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ില്ലോതല ി.എസ്.റ്റി ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റി നുവരി 2021
2021 നുവരി മോസടെK ില്ലോതല ി.എസ് . ി ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം നുവരി 4 ാോം
തീയതി തിങ്കളോഴ്ച രോവിടെല 11.00 മണിക്ക് ഗൂഗിള് മീറ്റ് വഴി ന ത്തുകയുണ്ടോയി. ില്ലോതല ജ ോയിന്റ്
കമ്മീഷണറുടെ അധ്യക്ഷതയില് ന ന്ന ജയോഗKില് പടെങ്കടുK വ്യോപോരി പ്രതിനിധികജളയും വകുപ്പ്
പ്രതിനിധികജളയും ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷണര് സ്വോഗതം ടെചയ്തു . സംസ്ഥോന നികുതിവകുപ്പിടെന്റ പ്രജത്യക
ക്ഷണപ്രകോരം

ശ്രീ.എസ്.സുജരഷ് ,സൂപ്രണ്ട്,

സി. ി.എസ്.റ്റി.,

ജയോഗKില് പടെങ്കടുത്തു .

മുന്

ജയോഗKിടെന്റ മിനു ്സ് വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് വകുപ്പ് തലKില് എടുK ന പ ികള്
വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടോയി.
പടെങ്കടുK വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്
1. ശ്രീ. മനു.ബി , ടെlപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്, ടെnഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
2. ശ്രീ. അ ില് കുമോര് എ.സ് .വി , ജoറ്റ് ോക്സ് ഓHീസര്, വര്ക്സ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.
3. ശ്രീ.ഷൈഷന് എസ് , ടെlപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം.
4. ശ്രീ. മജനഷ് കുമോര്.വി.ടെക. അസിoന്റ് ജoറ്റ് ോക്സ് ഓHീസര്
പടെങ്കടുK വ്യോപോരി പ്രതിനിധികള്
1. ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന് ി.എസ്
- ി.സി.സി.ഐ
2. ശ്രീ. ഇരുമ്പില് വി യന്
- ടെക. ി.പി.എ
3. ശ്രീ. ജരോഹിത് നോയര്
4. ആള് ജകരള lിസ്ട്രിബ്യൂജട്ടഴ്സ്
കഴിഞ്ഞ ജയോഗKില് സ്വീകരിച്ച ന പ ികള്
ജ ോയിന്റ്
കമ്മീഷണര്
വ്യക്തമോക്കിടെക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി.
ി..എസ്. ി യില് പുതുതോയി വന്ന മോറ്റങ്ങടെളക്കുറിച്ച് ശ്രീ അ ില്
കുമോര് എസ് .വി, ജoറ്റ്
ോക്സ് ഓHീസര്, ശ്രീ. മജനഷ് കുമോര്.വി.ടെക. അസിoന്റ് ജoറ്റ് ോക്സ്
ഓHീസര് എന്നിവര് വിശദീകരിച്ചു. ജയോഗKില് പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച ടെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമോയ
വിഷയങ്ങള് ചുവടെ ജചര്ക്കുന്നു.
കൃത്യമോയി റിജട്ടണ് Hയല് ടെചജ‡ണ്ടതി പ്രോധോന്യടെKപ്പറ്റി ശ്രീ.എസ് .സുജരഷ് ,സൂപ്രണ്ട്,
സി. ി.എസ് .റ്റി., വ്യക്തമോക്കി. രണ്ടു മോസം റിജട്ടണ് Hയല് ടെച‡ോതിരുന്നോല് ഇ -ജവ ബില് ജ‰ോക്ക്
ടെച‡ോനും 6 മോസം വടെര റിജട്ടണ് Hയല് ടെച‡ോK lീലര്മോരുടെ ര ിജസ്ട്രഷന് Suo moto ക്യോന്
സജലഷന് വഴി റദ്ദോക്കോനും വ്യവസ്ഥയുള്ളതിനോല് റിജട്ടണ് Hയലിംഗ്
കൃത്യതജയോടെ
ന Kണടെമന്ന് ആവശ്യടെപ്പട്ടു.
ഇ-ജവ ബില് സംവിധോനം പലജപ്പോഴും error കോണിക്കുന്നതു കോരണം ചരക്ക് ഗതോഗതം
ത സ്സടെപ്പടുത്തുന്നതോയി വ്യോപോരി പ്രതിനിധികള് അറിയിച്ചു . റൂള് 21 പ്രകോരമുള്ള cancellation of
Registration ന പ്പിലോക്കുന്നതിനു മുന്പ് lീലറിന് ഒരവസരം കൂ ി നല്കണടെമന്നും അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു .
B 2 B Transaction ല് റസീപ്പിയന്റിന് സഷൈ› ടെചയ്യുന്ന സോധനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് സ›യര് റിജപ്പോര്

ട്ട് ടെച‡ോK പക്ഷം റസീപ്പിയന്റിന് പ്രസ്തുത ലിo് അപ്പ് ജലോl് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധോനടെമങ്കിലും
അ ിയന്തിരമോയി ന പ്പിലോക്കണടെമന്ന് പ്രതിനിധികള് ആവശ്യടെപ്പട്ടു . ജമല് പറഞ്ഞ എല്ലോ
വിഷയങ്ങളും കമ്മീഷണജററ്റിടെന്റ ശ്രദ്ധയില്ടെപ്പടുKി കൗണ്സിലിനു മുന്നില് എKിക്കുന്നതിനുള്ള
ന പ ികള് സ്വീകരിക്കോടെമന്ന് ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു . ജയോഗKില് പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച
ടെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമോയ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ ജചര്ക്കുന്നു.
ി.എസ് . ി യില് പുതുതോയി ഉണ്ടോയിട്ടുള്ള മോറ്റങ്ങള് എടെന്തോടെക്കയോടെണന്ന് വിശദീകരിക്കോജമോ ?
ഈ മോസം ി.എസ് . ിയില് വന്നിട്ടുള്ള മോറ്റങ്ങള് തോടെഴ പറയും പ്രകോരമോണ് .

I. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 90/2020 തീയതി 01.12.2020
ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം ടെകമിക്കല് വിഭോKില്ടെപ്പട്ട 49 ചരക്കുകളുടെ വില്പന
ന ക്കുജമ്പോള് ഇന്ജവോയിസില് HSN ജകോlിടെല 8 അക്കങ്ങളും കോണിച്ചിരിക്കണടെമന്ന്
അനുശോസിക്കുന്നു.

II. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 91/2020 തീയതി 14.12.2020
Anti -Profiteering Measures മോയി ബന്ധടെപ്പട്ടുള്ള ന പ ിക്രമങ്ങളില് പോലിക്കടെപ്പജ ണ്ട തീയതി
ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 35/2020 തീയതി 03.04.2020 പ്രകോരം നീട്ടി നല്കിയിരുന്നു. തു ര്ന്ന് 65/2020
പ്രകോരം ഇത് 2020 നവംബര് 29 വടെര നീട്ടി നല്കിയിരുന്നു. ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം ഇത്
30.03.2021 ആയി നീട്ടി നല്കി.

III. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 92/2020 തീയതി 22.12.2020
Hിനോന്സ് ആക്റ്റ് 2020( 12 of 2020) ടെല 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 131 എന്നീ ടെപ്രോവിഷനുകള്
പ്രകോരം സി. ി.എസ് . ി/എസ്. ി.എസ്. ി ആക്ടുകളിടെല ചില ടെസക്ഷനുകളില് വരുKിയിരുന്ന
ജഭദഗതികള് നിലവില് വരുന്ന തീയതി 01.01.2021 ആയിരിക്കുടെമന്ന് ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വഴി
അറിയിക്കുന്നു.
ഇതു പ്രകോരം വന്നിട്ടുള്ള മോറ്റങ്ങള് എടെന്തോടെക്കയോടെണന്ന് പരിജശോധിക്കോം.
1. Hിനോന്സ് ആക്ട് ടെസക്ഷന് 119 - സി. ി.എസ് . ി/എസ് ി.എസ് . ി ആക്ട് ടെസക്ഷന് 10(2) ല്
ആണ്. ഇത് പ്രകോരം മോറ്റം ഉണ്ടോയത് . ഈ ജഭദഗതി പ്രകോരം ടെസക്ഷന് 10 ടെല സബ് ടെസക്ഷന് (2)
ല് clause (b),(c),(d) എന്നിവയില് "goods” goods” എന്നതിനു ജശഷം and service എന്ന് കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.
അതോയത് ടെസക്ഷന് 10 പ്രകോരം ജകോജമ്പോസിഷന് സ്കീം ഓപ്റ്റ് ടെചയ്യുന്നതിന് ഇതുവടെര ഈ
മൂന്നു clause കളില് പറഞ്ഞിരുന്ന conditions ല് goods മോത്രമോണ് ഉള്ടെപ്പട്ടിരുന്നത് . ഈ ജഭോദഗതി
പ്രകോരം അത് goods ഉം service ഉം ആയി മോറ്റടെപ്പട്ടു.
2. Hിനോന്സ് ആക്ട് ടെസക്ഷന് 120 - സി. ി.എസ്. ി/എസ് . ി.എസ് . ി ആക്ടിടെല, ടെസക്ഷന് 16(4)ല്
ആണ് ഇത് പ്രകോരം മോറ്റമുണ്ടോയിട്ടുള്ളത് . ഇതില് “invoice relating to such” എന്നത് ഒഴിവോക്കി.
3. Hിനോന്സ് ആക്ട് ടെസക്ഷന് 121 – സി. ി.എസ്. ി/എസ് . ി.എസ് . ി ആക്ടിടെല, ടെസക്ഷന് 29(1) ടെല
clause(c) യിലോണ് മോറ്റമുണ്ടോയിട്ടുള്ളത് . ഈ clause പൂര്ണ്ണമോയി മോറ്റി മടെറ്റോന്ന് സബ്oിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്തു.
4. Hിനോന്സ് ആക്ട് ടെസക്ഷന് 122 - സി. ി.എസ്. ി/എസ് . ി.എസ് . ി ആക്ടിടെല, ടെസക്ഷന് 30
ലോണ് ഇത് പ്രകോരം മോറ്റമുണ്ടോയിട്ടുള്ളത് . ടെസക്ഷന് 30(1) ടെല ജപ്രോവിജസോ സബ്oിറ്റ്യൂട്ട് ടെച‡ടെപ്പട്ടു.
5. Hിനോന്സ് ആക്ട് ടെസക്ഷന് 123- സി. ി.എസ്. ി/എസ് . ി.എസ് . ി ആക്ടിടെല, ടെസക്ഷന് 31(2) ടെല
ജപ്രോവിജസോ സബ്oിറ്റ്യൂട്ട് ടെച‡ടെപ്പട്ടു.
6.Hിനോന്സ് ആക്ട് ടെസക്ഷന് 124- സി. ി.എസ് . ി/എസ്. ി.എസ്. ി ആക്ടിടെല, ടെസക്ഷന് സബ്
ടെസക്ഷന് മൂന്ന് സബ്oിറ്റ്യൂട്ട് ടെച‡ടെപ്പട്ടു. കൂ ോടെത സബ് ടെസക്ഷന്(4) ഒഴിവോക്കടെപ്പട്ടു.
7.Hിനോന്സ് ആക്ട് ടെസക്ഷന് 126- സി. ി.എസ്. ി/എസ് . ി.എസ് . ി ആക്ടിടെല, ടെസക്ഷന് 122(1) ന്
ജശഷം (1A) എന്ന സബ് ടെസക്ഷന് കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.

8.Hിനോന്സ് ആക്ട് ടെസക്ഷന് 127സി. ി.എസ്. ി/എസ് . ി.എസ് . ി ആക്ടിടെല, ടെസക്ഷന് 132
സബ് ടെസക്ഷന് (1) ല് മോറ്റം വരുKി . സബ് ടെസക്ഷന് (1) clause (c) സബ്oിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്തു. സബ്
ടെസക്ഷന് (1) clause (e) യില് മോറ്റം വരുKി.
9.Hിനോന്സ് ആക്ട് ടെസക്ഷന് 131-സി. ി.എസ്. ി/എസ് . ി.എസ് . ി ആക്ടിടെല, ടെഷl്യൂള് -2 ല് മോറ്റം
വരുKി.

IV. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 93/2020 തീയതി 22.12.2020
ജകരളKിന് ബോധകമല്ല.

V. ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 94/2020 തീയതി 22.12.2020( Fourteenth Rule Amendment 2020)
(1) ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷനിടെല ഒന്നോമടെK അമന്റ്ടെമന്റ് പ്രകോരം റൂള് 8 ടെല സബ് റൂള് -4 സബ്oിറ്റ്യൂട്ട്
ടെച‡ടെപ്പട്ടു. ഇത് പ്രകോരം ഒരു സംസ്ഥോനജKോ , ഒന്നിലധികം സംസ്ഥോനങ്ങളിജലോ ഒന്നിലധികം
ര ിജസ്ട്രഷന് ജന ിയിരിക്കുകജയോ, ജന ോന് ആഗ്രഹിക്കുകജയോ ടെചയ്യുന്നുടെവങ്കില് അKരം
സ്ഥോപനങ്ങടെള Establishment of a distinct person എന്നറിയടെപ്പടും.
ഇKരKിലുള്ള ഓജരോ അജപക്ഷകളിലും തോടെഴ പറയുന്നവ ടെചയ്തിരിക്കണം.
ടെസക്ഷന്-25 സബ് ടെസക്ഷന്-6D പ്രകോരം exemption നല്കടെപ്പട്ടിട്ടില്ലോKവര് Adhar Authentication
opt ടെചയ്തിട്ടുടെണ്ടങ്കില്, Bio metric Adhar Authentication, ജHോജട്ടോ എടുക്കല് എന്നിവ ന Kിയിരിക്കണം.
Adhar Authentication ഓപ്റ്റ് ടെചയ്തിട്ടില്ലോKവര് Bio metric ഇന്Hര്ജമഷന് ജHോജട്ടോഗ്രോH്
ജനോട്ടിഷൈH ടെചയ്യുന്നത് പ്രകോരമുള്ള KYC (Know Your Customer),verification എന്നിവയ്ക്ക്
വിജധയമോജക്കണ്ടതോണ് .

VI. 2. റൂള്-9 ടെല സബ് റൂള്(1) ല് "goods” Three” എന്നതിനു പകരം “Seven” എന്ന് സബ്oിറ്റ്യൂട്ട് ടെച‡ടെപ്പട്ടു.
ഇതു പ്രകോരം ഒര് ഓHീസര്ക്ക് മുന്പോടെക എത്തുന്ന ര ിജസ്ട്രഷന് ആ›ിജക്കഷനിടെല ജരഖകള് കൃത്യത
ഉള്ളതോടെണന്ന് ജബോധ്യടെപ്പട്ടോല് അജപക്ഷ ലഭിച്ച് ഏഴ് ദിവസKിനകം ആയത് ഓHീസര് അപ്രൂവ്
ടെചജ‡ണ്ടതോണ്. ജനരടെK ഇത് മൂന്ന് ദിവസമോയിരുന്നു.
കൂ ോടെത ഇജതോടെ ോപ്പമുള്ള ടെപ്രോവിജസോ
തോടെഴ പറയും പ്രകോരം സബ്oിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്തു.
a) . ടെസക്ഷന് -25 സബ് ടെസക്ഷന്- 6D പ്രകോരം ജനോട്ടിഷൈH ടെച‡ടെപ്പട്ടിട്ടില്ലോKവരില്, റൂള്-8 സബ്
റൂള്-4A പ്രകോരം Adhar Authentication ന Kിയിട്ടില്ലോKവരിജലോ , Adhar Authentication ഓപ്റ്റ്
ടെചയ്തിട്ടില്ലോKവരിജലോ
b). ജപ്രോപ്പര് ഓHീസര് ഒരു അസിoന്റ് കമ്മീഷണറില് കുറയോK റോങ്കിലുള്ള ഒരു ഉജദ്യോഗസ്ഥടെന്റ
അനുമതി പ്രകോരം ന ത്തുന്ന റൂള് -25 പ്രകോരമുള്ള ബിസിനസ്സ് ജ›സില്
അജപക്ഷടെന്റ
സോന്നിധ്യKില് ന ത്തുന്ന Hിസിക്കല് ടെവരിHിജക്കഷനില് അജപക്ഷന് ര ിജസ്ട്രഷന് ലഭിക്കുന്നതിന്
ജയോഗ്യനോടെണന്ന് കടെണ്ടKിയോല്.
അജപക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതല് 30 ദിവസKിനകം ര ിജസ്ട്രഷന് അനുവദിജക്കണ്ടതോണ് .
3. റൂള് 9 ടെല സബ് ടെസക്ഷന്(2) ല് “Three” എന്നതിനു പകരം “Seven” എന്ന് സബ്oിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്തു.
ഇതു പ്രകോരം ഒരു ഓHീസര്ക്ക് മുന്പോടെക എത്തുന്ന ര ിജസ്ട്രഷന് ആ›ിജക്കഷന്
ന്യൂനതയുള്ളതോടെണന്ന് കടെണ്ടKടെപ്പടുകയോടെണങ്കില് ഏഴ് ദിവസKിനകം ആയതിന്ജമല്
ക്ലോരിHിജക്കഷന് ആവശ്യടെപ്പട്ടുടെകോണ്ട് Form GST-03 യില് ജനോട്ടീസ് നല്കിയിരിക്കണം .കൂ ോടെത
ഇജതോടെ ോപ്പമുള്ള ടെപ്രോവിജസോ തോടെഴ പറയും പ്രകോരം സബ്oിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്തു.
ടെസക്ഷന് -25 സബ് ടെസക്ഷന്- 6D പ്രകോരം ജനോട്ടിഷൈH ടെചയ്തിട്ടില്ലോKവരില്, റൂള്-8 സബ്
റൂള്-4A പ്രകോരം Adhar Authentication ന Kിയിട്ടില്ലോKവരിജലോ, Adhar Authentication ഓപ്റ്റ്
ടെച‡ോKവരിജലോ

ജപ്രോപ്പര് ഓHീസര് ഒരു അസിoന്റ് കമ്മീഷണറില് കുറയോK റോങ്കിലുള്ള ഒരു ഉജദ്യോഗസ്ഥടെന്റ
അനുമതിജയോടെ , ബിസിനസ്സ് ജ›സില് Hിസിക്കല് ടെവരിHിജക്കഷന് ന Kി ര ിജസ്ട്രഷന് നല്
കുന്നതിന് അര്ഹതയുള്ള ജകസുകളില് അജപക്ഷ ലഭിച്ച് 30 ദിവസKിനകം Form GST REG-03 ഇഷ്യൂ
ടെചജ‡ണ്ടതോണ്.
റൂള്-9 ടെല സബ് റൂള്-5 സബ്oിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്തു. ഇത് പ്രകോരം ജമല് വിവരിച്ച രണ്ട് മോറ്റങ്ങളില്
പറഞ്ഞ Seven days, Thirty days എന്നിവ ഈ സബ് ടെസക്ഷനില് ആദ്യ മൂന്ന് sub clause കളില്
മോറ്റിജച്ചര്ക്കടെപ്പട്ടു.
4. റൂള്-21 ല്
(i). clause(b) യില് ‘goods and Service” എന്നതിനു ജശഷം “or both” എന്ന് കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.
(ii). clause(d) യ്ക് ജശഷം clause(e), clause(f), clause(g) എന്നീ പുതിയ Sub clause കൂ ി കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.
ഇത് പ്രകോരം ഒരു നികുതി ദോയകന് അനുവദിച്ച ി .എസ് . ി ര ിജസ്ട്രഷന് ക്യോന്സല്
ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള മൂന്നു സോഹചര്യങ്ങള് കൂ ി കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു. അവ തോടെഴ പറയുന്നവയോണ് .
(a) ടെസക്ഷന് -16 ജലയും അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട റൂളുകളിജലയും നിബന്ധനകള്ക്ക് വിരുദ്ധമോയി
ഇന്പുട്ട് ോക്സ് ടെക്രlിറ്റ് എടുക്കുക.
(b) Form GSTR-1 ല് ടെസക്ഷന് 37 പ്രകോരം സമര്പ്പിക്കുന്ന outward supply ടെസക്ഷന് 39 പ്രകോരം
സമര്പ്പിക്കുന്ന GSTR-3B യില് lിക്ലയര് ടെചയ്യുന്ന outward supply ജയക്കോള് കൂ ിയിരുന്നോല്
(c) റൂള് 86B പ്രകോരമുള്ള നിബന്ധന ലംഘിക്കുക. അതോയത് റൂള് 86B പ്രകോരം ഇലജÎോണിക്
ടെക്രlിറ്റ് ടെലl് റില് ലഭ്യമോയ IPT output Tax liability യുടെ ജപടെÏന്റിന് മോത്രടെമ
ഉപജയോഗിക്കോവൂ.
5. (I) റൂള് 21 A യില്
നികുതി ദോയകന് ജപഴ്സണല് ഹീയറിംഗിന് അവസരം നല്കണടെമന്ന ഭോഗം
ഒഴിവോക്കി .
(ii) കൂ ോടെത സബ് റൂള് 2 ന് ജശഷം ഒരു സബ് റൂള് കൂ ി (Sub rule 2A) കൂട്ടിച്ചര്ക്കപ്പട്ടു. ഇത് പ്രകോരം ഒരു
ര ിജസ്ട്രl് ജപഴ്സണ് ടെസക്ഷന്-39 പ്രകോരം സമര്പ്പിക്കുന്ന റിജട്ടണ് തോടെഴ പറയുന്നവയുമോയി തോരതമ്യം
ടെചയ്യുജമ്പോജഴോ,
(a) Outward supply details in GSTR-1
(b) അയോളുടെ സ›ജയഴ്സ് , GSTR-1 സമര്പ്പിക്കുന്നതിലൂടെ രൂപീകൃതമോകുന്ന inward supply details
അഥവോ
ി.എസ്. ി
കൗണ്സിലിടെന്റ ശുപോര്ശ പ്രകോരമുള്ള അഥവോ മജറ്റടെതങ്കിലും വിശകലനം ന ത്തുജമ്പോജഴോ
ഏടെതങ്കിലും വ്യക്തമോയ വ്യത്യോസജമോ, ന്യൂനതകജളോ കടെണ്ടKടെപ്പടുകയോടെണങ്കില്(അയോളുടെ ര ിജസ്ട്രഷന്
ക്യോന്സല് ടെചയ്യുന്നതിജലക്ക് നയിക്കുന്ന) അയോളുടെ ര ിജസ്ട്രഷന് ജകോമണ് ജപോര്ട്ടലില് Form-GST REG-31
ഇഷ്യൂ ടെചയ്ത് ടെകോജണ്ടോ, അയോളുടെ ര ിജസ്ട്രl് ഇ-ടെമയില് അഡ്രസ്സില് കമ്മ്യൂണിജക്കഷന് നല്കിടെക്കോജണ്ടോ
സടെnന്l് ടെചയ്യുകയും, ി വ്യത്യോസജമോ ന്യൂനതജയോ വിശദമോക്കിടെക്കോണ്ട് 30 ദിവസിKിനകം ര ിജസ്ട്രഷന്
ക്യോന്സല് ടെച‡ോതിരിക്കുന്നതിന് കോരണം കോണിക്കുവോന് ആവശ്യടെപ്പ ോവുന്നതോണ് .
(iii) റൂള് 21 A സബ് റൂള് 3 ല് “or ഏഹവ Rule 2” എന്നതിജനോടെ ോപ്പം “or Sub rule 2A” എന്നുകൂ ി കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.
(iv) റൂള് 21 A സബ് റൂള് (3) നുജശഷം ഒരു റൂള് കൂ ി കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു ( സബ് റൂള് 3 A). ഈ റൂള് പ്രകോരം സബ് റൂള്
(2) പ്രകോരജമോ, സബ് റൂള് 2A പ്രകോരജമോ സടെnന്l് ടെച‡ടെപ്പട്ട ഒരു ര ിജസ്ട്രര്l് ജപഴ്സണിന്
ടെസക്ഷന് 54 പ്രകോരമുള്ള റീHണ്ട് , സടെnന്ഷന് കോലഘട്ടKില് ലഭിക്കുന്നതല്ല.
(v) റൂള് 21 A സബ് റൂള് (4) ല് “or Sub Rule 2” എന്നതിനു ജശഷം “or Sub rule 2A” എന്നുകൂ ി കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.
കൂ ോടെത ഇജതോടെ ോപ്പം തോടെഴ പറയുന്ന proviso കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു. ഈ റൂള് പ്രകോരമുള്ള ര ിജസ്ട്രഷടെന്റ
സടെnന്ഷന് ജയോഗ്യടെമന്ന് ജതോന്നിയോല് ക്യോന്സജലഷന് ന ത്തുന്നതിനു മുന്പ് നിയുക്ത ഓHീസര്
ക്ക് റിജവോക്ക് ടെച‡ോവുന്നതോണ്.

6.

റൂള് 22 ല്
(I) സബ് റൂള് (3) ല് Show Cause issued under Sub Rule (1) എന്നതിനുജശഷം or under Sub Rule 2A of
Rule 21A എന്ന് കൂ ി കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.
(ii) സബ് റൂള് (4) ല് Reply furnished under Sub rule( 2A) എന്നതിനു ജശഷം “or in response to the notice
issued under Sub rule 2A Rule 21A” എന്ന് കൂ ി കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.
7.
റൂള് 36 ല്
സബ് റൂള് (4) ല് 2021 നുവരി 1 മുതല് തോടെഴ പറയുന്ന മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോയി.
(i) ഇതില് IFF സൗകര്യം ഉള്ടെപ്പടുKിയിട്ടുള്ള സോഹചര്യKില് ഈ സബ് റൂളില് “Invoice or debit
note which have not been uploaded എന്ന ഭോഗത്തും മടെറ്റോരുഭോഗത്തും uploaded എന്നുള്ള ഭോഗK്
furnished എന്ന് substitute ടെചയ്തു.
(ii) ജനരടെK "goods”  by the suppliers under sub section (1) of section 37” എന്നുണ്ടോയിരുന്നതിനു ജശഷം in
GSTR-1 or using invoice furnishing facility” എന്ന് കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.
(iii) ജനരടെK 10% എന്നുണ്ടോയിരുന്നത് മോറ്റി 5% എന്നോക്കി.
ഈ മോറ്റKിലൂടെ IFF ലൂടെ ഇന്ജവോയ്സ് lീടെട്ടയില്സ് Hര്ണിഷ് ടെചയ്യുന്നവടെര കൂ ി ഈ
റൂളിടെന്റ പരിധിയില് ടെകോണ്ടുവന്നു . കൂ ോടെത, GSTR-1 വഴിജയോ, IFF വഴിജയോ സ›യര് Hര്ണിഷ്
ടെച‡ോK ഇന്ജവോയിസുകളുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് ഒരു നികുതി ദോയകന് അധികമോയി എടുക്കോവുന്ന
ടെപ്രോവിഷണല് ടെക്രlിറ്റ് 5% ആക്കി കുറയ്ക്കുകയും ടെചയ്തു.
8.
റൂള്-59 ല് സബ് റൂള് (4) ന് തോടെഴയോയി സബ് റൂള് (5) കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.
ഈ റൂള് പ്രോകോരം
(i) ഒരു നികുതി ദോയകന് , ടെതോട്ട് മുന്പുള്ള രണ്ട് മോസങ്ങളിടെല റിജട്ടണ് GSTR-3B യില് Hയല്
ടെചയ്തിടെല്ലങ്കില് അയോളുടെ മൂന്നോമടെK മോസടെK GSTR-1 Hയല് ടെചയ്യുന്നത് ത യുന്നതോണ് .
(ii) ഒരു ര ിജസ്ട്രl് ജപഴ്സണ് ക്വോര്ട്ടര്ലി സ്കീം റിജട്ടണ് Hയലിംഗ് ഓപ്റ്റ് ടെചയ്തിരുന്നുടെവങ്കില് അയോള്
രണ്ട് ോക്സ് പിരീയിlിടെല GSTR-3B Hയല് ടെച‡ോതിരുന്നോല് തു ര്മോസങ്ങളില് IFF വഴിജയോ,
GSTR-1 ജയോ അയോള്ക്ക് outward സഷൈ› lീടെട്ടയില്സ് ജകോമണ് ജപോര്ട്ടലില് Hര്ണിഷ് ടെചയ്യുന്നത്
ത യുന്നതോണ്.
(iii) റൂള് 86(b) പ്രകോരം ITC ഉപജയോഗം 99% ആയി നി ടെപ്പടുKിയിട്ടുള്ള ര ിജസ്ട്രl് ജപഴ്സണിന് , ടെതോട്ടു മുന്
പുള്ള ോക്സ് പിരീlില് GSTR-3B Hയല് ടെചയ്തിട്ടില്ലോKവര്ക്ക് IFF വഴിജയോ, GSTR-1 outward സഷൈ›
lീടെട്ടയില്സ് ജകോമണ് ജപോര്ട്ടലില് Hര്ണിഷ് ടെചയ്യുന്നത് ത യുന്നതോണ് .
9. In Rule 86 after 86A പുതിയ ഒരു സബ് റൂള് (86B) കൂട്ടിജച്ചര്ക്കടെപ്പട്ടു.
ഈ റൂള് പ്രകോരം ഒരു ോക്സബിള് ജപഴ്സണിടെന്റ Exempted supply, Zero related supply എന്നിവ
ഒഴിടെകയുള്ള ോടെക്സബിള് സഷൈ› 50 ലക്ഷKിനു മുകളിലോടെണങ്കില് അയോള്ക്ക് അയോളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ോക്സ്
ലയബിലിറ്റി യുടെ 99% വടെര മോത്രടെമ പരമോവധി ഇലജÎോണിക് ടെക്രlിറ്റ് ടെലl് റില് നിന്ന്
ഉപജയോഗിക്കുവോന് പോടുള്ളൂ.
ഇജതോടെ ോപ്പം proviso ആയി ഈ restriction ല് നിന്നും ഒഴിവോക്കടെപ്പട്ടിട്ടിള്ളവരുടെ വിവരം തോടെഴ പറയും
പ്രകോരം ജചര്Kിട്ടുണ്ട്.
(i) Taxable person/proprietor/Managing Directors/ any of its partners/ all time directors/Members of managing
committee of associations/ Board of trustees കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷKിജലടെതങ്കിലും ഒരു ലക്ഷKിലധികം
രൂപ Income Tax payment ന Kിയിട്ടുടെണ്ടങ്കില്.
(ii) ര ിജസ്ട്രl് ജപഴ്സണ് കഴിഞ്ഞ സോമ്പKിക വര്ഷKില് അണ് യൂട്ടിഷൈലസ്l് ITC ഇനKില് ഒരു
ലക്ഷKിലധികം റീHണ്ട് വോങ്ങിയിട്ടുടെണ്ടങ്കില്.

(iii) ര ിജസ്ട്രl് ജപഴ്സണ് തടെന്റ ഇലജÎോണിക് കോഷ് ടെലl് ര് വഴിയുള്ള ഔട്ട് ജവര്l് സഷൈ› സോധ്യത ആ
മോസം വടെരയുള്ള Cumulative output tax ലയബിലിറ്റിജയക്കോള് 1% കൂടുതലോടെണങ്കില്
(iv) ര ിജസ്ട്രl് ജപഴ്സണ് തോടെഴ പറയുന്നതിജലടെതങ്കിലുമോടെണങ്കില്
a) ഗവണ്ടെമന്റ് lിപ്പോര്ട്ട്ടെമന്റ്
b) പ‰ിക്ക് ടെസക്ടര് അണ്ടര്ജ ക്കിംഗ്സ്
c) ജലോക്കല് അജതോറിറ്റി
d) oോറ്റ്യൂട്ടറി ജബോlി
ഈ റസ്ട്രിക്ഷന് ഒഴിവോക്കിടെക്കോടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികോരം കമ്മീഷണര്ജക്കോ , അജദ്ദഹം
ചുമതലടെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ഉജദ്യോഗസ്ഥജനോ , പരിജശോധനയില് ര ിജസ്ട്രl് ജപഴ്സണ് ജയോഗ്യനോടെണന്ന്
മനസ്സിലോക്കിയോല് ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതോണ് .
10. റൂള് 138 ല്
സബ് റൂള് (10) ല് ഇ -ജവ ബില്ലിടെന്റ കോലോവധി ആദ്യടെK 200 കിജലോമീറ്ററിന് 1 ദിവസവും,
അധികമോയി വരുന്ന 200 കിജലോമീറ്ററിന് അതിടെന്റ ജപോര്ഷനും ഓജരോ അധിക ദിവസവുമോക്കി മോറ്റി .
ജനരടെK ഇത് 100 കിജലോമീറ്റര് ആയിരുന്നു.
11. റൂള് 138 E
clause(b) യില് ജകോജമ്പോസിഷന് ഓപ്റ്റ് ടെച‡ോK നികുതി ദോയകന് തു ര്ച്ചയോയി "goods”  രണ്ടുമോസം"goods” 
റിജട്ടണ് Hയല് ടെച‡ോKവരുടെ ഇ-ജവ ബില് ജ‰ോക്ക് ടെച‡ടെപ്പടുടെമന്നത് തു ര്ച്ചയോയ രണ്ട് "goods” Tax period”
എന്നോക്കി മോറ്റി. QRMP സ്കീം നിലവില് വന്നത് ടെകോണ്ടോണ് ഈ മോറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് .
കൂ ോടെത റൂള് 138 E യില് പുതിയതോയി clause(d) കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു. ഇതു പ്രകോരം ഒരു ര ിജസ്ട്രl്
ജപഴ്സണിടെന്റ ര ിജസ്ട്രഷന് റൂള് 21A യുടെ സബ് റൂള് (1) (2),(2A) എന്നിവയിജലടെതങ്കിലും പ്രകോരം സടെnന്l്
ടെചയ്തോല് ഇ-ജവ ബില് ജ‰ോക്ക് ടെച‡ടെപ്പടും.
ഇവ കൂ ോടെത റൂള് 21 A പ്രകോരമുള്ള ര ിജസ്ട്രഷടെന്റ സടെnന്ഷന് ഇന്lിജമറ്റ് ടെചയ്യുന്നതിനോയി
Form-GST REG-31 എന്ന Form നിലവില് വന്നു.
ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 95/2020 തീയതി 30.12.2020
ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം 2019-20 വര്ഷടെKAnnual Return സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം
28.02.2021 വടെര ദീര്ഘിപ്പിച്ചു.

1. Suspension of Registration വിശദമോക്കോജമോ?
ക്യോന്സജലഷന് ആ›ിജക്കഷന് Hയല് ടെചയ്യുജമ്പോഴും
Suo moto ക്യോന്സജലഷനു
ജവണ്ടിഓHീസര് ജനോട്ടീസ് നല്കുജമ്പോഴും പ്രസ്തുത lീലര്മോരുടെ ര ിജസ്ട്രഷന് oോറ്റസ് , റൂള്-21
അനുസരിച്ച് Suspension Status ജലക്ക് ജപോകുന്നുണ്ട്. ആയതിനോല് ഓHീസര് നല്കുന്ന ജനോട്ടീസിന്
കൃത്യമോയ റിഷൈ› Hയല് ടെചയ്തിട്ടിടെല്ലങ്കില് ഇ -ജവ ബില് ജ‰ോക്ക് ടെച‡ടെപ്പടുകയും , ര ിജസ്ട്രഷന്
ക്യോന്സലോവുകയും ടെചയ്യുന്നു. ഇത് കൂ ോടെത റൂള് -21 A, സബ് റൂള് (1),(2),(2A,) എന്നിവ പ്രകോരവും
ര ിജസ്ട്രഷന് സടെnന്l് ടെച‡ോവുന്നതോണ് .
2. 2018-19 ടെല Annual Return Hയല് ടെച‡ോടെത 2019-20 ടെല Annual Return Hയല് ടെച‡ോന്
സോധിക്കുജമോ?
2018-19 Annual Return Hയല് ടെച‡്തോല് മോത്രജമ 2019-20 ടെല Annual Return Hയല്
ടെച‡ോന് സോധിക്കുകയുള്ളൂ. 2018-19 ടെല Annual Return Hയല് ടെച‡ോKവര്ക്ക് ജലറ്റ് Hീ അ ച്ച്
രണ്ടു വര്ഷടെKയും Annual Return ഇജപ്പോള് Hയല് ടെച‡ോവുന്നതോണ് . എന്നോല് 2 ജകോ ിയില്
തോടെഴ വിറ്റ് വരവുള്ളവര്ക്ക് Annual Return ഓപ്ഷണലോണ്.

2019-20 ടെല Annual Return Hയല് ടെചയ്യുന്ന തീയതി 2021 ടെHബ്രുവരി 28 വടെര നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
2019-20 ടെല സ്ക്രൂട്ടിനിയുടെ ഭോഗമോയി
Assmt-10 ജനോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ടെച‡ോന് lിപ്പോര്ട്ട്ടെമന്റ്
തീരുമോനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് പറയുന്ന ടെതറ്റുകള് തിരുKി Annual Return Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള
സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് ജവണ്ടിയോണ് ഈ ന പ ി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് .
QRMP
സ്കീമുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് All Kerala Tiles & Sanitaryware Dealer Association,
Thiruvananthapuram ില്ലോ കമ്മിറ്റി സമര്പ്പിച്ച ആവശ്യങ്ങള്
ില്ലോ അധികോരികളുജ ജയോ , സംസ്ഥോന
അധികോരികളുജ ജയോ അധികോര പരിധിയില്ടെപ്പടുന്ന വിഷയമല്ലോKതിനോല് കമ്മീഷണജററ്റ് വഴി ി .എസ്. ി
കൗണ്സിലിന് മുന്നിജലക്ക് വിഷയം എKിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നതോണ് .

ഒപ്പ്

സംസ്ഥോന നികുതി ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്
പകര്പ്പ്:
കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
അlീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
ശ്രീ. ജ ോംസ് ജ ോണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി. ി.എസ് .റ്റി.
ശ്രീ. ബി.മനു, അസിoന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെnഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീ. വി, ഷൈശജലന്ദ്രന് അസിoന്റ് കമ്മീഷണര് (ഇന്റലി ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ.എസ്.ഷൈഷന്, അസിoന്റ് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീമതി ടെലന .എസ് , അസിoന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെന‡ോറ്റിന്കര.
ശ്രീ. എസ് .സോബു കുമോര്, അസിoന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെnഷ്യല് സര്ക്കിള്
ശ്രീ.സ ിത്.പി.എസ്, അസിoന്റ് കമ്മീഷണര്,ടെnഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീ.ഷൈവ വി യന്
ശ്രീ.സദോനന്ദന്
ശ്രീ പോപ്പനംജകോ ് രോ പ്പന്
ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ് വി.ടെക
ശ്രീ.മധുസുധനന് നോയര്. ബി.
ശ്രീ. പരജമശ്വര്. ടെ .lി.
ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമോര്
ശ്രീ അ ിത് .ടെക മോര്Kോണ്ഡം
ശ്രീ. പനജങ്ങോട്ടുജകോണം വി യന്
ശ്രീ വി യന് ആശോരി .എസ്
ശ്രീ ഗജണഷ് .എച്ച്
ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന് ി.എസ്
ശ്രീ. ജരോഹിത് കുമോര്
ശ്രീ മജഹഷ് തയ്യൂര്
ശ്രീ. അജശോക് .വി
ശ്രീ. വിജനോദ് പി.
ശ്രീ. മധു
ശ്രീ. വി.അജശോക്
ശ്രീ.വി.വി യന് ആചോരി
ശ്രീ എം.ശശിധരന് നോയര്
ശ്രീ. ടെക.ടെ .ടെസബോo്യന്
ശ്രീ.സിതോരോമ
ശ്രീ. പി.ഗജണഷ്
ശ്രീ. സ ി മോത്യു
ശ്രീ. ഷിബു ടെ യിംസ്
ശ്രീ.ജ ോസ് സക്കറിയ
ശ്രീ.സോയ് പ്രശോന്ത്

- ടെക.വി.വി.ഇ.എസ്
- നറല്മര്ച്ചന്റ്സ്
- ടെക.യു.വി.എ.എസ്
- ടെസക്രട്ടറി- ടെക.എസ്.എസ്. ഐ
- എ.ടെക. ി.ഐ
- എ.ടെക.lി.എ
- എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
- വി.വി ജകോണ്ഗ്രസ്സ്
- ടെക.റ്റി.പി.എ
- ടെക.ഇ.റ്റി.എ
- ി.സി.സി.ഐ
- എ.ടെക.റ്റി.ഐ.എസ് .lി.എ
- എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
- വി.വി ജകോണ്ഗ്രസ്സ്
- എ.ടെക. ി.ഐ
- ടെക.എസ് . എസ്.ഐ.എ.
- വി.വി ജകോണ്ഗ്രസ്സ്
- ടെക.റ്റി.പി.എ
- ടെക.സി.lി.എ
- എ.ടെക. ി.എസ് .എം
- ടെക.ഇ. ി.എ
- സി.ഐ.എ
- ആര്.lി.എ,
- ടെക.സി.സി.ഐ.എസ് .ആര്

