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                    ജില്ലാതല     ജി  .  എസ്  .  റ്റി     ഡെKസിലിസേറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി �ിസംബര്   2019  

2019  �ിസംബര് മാസഡെN ജില്ലാതല ജി.എസ്.റ്റി ഡെKസിലിസേറ്റഷന് കമ്മിറ്റിസേയാഗം
�ിസംബര് -4 ബുധനാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേസവന നികുതി വകുപ്പ്
ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുഡെ� അദ്ധ്യക്ഷതയില്,  ഡെ�പ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണറുഡെ� കാര്യാലയNില് സേചര്

ന്നു.  സേയാഗNില് സംസ്ഥാന  നികുതി വകുപ്പിഡെ] പ്രസേത്യക ക്ഷണ പ്രകാരം ശ്രീ .  സേ�ാം
സേജാണ്സ്,  സൂപ്രണ്ട്,  സി.ജി.എസ്.�ി   താഡെഴ പറയുന്ന  വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്, വ്യാപാരി
പ്രതിനിധികള് എന്നിവര് പഡെgടുത്തു. 
പഡെgടുN      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീ. ഡെക സുസേരഷ്  ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്, (ഇന്റലിജന്സ്)തിരുവനന്തപുരം.
2. ശ്രീ. ഷൈഷന്, അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം. 
3. ശ്രീ.എസ്.വി അജില്കുമാര്, സേസ്റ്ററ്റ് �ാക്സ് ഓKീസര്, വര്ക്സ് സേകാണ്ട്രാക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.   
4. ശ്രീ. ബി മനു, അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര്,  ഡെtഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
5. ശ്രീ. ഷാഹുല് ഹമീദ്, അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര്, ഐ.�ി.എം.സി
6. ശ്രീ. സജിN്.പി.എസ്, അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര്,ഡെtഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
7. ശ്രീ. എസ്. സാബു കുമാര്, അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര്,  ഡെtഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
പഡെg  ടുN     വ്യാപാരി     പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീ ഷൈവ. വിജയന്                              -  ഡെക.വി.വി ഇ.എസ്
2. ശ്രീ സേരാഹിത്കുമാര് നായര്                      -  എ.ഡെക �ി ഐ എസ് എ �ി എ
3. ശ്രീ മധു എസ്  നായര്                         -  എ.ഡെക �ി ഐ എസ് എ �ി എ
4. ശ്രീ. ജി.എസ് സുധീര്                             -  എ.ഡെക.�ി.എ,ഡെനയ്യാറ്റിന്കര
6. ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് �ി.എസ്                    -  �ി.സി.സി.ഐ

7. ശ്രീ.ഇരുമ്പയില് വിജയന്                        -  �ി �ബ്ല്യൂ സി
8. സേവണുസേഗാപാലന് നായര്                    -  ഡെക.പി.എ
9. ഡെക.ഡെജ ഡെസബാസ്റ്റ്യന്                       - സിമ]് �ീസേലഴ്സ് അസേസാസിസേയഷന്
11. ശ്രീ.വിജയനാചാരി.എസ്                        -  ഡെക.�ി.പി.എ
12. ശ്രീ.മസേഹഷ് തയ്യൂര്                               -  എ.ഡെക.�ി.എ
13 ശ്രീ അജിN് ഷൈസമണ്                         -  ഡെക.പി.എ
     സേയാഗ ന�പ�ി ക്രമങ്ങള് 3 മണിക്കു തഡെന്ന ആരംഭിച്ചു.  സേയാഗNില് പഡെgടുN  വ്യാപാരി

പ്രതിനിധികസേ�യും വകുപ്പധികാരികസേ�യും    ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കമ്മീഷണർ ർ  സ്വാഗതം ഡെചയ്തു.  കഴിഞ്ഞ



സേയാഗNില് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികള് ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് വ്യക്തമാക്കി ഡെകാടുക്കുകയുണ്ടായി.
സേയാഗNില് പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച ഡെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമായ വിഷയങ്ങള് ചുവഡെ� സേചര്ക്കുന്നു.

ഏപ്രില് മാസം  മുതല് നിലവില് വരുന്ന പുതിയ  റിസേട്ടണ് സംവിധാനNിഡെ]
ഡെ�സേമാ  �ിസംബര് 7ാാം  തീയതി  ഡെ�പ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര് ഓKീസ്  �ാക്സ്  �വറില് വച്ച്
ന�ത്തുന്നുഡെണ്ടന്നും,  എല്ലാ വ്യാപാരി  പ്രതിനിധികളും �ാക്സ്  പ്രാക്ടീഷസേണഴ്സും പഡെgടുക്കണഡെമന്നും
ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു.   പുതിയ റിസേട്ടണ് സേKാര്മാറ്റില്  �ാറ്റ അപ് സേലാ�് ഡെചയ്ത് �ി
സംവിധാനNിലുള്ള സേപാരായ്മകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും Kീ�്ബാക്കായി നല്കണഡെമന്നും അറിയിച്ചു.

പുതിയ  റിസേട്ടണ് Kയലിംഗ്  സംവിധാനം  നിലവില് വരുസേമ്പാള് റിസേട്ടണ് Kയല്
ഡെചയ്യുന്നതിനുള്ള guidlines മലയാ�Nില് നല്കണഡെമന്ന് �ാക്സ് പ്രാക്ടീഷണര്മാര് നിര്സേ�ശിച്ചു .
അതുസേപാഡെല GSTR-1  Kയല് ഡെചയ്യാN  വ്യാപാരികള്ഡെക്കതിഡെരയും ന�പ�ിഡെയടുക്കണഡെമന്ന്
അറിയിച്ചു. " IRIS  Peridot" എന്ന ആപ്ലിസേക്കഷന് �ൗണ്സേലാ�് ഡെചയ്ത് ജി .എസ്.�ി നമ്പര് അപ്
സേലാ�്  ഡെചയ്താല് ഓസേരാ  രജിസേ¤�്  വ്യാപാരിയുസേ�യും  റിസേട്ടണ് Kയലിംഗ്  സ്റ്റാറ്റസും  മറ്റു
വിവരങ്ങളും  അറിയാന് സാധിക്കുന്നതാണ്  എന്ന്  വ്യാപാരി  പ്രധിനിധികഡെ�
അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. 

1.  ഇ-സേവ ബില് സേബ്ലാക്ക് ഡെചയ്യഡെപ്പടുന്നത് എസേപ്പാഴാണ്? 
  സപ്ലയര്, ട്രാന്സേtാര്ട്ടര്, Buyer ഇവരില് ആഡെരgിലും ഒരാള് രണ്ട് മാസം തു�ര്
ച്ചയായി  റിസേട്ടണ് Kയല് ഡെചയ്യാതിരുന്നാല്  ഇ -സേവ ബില് ജനസേററ്റ് ഡെചയ്യുന്നത്
സേബ്ലാക്ക് ഡെചയ്യഡെപ്പടും.  റിസേട്ടണ് Kയല് ഡെചയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് �ീലര്ക്ക് തഡെന്ന അണ്
സേബ്ലാക്ക് മാറ്റി ഇ-സേവ ബില് ജനസേററ്റ് ഡെചയ്യാന് സാധിക്കുന്നതാണ്.  

2. ചരക്ക് നീക്കം ന�ത്തുന്ന  വാഹനNില് എഡെന്തല്ലാം സേരഖക�ാണ് സേവണ്ടത്?
   നിയമപ്രകാരം വാഹനNില് ഇ-സേവ ബില്ലും, യഥാര്ത്ഥ ബില്ലും ട്രാന്സേtാര്ട്ടര്
സേകാപ്പിയും സൂക്ഷിച്ചരിക്കണം.  

3.  ഷൈ®മാസ റിസേട്ടണ്  Kയലിംഗ്  സംവിധാനവും  Monthly Return filing  സംവിധാനവും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

    പുതിയ  റിസേട്ടണ് സംവിധാനNില് 5  സേകാ�ിയില്  താഡെഴ വാര്ഷിക
വിറ്റുവരവുള്ള ഡെചറുകി�  കച്ചവ�ക്കാരാണ്   മൂന്നുമാസNിഡെലാരിക്കല് റിസേട്ടണ്
Kയല് ഡെചയ്യാന് ഓപ്ഷന് ഉള്ളത് .   5  സേകാ�ിയില് കൂടുതല് വാര്ഷിക
വിറ്റുവരവുള്ളവര് എല്ലാ മാസവും റിസേട്ടണ് Kയല് ഡെചയ്യണം

4. 2017-18  ല് ന�Nിയ  ഡെസയില്സിഡെ] �ീഡെട്ടയില്സ്  2018-19  ല് അപ്പ് സേലാ�്
ഡെചയ്യാന് സാധിക്കുസേമാ?
       നിയമപ്രകാരമുള്ള സമയക്രമNിനുള്ളില് GSTR-1  ല്  സപ്ലയര് ഏത് മാസം ഇന്
സേവായ്സ്   അപ്പ്  സേലാ�്  ഡെചയ്താലും  �ി  �ീലറിഡെ] പ്രസ്തുത  ഇന്സേവായ്സില്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതിയിലുള്ള മാസNിസേലക്കായിരിക്കും  അപ്പ്  സേലാ�്
ഡെചയ്യുന്നത്.



5. 2 സേകാ�ിയില് താഡെഴ വാര്ഷിക വിറ്റുവരവുള്ള എല്ലാ �ീലര്മാരും  വാര്ഷിക റിസേട്ടണ്
Kയല് ഡെചസേയ്യണ്ടതുസേണ്ടാ?
    2017-18,  2018-19  വര്ഷങ്ങ�ില്  ന�Nിയ ട്രാന്സാക്ഷന്  അപ്  സേലാ�്
ഡെചയ്തതില് എഡെന്തgിലും  വ്യത്യാസം  ഉഡെണ്ടgില്  ഇNരം  �ീലര്മാര് വാര്ഷിക
റിസേട്ടണ് Kയല് ഡെചയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം.

                                                                                           ഒപ്പ്/-
                                                                            സംസ്ഥാന നികുതി ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്

പകര്പ്പ്:

         കമ്മീഷണര്,  സംസ്ഥാന ചരക്കു സേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            അ�ീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥാന ചരക്കു സേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            ശ്രീ. ഡെക സുസേരഷ്  ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്, (ഇന്റലിജന്സ്)തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. സേ�ാംസ് സേജാണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.ജി.എസ്.റ്റി.             
            ശ്രീ. ബി.മനു, അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര്, ഡെtഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, ഷൈശസേലന്ദ്രന് അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര് (ഇ]ലിജന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ.എസ്.ഷൈഷന്,  അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി ഡെലന .എസ്, അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര്, ഡെനയ്യാറ്റിന്കര. 
            ശ്രീ. എസ്.സാബു കുമാര്, അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര്, ഡെtഷ്യല് സര്ക്കിള്          
            ശ്രീ.സജിത്.പി.എസ്, അസിസ്റ്റ]് കമ്മീഷണര്,ഡെtഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
         
            ശ്രീ.ഷൈവ വിജയന്                         -  ഡെക.വി.വി.ഇ.എസ്
            ശ്രീ.സദാനന്ദന്                               - ജനറല്മര്ച്ചന്റ്സ്
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