
നം. ബി 2 -5396/2007             ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുഡെ� കാര്യാലയം,
                                                                      സംസ്ഥാന ചരക്കു സേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
                                                                              �ാക്സ്�സേവഴ്സ്, കരമന, തിരുവനന്തപുരം

               tvmdc.ctd@kerala.gov.in           
      Ph:0471-2785026      

                                                                                തീയതി- 23.03.2020

                    ജില്ലാതല     ജി  .  എസ്  .  റ്റി     ഡെKസിലിസേറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി മാര്ച്ച ്  2020  

2020 മാര്ച്ച് മാസഡെO ജില്ലാതല ജി.എസ്.റ്റി ഡെKസിലിസേറ്റഷന് കമ്മിറ്റിസേയാഗം മാര്
ച്ച് 4-ാാം തീയതി   ബുധനാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3.00  മണിക്ക് സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേസവന നികുതി
വകുപ്പ് ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുഡെ� അദ്ധ്യക്ഷതയില്, ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുഡെ� കാര്യാലയOില്

സേചര്ന്നു.  സേയാഗOില്   പഡെ^ടുക്കാഡെനOിയ  വകുപ്പ് പ്രതിനിധികഡെaയും ,  വ്യാപാരി
പ്രതിനിധികഡെaയും  ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് സ്വാഗതം ഡെചയ്തു. ആദ്യമായി മുന്സേയാഗOിഡെh
മിനി�്സ്  വായിക്കുകയും  അതുമായി  ബന്ധഡെപ്പട്ട്  വകുപ്പ്  തലOില് എടുOിട്ടുaa
ന�പ�ികളും അസേmഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി.
പഡെ^ടുO      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1.  ജയശ^ര്. പി, അസിസ്റ്റh് കമ്മീഷണര് വര്ക്സ് സേകാണ്ട്രാക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
2. ശ്രീ.എസ്.വി അജില്കുമാര്, സേസ്റ്ററ്റ് �ാക്സ് ഓKീസര്, വര്ക്സ് സേകാണ്ട്രാക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.   
3. ശ്രീ. ബി മനു, അസിസ്റ്റh് കമ്മീഷണര്,  ഡെyഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
4. ശ്രീ. വി ശൈശസേലന്ദ്രന്, അസിസ്റ്റh് കമ്മീഷണര്(ഇhലിജന്സ്),തിരുവനന്തപുരം.
5. ശ്രീമതി ഷീല ഡെക.ഡെക, അസിസ്റ്റh് കമ്മീഷണര്,  ഡെyഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
6. മസേനഷ്. വി.വി. (എ.എസ്.�ി.ഒ. (ജി.എസ്.�ി, ഡെഹല്പ്പ് ഡെ�സ്ക്)
പഡെ^  ടുO     വ്യാപാരി     പ്രതിനിധികള്  

1. ശ്രീ വര്ഗ്ഗീസ് വി.ഡെക                               - ഡെക.എസ് എസ് ഐ എ
2. ശ്രീ .�ി വി രാമചന്ദ്രന് നമ്പ്യാര്                 -  ജി എം എ
3. ശ്രീ. ജി.എസ് സുധീര്                              -  എ.ഡെക.�ി.എ,ഡെനയ്യാറ്റിന്കര
4. ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് �ി.എസ്                         -  �ി.സി.സി.ഐ
5. ശ്രീ. അജിത് ഡെക മാര്Oാണ്ഡന്          -   എ.ഡെക.�ി.എ
6. ശ്രീ. വിജയനാചാരി.എസ്                        -  ഡെക.�ി.പി.എ
7. ശ്രീ. പ്രദീപ് കുമാര്                                   -  ഡെക.എസ് എസ് ഐ എ

ആംനസ്റ്റി  സ്കീം  ന�പ്പാക്കുന്നതുമായി  ബന്ധഡെപ്പട്ട്  തഡെന്നയാണ്  ഇOവണയും
സംശയങ്ങള് ഉയര്ന്നുവന്നത് .   ആംനസ്റ്റി  സ്കീം  സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്
കഴിഞ്ഞസേയാഗOില് ബ�്ജറ്റ്  yീച്ചിഡെh ഡെവaിച്ചOില് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാഡെണന്നും



ആയതുമായി  ബന്ധഡെപ്പട്ട വിശദവിവരങ്ങള് Kിനാന്സ്  ആക്റ്റ്  പുറത്തുവന്നതിനുസേശഷം
വിശദീകരിക്കാഡെമന്നും  ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് പറയുകയുണ്ടായി.  കൂ�ാഡെത ഓസേരാ
വ്യാപാരികഡെaയും  ആംനസ്റ്റി  ഓപ്റ്റ്  ഡെചയ്യുന്നതിനായി  തയ്യാഡെറടുപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള
സേബാധവല്ക്കരണ  ശ്രമങ്ങള് വ്യാപാരിപ്രതിനിധികളുഡെ� ഭാഗത്തുനിന്നും  ഉണ്ടാവണഡെമന്നും
അസേmഹം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.

ഈ മീറ്റിംഗില് ഉയര്ന്നു വന്ന ചില സംശയങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപ�ികളും  താഡെഴ
പറയുന്നു. 
1.         ആംനസ്റ്റി സ്കീം പ്രകാരം അസേപക്ഷ നല്സേകണ്ടത് എങ്ങഡെനയാണ്?
 ആംനസ്റ്റി അസേപക്ഷ ഇക്കുറി നല്സേകണ്ടത്    ഓണ്ശൈലനില് ആയിരിക്കും. 
ആയതിഡെh സേKാറവും മറ്റും Kിനാന്സ് ആക്റ്റ് വന്നതിനു സേശഷം ഓണ്ശൈലന് സേപാര്ട്ടലില് 
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.     
2.     ജി.എസ്.�ി പ്രകാരം താമസിച്ച ്റിസേട്ടണ് Kയല് ഡെചയ്തിട്ടുള്ളവര്ക്ക് output tax due ന് സേമല് 
നിശ്ചയിച്ച ്തന്നിട്ടുള്ള പലിശ, Net tax നു സേമല് ആക്കുന്നതിനുള്ള ന�പ�ി ക്രമങ്ങള് 
എഡെന്ത^ിലുമായിട്ടുസേണ്ടാ?

വിവിധ  സേമഖലകaില് നിന്നുള്ള നിസേവദനങ്ങളുഡെ� ഡെവaിച്ചOി   ല് GST  Council  ഡെh
അടുO മീറ്റിംഗില് ഈ വിഷയം അജണ്ടയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിവ് .  മീറ്റിംഗില്
അനുകൂല തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. (മീറ്റിംഗില്  പലിശ, Net tax  നു സേമല് 01.07.2017
തീയതി മുതല് മുന്പ്രാബല്യസേOാഡെ� അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.)
3.  ഒരാള് രജിസേ¦ഷന് എടുക്കുന്നതിന്  മുന്പ്  ന�Oിയിട്ടുള്ള inward  supply  പ്രകാരമുള്ള IPT
അസേmഹOിന്  രജിസേ¦ഷന് എടുOസേശഷം  ലഭ്യമാകുസേമാ ?  2017-18  വര്ഷOിഡെല
അOരOിലുള്ള IPT ഇനി ലഭ്യമാസേണാ?
 ജി.എസ്.�ി  ആക്റ്റ്  പ്രകാരം,  ഒരു വ്യാപാരി  രജിസേ¦ഷന് പരിധിയിഡെലOിയ
തീയതി  മുതല് 30  ദിവസOിനുള്ളില്  രജിസേ¦ഷന് അസേപക്ഷ നല്കിയിട്ടുഡെണ്ട^ില് ആ
വ്യാപാരിക്ക്  രജിസേ¦ഷന് അനുവദിച്ച്  നല്കുന്ന ദിവസOിന്  ഡെതാട്ടുമുന്പുള്ള ദിവസം
ഉണ്ടായിരുന്ന സേസ്റ്റാക്കില് ഉള്ഡെപ്പട്ട സാധനങ്ങളുമായി  ബന്ധഡെപ്പട്ട (ഒരു വര്ഷOിനുള്ളില്
ഇന്സേവായ്സ് തീയ്യതിയുള്ള ) എല്ലാ ഇന്പുട്ട് �ാക്സുുകള്ക്കും credit ലഭിക്കുന്നതാണ്.

2017-18,  2018-19  വര്ഷങ്ങaിസേലക്ക്  നിയമപ്രകാരം  ഇന്പുട്ട്  ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
സമയപരിധി അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല് ഈ വര്ഷങ്ങaിസേലക്ക് യാഡെതാരുവിധOിലുമുള്ള input
tax credit ഉം ഇനി അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

സേമല് ന�പ�ികള്ക്ക് സേശഷം ശൈവകുസേന്നരം  4.30  മണിസേയാടുകൂ�ി  സേയാഗന�പ�ികള്
അവസാനിച്ചു. 
                                                                                              ഒപ്പ്

                                                                            സംസ്ഥാന നികുതി ഡെ�പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്

1. NB:   അടുOമാസഡെO മീറ്റിംഗ് തീയ്യതി നീട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നു  .  



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, അസിസ്റ്റh് കമ്മീഷണര്, ഡെyഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, ശൈശസേലന്ദ്രന് അസിസ്റ്റh് കമ്മീഷണര് (ഇhലിജന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ.എസ്.ശൈഷന്,  അസിസ്റ്റh് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി ഡെലന .എസ്, അസിസ്റ്റh് കമ്മീഷണര്, ഡെനയ്യാറ്റിന്കര. 
            ശ്രീ. എസ്.സാബു കുമാര്, അസിസ്റ്റh് കമ്മീഷണര്, ഡെyഷ്യല് സര്ക്കിള്          
            ശ്രീ.സജിത്.പി.എസ്, അസിസ്റ്റh് കമ്മീഷണര്,ഡെyഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
         
            ശ്രീ.ശൈവ വിജയന്                         -  ഡെക.വി.വി.ഇ.എസ്
            ശ്രീ.സദാനന്ദന്                               - ജനറല്മര്ച്ചന്റ്സ്
            ശ്രീ പാപ്പനംസേകാ�് രാജപ്പന്                  - ഡെക.യു.വി.എ.എസ്
            ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ് വി.ഡെക                - ഡെസക്രട്ടറി- ഡെക.എസ്.എസ്. ഐ
            ശ്രീ.മധുസുധനന് നായര്. ബി.                - എ.ഡെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. പരസേമശ്വര്. ഡെജ.�ി.
            ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാര്                                 - എ.ഡെക.�ി.എ
            ശ്രീ അജിത് .ഡെക മാര്Oാണ്ഡം              - എ.ഡെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ. പനസേങ്ങാട്ടുസേകാണം വിജയന്             -  വി.വി സേകാണ്ഗ്രസ്സ്
            ശ്രീ വിജയന് ആശാരി .എസ്                 -  ഡെക.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ ഗസേണഷ്.എച്ച ്                             -  ഡെക.ഇ.റ്റി.എ
            ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് �ി.എസ്                 -  �ി.സി.സി.ഐ
            ശ്രീ. സേരാഹിത് കുമാര്                           -  എ.ഡെക.റ്റി.ഐ.എസ്.�ി.എ       
            ശ്രീ മസേഹഷ് തയ്യൂര്                              -  എ.ഡെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ. അസേശാക്.വി                               -  വി.വി സേകാണ്ഗ്രസ്സ്
            ശ്രീ. വിസേനാദ് പി.        -  എ.ഡെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. മധു                 -  ഡെക.എസ്. എസ്.ഐ.എ.
            ശ്രീ. വി.അസേശാക്                               -  വി.വി സേകാണ്ഗ്രസ്സ്     
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