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                    �ില്ലോതല     �ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി മോര്ച്ച ്   2021  

       2021  മോര്ച്ച ്  മോസടെL �ില്ലോതല �ി.എസ്.�ി ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം  മോര്ച്ച ്  10ാോം
തീയതി ബുധനോഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്  3..00 മണിക്ക്  ഗൂഗിള് മീറ്റ്  വഴി   ന�ത്തുകയുണ്ടോയി .  �ില്ലോതല ജ�ോയിന്റ്
കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജയോഗLില് പടെ`ടുL വ്യോപോരി പ്രതിനിധികജcയും  വകുപ്പ്

പ്രതിനിധികജcയും ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര് സ്വോഗതം ടെചയ്തു.   സംസ്ഥോന നികുതിവകുപ്പിടെന്റ പ്രജത്യക

ക്ഷണപ്രകോരം  ശ്രീ.  ശ്രീകുമോ൪  ഭോസ്ക൪  ,  സൂപ്രണ്ട്,  സി.�ി.എസ്.റ്റി.,  ജയോഗLില് പടെ`ടുത്തു .  മുന്
ജയോഗLിടെന്റ മിനു�്സ് വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് വകുപ്പ് തലLില് എടുL ന�പ�ികള്
വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടോയി.
പടെ`ടുL      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1. ശ്രീ. വി. ശൈശജലന്ദ്രന് , ടെtപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ഇന്റലി�ന്സ്, തിരുവനന്തപുരം
2. ശ്രീ. അ�ില് കുമോര് എ.സ് .വി , ജwറ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്, വര്ക്സ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.
3. ശ്രീ. മജനഷ് കുമോ൪. വി.ടെക. അസിwന്റ് ജwറ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്
5. ശ്രീ.ശ്രീകുമോ൪ ഭോസ്ക൪, സൂപ്രണ്ട്, ടെസന്ട്രല് എടെക്സസ്
പടെ`  ടുL     വ്യോപോരി     പ്രതിനിധികള്  
1. ശ്രീ. Hസിലുദീന് ജതോപ്പില്
2. ശ്രീ. മജ}ഷ് തയ്യൂ൪
3. ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന്.�ി.എസ്                               
4. ശ്രീ. വി�യന് ആചോരി
5. ശ്രീ. വി�യന്.ശൈവ

കഴിഞ്ഞ ജയോഗLില് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികള്  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് 
വ്യക്തമോക്കിടെക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി.  �ി..എസ്.�ി  യില് പുതുതോയി  വന്ന മോറ്റങ്ങടെcക്കുറിച്ച് ശ്രീ  അ�ില്
കുമോര് എസ് .വി,   ജwറ്റ്   �ോക്സ്   ഓHീസര്,  ശ്രീ.  മജനഷ്  കുമോര്.വി.ടെക.  അസിwന്റ്  ജwറ്റ്  �ോക്സ്
ഓHീസര്  എന്നിവര്  വിശദീകരിച്ചു.   ജയോഗLില് പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച ടെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമോയ
വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജചര്ക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മോസLില് രണ്ട് ജനോട്ടിHിജക്കഷനുകള് വഴിയുള്ള മോറ്റങ്ങളും , മുന് മോറ്റങ്ങടെc 
വിശദമോക്കിടെക്കോണ്ടുള്ള രണ്ട് സര്ക്കുലറുകളുമോണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.  അവ തോടെഴ വിശദീകരിക്കുന്നു.

1. ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   3/2021   തീയതി   23.02.2021  
ഈ  ജനോട്ടിHിജക്കഷന്പ്രകോരം ടെസക്ഷന് 25 ടെല സബ് ടെസക്ഷന് 6(ബി), 6(സി) 
എന്നിവ പ്രകോരമുള്ള ടെപ്രോവിഷന്സ് തോടെഴ പറയുന്ന വിഭോഗLില്ടെപ്പടുന്നവര്ക്ക് 
ബോധകമല്ല.(Adhar Authentication)



a. ഇന്ത്യന്  പൗരനല്ലോLവര്ക്ക്
b.ജകന്ദ്ര സംസ്ഥോന സര്ക്കോരുകളുടെ� വകുപ്പുകജcോ, എwോബ്ലിടെ�ന്റുകജcോ
c.ഒരു ജലോക്കല് അജതോറിറ്റി
d.ഒരു wോറ്റ്യുട്ടറി ജബോtി
e.ഒരു പബ്ലിക്ക് ടെസക്ടര് അണ്ടര്ജ�ക്കിങ്ങസ് 
f. ടെസക്ഷന് 25 (9) പ്രകോരം ര�ിജ�ഷന് അജപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരോള് (UIN bodies and any 
specialised agencies, embassy, consulate etc)

2. ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   4/2021   തീയതി   28.02.2021  
2019-20 ടെല വോര്ഷിക റിജട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസോന തീയതി 31.03.2021 
ജലക്ക് നീട്ടി നല്കി.

3. സര്ക്കുലര്   145/2021/  �ി  .  എസ്  .  �ി തീയതി   11.02. 2021  
കഴിഞ്ഞ മോസം പുറLിറഞ്ഞിയ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 94/2020(റൂള് അമന്റ്ടെമന്റ് ) പ്രകോരം
റൂള് 21A   യില് സബ്  റൂള് ആയി  2A   കൂട്ടിജച്ചര്Lിരുന്നു.  ഒരു ര�ിജ�t്  ജപഴ്സണ്
�ി.എസ്.�ി  ആക്ടുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്   ന�ത്തുന്ന ശൈവജലഷന്സ്  നിമിL മുണ്ടോകുന്ന
നികുതി  നഷ്ടLില് നിന്നും  സംരക്ഷണം  ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനോയി ,  അയോളുടെ�
ര�ിജ�ഷന് അ�ിയന്തിരമോയി  സടെ©ന്t്  ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള സോധ്യത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതിന് ജവണ്ടിയോണ് ഈ സബ് ടെസക്ഷന് ഇന്സര്ട്ട് ടെചയ്തിട്ടുള്ളത്.
സബ് ടെസക്ഷന് (2A ) പ്രകോരം
ഒരു ര�ിജ�t് ജപഴ്സണ് ടെസക്ഷന് 39 പ്രകോരം Hയല് ടെചയ്തിട്ടുള്ള GSTR-3B ടെയ  
a) Form GSTR-1 ല് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള outward supply വിവരങ്ങള്
b) അയോളുടെ� സശൈ±ജയഴ്സ് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള outward supply  (GSTR-1) യില് നിന്ന്.

4. c)  �നജററ്റ് ടെചയ്തിട്ടുള്ള ഇന്വോര്t് സശൈ±സ് ,  മറ്റ് അനോലിസിസുകള്  എന്നിവയില്
ഏടെത`ിലുമോയി  തോരതമ്യം  ടെചയ്യുജ´ോള് കോര്യമോയ  വ്യത്യോസജമോ  ക്രമജക്കജ�ോ ,
�ി.എസ്.�ി  നിയമപ്രകോരം  കടെണ്ടLടെപ്പടുകയും   ആയത്   അയോളുടെ� ര�ിജ�ഷന്
ക്യോന്സല്  ടെചജ¶ണ്ടത്രയും  ഗുരുതരമോടെണ`ില് ,  അയോളുടെ� ര�ിജ�ഷന്
തോത്കോലികമോയി സടെ©ന്t് ടെചയ്യുകയും  Form GSTR REG-31  വഴി ജകോമണ് ജപോര്
ട്ടലിലൂടെ�ജയോ  ഇ-ടെമയില് വഴി  കമ്മ്യൂണിജക്കഷന് നല്കുന്നതും   ആയതില്
ഇLരLിലുള്ള വ്യത്യോസവും  ,  അജനോമിലീസും വിശദമോക്കി ആയതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്
30  ദിവസLിനകം   ര�ിജ�ഷന് ക്യോന്സല് ടെച¶ോതിരിക്കുന്നതിന്
കോരണമുടെണ്ട`ില് ജബോധിപ്പിക്കുവോന് ആവശ്യടെപ്പടുന്നതുമോണ്.
Form  GSTR  REG-31  ടെന്റ പ്രവര്Lനം  ജകോമണ് ജപോര്ട്ടലില് ലഭ്യമോക്കുന്നതുവടെര ,
രോ�്യLോകമോനം  ഈ റൂcിടെല ടെപ്രോവിഷനുകള് ഒജര രീതിയില് ന�പ്പോക്കുന്നതിനുള്ള
മോര്ഗ്ഗനിര്ജ½ശം തോടെഴ പറയും പ്രകോരം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
 ജമല് പറഞ്ഞ സോ}ചര്യLില് ഇLരം നികുതി ദോയകരുടെ� ര�ിജ�ഷന്  സടെ©ന്
t്  ടെചയ്യുകയും,  സടെ©ന്ഷന് ഇന്tിജമഷനും ,  ക്യോന്സജലഷന് ജനോട്ടീസും  ,Form



GSTR REG-31 ല് ,കോരണം സ}ിതം Registered person ടെന്റ  registered  e-mail address
ല് അയച്ച ്ടെകോടുക്കുകയും,  Common Portal -ല് Form GST  REG-31   ലഭ്യമോകുന്നത് വടെര
,  ഇLരം   Notice/Intimation  �ി ര�ിജwt് ജപഴ്സന്   Common Portal -ല് അയോളുടെ�
dash board ല് GST REG 17 വഴി ലഭ്യമോക്കുന്നതുമോണ്.  Tax Payer ക്ക് അത്  view/ Notice
and Order  എന്ന tab ല് ലഭ്യമോകുന്നതോണ്.

ഇLരLില് ര�ിജ�ഷന് സടെ©ന്t് ടെച¶ടെപ്പട്ട tax payer ന്  jurisdictional
tax officer ക്ക് മു´ോടെക 30 ദിവസLിനകം ( ജനോട്ടീസ് ലഭിച്ച)് ജനോട്ടീസില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
ന്യൂനതകള് വിവരിച്ചുടെകോണ്ട്  മറുപ�ി  നല്കോവുന്നതും ,  ര�ിജ�ഷനല് റ½്
ടെച¶ോതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കോരണങ്ങള് ജബോധിപ്പിക്കോവുന്നതുമോണ്.

ഇLരLില് മറുപ�ി സമ൪പ്പിജക്കണ്ടത് Form GST REG-18 ല് common portal വഴി
30 ദിവസLിനകം ( Notice/Intimation ലഭിച്ചതിന്) ആയിരിക്കണം.

Suspension intimation  ഉം  cancellation  ജനോട്ടീസും നല്കിയിട്ടുള്ളത്  Return file
ടെച¶ോLതിനോലോടെണ`ില്,  അLരLിലുള്ള    tax payer  ക്ക്   return file  ടെചയ്ത
ജശഷം  reply  നല്കോവുന്നതോണ്.  ഇLരLില് മജറ്റടെത`ിലും,  സോ}ചര്യLിലോണ്
ജനോട്ടീസ് നല്കിയിട്ടുccടെത`ില് ആ കോര്യം പരി}രിച്ച ്Reply നല്കോവുന്നതോണ്.

Form GST REG 31 email വഴി നല്കിയതിനു ജശഷം ആയതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട tax
payers  ടെന്റ ഒരു    list  ബന്ധടെപ്പട്ട  CBIC/  ജwറ്റ് ജനോtല് ഓHീസര്മോര്ക്ക്  അയച്ച്
ടെകോടുക്കുന്നതോണ്.  ഇLരLിലുള്ള system generated notice,  jurisdictional officer ക്ക്
അവരുടെ�  Dashboard  ല്  കോണോവുന്നതും ,  അനുജയോ�്യ ന�പ�ിക്ക്
വിജധയമോക്കോവുന്നതുമോണ്.  Tax payer-ല് നിന്ന്  മറുപ�ി ലഭിക്കുജ´ോജഴോ, 30  ദിവസം
കഴിയുജ´ോജഴോ,   proper  Officer  ടെ�     Dashboard ല്   “ Suo-moto  cancellation
proceeding”  ന�ത്തുന്നതിനുള്ള  task രൂപം ടെകോള്ളുന്നതോണ്.

Tax  payer-ല്  നിന്നുമുള്ള പ്രതികരണം  പരിജശോധിച്ച ജശഷം  ജപ്രോപ്പ൪
ഓHീസ൪ക്ക്  proposal  drop  ടെചയ്തു ടെകോണ്ട്  GST REG -20  ജലോ ര�ിജ�ഷന് cancel
ടെചയ്ത് ടെകോണ്ട്  Form GST REG-19  ജലോ  order  നല്കോവുന്നതോണ്.    Proper officer
ന�പ�ി  പൂ൪Lിയോക്കുന്നതനുസരിച്ച്  “suspended”  എന്ന status  “cancelled  suo-moto”
എജന്നോ, “Active” എജന്നോ ആയി മോറുന്നതോണ്.
 

Form GST REG -31  ടെന്റ സൗകര്യം  Common Portal -ല്  develop ടെചയ്യുന്നത് വടെര
proper officer  ക്ക്,  ഇLരLിലുള്ള ഒരു  proceedings,    Form GST RE-G 31   നല്കി



ക്കഴിഞ്ഞ ജശഷം  എജപ്പോടെഴ`ിലും   drop   ടെചജ¶ണ്ടതോടെണന്ന്    മനസ്സിലോയോല്
അജ½}Lിന്   tax payer  ജനോ�്   Form GST – REG-18   reply   Hയല് ടെചയ്യുവോന്
ഉപജദശിക്കോവുന്നതും,  ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്   drop  ടെച¶ോവുന്നതുമോണ്.   അല്ലോL പക്ഷം
drop ടെചജ¶ണ്ട case ആടെണ`ില് കൂ�ി,   tax payer  reply തന്നിടെല്ല`ില്   Registration
Cancel ടെചജ¶ണ്ടതോയി വരും.

ജപ്രോപ്പ൪ ഓHീസ൪, Reply  പരിജശോധിക്കുജ´ോള് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യോ തടെന്ന tax payer
ടെ� വോദം ശരിയോടെണന്ന് മനസ്സിലോയോല് അജ½}Lിന്   Form GST REG- 20  issue
ടെചയ്ത്  ടെകോണ്ട്   suspension  revoke     ടെച¶ോവുന്നതോണ്.   അതല്ല,  ആവശ്യടെമന്ന്
ജതോന്നുകയോടെണ`ില് വിശദമോയ  പരിജശോധന  ന�ജLണ്ടതും ,  അയോളുടെ�
ര�ിജ�ഷന്  cancel  ടെചജ¶ണ്ടതോടെണന്ന്  ജബോദ്ധ്യടെപ്പട്ടോല്, Form GST REG -17 issue
ടെചയ്ത് ടെകോണ്ട് ര�ിജ�ഷന്  cancel ടെച¶ോവുന്നതുമോണ്.

Circular 146/2021 dt.23.2.2021

Notification 14/2020 പ്രകോരം 500 ജകോ�ിക്ക് മുകcില് aggregate turnover ഉള്ള   tax
payers B2C invoice    കcില്  Dynamic QR Code പതിപ്പിക്കണടെമന്ന് പ്രതിപോദിച്ചിരുന്നു.
(01.12.2020 മുതല്) തു�൪ന്ന്  Notification 89/2020 പ്രകോരം 14/2020 ടെല  provisions comply
ടെച¶ോLവ൪ടെക്കതിടെരയുള്ള  penalty  waive  ടെചയ്യുകയും  (  01.12.2020  മുതല് 31.3.2021
വടെര ) ടെചയ്തിരുന്നു.  ഇതിനോയി condition ആയി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇLരക്കോ൪ 01.04.2021
മുതല് 14/2020 പ്രകോരമുള്ള നിബന്ധനകള് പോലിച്ചിരിക്കണടെമന്നതോയിരുന്നു.

ഇതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് വിവിധ വ്യോപോര വ്യവസോയിക ജമഖലകcില് നിന്നും പല
സംശയങ്ങളും  ഉയ൪ന്ന്  വന്ന സോ}ചര്യLില് അവ  പരിജശോധിച്ച് ,  എല്ലോ
ജമഖലകcിലും,  ഇത്  ഒജര രീതിയില് ന�പ്പോക്കുന്നതിനോയി  തോടെഴപ്പറയുന്ന രീതിയില്
വ്യക്തത വരുത്തുന്നു.

1.  ഏത്  തരം  ഇന്ജവോയ്സുകള്ക്കോണ്  QR  Code  ബോധകമോക്കുക?    Export  നോയി
ന�ത്തുന്ന   supply കള്ക്ക് ഇത് ബോധകമോജണോ?

2017-18  മുതല് ഇജങ്ങോട്ട്  ഏടെത`ിലും ഒരു വ൪ഷLില് 500  ജകോ�ിക്ക്  മുകcില്
വോ൪ഷ്ക aggreage turnover ഉള്ള   tax payer ഒരു unregistered person ന് നല്കുന്ന ഇന്
ജവോയ്സ് (B2C) കcിലോണ് ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 14/2020 പ്രകോരം QR Code പതിജക്കണ്ടത്

എന്നിരുന്നോലും  ഇനി  പറയുന്ന ഇന്ജവോയ്സുകcില് ഈ  ജനോട്ടിHിജക്കഷന്
ബോധകമല്ല.
1.  സടെ±യ൪  :-  ഒരു insurer,  Banking  Company,  Financial  Institution
എന്നിവയോയിരിക്കുജ´ോള്



2. GTA ആയിരിക്കുജ´ോള്
3. Passenger transportation service supply ടെചയ്യുന്നയോcോടെണ`ില്
4. Multiplex Screen കcില് സിനിമ പ്രദ൪ശനം ന�ത്തുന്നവ൪
5. OIDAR Supplier ന�ത്തുന്ന registered person IGST Act Section 14 പ്രകോരം ര�ിജ�ഷന്
എടുLിട്ടുടെണ്ട`ില് 

Export ന് ജവണ്ടി ഒരു unregistered person ന് supply ന�ത്തുജ´ോള് 500 ജകോ�ിക്ക്
മുകcില്     aggregate turnover  ഉള്ളയോള്  e-invoice issue  ടെചയ്യുന്നതിന്  Notification
13/2020  പ്രകോരം  ബോദ്ധ്യതയുള്ളതോയതിനോല് (  ആയതിടെന   B2B  supply   ആയി
പരിഗണിച്ചുടെകോണ്ട്  Notification 14/2020 ഇക്കൂട്ട൪ക്ക് ബോധകമല്ല.
2. ഒരു QR Code -  ല് capture ടെചജ¶ണ്ട വിവരങ്ങള് എടെന്തോടെക്കയോണ്?
i. Supplier ടെ�  GSTIN 
ii.Supplier UPI ID  (Banking system of money transfer)
iii.Payees Bank Account No. & IFSC
iv.Invoice Number and date
v) total invoice value
vi GST breakup (SGST,CGST,IGST,CESS) 
 അജതോടെ�ോപ്പം  ഈ  QR  Code  scan  ടെചയ്ത്  tി�ിറ്റല് ജപടെÔന്റ്  ന�ത്തുവോന്
സോധിക്കണം. 
3.  ഒരു സ±യര്  QR  Code  പ്രദര്ശിപ്പിക്കുകയും  കwമര് പണം  അ�യ്ക്കുന്നതിന്
മജറ്റടെത`ിലും രീതി ഓപ്റ്റ് ടെചയ്യുകയും ടെചയ്തോല്  അLരം ടെപടെÔന്റുകള്  Dynamic QR
Code System അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതോടെണന്ന് കരുതോന് കഴിയുജമോ? 
     സ±യര് Dynamic  QR Code  ഉപജയോഗിച്ചുള്ള ഇന്ജവോയിസ്   ഇഷ്യൂ ടെചയ്തോല്
അLരം  ഇന്ജവോയിസ്    Dynamic  QR  Code  requirements  comply   ടെചയ്തതോയി
കണക്കോക്കുന്നതോണ്.
    സ±യര് വ്യോപോര സ്ഥോപനLില്  QR Code പ്രദര്ശിപ്പിക്കുകയും കwമര് UPT Credit/
debit  card  online  banking  cash  എന്നീ  ജമോഡുകcിലൂടെ� ,QR  Code  ഉപജയോഗിജച്ചോ
ഉപജയോഗിക്കോടെതജയോ  ജപടെÔന്റ് ന�ത്തുകയും (i)  തു�ര്ന്ന് സ±യര് ഇന്ജവോയിസ്  &
ട്രോന്സോക്ഷന്  ID with date time and amount of payment ന് ജമല് ജക്രോസ്സ് റHറന്സ്
ന�ത്തുകയോടെണ`ിലും ( UPT,  Credit/debit card online banking etc)
(ii)   കോഷ് ആയി അ�യ്ക്കുകയോടെണ`ില് ( QR Code  ഉപജയോഗിക്കോടെത)  സ±യര് QR
Code സിwം ഉപജയോഗിച്ച്   'ജക്രോസ്സ്  റHറന്സ്'  ടെപ്രോശൈവt്  ടെചയ്യുകയോടെണ`ിലും
(അ�ച്ച തുക, ഇന്ജവോയിസ് പ്രകോരം തുക  അ�ച്ച തീയതി എന്നിവ)
      അLരം ഇന്ജവോയിസുകള്  QR Code സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലോ റിക്ക്വയര്ടെമന്റുസും
comply ടെചയ്തതോയി കണക്കോക്കുന്നതോണ്.



4.  ഒരു സ±യര്,  കwമറിന്  UPT collect  UPT Intent  തു�ങ്ങിയ ഇലജÙോണിക്ക് ജമോt്
ഓH്  ജപടെÔന്റ്  പണമ�യ്ക്കുന്നതിനോയി  ഒരുക്കിടെക്കോടുക്കുകയും  ,  QR  Code   tിസ്ജ±
ടെച¶ോടെത ഇLരLിലുള്ള  ജമോഡുകcിലൂടെ�  ടെമോശൈബല് ജHോണ് വഴിജയോ , ക´്യൂട്ടര്
ആ±ിജക്കഷന് വഴിജയോ  ഇന്ജവോയിസുകളുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട തുക  കലക്ട്  ടെചയ്യുന്ന
സോ}ചര്യLില്  QR  Code  പ്രകോരമുള്ള ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 14/2020  പ്രകോരമുള്ള
റിക്ക്വയര്ടെമന്റ്സ് എങ്ങടെന  comply ടെച¶ോനോകും?
     ഇവിടെ�യും ജമല് വിവരിച്ച പ്രകോരം  ജക്രോസ്സ്  റHറന്സ്   ന�Lിക്കഴിഞ്ഞോല് ,
അLരം ഇന്ജവോയിസ്   QR Code പ്രകോരമുള്ള  റിക്ക്വയര്ടെമന്റുസും comply ടെചയ്തതോയി
കണക്കോക്കടെപ്പടുന്നതോണ്.
എന്നിരുന്നോലും  ജപടെÔന്റ്  ന�ക്കുന്നത്  ഇന്ജവോയിസ്  �നജററ്റ്  ടെചയ്യുകജയോ,  ഇഷ്യൂ
ടെചയ്യുകജയോ  ടെചയ്തതിന്  ജശഷമോണ്  എ`ില് ഇന്ജവോയിസിനുജമല്   QR  Code,
ടെപ്രോശൈവt് ടെചജ¶ണ്ടതോണ്.
5.  മുന്കൂട്ടി  പണമ�ച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ജവോയിസുകcില്   QR  Code  നിര്ബന്ധമോജണോ?
അതോയത്  ഇന്ജവോയിസ്  ഇഷ്യൂ ടെചയ്യുന്നതിന്  മുന്പ്  ജപടെÔന്റ്  ന�Lിയിട്ടുള്ള ഇന്

ജവോയ്സുകcില് QR Code നി൪ബന്ധമോജണോ?

ഇLരം    Invoice  കcിലും,  ജമല്പ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയില്  electronic  mode  വഴിജയോ,
പണമോജയോ  ഇവ  രണ്ടും  ജച൪ജLോ  അ�ച്ചിട്ടുള്ള  '  payments  “cross  reference”  ന�Lി
കഴിഞ്ഞോല്, അLരം  invoice കള്  QR code പ്രകോരമുള്ള  requirements comply ടെചയ്തതോയി
കണക്കോക്കടെപ്പടുന്നതോണ്.
    
 ഒപ്പ്

                                                                                          സംസ്ഥോന നികുതി ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്

പകര്പ്പ്:

            കമ്മീഷണര്,  സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            അtീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            ശ്രീ. ജ�ോംസ് ജ�ോണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.�ി.എസ്.റ്റി.             
            ശ്രീ. ബി.മനു, ടെtപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്  , ടെ©ഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, ശൈശജലന്ദ്രന് ടെtപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ (ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ.എസ്.ശൈഷന്,  ടെtപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി ടെലന .എസ്, ടെtപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെന¶ോറ്റിന്കര. 
            ശ്രീ. എസ്.സോബു കുമോര്, ടെtപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪  , ടെ©ഷ്യല് സര്ക്കിള്          
            ശ്രീ.സ�ിത്.പി.എസ്, ടെtപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെ©ഷ്യല് 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�.tി.
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