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                    �ില്ലോതല     �ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി ഒജKോബര്    2020  

2020 ഒജKോബര് മോസടെM �ില്ലോതല �ി.എസ്.�ി ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം

ഒജKോബര് 7ാോം  തീയതി  ബുധനോഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്  3  മണിക്ക്   ഗൂഗിള് മീറ്റ്  വഴി   ന�ത്തുകയുണ്ടോയി .
�ില്ലോതല  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജയോഗMില് പടെbടുM വ്യോപോരി
പ്രതിനിധികജeയും   വകുപ്പ്  പ്രതിനിധികജeയും  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് സ്വോഗതം  ടെചയ്തു .  മുന്
ജയോഗMിടെന്റ മിനു�്സ് വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് വകുപ്പ് തലMില് എടുM ന�പ�ികള്
വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടോയി.
പടെbടുM      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1. ശ്രീ. മനു.ബി, ടെpപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ടെrഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   ,
2. ശ്രീ. സ�ിM് പി.എസ്, ടെpപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ടെrഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   
3. ശ്രീ. അ�ില് കുമോര് എ.സ് .വി , ജsറ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്, വര്ക്സ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.
4. ശ്രീ.ഷൈഷന്  എസ് , ടെpപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം.
5. ശ്രീ. സോബുകുമോര്, ടെpപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ടെrഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
6. ശ്രീ. സുജരഷ്, ടെസന്ട്രല് �ി.എസ്.�ി
പടെb  ടുM     വ്യോപോരി     പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീ ഷൈവ. വി�യന്                               -  ടെക.വി.വി ഇ.എസ്
2. ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ്.വി.ടെക                             -  ടെക.എസ് .എസ്,ഐ.എ
3. ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന് �ി.എസ്                    -  �ി.സി.സി.ഐ
4. ശ്രീ.വി�യനോചോരി.എസ്                       -  ടെക.�ി.പി.എ
5. ശ്രീ.ജരോഹിത് നോയര്                                 -  
6.  ശ്രീ. അ�ിM്  പൂര്ണിമ

ജയോഗ ന�പ�ിക്രമങ്ങള് 3  മണിക്കു തടെന്ന ആരംഭിച്ചു .  കഴിഞ്ഞ ജയോഗMില് സ്വീകരിച്ച
ന�പ�ികള്  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര്  വ്യക്തമോക്കിടെക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി .  �ി.എസ്.�ി  യില് പുതുതോയി
വന്ന മോറ്റങ്ങടെeക്കുറിച്ച് ശ്രീ അ�ില്കുമോര് എസ് .വി,  അസിsന്റ് ജsറ്റ്�ോക്സ് ഓHീസര് വിശദീകരിച്ചു.
ടെസപ്റ്റംബര് മോസMിടെല  �ി .എസ്.�ി  നികുതി  വരുമോനMിലുണ്ടോയ   വര്ദ്ധനവിന്  ജ�ോയിന്റ്
കമ്മീഷണര് വ്യോപോരി  പ്രതിനിധികജeോ�്  നന്ദി  അറിയിച്ചു .   റിജട്ടണുകടെeല്ലോം  കൃത്യമോയി  Hയല്
ടെചയ്യോന് എല്ലോവരും  ശ്രദ്ധിക്കണടെമന്ന്  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു .  ജയോഗMില്
പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച ടെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമോയ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജചര്ക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മോസMില് �ി.എസ്.�ി യിലുണ്ടോയിട്ടുള്ള മോറ്റങ്ങള് എടെന്തോടെക്കയോടെണന്ന് വിശദമോക്കോജമോ?
ഇക്കഴിഞ്ഞ മോസം �ി .എസ്.�ിയിലുണ്ടോയിട്ടുള്ള മോറ്റങ്ങളുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്  66/2020  മുതല്

72/2020 വടെരയുള്ള ജനോട്ടിHിജക്കഷനുകeോണ്  Central  Tax/State  Tax  ല് ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളത് .   ഇവ
ഓജരോന്നോയി നമുക്ക് പരിജശോധിക്കോം.



i)   ജനോട്ടിHിജക്കഷന് നം  .66/2020   തീയതി   21.09.2020  
GST Act Section 31(7)  പ്രകോരം  Approval/Return basis  ല്  സഷൈ¢ ന�ത്തുന്ന ജകസുകeില്
സഷൈ¢ ന�ക്കുന്നതിനു മുന്പ് ചരക്ക് ടെകോണ്ട് ജപോയോല് ആയതിടെന്റ  ഇന്ജവോയ്സ് ,  ഇഷ്യൂ
ടെചജയ്യണ്ടത്  സഷൈ¢ ന�ക്കുന്ന സമയജMോ ,  അതിന്  മുന്ജപ,  സോധനം  ടെകോണ്ടുജപോയി
ആറുമോസം  തികയുന്ന തീയതി  എന്നിവയിജലതോണ്  ആദ്യം  വരുന്നത്  അതോയിരിക്കും .
ഇന്നടെM സോഹചര്യMില് ,  ഈ  തീയതി  20.03.2020,  30.10.2020  എന്നിവയ്ക്കി�യില്
വന്നിട്ടുള്ളതോടെണbില്,  ആയത്  31.10.2020  വടെര ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം  നീട്ടി  നല്
കിയിട്ടുണ്ട്.  (അതോയത്  സോധനം ടെകോണ്ട്  ജപോയി  ആയതിടെന്റ ക്വോeിറ്റി  പരിജശോധിച്ചജശഷം
വില  നിശ്ചയിക്കുകജയോ  ക്വോeിറ്റി  ഇടെല്ലbില് റി�K്  ടെചയ്യുകജയോ  ടെചയ്യുന്ന ജകസുകeിലോണ്
ഇത് ബോധകമോകുക).
2. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് നം  .67/2020   തീയതി   21.09.2020  

�ി.എസ്.�ി യില്  07/2017  മുതല്  03/2020  വടെരയുള്ള കോലയeവില് റിജട്ടണ് Hയല് 
ടെചയ്യുന്നതില് വീഴ്ച വരുMിയ ആളുകeില് ജകോജ¨ോസിഷന് സ്കീം  ഓപ്റ്റ് ടെചയ്യോMവര്ക്ക്  
നോമമോത്രമോയ   ജലറ്റ്  Hീ   അ�ച്ചുടെകോണ്ട്  റിജട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം  
ജനരടെM നല്കിയിരുന്നുടെവbിലും ഈ അവസരം  ജകോജ¨ോസിഷന് സ്കീം  ഓപ്റ്റ്ടെചയ്ത  
നികുതി ദോയകന് ലഭിച്ചിരിന്നില്ല.

ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം റിജട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യുന്നതില് വീഴ്ച വരുMിയിട്ടുള്ള  
ജകോജ¨ോസിഷന് �ോക്സ്  ടെപജയഴ്സിന്  നികുതി ബോധ്യത ഉള്ള മോസങ്ങeില് 500/- രൂപ ജലറ്റ് Hീ 
അ�ച്ചും, നികുതി ബോധ്യയില്ലോM മോസങ്ങeില് ജലറ്റ് Hീ കൂ�ോടെതയും 31.10.2020 വടെര റിജട്ടണ് 
Hയല് ടെചയ്ത്  upto date  ആക്കി മോറ്റോവുന്നതോണ്.  
3. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് നം  .68/2020    തീയതി   21.09.2020  

�ി.എസ്.�ി നിലവില് വന്ന ജശഷം ര�ിജ®ഷന് ക്യോന്സല് ടെചയ്തവരില് GSTR-10 ലുള്ള
Final return due date   കഴിഞ്ഞിട്ടും  (3  മോസം)  Hയല് ടെചയ്തിട്ടില്ലോMവര്ക്ക്  പരമോവധി  
500/-  രൂപ  ജലറ്റ് Hീ  മോത്രമ�ച്ച്  ആയത്  Hയല് ടെചയ്യുന്നിനുള്ള സൗകര്യം  31.10.2020  
വടെര ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വഴി നല്കിയിരിക്കുന്നു. 
4. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് നം  .69/2020   
   2018-19  ടെല വോര്ഷിക  റിജട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസോന  തീയതി  ഈ
ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം  30.10.2020  ആയി  ദീര്ഘിപ്പിച്ചു.   ഇത്  വീണ്ടും  31.12.2020  ജലക്ക്
മോറ്റുവോന് തീരുമോനമോയിട്ടുണ്ട്.  ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വന്നിട്ടില്ല.

5.ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   70/2020/30.9.2020  

100  ജകോ�ിയ്ക്ക്  മുകeില് turnover  ഉള്ളവര് e-  invoice  
issue ടെചയ്യണടെമന്ന്ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 70/2019-ല് നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിരുന്നു.  ഇത് പ്രകോരം "ഒരു വര്
ഷടെM turnover” എന്നത് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നതിനോല് ആയതിന് വ്യക്തത  
വരുത്തുന്നതിനോയി  ഇതിടെന "2017-18 മുതലുള്ള ഏടെതbിലും ഒരു സോ¨Mിക വര്ഷMില് 
100 ജകോ�ിയ്ക്ക് മുകeില്  turnover വന്നിട്ടുള്ളവര്"  എന്നോക്കിമോറ്റിയിട്ടുണ്ട് (ഈ  
ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വഴി).



കൂ�ോടെത  e- invoice issue ടെചജയ്യണ്ടവരില് "supply of goods or services or both tosupply of goods or services or both to

a  regenerated person”  എന്നതിജനോടെ�ോപ്പം  "supply of goods or services or both toor  export”  എന്ന് കൂട്ടിജചര്ത്തു.   അതോയത്  
exporter മോടെര കൂ�ി ഈ പരിധിയില് ടെകോണ്ടുവന്നു. 

6.ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   71/2020/30.9.2020  

ഒരു സോ¨Mിക വര്ഷMില് 500 ജകോ�ിയ്ക്ക് മുകeില് turnover ഉള്ളവര് QR code invoice -

ല് പതിപ്പിച്ചിരിക്കണടെമന്ന്  അനുശോസിച്ചിരുന്നു .   ഇതും  confusion   ഉണ്ടോക്കിയിരുന്നു.   

ആയതിനോല് ഇതിജനയും "supply of goods or services or both to2017-18 മുതലുള്ള ഏടെതbിലും ഒരു സോ¨Mിക വര്Mില് 500 

ജകോ�ിയ്ക്ക് മുകeില് turnover ഉള്ളവര്"supply of goods or services or both to  എന്നോക്കി ഈ ജനോട്ടിHിക്കഷന് വഴി  amend ടെചയ്തു. 

7.ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   72/2020/30.9.2020  
ഈ  ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 2020  വര്ഷടെM 11-ാോമടെM റൂള് അമന്റ്ടെമന്റ്  ആണ് .

ഇതില് മൂന്ന് റൂളുകeിലോണ് മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളത്.  
ഒന്നോമടെM മോറ്റം Rule 46 ലോണ്.

ഇവിടെ� Rule 46 ടെല clause (q)ന് തോടെഴയോയി (r) എന്ന clause കൂ�ി ജച൪ക്കടെപ്പട്ടു.   ഇത് 
പ്രകോരം  QR code പതിപ്പിച്ച  invoice issue ടെചയ്യുന്നതിന് ബോദ്ധ്യതയുള്ളവ൪,  Invoice Reference 
Number (IRN) പതിപ്പിച്ച  QR code -ല് ഉള്ള  invoice ആയിരിക്കണം issue ടെചജയ്യണ്ടത്.

രണ്ടോമതോയി  Rule 48  ടെല  sub Rule (4)  ല് തോടെഴ പറയുന്നതരMിലുള്ള  proviso  
കൂട്ടിജച്ച൪ത്തു.
“ GST  കൗണ്സിലിടെന്റ ശുപോ൪ശ പ്രകോരം കമ്മീഷണ൪ക്ക്,  ഒരു ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വഴി ഈ  
sub  Rule  പ്രകോരം  invoice  issue  ടെചയ്യുന്നതില് നിന്നും ഒരു പ്രജത്യകകോലഘട്ടജMക്ക് ഒരു 
taxable  person  ടെനജയോ,  ഒരു വിഭോഗMില്ടെപ്പടുന്ന നികുതി  ദോയകടെരജയോ  ചില  
നിബന്ധനകള്ക്ക് വിജധയമോക്കിടെക്കോണ്ട് ഒഴിവോക്കോവുന്നതോണ്".
മൂന്നോമടെM മോറ്റം ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളത് Rule 138 A യിലോണ്.
ഈ Rule ല്  sub rule (2) ഒഴിവോക്കി, പകരം തോടെഴ പറയുന്നത് ഉള്ടെപ്പടുMി.
“Rule 48(4)  പ്രകോരം,  Invoice Reference Number (IRN)  പതിപ്പിച്ച QR – code  ഉള്ടെപ്പട്ട invoice
electronic ആയി issue ടെചയ്യുജ¨ോള്, ഏടെതbിലും ഓHീസ൪ ഇന്ജവോയിസ് ടെവരിHിജക്കഷന്
ആവശ്യടെപ്പട്ടോല് ആയത്  electronic  ആയി സമ൪പ്പിച്ചോല് മതിയോകും.  അതോയത്  physical
copy ആവശ്യമില്ല"
42-  ാോം �ി എസ് �ി കൗണ്സിലിടെല ചില തീരുമോനങ്ങള്  :-  

1)  2021  �നുവരി മോസം മുതല് 5  ജകോ�ിയില് തോടെഴ ജ�ജണോവ൪ ഉee  small  tax payers  ന്  
GSTR-1,  GSTR  –  3B  എന്നിവ  quarterly  (ഷൈത്രമോസികം)  ആയി  Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള 
സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതോയിരിക്കും.  ഇMരMില് Hയല് ടെചയ്യുന്നവ൪ കഴിഞ്ഞ quarter  ടെല 
output  tax  due  ടെന്റ 35%  ആദ്യ രണ്ട്  മോസങ്ങeില് അ�യ്ക്കുകയും ,  മൂന്നോമടെM മോസടെM 
ജപടെÈന്റില് വ്യത്യോസമുടെണ്ടbില് കറK് ടെചയ്ത് തുക അ�യ്ക്കോവുന്നതുമോണ്. 



2) 5 ജകോ�ിയിലധികം ജ�ജണോവ൪ ഉള്ളവ൪ക്ക് 6 അക്ക HSN – code ഉം  5 ജകോ�ിയില് തോടെഴ 
യുള്ളവ൪ക്ക്  4  അക്ക HSN – code  ഉം നി൪ബന്ധമോക്കുന്നതോണ്.  അത് ജപോടെല ചില notified  
commodities  ന് 8 അക്ക HSN – code ഉം നി൪ബന്ധമോക്കുന്നതോണ്.
3) 2021 �നുവരി 1 ന് ജശഷം Refund Application – നുകള് Adhar OTP  authentication വഴി sign 
ടെചയ്യണം.  Adhar validate ടെചയ്ത   Bank Account ജലക്ക് മോത്രജമ  Refund ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
4) Satellite Launching Service- ടെന്റ 18% എന്ന നികുതി നിരക്ക് ഒഴിവോക്കി ആയതിടെന്റ exempted
rate -ജലക്ക് ടെകോണ്ട് വരുവോന് തീരുമോനമോയി.

മറ്റ്  ജചോദ്യങ്ങള് ഒന്നും  തടെന്ന കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗില് ഉന്നയിക്കടെപ്പട്ടിട്ടില്ല .   VAT  
കോലഘട്ടMിടെല security (NSC etc) release ടെചയ്യുന്നതും, �ി എസ് �ിയിടെല ജനോട്ടീസുകടെe
സംബന്ധിക്കുന്നതോയി  ഉന്നയിക്കടെപ്പട്ട ജചോദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപ�ി  ആഗsിടെലയും ,  
ടെസപ്തംബറിടെലയും മിനിറ്റ്സ്  പരിജശോധിച്ചോല് ലഭ്യമോണ്.

 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, അസിsന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെrഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, ഷൈശജലന്ദ്രന് അസിsന്റ് കമ്മീഷണര് (ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ.എസ്.ഷൈഷന്,  അസിsന്റ് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
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            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 മോര്Mോണ്ഡം                - 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
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            ശ്രീ മജഹഷ് തയ്യൂര്                                 -  എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ. അജശോക്.വി                                   -  വി.വി ജകോണ്ഗ്രസ്സ്
            ശ്രീ. വിജനോദ് പി.                -  എ.ടെക.�ി.ഐ
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            ശ്രീ.വി.വി�യന് ആചോരി                         -   ടെക.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ എം.ശശിധരന് നോയര്         
            ശ്രീ. ടെക.ടെ�.ടെസബോs്യന്                     -  ടെക.സി.pി.എ
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