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ജബലകാതല ജബ . എസപ . റബ ഡഫെസബലബസറഷന കമബറബ ഡമയപ 2019
2019 ഡമയപ മകാസഡത ജബലകാതല ജബ.എസപ.റബ ഡഫെസബലബസറഷന കമബറബസയകാഗന ഡമയപ8
ബുധനകാഴ ഉച കഴബഞപ 3.00 മണബകപ സനസകാന ചരകപ സസവന നബകുതബ വകുപപ ഡഡെപപ്യൂടബ കമമ്മീഷണറുഡട
അദരക്ഷതയബല് ഡഡെപപ്യൂടബ കമമ്മീഷണറുഡട കകാരരകാലയതബല് സചര്ന. സയകാഗതബല് തകാഡഴ പറയുന
വകുപപ പ്രതബനബധബകള, വരകാപകാരബ പ്രതബനബധബകള എനബവര് പഡങ്കെടുത.
പഡങ്കെടുത വകുപപ പ്രതബനബധബകള
1. ശമ്മീ. ഷകാഹുല് ഹമമ്മീദപ, അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര്, ഐ.റബ.എന.സബ.
2. ശമ്മീ. വബ, ശശൈസലന്ദ്രന, അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര് (ഇനലബജനസപ), തബരുവനന്തപുരന
3. ശമ്മീ. എസപ. ശഷന അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര്, തബരുവനന്തപുരന.
4. ശമ്മീ. എസപ.സകാബു കുമകാര്, അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല് സര്കബള
5. ശമ്മീ. ബബ മന, അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല് സര്കബള
6. ശമ്മീ. സജബതപ പബ.എസപ, അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല് സര്കബള
പഡങ്കെടുത വരകാപകാരബ പ്രതബനബധബകള
1. ശമ്മീ .ശവ വബജയന

- ഡക.വബ.വബ.ഇ.എസപ

2. ശമ്മീ. അനബല്കുമകാര്.എസപ

- ഡക.എസപ .എസപ,ഐ.എ

3. ശമ്മീ. രകാമകൃഷ്ണന ടബ.എസപ

- ടബ.സബ.സബ.ഐ

4. ശമ്മീ. ജബ.എസപ. സുധമ്മീര്

- എ.ഡക.ഡെബ.എ

സയകാഗ നടപടബ ക്രമങ്ങള 3 മണബക തഡന ആരനഭബച. സയകാഗതബല് പഡങ്കെടുത വരകാപകാരബ
പ്രതബനബധബകസളേയുന വകുപധബകകാരബകസളേയുന

ഡഡെപപ്യയൂടട്ടി കമമ്മീഷണര

സസകാഗതന ഡചയ.

കഴബഞ

സയകാഗതബല് സസമ്മീകരബച നടപടബകള ഡഡെപപ്യൂടബ കമമ്മീഷണര് വരക്തമകാകബ ഡകകാടുകകയുണകായബ.
സയകാഗതബല് പ്രതബനബധബകള ചര്ച ഡചയ്തതന ഉനയബചതമകായ വബഷയങ്ങള ചുവഡട സചര്കന.

സനസകാനതപ പുതബയതകായബ നടപബലകാകബയ ആനനസ്റ്റബ സമ്മീന 2019-ഡന കറബചപ ഡഡെപപ്യൂടബ
കമമ്മീഷണര് വബശൈദമ്മീകരബച.

ആയതബനകാല് Amnesty Scheme opt ഡചയ്തപ, പരമകാവധബ നബകുതബ

കുടബശബക എത്രയുന ഡപഡടനപ അടചപ തമ്മീര്കവകാന വരകാപകാരബകസളേകാടപ ആവശൈരഡപട. പ്രസ്തുത സമ്മീമബല്
penalty യുന പലബശൈയുന പൂര്ണ്ണമകായുന ഒഴബവകാകബ, നബകുതബ കുടബശബക മകാത്രന അടചകാല് മതബ. നബകുതബ
കുടബശബക അടച തമ്മീര്കകാത സകസുകളേബല് റവനപ്യൂ റബകവറബ നടപടബകള കര്ശൈനമകാകഡമനന
പറഞ.
ജബ.എസപ.ടബ.

രജബസസ്ട്രേഷഡന

പ്രദര്ശൈബപബകനബഡലനപ

സര്ടബഫെബകറപ

പറഞസപകാള

ടബ

മബക

വബഷയതബല്

എടുകനതകാഡണനപ ഡഡെപപ്യൂടബ കമമ്മീഷണര് അറയബച.

വരകാപകാരബകളുസടയുന
എത്രയുന

കടകളേബല്

ഡപഡടനപ

നടപടബ

സസവന സമഖലയബഡല Compounding

Scheme -ഡന കറബചപ ചര്ച ഡചയ്തസപകാള ടബ സമ്മീന opt ഡചയ്ത ഒരു വരകാപകാരബ അടുത വര്ഷന
അയകാളുഡട Turnover 50 ലക്ഷതബന മുകളേബലകായകാല് Regular Scheme -സലയപ മകാറണഡമനന
വബശൈദമ്മീകരബച.
1. സനസകാനതബനകതപ ചരകപ നമ്മീകതബനപ ഇ-സവ ബബല് നബര്ബന്ധമകാസണകാ?
അനഗമ്മീകൃത വരകാപകാരബകള തമബല് സനസകാനതബനകതപ നടകന ചരകപ നമ്മീകതബനപ ,
കണ്ശസനഡമനപ വകാലപ്യൂ 50,000/- രൂപസയകാ, അതബല് കൂടുതസലകാആയകാല് ദൂരപരബധബയബല്
യകാഡതകാരബളേവന ഇലകാഡത തഡന ഇ-സവ ബബല് എടുസകണതകാണപ. ഒരു ഇനസവകായ്സബനപ
ഒരു ഇ-സവ ബബല് എന രമ്മീതബയബലകാണപ ഇ-സവ ബബല് എടുസകണതപ.
ജബ.എസപ.ടബ രജബസസ്ട്രേഷനബലകാത ഉപസഭകാക്തകാകളകപ നല്കുന സകാധനങ്ങളുഡട ചരകപ
നമ്മീകന 25 കബ.മമ്മീ. നപ ഉളബലകാഡണങ്കെബല് കണ്ശസനഡമനപ വകാലപ്യൂ എത്ര തഡന കായകാലന ഇസവ ബബല് എടുസകണതബല.
2. സനകാടബഫെബസകഷന 2/2019 (Central Tax Rate) dated 07.03.2019 പ്രകകാരമുള
സകകാസമകാസബഷന സമ്മീമബന സമകാനമകായബ റബസടണ് ഫെയല് ഡചയ്യുന വരകാപകാരബകളകള
ഫെയലബനഗപ നടപടബക്രമങ്ങള വബശൈദമകാകകാസമകാ?
പ്രസ്തുത സനകാടബഫെബസകഷഡന ആനകൂലരന പ്രസയകാജനഡപടുതന വരകാപകാരബകള ഓസരകാ
ശത്രമകാസതബലന സസയന നബര്ണ്ണയബച നബകുതബ Form GST CMP-08 ല് ഡതകാടടുത മകാസന
18 കാന തമ്മീയതബയബസലകാ അതബന മുനസപകാ ഫെയല് ഡചയ്തപ അടയ്സകണതകാണപ . കൂടകാഡത ഒരു
സകാമതബക വര്ഷന കഴബഞവരുന ഏപ്രബല് 30 സനകാ, അതബന മുനസപകാ

GSTR-4 ല്

ആ സകാമതബക വര്ഷഡതഒരു റബസടണ് കൂടബ ഫെയല് ഡചസയ്യേണതകാണപ .
3. അനഗമ്മീകൃത വരകാപകാരബകളുഡട സകാപനങ്ങളേബല് GST രജബസസ്ട്രേഷന

സര്ടബഫെബസകറപ,

പ്രദര്ശൈബപബസകണതബഡനകറബചപ വബശൈദമകാകകാസമകാ?
GST Rule-18 പ്രകകാരന

എലകാ അനഗമ്മീകൃത വരകാപകാരബകളുന അവരവരുഡട Principal

place of Business ലന, Additional place of business ലന ഏറവന പ്രധകാനഡപട ഭകാഗതപ
GST രജബസസ്ട്രേഷന സര്ടബഫെബകറപ പ്രദര്ശൈബപബസകണതകാണപ.

കൂടകാഡത സകാപനതബഡന

പ്രസവശൈന കവകാടതബല്തഡന സകാപബചബടള Name Board ല് GST രജബസസ്ട്രേഷന നമരുന
വരക്തമകായബ പ്രദര്ശൈബപബസകണതകാണപ.

ഇതബല് വമ്മീഴ വരുതന സകാഹചരരതബല് GST

നബയമതബഡന ഡസക്ഷന 125 പ്രകകാരമുള ഡപനകാല്ടബ ചുമതഡപടകാവനതകാണപ.

ഒപപ / സനസകാന നബകുതബ ഡഡെപപ്യൂ ട ബ കമമ്മീ ഷ ണര
പകര്പപ :
കമമ്മീഷണര്, സനസകാന ചരക സസവന നബകുതബ വകുപപ,
അഡെമ്മീഷണല് കമമ്മീഷണര്, സനസകാന ചരക സസവന നബകുതബ വകുപപ,
ശമ്മീ. സടകാനസപ സജകാണ് ,സൂപ്രണപ, സബ.ജബ.എസപ.റബ.
ശമ്മീ.ഹരമ്മീന്ദ്രന സൂപ്രണപ. സബ.ജബ.എസപ.റബ.
ശമ്മീ. ബബ.മന, അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല് സര്കബള തബരുവനന്തപുരന.
ശമ്മീ. വബ, ശശൈസലന്ദ്രന അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര് (ഇനലബജനസപ), തബരുവനന്തപുരന
ശമ്മീ.എസപ.ശഷന, അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര്, തബരുവനന്തപുരന
ശമ്മീമതബ ഡലന .എസപ, അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര്, ഡനയ്യേകാറബനകര.

ശമ്മീ. എസപ.സകാബു കുമകാര്, അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല് സര്കബള

ശമ്മീ.സജബതപ.പബ.എസപ, അസബസ്റ്റനപ കമമ്മീഷണര്,ഡസ്പെഷരല് സര്കബള, തബരുവനന്തപുരന.
ശമ്മീ.ശവ വബജയന
ശമ്മീ.സദകാനന്ദന
ശമ്മീ പകാപനനസകകാടപ രകാജപന
ശമ്മീ. വര്ഗമ്മീസപ വബ.ഡക
ശമ്മീ.മധുസുധനന നകായര്. ബബ.
ശമ്മീ. പരസമശൈസര്. ഡജ.ഡെബ.
ശമ്മീ.കൃഷ്ണകുമകാര്
ശമ്മീ അജബതപ .ഡക മകാര്തകാണന
ശമ്മീ. പനസങ്ങകാടസകകാണന വബജയന
ശമ്മീ വബജയന ആശൈകാരബ .എസപ
ശമ്മീ ഗസണഷപ.എചപ
ശമ്മീ. രകാമകൃഷ്ണന ടബ.എസപ
ശമ്മീ. സരകാഹബതപ കുമകാര്
ശമ്മീ മസഹഷപ തയ്യൂര്
ശമ്മീ. അസശൈകാകപ.വബ
ശമ്മീ. വബസനകാദപ പബ.

- ഡക.വബ.വബ.ഇ.എസപ
- ജനറല്മര്ചനറ്സപ
- 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 സകകാണ്ഗ്രസപ
- 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 സകകാണ്ഗ്രസപ
- എ.ഡക.ടബ.ഐ

ശമ്മീ. മധു
ശമ്മീ. വബ.അസശൈകാകപ
ശമ്മീ.വബ.വബജയന ആചകാരബ
ശമ്മീ എന.ശൈശൈബധരന നകായര്
ശമ്മീ. ഡക.ഡജ.ഡസബകാസ്റ്റരന
ശമ്മീ.സബതകാരകാമ
ശമ്മീ. പബ.ഗസണഷപ
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