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                    �ില്ലോതല     �ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി നവംബര്   2020  

2020 നവംബര് മോസടെK �ില്ലോതല �ി.എസ്.�ി ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം

നവംബര് 4ാോം തീയതി ബുധനോഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്  3  മണിക്ക്   ഗൂഗിള് മീറ്റ്  വഴി   ന�ത്തുകയുണ്ടോയി .
�ില്ലോതല  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജയോഗKില് പടെ`ടുK വ്യോപോരി
പ്രതിനിധികജcയും   വകുപ്പ്  പ്രതിനിധികജcയും  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് സ്വോഗതം  ടെചയ്തു .   മുന്
ജയോഗKിടെന്റ മിനു�്സ് വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് വകുപ്പ് തലKില് എടുK ന�പ�ികള്
വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടോയി.
പടെ`ടുK      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1. ശ്രീ. ശൈശജലന്ദ്രന്.വി , ടെpപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്(ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം.   ,
2. ശ്രീ. സ�ിK് പി.എസ്, ടെpപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ടെuഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   
3. ശ്രീ. അ�ില് കുമോര് എ.സ് .വി , ജvറ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്, വര്ക്സ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.
4. ശ്രീ.ശൈഷന്  എസ് , ടെpപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം.
5. ശ്രീ. സോബുകുമോര്, ടെpപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ടെuഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
6. ശ്രീ. മജനഷ് കുമോര്.വി.ടെക. അസിvന്റ് ജvറ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്
പടെ`  ടുK     വ്യോപോരി     പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീ ശൈവ. വി�യന്                               -  ടെക.വി.വി ഇ.എസ്
2. ശ്രീ. ടെക.ടെ� ടെസബോv്യന്
3. ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന് �ി.എസ്                    -  �ി.സി.സി.ഐ
4. ശ്രീ. വി�യനോചോരി.എസ്                       -  ടെക.�ി.പി.എ
5. ശ്രീ. ജരോഹിത് നോയര്                              -  
6. ശ്രീ. അ�ിK്  പൂര്ണിമ
7. ശ്രീ.  മജഹഷ് തയ്യൂര്
8. ശ്രീ.  �ഗദീഷ് കുമോര്
9. ശ്രീ  ജരോഹിത് നോയര്
10. ശ്രീ. ഗജണഷ്
11.  ശ്രീ. പ്രദീപ് കുമോര്                             -ടെക.എസ്.എസ്.ഐ.എ
12. ശ്രീ. എന്റര്ശൈപ്രസസ്

ജയോഗ ന�പ�ിക്രമങ്ങള് 3  മണിക്കു തടെന്ന ആരംഭിച്ചു .  കഴിഞ്ഞ ജയോഗKില് സ്വീകരിച്ച
ന�പ�ികള്  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര്  വ്യക്തമോക്കിടെക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി .  �ി.എസ്.�ി  യില് പുതുതോയി
വന്ന മോറ്റങ്ങടെcക്കുറിച്ച്  ശ്രീ  അ�ില്കുമോര് എസ് .വി,  ജvറ്റ്  �ോക്സ്  ഓHീസര്,  ശ്രീ.  മജനഷ്
കുമോര്.വി.ടെക.  അസിvന്റ്  ജvറ്റ്  �ോക്സ്  ഓHീസര്  എന്നിവര്   വിശദീകരിച്ചു.    ജയോഗKില്
പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച ടെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമോയ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജചര്ക്കുന്നു.



(1) �ി.എസ്.�ി യില് കഴിഞ്ഞ മോസKിലുണ്ടോയിട്ടുള്ള മോറ്റങ്ങള് എടെന്തോടെക്കയോടെണന്ന്
    വിശദീകരിക്കോജമോ ?
  ഇക്കഴിഞ്ഞ മോസKില് റൂള് അമന്റ് ടെമന്റ്  ഉള്ടെപ്പടെ� എട്ട്  ജനോട്ടിHിജക്കഷനുകcോണ്  ഇഷ്യൂ
ടെചയ്തിട്ടുള്ളത് (73-80)

i)   ജനോട്ടിHിജക്കഷന് നം  .73/2020   തീയതി   01.10.2020  
     റൂള് 48(4)  പ്രകോരം ഇന്ജവോയ്സ്  തയ്യോറോജക്കണ്ടവരില് (ഇ-ഇന്ജവോയ്സ്), 01.10.2020
മുതല് 31.10.2020  വടെരയുള്ള കോലയcവില് അപ്രകോരമല്ലോടെത  ഇന്ജവോയിസ്  ഇഷ്യൂ
ടെചയ്തിട്ടുള്ളവര്ക്ക്,  ഈ  ഇന്ജവോയിസുകള്ക്ക്  Invoice  Reference  Number  (IRN)
ജന�ിടെയടുക്കുന്നതിന്,  ഇന്ജവോയിസ് ഇഷ്യൂ ടെചയ്ത തീയതി മുതല് 30  ദിവസം ജകോമണ് ജപോര്
ട്ടലില്  ആയതിനുള്ള സൗകര്യം  ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വഴി ലഭ്യമോക്കിയിട്ടുണ്ട് .   ഇതു വഴി
സോധോരണ  രീതിയില്  ഇഷ്യൂ ടെചയ്ത  ഇന്ജവോയിസുകടെc ഇ -  ഇന്ജവോയിസുകcോക്കി
മോറ്റോവുന്നതോണ്.
2. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് നം  .74/2020   തീയതി   15.102020  

കഴിഞ്ഞ സോമ്പKിക വര്ഷKിജലോ ,  ന�പ്പ്  സോമ്പKിക വര്ഷKിജലോ  1.5  ജകോ�ി  
വടെര  ജ�ജണോവറുള്ള നികുതി ദോയകന്  GSTR-1  ല് തോടെഴ പറയുന്ന ക്വോര്ട്ടറുകcില് Outward  
supply വിവരങ്ങള്  സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതികള് തോടെഴ പറയുന്നവയോയിരിക്കും.
ഒജ¥ോബര് 2020 മുതല് pിസംബര് 2020 വടെര                   -  13.01.2021
�നവരി 2021 മുതല് മോര്ച്ച ്2021 വടെര                               - 13.04.2021
 3. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് നം  .75/2020    തീയതി   15.10.2020  
    ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന്  പ്രകോരം  കഴിഞ്ഞ സോമ്പKിക വര്ഷKിജലോ  , ന�പ്പ് സോമ്പKിക
വര്ഷKിജലോ  1.5  ജകോ�ിയിലധികം  ജ�ജണോവറുള്ള  വിഭോഗKില്ടെപ്പട്ട  നികുതി  ദോയകന്  
ഒജ¥ോബര് 2020 മുതല് മോര്ച്ച് 2021 വടെരയുള്ള കോലയcവില്    GSTR-1  വഴി Outward supply 
വിവരങ്ങള്  സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസോന തീയതി അടുK മോ 11ാോം തീയതിയോയിരിക്കും 
4. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് നം  .76/2020   തീയതി   15.10.2020  

   ഒജ¥ോബര് 2020  മുതല് മോര്ച്ച്  2021  വടെരയുള്ള കോലയcവിടെല  GSTR  3B  Hയല്
ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള  തീയതി അടുK മോസം 20 വടെരയോയിരിക്കും.  എന്നോല് 5 ജകോ�ി വടെര
വിറ്റു വരവുള്ളവര്ക്ക് (കഴിഞ്ഞ സോമ്പKിക വര്ഷം ) ഇത് അടുK  മോസം 22 ആയിരിക്കും. 

5.ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   77/2020/  തീയതി   15.10.2020  

ഈ ജനോട്ടിHിജക്ക,ന് പ്രകോരം,  ടെസക്ഷന് 44(1)  അനുസരിച്ച് Annual Return  Hയല് 
ടെചയ്യുന്നവരില് 2  ജകോ�യിലധികം  വിറ്റുവരവില്ലോKവടെര ഓപ്ഷണല് ആക്കിടെക്കോണ്ടുള്ള  
ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 47/2019 ല് 2017-18, 2018-19 എന്നീ വര്ഷങ്ങജcോടെ�ോപ്പം 2019-20 കൂ�ി കൂട്ടിജച്ചര്
ത്തു.  ഇതിനുസരിച്ച് 2019-20  വര്ഷKിലും  2  ജകോ�ി വടെര വിറ്റുവരവുള്ളവര്ക്ക്  Annual Return  
ഓപ്ഷണല് ആയിരിക്കും.
6.ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   78/2020/  തീയതി   15.10.2020  

ജനരടെK ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 12/2017  പ്രകോരം  ഒരു നികുതി  ദോയകന് ഇന്
ജവോയിസില് കോണിജക്കണ്ട HSN Code  ടെല pി�ിറ്റുകളുടെ� എണ്ണം pിക്ലയര് ടെചയ്തിരുന്നു .   

ആയത് ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം പരിഷ്ക്കരിച്ച ്തോടെഴ പറയും പ്രകോരംമോക്കിയിട്ടുണ്ട് .



5 ജകോ�ി വടെര        -  4 അക്കങ്ങള്
5 ജകോ�ിക്ക് മുകcില് - 6 അക്കങ്ങള്

എന്നോല് 5  ജകോ�ി  വടെര വിറ്റുുവരവുള്ളവര്ക്ക്  B2C  വില്പന  ന�ത്തുജമ്പോള്  HSN  Code

ആവശ്യമില്ല.

7.ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   79/2020/  തീയതി   15.10.2020  
ഇത്  2020  വര്ഷടെK 12ാോംമടെK റൂള് അമന്റ്ടെമന്റോണ് .ഇതില് 6  റൂളുകcിലും

ഏതോനും  ജHോമുകcിലുമോണ്  മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളത്.
a)  ആദ്യമോയി  മോറ്റമുണ്ടോയിട്ടുള്ളത് റൂള് 46  ആണ്.  ഇവിടെ� റൂള് 46  ടെല ഒന്നോമടെK  proviso

substitute ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.   HSN Code മോയി ബന്ധടെപ്പട്ടോണ് ഇKരKില് മോറ്റമുണ്ടോയിട്ടുള്ളത്. 

b) രണ്ടോമടെK മോറ്റം റൂള് 67 A യിലോണ്..  ഇവിടെ� റൂള് 67 A  substitute ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.

   ഇത് പ്രകോരം Form GSTR -3B,  GSTR -1 Form GST  CMP-08 എന്നിവ Nil ആയി സമര്പ്പിജക്കണ്ടി
വരുജമ്പോള് ആയത്  ജകോമണ് ജപോര്ട്ടലില് ര�ിvര് ടെചയ്തിട്ടുള്ള ടെമോശൈബല് നമ്പര് വഴി
എസ്.എം.എസ്   ആയി  സമര്പ്പിക്കോവുന്നതും,  ഇKരKിലുള്ള വിവരങ്ങള് ഒരു OTP  വഴി
ടെവരിശൈH  ടെചയ്യോവുന്നതുമോണ്. 

c)   മൂന്നോമടെK മോറ്റം  റൂള് 80(3)  യിലോണ്.   ഈ അമന്ടെമന്റ്  പ്രകോരം  2018-19,  2019-20  വര്
ഷങ്ങcില് 5 ജകോ�ിയിലധികം aggregate turnover ഉള്ളവര് ടെസക്ഷന് 35(5) പ്രകോരം അവരുടെ�
അക്കൗണ്ട്സ് ഓpിറ്റ് ടെചയ്ത്  Form  GSTR 9C  വഴി റിക്കണ്സിലിജയഷന് ജvറ്റ്ടെമന്റ് സമര്
പ്പിജക്കണ്ടതോണ്.

d)  നോലോമടെK മോറ്റം റൂള് 138 E  യിലോണ്.   ഇ-ജവ ബില്ലുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ടതോണ്  ഈ മോറ്റം .

ജകോജമ്പോസിഷന് നികുതി ദോയകര്ക്ക് തു�ര്ച്ചയോയ രണ്ട് ക്വോര്ട്ടറിജലജയോ, മറ്റുള്ളവര്ക്ക്  തു�ര്
ച്ചയോയ  രണ്ട്  മോസKിജലജയോ   റിജട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യോK സോഹചര്യമുണ്ടോയോല്
സോധോരണ  ഗതിയില്  ഇ -ജവ വില് ജ¸ോക്ക്  ടെചയ്യടെപ്പടുന്നതോണ് .   എന്നോല്  ഇത്
20.03.2020  മുതല് 15.10.2020  വടെരയുള്ള കോലയcവില് ബോധകമല്ലോതോക്കിടെക്കോണ്ടുള്ള
ജഭതഗതിയോണിത്.

e)  അഞ്ചോമടെK മോറ്റം റൂള് 142 ല് സബ് റൂള് 14 ല് "Proper Officer shall” Proper Officer shall” എന്നത്  “Proper

Officer  may” ”  എന്നോക്കിയും  "Proper Officer shall” Shall  Communicate”  എന്നത്    “Communicate”

എന്നോക്കിയും  മോറ്റി.   അതോയത്  73/74  എന്നീ  ടെസക്ഷന്  പ്രകോരം  അp്ജൂpിജക്കഷന്
ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പോയി  GST  DRC-01A  എന്ന ജHോറം  വഴി  നികുതിദോയകടെന
അp്ജൂpിജക്കഷന് ന�Kോന് ജപോകുന്ന തുക  Communicate  ടെചയ്യുന്ന പ്രക്രീയ  നിര്
ബന്ധമല്ലതോക്കി മോറ്റി.

ആറോമടെK മോറ്റം  Form GSTR-1  ല് ജകോcം  6  ടെല Table-ല് serial  No.12  ടെല heading “Total  Value”
എന്നത്   മോറ്റി “Rate of tax” ” എന്നോക്കി മോറ്റി.

കൂ�ോടെത ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം, 
 GSTR-2A Substitute ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.
 GSTR-5 ല്  Table 2, Table 10 എന്നിവയില് മോറ്റമുണ്ടോയി
 GSTR-5A ല് Serial No.4 ലും, 6 ലും, 7 ലും മോറ്റമുണ്ടോയി
 GSTR-9 ല് മോറ്റങ്ങള് വരുKി
 GSTR-9 C ല് മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോയി



 FORM GST RFD 01  ടെല Annex” ure-1  statement 2 എന്നിവയില് മോറ്റമുണ്ടോയി.
 FORM GST ASMT-16 ടെല table substitute ടെചയ്തു
 FORM GST DRC-01 ടെല entry (c)യിടെല  table substitute ടെചയ്തു
 FORM GST DRC-24 ടെല table substitute ടെചയ്തു
 FORM GST DRC-25 ടെല table substitute ടെചയ്തു

ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   80/2020   തീയതി   28.10.2020  
      ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം 2018-19 ടെല Annual return file ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസോന
തീയതി 31.12.2020 ആയി നീട്ടി.

(2) കഴിഞ്ഞ മോസടെK മിനിറ്റ്സില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള GSTR  -10  സമ൪പ്പിക്കോK ര�ിജÁഷന് 
cancel  ടെചയ്തിട്ടുള്ള ആളുകള്ക്ക്  late fee  ഇcജവോടെ� ആയത് Hയല് ടെചയ്യുന്ന തീയതിയില് 
കൃത്യത വരുKോജമോ?
പ്രസ്തുത തീയതി കഴിഞ്ഞ മിനിറ്റ്സില് 31.10.2020  എന്ന് പരോമ൪ശിച്ചിരുന്നത്  30.12.2020  എന്ന്  
തിരുKി വോയിജക്കണ്ടതോണ്.

(3)  വോഹനKില് കയറ്റി ടെകോണ്ടു ജപോകുന്ന ചരക്കുകജcോടെ�ോപ്പം  invoice  ജവണടെമന്ന് �ി എസ്  
�ി നിയമKില് ഏത് ആ¥് / റൂcിലോണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളടെതന്ന് വിശദമോക്കോജമോ?
Rule  138  A യില്   person  in  charge  of  conveyance  ശൈകവശം  ടെവജക്കണ്ട ജരഖകള് 
വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇവിടെ� ഒന്നോമജKത്  invoice എന്നും, രണ്ടോമജKത്  e-way bill  copy / 
നമ്പ൪ എന്നിങ്ങടെന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
 ഇവിടെ�  invoice ടെന്റ ജകോപ്പി ജരഖയോയി പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
      അത് ജപോടെല റൂള് - 48 പ്രകോരം  invoice കള് in triplicate ആയി prepare ടെചയ്യണടെമന്നും 
duplicate copy transporter ക്ക് ഉള്ളതോടെണന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  സോധനം വോഹനKില് ടെകോണ്ട്
ജപോകുന്ന സമയK് മോത്രമോണ്  Transporter ക്ക് ഈ invoice  ആവശ്യമോയിട്ടുള്ളത്.  അതിനു 
മുമ്പും  ജശഷവും  ഈ  ഇന്ജവോയിസുമോയി  Transporter ക്ക്  യോടെതോരു ബന്ധവുമില്ല ,   
ആയതിനോല് transporter copy  ഈ ആവശ്യKിന് ജവണ്ടി മോത്രമോണുള്ളത്.  ആയതിനോല്  
നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകോരം വോഹനKില് ചരക്ക് കയറ്റിടെക്കോണ്ടു ജപോകുജമ്പോള്, റൂള് 138 A 
പ്രകോരമുള്ള document  കള് person  in  charge  of  conveyance  –  ടെന്റ ശൈകവശം  
ഉണ്ടോയിരിക്കണം.

(4)   50,000  രൂപയില് കൂടുതല് മൂല്യമുള്ള സോധനങ്ങള് ഒരു unregistered  person  വോഹനKില് 
ടെകോണ്ട്   ജപോകുന്ന അവസരKില് ഇ-ജവ ബില് ആവശ്യമോടെണന്ന് �ി എസ് �ി നിയമKില്
പ്രതിപോദിച്ചിട്ടുജണ്ടോ?
Rule 138, Sub Rule 3 ടെല രണ്ടോമടെK ജപ്രോവിജസോയില് ആയത് വ്യക്തമോക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനോയി  ഇ-ജവ ബില് ജപോ൪ട്ടലില് Registration          e-way  bill  for  citizens
generate  e-way  bill  click  ടെചയ്ത്   date   നല്കി  e-way  bill  generate  ടെചയ്യോവുന്നതോണ്.
ഇKരKില്  e-way  bill  generate  ടെചയ്യുന്നത്  goods  ടെന്റ smooth  movement  ന്
ഗുണകരമോയിരിക്കും.



All Kerala Tiles and Sanitary work dealers Association –  ടെന്റ 4  ജചോദ്യങ്ങളുടെ� വിശദീകരണം
തോടെഴ നല്കുന്നു.

(5)     ഇന്പുട്ട് മിസ്  മോച്ച് സംബന്ധിക്കുന്ന ഇജപ്പോള് നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹോരം  
കടെണ്ടത്തുന്നതിന്  എല്ലോ  B2B  transaction  കള്ക്കും  turnover  പരിധി  കൂ�ോടെത e-  invoicing  
mandatory ആക്കുന്നത് ഗുണകരമോകിജല്ല എന്ന ഒരു നി൪ജÍശമോണ് ഒന്നോമതോയി ഇതിലുള്ളത്.
   ആയത്  ജപോസിറ്റീവോയ  ഒരു നി൪ജÍശമോടെണ`ിലും ,  ഒരു common  portal  ന്  കീഴില്
ഇന്ത്യയിടെല എല്ലോ സംസ്ഥോനങ്ങcിടെലയും,  B2B invoice data ഉള്ടെക്കോള്ളുന്നതിനുള്ള capacity
ജന�ിയജശഷം  മോത്രജമ ഈ  രീതിയിജലക്ക്  മോറോനോകൂ .   ഇജപ്പോള് 100  ജകോ�ിക്ക്  മുകcില്
ജ�ജണോവ൪ ഉള്ള Tax”  payers- ടെന്റ average invoice level കണക്കോക്കി   common portal capacity
യുമോയി balance  ടെചയ്ത ജശഷമോണ്, അവടെര e-invoice platform ജലക്ക് ടെകോണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്.
സമീപ  കോലKില് Kടെന്ന ഈ  സൗകര്യം  തോജഴോട്ടുള്ളവരിജലക്കും ,  എKിക്കുന്നതിനുള്ള
server capacity യിജലക്ക് എKിജച്ചരോന് കഴിയുടെമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കോം.

എന്നിരുന്നോലും  �നുവരി  2021  മുതല് GSTR-2B  സംവിധോനം  ന�പ്പോക്കുന്നതിജനോടെ�ോപ്പം
mismatching ന�ത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധോനവും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

(6) ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 79/2020  ല് റൂള് 142 (1A)  അമന്റ് ടെചയ്തതിനോല് വ്യോപോരിക്ക്pിHക്ടുമോയി  
ബന്ധടെപ്പട്ട് വിശദീകരണം നല്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നഷ്ടടെപ്പ�ിജല്ല?

        ഈ ജചോദ്യം  12-ാോം Rule amendment ല് Rule 142(1A)യില് വന്നിട്ടുള്ള ജഭദഗതി പ്രകോരം 
GST DRC- 01A mandatory  അല്ലോതോക്കിയതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ടുള്ളതോണ്.  Rule amendment  
പ്രകോരം " proper officer shall issue” എന്നത് " may issue” എന്നോക്കിയ ജഭദഗതി പ്രകോരം, ഒരു 
ഓHീസ൪ക്ക് DRC-01A നല് കോടെത ജനരിട്ട്  DRC-01  ജലക്ക്  ജപോകോവുന്നതോണ്.   ഇത്  
അ�ിയന്തിര സ്വഭോവമുള്ള ജകസുകcില് മോത്രമോണ്  ന�പ്പോക്കോനുജÍശിക്കുന്നത്.  മടെറ്റല്ലോ  
ജകസുകcിലും,  DRC-01A നല്കിയ ജശഷം മോത്രജമ തു�൪ന�പ�ി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

(7) മൂന്നോമജKത് GST ASMT – 10 issue ടെചയ്യുജമ്പോള് അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട ASMT-10, തു�൪ന്നുള്ള 
മറ്റ് അറിയിപ്പുകള് Adjudication order  എന്നിവ  5  ജകോ�ിയില് തോജഴ ജ�ജണോവ൪ ഉള്ളവ൪ക്ക്  
physical ആയി speed post ല് നല്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമോക്കുവോന് സോധിക്കുജമോ?

GST യില് common  portal  ല് എല്ലോവിധ  ജനോട്ടീസുകളും ,  generate  ടെചയ്ത്  ഓണ്ശൈലന് 
സംവിധോനKിലൂടെ� Tax”  payer ടെന അറിയിച്ച്  drop  ടെചജയ്യണ്ട സോഹചര്യKില് online  ല് 
Kടെന്ന  drop  ടെചയ്യുകയും,  adjudication  process  ആവശ്യമോടെണ`ില് ആയതും  online  ല് 
പൂ൪Kിയോക്കി portal ല് Kടെന്ന demand create ടെചയ്യുന്ന സംവിധോനമോണുള്ളത്.  GST Act ല് 
എല്ലോയി�ത്തും, ഇത് " issue through common portal” എന്ന് വ്യക്തമോയി പ്രതിപോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.  �ി 
എസ്  �ിയുടെ� അ�ിസ്ഥോനം  തടെന്ന "  communication  through  common  portal  “  എന്നത്  
ആയതിനോല് ഈ ആവശ്യം �ി എസ് �ി നിയമപ്രകോരം നിലനില്ക്കുന്നതല്ല.

(8) Kerala Flood Cess ജപോടെലയുള്ളവ �ി എസ് �ിയിടെല One Nation, One Tax”  എന്ന ആശയKിന് 
വിരുദ്ധമജല്ല?
GST  Act  ടെല section  9  പ്രകോരം  അ�ിയന്തിര  സോഹചര്യങ്ങടെc ജനരിടുന്നതിന്  
സംസ്ഥോനങ്ങളുടെ� ആവശ്യ പ്രകോരം �ി  എസ്  �ി  കൗണ്സിലിടെന്റ ശുപോ൪ശ അനുസരിച്ച്  



പ്രസ്തുത  അ�ിയന്തിര  സോഹചര്യടെK മറിക�ക്കുന്നതിനോയി  സംസ്ഥോനങ്ങള്ക്ക്  അധിക  
വരുമോനം  ജന�ിടെയടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധോനമോണ്  flood  cess  ജപോടെലയുള്ള 
ചുമKലുകള്.  ഇത് ഒരു ടെചറിയ കോലയcവിജലക്ക് ചുമKടെപ്പടുന്നതോയതിനോലും ,  ഉയ൪ന്ന 
നികുതി  നിരക്കുള്ള അവശ്യ സോധനങ്ങcല്ലോKവയുടെ� ജമല് ചുമKടെപ്പടുന്നതോയതിനോലും  
സംസ്ഥോനങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമോയതോണ്.  നിലവില് ജകരcKില് നിലവിലുള്ള flood cess 2021 
ആഗv് വടെര മോത്രമോണ്.  ഇത് intrastate transaction കളുടെ� ജമല് മോത്രം ചുമത്തുന്നതിനോല് 
ഒരു സംസ്ഥോനK് മോത്രം ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നതോണ്.

(9) �ി  എസ്  �ി  ര�ിജÁഷന് ഉള്ള സടെØയ൪മോരില് നിന്നും  വോങ്ങുന്ന സോധനങ്ങടെc 
സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് പ്രസ്തുത സടെØയ൪മോ൪  outward  supply  -ല് കോണിച്ച്  upload  
ടെചയ്യോKതിനോല് credit  എടുക്കുവോന് സോധിക്കുന്നില്ല (  recipient  ടെന്റ 2  A  യില് 
വരോKതിനോല്)  ആയതിടെനതിടെര �ി  എസ്  �ി  വകുപ്പിന്  ഏത്  തരKിലുള്ള നിയമ  
ന�പ�ിയോണ് സ്വീകരിക്കുവോന് കഴിയുക. �ി എസ് �ി നിയമKിടെല ഏത് വകുപ്പ് പ്രകോരമോണ് 
ന�പ�ി സ്വീകരിക്കുക?
      സടെØയ൪മോരുടെ� ശൈകവശം നികുതിയിനKില് ഏല്പ്പിക്കുന്ന നികുതി സംബന്ധിക്കുന്ന 
വിവരം അവ൪ outward supply GSTR-1 ല് upload ടെചയ്യുകയും, ആയതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് നികുതി
ഒടുക്കുകയും ടെചയ്യോK പക്ഷം  recipient  ന്  ഇന്പുട്ട് �ോക്സ് ടെക്രpിറ്റിന്  അ൪ഹതയിടെല്ലന്ന് �ി  
എസ് �ി ആ¥ിടെല വകുപ്പ്  16  ല് പ്രതിപോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  റിജട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യോKവ൪ടെക്കതിടെര 
ടെസക്ഷന് 62 പ്രകോരമുള്ള ന�പ�ികള്ക്ക് പ്രസ്തുത സടെØയറുടെ� ജപ്രോപ്പ൪ ഓHീസ൪ക്ക് ന�പ�ി 
എടുക്കുവോന് സോധിക്കുടെമ`ിലും ,  മടെറ്റോരു വ്യോപോരി  വോങ്ങിയിട്ടുള്ള invoice  upload  
ടെചയ്തിട്ടുജണ്ടോടെയന്ന്  പരിജശോധിക്കുവോനുള്ള സംവിധോനം  ആയത്  സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം  
pിപ്പോ൪ട്ട്ടെമന്റിടെന്റ ശൈകവശം  ഇല്ലോKതിനോല് സോദ്ധ്യമല്ല .   ഇKരം  ഇന്ജവോയ്സ്  
സംബന്ധിച്ച വിവരം  pിപ്പോ൪ട്ട്ടെമന്റിടെന അറിയിച്ചോല്Kടെന്ന സശൈØയ൪  മറ്റ്  
സംസ്ഥോനത്തുള്ളയോcോടെണ`ില് ന�പ�ി എടുക്കുക സോദ്ധ്യമല്ല.  കൂ�ോടെത ജകരcKിനകത്തുള്ള
സശൈØയ൪  ആയിരുന്നോല്ജപ്പോലും,   recipient  ടെന്റ proper  Officer ക്ക്  സശൈØയ൪  മറ്റ്  
പ്രജദശങ്ങcിലുള്ള ആcോയിരുന്നോല്, അധികോര പരിധിക്ക് പുറKോയതിനോല് ന�പ�ിടെയടുക്കുക
സോദ്ധ്യമല്ല.
      ഇKരം സന്ദ൪ഭങ്ങcില് IPC പ്രകോരം cheating ന് ജകസ് Hയല് ടെചയ്യുകയോണ് ഉKമം.
�ി.എസ്.�ി  സംബന്ധമോയ  ന�പ�ി  ഉണ്ടോകണടെമ`ില് ഇന്ജവോയ്സ്  ജകോപ്പി  ഉള്
ടെപ്പടുKിടെകോണ്ട്,  സശൈØയറുടെ� jurisdictional  officer  ക്ക്  പരോതി  നല്കിയോല്,  പ്രസ്തുത
ഓHീസ൪ക്ക്,  ഇന്ജവോയ്സ്  GSTR-1  ല് suppress  ടെചയ്തു എന്നതിന് ടെസക്ഷന് 61  പ്രകോരവും,
തു�൪ന്ന്  73/74  പ്രകോരവും  ന�പ�ി  എടുക്കോവുന്നതോണ്.   എന്നിരുന്നോലും,  ഈ  ന�പ�ിയുടെ�
അ�ിസ്ഥോനKില് സശൈØയ൪  GSTR-1 revise  ടെചയ്ത് പ്രസ്തുത  invoice  ഉള്ടെപ്പടുKിടെയ`ില്
മോത്രജമ recipient ടെന അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട input tax”  ന് അ൪ഹത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

(10)  M/s Smart Corporate Gift  എന്ന സ്ഥോപനKിടെന്റ വോറ്റ് കോലഘട്ടKില് നല്കിയിരുന്ന 
ടെസക്യൂരിറ്റി ടെpജപ്പോസിറ്റ്(NSC)  തിരിടെക കിട്ടുന്നുതനുള്ള അജപക്ഷ തിരുവനന്തപുരം ഒന്നോം  
സര്ക്കിcില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു.  ആയതിടെന്റ ഇജപ്പോഴടെK അവസ്ഥ അറിയിക്കോജമോ?



�ി സ്ഥോപനKിന് വോറ്റ്   പിരീpില്  ചില കു�ിശികകള് ഉണ്ടോയിരുന്നതും ആയത്  ,

വ്യോപോരി ആംനംvി സ്കീം പ്രകോരം അ�ച്ചു തീര്ക്കുകയും ടെചയ്തതിടെന്റ പശ്ചോതലKില്  NSC

നവംബര് മോസം 18ാോം തീയതി തിരിടെക നല്കിയിട്ടുള്ളതോണ്.
(11) വിഷ്ണു ഏ�ന്സീസ്  എന്ന സ്ഥോപനKിടെന്റ ചരക്ക് വോഹനങ്ങള് ആറ്റിങ്ങള് ഇന്റലി�ന്സ്  

സ്ക്വോp്  അകോരണമോയി ത�ഞ്ഞുനിര്Kി പരിജശോധിക്കുന്നതോയും ആയതിടെന സംബന്ധിച്ച്
അജന്വഷണം  ന�Kി  ആയതിനു പരിഹോരം  കോണണടെമന്നുള്ള അഭ്യര്ത്ഥനയുടെ� ജമല് 
സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികടെcടെന്തോടെക്കയോണ്?
 ആയതിടെന സംബന്ധിച്ച്  അജന്വഷണം  ന�Kിയതില്  സോധോരണ നിലയിലുള്ള
ശൈദനംദിന  പരിജശോധനയുടെ�  ഭോഗമോയുള്ള ന�പ�ികള് മോത്രമോണിടെതന്ന്
അറിയിക്കുകയുണ്ടോയി.   ഒരിക്കല് പരിജശോധിച്ച വോഹനടെK വീണ്ടും  വീണ്ടും  പരിജശോധന
വിജധയമോക്കുന്ന  ന�പ�ി  ഒഴിവോക്കുന്നതിന്  ജവണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള് ന�Kോടെമന്നും  �ി
വോഹനടെK സംബന്ധിച്ച വിവരം  ആറ്റിങ്ങല് സ്ക്വോpിടെന ഇന്റലി�ന്സ്  ടെpപ്യൂട്ടി
കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമോണ്.

 ഒപ്പ്
                                                                                          സംസ്ഥോന നികുതി ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്

പകര്പ്പ്:

            കമ്മീഷണര്,  സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            അpീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            ശ്രീ. ജ�ോംസ് ജ�ോണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.�ി.എസ്.റ്റി.             
            ശ്രീ. ബി.മനു, അസിvന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെuഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, ശൈശജലന്ദ്രന് അസിvന്റ് കമ്മീഷണര് (ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ.എസ്.ശൈഷന്,  അസിvന്റ് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി ടെലന .എസ്, അസിvന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെനയ്യോറ്റിന്കര. 
            ശ്രീ. എസ്.സോബു കുമോര്, അസിvന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെuഷ്യല് സര്ക്കിള്          
            ശ്രീ.സ�ിത്.പി.എസ്, അസിvന്റ് കമ്മീഷണര്,ടെuഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   
         
            ശ്രീ.ശൈവ വി�യന്                         -  ടെക.വി.വി.ഇ.എസ്
            ശ്രീ.സദോനന്ദന്                                    - �നറല്മര്ച്ചന്റ്സ്
            ശ്രീ പോപ്പനംജകോ�് രോ�പ്പന്                     - ടെക.യു.വി.എ.എസ്
            ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ് വി.ടെക                - ടെസക്രട്ടറി- ടെക.എസ്.എസ്. ഐ
            ശ്രീ.മധുസുധനന് നോയര്. ബി.                - എ.ടെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. പരജമശ്വര്. ടെ�.pി.
            ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമോര്                                       - എ.ടെക.pി.എ
            ശ്രീ അ�ിത് .ടെക മോര്Kോണ്ഡം                - എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ. പനജങ്ങോട്ടുജകോണം വി�യന്              -  വി.വി ജകോണ്ഗ്രസ്സ്
            ശ്രീ വി�യന് ആശോരി .എസ്                   -  ടെക.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ ഗജണഷ്.എച്ച ്                                 -  ടെക.ഇ.റ്റി.എ
            ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന് �ി.എസ്                         -  �ി.സി.സി.ഐ
            ശ്രീ. ജരോഹിത് കുമോര്                              -  എ.ടെക.റ്റി.ഐ.എസ്.pി.എ       
            ശ്രീ മജഹഷ് തയ്യൂര്                                 -  എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ. അജശോക്.വി                                   -  വി.വി ജകോണ്ഗ്രസ്സ്
            ശ്രീ. വിജനോദ് പി.                -  എ.ടെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. മധു                         -  ടെക.എസ്. എസ്.ഐ.എ.
            ശ്രീ. വി.അജശോക്                                   -  വി.വി ജകോണ്ഗ്രസ്സ്     
            ശ്രീ.വി.വി�യന് ആചോരി                         -   ടെക.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ എം.ശശിധരന് നോയര്         
            ശ്രീ. ടെക.ടെ�.ടെസബോv്യന്                     -  ടെക.സി.pി.എ



            ശ്രീ.സിതോരോമ                                     -  എ.ടെക.�ി.എസ്.എം
            ശ്രീ. പി.ഗജണഷ്                                   -  ടെക.ഇ.�ി.എ
            ശ്രീ. സ�ി മോത്യു                                   -  സി.ഐ.എ
            ശ്രീ. ഷിബു ടെ�യിംസ്                            -  ആര്.pി.എ, 
            ശ്രീ.ജ�ോസ് സക്കറിയ                           -  ടെക.സി.സി.ഐ.എസ്.ആര് 
            ശ്രീ.സോയ് പ്രശോന്ത്


