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ജില്ലാതല ജി.എസ്.റ്റി ഡെKസിലിസേറ്റഷന് കമ്മിറ്റി ആഗസ്ത് 2019
2019 ആഗസ്ത് മാസഡെP ജില്ലാതല ജി.എസ്.റ്റി ഡെKസിലിസേറ്റഷന് കമ്മിറ്റിസേയാഗം
ആഗസ്ത് 7 ബുധനാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേസവന നികുതി വകുപ്പ്
ഡെ പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുഡെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്, ഡെ പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുഡെ കാര്യാലയPില് സേചര്
ന്നു. സേയാഗPില് താഡെഴ പറയുന്ന വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്, വ്യാപാരി പ്രതിനിധികള് എന്നിവര്
പഡെdടുത്തു.
പഡെdടുP വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്
1. ശ്രീ. ഷാഹുല് ഹമീദ് ഡെക, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, ഐ.റ്റി.എം.സി.
2. ശ്രീ. സജിP് പി.എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, ഡെnഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം. ,
3. ശ്രീ.ഡെലനിന്.എസ്, ഇന്റലിജന്സ് ഓKീസര്,സ്ക്വാ ് നം.1, തിരുവനന്തപുരം.
4. ശ്രീമതി ഡെലന. എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, ഡെനയ്യാറ്റിന്കര
പഡെdടുP വ്യാപാരി പ്രതിനിധികള്
1. ശ്രീ വൈവ. വിജയന്
- ഡെക.വി.വി ഇ.എസ്
2. ശ്രീ. ഗസേണഷ്.എച്ച്
- ഡെക.ഇ. ി.എ
3. ശ്രീ. ി.വി രാമചന്ദ്രന് നമ്പ്യാര്
- എ.ഡെക. ി.എ
4. ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ്.വി.ഡെക
- ഡെക.എസ് .എസ്,ഐ.എ
5. ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് ി.എസ്
- ി.സി.സി.ഐ
6. ശ്രീ.ജി.എസ്. സുധീര്
- എ.ഡെക. ി.എ,ഡെനയ്യാറ്റിന്കര
7. ശ്രീ.വിജയനാചാരി.എസ്
- ഡെക. ി.പി.എ
8. ശ്രീ.എസ് കൃഷ്ണകുമാര്
- എ.ഡെക. ി.എ
സേയാഗ ന പ ി ക്രമങ്ങള് 3 മണിക്കു തഡെന്ന ആരംഭിച്ചു. സേയാഗPില് പഡെdടുP വ്യാപാരി
പ്രതിനിധികസേ~യും വകുപ്പധികാരികസേ~യും ഡെ
സേയാഗPില് സ്വീകരിച്ച ന പ ികള് ഡെ

പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് കമ്മീഷണര് സ്വാഗതം ഡെചയ്തു. കഴിഞ്ഞ

പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് വ്യക്തമാക്കി ഡെകാടുക്കുകയുണ്ടായി.

സേയാഗPില് പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച ഡെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമായ വിഷയങ്ങള് ചുവഡെ സേചര്ക്കുന്നു .

1. ജി.എസ്. ി നിയമം അനുസരിച്ച് "ഡെ ബിറ്റ് സേനാട്ട്" നല്സേകണ്ട സാഹചര്യവും
റിസേട്ടണില് കാണിസേക്കണ്ടതുമായ വിധവും വിശദമാക്കാസേമാ?

ജി.എസ്. ി നിയമPിഡെല ഡെസക്ഷന് 34(3) ഉം, 34(4) ഉം അനുസരിച്ച്
സേവണം ഡെ ബിറ്റ് സേനാട്ട് നല്സേകണ്ടതും അത് റിസേട്ടണില് കാണിസേക്കണ്ടതും.
ജി.എസ്. ി നിയമPിനനുസൃതമായി ന ത്തുന്ന ഒരു വിതരണPിനുസേമല്
( Supply) ) നല്കിയിട്ടുള്ള ഒസേന്നാ അധിലധികസേമാ ഇന്സേവായ്സുക~ില്
നികുതി വിസേധയമായ
മൂല്യPിസേലാ, ചുമPിയ നികുതിയിസേലാ കുറവു
വന്നതായി
കഡെണ്ടത്തുകയാഡെണdില്, സാധനം വിതരണം ന Pിയ
രജിസേ•ഷനുള്ള വ്യക്തി , സ്വീകര്Pാവിന് റൂള് 53 പ്രകാരമുള്ള ഡെ ബിറ്റ്
സേനാട്ട് നല്സേകണ്ടതും തന്മാസഡെP റിസേട്ടണില്
(GSTR-1) പ്രസ്തുത
വിവരങ്ങള് നല്സേകണ്ടതുമാണ് .
2. ഇ-സേവ ബില് എടുക്കുസേമ്പാള് പാര്ട്ട്-B യുഡെ അഭാവം ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായി
കണക്കിഡെലടുP് ശിക്ഷണ ന പ ികള് സ്വീകരിക്കുസേമാ?
ജി.എസ്. ി ചട്ടPിഡെല-138ാാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഇ-സേവ ബില്ലുമായി
ബന്ധഡെപ്പട്ട ന പ ിക്രമങ്ങള് പാലിസേക്കണ്ടത് . പാര്ട്ട്-A യും, B യും പൂര്ണ്ണമായി
സേരഖഡെപ്പടുPിയാല് മാത്രഡെമ ഇ -സേവ ബില്ലിന് സാധുത വൈകവരുന്നുള്ളൂ ,
കൂ ാഡെത പാര്ട്ട് -B സേരഖഡെപ്പടുത്തുന്നസേതാടുകൂ ി മാത്രഡെമ ഒരു ഇ -സേവ ബില്ലിഡെന്റ
വാലി ിറ്റി ആരംഭിക്കുകയും ചരക്ക് നീക്കം ന ത്തുവാനും പാടുള്ളൂ.(റയില്സേവ
വഴിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കPിന് ഒഴിഡെക )
ആയതിനാല് ചരക്ക് നീക്കം
ന ത്തുവാന് പാര്ട്ട് B യില്ലാഡെതയുള്ള അപൂര്ണ്ണമായ ഇ -സേവ ബില്
ഉപസേയാഗഡെP ചട്ട ലംഘനമായി
കണ്ട്
ശിക്ഷാന പ ികള്
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് .
3. വ്യാപാരികള് തമ്മിലുള്ള ചരക്ക്
വൈകമാറ്റPിന്
പ്ര~യഡെസസ്സ്
ചുമPഡെപ്പടുന്ന സാഹചര്യം വിശദമാക്കാസേമാ?
ബിസിനസ്സ് ആവശ്യPിനല്ലാഡെത സേകര~Pിലുള്ള ഒരു രജിസേ• ്
വ്യാപാരി മഡെറ്റാരു രജിസേ• ് വ്യാപാരിയ്ക്ക് സവൈ- ന ത്തുസേമ്പാള്
പ്ര~യഡെസസ്സ് ബാധകമാണ് . ഉദാ:സ്വകാര്യ ആവശ്യPിന് രജിസേ• ്
വ്യാപാരി GST നമ്പര് ഉപസേയാഗിച്ച് ന ത്തുന്ന വാങ്ങലുകള്ക്ക് പ്ര~യഡെസസ്സ്
ബാധകമാണ് .
എന്നാല് സേകാസേമ്പാസിഷന് സ്കീം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള
വ്യാപാരികള് ന ത്തുന്ന വില്പനയ്ക്ക് പ്ര~യഡെസസ്സ് ബാധകമല്ല.
ഒപ്പ്/സംസ്ഥാന നികുതി ഡെ പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്

പകര്പ്പ്:
കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥാന ചരക്കു സേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
അ ീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥാന ചരക്കു സേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
ശ്രീ. സേ ാംസ് സേജാണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.ജി.എസ്.റ്റി.
ശ്രീ. ബി.മനു, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, ഡെnഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീ. വി, വൈശസേലന്ദ്രന് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര് (ഇന്റലിജന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ.എസ്.വൈഷന്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീമതി ഡെലന .എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, ഡെനയ്യാറ്റിന്കര.
ശ്രീ. എസ്.സാബു കുമാര്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, ഡെnഷ്യല് സര്ക്കിള്
ശ്രീ.സജിത്.പി.എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്,ഡെnഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീ.വൈവ വിജയന്
ശ്രീ.സദാനന്ദന്
ശ്രീ പാപ്പനംസേകാ ് രാജപ്പന്
ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ് വി.ഡെക
ശ്രീ.മധുസുധനന് നായര്. ബി.
ശ്രീ. പരസേമശ്വര്. ഡെജ. ി.
ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാര്
ശ്രീ അജിത് .ഡെക മാര്Pാണ്ഡം
ശ്രീ. പനസേങ്ങാട്ടുസേകാണം വിജയന്
ശ്രീ വിജയന് ആശാരി .എസ്
ശ്രീ ഗസേണഷ്.എച്ച്
ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് ി.എസ്
ശ്രീ. സേരാഹിത് കുമാര്
ശ്രീ മസേഹഷ് തയ്യൂര്
ശ്രീ. അസേശാക്.വി
ശ്രീ. വിസേനാദ് പി.
ശ്രീ. മധു
ശ്രീ. വി.അസേശാക്
ശ്രീ.വി.വിജയന് ആചാരി
ശ്രീ എം.ശശിധരന് നായര്
ശ്രീ. ഡെക.ഡെജ.ഡെസബാസ്റ്റ്യന്
ശ്രീ.സിതാരാമ
ശ്രീ. പി.ഗസേണഷ്
ശ്രീ. സജി മാത്യു
ശ്രീ. ഷിബു ഡെജയിംസ്
ശ്രീ.സേജാസ് സക്കറിയ
ശ്രീ.സായ് പ്രശാന്ത്

- ഡെക.വി.വി.ഇ.എസ്
- ജനറല്മര്ച്ചന്റ്സ്
- ഡെക.യു.വി.എ.എസ്
- ഡെസക്രട്ടറി- ഡെക.എസ്.എസ്. ഐ
- എ.ഡെക. ി.ഐ
- എ.ഡെക. ി.എ
- എ.ഡെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
- വി.വി സേകാണ്ഗ്രസ്സ്
- ഡെക.റ്റി.പി.എ
- ഡെക.ഇ.റ്റി.എ
- ി.സി.സി.ഐ
- എ.ഡെക.റ്റി.ഐ.എസ്. ി.എ
- എ.ഡെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
- വി.വി സേകാണ്ഗ്രസ്സ്
- എ.ഡെക. ി.ഐ
- ഡെക.എസ്. എസ്.ഐ.എ.
- വി.വി സേകാണ്ഗ്രസ്സ്
- ഡെക.റ്റി.പി.എ
- ഡെക.സി. ി.എ
- എ.ഡെക.ജി.എസ്.എം
- ഡെക.ഇ. ി.എ
- സി.ഐ.എ
- ആര്. ി.എ,
- ഡെക.സി.സി.ഐ.എസ്.ആര്

