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ജില്ലാതല ജി.എസ്.റ്റി ഡെKസിലിസേറ്റഷന് കമ്മിറ്റി നവംബര് 2019
2019 നവംബര് മാസഡെN ജില്ലാതല ജി.എസ്.റ്റി ഡെKസിലിസേറ്റഷന് കമ്മിറ്റിസേയാഗം
നവംബര് 8 ഡെവള്ളിയാഴ്ച 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 . എസ്

സുസേരഷ് സൂപ്രണ്ട്, സി.ജി.എസ്. ി താഡെഴ പറയുന്ന വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്, വ്യാപാരി
പ്രതിനിധികള് എന്നിവര് പഡെgടുത്തു.
പഡെgടുN വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്
1. ശ്രീ. ഷൈഷന്, അസിസ്റ്റ\് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം.
2. ശ്രീ.വി.ഷൈlസേലന്ദ്രന്, അസിസ്റ്റ\് കമ്മീഷണര്, (ഇന്റലിജന്സ്)തിരുവനന്തപുരം.
3. ശ്രീ.എസ്.വി അജില്കുമാര്, സേസ്റ്ററ്റ് ാക്സ് ഓKീസര്, വര്ക്സ് സേകാണ്ട്രാക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.
4. ശ്രീ. ബി മനു, അസിസ്റ്റ\് കമ്മീഷണര്, ഡെvഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
5. ശ്രീ. ഷാഹുല് ഹമീദ്, അസിസ്റ്റ\് കമ്മീഷണര്, ഐ. ി.എം.സി
6. ശ്രീ. സജിN്.പി.എസ്, സേസ്റ്ററ്റ് ാക്സ് ഓKീസര്,ഡെvഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
പഡെgടുN വ്യാപാരി പ്രതിനിധികള്
1. ശ്രീ ഷൈവ. വിജയന്
- ഡെക.വി.വി ഇ.എസ്
2. ശ്രീ സേരാഹിത്കുമാര് നായര്
- എ.ഡെക ി ഐ എസ് എ ി എ
3. ശ്രീ മധുസൂധനന് നായര്
- എ.ഡെക ി ഐ എസ് എ ി എ
4. ശ്രീ. ജി.എസ് സുധീര്
- എ.ഡെക. ി.എ,ഡെനയ്യാറ്റിന്കര
5. ശ്രീ ി.വി രാമചന്ദ്രന് നമ്പ്യാര്
- ജി.എം. എ
6. ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് ി.എസ്
- ി.സി.സി.ഐ
7. ശ്രീ.വര്ഗ്ഗീസ് .വി.ഡെക

- ഡെക.എസ്.എസ്.ഐ.എ

8.സേവണുസേഗാപാലന് നായര്
9.ഡെക.ഡെജ ഡെസബാസ്റ്റ്യന്

- ഡെക.പി.എ
-സിമ\് ീസേലഴ്സ് അസേസാസിസേയഷന്

10.ശ്രീമതി ബിന്ദി

-

11. ശ്രീ.വിജയനാചാരി.എസ്
- ഡെക. ി.പി.എ
12. ശ്രീ.മസേഹഷ് തയ്യൂര്
- എ.ഡെക. ി.എ
സേയാഗ ന പ ി ക്രമങ്ങള് 3 മണിക്കു തഡെന്ന ആരംഭിച്ചു. സേയാഗNില് പഡെgടുN വ്യാപാരി
പ്രതിനിധികസേ‰യും വകുപ്പധികാരികസേ‰യും ഡെ

പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണ കമ്മീഷണര് സ്വാഗതം ഡെചയ്തു. കഴിഞ്ഞ

സേയാഗNില് സ്വീകരിച്ച ന പ ികള് ഡെ പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് വ്യക്തമാക്കി ഡെകാടുക്കുകയുണ്ടായി.
ജി.എസ്. ിയില് ല‰ിതമായി റിസേട്ടണ് Kയലിംഗ് ന ത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമായ
'സഹജ്'ഡെ\ ഡെ സേമാ
ിസംബര് 13ാാം തീയതി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് GIFT Sreekaryam വച്ച്
ന ത്തുന്നുഡെണ്ടന്നും എല്ലാവരും പഡെgടുക്കണഡെമന്നും ഡെ പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു .
സേയാഗNില് പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച ഡെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമായ വിഷയങ്ങള് ചുവഡെ സേചര്ക്കുന്നു.

1. സേനാണ് Kയലിംഗ്
ീസേലഴ്സിഡെ\ എണ്ണം കുറയ്ക്കാന് എന്ത് ന പ ിക‰ാണ്
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്?
ജി.എസ്. ി രജിസേœഷന് എടുNിട്ടുള്ളതും , എന്നാല് റിസേട്ടണ് Kയല്
ഡെചയ്യാNതുമായ
വ്യാപാരികളുഡെ എണ്ണം ജില്ലയില് വ‰ഡെര കൂടുതലാണ് .
ഇവരില് നിലവില് സഷൈŸ ഒന്നും ഇല്ലാN വ്യാപാരികളും ഉള്ഡെപ്പടും . ഇങ്ങഡെന
GSTR 2A, E-way bill outward supply data എന്നിവഡെയാന്നും ഇല്ലാN വ്യാപാരികള്
ക്ക് സര്ക്കുലര് 2/2019 (SGST Act Sn. 29) പ്രകാരം അവര് രജിസേœഷന് എടുN
ദിവസം മുതല് തഡെന്ന അത് ക്യാന്സല് ഡെചയ്ത് തു ര് ന പ ികള്
ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് .

2. B2C ട്രാന്സാക്ഷനില് ഡെസയില്സ് റിസേട്ടണ് വരുസേമ്പാള് വ്യാപാരിയ്ക്ക് അത്
എങ്ങഡെന ഡെ-യിം ഡെചയ്യാം?
B2C- ട്രാന്സാക്ഷനില് ഡെസയില്സ് റിസേട്ടണ് വരുസേമ്പാള്
ഏത്
മാസമാസേണാ ഡെസയില് റിസേട്ടണ് വരുന്നത് അത് ആ മാസഡെN യഥാര്ത്ഥ
സേ ണ് ഓവറില്
അ ്ജസ്റ്റ് ഡെചയ്ത്
കാണിക്കുവാനാണ് നിയമം
അനുlാസിക്കുന്നത് .
3. ഡെ സ്റ്റ് പര്സേച്ചസ് ന ത്തുന്നത് എസേപ്പാഴാണ് ?
നികുതി ഡെവട്ടിപ്പ് കണ്ടു പി ിക്കാന് സേവണ്ടിയാണ് ഡെ സ്റ്റ്പര്സേച്ചസ്
ന ത്തുന്നത്.
ബില് നല്കാഡെത വില്പന ന ത്തുന്നുസേണ്ടാഡെയന്ന്
പരിസേlാധിക്കുന്നതിന് സേവണ്ടിയാണ് ഡെ പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുഡെ Authorisation
വാങ്ങി ഡെ സ്റ്റ് പര്സേച്ചസ് ന ത്തുന്നത് .
ഒപ്പ്/സംസ്ഥാന നികുതി ഡെ

പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്

പകര്പ്പ്:
കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥാന ചരക്കു സേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
അ ീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥാന ചരക്കു സേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
ഡെ പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് (ഇ\ലിജന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ. സേ ാംസ് സേജാണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.ജി.എസ്.റ്റി.
ശ്രീ. ബി.മനു, അസിസ്റ്റ\് കമ്മീഷണര്, ഡെvഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.

ശ്രീ. വി, ഷൈlസേലന്ദ്രന് അസിസ്റ്റ\് കമ്മീഷണര് (ഇ\ലിജന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ.എസ്.ഷൈഷന്, അസിസ്റ്റ\് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീമതി ഡെലന .എസ്, അസിസ്റ്റ\് കമ്മീഷണര്, ഡെനയ്യാറ്റിന്കര.
ശ്രീ. എസ്.സാബു കുമാര്, അസിസ്റ്റ\് കമ്മീഷണര്, ഡെvഷ്യല് സര്ക്കിള്
ശ്രീ.സജിത്.പി.എസ്, അസിസ്റ്റ\് കമ്മീഷണര്,ഡെvഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീ.ഷൈവ വിജയന്
ശ്രീ.സദാനന്ദന്
ശ്രീ പാപ്പനംസേകാ ് രാജപ്പന്
ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ് വി.ഡെക
ശ്രീ.മധുസുധനന് നായര്. ബി.
ശ്രീ. പരസേമl്വര്. ഡെജ. ി.
ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാര്
ശ്രീ അജിത് .ഡെക മാര്Nാണ്ഡം
ശ്രീ. പനസേങ്ങാട്ടുസേകാണം വിജയന്
ശ്രീ വിജയന് ആlാരി .എസ്
ശ്രീ ഗസേണഷ്.എച്ച്
ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് ി.എസ്
ശ്രീ. സേരാഹിത് കുമാര്
ശ്രീ മസേഹഷ് തയ്യൂര്
ശ്രീ. അസേlാക്.വി
ശ്രീ. വിസേനാദ് പി.
ശ്രീ. മധു
ശ്രീ. വി.അസേlാക്
ശ്രീ.വി.വിജയന് ആചാരി
ശ്രീ എം.llിധരന് നായര്
ശ്രീ. ഡെക.ഡെജ.ഡെസബാസ്റ്റ്യന്
ശ്രീ.സിതാരാമ
ശ്രീ. പി.ഗസേണഷ്
ശ്രീ. സജി മാത്യു
ശ്രീ. ഷിബു ഡെജയിംസ്
ശ്രീ.സേജാസ് സക്കറിയ
ശ്രീ.സായ് പ്രlാന്ത്

- 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

