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ജബലകാതല ജബ . എസപ . റബ ഡഫെസബലബസറഷന കമബറബ ജൂലല 2019
2019 ജൂലല മകാസഡത ജബലകാതല ജബ.എസപ.റബ ഡഫെസബലബസറഷന കമബറബസയകാഗന ജൂലല 4 ബുധനകാഴ
ഉച കഴബഞപ 3.00 മണബകപ സനസകാന ചരകപ സസവന നബകുതബ വകുപപ ഡഡെപപ്യൂടബ കമമ്മീഷണറുഡട അദരക്ഷതയബല,
ഡഡെപപ്യൂടബ കമമ്മീഷണറുഡട കകാരരകാലയതബല സചര്ന. സയകാഗതബല സനസകാന നബകുതബ വകുപബഡന്റെ പ്രസതരക
ക്ഷണ പ്രകകാരന ശമ്മീ. സടകാനസപ സജകാണ, സൂപ്രണപ, സബ.ജബ.എസപ.ടബ

തകാഡഴ പറയുന

വകുപപ പ്രതബനബധബകള,

വരകാപകാരബ പ്രതബനബധബകള എനബവര് പഡങ്കെടുത.
പഡങ്കെടുത വകുപപ പ്രതബനബധബകള
1. ശമ്മീ. ഷകാഹുല ഹമമ്മീദപ, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഐ.റബ.എന.സബ.
2. ശമ്മീ. എസപ. ലഷന അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, തബരുവനന്തപുരന.
3. ശമ്മീ. സജബതപ പബ.എസപ, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല സര്കബള
4. ശമ്മീ.ഡലനബന, ഇനറലബജനസപ ഓഫെമ്മീസര്,സസകാഡെപ നന.1, തബരുവനന്തപുരന.
പഡങ്കെ ടുത വരകാപകാരബ പ്രതബനബധബകള
1. ശമ്മീ ശശബധരന നകായര്

- എ.ഡക.ടബ.ഡെബപ്യൂ.സബ

2. ശമ്മീ. അജബതപ ഡക.മകാര്തകാണന

- എ.ഡക.ഡെബ.എ

3. ശമ്മീ. ടബ.വബ രകാമചന്ദ്രന നകാടകാര്

- എ.ഡക.ഡെബ.എ

4. ശമ്മീ. വര്ഗമ്മീസപ.വബ.ഡക

- ഡക.എസപ .എസപ,ഐ.എ

5. ശമ്മീ. രകാമകൃഷ്ണന ടബ.എസപ

- ടബ.സബ.സബ.ഐ

6. ശമ്മീ.മസഹഷപ തയ്യൂര്

- എ.ഡക.ഡെബ.എ

7. ശമ്മീ.പനസങകാട്ടുസകകാണന വബജയന

- വബ.വബ സകകാണഗ്രസപ

8. ശമ്മീ.വബജയനകാചകാരബ.എസപ

- ഡക.ടബ.പബ.എ

9. ശമ്മീ.കൃഷ്ണകുമകാര്
സയകാഗ നടപടബ ക്രമങള 3 മണബക തഡന ആരനഭബച.

സയകാഗതബല പഡങ്കെടുത

വരകാപകാരബ

പ്രതബനബധബകസളേയുന വകുപധബകകാരബകസളേയുന ഡഡെപപ്യയൂടട്ടി കമമ്മീഷണര സസകാഗതന ഡചയ. കഴബഞ സയകാഗതബല
സസമ്മീകരബച നടപടബകള ഡഡെപപ്യൂടബ കമമ്മീഷണര് വരക്തമകാകബ ഡകകാടുകകയുണകായബ. സയകാഗതബല പ്രതബനബധബകള
ചര്ച ഡചയ്തതന ഉനയബചതമകായ വബഷയങള ചുവഡട സചര്കന.

1. വകാര്ഷബക റബസടണ ഫെയല ഡചസയ്യേണ തമ്മീയതബ എകറനഡെപ ഡചയ്തബട്ടുസണകാ?
35ാകാനമതപ ജബ.എസപ.ടബ കകൗണസബല എടുത തമ്മീരുമകാനതബനനുസൃതമകായബ, ഇന്തര ഗവഡണ്മെന്റെബഡന്റെ
ഡെബപകാര്ടപഡമന്റെപ ഓഫെപ റവനപ്യൂവബഡന്റെ 28.06.2019 ഡല ഓര്ഡെര് നമ്പര് 6/2019 Central Tax[Central Goods
and Service Tax (Sixth Removal of Difficulties Order 2019]ജബ.എസപ.ടബ നബയമപ്രകകാരമുള്ള വകാര്ഷബക
റബസടണുകളന, റബകണസബലബസയഷന സസ്റ്ററപഡമനന സമര്പബസകണ തമ്മീയതബ 31.08.2019 സലകപ മകാറബയബട്ടുണപ.
2. പ്രളേയ ഡസസപ ഏതമകാസന മുതലകാണപ ഏര്ഡപടുതബയബട്ടുള്ളതപ? അതപ കണകകാകനതപ എങഡനയകാണപ?
സകരളേ ഫെബനകാനസപ ബബല 2019 ഡസക്ഷന 14 പ്രകകാരന പുതതകായബ ഡകകാണ്ടു വനബട്ടുള്ള Kerala Flood
Cess നപ സകരളേ നബയമസഭ അനഗമ്മീകകാരന

നലകബയബട്ടുള്ളതകാണപ . പ്രസ്തുത ഡസസപ

ചുമതല 2019

ആഗസപ 1 മുതല നടപബല വരുന.
സകന്ദ്ര

ഗവണഡമന്റെബഡന്റെ

വബജകാപനതബനനുസൃതമകായബ

28.06.2019

ല

വനബട്ടുള്ള

31/2019

Rule 32A ആയബ ഡകകാണ്ടുവനബട്ടുള്ള

ഡസനട്രല

ടകാകപ

മകാറതബലൂഡട ജബ.എസപ.ടബ

നബയമതബഡല നബകുതബ വബസധയമകായ മൂലരതബനകാണപ സകരളേ പ്രളേയ ഡസസപ ചുമതനതപ .
സനസകാനതബനകതപ ചരകകളന സസവനങളന ഒരു നബകുതബ ദകായകനകായ വരക്തബ ജബ.എസപ.ടബ
നബയമപ്രകകാരന രജബസസ്ട്രേഷനബലകാത ഒരു വരക്തബകപ സലപ്ലൈ നടതസമ്പകാള മകാത്രമകാണപ പ്രളേയ ഡസസപ
ചുമസതണതപ (അതകായതപ B2C-തരന ഇടപകാടുകളകപ മകാത്രന).
നബകുതബ ദകായകരകായ വരക്തബകള (Taxable Person) തമബലുള്ള ഇടപകാടുകളേബല KFC ചുമതകാന
പകാടബലകാതതകാകുന (B2B

തരന ഇടപകാടുകള).

എനകാല ബബസബനസബതര ആവശരങളകള്ള

വകാങലുകളകപ ഈ ഇളേവപ ലഭരമല.
പ്രളേയ ഡസസ്സുമകായബ

ബന്ധഡപട കൂടുതല

വബവരങളകപ

ധനകകാരര നബയമന 2019

പരബസശകാധബകക.

ഒപപ / സനസകാന നബകുതബ ഡഡെപപ്യൂ ട ബ കമമ്മീ ഷ ണര
പകര്പപ :
കമമ്മീഷണര്, സനസകാന ചരക സസവന നബകുതബ വകുപപ,
അഡെമ്മീഷണല കമമ്മീഷണര്, സനസകാന ചരക സസവന നബകുതബ വകുപപ,
ശമ്മീ. സടകാനസപ സജകാണ ,സൂപ്രണപ, സബ.ജബ.എസപ.റബ.
ശമ്മീ. ബബ.മനു, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല സര്കബള തബരുവനന്തപുരന.
ശമ്മീ. വബ, ലശസലന്ദ്രന അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര് (ഇന്റെലബജനസപ), തബരുവനന്തപുരന
ശമ്മീ.എസപ.ലഷന, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, തബരുവനന്തപുരന
ശമ്മീമതബ ഡലന .എസപ, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഡനയ്യേകാറബനകര.
ശമ്മീ. എസപ.സകാബു കുമകാര്, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല സര്കബള
ശമ്മീ.സജബതപ.പബ.എസപ, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്,ഡസ്പെഷരല സര്കബള, തബരുവനന്തപുരന.

ശമ്മീ.ലവ വബജയന
ശമ്മീ.സദകാനന്ദന
ശമ്മീ പകാപനനസകകാടപ രകാജപന
ശമ്മീ. വര്ഗമ്മീസപ വബ.ഡക
ശമ്മീ.മധുസുധനന നകായര്. ബബ.
ശമ്മീ. പരസമശസര്. ഡജ.ഡെബ.
ശമ്മീ.കൃഷ്ണകുമകാര്
ശമ്മീ അജബതപ .ഡക മകാര്തകാണന
ശമ്മീ. പനസങകാട്ടുസകകാണന വബജയന
ശമ്മീ വബജയന ആശകാരബ .എസപ
ശമ്മീ ഗസണഷപ.എചപ
ശമ്മീ. രകാമകൃഷ്ണന ടബ.എസപ
ശമ്മീ. സരകാഹബതപ കുമകാര്
ശമ്മീ മസഹഷപ തയ്യൂര്
ശമ്മീ. അസശകാകപ.വബ
ശമ്മീ. വബസനകാദപ പബ.
ശമ്മീ. മധു
ശമ്മീ. വബ.അസശകാകപ
ശമ്മീ.വബ.വബജയന ആചകാരബ
ശമ്മീ എന.ശശബധരന നകായര്
ശമ്മീ. ഡക.ഡജ.ഡസബകാസ്റ്റരന
ശമ്മീ.സബതകാരകാമ
ശമ്മീ. പബ.ഗസണഷപ
ശമ്മീ. സജബ മകാതത്യു
ശമ്മീ. ഷബബു ഡജയബനസപ
ശമ്മീ.സജകാസപ സകറബയ
ശമ്മീ.സകായപ പ്രശകാന്തപ

- ഡക.വബ.വബ.ഇ.എസപ
- ജനറലമര്ചനറ്സപ
- ഡക.യു.വബ.എ.എസപ
- ഡസക്രടറബ- ഡക.എസപ.എസപ. ഐ
- എ.ഡക.ടബ.ഐ
- എ.ഡക.ഡെബ.എ
- എ.ഡക.ഐ.റബ ആനറപ എസപ.റബ.പബ.എ
- വബ.വബ സകകാണഗ്രസപ
- ഡക.റബ.പബ.എ
- ഡക.ഇ.റബ.എ
- ടബ.സബ.സബ.ഐ
- എ.ഡക.റബ.ഐ.എസപ.ഡെബ.എ
- എ.ഡക.ഐ.റബ ആനറപ എസപ.റബ.പബ.എ
- വബ.വബ സകകാണഗ്രസപ
- എ.ഡക.ടബ.ഐ
- ഡക.എസപ. എസപ.ഐ.എ.
- വബ.വബ സകകാണഗ്രസപ
- ഡക.റബ.പബ.എ
-

ഡക.സബ.ഡെബ.എ
എ.ഡക.ജബ.എസപ.എന
ഡക.ഇ.ടബ.എ
സബ.ഐ.എ
ആര്.ഡെബ.എ,
ഡക.സബ.സബ.ഐ.എസപ.ആര്

