫ : ఉుంథి. సదాయణుంగ క్ తమాభీథాయు తశ్రభ థకతున ఎుంచఽకోవచఽే.
అబణే, జీఎల఼ట భుండయౌ లతౄయసఽల ఫేయక్ు రక్టిుంఙే జాతణాలోతు వసఽతవపల
తమాభీథాయుక్ు ఈ అవకశ్ుం ఉుండదఽ. ఇక్ భ్సట భ్ుంటట
ల తనహ భభే ఇతయ లేయ
యుంగతుకీ ఈ థక్ుం వభత ుంచదఽ.
రశ 18:మిశిభ నఽ ఙెయౌుుంు థకుం ఎుంనకకు అనయుులెవయు?
జయఫ : యసత ితుంగ భకూలేత... నమోథిత వమక్ుతలలో ఐదఽ వభగలయయు ఈ
థకతుకూ అయుహలు కయు.
(i)

భ్సట భ్ుంట్ లేవలుకతు ఇతయ యదాల లేయరథాతలు

(ii)

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట/మూటీజీఎల఼ట చటాటల కూుంద నఽన యదిుంచదగతు వసఽత
సయపభథాయులు
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(iii)

అుంతభరషట ర వసఽత సయపభథాయులు

(iv)

ఎలకటాతుక్స యమతృయ తుభవహక్ులథావభ వసఽత సయపభ ఙేలేయయు

(v)

జాతణాలో రక్టిుంచిన కొతున తుభదషట వసఽత తమాభీథాయులు

రశ 19: మిశిభ థకుం క్రుంద నమోదఽ ఙేసఽకున వోక్రు ఉణాెదక నఽ
మినశృబుంు క్ోభే వీలుుంథా?
జయఫ : లేదఽ. తశ్రభ థక్ుం కూుంద నమోదఽ ఙేసఽక్ునన వమకూత ఉణాదక్ నఽన
తనహబుంప కోభేుందఽక్ు అనయుహడె.
ు ఙేలన
రశ 20: మిశిభ థకుం క్రుంద నమోదఽ ఙేసఽకున వోక్రు నఽుంచి క్ొనఽగోళ్ై
ఖాణాథాయు ణానఽ ఙెయౌుుంచిన మిశిభ నఽనఽ ఉణాెదక నఽ మినశృబుంు
క్రుంద యసఽ క్ోభే అవక్శుం ఉుంథా?
జయఫ : లేదఽ. తశ్రభ థక్ుం కూుంద నమోదఽ ఙేసఽక్ునన వమకూత నఽుంచి కొనఽగోళ్ై
ల
ఙేలన ఖాణాథాయు ణానఽ ఙయౌల ుంచిన తశ్రభ నఽననఽ ఉణాదక్ నఽన
తనహబుంప కూుంద యసఽ కోభే అవకశ్ుం ఉుండదఽ. ఎుందఽక్ుంటే తశ్రభ నఽన
థక్ుం కూుందగల సయపభథాయులు నఽన యల఼దఽ జాభీ ఙేమలేయు.
రశ 21: మిశిభ నఽనఽ వినియోగథాయుల నఽుంచి వసాలు ఙేలే వీలుుంథా?
జయఫ : లేదఽ. తశ్రభ థక్ుం కూుంద నమోథైన వమకూత నఽన యల఼దఽ జాభీఙేలే
అవకశ్ుం లేదఽగనఽక్ సయపభథాయు హో థాలో యతుయోగథాయుల నఽుంచి నఽన
వసాలు ఙేలేుందఽక్ు అనఽభతి లేదఽ.
రశ 22: మిశిభ థకుం క్రుంద నమోదఽ అయుత నిభౄయణ క్ోసుం ముతు ుం యభిిక
యోనుయ భిభాణాని లెక్రుుంచడుం ఎలా?
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జయఫ : తోతత ుం యభషక్ యమతృయ భభాణుం లెకూకుంఙే దధ తితు చటట ుంలోతు లక్షన్
2(6) యవభసఽతుంథి. థీతు రకయుం ‘‘తోతత ుం యభషక్ యమతృయ భభాణుం’’ అుంటే కే
రశ్వత ఖాణా సుంఖమ (తృన్)గల క్ వమకూత నఽుంచి యెలుయౌకూ యెమలల అతున
సయపభలు

(నఽన

యదిుంచదగన+తనహబుంచదగన

సయపభలు+ఎగ భతేలు+అుంతభరషట ర

సయపభలు)

భగణనలోకూ

వసతబ.

అబణే, ఇుందఽలోనఽుంచి అతడె ఙయౌల ుంచిన కేుందర (ల఼జీఎల఼ట), భషట ర (ఎల఼ా ఎల఼ట),
కేుందరతృయౌత తృరుంత (మూటీజీఎల఼ట), సతొక్ిత (ఐజీఎల఼ట) నఽననఽ, భహయ
యుసఽభ నఽ తీలయమ
ే ాయౌ. అలాగే తోతత ుం యభషక్ యమతృయ భభాణాతున
లెకూకుంఙేటపడె ఎదఽయు ఙయౌల ుంప దధ తికూుంద నఽన ఙయౌల ుంచి కొనఽగోలు ఙేలన
వసఽతలేవల యలువనఽ భగణనలోకూ తీసఽకోభదఽ.
రశ 23: నిఫుంధనలకు వియుదౄ ుంగ మిశిభ థకుం క్రుంద నమోదఽ ఙేసఽకున వోక్రు
ఎలాుంట్ి శిక్షా భిణాభాలనఽ ఎదఽభకుధాయౌ్ ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : నఽన యదిుంచదగన వమకూత తనక్ు అయహత లేక్తృో బధా తుఫుంధనలనఽ
ఉలల ుంఘిుంచి

తశ్రభ

తుఫుంధనలకూుంద

థక్ుం

కూుంద నఽన

శిక్షాయుహడవపణాడె

లేథా

ఙయౌల ుంచినటల బణే

ూభత

నఽనణోతృటట

లక్షన్

73

జభభాధా

యదిుంఙేుందఽక్ు లక్షన్ 74నఽ వభత ుంజేమవచఽే.
రశ 24: జీఎల఼ీ విదుంు నఽుంచి ఏయైధా సయపభలనఽ మినశృబుంఙే అదక్భని
జీఎల఼ీ చట్ీ ుం రబ ణాినిక్ర ఇచిేుంథా?
జయఫ : ఇచిేుంథి. రజా రయోజధాల దిషటయ జీఎల఼ట భుండయౌ లతౄయసఽల ఫేయక్ు
వసఽతవపలు, లేవలు లేథా భ్ుండుుంటి సయపభనై కేుందరుం లేథా భషట ర రబ ణావలు
ూభత గ లేథా తృక్షుక్ుంగ కొతున షయతేలక్ు లోఫడు లేథా ూభత సథ బలో జీఎల఼ట
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యదిుంపనఽ

తనహబుంచవచఽే.

అుంణేగక్

కొతున

రణేమక్

సవపావుంగల

భలథ తేలుననపడె రణేమక్ ఉతత యువలథావభ ఎలాుంటి వసఽతలేవలధెధ
ై ా నఽన
నఽుంచి తనహబుంచవచఽే. అలాగే ల఼జీఎల఼ట కూుంద భుంజూయు ఙేలే తనహబుంప
ఏథధ
ై ా ఎల఼ా ఎల఼ట, మూటీజీఎల఼ట చటాటల రకయుం క్డా వభత ుంఙే యెసఽలుఫాటటనఽ
క్యౌుంచిుంథి.
రశ 25: వసఽువులు, లేవలు లేథా భుండిుంట్ినెైధా వసాలు ఙేలన ముతు ుం నఽకు
ూభిుగ మినశృబుంు భుంజూయు ఙేలేు, ఏ వోక్రు అబధా నఽ ఙెయౌుుంచవఙాే?
జయఫ : లేదఽ... నఽన యదిుంపనఽుంచి తనహబుంచిన వసఽతవపలు లేథా లేవల
సయపభథాయు అభలులో ఉననథాతుక్ధాన అదిక్రతుం నఽన వసాలు ఙేలే
యలేలదఽ.
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3.
రశ 1: జీఎల఼ీలో నమోదఽ (Registration) ఙేసఽకుుంట్ే రయోజనఫేమిట్ి?
జయఫ : వసఽతలేవల నఽన (GST) వమవసథ లో నమోదఽవలల యమతృభతుకూ
కూుంథియధఫన రయోజధాలు లథస
ిధ త బ.
 వసఽతవపల సయపభథాయు లేథా లేవల రథాతగ చటట ఫదధ ఫన గ భత ుంప
లతేసఽతుంథి.
 ఉణాదక్ వసఽతలేవల తొద ఙయౌల ుంచిన నఽనక్ు సభ్సన లెక్కలుుంటాబ. ఈ
నఽననఽ యమతృయుంథావభ సయపభ ఙేలే వసఽతవపలు, లేవలు లేథా
భ్ుండుుంటినైధా యదిుంఙే జీఎల఼ట ఙయౌల ుంప కోసుం యతుయోగుంచఽకోవచఽే.
 వసఽతలేవల కొనఽగోలుథాయులు లేథా ల఼వక్యత ల నఽుంచి చటట ఫదధ ుంగ నఽన
వసాలు ఙేమడుంణోతృటట యటినై యయు ఙయౌల ుంచిన నఽనల జభనఽ తిభగ
యభకూ సుంక్రతుంజేమవచఽే.
 జీఎల఼ట చటాటలకూుంద అుందఽకోగల అతున హక్ుకలు, యయధ రయోజధాలు
తృ ుంథే అయహత లతేసఽతుంథి.
ర 2: జీఎల఼ీలో నమోదఽ క్ని వోక్రు ఉణాెదక నఽ జభ (ITC) క్ోయడుం, నఽ
వసాలు ఙేమడుం శూధోభా?
జయఫ : సధముం కదఽ. జీఎల఼టలో నమోదఽకతు వమకూత తన ఖాణాథాయులనఽుంచి
నఽన వసాలుక్ు అనయుహడె. అలాగే ణానఽ ఙయౌల ుంచిన ఐటీల఼తు తిభగ కోయడుం
అసధముం.
రశ 3: ఏ ణేథన
ీ ఽుంచి నమోదఽ అభలులోక్ర వసఽుుంథ?
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జయఫ : నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌసన ఫాధమత వభత ుంఙే ణేథీ నఽుంచి 30 భోజులోలగ
దయఖాసఽత ఙేసఽక్ుననటల బణే నమోదఽ ఫాధమత వభత ుంఙే ణేథీనఽుంఙే అథి
అభలులోకూ వచిేనటట
ల భగణిసత యు;
నమోదఽ ఫాధమత వభత ుంఙే ణేథీనఽుంచి 30 భోజుల తభవత దయఖాసఽత సభభలేత ,
నమోదఽ భుంజూయు ణేథన
ీ ఽుంచి అథి అభలులోకూ వసఽతుంథి;
నఽన ఙయౌల ుంప భతతి తనహబుంప భదిలోధే ఉననటికీ సవచఛుందుంగ
దయఖాసఽత ఙేసఽక్ునన వమకూతకూ నమోదఽ ఙేసఽకోయలనన ఆథేరలు జాభీ అబన
ధాటినఽుంఙే అభలులోకూ వసఽతుంథి.
రశ 4: జీఎల఼ీ నభూధా చట్ీ ుం క్రుంద నమోదఽ ఙేసఽక్ోయయౌ్న ఫాధోతగల
వోకుులెవయు?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుం-2017లోతు లక్షన్ 22 రకయుం... క్ ఆభథక్
సుంవతసయుంలో నమోదఽక్ు తుభేదశిుంచిన యౄ.20 లక్షల సగటట యమతృయ భభాణ
భతతి థాటినయయు, ఈ చటట ుంకూుంద నఽనయదిుంచదగన వసఽతవపలు లేథా లేవల
సయపభథాయు (అతడు రతితుదిసహ)లెైన రతి క్కభనైధా ఆమా భషట ,ర లేథా
కేుందరతృయౌత తృరుంత భదిలో సవముంగ నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌసన ఫాధమత ఉుంథి;
థేశ్ుంలోతు 11 రణమే క్ హో థాగల భషటరల యషమాతుకొలేత (పాయత భజాముంగుంలోతు
అదిిఃక్యణుం 279ఎ(4)(జ)లో నేభొకనన యధుంగ) నమోదఽ ఫాధమత యమతృయ
భభాణుం భతతి యౄ.10 లక్షలు భాతరఫే;
థీుంణోతృటట చటట ుంలోతు లక్షన్ 24 నేభొకుంటటనన రకయుం యమతృయ భభాణ
భతతి యౄ.20 లక్షలు థాటక్తృో బధా కొతున వభగల సయపభథాయులు తక్
నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి;
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భభోయె
ై ప లక్షన్ 23 రకయుం వమవసయోతతే
త లు సయపభ ఙేలే
వమవసమథాయులు; జీఎల఼ట చటట ుం కూుంద నఽన యదిుంచదగతు లేథా ూభత గ నఽన
తనహబుంచిన రణమే క్ జాతణాలోతు వసఽతలేవలనఽ భాతరఫే సయపభ ఙేలే
వమక్ుతలక్ు నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌసన ఫాధమత లేదఽ.
రశ 5: సగట్ యోనుయ భిభాణుం అుంట్ే ఏథ?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 2 (6) రకయుం ‘‘సగటట యమతృయ
భభాణుం’’లో కూుంథి సగటట యలువలు ఇతడు ఉుంటాబ:కే రశ్వత ఖాణా సుంఖమ (PAN)గల వమకూత ఙేలన
 ...
(i)

నఽన యదిుంచదగన అతున సయపభలు;

(ii)

తనహబుంపగల అతున సయపభలు;

(iii)

ఎగ భతి ఙేలన
 వసఽతలేవలు;

(iv)

అతునయకలెైన అుంతభరషట ర సయపభలు;

నైన నేభొకనన యటతునటితూ అఖిలపాయత తృరతిథిక్న లెకూకుంఙాయౌ. అుందఽలోనఽుంచి
ల఼జీఎల఼ట, ఎల఼ా ఎల఼ట, మూటీజీఎల఼ట, ఐజీఎల఼ట చటాటలకూుంద వసాలు ఙేలన
 నఽనల
తోణాతతున తీలయమ
ే ాయౌ. నఽన యదిుంచదగన వమకూత సవముంగగతూ, తన
రతితుధఽలుథావభగతూ ఙేలన అతున సయపభల సగటట యమతృయ భభాణుంలో
పాగుంగ ఉుంటాబ;
ఎదఽయు ఙయౌల ుంప దధ తిలో సయపభలు ఙేల ఉధాన, ల఼వక్భుంచి ఉధాన యటి
యలువ సగటట యమతృయ భభాణుంలో ఙేయదఽ;
చిననచినన నఽలు ఙేలేయయు తభ తు ూభత ఙేరక్ థాతుకూ సభక్డే యలువ
ఆ తుయభ యమతృయ భభాణుంలో ఙేయేదగనథి కదఽ. సదయు వసఽతవప లేథా
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లేవనుంథిుంఙే రదాన సయపభథాయు ఙేలన సయపభగధే థాతున భగణిుంచి
తదనఽగ ణుంగ యభ యమతృయ భభాణుంలో ఙేభేయౌ.
రశ 6: నమోదఽ తెనిసభి అబయో భిలూతేలేవి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 24 నేభొకుంటటనన రకయుం థిగ వ
ణయౌనన వభగల వమక్ుతలు క్తూస భతతిణో తుతతత ుం లేక్ుుండా తతుసభగ
నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి:(i)

నఽన యదిుంచదగన అుంతభరషట ర సయపభలు ఙేలే వమక్ుతలు;

(ii)

సదాయణుంగ నఽన యదిుంచదగన వమక్ుతలు;

(iii)

ఎదఽయు ఙయౌల ుంప దధ తిలో నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌసన వమక్ుతలు;

(iv)

చటట ుంలోతు లక్షన్ 9, ఉ లక్షన్ (5) కూుంద నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌసన ఎలకటాతుక్స
యమతృయ తుయవహణథాయులు;

(v)

నఽన యదిుంచదగన రయసఽలు;

(vi)

చటట ుంలోతు లక్షన్ 51కూుంద నఽన కోత నటాటయౌసనయయు;

(vii)

నఽన యదిుంచదగన ఇతయ నమోథైన వమక్ుతల తయపపన రతితుదిగ లేథా
ఇతయ యౄుంలో వసఽతలేవలు సయపభ ఙేలేయయు;

(viii) ఉణాదక్

లేవల ుంనణథ
ీ ాయు (చటట ుంకూుంద యడుగ నమోదఽ ఙేసఽకోవడుంణో

తుతతత ుం లేక్ుుండా);
(ix)

లక్షన్ 52 కూుంద నఽన వసాలు ఙేమాయౌసన వమక్ుతలు;

(x)

రతి ఎలకటాతుక్స యమతృయ తుయవహణథాయులు

(xi)

నమోథన
ై వమకూతకూగక్ పాయతథేశ్ుంలోతు వమకూతకూ థేశ్ుం యెలుల ఒ రథేశ్ుం
నఽుంచి ఆన్లెన్
ై సభాఙాయుం, డేటాఫేస్ పనయల బమత లేవలుంథిుంఙే రతి వమకూత;
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(xii)

వసఽతలేవల నఽన భుండయౌ లతౄయసఽ ఫేయక్ు కేుందరుం లేథా భషట ర రబ ణావలు
రక్టిుంఙే వమక్ుతలు, వభగలక్ు ఙుంథిన ఇతయ వమక్ుతలు.

రశ 7: జీఎల఼ీ క్రుంద నమోదఽకు క్లవోవద ఎుంత?
జయఫ : నమోదఽ ఫాధమత వభత ుంఙే ణేథీనఽుంచి 30 భోజులోలగ రతి వమకూత తుభేదశిత
నమోవప షయతేలు-తుఫుంధనల రకయుం తుభేదశిత యదానుంలో నమోదఽ
ఙేబుంచఽకోయయౌ. సదాయణుంగ నఽన యదిుంచదగన వమకూత, నఽన యదిుంచదగన
రయల఼ వమకూత యమతృయ తృరయుంపాతుకూ క్తూసుం 5 భోజుల భ ుందఽ నమోదఽక్ు దయఖాసఽత
ఙేసఽకోయయౌ.
రశ 8: క వోక్రు క్ే రశిత ఖాణా సుంఖోణో యేభేియు భశుీాలోు క్యోకలానులు
నియిళసఽునట్ు బణే క్ే కశూభి నమోదఽ సభినుో తేుంథా?
జయఫ : సభతృో దఽ... నమోదఽ ఙేబుంచఽకోయయౌసన రతి వమకూత ణానఽ ఏబయ భషటరలోల
యమతృయ కయమక్లాతృలు తుయవళిసత ఽుంటే ఆమా భషటరలోల యేభేవయుగ నమోదఽ
ఙేసఽకోయయౌసుంథే. తదనఽగ ణుంగ ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 22, ఉ
లక్షన్ (1)కూ లోఫడు జీఎల఼ట ఙయౌల ుంఙాయౌసుంథే.
రశ 9: క భషీాుంలో ఫహృళ్ సుంసూ లణో రతోక్ష యోనుయ క్యోకలానులు
నియిళుంఙే వోక్రు ననయక్ల నమోదఽ ఙేబుంచఽకుధే వీలుుంథా?
జయఫ : యలుుంథి... లక్షన్ 25లోతు ఉ లక్షన్ (2) రకయుం క్ భషట ుంర లో ఫహుళ్
సుంసథ లణో రతమక్ష యమతృయ కయమక్లాతృలు తుయవళిుంఙే వమకూత రతి యమతృభతూన
తుభదషఠ షయతేల ఫేయక్ు యడుయడుగ నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽే.
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రశ 10: జీఎల఼ీ ఙెయౌుుంఙే ఫాధోత లేకనుో బధా క వోక్రు సిచఛుందుంగ నమోదఽ
ఙేసఽక్ోగల యసఽలుఫాట్ ఉుంథా?
జయఫ : ఉుంథి... లక్షన్ 25లోతు ఉ లక్షన్ (3) నేభొకుంటటనన ఫేయక్ు క్ వమకూతకూ
జీఎల఼ట ఙయౌల ుంఙే ఫాధమత లేక్తృో వడుంణోతృటట లక్షన్ 22 కూుంద నమోదఽ
ఙేసఽకోయయౌసన అవసయుం లేక్తృో బధా సవచఛుందుంగ నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽే.
నమోదఽ ఙేసఽక్ునన నఽన యదిుంచదగన వమక్ుతలక్ు వభత ుంఙే చటట తుఫుంధనలతూన
ఇటటవుంటి వమక్ుతలక్ వభత సత బ.
రశ 11: నమోదఽ క్ోసుం రశిత ఖాణా సుంఖో తెనిసభిగ కయౌగి ఉుండాలా?
జయఫ : అవపనఽ... ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 25(6) నేభొకుంటటనన
ఫేయక్ు నమోదఽ కోసుం రతి వమకూత ఆథామనఽన చటట ుం-1961 (43/1961)
రకయుం రశ్వత ఖాణా సుంఖమ (PAN) క్యౌగ ఉుండాయౌ.
అబణే, నన
ై నేభొకనన లక్షన్ 25(6) రకయుం తృన్ ఫదఽలుగ సదయు వమకూతకూ
లక్షన్ 51 కూుంద నఽన కోత ఙేల ఉుండాయౌ. సదయు ఆథామనఽన చటట ుం కూుంద
నఽన కోత వసాలు ఖాణా సుంఖమ (TAN) క్యౌగ ఉుండాయౌ.
అలాగే లక్షన్ 25(7) రకయుం నఽన యదిుంచదగన రయల఼ వమకూతకూ నమోదఽ
కోసుం తృన్ తతుసభ కదఽ. తుభేదశిత ఇతయ ణారలలో థేతుణోధెైధా యయు నమోదఽ
తృ ుందవచఽే.
రశ 12: ఈ చట్ీ ుం క్రుంద నఽల విపాగుం సిముంగ సభ చిత అదక్భిథాిభ
క వోక్రుని నమోదఽ ఙేమవఙాే?
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జయఫ : ఙేమవచఽే. లక్షన్ 25 ఉ లక్షన్ (8) రకయుం... నమోదఽ ఫాధమతగల
వమకూత సకలుంలో నమోదఽ తృ ుందక్తృో ణే సభ చిత అదికభ ఈ చటట ుం కూుంద లేథా
అటికూ అభలులో ఉనన ఏ ఇతయ చటట ుం కూుందధెైధా ఎలాుంటి క్షతృణాతుకూ
ణావపలేతు చయమలో పాగుంగ నమోదఽ తుఫుంధనలక్ు అనఽగ ణుంగ సదయు వమకూతతు
నమోదఽ ఙేమవచఽే.
రశ 13: నమోదఽ క్ోసుం సభభిెుంచిన దయఖాసఽునఽ సభ చిత అదక్భి
త్తయసుభిుంచవఙాే?
జయఫ : తియసకభుంచవచఽే... ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 25 ఉ లక్షన్
10 రకయుం... నమోదఽ కోసుం సభభుంచిన దయఖాసఽతనఽ తగన భశ్రలన
అనుంతయుం తియసకభుంచవచఽే.
రశ 14: ఏ వోక్రుక్ైధా నమోదఽ భుంజూయు రశితభా?
జయఫ : అవపనఽ... క్సభ నమోదఽ భుంజూయు ధఽరయక్యణ తరుం జాభీఙల
ే న
తభవత అథి సవదీనుం/యదఽద/ణాణాకయౌక్ లేథా సుంూయణ తియసకితికూ గ భ్సణే త
రశ్వతుంగ అభలులో ఉుంటటుంథి.
రశ 15: ఐకోభజోసమిత్త విపాగలు జీఎల఼ీ క్రుంద నమోదఽ ఙేసఽక్ోవడుం
అవసయభా?
జయఫ : అవపనఽ... ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 25(9) రకయుం... గ భత ుంప
తృ ుంథిన ఐక్మభజమసతతి యపాగలు, యథేశ్ర భమఫాయ లేథా థౌణామదికయుల
కభమలమాలు, గ భత ుంప తృ ుంథిన అథే సథబలోతు వమక్ుతలు జీఎల఼ట తృో యటల్ థావభ
యశిషట గ భత ుంప సుంఖమ (UIN) తృ ుంథాయౌస ఉుంటటుంథి. కేుందర, భషటరల భదిలో ఈ
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గ భత ుంప సుంఖమ సవయౄుం సభగగ వసఽతలేవల నఽన గ భత ుంప సుంఖమ (GSTIN)
సవయౄుంణో సభతృో యౌ ఉుండాయౌ. ఈ యధుంగ యశిషట గ భత ుంప సుంఖమ తృ ుంథిణేధే
రక్టిత జాతణాలోతు వసఽతలేవలనఽ ల఼వక్భుంచిన తభవత యటినై నఽనలు యసఽ
కోభే యెసఽలుఫాటటణోతృటట ఇతయణార రక్టిత అుంరల యషముంలో ఉమ క్త ుంగ
ఉుంటటుంథి.
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),
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రశ 18: శూదాయణ నఽ విదుంచదగిన వోక్రు అుంట్ే ఎవయు?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 2 (20) తుయవచనుం రకయుం... థేశ్ుంలో
ఎక్కడా లథయఫన యమతృయ సథనుం లేక్తృో బధా తన యమతృయ కయమక్లాతృలోల
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పాగుంగ సవముంగ లేథా రతితుదిథావభ లేథా ఇతయ యౄతృలోల అపడపడా
వసఽతవపలు లేథా లేవల సయపభ సుంఫుందిత లాయథేయలు తుయవళిుంఙే వమకూత.
రశ 19: నఽ విదుంచదగిన రయస వోక్రు అుంట్ే ఎవయు?
జయఫ : చటట ుంలోతు లక్షన్ 2 (77) తుయవచనుం రకయుం... థేశ్ుంలో ఎక్కడా లథయఫన
తుయసుంణోతృటట యమతృయ సథనుం లేక్తృో బధా తన యమతృయ కయమక్లాతృలోల
పాగుంగ సవముంగ లేథా రతితుదిథావభ లేథా ఇతయ యౄతృలోల అపడపడా
వసఽతవపలు లేథా లేవల సయపభ సుంఫుందిత లాయథేయలు తుయవళిుంఙే రయల఼ వమకూత.
రశ 20: నఽ విదుంచదగిన శూదాయణ, రయల఼ వోకుులకు జాభీఙల
ే న నమోదఽ
ధఽరవీకయణ ఙెలు ుఫాట్ క్లుం ఎుంత?
జయఫ : చటట ుంలోతు లక్షన్ 27 (1), ఇతయ తుఫుంధనల రకయుం... ‘‘నఽన
యదిుంచదగన సదాయణ వమకూత’’, లేథా ‘‘నఽన యదిుంచదగన రయల఼ వమకూత’’కూ
జాభీఙేలన
 నమోదఽ ధఽరయక్యణ ఙలులఫాటట కలుం యయు సభభుంచిన నమోదఽ
దయఖాసఽతలో నేభొకనన వమవది వయక్ లేథా అభలులోకూ వచిేన ణేథన
ీ ఽుంచి 90
భోజుల వయక్ ఏథి భ ుంథైణే అటిథాక ఉుంటటుంథి. అబణే, యయు కోభన
క్షుంలో సభ చిత అదికభ ఈ వమవదితు భభో 90 భోజులక్ు తుంచక్ుుండా
తృ డుగుంచవచఽే.
రశ 21: ఈ రణేోక విపాగుం క్రుంద నమోదఽ ను ుంథే సభముంలో శూదాయణ, రయల఼
నఽ విదుంచదగిన వోకుులు ఏథెైధా భ ుందసఽు నఽ ఙెయౌుుంఙాయౌ్ ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : అవపనఽ... ‘‘సహజుంగ నఽన యదిుంచదగన వమక్ుతలు’’ నమోదఽ కోసుం
భ ుందసఽత నఽన ఙయౌల ుంఙే అవసయుం లేక్తృో బధా ‘‘సదాయణ, రయల఼ నఽన
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యదిుంచగన వమక్ుతలు’’ దయఖాసఽత సభభుంఙే సభముంలో భ ుందసఽత నఽన జభ
ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. లక్షన్ 27 (2), ఇతయ తుఫుంధనల ఫేయక్ు యయు కోభన
నమోదఽ ఙలులఫాటట వమవదిలో సుంపావమ నఽన ఫాధమతక్ు సభానఫన
తోణాతతున భ ుందసఽత నఽనకూుంద జభ ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. ణొయౌ దయఖాసఽతలో
కోభన వమవది లేథా 90 భోజులు భ గలన తభవత తృ డుగుంప కోభనపడా ఇథే
తయహలో నమోదఽ తృ డుగుంప కలప లేథా 90 భోజుల సుంపావమ నఽన
ఫాధమతక్ు సభానఫన తోతత ుం భ ుందసఽత నఽనగ జభ ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 22: నమోదఽ ధఽరవీకయణ తరుంలో సవయణలకు అనఽభత్త ఉుంథా?
జయఫ : ఉుంథి... లక్షన్ 28 రకయుం నమోథిత వమకూత ధఽరయక్యణ తరుంలో సవయణ
కోసుం సభభుంచిన దయఖాసఽతలో ఇచిేన సభాఙాయుం ఆదాయుంగ లేథా సభ చిత
అదికభ ల఼వమ తుభధయణ రకయుం నమోథిత యవభలలో సవయణలక్ు ఆమోదుం
ణలవచఽే లేథా తియసకభుంచవచఽే. అబణే, సవయణ కోసుం దయఖాసఽత
ల఼వక్భుంచిన తభవత 15 సదాయణ తుథిధాలోలగ ఈ తుయణముం తీసఽకోయయౌ. ఇక్కడ
గభనిుంఙాయౌ్న విషముం ఏతటుంటే... ధఽరయక్యణ తరుంలోతు తుభదషట కీలకుంరల
సభాఙాయుం సవయణక్ు భాతరఫే సభ చిత అదికభ అనఽభతి వభత సత ఽుంథి. ఇతయ
అుంరలోలతు సభాఙాయ సవయణ కయలుంటే జీఎల఼ట ఉభభడు తృో యటల్ థావభ దయఖాసఽత
సభభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 23: ధఽరవీకయణ తరుం యదఽృకు అనఽభత్త ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : ఉుంటటుంథి... ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 29లో నేభొకనన
భలథ తేలక్ు అనఽగ ణుంగ సభ చిత అదికభ నమోదఽ ధఽరయక్యణ తరుం యదఽద
ఙేమవచఽే. నఽన యదిుంచదగన నమోథిత వమకూత లేథా అతతు భయణానుంతయుం
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చటట ఫదధ యయసఽలు తుభేదశిత యౄుంలో సభభుంఙే దయఖాసఽత ఫేయక్ు లేథా ల఼వమ
యచక్షణ రకయుం సభ చిత అదికభ తుభేదశిత వమవది, యదియదాధాలక్ు అనఽగ ణుంగ
నమోదఽ ధఽరయక్యణనఽ యదఽద ఙేమవచఽే. నమోదఽ తుఫుంధనల రకయుం (ల఼వమ
తుయణముం ఫేయక్ు సభ చిత అదికభ యదఽదక్ు రతితృథిుంచిన క్షుంలో) సుంజాబఱ఼
ధోటీసఽక్ు సభాదానుం అుందఽక్ునన తభవత లేథా యదఽద కోసుం (నఽన
యదిుంచదగన వమకూత లేథా చటట ఫదధ యయసఽలు) దయఖాసఽత సభభుంచిన ణేథీ నఽుంచి
30 భోజులోలగ యదఽద ఉతత యువలు జాభీఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 24: ల఼జీఎల఼ీ క్రుంద నమోదఽ ధఽరవీకయణ యదఽృఙేలేు ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద కడా
అథ వభిుసు ఽుంథా?
జయఫ : అవపనఽ... క్ చటట ుం (ఉథాహయణక్ు ల఼జీఎల఼ట) కూుంద నమోదఽ ధరయక్యణ
యదద బన క్షుంలో ఇతయ చటట ుం (లక్షన్ 29(4) ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుం) కూుంద క్డా
యదద బనటేల భగణిుంఙాయౌ.
రశ 25: సభ చిత అదక్భి తనుంతట్ ణానఽగ నమోదఽ ధఽరవీకయణనఽ యదఽృ
ఙేమవఙాే?
జయఫ : ఙేమవచఽే... ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 29 (2)లో నేభొకనన
కొతున భలథ తేలోల సభ చిత అదికభ తనుంతట ణానఽగ నమోదఽ ధఽరయక్యణనఽ
యదఽద ఙేమవచఽే. అుంటే... ల఼జీఎల఼ట చటట తుఫుంధనలనఽ లేథా అుందఽలోతు ఇతయ
తుమభాలనఽ ఉలల ుంఘిుంచడుం, తశ్రభ దధ తికూుంద నఽన ఙయౌల ుంఙే డీలయు
వయుసగ భూడె నఽన కలప భటయునలు థాఖలు ఙేమక్తృో వడుం లేథా
క్రభఫదధ నఽన ఙయౌల ుంపథాయు వయుసగ ఆయు ధెలలతృటట భటయునలు
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సభభుంచక్తృో వడుం, సవచఛుంద నమోదఽ ణేథీ నఽుంచి ఆయు ధెలలోలగ యమతృయుం
తృరయుంతేుంచక్తృో వడుం వుంటి ‘‘భలథ తేల’’లో సభ చిత అదికభ నమోదఽ ధఽరయక్యణ
యదఽదక్ు ల఼వమ తుయణముం తీసఽకోవచఽే. అబణే, థీతుకూ భ ుందఽ సదయు సభ చిత
అదికభ సహజ ధామమ సాణారల (లక్షన్ 29(2)(ఇ) తుఫుంధన)నఽ
అనఽసభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 26: ఉథేృ శూయిక తుెడె రకట్న, మోసుం లేథా నిజాలనఽ థాచి నమోదఽ
ధఽరవీకయణ ను ుంథణే ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : అటటవుంటి సుందభబలుుంటే నమోదఽ ధఽరయక్యణనఽ సభ చిత అధకభ
యెనఽక్ ణేథీనఽుంచి యదఽద ఙేమవచఽే. (లక్షన్ 29(2)(ఇ).
రశ 27: జీఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద లేవల క్ోసుం క్ేుంథీరకిత నమోదఽ ధఽరవీకయణ
యసఽలుఫాట్ ఉుంథా?
జయఫ : లేదఽ... నఽన ఙయౌల ుంపథాయు ణానఽ నఽన యదిుంచదగగ సయపభలు
ఙేసత ఽనన రతి భషట ుంర నఽుంచి యడుయడుగ నమోదఽ ధఽరయక్యణ తృ ుంథాయౌ.
రశ 28: క భషీాుంలో యేభేియు రతోక్ష యోనుయ క్యోకలానులు నియిళుంఙే నఽ
ఙెయౌుుంుథాయు రత్త యోనుభనిక్ీ యేభేియు నమోదఽ ధఽరవీకయణ ను ుంథే వీలుుంథా?
జయఫ : లేదఽ... అబణే, ల఼జీఎల఼ట చటట ుం-2017లోతు లక్షన్ 25(2) తుఫుంధన
రకయుం క్ భషట ుంర లో ఫహుళ్ సుంసథ లణో రతమక్ష యమతృయ కయమక్లాతృలు
తుయవళిుంఙే వమకూత రతి యమతృభతుకీ యడుయడుగ నమోదఽ ధఽరయక్యణ తృ ుంథే యలుుంథి.
రశ 29: ఉణాెదక లేవల ుంనణీథాయు (ISD) అుంట్ే ఎవయు?
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జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 2(61) తుయవచనుం రకయుం... ISD
అుంటే.. ఉణాదక్ లేవల ుంనణీథాయు అతు అయథుం. ఇథి తృరథతక్ుంగ ఉణాదక్
లేవల ల఼వక్యణ సుంఫుందిత నఽన యల఼దఽలు అుందఽక్ుధేుందఽక్ు ఉథేద శిుంచిన
కభమలముం. (కే తృన్ నుంఫయుగల) సయపభథాయులక్ు తుషతిత

ఫేయక్ు

ఉణాదక్ నఽన జభనఽ ుంనణీ ఙేమడుం థీతు ఫాధమత.
.30.
?
:

.

(ISD)
.

.
.31.
:

?
.
.

రశ 32: యోనుయుం ఫథయ్ సుందయుంలో (నమోదఽ ధఽరవీకయణకు సుంఫుందుంచి)
ఫాధోతలేమిట్ి?
జయఫ : లక్షన్ 22(3) రకయుం... ఫథియ్ లేథా యయసతవుంథావభ యమతృభతున
తృ ుంథినటల బణే అథే భోజునఽుంచి తన నేభట అభలులోకూ వఙేేలా కొతత గ నమోదఽ
ధఽరయక్యణ తృ ుంథాయౌసన ఫాధమత సదయు వమకూతనై ఉుంటటుంథి.
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రశ 33: రసు ఽత క్ేుందర సఽుంకుం/లేయనఽ/విలువ ఆదాభిత నఽ చట్ాీలక్రుంద
ఇెట్ిక్ే నమోథెైన నఽఙెయౌుుంుథాయులు/డీలయుు ణాజాగ నమోదఽ ఙేసఽక్ోయయౌ్
ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : లేదఽ... వసఽతలేవల నఽన చటరుం (GSTN) అటటవుంటి యయుందభతూ తన
భదిలోకూ తీసఽక్ుతు, చటట ుం అభలులోకూ వఙేే ణేథీనఽుంచి ణాణాకయౌక్ జీఎస్ టిన్
(GSTIN) సుంఖమణో నమోదఽ తరుం జాభీఙస
ే త ఽుంథి. అటటనైన ఆయు ధెలలోలగ
నఽనరఖ అదికయుల సభ చిత తతుఖీల అనుంతయుం అథి రశ్వత ధఽరయక్యణ
తరుంగ భాయుతేుంథి. ఇుందఽకోసుం అవసయఫన ణారలనఽ, సభాఙాభతున తుభేదశిత
సభముంలోగ అుందజేమాలతు నమోథిత వమక్ుతలనఽ అదికయులు కోయుణాయు.
తదనఽగ ణుంగ అవతూన అుందజేమడుంలో యపలఫణే ణాణాకయౌక్ జీఎన్ టిన్ సుంఖమ
యదద వపతేుంథి.
కేుంథీరక్ిత నమోదఽ ధఽరయక్యణగల లేయనఽన ఙయౌల ుంపథాయులు తభక్ు
యమతృభలునన సుంఫుందిత భషటరలోల నమోదఽ ధఽరయక్యణ కోసుం ణాజాగ దయఖాసఽత
ఙేసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 34: చిన నఽలు ఙేలేయయు తెనిసభిగ నమోదఽ ఙేసఽక్ోయలా?
జయఫ : లేదఽ... చినన నఽలు ఙేలయ
ే యు లేవల సయపభథాయులు. అబణే, యభ
సగటట యమతృయ భభాణుం యౄ.20/10 లక్షల సథబతు థాటినపడె భాతరఫే
నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌసన ఫాధమత ఉుంటటుంథి.
రశ 35: చిన నఽలు ఙేలేయభి యోనుయ సూ లుం నఽుంచి వసఽు సయపభకు అనఽభత్త
ఉుంట్ ుంథా?
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జయఫ : ఉుంటటుంథి... అబణే, సదయు చినన నఽలు ఙేలే వమకూత నమోదఽ
ధఽరయక్యణ తృ ుంథి ఉుంటేధే ఇథి సధముం. లేదుంటే చినన నఽలుఙేలే వమకూత తు
రథేరతున తన అదనప కయమక్లాతృల సథనుంగ రదాన యమతృభ రక్టిుంచి
ఉుండాయౌ.
రశ 36: నఽ ఙెయౌుుంుథాయు నమోదఽకు దయఖాసఽు ఙేలే సభముంలో తన
యోనుయ రథేరలనిట్ినీ రకట్ిుంఙాలా?
జయఫ : అవపనఽ... రదాన యమతృయ సథనుం, ఇతయ యమతృయ రథేరలనఽ
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 2(89), 2(85) యడుయడుగ తుయవచిసఽతధానబ.
కఫటిట నఽన ఙయౌల ుంపథాయు తన రదాన యమతృయ సథనుంణోతృటట అదనప యమతృయ
రథేరలనఽ క్డా నమోదఽ దయఖాసఽతలో తక్ యెలలడుుంఙాయౌ.
.37.

(IT)
?

:
ఈ

.
(

)..

,

.
,
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(FCID)

.

.

.
రశ 38: జీఎల఼ీఎన్ క్రుంద డిజిట్ల సుంతకుం సదఽనుముం ఏథెైధా ఉుంథా?
జయఫ : దయఖాసఽతలు/ఇతయణార ణారల సభయణ కోసుం నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు
తభ ఙలులఫాటబయమ డుజటల్ సుంతకలు యతుయోగుంచఽక్ుధేుందఽక్ు భ్ుండె యకల
యెసఽలుఫాటట
ల ధానబ. అయేతటుంటే... ఆదార్ నుంఫయుథావభ ఎలకటాతుక్స దధ తిలో
ఈ-సుంతక్ుం ఙేమడుం; లేథా తన డుజటల్ సుంతక్ప ధఽరయక్యణ ణారతున (DSC)
జీఎల఼ట తృో యటలల ో నమోదఽ ఙేసఽకోవడుంథావభ యతుయోగుంచఽకోవడుం. అబణే,
క్ుంనతూలు లేథా భతత ఫాధమత పాగసవభమ సుంసథ లు డీఎల఼సథావభ భాతరఫే
సుంతక్ుం ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. ఇలాుంటి సుంతకల కోసుం 2వ సథబ, 3వ సథబ
డుజటల్ సుంతకల ధఽరయక్యణ ణారలనఽ భాతరఫే ఆమోథిసత యు.
రశ 39: నమోదఽ క్ోసుం ఆన్లెన్
ై లో సభభిెుంచిన దయఖాసఽునెై నియా మానిక్ర క్ల
భిమిత్త ఎుంత?
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జయఫ : దయఖాసఽతలో యెలలడుుంచిన సభాఙాయుం, ఆన్లెన్
ై లో ుంనన ణారలు
సభతృో యౌనటల బణే కేుందర, భషట ర జీఎల఼ట యపాగల అదికయులు 3 సదాయణ
తుథిధాలోలగ సుంథిుంఙాయౌ. ఏయెైధా లోతృలు/తృ యతృటట
ల ఉధానమతు అదికయులు
ణయౌమజేలేత సదయు సభాఙాయుం అుంథిన ణేథన
ీ ఽుంచి 7 భోజులలో దయఖాసఽతథాయు
సదయు లోతృలు/తృ యతృటల నఽ ణొలగుంచి తుయేథిుంఙాయౌ. ఈ తుయేదన అుందఽక్ునన
ణేథీనఽుంచి 7 భోజులోలగ దయఖాసఽతక్ు ఆమోదుం లేథా తియసకయణనై కేుందర, భషట ర
అదికయులు తుయణముం రక్టిుంఙాయౌ. ఈ వమవదిలోగ యయు సుంథిుంచతు క్షుంలో
తృో యటల్ తనుంతట ణానఽగ నమోదఽ ధఽరయక్యణనఽ సిఱటసత ఽుంథి.
రశ 40: ఆన్లెైన్ దయఖాసఽునెై ఏథెైధా సుంథేహుం యయౌఫ చిేణే దయఖాసఽుథాయు ఎుంత
వోవదలోగ సెుంథుంఙాయౌ?
జయఫ : దయఖాసఽత తతుఖీ రకమ
ూర
సుందయబుంగ నఽన అదికయులలో ఎవభ్సధా ఏథో
క్ తృ యతృటటనఽ గభతుుంచిధా, ఏథైధా సుంథేహుం క్యౌగధా ఆ సభాఙాభతున 3
సదాయణ తుథిధాలోలగ దయఖాసఽతథాయుణోతృటట ఇతయ నఽన అదికయ సుంసథ క్ు
జీఎల఼ట తృో యటల్ థావభ ణయౌమజేమాయౌ. ఈ సభాఙాయుం అుందఽక్ునన ణేథీనఽుంచి 7
భోజులోలగ దయఖాసఽతథాయు సదయు సుంథేహతుకూ జయతయవయౌ/తృ యతృటటనఽ సభథిథిద
ుంతృయౌ. ఈ యవయణ లేథా అదనప ణారలేయెైధా అుందఽక్ునన తభవత సుంఫుందిత
నఽన అదికయ సుంసథ ఆ ణేథన
ీ ఽుంచి 7 సదాయణ తుథిధాలోలగ సుంథిుంఙాయౌ.
రశ 41: నమోదఽ త్తయసుయణ రక్మ
రి ఏమిట్ి?
జయఫ : నమోదఽ భుంజూయుక్ు తియసకభుంచిన క్షుంలో అుందఽక్ు కయణాలేతటర
సఽసషట ుంగ యవభుంఙే సదికభక్ ఆథేరలథావభ దయఖాసఽతథాయుక్ు సభాఙాయుం
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ఇయవయౌస ఉుంటటుంథి. సదయు అదికయ సథనప తియసకయణ తుయణముంనై పనిఃభశ్రలన
అబమయథన (అన఼ల్) థాఖలు ఙేలే హక్ుక దయఖాసఽతథాయుక్ు ఉుంథి. అబణే, ల఼జీఎల఼ట
చటట ుంలోతు లక్షన్ 26 ఉ లక్షన్ (2) రకయుం... నమోదఽ దరయక్యణ కోసుం వచిేన
దయఖాసఽతనఽ క్ అదికయ సథనుం (ఉథాహయణక్ు (ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుం)
తియసకభుంచినపడె ఇతయ (ఎల఼ా ఎల఼ట/మూటీజీఎల఼ట/ల఼జీఎల఼ట) చటాటల కూుంథి
అదికయ సథధాలు క్డా తియసకభుంచినటేల భగణిుంఙాయౌ.
.42.

?

:

,
ఈ
. ఈ
.

.

.43.

(GSTN)

?
:
.
రశ 44: నమోదఽ ధఽరవీకయణ యదఽృనఽ ఉసుంహభిుంఙే వీలుుంథా?
జయఫ : ఉుంథి... అబణే, సదయు ధఽరయక్యణ యదఽద తుయణముం సభ చిత అదికభ
సవముంగ తీసఽక్ుననథై ఉుండాయౌ త నఽన యదిుంచదగన వమకూత లేథా యభ
చటట ఫదధ యయసఽల యజా నత ఆదాయుంగ తీసఽక్ుననథి కక్డదఽ. ల఼వమ తుయణముంణో
అదికయ సథనుం తన ధఽరయక్యణనఽ యదఽద ఙేలనటల బణే ఈ ఉతత యువ అుంథిన
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ణేథీనఽుంచి 30 భోజులోలగ సదయు తుయణమ ఉసుంహయణ కోయుత సభ చిత
అదికభకూ నఽన ఙయౌల ుంపథాయు దయఖాసఽత ఙేసఽకోవచఽే. ఈ
దయఖాసఽత/సభాఙాయుం/యవయణ అుంథిన ణేథన
ీ ఽుంచి 30 భోజులోలగ సభ చిత
అదికభ ధఽరయక్యణ యదఽద తుయణమాతున ఉసుంహభుంచవచఽే లేథా అుందఽకోసుం
వచిేన దయఖాసఽతనఽ తియసకభుంచవచఽే.
రశ 45: నమోదఽ ధఽరవీకయణ యదఽృవలు థానిక్ోలోెబన వోక్రునెై నఽ ఙెయౌుుంు
ఫాధోత ఏథెైధా ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : ఉుంటటుంథి. ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 29(5) రకయుం...
నమోదఽ ధఽరయక్యణ యదద బన రతి నమోథిత నఽన ఙయౌల ుంపథాయు ఆ ణేథీకూ
భ ుందఽభోజు తనవదద గల ఉణాదకల తులవ, తృక్షుక్ుంగ యతుయోగుంచిన
ఉణాదకలు, ూయత బన వసఽతవపల తులవ లేథా భూలధన వసఽతవపలు,
ముంణారలు, ముంతర భక్భలు తథితభలనై జభ అబన ఉణాదక్ నఽన లేథా
ఙయౌల ుంఙాయౌసన ఉతతిత నఽన.. ఏథి ఎక్ుకయెైణే థాతుకూ సభానఫన తోణాతతున తన
నగదఽ/జభ పసత కలలో తులవనఽ తగగ ుంచఽకోవడుంథావభ ఎలకటాతుక్స యౄుంలో
ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.

రశ 46: నఽ విదుంచదగిన శూదాయణ, రయల఼ వోకుుల భధో ణేడా ఏమిట్ి?
జయఫ : నఽన యదిుంచదగన సదాయణ, రయల఼ వమక్ుతల గ భుంచి ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట
చటట ుంలోతు లక్షన్ 2(20), 2(77) యేభేవయుగ తుయవచిుంఙాబ. ఈ భ్ుండె వభగల
భధమ కొతున ణేడాలు కూుంథి యధుంగ ఉధానబ:-
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నఽ విదుంచదగిన శూదాయణ వోక్రు

నఽ విదుంచదగిన రయల఼

లథయఫన యమతృయ రథేశ్ఫేథీ లేక్ుుండా

పాయతథేశ్ుంలో లథయఫన యమతృయ

క్ భషట ుంర లేథా కేుందరతృయౌత తృరుంతుంలో

రథేశ్ఫేథీ లేక్ుుండా క్ భషట ుంర లేథా

అపడపడా వసఽతవపలు లేథా

కేుందరతృయౌత తృరుంతుంలో అపడపడా

లేవల సయపభ లాయథేయలు

లేవల సయపభ లాయథేయలు

తుయవళిుంఙేయయు.

తుయవళిుంఙేయయు.

రశ్వత ఖాణా సుంఖమ (PAN) క్యౌగ

;

ఉుంటాయు

;

.
నమోదఽ కోసుం భాభూలు నఽన

రయల఼ వమకూత నమోదఽ కోసుం రణేమక్

ఙయౌల ుంపథాయుల తయహలో జీఎల఼ట

దయఖాసఽత (జీఎల఼ట భజలేటష
ర న్-09)నఽ

భజలేటష
ర న్-01 దయఖాసఽత తౄభధేన

సభభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.

యతుయోగుంచవచఽే.
యమతృయ కయమక్లాతృల కొనసగుంపలో

తుయవచనుంలో యమతృయ భీక్ష లేదఽ

పాగుంగ
.
సదాయణ GSTR-1, GSTR-2,

GSTR-5 నభూధాలో రణేమక్

GSTR-3 భటయునలు థాఖలు

సయయక్ిత భటయున థాఖలు ఙేమాయౌస

ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.

ఉుంటటుంథి.

కొనఽగోలు ఙేసఽక్ుధే సయపభలతునటినై

థిగ భతి ఙేసఽక్ుధే వసఽతవపలు లేథా
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ఉణాదక్ నఽన జభ (ఐటీల)఼ నఽ

లేవలనై భాతరఫే ఐటీల఼ తృ ుందడుం

కోయవచఽే.

సధమభవపతేుంథి.

---
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4.
రశ 1: జీఎల఼ీ క్రుంద నఽ విదుంచదగిన సుందయుం ఏథ?
జయఫ : యమతృయ కయమక్లాతృలోల పాగుంగ తగన రతిపలుం ల఼వక్భుంచి వసఽతవపలు,
లేవలు లేథా భ్ుండె సయపభ ఙేమడాతున జీఎల఼ట కూుంద నఽన యదిుంచదగన
సుందయబుంగ భగణిసత యు. రసఽతత భోక్ష నఽన చటాటల కూుంద నఽన యదిుంచదగన
తమాభీ, అభభక్ుం లేథా లేయరథానుం వుంటి కయమక్లాతృలతూన ఇక్నై ‘సయపభ’గ
వమవహభుంఙే నఽన యదిుంచదగన అుంశ్ుంలో పాగభవపణాబ.
రశ 2: జీఎల఼ీ చట్ీ ుం రక్యుం ‘సయపభ’ భిద ఏమిట్ి?
జయఫ : ‘సయపభ’ అధే థాతుకూ యసత ిత అయథుం ఉుంథి. అతునయౄతృలోలతు వసఽతవపలు,
లేవలు లేథా భ్ుండా థీతు భదిలోకూ వసతబ. ఆ ఫేయక్ు క్ వమకూత యమతృయ
కయమక్లాతృలోల పాగుంగ రతిపలానేక్షణో అభభక్ుం, ఫథియ్, వసఽతభాభడు, యసయ
ఫథియ్, లెైలన్స, అథద , య్జు, యక్రముం వుంటియ ఙేమడుం... లేథా యటతునటినైధా
అుంగీకయుం ‘సయపభ’లో పాగుంగ ఉుంటాబ. అలాగే లేవల రథానుం క్డా
అుంతభబగుంగ ఉుంటటుంథి. రతిపలానేక్ష లేతు కొతున లాయథేయలనఽ క్డా
‘సయపభ’లో పాగుంగధే భగణిుంఙాలతు జీఎల఼ట నభూధా చటట ుం నేభొకుంటరుంథి.
ర 3: నఽ విదుంచదగిన ‘సయపభ’ అుంట్ే ఏథ?
జయఫ : ‘నఽన యదిుంచదగన సయపభ’ అుంటే.. జీఎల఼ట చటట ుం కూుంద నఽన
యేమదగన వసఽతవలు, లేవలు లేథా భ్ుండుుంటితూ సయపభ ఙేమడుం.
ర 4: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద ‘సయపభ’గ భిగణనకు అవసయఫన
ై
అుంరలేమిట్ి?
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జయఫ : ‘సయపభ’గ భగణనలోకూ వఙేేుందఽక్ు కూుంద నేభొకనన అుంరలతూన
అవసయుం:(i)

వసఽతవపలు, లేవలు లేథా భ్ుండుుంటి సయపభలో పాగుం కగల

కయమక్లాతృలు;
(ii) రణేమక్ుంగ నేభొకనక్తృో ణే త రతిపలానేక్షణో ఙేలే సయపభలు;
(iii) యమతృయుం కొనసగుంపలో పాగుంగ సయపభలు ఙేమడుం;
(iv) నఽన యదిుంప భదిలో ఙేలన సయపభ;
(v) నఽన యదిుంచదగన సయపభ;
(vi) నఽన యదిుంచదగన వమకూత ఙేలన సయపభ;
ర 5: ఏథెైధా లాయథేవీలో నెైన వివభిుంచిన అుంరలలో ఏథో కట్ి, అుంతకధా
ఎకుువ లోనుంచిధా జీఎల఼ీ క్రుంద సయపభగ భిగణిుంచవఙాే?
జయఫ : భగణిుంచవచఽే... యమతృయ కొనసగుంపలో పాగుంగ కక్తృో బధా కొతున
భలథతేలలో రతిపలానేక్షణో లేవలనఽ థిగ భతి ఙేసఽకోవడుం (లక్షన్ 7(1)(త)
వుంటియ

లేథా

ల఼జీఎల఼ట/ఎసఎ
఼ా ల఼ట

చటట ుం

ఱడామల్-Iలో

తుభేదశిుంచిన

యధుంగ

రతిపలానేక్ష లేక్ుుండా ఙేలన సయపభలనఽ... 4వ రశ్నక్ు ఇచిేన సభాదానుంలో
నేభొకననఅుంరలలో క్టి అుంతక్ధాన ఎక్ుకవ లోనుంచిధా ‘సయపభ’లుగధే
భగణిుంచి జీఎల఼ట కూుంద నఽన యదిుంచవచఽే.
ర

6: లెక్షన్

7లో వసఽువుల

థగ భత్త

రసఽేట్భవుణోుంథ... ఎుందఽకని?
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అుంరనిక్ర

శూూనుం

లేకనుో వడుం

జయఫ : వసఽతవపల థిగ భతితు క్సట మ్సస చటట ుం-1962 రణేమక్ుంగ యమయేక్షుసత ఽుంథి.
థాతునై క్సట మ్సస టాభఫ చటట ుం-1975 కూుంద తృరథతక్ కేుందర సఽుంక్ుంణోతృటట
అదనప క్సట మ్సస సఽుంక్ుంగ సతొక్ిత జీఎల఼ట (IGST) యదిసత యు.
ర 7: ల఼ిమ సయపభలు జీఎల఼ీ క్రుంద నఽ విదుంచదగినయేధా?
జయఫ : సయుక్ు తులవల ఫథియ్, రఖాయఫన ఫథియ్ వుంటి అుంతభరషట ర ల఼వమ
సయపభలు లేథా సయుక్ు అగుంత అభభక్ుం తథితయ లాయథేయలు రతిపలానేక్ష
లేక్ుుండా సగనటికీ ఇవతూన ఐజీఎల఼ట కూుంద నఽన యదిుంచదగనయే. జీఎల఼ట
నభూధా చటట ుంలోతు లక్షన్ 22 రకయుం... ఏథధ
ై ా భషట ుంర లేథా కేుందరతృయౌత తృరుంతుం
నఽుంచి నఽన యదిుంచదగన వసఽతవలు, లేవలు లేథా భ్ుండుుంటితూ సయపభఙేలే రతి
క్కయౄ ఆమా భధఽలలో నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌసుంథే. అబణే, రతమక్ష యమతృయ
కయమక్లాతృల కూుంద నమోదఽ ఎుంచఽకోతు క్షుంలో భషట ుంర లోల ల఼వమ సయపభలు
నఽన యదిుంచదగనయ కవప.
ర 8: ఏథెైధా లాయథేవీని వసఽు సయపభలో పాగుంగ భిగణిుంచడానిక్ర హకుు
ఫథయ్/శూిదీనుం లేథా భుండా అవసయభా?
జయఫ : ఏథధ
ై ా లాయథేయతు వసఽత సయపభగ భగణిుంఙాలుంటే హక్ుక, సవదీనుం
భ్ుండుుంటితూ ఫథియ్ ఙేమాయౌసుంథే. హక్ుకనఽ ఫథియ్ ఙేమతు క్షుంలో ఆ లాయథేయతు
ఱడామల్-II (1) (b) రకయుం లేయరథానుంగ భగణిసత యు. కొతున సుందభబలలో
తక్షణ సవదీనుం సధమఫనటికీ ఆమోదుం తృరతిథిక్న అభభక్ుం లేథా అథద
కొనఽగోలు ుందుం వుంటి భలథతేలలో లాయథేయ తభవతి ణేథీన హక్ుక ఫథియ్
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కవచఽే.

అటటవుంటి

లాయథేయలనఽ

క్డా

వసఽతవపల

సయపభగ

భగణిుంచవచఽే.
ర 9: ‚యోనుయ విసు యణ లేథా అుందఽలో పాగుంగ ఙేలన సయపభ‛ అుంట్ే
అయూ ఫేమిట్ి?
జయఫ : లక్షన్ 2(17) తుయవచిసఽతనన రకయుం... నగదఽ యౄనేణా లతధ కోసుం
ఙేమక్తృో బధా ఏథధ
ై ా వయత క్ుం, యణిజముం, తమాభీ, వితిత , ఉథో మగుం వుంటివతూన
“యమతృయుం”లో

అుంతభబగఫే.

అలాగే

నన
ై

నేభొకనన

కయమక్లాతృలక్ు

సహమక్ుంగ లేథా సుందయబవరత
త ఙోటటఙేసఽక్ుధే కభమచయణ లేథా లాయథేయ
క్డా యమతృయుంలో పాగఫే అవపతేుంథి. అుంణేకక్ుుండా కేుందర రబ తవుం లేథా భషట ర
రబ తవుం లేథా ఏథధ
ై ా సథతుక్ తృలన సుంసథ రబ తవ అదికయ సథధాల హో థాలో
అటటవుంటి కభమచయణనఽ ఙేటిటధా రణేమకయథుంలో యమతృయుంగధే భగణిుంఙాయౌ.
యటతునటితూఫటిట యమతృయ యసత యణ లేథా తృో ర ణాసహతుకూ సుంఫుందిుంచిన తుయవచనుంలో
పాగుంగ ఙేటేట కభమచయణ ఏథైధా జీఎల఼ట చటట ుం కూుంద సయపభ కూుందకే వసఽతుందతు
గభతుుంచవచఽే.
ర 10: క వోక్రు శూ ుంత యడకుం క్ోసుం క్యునఽ క్ొని, ఏడాథ తభిత ఒ క్యు
వయు కుడిక్ర అమిొణే ఆ లాయథేవీ ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుంక్రుంద సయపభ అవుతేుంథా?
అలా భిగణిుంఙేట్ుబణే క్యణాలేమిట్ి?
జయఫ : లేదఽ... యమతృయ యసత యణ లేథా అుందఽలో పాగుంగ సదయు వమకూత సయపభ
ఙేమలేదఽ కఫటిట ఆ యధుంగ భగణిుంచలేుం. అుంణేగక్ యమతృభేతయ యతుయోగుం
కోసుం కయు కొనఽగోలు ఙేలన
 ుందఽన ఆ సభముంలో ఉణాదక్ నఽన జభ
(ఐటీల఼)నఽ చటట ుం అనఽభతిుంచదఽ.
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ర 11: క ఎబర్న కుండిషనయు యోనుభి తన యోనుయ సయుకు నిలినఽుంచి ఒ ఎబర్న
కుండిషనర్ననఽ తన నియసుంలో వోక్రుగత యడకుం క్ోసుం రశిత ఫథయ్ ఙేరడె.. ఈ
లాయథేవీ సయపభ క్రుందకు వసఽుుంథా?
జయఫ : అవపనఽ... ఱడామలు-Iలోతు వయుస సుంఖమ 1 రకయుం... అటటవుంటి
యమతృయ ఆసఽతలనై ఐటీల఼తు యతుయోగుంచఽక్ుననుందఽన యటి రశ్వత ఫథియ్ లేథా
యతుయోగుంలో రతిపలానేక్ష లేక్తృో బధా ఆ లాయథేయ జీఎల఼ట కూుంద ‘సయపభ’
భదిలోకూ వసఽతుంథి.
ర 12: క సుంఘుం లేథా సభాజుం లేథా కు ఫ ై తభ సబ ోలకు లేవలు లేథా
వసఽువులు అుంథుంచడాని సయపభగ భిగణిుంఙాలా లేథా?
జయఫ : భగణిుంఙాయౌ... క్ సుంఘుం లేథా సభాజుం లేథా క్ల ఫ ఫ లేథా ఏథైధా
అటటవుంటి సుంసథ తభ సబ మలక్ు సౌక్భమలు క్యౌుంచడాతున సయపభగధే
భగణలోకూ తీసఽకోయయౌ. ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 2(17) కూుంద ఇచిేన
తుయవచనుం థీతున “యమతృయుం”గ నేభొకుంటరుంథి.
ర 13: జీఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద ఎని యక్ల సయపభలు ఉధాబ?
జయఫ : (i) నఽన యదిుంచదగన, తనహబుంచదగన సయపభలు;
(ii) అుంతభరషట ,ర భషటరుంతయ సయపభలు;
(iii) సుంమ క్త , తశ్రభ సయపభలు;
(iv) సఽధాన భేటిుంగ్గల సయపభలు.
ర 14: అుంతభిషీా సయపభలు, భశుీాుంతయ సయపభలుంట్ే ఏమిట్ి?
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జయఫ : సతొక్ిత జీఎల఼ట (IGST) చటట ుంలోతు లక్షనఽ
ల 7(1), 7(2), 8(1), 8(2)
కూుంద

అుంతభరషట ,ర

భషటరుంతయ

సయపభలు

తుభదషటుంగ

తుయవచిుంచఫడాడబ.

యసత ిణాయథుంలో... సయపభథాయు ఉనన రథేశ్ుం, సయపభలు ఙేభే రథేశ్ుం కే భషట ుంర లో
ఉననటల బణే యటితు భషటరుంతయ సయపభలుగ భగణిుంఙాయౌ. సయపభథాయు ఉనన
రథేశ్ుం, సయపభ ఙేలే రథేశ్ుం యేభేవయు భషటరలోల ఉననటల బణే యటితు అుంతభరషట ర
సయపభలుగ భగణిుంఙాయౌ.
ర 15: వసఽు వినియోగ హకుు ఫథయ్ వసఽు సయపభ అవుతేుంథా... లేవ సయపభ
అవుతేుంథా? అబణే ఎుందఽకు?
జయఫ : ఇటటవుంటి లాయథేయలలో వసఽతవపలనై హక్ుక కక్ుుండా వసఽతవపల
యతుయోగతుకూ భాతరఫే హక్ుక ఫథియ్ అబనుందఽవలల ఇథి లేవ సయపభ కూుంథికే
వసఽతుంథి.

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట

చటట ుంలోతు

ఱడామల్-II

రకయుం

ఇటటవుంటి

లాయథేయలనఽ భ ఖముంగ లేవల సయపభగధే భగణిసత యు.
ర 16: నఽల ెుంథాలు ఆశృయ (క్ేట్భిుంగ్) లేవలనఽ వసఽు లేథా లేవ
సయపభలలో ఏథగ భిగణిుంఙాయౌ? ఎుందఽకు?
జయఫ : నఽల ుంథాలు, ఆహయ లేవలనఽ జీఎల఼ట చటట ుం ఱడామల్-IIలోతు
వయుస సుంఖమ 6(ఎ), (త) తుభేదశిసఽతనన ఫేయక్ు లేవల సయపభగధే భగణిుంఙాయౌ.
ర 17: శూఫ్ీ యేర్న సయపభనఽ జీఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద వసఽు లేథా లేవ సయపభలలో ఏథగ
భిగణిుంఙాయౌ?
జయఫ : సభాఙాయ సుంకేతిక్త సఫ్ట యేర్ అతేవిథిధ, యౄక్లన, తుభేదశ్రక్యణ,
అనఽక్య్క్యణ, అనఽసయణుం, సథబ నుంప, యకసుం, ఆచయణలనఽ జీఎల఼ట
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నభూధా చటట ుం ఱడామల్-IIలోతు వయుస సుంఖమ 5(2) (డు) కూుంద నేభొకనన ఫేయక్ు
లేవల సయపభగధే భగణిుంఙాయౌ.
ర 18: అథెృ క్ొనఽగోలు నురత్తథకన వసఽు సయపభ ఙేలేు థాని వసఽు లేథా లేవ
సయపభలలో ఏథగ భిగణిుంఙాయౌ?
జయఫ : అథద కొనఽగోలు తృరతిథిక్న వసఽత సయపభ ఙేలనటికీ ఆ తభవతి
ణేథీన సహజుంగధే హక్ుక ఫథియ్ అవపతేుంథి కఫటిట సదయు లాయథేయతు
వసఽతవపల సయపభగధే భగణిుంఙాయౌ.
ర 19: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ/మూట్ీజీఎల఼ీ చట్ాీలక్రుంద సుంమ కు సయపభ అుంట్ే
ఏమిట్ి?
జయఫ : యమతృయ సహజ లేథా సదాయణ తుయవహణ క్రభుంలో పాగుంగ నఽన
యదిుంచదగన వమకూత భ్ుండె లేథా అుంతక్ధాన ఎక్ుకవ వసఽతవపలు/లేవలు లేథా
భ్ుండా క్యౌన లేథా క్ రదాన వసఽతవపణో భభొక్ వసఽతవపజతగ ఙేలే సయపభనఽ
‘సుంమ క్త సయపభ’గ భగణిసత యు. ఉథాహయణక్ు... వసఽతవపలనఽ ‘క్టట గటిట’
‘తెభా’ణో ‘యయణా’ ఙేలన
 పడె సదయు

వసఽతవపలు, క్టట గటేట సభగర, యయణా,

తెభా.. అతూన క్యౌన సుంమ క్త సయపభ కూుందక్ు వసతబ. ఇక్కడ వసఽతవపలనఽ
రదాన సయపభగ భగణిుంఙాయౌ.
ర 20: జీఎల఼ీ క్రుంద సుంమ కు సయపభనెై నఽ ఫాధోతనఽ ఎలా నిభౄభిశూు యు?
జయఫ : క్ రదాన సయపభణో క్టి లేథా అుంతక్ధాన ఎక్ుకవ సయపభలు క్యౌల
ఉనన సుంమ క్త సయపభనఽ రదాన వసఽత సయపభగ భగణిసత యు.
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ర 21: మిశిభ సయపభ అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : తశ్రభ సయపభ అుంటే... నఽన యదిుంచదగన వమకూత యడుయడుగ సయపభ
ఙేమదగన

భ్ుండె

అుంతక్ధాన

ఎక్ుకవ

సఫేభళ్నుంణో

క్డున

వసఽతవపలు/లేవలనఽ లేథా భ్ుండుుంటి తశ్రభాతున లేథా క్థాతుకొక్టి జతగ కే
ధయక్ు సయపభ ఙేలేత థాతున తశ్రభ సయపభగ భగణిుంచవచఽే. ఇథి సుంమ క్త
సయపభ కూుందక్ు భదఽ. ఉథాహయణక్ు... కేనలలో ఆహయ థాభథలు, తఠబలు,
ఙాక్లటల ట, కేక్ులు, ఎుండె పలాలు, సో డావుంటి యమ ూభత తృతూముం, ుండల యసుం
తథితభలనఽ కే ధయక్ు సయపభ ఙేలనపడె థాతున తశ్రభ సయపభగ
భగణిసత యు. యటిలో రతిథాతూన యడుయడుగ సయపభ ఙేలే యలుుండటఫేగక్ ఇయ
క్థాతుణో భభొక్టి భ డుడునయ కవప. అుందఽవలల యటితు యేభేవయుగ సయపభ
ఙేలేత అథి తశ్రభ సయపభ కూుందక్ు భదఽ.
ర 22: జీఎల఼ీ క్రుంద మిశిభ సయపభనెై నఽ ఫాధోతనఽ ఎలా నిభౄభిశూు యు?
జయఫ : భ్ుండె లేథా అుంతక్ధాన ఎక్ుకవ సయపభలు క్యౌల ఉనన తశ్రభ
సయపభలో థేతునై ఎక్ుకవ నఽనరతుం వభత సత ఽుంథో సదయు తుభదషట సయపభగ
భగణిసత యు.
ర 23: వసఽువుల సయపభ లేథా లేవల సయపభగ భిగణిుంచ వీలేుని క్యోకలానులు
ఏయైధా ఉధామా?
జయఫ : ఉధానబ... జీఎల఼ట నభూధా చటట ుంలోతు ఱడామలు-III రకయుం... (i)
యధఽలక్ు సుంఫుందిుంచి లేథా అుందఽలో పాగుంగ మజభాతుకూ ఉథో మగ అుంథిుంఙే
లేవలు (ii) ఏథధ
ై ా చటట ుం కూుంద ఏభట్ైన ధామమసథనుం లేథా ధభభసనుం లేవలు
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(iii) తృయల ఫుంటట, భషటరల రసనసబలు, సథతుక్ తృలధా సుంసథ ల సబ మలణోతృటట
భజాముంగ ఫాధమతలుగలయయు తుయవభత ుంఙే యధఽలు (iv) అుంతమకూరమలు, ఖననుం,
దహనరల, శ్యగయుం (v) బూ యక్రముం (vi) లాటభీ, ఫటిటుంగ్, జూదుం వుంటియ
తనహ థాయహక్ుకణో భఫటట గల క్లబభ లు తథితభలతూన అటట వసఽత
సయపభగ లేథా లేవల సయపభగ భగణనలోకూ భవప.
ర 24: జీఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద సఽధా భేట్ిుంగ్ సయపభ అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : సఽధాన భేటిుంగ్ సయపభ అుంటే... వసఽతవపలు/లేవల లేథా భ్ుండుుంటి
ఎగ భతి... లేథా రణేమక్ ఆభథక్ భుండయౌ (SEZ) మూతుట్ లేథా థాతున అతేవిథిధ
ఙేలేయభకూ వసఽతవపలు/లేవలు లేథా భ్ుండా అుంథిుంచడుం.
ర 25: ఎలాుంట్ి రత్తపలానేక్ష లేని లేవల థగ భత్త జీఎల఼ీ క్రుంద నఽ
విదుంచదగినథేధా?
జయఫ : సహజ సాతరుం రకయుం రతిపలానేక్ష లేతు లేవల థిగ భతితు జీఎల఼ట
చటట ుంలోతు లక్షన్ 7 సయపభగ భగణిుంచదఽ. అబణే, నఽన యదిుంచదగన క్
వమకూత తన యమతృయ యసత యణ లేథా అుందఽలో పాగుంగ సుంఫుందిత వమకూతనఽుంచి లేథా
థేశ్ుం యెలులునన తన ఇతయ సుంసథ ల నఽుంచి లేవలనఽ థిగ భతి ఙేసఽకోవడుంలో
ఎలాుంటి రతిపలానేక్ష లేక్తృో బధా ఆ లాయథేయలనఽ ఱడామల్-I లోతు వయుస
సుంఖమ 4 రకయుం సయపభగధే భగణిుంఙాయౌ.
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5.

సయపభ సభముం
1.

?
:

సయభ సభముం అధేథి నఽన యదిుంప లమతయౌటీ ఎపడె

ఙోటటఙేసఽకొననథో ణలుపతేుంథి. ఎపడె సయపభ జభగనటటట పాయుంఙాలో అథి
సాచిసఽతుంథి. నభూధా జీఎస్టీ చటట ుం సయుక్ులు భభమ లేవలక్ు యడుయడుగ
సభముం సాచిుంఙే దధ తితు సభక్యుసఽతుంథి.
రశ 2: వసఽులేవల సయపభనెై జీఎల఼ీ ఙెయౌుుంు ఫాధోత ఎుెడె ఏయెడెతేుంథ?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు 12, 13 లక్షనఽ
ల వసఽత సయపభ సభమాతున
తుభేదశిసతబ. వసఽత సయపభ సభముం కూుంద నేభొకనన అుంరలక్ు భ ుందఽగ
ఙోటటఙేసఽక్ుననథై ఉుండాయౌ:(i) సయపభథాయు తలుల జాభీఙల
ే న ణేథీ లేథా లక్షన్ 31 ఫేయక్ు సయపభలనై
తలుల జాభీకూ తుభేదశిుంచిన చివభ ణేథీ; లేథా
(ii) సయపభలక్ు సుంఫుందిుంచి ఙయౌల ుంపలు ల఼వక్భుంచిన ణేథీ.
రశ 3: వసఽులేవలనెై యల఼దఽల సయపభకు సుంఫుందుంచి సయపభ సభముం ఏథ?
జయఫ : వసఽతవపలు లేవలక్ు సుంఫుందిుంచి యల఼దఽ సయపభ సభముం కూుంథియధుంగ
ఉుండాయౌ:ఎ) సయపభనఽ ఆ సభముంలో గ భత ుంచగయౌగణే యల఼దఽ జాభీఙేలన
 ణేథీ; లేథా
త) ఇతయ అతున అుంరల యషముంలో యల఼దఽల యమోచన ణేథీ
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రశ 4: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుంలోని లెక్షన్ 12క్రుంద ఉ లెక్షనఽు 2, 3, 4 లేథా
లెక్షన్ 13 రక్యుం సయపభ సభముం నిభౄభిుంచలేని క్షుంలో భభే విధుంగ
నిభౄభిశూు యు?
జయఫ : లక్షన్ 12(5)ణోతృటట లక్షన్ 13(5)లోతు అవశిషట (చివభ) తుమభుం
రకయుం

తుమతతకలప

భటయున

థాఖలు

ఙేమాయౌస

ఉుంటే

థాతున

సభభుంఙాయౌసన ణేథబ
ీ య సయపభ సభముం అవపతేుంథి. ఇతయ సుందభబలోల
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట/ఐజీఎల఼ట యసత వ ఙయౌల ుంప ణేథీగ భగణిుంఙాయౌ.
5.

12

2,3,5

6

13
.?
:

లక్షన్ 12(7) భభమ 13(7)లో ణయౌననటటటగ కలావది రకయుం

భటర్న థాక్లు ఙేలే సుందభబలోల సదయు భటర్న ల్
ై ఙేలే ణేథీ సయపభ సభముం
అవపతేుంథి. ఇతయ సుందభబలోల ల఼జీస్టీ, ఎస్జీఎస్టీ, ఐజీఎస్టీ ఙయౌల ుంప ణేథీ
సయపభ ణేథీ అవపతేుంథి.
6.
.?
: సయుక్ుల భాథిభగ కక్ుుండా లేవల యషముంలో సదయు లేవల
సయపభనై తుభీణత గడెవపలో ఇధావబస్ జాభీ అబుంథా లేక్ గడెవప థాటిన
తభవత జాభీ అబముంథా అధేథాతుతు ఫటిట సయపభ సభమాతున తుభధభసతయు.
రశ 7: ఎదఽయు ఙెయౌుుంు దౄ త్త క్రుంద నఽ ఙెయౌుుంఙాయౌ్నుెడె వసఽు సయపభ
సభముం ఏథ?
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జయఫ : సయపభ సభముం కూుంద నేభొకనన ణేథీలక్ు భ ుందఽ ణేథీన
ఙోటటఙేసఽక్ుననథై ఉుండాయౌ
ఎ) వసఽతవపలు ల఼వక్భుంచిన ణేథ;ీ లేథా
త) ఙయౌల ుంపలు ఙేలన
 ణేథీ; లేథా
ల) సయపభథాయు తలుల జాభీఙల
ే న ణేథీనఽుంచి 30 భోజుల తభవతి ణేథీ.
రశ 8: ఎదఽయు ఙెయౌుుంు దౄ త్త క్రుంద నఽ ఙెయౌుుంఙాయౌ్నుెడె లేవల సయపభ
సభముం ఏథ?
జయఫ : సయపభ సభముం కూుంద నేభొకనన ణేథీలక్ు భ ుందఽ ణేథీన
ఙోటటఙేసఽక్ుననథై ఉుండాయౌ
ఎ) ఙయౌల ుంప ఙేలన
 ణేథ;ీ లేథా
త) సయపభథాయు తలుల జాభీఙల
ే న ణేథీనఽుంచి 60 భోజుల తభవతి ణేథీ.
రశ 9: వడీు , ఆలసో యుసఽభ లేథా జభిభాధా లేథా ఆలసోుంగ రత్తపలుం
ఙెయౌుుంువలు జోడిుంచఫడే అదను విలువకు సుంఫుందుంచి వభిుుంఙే సయపభ
సభముం ఏథ?
జయఫ : వడీడ , ఆలసమ యుసఽభ లేథా జభభాధా లేథా ఆలసముంగ రతిపలుం
ఙయౌల ుంపవలల జోడుుంచఫడే అదనప యలువక్ు సుంఫుందిుంచి అటటవుంటి అదనప
రతిపలాతున సయపభథాయు ల఼వక్భుంచిన ణేథబ
ీ య సయపభ సభముం అవపతేుంథి.
రశ 10: నఽ రతుం భాయుెనకు భ ుందఽ లేథా తభిత్త సయపభల విషముంలో
సయపభ సభముం భాయుతేుంథా?
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జయఫ : భాయుతేుంథి... అటటవుంటి సుందభబలలో లక్షన్ 14లోతు తుఫుంధనలు
వభత సత బ.
రశ 11: నఽ రతుం భాయుెనకు భ ుందఽ సయపభ ఙోట్ ఙేసఽకుుంట్ే ఏథ
సయపభ సభముం అవుతేుంథ?
జయఫ : అటటవుంటి సుందభబలలో సయపభ సభముం...
(i) నఽన రతుం భాభన తభవత సదయు సయపభక్ు తలుల జాభీఙల
ే , ఙయౌల ుంపలు
ల఼వక్భుంచి ఉుంటే... తలుల జాభీఙల
ే న, ఙయౌల ుంప ల఼వక్భుంచిన ణేథీలలో ఏథి
భ ుంథైణే అథే సయపభ సభముం అవపతేుంథి; లేథా
(ii) నఽనరతుం భాయక్భ ుందఽ తలుల జాభీఙల
ే నటికీ నఽన రతుం భాభన
తభవత ఙయౌల ుంపలు ల఼వక్భుంచి ఉుంటే... తలుల జాభీఙేలన ణేథబ
ీ య సయపభ
సభముం అవపతేుంథి; లేథా
(iii) నఽన రతుం భాయక్భ ుందఽ ఙయౌల ుంపలు ల఼వక్భుంచిధా, నఽన రతుం
భాభన తభవత తలుల జాభీఙేల ఉుంటే... ఙయౌల ుంప ల఼వక్భుంచిన ణేథబ
ీ య
సయపభ సభముం అవపతేుంథి.
రశ 12: నఽ రతుం భాభిన తభిత సయపభ ఙోట్ ఙేసఽకుుంట్ే ఏథ సయపభ
సభముం అవుతేుంథ?
జయఫ : అటటవుంటి సుందభబలలో సయపభ సభముం...
(i) నఽన రతుం భాభన తభవత సదయు సయపభక్ు ఙయౌల ుంపలు ల఼వక్భుంచిధా
నఽన రతుం భాయక్భ ుందఽ తలుల జాభీఙల
ే  ఉుంటే... ఙయౌల ుంప ల఼వక్భుంచిన
ణేథబ
ీ య సయపభ సభముం అవపతేుంథి; లేథా
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(ii) నఽనరతుం భాయక్భ ుందఽ తలుల జాభీఙల
ే , ఙయౌల ుంపలు క్డా ల఼వక్భుంచి
ఉుంటే... తలుల జాభీఙల
ే న, ఙయౌల ుంపలు ల఼వక్భుంచిన ణేథీలల ో ఏథి భ ుంథణ
ై ే అథే
సయపభ సభముం అవపతేుంథి; లేథా
(iii) నఽన రతుం భాభన తభవత తలుల జాభీఙేలధ
 ా నఽన రతుం భాయక్భ ుంథే
ఙయౌల ుంపలు ల఼వక్భుంచి ఉుంటే... తలుల జాభీఙేలన
 ణేథబ
ీ య సయపభ సభముం
అవపతేుంథి.
13.

.?

: కుంటారక్ుట థావభ ణలుసఽకోగయౌగణే ఙయౌల ుంప జయతృయౌసన గడెవప ణేథీ
సయపభ ణేథీ అవపతేుంథి. అలా ణలుసఽకొధేుందఽక్ు యలుకక్తృో ణే ఙయౌల ుంప జభగన
ణేథీ, ఇధావబస్ జాభీ అబన ణేథీ లేక్ తు ూభత కూ ఙయౌల ుంపనక్ు లుంక్
ఉననటట బణే తు ూయత బన ణేథీ, యటిలో ఏథి భ ుందఽ అబణే అథి.
14. నఽన భేటట 1.6.2017 ణేథీ తభవత 18 రతుం నఽుంచి 20 రణాతుకూ
నభగుంథి అనఽక్ుుంథాుం. నఽన భేటట భాయునక్ు భ ుందఽ ఏనరల్ 2017లో లేవల
సయపభ జభగ ఇధావబస్ క్డా జాభీ అబనటికీ ఙయౌల ుంప 2017 జూన్ లో
జభగణే ఏ భేటట రకయుం నఽన లెక్కక్టాటయౌస ఉుంటటుంథి.
:

లేవలు 1.6.2017క్ు భ ుంథే సయపభ ఙేమడుం జభగుంథి క్నఽక్

తృతభేటట 18 రతుం రకయఫే నఽన లెకూకుంఙాయౌ.
రశ 14: ఉథాహయణకు 1.6.2017 నఽుంచి నఽ18 నఽుంచి 20 రణానిక్ర
నెభిగిుందనఽకుుంథాుం... సయపభథాయు ఇథే ధలలో వసఽువుల సయపభణోనుట్ నృలుు
జాభీ ఙేలధా సుంఫుందత ఙెయౌుుంునఽ భాతరుం ఏనల
ర 2017లోధే ల఼ికభిుంచి ఉుంట్ే
వభిుుంఙే నఽరతుం ఏథ?
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జయఫ : వసఽతవపల సయపభణోతృటట తలులనఽ క్డా 1.6.2017 తభవత జాభీ
ఙేలనుందఽన నఽనరతుంలో భాయు ఫేయక్ు 20 రతుం నఽన వభత సత ఽుంథి.
రశ 15: వసఽువుల సయపభనెై నృలుు జాభీక్ర నిభేృశిుంచిన క్ల వోవద ఏమిట్ి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 31 రకయుం... నఽన యదిుంచదగన
నమోథిత వమకూత ణానఽ సయపభ ఙేలన వసఽతవపలు, యటి భభాణుం, యలువ,
యటినై యదిుంచిన నఽన తథితయ తుభేదశిత యవభలణో కూుంద నేభొకనన
కయమక్లాతృలక్ు భ ుందఽ లేథా ఆ సభముంలో తలుల జాభీఙేమాయౌ.
ఎ) భభో రథేరతుకూ ుంతృయౌస ఉననటల బణే ల఼వక్యత క్ు సయపభ ఙేమడుం కోసుం
వసఽతవపలు లదధుంఙేలే ణేథీ; లేథా
త) ఇతయ సుందభబలలో సయుక్ుల సయపభ లేథా ల఼వక్యత క్ు అుందఽఫాటటలో ఉుంఙే
ణేథీ.
రశ 16: లేవల సయపభనెై నృలుు జాభీక్ర నిభేృశిుంచిన క్ల వోవద ఏమిట్ి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 31 రకయుం... నఽన యదిుంచదగన
నమోథిత వమకూత ణానఽ లేయ రథానుం ఙేమడాతుకూ భ ుందఽ లేథా తభవత తలుల
జాభీఙమ
ే ాయౌ. అబణే, థీతుకూ సుంఫుందిుంచి తుభేదశిత వమవదితు తృటిుంఙాయౌ. అలాగే
తలులలో లేవలు యటి యవయణ, యటి యలువ, ఙయౌల ుంఙాయౌసన నఽనసహ ఇతయ
తుభేదశిత యవభలనఽ క్డా నమోదఽ ఙేమాయౌ.
రశ 17: నియుంతయ వసఽు సయపభ శూగేట్ుబణే నృలుు జాభీక్ర నిభేృశిుంచిన క్ల వోవద
ఏమిట్ి?
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జయఫ : తుయుంతయ వసఽత సయపభ సగ త, వయుసక్రభుంలో ఖాణా తుయేథక్
ి లు
లేథా ఙయౌల ుంపలు అుందఽలో పాగుంగ ఉుంటే... అటటవుంటి రతి తుయేథిక్ సభయణ
లేథా రతి ఙయౌల ుంప ల఼వక్యణక్ు భ ుందఽ లేథా అథే సభముంలో తలుల
జాభీఙమ
ే ాయౌ.
రశ 18: నియుంతయ లేవల సయపభ శూగేట్ుబణే నృలుు జాభీక్ర నిభేృశిుంచిన క్ల వోవద
ఏమిట్ి?
జయఫ : తుయుంతయ లేవల సయపభ సగ తననటల బణే...
ఎ) ుందుం రకయుం ఙయౌల ుంప భషకయ ణేథీ ఇదతతథ ుంగ ణయౌలేత ... సదయు
ఙయౌల ుంప ఫాథమత ూభత కూ భ ుందఽ లేథా తభవత ల఼వక్యత క్ు తలుల జాభీ ఙేమాయౌస
ఉుంటటుంథి. అబణే, సయపభథాయు తన లేవలక్ు ఙయౌల ుంప తృ ుంథిధా,
తృ ుందక్తృో బధా తుభేదశిత కల వమవదికూ లోఫడు తలుల జాభీ ఙేమాయౌసుంథే;
త) ుందుం రకయుం ఙయౌల ుంప భషకయ ణేథీ ఇదతతథ ుంగ ణయౌమనటల బణే...
లేవల సయపభథాయు ఙయౌల ుంప ల఼వక్భుంచిన రతిసభ తలుల జాభీఙమ
ే ాయౌ. అబణే,
ఇథి తుభేదశిత కల వమవదికూ లోఫడు ఉుండాయౌ.
ల) ఙయౌల ుంప రకూరమ క్ లాయథేయ ూభత కవడుంణో భ డుడు ఉననటల బణే
సదయు వమవహయుం భ గలే భ ుందఽగ లేథా అథి భ గలేటపడె లేవల
సయపభథాయు తలుల జాభీఙేమాయౌ. అబణే, అథి తుభేదశిత వమవదికూ లోఫడు ఉుండాయౌ.
రశ 19: అభొక్నిక్ర ఆమోదుం లనుంఙాక వసఽువుల సయపభ లేక ల఼ికయణనెై
ఎుంత వోవదలో నృలుు జాభీఙేమాయౌ?
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జయఫ : అభభకతుకూ ఆమోదుం తభవత వసఽతవపల సయపభ లేథా యసఽ,
ల఼వక్యణలక్ు సుంఫుందిుంచి సయపభక్ు భ ుందఽ లేథా అథే సభముంలో లేథా
ఆమోథిత ణేథీనఽుంచి ఆయు ధెలలోలగ ఏథి భ ుంథైణే ఆ ణేథీన తలుల జాభీఙేమాయౌ.
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జీఎస్టీ కూుంద యలువ లెకూకుంప
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6.
1.

.
: నఽన యదిుంఙాయౌసన సయుక్ులు భభమ లేవల సయపభ యలువ అధేథి

సదాయణుంగ ‘లాయథేయ యలువ’గ, అుంటే ఇయు యమతృయ క్షాలు యసయ
సుంఫుంధుం క్యౌగ ఉుండతు సుందభబలోల భభమ ధయ ఙయౌల ుంప అధేథి భాతరఫే ఏక్క్
స
ఉథేద శ్ఫనపడె లాయథేయ కూుంద ఙయౌల ుంచిన లేథా ఙయౌల ుంఙాయౌసన ధయ అననభాట.
నభూధా జీఎస్టీ చటట ుం లాయథేయల యలువ

నఽుంచి కొతున ఙేయులు,

తనహబుంపల గ భుంచి యవభసఽతుంథి. ఉథాహయణక్ు యసఽ ఙేలే ధభవతే,
సయపభక్ు భ ుందఽ లేథా తభవత ఇఙేే తగగ ుంప అధేయ లాయథేయల యలువ
కూుందక్ు భవప.
2.

.?
: లాయథేయ యలువ అధేథి సదాయణుంగ ఇయు యమతృయ క్షాలు యసయ

సుంఫుంధుం క్యౌగ ఉుండతు సుందభబలోల భభమ ధయ ఙయౌల ుంప అధేథి భాతరఫే ఏక్క్
స
ఉథేద శ్ఫనపడె ఙయౌల ుంచిన లేథా ఙయౌల ుంఙాయౌసన ధయ లాయథేయ

యలువగ

భగణిుంచఫడెతేుంథి. సయపభథాయు ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుండు, సయపభ గరళత
ీ బభుంచిన
తోతత ుం క్డా ఇుందఽలో పాగఫే.
3. ల఼జీస్టీ, ఎస్జీఎస్టీ, ఐజీఎస్టీ భభమ సయుక్ులు భభమ లేవల
కూుంద యేయుయేయు యలువ లెకూకుంప యదాధాలు ఉుంటామా.?
: లేదఽ. భూడెనఽనలక్ు లక్షన్ 15 ఉభభడుగధే ఉుంటటుంథి. అలాగే
సయుక్ులు భభమ లేవలక్ ఇథి ఉభభడుగధే వభత సత ఽుంథి.
4.

.?
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: కుంటారక్ుట ధయ అధేథి లాయథేయ యలువగ యరేలఱుంచి నలువఫడెతేుంథి.
నఽన లెకూకుంపనక్ు అథే తృరతిథిక్గ ఉుంటటుంథి.
అబణే ధయ అధేథి యమతృయ క్షాల భధమన గల సుంఫుంధుం తొద ఆదాయడు
ఉుండడుం, కొతునయకల లాయథేయలు ఎలాుంటి ధయ లేక్ుుండాధే జభగనటటటగ
పాయుంచఫడడుం వలల , లాయథేయ యలువ సభగ అుంచధానఽ ఈ అుంరలనఽ
అదిగతుంచి తుభధభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 5: అని సుందభలలోనా జీఎల఼ీ భథుంు నిఫుంధనల అనిముం
అవసయభా?
జయఫ : అవసయుం లేదఽ... చటట ుంలోతు లక్షన్ 15 ఉ లక్షన్ (1) కూుంద యలువనఽ
తుభధభుంచలేతు

సుందభబలలో

భాతరఫే

జీఎల఼ట

భథిుంప

తుఫుంధనలనఽ

అనవబుంచడుం అవసయుం.
రశ 6: లెక్షన్ 15(1) క్రుంద రకట్ిుంచిన లాయథేవీ విలువకు ఆమోదుం ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : ఉుంటటుంథి... లక్షన్ 15(2) కూుంథి ఙేభక్లేయెైధా ఉననబయమో భశ్రయౌుంచిన
అనుంతయుం ఆమోథిుంచవచఽే. అుంణేకక్ుుండా సయపభథాయు, ల఼వక్యత ల భధమ ఏథధ
ై ా
ఫాుంధవముం ఉననటికీ అథి ధయనఽ రపాయతుం ఙేమతు క్షుంలో లాయథేయ రక్టిత
యలువనఽ ఆమోథిుంఙే యలుుంథి.
రశ 7: సయపభ అనుంతయ భబతీ లేథా నుోర ణా్హక్లనఽ లాయథేవీ విలువలో
ఙేయేవఙాే?
జయఫ : ఙేయేవచఽే... ుందుం రకయుం సయపభ అనుంతయ భబతీ ఖభభ్సనటట
ల
సయపభ సభముంలోధే సభాఙాయుం ఉననపడె, సదయు భబతీ తుభదషటుంగ
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తలులణో భ డుడు ఉననపడె, సదయు భబతీకూ వభత ుంఙే ఉణాదక్ నఽన
జభనఽ ల఼వక్యత యసఽ ఙేలన సుందభబలోల జీఎల఼ట నభూధా చటట ుంలోతు లక్షన్ 15
కూుంద

సయపభ

అనుంతయ

భబతీతు

లాయథేయ

యలువలో

ఙేభేేుందఽక్ు

అనఽభతిుంచవచఽే.
రశ 8: సయపభకు భ ుందఽ లేథా సయపభ సభముంలో అనఽభత్తుంఙే భ ుందసఽు
భబతీలు లాయథేవీ విలువలో ఙేయేదగినయేధా?
జయఫ : లేదఽ... సదాయణ వయత క్ వమవహభలలో పాగుంగ అనఽభతిుంచి ఉుండు,
తలులలో తగ యధుంగ నమోదఽ ఙేల ఉుంటే త అలా ఙేలేుందఽక్ు యలేలదఽ.
రశ 9: భథుంు నిమభాలలోని నిఫుంధనలు ఎుెడె వభిుశూు బ?
జయఫ : భథిుంప తుఫుంధనలు ఎపడె వభత సత ముంటే... (i) రతిపలుం ూభత గ
లేథా తృక్షుక్ుంగ నగదఽ యౄుంలో లేనపడె; (ii) లాయథేయలోతు క్షాల భధమ
ఫుంధఽతవుం ఉననపడె లేథా సయపభథాయు రణమే క్ వభగతుకూ ఙుంథినపడె; (iii)
రక్టిుంచిన లాయథేయ యలువ నభభదగనథి కనపడె...
రశ 10: లాయథేవీ విలువకు జోడిుంచదగినవిగ లెక్షన్ 15(2)లో ఙేభిేన
అుంరలేవి?
జయఫ : లాయథేయ యలువక్ు జోడుుంచదగనయగ లక్షన్ 15(2)లో ఙేభేన అుంరలు
కూుంథియధుంగ ఉధానబ:ఎ) ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంణోతృటట వసఽతవపలు-లేవల నఽన (ఆథామనషట ుంనై
భషటరలక్ు భహయుం) చటట ుం-2016 కక్ుుండా ఇతయ చటాటల కూుంద ల఼వక్యత నై
సయపభథాయు యదిుంఙే నఽన, సఽుంక్ుం, యుసఽభ , ఼జు, ఇతయ ఙాభీాలు;
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త) సయపభలక్ు సుంఫుందిుంచి ల఼వక్యత బభుంచిన వమమాతున అతడె తృ ుంథిన
వసఽతవపలు లేథా లేవలక్ు ఙయౌల ుంచిన/ఙయౌల ుంఙాయౌసన యసత వ ధయలో ఙేయేతుక్షుంలో
సయపభథాయు ఙయౌల ుంఙాయౌసన తోతత ుం;
ల) వసఽతవపలు/లేవలు లేథా భ్ుండుుంటి సయపభలో ల఼వక్యత నై సయపభథాయు యదిుంఙే
క్తొషన్, తృమకూుంగ్ వుంటి మాదిచిఛక్ ఖయుేలణోతృటట ఇతయణార లేవలు లేక్
సదయు వసఽతలేవల ఙేయయేతక్ు భ ుందఽ లేథా తభవత యదిుంఙే ఇతయ ఙాభీాలు;
డు) వడీడ లేథా ఆలసమ యుసఽభ

లేథా సయపభక్ు రతిపలుం ఙయౌల ుంపలో

ఆలసముంనై జభభాధా;
ఇ) కేుందర, భషట ర రబ ణావలు ఇఙేే భబతీలు కక్ుుండా ధయణో రతమక్షుంగ
భ డుడున భబతీలు.
11.

?

: భ సబథా జీఎస్టీ యలువ లెకూకుంప తుఫుంధనలోలతు యౄల్ 7(తె)లో
ఇుందఽక్ు

సుంఫుందిుంచిన

కయణాలు

యవభుంచడఫుంథి.

అయ

(1)

సనేక్ష

సయపభలలో అదిక్ుంగ యలువ నయుగ దల ఉుండడుం, (2) సయపభల భాభ్కట్
యలువలో గణతూమఫన తగగ ుంప లేథా ళచిేుంప ఉుండడుం, భభమ

(3)

యవయణ, భభాణుం, ధాణమత, తమాభ్సన సుంవతసయుం వుంటి యవభలోల తపడె
రక్టనలుుండడుం, తోదలెైనయ. ఇథి కేవలుం సాచనతృరముంగ ఉథేదశిుంచిుంథి
భాతరఫే, సుంూయణ జాతణా కదఽ.
12.
.?
: లాయథేయ యలువ తుభధయణక్ు భ సబథా జీఎస్టీ యలువ లెకూకుంప
తుఫుంధనలోల భూడె దధ తేలు ఇవవడఫుంథి. అయ సనేక్ష దధ తి, లెకూకుంప
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దధ తి, తగ లుఫడు దధ తి. యటతు వయుస క్రభుంలో యతుయోగుంఙాయౌ. ూమర్
ఏజ్ుంట్స, భతూ ఙేుంజర్స యషముంలో రణేమక్ యలువ లెకూకుంప దధ తేలు
సాచిుంచఫడాడబ. ఇనా
ష యర్, ఎబర్ టారయెల్ ఏజుంటట, లాటభీల ుంనణీథాయు,
అభభక్ుంథాయు వుంటియభ యషముంలో తదఽభ భభతున రణేమక్ తుఫుంధనలు
యౄుంథిుంచవచఽే.
13

15(2)
.?

: లాయథేయ యలువలో క్లడాతుకూ అవకశ్భ నన లక్షన్ 15(2)లో
తుభేదశిుంచిన ఙేయులు ఈ కూుంథి యధుంగ ఉధానబ..
ఏ)

సయపభథాయు ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుండు, సయపభల

గరళీత జభనన

ఙయౌల ుంపలు,
తె)

సయుక్ులు లేథా లేవలు ఉచితుంగ లేథా భబతీ కూుంద సయపభ
ఙేలనయ

ల఼)

గరళీత సయపభ షయతే రకయుం ఙయౌల ుంఙాయౌసన భమయ్టస్ భభమ
లెైలన్స ఼జులు,

డీ)

భభే ఇతయ చటాటల కూుంద యదిుంచిన నఽనలు (ఎస్జీఎస్టీ /
ల఼జీఎస్టీ లేథా ఐజీఎస్టీబత
య యఫనయ)

ఈ)

సయపభథాయు సయపభక్ు భ ుందఽ బభుంచిన ఖయుేలు, యడుగ ఙాభా
ఙేమఫడునయ

ఎఫ) సయపభనై సయపభథాయు తృ ుంథిన సతసడీలు
జీ)

సయపభథాయు యడుగ క్లబమ్స ఙేలన
 భీఇుంఫర్సఫుంటట
ల
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ళచ్) సయపభక్ు భ ుంథే యెలలడబనయ కక్ుుండా సయపభ తభవత ఇచిేన
తగగ ుంపలు (భాభూలుయమతృయ యదానుంలో పాగుంగ ఇచిేనయ,
ఇధావబస్లో చానయ ఇుందఽలో ఙేయేభదఽ)
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7.

(GST Payment of Tax)
1.

.?

: జీఎస్టీ వమవసథ కూుంద భషట ుంర లో అుంతయగ తుంగ జభగే సయపభలనై కేుందర
జీఎస్టీ (ల఼జీఎస్టీ కూుంద ఙయౌల ుంఙేథి కేుందరుం ఖాణాలోకూ జభ అవపతేుంథి) భభమ
భషట ర జీఎస్టీ (ఎస్జీఎస్టీ కూుంద ఙయౌల ుంఙే నఽన సుంఫుందిత భషట ర ఖాణాలో జభ
అవపతేుంథి). అుంతర్ భషట ర సయపభలనై ఇుంటిగేరటడ్స
్ జీఎస్టీ ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
ఇుందఽలో ల఼జీఎస్టీ, ఎస్జీఎస్టీ అుంరలు ఉుంటాబ. థీతుకూణోడె కొతున
తయగతేలక్ు ఙుంథిన భజసట ర్డ వమక్ుతలు టామక్సస డుడక్టడ్స ట్ సో ర్స (టీడఎ
ీ స్)
భభమ టామక్సస క్లెకటడ్స
్ ఎట్ సో ర్స (టీలఎ
఼ స్) రబ తవ ఖాణాలో జభ ఙేమాయౌస
ఉుంటటుంథి. థీతుకూ ణోడెగ, అవసయఫన ఙోటల వడీడ ,

జభభాధా, యుసఽభ

భభమ ఇతయ ఙయౌల ుంపలు జయతృయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 2: జీఎల఼ీ ఙెయౌుుంఙే ఫాధోత ఎవభినెై ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : సదాయణుంగ వసఽతవపలు లేథా లేవలు సయపభ ఙేలేయయు జీఎల఼ట
ఙయౌల ుంఙాయౌసన ఫాధమత క్యౌగ ఉుంటాయు. అబణే, థిగ భతేలు, ఇతయ రక్టిత
సయపభల వుంటి కొతున తుభదషట సుందభబలలో ఎదఽయు ఙయౌల ుంప వమవసథ కూుంద జీఎల఼ట
ఙయౌల ుంప ఫాధమత సదయు వసఽతలేవల ల఼వక్యత థి కవచఽే. అుంణేకక్ుుండా భషటరుంతయ
లేవల సయపభ వుంటి భభకొతున రక్టిత లేవల యషముంలో జీఎల఼ట ఙయౌల ుంప
ఫాధమత అటటవుంటి లేవలుంథిుంఙే ఆన్లెన్
ై యమతృయ (ఈ-కభర్స) సుంసథ లథి
కవచఽే. అలాగే వయత క్ుల నఽుంచి తృ ుంథిన సయపభలనై రబ తవ యపాగలు తుభదషట
భతతి (లక్షన్ 51(1)(డు) రకయుం క్ కుంటారక్ుటనై యౄ.2.5 లక్షలు)కూ తుంచి
ఙయౌల ుంఙే తోతత ుం నఽుంచి ‘‘భూలుంలోధే నఽన కోత’’ (TDS) నటిట సుంఫుందిత
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రబ తవ యపాగతుకూ జభఙేమాయౌ. అథేయధుంగ ఆన్లెైన్ యమతృయ కయమక్లాతృల
తుయవహణథాయులు సయపభ ఙేలే వసఽతలేవల తుక్య యలువ (ల఼జీఎల఼ట చటట ుం2017లోతు లక్షన్ 9(5) కూుంద తన లేవలనై జీఎల఼ట ఙయౌల ుంప ఫాధమతనఽ
తనహబుంఙాక్

ణేలే

నఽనయదిుంచదగన

వసఽతలేవల

సగటట

యలువ)నై

‘‘భూలుంలోధే నఽన వసాలు’’ (TCS) ఙేల రబ ణావతుకూ జభ ఙేమాయౌ.
రశ 3: జీఎల఼ీ ఙెయౌుుంు ఫాధోత ఎుెడె ఏయెడెతేుంథ?
జయఫ : లక్షన్ 12లో యవభుంచిన రకయుం వసఽతవపలు సయపభ ఙేలన
 పడె...
లక్షన్ 13లో యవభుంచిన రకయుం లేయరథానుం ఙేలనపడె జీఎల఼ట ఙయౌల ుంఙాయౌసన
ఫాధమత ఏయడెతేుంథి. ఙయౌల ుంఙాయౌసన సభముం... సదాయణుంగ ‘‘రతిపలుం
ల఼వక్యణ, తలుల జాభీ లేథా సయపభ ూభత ’’... ఈ భూడుుంటిలో ఏథో క్థాతుకూ
భ ుందఽ. అబణే, థీతుకూ సుంఫుందిుంచి తేనన సుంపావమ భలథతేలు, తేనన నఽన
అుంరలు నైన నేభొకనన యపాగలోల ఇటికే యవభుంచఫడాడబ.
4

.?
: జీఎస్టీ వమవసథ కూుంద ఙయౌల ుంప క్రభుంలో ఈ థిగ వ అుంరలుుంటాబ.


జీఎస్టీఎన్ కభన్ తృో యటల్లో యౄతృ ుంథిుంచిన

ఎలకటాతుక్స చలాధా

థావభ అతున యకల ఙయౌల ుంపలు జయుగ ణాబ. భామనఽమవల్గ
చలాధా లదధుం ఙేమాయౌసన అవసయుం లేదఽ.


నఽన ఙయౌల ుంపథాయుక్ు ఎలాుంటి ఇఫఫుందఽలు లేతు సఽలబఫన,
ఏసభముంలో

ఎక్కడునఽుంఙైధా

ఙయౌల ుంపలు

క్యౌుంచఫడెతేుంథి.


ఆన్లెన్
ై లో ఙయౌల ుంపలు జభనే సౌలబముం
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జభనే

సౌక్యముం



ఎలకటాతుక్స

యౄుంలో

నఽన వసాలు డేటా

అుందఽఫాటటలో

ఉుంటటుంథి.


నఽనవసాలు తోణాతతున యేగుంగ రబ తవుం ఖాణాక్ు జభఙేలే
సౌక్యముం



కగత యళిత లాయథేయలు



సతవయ అకౌుంటిుంగ్ భభమ భతృో భటుంగ్



అతునయకల యల఼దఽలనఽ ఎలకటాతుక్సగ సభచాసఽకోవడుం



ఫాముంక్ులక్ు సయయక్ిత యదానుం



డుజటల్ ఙాలాన్ బదరయచఽక్ుధే సౌక్యముం

5

.?
: ఈ థిగ వన ణయౌనన దధ తత ేలోల ఙయౌల ుంప జయవచఽే.
i)

కభన్ తృో యటల్లో తుయవళిుంఙే నఽన ఙయౌల ుంపథాయు క్రడట్
ు లెటార్
డతట్ థావభ ఙయౌల ుంచవచఽే. అబణే ఈ దధ తిలో కేవలుం నఽన
భాతరఫే ఙయౌల ుంచడాతుకూ యలవపతేుంథి. వడీడ , జభభాధా, ఇతయ
఼జులు క్రడట్
ు లెడార్ డతట్ థావభ ఙయౌల ుంచడుం క్ుదయదఽ.
ఇన్పట్నై ఙయౌల ుంచిన నఽనల క్రడట్
ు
తృ ుంథేుందఽక్ు అనఽభతి
ఉుంటటుంథి భభమ
ఉయోగుంచఽకోవచఽే.
ఎస్జీఎస్టీ

థీతుతు అవపట్పట్ టామక్సస ఙయౌల ుంపనక్ు
అబణే

ఙయౌల ుంపలక్ు

ల఼జీఎస్టీ

అథేయధుంగ

ఖాణాలోతు
అటట

నఽుంచి

క్రడుట్
టట

ఉయోగుంచడాతుకూ యలేలదఽ. కగ, ఐజీఎస్టీ క్రడుట్నఽ ఐజీఎస్టీ,
ల఼జీఎస్టీ భభమ

ఎస్జీఎస్టీలక్ు, అథే వయుస క్రభుంలో

ఉయోగుంచఽక్ుధేుందఽక్ు అనఽభతిసతయు.
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ii)

కభన్ తృో యటల్లో నఽన ఙయౌల ుంపథాయు తుయవళిుంఙే కమష్ లెడార్
థావభ నగదఽ డతట్ ఙేల ఙయౌల ుంచవచఽే.

కమష్ లెడాభోల యక్యకల

దధ తేలథావభ నగదఽ జభ ఙేమవచఽే. అయ.. ఈ-నేఫుంట్
(ఇుంటభ్నట్ ఫాముంకూుంగ్, క్రడుట్ కర్డ , డతట్ కర్డ ), భమల్ ట్ైమ్స గరస్
లటిలెభుంట్ (ఆర్టీజీఎస్) / ధేషనల్ ఎలకటాతుక్స పుండ్స టారన్సపర్
(ధెఫ్ట), జీఎస్టీ జభ ఙేలేుందఽక్ు అనఽభతి తృ ుంథిన ఫాముంక్ు
రఖలోల కౌుంటర్ వదద ధేయుగ ఙయౌల ుంప థావభ.
రశ 6: సయపభథాయు నఽలు ఎుెడె ఙెయౌుుంఙాయౌ?
జయఫ : సదాయణ నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు ధెలయభీ తృరతిథిక్న తదఽభ ధెల
20వణేథీలోగ నఽనలు ఙయౌల ుంఙాయౌ. నగదఽ ఙయౌల ుంపలనఽ ణొలుత నగదఽ
పసత క్ుంలో నమోదఽ ఙేమాయౌ. అనుంతయుం ధెలయభీ నఽన ఙయౌల ుంఙే ణేథీన
పసత క్ుంలో ఆ తోణాతతున తగగ ుంచి చాడుంణోతృటట సుంఫుందిత ధెలయభీ భటయునలో
సదయు

తగగ ుంప

వయుస

సుంఖమనఽ

నమోదఽ

ఙేమాయౌ.

ఇుంతక్ుభ ుందఽ

నేభొకననటట
ల గ ఙయౌల ుంపలనఽ జభల పసత క్ుం నఽుంచి క్డా తగగ ుంచి చావచఽే.
ఉథాహయణక్ు భాభే ధెలలో ఙయౌల ుంఙాయౌసన నఽనలనఽ ఏనల్
ర 20వ ణేథీలోగ
జభ ఙేమాయౌ. తశ్రభ నఽన ఙయౌల ుంపథాయులెైణే ణభ
ై ాలక్ుం (3 ధెలలక్ు
క్సభ) తృరతిథిక్న నఽనలు ఙయౌల ుంఙాయౌ.
రశ 7: నఽ ఙెయౌుుంు వోవదని ను డిగిుంచవఙాే లేక ధలయభీ యబథాలలో
ఙెయౌుుంచవఙాే?
జయఫ : యలేలదఽ... ల఼వమ భథిుంప ఫాధమతగల సుందయబుంలో ఇుందఽక్ు అనఽభతి
ఉుండదఽ. ఇతయ సుందభబలలో వమవది తృ డుగుంపనక్ు లేథా యబథాలలో
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ఙయౌల ుంపనఽ అనఽభతిుంఙే అదికయుం సభ చిత అదికయ సథధాతుకూ ఉుంటటుంథి
(ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుం లక్షన్ 80).
రశ 8: నఽ విదుంచదగిన వోక్రు భిట్యు సభభిెుంచిధా నఽ ఙెయౌుుంచకనుో ణే
ఏభవుతేుంథ?
జయఫ :

అటటవుంటి

సుందభబలలో

సదయు

భటర్న

ఙలులఫాటట

కతుథిగ

భగణిసత యు. లక్షన్ 2(117) తుయవచనుం రకయుం... ల఼వమ భథిుంప నఽననఽ
ూభత గ ఙయౌల ుంఙాక్ లక్షన్ 39లోతు ఉ లక్షన్ (1) కూుంద సభభుంచినథే
ఙలులఫాటబయమ భటయునగ భగణిుంచఫడెతేుంథి. థీతు ఆదాయుంగధే వసఽతలేవల
ల఼వక్యత క్ు ఉణాదక్ నఽన జభ (ITC) తనహబుంపనఽ అనఽభతిసతయు. భభో
భాటలో ఙతణే సయపభథాయు ల఼వమ భథిుంప నఽన తోణాతతూన ఙయౌల ుంచి, భటర్న
సభభుంచడుంణోతృటట ల఼వక్యత క్డా తన భటర్న థాఖలు ఙేలేత త ల఼వక్యత క్ు
ఐటీల఼ ఖభయు కదఽ.
9.
.?
: రబ తవ ఖాణాక్ు స భ భ జభ అబన ణేథీతు ఙయౌల ుంప ణేథీగ
భగణిసత యు.
10.

-

.?

: రతి భజసట ర్డ నఽన ఙయౌల ుంపథాయు యొక్క నగదఽ భభమ ఇన్పట్
టామక్సస క్రడుట్ లేటట్ఫుంటల నఽ ఎలకటాతుకూ లెడార్స లేథా ఈ-లెడార్స అతు నలుసతయు.
థీతుకూణోడె రతి నఽనఙయౌల ుంపథాయు ఎలకటాతుక్స టామక్సస లమతయౌటీ భజషట ర్ క్యౌగ
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ఉుండాయౌ. నఽన ఙయౌల ుంపథాయు క్సభ కభన్ తృో యటల్లో భజషట ర్ ఙేసఽక్ుుంటే 2
లెడాయుల (కమష్ భభమ ఇన్పట్ టామక్సస క్డ
ర ుట్) భభమ ఎలకటాతుక్స టామక్సస
లమతయౌటీ భజషట ర్ అటరఫటిక్సగ యౄతృ ుందఽణాబ. డామష్ఫో యుడనై ఎలల పడా
అయ క్తునసత బ.
11.

.?

: అథి నఽన ఙయౌల ుంపథాయు ఆ ధెల ఙయౌల ుంఙాయౌసన తోతత ుం టామక్సస
లమతయౌటీతు (ధెటట ుంి గ్ అనుంతయుం) చానసత ఽుంథి.
12.

.?

: అతునయకల నగదఽ జభలనఽ భభమ నఽన ఙయౌల ుంపథాయు నేభట
జభనన టీడీఎస్/టీలఎ
఼ స్ తోణాతలు అతూన చానేథి కమష్ లెడార్. ఇథి యసత వ
సభముం ఆదాయుంగ సభాఙాభతున రదభశసఽతుంథి. జీఎస్టీకూ సుంఫుందిుంచిన
ఎలాుంటి ఙయౌల ుంపలధెైధా థీతుథావభ జయువచఽే.
13.

.?

: ధెలయభీ భటర్న లలో లల్ప అలస్డ దధ తిలో అుంచధా యేలన
 ఇన్పట్
టామక్సస క్రడట్
ు నఽ ఐటీల఼ లెడార్ చానసత ఽుంథి. ఈ లెడార్లోతు క్రడట్
ు నఽ కేవలుం నఽన
ఙయౌల ుంపలక్ు భాతరఫే ఉయోగుంచవచఽే. వడీడ , జభభాధా, ఇతయ యుసఽభ లక్ు
ఉయోగుంచడాతుకూ యలేలదఽ.
14.

(GSTN)

.?
: జీఎస్టీఎన్క్ు, ఫాముంక్ు కోర్ ఫాముంకూుంగ్ స లమషన్ (ల఼తెఎస్) భధమ
భమల్ ట్ైమ్స టృయే యౌుంకేజీ ఉుంటటుంథి. తతుఖీ భభమ ఙయౌల ుంపల ల఼వక్యణక్ు
ఉథేద శిుంచిన ఎలకటాతుక్స లటుంర గ్ థావభ ల఼నఐ
఼ ఎన్ (CPIN) అటరఫటిక్సగ ఫాముంక్ుక్ు
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క్లుఫడు ఉుంటటుంథి. ఙయౌల ుంపనఽ ధియక్భసా
త ఙాలాన్ ఐడుంటికేషన్ నుంఫయు
(ల఼ఐఎన్) అటరఫటిక్సగ ఫాముంక్ు నఽుంచి కభన్ తృో యటల్క్ు ుంనుంచఫడెతేుంథి.
ఫాముంక్ు కమఱమయు లేథా ట్లలయు లేథా నఽన ఙయౌల ుంపథాయు భామనఽమవల్గ
ఇుందఽలో ఙేలేథి ఏతొ ఉుండదఽ.
15.
.?
:అవపనఽ. నఽన ఙయౌల ుంపథాయు ఙాలాన్ తౄమ్స తృక్షుక్ుంగ తుుంన తదఽభ
ూభత ఙేసఽకొధేుందఽక్ు యలుగ ‘లేవ్’ ఙేసఽకోవచఽే. లేవ్ ఙేలన చలాన్ క్ు
తేథియౄప ఇఙేేభ ుందఽ

‘ఎడుట్’ ఙేసఽకోవచఽే. ఙాలాన్ నఽ ైనలెైజ్ ఙేలన

తభవత జ్నభేట్ ఙేల నఽన ఙయౌల ుంపల తుతతత ుం ఉయోగుంచఽకోవచఽే. తన
భకయుడల తుతతత ుం ఙయౌల ుంపథాయు ఙాలాన్ నఽ నట్
ర ఙేసఽక్ుధే సౌక్యముం ఉుంటటుంథి.
16

.?

: లేదఽ. ఙాలాన్ జ్నభేట్ ఙేలేుందఽక్ు జీఎస్టీఎన్ తృో యటల్లో లాగన్ అబన
తభవత నఽన చయౌల ుంపథాయు లేథా అతతుకూ ఙుంథిన అదీక్ిత వమకూత ఙయౌల ుంప
యవభలనఽ అుందఽలో ఙేభేయౌస ఉుంటటుంథి. బయషమత్ ఉయోగుం తుతతత ుం ఙాలాన్
నఽ భధమలో లేవ్ ఙేసఽకోవచఽే. అబణే క్సభ ఙాలాన్ ైనలెైజ్ ఙేల ల఼న఼ఐఎన్
(CPIN) జ్నభేట్ ఙేలన
 తభవత నఽన ఙయౌల ుంప థాయు సదయు ఙాలాన్ క్ు
భాయులుఙేయులు ఙేమాలుంటే క్ుదయదఽ.
17.

.?

: అవపనఽ. జ్నభేట్ ఙేలన
 తభవత థిళేనఽ భోజుల వయక్ు ఙాలాన్
ఙలులఫాటట అవపతేుంథి. ఆతభవత లసటమ్స థాతున తీలయస
ే త ఽుంథి. అబణే తన
యలునఽ ఫటిట ఙయౌల ుంపథాయు భభో ఙాలాన్ జ్నభేట్ ఙేసఽకోవచఽే.
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18.

(CPIN)

.?

: ల఼న఼ఐఎన్ అుంటే కభన్ తృో యటల్ ఐడుంటికేషన్ నుంఫయు. ఙాలాన్ జ్నభేట్
ఙేలనపడె ఇథి ఇవవఫడెతేుంథి. చలాన్నఽ గ భత ుంఙేుందఽక్ు ఇఙేే 14 డుజటల
యశిషట సుంఖమ ఇథి. నన
ై ణయౌననటటటగ ల఼న఼ఐఎన్ 15 భోజుల వయక్ు ఙలులఫాటట
అవపతేుంథి.
19.

(CIN)

.

.?

: ల఼ఐఎన్ అుంటే ఙాలాన్ ఐడుంటికేషన్ నుంఫయు. ఇథి 14 డుజటల
ల఼న఼ఐఎన్ణోతృటటగ అదనుంగ భూడెడుజటల ఫాముంక్ు కోడ్స క్యౌన 17 డుజటల ణో
ఉుంటటుంథి. అదీక్ిత ఫాముంక్ులు లేథా భజర్వ ఫాముంక్స ఆఫ ఇుండుమా (ఆభీఫఐ)కూ
ఙయౌల ుంపలు భ టిట తభ దగగ యునన సుంఫుందిత రబ తవ

ఖాణాలోల యసత యక్ుంగ

జభ అబనపడె అయ ల఼ఐఎన్ నఽ జ్నభేట్ ఙేసత బ. ఙయౌల ుంప జభగుంథి
భభమ

సుంఫుందిత రబ తవ ఖాణాలో జభ అబుందనడాతుకూ ఇథి క్

సాచనగ ఉుంటటుంథి. అదీక్ిత ఫాముంక్ు థావభ ఇథి నఽన ఙయౌల ుంపథాయుక్ు అలాగే
జీఎస్టీఎన్క్ు ఇథి ణయౌమజేమఫడెతేుంథి.
రశ 20: నఽ ఙెయౌుుంుథాయు భ నఽట్ి ధలల నఽ కడా ఫక్బ
ఉనుెడె ఙెయౌుుంు కిభుం ఏమిట్ి?
జయఫ : రసత ఽత భటర్న కలాతుకూ భ ుందఽ నఽన ఙయౌల ుంపథాయు నఽన ఫాధమత
ధెయయేయేతు క్షుంలో లక్షన్ 49(8) క్ ఙయౌల ుంప క్రభాతున తుభేదశిసోత ుంథి. థీతు
రకయుం... ణొలుత భ నఽటి నఽన కలప ల఼వమ భథిుంప నఽన, ఇతయ
ఫకబలు ఙయౌల ుంఙాయౌ. అటటనైన రసత ఽత కలప ల఼వమ భథిుంప నఽన, ‘‘ఇతయ
ఫకబలు’’ ఙయౌల ుంఙాయౌ. లక్షన్ 73 లేథా 74 కూుంద తుభధభత నఽన ఙయౌల ుంప
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అబమయథనలుసహ ఇుంక ఫకబలు ఉననటల బణే ఆ తభవత ఙయౌల ుంఙాయౌ. ఈ వయుస
క్రభాతున తతుసభగ తృటిుంఙాయౌ.
రశ 21: నెైన నేభకున ‘ఇతయ ఫక్బలు’ అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : ‘‘ఇతయ ఫకబలు’’ అుంటే.. వడీడ , జభభాధా, యుసఽభ

లేథా చటట

రకయుం, సుంఫుందిత తుఫుంధనల ఫేయక్ు ఙయౌల ుంఙాయౌసన ఇతయ తోణాతలు.
రశ 22: ఈ-ఎఫన఼నౄ (E-FPB) అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : ఈ-ఎఫన఼తె అుంటే... ఎలకటాతుక్స తౄో క్ల్ తృబుంట్ ఫారుంచ్ (ఎలకటాతుక్స
వమవహభల

రదాన

రఖ).

వసఽతలేవల

నఽన

(జీఎల఼ట)

ఙయౌల ుంపలనఽ

ల఼వక్భుంఙేుందఽక్ు అనఽభతి తృ ుంథిన అదీక్ిత ఫాముంక్ులు ఏభటట ఙేలే రఖధే ఈఎఫన఼తెగ వమవహభసతయు. ఆ ఫేయక్ు రతి అదీక్ిత ఫాముంక్ు థేశ్యమత లాయథేయల
తుయవహణక్ు కే క్ రఖనఽ ఈ-ఎఫన఼తెగ రతితృథిసత ఽుంథి. సదయు ఈ-ఎఫన఼తె
అతున రబ ణావలక్ రతి రదాన దఽదకూుంద ఖాణాలు ణయయయౌ. ఈ రఖలలో
తోతత ుం 38 ఖాణాలు (ల఼జీఎల఼ట, ఐజీఎల఼టలక్ు కొకక్కటి వుంతేన, ఎల఼ాఎల఼ట కోసుం
రతి భషట /
ర కేుందరతృయౌత తృరుంత రబ ణావలకోసుం క్టి ఙొపన) ణయయయౌ. జీఎల఼ట
ఙయౌల ుంపల కూుంద ఈ రఖలు ల఼వక్భుంఙే ఏ తోణాతననబధా ణాభ తుయవళిుంఙే
సుంఫుందిత ఖాణాక్ు జభఙేమాయౌ. అబణే, NEFT/RTGS లాయథేవీలకు భాతరుం
భిజయుి ఫాోుంకు (RBI) ఈ-ఎఫన఼తెగ వమవహభసఽతుంథి.
రశ 23: ట్ీడీఎస్ (TDS) అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : టీడఎ
ీ స్ అుంటే ‘భూలుంలో నఽన కోత’ (TDS). లక్షన్ 51 రకయుం... ఈ
తుఫుంధన రబ తవుం, రబ తవయుంగ సుంసథ లు, ఇతయ రక్టిత సుంసథ ల కోసుం
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ఉథేద శిుంచినథి. థీతు రకయుం... రబ తవుం లేథా ఆమా అదికయ సథధాలు ుందుం
కూుంద ణాభ

తృ ుంథిన సయపభలక్ుగనఽ కుంటారక్టయలక్ు ఙేలే ఙయౌల ుంపల యలువ

యౄ.2.5 లక్షలు థాటినపడె అుందఽలో 1 రతుం ఫేయ తగగ ుంచి, సదయు తోణాతతున
సుంఫుందిత జీఎల఼ట ఖాణాక్ు జభఙేమాయౌ.
రశ 24: భిట్యు థాఖలు సభముంలో సయపభథాయు ఈ ట్ీడీఎస్నఽ తన ఖాణాలోు
ఎలా చాుణాడె?
జయఫ : టీడీఎస్ కూుంద చానన ఏ తోతత ఫధా సుంఫుందిత సయపభథాయు ఎలకటాతుక్స
నగదఽ పసత క్ుంలో రతిపయౌసఽతుంథి. ఈ తోణాతతున అతడె తన నఽన ఫాధమత
ధెయయేభేేుందఽక్ు, వడీడ లేథా యుసఽభ

లేథా ఇతయణార ఙయౌల ుంపలు ఙేలేుందఽక్ు

యతుయోగుంచఽకోవచఽే.
రశ 25: ట్ీడీఎస్ తగిగుంుథాయు సదయు ట్ీడఎ
ీ స్నఽ ఖాణాలోు ఎలా చాుణాడె?
జయఫ : టీడఎ
ీ స్ తగగ ుంపథాయు సదయు టీడఎ
ీ స్నఽ కూుంథి యధుంగ చాపణాడె:1. టీడీఎస్ తగగ ుంపథాయులు ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 24 కూుంద
తతుసభగ నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌ.
2. ఆ యధుంగ టీడీఎస్ థావభ క్ ధెలలో లేక్భుంచిన స భ భనఽ తదఽభ ధెల
10వ ణేథీలోగ జభ ఙేమడుంణోతృటట జీఎల఼ట భటర్న7లో తుయేథిుంఙాయౌ.
3. టీడీఎస్ కూుంద జభఙేలన తోతత ుం సయపభథాయు ఎలకటాతుక్స నగదఽ
పసత క్ుంలో రతిపయౌుంఙాయౌ.
4. టీడీఎస్ కూుంద వసాలు ఙేలన
 తోణాతతున సయపభథాయు రబ తవ ఖాణాక్ు
జభఙేలన
 5 భోజులోలగ తనవదద స భ భ కోతక్ు గ భ్సనయభకూ ఆ ఫేయక్ు
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ధఽరయక్యణ తరుం ఇయవయౌ. ఆ యధుంగ ఇవవతు క్షుంలో భోజుక్ు యౄ.100
వుంతేన

యౄ.5

యేలక్ు

తుంచక్ుుండా

సయపభథాయు

యుసఽభ కూుంద

ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 26: భూలుంలో నఽ వసాలు (TCS) అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 52 కూుంద ‘‘భూలుంలో నఽన
వసాలు’’ (TCS) తుఫుంధన ఆన్లెన్
ై యమతృయ కయమక్లాతృల (ఈ-కభర్స)
తుయవహణథాయులక్ు భాతరఫే వభత సత ఽుంథి. రతి ఈ-కభర్స తుయవహణథాయు ఎవభకీ
రతితుది కదఽగనఽక్ తభథావభ ధెలయభీగ సయపభ అబయమ వసఽతలేవలక్ు ణాభ
భఫటేట రతిపలుం నఽుంచి ‘‘నఽ విదుంచదగిన సయపభల నికయ విలువ’’లో 1 రతుం
తుంచక్ుుండా తభవదద అటిటనటటటకోయయౌ. ఇలా లేక్భుంచిన స భ భనఽ తదఽభ ధెల
10వ ణేథీలోగ సభ చిత జీఎల఼ట ఖాణాలో సదయు ఈ-కభర్స తుయవహణథాయు
జభఙేమాయౌ.
రశ 27: ‘‘నఽ విదుంచదగిన సయపభల నికయ విలువ’’ అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : ‘‘నఽన యదిుంచదగన సయపభల తుక్య యలువ’’ అుంటే... ఈ-కభర్స
యమతృయుల వదద నమోథన
ై నఽనయదిుంచదగన వమక్ుతలు లక్షన్ 9(5) కూుంద రక్టిత
లేవలు తనహ ఏ ధెలలోధెధ
ై ా యభథావభ సయపభ ఙేలన నఽన యదిుంచదగన
వసఽతవపలు లేథా లేవల తోతత ుం యలువ నఽుంచి ఆ ధెలలో యసఽ వచిేన
వసఽతవపల యలువనఽ తగగ ుంచగ తగలే యలువ.
రశ 28: జీఎల఼ీ ఙెయౌుుంుల క్ోసుం జీఎల఼ీఎన్ నుో యీలు ో క్డ
ి ిట్ క్యుు భ ుందసఽు నమోదఽ
అవసయభా?
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జయఫ : అవసయఫే... నఽన ఙయౌల ుంపలక్ు ఉథేదశిుంచిన క్రడట్
ు కయుడనఽ జీఎల఼టఎన్
తుయవళిుంఙే ఉభభడు తృో యటలల ో నఽన ఙయౌల ుంపథాయు భ ుందసఽతగ నమోదఽ
ఙేసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి. ఆ క్రడుట్ కయుడ తతుఖీ థిశ్గ సదయు లేయరథాన సుంసథ
(సభీవస్ తృ ర యెైడర్) నఽుంచి ఫాముంక్ులథావభ తుభధయణ తృ ుందడాతుకూ జీఎల఼టఎన్ క్
యదాధాతున రయేశ్నటేట రమతనుం ఙేసత ఽుంథి. యమతృయ సౌలబమ క్లనలో పాగుంగ
నగదఽ

భతతిణో

తుతతత ుంలేతు

ఙయౌల ుంపల

యతుయోగుంచఽక్ుధేుందఽక్ు అనఽభతి ఉుంటటుంథి.
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కోసుం

ఈ

క్రడుట్

కయుడనఽ

99

100

8.
రశ 1: ఎలక్ాీ నిక్ వయు కుం (ఈ-క్భర్న్) అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : ఎలకటాతుక్స వయత క్ుం (ఈ-కభర్స) అుంటే... డుజటల్ లేథా ఎలకటాతుక్స చటరుం
(ధెట్వర్క)థావభ డుజటల్ ఉతతే
త లుసహ వసఽతవపలు, లేవలు లేథా భ్ుండా
సయపభ ఙేలే యమతృయుంగ తుయవచిుంచఫడుుంథి.
రశ 2: ఈ-క్భర్న్ నియిహణథాయు అుంట్ే ఎవయు?
జయఫ : ఎలకటాతుక్స కభర్స తుయవహణథాయు అుంటే... ఎలకటాతుక్స యమతృయ
కయమక్లాతృల కోసుం డుజటల్ లేథా ఎలకటాతుక్స సదఽతృముం లేథా యేథిక్నఽ
క్యౌుంఙే, తుయవళిుంఙే, స ుంతుంగ క్యౌగ ఉుండే వమకూతగ తుయవచిుంచఫడుుంథి.
రశ 3: ఈ-క్భర్న్ నియిహణథాయు తెనిసభిగ నమోదఽ ఙేసఽక్ోయలా?
జయఫ : అవపనఽ. ఈ-కభర్స తుయవహణథాయులక్ు రయేశ్ తనహబుంప లతధ
లతేుంచదఽ. కఫటిట తభ సయపభల యలువణో తుతతత ుం లేక్ుుండా యయు తక్
నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌ.
రశ 4: ఈ-క్భర్న్ యేథకథాిభ వసఽువులు లేథా లేవల సయపభథాయులు రయేశ
మినశృబుంునకు అయుులేధా?
జయఫ : కదఽ... అటటవుంటి సయపభథాయులక్ు రయేశ్ తనహబుంప లతధ
లతేుంచదఽ. ణాభ సయపభ ఙేలే వసఽతలేవల యలువణో తుతతత ుం లేక్ుుండా నమోదఽ
ఙేసఽకోయయౌసన ఫాధమత యభనై ఉుంటటుంథి. అబణే, భూలుంలో నఽన వసాలు
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అనఽభతిగల ఈ-కభర్స యేథిక్థావభ సయపభలు ఙేలేయభకూ భాతరఫే ఇథి
అవసయుం.
రశ 5: ఎలక్ాీ నిక్ భాయగ ుంలో వసఽులేవల సయపభనెై యసు వ సయపభథాయుకు
ఫదఽలు ఈ-క్భర్న్ నియిహణథాయుకు నఽ ఙెయౌుుంు ఫాధోత ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : ఉుంటటుంథి... అబణే, ఇథి కొతున తుభదషట రక్టిత లేవలక్ు భాతరఫే
భతతుం. అటటవుంటి సుందభబలలో తభథావభ సగే సయపభలక్ు ఈ-కభర్స
తుయవహణథాయు నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. అటటవుంటి లేవల సయపభ
యషముంలో నఽన ఙయౌల ుంప ఫాధమత ఉననటట
ల భగణిసత ా చటట ుంలోతు అతున
తుఫుంధనల యభకూ వభత సత బ.
రశ 6: రకట్ిత లేవలనెై ఈ-క్భర్న్ నియిహణథాయులకు రయేశ మినశృబుంు
లనసఽుుంథా?
జయఫ : లతేుంచదఽ... తభథావభ సయపభ అబయమ రక్టిత లేవలనై నఽన
ఙయౌల ుంఙాయౌసన ఈ-కభర్స తుయవహణథాయులక్ు రయేశ్ తనహబుంప వభత ుంచదఽ.
రశ 7: భూలుంలో నఽ వసాలు (TCS) అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : రతి ఈ-కభర్స తుయవహణథాయు తభథావభ ధెలయభీగ సయపభ అబయమ
వసఽతలేవలక్ు రతిపలాతున భఫటేటటలబణే అుందఽలోనఽుంచి ‘‘నఽ విదుంచదగిన
సయపభల నికయ విలువ’’నై 1 రతుం తుంచక్ుుండా వసాలు ఙేమాయౌ. ఇలా
లేక్భుంచిన స భ భధే ‘‘భూలుంలో నఽన వసాలు’’ (TCS) అుంటాయు.
8.

.?
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:

అలాుంటి డుడక్షన్స లేథా నఽన

వసాలు ఙేమడాతుకూ ఈ థిగ వన

ణయౌనన థాతులో ఏథి భ ుందఽ అబణే అథి గడెవపగ ఉుంటటుంథి..
(i)

యసత యక్ సయుక్ులు భభమ / లేక్ లేవల సయభథాయు ఖాణాక్ు
స భ భ జభ అబనపడె,

(ii)

సయపభథాయుక్ు నగదఽ యౄుంలో లేథా భభే ఇతయ యౄుంలో
ఙయౌల ుంప జభగన సభముం.

9.

.
.?
: నభూధా జీఎస్టీ చటట ుం లక్షన్ 43ల఼(3) రకయుం సదయు తోతత ుం

వసాలు ఙేలన
 ధెల ూయత బన తభవత 10 భోజులలో సుంఫుందిత రబ తవ
ఖాణాలో జభఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. అలాగే నభూధా జీఎస్టీ చటట ుం లక్షన్
43ల఼(4) రకయుం ఆభేటర్ తన తృో యటల్ థావభ జభనన ఫమటి సయపభలనై
వసాలు ఙేలన తోతత ుం అతున తోణాతలక్ు సుంఫుందిుంచిన లేటట్ఫుంట్నఽ ఎలకటాతుక్స
యౄుంలో సదయు లేటట్ఫుంట్ కమలెుండర్ ధెల ూయత బన తభవత థిభోజుల లోల
ైల్ ఙేమాయౌస ఉుంటిుంథి. యసత యక్ సయపభథాయు(ల) నేయల ు, యయు ఙేలన సయపభల
యవభలు భభమ యభ నఽుంచి వసాలు ఙేలన స భ భ యవభలు

అుందఽలో

ఙేభేయౌ. ఇుందఽక్ు సుంఫుందిుంచిన తౄుం భభమ థాతుతు తుుంతృయౌసన తీయుణనఽనలు
జీఎస్టీ తుఫుంధనలోల యవభుంచడఫుంథి.
రశ 10: యసు వ సయపభథాయు తయపున రత్త ఈ-క్భర్న్ నియిహణథాయు నఽ
వసాలు ఙేమాలా?
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జయఫ : అవపనఽ... సయపభ అబన వసఽతలేవలనై రతిపలాతున సవముంగ భఫటేట
రతి ఈ-కభర్స తుయవహణథాయు యసత వ సయపభథాయు తయపపన నఽన వసాలు
ఙేమాయౌ.
రశ 11: ఈ-క్భర్న్ నియిహణథాయు నఽ వసాలు ఙేమాయౌ్న సభముం ఏథ?
జయఫ :

తభథావభ

సగే

సయపభలనై

రతి

ధెలయభీగ

ఈ-కభర్స

శూ భ ొనఽ

ఎెట్ిలోగ

తుయవహణథాయు నఽన వసాళ్ై
ల ఙేమాయౌ.
రశ

12:

ఈ-క్భర్న్

నియిహణథాయు ట్ీల఼ఎస్

రబ ణాినిక్ర జభఙేమాయౌ?
జయఫ : రతి ధెలలో ఈ-కభర్స తుయవహణథాయు వసాలు ఙేలన
 టీల఼ఎస్
స భ భనఽ తదఽభ ధెల 10వ ణేథల
ీ ోగ సుంఫుందిత రబ తవ ఖాణాలో
జభఙేమాయౌ.
రశ 13: ట్ీల఼ఎస్ జభనఽ యసు వ సయపభథాయులు త్తభిగి ను ుందట్ుం ఎలా?
జయఫ : ఈ-కభర్స తుయవహణథాయు సుంఫుందిత రబ ణావతుకూ జభఙేలన
 టీలఎ
఼ స్
తోతత ుం యయు సభభుంఙే తుయేథిక్లో నమోథైన రకయుం నమోథిత యసత వ
సయపభథాయు (ఎవభనఽుంచి వసాలెైుంథో ) నగదఽ పసత క్ుంలోనా రతిపయౌుంఙాయౌ.
యసత వ సయపభథాయు ఈ తోణాతతున తన సయపభలక్ు సుంఫుందిుంచిన నఽన
ఫాధమత ధెయయేయేడుంలో యడెకోవచఽే.
రశ

14:

ఈ-క్భర్న్

నియిహణథాయు

నియేథక

అవసయభ ుంథా?... అుందఽలో ఉుండాయౌ్న వివభలేమిట్ి?
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సభభిెుంఙాయౌ్న

జయఫ : అవపనఽ... రతి ఈ-కభర్స తుయవహణథాయు ఎలకటాతుక్స యౄుంలో తుయేథిక్
సభభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. తభథావభ సయపభ ఙేలన

వసఽతవపలు, లేవల
యవభలణోతృటట

యసఽ

వచిేన

వసఽతలేవల

యవభలనా

అుందఽలో

తృ ుందఽయఙాయౌస ఉుంటటుంథి. సదయు తుయేథిక్ణోతృటట టీల఼ఎస్ థావభ వసాలు
ఙేలన నఽన తోణాతతున సదయు ధెలాఖయు తభవత 10 భోజులోలగ రబ ణావతుకూ
జభఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. అలాగే నఽన వసాలుఙేలన ఆభథక్ సుంవతసయుం
భ గలన తభవత ఆ ఏడాథి డులుంఫయు 31ధాడె యభషక్ తుయేథిక్నఽ క్డా ఈకభర్స తుభవహణథాయు సభభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 15: ఈ-క్భర్న్ నిఫుంధనలోుని ‘సభినుో లేడుం’ అధే పావన ఏమిట్ి... అథ
ఎలా అభలవుతేుంథ?
జయఫ : ఏథధ
ై ా క్ ధెలలో తభథావభ సగన సయపభలు, తోతత ుం వసాళ్ల
యవభలణో రతి ఈ-కభర్స తుయవహణథాయు తుయేథిక్ ఇసతయు. అథే ధెలలో యసత వ
సయపభథాయు
యవభలణో

ఙేలన

థీతున

సయపభలనై

సభతృో లుసతయు.

సభభుంఙే
ఈ-కభర్స

ఙలులఫాటబయమ
తుయవహణథాయు

భటయునలోతు
రక్టిుంచిన

సయపభలు, యటినై వసాలు ఙేలన
 నఽన యవభలు యసత వ సయపభథాయు
సభభుంచిన యవభలణో సభతృో లక్తృో ణే భ్ుండె క్షాలక్ ఆ సభాఙాయుం
అుందజేసత యు.
రశ 16: వివభలు సభినుో లకుుండా ఉుండినుో ణే ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : ఏథైధా ఙయౌల ుంపనక్ు సుంఫుందిుంచి సయపభ యలువ సభతృో లనపడె ఆ
లోతృతున భ్ుండె క్షాలక్ ణయౌమజేలనటికీ సయపభథాయు థాతున తన
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ఙలులఫాటబయమ తదఽభ ధెలయభీ భటయునలో సభథిదదక్తృో ణే యభ భఫో బయ ధెల
ఙయౌల ుంప ఫాధమతలో థాతున ఙేయుసతయు. అలా అదనుంగ క్యౌలన తోతత ుంనై అథే
ణేథీనఽుంచి ఙయౌల ుంప ణేథీథాక వడీడ ణో క్యౌన సయపభథాయు జభ ఙేమాయౌస
ఉుంటటుంథి.
రశ 17: నఽ అదక్యులకు అదను అదక్భలేఫైధా ఉధామా?
జయఫ : డుూమటీ క్తషనర్ హో థాక్ు తగగ తు అదికభ ఎవభ్సధా ఈ-కభర్స
తుయవహణథాయుక్ు ధోటస
ీ ఽ జాభీఙమ
ే వచఽే. అథి అుంథిన ణేథన
ీ ఽుంచి 15 తు
థిధాలోలగ

ణానఽ

కోభన

తుభదషట

యవభలనఽ

ఆథేశిుంచవచఽే.
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అుందజేమాలతు

అుందఽలో

జాబ వర్క
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9.

జాబ వర్క

రశ 1: చియు ఉనుద ని (జాబ్ వర్ను) అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : నఽన యదిుంచదగన నమోథిత వమకూతకూ ఙుంథిన వసఽతవపల అతేవిథిధ లేథా
రవయధన రకూరమ ఙేటట డఫే చియు ఉనుద ని (జాబ వర్క). అలాుంటి నఽలు ఙేలే
వమకూతధే ‘చియుథో ోగ రిమికుడె’ (జాబ వయకర్)గ వమవహభసతయు. సదయు వసఽతవపల
మజభాతుతు ‘రదాన వోక్రు’ (నరతుసల్)గ నలుసతయు. ఈ తుయవచనుం 23 భాభే
1986 ధాటి కేుందర ఎక్ససజ్ ధోటికేషన్ నుం.214/86లో నేభొకననథాతుక్ధాన
యసత ితఫనథి. కగ, 1986 ధాటి ధోటికేషధోల చియు ఉతృది తు కయమక్లాతృలనఽ
తమాభీ యుంగుంణో సభానుంగ భగణిుంఙాలతు నేభొకధానయు. అుందఽవలల రతితృథిత
జీఎల఼ట వమవసథ లో చియు ఉతృది తుకూ సుంఫుందిుంచిన తుయవచనుం నఽన యదాన
యౄక్లనలో తృరథతక్ భాయునఽ రతితుంతసఽతుంథి.
రశ 2: నఽ విదుంచదగిన వోక్రు చియుథో ోగ రిమికుడిక్ర ుంనన వసఽువులనఽ
జీఎల఼ీ విదుంచదగిన సయపయగ భిగణిుంఙాలా... అబణే ఎుందఽకు?
జయఫ : ‘సయపభ’ అుంటే అభభక్ుం, ఫథియ్ తథితయ యౄతృలోలతు సయపభ గనఽక్
థీతున క్డా సయపభగధే భగణిుంఙాయౌ. అబణే, నమోథిత నఽన యదిుంచదగన
వమకూత (రదానవమకూత) భ ుందసఽత సభాఙాయుం ఇవవడుంణోతృటట తుభేదశిత షయతేలేయెైధా
ఉుంటే యటికూ లోఫడు నఽన ఙయౌల ుంచక్ుుండాధే ఉణాదకలు/భూలధన వసఽతవపలు
లేథా

భ్ుండుుంటితూ

సుంూయణ

వసఽతవపలుగ

యౄపథిదదడుం

కోసుం

చియుథో మగ

రరతక్ుడుకూ, అక్కడు నఽుంచి తదఽభ దశ్ అతేవిథిధ కోసుం భభో చియుథో మగ
రరతక్ుడె(ల)క్ు ుంవచఽే. సదయు ఉణాదకలు/భూలధన వసఽతవపలు
సుంూయణ యౄుంలోకూ వచిేన తభవత లేథా ఏడాథి/భూడేళ్లలోప యెనక్ుక
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ణచఽేకోవచఽే. లేథా ఏడాథి/భూడేళ్లలోప చియుథో మగ రరతక్ుల యమతృయ
తృరుంగణుం నఽుంచి థేశ్ుం భదిలో అబణే నఽన ఙయౌల ుంచి, ఎగ భతేల కోసఫణే
నఽన ఙయౌల ుంచి లేథా ఙయౌల ుంచక్ుుండాధెైధా ుంవచఽే.
రశ 3: చియుథో ోగ రిమికులు నమోదఽ ఙేసఽక్ోయయౌ్ ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : అవపనఽ... చియు ఉతృది లేవ కూుంథికూ వసఽతుంథిగనఽక్, చియుథో మగ రరతక్ుల
తోతత ుం యభషక్ యమతృయ భభాణుం తుభేదశిత రయశ్
ే భతతితు అదిగతుంచినపడె
నమోదఽ ఙేసఽకోవడుం అవసయుం.
రశ 4: చియుథో ోగ రిమికుడి నురుంగణుంలోని తన వసఽువులనఽ రదాన వోక్రు అకుడి
నఽుంచి ధేయుగ సయపభ ఙేలనుెడె యట్ిని చియుథో ోగ రిమికుడి ముతు ుం యోనుయ
భిభాణుంలో ఙేభేలా?
జయఫ :

లేదఽ...

అథి

రదానవమకూత

తోతత ుం

యమతృయ

భభాణుంలోధే

ఙేయేఫడెతేుంథి. అబణే, తనక్ు అగుంచిన తుతు ూభత ఙేలేుందఽక్ు చియుథో మగ
రరతక్ుడె యతుయోగుంచిన వసఽతవపలు లేథా లేవల యలువ అతడె రదాన వమకూతకూ
సయపభ ఙేలే వసఽతలేవల యలువలోధే ఙేయేఫడెతేుంథి.
రశ 5: రదాన వోక్రు ఉణాెదక్లు, భూలధన వసఽువులనఽ తన నురుంగణానిక్ర
తయయౌుంచకుుండా ధేయుగ చియుథో ోగ రిమికుడి నురుంగణానిక్ర ుంవఙాే?
జయఫ : ుంవచఽే... రదాన వమకూతకూ ఆ యెసఽలుఫాటట ఉుంటటుంథి. అటటవుంటి
ధేథముంలో ఉణాదకలు లేథా భూలధన వసఽతవపలనై ఙయౌల ుంచిన నఽన
తనహబుంప (ఐటీల఼)నఽ క్డా అతడె యతుయోగుంచఽకోవచఽే. సదయు
ఉణాదకలు, భూలధన వసఽతవపలనఽ అతడె ఏడాథి/భూడేళ్లలోప తిభగ
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ల఼వక్భుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. లేతుక్షుంలో సదయు అసలు లాయథేయబయ సయపభగ
భగణిుంచఫడు,

రదాన

వమకూత

తదనఽగ ణుంగ

నఽన

ఙయౌల ుంపనక్ు

ఫాధఽమడవపణాడె.
రశ 6: చియుథో ోగ రిమికుడి వదృ నఽుంచి రదాన వోక్రు వసఽువులనఽ తన
నురుంగణానిక్ర తయయౌుంచకుుండా ధేయుగ సయపభ ఙేలే వీలుుంథా?
జయఫ : ఉుంథి... అబణే నమోదఽకతు చియుథో మగ రరతక్ుడు తృరుంగణాతున తన
అదనప యమతృయ తృరుంగణుంగ రదాన వమకూత రక్టిుంచి ఉుండాయౌ. క్యేళ్ చియుథో మగ
రరతక్ుడె నమోథిత వమకూత అబ ఉుంటే, అతడు తృరుంగణుం నఽుంచి ధేయుగ
వసఽతవపలనఽ సయపభ ఙేమవచఽే. ఈ సుందయబుంలో చియు ఉతృది తు కోసుం
ుంనన ఉణాదకలు, భూలధన వసఽతవపలక్ు సుంూయణ యౄుం ఏయడున తభవత
యటితు చియుథో మగ రరతక్ుడు తృరుంగణుం నఽుంఙే ధేయుగ సయపభ ఙేమవచఽేనతు
క్తషనర్ రక్టిుంఙే యలు క్డా ఉుంథి.
రశ 7: చియుథో ోగ రిమికుడి నురుంగణాని తన అదను యోనుయ నురుంగణుంగ
రదాన

వోక్రు

రకట్ిుంచకనుో బధా

ఏ

భిలూతేలలో

అకుడినఽుంచి

ధేయుగ

వసఽువులనఽ సయపభ ఙేమవచఽే?
జయఫ : భ్ుండెయకల భలథ తేలలో అలా ఙేమవచఽే. చియుథో మగ రరతక్ుడె
నఽన యదిుంచదగగ వమకూతగ నమోథై ఉననటల బణే అతడు యమతృయ తృరుంగణాతున
రదాన వమకూత తన అదనప యమతృయ తృరుంగణుంగ రక్టిుంచక్తృో బధా వసఽతవపలు
ధేయుగ సయపభ ఙేమవచఽే. అలాగే సదయు వసఽతవపలు క్తషనర్ ఇఙేే
ధోటికేషన్ భదిలోతుయెై ఉధాన సయపభ ఙేమవచఽే.
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రశ 8: చియుథో ోగ రిమికుడిక్ర ుంనన ఉణాెదక్లు/భూలధన వసఽువులనెై ఐట్ీల఼
ను ుందడానిక్రగల నిఫుంధనలేమిట్ి?
జయఫ : ఉణాదకలు లేథా భూలధన వసఽతవపలనఽ రదాన వమకూత తన తృరుంగణుం
నఽుంచి చియుథో మగ రరతక్ుడు తృరుంగణాతుకూ తయయౌుంచిధా లేక్ తన తృరుంగణాతుకూ
తయయౌుంచక్ుుండా ధేయుగ అతడుకూ ుంనధా ఐటీలతు
఼ తృ ుంథే హక్ుకుంటటుంథి. అబణే,
సదయు

ఉణాదకలు/భూలధన

వసఽతవపలనఽ

ుంనన

ణేథీ

తభవత

ఏడాథి/భూడేళ్లలోప చియుథో మగ రరతక్ుడు తృరుంగణుం నఽుంచి అయ తిభగ
రదానవమకూత తృరుంగణాతుకూ ఙేయడుం తతుసభ.
రశ 9: చియుథో ోగ రిమికుడిక్ర రదాన వోక్రు ుంనన ఉణాెదక్లు లేథా భూలధన
వసఽువులు నిభేృశిత వోవదలోగ త్తభిగి ఙేయకనుో ణే లేథా అతడె యనకుు ుంకనుో ణే
ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : చియుథో మగ రరతక్ుడుకూ రదాన వమకూత ుంనన ఉణాదకలు లేథా
భూలధన వసఽతవపలు తుభేదశిత వమవదిలోగ తిభగ ఙేయక్తృో బధా లేథా అతడె
యెనక్ుక ుంక్తృో బధా రదాన వమకూత యటితు అతడు తృరుంగణాతుకూ ధేయుగ సయపభ
ఙేలనటట
ల భగణిుంచఫడెతేుంథి. ఆ ఫేయక్ు సదయు ఉణాదకలు/భూలధన
వసఽతవపలనఽ ుంనన ణేథీన (లేథా చియుథో మగ రరతక్ుడె యటితు ధేయుగ
అుందఽక్ునన ణేథన
ీ ) లాయథేయ ఙోటటఙేసఽక్ుననటట
ల అవపతేుంథి. తదనఽగ ణుంగ
రదాన వమకూత నఽన ఙయౌల ుంపనక్ు ఫాధఽమడవపణాడె.
రశ 10: నృగిుంులు, అభభికల వుంట్ి క్ొనియక్ల భూలధన వసఽువులనఽ
కశూభి వినియోగిుంఙాక శూదాయణుంగ తేకుుక్రుంద వికిబుంఙేశూు యు.. చియుథో ోగ
ఉనుద ని నిఫుంధనల క్రుంద యట్ిని ఎలా భిగణిశూు యు?
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జయఫ : భూసలు, అచఽేలు, తగుంపలు, అభభక్ల వుంటి భూలధన
వసఽతవపలక్ు భూడేళ్ల తభవత యెనక్ుక ణఙేే షయతే వభత ుంచదఽ.
రశ 11: చియుథో ోగ ఉనుద ని శూగే సుందయుంగ యలువడే వోభూలు, తేకుునఽ
ఎలా భిగణిశూు యు?
జయఫ : చియుథో మగ రరతక్ుడె నమోథిత వమకూత అబ ఉుంటే సదయు వమభథలు,
తేక్ుకనై నఽన ఙయౌల ుంచి యటితు తన యమతృయ తృరుంగణుం నఽుంచి ధేయుగ సయపభ
ఙేమవచఽే. నమోథిత వమకూత కతుక్షుంలో రదాన వమకూత యటినై నఽన ఙయౌల ుంచి
సయపభ ఙేసత డె.
రశ 12: భధోుంతయ లూ త్తలోని వసఽువులనఽ కడా చియుథో ోగ ఉనుద నిక్ర
ుంవచఽేధా?
జయఫ : ుంవచఽే... చియుథో మగ ఉతృది తుకూ ఉథేద శిుంచిన ‘ఉణాదకలు’ అధే
దుంలో భధముంతయ లథతిలోతు వసఽతవపలు క్డా అుంతభబగఫే. ఉణాదకలనై
రదాన వమకూత లేథా చియుథో మగ రరతక్ుడె ఙేటిటన ఏథైధా రకమ
ూర
సుందయబుంగ అయ
భధముంతయ లథతికూ ఙేభ ఉుండవచఽే.
రశ 13: చియుథో ోగ ఉనుద ని సుంఫుందత ఖణాల నియిహణ ఎవభి ఫాధోత?
జయఫ : చియుథో మగ ఉతృది తు సుంఫుందిత ఉణాదకలు, భూలధన వసఽతవపలక్ు
సుంఫుందిుంచిన ఖాణాల తుయవహణ ఫాధమత ూభత గ రదాన వమకూతథే.
రశ 14: చియుథో ోగ ఉనుద ని సుంఫుందత నిఫుంధనలు అనియక్ల వసఽువులక
వభిుశూు మా?
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జయఫ : వభత ుంచవప... నఽన యదిుంచదగన నమోథిత వమకూత నఽన యదిుంచదగన
వసఽతవపలనఽ ుంనేుందఽక్ు ఉథేద శిుంచినపడె భాతరఫే చియుథో మగ ఉతృది తు
సుంఫుందిత

తుఫుంధనలు

వభత సత బ.

భభో

భాటలో

ఙతణే...

నఽన

తనహబుంపగల లేథా నఽన యదిుంచదగతు వసఽతవపల యషముంలో లేథా
ుంనేయయు నఽన యదిుంచదగన నమోథిత వమకూత కనపడె ఈ తుఫుంధనలు
వభత ుంచవప.
రశ 15: చియుథో ోగ ఉనుద ని నిఫుంధనలనఽ రదానవోక్రు తెనిసభిగ
నుట్ిుంఙాలా?
జయఫ : తృటిుంచనక్కభేలదఽ... జీఎల఼ట ఙయౌల ుంఙాక్ రణేమక్ యదానుం తృటిుంపణో
తుతతత ుం లేక్ుుండా ఉణాదకలనఽ లేథా భూలధన వసఽతవపలనఽ రదాన వమకూత
ుంవచఽే. అటటవుంటి సుందభబలలో చియుథో మగ రరతక్ుడె ఐటీలతు
఼ తృ ుంథి,
తనవుంతే తు భ గుంఙాక్ జీఎల఼ట ఙయౌల ుంచి ూయత బన వసఽతవపలనఽ తిభగ సయపభ
ఙేమవచఽే.
రశ 16: రదాన వోక్రు, చియుథో ోగ రిమికుడె క్ే భషీాుం లేథా క్ేుందరనుయౌత
నురుంతుంయభై ఉుండాలా?
జయఫ : అవసయుం లేదఽ... చియుథో మగ ఉతృది తుకూ సుంఫుందిుంచిన తుఫుంధనలు
మూటీజీఎల఼ట చటట ుంణోతృటట ఐజీఎల఼ట చటట ుంలోనా అనఽసభుంచఫడాడబ. అుందఽవలల
రదాన వమకూత, చియుథో మగ రరతక్ుడె కే భషట ుంర లేథా కేుందరతృయౌత తృరుంతుం యభ్స
ఉుండాయౌసన అవసయుం లేదఽ. యేభేవయు భషటరలు లేథా కేుందరతృయౌత తృరుంణాలక్ు
ఙుంథినయయు కవచఽే.
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10. ఇన్పట్ టామక్సస క్రడుట్
రశ 1: ఉణాెదక నఽ (Input Tax) అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : ఉణాదక్ నఽనఅుంటే... నమోథిత వమకూతకూ సయపభ ఙేలే వసఽతవలు,
లేవలు లేథా భ్ుండుుంటినైధా యదిుంఙే కేుందర నఽన (ల఼జీఎల఼ట), భషట ర నఽన
(ఎల఼ాఎల఼ట), సతొక్ిత నఽన (ఐజీఎల఼ట) లేథా కేుందరతృయౌత తృరుంత (మూటీజీఎల఼ట)
నఽన. ఎదఽయు ఙయౌల ుంప తృరతిథిక్న ఙయౌల ుంచిన నఽన, థిగ భతేలనై యదిుంఙే
సతొక్ిత వసఽతలేవల నఽన క్డా ఇుందఽలో అుంతభబగఫే. అబణే, తశ్రభ
యదిుంప కూుంద ఙయౌల ుంచిన నఽన ఇుందఽలో ఙేయదఽ.
రశ 2: ఎదఽయు ఙెయౌుుంు నురత్తథకన ఙెయౌుుంచిన జీఎల఼ీని ఉణాెదక నఽగ
భిగణిశూు భ?
జయఫ : భగణిసత యు... ఎదఽయు ఙయౌల ుంప కూుంద ఙయౌల ుంఙాయౌసన నఽన క్డా
ఉణాదక్ నఽన తుయవచనుంలో అుంతభబగఫే.
రశ 3: ఉణాెదక వసఽువులు, లేవలు, భూలధన వసఽువులనెై ఙెయౌుుంచిన నఽ
(ల఼జీఎల఼ీ, ఐజీఎల఼ీ, ఎల఼జ ఎల఼ీ) ఉణాెదక నఽలో పాగఫేధా?
జయఫ : అవపనఽ... ఉణాదక్ వసఽతవపలు, లేవలు, భూలధన వసఽతవపలనై
ఙయౌల ుంచిన నఽన ఉణాదక్ నఽనలో పాగఫే. భూలధన వసఽతవపలనై ఙయౌల ుంచిన
నఽన జభనఽ కే దతౄగ యడెక్ుధేుందఽక్ చటట ుం అనఽభతిసఽతుంథి.
రశ 4: వసఽువులు లేథా లేవల సయపభనెై విదుంచిన ఉణాెదక నఽ ముణాునీ
జీఎల఼ీ క్రుంద జభగ అనఽభత్తశూుభ?
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జయఫ : క్ నమోథిత వమకూత తన యమతృయ యసత యణ లేథా అుందఽలో పాగుంగ
ఉథేద శిుంచిన వసఽతవపలు లేథా భ్ుండుుంటి సయపభనై యదిుంచిన ఉణాదక్ నఽన
జభ(ITC)నఽ తృ ుందడాతుకూ అయుహడే. కతూ, ఇథి ఇతయ షయతేలు, భతతేలక్ు
లోఫడు ఉుంటటుంథి.
రశ

5:

ఉణాెదక నఽ

జభ

(ITC)నఽ ను ుందడానిక్ర నుట్ిుంఙాయౌ్న

షయతేలేమిట్ి?
జయఫ : నఽన యదిుంచదగన నమోథిత వమకూత ఐటీల఼ తృ ుందడుం కోసుం కూుంద
నేభొకనన 4 షయతేలనఽ తృటిుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి:(ఎ) నఽన యల఼దఽ లేథా తగగ ుంప తరుం (డతట్ ధోట్) లేథా అటటవుంటి
తుభేదశిత నఽన ఙయౌల ుంప తరుం క్యౌగ ఉుండాయౌ;
(త) వసఽతవలు లేథా లేవలు లేథా భ్ుండుుంటితూ ల఼వక్భుంచి ఉుండాయౌ;
(ల) రబ ణావతుకూ ఙేలన
 సయపభలక్ు సుంఫుందిుంచి యదిుంచిన నఽననఽ
సయపభథాయు యసత వుంగ ఙయౌల ుంచి ఉుండాయౌ; అలాగే
(డు) లక్షన్ 39 కూుంద అతడె భటర్న సభభుంచి ఉుండాయౌ.
రశ 6: నమోథత వోక్రు క నృలుునెై వసఽువులనఽ క్ొని భవులుగ లేథా
విడతలయభీగ ల఼ికభిుంచినుెడె అతడె ఐట్ీల఼క్ర ఎలా అయుుడవుణాడె?
జయఫ : ణానఽ ల఼వక్భుంఙాయౌసన వసఽతవపల చివభ భశి లేథా యబథా వసఽతవపలనఽ
అుందఽక్ునన తభవత సదయు నమోథిత వమకూత ఐటీల఼ తృ ుందడాతుకూ అయుహడవపణాడె.
రశ

7:

క

వోక్రు

తనకుంథన

సయపభలకు

ఙెయౌుుంచకనుో బధా ఐట్ీల఼ ను ుందగలడా?
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రత్తపలుంణోనుట్

నఽ

జయఫ : తృుందగలడె. అబణే, ఇుందఽకోసుం ణానఽ ల఼వక్భుంచిన వసఽతవపలక్ు తలుల
జాభీ అబన ణేథీనఽుంచి 180 భోజులోలగ రతిపలుంణోతృటట నఽననఽ అతడె
ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. ఎదఽయు ఙయౌల ుంప తృరతిథిక్న నఽన ఙయౌల ుంఙేటలబణే ఈ
షయతే వభత ుంచదఽ.
రశ 8: నృలుు జాభీ అబన ణేథన
ీ ఽుంచి 180 భోజులోుగ నమోథత వోక్రు
రత్తపలుంణోనుట్ నఽ ఙెయౌుుంచని క్షుంలో అతడె ను ుంథన ఐట్ీల఼ ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : నమోథిత వమకూత తృ ుంథిన ఐటీల఼ తోతత ుం అతడు నఽన ఙయౌల ుంప ఫాధమతక్ు
జభ కవడగఫేగక్ థాతునై వడీడ క్డా ఙయౌల ుంఙాయౌస వసఽతుంథి. అబణే, ఆ
తభవతధెైధా రతిపలుంణోతృటట నఽన ఙయౌల ల,ేత అతడె ఐటీల఼తు తిభగ తృ ుంథే
యలుుంథి.
రశ 9: నఽ విదుంచదగిన వోక్రుక్ర క్కుుండా వసఽువులనఽ భభకకభిక్ర
ుంననుెడె (‘నృల ట్ , ఱప్ ట్ ’ వుంట్ి భిలూతేలోు) ఐట్ీల఼ని ను ుంథేయభవయు?
జయఫ : నఽన

యదిుంచదగన నమోథిత వమకూత సాచన

ఫేయక్ు

సదయు

వసఽతవపలనఽ భూడో క్షుం ల఼వక్భుంచినటికీ యటితు అతడే ల఼వక్భుంచినటట
ల
భగణనలోకూ వసఽతుంథి. అుందఽవలల వసఽతవపలనఽ భూడో వమకూతకూ ఙేభేయౌసుంథిగ
ఆథేశిుంచిన వమకేత ఐటీలతు
఼ యతుయోగుంచఽకోగలడె.
రశ 10: ఐట్ీల఼ ను ుందడానిక్రగల గడెవు... అుందఽకు క్యణాలు ఏమిట్ి?
జయఫ : తదఽభ ఆభథక్ సుంవతసయుం అకోటఫయు 20 లేథా యభషక్ భటయున సభయణ
ణేథీలలో ఏథి భ ుంథైణే అథే ఐటీల఼ తృ ుందడాతుకూ తేథి గడెవప అవపతేుంథి. ఈ
తుఫుంధనలోతు అుంతభయథుం ఏతటుంటే... లక్షన్ 39 రకయుం నమోథిత వమకూత
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తదఽభ ఆభథక్ సుంవతసయుం లనట ుంఫయు ఆఖయులోగ తన యభషక్ భటర్న
సభభుంఙాయౌ. కఫటిట ఆ తభవత అుందఽలో భాయులు ఙేలే అవకశ్ుం లతేుంచదఽ.
క్యేళ్ లనట ుంఫయుక్ు భ ుంథే భటర్న సభభుంచిధా ఆ రకూరమ ూయత మామక్
అుందఽలో భాయుఙేయులనఽ చటట ుం అనఽభతిుంచదఽ. కఫటిట నమోథిత వమకూత నై
తుఫుంధననఽ అనఽసభుంచతు క్షుంలో క్ ఆభథక్ సుంవతసయుంలో వసఽతలేవల
సయపభనై ఏథైధా తలుల లేథా తగగ ుంప ణారలనై తనక్ు లతేుంచిన ఐటీల఼తు
యతుయోగుంచఽకోలేడె.
రశ 11: నఽ విదుంచదగిన నమోథత వోక్రు ఆథాము నఽ చట్ీ ుం-1961
క్రుంద తన భూలధన వసఽువుల విలువనెై తయుగ దలనఽ సదయు నఽ
ఫాధోతనఽుంచి మినశృబుంుగ ను ుంథ ఉుంట్ే అతడిక్ర ఐట్ీల఼ని అనఽభత్తశూుభ?
జయఫ : భూలధన వసఽతవపల యలువనై తయుగ దలనఽ నఽన ఫాధమతనఽుంచి
తనహబుంపగ తృ ుంథి ఉుంటే ఐటీల఼ తృ ుందడాతుకూ అనఽభతి లతేుంచదఽ.
రశ 12: నఽ విదుంచదగిన వసఽువులు లేథా లేవల సయపభ క్ోసుం ఉయోగిుంఙే
రత్త

ఉణాెదకుంనెై

ఙెయౌుుంచిన

నఽ

జభనఽ

ను ుందడానిక్ర

జీఎల఼ీ

చట్ీ ుం

అనఽభత్తసఽుుంథా?
జయఫ : అనఽభతిసఽతుంథి... చటట ుంలో తృ ుందఽయచిన ఒ చినన జాతణాలోతు కొతున
వసఽతవపలు తనహ తగయౌన అతునటినధ
ై ా నఽన జభ తృ ుందవచఽే. ఈ
జాతణాలో రదానుంగ వమకూతగత యతుయోగ వసఽతవపలు, లథభసఽత (ముంణారలు,
ముంతరభక్భలు తనహ)ల తుభభణుంలో యతుయోగుంచిన ఉణాదకలు, ట్యౌక్ుం
టవయుల, క్భభగయ తృరుంగణాల యెలుల తుభభుంచిన నైపలెన
ై ల ఽ, వుంటియటిణోతృటట
నఽన ఎగయేత ఫమటడటుంవలల ఙయౌల ుంచిన నఽనలు ఉధానబ.

121

రశ 13: నఽ విదుంచదగిన వోక్రు కయు సభాఙాయ శూుంక్ేత్తక భిజా ాన
యోనుయుంలో ఉధాడె. అతడె తభ ఎగిజకోట్ివ్ డెైభకీయు క్ోసుం మోట్ాయు యహనుం
క్ొుంట్ే ఈ క్ొనఽగోలునెై ఙెయౌుుంచిన జీఎల఼ీని అతడె ఐట్ీల఼క్రుంద ను ుందవఙాే?
జయఫ : తృ ుందలేడె... నఽన యదిుంచదగన వమకూత రమాణిక్ుల లేథా సయక్ుల
యయణా యమతృయుం ఙేసత ఽుంటే, యహధాలనఽ శిక్షణాయుథల లేవలక్ు యతుయోగసఽతుంటే
భాతరఫే సదయు మోటాయు యహధాల కొనఽగోళ్ల నై ఐటీల఼తు తృ ుందగలడె.
రశ 14: వివిధ క్యణాలవలు క్ొనిశూయుు వసఽువులు ధిుంసుం క్వచఽే లేథా
గలు ుంతే క్వచఽే.. సదయు నషీనుో బన వసఽువుల ఫేయకు క వోక్రు ఐట్ీల఼
ను ుందగలడా?
జయఫ :

తృ ుందలేడె...

తృో గొటటటక్ునన,

అహయణక్ు

గ భ్సన,

ధవుంసఫన,

యదఽదఙేలన వసఽతవపలక్ు సుంఫుందిుంచి ఐటీల఼తు తృ ుందడుం సధముం కదఽ. థీుంణోతృటట
ఫహుభతిగ లేథా ఉచిత నభూధాలుగ ఇచిేన వసఽతవపలనధ
ై ా ఐటీల఼
అనఽభతిుంచఫడదఽ.
రశ 15: యోనుభనిక్ర ఉథేృ శిుంచిన బవన నిభొణుంలో యడే వసఽులేవలకు
సుంఫుందుంచి క వోక్రు ఐట్ీల఼ ను ుందగలడా?
జయఫ : తృ ుందలేడె... లథభలత తుభభణుంలో యతుయోగుంఙే (ముంణారలు, ముంతర
భక్భలు తనహ) వసఽతవపలు లేథా లేవలనై ఐటీల఼ అనఽభతిుంచఫడదఽ.
ముంణారలు, ముంతర భక్భలలోనా కేవలుం సధన సుంతిత , ఉక్యణాలు,
పధాథి లేథా క్టట డాతుకూ అభభేన ముంణారలు వుంటియ భాతరఫే భగణనలోకూ
వసతబ. బూత, బవనుం తథితయ లథయ తుభభణాలు భగణనలోకూ భవప.
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రశ 16: క్ొతు గ నమోథెైన వోక్రుక్ర ఐట్ీల఼ అయుత భాట్ేమిట్ి?
జయఫ : నమోదఽ కోసుం దయఖాసఽత ఙేసఽక్ుధే వమకూత నమోదఽ భుంజూయు ణేథీకూ
భ ుందఽ భోజున తనవదద గల ఉణాదకల తులవ, భధముంతయ లేథా ూయత బన
లథతిలోగల ఉణాదకల వసఽత తులవలనై ఐటీల఼తు తృ ుందవచఽే. క్ వమకూత నమోదఽ
ఫాధమత క్యౌగ ఉుండు సదయు ఫాధమత ఏయడున ధాటినఽుంచి 30 భోజులోలగ
నమోదఽక్ు దయఖాసఽత ఙేలన సుందయబుంలో... నఽన ఙయౌల ుంప ఫాధమత ఏయడే ణేథీకూ
భ ుందఽ భోజున తనవదద గల ఉణాదకల తులవ, భధముంతయ లేథా ూయత బన
లథతిలోగల ఉణాదకల వసఽత తులవలనై ఐటీల఼తు తృ ుందవచఽే.
రశ 17: క వోక్రుక్ర 2017 ఆగసఽీ 1ధాట్ిక్ర నఽ ఙెయౌుుంు ఫాధోత ఏయెడిుంథ..
అతడె 2017 ఆగసఽీ 15న నమోదఽ భుంజూయు ను ుంథాడె. సదయు వోక్రు ఏ
ణేథీనఽుంచి ఐట్ీల఼క్ర అయుుడవుణాడె? (ఎ) 2017 ఆగసఽీ 1; (నృ) 2017 జూలెై 31;
(ల) 2017 ఆగసఽీ 15; (డి) గత క్లానిక్ర అతడె ఐట్ీల఼ ను ుందలేడె.
జయఫ : 2017 జూలెై 31.
రశ 18: సిచఛుంద నమోదఽ ను ుంథన వోక్రు వదృ గల ఉణాెదక్లనెై ఐట్ీల఼క్ర అయుత
ఏమిట్ి?
జయఫ : సవచఛుందుంగ నమోదఽ భుంజూయు ఙేబుంచఽక్ునన వమకూత సదయు నమోదఽ
ణేథీకూ భ ుందఽ భోజున తనవదద గల ఉణాదకల తులవ, భధముంతయ లేథా
ూయత బన లథతిలోగల ఉణాదకల వసఽత తులవలనై ఐటీల఼తు తృ ుందటాతుకూ
అయుహడవపణాడె.
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రశ 19: క నమోథత సుంసూ /వోక్రు భజాోుంగుంలో భాయుెలు ఙోట్ ఙేసఽకున
సుందభలోు ఐట్ీల఼ అయుత ఏమిట్ి?
జయఫ : ఫాధమతల ఫథియ్కూ సుంఫుందిుంచి తుభదషట తుఫుంధన ఉననటల బణే సదయు
సుంసథ /వమకూత ఎలకటాతుక్స జభల పసత క్ుంలో తగయౌ ఉనన ఐటీల఼ తులవనఽ కొతత
సుంసథ /వమకూతకూ ఫథియ్ ఙేలుంే దఽక్ు అనఽభతి ఉుంటటుంథి.
రశ 20: నమోథత నఽ విదుంచదగిన వోక్రు తనకు అుంథన వసఽులేవలనఽ
తనవదృ గల నఽ విదుంచదగిన, నఽ విదుంచదగని సయపభలనఽ రపావితుం
ఙేమడుం క్ోసుం వినియోగిలేు అతడిక్ర ఐట్ీల఼ అుందఽఫాట్ లో ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : వసఽతవపలు లేథా లేవలు లేథా భ్ుండుుంటికీ సుంఫుందిుంచి నఽన
యదిుంచదగన సయపభలనై భాతరఫే ఐటీల఼ వభత సత ఽుంథి. ఈ జభ అయహతనఽ లెకూకుంఙే
యదాధాతున తుఫుంధనలు తుభేదశిసతబ.
రశ 21: నఽ విదుంచదగిన సయపభలనఽ రపావితుం ఙేమడానిక్ర వినియోగిుంఙే
వసఽులేవలకు భాతరఫే ఐట్ీల఼ని అనఽభత్తుంచడుంవలు నఽ మినశృబుంు
సయపభల ఎగ భత్తలో ఐట్ీల఼ని నషీనుో బయ భిలూత్త ఏయెడథా?
జయఫ : ఐటీల఼తు అనఽభతిుంచడుం కోసుం సఽధాన భేటిుంగ్ సయపభలనఽ నఽన
యదిుంచదగగ సయపభలోల ఙేయేడుం జభగుంథి. సతొక్ిత వసఽతలేవల నఽన చటట ుం
(ఐజీఎల఼ట)లో నఽన తనహబుంప సయపభలుసహ సఽధాన భేటిుంగ్ సయపభల
భది నేభొకనఫడుుంథి.
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రశ 22: నఽ జభనఽ ను ుందడుం క్ోసుం నఽ విదుంచదగిన సయపభల లెకులో
ఙేభిేనవి ఏవి?... (ఎ) సఽధా భేట్ిుంగ్ సయపభలు; (నృ) నఽ మినశృబుంు
సయపభలు; (ల) భుండా....
జయఫ : సఽధాన భేటిుంగ్ సయపభలు.
రశ 23: నమోథత వోక్రు తనకుంథన వసఽులేవలనఽ క్ొుంత యోనుయుం క్ోసుం,
భభిక్ొుంత ఇతయ అవసభల క్ోసుం వినియోగిలేు అతడిక్ర ఐట్ీల఼ లనసఽుుంథా?
జయఫ : యమతృభతుకూ ఉథేదశిుంచిన వసఽతవపలు లేథా లేవలు లేథా భ్ుండుుంటికీ
భాతరఫే ఐటీల఼ వభత సత ఽుంథి కఫటిట ఆ ఫేయక్ు నమోథిత వమకూత లతధ తృ ుందవచఽే. ఈ
జభ అయహతనఽ లెకూకుంఙే యదాధాతున తుఫుంధనలు తుభేదశిసతబ.
రశ 24: సఫేొళ్న థకుం క్రుంద నఽ ఙెయౌుుంఙే వోక్రు సదయు థకుం రయేశ
భిమిత్తని థాట్ి నఽ విదుంచదగిన వోక్రుగ భాభిణే అతడిక్ర ఐట్ీల఼ ను ుంథే అయుత
ఉుంట్ ుంథా? ఉుంట్ే... ఏ ణేథీనఽుంచి వభిుసు ఽుంథ?
జయఫ : సఫేభళ్న థక్ుం కూుంద భదితు థాటితృో బయ ణేథీకూ భ ుందఽ భోజున
తనవదద గల ఉణాదకల తులవ, భధముంతయ లేథా ూయత బన లథతిలోగల
ఉణాదకల వసఽత తులవలు, భూలధన వసఽతవపల (తుభదషట రతుం ఫేయక్ు
తృబుంటట
ల తగగ ుంచిన తభవత)నై ఐటీల఼తు తృ ుందటాతుకూ అయుహడవపణాడె. ఈ జభ
అయహతనఽ లెకూకుంఙే యదాధాతున తుఫుంధనలు తుభేదశిసతబ.
రశ 25: ఫాోుంక్రుంగ్ కుంనెనీలకు సుంఫుందుంచి రణేోక నిఫుంధనలేయైధా ఉధామా?
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జయఫ : తుభదషట లేయరథాన కయమక్లాతృలు తుయవళిుంఙే ఫాముంకూుంగ్ క్ుంనతూ లేథా
ఆభథక్ సహమ సుంసథ సహ ఫాముంకూుంగేతయ సుంసథ లు ఐటీల఼తు సదయు లేవల థాభాష
ఫేయక్ు లేథా అయహతగల తోతత ుంలో 50 రతుం యతుయోగుంచఽకోవచఽే.
రశ 26: ‘ఎ’ అధే నమోథత వోక్రు 2017 జూలెై 30 వయకు మిశిభ థకుం క్రుంద
నఽ ఙెయౌుసు ా వఙాేడె.. అబణే, 2017 జూలెై 31 నఽుంచి కిభఫదౄ థకుం క్రుంద
నఽ ఙెయౌుుంు ఫాధోతల భిదలోక్ర వలేు ఐట్ీలక్
఼ ర అయుుడేధా?
జయఫ : అతడె 2017 జూలెై 30వ ణేథీకూ భ ుందఽ భోజువయక్ తనవదద గల
ఉణాదకల తులవ, భధముంతయ లేథా ూయత బన లథతిలోగల ఉణాదకల వసఽత
తులవలు, భూలధన వసఽతవపల (తుభదషట రతుం ఫేయక్ు తృబుంటట
ల తగగ ుంచిన
తభవత)నై ఐటీల఼తు తృ ుందటాతుకూ అయుహడే.
రశ 27: ‘నృ’ అధే వోక్రు 2017 జూన్ 5న సిచఛుం నమోదఽ క్ోసుం దయఖాసఽు
ఙేమగ జూన్ 22న భుంజూభైుంథ. తనవదృ ఏ ణేథీవయక గల ఉతెదక్ల నిలినెై
ఐట్ీల఼క్ర అతడె అయుుడె?
జయఫ : అతడె 2017 జూన్ 21వ ణేథీవయక్ తనవదద గల ఉణాదకల తులవ,
భధముంతయ లేథా ూయత బన లథతిలోగల ఉణాదకల వసఽత తులవలనై ఐటీల఼
తృ ుందగలడె. అబణే, భూలధన వసఽతవపలనై భాతరుం ఐటీల఼కూ ‘త’ అనయుహడె.
రశ 28: క నమోథత వోక్రు మిశిభ థక్ని ఎుంచఽకునుెడె లేథా అతడె
సయపభ ఙేలన వసఽువులు-లేవలు లేథా భుండా ూభిుగ నఽ మినశృబుంు
ను ుంథనుెడె అతడె వినియోగిుంచఽకున ఐట్ీల఼ ఏభవుతేుంథ?
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జయఫ : సదయు నమోథిత వమకూత తన ఎుంనక్నఽ ఉయోగుంచఽక్ునన ణేథీ లేథా
తనహబుంప తృ ుంథిన ణేథల
ీ క్ు భ ుందఽ భోజు ధాటికూ తనవదద గల తులవలనై
ఉణాదక్ నఽన జభ (ఐటీల఼)ణో సభానఫన తోణాతతున అతడె ఙయౌల ుంఙాయౌస
ఉుంటటుంథి. భూలధన వసఽతవపల యషముంలో ఙయౌల ుంఙాయౌసన తోణాతతున తుభేదశిత
యసుంటేజ్ తృబుంట్ రకయుం తగగ ుంచి లెకూకసతయు. తన ఎలకటాతుక్స జభల
పసత క్ుంలో తగన తులవలుుంటే థాతున తగగ ుంచడుంథావభగతూ, లేతుక్షుంలో ఎలకటాతుక్స
నగదఽ పసత క్ుంలో తగగ ుంచడుంథావభగతూ అతడె ఈ ఙయౌల ుంపలు ఙేమవచఽే.
అటటనైన జభల పసత క్ుంలో ఇుంక ఏథైధా తులవ ఉుంటే అథి యదద బతృో తేుంథి.
రశ 29: ఐట్ీల఼ని వినియోగిుంచఽకుధే వోవదక్ర భిమిత్త ఏథెైధా ఉుంథా?
జయఫ : కొతత గ నమోదఽ, తశ్రభ థక్ుం నఽుంచి సదాయణ థకతుకూ భాయడుం,
తనహబుంప సయపభల నఽుంచి నఽన యదిుంచదగగ సయపభలక్ు భాయడుం వుంటి
సుందభబలలో అటటవుంటి సయపభలక్ు సుంఫుందిుంచి నఽన యల఼దఽ జాభీ అబన
ణేథీనఽుంచి ఏడాథి థాటి ఉుంటే సదయు వమకూత ఐటీల఼తు యతుయోగుంచఽకోవడుం
యలుకదఽ.
రశ 30: సయపభథాయు థాఖలు ఙేలన ఙెలు ుఫాట్బయో భిట్యులోని అభొక్ల
వివభలు, ల఼ికయు సభభిెుంచిన క్ొనఽగోళ్ు వివభలణో సభినుో లకనుో ణే ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : ఇలా సభతృో లక్తృో ణే భ్ుండె క్షాలక్ సదయు సభాఙాయుం అుందజేసత యు.
ఆ తభవత ఈ వమణామసతున సభఙేమక్తృో ణే తతసభానఫన తోణాతతున ల఼వక్యత
తదఽభ ధెలలో థాఖలు ఙేమఫో బయ ధెలయభీ భటయునలో అతడు నఽన
ఫాధమతక్ు జోడుసత యు.
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రశ 31: వివభలు సభినుో యౌణేధే ఐట్ీల఼ని అనఽభత్తశూుభ?
జయఫ : లేదఽ... ఉణాదక్ నఽన జభనఽ భ్ుండె ధెలలతృటట ణాణాకయౌక్ుంగ
అనఽభతిసతయు. తభవత సయపభ యవభలనఽ వమవసథ సభతృో యౌే, ణేడాలుుంటే
సుంఫుందిత సయపభథాయు, ల఼వక్యత లక్ు సభాఙాయుం అుంథిసత ఽుంథి. ఆ తభవత క్డా
యవభలు సభతృో లతు క్షుంలో అటికే తృ ుంథిన ఐటీల఼ మతాతథుంగ యెనక్ుక
యెయలతృో తేుంథి.
రశ 32: ణాణాుయౌకుంగ అనఽభత్తుంచిన ఐట్ీల఼ణో ఙెయౌుుంు ఫాధోతలనిట్ినీ
ధయయేయుేక్ోవఙాే?
జయఫ : లేదఽ... ణాణాకయౌక్ుంగ అనఽభతిుంచిన ఐటీల఼తు తభ భటయునలలో
నేభొకనన ల఼వమ భథిుంప నఽన ఙయౌల ుంపనక్ు భాతరఫే యతుయోగుంచఽకోవడుం
సధముం.
రశ 33: నఽ విదుంచదగిన వోక్రు ఐట్ీల఼ని వినియోగిుంచఽకున భూలధన
వసఽువులనఽ సయపభ ఙేలేు నఽ రపావుం ఎలా ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : అటటవుంటి సుందభబలలో సదయు భూలధన వసఽతవపలనై (ముంణారలు,
ముంతర భక్భలు వగ్సభ) నమోథిత వమకూత యతుయోగుంచఽక్ునన ఐటీల఼కూ
సభానఫన తోతత ుం నఽుంచి తుభేదశిత యసుంటేజ తృబుంటల ఫేయ ఆ వసఽతవపల
యలువనఽ తగగ ుంచి లేథా ఆ వసఽతవపల కొనఽగోలు లాయథేయ యలువనై నఽన
లెకూకుంచి యటిలో ఏథి ఎక్ుకయెైణే ఆ తోణాతతున ఙయౌల ుంఙాయౌ.
రశ 34: భూలధన వసఽువులనెై ఐట్ీల఼ని వినియోగిుంచఽకున నమోథత వోక్రు
యట్ిని సయపభ ఙేలనుెడె నఽ రపావుం ఎలా ఉుంట్ ుంథ?
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జయఫ : నమోథిత వమకూత యతుయోగుంచఽక్ునన ఐటీల఼కూ సభానఫన తోతత ుం నఽుంచి
తుభేదశిత యసుంటేజ తృబుంటల ఫేయ ఆ వసఽతవపల యలువనఽ తగగ ుంచి లేథా ఆ
వసఽతవపల కొనఽగోలు లాయథేయ యలువనై నఽన లెకూకుంచి యటిలో ఏథి ఎక్ుకయెణ
ై ే
ఆ తోణాతతున ఙయౌల ుంఙాయౌ. అబణే, ఉషణ తుభోధక్ ఇటటక్లణోతృటట భూసలు,
అచఽేలు, తగుంపలు, అభభక్లు వుంటియటితు తేక్ుక కూుంద సయపభ ఙేల
ఉననటల బణే సదయు వమకూత ఆ లాయథేయ యలువనై నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌ.
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11.
రశ 1: ఉణాెదక లేవల ుంనణీథాయు (ISD) అుంట్ే ఎవయు?
జయఫ : ఉణాదక్ లేవల ుంనణథ
ీ ాయు (ISD) అుంటే... ఉణాదక్ లేవల ల఼వక్యణ
సుంఫుందిత నఽన యల఼దఽలు అుందఽక్ుధే వసఽతవపలు/లేవలు లేథా భ్ుండుుంటి
సయపభథాయు కభమలముం. సదయు లేవల ల఼వక్యత లు ఐఎల఼డ తయహలో కే తృన్
నుంఫయుగల నఽన యదిుంచదగన వసఽతలేవల సయపభథాయుక్ు కేుందర, (ల఼జీఎల఼ట),
భషట ర (ఎల఼ాఎల఼ట), కేుందరతృయౌత తృరుంత (మూటీజీఎల఼ట), సతొక్ిత (ఐజీఎల఼ట) నఽనల
కూుంద ఙయౌల ుంచగ తృో గ డున నఽనల జభనఽ ుంనణీ ఙేలేుందఽక్ు అవసయఫన
తుభేదశిత ణారతునసదయు యల఼దఽల ఆదాయుంగ ఈ కభమలముం జాభీఙేసత ఽుంథి.
రశ 2: ఉణాెదక లేవల ుంనణీథాయుగ నమోదఽకు అవసయఫన
ై యేమిట్ి?
జయఫ : వసఽతలేవల సయపభథాయుగ అటికే నమోథై ఉననటికీ ఐఎల఼డ కోసుం
రణేమక్ నమోదఽ అవసయుం. అబణే, ఇుందఽక్ు రయేశ్ భతతి తుఫుంధధేథీ
వభత ుంచదఽ. రసత ఽత వమవసథ (లేయనఽన) కూుంద ఇటికే ఐఎల఼డ గ ఉననయయు
కొతత గ భఫో బయ జీఎల఼ట వమవసథ లో యయ్నభబయమ యలేలదఽ. కఫటిట యయుంణా
ఐఎల఼డ లుగ కొనసగదయౌలేత కొతత నఽనల వమవసథ కూుంద ణాజాగ నమోదఽ
ఙేసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 3: నఽ జభ ుంనణీ క్ోసుం ఐఎల఼ు జాభీఙల
ే ే ణారలేమిట్ి?
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జయఫ : ఇుందఽకోసఫే రణమే క్ుంగ యౄతృ ుంథిుంచిన తరుం థావభ నఽన జభల
ుంనణీ జయుగ తేుంథి. ుంనణీ ఙేమాయౌసన నఽన జభల తోతత ుం గ భుంచిన
యవభలు ఈ తరుంలో ఉుంటాబ.
రశ 4: సయపభథాయులుందభిక్ీ ఉణాెదక నఽ జభ (ఐట్ీల఼)నఽ క ఐఎల఼ు
ుంనణీ ఙేమగలభ?
జయఫ :

ఙేమలేయు...

యమతృయ

యసత యణలో

పాగుంగ

ఉణాదక్

లేవలనఽ

యతుయోగుంచఽక్ునన నమోథిత వమక్ుతలక్ు భాతరఫే సుంఫుందిత లేవల ఐటీల఼తు
ుంనణీ ఙేమడుం జయుగ తేుంథి.
రశ 5: ఉణాెదక లేవలుంథుంఙే ఙాలా సుందభలోు యట్ి భిభాణుం భీణాో లేథా
యోనుయ

విసు యణలో

పాగుంగ

సయపభథాయుకు

భ ఖాభ ఖి

సుందానుం

అశూధోుం...అలాుంుెడె ఐఎల఼ు థాిభ ఐట్ీల఼ ుంనణీ ఎలా జయుగ తేుంథ?
జయఫ : అటటవుంటి సుందభబలోల ఐటీల఼ ుంనణీకూ ఒ సాతరుం ఉుంథి. తోదట...
ఉణాదక్ లేవల ుంనణీ వభత ుంఙే ఐటీల఼ ల఼వక్యత లక్ు ుంనణీ జయుగ తేుంథి.
భ్ుండో దశ్లో తుయవహణ మూతుటల

భధమ భాతరఫే ుంనణీ జయుగ తేుంథి.

భూడో దశ్లో క్ భషట ుంర లేథా కేుందరతృయౌత తృరుంతుం భదిలోతు తోతత ుం ఉణాదక్
లేయ ల఼వక్యత ల యభషక్ యమతృయ భభాణుం తుషతిత లో ుంనణీ ఙేమఫడెతేుంథి.
చివయగ ుంనణీ ఙేలన
 నఽన జభల తోతత ుం, అుందఽఫాటటలో ఉనన జభల
తోణాతతున తుంచభదఽ.
రశ 6: ఐఎల఼ు క్ర ూచీగ ఉుండాయౌ్న యభిిక యోనుయ భిభాణుం ఎుంత?
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జయఫ : భజాముంగుంలోతు 7వ ఱడామలులో జాతణా-Iలోతు 84, జాతణా-IIలోతు 51,
54 ఎుంటీరల కూుంద ఐఎల఼డ కోసుం తుభేదశిుంచిన యమతృయ భభాణుంలో ఏ యధఫన
సఽుంకలు లేథా నఽనల యదిుంప అుంతభబగుంగ ఉుండభదఽ.
రశ 7: ఐఎల఼ు భిట్ర్న సభభిెుంఙాయౌ్న అవసయుం ఉుంథా?
జయఫ : ఉుంథి... ఐఎల఼డ రతి ధెలయభీ భటయుననఽ తదఽభ ధెల 13వ ణేథల
ీ ోగ
సభభుంఙాయౌ.
రశ 8: ఏథెైధా కుంనెనీ ఫహృళ్ ఐఎల఼ు లు కయౌగి ఉుండవఙాే?
జయఫ : క్యౌగ ఉుండవచఽే... భాభ్కటిుంగ్ యపాగుం, లక్మభటీ యపాగుం తథితభల
కూుంద యేభేవయు కభమలమాలు క్యౌగ ఉుంటే, యేభేవయు ఐఎల఼డ ల నమోదఽ కోసుం
దయఖాసఽత ఙేసఽకోవచఽే.
రశ 9: ఐఎల఼ు అదనుంగ/ను యనుట్ గ ుంనణీ ఙేలన
 జభలనఽ భఫట్ేీ ుందఽకుగల
నిఫుంధనలేమిట్ి?
జయఫ : అదనుంగ/తృ యతృటటగ ుంనణీ అబన జభలనఽ లక్షన్ 73 లేథా 74
కూుంద చయమలు ఙేటట డుంథావభ ల఼వక్యత లనఽుంచి భఫటట వచఽే.
రశ 10: ల఼జీఎల఼ీ, ఐజీఎల఼ీల క్రుంద నఽ జభనఽ ఐజీఎల఼ీ జభగ వివిధ
భశుీాలోుని ల఼ికయు లకు ఐఎల఼ు ుంనణీ ఙేయొఙాే?
జయఫ : ఙేమవచఽే... యేభేవయు భషటరలోతు ల఼వక్యత లక్ు ల఼జీఎల఼ట జభనఽ ఐజీఎల఼ట
జభకూుంద, ఐజీఎల఼ట జభనఽ ల఼జీఎల఼ట జభకూుంద ఐఎల఼డ ుంనణీ ఙేమవచఽే.
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రశ 11: ఎల఼జ ఎల఼ీ/మూట్ీజీఎల఼ీల క్రుంద నఽ జభనఽ ఐజీఎల఼ీ జభగ వివిధ
భశుీాలోుని ల఼ికయు లకు ఐఎల఼ు ుంనణీ ఙేయొఙాే?
జయఫ : ఙేమవచఽే... యేభేవయు భషటరలోతు ల఼వక్యత లక్ు ఎల఼ా ఎల఼ట/మూటీజీఎల఼ట
జభనఽ ఐజీఎల఼ట జభకూుంద ఐఎల఼డ ుంనణీ ఙేమవచఽే.
రశ 12: ల఼జీఎల఼ీ, ఐజీఎల఼ీ జభలనఽ ల఼జీఎల఼ీ క్రుంద ఐఎల఼ు ుంనణీ ఙేయొఙాే?
జయఫ : ఙేమవచఽే... ల఼జీఎల఼ట, ఐజీఎల఼ట జభనఽ అథే భషట ుంలోతు ల఼వక్యత లక్ు
ల఼జీఎల఼ట జభకూుంద ఐఎల఼డ ుంనణీ ఙేమవచఽే.
రశ 13: ఎల఼జ ఎల఼ీ/మూట్ీజీఎల఼ీ, ఐజీఎల఼ీల జభలనఽ ఎల఼జ ఎల఼ీ, మూట్ీజీఎల఼ీ
జభల క్రుంద ఐఎల఼ు ుంనణీ ఙేయొఙాే?
జయఫ : ఙేమవచఽే... ఎల఼ా ఎల఼ట, ఐజీఎల఼ట జభలనఽ ఎల఼ాఎల఼ట/మూటీజీఎల఼ట జభల
కూుంద అథే భషట ుంర లోతు ల఼వక్యత లక్ు ఐఎల఼డ ుంనణీ ఙేమవచఽే.
రశ 14: క ఐఎల఼ు భిదలోని ల఼ికయు లుందభిక్ీ ఉభొడి జభనఽ ుంనణీ ఙేమడుం
ఎలా?
జయఫ : ఉభభడు జభనఽ యతుయోగుంచఽక్ుధే ల఼వక్యత లక్ు థాభాష దధ తిలో
ఐఎల఼డ ుంనణీ ఙేమవచఽే. అుంటే... అుందభ తోతత ుం యమతృయ భభాణుంలో రతి
ల఼వక్యత యమతృయ భభాణ తుషతిత రకయుం ఇథి జయగయౌ.
రశ 15: ల఼జీఎల఼ీ, ఐజీఎల఼ీ జభలనఽ ఇతయ భషీాుంలోని ల఼ికయు కు ఐఎల఼ు ఇలా
ుంనణీ ఙేమవచఽే... (ఎ) ఐజీఎల఼ీ క్రుంద (నృ) ల఼జీఎల఼ీ క్రుంద (ల) ఎల఼జ ఎల఼ీ క్రుంద...
జయఫ : (ఎ) ఐజీఎల఼ట కూుంద ుంనణీ ఙేమవచఽే.
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రశ 16: ల఼జీఎల఼ీ జభనఽ అథే భషీాుంలో ఐఎల఼ు ఇలా ుంనణీ ఙేమవచఽే... (ఎ)
ఐజీఎల఼ీ క్రుంద (నృ) ల఼జీఎల఼ీ క్రుంద (ల) ఎల఼జ ఎల఼ీ క్రుంద (డి) నెయ
ై ట్ిలో థేనిక్రుందధైధా...
జయఫ : (త) ల఼జీఎల఼ట కూుంద ుంనణీ ఙేమవచఽే.
రశ 17: ఉణాెదక లేవనెై ఙెయౌుుంచిన నఽ జభనఽ కభికధా ఎకుువ
సయపభథాయులు వినియోగిుంచఽకుధేట్ుబణే... (ఎ) సదయు ఉణాెదక లేవనఽ
వినియోగిుంచఽకున యయుందభిక్ీ ఆ భషీాుంలో యోనుయ భిభాణ థాభాశు రక్యుం
ుంనణీ అవుతేుంథ; (నృ) సయపభథాయులుందభిక్ీ సభానుంగ ుంనణీ అవుతేుంథ;
(ల) క సయపభథాయుక్ే ుంనణీ అవుతేుంథ; (డి) ుంనణీ ఙేలే వీలేుదఽ.
జయఫ : (ఎ) సదయు ఉణాదక్ లేవనఽ యతుయోగుంచఽక్ునన యయుందభకీ ఆ
భషట ుంర లో యమతృయ భభాణ థాభాష రకయుం ుంనణీ అవపతేుంథి.
రశ 18: అదనుంగ ుంనణీ ఙేలన
 నఽ జభనఽ నఽల విపాగుం ఐఎల఼ు నఽుంచి
భఫట్ీ గలథా?
జయఫ : భఫటట జాలదఽ... అదనప ుంనణీ జభగనటల బణే ల఼వక్యత నఽుంచి వడీడ ణో
భఫటేట యలుుంథిగతూ, ఐఎల఼డ నఽుంచి కదఽ... ఇలా భఫటట డుం కోసుం ఙేటేట చయమలక్ు
లక్షన్ 73 లేథా 74 వభత సత బ.
రశ 19: చట్ాీని ఉలు ుంఘుంచి జభనఽ ుంనణీ ఙేలేు భిణాభాలు ఎలా
ఉుంట్ాబ?
జయఫ : చటట తుఫుంధనలక్ు యయుదధ ుంగ నఽన జభలనఽ ుంనణీ ఙేలేత, సదయు
తోణాతతున వడీడ సహ ల఼వక్యత ల నఽుంచి భఫటటటకోవచఽే.
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భటర్న్ సభభుంఙే యదానుం భభమ
ఇన్పట్ టామక్సస క్రడుట్నఽ సభతృో లేడుం
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12.

భటర్న్ సభభుంఙే యదానుం భభమ ఇన్పట్ టామక్సస
క్రడుట్నఽ సభతృో లేడుం

రశ 1: భిట్యుల సభయెణ రక్మ
రి లక్షోఫేమిట్ి?
జయఫ : (ఎ) నఽన తృలన యపాగతుకూ సభాఙాయుం ఫథియ్ ఙేలే యదానుం;
(త) చటట తుఫదధ తనై నఽన తృలన యపాగుం తతుఖీకూ తుభేదశిుంచిన కయమక్రభుం
(ల) తుభేదశిత గడెవపక్ు లోఫడు నఽన ఙయౌల ుంపథాయు నఽన ఫాధమతలనఽ
ఖభయు ఙేమడుం; తుమతత కలవమవదిలో నఽన ఫాధమతల రక్టన;
(డు) యదాన తుయణమాతుకూ యలుగ అవసయఫన సభాఙాయుం అుంథిుంచడుం;
(ఇ) నఽన తృలన యపాగుం తతుఖీ, నఽన ఎగయేత తుభోధక్ కయమక్రభాల
తుయవహణ
రశ 2: జీఎల఼ీ వోవసూ లో భిట్ర్న థాఖలు ఙేమాయౌ్న యభవయు?
జయఫ : వసఽతలేవల నఽన (జీఎల఼ట) కూుంద నమోదఽ ఙేసఽక్ునన రతి వమకూత/సుంసథ
ఏథో క్ యౄుంలో భటర్న థాఖలు ఙేమాయౌ. ఒ నమోథిత వమకూత ధెలయభీ
(సదాయణ సయపభథాయు) లేథా ణభ
ై ాలక్యభీ (తశ్రభ థక్ుం ఎుంచఽక్ునన
సయపభథాయు) భటర్న సభభుంచవచఽే. ఐఎల఼డ అబణే సుంఫుందిత ధెలలో నఽన
జభ ుంనణీ యవభలనఽ నేభొకుంటృ ధెలయభీ భటర్న థాఖలు ఙేమాయౌ.
‘భూలుంలో నఽన కోత’ (TDS) యదిుంఙాయౌసన, ‘భూలుంవదద నఽన వసాలు’
(TCS) ఙేమాయౌసన నమోథిత వమక్ుతలు క్డా ఆ ఫేయక్ు కోతనటిటన/వసాలు
ఙేలన తోణాతలనఽ చాడుంణోతృటట ఇతయణార తుభేదశిుంచిన యవభలణో ధెలయభీ
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భటయునలు సభభుంఙాయౌ. నఽన యదిుంచదగన రయల఼ వమకూత క్డా తన
కయమక్లాతృల కలాతుకూ అనఽగ ణుంగ భటర్న థాఖలు ఙేమాయౌ.
రశ 3: ఫమట్కు యమలు ఏబయ తయశృ సయపభల వివభలనఽ భిట్యులో చానుయౌ?
జయఫ : సదాయణ నమోథిత నఽనఙయౌల ుంపథాయు క్ ధెల వమవదిలో ణానఽ ఏబయ
తయహ ఫమటక్ు యెమలల సయపభలు ఙేలుంథీ జీఎల఼టఆర్ (GSTR)-1 తౄయుంలో
యవభసా
త

భటర్న

సభభుంఙాయౌ.

అుందఽలో

నమోథిత/నమోదఽకతు

(యతుయోగథాయులు) వమక్ుతలక్ు ఙేలన సయపభలు; జభ/తగగ ుంప ణారలు;
సఽధాన భేటిుంగ్-తనహబుంప-జీఎల఼టబయతయ సయపభలు; ఎగ భతేలు, బయషమత్
సయపభలక్ు

సుంఫుందిుంచి

ల఼వక్భుంచిన

ఫమాధాలు

(అడావన్స)

తథితయ

యవభలతూన తృ ుందఽయచి ఉుండాయౌ.
రశ 4: జీఎల఼ీఆర్న-1ణోనుట్ శూున్ ఙేలన
 నృలుుల నకళ్ు నఽ అప్లోడ్ ఙేమవఙాే?
జయఫ : సకన్ ఙేలన తలులల నక్ళ్ల నఽ అపలోడ్స ఙేమనక్కభేలదఽ... తలులలోల నఽుంచి
కొతున సాచిుంచిన యవభలనఽ అపలోడ్స ఙేలేత సభతృో తేుంథి.
రశ 5: అని నృలుులనా అప్లోడ్ ఙేమాలా?
జయఫ : అవసయుం లేదఽ... సదయు సయపభలు యమతృయుల భధమ (B2B) లేథా
యమతృభ-యతుయోగథాయు (B2C)లణోతృటట అుంతభరషట ర లేథా భషటరుంతయ సథబలో
ఙోటటఙేసఽక్ుధానమా అననథాతునై ఇథి ఆదాయడు ఉుంటటుంథి.
తె2తె అబన క్షుంలో అయ అుంతభరషట ర లేథా భషటరుంతయ సయపభలెైనటికీ
లాయథేయల తలులలతునటితూ అపలోడ్స ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. ఎుందఽక్ుంటే... ల఼వక్యత లు
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ఉణాదక్ నఽన జభ (ఐటీల఼)నఽ కోయుణాయు కఫటిట ఆ యవభలనఽ సభతృో లాేయౌస
ఉుంటటుంథి.
తె2ల఼ సయపభలలో కొనఽగోలుథాయులు ఐటీల఼ కోయయు కఫటిట సదయు తలులలనఽ
సదాయణుంగ అపలోడ్స ఙేమనక్కభేలదఽ. అబణే, గభముం తృరతిథిక్ సాతరుం
అభలుక్ు యలుగ అుంతభరషట ర సథబలో యౄ.2.5 లక్షలక్ు తుంచిన సయపభల
తలులలనఽ అపలోడ్స ఙేమాయౌ. ఈ తోణాతతుక్ధాన తక్ుకవగ ఉుండే అుంతభరషట ర
సయపభలణోతృటట భషటరుంతయ సయపభల తలులలక్ు సుంఫుందిుంచి భషటరలయభీ
సభుంరతున తృ ుందఽభలేత సభతృో తేుంథి.
రశ 6: నృలుులోని రత్త సయుకు వివభనీ అపలోడ్స ఙేమాలా?
జయఫ :

అవసయుం

లేదఽ...

యసత యతుకూ

సయుక్ు

యవభలనఽ

అపలోడ్స

ఙేమనక్కభేలదఽ. కేవలుం వసఽత సయపభలక్ు సుంఫుందిుంచి ఏకీక్ిత ధాభక్యణ
యదానుం (HSN) కోడ్స, లేవల సయపభక్ు సుంఫుందిుంచి ఖాణా కోడ్సలనఽ తృ ుందఽభలేత
ఙాలు. భటర్న థాఖలు ఙేలేయయు ఎతున అుంరలు అపలోడ్స ఙేమాలననథి యభ గత
సుంవతసయప యభషక్ యమతృయ భభాణుంనై ఆదాయడు ఉుంటటుంథి.
రశ 7: రత్త లాయథేవీ విలువనా ను ుందఽయఙాయౌ్ ఉుంట్ ుంథా? రత్తపలుం రశూు వన
లేనిక్షుంలో ఏుం ఙేమాయౌ?
జయఫ : అవపనఽ... రతి లాయథేయ యలువధే భాతరఫేగక్ నఽన యదిుంచదగన
యలువనఽ క్డా తృ ుందఽయఙాయౌ. కొతున సుందభబలలో ఇయ భ్ుండా తేననుంగ
ఉుండవచఽే.
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ఇక్ రతిపలుం రసత వన లేక్తృో బనటికీ ఱడామల్ 1 రకయుం అథి సయపభ
కూుందకే వసఽతుంథి కఫటిట తుఫుంధన ఫేయక్ు నఽన యదిుంచదగన యలువనఽ లెకూకుంచి
అపలోడ్స ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 8: సయపభథాయు వథలేలన
 సభాఙాభని ల఼ికయు తన భిట్ర్న జీఎల఼ీఆర్న-2లో
ను ుందఽయచవఙాే?
జయఫ :

తృ ుందఽయచవచఽే...

సయపభథాయు

అపలోడ్స

ఙేమతు

తలులల

సభాఙాభతున ల఼వక్యత తనుంతటణానఽగ తృ ుందఽయచవచఽే. అటటవుంటి తలులలనై
ఐటీల఼తు ణాణాకయౌక్ుంగ భుంజూయు ఙేలే యలుుంథి. కతూ, సయపభథాయు తలులనఽ
అపలోడ్స ఙేమలేదతు భటయునల తతుఖీ సుందయబుంగ ణేయౌనపడె ఇదద భ
భటయునలలో ణేడా క్తునసత ఽుంథి. ఆ యషమాతున భ్ుండెక్షాలక్ ణయౌమజేరక్
సదయు ణేడానఽ సభఙేలేత ఐటీల఼ ణాణాకయౌక్ భుంజూయునఽ తుభధభసతయు. అబణే,
సభాఙాయుం అుంథిన తభవత క్డా ణేడానఽ సభథిదదక్తృో ణే తదఽభ ధెల ల఼వక్యత
థాఖలు ఙేలే భటయునలో అతడె ఙయౌల ుంఙాయౌసన నఽనఫాధమత తోణాతతుకూ థాతున
జోడుసత యు.
రశ 9: నఽ విదుంచదగిన వోక్రు జీఎల఼ీఆర్న-2లో ఏథెైధా ను ుందఽయఙాయౌ్
ఉుంట్ ుంథా లేక జీఎల఼ీఆర్న-1 నఽుంచి అనీ మతాతథుంగ వచిే ఙేయుణామా?
జయఫ : జీఎల఼టఆర్-2లో అదిక్రతుం థానుంతట అథే తుుండుతృో తేుంథి. అబణే,
థిగ భతేలణోతృటట నమోదఽకతు లేథా తశ్రభ సయపభథాయుల నఽుంచి కొనఽగోళ్ల
యవభలుసహ

తనహబుంప/జీఎల఼టబత
య య/జీఎల఼టయళిత

తథితభలనఽ ల఼వక్యత భాతరఫే నమోదఽ ఙేమగలడె.
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సయపభలు

రశ 10: నృలుులు సభినుో లకనుో ణే ఏభవుతేుంథ? ఐట్ీల఼ భుంజూయు ఙేశూు భ లేక
త్తయసుభిశూు భ? త్తయసుభిలేు సయపభథాయునెై తీసఽకుధే చయోలేమిట్ి?
జయఫ : జీఎల఼టఆర్-2లో తృ ుందఽయచిన తలులలు ఎదఽటి క్షుం సభభుంచిన
జీఎల఼టఆర్-1లోతు తలులలణో సభతృో లక్తృో ణే ఆ వమణామసతున సయపభథాయుక్ు
ణయౌమజేసత యు. ఇలా సభతృో లక్తృో వడాతుకూ భ్ుండె కయణాలుుండవచఽే. క్టి...
ల఼వక్యత యెైప నఽుంచి తృ యతృటట కవచఽే. అలాుంటి సుందయబుంలో ఎలాుంటి తదఽభ
చయమ అవసయుం లేదఽ. భ్ుండో థి... సయపభథాయు సదయు తలులనఽ జాభీఙల
ే ధా అతడె
థాతున అపలోడ్స ఙేమడుం, నఽన ఙయౌల ుంచక్తృో వడుం జభగ ఉుండొ చఽే. ఇలాుంటి
సుందయబుంలో ల఼వక్యత యతుయోగుంచఽక్ునన ఐటీల఼తు అతతు నఽన ఙయౌల ుంప
ఫాధమతక్ు జోడుుంచడుం జయుగ తేుంథి. క్క భాటలో ఙతణే... సయపభ తభవత
సదయు సయపభథాయు థాతునై నఽన ఙయౌల ుంచతు కయణుంగ తలెణేత వమణామసలతూన
చయమలక్ు థాభతీసతబ.
రశ

11:

సయపభథాయు

ను ుందఽభిచినట్ు బణే

తన

అెట్ిక్ే

ను యనుట్ నఽ
యనకుు

గ భిుుంచి,

తీసఽకున

ఐట్ీల఼

సభాఙాభని
విషముంలో

చట్ీ యఫైన భిలత్త
ూ ఏమిట్ి?
జయఫ : ఏ దశ్లోధెధ
ై ా... అుంటే తదఽభ ఆభథక్ సుంవతసయుం లనట ుంఫయులోగ
సయపభథాయు తలులలనఽ అపలోడ్స ఙేల, నఽనణోతృటట థాతునై వడీడ ఙయౌల ుంచి
సుంఫుందిత జీఎల఼టఆర్-3లో థాతున తృ ుందఽయచవచఽే. ఈ యధుంగ సయపభథాయు
తన తృ యతృటటనఽ సభథిదద ఽక్ుననటల బణే ల఼వక్యత తతసభాన తోణాతతున తన నఽన
ఙయౌల ుంప ఫాధమతనఽుంచి తగగ ుంచఽకోవచఽే. అుంణేకక్ుుండా ఐటీల఼తు యెనక్ుక
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తీసఽక్ుననపడె ఙయౌల ుంచిన వడీడ తు క్డా అతడు ఎలకటాతుక్స నగదఽ పసత క్ుంలో
సుంఫుందిత దఽదకూుంద జభ ఙేమడుంథావభ యసఽ ఙేసత యు.
రశ 12: జీఎల఼ీఆర్న-2లో రణేోకత ఏమిట్ి?
జయఫ : ఎదఽటిక్షుం సయపభథాయు జీఎల఼టఆర్-1లో సభభుంఙే యవభల ఆదాయుంగ
ల఼వక్యత తృ ుంథిన వసఽతలేవల యవభలు యటుంతట అయ ఙేభతృో వడఫే అతడె
సభభుంఙే జీఎల఼టఆర్-2లో రణమే క్త.
రశ 13: మిశిభ థకుంక్రుందగల నఽ ఙెయౌుుంుథాయులు కడా జీఎల఼ీఆర్న-1,
జీఎల఼ీఆర్న-2 థాఖలు ఙేమాలా?
జయఫ : ఙేమనక్కభేలదఽ... తశ్రభ థక్ుం కూుందగల నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు
అభభకలనై, కొనఽగోళ్ల నై ఎటటవుంటి తుయేథిక్లు థాఖలు ఙేమాయౌసన అవసయుం
లేదఽ. యయు భూడె ధెలలకొక్సభ రతి ణభ
ై ాలక్ుం తదఽభ ధెల 18వ ణేథీన
జీఎల఼టఆర్-4 యౄుంలో భటర్న థాఖలు ఙేలేత సభతృో తేుంథి. యయు ఐటీల఼కూ అయుహలు
కయుగనఽక్ జీఎల఼టఆర్-2ణో యభకూ సుంఫుంధుం లేదఽ. అుంణేగక్ తశ్రభ థక్ుం
కూుంద ఙయౌల ుంఙే నఽన జభక్ అయుహలు కయుగనఽక్ జీఎల఼టఆర్-1ణోనా సుంఫుంధుం
ఉుండదఽ. యయు తభ భటర్న థావభ తభ అభభకలు, నఽన ఙయౌల ుంప యవభల
సభుంరతున ణయౌమజేలేత సభతృో తేుంథి. అలాగే ణభ
ై ాలక్ భటర్న థావభ కొనఽగోళ్ల
యవభలనఽ క్డా యయు ణయౌమజేమాయౌస ఉుంటటుంథి. సదాయణుంగ ఈ యవభలు
యయు భటర్న యౄతృ ుంథిుంఙేటపడె యటుంతట అయే తుుండుతృో ణాబ.
రశ 14: ఐఎల఼ు లు తభ భిట్యుణోనుట్
నియేథకనఽ థాఖలు ఙేమాలా?
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అభొక్లు, క్ొనఽగోళ్ు నెై రణోే క

జయఫ : ఙేమనక్కభేలదఽ... ఐఎల఼డ లు జీఎల఼టఆర్-6 తౄయుంలో తభ భటర్న భాతరుం
థాఖలు ఙేలేత సభతృో తేుంథి. అుందఽలో లేవరథాతల నఽుంచి యయు తృ ుంథిన నఽన
జభ యవభలు, ల఼వక్యత మూతుటల క్ు ణాభ ుంనణీ ఙేలన ఉణాదక్ నఽన జభ
లెక్కలు

అుందఽలో

ఉుంటాబ.

ఈ

అుంరలనఽ

యభ

భటయునలే

రతితుంతసఽతననుందఽన అభభకలు, కొనఽగోళ్ల నై యయు రణేమక్ తుయేథిక్ థాఖలు
ఙేమనక్కభేలదఽ.
రశ 15: నఽ ఙెయౌుుంుథాయు తన తయపున భూలుంలో క్ోతడిన నఽ జభనఽ
త్తభిగి ఎలా ను ుందగలడె? ఇుందఽక్ోసుం నఽ క్ోత నెట్ిీనయభి నఽుంచి అతడె
ట్ీడీఎస్ ధఽరవీకయణ తరుం సభభిెుంఙాలా?
జయఫ : జీఎల఼ట కూుంద భూలుంలో నఽన కోత నటేటయయు ణాభ

ఆ ధెలలో

ఎవభ్వభనఽుంచి ఎుంణుంత కోతనటిటుంథీ తదఽభ ధెల 10వ ణేథీలోగ జీఎల఼టఆర్-7
తౄయుం థావభ సభభుంఙే భటయునలో యయు తృ ుందఽయుసతయు. కోతథావభ నఽన
ఙయౌల ుంచినయయు సభభుంఙే జీఎల఼టఆర్-2లో ఈ యవభలు యటుంతట అయే
తుుండుతృో ణాబ. నఽన ఙయౌల ుంపథాయు తన జీఎల఼టఆర్-2లో సదయు యవభలనఽ
తుభధభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. ఈ నఽన జభనఽ తృ ుంథాలుంటే యయు రతమక్షుంగగతూ,
ఎలకటాతుక్స యౄుంలోగతూ ఎలాుంటి ధఽరవతరుం సభభుంఙాయౌసన అవసయుం లేదఽ.
సదయు ధఽరయక్యణ తరుం నఽన ఙయౌల ుంపథాయు ల఼వమ నమోదఽ కోసఫేగనఽక్
థాతున ఉభభడు తృో యటల్ నఽుంచి డౌన్లోడ్స ఙేసఽకోవచఽే.
రశ 16: ఏ తయశృ నఽ ఙెయౌుుంుథాయులు యభిిక భిట్ర్న థాఖలు ఙేమాయౌ్
ఉుంట్ ుంథ.
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జయఫ :

జీఎల఼టఆర్-1

నఽుంచి

జీఎల఼టఆర్-3వయక్

థాఖలు

ఙేలే

నఽన

ఙయౌల ుంపథాయులుంణా యభషక్ భటర్న థాఖలు ఙేమాయౌసుంథే. సదాయణ, రయల఼
ఙయౌల ుంపథాయులణోతృటట ఐఎల఼డ లు, టీడఎ
ీ స్/టీలఎ
఼ స్ కూుంద భూలుంలో నఽనకోత,
వసాలు ఙేలేయయు యభషక్ భటర్న థాఖలు ఙేమనక్కభేలదఽ.
రశ 17: యభిిక భిట్ర్న, తేథ భిట్ర్న భుండా కట్ేధా?
జయఫ : కదఽ... సదాయణ నఽన ఙయౌల ుంపథాయులా నఽన ఙయౌల ుంఙే రతి నమోథిత
వమకూత యభషక్ భటర్న థాఖలు ఙేమాయౌసుంథే. తభ నమోదఽ యదఽదక్ు దయఖాసఽత ఙేలన

నమోథిత వమక్ుతలు భాతరఫే తేథి భటర్న థాఖలు ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. నమోదఽ
యదఽద ణేథీ లేథా నమోదఽ యదఽదక్ు ఆథేరలు జాభీ అబన ణేథీల తభవత భూడె
ధెలలోలగ యయు తేథి భటర్న థాఖలు ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 18: భిట్ర్న థాఖలు ఙేరక అుందఽలో క్ొని భాయుెలు అవసయఫణ
ై ే వలేు ఎలా
నవీకభిుంఙాయౌ?
జయఫ : జీఎల఼టలో రతి లాయథేయ యవభలణో నమోదవపణాబ గనఽక్ యటితు
నయక్భుంఙాయౌసన అవసయఫేతొ ఉుండదఽ. కొతున తలులల, జభ/తగగ ుంప ణారల
భాయు ఙేమాయౌస వసత ధే భటర్న నయక్యణ అవసయుం కవచఽే. అుంణేకక్ుుండా
సభభుంచిన భటర్న నయక్యణక్ు ఫదఽలు తుభదషట లాయథేయల (తలులలు లేథా
జభ/తగగ ుంప ణారల) యవభలనఽ భాభేయౌస ఉుంటే జీఎల఼ట వమవసథ సదయు
సవయణలు ఙేలేుందఽక్ు అనఽభతిసఽతుంథి. తదఽభ థాఖలు ఙేమఫో బయ జీఎల఼టఆర్1/2 భటయునలలో థేతులోధెధ
ై ా అుందఽకోసుం కేటాబుంచిన రథేశ్ుంలో సదయు
సవయణలు ఙేసఽకోవచఽే.
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రశ 19: నఽ ఙెయౌుుంుథాయులు భిట్ర్న ఎలా థాఖలు ఙేమాయౌ?
జయఫ : నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు భటయునలు, తుయేథిక్లు థాఖలు ఙేలేుందఽక్ు
ఙాలా దధ తేలుధానబ. తోదటిథి... ఉభభడు తృో యటలల ో ఆన్లెైన్థావభ ధేయుగ
భటయునలు, తుయేథిక్లు థాఖలు ఙేమవచఽే. అబణే, నదద సుంఖమలో తలులలు
ఉనన యభ యషముంలో ఇథి శ్రభణో, సభమ వమముంణో క్డెక్ుననథి.
అటటవుంటి యభకోసుం ఆఫలెైన్ సదఽతృముం క్యౌసతయు. ఉభభడు తృో యటలల ో యటుంతట
అయే లతేుంఙే యవభలనఽుంచి తభక్ు అవసయఫనయటితు డౌధోలడ్స ఙేసఽక్ుతు,
ఆఫలెన్
ై లో భటయునలు, తుయేథిక్లు తమాయుఙేసఽకోవచఽే. థీుంణోతృటట ‘జీఎల఼ట
సఽయధ లేయరథాత’ల (GSP) నేభట ఉభభడు తృో యటల్ అనఽఫుంధుంగ తుఙేలే క్
భమవయణ వమవసథ నఽ జీఎల఼టఎన్ అతేవిథిధ ఙేసత ఽుంథి.
రశ 20: జీఎల఼ీ క్రుంద చట్ీ నిఫదౄ త క్ోసుం నఽ ఙెయౌుుంుథాయు తీసఽక్ోవలలన
భ ుందఽ జాగితులేమిట్ి?
జయఫ : జీఎల఼ట వమవసథ లో అతి భ ఖమఫన ముదట్ి సౌలబముం ఏతటుంటే...
అభభకలక్ు సుంఫుందిుంచిన యవభలనఽ తదఽభ ధెల 10వ ణేథీలోగ జీఎల఼టఆర్-1
థావభ సకలుంలో అపలోడ్స ఙేమగలగడుం. ఇథి ఎుంత చక్కగ ూభత కగలదననథి
నఽన ఙయౌల ుంపథాయు జాభీఙేలే తె2తె తలులల సుంఖమనై ఆదాయడు ఉుంటటుంథి.
సుంఖమ తక్ుకయెణ
ై ే సభాఙాయుం క్కసభగ అపలోడ్స అబతృో తేుంథి. తలులలు
(జభ/తగగ ుంప ణారలు) ఎక్ుకవగ ఉుంటే ఎటిక్పడె అపలోడ్స ఙేసత ాుంటే
సభతృో తేుంథి. తలుల యేలన తక్షణుం అపలోడ్స ఙేమడాతుకీ జీఎల఼టఎన్ వమవసథ
అనఽభతిసఽతుంథి. యసత వుంగ తుయేథిక్ సభభుంఙేథాక అపలోడ్స ఙేలన
 తలులలోల
భాయుఙేయులక్ు వమవసథ అనఽభతిసఽతుంథి. ఇలా కక్ుుండా ఆఖభ క్షణాలోల
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ఆదఽభదడేటలబణే

చిక్ుకలు

ఎదఽయవడఫేగక్

యపలభవడుం,

ఫకబలు

నమోథతృ
ై ో వడుం వుంటి ఇఫఫుందఽలుుంటాబ. భుండో థ... నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు
తభ

కొనఽగోళ్ల నై

సయపభథాయులు

ఎటిక్పడె

సభాఙాయుం

అపలోడ్స

ఙేసత ఽననథీ లేతుథీ చాసఽక్ుధేుందఽక్ు వమవసథ అనఽభతిసఽతుంథి. ఆ ఫేయక్ు ఆఖభ
భోజుథాక ఆగక్ుుండా భోజుయభీగ తలులలు అపలోడ్స ఙేలయ
ే ధుంగ సయపభథాయులనఽ
తృో ర తసళిుంచవచఽే. తథావభ ఎలాుంటి చిక్ుకలు, జాముం లేక్ుుండా ఐటీల఼తు
తృ ుందగలగడుం సధమభవపతేుంథి. ఇక్ నఽన ఙయౌల ుంపథాయు తుఫదధ త చభతరనఽ
జీఎల఼టఎన్ ఎటిక్పడె అుంథిసత ఽుంటటుంథి. రణమే కూుంచి సకలుంలో తలులలు
అపలోడ్స ఙేమడుం, సదయు సయపభథాయు జాభీఙేలన

తలులలనై ఆటరఫేటిక్స
తియసకయణలు వుంటి యవభలు అుందఽఫాటటలో ఉుంటాబ. జీఎల఼ట ఉభభడు తృో యటలల ో
థేశ్యమత గణాుంక్ సభాఙాయుం అుందఽఫాటటలో ఉుంటృ నఽన ఙయౌల ుంపథాయులక్ు
యలుయెన
ై లేవలుంథిసత ఽుంథి. ఈ సదఽతృమాలతూన క్డఫుంథీగ, సఽలబతయుంగ
అుందఽఫాటటలో ఉుండే భమవయణ వమవసథ

అతేవిథిధకూ క్ిఱ భ భభయుంగ

సగ ణోుంథి. నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు ఈ భమవయణ వమవసథ నఽ సభయథుంగ
యతుయోగుంచఽక్ుుంటృ జీఎల఼ట చటాటతుకూ క్టటటఫడు భ ుందడెగ యేమాయౌస ఉుంథి.
రశ 21: నఽ ఙెయౌుుంుథాయు సిముంగ భిట్ర్న తమాయు ఙేమాయౌ్ుంథేధా?
జయఫ : అక్కభేలదఽ... కేుందర, భషట ర నఽన తృలన యపాగల అనఽభతి తృ ుంథిన
నఽన భటయునల తమాభీథాయులణో తభ భటయునలనఽ నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు
తమాయు ఙేబుంచఽకోవచఽే.
రశ 22: నిభిృషీ గడెవులోగ భిట్ర్న థాఖలు ఙేమకనుో ణే భిణాభాలేమిట్ి?
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జయఫ : తుభదషట ణేథీ తభవత భటర్న థాఖలుఙేలే నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు భోజుక్ు
యౄ.100 వుంతేన యౄ.5యేలక్ు తుంచక్ుుండా ఆలసమయుసఽభ

ఙయౌల ుంఙాయౌస

ఉుంటటుంథి. అలాగే యభషక్ భటయునలనఽ గడెవప ణేథీలోగ సభభుంచక్తృో ణే భోజుక్ు
యౄ.100 వుంతేన, ఆ యెైపలముం కొనసగణే గభషఠ ుంగ క్ భషట ుంర లో అతడు యమతృయ
భభాణుంతొద 0.25 రతుం వుంతేన ఆలసమయుసఽభ యదిసత యు.
రశ 23: క తరుం ఆదాయుంగ కశూభికధా ఎకుువగ ఐట్ీల఼ ను ుంథణే
ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : కే తరుంనై క్సభక్ధాన ఎక్ుకవగ (పనభవితుం) ఐటీల఼ తృ ుంథినటట
ల
వమవసథ గ భత లేత థాతుకూ సభానఫన తోతత ుం ల఼వక్యత నఽన ఙయౌల ుంప ఫాధమతకూుంద
అతడు భటయునక్ు జభ అవపతేుంథి [లక్షన్ 42(6)].
రశ 24: జీఎల఼ీఆర్న-1, జీఎల఼ీఆర్న-2 భిట్యులలోని వివభలు సభినుో లని నఽ
జభనఽ వోవసూ కనఽగకనుెడె ల఼ికయు నఽుంచి నఽఫాధోత క్రుంద భఫట్ిీ న
శూ భ ొనఽ త్తభిగి క్ోయవఙాే?
జయఫ : కోయవచఽే... సభతృో లతు తృ యతృటటనఽ సయపభథాయు తన ఙలులఫాటబయమ
ధెలయభీ/ణభ
ై ాలక్ భటయునలోతు తలులల లేథా జభ/తగగ ుంప ణారల యవభలనఽ
సభథిథద ణ
ి ే తదఽభ నఽన ఙయౌల ుంప కలుంలోతు నఽన ఫాధమత తోతత ుం నఽుంచి
ణానఽ ఙయౌల ుంచిన స భ భనఽ తగగ ుంచఽకోవడుంథావభ తిభగ తృ ుందవచఽే [లక్షన్
42(7)].

సయపభథాయు

జాభీఙల
ే న

జభ

ణారలక్ు

సుంఫుందిుంచి

ఇథేయధఫన తుఫుంధనలనఽ చటట ుంలోతు లక్షన్ 43లో తృ ుందఽభఙాయు.
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క్డా

అలస్ఫుంట్ భభమ ఆడుట్
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13. అలస్ఫుంట్ భభమ ఆడుట్
రశ 1: చట్ీ ుం క్రుంద ఙెయౌుుంఙాయౌ్న నఽనఽ భథుంు ఙేలేథవ
ె యు?
జయఫ : చటట ుం కూుంద నమోథన
ై వమకూత క్ నఽన కలుంలో ణానఽ ఙయౌల ుంఙాయౌసన
నఽననఽ ణాధే భథిుంప ఙేసఽక్ుతు తదనఽగ ణుంగ లక్షన్ 39 రకయుం భటర్న
థాఖలు ఙేమాయౌ.
రశ 2: నఽ విదుంచదగిన వోక్రు ణాణాుయౌక నురత్తథకన ఎుెడె నఽ
ఙెయౌుుంచవచఽే?
జయఫ : నఽనఙయౌల ుంపథాయు ల఼వమ భథిుంప ఫేయక్ు నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌస
ఉుంటటుంథిగనఽక్

ణాణాకయౌక్

తృరతిథిక్న

నఽన

ఙయౌల ుంపనక్ు

భ ుందఽగ

అబమభథుంఙాయౌ. ఆ తభవత సభ చిత అదికభ అుందఽక్ు అనఽభతిుంఙాయౌ. భభో
భాటలో ఙతణే ణాణాకయౌక్ తృరతిథిక్న నఽన ఙయౌల ుంఙేుందఽక్ు తభుంతట ణాభ గ
ఆథేరయౌఙేే అదికయుం నఽన అదికయులెవభకీ లేదఽ. ఈ అుంశ్ుం ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట
చటట ుంలోతు లక్షన్ 60 భదిలో ఉుంటటుంథి. సభ చిత అదికభ తగ ఆథేశ్ుంథావభ
అనఽభతి ఇచిేన తభవత భాతరఫే ణాణాకయౌక్ తృరతిథిక్న నఽన ఙయౌల ుంచవచఽే.
ఆ

ఫేయక్ు

నఽన

ఙయౌల ుంఙేుందఽక్ుగల

యదిుంచదగన

కయణాలనఽ

వమకూత

యవభసా
త

ణాణాకయౌక్
తోదట

తృరతిథిక్న
సభ చిత

నఽన
అదికభకూ

యౌఖితూయవక్ యజా నత అుందజేమాయౌ. థిగ వ నేభొకనన అుంరలనఽ తుభధభుంచఽకోలేతు
క్షుంలో ఇలా అబమయథన థాఖలు ఙేసఽకోయయౌ:(ఎ) ణానఽ సయపభ ఙేమఫో బయ వసఽతవపలు లేథా లేవల యలువ;
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(త) ణానఽ సయపభ ఙేమఫో బయ వసఽతవపలు లేథా లేవలక్ు వభత ుంఙే నఽన
రతుం
ఇటటవుంటి సుందభబలలో తుభదషట యౄుంలో ఫాుండెణోతృటట సభ చిత అదికభ
తుయణబుంచిన ూచీక్తే
త లేథా హతొ సభభుంఙాయౌ.
రశ 3: తేథ భథుంు ఙేమాయౌ్ుంథగ ఆథేరల జాభీక్రగల వోవద ఏమిట్ి?
జయఫ : ణాణాకయౌక్ భథిుంపనక్ు ఆథేరయౌచిేన ణేథన
ీ ఽుంచి ఆయు ధెలలోలగ తేథి
భథిుంప ఆథేరలనఽ సభ చిత అదికభ జాభీ ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. అబణే,
నఽన ఙయౌల ుంపథాయు యౌఖితూయవక్ుంగ నమోదఽ ఙేమదగన కయణాలనఽ చానణే
నైన నేభొకనన ఆయు ధెలల గడెవపనఽ:(ఎ) సుంమ క్త /అదనప క్తషనర్ భభో ఆయు ధెలలథాక తృ డుగుంచవచఽే;
(త) క్తషనర్ సథబలో ణానఽ సభ చితభతు పాయుంచినటల బణే ధాలుగేళ్లక్ు
తుంచక్ుుండా తృ డుగుంచవచఽే.
ఆ యధుంగ ణాణాకయౌక్ భథిుంప అనఽభతి గభషఠ ుంగ ఐథేళ్లవయక్ కొనసగే
యలుుంథి.
రశ 4: తేథ భథుంులో నఽ ఫాధోత ణాణాుయౌక భథుంుకధా అదకఫైణే
నఽ విదుంచదగిన వోక్రు వడీు ఙెయౌుుంఙాలా?
జయఫ : అవపనఽ... యసత వ నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌసన ణేథీనఽుంచి యసత వ నఽన
ఙయౌల ుంప ణేథథ
ీ ాక వడీడ ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
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రశ 5: థాఖలు ఙేలన
 భిట్యునెై ల఼జీఎల఼ీ చట్ీ ుంలోని లెక్షన్ 61 క్రుంద తనిఖీ
సుందయుంగ కనఽగకన వోణాోశూలనెై తగిన వివయణ సభభిెుంచని క్షుంలో సదయు
అదక్భి తీసఽక్ోదగిన చయోలేమిట్ి?
జయఫ : భటయునలో వమణామసల గ భుంచి సభాఙాయుం ఇచిేన ణేథీ నఽుంచి 30
భోజులోలగ (సుంఫుందిత అదికభ గడెవప తృ డుగుంచవచఽే) సుంతినత క్య యవయణ
ఇవవక్తృో బధా, ణేడాలనఽ అుంగీక్భుంచినటికీ నఽన యదిుంచదగన వమకూత యటితు
సభథిదదక్తృో బధా సభ చిత అదికభ కూుంద నేభొకనన తుఫుంధనల రకయుం చయమలు
తీసఽకోవచఽే:(ఎ) చటట ుంలోతు లక్షన్ 65 కూుంద తతుఖీ ఙేటట వచఽే;
(త) క్తషనర్ థావభ తుమతతేలెన
ై ఙాయటర్డ లేథా కస్ట అకౌుంట్ుంట్ణో లక్షన్
66 కూుంద రణమే క్ తతుఖీకూ ఆథేశిుంచవచఽే; లేథా
(ల) లక్షన్ 67 కూుంద సవముంగ తతుఖీ, రోధన, సవదీనుం వుంటి చయమలు
ఙేటట వచఽే; లేథా
(డు) లక్షన్ 73 లేథా 74 కూుంద నఽన, ఇతయ ఫకబల తుభధయణ చయమలనఽ
ఙేటట వచఽే.
రశ 6: నఽ విదుంచదగిన వోక్రు లెక్షన్ 39 (ధలయభీ/ణెైభాలక) లెక్షన్ 45
(తేథ) క్రుంద భిట్యుల థాఖలులో విపలఫైణే నఽ అదక్భి తీసఽక్ోదగిన
చయోలేమిట్ి?
జయఫ : భిట్ర్న థాఖలులో విపలఫైన నఽన యదిుంచదగన వమకూతతు 15 భోజులోలగ
భటర్న సభభుంఙాయౌసుంథిగ సభ చిత అదికభ ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు
లక్షన్ 46 కూుంద ణొలుత ధోటస
ీ ఽ జాభీఙమ
ే ాయౌ. ఆ గడెవపలోగ భటర్న
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థాఖలుకతు క్షుంలో తనవదద గల సుంఫుందిత సభాఙాయుం ఆదాయుంగ సదయు
భటర్న థాఖలు ఙేమతు వమకూత నఽన ఫాధమతనై సభ చిత భీతిలో అదికభ
సవముంగ తుయణముం తీసఽకోవచఽే (లక్షన్ 62).
రశ 7: నఽ భథుంునెై లెక్షన్ 60 క్రుంద ఇచిేన అతేోతు భ నియా మ ఉతు యుినఽ
ఏ భిలూతేలలో ఉసుంహభిుంచవచఽే?
జయఫ : అతేమతత భ తుయణమ ఉతత యువ జాభీ అబన 30 భోజులోలగ నఽన
యదిుంచదగన వమకూత తన తపనఽ సభథిదద ఽక్ునన క్షుంలో (అుంటే ల఼వమ భథిుంప
నఽన ఙయౌల ుంపణోతృటట ఙలులఫాటబయమ భటర్న థాఖలు ఙేలేత) ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట
చటట ుంలోతు లక్షన్ 62 కూుంద సభ చిత అదికభ ఇచిేన ఉతత యువ థానుంతటథే
ఉసుంహభుంచఫడెతేుంథి.
రశ 8: లెక్షన్ 62 (అతేోతు భ నియా ముం), 63 (భిట్ర్న థాఖలు ఙేమనియభిక్ర)
క్రుంద నఽ ఙెయౌుుంు ఆథేరల జాభీక్ర క్లభిమిత్త ఏమిట్ి?
జయఫ : యభషక్ భటర్న థాఖలు ఙేమాయౌసన తేథి గడెవప ణేథన
ీ ఽుంచి ఐథేళ్లలోగ
లక్షన్ 62 లేథా 63 కూుంద నఽన ఙయౌల ుంప ఆథేరలు జాభీ ఙేమవచఽే.
రశ 9: నఽ ఙెయౌుుంు ఫాధోతగల వోక్రు నమోదఽ ను ుందడుంలో విపలఫైణే
తీసఽక్ోగల చట్ీ ఫదౄ చయోలేమిట్ి?
జయఫ : ఇటటవుంటి సుందభబలోల సుంఫుందిత నఽన కలాలక్ుగనఽ ఙయౌల ుంఙాయౌసన
నఽననై సభ చిత అదికభ ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 63 కూుంద సదయు
వమకూత నఽన ఙయౌల ుంప ఫాధమతనఽ భథిుంప ఙేల అతేమతత భ తుయణమ ఆథేరలు
జాభీఙమ
ే వచఽే. అబణే, నఽన ఙయౌల ుంచతు ఆభథక్ సుంవతసభతుకూ సుంఫుందిుంచి

155

యభషక్ భటర్న థాఖలుక్ు తేథి గడెవప ణేథీనఽుంచి ఐథేళ్లలోగ ఈ ఆథేరలనఽ జాభీ
ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 10: నఽ అదక్భి ఏ భిలూతేలలో సుంక్షిు భథుంు చయోలు ఙేట్ీ వచఽే?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 64 కూుంద భఫడు రయోజన భీణామ
సుంక్షుత భథిుంప చయమలు ఎపడె ఙేటట వచఽేనుంటే:(ఎ) నఽన యదిుంచదగన వమకూతకూ చటట రకయుం నఽన ఙయౌల ుంఙే ఫాధమత ఉననటట
ల
సభ చిత అదికభవదద సక్షముం ఉననపడె;
(త) నఽన భథిుంప ఆథేరలు జాభీలో ఆలసముంవలల భఫడు రయోజధాతుకూ
బుంగుం క్లుగ తేుందతు సభ చిత అదికభ యశ్వలుంచినపడె;
అదనప/సుంమ క్త క్తషనర్ అనఽభతి తృ ుంథి సుంక్షుత భథిుంపవుంటి ఆథేరలు
జాభీఙమ
ే వచఽే.
రశ 11: సుంక్షుత భథిుంప ఆథేరలనై నఽన ఙయౌల ుంపథాయుక్ు పనభవఙాయణ
కక్ుుండా భభేథెైధా భాయగ ుం ఉుంథా?
జయఫ : సుంక్షుత భథిుంప ఆథేరలు అుంథిన 30 భోజులోలగ నఽన యదిుంచదగన
వమకూత

యటి

ఉసుంహయణ

అదనప/సుంమ క్త
తృ యతృటటగ

జాభీ

కోయుత

క్తషనయుక్ు
అబనటట
ల

సుంఫుందిత

దయఖాసఽత

సదయు

అదికయ

భదిగల

ఙేసఽకోవచఽే.

ఆథేరలు

అదికభ

తుభధభుంచఽక్ుుంటే

యటితు

ఉసుంహభుంచవచఽే. అటటనైన ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 73 లేథా
74క్ు

అనఽగ ణుంగ

నఽన

ఫాధమత

తుభధయణక్ు

సభ చిత

అదికభతు

ఆథేశిుంచవచఽే. సుంక్షుత భథిుంప ఆథేరలు తృ యతృటటన జాభీ అబనటట
ల
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అదనప/సుంమ క్త క్తషనర్ పాయలేత ల఼వమ యచక్షణ ఫేయక్ు ఇథేయధఫన
చయమలనఽ సవముంగ ఙేటట వచఽే (ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 64).
రశ 12: నఽ విదుంచదగిన వోక్రునెై సుంక్షుత భథిుంప ఆథేరల జాభీ
అవసయభా?
జయఫ : అవసయుం లేదఽ... వసఽతవపలు యయణాలో ఉుండటుం లేథా గోథాభ లో తులవ
ఙేల ఉుండటుంణోతృటట నఽన యదిుంచదగన వమకూతకూ సదయు వసఽతవపలనై సభాఙాయ
తుభధయణక్ు యలు లేక్తృో వడుం వుంటి సుందభబలలో ఆ సభమాతుకూ సదయు
వసఽతవపలు క్యౌగ ఉనన వమకూతధే నఽన యదిుంచదగన వమకూతగ భగణిుంచి సుంక్షుత
భథిుంప ఆథేరలు ఇవవవచఽే (ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 64
తుఫుంధనక్ు అనఽగ ణుంగ).
రశ 13: నఽ ఙెయౌుుంుథాయులనెై తనిఖీ అదక్యుం ఎవభిథ?
జయఫ : థీతుకూ సుంఫుందిుంచి జీఎల఼ట చటట ుం (చటాటలు) భూడె యకల తతుఖీలనఽ
తుభేదశిసఽతధానబ. అయేతటుంటే:(ఎ) ఙాయీర్న అక్ ుంట్ుంట్ లేథా క్స్ీ అక్ ుంట్ుంట్ ఙేత తనిఖీ: యభషక్ యమతృయ
భభాణుం తుభేదశిత భతతి థాటిన రతి నమోథిత వమకూత

తన ఖాణాలనఽ

ఙాయటర్ అకౌుంట్ుంట్ లేథా కస్ట అకౌుంట్ుంట్ ఙేత తతుఖీ ఙేబుంచఽకోయయౌ (లక్షన్
35(5) ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుం).
(త) నఽ విపాగుం ఙేత తనిఖీ: ఏ నమోథిత వమకూత ఖాణాలధెధ
ై ా క్తషనర్
లేథా

క్తషనర్

నఽుంచి

సదాయణ

లేథా

తుభద షట

అనఽభతి

తృ ుంథిన

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట/మూటీజీఎల఼ట అదికయులలో ఎవభ్సధా తతుఖీ ఙేమవచఽే.
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(ల) రణేోక తనిఖీ: భశ్రలన, యఙాయణ, భరోధన లేథా ఏథధ
ై ా ఇతయ చయమలు
సగే ఏ దశ్లోధెైధా యలువనఽ క్చిేతుంగ రక్టిుంచలేదతు లేథా నఽన జభ
యతుయోగుం

సదాయణ

భతతికూ

లోఫడు

లేదతు

నఽన

యపాగుం

అతేతృరమడుణే... అటటవుంటి సుందభబలలో ణాభ తుమతుంఙే ఙాయటర్డ/కస్ట
అకౌుంట్ుంట్

థావభ

రణేమక్

తతుఖీకూ

ఆథేశిుంచవచఽే

(లక్షన్

66

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుం).
రశ 14: తనిఖీ నియిహణ గ భిుంచి భ ుందసఽు సభాఙాయుం ఇవిడుం అవసయభా?
జయఫ : అవసయఫే. తతుఖీ ఙేటట డాతుకూ క్తూసుం 15 తుథిధాలు భ ుందఽగ
నఽన యదిుంచదగన వమకూతకూ సభాఙాయుం ఇయవయౌ.
రశ 15: తనిఖీ ఎుంత వోవదలో ూభిు ఙేమాయౌ?
జయఫ : తతుఖీ తృరయుంతేుంచిన ణేథన
ీ ఽుంచి భూడె ధెలలోలగ ూభత ఙేమాయౌ.
అబణే, ఈ వమవదితు క్తషనర్ గభషఠ ుంగ ఆయు ధెలల వయక్ తృ డుగుంచవచఽే.
రశ 16: తనిఖీ నురయుంనుంచడభుంట్ే అయూ ుం ఏమిట్ి?
జయఫ : ‘తతుఖీ తృరయుంతేుంచడుం’ అననథి ఙాల భ ఖమఫనథి... ఎుందఽక్ుంటే
తృరయుంతేుంచిన ణేథీనఽుంచి తుభీణత వమవదిలోగ థీతున ూభత ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
కఫటిట కూుంథి అుంరలనై తతుఖీ తృరయుంబ ణేథీ ఆదాయడు ఉుంటటుంథి:(ఎ) ఆడుట్ అదికయులు కోభన భకయుడలు/ఖాణాలు యభ ఙేతికూ అుంథిన ణేథ;ీ
లేథా
(త) నఽన ఙయౌల ుంపథాయు యమతృయ రథేశ్ుంలో యసత వ తతుఖీ తోదలెైన ణేథీ.
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రశ 17: తనిఖీ ధోట్ీసఽ అుందఽకునుెడె నఽ విదుంచదగిన వోక్రు
ఫాధోతలేమిట్ి?
జయఫ : నఽన యదిుంచదగన వమకూత ఇలా ఙేమాయౌ:
(ఎ) అుందఽఫాటటలోగల లేథా అదికయులు కోభన ఖాణాలు/భకయుడల తతుఖీకూ
సదఽతృముం క్యౌుంఙాయౌ;
(త) తతుఖీ తుయవహణ కోసుం అదికయులు కోభన సభాఙాయుం అుందఽఫాటటలో
ఉుంఙాయౌ; అలాగే
(ల) సకలుంలో తతుఖీ ూభత ఙేలేుందఽక్ు సహకయుం అుంథిుంఙాయౌ.
రశ 18: తనిఖీ భ గిరక సభ చిత అదక్భి తీసఽక్ోదగిన చయోలేమిట్ి?
జయఫ : తతుఖీ భ గుంచిన తభవత 30 భోజులోలగ ణాభ క్నఽగొనన అుంరలనఽ,
అుందఽక్ు తగన కయణాలనఽ నేభొకనడుంణోతృటట నఽన యదిుంచదగన వమకూతకూగల
హక్ుకలు, ఫాధమతలనఽ యవభసా
త సభ చిత అదికభ సభాఙాయుం అుందజేమాయౌస
ఉుంటటుంథి.
రశ 19: ఏబయ భిలూతేలలో రణోే క తనిఖీక్ర ఆథేశిుంచవచఽే?
జయఫ : భశ్రలన, భరోధన సగ తేుండగ భతత భలథ తేలలో భాతరఫే...
అుంటే

వమవహయుం

సుంకూలషటఫనదతు

లేథా

భఫడు

అుంశ్ుం

తీవరఫనదతు

గభతుుంచినపడె రణమే క్ తతుఖీకూ ఆథేశిుంచవచఽే. ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు
లక్షన్ 66 కూుంద నఽన యపాగతుకూ ఈ అదికయుం దఖలుడుుంథి.
రశ 20: రణోే క తనిఖీనెై ధోట్ీసఽ జాభీ అదక్యుం ఎవభిథ?
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జయఫ : క్తషనర్ ఆమోదుం తృ ుంథిన తభవత భాతరఫే సహమ/ఉ క్తషనయుల
రణేమక్ తతుఖీనై ధోటీసఽలు జాభీఙేమగలయు.
రశ 21: రణోే క తనిఖీ నియిళుంఙే యభవయు?
జయఫ : క్తషనర్ తుమతుంఙే ఙాయటర్డ లేథా కస్ట అకౌుంట్ుంట్ తతుఖీ ఙేటట వచఽే.
రశ 22: రణోే క తనిఖీ నియేథక అుందజేలేుందఽకు గడెవు ఎుంత?
జయఫ : రణేమక్ తతుఖీ తృరయుంతేుంచిన ణేథీనఽుంచి 90 భోజులోలగ లేథా తృ డుగుంప
లతేలేత భభో 90 భోజులోలగ తతుఖీ అదికభ తన తుయేథిక్ సభభుంఙాయౌ.
రశ 23: రణోే క తనిఖీ వోమాని ఎవయు బభిశూు యు?
జయఫ : తతుఖీ అదికభకూ ఙయౌల ుంఙాయౌసన రతిపలుంసహ తనిఖీ, భకయుడల భశ్రలన
వమమాతున క్తషనర్ తుభధభుంచి, బభుంఙాయౌ.
రశ 24: రణేోక తనిఖీ తభిత నఽ అదక్యులు ఎలాుంట్ి చయో తీసఽకుధే
అవక్శభ ుంథ?
జయఫ : రణమే క్ తతుఖీలో యెలలడైన యసత యలు/తుభధభత అుంరల ఆదాయుంగ
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 73 లేథా 74 కూుంద చయమలు ఙేటట వచఽే.
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14. నఽన యసఽ (భపుండ్సస)
రశ 1: నఽ యసఽ అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 54లో చభేుంచఫడున రకయుం...
‘యసఽ’లో కూుంథి అుంరలు అుంతభబగుంగ ఉుంటాబ:(ఎ) భటయునలలో క్లబభ

ఙేలన
 రకయుం ఎలకటాతుక్స నగదఽ పసత క్ుంలో

తగయౌన తులవ స భ భ;
(త) ఉణాదక్ నఽన జభ-ITC నఽుంచి (i) నఽన ఙయౌల ుంచక్ుుండా సయపభ
ఙేలన సఽధానభేటిుంగ్ సయపభల సుంఫుందిత ఐటీల఼తు యతుయోగుంచఽకోక్తృో వడుం
లేథా (ii) అభభకలనై నఽనలక్ధాన కొనఽగోళ్ల నై ఙయౌల ుంచిన నఽనల జభ
అదిక్ుంగ (సఽధాన భేటిుంగ్, ూభత తనహబుంప సయపభలు కక్ుుండా)
తృో గ డు ఉుండటుం;
(ల) ఐక్మభజమసతతి రణేమక్ తృరతితుధమ సుంసథ ఙయౌల ుంచిన నఽన లేథా ఏథధ
ై ా
ఫహుళ్క్ష ఆభథక్ సుంసథ లేక్ ఐక్మభజమసతతి చటట ుం-1947 కూుంద రక్టిత
సుంసథ లు (హక్ుకలు-యక్షణలు), యథేశ్ర భమఫాయ/థౌతమ కభమలమాలు
ఏథధ
ై ా కొనఽగోళ్ల నై ఙయౌల ుంచిన నఽన.
రశ 2: వినియోగిుంచఽక్ోని ఉణాెదక నఽ జభ యసఽనఽ అనఽభత్తశూుభ?
జయఫ : చటట ుంలోతు లక్షన్ 54 ఉ లక్షన్(3)క్ు అనఽగ ణుంగ కూుంథి భలథతేలలో
యతుయోగుంచఽకోతు ఉణాదక్ నఽన జభ స భ భ యసఽక్ు అనఽభతిసతయు:(i)

నఽన ఙయౌల ుంచతు సఽధాన భేటిుంగ్ సయపభలు;
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(ii) అభభకలనై నఽనలక్ధాన కొనఽగోళ్ల నై ఙయౌల ుంచిన నఽనల జభ
అదిక్ుంగ (సఽధాన భేటిుంగ్, ూభత తనహబుంప సయపభలు కక్ుుండా)
తృో గ డు ఉుండటుం;
అబణే, థేశ్ుం యెలులక్ు యయణా ఙేలన, ఎగ భతి సఽుంక్ుం యదిుంచిన వసఽతవపల
యషముంలో యడెకోతు ఐటీల఼ యసఽ యలుకదఽ. అలాగే ఎగ భతేలనై కేుందర
సఽుంక్ుంలో భబతీతు వసఽతలేవల సయపభథాయు యడెక్ుతు ఉధాన, అటటవుంటి
సయపభలనై సతొక్ిత నఽన యసఽ కోభ ఉధాన క్డా యతుయోగుంచఽకోతు ఐటీల఼
యసఽ అనఽభతిుంచఫడదఽ.
రశ 3: థేశుం యలులకు ఎగ భత్త ఙేలన వసఽువులు ఎగ భత్త సఽుంక్నిక్ర
లోఫడినయణ
ై ే యడెక్ోని ఐట్ీల఼ యసఽ ఇశూుభ?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు చటట ుంలోతు లక్షన్ 54(3)కూుందగల భ్ుండో
తుఫుంధన రకయుం థేశ్ుం యెలులక్ు ఎగ భతి ఙేలన వసఽతవపలు ఎగ భతి
సఽుంకతుకూ

లోఫడునయెన
ై

సుందయబుంలో

యతుయోగుంచఽకోతు

ఐటీల఼

యసఽ

ఇవవఫడదఽ.
4.

(

)
.?

: లేదఽ. థీతుతు కమభీ తౄభవర్డ ఙేమాలతు రతితృథిుంచడఫుంథి.
రశ 5: క నఽ విదుంచదగిన వోక్రు అుంతభిషీా/భశుీాుంతయ సయపభ విషముంలో
ను యఫాట్ న ఐజీఎల఼ీ/ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీలనఽ ఙెయౌుుంఙాడని పావిథాృుం. ఆ తభిత
సదయు సయపభ యసు వ సిపాయని నిభౄభిలేు, ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీలనఽ అతడె
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ను యనుట్ న ఙెయౌుుంచిన ఐజీఎల఼ీక్ర లేథా ఇవి అట్ృఇట్ృ భాభిధా సయుృఫాట్ కు
అనఽభత్తశూుభ?
జయఫ :

నఽనయదిుంచదగన

వమకూత

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట

లేథా

ఐజీఎల఼టలనఽ

తృ యతృటటన ఙయౌల ుంచిన ఐజీఎల఼ట లేథా ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼టలక్ు సయుదఫాటట ఙేమడుం
క్ుదయదఽ. అబణే, తృ యతృటటన ఙయౌల ుంచిన నఽనలనఽ యసఽ తృ ుంథే హక్ుక
అతతుక్ుుంటటుంథి (ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుం లక్షన్ 77).
రశ 6: భమఫాయ క్భోలమాలు లేథా ఐకోభజోసమిత్త క్ొనఽగోళ్ు నెై నఽ
విదశూుభ లేక మినశృబశూుభ?
జయఫ : భమఫాయ కభమలమాలు, ఐక్మభజమసతతి సుంసథ ల కొనఽగోళ్ల నై నఽన
యదిసత యు. ఆ తభవత ల఼జీఎల఼ట/ఎస఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 54(2) కూుంద సదయు
నఽననఽ అయ యసఽ కోయవచఽే. ఇుందఽకోసుం కొనఽగోలు ఙేలన ధెలలో చివభ
ణేథీనఽుంచి ఆయు ధెలలోలగ ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట తుఫుంధనలు తుభేదశిసఽతనన రకయుం
యసఽ అబమయథననఽ థాఖలు ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
[ఐక్మభజమసతతి లేథా భమఫాయ/థౌతమ కభమలమాలు యశిషట గ భత ుంప సుంఖమUINనఽ తృ ుంథిణే [లక్షన్ 26(1) ల఼జీఎల఼ట/ఎస఼ాఎల఼ట చటట ుం] అయ ఙేలే కొనఽగోళ్ై
ల
సదయు మూఐఎన్ సుంఖమణో సయపభథాయుల భటయునలో అభభకల కూుంద
నమోదవపణాబ]
రశ 7: నఽ యసఽ ను ుందడానిక్ర క్ల భిమిత్త ఏమిట్ి?
జయఫ : నఽనయసఽ కోభే వమకూత ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 54క్ు
ఇచిేన యవయణ రకయుం “సుంఫుందిత ణేథ”ీ నఽుంచి భ్ుండేళ్ల ై భ గలేలోగ దయఖాసఽత
ఙేసఽకోయయౌ.
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రశ 8: అకిభాయజన సాతరుం నఽ యసఽక వభిుసు ఽుంథా?
జయఫ : అక్రభాయాన సాతరుం అతునయకల నఽన యసఽలక్ వభత సత ఽుంథి. అబణే,
థిగ వ నేభొకనన కొతున సుందభబలలో:i.

సఽధాన భేటిుంగ్ వసఽతవపలు, లేవలు లేథా భ్ుండుుంటి సయపభణోతృటట

అటటవుంటి సయపభల కోసుం ఙేలన వసఽతలేవల కొనఽగోళ్ల క్ు వభత ుంచదఽ;
ii. (1) నఽన ఙయౌల ుంచక్ుుండా ఙేలన సఽధానభేటిుంగ్ సయపభలనైన లేథా (2)
అభభకలనై
ఉననుందఽవలల

నఽన

రతుంక్ధాన

కొనఽగోళ్ల నై

నఽనరతుం

అదిక్ుంగ

తృో గ డున జభలక్ు సుంఫుందిుంచిన యతుయోగుంచఽకోతు

ఐటీల఼కూ వభత ుంచదఽ;
iii.

సయపభథాయు ూభత గ లేథా తృక్షుక్ుంగ సయపభ ఙేమతు, తలుల

జాభీఙమ
ే తు సయపభలనై యసఽ ఙేలన నఽనక్ు వభత ుంచదఽ;
iv.

తృ యతృటటన వసాలు ఙేలన
 నఽననఽ కేుందర, భషట ర రబ ణావలక్ు

జభఙేమగ ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 77క్ు అనఽగ ణుంగ
యసఽ ఙేలన
 పడె వభత ుంచదఽ;
v. నఽన లేథా వడీడ ఙయౌల ుంప ఙేలధా ఏ ఇతయ వమకూతకీ థాతున ఫథియ్ ఙేమతు
సుందభబలోల వభత ుంచదఽ;
vi. రబ తవుం రక్టిుంఙే వభగలు బభుంచిన నఽనపాభతుకూ వభత ుంచదఽ.
రశ 9: కయేళ్ నఽ పాయుం వినియోగథాయుకు ఫథయ్ అబణే... యసఽ
భుంజూయవుతేుంథా?
జయఫ : అవపతేుంథి... సదయు యసఽ ఙేలే తోతత ుం యతుయోగథాయుల సుంక్షేభ
తుదికూ జభ అవపతేుంథి (ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుం లక్షన్ 57).
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రశ 10: నఽ యసఽ భుంజూయుకు క్ల భిమిత్త ఏథెైధా ఉుంథా?
జయఫ : ఉుంథి... యసఽ కోసుం దయఖాసఽత అుంథిన ణేథీ నఽుంచి 60 భోజులోలగ
అతునయదాలుగ భుంజూయు రకూరమ ూభత కయయౌ. ఈ వమవదిలోగ యసఽ
భుంజూయు కక్తృో ణే ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 56 తుభేదశిసఽతనన రకయుం
వడీడ రతుం లెక్కగటిట ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
అబణే, కొతున వభగల నమోథిత వమక్ుతలు ఙేలే సఽధాన భేటిుంగ్ సయపభలనై
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 54, ఉ లక్షన్ (6) రకయుం యసఽ కోభే
నఽనలో 90 రణాతున ణాణాకయౌక్ యసఽ కూుంద ఙయౌల ుంచవచఽే. అబమయథన
అుంథినటట
ల తుభధభుంచిన ణేథీనఽుంచి యయుంలోగ ఈ ణాణాకయౌక్ తోణాతతునఙయౌల ుంఙాయౌస
ఉుంటటుంథి.
రశ 11: నఽ విపాగుం యసఽనఽ నియౌనయేమవఙాే?
జయఫ :

అవపనఽ...

కూుంద

నేభొకనన

కొతున

సుందభబలలో

యసఽనఽ

తుయౌనయేమవచఽే.
i. భటయున

థాఖలు

ఙేమతు

వమకూత

సదయు

ఙలులఫాటబయమ

భటయున

సభభుంఙేథాక;
ii. నమోథిత నఽన యదిుంచదగన వమకూత ఏథైధా నఽన, వడీడ , జభభాధా
ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుండు, థాతునై పనభవఙాయణ సథనుం/ధభభసనుం/ధామమసథనుం
ఎలాుంటి తులుపదల ఉతత యువ ఇవవతు క్షుంలో సదయు ఙయౌల ుంపలు
ఙేలేథాక;
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అలాగే సదయు ఙయౌల ుంచతు నఽనలు, వడీడ , జభభాధా, ఆలసమయుసఽభ వుంటియటితు
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 54(10)(డు) రకయుం యసఽ ఙేమాయౌసన
తోతత ుం నఽుంచి క్డా సభ చిత అదికభ భఫటటటకోవచఽే.
iii. యసఽ ఉతత యువనై ఏథధ
ై ా పనభవఙాయణ సగ తేననపడె, తనదుం లేథా
మోసతుకూ తృలడునుందఽవలల సదయు యసఽ భుంజూయునై పనభవఙాయణ
భఫడుతొద రతిక్ల రపావుం చాపతేుందతు క్తషనర్ అతేతృరమడుణే
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట

చటట ుంలోతు

లక్షన్

54(11)

కూుంద

యసఽనఽ

తుయౌనయేమవచఽే.
రశ 12: నఽ ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుంలోని లెక్షన్ 54(11) క్రుంద యసఽనఽ
నియౌనయల
ే నుెడె నఽ విదుంచదగిన వోక్రుక్ర వడీు ఙెయౌుశూు భ?
జయఫ : పనభవఙాయణలో యెలువడే తుయణమ పయౌతుంగ లేథా తదఽభ చయమల
కయణుంగ

నఽన

యదిుంచదగన

వమకూత

యసఽక్ు

అయహత

తృ ుంథినటల బణే

(ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 54(12) తుభేదశిుంఙే రతుం ఫేయక్ు) వడీడ
తృ ుందడాతుకీ అయుహడవపణాడె.
రశ 13: నఽ యసఽకు కనీస రయేశ భిమిత్త ఏథెైధా ఉుంథా?
జయఫ :

నఽన

యసఽ

తోతత ుం

యౄ.1000కూ

లోఫడు

ఉననటల బణే

(ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 54(14) రకయుం) భుంజూయు ఙేమఫడదఽ.
రశ 14: రసు ఽత చట్ాీల రక్యుం భుంజూయు ఙేమాయౌ్న యసఽలనఽ ఎలా
ఙెయౌుశూు యు?
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జయఫ : రసత ఽత చటాటల రకయుం భుంజూయు ఙేమాయౌసన యసఽలనఽ ఆ
తుఫుంధనలక్ు అనఽగ ణుంగధే నగదఽ యౄుంలో ఙయౌల సత యు... కఫటిట యటితు ఐటీల఼
కూుంద యడెక్ుధే అవకశ్ుం ఉుండదఽ.
రశ 15: ణారల తనిఖీక్ర భ ుంథే యసఽ భుంజూయు ఙేలే వీలుుంథా?
జయఫ : సఽధాన భేటుంి గ్ వసఽతవపలు, లేవలు లేథా భ్ుండుుంటి సయపభక్ు
సుంఫుందిుంచి ణారలనఽ తతుఖీ ఙేమక్భ ుంథే నమోథిత వమకూతకూ (నమోదఽ కతుయభ
యషముంలో రక్టిత తుమభాల రకయుం) యసఽ తోతత ుంలో 90 రణాతున
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 54 ఉ లక్షన్ 6 తుభేదశిసఽతనన షయతేలు,
భతతేలక్ు లోఫడు ణాణాకయౌక్ తృరతిథిక్న భుంజూయు ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
16.

,
.?

: ఎగ భతిథాయుక్ు ఎగ భతి లాయథేయల తోణాతలు సుంవతసయ కలుం
లోప అుందఽణాబ క్నఽక్ భపుండ్స దయఖాసఽత ధాటికూ తెఆర్ల఼ అుందఽఫాటటలో
ఉుండక్తృో వచఽే. క్యేళ్ ఎగ భతేల యలువ భ ుంథే అడావన్స యౄుంలో అుంథిణే
తెఆర్ల఼ అుందఽఫాటటలో ఉుండవచఽే. అపడె తెఆర్ల఼ యవభల సభయణ
ఆదాయుంగధే భపుండ్స ఏడాథి కలప క్తూస గడెవప లోల లేథా ఆర్తెఐ
తృ డుగుంచిన గడెవప రకయుం ఙయౌల ుంచవచఽే. డీజీఎఫటీ (DGFT) లోతు ఈ-ఫార్ల఼
(e-BRCభాడామల్ జీఎస్టీ భాడామల్క్ు క్లుఫడెతేుంథి.
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అబణే లేవల ఎగ భతికూ సుంఫుందిుంచి భాతరుం భపుండ్సక్ు భ ుంథే తెఆర్ల఼
తతుసభగ అవసయభవపతేుంథి.
17.
.?
: యసత యక్ుంగ సయుక్ులు లేథా లేవల ఎగ భతి జభగణే గరళీత నఽన
తృరథేశిక్ భదికూ యెలుల ఉుండాయౌ క్నఽక్ అక్రభాయాన సాతరుం వభత ుంజేముం
క్ుదయదఽ. ఎగ భతేలుగ భగణిుంఫడే సయపభల యషముంలో భాతరుం థీతుతు
వభత ుంజేసత యు.
రశ 18: అకిభాయజన సాతరుం తనకు వభిుుంచదని దయఖాసఽుథాయు ఎలా
నియౄనశూు డె?
జయఫ : యసఽ అబమయథన తోతత ుం యౄ.2 లక్షలక్ధాన తక్ుకవగ ఉననపడె
తనవదద గల తరసళిత, ఇతయణార ఆదాభల తృరతిథిక్న సదయు నఽన యదిుంపనఽ
భభ్వభకీ ఫదలాబుంచలేదతు, యసఽక్ు అయుహడుధన
ే తు దయఖాసఽతథాయు ల఼వమ
ధఽరయక్యణనఽ సభభుంచవచఽే. అబణే, యసఽ అబమయథన తోతత ుం యౄ.2
లక్షలక్ధాన

ఎక్ుకయెన
ై పడె

ఫదలాబుంచలేదతు

ఙాయటర్డ

సదయు

లేథా

కస్ట

నఽన

యదిుంపనఽ

అకౌుంట్ుంట్

థావభ

భభ్వభకీ
ధఽరయక్యణ

సభభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 19: రసు ఽత VAT/CSTల క్రుంద ఎగ భత్త వయు కులు క రకట్న సభభిెుంచి
ు ఙేలే వీలుుంథ... ఈ దౄ త్త జీఎల఼ీలోనా
నఽ ఙెయౌుుంచకుుండా క్ొనఽగోళ్ై
క్ొనశూగ తేుంథా?
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జయఫ : జీఎల఼ట చటట ుంలో అటటవుంటి యెసఽలుఫాటట ఏథీ లేదఽ. యయు నఽన
ఙయౌల ుంపణోధే

కొనఽగోళ్ై
ల

యతుయోగుంచఽకోతు

ఐటీల఼

ఙేమాయౌ.

ఆ

కోసుం

తభవత

యసఽ

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట

కోసుం

చటట ుంలోతు

లేథా
లక్షన్

54(1)/54(3) రకయుం అబమయథన థాఖలు ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
ు
రశ 20: రసు ఽత క్ేుందర చట్ీ ుం రక్యుం ఎగ భత్తథాయులు సఽుంకుం ఙెయౌుుంచి క్ొనఽగోళ్ై
ఙేల, థానినెై ఐట్ీల఼ని వినియోగిుంచఽకున తభిత సఽుంకుం ఙెయౌుుంచి ఎగ భతేలు
ఙేలేుందఽకు, అట్ నెన
ై ఎగ భత్త సఽుంక్ని యసఽ ను ుందట్ానిక్ర అనఽభత్త ఉుంథ...
జీఎల఼ీలోనా ఈ దౄ త్త క్ొనశూగ తేుంథా?
జయఫ : కొనసగ తేుంథి. ఐజీఎల఼ట చటట ుం లక్షన్ 16 రకయుం... ఒ నఽన
యదిుంచదగన వమకూత ఫాుండె లేథా ఫాధమత అుంగీకయ తరుం సభభుంచి ఐజీఎల఼ట
ఙయౌల ుంచక్ుుండాధే

వసఽతవపలు/లేవలు

ఎగ భతి

ఙేల

ఐటీల఼

యసఽక్ు

అబమభథుంచవచఽే. లేథా ఐజీఎల఼ట ఙయౌల ుంపణో వసఽతవపలు/లేవలు ఎగ భతి ఙేల,
సదయు ఐజీఎల఼ట యసఽ కోసుం అబమభథుంచవచఽే.
రశ 21: యసఽ అబోయూ న అుంథనట్ు

యల఼దఽ ఇఙేేుందఽకు ఎుంత వోవద

ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : సుంఫుందిత నఽన కలుంలో ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 49 ఉ
లక్షన్ (6)క్ు అనఽగ ణుంగ భటయున సభభుంచిన ధేథముంలో ఎలకటాతుక్స నగదఽ
పసత క్ుంథావభ యసఽ అబమయథన థాఖలెన
ై క్షుంలో భటర్న థాఖలుకగధే యల఼దఽ
యెయలతృో తేుంథి. ఇతయణార అతున సుందభబలోల సుంూయణ యవభలణో సభభుంచిన
దయఖాసఽత అుందఽక్ునన తభవత 15 భోజులోలగ దయఖాసఽతథాయుక్ు యల఼దఽ జాభీ
అవపతేుంథి.
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రశ 22: ణాణాుయౌక యసఽ భుంజూయుకు ఎుంత వోవద ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : సఽధాన భేటిుంగ్ సయపభలక్ు సుంఫుందిుంచి ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు
లక్షన్ 54 ఉ లక్షన్ (6)క్ు అనఽగ ణుంగ సుంూయణ సథబలో దయఖాసఽత అుంథిన
ణేథీనఽుంచి 7 భోజులోలగ యసఽ తోతత ుంలో 90 రణాతున ణాణాకయౌక్ ఙయౌల ుంప కూుంద
ఇయవయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 23: నఽ యసఽ అబోయూన థాఖలుకు ఏథెైధా నిభిృషీ విదానుం ఉుంథా?
జయఫ : నఽన యసఽక్ు థాఖలు ఙేలే రతి అబమయథననా GST RFD-1 తౄయుం
థావభ భాతరఫే సభభుంఙాయౌ. అబణే, ఎలకటాతుక్స నగదఽ పసత క్ుంలోతు తులవ
యసఽ కోసుం సుంఫుందిత నఽన కలుంలో GSTR 3, GSTR 4 లేథా GSTR 7
తౄభలోల థాఖలు ఙేలే ధెల/ణభ
ై ాలక్యభీ భటయునల థావభ క్డా అబమయథన
సభభుంచవచఽే.
రశ 24: నఽ యసఽ భుంజూయుకు ఏథెైధా నిభిృషీ విదానుం ఉుంథా?
జయఫ : నఽన యసఽ అబమయథన అతునయదాలా సవముంగ ఉననటల బణే సభ చిత
అదికభ

GST

RFD-06

తౄయుంథావభ

యసఽ

భుంజూయు

ఆథేరయౌసతయు.

తదనఽగ ణుంగ GST RFD-05 తౄయుంథావభ ఙయౌల ుంప సాచన జాభీ అవపతేుంథి. ఆ
తభవత యసఽ తోతత ుం దయఖాసఽతథాయు ఫాముంక్ు ఖాణాక్ు ఎలకటాతుక్స యదానుంలో
జభ అవపతేుంథి.
రశ 25: నఽ యసఽ అబోయూనలో లోట్ నుట్ు ుంట్ే ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : నఽన యసఽ అబమయథనలో ఏయెైధా లోటటతృటట
ల ుంటే 15 భోజులోలగ
ఎతిత చాతృయౌ. ఆ ఫేయక్ు సభ చిత అదికభ GST RFD-03 తౄయుంలో ఉభభడు
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తృో యటల్ థావభ ఎలకటాతుక్స సభాఙాయ యౄనేణా దయఖాసఽతథాయుక్ు ణయౌమజేసత ా
లోటటతృటల నఽ

సభథిథద ి

తిభగ

అబమయథన

సభభుంఙాయౌసుంథిగ

అుందఽలోధే

సాచిసతయు.
రశ 26: ఏ క్యణాల చాకుుండాధే యసఽ అబోయూ ననఽ త్తయసుభిుంచవఙాే?
జయఫ : తియసకభుంచభదఽ... అబమయథన ఆమోదయోగముంగ లేదతు సభ చిత
అదికభ ూభత గ అతేతృరమడుణే GST RFD-08 తౄయుం థావభ దయఖాసఽతథాయుక్ు
ధోటీసఽ జాభీఙస
ే త ా థీతునై GST RFD-09 తౄయుంథావభ 15 భోజులోలగ జయతయవలతు
కోయవచఽే. ఆ ఫేయక్ు జయఫ

అుంథిన తభవత అబమయథనక్ు ఆమోదుం లేథా

తియసకితితు ణయౌమజేసత ా GST RFD-06 తౄయుంథావభ భాతరఫే ఆథేరలు జాభీ
ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
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అబోయూ నలు – వసాళ్ై
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ు
15. అబోయూ నలు – వసాళ్ై
రశ 1: తకుువగ ఙెయౌుుంచిన లేథా అసలు ఙెయౌుుంచని నఽనఽ లేథా ను యనుట్ న
యసఽ ఙేలన లేథా తుెథో వన యడెకున/వినియోగిుంచఽకున ఉణాెదక
నఽ జభ (ఐట్ీల఼) ముణాులనఽ భఫట్ేీ ుందఽకు వభిుుంఙే లెక్షనఽు ఏవి?
జయఫ : మోసుం/గోమత/తపడె తుయేథిక్ తథితభలక్ు తృలడలేదతు ణేయౌన
సుందభబలలో

లక్షన్

73,

మోసుం/గోమత/తపడె

తుయేథిక్

తథితభల

సుంఫుందిత తుఫుంధనలు వభత ుంజేలేత లక్షన్ 74 యమయేక్షుసత బ.
రశ 2: లెక్షన్ 73క్రుంద సుంజాబఱ఼ ధోట్ీసఽ జాభీక్ర భ ుంథే నఽ విదుంచదగిన
వోక్రు వడీు సశృ నఽ ఙెయౌుుంఙేలేు ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : అటటవుంటి సుందభబలలో సభ చిత అదికభ సుంజాబఱ఼ ధోటీసఽ జాభీ
ఙేమడాతుకూ యలేలదఽ {లక్షన్ 73(6)}.
రశ 3: లెక్షన్ 73క్రుంద జాభీఙల
ే న సుంజాబఱ఼ ధోట్ీసఽ అుందఽకున వోక్రు వడీు సశృ
నఽ ఙెయౌుుంఙేలేు విఙాయణ అవసయభా?
జయఫ : ధోటీసఽ జాభీ అబన తభవత థాతున అుందఽక్ునన వమకూత 30 భోజులోలగ
నఽన, వడీడ క్యౌన ఙయౌల ుంఙేలేత ధోటీసఽ తదఽభ ఙేటేట చయమలతూన భ గలనటేల
భగణిుంచఫడెతేుంథి {లక్షన్ 73(8)}.
రశ 4: సుంజాబఱ఼ ధోట్ీసఽ జాభీ ఙేమదగిన ణేథీ ఏథ?
జయఫ :
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(i)

లక్షన్ 73 యషముంలో (మోసుం/యసత యల గోమత/ఉథేదశ్ూయవక్

తపడె తుయేథిక్ సుందభబలు తనహ) నఽన ఙయౌల ుంప అబమయథన
(డుభాుండ్స)

సుంఫుందిత

ఆభథక్

సుంవతసయుంలో

యభషక్

భటర్న

సభభుంఙాయౌసన గడెవప ణేథీనఽుంచి లెకూకుంచి ధోటీసఽ జాభీ ణేథీతు
తుయణబుంఙాయౌ.
సుంజాబఱ఼ ధోటస
ీ ఽనై యభషక్ భటర్న థాఖలు ఙేమాయౌసన ణేథీనఽుంచి
భూడేళ్లలోగ ధామమతుయణమ రకూరమ ూభత కయయౌ. అలాగే ధామమ తుయణమాతుకూ
యదిుంచిన కల భతతికూ క్తూసుం భూడె ధెలల భ ుందఽ ధోటస
ీ ఽ జాభీ ఙేమాయౌ
{లెక్షన్ 73(2, 10)}.
(ii)

లక్షన్ 74 యషముంలో (మోసుం/యసత యల గోమత/ఉథేదశ్ూయవక్

తపడె తుయేథిక్ సుందభబలుుంటే) నఽన ఙయౌల ుంప అబమయథన సుంఫుందిత
ఆభథక్ సుంవతసయుంలో యభషక్ భటర్న సభభుంఙాయౌసన గడెవప ణేథన
ీ ఽుంచి
లెకూకుంచి ధోటస
ీ ఽ జాభీ ణేథీతు తుయణబుంఙాయౌ.
సుంజాబఱ఼ ధోటస
ీ ఽనై యభషక్ భటర్న థాఖలు ఙేమాయౌసన ణేథీనఽుంచి
ఐథేళ్లలోగ ధామమతుయణమ రకమ
ూర
ూభత కయయౌ. అలాగే ధామమ తుయణమాతుకూ
యదిుంచిన కల భతతికూ క్తూసుం ఆయు ధెలల భ ుందఽ ధోటస
ీ ఽ జాభీ ఙేమాయౌ
{లెక్షన్ 74(2, 10)}.
రశ 5: క్ేసఽలనెై ధాోమ నియా మానిక్ర క్లభిమిత్త ఏథెైధా ఉుంథా?
జయఫ యఫ :
(i)

లక్షన్ 73 యషముంలో (మోసుం/యసత యల గోమత/ఉథేదశ్ూయవక్
తపడె

తుయేథిక్

సుందభబలు
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తనహ)

ధామమ

తుయణమ

కలభతతి భూడేళ్ల ై. నఽన ఙయౌల ుంప అబమయథన సుంఫుందిత ఆభథక్
సుంవతసయుంలో యభషక్ భటర్న సభభుంఙాయౌసన గడెవప ణేథీ నఽుంచి
లేథా తపథో వన యసఽ/ఐటీల఼ యతుయోగుంచఽక్ునన ణేథన
ీ ఽుంచి
లెకూకుంచి ధామమ తుయణమ ణేథీతు తుభధభుంఙాయౌ {లెక్షన్ 73 (10)}.
(ii)

లక్షన్ 74 యషముంలో (మోసుం/యసత యల గోమత/ఉథేద శ్ూయవక్
తపడె తుయేథిక్ సుందభబలుుంటే) ధామమ తుయణమ కలభతతి
ఐథేళ్ల ై. నఽన ఙయౌల ుంప అబమయథన సుంఫుందిత ఆభథక్ సుంవతసయుంలో
యభషక్ భటర్న సభభుంఙాయౌసన గడెవప ణేథీ నఽుంచి లేథా
తపథో వన

యసఽ/ఐటీల఼

యతుయోగుంచఽక్ునన

ణేథీనఽుంచి

లెకూకుంచి ధామమ తుయణమ ణేథీతు తుభధభుంఙాయౌ {లెక్షన్ 74 (10)}.
రశ 6: మోసుం/యసు యల గోోత/ఉథేృ శూయిక తుెడె నియేథక వుంట్ి
సుందభలలో నఽ విదుంచదగిన వోక్రు ధోట్ీసఽ జాభీక్ర భ ుంథే వడీు సశృ నఽ
ముతు ుం ఙెయౌుుంఙేలేు అతడిక్ర యక్షణ ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : ఉుంటటుంథి... నఽన, వడీడ లణోతృటట సభ చిత అదికభ భథిుంప ఙేలన

లేథా

ల఼వమ

భథిుంప

రకయుం

ఙయౌల ుంఙాయౌసన

నఽనలో

15

రణాతున

జభభాధాకూుంద ఙయౌల ుంఙే యెసఽలుఫాటట నఽన యదిుంచదగన వమకూతకూ ఉుంటటుంథి. ఆ
యధుంగ ఙయౌల ుంచిన తభవత అతడుకూ ధోటీసఽ జాభీఙేలేుందఽక్ు యలేలదఽ {లెక్షన్ 74
(6)}.
రశ 7: లెక్షన్ 74 క్రుంద ధోట్ీసఽ జాభీఙేరక థాని అుందఽకున వోక్రు నఽ
ఙెయౌుుంఙేలేు ధాోమ నియా ముం అవసయభా?
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జయఫ : చటట ుంలోతు లక్షన్ 74 ఉ లక్షన్ (1) కూుంద జాభీఙేలన
 ధోటీసఽనఽ
అుందఽక్ునన వమకూత నఽన, వడీడ లణోతృటట ణానఽ ఙయౌల ుంఙాయౌసన నఽనలో 25
రణాతున జభభాధా కూుంద ఙయౌల లేత తదఽభ చయమలు భ గలనటేల {లెక్షన్ 74 (8)}.
రశ 8: ధోట్ీసఽనెై లెక్షన్ 74 క్రుంద ధాోమ నియా ముం ఫేయకు నఽ, జభిభాధా
నిభౄభిుంచి ఆథేరలు జాభీఙేరక జభిభాధా ముతు ుం తగిగుంచి జభఙేలే వీలుుంథా?
జయఫ : ఉుంథి... సదయు ఆథేరలనఽ అుందఽక్ునన 30 భోజులోలగ అుందఽలో
తుభధభుంచిన ఫేయక్ు నఽన, వడీడ లణోతృటట ఙయౌల ుంఙాయౌసన నఽనలో 50 రణాతుకూ
సభానఫన తోణాతతున అతడె జభభాధాకూుంద ఙయౌల లేత తదఽభ చయమలతూన
భ గలనటేల {లెక్షన్ 74 (11)}.
రశ 9: లెక్షన్ 73, 74ల క్రుంద ధోట్ీసఽలు జాభీఙేలధా సదయు లెక్షనఽు నిభేృశిుంచిన
గడెవులోగ ధాోమ నియా మ ఆథేరలు జాభీక్ని సుందభలోు యోవశూధాలేమిట్ి?
జయఫ : ఈ భ్ుండె లక్షనల కూుంద తుభేదశిుంచిన కల భతతిలోగ ధామమ తుయణమ
ఆథేరలు జాభీకతు క్షుంలో లెక్షన్ 75 (10) రకయుం ఆ రకూరమ భ గలనటేల .
రశ 10: క వోక్రు ణానఽ భభకక వోక్రునఽుంచి వసాలు ఙేలన
 నఽనఽ
రబ ణాినిక్ర జభఙేమకనుో ణే ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : ఈ చటట ుంకూుంద ఇతయుల నఽుంచి వసాలు ఙేలన నఽననఽ రబ తవ
ఖాణాలో జభ ఙేమడుం తతుసభ. ఆ యధుంగ ఙయౌల ుంచతు క్షుంలో సదయు
తోణాతతున థాతుకూ సభానఫన జభభాధాసహ భఫటేటుందఽక్ు సభ చిత అదికభ
సుంజాబఱ఼ ధోటస
ీ ఽ జాభీఙేమవచఽే {లెక్షన్ 76 (1, 2)}.
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రశ 11: వసాలు ఙేలన
 నఽ జభ ఙేమకుుండా లెక్షన్ 76 (1)కు వియుదౄ ుంగ
వోవహభిలేు తీసఽకుధే సభ చిత చయోలేమిట్ి?
జయఫ : అలాుంటి సుందభబలోల సుంజాబఱ఼ ధోటీసఽ జాభీ ఙేమవచఽే. క్యేళ్
జాభీఙేల

ఉుంటే

ఆ

ణేథీనఽుంచి

ఏడాథిలోగ

సహజ

ధామమ

సాణారలక్ు

అనఽగ ణుంగ ఆథేరలు ఇవవవచఽే {లెక్షన్ 76 ( 2 నఽుంచి 6థాక్)}.
రశ 12: నఽ వసాలుఙేల రబ ణాినిక్ర జభఙేమని సుందభలోు లెక్షన్
76క్రుంద ధోట్ీసఽ జాభీక్ర క్లభిమిత్త ఎుంత?
జయఫ : కల భతతి ఏథీ లేదఽ... అటటవుంటి ఉదుంణాలనఽ క్నఽగొననపడె
కల భతతిణో తుతతత ుం లేక్ుుండా ధోటీసఽ జాభీఙేమవచఽే.
రశ 13: నఽ వసాళ్ు క్ోసుం సభ చిత అదక్భి అనఽసభిుంచగల దౄ తేలేమిట్ి?
జయఫ :

సభ చిత

అదికభ

కూుంద

నేభొకనన

యధుంగ

నఽన

వసాళ్ై
ల

ఙేమవచఽే:ఎ)

అటటవుంటి వమక్ుతలక్ు సుంఫుందిుంచి తభవదద గల తోణాతతున తగగ ుంచి యయు
ఙయౌల ుంఙాయౌసన నఽననఽ అదికయులు భఫటటటకోవచఽే;

త) అటటవుంటి వమక్ుతల వసఽతవపలనఽ సవదీనుం ఙేసఽక్ుతు, యక్రబుంచడుంథావభ
భఫటటటకోవచఽే;
ల) అటటవుంటి వమక్ుతలక్ు ఫకబడున, ఫకబడఫో బయ ఇతయ వమక్ుతలనఽుంచి
లేథా కేుందర, భషట ర

రబ ణావలక్ు జభ ఙేమడుం కోసుం యభ తయపపన

నగదఽ వమవహభలు చాలే యభనఽుంచి భఫటట వచఽే;
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డు) స భ భ ఙయౌల ుంఙేథాక అటటవుంటి వమక్ుతలక్ు ఙుంథిన లథ య, చభసఽతలనఽ జపత
ఙేమవచఽే. ఆ తభవత క్డా 30 భోజులథాక ఙయౌల ుంచక్తృో ణే సదయు
ఆలత /ఆసఽతలనఽ

యక్రబుంచగ

వచిేన

స భ భనఽుంచి

నఽన

ఫకబలణోతృటట యక్రమ ఖయుేలనఽ భఫటటటకోవచఽే;
ఇ)

సదయు వమకూత తువలుంఙే, యమతృయుంఙేలే తృరుంతుంలో అతడుకేయధ
ెై ా ఆసఽతలుుంటే
సుంఫుందిత జలాల క్లెక్టర్ థావభ

బూత శిసఽతగ భగణిసత ా

భఫటటటకోవచఽే;
ఎఫ) అతడునై జభభాధా యదిుంచినటట
ల గ భగణిుంచి వసాలుఙేలే యధుంగ
సభ చిత ఫేజలేటట్
ర కోయుటక్ు అబమయథన థాఖలు ఙేమవచఽే;
జ)

ఈ చటట ుంకూుంద సభభుంచిన ఫాుండె లేథా అదికభక్ తరుం లేథా
తదనఽగ ణుంగ యౄతృ ుంథిుంచిన తుమభ తుఫుంధనల అభలు థావభ
భఫటటటకోవచఽే;

ళచ్) ల఼జీఎల఼ట ఫకబలనఽ ఎల఼ా ఎల఼ట ఫకబల కూుంద లేథా ఎల఼ా ఎల఼ట ఫకబలనఽ
ల఼జీఎల఼ట కూుంద భఫటట వచఽే {లెక్షన్ 79 ( 1, 2, 3, 4)}.
రశ 14: నఽ ఫక్బలనఽ యబథాలలో ఙెయౌుుంచవఙాే?
జయఫ : నఽన ఫకబడున వమకూత నఽుంచి అటటవుంటి అబమయథన అుంథినపడె
ఙయౌల ుంపనక్ు క్తషనర్/చీఫ క్తషనర్ గడెవపనఽ తృ డుగుంచవచఽే. లేదుంటే
ల఼వమ భథిుంప భటయున రకయుం ఫకబడున నఽన ఫాధమత తనహ ఈ
చటట ుంకూుంద ఫాకీడున తోణాతతున 24 ధెలయభీ యబథాలక్ు తుంచక్ుుండా, లక్షన్
50 కూుంద వడీడ సహ వభత ుంఙే షయతేలు భతతేలు తృటిసత ా ఙయౌల ుంఙేుందఽక్ు
అనఽభతిుంచవచఽే. అబణే, ఈ యబథాలలో ఏథైధా క్థాతున గడెవప
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ణేథీధాటికూ ఙయౌల ుంచక్తృో ణే సదయు యబథాసహ ఆ భోజువయక్ తగయౌన ఉనన
తోతత ుం ఫకబతు కేసభ ఙయౌల ుంఙాయౌస భవడఫేగక్ ఎలాుంటి తదఽభ ధోటీసఽ
లేక్ుుండా నఽన అదికయులు భఫటటటకోవచఽే {లెక్షన్ 80}.
రశ 15: ునభిిఙాయణ/సమీక్ష సుందయుంగ అబోయూ నలో నిభౄభిుంచిన నఽ
ముతు ుం నెభిగిణే భఫట్ీ కుధే భాయగ ఫమి
ే ట్ి?
జయఫ : నభగన ఫకబల తోతత ుం ఙయౌల ుంఙాయౌసుంథిగ భాతరఫే ణాజా అబమయథన
జాభీ ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. పనభవఙాయణ/సతొక్షక్ు భ ుందఽ ఖభభ్సన తోతత ుం
భఫటటటక్ుధేుందఽక్ు తృరయుంతేుంచిన చయమలనఽ ఏ దశ్లో ఆగయో అక్కడు నఽుంచి
కొనసగుంచవచఽే {లెక్షన్ 84(ఎ)}.
రశ 16: నఽ ఫక్బలున వోక్రు తన యోనుభని భభకకభిక్ర ఫథయ్ ఙేలేు ఆ
ఫక్బల భాట్ేమిట్ి?
జయఫ : ఫథియ్ఙేలన వమకూతణోతృటట యమతృయుం ఎవభ నేయున ఫథియ్ అబుంథో ఆ వమకూత
క్డా అటిథాకగల నఽన ఫకబలు, యటినై వడీడ లేథా జభభాధా లేథా
తుభధభత తోతత ుం ఙయౌల ుంపనక్ు సుంమ క్త ుంగ, ూభత గ ఫాధమత వళిుంఙాయౌ {లెక్షన్
85(1)}.
రశ 17: క కుంనెనీ (నఽ భిదలోక్ర వఙేే వోక్రు భూలయేత (యౌక్రిడేషన్)
భిలూత్త ఏయెడిణే అెట్ిక్ే ఙెయౌుుంఙాయౌ్న నఽ ఫక్బల భాట్ేమిట్ి?
జయఫ : క్ క్ుంనతూ భూలయల
ే నపడె ఆసఽతల యమయేక్షణక్ు తుమతతేలబయమ
రతి సుంయక్షక్ుడె (‘‘యౌకూవడేటర్’’) తభ తుమాభక్ుం గ భుంచి 30 భోజులోలగ
క్తషనయుక్ు

వయత భానుం

ుంతృయౌ.

అథి
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అుందఽక్ునన

తభవత

ణాభ

భఫటటటకోయయౌసన

నఽన

ఫాధమతలు/ఫకబలక్ు

సభానఫన

తోతత ుం

ఎుంతననథి క్తషనర్ 3 ధెలలోలగ యౌకూవడేటయల క్ు ణయౌమయచవచఽే {లెక్షన్ 88(1,
2)}.
రశ 18: కుంనెనీ భూలయేతకు గ భైనుెడె డెైభకీయు ఫాధోత ఏమిట్ి?
జయఫ : ఏథైధా నయ
ై ేటట క్ుంనతూ భూలయల
ే నపడె అుంతక్ుభ ుందఽగతూ, ఆ
తభవతగతూ నఽనలు, ఫకబలు వసాలు కలేదతు తుభధయణ అబనపడె,
సదయు సుంసథ లో అటిథాక డైభ్క్టయల ుగ ఉనన రతి క్కభనధ
ై ా సుంమ క్త ుంగ,
ూభత గ ఙయౌల ుంఙాయౌసన ఫాధమత ఉుంటటుంథి. సుంసథ వమవహభలక్ు సుంఫుందిుంచి
తనయుంగ తీవర తుయల క్షముం, థాయుణ క్యత యయమనేక్ష లేథా యధఽల ఉలల ుంఘన వుంటియయ
ే
లేవతు, అుందఽవలల
క్తషనయుక్ు

ఫకబలు ఙయౌల ుంచక్తృో వడుంలో తన ఫాధమణేతొ లేదతు

సుంతినత క్యఫన

యవయణ

ఇచఽేకోగయౌగణే

త

అుందయౄ

ఫాధఽమలవపణాయు {లెక్షన్ 88(3), 89}.
రశ 19: క పాగశూిభో సుంసూ (నఽ విదుంచదగిన వోక్రు) నఽ ఫక్బల
ఙెయౌుుంులో పాగశూిభ ల ఫాధోత ఏమిట్ి?
జయఫ : ఏ పాగసవభమ సుంసథ లోతు సబ మలెైధా నఽన, వడీడ లేథా జభభాధా
ఙయౌల ుంపలో సుంమ క్త ుంగ, ూభత గ ఫాధఽమలవపణాయు.
పాగసవభ లలో
యషమాతున

ఎవభ్సధా

యౌఖితూయవక్

యయతుంచఽక్ుధేటలబణే
ధోటీసఽథావభ

ఉుంటటుంథి.
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సుంసథ /పాగసవత

క్తషనయుక్ు

ఆ

ణయౌమజేమాయౌస

అలా యయతుంచఽక్ుధే ధాటికూ ఙయౌల ుంఙాయౌసన నఽన, వడీడ లేథా జభభాధానఽ ఆ
ణేథీన, లేథా తభవతి ణేథీన తుభధభుంచినటికీ యటితు ఙయౌల ుంఙే ఫాధమతనఽ
యయతుంచఽక్ుధే పాగసవత క్డా ుంచఽకోక్ తదఽ.
యయతుంచఽక్ునన ధెలలోగ సదయు సభాఙాయుం ఇవవక్తృో ణే క్తషనయుక్ు ఆ
వమవహయుం గ భుంచి ఎయుక్భఙే ణేథథ
ీ ాక సదయు పాగసవతనై సుంసథ నఽన
ఫకబల ఙయౌల ుంప ఫాధమత కొనసగ తేుంథి {లెక్షన్ 90}.
రశ 20: యోనుభని సుంయక్షకుడె/ధయొకయు / ఫాలోదశలోని వోక్రు రత్తనిద
నియిళసఽునట్ు బణే నఽ విదుంచదగిన వోక్రు నఽ ఙెయౌుుంు ఫాధోత
ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : ఫాలమదశ్లోతుయయు లేథా అశ్క్ుతల తయపపన యభ లతధ కోసుం సదయు
యమతృభతున

సుంయక్షక్ుడె/ధయభక్యత /

ఫాలమదశ్లోతు

వమకూత

రతితుది

తుయవళిసత ఽననటల బణే ఆ యమతృభతుకూ సుంఫుందిుంచి ఫకబడున నఽన, వడీడ
లేథా జభభాధా తథితభలనఽ సుంయక్షక్ుడె/ధయభక్యత / ఫాలమదశ్లోతు వమకూత
రతితుదినైధే యదిుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి {లెక్షన్ 91}.
రశ 21: నఽ విదుంచదగిన వోక్రుక్రగల హకుుబ కు ఫైన ఆలు

(ఎలేీట్)

సుంయక్షక/ఫైనర్న వియథాల ధాోమశూూనుం (Court of Wards) నిముంతరణలో
ఉనుడె ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : నఽన యదిుంచదగన వమకూతకూ యమతృయుం ఉుండు, థాతుకూ సుంఫుందిుంచిన
నఽన, వడీడ లేథా జభభాధా ఫకబ డు ఉుంటే అతడుకూ హక్ుకబ క్త ఫన ఆలత
(ఎలేటట్)తు తుముంతిరసత ఽనన సుంయక్షక్/ఫనర్ యయథాల ధామమసథనుం/భతృలన
జనయల్/అదికభక్ ధయభక్యత /సుంయక్షక్ుడె లేథా ఏథైధా ధామమసథనుం ఆథేరల
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ఫేయక్ు తుమతతేడన
ై
తుభవహక్ుడె తథితయులనైధే నఽన, వడీడ
జభభాధాలనఽ యదిుంచి భఫటాటయౌస ఉుంటటుంథి {లెక్షన్ 92}.
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లేథా

జీఎల఼ీలో ునభిిఙాయణలు,
సమీక్ష – సవయణ
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16. జీఎల఼ీలో ునభిిఙాయణలు, సమీక్ష – సవయణ
రశ్న 1: తనక్ు వమతిభేక్ుంగ జాభీ అబన ఆథేశ్ుం లేథా తుయణముంవలల నషట తృో బన
ఫాదిత వమకూతకూ పనభవఙాయణ కోభే హక్ుక ఉుంథా?
జయఫ : ఉుంటటుంథి... జీఎల఼ట చటాటల కూుంద తనక్ు వమతిభేక్ుంగ జాభీ అబన ఆథేశ్ుం
లేథా తుయణముంవలల నషట తృో బనటట
ల పాయలేత ఫాదిత వమకూతకూ పనభవఙాయణ కోభే
హక్ుకుంథి. అబణే, సదయు ఆథేశ్ుం లేథా తుయణముం “ధామమ తుయణమాదికయ సథనుం”
(adjudicating authority) జాభీ ఙేలనథై ఉుండాయౌ. అబణే, (లక్షన్ 121లో
నేభొకనన) కొతున ఆథేరలు లేథా తుయణమాలనై భాతరుం పనభవఙాయణ కోభే యలేలదఽ.
రశ 2: ునభిిఙాయణాదక్భి (AA) ఎదఽట్ ునభిిఙాయణ అబోయూ న (Appeal)
థాఖలుకు క్ల భిమిత్త ఎుంత?
జయఫ :

తననై

జాభీ

అబన

ఆథేశ్ుం

లేథా

తుయణముంనై

సభాఙాయుం

అుందఽక్ుననణేథీనఽుంచి భూడె ధెలలోలగ ఫాదిత వమకూత పనభవఙాయణ అబమయథన
థాఖలు ఙేసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి. నఽన (భఫడు) యపాగతుక్సణే ఈ వమవది ఆయు
ధెలలుగ ఉుంటటుంథి. ఆలోగ సతొక్ష రకమ
ూర
ూభత ఙల
ే  AA ఎదఽట అబమయథన
థాఖలు ఙేమాయౌ.
రశ 3: ునభిిఙాయణ అబోయూన థాఖలులో ఆలశూోని అనఽభత్తుంఙే అదక్యుం
ునభిిఙాయణాదక్భిక్ర ఉుంథా?
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జయఫ : ఉుంథి... లక్షన్ 107(4) తుభేదశిసఽతనన ఫేయక్ు ‘‘సళేతేక్ కయణుం’’
ఉననటల బణే తుభేదశిత (3/6ధెలల) వమవది భ గలన ణేథీనఽుంచి ధెల (3+1/6+1)
వయక్ అబమయథన థాఖలులో ఆలసమతున అనఽభతిుంచవచఽే.
రశ 4: ునభిిఙాయణ నిభేృశక తరుంలోనివి క్కుుండా అదను విఙాయణాుంరలనఽ
అనఽభత్తుంఙే అదక్యుం AAక్ర ఉుంథా?
జయఫ :

ఉుంథి...

యసభభుంచినయ

సదయు

లేథా

అదనప

అళేతేక్ఫనయ

యఙాయణాుంరలు
కవతు

సుంతినత

ఉథేదశ్ూయవక్ుంగ
ఙుంథిణే

యటితు

అనఽభతిుంఙే అదికయుం AAకూ ఉుంథి.
రశ 5: ణానఽ జాభీఙేలే ఆథేశుం గ భిుంచి ునభిిఙాయణాదక్భి ఎవభిక్ర
ణెయౌమజేమాయౌ్ ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : పనభవఙాయణాదికభ తన ఆథేశ్ుం నక్లునఽ అబమయథనథాయుక్ు, రతియథికూ,
ధామమ తుయణమాదికయ సథనుంణోతృటట సుంఫుందిత అదికయ భదిగల ల఼జీఎల఼ట,
ఎల఼ా ఎల఼ట/మూటీజీఎల఼ట క్తషనయల క్ు అుందజేమాయౌ.
రశ 6: రతి పనభవఙాయణ అబమయథనణో తతుసభ భ ుందసఽత-ధభవతే తోతత ుం
ఎుంత?
జయఫ : అబమయథనథాయు అుంగీక్భుంచిన ఆక్షేణాథేశ్ుం రకయుం ూభత నఽన
తోతత ుంణోతృటట వడీడ , అభధ యుసఽభ , ఇతయ యుసఽభ , జభభాధాసహ
యయదుంలోతు

తగయౌన

నఽనలో

10

జభఙేమాయౌ.
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రణాతుకూ

సభానఫన

తోణాతతున

రశ 7:
?
జయఫ : రథభ పనభవఙాయణ సథనుం తన ఆథేశ్ుం నక్లునఽ అబమయథనథాయుక్ు,
ధామమ తుయణమాదికయ సథనుంణోతృటట సుంఫుందిత అదికయభదిగల ల఼జీఎల఼ట,
ఎల఼ా ఎల఼ట క్తషనయల క్ు అుందజేమాయౌ.
రశ 8:

(

)

?

జయఫ : యయదుంలోతు తోతత ుంలో 10 రతుం (అబణే, ఎల఼ాఎల఼టకూ సుంఫుందిుంచి
అదనప తుఫుంధనలుధానబ. యటికోసుం నభూధా చటాటతున భశ్రయౌుంచవచఽే...
12, 13 రశ్నలు చాడుండు).
రశ్న

9:

యసత వ

అదికభ

ఆథేరలలో

తుభేదశిుంచిన

సఽుంక్ుం/అభధ

యుసఽభ /జభభాధానఽ నుంచడుంణోతృటట నఽన యసఽ/ఐటీల఼ తోణాతతున
తగగ సత ా పనభవఙాయణ సుందయబుంగ AA ఆథేరలు జాభీ ఙేమవఙాే?
జయఫ : జపత లేథా యసఽ తోతత ుం లేథా ఐటీల఼ తగగ ుంపనక్ు ఫదఽలుగ
యుసఽభ లేథా జభభాధా లేథా అభధ యుసఽభ నఽ నుంచఽత ఆథేశ్ుం జాభీఙేలే
అదికయుం AAకూ ఉుంథి. అబణే, తననై రతితృథిత నషట థామక్ ఆథేరలతొద
సుంజాబఱ఼ ఇచఽేక్ుధేుందఽక్ు అబమయథనథాయుక్ు తగన అవకశ్ుం ఇచిే ఉుండాయౌ
(లక్షన్ 107 (11) ణొయౌ తుఫుంధన).
సఽుంక్ుం

నుంప

లేథా

ఐటీల఼తు

తపగ

యతుయోగుంచఽక్ుననటట
ల

తుయణబుంచటాతుకూ సుంఫుందిుంచి సదయు ఆథేరలక్ు భ ుందఽ అబమయథనథాయుక్ు తగన
సుంజాబఱ఼ ధోటస
ీ ఽ జాభీఙేలన తభవత భాతరఫే AAకూ ఆ అదికయుం ఉుంటటుంథి.
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అుంణేగక్ సదయు ఆథేరలనఽ లక్షన్ 73 లేథా 74 కూుంద తుభేదశిుంచిన కల
భతతిలోప భాతరఫే జాభీఙమ
ే ాయౌ (లక్షన్ 107 (11) భ్ుండో తుఫుంధన).
రశ

10:

/

/

/

/
?

జయఫ :

జపత

లేథా

యసఽ

తోతత ుం/ఐటీల఼

తగగ ుంపనక్ు

ఫదఽలుగ

సఽుంక్ుం/అభధ యుసఽభ /జభభాధానఽ నుంచఽత ఆథేశ్ుం జాభీఙల
ే ే అదికయుం
ఎఫఎఎకూ ఉుంథి. అబణే, తననై రతితృథిత నషట థామక్ ఆథేరలతొద సుంజాబఱ఼
ఇచఽేక్ుధేుందఽక్ు అబమయథనథాయుక్ు తగన అవకశ్ుం ఇచిే ఉుండాయౌ (లక్షన్
79(10)లోతు ణొయౌ తుఫుంధన). ఇక్ సఽుంక్ుం నుంప లేథా ఐటీలతు
఼ తపగ
యతుయోగుంచఽక్ుననటట
ల తుయణబుంచటాతుకూ సుంఫుందిుంచి సదయు ఆథేరలక్ు భ ుందఽ
అబమయథనథాయుక్ు తగన సుంజాబఱ఼ ధోటస
ీ ఽ జాభీఙేలన తభవత భాతరఫే ఎఫఎఎకూ
ఆ అదికయుం ఉుంటటుంథి. అుంణేగక్ సదయు ఆథేరలనఽ లక్షన్ 51కూుంద తుభేదశిుంచిన
కలభతతిలోప జాభీఙేమాయౌ (లక్షన్ 79(10)లోతు భ్ుండో తుఫుంధన).
రశ 11: జీఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద తభ క్రుంథశూూబ అదక్యులు జాభీఙల
ే న ఏథెైధా
ఆథేరని సవభిుంఙే అదక్యుం ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ అదక్యులకు ఉుంథా?
జయఫ : లక్షన్ 108లో నేభొకనన తుయణమాలు లేథా ఆథేరల సవయణక్ు
సుంఫుందిుంచి జీఎల఼ట చటట ుం రకయుం తుమతతేలెైన లేథా అనఽభతిగల అదికయ
సథధాధేన ‘‘సవయణాదికయ సథనుం’’గ లక్షన్ 2(99) తుయవచిసోత ుంథి. తదనఽగ ణుంగ
కూుంథిసథ బ

అదికయులు

జాభీఙేలన


ఎలాుంటి

ఆథేరలధెధ
ై ా

తనక్ు

సభభుంఙాయౌసుంథిగ ఆథేశిుంచి, భశ్రయౌుంఙే అదికభతున లక్షన్ 108 సదయు
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‘‘సవయణాదికభ’’కూ

దఖలుయచిుంథి.

అలాగే

యభ

ఆథేరలు

తృ యతృటటన

ఇచిేనవతు, భఫడుకూ ఆటుంక్ుం క్యౌగుంచగలవతు, చటట యయుదధ ుం లేథా సభ్సనయ కవతు
లేథా ఆ సభముంలో అుందఽఫాటటలోగల తుభదషట పౌతిక్ యసత యలనఽ భగణనలోకూ
తీసఽకోలేదతు, క్ుంతృోట ర లర్ అుండ్స ఆడుటర్ జనయల్ ఆఫ ఇుండుమా యమఖమల
యమవసనుంగ/యటిణో తుతతత ుం లేక్ుుండా ఇచిేనవతు ‘సవయణాదికభ’ పాయలేత
ధోటీసఽ అుందఽక్ునన వమకూతకూ జయతఙేే అవకశ్ుం క్యౌుంచిన తభవత సదయు
ఆథేరలనఽ సవభుంచవచఽే.
రశ 12: సదయు సవయణ రక్మ
రి
క్ొనశూగ తేుండగధే తన థగ వశూూబ
అదక్యుయౌచిేన ఆథేరల అభలు నియౌనయేతకు సవయణాదక్భి ఆథేశిుంచవఙాే?
జయఫ : ఆథేశిుంచవచఽే.
రశ 13: థిగ వసథబ అదికయుల ఆథేరల సవయణలో జీఎల఼ట చటట ుంకూుంద
‘సవయణాదికభ’ అదికభలక్ు అవభోదాలు ఏయెైధా ఉధానమా?
జయఫ : ఉధానబ... ఏథైధా ఆథేరతున సవయణాదికభ కూుంద నేభొకనన సుందభబలోల
సవభుంచడుం యలుకదఽ:(ఎ) సదయు ఆథేశ్ుంనై లక్షన్ 107 లేథా లక్షన్ 112 లేథా లక్షన్ 117 లేథా
లక్షన్ 118ల కూుంద పనభవఙాయణ కోభే అవకశ్ుం ఉననపడె; లేథా
(త) సదయు ఆథేశ్ుం లేథా తుయణముం జాభీ ఙేరక్ లక్షన్ 107(2) రకయుం
తుభేదశిత వమవది ఇుంక భ గమనపడె లేథా భూడేళ్ల ై థాటితృో మాక్
సవయణ కోభనపడె;
(ల) ఈ లక్షన్ రకయుం సదయు ఆథేశ్ుంనై పనభవఙాయణ అటికే
ఙేటిటనపడె.
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రశ 14: ఏబయ సుందభలోు ునభిిఙాయణ అబోయూన ల఼ికయణకు ధభొసనుం
(Tribunal) త్తయసుభిుంచవచఽే?
జయఫ : పనభవఙాయణ అబమయథనలో కూుంథి అుంరలు పాగుంగ ఉననపడె...


నఽన తోతత ుం లేథా ఉణాదక్ నఽన జభ (ఐటీల఼); లేథా



నఽన తోతత ుంలో వమణామసుం లేథా ఐటీల఼ తోతత ుంలో వమణామసుం; లేథా



అభధ యుసఽుం లేథా యుసఽభ లేథా జభభాధా యౄ.50యేలక్ధాన తక్ుకవ
యదిసత ా ఆథేరయౌచిేనపడె...

సదయు

పనభవఙాయణ

అబమయథన

ల఼వక్యణక్ు

తియసకభుంఙే

యచక్షణాదికయుం

ధభభసధాతుకూ ఉుంటటుంథి (లక్షన్ 112(2).
రశ 15: ధభొసనుం ఎదఽట్ ునభిిఙాయణ అబోయూ న థాఖలుకు క్లభిమిత్త
ఎుంత?
జయఫ : ఆథేరలు అుంథిన ణేథన
ీ ఽుంచి 3 ధెలలోలగ ఫాదిత వమకూత పనభవఙాయణ
అబమయథన థాఖలు ఙేసఽకోయయౌ. సవయణక్ు ఆథేరల జాభీ ణేథీనఽుంచి 6 ధెలలోలగ
నఽన యపాగుం థాతునై సతొక్ష ూభత ఙల
ే  పనభవఙాయణక్ు అబమభథుంచవచఽే.
రశ 16: ునభిిఙాయణ అబోయూ న థాఖలుకు 3 ధలల క్లభిమిత్త థాట్ిణే
ఆలశూోని భనిుంఙే అదక్యుం ధభొసధానిక్ర ఉుంథా? ఉనట్ు బణే ఆ భిమిత్త
ఎుంత?
జయఫ : ఉుంథి... 3/6 ధెలల వమవది థాటిన తభవత అబమయథనథాయులు సళేతేక్
కయణాలు చానణే భభో 3 ధెలల ఆలసమతున భతునుంఙే అదికయుం ధభభసధాతుకూ
ఉుంథి.
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రశ 17:
?
జయఫ : ఆథేరలు అుంథిన ణేథీ నఽుంచి థాతునై అబమయథన థాఖలుథాక భూడె
ధెలల కలుం.
రశ 18: ధభవతే శూ భ ొ యసఽ సుందయుంగ వడీు ఙెయౌుుంఙాయౌ్ ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : అవపనఽ... అబమయథనథాయు లక్షన్ 107 ఉ లక్షన్ (6) లేథా లక్షన్ 112
ఉ లక్షన్ (8) కూుంద జభఙేలన
 తోణాతతున AA లేథా పనభవఙాయణ ధభభసనుం
ఆథేరల ఫేయక్ు యసఽ ఙేలే సుందయబుంలో లక్షన్ 115 రకయుం వడీడ క్డా
ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. అబమయథనథాయు స భ భ జభఙేలన
 ధాటినఽుంచి థాతున
యసఽ ఙేలే ణేథథ
ీ ాక లక్షన్ 56 తుభేదశిసఽతనన రకయుం వడీడ రతుం లెక్కగటిట
ఙయౌల ుంఙాయౌ.
రశ 19: ధభభసనుం ఆథేరలనై పనభవఙాయణాయహతగల యేథిక్ ఏథి?
జయఫ : భషట స
ర థ బ లేథా తృరథేశిక్ ధభభసధాలు జాభీఙేలే ఆథేరలనై ళైకోయుటలో
పనభవఙాయణ కోయవచఽే. కతూ, సదయు అబమయథనలో (లక్షన్ 117(1) కూుంద)
చటట యఫన రశ్న తలెతితనటట
ల ళైకోయుట సుంతినత ఙుంథాయౌస ఉుంటటుంథి. అబణే,
జాతీమ, తృరుంతీమ
సఽన఼రుం

కోయుటక్ు

ధభభసధాలు జాభీఙల
ే ే ఆథేరలనై పనభవఙాయణాదికయుం

భాతరఫే

ఉుంటటుంథి.

(యయథాుంరలోల

సయపభ

రథేరతుకూ

సుంఫుందిుంచిుంథి ఏథధ
ై ా ఉననపడె చటట ుంలోతు లక్షన్ 109(5) కూుంద పనభవఙాయణ
అబమయథనలనై ఆథేరయౌఙేే అదికయుం జాతీమ లేథా తృరుంతీమ ధభభసధాలక్ు
భాతరఫే ఉుంటటుంథి.)
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రశ 20:

,
?

జయఫ :
i)

ఆథేశ్ుం లేథా తుయణముం వలల ఫాదితేడన
ై వమకూత ఎఫఎఎ ఎదఽట
పనభవఙాయణ అబమయథన థాఖలుక్ు ల఼జీఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 82
కూుందగల తుఫుంధనలే మతాతథుంగ ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 82
కూుంద క్డా ఉుంటాబ. చయేల సుందయబుంగ ఈ ఫేయక్ు సభానుంగ
వభత ుంఙేలా తుయణబుంఙాయు.

ii)

నైన నేభొకనన తుఫుంధనక్ు అదనుంగ క్తషనర్ జాభీఙల
ే న సవయణ
ఆథేరలనై పనభవఙాయణ ధభభసనుంలో అబమయథన థాఖలు అుంరతుకూ
క్డా ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 82 వభత సత ఽుంథి.

iii)

అబణే,

ఎఫఎఎ

జాభీఙేలన

ఆథేరలనై

భ్యెనామ

యపాగుం

పనభవఙాయణ అబమయథన థాఖలుక్ు సుంఫుందిుంచిన తుఫుంధనలు
ల఼జీఎల఼ట చటట ుంలో ఉధాన యటితు ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలో తృ ుందఽయచలేదఽ.
సవయణ అదికభలనఽ ఎల఼ాఎల఼ట క్తషనర్ (భషటరలోల ఎఫఎఎగ
వమవహభుంఙేయయు

క్తషనయుక్ు

థిగ వసథబ

అదికభ

కవచఽేగనఽక్)క్ు క్యౌుంచడఫే ఇుందఽక్ు కయణుం.
iv)

థీుంణోతృటట ఫాదిత వమకూత ఎల఼ాఎల఼ట రకయుం తనక్ు వమతిభేక్ుంగ జాభీ
అబన ఆథేరలక్ు అనఽగ ణుంగ ణానఽ అుంగీక్భుంచిన ఫేయ నఽన,
వడీడ , అభధ యుసఽభ , సఽుంక్ుం, జభభాధాలనఽ ూభత సథ బలో
భ ుందసఽతగ జభ ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
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రశ 21:
?
జయఫ : అవపనఽ... అబమయథనథాయు లక్షన్ 79లోతు ఉ లక్షన్ (6)(4) లేథా లక్షన్
82లోతు ఉ లక్షన్ (10)/(7) కూుంద జభఙేలన తోణాతతున ఎఫఎఎ లేథా
పనభవఙాయణ

ధభభసనుం

ఆథేరల

ఫేయక్ు

యసఽ

ఙేలే

సుందయబుంలో

ఎుంజీఎల్లోతు లక్షన్ 85 రకయుం వడీడ క్డా ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. లక్షన్ 39
కూుంద తుభేదశిసఽతనన వడీడ రతుం రకయుం అబమయథనథాయు స భ భ జభఙేలన

ధాటినఽుంచి థాతున యసఽ ఙేలే ణేథథ
ీ ాక లెక్కగటిట ఙయౌల ుంఙాయౌ.
రశ 22:

?

జయఫ : ళైకోయుట... కతూ, సదయు అబమయథనలో లక్షన్ 87(1) కూుంద చటట యఫన
రశ్న తలెతితనటట
ల ళైకోయుట సుంతినత ఙుంథాయౌస ఉుంటటుంథి. అబణే, ధభభసనుం
జాభీఙేలన


ఆథేశ్ుంలోతు

అుంరతున

భగణనలోకూ

తీసఽకోవడుంలో

సదయు

లాయథేయలనై భ్ుండె లేథా అుంతక్నన ఎక్ుకవ భషటరలు లేథా ఒ భషట ుంర -కేుందరుం
భధమ తేధానతేతృరమాలుననపడె; సయపభ రథేరతుకూ సుంఫుందిుంచి భషటరుంతయగ త
లేథా భషటరుంతయ; లేథా భ్ుండె లేథా అుంతక్ధాన ఎక్ుకవ భషటరలు లేథా క్ భషట ుంర కేుందరుం భధమ అతేతృరమపేథాలు ఉననపడె ధభభసనుం ఆథేరలనై పనభవఙాయణ
అబమయథన థాఖలు యేథిక్ సఽన఼రుం కోభేట అవపతేుంథి త ళైకోయుట భదిలో ఉుండదఽ.
రశ 23:

?

జయఫ : ఆథేరలు అుందఽక్ునన ణేథన
ీ ఽుంచి అబమయథన థాఖలు ణేథధ
ీ ాటికూ 180
భోజులు. అబణే, తగన కయణుం చాగయౌగణే అుంతక్ధాన ఎక్ుకవ ఆలసమఫధా
భతునుంఙే అదికయుం ళక
ై ోయుటక్ుుంథి.
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భ ుందసఽు ఆథేశుం
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17. భ ుందసఽు ఆథేశుం
రశ 1: భ ుందసఽు ఆథేశుం (Advance Ruling) అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 95ణోతృటట మూటీజీఎల఼ట చటట ుంలోతు
లక్షన్ 12 రకయుం ‘భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం’ అుంటే... లక్షన్ 97(2) లేథా 100(1)లో
యవభుంచఫడున ఫేయక్ు రతితృథిత వసఽతవపలు/లేవలు లేథా భ్ుండుుంటి సయపభ
ఙేటేట భ ుందఽ లేథా కొనసగ తేననపడె సుంఫుందిత అుంరలు, సుంథేహలనై
దయఖాసఽతథాయుక్ు సభ చిత అదికయ సథనుం లేథా పనభవఙాయణాదికభ (AA)
అుందజేలే తుయణమభతు అయథుం.
రశ 2: భ ుందసఽు ఆథేశుం క్ోయదగిన అుంరలేవి?
జయఫ : థిగ వ నేభొకనన అుంరలనై భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం కోయవచఽే:ఎ) వసఽతవపలు/లేవలు లేథా భ్ుండుుంటి వభీగక్యణ;
త)

జీఎల఼ట చటట తుఫుంధనల ఫేయక్ు జాభీ ఙేమఫడున అదికయ రక్టన

అనవముం;
ల)

వసఽతవపలు/లేవలు లేథా భ్ుండుుంటి సయపభ సభముం, యలువ

తుభధయణ;
డు)

ఙయౌల ుంచిన లేథా ఙయౌల ుంచినటట
ల భగణిుంచిన నఽనలో ఐటీల఼కూగల

అుంగీకయ యోగమత;
ఇ)

చటట ుంకూుంద ఇుంక ఏయెధ
ై ా వసఽతవపలు లేథా లేవలనై నఽన ఫాధమత

తుభధయణ;
ఎఫ) చటట ుం కూుంద దయఖాసఽతథాయు నమోదఽనై సుంథేహ తువితిత కోసుం;
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జ)

ఏయెధ
ై ా వసఽతవపలు లేథా లేవలక్ు సుంఫుందిుంచి దయఖాసఽతథాయు

రణేమక్ుంగ ఏథైధా ఙేలన
 పడె అథి సదయు అుంశ్ుం రకయుం ‘సయపభ’
అయథుం వభత సత ఽుంథా అనన సుంథేహుం ఉననపడె.
రశ 3:

?

జయఫ : అటటవుంటి ముంణారుంగుం ఏభటటక్ుగల యసత ిత లక్షముం ఏతటుంటే:i)

దయఖాసఽతథాయు ఙేటట ఫో బయ రతితృథిత కయమక్లాతృల సుంఫుందిత
నఽన ఫాధమతనై భ ుందసఽత సషట త ఇవవడుం;

ii)

యథేశ్ర రతమక్ష నటటటఫడె (FDI)లనఽ ఆక్భషుంచడుం;

iii)

యయథాలనఽ తగగ ుంచడుం;

iv)

తృయదయశక్, ఙౌక్సన దధ తిలో యేగుంగ ఆథేరయౌవవడుం.

రశ 4: జీఎల఼ీ క్రుంద ‘భ ుందసఽు ఆథేశక ముంణారుంగుం’ (AAR) కయుె ఎలా
ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : ‘భ ుందసఽత ఆథేశ్క్ ముంణారుంగుం’ (AAR)లో ల఼జీఎల఼ట నఽుంచి క్యు,
ఎల఼ా ఎల఼ట/మూటీజీఎల఼టల నఽుంచి క్యు వుంతేన

సబ మలుుండాయౌ. యభతు కేుందర,

భషట ర రబ ణావలు తుమతసతబ.
రశ 5: భ ుందసఽు ఆథేశుం క్ోభే వోక్రు అుందఽక్ోసుం నమోదఽ ఙేసఽక్ోయయౌ్
ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : ఉుండదఽ... జీఎల఼ట చటాటల కూుంద నమోథైన లేథా నమోదఽ భుంజూయు కోభే
వమక్ుతలెవభ్ధ
స ా భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం కోసుం దయఖాసఽత ఙేసఽకోవచఽే (లక్షన్ 95(త).
రశ 6: భ ుందసఽు ఆథేశుం క్ోసుం ఏ సభముంలో దయఖాసఽు ఙేసఽక్ోయయౌ?
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జయఫ : క్ లాయథేయ (రతితృథిత వసఽతవపలు లేథా లేవల సయపభ)తు
ఙేటట డాతుకూ భ ుందఽగతూ, సయపభ కొనసగ తేుండగధెైధా భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం
కోసుం దయఖాసఽత ఙేసఽకోవచఽే. అబణే, దయఖాసఽతథాయుక్ు సుంఫుందిుంచిన సదయు
సుంథేహుంనై ఏథధ
ై ా యఙాయణ సగడుంలేదనన లేథా తుయణముం యెలువడలేదనన
షయతేక్ు లోఫడు ఉుండాయౌ.
రశ 7: భ ుందసఽు ఆథేశక ముంణారుంగుం ఎుంతక్లుంలోగ తన ఆథేరలనఽ
యలువభిుంఙాయౌ?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 98(6) రకయుం... దయఖాసఽత
ల఼వక్భుంచిన ణేథన
ీ ఽుంచి 90 భోజులోలగ AAR తన ఆథేరలనఽ యౌఖితూయవక్ుంగ
యెలువభుంఙాయౌ.
రశ 8: భ ుందసఽు ఆథేశక ముంణారుంగ ఉతు భదక్య సుంసూ (అనెలేట్ అతాభిట్ీ పర్న
అడాిన్డ్ యౄయౌుంగ్-AAAR) అుంట్ే ఏమిట్ి... థాని కయుె ఎలా ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : భ ుందసఽత ఆథేశ్క్ ముంణారుంగ ఉతత భదికయ సుంసథ (AAAR)నఽ ఎల఼ాఎల఼ట
లేథా మూటీజీఎల఼ట చటాటల కూుంద ఏభటట ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. ల఼జీఎల఼ట చటట ుం
కూుంద సదయు AAARనఽ సుంఫుందిత భషట ుం లేథా కేుందరతృయౌత తృరుంణాతుకూ ఙుంథిన
పనభవఙాయణ సథనుంగ భగణిసత యు. భ ుందసఽత ఆథేరలవలల ఫాదితేలమామభతు
పాయుంఙే దయఖాసఽతథాయు లేథా సదయు భదిగల అదికభ ఈ పనభవఙాయణ
సథధాతున ఆశ్రబుంచవచఽే.
రశ 9: జీఎల఼ీ క్రుంద ఎని AARలనఽ, ఎని AAARలనఽ ఏభెట్ ఙేమవచఽే?
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జయఫ : రతి భషటరతుకీ క్ AAR, క్ AAAR వుంతేన భాతరఫే ఏభటట
ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 10: భ ుందసఽు ఆథేశుం ఎవభిక్ర వభిుసు ఽుంథ?
జయఫ : చటట ుంలోతు లక్షన్ 103 రకయుం AAR, AAARలు ఇఙేే భ ుందసఽత
ఆథేరలు లక్షన్ 97(2)లో రసత యుంచిన ఏ అుంశ్ుంతొదధెధ
ై ా దయఖాసఽతథాయు,
అతడునై అదికయభదిగల నఽన అదికభకూ భాతరఫే వభత సత బ. భషట ుంర లో సదయు
దయఖాసఽతథాయువుంటి ఇతయ నఽన యదిుంచదగన వమక్ుతలక్ు ఈ ఆథేరలు
వభత ుంచవననథి సషట ుం. దయఖాసఽత ఙేసఽక్ునన వమకూతకూ భాతరఫే సదయు భ ుందసఽత
ఆథేరలు భతతుం.
రశ 11: ళైక్ోయుీ, సఽన఼రుంక్ోయుీ తీయుెల తయశృలో భ ుందసఽు ఆథేరనిక్ర బవిషోత్
అనఽసయణ విలువ ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : ఉుండదఽ... రసత యుంచిన అుంరతుకూ భాతరఫే భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం
భతతుం. థాతుకూ అనఽసయణ యలువ ఉుండదఽ. అబణే, దయఖాసఽతథాయు కక్ుుండా
ఇతయ వమక్ుతల యషముంలో థాతుకూ భశ్రలన యలువ ఉుంటటుంథి.
రశ 12: భ ుందసఽు ఆథేశుం వభిుుంునకుగల క్లభిమిత్త ఎుంత?
జయఫ : భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం వభత ుంపనక్ు ఎలాుంటి కలభతతితు చటట ుం
నేభొకనలేదఽ. థాతుకూ ఫదఽలుగ యసత వ భ ుందసఽత ఆథేరతుకూ భదద తేతుఙేే చటట ుం,
యసత యలు లేథా భలథ తేలు భాభేథాక అథి అభలులో ఉుంటటుందతు లక్షన్
103(2)

తుభేదశిసోత ుంథి. అుందఽవలల లాయథేయ కొనసగనుంతకలుం, చటట ుంలో లేథా

యసత యలు, భలథ తేలలో భాయు లేనుంతకలుం అథి ఙలులఫాటవపతేుంథి.
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రశ 13: భ ుందసఽు ఆథేశుం యదఽృకు అవక్శుం ఉుంథా?
జయఫ : ఉుంథి... దయఖాసఽతథాయు మోసూభతుంగ లేథా యసత యలనఽ థాచి లేథా
వకీరక్భుంచి భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం తృ ుంథినటట
ల AAR లేథా AAAR క్నఽగొనన క్షుంలో
లక్షన్ 104(1) రకయుం థాతున ‘జాభీ ఙేలన
 ధాటినఽుంఙే యదఽద’ (ab initio void)
ఙేలనటట
ల రక్టిుంఙే యలుుంథి. అటటవుంటి భలథతేలలో భ ుందసఽత ఆథేశ్ఫే
జాభీకలేదతు పాయుంచి జీఎల఼ట చటాటలోలతు అతున తుఫుంధనలనఽ దయఖాసఽతథాయుక్ు
వభత ుంజేమవచఽే (అబణే, భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం ఇచిేన ణేథన
ీ ఽుంచి యదఽద ఆథేశ్ుం
జాభీఙేలన

ణేథీ భధమ కలాతున తనహబుంఙాయౌ). కతూ, దయఖాసఽతథాయు
యదననఽ యనన తభవత భాతరఫే భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం యదఽద ఉతత యువ జాభీఙేమాయౌస
ఉుంటటుంథి.
రశ 14: భ ుందసఽు ఆథేశుం ను ుంథే రక్మ
రి ఏమిట్ి?
జయఫ : భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం తృ ుంథే రకూరమనఽ లక్షన్ 97, 98 యవభసఽతధానబ.
భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం తృ ుందగోభే దయఖాసఽతథాయు తుభేదశిత తౄయుం, దధ తేలలో AARక్ు
దయఖాసఽత ఙేసఽకోయలతు లక్షన్ 97 నేభొకుంటరుంథి. దయఖాసఽత ఙేసఽక్ుధే సయవయ
రకూరమ, తౄయుం సవయౄుం తుభేదశిత తుఫుంధనలలో ఉధానబ.
భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం కోసుం దయఖాసఽత తభవత ఙేటాటయౌసన రకమ
ూర నఽ లక్షన్ 98
యవభసఽతుంథి. దయఖాసఽతథాయు ఎవభ భదిలోకూ వసతభో సదయు అదికభకూ AAR
దయఖాసఽత నక్లునఽ ుంన, సుంఫుందిత భకయుడల సభయణ కోభయౌస ఉుంటటుంథి. అయ
అుంథిన తభవత యటిణోతృటట అవసయఫణే దయఖాసఽతథాయు యవయణనఽ తీసఽక్ుతు
సదయు దయఖాసఽతనఽ AAR భశ్రయౌసతయు. ఆ తభవత దయఖాసఽతక్ు ఆమోదుం లేథా
తియసకితి ణయౌమజేసత ా ఆథేశ్ుం జాభీఙస
ే త యు.
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రశ 15: భ ుందసఽు ఆథేశుం క్ోసుం వచిేన దయఖాసఽునఽ ణోలుచేక తెని
భిలూతేలేమిట్ి?
జయఫ : దయఖాసఽతలో లేవధెతితన అుంరతుకూ సుంఫుందిుంచి యఙాయణ సగ తేధాన
లేథా జీఎల఼ట చటట తుఫుంధనల కూుంద థాతునై ఇతయణార తుయణముం యెలువడు ఉధాన
దయఖాసఽతనఽ తతుసభగ తియసకభుంఙాయౌసుంథే. ఆ ఫేయక్ు తియసకభలేత అుందఽక్ు
థాభతీలన కయణాలనఽ సదయు ఆథేరలు సషట ుంగ యవభుంఙాయౌ.
రశ 16: దయఖాసఽు ల఼ికయణ తభిత ఏఏఆర్న అనఽసభిుంఙాయౌ్న రక్మ
రి ఏమిట్ి?
జయఫ : దయఖాసఽతనఽ ల఼వక్భుంచినటల బణే అథి అుంథిన ణేథన
ీ ఽుంచి 90 భోజులోలగ
AAR తన ఆథేరలనఽ రక్టిుంఙాయౌ. ఆథేశ్ుం ఇఙేేభ ుందఽ దయఖాసఽతనఽ,
థాతుణోతృటట దయఖాసఽతథాయు అుందజేలన ఇతయ సభాఙాభతున ణానఽ లేథా
సుంఫుందిత రఖాయఫన అదికభ క్షుణనుంగ భశ్రయౌుంఙాయౌ.
అలాగే

ఆథేరయౌఙేే

రతితుదిణోతృటట

సదయు

భ ుందఽ
అదికయ

దయఖాసఽతథాయు
భదిగల

లేథా

యభ

అదీక్ిత

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట/మూటీజీఎల఼ట

అదికయుల యవయణనఽ క్డా AAR తక్ తీసఽకోయయౌ.
రశ 17: AAR

?

జయఫ : AARలోతు సబ మల భధమ తేధానతేతృరమాలుుంటే... ఏబయ అుంరలనై
ణాభ యపేథిసత ఽననథీ ఏఏఏఆర్ భశ్రలనక్ు తుయేథిుంఙాయౌ. AARలోతు సబ మలు
క్డా AAR తుయేథిుంచిన అుంరలనై ఏకతేతృరముం సదిుంచలేక్తృో ణే ఏ అుంశ్ుంలో
సదయు పేథాతేతృరముం ణొలగలేథో థాతునై ఆథేశ్ుం ఇఙేే యలు లేదఽ.
రశ 18: AAR ఆథేరలనెై ునభిిఙాయణ క్ోభేుందఽకుగల నిఫుంధనలేమిట్ి?
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జయఫ : AAAR సభక్షుంలో పనభవఙాయణ అబమయథన థాఖలుక్ు సుంఫుందిుంచి
జీఎల఼ట

నభూధా

చటట ుంలోతు

లక్షన్

100,

101

యవభసఽతధానబ.

AAR

భశ్రలధాుంరలవలల ఫాదితేడైన దయఖాసఽతథాయు పనభవఙాయణ కోయుత AAARక్ు
అబమయథన థాఖలు ఙేసఽకోవచఽే. అలాగే AAR భశ్రలన పయౌణాలణో ఏకీబయుంచతు
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట/మూటీజీఎల఼టలలోతు సుంఫుందిత భదిగల అదికభ క్డా
AAARలో పనభవఙాయణ అబమయథన థాఖలు ఙేమవచఽే. ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట ‘తుభేదశిత
అదికభ’ అుంటే భ ుందసఽత ఆథేరల దయఖాసఽతలక్ు సుంఫుందిుంచి ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట
తృలన ముంణారుంగుంథావభ తుమతతేడన
ై అదికభ. సదయు అదికభ సదాయణుంగ
దయఖాసఽతథాయు ఉనన రథేశ్ప అదికయ భదిగలయభ్స ఉుంటాయు. అలాుంటి
సుందభబలోల సుంఫుందిత అదికభ ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట అదికయ భదిగల యయవపణాయు.
ఇక్ ఎలాుంటి పనభవఙాయణ అబమయథధధ
ెై ా భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం అుంథిన ణేథీ నఽుంచి
30 భోజులోలగ థాఖలు ఙేమాయౌ. అథి తుభేదశిత యౄుంలో ఉుండటుంణోతృటట తుభేదశిత
దధ తిలో థాతునై భశ్రలన సగయౌ. ఈ ఫేయక్ు జీఎల఼ట నభూధా తుఫుంధనలు
సషట ుం ఙేసత ఽధానబ.
పనభవఙాయణ అబమయథననై యదనలు యనన అనుంతయుం అథి థాఖలెన
ై ణేథీ
నఽుంచి 90 భోజులోలగ పనభవఙాయణ సథనుం ఆథేరలు జాభీఙమ
ే ాయౌ. పనభవఙాయణ
అబమయథనలోతు ఏ అుంశ్ుంణోధెధ
ై ా AAARలోతు సబ మలు ఏకతేతృరమాతుకూ భలేక్తృో ణే
సదయు అబమయథన

కూుంద థాతునై ఎలాుంటి భ ుందసఽత ఆథేశ్ుం ఇవవభదతు

తుయణబుంఙాయౌ.
రశ 19: AAAR ఆథేరలనెై ళైక్ోయుీ లేథా సఽన఼రుం క్ోయుీలలో ునభిిఙాయణ
అబోయూ న థాఖలు ఙేమవఙాే?
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జయఫ : AAAR జాభీఙల
ే న ఆథేరలనై పనభవఙాయణ కోభేుందఽక్ు ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట
చటట ుం ఎలాుంటి యెసఽలుఫాటట క్యౌుంచలేదఽ. అుందఽవలల తభక్ు సుంఫుందిుంచి
AAAR ఇచిేన ఆథేరలక్ు దయఖాసఽతథాయుణోతృటట సదయు భదిగల అదికభ
క్టటటఫడాయౌసుంథే. అబణే, సదయు ఆథేశ్ుం ళైకోయుట, సఽన఼రుం కోయుటలక్ు భట్ థాఖలు
భదిలో ఉుంటటుంథి.
రశ 20: ఆథేరలలో ను యనుట్ు

థదఽృఫాట్ కు AAR, AAARలు ఉతు యుి

ఇవివఙాే?
జయఫ : ఇవవవచఽే. భకయుడల రకయుం అుందఽలో ఏయెధ
ై ా తృ యతృటట
ల ుంటే యటితు
ఆథేరయౌచిేన ణేథీ నఽుంచి 6 ధెలలోలగ యటితు సభథిదదటాతుకూ AAR, AAARలు
ఉతత యువలు ఇవవవచఽే. సదయు తృ యతృటల నఽ యభే సవముంగ గ భత ుంచి ఉుండవచఽే
లేథా దయఖాసఽతథాయు లేథా తుభేదశిత అదికయభదిగల ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట అదికభ
యభ దిఱటకూ ణచిే ఉుండవచఽే. అబణే, సదయు థిదద ఽఫాటటవలల దయఖాసఽతథాయు
నఽన ఫాధమత నయగడుం లేథా ITC భభాణుం తగగ టుం వుంటి రపావుం డేటలబణే
ఉతత యువ జాభీకూ భ ుందఽ దయఖాసఽతథాయు లేథా పనభవఙాయణ అబమయథనథాయు యదన
యనడుం తతుసభ (లక్షన్ 102).
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18. తనిఖీ, రోధన, శూిదీనుం, నియైుంధుం
రశ 1. ‘

’ (Search)

?

జయఫ : ధామమరసత ై తుఘుంటటవప రకయుం, యయధ ధామమసథధాల తీయుల ఫేయక్ు,
సదాయణ భపాషలో ‘రోధన’ అుంటే... గ త

సణామల యెయౌకూతీత, ధేభతుకూ

సక్షామదాభల అధేవషణవుంటి రమణానలోల పాగుంగ రబ తవ ముంణారుంగుం ఏథైధా
సథ లుం, రథేరలనఽ సుందభశుంచి యటిణోతృటట వమక్ుతలు, వసఽతవపలనఽ సఽతుశితుంగ
సో థాఙేమడుం లేథా రోదిుంచడభతు తుయవచిుంచవచఽే. క్ వమకూత లేథా యహనుం
లేథా రథేశ్ుం వుంటియటి రోధననఽ సభ్న
స , తృరభాణిక్ చటట ఫదధ అదికయుంగల సుంసథ
భాతరఫే తుయవళిుంచగలదఽ.
రశ 2: ‘తనిఖీ’ (Inspection) అధే థానిక్ర అయూ ఫేమిట్ి?
జయఫ :

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట

చటట ుంలో

‘తతుఖీ’

అననథి

కొతత

తుఫుంధన.

‘రోధన’క్ధానఇథి సయళ్ఫనథి. నఽన యదిుంచదగన వమకూత, వసఽత యయణా
తుభవహక్ుడె,

పాుండాగయుం

(warehouse)

లేథా

గడడ ుంగ

(godown)

మజభాతు లేథా యటి తుభవహక్ుల యమతృయ తృరుంగణాలు లేథా రథేరలోల
అదికయుల రయేరతుకూ ఇథి యలు క్యౌసఽతుంథి.
రశ 3: ‘తనిఖీ’ నియిహణకు ఏబయ సుందభలోు, ఎవయు ఆథేశిుంచవచఽే?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 67 రకయుం... సుంమ క్త క్తషనయు
లేథా

అుంతక్ధాన

ఉననణాదికభ

యౌఖితూయవక్

అనఽభతిణో

భాతరఫే

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట అదికభ తతుఖీ ఙేమవచఽే. సుంఫుందిత వమకూత కూుంద నేభొకనన
అుంరలలో

థేతుక్సధా

ఫాధఽమడన
ై టట
ల

నభభదగన

కయణాలుుంటేధే

సుంమ క్త

క్తషనర్ లేథా అుంతక్ధాన ఉననణాదికభ సదయు తతుఖీకూ అనఽభతి ఇవవవచఽే.
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i) సయపభ లాయథేయతు గోముంగ ఉుంచిణే;
ii) ఙేతిలో ఉనన సయుక్ు తులవలనఽ గోముంగ ఉుంచిణే;
iii) ఉణాదక్ నఽన జభ (ITC)నఽ అదనుంగ కోభణే;
iv) ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటాటలోలతు ఏథైధా తుఫుంధననఽ అతిక్రతుంచి నఽన

ఎగయేతక్ు మతినలేత ;
v) యయణాథాయు లేథా పాుండాగయుం మజభాతు నఽన ఎగయేలన
 వసఽతవపలనఽ

ఉుంచఽక్ుననపడె లేథా తభ ఖాణాలు, వసఽతవపలనఽ నఽన ఎగయేతక్ు
థాభతీలేలా థాచినపడె.
రశ 4.

/
?

జయఫ :

యలేలదఽ.

కూుంద

నేభొకననయటిలో

థేతులోధెైధా

తతుఖీ

ఙేలేుందఽకే

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట అదికభకూ అనఽభతి ఇవవవచఽే.
i)

నఽన యదిుంచదగన వమకూత యమతృయ తుయవహణ రథేరలు;

ii)

వసఽత యయణా కయమక్లాతృలోల ఉనన వమకూత నఽన యదిుంచదగనయడె
కక్తృో బధా అతడు యమతృయ తుయవహణ రథేరలు;

iii)

పాుండాగయుం లేథా గడడ ుంగ ల మజభానఽలు లేథా తుభవహక్ుల
యమతృయ రథేరలు

iv) రశ 5: ల఼జీఎల఼ీ చట్ీ నిఫుంధనల క్రుంద ‘రోధన-శూిదీనుం’ క్ోసుం ఎవయు

ఆథేశిుంచవచఽే?
v) జయఫ : వసఽ
త వపలు, ణారలు, పసత కలు, థాభథల రోధన-సవదీనుం కోసుం

సుంమ క్త క్తషనర్ లేథా అుంతక్ధాన ఉననణాదికభ తన కూుంథిసథ బ
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అదికభకూ యౌఖితూయవక్ అనఽభతి ఇవవవచఽే. జపత ఙేమదగన
వసఽతవపలనఽ లేక్ తుభదషట యఙాయణక్ు సుంఫుందిుంచిన ణారలు లేథా
పసత కలు లేథా థాభథలనఽ ఏథైధా రథేశ్ుంలో థాచినటట
ల నభభదగన
కయణాలుుంటేధే సుంమ క్త క్తషనర్ లేథా అుంతక్ధాన ఉననణాదికభ
అటటవుంటి అనఽభతి ఇవవవచఽే.
రశ 6. ‘

’

?

జయఫ : నభభదగన కయణుం అుంటే రతమక్షుంగ ణయౌమక్తృో బధా యసత యలనఽ
ఎభగ ఉుండటుం... సదయు యసత యలు ణయౌల ఉనన సభ చిత వమకూత సదయు
యషముంలో సళేతేక్ తుయణమాతుకూ భగలయు. పాయత శిక్షాసభితి-1860లోతు లక్షన్
26 రకయుం... ‘‘క్ వమకూతకూ క్ యషముంనై ‘నభభదగన కయణుం’ ఉుందతు ఎలా
ఙగలభుంటే సదయు యషమాతున నభభడాతుకూ తగన కయణుం ఉననపడే త
భభో యధుంగ కదఽ.’’ నభభదగన కయణభుంటే... ూభత ఆణాభశ్రమ భశ్రలన
ఆదాయుంగ ఫ థిధ క్ుశ్లతగల జాగరతతణో క్డున అయథ తుయణముంథావభ తుషక్షుక్
తుభధయణక్ు భవడఫే. అథి క్చిేతుంగ సుంఫుందిత సభాఙాయుం, భలథతేల
ఆదాయుంగ తుజాబతీగల, సళేతేక్ వమకూత తుభధయణగ ఉుండాయౌ.
రశ 7.‘

,

‘

’

’
?

జయఫ : రోధనక్ు అనఽభతి జాభీఙేలేభ ుందఽ సదయు అదికభ తన నభభకతుకూ
భూలఫన కయణాలనఽ రక్టిుంఙాయౌసన అవసయుం లేదఽ. అబణే, ఏ ఆదాభలు,
సభాఙాయుంవలల తనక్ు ఆ నభభక్ుం ఏయడుుంథో థాతుగ భుంచి యెలలడుుంఙాయౌ. రతి
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కేసఽలోనా నభభదగన కయణాల నమోదఽ తతుసభ కదఽ. కతూ, రోధధాదికయ
తరుం (search warrant) జాభీకూ భ ుందఽ ఆదాభలు/సభాఙాయుం వగ్సభలనఽ
నమోదఽ ఙేమడుం భుంచిథి.
రశ 8. ‘

’

..

?

జయఫ : రోధన తుయవహణక్ు ఇఙేే యౌఖితూయవక్ అనఽభతిధే సదాయణుంగ
రోధధాదికయ

తరుం

అుంటాయు.

సుంమ క్త

క్తషనర్

లేథా

అుంతక్ధాన

ఉననణాదికభ థీతున జాభీఙేమగల సభ చిత అదికయులు. రోధనక్ు థాభతీలన
సళేతేక్ నభభక్ుం ఉననటట
ల సదయు తరుం సాచిుంఙాయౌ. రోధధాదికయ తరుంలో
థిగ వ నేభొకనన యవభలు తక్ ఉుండాయౌ:i)

సుంఫుందిత చటట తుఫుంధనల ఉలల ుంఘన సవపావుం;

ii)

రోదిుంఙాయౌసన రథేశ్ుం;

iii)

రోధనక్ు అనఽభతి తృ ుంథిన వమకూత నేయు, హో థా;

iv)

రోధధాదికయ తరుం జాభీఙేలన అదికభ నేయు, హో థా, గ ుండరతు
అదికయ భ దర (round seal);

v)

జాభీఙేలన
 రథేశ్ుం, ణేథీ;

vi)

రోధధాదికయ తరుం వయుస సుంఖమ;

vii)

ఙలులఫాటట కలుం... (క్భోజు, భ్ుండె భోజులు వగ్సభ యవయుం)

రశ 9: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ నిఫుంధనల క్రుంద వసఽువుల జుు భిలత్త
ూ ఎుెడె
ఏయెడెతేుంథ?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 130 రకయుం క్ వమకూత కూుంథియధుంగ
ఙేలనపడె వసఽతవపల జపత భలథ తి ఏయడెతేుంథి:-
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i) ఈ చటట ుంలోతు తుమభాలు లేథా తుఫుంధనలక్ు యయుదధ ుంగ నఽన

ఎగయేతక్ు థాభతీలే యధుంగ ఏయెైధా వసఽతవపల సయపభ లేథా ల఼వక్యణక్ు
తృలడునపడె;
ii) ఈ చటట ుం కూుంద నఽన యదిుంచదగన ఏయెైధా వసఽ
త వపలనఽ లెక్కలోల

చానపడె;
iii) నమోదఽక్ు దయఖాసఽ
త ఙేసఽకోక్ుుండాధే ఈ చటట ుం కూుంద నఽన యదిుంచదగన

వసఽతవపలనఽ సయపభ ఙేలనపడె;
iv) నఽన

ఎగయేలే

ఉథేద శ్ుంణో

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట

చటాటలు,

యటిలోతు

తుఫుంధనలక్ు యయుదధ ుంగ ఏయెధ
ై ా చయమలక్ు తృలడునపడె.
రశ 10: నురభాణిక రోధన సుందయుంగ సుంఫుందత అదక్భి ఏబయ అదక్భలనఽ
వినియోగిుంచఽక్ోవచఽే?
జయఫ :

తుభేదశిత

తృరుంగణుంలో

రోధనణోతృటట

అక్కడు

వసఽతవపలు

(జపత

ఙేమదగనయ), ణారలు, పసత కలు, థాభథలనఽ (ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుం కూుంద
యఙాయణక్ు వఙేేయ) సవదీనుం ఙేసఽక్ుధే అదికయుం రోధధాదికభకూ ఉుంథి. రోధనక్ు
అనఽభతిుంచిన రథేశ్ుంలో రయేరతుకూ రతిఘటన ఎదఽభ్సనపడె తలుపలు
ఫదద లు కొటేట అదికయుం ఉుంథి. అలాగే రోధన సభముంలో ఏయెైధా వసఽతవపలు,
ఖాణా-భకయుడ పసత కలు లేథా ణారలు థాచినటట
ల క్తునుంఙే అలభయలు లేథా
నట్టల తతుఖీకూ తియసకభుంచినపడె యటితు ఫదద లు కొటేట అదికయుం క్డా ఉుంథి.
క్యేళ్ తృరుంగణుంలోకూ రయేరధేన తుభక్భలేత థాతున ల఼ల్ ఙేమవచఽే.
రశ 11: రోధన నియిహణ రక్మ
రి ఎలా ఉుంట్ ుంథ?
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జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 67 (10) తుభేదశిసఽతనన రకయుం
ధేయశిక్షా

సభితి

(Cr.P.C)-1973

తుఫుంధనలక్ు

అనఽగ ణుంగ

రోధన

తుయవళిుంఙాయౌ. రోధన తుయవహణ రకూరమనఽ Cr.P.Cలో లక్షన్ 100 యవభసఽతుంథి.
రశ 12: రోధన క్యోకలానులోు నురథమికుంగ నుట్ిుంఙాయౌ్న అుంరలేమిట్ి?
జయఫ : రోధన సుందయబుంగ కూుంథి సాణారవయతు తక్ తృటిుంఙాయౌ:

సభ చిత అదికభ జాభీఙేలన తృరభాణిక్ రోధధాదికయ తరుం లేక్ుుండా ఏ
తృరుంగణాతూనరోదిుంచభదఽ.



తుయసలోల రోధన సుందయబుంగ సదయు ఫిుందుంలో క్ భళిమా అదికభ
తతుసభగ ఉుండాయౌ.



రోధన తృరయుంపాతుకూ భ ుందఽ తృరుంగణ ఫాధఽమతుకూ తభ గ భత ుంప కయుడలనఽ
చాడుంథావభ ణాఫవభో అదికయులు తక్ ణయౌమజేమాయౌ.



రోధన తృరయుంపాతుకూ భ ుందఽ రోధధాదికయణారతున తృరుంగణ ఫాధఽమతుకూ
చాడుంథావభ థాతున అభలు ఙేమాయౌ. సదయు ణారతున చాలనుందఽక్ు
యుజువపగ థాతునై ఆ వమకూత సుంతక్ుం తీసఽకోయయౌ. అలాగే క్తూసుం ఇదద యు
సక్షులణోనా సుంతకలు ఙేబుంఙాయౌ.



సథతుక్ తుయసఽలెన
ై క్తూసుం ఇదద యు సవతుంతర సక్షుల సభక్షుంలో రోధన
తుయవళిుంఙాయౌ. అటటవుంటి వమక్ుతలు అుందఽఫాటటలో లేక్తృో బధా/ఉుండు
క్డా అుంగీక్భుంచక్తృో బధా ఇతయ తృరుంణాతుకూ ఙుంథిన తుయసఽలనఽ
సక్షులుగ ఉుండాలతు కోయవచఽే. థీతుకూభ ుంథే రోధన లక్షామతున యభకూ
తక్ యవభుంఙాయౌ.
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రోధన రకూరమ తృరయుంపాతుకూ భ ుందఽ అదికయుల ఫిుందుంణోతృటట యభయెుంట
ఉనన సక్షులు క్డా సదయు తృరుంగణ ఫాధఽమడె తభనఽ తతుఖీ ఙేసఽక్ుధే
యలు క్యౌుంఙాయౌ. అలాగే రోధన ూయత మామక్ క్డా భభోసభ తభనఽ
తతుఖీ ఙేమాయౌసుంథిగ తృరుంగణ ఫాధఽమడుతు తక్ కోభయౌ.



రోధన రకమ
ూర
భ గమగధే ుంచధాభా/భహజయునఽ అక్కడుక్క్కడే
తమాయుఙేమడుం తతుసభ. సవదీనుం/అదఽపలోకూ తీసఽక్ునన అతున
వసఽతవపలు, ణారల జాతణా యౄతృ ుంథిుంచి ుంచధాభా/భహజయుణో
జతయఙాయౌ.

ుంచధాభా/భహజయుణోతృటట

సవదీనుం/అదఽపలోతు

వసఽతవపలు/ణారల జాతణానై సక్షులు, తృరుంగణ మజభాతు/ఫాధఽమలణో
తక్

సుంతకలు

ఙేబుంఙాయౌ.

అటటనన
ై

రోధధానఽభతి

ఇచిేన

అదికభ/అదికయులు క్డా యటినై సుంతక్ుం ఙేమాయౌ.


రోధన భ గరక్ థాతు పయౌణాలనై తుయేథిక్ణోతృటట ణాభ అభలు ఙేలన

రోధధాదికయణారతున అదికయుల ఫిుందుం మతాతథుంగ థాతున జాభీఙల
ే న

అదికభకూ తిభగ సభభుంఙాయౌ. రోధనలో తృలగగనన అదికయుల నేయలనఽ ఆ
తరుం యెనఽక్ భమవచఽే.



రోధధాదికయ తరుం జాభీఙేలే అదికభ యటికూ సుంఫుందిుంచి జాభీ/యసఽ
ణారల యవభలణో నమోదఽ పసత కతున తక్ తుయవళిుంఙాయౌ. అలాగే
అభలుఙేలన రోధధాదికయ ణారలనఽ నమోదఽఙేల, బదరయఙాయౌ.



రోధననఽ

తుభధభసా
త

ుంచధాభా/భహజయు

నక్లునఽ

థాతు

అనఽఫుంధుంసహ తృరుంగణ మజభాతు/ఫాధఽమలక్ు అుందజేల, ఆ ఫేయక్ు
యల఼దఽ తృ ుంథాయౌ.
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రశ 13: ఇతయణార భిలూతేలలో ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ అదక్భి యోనుయ నురుంగణుంలో
రయేశిుంచవఙాే?
జయఫ :

రయశి
ే ుంచవచఽే.

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట

చటట ుంలోతు

లక్షన్

65క్ు

అనఽగ ణుంగనా రయేశ్ుం తృ ుందవచఽే. ఈ తుఫుంధన కూుంద ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట లేథా
క్ుంతృోట ర లర్ అుండ్స ఆడుటర్ జనయల్ (C&AG) తతుఖీ ఫిుంథాతుకూ... లేథా
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుం లక్షన్ 66 కూుంద తుమతతేడన
ై కస్ట అకౌుంట్ుంట్ లేథా
ఙాయటర్డ అకౌుంట్ుంట్లక్ు ఏ యమతృయ తృరుంగణుంలోతుక్సధా అనఽభతి ఉుంటటుంథి. భఫడు
రయోజన యక్షణాయథుం రోధధాదికయ తరుం జాభీణో తుతతత ుం లేక్ుుండా ఆడుట్,
భశ్రలన, తుభధయణ, తతుఖీల తుయవహణక్ు యలు క్యౌసఽతుంథి. అబణే, ఇుందఽక్ు
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట

అదనప/సుంమ క్త

క్తషనర్

సథబగల

అదికభ

యౌఖితూయవక్ అనఽభతితు జాభీఙమ
ే ాయౌస ఉుంటటుంథి. నఽన యదిుంచదగన వమకూత
తన రదాన లేథా అదనప యమతృయ రథేశ్ుంగ నమోదఽ ఙేమతు యమతృయ
తృరుంగణుంలో ఆడుట్ లేథా ఖాణాల తుభధయణ ఙేమవలలన ఖాణా పసత కలు,
ణారలు, క్ుంూమటయుల వుంటియ క్యౌగ ఉుంటే అక్కడ రయశి
ే ుంఙేుందఽక్ు ఈ తుఫుంధన
యెసఽలుఫాటట క్యౌసఽతుంథి.
రశ 14: ‘శూిదీనుం’ (Seizure) అధే థానిక్ర అయూ ఫేమిట్ి?
జయఫ : జీఎల఼ట నభూధా చటట ుంలో ‘సవదీనుం’ అధే థాతున ఇతతతథ ుంగ
తుయవచిుంచలేదఽ. ’లా లెకసూ కన్ తుఘుంటటవప’ తుయవచనుం రకయుం ‘సవదీనుం’ అుంటే...
ఎవభ్సధా వమకూతకూ ఙుంథిన స తే
త నఽ క్ అదికభ చటట ఫదధ రకూరమథావభ తన
అదఽపలోకూ తీసఽకోవడఫే. సదాయణుంగ మజభాతు లేథా సుంయక్షక్ుడెగ
వమవహభుంఙే వమక్ుతలు సదయు ఆలత తు వథియౌనటట డాతుకూ తుభక్భుంఙే క్షుంలో యభ
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అతైషటతుకూ యయుదధ ుంగ ఫలరయోగుంణో థాతున సవదీనుం ఙేసఽకోవడుంగ థీతున అయథుం
ఙేసఽకోవచఽే.
రశ 15: వసఽువులు, యయణా శూధధాలనఽ అదఽులోక్ర తీసఽకుధే అదక్యఫేథెైధా
జీఎల఼ీ చట్ాీలకు ఉుంథా?
జయఫ : ఉుంథి... ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 129 కూుంద క్ అదికభకూ
యయణా సధధాలు (లాభీ లేథా భభేథైధా యహనుం)సహ యటిలో తయయౌసఽతనన
వసఽతవపలు/సయుక్ులనఽ సవదీనుం ఙేసఽక్ుధే అదికయుం ఉుంథి. ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట
తుఫుంధనలక్ు యయుదధ ుంగ యయణా లేథా భాయగ భధముంలో తులవ ఙేలన అటటవుంటి
వసఽతవపలనఽ ఇలా సవదీనుం ఙేసఽకోవచఽే. అథేయధుంగ ఖాణాలోల చాక్ుుండా
థాచిన లేథా తులవఙేలన
 వసఽతవపలనఽ క్డా సవదీనుం ఙేసఽకోవచఽే. యటినై
వభత ుంఙే నఽన ఙయౌల ుంప లేథా అుందఽక్ు సభానఫన తోణాతతుకూ హతొతు
సభభుంచిన తభవత అటటవుంటి వసఽతవపలు, యహధాలనఽ యడెదల ఙేమవచఽే.
రశ 16.

,
?

జయఫ : ఉుంథి. జీఎల఼ట నభూధా చటట ుం లక్షన్ 69 కూుంద క్ అదికభకూ యయణా
సధధాలు

(లాభీ

లేథా

వసఽతవపలు/సయుక్ులనఽ

భభేథైధా
సవదీనుం

యహనుం)సహ
ఙేసఽక్ుధే

యటిలో

అదికయుం

ఉుంథి.

తయయౌసఽతనన
ఎుంజీఎల్

తుఫుంధనలక్ు యయుదధ ుంగ యయణా లేథా భాయగ భధముంలో తులవ ఙేలన అటటవుంటి
వసఽతవపలనఽ ఇలా సవదీనుం ఙేసఽకోవచఽే. అథేయధుంగ ఖాణాలోల చాక్ుుండా
థాచిన లేథా తులవఙేలన
 వసఽతవపలనఽ క్డా సవదీనుం ఙేసఽకోవచఽే. యటినై
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వభత ుంఙే నఽన ఙయౌల ుంప లేథా అుందఽక్ు సభానఫన తోణాతతుకూ హతొతు
సభభుంచిన తభవత అటటవుంటి వసఽతవపలు, యహధాలనఽ యడెదల ఙేమవచఽే.
రశ 17: ‘రోధన లేథా శూిదీనుం’నెై జీఎల఼ీ చట్ాీలోు కయౌెుంచిన యక్షణలేమిట్ి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 67 కూుంద రోధన, సవదీధాలక్ు
సుంఫుందిుంచిన యక్షణలేతటుంటే:i) సవదీన

వసఽతవపలు

లేథా

ణారలనఽ

యటి

భశ్రలనక్ు

అవసయఫనథాతుక్ధాన ఎక్ుకవ కలుం అదఽపలో ఉుంచఽకోభదఽ;
ii) ఏ వమకూతనఽుంచి ణారలనఽ సవదీనుం ఙేసఽక్ుధానభో ఆ వమకూత యటి తౄ టర

నక్ళ్ల నఽ తీసఽకోవచఽే;
iii) వసఽ
త వపల సవదీనుం తభవత ఆయు ధెలలోలగ సుంఫుందిత వమకూతకూ ధోటస
ీ ఽ

జాభీఙమ
ే తు క్షుంలో ఆ వసఽతవపలనఽ యసఽ ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. ఈ 6
ధెలల వమవదితు సభయథతూమ కయణాలుుంటే గభషఠ ుంగ భభో 6 ధెలలథాక
తృ డుగుంచవచఽే;
iv) సవదీనుం

ఙేసఽక్ునన వసఽతవపల జాతణానఽ సదయు సవదీధాదికభ

యౄతృ ుంథిుంఙాయౌ;
v) ల఼జీఎల఼ట తుఫుంధనల కూుంద తుభేదశిుంఙే తుభదషఠ వభగల వసఽ
త వపలలో (తవయగ

తృడబయమయ, రభాదక్యఫనయ) ఉుంటే సవదీనుం ఙేసఽక్ునన తక్షణుం యటి
వమవహభతున భషకభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి;
vi) Cr.P.C-1973లో రోధన, సవదీధాలక్ు సుంఫుందిుంచిన తుఫుంధనలనఽ

వభత ుంజేమాయౌ. అబణే, Cr.P.Cలోతు లక్షన్ 165కూుందగల ఉ లక్షన్
(5)క్ు సుంఫుందిుంచి ఒ భ ఖమఫన సవయణ ఏతటుంటే... రోధనలో పాగుంగ
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తమాయుఙేలన భకయుడ నక్ళ్ల నఽ ధేయ యఙాయణ సదికయతగల సతొుంలోతు
ఫేజలేటట్
ర క్ు

ుంటాతుకూ

ఫదఽలుగ

యటితు

ల఼జీఎల఼ట

భ ఖమ

క్తషనర్/క్తషనర్ణోతృటట ఎల఼ాఎల఼ట క్తషనర్క్ు ుంతృయౌ.
రశ 18. ‘

’

?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట నభూధా చటట ుంలోతు లక్షన్ 60 కూుంద రోధన,
సవదీధాలక్ు సుంఫుందిుంచి కొతున యక్షణలుధానబ. అయేతటుంటే:vii)

సవదీన

వసఽతవపలు

లేథా

ణారలనఽ

యటి

తతుఖీకూ

అవసయఫనథాతుక్ధాన ఎక్ుకవ కలుం అదఽపలో ఉుంచఽకోభదఽ;
viii)

ఏ వమకూతనఽుంచి ణారలనఽ సవదీనుం ఙేసఽక్ుధానభో యయు యటి తౄ టర
నక్ళ్ై
ల తీసఽకోవచఽే;

ix)

వసఽతవపల సవదీనుం తభవత 60 భోజులోలగ సుంఫుందిత వమకూతకూ
ధోటీసఽ జాభీఙేమతు క్షుంలో ఆ వసఽతవపలనఽ యసఽ ఙేమాయౌస
ఉుంటటుంథి. ఈ 60 భోజుల వమవదితు సభయథతూమ కయణాలుుంటే
గభషఠ ుంగ 6 ధెలల వయక్ు తృ డుగుంచవచఽే;

x)

సవదీనుం ఙేసఽక్ునన వసఽతవపల జాతణానఽ సదయు సవదీధాదికభ
యౄతృ ుంథిుంఙాయౌ;

xi)

ఎుంజీఎల్లోతు తుఫుంధనల కూుంద తుభేదశిుంఙే తుభదషఠ వభగల వసఽతవపలలో
(తవయగ

తృడబయమయ,

రభాదక్యఫనయ)

ఉుంటే

సవదీనుం

ఙేసఽక్ునన తక్షణుం యటి వమవహభతున భషకభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి;
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xii)

Cr.P.C-1973లో

రోధన,

సవదీధాలక్ు

సుంఫుందిుంచిన

తుఫుంధనలనఽ వభత ుంజేమాయౌ. అబణే, Cr.P.Cలోతు లక్షన్
165కూుందగల ఉ లక్షన్ (5)క్ు సుంఫుందిుంచి ఒ భ ఖమఫన
సవయణ ఏతటుంటే... రోధనలో పాగుంగ తమాయుఙేలన
 భకయుడ
నక్ళ్ల నఽ ధేయ యఙాయణ సదికయతగల సతొుంలోతు ఫేజలేటట్
ర క్ు
ుంటాతుకూ ఫదఽలుగ యటితు ల఼జీఎల఼ట భ ఖమ క్తషనర్/
క్తషనర్ణోతృటట ఎల఼ాఎల఼ట క్తషనర్క్ు ుంతృయౌ.
రశ 18: నఽ విదుంచదగిన వసఽువుల యయణా సుందయుంగ రణోే క ణారలేయైధా
యయణాథాయు తనవదృ ఉుంచఽక్ోయలా?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 68 కూుంద యయణా యహన ఫాధఽమడె
అగుంఙాయౌసన వసఽతవపల (consignment) యలువ తుభదషట తోతత ుంక్ధాన
ఎక్ుకయెైణే యటికూ సుంఫుందిుంచి తుభేదశిత ణారతున తనవదద ఉుంచఽకోయయౌస భవచఽే.
రశ 19: ‘నియైుంధుం’ (Arrest) అధే థానిక్ర అయూ ఫేమిట్ి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలో ‘తుయఫుంధుం’ అధే థాతున తుయవచిుంచలేదఽ.
అబణే, ధామమసథధాల తీయుల ఫేయక్ు... ‘ఏథైధా చటట ఫదధ సుంసథ లేథా
ఆజాానఽసయుం క్ వమకూతతు అదఽపలోకూ తీసఽకోవడుం’గ భగణిుంచవచఽే. భభో
భాటలో ఙతణే... అదికయుంథావభ లేథా చటట ఫదధ అనఽభతి తరుం లేక్ుుండాధెైధా
క్ వమకూతతు అదఽపలోకూ తీసఽక్ుతు, లేవచఛనఽ అభక్టట డాతున ‘తుయఫుంధుం’గ
ఙవచఽే.
రశ 20: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద ఎవభిధైధా ‘నియైుంధుం’లోక్ర తీసఽకుధే
అనఽభత్తని సభ చిత అదక్భి ఏ సుందభలోు ఇవిగలయు?
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జయఫ : ఎవభ్సధా వమకూత ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటాటలోలతు లక్షన్ 132 (1) (ఎ), (త),
(ల), (డు) లేథా 132(2) తుఫుంధన కూుంద తుభదషట శిక్షాయహ ధేయుం ఙేలన
 టట
ల నభభథిగన
కయణాలునన క్షుంలో అతడు తుయఫుంధుం కోసుం ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట క్తషనర్ తభ
కూుంథి ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట అదికభకూ అనఽభతి ఇవవవచఽే. క్ వమకూత నఽన ఎగయేత
తోతత ుం యౄ.2 కోటల క్ధాన ఎక్ుకవగ ఉననపడె లేథా ఏథైధా ధేయుంనై
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుం కూుంద థో ఱగ ణేయౌణేధే తుయఫుందిుంచడుం సధమభతు థీతు
అయథుం.
21: నియైుంధుంలో ఉన వోక్రుక్ర ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద కయౌెుంచిన
యక్షణలు ఏమిట్ి?
:

69

లేతటుంటే:-

i)

.
24

;
,

ii)

/

క్తషనర్

/

ఈ సుందయబుంగ Cr.P.C-1973

.
436
.

iii) అతునయకల

లక్

దిుం

Cr.P.C-1973

.
22.

?

222

:

62

.

:
iv)

.
24

;

,

v)

/

క్తషనర్

/

. ఈ సుందయబుంగ Cr.P.C-1973

436

.
దుం Cr.P.C-1973

vi)

.

రశ 23.

?

జయఫ :

Cr.P.C-1973 (2 of 1974)
రకూరమక్ు

.

/
.

Cr.P.C-1973
57

.

(Warrant)
.

ఈ

(
) 24

.
Cr.P.C

అదికభ
56

ఈ
యఙాయౌ.

. .
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-

1997

(1) SCC 416

జాభీఙేలుం .

ఉ
.

i)

:-

తుయఫుంధుంణోతృటట తుయఫుందితేలనఽ రశినుంఙే (interrogation)
ఫాధమతలుగల తృో య్సఽ లఫఫుంథి తభతభ నేయల ు, హో థాలణో క్డున
క్చిేతఫన

గ భత ుంప

సషట ుంగ

క్తునుంఙేలా

ఙొకకలనై

రదభశుంఙాయౌ. ఆ ఫాధమతలలోగల తృో య్సఽ ఫిుందుంలోతు అుందభ
యవభలనా భజసట ర్లో నమోదఽ ఙేమాయౌ.
ii)

అభ్సట ఽ ఙేలే సభముంలో సదయు తృో య్సఽ అదికభ ‘తుయఫుంధుం
భహజయు’ తమాయుఙేల అభ్సట ఽ ణేథీ, సభముం నమోదఽణోతృటట
క్తూసుం క్ సక్షుణో థాతునై సుంతక్ుం ఙేబుంఙాయౌ. సక్షు సుంతక్ుం
ఙేలేయయు తుయఫుందితేడు క్ుటటుంఫసబ మడె లేథా గౌయవతూమ డన
ై ఆ
తృరుంత తుయల అబ ఉుండవచఽే. అుంణేగక్ థాతునై తుయఫుందితేడె
ధఽరయక్యణ సుంతక్ుం ఙేమాయౌ అభ్సటబన లేథా అదఽపలోకూ
తీసఽకోఫడున వమకూతతు తృో య్సఽ లేటషన్ లేథా రశినుంఙే కేుందరుం లేథా
లేటషన్ తుయఫుంధప గథి (లాక్ప)లో ఫుందిుంఙే క్షుంలో అభ్సట ఽ
సభాఙాయుంసహ ఎక్కడెుంచిుంథీ యలెైనుంత తవయగ క్తూసుం క్క
వమకూతక్సధా ఎయుక్యఙాయౌ. ఆ క్క వమకూత తుయఫుంధుం భహజయులో సక్షు
సుంతక్ుం ఙేలన లేనళితేడె లేథా ఫుంధఽవప లేథా భచమసఽథడె
లేథా రేయో
ర
తేలాఱ కతుక్షుంలో అలాుంటియడై ఉుండాయౌ.
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iv)

తుయఫుందితేడు తదఽభ లేనళితేడె, ఫుంధఽవప.. ఆ జలాల లేథా
టట ణుం యెలుల తువలసత ఽననటల బణే అభ్సట ఽ ఙేలన 8 నఽుంచి 12
గుంటలోలగ సదయు సభముం, తృరుంతుం, తుయఫుందిుంఙే రథేశ్ుం గ భుంచి
తృో య్సఽలు తతుసభగ యభణోతృటట సుంఫుందిత తృో య్సఽ లేటషనఽక్ు
జలాల ధామమసహమ సుంసథ థావభ ట్యౌగరక్స దధ తిలో సభాఙాయుం
అుంథిుంఙాయౌ

v)

తుయఫుందిుంఙే రథేశ్ుంలోతు థినచయమ పసత క్ుంలో సదయు వమకూత అభ్సట ఽ
యవభలణోతృటట ఆ సభాఙాయుం ణయౌమయచిన అతడు తదఽభ
లేనళితేడెసహ ఏబయ తృో య్సఽ అదికయుల అదఽపలో ఉననథీ
ణయౌనేలా యభ నేయల ు, ఇతయ యవభలు క్డా నమోదఽ ఙేమాయౌ.

vi)

అభ్సట ఽ సభముంలో తుయఫుందితేలనఽ తక్, లేథా యభ యజా నత
ఫేయక్ు

క్డా

భీక్షుుంచి

అతతు/ఆఫ

శ్భీయుంనై

చిధాననదద

గమాలేయధ
ెై ా క్తునలేత యటితు అక్కడుక్క్కడే నమోదఽ ఙేమాయౌ.
థీతునై ‘తతుఖీ భహజయు’

తమాయుఙేల తుయఫుందితేలణోతృటట

తృో య్సఽ అదికభ క్డా సుంతక్ుం ఙేరక్, నక్లునఽ యభకూ
అుందజేమాయౌ.
vii)

అభ్సట ఽ ఙేలన
 అదికయులు అతడుతు తభ అదఽపలో ఉుంచఽక్ునన
క్షుంలో సఽశిక్షుతేడైన యెైదఽమడుణో రతి 48 గుంటలకొక్సభ యెద
ై మ
భీక్షలు ఙేబుంఙాయౌ. సదయు యెైదఽమడె సుంఫుందిత భషట ర లేథా
కేుందరతృయౌత తృరుంత ఆభోగమ లేవల సుంఙాలక్ుడె తుమతుంచిన
ఆమోథిత యెైదఽమల ఫిుందుంలోతు యభ్స ఉుండాయౌ. అుంణేకక్ుుండా
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సుంఙాలక్ుడె ఇలాుంటి యెైదఽమల ఫిుంథాతున ణాలక, జలాలసథబలో
క్డా తుమతుంచి జాతణానఽ యౄతృ ుంథిుంఙాయౌ.
viii)

తుయఫుంధ భహజయుసహ నైన నేభొకనన అతున ణారల నక్ళ్ల నఽ
ఫేజలేటట్
ర భకయుడల కోసుం ుంతృయౌ.

ix)

రశినుంఙే

సభముం

సభముంతృటట

తోతత ుం

కక్తృో బధా

తుయఫుందితేడె

తన

ఎుంణో

కొుంత

ధామమయథితు

క్లుసఽక్ుధేుందఽక్ు అనఽభతిుంఙాయౌ
x)

అతున భషట ,ర జలాల కేుంథారలోల తృో య్సఽ క్ుంటరరలు యౄభ

ఉుండాయౌ.

అభ్సట ఽ ఙేలే అదికయులు తుయఫుందితేలక్ు సుంఫుందిుంచిన అభ్సట ఽ,
తుయఫుందిత

రథేరల సభాఙాభతున 12

అుందజేమాయౌ.

సదయు

సభాఙాభతున

గుంటలోలగ అక్కడుకూ
క్ుంటరరలు

యౄభ లు

రసఽపటుంగ క్తునుంఙేలా ధోటస
ీ ఽ ఫో యుడలో రదభశుంఙాయౌ.
రశ 24.

-

(CBEC)

?
జయఫ : కేసఽల సవపావుం, ధేయ తీవరత, ఎగయేలన సఽుంక్ుం లేథా తపథో వన
యతుయోగుంచఽక్ునన

నఽన

తనహబుంప

భభాణుంణోతృటట

ఆదాభల

సవపావుం, సక్షామలు ణాయుభాయుఙేలే అవకరలు, సక్షులనఽ రపాయతుం ఙేమడుం,
దభమపతలో సహకయుం వగ్సభలననటితూ రతి కేసఽలోనా థేతుక్థిగ భగణిుంచి
అభ్సట ఽనై తుయణముం తీసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి. అభ్సట ఽ అదికయుం రయోగుంఙే భ ుందఽ
జాగరతతగ భగణనలోకూ తీసఽకోయయౌసన అుంరయౌయే:I.

ధేయుంనై సభ చిత దభమపత జభగుందతు తుభధభుంచఽకోయయౌ;

II.

అటటవుంటి వమకూత అదిశ్ముం కక్ుుండా చాడాయౌ;
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III.

వసఽతవపల

వమవల఼థ క్ిత

థొ ుంగయయణా,

గోమతథావభ

థిగ భతి

సఽుంక్ుం ఎగయేతణో భ డుడున కేసఽలు;
IV.

థొ ుంగనేయలణో,

ఉతుకూలో

లేతు

వమక్ుతలు/సుంసథ ల

నేయలణో

రచఛనన/తధాతొ, ఎగ భతి/థిగ భతేలక్ు తృలడే ఘభధా
మోసగళ్ై
ల లేథా కీలక్ ఆభేటయుల వగ్సభ;
V.

సఽుంక్ుం ఎగయేత ఉథేద శ్ుం రసఽపటుం కవడుం, అభధచిుంతన/ధేయ
భనసత తవుం, సషట ుంగ ణయౌలే సుందభబలు;

VI.

సక్షామలనఽ ణాయుభాయు ఙేలే అవకరలనఽ తనుంచడుం;

VII.

సక్షులనఽ ఫథిభుంచడుం లేథా రపాయతుం ఙేమడుం;

VIII.

పాభీసథ బలో

సఽుంక్ుం

లేథా

లేయనఽన...

క్తుషఠ ుంగ

కోటి

యౄతృమలక్ు తుంచి.. ఎగయేత
రశ 25.

(cognizable)

?

జయఫ : కేసఽ నటట దగన ధేయభుంటే సదాయణుంగ తీవర ధేభల యపాగుంలోకూ
వఙేేవనన భాట. ఇటటవుంటి యటినై ఎవభ్సధా తృో య్సఽ అదికభకూ తుయఫుంధ
అనఽభతి తరుం లేక్ుుండా అభ్సట ఽ ఙేమగల, కోయుట అనఽభతిణో తుతతత ుం లేక్ుుండా
దభమపత తృరయుంతేుంచగల అదికభలుుంటాబ.

రశ 26: ల఼జీఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద విఙాయణాయుఫైన (cognizable), విఙాయణాయుుం క్ని
(Non-cognizable) ధేభలుంట్ే ఏవి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 132 రకయుం... నఽన యదిుంచదగన
వసఽతవపలు,

లేవలు

లేథా

భ్ుండుుంటితొథా

ఎగయేలన


నఽనతోతత ుం

లేథా

తపథో వలో యతుయోగుంచఽక్ునన ఐటీల఼ తోతత ుం లేథా తపథో వన తృ ుంథిన
నఽన యసఽ తోతత ుం యౄ.5 కోటల క్ు తుంచిణే అథి యఙాయణాయహఫన, ఫబలుక్ు
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యలేలతు ధేయుంగ భగణిుంఙాయౌ. ఇలాుంటియ తనహ ఇతయణార ధేభలు యఙాయణాయహుం
కతుయ, ఫబలు ఇవవదగనయగ భగణనలోకూ వసతబ.
రశ 27: ల఼జీఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద సభ చిత అదక్భి శృజయు ఉతు యుి (summons)
ఎుెడె ఇవిగలయు?
జయఫ : ఏ వమకూతధెైధా తన ఎదఽట హజయు కయయౌసుంథిగ సభనఽ
ల జాభీఙేలేుందఽక్ు
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట

అదీక్ిత

అదికభకూ

సదయు

చటట ుంలోతు

లక్షన్

70

అదికయతచిేుంథి. సక్షమతవవడాతుకూ లేథా ఏథైధా తరుం, వసఽతవప సభయణక్ు
లేథా సదయు అదికభ తుయవళిుంఙే యఙాయణక్ు హజయు కయలుంటృ ఇలా సభనఽ
ల
ఇవవవచఽే. ణారలు, ఇతయ వసఽతవపలనఽ క్యౌగ ఉనన, తుముంతిరసత ఽనన వమకూత
యటిలో తుభేదశిత ణారలనఽ, వసఽతవపలనఽ సభభుంచడాతుకూ లేథా తుభేదశిత అుంరతుకూ
సుంఫుందిుంచిన అతున ణారలనఽ, వసఽతవపలనఽ సభభుంఙేుందఽక్ సభనఽ
ల
జాభీఙమ
ే వచఽే.
రశ 28.

(summons)
?

జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట అదీక్ిత అదికభ ఎవభ్సధా వమకూతతు తన ఎదఽట హజయు
కయయౌసుంథిగ సభనఽ
ల జాభీఙేలేుందఽక్ు ఎుంజీఎల్లోతు లక్షన్ 63 అదికయతసోత ుంథి.
సక్షమతవవడాతుకూ లేథా ఏథధ
ై ా తరుం, వసఽతవప సభయణక్ు లేథా సదయు అదికభ
తుయవళిుంఙే యఙాయణక్ు హజయు కయలుంటృ సభనఽ
ల ఇవవవచఽే. ణారలు, ఇతయ
వసఽతవపలనఽ క్యౌగ ఉనన, తుముంతిరసత ఽనన వమకూత యటిలో తుభేదశిత ణారలనఽ,
వసఽతవపలనఽ సభభుంచడాతుకూ లేథా తుభేదశిత అుంరతుకూ సుంఫుందిుంచిన అతున
ణారలనఽ, వసఽతవపలనఽ సభభుంఙేుందఽక్ు సభనఽ
ల జాభీఙేమవచఽే.
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రశ 29: శృజయు ఉతు యుిలు అుందఽకుధా గైభుజభైణే భిణాభాలేమిట్ి?
జయఫ : సభనఽ
ల జాభీఙేలన అదికభ సభక్షుంలో నడుఙే రకూరమనఽ ధామమ
యఙాయణణో సభానుంగ భగణిుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. సభనల లో నేభొకనన ణేథీన
సళేతేక్ కయణుం లేక్ుుండా గ్సభహజభ్సణే పాయత శిక్షాసభితి (IPC) లక్షన్ 174 కూుంద
యఙాయణనఽ ఎదఽభొకధాయౌస ఉుంటటుంథి. సభనల ల఼వక్యణ నఽుంచి తనుంచఽక్ుధే
ఉథేద శ్ుంణో అదిశ్మఫణే లక్షన్ 172 కూుంద యఙాయణనఽ ఎదఽభొకనక్ తదఽ. అలాగే
కోభన ణారలు, ఎలకటాతుక్స భకయుడలు సభభుంచక్తృో ణే లక్షన్ 175 కూుంద, తపడె
సక్షమతలేత లక్షన్ 193 కూుంద యఙాయణనఽ ఎదఽభొకధాయౌస ఉుంటటుంథి. ఇయకక్ుుండా
సభనఽ
ల

జాభీఙేలన


ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట

అదికభ

ఎదఽట

హజయుకక్తృో ణే

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 122(3)(డు) కూుంద యౄ.25 యేల జభభాధా
ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 30.

?

జయఫ : సభనఽ
ల జాభీఙేలన అదికభ సభక్షుంలో నడుఙే రకూరమనఽ ధామమ
యఙాయణ రకమ
ూర ణో సభానుంగ భగణిుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. సభనల లో నేభొకనన
ణేథీన సళేతేక్ కయణుం లేక్ుుండా గ్సభహజభ్సణే పాయత శిక్షాసభితి (IPC) లక్షన్ 174
కూుంద యఙాయణనఽ ఎదఽభొకధాయౌస ఉుంటటుంథి. సభనల ల఼వక్యణ నఽుంచి తనుంచఽక్ుధే
ఉథేద శ్ుంణో అదిశ్మఫణే లక్షన్ 172 కూుంద యఙాయణనఽ ఎదఽభొకనక్ తదఽ. అలాగే
కోభన ణారలు, ఎలకటాతుక్స భకయుడలు సభభుంచక్తృో ణే లక్షన్ 175 కూుంద, తపడె
సక్షమతలేత లక్షన్ 193 కూుంద యఙాయణనఽ ఎదఽభొకధాయౌస ఉుంటటుంథి. ఇయకక్ుుండా
సభనఽ
ల

జాభీఙేలన


ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట

229

అదికభ

ఎదఽట

హజయుకక్తృో ణే

ఎుంజీఎల్లోతు లక్షన్ 66 (3)(d) అదనుంగ యౄ.25యేల జభభాధా ఙయౌల ుంఙాయౌస
ఉుంటటుంథి.
రశ 31.

?

జయఫ : క్షేతరసథ బలో సభనల తుఫుంధనల దఽభవతుయోగతున అభక్టేటుందఽక్ు కేుందర
ఆభథక్ భుంతిరతవ రఖలోతు భ్యెనామ యపాగుంలోగల ల఼తెఈల఼ సభమానఽక్లుంగ
భాయగ దయశకలు

జాభీ

ఙేసత ో ుంథి.

యటిలో

భ ఖమఫన

కొతునటితు

థిగ వన

చాడవచఽే:I.

నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు సహక్భుంచతు సుందభబలోల చివభ భాయగ ుంగ
భాతరఫే

సభనఽ
ల

జాభీఙమ
ే ాయౌ.

అబణే,

ఉననతసథబ

తృలక్వయగ ుంనై యటి యతుయోగతుకూ యలులేదఽ.
II.

సభనల లో పాష క్ఠనుంగ, ధామమరకూరమానఽసయుంగ ఉుండక్డదఽ.
అలా ఉుంటే యటితు అుందఽక్ుననయయు చిభక్ు, భానలక్ తిత డెలక్ు
లోనవపణాయు.

III.

యమయేక్షక్ులు (Superintendents) సభనఽ
ల జాభీఙల
ే ేటలబణే
అుందఽక్ు థాభతీసఽతనన కయణాలేతటర యౌఖితూయవక్ుంగ యవభుంచి,
సహమ క్తషనర్ సథబకూ తగగ తు అదికభ నఽుంచి యౌఖితూయవక్
భ ుందసఽత అనఽభతి తృ ుంథాయౌ.

IV.

తుయవహణ

యఫన

కయణాలవలల

యౌఖితూయవక్

భ ుందసఽత

అనఽభతి తృ ుందడుం సధముంకక్తృో ణే భౌఖిక్/ తౄో న్థావభ సదయు
అదికభ

నఽుంచి

అనఽభతితు

అనఽభతి

తీసఽకోవచఽే.

యౌఖితయౄుంలోకూ

అలాగే

భాభే

ణయౌమజేమడుంథావభ సతవయ అనఽభతి సదిుంచవచఽే.
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సదయు
అదికభకూ

V.

సభనఽ
ల జాభీఙల
ే న అతున కేసఽలలో యటితు జాభీఙేలన అదికభ క్
తుయేథిక్

లేథా

యఙాయణ

నమోదఽఙేల, సభనల

రకమ
ూర నఽ

క్ులత ుంగ

కేసఽ

ైలులో

జాభీకూ అనఽభతిుంచిన ఉననణాదికభకూ

సభభుంఙాయౌ.
VI.

క్ నదద క్ుంనతూ లేథా రబ తవయుంగ సుంసథ లక్ు ఙుంథిన ల఼ఈయయ,
ల఼ఎఫయయ,

జనయల్

అదికయులక్ు

ఫేధేజర్

తృరథతక్

వుంటి

ఉననతసథబ

తృలక్వయగ

సథబలో

సదాయణుంగ

సభనఽ
ల

జాభీఙమ
ే క్డదఽ. దభమపత సుందయబుంగ తుయణముం తీసఽకోవడుంలో
యభ తృతరవలల భఫడుకూ నషట ుం యటయౌల నటట
ల సాచనతృరమ ఆదాభలు
లతేుంచినడె భాతరఫే యభకూ సభనఽ
ల జాభీఙేమవచఽే.
రశ 32: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ అదక్యులకు సశృమడేుందఽకు ఏ శూూబ అదక్యులు
అవసయభౌణాయు?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 72 కూుంద సదయు చటట ుం అభలులో
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట

అదికయులక్ు

సహమడేుందఽక్ు

థిగ వ

నేభొకనన

సథమ లలోతు అదికయులక్ు సదికయత క్యౌుంఙాయు. ఈ ఫేయక్ు నేభొకనన
కేటగభీలు ఇలా ఉధానబ:I.

తృో య్స్;

II.

భ్సలేవలు;

III.

క్సట మ్సస;

IV.

కేుందర/భషట /
ర కేుందరతృయౌత తృరుంణాలలోతు జీఎల఼ట వసాళ్ల అదికయులు;

V.

కేుందర/భషట /
ర కేుందరతృయౌత తృరుంణాలలోతు బూత శిసఽత వసాళ్ల అదికయులు;
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VI.

అుందయు గరభదికయులు;

VII.

కేుందర/భషట ర రబ ణావలు రక్టిుంచిన ఇతయ కేటగభీల అదికయులు.

రశ 33.

/
?

జయఫ : ఎుంజీఎల్లోతు లక్షన్ 65 కూుంద సదయు చటట ుం అభలులో ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట
అదికయులక్ు సహమడేుందఽక్ు థిగ వ నేభొకనన సథమ లలోతు అదికయులక్ు
సదికయత క్యౌుంఙాయు. ఈ ఫేయక్ు

ఎుంజీఎల్లో తుభేదశిుంచిన కేటగభీలు ఇలా

ఉధానబ:VIII.

తృో య్స్;

IX.

క్సట మ్సస;

X.

కేుందర/భషటరలలో జీఎల఼ట వసాళ్ల అదికయులు;

XI.

కేుందర/భషటరలలో బూత శిసఽత వసాళ్ల అదికయులు;

XII.

అుందయు గరభదికయులు;

XIII.

కేుందర/భషట ర రబ ణావలు గ భత ుంచిన ఇతయ కేటగభీల అదికయులు.
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19. ధేభలు, జభిభాధాలు, విఙాయణ, నివిత్తు
రశ 1: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద రకట్ిుంచిన జానృణాలోని ధేభలేమిట్ి?
జయఫ : ధేభలు, జభభాధాల గ భుంచి ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు 16వ (XVI)
అదామముం కోరడీక్భసఽతుంథి. ఇుందఽలో లక్షన్ 122 కూుంద 21 ధేభల జాతణాణోతృటట
తువితిత కూ అయహతలేతు నఽన యదిుంచదగన వమకూత థాతున తృ ుందడుం కోసుం ఙయౌల ుంఙాయౌసన
జభభాధా గ భుంచి లక్షన్ 10 సాచిసఽతుంథి. ధేభల జాతణా కూుంథియధుంగ ఉుంథి:1) తలుల లేక్ుుండా లేథా తపడె/అసభగర తలులణో వసఽత సయపభ;
2) సయపభ ఙేమక్ుుండాధే తలుల జాభీ;
3) వసాలు ఙేలన నఽననఽ భూడె ధెలలు థాటిధా జభ ఙేమక్తృో వడుం;
4) వసాలు ఙేలన

నఽననఽ భూడె ధెలలు థాటిధా ఙయౌల ుంచక్ుుండా
ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుం ఉలల ుంఘన;
5) లక్షన్ 51 కూుంద భూలుం నఽుంచి నఽన కోతనఽ అభలు ఙేమక్తృో వడుం
లేథా కోత తోతత ుం తగగ ుంచడుం లేథా భూలుంలో కోతనటిటన స భ భనఽ జభ
ఙేమక్తృో వడుం;
6) లక్షన్ 52 కూుంద భూలుం వదద నఽన వసాలు ఙేమక్తృో వడుం, వసాలు
తోణాతతున

తగగ ుంచడుం

లేథా

వసాలు

ఙేలన

నఽన

తోణాతతున

ఙయౌల ుంచక్తృో వడుం;
7) వసఽతవపలు, లేవల యసత వ యల఼దఽలు లేక్ుుండాధే ఉణాదక్ నఽన జభ
(ITC) లతధ తృ ుందడుం లేథా యడెకోవడుం;
8) మోసూభత దధ తేలలో నఽన యసఽ తృ ుందడుం;
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9) లక్షన్ 20కూ యయుదధ ుంగ ఐటీల఼ లేయ ుంనణథ
ీ ాయు సవముంగ సదయు లతధ
తృ ుందడుం/ఐటీల఼తు ుంనణీ ఙేమడుం;
10) నఽన

ఎగయేత

వమవహభల

ఉథేదశ్ుంణో

భకయుడలలో

తపడె

సభాఙాయుం

అయసత యల

నమోదఽ

ఇవవడుం,
లేథా

ఆభథక్

తపడె

ఖాణాలు/ణారల సభయణ;
11) నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌసన ఫాధమత ఉధాన నమోదఽలో యెైపలముం;
12) నమోదఽక్ు ఇయవయౌసన తతుసభ యవభలోల దయఖాసఽత ఙేలే సభముంలోధే
కక్ుుండా ఆ తభవత క్డా అయసత వ సభాఙాయుం ఇవవడుం;
13) అదికభ యధఽలక్ు ఆటుంక్ుం క్యౌగుంచడుం లేథా ూభత గ అడెడకోవడుం;
14) తుభేదశిత ణారలు లేక్ుుండా వసఽతవపల యయణా;
15) నఽన ఎగయేతక్ు థాభతీలే యధుంగ యభషక్ యమతృయ భభాణుంనై గోమత;
16) చటట ుం నేభొకుంటటనన దధ తిలో ఖాణాలు/ణారలు తుయవళిుంచడుంలో యెైపలముం
లేథా

చటట ుం

తుభేదశిసఽతనన

ఫేయక్ు

తుభీణత

కలుంతృటట

యటితు

బదరయచక్తృో వడుం;
17) ఏథైధా యఙాయణ సుందయబుంలో చటట ుం/తుఫుంధనలక్ు అనఽగ ణుంగ అదికభ
కోభన

సభాఙాయుం/ణారలు

సభభుంచక్తృో వడుం

లేథా

తపడె

సభాఙాయుం/ణారలు అుందజేమడుం;
18) జపత ఙేమదగన వసఽతవపల సయపభ/యయణా/తులవ ఙేమడుం;
19) భభొక్ వమకూతకూ ఙుంథిన ‘వసఽతలేవల నఽన ఙయౌల ుంపథాయు గ భత ుంప సుంఖమ’
(GSTIN)నఽ ఉయోగుంచి తలుల లేథా తరుం జాభీఙేమడుం;
20)పౌతిక్ సక్షామలనఽ ణాయుభాయు/ధాశ్నుం ఙేమడుం;
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21) చటట ుం

కూుంద

అదఽప/సవదీనుం/అనఽసుందానుంలోతు

వసఽతవపలనఽ

అతభయేమడుం/ణాయుభాయు ఙేమడుం.
రశ 2: ‘జభిభాధా’ (penalty) అధే థానిక్ర అయూ ఫేమిట్ి?
జయఫ : ‘జభభాధా’ గ భుంచి ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుం తుయవచిుంచలేదఽ. కతూ,
ధామమసథధాల తీయులు, ధామమరసత ై తొభాుంస థీతు సవపాయతున ఇలా
సాచిసఽతధానబ:

ఏథధ
ై ా ధేయుం ఙేలన
 ుందఽక్ు చటట ుం యదిుంఙే ణాణాకయౌక్ శిక్ష లేథా శిక్షకూుంద
ఙయౌల ుంఙాయౌసన నగదఽ తోతత ుం;



క్యత వమ తుయవహణలో పాగుంగ యదితు తుయవభత ుంచక్తృో వడుంనై చటట ుం లేథా
ుందుం రకయుం యదిుంఙే శిక్ష.

రశ 3: ‘జభిభాధా’ విదుంులో అనఽసభిుంఙాయౌ్న శూదాయణ సాణారలేమిట్ి?
జయఫ : ధామమ రసత ుంై , సహజ ధామముం-అుంతభాతీమ యణిజమ ుంథాల
అభలు సాణారవయ తృరతిథిక్న తుభదషట క్రభశిక్షణ ముంణారుంగుం యదిుంఙే శిక్షధే
జభభాధాగ నేభొకనవచఽే. ఈ సదాయణ క్రభశిక్షణ చయమనఽ చటట ుంలోతు లక్షన్
126 యవభసోత ుంథి. థీతు రకయుం...


ఏథధ
ై ా అుంశ్ుంనై క్ వమకూతకూ ధోటస
ీ ఽ జాభీఙమ
ే క్ుుండా యభ యదననఽ
భగణనలోకూ తీసఽకోక్ుుండా జభభాధా యదిుంచభదఽ. యఙాయణలో పాగుంగ
తననై

వచిేన

ఆభోణలు

తతు

తుయౄనుంచఽక్ుధే

అవకరతున

ణోలపచేభదఽ.


కేసఽక్ు సుంఫుందిుంచిన అతున యసత యలు, భలథతేల తోతత ుం తృరతిథిక్న
జభభాధా యదిుంఙాయౌ.
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చటట ుం, తుమభాలు లేథా తుఫుంధనల ఉలల ుంఘన తీవరతక్ు అనఽగ ణుంగధే
జభభాధా యదిుంఙాయౌ.



జభభాధా

యదిుంప

ఆథేరలలో

ఉలల ుంఘన

సవపాయతున

సషట ుంగ

నేభొకధాయౌ.


జభభాధా యదిుంఙేుందఽక్ు తృరతిథిక్గ తీసఽక్ునన చటట తుఫుంధనలనఽ
క్డా సషట ుంగ యవభుంఙాయౌ.

ఇక థగ వన నేభకున సుందభలోు జభిభాధా గణనీముంగ ఉుండభదని లెక్షన్
126 నిభేృశిశూోు ుంథ...


ఏథధ
ై ా సవల ఉలల ుంఘన (ఏథైధా తుఫుంధనల ఉలల ుంఘన కేసఽలో నఽన
ఎగయేత తోతత ుం యౄ.5యేలక్ధాన తక్ుకవగ ఉననపడె) లేథా



చటట ుంలోతు యదానయఫన అవసయుం.. లేథా



మోసగుంఙే ఉథేద శ్ుంలేతు, తీవర తుయల క్షముంగ భగణిుంచదగతు, ణారలలో
సఽలబుంగ

సభథిదదగల

తృ యతృటట/యసభయణ

(భకయుడలలో

క్తునుంఙే

తృ యతృటట
ల గ చటట ుం యటితు నేభొకుంటరుంథి) జభగనపడె...
అుంణేగక్

ఎక్కడక్కడ

జభభాధా

తోణాతతున

లేథా

తుభీణత

రణాతున

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుం తుభేదశిసఽతననథో అక్కడ అథే వభత ుంఙాయౌ.
రశ 4: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుంలో నిభేృశిుంచిన జభిభాధా భిభాణుం ఎుంత?
జయఫ : నఽన యదిుంచదగన వమకూత లక్షన్ 122లో యవభుంచిన ఏథధ
ై ా ధేభతుకూ
తృలడుణే అతడుకూ యదిుంఙాయౌసన జభభాధా థిగ వ ణయౌనన తోణాతలక్ధాన
ఎక్ుకవగ ఉుండాలతు లక్షన్ 122 (1) ఙఫ ణోుంథి:-
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ఎగయేలన
 నఽన తోతత ుం, మోసూభతుంగ యసఽ తృ ుంథిన స భ భ;
క్రడుట్ థావభ తృ ుంథిన లతధ లేథా భూలుంలో నఽన తక్ుకవ కోతనటట డుం
లేథా వసాలు ఙేమక్తృో వడుం లేథా



థియల
ే యౄతృమల తోతత ుం.

ఇక్ నమోదఽ ఙేసఽక్ునన నఽన యదిుంచదగన వమకూత నఽన ఙయౌల ుంచక్తృో వడుం లేథా
సయపభలనై ఙయౌల ుంఙాయౌసన థాతుక్ధాన తక్ుకవ నఽన ఙయౌల సత ఽుంటే జభభాధా
యదిుంఙాలతు, ఇథి కూుంద నేభొకనన తోణాతలక్ధాన ఎక్ుకవగ ఉుండాలతు లక్షన్
122(2) ఙఫ ణోుంథి:


ఙయౌల ుంఙాయౌసన నఽన తోతత ుం లేథా తక్ుకవగ ఙయౌల ుంచిన నఽనలో థి
రతుం; లేథా



థియల
ే యౄతృమలు.

రశ 5: నఽ విదుంచదగిన వోకుులు క్కుుండా ఇతయులకు జభిభాధా విదుంునఽ
చట్ీ ుం సాచిశూోు ుంథా?
జయఫ : అవపనఽ. లక్షన్ 122(3) ఇతయులక్ు యౄ.25 యేలథాక జభభాధా
యదిుంపనఽ సాచిసోత ుంథి. థీతున ఎవభనై యదిసత యుంటే:

నైన నేభొకనన 21 ధేభలలో థేతుక్సధా తృలడేయభకూ సహమడే,
తృో ర తసళిుంఙే యయు;



జపత ఙేమదగన వసఽతవపల (ల఼వక్భుంచడుం, సయపభ ఙేమడుం, తులవ లేథా
యయణా) వమవహభలణో రఫేముం ఉననయయు;



చటాటతుకూ యయుదధ ుంగ లేవలు ల఼వక్భుంఙేయయు, సదయు వమవహభలణో
రఫేముం ఉననయయు;
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సభనఽ
ల జాభీఙల
ే న అదికభ ఎదఽట హజయుకతు యయు;



సయపభనై చటట రకయుం తలుల జాభీఙేమతు, తలులలనఽ ఖాణాలోల చాతు
వమక్ుతలు.

రశ 6: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద రణేోకుంగ జభిభాధా సాచిుంచని చట్ీ
ఉలు ుంఘనలనెై విదుంఙే జభిభాధా ఎుంత?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుం కూుంద జభభాధానఽ రణమే క్ుంగ సాచిుంచతు ఇతయ
చటట ఉలల ుంఘనలక్ు తృలడే వమక్ుతలనఽ యౄ.25 యేలథాక జభభాధాణో
శిక్షుుంచవచఽేనతు లక్షన్ 125 నేభొకుంటరుంథి.
రశ 7: నురభాణిక ణారలేుని వసఽుయయణా లేథా ుసు క్లలో సవోుంగ నమోదఽ
ఙేమని వసఽువుల తయయౌుంునెై తీసఽక్ోదగిన చయో ఏమిట్ి?
జయఫ : ఎవభ్సధా వమకూత చటట ుం రకయుం తగన ణారలు (తలుల, రక్టన) లేక్ుుండా
వసఽతవపలు యయణా ఙేలధా లేథా అటటవుంటి వసఽతవపలనఽ భాయగ భధముంలో
తులవఙేలధా లేథా పసత కలలో నమోదఽ ఙేమక్ుుండా సయపభ/తులవ ఙేలధా
యయణా ఙేలే యహనుంసహ వసఽతవపలనఽ అదఽపలోకూ తీసఽకోవచఽే.
యహన మజభాని భ ుందఽక్ొలేు : సదయు వసఽతవపలక్ు 100 రతుం నఽనణో
సభానుంగ వభత ుంఙే నఽన, జభభాధాలనఽ ఙయౌల ుంఙాక్ లేథా సదయు స భ భక్ు
సభానఫన తోణాతతుకూ హతొతరుం సభభుంఙాక్ వసఽతవపలనఽ, యహధాలనఽ
యడెదల ఙేమవచఽే. నఽన తనహబుంపగల వసఽతవపలెైణే యటి యలువలో 2
రతుం లేథా యౄ.25యేలు ఏథి తక్ుకయెైణే అథి ఙయౌల ుంఙాయౌ.
యహన మజభాని భ ుందఽకు భకనుో ణే: సదయు వసఽతవపలక్ు 50 రతుం నఽనణో
సభానుంగ వభత ుంఙే నఽన, జభభాధాలనఽ ఙయౌల ుంఙాక్ లేథా సదయు స భ భక్ు
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సభానఫన తోణాతతుకూ హతొతరుం సభభుంఙాక్ వసఽతవపలనఽ యడెదల
ఙేమవచఽే. నఽన తనహబుంపగల వసఽతవపలెణ
ై ే యటి యలువలో 5 రతుం
లేథా యౄ.25 యేలు ఏథి తక్ుకయెైణే అథి ఙయౌల ుంఙాయౌ.
రశ 8: ‘మిశిభ నఽ లెక్రుుంు థక్’నిక్ర (composition scheme)
అనయుుడెన
ై వోక్రు థాని వభిుుంు క్ోసుం విజా ను ఙేలేు విదుంచదగిన జభిభాధా ఎుంత?
జయఫ : ఎవభ్సధా వమకూత తశ్రభ థక్ుం కూుంద నఽన ఙయౌల లేత, ఆ తభవత అతడె
థాతుకూ అనయుహడతు ణేయౌనపడె సదాయణ నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు ఙయౌల ుంఙే
నఽనక్ు సభానఫన తోణాతతున జభభాధాగ యదిుంచవచఽేనతు లక్షన్ 10(5)
ఙఫ ణోుంథి. అుంటే చటట తుఫుంధనల రకయుం అతడె ూభత నఽనణోతృటట అదనుంగ
థాతుకూ సభానఫన తోణాతతున జభభాధా కూుంద ఙయౌల ుంఙాయౌస వసఽతుంథి.
రశ 9: ‘జుు’ (confiscation) అుంట్ే అయూ ఫేమిట్ి?
జయఫ : ‘జపత’ అధే థాతున చటట ుంలో తుయవచిుంచ లేదఽ. ఈ పావన భోభనల చటట ుం
నఽుంచి ల఼వక్భుంచినథి. యభ అయథుం రకయుం ఇథి ‘సవదీనుం ఙేసఽకోవడుం లేథా
చక్రవభత అదీనుంలోకూ యెళ్లడుం’, ఆ తభవత భచభక్ ‘సకస్’ లేథా ఖజాధాక్ు జభ
ఙేమడుం అనన భాట. అమమర్ ధామమరసత ై తుఘుంటటవప లా లెకూసకన్ థీతున
‘‘జభభాధా కూుంద రబ తవ ఖజాధాక్ు కేటాబుంచిన నయ
ై ేటట ఆలత , భజామతుకూ
దాయతృో లన ఆలత ’’గ తుయవచిుంచిుంథి. క్కభాటలో ఙతణే ఈ వసఽతవలనై హక్ుక
రబ ణావతుకూ ఫథియ్ అబుంథి.
రశ10: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ క్రుంద ఏబయ భిలూతేలలో వసఽువులనఽ ‘జుు’
ఙేమవచఽే?
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జయఫ :

ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట

చటట ుంలోతు

లక్షన్

130

కూుంద

వసఽతవపలనఽ

ఎపడపడె జపత ఙేమవచఽేనుంటే:

నఽన ఎగయేతక్ు థాభతీలేలా చటట ుంలోతు ఏథధ
ై ా తుఫుంధననఽ ఉలల ుంఘిుంచి
వసఽతవపల సయపభ; లేథా



చటట ుం తుభేదశిుంచిన ఫేయక్ు ఏ వసఽత సయపభనా నమోదఽ ఙేమక్తృో వడుం;
లేథా



నమోదఽక్ు

దయఖాసఽత

క్డా

ఙేమక్ుుండాధే

నఽన

యదిుంచదగన

వసఽతవపల సయపభ; లేథా ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట తుఫుంధనలక్ు యయుదధ ుంగ
యయణా

సధధాతున(మజభాతుకూ

ణయౌమక్ుుండా)

వసఽత

యయణాక్ు

యతుయోగుంచడుం;


నఽన ఎగయేలే ఉథేద శ్ుంణో చటట ుం లేథా తుఫుంధనలనఽ ఉలల ుంఘిుంచడుం.

రశ 11: వసఽువుల జుు తభిత సదయు వోక్రుక్ర యట్ిని త్తభిగి ను ుంథే అవక్శుం
ఇయిలా?
జయఫ : ఇయవయౌ... వసఽతవపల జపతనక్ు ఫాధఽమడన
ై యటి మజభాతు లేథా
సుంయక్షక్ుడుకూ లక్షన్ 130(2) రకయుం జపత సథనుంలో జభభాధా (వసఽతవపల
భాభ్కట్ ధయక్ు తుంచక్ుుండా) ఙయౌల ుంఙే అవకశ్ుం ఇయవయౌ. సదయు వసఽతవపలనై
ఙయౌల ుంఙాయౌసన నఽన, ఇతయ యుసఽభ లక్ు ఈ జభభాధా అదనుం.
రశ 12: తగిన ణారలు లేని వసఽువులనఽ యయణా ఙేసు ఽన యహనుం కడా జుు
భిదలోక్ర వసఽుుంథా?
జయఫ : వసఽతుంథి... చటట ుం తుభేదశిసఽతనన సభ్సన ణారలు లేథా యవభలు లేక్ుుండా
వసఽతవపలనఽ యయణా ఙేలే యహనుం క్డా లక్షన్ 130 రకయుం జపత భదిలోకూ
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వసఽతుంథి. అబణే, ఆ వసఽతవపలక్ు సుంఫుందిుంచిన సభ్న
స ణారలేయ లేవననథి
తనక్ు ణయౌమదతు, వసఽతవపల మజభాతుణో ణానఽగతూ, తన రతితుదిగతూ
ఎలాుంటి

యహసమ

ుందుం

క్ుదఽయుేకోలేదతు

యహన

మజభాతు

తుయౄనుంచఽకోయయౌ. అలా ఙేమగయౌగణే యహనుం జపత భదిలోకూ భదఽ.
రశ 14: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద విఙాయణాయుఫైన ధేభలేవి?
జయఫ : ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుం కూుంద ధేయ యఙాయణక్ు యలునన ధేభలనఽ
చటట ుంలోతు లక్షన్ 132 యవభసోత ుంథి. ఈ ఫేయక్ు సదయు 12 రదాన ధేభల జాతణా
కూుంథియధుంగ ఉుంథి:ఎ) తలుల లేక్ుుండా వసఽతవపల సయపభ లేథా తపడె/అసభగర తలుల జాభీ;
త) వసఽత సయపభ లేక్ుుండాధే తలుల జాభీ;
ల) వసాలు ఙేలన నఽననఽ భూడె ధెలలు థాటిధా ఙయౌల ుంచక్తృో వడుం;
డు)

వసఽతవపలు, లేవల యసత వ యల఼దఽలు లేక్ుుండాధే ఉణాదక్ నఽన జభ

(ITC)నఽుంచి లతధ తృ ుందడుం లేథా యడెకోవడుం;
ఇ) మోసూభతుంగ నఽన యసఽ తృ ుందడుం;
ఎఫ) నఽన ఎగయేత, మోసూభతుంగ ఐటీల఼ యతుయోగుం లేథా నన
ై నేభొకనన
‘ఎ నఽుంచి ఇ’ వయక్గల తుఫుంధనల భదిలోకూ భతు ధేయుంథావభ నఽన
యసఽ తృ ుందడుం;
జ)

నఽన ఎగయేత ఉథేద శ్ుంణో తపడె సభాఙాయుం ఇవవడుం, ఆభథక్

వమవహభల

భకయుడలలో

అయసత యల

నమోదఽ

లేథా

తపడె

ఖాణాలు/ణారల సభయణ;
ళచ్) అదికభ యధఽలక్ు ఆటుంక్ుం క్యౌగుంచడుం లేథా ూభత గ అడెడకోవడుం;
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ఐ)

జపత ఙేమదగన వసఽతవపల సయపభ/యయణా/తులవ ఙేమడుం వుంటి

వమవహభలణో రఫమ
ే ుం;
జ్)

చటాటతుకూ యయుదధ ుంగ లేవలు ల఼వక్భుంచడుం, సదయు వమవహభలణో

రఫేముం;
క్) పౌతిక్ సక్షామలు/ణారలనఽ ణాయుభాయు/ధాశ్నుం ఙేమడుం;
ఎల్) చటట ుం/తుఫుంధనల రకయుం అుందజేమాయౌసన సభాఙాయుం ఇవవక్తృో వడుం
లేథా తపడె సభాఙాయుం ఇవవడుం;
ఎుం) నన
ై నేభొకనన ధేభలోల ‘ఎ నఽుంచి ఎల్’ థాక థేతుక్సధా తృలడే రమతనుం
లేథా అుందఽక్ు తృలడేయభతు తృో ర తసళిుంచడుం.
రశ16.

?

జయఫ : ఎుంజీఎల్ కూుంద ధేయ యఙాయణ రకమ
ూర క్ు యలునన ధేభలనఽ చటట ుంలోతు
లక్షన్ 73 యవభసోత ుంథి. ఈ ఫేయక్ు సదయు 12 రదాన ధేభల జాతణా కూుంథియధుంగ
ఉుంథి:1)

తలుల లేక్ుుండా వసఽతవపల సయపభ లేథా తపడె/అసభగర తలుల
జాభీ;

2)

వసఽత సయపభ లేక్ుుండాధే తలుల జాభీ;

3)

వసాలు ఙేలన నఽననఽ భూడె ధెలలు థాటిధా
ఙయౌల ుంచక్తృో వడుం;

4)

ఎుంజీఎల్క్ు యయుదధ ుంగ వసాలు ఙేలన నఽననఽ భూడె ధెలలు
థాటిధా ఙయౌల ుంచక్తృో వడుం;
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5)

వసఽతవపలు, లేవల యసత వ యల఼దఽలు లేక్ుుండాధే ఉణాదక్
కొనఽగోళ్ల నై ఙయౌల ుంచిన నఽన తనహబుంప (ITC) నఽుంచి లతధ
తృ ుందడుం లేథా యడెకోవడుం;

6)

మోసూభత దధ తేలలో ఏథైధా యసఽ తృ ుందడుం;

7)

నఽన ఎగయేత ఉథేద శ్ుంణో తపడె సభాఙాయుం ఇవవడుం, ఆభథక్
వమవహభల భకయుడలలో అయసత యల నమోదఽ లేథా తపడె
ఖాణాలు/ణారల సభయణ;

8)

అదికభ యధఽలక్ు ఆటుంక్ుం క్యౌగుంచడుం లేథా ూభత గ అడెడకోవడుం;

9)

జపత ఙేమదగన వసఽతవపల సయపభ/యయణా/తులవ ఙేమడుం వుంటి
వమవహభలణో రఫమ
ే ుం;

10)

చటాటతుకూ యయుదధ ుంగ లేవలు ల఼వక్భుంచడుం, సదయు వమవహభలణో
రఫేముం;

11)

తభక్ు సుంఫుందిుంచి చటట ుం/తుఫుంధనల రకయుం అుందజేమాయౌసన
సభాఙాయుం ఇవవక్తృో వడుం లేథా తపడె సభాఙాయుం ఇవవడుం;

12)

నైన నేభొకనన 11 ధేభలోల థేతుక్సధా తృలడే రమతనుం లేథా
అుందఽక్ు తృలడేయభతు తృో ర తసళిుంచడుం

రశ 17: థో ష నిభౄయణ తభిత ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద సాచిుంచిన శిక్ష
ఏమిట్ి?
జయఫ : చటట ుంలోతు లక్షన్ 132 (1) కూుంద శిక్షల రణాయక్ కూుంథియధుంగ ఉుంటటుంథి:
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ధేయ సిపావుం

శిక్ష (క్భగయయస క్లుం)

నఽ ఎగయేత యౄ.5 క్ోట్ు లేథా

ఐథేళ్ు వయక జైలు, జభిభాధా

యౄ.250 లక్షలు మిుంచి థేథే నఽ
ఎగయేత
యౄ.2 క్ోట్ు -యౄ.5 క్ోట్ు భధో ఎగయేత

భూడేళ్ు వయక జల
ై ు, జభిభాధా

యౄ.క్ోట్ి-యౄ.2 క్ోట్ు భధో ఎగయేత

ఏడాథ వయక జైలు, జభిభాధా

తుెడె

భిక్యుులు;

అదక్భిని ఆయు ధలల క్భగయ యసుం

అడెుక్ోవడుం; భిక్యుులనఽ ణాయుభాయు
ఙేమడుం


నఽన ఎగయేత యౄ.5 కోటల క్ధాన తక్ుకవగ ఉననపడె అయ యఙాయణాయహుం
కతు, ఫబలు ఇవవదగన ధేభలు;



నఽన ఎగయేత యౄ.5 కోటల క్ు తుంచినపడె యఙాయణాయహఫన, ఫబలుక్ు
యలేలతు ధేభలు.

రశ 18.

,

?

జయఫ : ఎుంజీల్ లక్షనఽ
ల 73 (3), 73 (4) రకయుం...


నఽన ఎగయేత యౄ.250 లక్షలు థాటినపడె అలాుంటివతూన కేసఽ
నటట దగన, ఫబలుక్ు యలేలతు (non-bailable) ధేభలు.



నఽన ఎగయేత యౄ.250 లక్షలు థాటతు ధేభలు యఙాయణాయహుం
కతుయ, ఫబలు తృ ుందగయౌగనయే.
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రశ 19: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద విఙాయణ ఙేట్ేీ ుందఽకు నిుంథతేలలో
‘అభధ చిుంతన’ (mensrea) లేథా ధేయూభిత భానలక లూ త్త రశూు వన
అవసయభా?
జయఫ : అవసయఫే... అబణే, ధేయూభత భనిఃలథతి లేతుథే ధేయుం జయగదతు,
అటటవుంటి భానలక్ లథతి ఉతుకూ (అుంటే ధేయూభత భనసత తవుం లేథా అభధ
చిుంతన) ఉుంటటుందతు లక్షన్ 135 పాయసఽతుంథి.
రశ 20: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద ఏ కుంనెనీక్ైధా వోత్తభేకుంగ చయోలు లేథా
ఏథెైధా ధేయుం క్రుంద విఙాయణ ఙేట్ీ వఙాే?
జయఫ : ఙేటట వచఽే. ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 137 అుందఽక్ు
అవకశ్ుం

క్యౌసఽతుంథి.

క్

క్ుంనతూకూ

ఫాధఽమలుగ

లేథా

థాతు

యమతృయ

కయమక్లాతృల తుయవహణక్ు ఫాధఽమలుగ ఉనన రతి వమకూతణోతృటట సదయు
క్ుంనతూనైధా చయమలు లేథా యఙాయణ ఙేటట వచఽే. సదయు క్ుంనతూకూ ఫాధఽమడన
ై వమకూత
వమవహభలు

నడెపతేననుందఽన

ఆ

క్ుంనతూ

ఙేలే

ధేభతుకీ

అతడె

ఫాధఽమడవపణాడె కఫటిట యఙాభుంచి శిక్షుుంచవచఽే. క్ుంనతూ ఏథధ
ై ా ధేయుం ఙేలేతఅథి అనఽభతి/యహసమ ుందుంణో ఙేలన
 థిగ; లేథా




తుయల క్షామతుకూ తుదయశనుంగ-

సదయు క్ుంనతూలోతు ఎవభ్సధా అదికభ తుయల క్షమఫే అుందఽక్ు కయణభతు భగణిలేత ఆ
ధేయుంలో

సదయు

అదికభ

థో ఱ

అవపణాయు.

కఫటిట యఙాయణ

తదనఽగ ణుంగ శిక్షుుంచవచఽే.
రశ21: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద ధేభల నివిత్తు శూధోఫేధా?
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తృరయుంతేుంచి

జయఫ : సధమఫే. ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 138 రకయుం... థిగ వ
నేభొకననయ

తనహ

ఇతయ

ఏ

ధేయఫధా

తుభేదశిత

నగదఽ

ఙయౌల ుంప

(compounding)ణో తువితిత ఙేమవచఽే. యఙాయణ తృరయుంపాతుకూ భ ుందఽ, ఆ
తభవత క్డా అటటవుంటి ధేయ తువితిత ఆమోదయోగమఫే:

నైన నేభొకనన 12 రదాన ధేభలలో 1 నఽుంచి 6 వయక్ (14వ రశ్నలో
సాచిుంచినయ) ఉననయటిలో తుుంథితేడైన వమకూత అుంతక్ుభ ుందఽ తువితిత
తృ ుంథి ఉుంటే;



నైన నేభొకనన ధేభలలో 1 నఽుంచి 6 వయక్ ఉననయటికూ తృలడునయభకూ
ణోడడు/తృో ర తసళిుంచిన వమకూత అుంతక్ుభ ుందఽ తువితిత తృ ుంథి ఉుంటే;



ఎల఼ా ఎల఼ట/ఐజీఎల఼ట చటాటల కూుంద యౄ.కోటికూ తుంచి యలుయెన
ై సయపభలక్ు
సుంఫుందిుంచి (నన
ై
నేభొకననయటిలోతుథి కక్ుుండా) ఏథధ
ై ా ధేభతుకూ
తృలడునటట
ల
ఆభోణలునన వమకూత అుంతక్ుభ ుందఽ నన
ై
నేభొకనన
ధేభలలో తువితిత తృ ుంథి ఉుంటే;



ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటాటలు కక్ుుండా NDPSA లేథా FEMAలణోతృటట
ఇతయ చటాటల కూుంద ధేయుంగ భగణిుంఙే ఏథధ
ై ా ధేభతుకూ తృలడు ఉుంటే;

థీతుకూ సుంఫుందిుంచి సాచిుంచఫడున ఇతయ ధేయవభగలు లేథా వమక్ుతలు. నఽన, వడీడ ,
జభభాధా, తువితిత యుసఽభ ఙయౌల ుంచిన తభవణే తువితిత లతేసఽతుంథి. అలాగే తువితిత
పయౌతుంగ అుంతక్ుభ ుందఽ ఏథధ
ై ా చటట ుం కూుంద కొనసగ తేనన ధేయ యఙాయణలక్ు
ఎలాుంటి బుంగుం క్లగదఽ.
రశ 19: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద విఙాయణ ఙేట్ేీ ుందఽకు నిుంథతేలలో
‘అభధ చిుంతన’ (mensrea) లేథా ధేయూభిత భానలక లూ త్త రశూు వన
అవసయభా?
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జయఫ : అవసయఫే... అబణే, ధేయూభత భనిఃలథతి లేతుథే ధేయుం జయగదతు,
అటటవుంటి భానలక్ లథతి ఉతుకూ (అుంటే ధేయూభత భనసత తవుం లేథా అభధ
చిుంతన) ఉుంటటుందతు లక్షన్ 135 పాయసఽతుంథి.
రశ 20: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద ఏ కుంనెనీక్ైధా వోత్తభేకుంగ చయోలు లేథా
ఏథెైధా ధేయుం క్రుంద విఙాయణ ఙేట్ీ వఙాే?
జయఫ : ఙేటట వచఽే. ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 137 అుందఽక్ు
అవకశ్ుం

క్యౌసఽతుంథి.

క్

క్ుంనతూకూ

ఫాధఽమలుగ

లేథా

థాతు

యమతృయ

కయమక్లాతృల తుయవహణక్ు ఫాధఽమలుగ ఉనన రతి వమకూతణోతృటట సదయు
క్ుంనతూనైధా చయమలు లేథా యఙాయణ ఙేటట వచఽే. సదయు క్ుంనతూకూ ఫాధఽమడన
ై వమకూత
వమవహభలు

నడెపతేననుందఽన

ఆ

క్ుంనతూ

ఙేలే

ధేభతుకీ

అతడె

ఫాధఽమడవపణాడె కఫటిట యఙాభుంచి శిక్షుుంచవచఽే. క్ుంనతూ ఏథధ
ై ా ధేయుం ఙేలేతఅథి అనఽభతి/యహసమ ుందుంణో ఙేలన
 థిగ; లేథా




తుయల క్షామతుకూ తుదయశనుంగ-

సదయు క్ుంనతూలోతు ఎవభ్సధా అదికభ తుయల క్షమఫే అుందఽక్ు కయణభతు భగణిలేత ఆ
ధేయుంలో

సదయు

అదికభ

థో ఱ

అవపణాయు.

కఫటిట యఙాయణ

తృరయుంతేుంచి

తదనఽగ ణుంగ శిక్షుుంచవచఽే.
రశ21: ల఼జీఎల఼ీ/ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద ధేభల నివిత్తు శూధోఫేధా?
జయఫ : సధమఫే. ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ా ఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 138 రకయుం... థిగ వ
నేభొకననయ

తనహ

ఇతయ

ఏ

ధేయఫధా
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తుభేదశిత

నగదఽ

ఙయౌల ుంప

(compounding)ణో తువితిత ఙేమవచఽే. యఙాయణ తృరయుంపాతుకూ భ ుందఽ, ఆ
తభవత క్డా అటటవుంటి ధేయ తువితిత ఆమోదయోగమఫే:

నైన నేభొకనన 12 రదాన ధేభలలో 1 నఽుంచి 6 వయక్ (14వ రశ్నలో
సాచిుంచినయ) ఉననయటిలో తుుంథితేడైన వమకూత అుంతక్ుభ ుందఽ తువితిత
తృ ుంథి ఉుంటే;
నైన నేభొకనన ధేభలలో 1 నఽుంచి 6 వయక్ ఉననయటికూ తృలడునయభకూ



ణోడడు/తృో ర తసళిుంచిన వమకూత అుంతక్ుభ ుందఽ తువితిత తృ ుంథి ఉుంటే;


ఎల఼ా ఎల఼ట/ఐజీఎల఼ట చటాటల కూుంద యౄ.కోటికూ తుంచి యలుయెన
ై సయపభలక్ు
సుంఫుందిుంచి (నన
ై
నేభొకననయటిలోతుథి కక్ుుండా) ఏథధ
ై ా ధేభతుకూ
తృలడునటట
ల
ఆభోణలునన వమకూత అుంతక్ుభ ుందఽ నన
ై
నేభొకనన
ధేభలలో తువితిత తృ ుంథి ఉుంటే;



ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటాటలు కక్ుుండా NDPSA లేథా FEMAలణోతృటట
ఇతయ చటాటల కూుంద ధేయుంగ భగణిుంఙే ఏథధ
ై ా ధేభతుకూ తృలడు ఉుంటే;

థీతుకూ సుంఫుందిుంచి సాచిుంచఫడున ఇతయ ధేయవభగలు లేథా వమక్ుతలు. నఽన, వడీడ ,
జభభాధా, తువితిత యుసఽభ ఙయౌల ుంచిన తభవణే తువితిత లతేసఽతుంథి. అలాగే తువితిత
పయౌతుంగ అుంతక్ుభ ుందఽ ఏథధ
ై ా చటట ుం కూుంద కొనసగ తేనన ధేయ యఙాయణలక్ు
ఎలాుంటి బుంగుం క్లగదఽ.
రశ22.
?
జయఫ : ఙేటట వచఽే. ఎుంజీఎల్లోతు లక్షన్ 77 అుందఽక్ు అవకశ్ుం క్యౌసఽతుంథి.
క్ క్ుంనతూకూ ఫాధఽమడెగ లేథా థాతు యమతృయ కయమక్లాతృల తుయవహణక్ు
ఫాధఽమడెగ ఉనన రతి వమకూతణోతృటట సదయు క్ుంనతూనైధా చయమలు లేథా యఙాయణ
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ఙేటట వచఽే. సదయు క్ుంనతూకూ ఫాధఽమడైన వమకూత వమవహభలు నడెపతేననుందఽన
ఆ క్ుంనతూ ఙేలే ధేభతుకీ అతడె ఫాధఽమడవపణాడె కఫటిట యఙాభుంచి శిక్షుుంచవచఽే.
క్ుంనతూ ఏథైధా ధేయుం ఙేలేత

అథి అనఽభతి/యహసమ ుందుంణో ఙేలన
 థిగనా,



సదయు క్ుంనతూలోతు ఎవభ్సధా అదికభ తుయల క్షముం అుందఽక్ు కయణుంగ
భగణిలేత ఆ ధేయుంలో సదయు అదికభ థో ఱ అవపణాయు. కఫటిట
యఙాయణ తృరయుంతేుంచి తదనఽగ ణుంగ శిక్షుుంచవచఽే.

రశ23.

(compounding of offences)

?

జయఫ : ‘ధేభల తువితిత ’ అుంటే భశ్రలన లేథా ఏథైధా నయ
ై ట
ే ట ఉథేద శ్ుంణో యఙాయణ
నఽుంచి తనహబుంచడుంగ ధేయ శిక్షాసభితి (Cr.P.C)లోతు లక్షన్ 320
తుయవచిసఽతుంథి.
రశ24.

?

జయఫ : సధమఫే. ఎుంజీఎల్లోతు లక్షన్ 78 రకయుం... థిగ వ నేభొకననయ తనహ
ఇతయ ఏ ధేయఫధా తుభేదశిత నగదఽ ఙయౌల ుంప (compounding)ణో తువితిత
ఙేమవచఽే. అటటవుంటి ధేయ తువితిత యఙాయణ తృరయుంపాతుకూ భ ుందఽ, ఆ తభవత
క్డా ఆమోదయోగమఫే:


నైన నేభొకనన 12 రదాన ధేభలలో 1 నఽుంచి 7 వయక్ (16వ రశ్నలో
సాచిుంచినయ) ఉననయటిలో తుుంథితేడన
ై వమకూత అుంతక్ుభ ుందఽ తువితిత తృ ుంథి
ఉుంటే;


నైన నేభొకనన ధేభలలో 1 నఽుంచి 7 వయక్ ఉననయటికూ
తృలడునయభకూ ణోడడు/తృో ర తసళిుంచిన వమకూత అుంతక్ుభ ుందఽ
తువితిత తృ ుంథి ఉుంటే;
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ఎల఼ా ఎల఼ట/ఐజీఎల఼ట చటాటల కూుంద యౄ.కోటికూ తుంచి యలుయెన
ై
సయపభలక్ు సుంఫుందిుంచి ఏథధ
ై ా ధేభతుకూ తృలడునటట
ల ఆభోణలు
ఎదఽభొకుంటటనన వమకూత అుంతక్ుభ ుందఽ నైన నేభొకనన ధేభలలో
తువితిత తృ ుంథి ఉుంటే;



ల఼జీఎల఼ట/ఎల఼ాఎల఼ట చటాటలు కక్ుుండా NDPSA లేథా
FEMAలణోతృటట ఇతయ చటాటల కూుంద ధేయుంగ భగణిుంచఫఫే
ఏథధ
ై ా ధేభతుకూ తృలడు ఉుంటే;



థీతుకూ సుంఫుందిుంచి సాచిుంచఫడున ఇతయ ధేయవభగలు లేథా వమక్ుతలు.
నఽన, వడీడ , జభభాధా, తువితిత యుసఽభ ఙయౌల ుంచిన తభవణే
తువితిత లతేసఽతుంథి. అలాగే తువితిత పయౌతుంగ అుంతక్ుభ ుందఽ
ఏథధ
ై ా చటట ుం కూుంద కొనసగ తేనన ధేయ యఙాయణలక్ు ఎలాుంటి
బుంగుం క్లగదఽ.

రశ25.

?

జయఫ : ఉధానబ. తువితిత కూ క్తుషఠ భతతి థిగ వ నేభొకనన తోణాతలక్ధాన
ఎక్ుకవగ ఉుండాయౌ:

50 రతుం నఽనణో భ డుడునయ లేథా;



యౄ.10,000... తువితిత కూ గభషఠ భతతి థిగ వ నేభొకనన
తోణాతలక్ధాన ఎక్ుకవగ ఉుండాయౌ:-



150 రతుం నఽనణో భ డుడునయ లేథా



యౄ.30,000.

రశ26.

?
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జయఫ : తువితిత తోతత ుం ఙయౌల ుంచిన తభవత ఈ చటట ుం కూుంద తదఽభ
చయమలుుండవతు లక్షన్ 77 ఉ లక్షన్(3) యవభసోత ుంథి. అుంణేగక్ అటికే
తృరయుంబఫన ధేయ యఙాయణ రరకమ
ూర
ఉశ్తసఽతుంథి.
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20. ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం - సా
ూ ల భిశీలన
రశ 1.

(IGST)

?

జయఫ : ‘‘సభగర వసఽతలేవల నఽన’’ (Integrated Goods and Services
Tax-IGST) అుంటే- అుంతభరషట ర (భషటరల భధమ) యమతృయుం లేథా యణిజముంలో
పాగుంగ వసఽతవపలు, లేవల సయపభనై ఐజీఎల఼ట చటట ుం కూుంద యదిుంఙే నఽన.
రశ 2: అుంతభరషట ర సయపభలుంటే ఏతటి?
జయఫ : అుంతభరషట ర యమతృయుం లేథా యణిజముంలో పాగుంగ వసఽతవపలు, లేవల
సయపభ అుంటే- సయపభథాయు ఉనన రథేశ్ుం, సయపభఙేలే రథేశ్ుం భ్ుండె యేభేవయు
భషటరలోల, భ్ుండె యేభేవయు కేుందరతృయౌత తృరుంణాలోల లేథా క్ భషట ుంర , క్ కేుందరతృయౌత
తృరుంతుంలో ఉుండటుం. అలాగే రణేమక్ ఆభథక్ భుండయౌ (SEZ)లోతు భశ్రభలు లేథా
అతేవిథిధ సుంసథ వసఽతలేవలనఽ థిగ భతి ఙేసఽకోవడుం లేథా భషటరుంతయ సయపభలు
కతుయ క్డా అుంతభరషట ర సయపభ కూుందక్ు వసతబ (లెక్షన్ 7 ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
రశ 3.

(GST)
?

జయఫ : అుంతభరషట ర వసఽతలేవల సయపభనై కేుందర రబ తవుం ఐజీఎల఼ట యదిుంచి
వసాలు

ఙేసత ఽుంథి.

వసఽతలేవలనై

భరషటరలభధమ

ల఼జీఎల఼ట+ఎల఼ా ఎల఼టల

సయపభ
యసత ిత

అబయమ

యౄుంగ

నఽన
ఐజీఎల఼టతు

యదిుంచదగన
యదిసత యు.

వసఽతలేవలక్ు ణానఽ జోడుుంచిన యలువనై అుంతభరషట ర అభభక్ుంథాయు ఐజీఎల఼టతు
ఙయౌల సత డె. థీతుకూ భ ుందఽ ఉణాదకల కొనఽగోళ్ల నై ఐజీఎల఼ట, ల఼జీఎల఼ట, ఎల఼ా ఎల఼టల
కూుంద ణానఽ ఙయౌల ుంచిన నఽననఽ సయుదఫాటట (ITC) ఙేసఽక్ుుంటాడె. ఐజీఎల఼ట
ఙయౌల ుంపలో వయత క్ుడె యతుయోగుంచఽక్ునన ఎల఼ా ఎల఼టలోతు ఐటీల఼ జభనఽ ఎగ భతి
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ఙేలే భషట ుంర కేుంథారతుకూ ఫథియ్ ఙేసత ఽుంథి. థిగ భతి ఙేసఽక్ుననవయత క్ుడె తన స ుంత
భషట ుంర లో ఉతతిత నఽన ఫాధమతనఽ ధెయయేభేే సభముంలో ఐజీఎల఼టకూ జభ అబన
ఐటీల఼ తోణాతతున కోయుణాడె. ఎల఼ా ఎల఼ట ఙయౌల ుంపలో యతుయోగుంచిన ఐజీఎల఼టలోతు
ఐటీల఼తు

థిగ భతి

ఙేసఽక్ుధే

భషటరతుకూ

కేుందరుం

ఫథియ్

ఙేసత ఽుంథి.

సదయు

వమవహభలనఽ భషకభుంఙే ముంణారుంగుంగ తుఙేలే కేుందరబ
ర తవ సుంసథ క్ు ఈ
సభాఙాభతున సభభసతయు. ఈ లాయథేయలతునటినై క్లబభ లనఽ సదయు సుంసథ
భశ్రయౌుంచి తుధఽలు ఫథియ్ ఙేమాయౌసుంథిగ సుంఫుందిత భషటరలక్ు సభాఙాయుం
ుంపతేుంథి.
రశ 4: సమీకిత వసఽులేవల నఽ (IGST) భ శూబథా చట్ీ ుంలోని
రదాధాుంరలేమిట్ి?
జయఫ : ఐజీఎల఼ట భ సబథా చటట ుంలో 9 అదామమాలు, 25 యపాగలు
ఉధానబ. ఇతయ అుంరలోల పాగుంగ వసఽత సయపభ రథేరతున/సథధాతున తుభధభుంఙే
తుఫుంధనలనఽ ఈ భ సబథా తుయణబసఽతుంథి. సయపభ కోసుం వసఽతవపలనఽ
యయణా ఙేమాయౌసనపడె ల఼వక్భుంఙే వమకూతకూ అుందజేలేుందఽక్ు యటితు ఙేయయేలన
రథేశ్ఫే సయపభ సథనుం అవపతేుంథి. సయపభ ఙేలే వసఽతవపలనఽ యయణా
ఙేమాయౌసన అవసయుం లేనపడె ల఼వక్భుంఙే వమకూతకూ అుందజేలట
ే పడె అయ
ఎక్కడెుంటాయో ఆ రథేశ్ఫే సయపభ సథనభవపతేుంథి. క్ ఙోట వసఽతవపల
క్యు (assembly) లేథా సథన (installation) అవసయఫన క్షుంలో ఆ
రథేశ్ఫే సదయు వసఽతవపలక్ు సయపభ సథనభవపతేుంథి. అుంతిభుంగ... యయణా
సధనుంథావభ సయపభ ఙేలే వసఽతవపలక్ు యటితు తుుంనే రథేశ్ఫే సయపభ
సథనభవపతేుంథి.
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అుంణేకక్ుుండా లేవల సయపభ యషముంలో సయపభథాయు, ల఼వక్యత ఇదద యౄ
థేశ్ుంలోధే ఉధాన (థేశ్రమ సయపభలు) లేక్ సయపభథాయు లేథా ల఼వక్యత థేశ్ుం
యెలుల

ఉధాన

(అుంతభాతీమ

సయపభలు)

లేవల

సయపభ

సథధాతున

తుభధభుంచడుంలోనా ఈ చటట ుం ణోడడెతేుంథి. థీతునై తదఽభ అదామముంలో
సయవయుంగ చభేుంచఫడుుంథి.
అలాగే ఆన్లెన్
ై సభాఙాయుంథావభ నఽన ఙయౌల ుంప, నమోదఽకతు వమకూతకూ థేశ్ుం
యెలుయౌ లేయరథాత ఐజీఎల఼ట చటట ుం కూుంద నమోదఽ ఙేసఽక్ుతు డేటాఫేస్
లేవలుంథిుంచడుం తథితభలక్ు సుంఫుందిుంచిన కొతున తుభదషట తుఫుంధనలు క్డా
ఇుందఽలో ఉధానబ (లెక్షన్ 14 ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
రశ 5.

?

జయఫ : ఐజీఎల఼ట నభూధావలల రదాన రయోజధాలేతటుంటే:ఎ.

అుంతభరషట ర లాయథేయలలో ఐటీల఼ శ్ిుంఖలాతున తుయుంతభముంగ
తుయవళిుంచవచఽే;

త.

అుంతభరషట ర అభభక్ుంథాయు లేథా కొనఽగోలుథాయుక్ు భ ుందసఽత నఽన
ఙయౌల ుంప, గణతూమ తుధఽల రతిషట ుంబన ఫడద ఉుండదఽ;

ల.

నఽన ఙయౌల ుంపలో ఐటీల఼ యతుయోగుంవలల ఎగ భతి భషట ుంర లో
యసఽ కోభయౌసన అవసయుం ఉుండదఽ;

డు.

ల఼వమ యమయేక్షణ నభూధా;

ఇ.

సయళ్ఫన నఽన తృలన ముంణారుంగుంణోతృటట తటసథ నఽనక్ు
బభోస;
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ఎఫ. నఽన ఙయౌల ుంపథాయునై అదనప పాయుంలేతు,

సయళ్

ఖాణాల

తుయవహణ యెసఽలుఫాటట;
జ.

నఽన

యదాధాతుకూ

వసాళ్ల

సభయథయుం.

ఉననతసథబలో

క్టటటఫాటటవలల

‘యమతృయుం-యమతృయుం

భధమ,

అతమదిక్
యమతృయుం-

యతుయోగథాయు భధమ లాయథేయల తుయవహణ సభయథయుం.
రశ 6: జీఎల఼ీ క్రుంద థగ భత్త/ఎగ భతేలనెై నఽ ఎలా విదశూుయు?
జయఫ :

జీఎల఼ట

(ఐజీఎల఼ట)

యదిుంపనక్ు

యలుగ

అతున

థిగ భతేలు/ఎగ భతేలనఽ అుంతభరషట ర సయపభలుగ భగణిసత యు. సుంపావమ
నఽన యదిుంప తుతతత ుం గభముం సాణారతున అనఽసభసతయు. ఎల఼ాఎల఼ట యషముంలో
థిగ భతి ఙేసఽక్ుననవసఽతవపలు యతుయోగుంఙే భషట ర ఖాణాలోకూ నఽన భఫడు
యెళ్ైతేుంథి. థిగ భతి ఙేసఽక్ునన వసఽతలేవలనై ఙయౌల ుంచిన ఐజీఎల఼టకూ ఫదఽలుగ
ఐటీల఼ అుందఽతేుంథి గనఽక్ సుంూయణ లతధ ఙేక్యుతేుంథి. ఇక్ వసఽతలేవల
ఎగ భతి

సఽధాన రతుం నఽన భదిలో ఉుంటటుంథి. ఎగ భతిథాయు ఫాుండె

సభభుంచి సఽుంక్ుం ఙయౌల ుంచక్ుుండా ఎగ భతి ఙేల ఐటీల఼ యసఽ కోయవచఽే...
లేథా ఎగ భతి సభముంలో ఐజీఎల఼ట ఙయౌల ుంచి ఆ తభవత సదయు నఽన యసఽ
కోయవచఽే. ఇక్ థిగ భతేల తొద క్సట మ్సస టాభఫ మాక్సట (CTA) తుఫుంధనలనఽ
అనఽసభుంచి ఐజీఎల఼ట యదిుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. ఆ ఫేయక్ు థిగ భతేలు ఙేసఽక్ునన
సభముంలో క్సట మ్సస చటట ుంకూుంద సఽుంక్ుంణోతృటట నఽన యదిసత యు (లెక్షన్ 5
ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
రశ 7: ఐజీఎల఼ీ ఙెయౌుుంఙే విదానఫేమిట్ి?
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జయఫ : ఐటీల఼తు యతుయోగుంచఽకోవడుం థావభ లేథా నగదఽ యౄనేణా ఐజీఎల఼టతు
ఙయౌల ుంచవచఽే. అబణే, ఐజీఎల఼ట ఙయౌల ుంప కోసుం ఐటీల఼ యతుయోగ క్రభుం
కూుంథియధుంగ ఉుంటటుంథి:o ఐజీఎల఼ట కూుంద ణొలుత అుందఽఫాటటలోకూ వచిేన ఐటీల఼తు ఐజీఎల఼ట
ఙయౌల ుంపలో యతుయోగుంచఽకోయయౌ;
o ఐజీఎల఼టలోతు ఐటీల఼తు సభనటిటన తభవత ల఼జీఎల఼ట కూుందగల ఐటీల఼తు
యతుయోగుంచఽకోయయౌ;
o ఈ భ్ుండె ఐటీల఼లనఽ సయుదఫాటట ఙేసఽక్ునన తభవత భాతరఫే ఎల఼ా ఎల఼ట
కూుందగల ఐటీల఼తు యడెక్ుధేుందఽక్ు వయత క్ుడుకూ అనఽభతి ఉుంటటుంథి.
ఇవతూన యతుయోగుంచఽక్ునన తభవత క్డా ఐజీఎల఼ట కూుంద ఇుంక నఽన
ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటే భాతరఫే నగదఽ యౄనేణా ఙయౌల ుంఙేుందఽక్ు అనఽభతి లతేసఽతుంథి.
యయధ ఐటీలల
఼ యతుయోగుంథావభ ఐజీఎల఼ట ఙయౌల ుంప క్రభుం సజావపగ సగతృో బయలా
జీఎల఼ట వమవసథ చాసఽక్ుుంటటుంథి.
రశ 8: క్ేుందరుం, ఎగ భత్త/థగ భత్త భశుీాల భధో భిశుుయుం ఏ విధుంగ ఙేశూు యు?
జయఫ : కేుందరుం, భషటరల భధమ భషకయుం కూుంద నేభొకనన భ్ుండె దధ తేలలో
ఉుంటటుంథి:

క్ేుందరుం – ఎగ భత్త భషీాుం: సయపభథాయు యతుయోగుంచఽక్ునన ఎల఼ాఎల఼టలోతు
ఐటీల఼కూ సభానఫన తోణాతతున ఎగ భతి భషట ుంర కేుంథారతుకూ ఙయౌల సత ఽుంథి.



క్ేుందరుం – థగ భత్త భషీాుం: భషట ుంర లోల సయపభలనై ఎల఼ా ఎల఼ట ఙయౌల ుంప
సుందయబుంగ వయత క్ుడె యడెక్ునన ఐజీఎల఼టలోతు ఐటీల఼కూ సభానఫన
తోణాతతున కేుందరుం ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
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భషకయ

కలుంలో

వయత క్ులుందయౄ

సభభుంఙే

యవభలనఽ

భగణనలోకూ

తీసఽక్ునన తభవత క్ భషట ర భదిలో సుంచిత తృరతిథిక్న భషకయుం
సగ తేుంథి. ల఼జీఎల఼ట, ఐజీఎల఼ట ఖాణాల యషముంలోనా భషకయుం ఇథే తయహలో
ఉుంటటుంథి.
రశ 9: రణేోక ఆభిూకభుండయౌ (SEZ)లోని భిశభ
ి లకు లేథా అనవిథౄ థాయుకు
సయపభలనఽ ఎలా భిగణిశూు యు?
జయఫ : రణేమక్ ఆభథక్ భుండయౌ అతేవిథిధథాయుక్ు లేథా అుందఽలోతు భశ్రభలక్ు
సయపభలనఽ క్డా పౌతిక్ వసఽత ఎగ భతేల తయహలోధే సఽధాన రతుం నఽన
సయపభలుగ భగణిసత యు. నఽనలు ఙయౌల ుంచక్ుుండాధే లజ్లక్ు సయపభలు ఙేల,
యటినై ఐటీల఼ యసఽ కోభే యెసఽలుఫాటట సయపభథాయుక్ు ఉుంటటుంథి (లెక్షన్ 16
ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
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21. వసఽులేవల సయపభ రథేశుం
రశ 1: జీఎల఼ీ క్రుంద వసఽులేవల ‘సయపభ శూూనుం’ణో అవసయఫేమిట్ి?
జయఫ : సయపభ అబయమ వసఽతవపలక్ు యతుయోగసథనఫన గభముంలో లేథా
యతుయోగ రథేశ్ుంలో నఽన యదిుంపనఽ సభయథుంగ అభలు ఙేమడఫే జీఎల఼ట
తృరథతక్ సాతరుం. అుందఽవలల సయపభ తుఫుంధన సదయు సథధాతున అుంటే నఽన
భఫడు ఙేభయౌసన నఽన యదిుంప భదితు తుయణబసఽతుంథి. సదయు లాయథేయ అథే
భషట ుంర లోతుథా లేక్ అుంతభరషట ర భదికూ ఙుంథినథా అనన అుంరతున తుయణబుంఙేథి
సయపభ సధనఫే. తోతత ుంతొద సయపభలు సుంఫుందిత భషట ుంర లేథా కేుందరతృయౌత
తృరుంతుంలో ఉభభడుగ ఎల఼ాఎల఼ట+ల఼జీఎల఼టల కూుందక్ు వసతమా లేక్ అుంతభరషట ర
సయపభగ ఐజీఎల఼ట కూుందక్ు వసతమా అననథి తుయణబుంఙేుందఽక్ు వసఽతలేవల
సయపభ సథధాతున తుభధభుంచడుం అవసయుం.
రశ 2.

,
?

జయఫ : వసఽతవపల సవయౄుం సకయుం (క్ుంటికూ క్తునుంఙేథి) క్నఽక్ యతుయోగ
గభముం తుభధయణలో ఎటటవుంటి సభసమ ఉుండదఽ. అబణే లేవలు తుభకయుం
(క్ుంటికూ క్తునుంచతుథి) కఫటిట సయపభ గభమ తుభధయణలో రదానుంగ కూుంథి అుంరల
వలల సభసమలు ఎదఽయవపణాబ:(i)

లేయ రథాన (అుంథిుంఙే) దధ తితు సఽలబుంగ భాయేవచఽే.
ఉథాహయణక్ు ట్యౌతౄో న్ లేవలనఽ భ ుందఽగ ఙయౌల ుంప/తభవత
ఙయౌల ుంప వుంటి యదాధాలక్ు యసయుం భాయుేకోవచఽే. తలుల
యదిుంఙాయౌసన

చియుధాభా
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భాయేవచఽే.

తలుల

యదిుంఙేయభ

చియుధాభా భాయవచఽే. సఫ్ట యేర్ భయభభతే లేథా తుయవహణ
దధ తి

ఆన్లట్
ై

భాయవచఽే.

(రథేశ్ుం)

ఫాముంక్ుల

నఽుంచి

లేవల

ఆన్లెైన్

కోసుం

(ఇుంటభ్నట్)క్ు

లోగడ

ఖాణాథాయులు

ఫాముంక్ుక్ు యెమల ాయౌస భగ, ధేడె ఎక్కడునఽుంచబధా ఖాణాథాయు
లేవలు తృ ుంథే యదానుం అభలులోకూ వచిేుంథి;
(ii)

అుంథిుంఙే లేవ, లేయ రథాత (Service provider) లేయ గరళీత
(Service receiver)ల రథేశ్ తుభధయణ సధముం కక్తృో వచఽే లేథా
క్దయౌక్లేయ

క్తునుంచవపగనఽక్

జాడ

క్నఽగొనడుం

థాథాప

అసధమఫనుందఽవలల గోమత తృటిుంచడుం క్డా ఙాలా సఽలువప;
(iii)

లేవలుంథిుంఙేుందఽక్ు లేయ రథాతక్ు తుభదషట తృరుంతుం తతుసభ
కదఽ.. అలాగే లేయగరళీత క్డా ఎక్కడెధాన లేవలు తృ ుందగయౌగే
యలుుంథి. తలుల యదిుంఙే చియుధాభానఽ ణలల యభేలోగ భాయేగల
యలుుంథి;

(iv)

కొతున సుందభబలోల రదాన భూలుం క్టికూ తుంచిన రథేరలక్ు
యసత భుంచవచఽే. ఉథాహయణక్ు భ్సలు భాయగ ుం, జాతీమ యహథాభ
లేథా నథినై వుంణన తుభభణుం వుంటియ క్ భషట ుంర లో తోదలెై భభో
భషట ుంర లో భ గమవచఽే. అథేయధుంగ క్ లతుభా ుంనణీ,
రదయశనలనై

భ థారక్

హక్ుక

(copy right)నఽ

కేక్

లాయథేయణో సుంక్రతుంజేమవచఽే. లేథా క్ యణిజమ రక్టన
లేథా కయమక్రభాతున థేశ్యమత ుంగ కే సభముంలో రసయుం
ఙేమవచఽే.

క్

యభాన

సుంసథ

థేశ్ుంలోతు

ఏ

భ్ుండె

తృరుంణాలభధమధెధ
ై ా రమాణాతుకూ యడెక్ుధేలా సఽభాయు థి
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ణారలణో టిక్టల ట (seasonal tickets) జాభీఙేమవచఽే. ఢుయ్ల
ఫటరర జాభీఙల
ే న కయుడనఽ ఆ సుంసథ క్ు ణయౌమక్ుుండా క్ వమకూత ఢుయ్ల
లేథా ధోబడా లేథా పభీథాఫాద్ లో యతుయోగుంచవచఽే. కయుడ జాభీ
సభముంలో ఙయౌల ుంప సుందయబుంగ రథేరలు, రమాణాలనఽ ఢుయ్ల
ఫటరర క్నఽగొనలేదఽ గనఽక్ ఇవతూన సధమఫే;
(v)

లేవలతూన తుయుంతయ భణాభాతుకూ గ యబయమయేగనఽక్ కొతత సయళ్ల నఽ
యసఽయుతేుంటాబ. ఉథాహయణక్ు 15-20 ఏళ్ల కూుందట ఇుంటికే
ధేయుగ (DTH) టీయ రసభల గ భుంచి ఎవయౄ ఊళిుంచి ఉుండయు.
ఇుంటినఽుంఙే సక్ల సభాఙాయుం, ఫాముంక్ు వమవహభలు, టిక్టల జాభీ,
అుంతభాలుం (ఇుంటభ్నట్), సుంఙాయ ట్యౌతౄో న్ (తోఫైల్) వగ్సభ క్డా
ఇలాుంటియే;

రశ 3. ఒ

,
?

జయఫ : లేవలణో భ డుడున యయధ అుంరలనఽ సయపభ రథేశ్ తుభధయణక్ు
రణామభానముం భాయగ ుంగ యతుయోగుంచవచఽే. ఇతయ భాభగలణో తృో యౌలేత సయపభ
రథేశ్ తుభధయణలో ఈ భాభగలు భభుంత ఫయుగ్న
స పయౌణాతునసతబ. అయేతటుంటే:(ఎ)

లేయ రథాత ఉనన తృరుంతుం;

(త)

లేయగరళీత ఉనన తృరుంతుం;

(ల)

సదయు కభమచయణ రథశ్
ే ుం/తు సగే రథేశ్ుం;

(డు)

లేయ యతుయోగ తృరుంతుం;

(ఇ)

యసత వ లతధ తృ ుంథే వమకూత లేథా ఙేయుతేనన రథేశ్ుం
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రశ 4.

(

)

(B2B);

-

(B2C)
?
జయఫ : యమతృయ సుంసథ ల భధమ లాయథేయలలో గరళీత ణానఽ ఙయౌల ుంచిన
నఽనలనఽ జభ కూుంద భగణిసత డె కఫటిట ఆ లాయథేయలు సయవసదాయణుం.
యమతృభల భధమ సయపభలోల వసాలు ఙేలన వసఽతలేవల నఽన రబ ణావతుకూ క్
ఫాధమతనఽ, గరళీతక్ు క్ స తే
త నఽ సిఱటసత ఽుంథి. సదయు సయపభల వలల బయషమతే
త
నఽనల ఙయౌల ుంప సభముంలో ఉణాదక్ నఽన తనహబుంపనక్ు గరళీత
అయుహడవపణాడె. ఇటటవుంటి లతధ తృ ుంథే యలుననుందఽన యమతృయ సుంసథ ల భధమ
లాయథేయలలో

థాథాప

అతున

సుందభబలోలనా

గరళీత

ఉనన

రథేశ్ుం

కీలక్భవపతేుంథి. గరళత
ీ సదాయణుంగ సదయు వసఽతవపలనఽ లేథా యటికూ యలువ
జోడుుంచిన ఉతతే
త లనఽ యతుయోగథాయుక్ు సయపభ ఙేసత డె. త2త లాయథేయ
తదఽభ త2ల లాయథేయగ భాభనపడె భాతరఫే

సయపభ అననథి

యతుయోగుంగ భాభనటట
ల లెక్క. ఇక్ తే2ల లాయథేయలోల సయపభ అననథి
అుంతిభుంగ యతుయోగుంగ భాభ ఙయౌల ుంచిన యసత వ నఽనలు రబ ణావతుకూ
దఖలుడణాబ.
రశ 5: వసఽతవపలు ణొలగుంచిన సుందభబలోల సయపభ సథనుం ఏదవపతేుంథి?
జయఫ : ల఼వక్యత క్ు అుందజేమడుం కోసుం ఎక్కడైణే వసఽతవపల క్దయౌక్ ఆగతృో తేుంథో
అథే సయపభ సథనుం అవపతేుంథి (లెక్షన్ 10 ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
రశ 6: భూడో క్షుం సాచనఫేయకు సయపభథాయు వసఽువులనఽ క వోక్రుక్ర
అుందజేలేు సయపభ శూూనుం ఏదవుతేుంథ?
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జయఫ : భూడో క్షాధేన ఆ వసఽతవపల ల఼వక్యత గ పాయుంచి అయ ఙేభన రథేరధేన
సదయు వమకూత రదాన యమతృయ సథనుంగ భగణిసత యు. (లెక్షన్ 10 ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
రశ 7: ధౌక, విభానుం, భైలు లేథా మోట్ాయు యహనుంవుంట్ి యయణా శూధధాల
థాిభ సయపభ ఙేలనుెడె సయపభ రథేశుం ఏదవుతేుంథ?
జయఫ : వసఽతవపల యషముంలో యటితు ఎకూకుంచిన తృరుంణాధేన సయపభ రథేశ్ుంగ
భగణిసత యు (లెక్షన్ 10 ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం). అబణే, లేవల యషముంలో యయణాలో
పాగుంగ సదయు సధనుం ణొలుత ఫమలేదభే తృరుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం అవపతేుంథి
(లెక్షన్ 12, 13 ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
రశ 8.

(B2B)
?

జయఫ :

ఐజీఎల఼ట

చటట ుంలో

యతుయోగుంచిన

థాలు

నమోథిత

నఽన

ఙయౌల ుంపథాయులు, నమోదఽకతు నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు. నమోథిత వమకూతకూ సయపభ
ఙేలనపడె అతడెనన తృరుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం. గరళీత క్డా నమోథితేడే
క్నఽక్ అతడు చియుధాభా ఎలల పడా అక్కడే ఉుంటటుంథి కఫటిట థాధేన
రణామభానమ సయపభ రథేశ్ుంగ భగణిుంచవచఽే.
రశ 9.
?
జయఫ : నమోదఽకతు గరళీతల యషముంలో సదాయుంగ గరళీత ఉననథే సయపభ
రథేశ్ుం అవపతేుంథి. అబణే, అధేక్ సుందభబలోల గరళీత చియుధాభా లబముం కదఽ.
అటటవుంటి కేసఽలలో లేవల సయపభథాయు ఉనన తృరుంతఫే రణామభానమ సయపభ
రథేశ్ుం అవపతేుంథి.
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రశ10: లూ భలు సయపభ రథేశుం అథ ఉన నురుంతఫే... భభి ఢియ్ు-భ ుంఫై భధో
వివిధ భశుీాలగ ుండా యహథాభి నిభిొలేు థేని సయపభ శూూనుంగ గ భిుుంఙాయౌ?
జయఫ : లథభలత క్టిక్ధానఎక్ుకవ భషటరలోల ఉననటల బణే లేవల సయపభ రతి
భషట ుంర లోనా సగనటట
ల పాయుంఙాయౌ. ఈ సుందయబుంగ క్ుథిభన ుందుం రకయుం
లేథా అుంగీక్భుంచిన షయతేల ఫేయక్ు లేథా ఇతయ ఏభటటక్ు తగనటట
ల యేభేవయుగ
వసాలు ఙేలన లేవల తోతత ుం యలువలో తుషతిత రకయుం ఆమా భషటరల లేవల
సయపభనఽ రణమే క్ుంగ తుయణబుంఙాయౌ. ఇలాుంటి ుంథాలు, అుంగీకభలు,
ఏభటల వుంటియ లేక్తృో ణే భభేథధ
ై ా సళేతేక్ తృరతిథిక్న తుభధభుంఙాయౌ (థేశీమ
సయపభలకు సుంఫుందుంచి ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుంలోని లెక్షన్ 12(3)కు వివయణణో ఉ
నిఫుంధన).
రశ 11: వివిధ భశుీాలోు నియిళుంఙే ఒ క్యోకిభుం (ఐన఼ఎల క్రక్
ీ వుంట్ిథ)
ి ట్ లభస్
విషముంలో సయపభ శూూనుం ఏథ?
జయఫ : కీరడలు, తథితయ కయమక్రభాల యషముంలో లేయ గరళీత నమోథైన వమకూత
లేథా సుంసథ అబణే సదయు కయమక్రభ తుయవహణ కోసుం లేవలుంథిుంఙే రథేశ్ఫే
లేవల సయపభ సథనుం అవపతేుంథి.
అబణే, గరళీత నమోదఽకతు వమకూత లేథా సుంసథ అబనపడె సదయు
కయమక్రభుం లేథా యేడెక్ తుయవళిుంఙే తృరుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం అవపతేుంథి.
కూరక్ట్నఽ యయధ భషటరలోల తుయవళిసత యుగనఽక్, లేవలక్ు తుభేదశిత ఏకీక్ిత తోతత ుం
ఙయౌల సత యు కఫటిట ఆమా భషటరలోల యలువనఽ తుషతిత రకయుం తుభేదశిుంచి లెకూకుంఙాయౌ
(ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుంలోని లెక్షన్ 12(7)కు వివయణణో ఉ నిఫుంధన).
రశ 12: క్ొభిమర్న లేవలథాిభ వసఽువులు యయణా ఙేలేు సయపభ శూూనుం ఏథ?
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జయఫ : థేశీమ సయపభలెైణే..: గరళీత నమోథిత వమకూత అబణే, అతడెనన
తృరుంతఫే సయపభ సథనుం. అబణే, నమోథిత వమకూత కనపడె యయణాకోసుం
వసఽతవపలు అగుంచిన తృరుంతఫే సయపభ సథనభవపతేుంథి (లెక్షన్ 12 ఐజీఎల఼ీ
చట్ీ ుం).
అుంతభజతీమ సయపభలెణ
ై ే..: యయణా లేవల యషముంలో వసఽతవపల గభమసథనఫే
సదయు లేవల సయపభ సథనుం అవపతేుంథి. కొభమర్ లేవల యషముంలో యయణా
కోసుం వసఽతవపలనఽ కొభమర్క్ు అగుంచిన రథేశ్ఫే సయపభ సథనుం అవపతేుంథి.
అబణే, సదయు కొభమర్ లేవలు థేశ్ుం లోల తృక్షుక్ుంగ అుంథిుంచినటికీ లేవల
సయపభ సథధాతున పాయతథేశ్ుంగధే భగణిుంఙాయౌ (లెక్షన్ 13(3), 13(6), 13(9)
ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
రశ13: క వోక్రు భ ుంఫై నఽుంచి ఢియ్ు, త్తభిగి భ ుంఫై భధో రమాణిలేు సయపభ
రథేశుం ఏదవుతేుంథ?
జయఫ : సదయు వమకూత నమోథితేడణ
ై ే గరళీత ఉనన తృరుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం
అవపతేుంథి. నమోథితేడె కతు క్షుంలో భ ుంఫై-ఢుయ్ల రమాణుంలో ఫమలేద భన
తృరుంతుంగ భ ుంఫైతు, ఢుయ్ల నఽుంచి తిభగ మనఫనపడె ణాజా రమాణుంగ
భగణిుంచి ఢుయ్లతు సయపభ రథేరలుగ భగణిుంఙాయౌ (ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుంలోని లెక్షన్
12(9)క్ర వివయణణో ఉ నిఫుంధన).
రశ 14: క వోక్రు థేశుంలో ఎకుడిక్ైధా రమాణిుంఙేుందఽకు ఎబభిుండిమా సుంసూ
ట్ిక్ట్/నుస్ ఇలేు సయపభ శూూనుం ఏదవుతేుంథ?
జయఫ : ఈ ఉదుంతుంలో బయషమత్ రమాణాతుకూ టిక్ట్/తృస్ జాభీ ఙేసత ఽననుందఽన
ఆ సభముంలో రమాణాయుంబ రథేశ్ుం ణయౌమదఽ. కఫటిట రమాణాయుంబ రథేశ్ుం
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సయపభ సథనుం కఫో దఽ. ఇటటవుంటి సుందభబలోల తుభధభత తుఫుంధన వభత సత ఽుంథి
(ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం లెక్షన్ 12(9)క్ర ఉ నిఫుంధన జోడిుంు).
రశ 15: ముఫైల నూో న్ కధక్షన్కు సయపభ శూూనుం ఏథ? సయపభథాయు ఉనథే
అవుతేుంథా?
జయఫ : థేశీమ సయపభ అబణే..: తోఫల్
ై తౄో న్ క్ుంనతూలు యయధ భషటరలోల
లేవలు

అుంథిసత ఽననుందఽన,

ఆ

లేవలోల

అదిక్రతుం

అుంతభరషట ర

భదిలో

ఉననుందఽవలల యయునన రథేరతున సయపభ సథనుంగ గ భత ుంచలేుం. అలా ఙేలేత
యతుయోగ సాతరుం బుంగఫ భఫడు తోతత ుం సయపభథాయులునన కొతున భషటరలక్ు
యెయలతృో తేుంథి. కఫటిట సదయు క్ధెక్షన్ భ ుందఽగ ఙయౌల ుంప (prepaid)/తభవత
ఙయౌల ుంప (postpaid) యపాగలోల థేతుకూుందక్ు వసఽతుంథో చాడాయౌ. తృో స్ట నబడ్స
క్ధెక్షన్ అబణే లేయ గరళీత చియుధాభాగల తయౌల ుంగ్ తృరుంతుం సయపభ సథనుం
అవపతేుంథి. న఼న
ర బడ్స క్ధెక్షన్ అబణే థీతుకూ ఙయౌల ుంపలు సగే తృరుంణాతున లేథా
సదయు కయుడలు/యయచయల యక్రమ తృరుంణాతున సయపభ సథనుంగ గ భత ుంఙాయౌ. అబణే,
ఇుంటభ్నట్ లేథా ఆన్లెన్
ై ఙయౌల ుంప ఙేలేత లేయ గరళీత ఉనన తృరుంణాధేన సయపభ
సథనుంగ భగణిుంఙాయౌ.
అుంతభజతీమ సయపభ అబణే..: లేయ గరళీత ఉనన తృరుంతఫే ట్యౌక్ుం లేవల
సయపభ సథనుం అవపతేుంథి.
రశ16.
(

ఒ

(

)

)

?

జయఫ : లేయరథాత (దమాభ) భకయుడలలో నమోథైన ఫేయక్ు లేయగరళీత ఉనన
తృరుంతఫే భగణలోకూ వసఽతుంథి కఫటిట సయపభ రథేశ్ుం గోయ అవపతేుంథి.
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రశ17. ఒ

?

జయఫ : సదయు లేవ ఆ వమకూత ఖాణాక్ు భ డుడునథి కక్తృో ణే లేయరథాత ఉనన
భధాయౌ సయపభ రథేశ్ుం అవపతేుంథి. అథే అతడుకూ ఖాణాణో భ డుడునథణ
ై ే
లేయరథాత (ఫాముంక్ు) భకయుడల రకయుం అతడు చియుధాభాగల భ ుంఫై సయపభ
రథేశ్భవపతేుంథి.
రశ 18: గ భగవ్లోని క వోక్రు ఎబభిుండిమా విభానుంలో భ ుంఫై నఽుంచి ఢియ్ు
యమతుడె... అతడె తన రమాణ నౄభానఽ భ ుంఫైనఽుంచి ను ుంథనట్ు బణే సయపభ
శూూనుం ఏదవుతేుంథ?
జయఫ : సదయు లేవలుంథిుంచిన తెభా క్ుంనతూ భకయుడలలోతు లేయ గరళీత
చియుధాభాగల

తృరుంతఫే

సయపభ

సథనుం

అవపతేుంథి

కఫటిట

గ భగవ్ధే

భగణనలోకూ తీసఽకోయయౌ (ఐజీఎల఼ీ చట్ీ ుం లెక్షన్ 12(13)కు ఉ నిఫుంధన
జోడిుంు).
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జీఎల఼ీ నుో యీ లలో నురథమిక
యోనుయ రక్రమ
ి

274

275

22. జీఎల఼ీ నుో యీలలో నురథమిక యోనుయ రక్మ
రి
రశ 1:

(GSTN)

?

జయఫ : వసఽతలేవల నఽన చటరుం (GSTN) లాపానేక్ష లేతు ఒ రబ తవ సుంసథ .
కేుందర, భషట ర రబ ణావలు, నఽన ఙయౌల ుంపథాయులుసహ ఇతయ పాగసవభ లక్ు
యసయ పాగసవభమ సభాఙాయ సుంకేతిక్ భజాాన (IT) భౌయౌక్ సదఽతృమాలు,
లేవలు అుంథిసత ఽుంథి. నఽన ఙయౌల ుంపథాయులుందభకీ తృరథతక్ (Frontend)ఫన
భజలేటష
ర న్, భటయునలు, ఙయౌల ుంపలు తథితయ లేవలుంథిసత ఽుంథి. రబ తవుం-నఽన
ఙయౌల ుంపథాయులక్ు సభనవమ క్యత గ వమవహభసఽతుంథి.
రశ 2: జీఎల఼ీఎన్ (Goods & Services Tax Network-GSTN)నఽ ఎుందఽకు
సిఱీుంఙాయౌ్ వచిేుంథ?
జయఫ : జీఎల఼ట వమవసథ థక్ుం క్ యశిషట , సుంకూలషట సభాఙాయ సుంకేతిక్
కభమయుంబుం. థేశ్ుంలో ణొయౌసభగ నఽన ఙయౌల ుంపథాయుకోసుం ఏక్యౄ సభనవమ
ముంణారుంగుం ఏభటటక్ు రమతినసఽతుంథి కఫటేట ఇథి యశిషట ఫనథి. అుంణేకదఽ...
కేుందర-భషటరల భధమ యసయ పాగసవభమ, ఉభభడు ఐటీ భౌయౌక్ సదఽతృమాలనఽ
క్యౌసఽతుంథి. రసత ఽతుం కేుందర, భషటరల నఽన తృలన తేనన చటాటలు, తుముంతరణలు,
రకూరమలు, సవయౄతృల సభాహయుంగ ఉుండటుంవలల యటి ఐటీ వమవసథ లు సవతుంతర
సుంసథ లాల తుఙేసత ఽధానబ. వసఽతలేవల నఽన అభలు కోసుం యటతునటితూ
సతొక్ితుం ఙేమడుం సుంకూలషట కయమఫే. నఽన తృలన ముంణారుంగలనఽ (కేుందర,
భషట ,ర కేుందరతృయౌత తృరుంణాల) కేసథ బ ఐటీ భజాాన భణతి సథబకూ ఙేయుసా
త
తోతత ుం భోక్ష నఽనల భమవయణ వమవసథ నఽ ఏకీక్ితుం ఙేమాయౌస భవడఫే
ఇుందఽక్ు కయణుం. ఇుందఽలో పాగుంగ నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు, ఇతయ ఫాహమ
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పాగసవభ ల కోసుం సవయౄ, సభనవమాలనఽ ఏక్భీతికూ ణేయయౌస ఉుంథి.
థీుంణోతృటట ‘జీఎల఼ట’ అననథి గభముం తృరతిథిక్గ యదిుంఙే నఽన కఫటిట, అుంతభరషట ర
వసఽతలేవల యణిజామతుకూ (ఐజీఎల఼ట) యలుగ కేుందర, భషటరల భధమ యేగవుంతఫన
భషకయ

ముంణారుంగుం

వమవసథ ణోతృటట

అవసయుం.

పాగసవభ ల

ఫలఫన

(నఽన

ఐటీ

భౌయౌక్

ఙయౌల ుంపథాయులు,

సదఽతృమాల
భషటరలు,

కేుందర

రబ తవుం, ఫాముంక్ులు, భజయువ ఫాముంక్ుసహ) భధమ సభాఙాభతున లేక్భుంచి,
భషకభుంచి, ఆథానరథాధాతుకూ లదధుంఙేమగల యెధన
ె భ క్ వుంటి లేయ వమవసథ
క్డా ఉననపడె భాతరఫే ఇథి సధముం. ఈ లక్షామలనఽ సదిుంచడుం కోసఫే
జీఎల఼టఎన్ సిఱటుంచఫడుుంథి.
రశ 3: జీఎల఼ీఎన్ ఆవిభవ కిభుం (Genesis) ఏమిట్ి?
జయఫ : ఈ అుంశ్ుంనై 21/7/2010ధాటి భషట ర ఆభథక్ భుంతేరల సదికయ సుంఘుం
(EC) తన 4వ సభాయేశ్ుంలో చభేుంచిుంథి. ఈ సుందయబుంగ ‘‘జీఎల఼ట కోసుం ఐటీ
భౌయౌక్ సదఽతృమాలనై సదికయ ఫిుందుం’’ (EG) ఏభటటక్ు ఆమోదుం ణయౌనుంథి.
థీతుకూ అధమక్షుడె డాక్టర్ నుందన్ తూలేక్తు కగ- కేుందర భ్యెనామ రఖ అదనప
కయమదభశ, ల఼తెఈల఼ సబ మడె (B&C), డైభ్క్టర్ జనయల్ (లసటమ్సస-ల఼తెఈల఼), ఆభథక్
వమవహభల సలహథాయు (కేుందర ఆభథక్ భుంతిరతవ రఖ), ఈల఼ సబమ కయమదభశ,
ఐదఽ భషటరల (భహభషట ,ర అససుం, క్భణటక్, శిేభఫుంగల్, గ జభత్) యణిజమ
నఽనల క్తషనయుల ఇుందఽలో సబ మలుగ తుమతతేలమామయు. జీఎల఼టఎన్ నేభట
ఉభభడు తృో యటల్ ఏభటటణోతృటట ‘జాతీమ సభాఙాయ వమవసథ ’/‘రణేమక్ రయోజన
సుంసథ ’ (NIU/SPV) ఏభటటక్ు యదియదాధాలు, సభగర అభలు వూమహుం
యౄతృ ుంథిుంఙే ఫాధమతనఽ ఈజీకూ అగుంచిుంథి. అలాగే NIU/SPV తుభభణ
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సవయౄుం, భశ్రలధాుంరల (terms of reference)నఽ లతౄయసఽ ఙేమాలతు
కోభుంథి. థీతు సిఱట, సభగర అభలుక్ు వూమహుం, భాయగ రణాయక్ (road map)
తథితభల యౄక్లనణోతృటట శిక్షణ, యసత యణ వుంటియటినధ
ై ా దిఱట సభుంఙాలతు
సాచిుంచిుంథి.
ఆభథక్ భుంతిరతవ రఖ ఏభటట ఙేలన
 ‘యశిషట థకల సుంకేతిక్ సలహ
ఫిుందుం’ (TAGUP) 2010 భాభే ధెలలో రజా రయోజనుం దిఱటణో NIUనఽ
నయ
ై ేటట క్ుంనతూగ ఏభటట ఙేమాలతు లతౄయసఽ ఙేలుంథి. జీఎల఼టసహ పాభీ, సుంకూలషట
రబ తవ ఐటీ థకల అభలుక్ు ఇథి అవసయభతు నేభొకుంథి. జీఎల఼ట, టిన్ (TIN),
ఎతూఎస్ (NPS) వుంటి యయధ ఐటీ థకలక్ు సుంఫుందిుంచి సుంకేతిక్,
వమవసథయఫన సభసమల భశ్రలన ఫాధమతలణో TAGUP ఏభట్ైుంథి.
సదికయ ఫిుందుం (EG) 2010 ఆగసఽట 2వ ణేథీ నఽుంచి 2011 ఆగసఽట 8వ ణేథీ
భధమ

యదియదాధాలనై

చభేుంచడాతుకూ

ఏడెసయుల

సభాయేశ్ఫుంథి.

అతున

అుంరలనైధా తగ యధుంగ చయేలు సగన తభవత జీఎల఼ట వమవసథ థక్ుం
అభలుకోసుం SPV సిఱటకూ లతౄయసఽ ఙేలుం థి. అవసభలు నయుగ తేనన
యణావయణుంలో సభయథ, యశ్వసతూమ లేవలుంథిుంఙే థిశ్గ GSTN SPVతు
రబ ణేవతయ సుంసథ గ ఏభటట ఙేమాలతు EG లతౄయసఽ ఙేలుంథి. తుయవహణ
లేవచఛ, రబ తవ వూమహతభక్ తుముంతరణ, వమవసథగత తుభభణుంలో సయళ్త,
తుయణమ యేగుం, సభయథ భానవ వనయుల తుమాభక్ుం-తులఫటటటక్ుధే సభయథత వుంటి
కీలక్ భతతేలనఽ భశ్రయౌుంఙాక్ ఇుందఽలో 49 రతుం రబ తవ యటా (కేుందరుం24.5%, భషటరలు- 24.5%) ఉుండాలతు సాచిుంచిుంథి.
జీఎల఼టఎన్ సఽతునత తృతర, అుందఽలో లబమభబయమ సభాఙాయుం దిషటయ థాతునై
రబ తవ వూమహతభక్ తుముంతరణ అుంరతున EG భగణనలోకూ తీసఽక్ుుంథి. ఆ
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ఫేయక్ు ఎల఼యనై రబ తవ వూమహతభక్ తుముంతరణక్ు లతౄయసఽ ఙేలుంథి. ఈ థిశ్గ
ఫో యుడ క్యు, రణేమక్ భషకయ ముంణారుంగలు, పాగసవభ ల ుందుం,
డుపమటేషన్ తొద రబ ణావదికయుల తుమాభక్ుంణోతృటట జీఎల఼టఎన్ ఎల఼యణో
రబ ణావల ుంథాలు వుంటి చయమలు తీసఽకోయలతు ధొకూకఙనుంథి. అథే
సభముంలో వమఱటగ కేుందరుం (24.5%), సభఱటగ భషటరలు (24.5%) ఏ ఇతయ
నయ
ై ేటట సుంసథ క్ధాన అదిక్ుంగ 49 రతుం యటాణో అతినదద పాగసవభ లుగ
ఉుండేలా పాగసవభమ తుభభణ క్రభాతున క్డా సాచిుంచిుంథి.
వుందరతుం పయౌణాలు

భఫటేట యధుంగ

క్ుంనతూతు నడునేుందఽక్ు

తగన

సుంకేతిక్త రభాణాల అవసభతున క్డా సషట ుం ఙేసత ా, థీతు యమతృయ భజాానుం
కేుందర, భషట ర రబ ణావదికయుల ఙేతిలో ఉుండాలతు EG నేభొకుంథి. అబణే, NSDL
తయహలో వితిత ధెైపణముంయుంగ థీటన
్ై దధ తేలణో ఈ క్ుంనతూతు సవతుంతరుంగ
నడునేుందఽక్ు తగన అణామధఽతుక్ సుంకేతిక్ భజాానుం క్యౌగన వితిత తుపణ ల
అవసయుం ఎుంతబధా ఉుంథి. భభోయెైప తుయవహణ లేవచఛ సౌలబముం దిషటయ
రబ ణేవతయ క్ుంనతూ ఏభటటక్ EG లతౄయసఽ ఙేలుంథి.
ఈ లతౄయసఽలనఽ 2011 ఆగసఽట 19ధాటి భుంతేరల సదికయ సుంఘుం (EC)
భూడో సభాయేశ్ుం భ ుందఽుంఙాయు. ఆ తభవత 2011 అకోటఫయు 14ధాటి ధాలుగో
సభాయేశ్ుంలోనా సభభుంఙాయు. జీఎల఼టఎన్క్ు సుంఫుందిుంచి జీఎల఼ట కోసుం ఐటీ
భౌయౌక్ సదఽతృమాలు, రబ తవ తుముంతరణలో లాపానేక్ష లేతు లక్షన్ 25 క్ుంనతూ
సథనక్ు EG ఙేలన లతౄయసఽలనఽ ధాలుగో సభాయేశ్ుంలో EC ఆమోథిుంచిుంథి.
అనుంతయుం ఎల఼య ఏభటటనై భ్యెనామరఖ ుంనన తరుంలో థాతున నన
ై
యవభుంచిన తయహలో వసఽతలేవల నఽన ధెట్వయుక (GSTN)గ నలయలతు
నేభొకుంథి. అనుంతయుం 2012 ఏనరల్ 12ధాటి కేుందర భుంతిరభుండయౌ సభాయేశ్ుం ఈ
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రతితృదననఽ

భశ్రయౌుంచి

ఆమోదుం

ణయౌనుంథి.

థీుంణోతృటట

భుంతిరవయగ ుం

ఆమోథిుంచిన భభకొతునఅుంరలు కూుంథియధుంగ ఉధానబ:i. జీఎల఼టఎన్-ఎల఼య (GSTN-SPV) ఏభటటక్ు భ ుందఽగ అుందఽలో
నటటటఫడు నటేటుందఽక్ు సభభతిుంఙే తగన రబ ణేవతయ సుంసథ లనఽ ఆభథక్
భుంతిరతవరఖ గ భత ుంచి సతొక్భుంఙాయౌ.
ii. ఎల఼యనై రబ తవ వూమహతభక్ తుముంతరణక్ు ఫో యుడ క్యు, రణేమక్
భషకయ ముంణారుంగలు, పాగసవభ ల ుందుం, డుపమటేషన్ తొద
రబ ణావదికయుల తుమాభక్ుంణోతృటట జీఎల఼టఎన్-ఎల఼యణో రబ ణావల
ుంథాలు వుంటి చయమలు తీసఽకోయయౌ.
iii. జీఎల఼టఎన్-ఎల఼య డైభ్క్టయల ఫో యుడలో 14 భుంథి డైభ్క్టయల ు ఉుండాయౌ. యభలో
కేుందరుం నఽుంచి భ గగ యు, భషటరల నఽుంచి భ గగ యు వుంతేన ఉుండాయౌ.
ఙైయభన్నఽ

కేుందర,

భషటరల

సుంమ క్త

ఆమోద

ముంణారుంగుం

థావభ

తుమతుంఙాయౌ. భభో భ గగ యు డైభ్క్టయలనఽ నయ
ై ేటట పాగసవభ ల నఽుంచి,
భ గగ యు సవతుంతర డైభ్క్టయలనఽ లఫధ

రతిషే
ఠ ల నఽుంచి ఎుంనక్ ఙేల

తుమతుంఙాయౌ. జీఎల఼టఎన్-ఎల఼య CEOనఽ ఫళియుంగ ఎుంనక్ రకూరమథావభ
ఎుంనక్ ఙేమాయౌ.
iv. వూమహతభక్ తుముంతరణ, అవసయఫన ధెైపణామతున నుంతృ ుంథిుంచడాతుకూ
యలుగ జీఎల఼టఎన్ ఎల఼యలో రబ ణావదికయులనఽ డుపమటేషన్ తొద
తుమతుంచడాతుకూ సుంఫుందిత తుఫుంధనలనఽ సడయౌుంఙాయౌ.
v. జీఎల఼టఎన్ ఎల఼యకూ ల఼వమాదాయ భఫడు నభూధా థిశ్గ తన లేవలనఽ
యతుయోగుంచఽక్ుధే నఽన అదికయ సుంసథ లు, నఽన ఙయౌల ుంపథాయులనై
యతుయోగ యుసఽభ యదిుంఙే యెసఽలుఫాటట ఉుండాయౌ.
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vi. అధేక్ నఽనల సుంసథ లణో భ డుడున సభగర భోక్ష నఽన లేవలు
అుంథిుంఙే ఫాధమణామ త యరేష జాతీమ సుంసథ గ జీఎల఼టఎన్ ఎల఼య
యౄతృ ుంథాయౌ. తదనఽగ ణుంగ ఇతయ లేయరథాత సుంసథ లు ఇథే యక్ఫన
సభగర లేవలుంథిుంఙే యోచన ఙేలేటలబణే జీఎల఼టఎన్ ఎల఼య లేవల కోసుం
అదికభక్ ుందుం ఙేసఽక్ుధేలా ఉుండాయౌ.
vii. జీఎల఼టఎన్ ఎల఼య తృరయుంబుం, ఆ తభవత భూడేళ్లతృటట యది తుయవహణ
ఖయుేల తుతతత ుం

సహమతుది కూుంద క్కసభ యౄ.315 కోటల నఽ

పనభవితుం కతు సముంకూుంద కేుందరుం భుంజూయు ఙేసత ఽుంథి.
రశ 4: జీఎల఼ీఎన్ యట్ాల సియౄుం, భఫడి నభూధా ఏమిట్ి?
జయఫ : (ఎ) యట్ాల సియౄుం: భుంతిరభుండయౌ తుయణమాలక్ు అనఽగ ణుంగ
థిగ వ నేభొకనన యటాల క్రభుంణో క్ుంనతూల చటట ుం-1956 లక్షన్ 8 కూుంద లాపానేక్ష
లేతు నయ
ై ేటట యౌతట్డ్స క్ుంనతూగ జీఎల఼టఎన్ నమోథైుంథి:క్ేుందర రబ తిుం

24.5%

భషీా రబ ణాిలు

24.5%

ళచడీఎఫల఼

10.0%

ళచడీఎఫల఼ ఫాోుంకు

10.0%

ఐల఼ఐల఼ఐ ఫాోుంకు

10.0%

ఎన్ఎస్ఈ లేీాట్జిక్ ఇధిస్ీ ఫుంట్ కుంనెనీ

10.0%

ఎలఐల఼ హౌజిుంగ్ ెైధాన్్ యౌమిట్డ్

11.0%
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సఽథీయఘకలుం తృటట తగ యధుంగ చయేలు సగన అనుంతయుం భషటరల ఆభథక్
భుంతేరల సదికయ సుంఘుం (EC), కేుందర రబ ణావల ఆమోదుంణో GSTN రసత ఽత
యౄుం సుంతభుంచఽక్ుుంథి.
(నృ) భఫడి నభూధా: జీఎల఼టఎన్-ఎల఼యతు తృరయుంతేుంచడుం కోసుం 2013లో
కేుందర రబ తవుం యౄ.315 క్ోట్ు ఆభథక్ సహమాతుకూ కేుందర రబ తవుం ఆమోదుం
ణయౌనుంథి.

ఈ

ధేథముంలో

31/03/2013

నఽుంచి

31.03.2016

వయక్ు

యౄ.143.96 క్ోట్ు యడెదల ఙేలుంథి. ఈ వమవదిలో క్ుంనతూ ఏభటట, యధఽల
తృరయుంబుం కోసుం ఈ తోతత ుం నఽుంచి యౄ.62.11 క్ోట్ు భాతరఫే ఖయుేఙేమగ,
తగయౌన తుధఽలనఽ రబ ణావతుకూ యసఽ ఙేరయు. ఆ తభవత 2016-17 ఆభథక్
సుంవతసయుంలో జీఎల఼టఎన్ కోసుం క్ యణిజమ ఫాముంక్ు యుణుం భుంజూయు ఙేలుంథి.
జీఎల఼ట తృో యటల్ థావభ కేుందర, భషటరలక్ు లేవలుంథిుంఙే సభాఙాయ, సుంకేతిక్ భజాాన
యేథిక్ ఏభటటణోతృటట 27 భషటరలు, కేుందరతృయౌత తృరుంణాలక్ు తదనుంతయ
లేవలుంథిుంఙే సదఽతృమాల అతేవిథిధకూ ఈ యుణాతున యతుయోగసతయు. జీఎల఼టఎన్
భఫడు నభూధానఽ భషీా ఆభిూకభుంతేరల శూదక్య సుంఘుం (EC) ఇటికే
ఆమోథిుంచిుంథి. థీతు రకయుం

జీఎల఼ట తృో యటల్ లేవల యతుయోగుం కూుంద నఽన

ఙయౌల ుంపథాయులు,

పాగసవభ ల

ఇతయ

తయపపన

కేుందరుంణోతృటట

భషటరల/కేుందరతృయౌత తృరుంణాల రబ ణావలు సభానుంగ యతుయోగ యుసఽభ
ఙయౌల సత బ. ఆమా భషటరలోల నమోదబయమ నఽన ఙయౌల ుంపథాయుల సుంఖమ ఆదాయుంగ
యతుయోగ యుసఽభ లో అయ ఙయౌల ుంఙాయౌసన పాగతున తుయణబసతయు.
రశ 5: జీఎల఼ీఎన్ అుంథుంఙే లేవలేమిట్ి?
జయఫ : ఉభభడు జీఎల఼ట తృో యటల్ థావభ జీఎల఼టఎన్ కూుంథి లేవలు అుంథిసత ఽుంథి:-
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(ఎ)

నమోదఽ (రసత ఽత నఽన ఙయౌల ుంపథాయు రయేశ్ుంసహ తృన్ ఆదాభత
భజలేటష
ర న్ సుంఖమ జాభీ; 2016 నవుంఫయు నఽుంఙే ఈ రకూరమ
తృరయుంబఫుంథి);

(త)

ఙయౌల ుంప

రయేశ్భాభగలు,

ఫాముంకూుంగ్

వమవసథ లణో

యటి

అనఽసుందానుంసహ ఙయౌల ుంపల తుయవహణ;
(ల)
(డు)

భటయునల థాఖలు, భశ్రలన;
ఖాణాలు, ధోటికేషనఽ
ల , సభాఙాయుం, వమవహభల రగతి అనఽసయణ
(status tracking)సహ

(ఇ)
(ఎఫ)

నఽన ఙయౌల ుంపథాయుల తుయవహణ;

నఽన తృలన సుంసథ ఖాణా, ఆవభా(ledger)ల తుయవహణ;
కేుందరుం, భషటరల భధమ (ఐజీఎల఼ట భషకయుంసహ), ఐజీఎల఼ట భషకయ
కభమలముం (Clearing house) సుంఫుందిత భషకయ గణన;

(జ)

థిగ భతేలనై జీఎల఼ట యరేలషణ-సభనవముం, క్సట మ్సస యపాగ EDI
వమవసథ లణో సుందానుం;

(ళచ్)
(ఐ)

MISసహ అవసయుం తృరతిథిక్న సభాఙాయుం, యమతృయ ధె
ై పణముం;
ఉభభడు జీఎల఼ట తృో యటల్, నఽన తృలన వమవసథ ల భధమ సభనవమ
తుయవహణ;

(జ్)

పాగసవభ లక్ు శిక్షణ అుంథిుంచడుం;

(క్)

నఽన అదికయ సుంసథ లక్ు యరేలషణలు, యమతృయ ధెైపణముం అుంథిుంచడుం;

(ఎల్)

భరోధన, ఉతత భ కభమచయణలనై అధమమనుం.

రశ 6: జీఎల఼ీఎన్, భశుీాలు/ల఼నౄఈల఼ల భధో సభనిమ వోవసూ ఏథ?
జ: వసఽతలేవల నఽన అభలులో నఽన ఙయౌల ుంపథాయు తృరభ ఖముంగల లేవలు...
భజలేటష
ర న్, తలులల అపలోడుుంగ్, భటయునలు తుుండుం, నఽన ఙయౌల ుంపలు
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తథితభలనఽ జీఎల఼ట వమవసథ తుయవళిసత ఽుంథి. తదనఽగ ణుంగ కేుందర, భషటరల
భదిలోతు నఽన తృలన సుంసథ లు తభ చటట ఫదధ యధఽలతునటితూ (భజలేటష
ర నల క్ు
ఆమోదుం, భటయునల భశ్రలన, భరోధన-తతుఖీ తుయవహణ వగ్సభ) తుయవభత ుంఙాయౌస
ఉుంటటుంథి.
అుంటే... తృరథతక్ (frontend) లేవలనఽ జీఎల఼టఎన్ అుంథిలేత తదఽభ యపాగల
(backend)నఽ కేుందర, భషట ర రబ ణావలు తభుంతట ణాఫే అతేవిథిధ ఙేసఽకోయయౌస
ఉుంటటుంథి. అబణే, 27 భషటరలు (2వ నభూధా భషటరలు) తభ తదఽభ
యపాగలనఽ

క్డా

అతేవిథిధ

ఙేల

ఇయవలతు

జీఎల఼టఎన్నఽ

కోభబ.

ల఼తెఈల఼ణోతృటట తగయౌన 9 భషటరలు (1వ నభూధా) తదఽభ యపాగలనఽ ణాఫే
అతేవిథిధ

ఙేసఽక్ుతు,

తుయవళిుంఙాలతు

తుయణబుంఙాబ.

నభూధా-1

భషటరలు/ల఼తెఈల఼ కోసుం నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు సభభుంఙే ూభత గణాుంకలలో
(నమోదఽ, భటర్న, ఙయౌల ుంప వగ్సభ) అవసయభతు పాయుంచిన యటితు సభాఙాయుం,
యరేలషణ కోసుం యటిణో ుంచఽక్ుుంటాయు.
రశ 7: నమోదఽలో జీఎల఼ీఎన్ నుతర ఏమిట్ి?
జయఫ : నమోదఽ కోసుం దయఖాసఽతనఽ జీఎల఼ట తృో యటల్ థావభ ఆన్లెన్
ై లో
సభభుంఙాయౌ. తృన్, యమతృయ తుమభావయ (Business Constitution), ఆదార్,
CIN/DIN వగ్సభ (వభత ుంఙేయధుంగ)లనఽ CBDT, UID, MCA తథితయ సుంసథ ల
తుఫుంధనలక్ు అనఽగ ణుంగ ఆన్లెైన్లో తుభధభసతయు. తథావభ క్తూస తర
సభయణణో ఆ వమవహభలు ూయత వపణాబ.
దయఖాసఽతల సభాఙాభతున సకన్ ఙేలన యటి భదద తే ణారలనఽ జీఎల఼టఎన్
కేుందర/భషటరలక్ు

ుంపతేుంథి.

అటటనైన
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ఏయెైధా

సుంథేహలు,

ఆమోదుం/తియసకితేల సభాఙాయుంణోతృటట నఽన ఙయౌల ుంపథాయుల డౌన్లోడ్సక్ు
యలుగ డుజటల్ సుంతకలణో క్డున భజలేటష
ర న్ ణారలనఽ అయ తిభగ జీఎల఼టఎన్ క్ు
ుంపణాబ.
రశ 8: జీఎల఼ీఎన్లో ఇధోేలస్ (Infosys) సుంసూ నుతర ఏమిట్ి?
జయఫ : జీఎల఼ట వమవసథ యౄక్లన, అతేవిథిధ, యసత యణల కోసుం ఐటీ సుంకేతిక్
సుంసథ ఇధోపలస్నఽ ఏక్సక్ ‘తుయవహణ లేయ రథాత’ (Managed Service
Provider-MSP)గ

జీఎల఼టఎన్

తుమతుంచిుంథి.

అనఽవయత న

సఫ్ట యేర్,

ఉక్యణాలు, భౌయౌక్ సదఽతృమాల క్లనసహ వమవసథ తృరయుంబుం నఽుంచి
ఐథేళ్లతృటట కయమక్లాతృలు, తుయవహణ ఫాధమతనఽ క్డా అగుంచిుంథి.
రశ 9: జీఎల఼ీఎన్ ఉభొడి నుో యీల నురథమిక లక్షణాలేమిట్ి?
జయఫ :

జీఎల఼ట

తృో యటల్

(www.gst.gov.in)

ఇుంటభ్నట్

థావభ

నఽన

ఙయౌల ుంపథాయులు, యభ ఖాణాలు తుయవళిుంఙే తుపణ లు/నఽన సలహథాయులక్ు
అుందఽఫాటటలో ఉుంటటుంథి. అలాగే నఽన తృలధాదికయులక్ు అుంతయగ త ధెట్
సదఽతృముంథావభ అుందఽఫాటటలో ఉుంటటుంథి. కూుంద నేభొకనన జీఎల఼ట సుంఫుందిత
లేవలతునటికీ ఇథి కేక్ ఉభభడు తృో యటల్:i.

నఽన ఙయౌల ుంపథాయుల నమోదఽ (కొతత భజలేటష
ర న్, తృతథి సవదీనుం/యదఽద
వగ్సభలకోసుం);

ii. తలులల అపలోడ్స, కొనఽగోళ్ల పసత క్ుం మాుంతిరక్ నమోదఽ, తుభేదశిత ణేథీలల ో
జీఎల఼ట భటయునల (GSTR-1, 2, 3, 4, 5 వగ్సభ) థాఖలు;
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iii.

చలాధా

సిఱటథావభ

నఽన

ఙయౌల ుంపసహ

తృరతితుధమ

ఫాముంక్ులణో

అనఽసుందానుం;
iv.

ఐటీల఼, నగదఽ ఆవభా, యుణఫాధమత పసత కలు;

v.

నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు, నఽన అదికయులు, ఇతయ పాగసవభ ల కోసుం
MIS తుయేదన;

vi.

నఽన అదికయుల కోసుం యమతృయ ధె
ై పణముం(BI)/యరేలషణ.

రశ 10: జీఎల఼ీ భోవయణ వోవసూ భూలపావన ఏమిట్ి?
జయఫ : ఈ ఉభభడు వసఽతలేవల నఽన వమవసథ అతున భషటరలు/కేుందరతృయౌత
తృరుంణాల యణిజమ నఽనల రఖలు, కేుందర నఽన తృలన సుంసథ లు, నఽన
ఙయౌల ుంపథాయులు, ఫాముంక్ులు, ఇతయ పాగసవభ లక్ు అనఽసుందానుం క్యౌసఽతుంథి.
నఽన ఙయౌల ుంపథాయు నఽుంచి నఽనల వితిత తుపణ లు, నఽన అదికయులు,
జీఎల఼ట తృో యటల్, ఫాముంక్ులు, ఖాణాల తుయవహణ సుంసథ లు వుంటి పాగసవభ లుంణా ఈ
భమవయణ వమవసథ లో ఇతడు ఉుంటాయు. థిగ వ ఇచిేన భేఖాటుం జీఎల఼ట
భమవయణ వమవసథ తోణాతతూన సాచిసఽతుంథి.
రశ 11: జీఎల఼ీ సఽవిధ నుర యైడర్న (GSP) అుంట్ే ఏమిట్ి?
జయఫ : జీఎల఼ట సుంఫుందిత అతున కయమక్లాతృలనఽ ూభత ఙేసఽకోవడుం కోసుం
సదయు వమవసథ నఽన ఙయౌల ుంపథాయులక్ు క్ జీఎల఼ట తృో యటల్నఽ అుందఽఫాటటలో
ఉుంచఽతేుంథి. అబణే, యసత ిత వభగల (చినన-భధమతయహ, పాభీ, సాక్షభ
భశ్రభలు, యమతృభలు) నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు ఉనన ధేథముంలో తేననఫన
లేవలనఽ అుంథిుంఙాయౌస వసఽతుంథి. ఆ ఫేయక్ు యభ కొనఽగోళ్ై
ల /అభభకల
ఆవభాలనఽ జీఎల఼ట అనఽక్ల యౄుంలోకూ భాయేడుం, యయు ఖాణాలు తమాయుఙేలే
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తేననయకల సఫ్ట యేర్నఽ తన వమవసథ ణో సతొక్ితుం ఙేసఽకోవడుం... ఐటీల఼
అబమయథనల సభతృో యౌక్/ణేడాలు, నఽన ఫాధమత, భటయునల థాఖలు వగ్సభలనఽ
ఎటిక్పడె చాసఽకోగయౌగే యెసఽలుఫాటట క్యౌుంఙాయౌ. తలులలు సభయణ
అవసయుంగనఽక్ పాభీ లాయథేయలునన నదద సుంసథ లు అలా ఙేమడుం అసధముం
కఫటిట జీఎల఼ట వమవసథ ణో మాుంతిరక్ సభనవముం కోసుం తగ భాభగలు అవసయుం.
అటటవుంటి నఽన ఙయౌల ుంపథాయుల కోసుం క్ భమవయణ వమవసథ అవసయుం.
జీఎల఼ట వమవసథ యజమవుంతుం కవడుంలో నఽన ఙయౌల ుంపథాయు సౌలబముం కీలక్ుం
కఫటిట ఈ భమవయణ వమవసథ సదయు భూడో క్షుం అనఽవయత ధాలనఽ డస్క
టాప/తోఫల్
ై యేథిక్లథావభ అుంథిసత ఽుంథి.
ఈ కయణాలతునటి భీణామ జీఎల఼టణో అనఽసుందానుం, తదనఽగ ణ అనఽవయత ధాలు
యౄతృ ుంథిుంచఽకోగల సభయథయుం ఉనన భూడో క్షప భమవయణ వమవసథ అవసయుం.
ఇటటవుంటి లేవలుంథిుంఙేయభకే ఉభభడుగ ‘‘జీఎల఼ట సఽయధ తృర యెడ
ై ర్’’ లేథా GSPగ
ధాభక్యణుం ఙేరయు.
రశ 12: జీఎల఼ీ సఽవిధ నుర యైడయు నుతర ఎలా ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : నఽన ఙయౌల ుంపథాయుల కోసుం జీఎల఼లు అతేవిథిధ ఙేలే అనఽవయత ధాలణో...
భటయునల థాఖలు, సభాఙాయ మాుంతిరక్ యసత యణ సదఽతృముంణో కొనఽగోలు
పసత కల

సభనవముం,

ఆమోదుం/తియసకితి/

జీఎల఼ట

భాయుఙేయులక్ు

సుంఫుందిత
అనఽయెన
ై

తక్షణ

కయమక్లాతృలక్ు
యేథక్
ి

(dash

board)లు వుంటియ ఏభటవపణాబ. పాభీ సుంఖమలో తలులల అపలోడ్స, కే
క్ుంనతూలో తేననయకల అనఽవయత ధాల యతుయోగుం (భధమతయహ, పాభీ సుంసథ లక్ు
అవసయుం) వుంటి అవసభలు తీభేేుందఽక్ు ఇలాుంటి వమవసథ అవసయుం. అలాగే
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నఽనల

వితిత

తుపణ లు

తభ

క్క్షుథాయుల

జీఎల఼ట

కయమక్లాతృలనఽ

తుయవళిుంఙాయౌస ఉుండటుంణోతృటట రసత ఽత ఖాణాల తమాభీ అనఽవయత ధాలు/ERP
వుంటియటితు ఏకీక్ితుం ఙేసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ13: జీఎల఼ెల వినియోగుంణో నఽ ఙెయౌుుంుథాయులకు రయోజనఫేమిట్ి?
జయఫ : నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు జీఎల఼ట కూుంద తుయవళిుంఙాయౌసన యధఽలతునటితూ
జీఎల఼ట తృో యటలల ో ూభత ఙేమవచఽే. అబణే, కొతున యధఽల తుయవహణక్ు అదనప
భాయగ ుంగ జీఎల఼లు ఉయోగడణాబ. యటి లేవల యతుయోగుంనై తుయణముం
ూభత గ నఽన ఙయౌల ుంపథాయులథే. ఈ ధేథముంలో జీఎల఼లు అుంథిుంఙే తుభదషట
లేవలు కూుంథియధుంగ ఉుంటాబ:1. న఼డీఎఫ, ల఼ఎల఼వ, వర్డ తథితయ అనల కేషనల ణో యౄతృ ుంథిుంచిన తలులలనఽ
జీఎల఼ట అనఽక్ల యౄుంలోకూ భాయేడుం;
2. జీఎల఼ట తృో యటల్ నఽుంచి మాుంతిరక్ుంగ యసత భుంచిన కొనఽగోళ్ల పసత క్ుంలోతు
సభాఙాయ

సభనవముం

(తృో యటల్/యమతృభ

ఇుందఽకోసుం

యేభేవయు

అనఽవయత ధాలు యతుయోగుంచి ఉుండవచఽే);
3. అధేక్ రఖలు క్యౌగ ఉనన సుంసథ ఆమా రఖలయభీ తలులలనఽ జీఎల఼ట
వమవసథ క్ు ఙేభేయౌస ఉుంటటుంథి. అబణే, జీఎల఼ట వమవసథ క్క యతుయోగథాయు
గ భత ుంప-తృస్ వర్డ భాతరఫే ఇసఽతుంథిగనఽక్ ఇుందఽకో భభో భాయగ ుం
అవసయుం.

ఆ

ఫేయక్ు

ఆమా

రఖలు,

ఆమా

యధఽలక్ు

తగన

అనఽవయత నుంణో సుందానుం కయయౌస ఉుంటటుంథి.
4. లు భషటరలోల నమోథన
ై క్ుంనతూ అతున రఖల వమవహభలనఽ కేసభ కే
ణయనై చాసఽకోయలతు పాయుంచవచఽే;
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5. నఽన ఙయౌల ుంపథాయులెన
ై తభ క్క్షుథాయుల కోసుం నఽనల వితిత తుపణ లు
కే

డామష్

ఫో యుడథావభ

చక్కఫటేటుందఽక్ు

రణమే క్

అనఽవయత ధాలు

అవసయభవపణాబ.
నన
ై

నేభొకననవతూన

ఙయౌల ుంపథాయులక్ు

కొతున

తేనన

ఉథాహయణలు

యదాలెైన

భాతరఫే.

అవసభలు

యక్యకల

ఉుంటాబ.

నఽన

ఇటటవుంటి

అవసభలననటితూ జీఎల఼ల థావభ ధెయయేయుేకోవచఽే.
రశ 14: జీఎల఼ీఎన్ యౄను ుంథుంచి నియిళుంఙే ఉభొడి జీఎల఼ీ నుో యీలు ో నఽ
ఙెయౌుుంుథాయుల నుతర ఏమిట్ి?
జయఫ : జీఎల఼టఎన్ ఉభభడు తృో యటల్నఽ నఽన ఙయౌల ుంపథాయుల అతున అవసభల
తీభేే ఏక్సక్ రథేశ్ుంగ పాయుంచవచఽే. ఈ తృో యటల్ థావభ జీఎల఼టఎన్ తుయవళిుంఙే
కొతున కయమక్లాతృలు కూుంథియధుంగ ఉుంటాబ:

నమోదఽ కోసుం దయఖాసఽత/నమోదఽ యదఽద/సవయణ, ల఼వమ యవభల

తుయవహణ;


వడీడ లు, జభభాధాలు, యుసఽభ లుసహ నఽనల ఙయౌల ుంప (ఫాముంక్ు
తృో యటలల ో

లేథా ఫాముంక్ు తృరుంగణుంలో ఙయౌల ుంప

జయుగ తేుంథి

గనఽక్

తదనఽగ ణుంగ చలాధా యౄక్లన);


సదాయణ సథబనఽుంచి తశ్రభ, తథితయ నఽన వభగలోలకూ నఽన
ఙయౌల ుంపథాయు హో థా భాయు



తలులల సభాఙాయుం అపలోడ్స, భటయునలు/యభషక్ తుయేథిక్ల సభయణ;



తృో యటల్ సిఱటుంఙే యశిషట అనఽవయత న సుంకేత సుంఖమ (ARN) సముంణో
భటర్న/నఽన ఆవభా/నగదఽ ఆవభాల రగతినై సతొక్ష;
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నఽన యసఽ తథితభల కోసుం దయఖాసఽత థాఖలు;



భటర్న/నఽన/ఆవభా/నగదఽ పసత క్ుం తథితభ లథతిగతేల సతొక్ష.

రశ 15: జీఎల఼ీఎన్ అనవిథౄ ఙేలే జీఎల఼ీ వోవసూ లో క్ేుందర, భశుీాల

నఽ

అదక్యుల నుతర ఏమిట్ి?
జయఫ :

జీఎల఼ట

తృో యటల్

థావభ

నఽన

ఙయౌల ుంపథాయులు

సభభుంఙే

సభాఙాయుం/దయఖాసఽతలనఽ కూుంథి అదికయ యధఽల కోసుం నఽన అదికయులు
యతుయోగుంచఽక్ుుంటాయు:

నఽన ఙయౌల ుంపథాయుల నమోదఽ/ఆమోదుం/యదఽద/తియసకితి;



నఽన భతృలన (భథిుంప/తతుఖీ/యసఽ/పనభవఙాయణ/భరోధన);



యమతృయ యరేలషణ, MIS ఇతయ అదికయ యధఽలు.

రశ 16: రత్త నృలుు వయుసక జీఎల఼ీఎన్ విశిషీ గ భిుుంునఽ సిఱీసు ఽుంథా?
జయఫ : సిఱటుంచదఽ... జీఎల఼టఎన్ ఎలాుంటి కొతత

గ భత ుంపనఽ సిఱటుంచదఽ.

సయపభథాయు GSTIN, తలుల నుంఫయు, ఆభథక్ సుంవతసయుం సఫేభళ్నఫే రతి తలుల
వయుసనా రణమే క్ుం ఙేసత ఽుంథి.
రశ 17: నృలుుల సభాఙాభని ఏ భోజుక్భోజు అప్లోడ్ ఙేమవఙాే?
జయఫ : ఙేమవచఽే. తలులల సభాఙాభతున ఏ సభముం తృరతిథిక్గధెైధా
ల఼వక్భుంచగల యెసఽలుఫాటట జీఎల఼ట తృో యటలల ో ఉుంథి. నఽన ఙయౌల ుంఙే సయపభథాయు
తలులలనఽ ఎుంత తవయగ అపలోడ్స ఙేలేత నఽన ఙయౌల ుంఙే గరళీత అుంణే తవయగ తన
కొనఽగోలు పసత క్ుంలో థాతున సభనవముం ఙేసఽకోవచఽే. అలాగే సయపభథాయు
చివభ తుతషుంలో ఆదఽభద డాయౌసన భలథ తి ఉుండదఽ.
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రశ 18: జీఎల఼ీ నుో యీలు ో నృలుుల సభాఙాయుం అప్లోడ్కు జీఎల఼ీఎన్ ఉకయణాలు
అుంథసఽుుంథా?
జయఫ : అవపనఽ. ల్రడ్సఱ఼ట్ (Microsoft Excel)వుంటి ఉక్యణాలనఽ జీఎల఼టఎన్
ఉచితుంగ అుంథిసత ఽుంథి.

యటి

సముంణో నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు

తలులల

సభాఙాభతున అుందఽలో తుుంన కేసభ అపలోడ్స ఙేమవచఽే. ఇథి ఆఫలెైన్
ఉక్యణుం కఫటిట కొనఽగోళ్ై
ల /తలులల సభాఙాయుం తృ ుందఽయచి ఉుంచఽకోవచఽే. ఆ
తభవత

జీఎల఼ట తృో యటలల ో

అపలోడ్స

ఙేమటాతుకూ

అనఽయెన
ై

తేథియౄుంలోకూ

భాయుేకోవచఽే.
రశ 19: ఆవభజలు, ఇతయ ఖాణాలు చాసఽక్ోగల ముఫైల మాప్లనఽ కడా
జీఎల఼ీఎన్ అుంథసఽుుంథా?
జయఫ : అుంథిసత ఽుంథి... ఏ సభర్ట తౄో ధోలధెైధా సుంఫుందిత సభాఙాభతునచాసఽకోగల
యధుంగ జీఎల఼ట తృో యటల్ యౄతృ ుంథిుంచఫడెణోుంథి. కఫటిట నగదఽ, యుణఫాధమత, ఐటీల఼
వగ్సభ ఆవభాలనఽ తోఫైల్ తౄో ధోలనా చాసఽకోవచఽే.
రశ 20: నఽ ఙెయౌుుంుథాయుల క్షాన యభి వినియోగ గ భిుుంు (user ID),
నుస్వర్ను ణో నిమితు ుం లేకుుండా జీఎల఼ీ వోవశృభల నిుణ లకు రణేోక వినియోగ
గ భిుుంు (user ID), నుస్వర్ను లనఽ జీఎల఼ీఎన్ ఇసఽుుంథా?
జయఫ : ఇసఽతుంథి. నఽన ఙయౌల ుంపథాయులనఽ యభ యతుయోగ గ భత ుంప (user
ID), తృస్వర్డ కోభే అవసయుం లేక్ుుండా నఽన వమవహభల తుపణ లక్ు రణేమక్
యతుయోగ గ భత ుంప (user ID), తృస్వర్డలనఽ జీఎల఼టఎన్ అుందజేసత ఽుంథి. తథావభ
యయు తభ క్క్షుథాయుల తయపపన చటట ుం అనఽభతిుంచిన ఫేయక్ు తు ఙేమవచఽే.
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రశ 21: నెన
ై నేభకున సదఽనుముం క్రుంద నఽ ఙెయౌుుంుథాయు తన వోవశృభలు
చాలే నఽ నిుణ లనఽ భాయుేక్ోగలభ?
జయఫ : భాయుేకోగలయు. జీఎల఼టఎన్ తృో యటలల ో నఽన తుపణ ల నేయు భ ుందఽగల
ఎుంనక్నఽ ణొలగుంచి, కొతత తుపణ ల నేయునఽ సాచిలేత సభతృో తేుంథి.
రశ 22: రసత ఽతుం లుంటరల్ ఎక్ససజ్, లేయనఽన లేథా భషట ర యమట్ కూుందగల నఽన
ఙయౌల ుంపథాయులు జీఎల఼ట కూుంద ణాజా నమోదఽ కోసుం దయఖాసఽత ఙేమాలా?
జయఫ : అవసయుం లేదఽ... ల఼తెడీటీ సభాఙాయ భూలుం నఽుంచి తృన్ తుభధయణ
ూయత బణే అలాుంటి నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు ణాజాగ దయఖాసఽత ఙేమనక్కయ
లేదఽ. జీఎల఼ట తృో యటల్ యభకూ ణాణాకయౌక్ GSTIN ఇసఽతుంథి. జీఎల఼ట నమోదఽ తౄయుం
రకయుం సుంఫుందిత సభాఙాయుం ఇఙేేుందఽక్ు యలుగ ఇథి ఆయు ధెలలతృటట
ఙలులఫాటటలో ఉుంటటుంథి. ఆ రకమ
ూర నఽ ూభత ఙేమగధే నఽన ఙయౌల ుంపథాయు
హో థా జీఎల఼టకూ భాభనటట
ల చాపతేుంథి. చటట ుం అభలు తోదలబయమ భోజున
థానుంతట అథే అభలులో ఉననటట
ల క్తునసత ఽుంథి. అటటనైన నఽన ఙయౌల ుంప,
భటర్న థాఖలు తథితభలనఽ జీఎల఼ట తృో యటల్ థావభ తుయవళిుంచఽకోవచఽే.
జీఎల఼టఎన్ ఇటికే కొుందభకూ ణాణాకయౌక్ యతుయోగ గ భత ుంప (user ID),
తృస్వర్డ లనఽ

భుంజూయు

ఙేమడుంణోతృటట

ఈ

యషమాతున

నఽన

ఙయౌల ుంపథాయులక్ు ణయౌమజేలేుందఽక్ు యలుగ నఽన అదికయులక్ు అుందజేలుంథి.
రసత ఽత నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు జీఎల఼టకూ భాయడుం కోసుం తృో యటల్ థావభ నమోదఽ
ఙేసఽక్ుధే రకూరమనఽ 2016 నవుంఫయు 8న తృరయుంతేుంఙాయు. ఈ ఫేయక్ు 2017
భాభే ధెలాఖయుధాటికూ నమోదఽ ఙేసఽక్ుననయభలో ఙాలాభుంథి తభ ణాణాకయౌక్
ఐడీతు అుందఽకోవడుంణోతృటట కొతత

యదానుంలోకూ భాభతృో బనయయు క్డా
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ఙాలాభుంథి

ఉధానయు.

భభతున

యవభల

కోసుం

ఇుంటభ్నటరల

https://www.gst.gov.in//helpనఽ చాడవచఽే.
రశ

23:

జీఎల఼ీ

నుో యీల

నితీయుకు

సుంఫుందుంచిన

అుంరలనెై

నఽ

ఙెయౌుుంుథాయుల శూౌలబోుం క్ోసుం ఎలాుంట్ి సయుంజాభానఽ జీఎల఼ీఎన్ అుందఽఫాట్ లో
ఉుంచఽతేుంథ?
జయఫ : జీఎల఼ట తృో యటలల ో రతి రకూరమక్ు సుంఫుందిుంచి యడుయోలణో క్డున
క్ుంూమటర్ ఆదాభత శిక్షణ సయుంజాభా (CBT)నఽ జీఎల఼టఎన్ యౄతృ ుంథిసత ో ుంథి.
యటితు జీఎల఼ట తృో యటల్సహ నఽన తృలన సుంసథ ల యెబలట్
ై లలో ఉుంచఽతేుంథి.
ల఼తెటీలణోతృటట నఽన ఙయౌల ుంపథాయుల అవగహన కోసుం లు యకల యతుయోగ
సాచిక్ (మూజర్ భానఽమవల్)లు, తయచా అడుగే రశ్నలు (FAQ) వగ్సభలనఽ
క్డా తృో యటలల ో ఉుంచఽతేుంథి. ఇయేకక్ుుండా ఇటికే క్ సహమ యేథిక్
(helpdesk@gst.gov.in)నఽ క్డా తృరయుంతేుంచిుంథి. నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు
థీతుథావభగతూ

లేథా

తౄో న్

(నుం.0124-4688999)

ఙేల

క్డా

తభ

సుంథేహలనఽ తువితిత ఙేసఽకోవచఽే. ఇక్ నమోదఽ రకమ
ూర నై సభాఙాయుం కోసుం
CBT, FAQ, యతుయోగ సాచిక్లకోసుం https://www.gst.gov.in//helpనఽ
చాడవచఽే.
రశ 24: నఽ ఙెయౌుుంుథాయులు జీఎల఼ీ నుో యీలు ో సభభిెుంఙే భిట్యులు, నమోదఽ
సభాఙాభనిక్ర గోోత ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : ఉుంటటుంథి... నఽన ఙయౌల ుంపథాయులు జీఎల఼ట ఉభభడు తృో యటలల ో సభభుంఙే
వమకూతగత, యమతృయ సుంఫుంధ సభాఙాయుం ూభత యహసముంగ ఉుండేయధుంగ జీఎల఼టఎన్
అతున చయమల తీసఽక్ుుంథి. ‘తృతర ఆదాభత రయేశ్ తుముంతరణ’ (Role Based
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Access Control-RBAC) దధ తిలో ఈ చయమలు తీసఽక్ుుంటటుంథి. అలాగే నఽన
ఙయౌల ుంపథాయుల కీలక్ సభాఙాయుం ఫటావడా, తులవ సుందయబుంగ థాతున సఽయక్షుతుం
ఙేసత ఽుంథి. అదీక్ిత నఽన తృలధాదికయులక్ు భాతరఫే ఆ సభాఙాభతున
చాడటుం, చదవడుం సధముం.
రశ 25: జీఎల఼ీ వోవసూ బదరత క్ోసుం జీఎల఼ీఎన్ ఎట్ వుంట్ి చయోలు తీసఽకుుంట్ ుంథ?
జయఫ : సభాఙాయ, లేయ బదరత కోసుం జీఎల఼ట వమవసథ థక్ుం అణామధఽతుక్ బదరత
చటారతున యతుయోగసఽతుంథి. అధఽధాతన తుభోధకలు (firewall), ఙొయఫాటట టిటయేత
(intrusion detection), అతున సుందభబలోలనా సభాఙాయ యహసమ సుంకేతీక్యణ
(data encryption), ఆనఽతృనఽల సుంూయణ తతుఖీ (complete audit trail),
నాతన భవయత క్ రకమ
ూర థావభ తుయుంతయ భాయులణో ణాయుభాయు తుభోధుం
(tamper proofing), తుయవహణ సఫ్ట యేర్-ఆతిథమ కఠనముం (OS and host
hardening)

తథితయ

యౄతృలోల

జీఎల఼టఎన్

అతముంత

టిషఠ

జాగరతతలు

తీసఽక్ుుంటటుంథి. థీుంణోతృటట తృరథతక్, భాధమతక్ కయమక్లాతృల ఆథేశ్క్తుముంతరణ కేుంథారలనఽ క్డా ఏభటట ఙేసత ో ుంథి. ఇయ తుయుంతయ యమయేక్షణథావభ
హతుక్యఫన

థాడెలనఽ

ఎటిక్పడె

భ ుందసఽతగధే

అడెడక్ుుంటాబ.

సదాయణ, అసదాయణ భ పల నఽుంచి యక్షణ కోసుం భూల సుంకేణాతున(source
code) తుయుంతయుం సకన్ ఙేమడుంథావభ సఽయక్షుత సుంకేతీక్యణ దధ తేలనఽ క్డా
జీఎల఼టఎన్ రయేశ్నటట నఽుంథి.
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భధోుంతయ నిఫుంధనలు
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23. భధోుంతయ నిఫుంధనలు
రశ 1:
/
జయఫ :

(CENVAT/ITC)
అవపనఽ.

?

నమోథిత

నఽన

ఙయౌల ుంపథాయు

అటటవుంటి

జభలు

తృ ుందడాతుకూ అయుహడే. సదయు తోణాతలనఽ యభ ఎలకటాతుక్స జభ (credit)ల
ఆవభాలో జభ ఙేసత యు – లక్షన్ 143.
రశ 2: ఆ షయతేలేమిట్ి?
జయఫ : ఆ షయతేలేతటుంటే:(i)

ఈ చటట ుం కూుంద నన
ై నేభొకనన జభ తోతత ుం ఉణాదక్ నఽన జభ
(ఐటీల఼) కూుంద అనఽభతిుంచఫడెతేుంథి;

(ii)

రసత ఽత చటాటల (కేుందర సఽుంక్ుం, యమట్) రకయుం జీఎల఼ట అభలులోకూ
వచిేన ణేథన
ీ ఽుంచి ఆయు ధెలల భ ుందఽ కలాతుకూ సుంఫుందిుంచిన అతున
భటయునలనఽ నమోథిత వమకూత సభభుంచి ఉుండాయౌ;

(iii)

సదయు

తృో గ డున

యక్రమాలక్ు,

జభ

అటటనన
ై

ధోటికేషన్
ఙయౌల ుంచిన

నుంఫయుల............

యమట్

యసఽ

కూుంద

కోయడాతుకూ

సుంఫుందిుంచినథి కభదఽ.
ఎల఼జ ఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుందగల భభకక షయతేనఽ థగ వన చాడవచఽే:సదయు జభ తోతత ుం కేుందర అభభక్ప నఽన చటట ుం-1956లోతు లక్షన్ 3,
లక్షన్ 5లోతు ఉలక్షన్ (3), లక్షన్ 6, లక్షన్ 6A లేథా లక్షన్ 8లోతు ఉ లక్షన్
8లక్ు సుంఫుందిుంచిన ఏథధ
ై ా క్లబభ క్ు వభత ుంజేమదగనథధ
ై ా అథి కేుందర
అభభక్ప నఽన (భజలేటష
ర న్-టభోనవర్) తుఫుంధనలు-1957లోతు తుఫుంధన 12

297

తుభేదశిసఽతనన యధుంగ, సదయు గడెవపలోగ తుభధయణ ఙేసఽకోక్తృో ణే ఆ తోతత ుం
ఎలకటాతుక్స జభల పసత క్ుంలో జభక్ు అయహఫనథి కదఽ;
అబణే, కేుందర అభభక్ప నఽన (భజలేటష
ర న్-టభోనవర్) తుఫుంధనలు1957లోతు తుఫుంధన 12 తుభేదశిసఽతనన యధుంగ తుభధయణ ఙేసఽక్ునన క్షుంలో నన
ై
నేభొకనన జభక్ు సభానఫన తోణాతతున రసత ఽత చటట ుం రకయుం యసఽ
ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి.
రశ 3: నమోథత నఽ ఙెయౌుుంుథాయు 2017-18 జూన్ ణెభ
ై ాలకుంలో రసు ఽత
చట్ీ ుం (లెుంట్రల ఎక్ై్జ్) రక్యుం భూలధన వసఽువులు (capital goods)
క్ొనఽగోలు ఙేరడనఽకుుంథాుం... థీనినెై నృలుు జూన్ 30వ ణేథీక్ర భ ుంథే ల఼ికభిుంచిధా
సదయు భూలధన వసఽువులు 2017 జూలెై 5వ ణేథన
ీ అుందఽకుధాడె (అుంట్ే
జీఎల఼ీ క్లుంలో)... అట్ వుంట్ుడె సదయు వోక్రు జీఎల఼ీ క్లుంలో లెన్యోట్
(CENVAT) ూభిు జభ ను ుందగలడా?
జయఫ : తృ ుందగలడె... సదయు వమకూత 2017-18లో ూభత జభ తృ ుందడాతుకూ
అయుహడే- కక్తృో ణే సదయు జభ రసత ఽత చటట ుం ఫేయక్ు లన్యమట్ కూుంద జభక్ు
లోఫడు ఉుండటుంణోతృటట ల఼జీఎల఼ట చటట ుం లోతు లక్షన్ 140(2) రకయుం క్డా
జభక్ు అయహఫనథై ఉుండాయౌ.
రశ 4: ‘X, Y’ అధే వసఽువులకు రసు ఽత చట్ీ ుం (లెుంట్రల ఎక్ై్జ్) రక్యుం
భూలధన వసఽువులుగ యోట్ జభ వభిుుంచదఽ. క్నీ, యట్ిక్ర జీఎల఼ీలో శూూనుం
కయౌెుంచినుందఽవలు నమోథత నఽ ఙెయౌుుంుథాయు ఇుెడె జభ క్ోయగలడా?
జయఫ : అటటవుంటి వసఽతవపల తొద జీఎల఼టలోధే కక్ుుండా భ నఽటి చటట ుం కూుంద
క్డా ఐటీల఼ లతేుంఙేటలబణేధే ఇపడె జభ తృ ుందడాతుకూ అయుహడవపణాడె.
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సదయు భ్ుండె వసఽతవపలక్ు భ నఽటి చటట ుంలో ఆ యెసఽలుఫాటట లేదఽగనఽక్
జీఎల఼టలో థాతున కోభే యలేలదఽ (లెక్షన్ 140(2) క్రుంద వివయణణో షయతే).
రశ 5: క వోక్రు తుెడె దౄ త్తలో ఐట్ీల఼ ను ుంథాడనఽకుుంథాుం (రశ4
చాడుండి)... అట్ వుంట్ుెడె రసు ఽత చట్ీ ుం లేథా జీఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద థాని త్తభిగి
భఫట్ీ గలభ?
జయఫ : ఆ యధుంగ తపడె భాయగ ుంలో తృ ుంథిన ఐటీల఼తు రసత ఽత చటట ుం కూుంద
భఫటిట ఉుండక్తృో ణే జీఎల఼ట చటట ుం కూుంద నఽన ఫకబగ భగణిుంచి భఫడణాయు.
రశ 6: నమోథతేలెన
ై నఽ విదుంచదగిన వోకుులకు రసు ఽత చట్ీ ుం (లెుంట్రల
ఎక్ై్జ్/యోట్) రక్యుం నమోదఽ ఫాధోత లేకనుో బధా జీఎల఼ీ క్రుంద నమోదఽ
క్యయౌ్న అవసయుంనెై భుండె ఉథాహయణయౌవిుండి?
జయఫ :

క్

ఉతతిత థాయు

యౄ.60

లక్షల

యభషక్

యమతృయ

భభాణుం

గలయడనఽక్ుుంథాుం. భ నఽటి చటట ుం రకయుం అతడె చిననతయహ భశ్రభ
(SSI) కూుంద నమోదఽనఽుంచి తనహబుంప తృ ుంథిధా జీఎల఼ట కూుంద రయశ్
ే యమతృయ
భభాణ భతతి యౄ.20 లక్షలక్ధాన అథి ఎక్ుకవ కఫటిట ఇపడె నమోదఽ
తదఽ. (లెక్షన్ 22).
క్ యమతృభ యభషక్ యమతృయ భభాణుం యమట్ భతతిక్ధాన తక్ుకవగ
ఉననటికీ ఈ-కభర్స తుభవహక్ులథావభ యమతృయుం ఙేసత ఽననటల బణే జీఎల఼ట
కూుంద నమోథై తీభయౌసుంథే. అటటవుంటి వమక్ుతలక్ు క్తుషఠ రయేశ్ భభాణ భతతి
ఏథీ ఉుండదఽ (లెక్షన్ 24).
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రశ 7: జీఎల఼ీ అభలులోక్ర వఙేేధాట్ిక్ర క లేయ రథాత వదృ యోట్ ఙెయౌుుంచిన
క్ొనఽగోళ్ు నిలి ఉుంట్ే అతడిక్ర ఐట్ీల఼ని అనఽభత్తశూుభ?
జయఫ : అనఽభతిసతయు... జీఎల఼ట చటట ుంలోతు లక్షన్ 140(3) రకయుం అతడె
ఐటీల఼ తృ ుందడాతుకూ అయుహడే.
రశ 8: జీఎల఼ీ అభలులోక్ర వచిేన ణేథీక్ర భ ుందఽ భోజున క నమోథత వోక్రుక్ర
అతడి

చివభి

యోట్

భిట్యులో

యౄ.10,000

ఫేయ

అదను

ఐట్ీల఼

ఉుందనఽకుుంథాుం. జీఎల఼ీ క్రుంద అతడె మిశిభ నఽ లెక్రుుంు థక్నిక్ర
భాభడనఽకుుంథాుం. అలాుంట్ి సుందయుంలో అతడె ఐట్ీల఼ని జీఎల఼ీక్ర ఫథయ్
ఙేసఽక్ోగలడా?
జయఫ : ఙేసఽకోలేడె... అతడె తశ్రభ నఽన లెకూకుంప థకతుకూ భాభణే యమట్
కూుందగల ఐటీల఼తు జీఎల఼టకూ ఫథియ్ ఙేసఽకోవడుం క్ుదయదఽ (లెక్షన్ 140(1).
రశ 9: ల఼ఎల఼ీ (CST Act) చట్ీ ుం క్రుంద అభొక్ల యసఽనఽ ఆయు ధలలోుగ
యభిిక యోనుయ భిభాణుం నఽుంచి తగిగుంచవచఽే. అబణే, జీఎల఼ీ అభలెన
ై ఆయు
ధలల తభిత క్ొనఽగోలుథాయు వసఽువులు యసఽ ఙేలేు, యట్ినెై నఽనఽ జీఎల఼ీ
క్రుంద లెక్రుుంచవఙాే?
జయఫ : జీఎల఼ట అభలులోకూ వఙేే ణేథీకూ ఆయు ధెలలోలప తృత చటట ుం రకయుం
సదయు వసఽతవపల అభభక్ుంనై నఽన ఙయౌల ుంచి ఉుంటే, జీఎల఼ట అభలులోకూ వఙాేక్
కొనఽగోలుథాయు

ఆ

వసఽతవపలనఽ

యక్రబుంచినటట
ల

భగణిుంచి

జీఎల఼ట

యసఽ
కూుంద

భలథ తేలనై ఆదాయడు ఉుంటటుంథి:-
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ఙేలన
 పడె
నఽన

యటితు

యదిుంచడభననథి

అతడె
కూుంథి

(i)

సదయు వసఽతవపలు జీఎల఼ట కూుంద నఽన యదిుంచదగనయయ, కథో యౄఢు
ఙేసఽకోయయౌ;

(ii)

కొనఽగోలుథాయు జీఎల఼ట చటట ుంకూుంద నమోథైనథీ, లేతుథీ చాడాయౌ;

అబణే, కొనఽగోలుథాయు జీఎల఼ట కూుంద నమోదఽకతు వమకూత అబనపడె,
సదయు వసఽతవపలనఽ జీఎల఼ట అభలు ణేథీ నఽుంచి ఆయు ధెలలోలప (లేథా గభషఠ ుంగ
భభో భ్ుండె ధెలల తృ డుగుంప వమవదికూ లోఫడు) యసఽ ఙేల ఉుంటే, అయ
గ భత ుంచగయౌగన లథతిలో ఉననపడె అభభక్ుంథాయు సదయు నఽన యసఽక్ు
(ల఼ఎల఼ట కూుంద) అయుహడే (లెక్షన్ 142(1).
రశ 10: భ డి వసఽువులు లేథా నుక్షికుంగ తమాభైన వసఽువులనఽ రసు ఽత చట్ీ ుం
క్రుంద చియుథో ోగ ఉనుద నిక్ోసుం ుంగ, యట్ి ని ూయు మాోక జీఎల఼ీ
అభలులోక్ర వచిేన ణేథీ తభిత అుందఽకుుంట్ే తమాభీథాయు లేథా చియుథో ోగ
రిమికుడె నఽ ఙెయౌుుంఙాయౌ్ ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : అవసయుం లేదఽ... కూుంథి భలథతేలలో తమాభీథాయు లేథా తుపణ డె
ఎలాుంటి నఽన ఙయౌల ుంచనక్కభేలదఽ:(i)

భ డు వసఽతవపలు/తృక్షుక్ుంగ తమాభ్సన వసఽతవపలనఽ భ నఽటి చటట
తుఫుంధనల కూుంద, జీఎల఼ట రయేశ్ ణేథీకూ భ ుంథే చియుథో మగ రరతక్ుడుకూ
ుంననపడె;

(ii)

ూయత బన వసఽతవపలనఽ చియుథో మగ రరతక్ుడె జీఎల఼ట రయేశ్ ణేథీ తభవత
ఆయు ధెలలోలప (లేథా తృ డుగుంచిన భ్ుండె ధెలల వమవదిలోగ) తిభగ
ుంననపడె;
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(iii)

చియుథో మగ

రరతక్ుడు

వదద గల

భ డు

థాభథల

తులవ

యవభలనఽ

అతడుణోతృటట తమాభీథాయు క్డా తుభేదశిత తౄయుం థావభ జీఎల఼ట రయేశ్నటేట
ణేథీన రక్టిుంచినపడె;
థీనిక్ర సుంఫుందుంచిన లెక్షనఽు 141(1), 141(2), 141(4).
అబణే, సదయు భ డు వసఽతవపలనఽ/తృక్షుక్ుంగ తమాభ్సన వసఽతవపలనఽ ఆయు
ధెలలోలగ (లేథా తృ డుగుంచిన భ్ుండె ధెలల వమవదిలోగ) తిన ుంనపడె
యతుయోగుంచఽక్ునన ఐటీల఼తు తిభగ భఫటట వచఽే.
రశ 11: నిభిృషీ వోవదలోగ చియుథో ోగ రిమికుడె వసఽువులనఽ త్తభిగి ుంకనుో ణే
ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : జీఎల఼ట రయేశ్ ణేథీ తభవత ఆయు ధెలలోలప (లేథా తృ డుగుంచిన భ్ుండె
ధెలల వమవదిలోగ) వసఽతవపలనఽ తమాభీథాయు యమతృయ రథేరతుకూ ుంక్తృో ణే
చియుథో మగ రరతక్ుడే నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. లెక్షన్ 141(1), 141(2).
రశ 12: నఽ విదుంచదగిన వోక్రు నురుంగణానిక్ర ూయు బన వసఽువులనఽ
భీక్షక్ోసుం ఉతెత్తు థాయు ుంననుెడె యట్ిని అతడిక్ర ఫథయ్ ఙేమవఙాే?
జయఫ : ఙేమవచఽే. భీక్ష కోసుం ుంనన సదయు వసఽతవపలనఽ నమోథిత నఽన
యదిుంచదగన వమకూత తృరుంగణాతుకూ ుంననపడె జీఎల఼ట రయేశ్నటిటన ఆయు ధెలలోలగ
(లేథా తృ డుగుంచిన భ్ుండె ధెలల వమవదిలోగ) థేశ్ుంలోధే అబణే నఽన ఙయౌల ుంచి,
ఎగ భతి కూుందధెైణే నఽన ఙయౌల ుంచక్ుుండా ఫథియ్ ఙేమవచఽే (లెక్షన్ 141(3).
రశ 13: క నూోకీభీ నఽుంచి ూయు బన వసఽువులనఽ నిభీాత రరక్మ
రి
క్ోసుం
భ నఽట్ి చట్ీ క్లుంలో ుంగ అవి జీఎల఼ీ ముదలెన
ై భోజు లేథా ఆ భయుధాడె
త్తభిగి వలేు జీఎల఼ీ ఙెయౌుుంఙాయౌ్ ఉుంట్ ుంథా?
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జయఫ : లేదఽ... తుభీణత రరకమ
ూర
కోసుం ూయత బన వసఽతవపలనఽ జీఎల఼ట రయేరతుకూ
భ ుంథే ుంననుందఽన, జీఎల఼ట రయేశ్ుం తభవత 6 ధెలలోలగ (లేథా తృ డుగుంచిన
గడెవప 2 ధెలలోలగ) అయ భయల తిభగ వచిేనుందఽన జీఎల఼ట ఙయౌల ుంచనక్కభేలదఽ
(లెక్షన్ 141(3).
రశ 14: రసు ఽత చట్ీ క్లుంలో తమాభన
ై వసఽువులనఽ తమాభీ రక్మ
రి
భిదలోక్ర
భని ఏథెైధా భీక్షల క్ోసుం చియుథో ోగ రిమికుడిక్ర ుంనన సుందయుంలో జీఎల఼ీ క్రుంద
నఽ ఙెయౌుుంఙాయౌ్న భిలూత్త ఎుెడె ఏయెడెతేుంథ?
జయఫ : సదయు తమాభ్సన వసఽతవపలనఽ జీఎల఼ట అభలు తృరయుంపాతుకూ భ ుందఽ
భోజున చియుథో మగ రరతక్ుడు వదద క్ు భీక్షల కోసుం ుంనన సుందయబుంలో జీఎల఼ట
అభలు ణేథీనఽుంచి ఆయు ధెలలోలగ (లేథా తృ డుగుంచిన వమవది భ్ుండె ధెలలోలగ)
అయ తిభగ తమాభీథాయు తృరుంగణాతుకూ ఙేయక్తృో ణే జీఎల఼ట కూుంద యటినై నఽన
ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. థీుంణోతృటట తమాభీథాయు తృ ుంథిన ఐటీల఼తు అతడు నఽుంచి
తిభగ భఫటాటయౌస ఉుంటటుంథి (లెక్షన్ 141(3).
రశ 15: భుండె ధలల గడెవు ను డిగిుంు థానుంతట్థే అభలవుతేుంథా?
జయఫ :

లేదఽ.

అథి

థానుంతటథిగ

వభత ుంఙేథి

కదఽ.

తగన

కయణాలు

చాననపడె క్తషనర్ గడెవప తృ డుగసతయు.
రశ 16: ధయల సవయణ క్ోసుం తగిగుంు/జభ తరుం (డెనృట్/క్డ
ి ిట్ ధోట్) జాభీక్ర
క్లభిమిత్త ఉుంథా?
జయఫ : ధయల సవయణ తభవత 30 భోజులోలగ నఽన యదిుంచదగన వమకూత
డతట్/క్రడట్
ు ధోట్ జాభీఙేమవచఽే. థిగ వసథబకూ ధయల సవయణ జభగణే నఽన
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యదిుంచదగన వమకూత తన నఽన ఫాధమతనఽ తగగ ుంచఽక్ుధేుందఽక్ు అనఽభతి
లతేసఽతుంథి. అబణే, తలుల లేథా క్డ
ర ుట్ ధోట్ గరళీత సదయు ధయల తగగ దలక్ు
అనఽగ ణుంగ తన ఐటీల఼తు తగగ ుంచఽక్ుననపడె భాతరఫే ఇథి సధముం (లెక్షన్
142(2).
రశ 17: రసత ఽత చటట ుం కూుంద నుండుుంగ్లో ఉనన యసఽ భయయౌసన నఽన/వడీడ
భలథ తి ఏతటి?
జయఫ : రసత ఽత చటట ుంలోతు తుఫుంధనల రకయఫే సదయు నుండుుంగ్ క్లబభ లనఽ
భషకభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి (లెక్షన్ 142(3).
రశ 18: రసు ఽత చట్ీ ుం క్రుంద నెుండిుంగ్లో ఉన లెన్యోట్/ఐట్ీల఼ యసఽ
అబోయూ నలనెై అన఼ెలు లేథా సమీక్ష సుంగత్త ఏభవుతేుంథ? కయేళ్ అథ శూ ుంత
అభొక్లనెై ఫాధోత అబణే ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : జీఎల఼ట ఉతుకూలోకూ వఙేేధాటికూ అభలులో ఉనన చటట ుం కూుంద క్లబమ్స
సుంఫుందిత పనభవఙాయణ, సవయణ, సతొక్ష వుంటియ కొనసగ తేననటల బణే ఆ
చటట తుఫుంధనల రకయఫే సదయు వమవహభలనఽ భషకభుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.
అలాగే లన్యమట్/ఐటీల఼ లేథా అభభక్ప నఽన యసఽ అనఽభతిుంఙాయౌస
ఉధాన అథే చటట ుం రకయఫే యసఽ ఙేమాయౌ. అబణే, సదయు చటట ుం కూుంద
భఫటాటయౌసనయేఫధా ఉుంటే యటితు భాతరుం జీఎల఼ట కూుంద నఽన ఫకబలుగ
భగణిుంచి భఫటాటయౌ (లెక్షన్ 142(6)/142(7).

304

రశ 19: ునభిిఙాయణ లేథా సవయణ ఉతు యుిలు నఽ ఙెయౌుుంుథాయుకు
అనఽకలఫణ
ై ే జీఎల఼ీక్ుంర ద యసఽ ఉుంట్ ుంథా? ఉతు యుి అతడిక్ర రత్తకలఫణ
ై ే
ఏభవుతేుంథ?
జయఫ : యసఽ రరకమ
ూర
అటి చటట ుం రకయుం భాతరఫే కొనసగ తేుంథి.
భఫటాటయౌసుంథి ఏథైధా ఉుండు, అటి చటట ుం రకయుం భఫటిట ఉుండక్తృో ణే భాతరుం
జీఎల఼టకూుంద ఫకబ నఽనగ భఫడణాయు (లెక్షన్ 142(6)/142(7).
రశ 20: రసు ఽత చట్ీ ుం రక్యుం సవభిుంచిన భిట్యుల సభయెణ వలు యసఽ
ఙెయౌుుంఙాయౌ్ వలేు జీఎల఼ీ క్రుంద థాధలా భిషుభిశూు యు?
జయఫ : భటయునల సవయణ వలల యసఽ ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటే జీఎల఼ట అభలులోకూ
వచిేన తభవత క్డా తృత చటట ుం ఫేయకే యసఽ ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి (లెక్షన్
142(9)(నృ).
రశ 21: భ నఽట్ి చట్ీ ుం క్రుంద కుదఽయుేకున ెుందుం రక్యుం జీఎల఼ీ
క్లుంలో వసఽులేవలు సయపభ ఙేలనట్ు బణే ఏ చట్ీ ుం క్రుంద నఽ ఙెయౌుుంఙాయౌ్
ఉుంట్ ుంథ?
జయఫ : అటటవుంటి సయపభల తొద జీఎల఼టధే ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి (లెక్షన్
142(10) ల఼జీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
రశ 22: భ నఽట్ి చట్ీ ుం క్రుంద నిభిృషీ వసఽులేవల సయపభకు అుంగీకభిుంచి, ఆ
ఫేయకు నఽ కడా ఙెయౌుుంఙాక, యట్ిని జీఎల఼ీ క్లుంలో సయపభ ఙేలేు జీఎల఼ీ కడా
ఙెయౌుుంఙాయౌ్ వసఽుుంథా?
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జయఫ : లేదఽ... వసఽతలేవల సయపభ కోసుం జీఎల఼టకూ భ ుందఽ చటట ుం రకయుం
ుందుం క్ుదఽయుేక్ుతు, నఽన క్డా ఙయౌల ుంచి ఉుంటే జీఎల఼ట అభలులోకూ వఙాేక్
సదయు వసఽతలేవలు సయపభ ఙేలధ
 ా జీఎల఼ట ఙయౌల ుంచనక్కభేలదఽ (లెక్షన్ 142(11).
రశ 23: జీఎల఼ీ అభలులోక్ర వఙాేక నుత చట్ీ ుం క్రుంద ఏథెైధా భథుంు లేథా
ధాోమ నియా ముం రక్యుం నఽ ముతు ుం, వడీు , అభధ యుసఽభ లేథా జభిభాధా
యసఽ ఙేమదగినయే. జీఎల఼ీ చట్ీ ుం క్రుంద కడా అట్ వుంట్ి ముతు ుం యసఽ
ఙేమదగినథేధా?
జయఫ : లేదఽ... రసత ఽత చటట ుం రకయుం నగదఽ యౄనేణా ఆ తోతత ుం యసఽ
క్ుదయదఽ (లెక్షన్ 142(8)(నృ) ల఼జీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
రశ 24: భ నఽట్ి చట్ీ ుం రక్యుం ISD క్రుంద లేవలు ను ుంథనట్ు బణే థానిక్ర
సుంఫుందుంచి ఐట్ీల఼ని జీఎల఼ీ రయేరనుంతయుం ుంనణీ ఙేశూు భ?
జయఫ : ఙేసత యు... అటటవుంటి లేవలక్ు సుంఫుందిుంచిన తలులలు జీఎల఼టకూ భ ుందఽ
లేథా అభలులోకూ వచిేన ణేథీన అుంథామననథాతుణో తుతతత ుం లేక్ుుండా ుంనణీ
ఙేసత యు (లెక్షన్ 140(7) ల఼జీఎల఼ీ చట్ీ ుం).
రశ 25: భషీా యోట్ చట్ీ ుం క్రుంద భూలుంలో నఽ క్ోత విదుంఙాయౌ్న
వసఽువులనఽ వికిబుంచి, నృలుు కడా జాభీఙేల ఉుంట్ే, జీఎల఼ీ అభలులోక్ర వఙాేక
నృలుునెై ఙెయౌుుంు ఙేలనుెడె క్ొతు చట్ీ ుం రక్యుం భూలుంలో క్ోత నెడణాభ?
జయఫ : లేదఽ... అటటవుంటి సుందయబుంలో జీఎల఼ట చటట ుం కూుంద భూలుంలో నఽన
కోతనఽ అభలు ఙేమయు.
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రశ 26: జీఎల఼ీ భకభ ుందఽ అదక్భిక ఆమోదుంణో ుంనన వసఽువులు క్ొతు చట్ీ ుం
అభలులోక్ర వచిేన ఆయు ధలల తభిత అభొకుంథాయుకు త్తభిగి వలేు యట్ినెై జీఎల఼ీ
ఙెయౌుుంఙాయౌ్ ఉుంట్ ుంథా?
జయఫ : అవపనఽ. సదయు వసఽతవపలు జీఎల఼ట కూుంద నఽన యదిుంచదగనయెైణే యటితు
తియసకభుంచిన వమకూత జీఎల఼ట అభలులోకూ వచిేన ణేథన
ీ ఽుంచి ఆయు ధెలల తభవత
(లేథా 2 ధెలల గభషఠ తృ డుగుంప తభవత) యటితు తిన ుంనన సుందయబుంలో
సదయు వసఽతవపలనఽ ఆమోదుంణో ుంనన వమకేత నఽన ఙయౌల ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి
(లెక్షన్ 142(12).
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