
നം.ബി -2 5396/17                 ജേ�ായിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ�കാര്യാലയം, 
       സംസ്ഥാന ചരക്കുജേസവന നികുതി വകുപ്പ് 
       �ാക്സ് �വർ, തിരുവനന്തപുരം 
       email: - tvmdc.ctd@kerala.gov.in
       തീയതി  : 20.09.2021

                                                                       
�ില്ലാതല �ി  .  എസ്  .  റ്റി ടെDസിലിജേറ്റഷന് കമ്മിറ്റി      2021  

       2021  ടെസപ്റ്റംബർ  മാസടെG �ില്ലാതല �ി .എസ്.�ി ടെDസിലിജേറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജേയാഗം ടെസപ്റ്റംബർ

8-ാാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്  3..00 മണിക്ക്  ഗൂഗിള് മീറ്റ് വഴി  ന�ത്തുകയുണ്ടായി .  �ില്ലാതല ജേ�ായിന്റ്

കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജേയാഗGില് പടെ]ടുG വ്യാപാരി  പ്രതിനിധികജേ`യും   വകുപ്പ്

പ്രതിനിധികജേ`യും  ജേ�ായിന്റ്  കമ്മീഷണർ സ്വാഗതം  ടെചയ്തു .   സംസ്ഥാന  നികുതിവകുപ്പിടെന്റ പ്രജേത്യക

ക്ഷണപ്രകാരം ശ്രീമതി. ജേഗാമതി , ജേനാർG് സൗG് ടെeപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, സി.�ി.എസ്.റ്റി, ശ്രീ. സുജേരഷ്

എസ്  ,  സൂപ്രണ്ട്,  സി.�ി.എസ്.റ്റി.,  എന്നിവർ ജേയാഗGില് പടെ]ടുത്തു .   മുന് ജേയാഗGിടെന്റ മിനു�്സ്

വായിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് വകുപ്പ് തലGില് എടുG ന�പ�ികള്  വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടായി.

പടെ]ടുG  വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്

1.ശ്രീമതി. ജേഗാമതി , ജേനാർG് സൗG് ടെeപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ,സി.�ി.എസ്.റ്റി

2.ശ്രീ. ചന്ദ്രജേശഖർ ,ടെeപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ , വർക്കസ് ജേകാണ്ട്രാക്റ്റ്

3.ശ്രീ.ബി. മനു. ടെeപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെuഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം

4.ശ്രീ.എസ് സാബു കുമാർ , ടെeപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെuഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം

5.ശ്രീ. അ�ില് കുമാർ, ജേwറ്റ് �ാക്സ് ഓDീസർ,  വർക്കസ് ജേകാണ്ട്രാക്റ്റ്

6.ശ്രീ. മജേനഷ് കുമാ൪. വി.ടെക. അസിwന്റ് ജേwറ്റ് �ാക്സ് ഓDീസർ

7.ശ്രീ. സുജേരഷ് എസ്  , സൂപ്രണ്ട്, ടെസന്ട്രല് എടെക്സസ്

8.ശ്രീ. എ മുരുഗന് ,ടെeപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ , തിരുവനന്തപുരം

പടെ]ടുG വ്യാപാരി പ്രതിനിധികള്

1. ശ്രീ. അ�ിത് കുമാർ

2. ശ്രീ. �ിജേ�ാ ജേപാള്

3. ശ്രീ. ജേരാഹിത് നായർ 

4. ശ്രീ. ജേബാബി ജേ�ാസ്

5. ശ്രീ. ടെക. ടെ� ടെസബാw്യന്



6. ശ്രീ. മജേഹഷ് തയ്യൂ൪

7. ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന്.�ി.എസ്                               

8. ശ്രീ. വി�യന് ആചാരി

9. ശ്രീ. വി�യന്.വൈവ

10. ന�ീസ ടെതങ്ങുവി`

11. ആള് ജേകര`  eിസ്ട്രിബ്യൂജേട്ടഴ്സ്  അജേസാസിജേയഷന്

കഴിഞ്ഞ ജേയാഗGില് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികള്  ജേ�ായിന്റ്  കമ്മീഷണർ

വ്യക്തമാക്കിടെക്കാടുക്കുകയുണ്ടായി.  

ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം നിലവില് വന്ന താടെഴ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങള്  വ്യാപാരികള്ക്ക് ജേവണ്ടി  പ്രതിനിധികള്ക്ക്

ജേവണ്ടി ശ്രീ.  അ�ില് കുമാർ ,  ജേwറ്റ് �ാക്സ് ഓDീസർ,     ശ്രീ സുജേരഷ്  എസ്  ,  സൂപ്രണ്ട്  , CGST,  ശ്രീ.
മജേനഷ് കുമാ൪. വി.ടെക. അസിwന്റ് ജേwറ്റ് �ാക്സ് ഓDീസർ,  എന്നിവർ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി .

ഇക്കഴഞ്ഞ മാസം �ി  .  എസ്  .  �ി യില് ഉണ്ടായിട്ടു`` പ്രധാന മാറ്റങ്ങള്  

(1).  ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന്   No. 32/2021   തീയതി   29/09/2021  

ഈ ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് �ി.എസ്.�ി റൂ`ിടെല 2021-ടെല 7-മടെG അമന്റ്ടെമന്റ് ആണ്.  

(i)റൂള് 26(1)-ല് 4-ാാമടെG ടെപ്രവിടെസായില് 31/8/2021  എന്നത് മാറ്റി  31/10/2021  എന്ന് സബ്wിറ്റ്യൂട്ട്

ടെചയ്തു.( Authentication)

(a). അതായത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ര�ിസ്ട്രർ ടെചയ്യടെപ്പട്ട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  EVC
ഉപജേയാഗിച്ച്  authenticate  ടെചയ്യുവാനുള്ള ആനുകൂല്യം  31/8/2021  വടെര നീട്ടി  നല്കിയിരുന്നത്  (
ജേകാവിe് പശ്ചാGലGില്) വീണ്ടും 31/10/2021 വടെര നീട്ടി നല്കി.  

(b) 01/11/2021 മുതല് Rule 26(1) ടെല എല്ലാ ടെപ്രാവിടെസാകളും ഒമിറ്റ് ടെചയ്യടെപ്പടും.

(ii)  റൂള് 138 E-ല് 4-ാാമടെG ടെപ്രാവിടെസായ്ക്ക് ജേശഷം  മടെറ്റാരു ടെപ്രാവിടെസാ ജേചർക്കടെപ്പട്ടു .   (ഈ-ജേവ

ബില്)  റൂള് 138 E- അനുസരിച്ച്

(a)    ടെസക്ഷന് 10 പ്രകാരം ജേകാജേമ്പാസിഷന് സ്കീം ഓപ്റ്റ് ടെചയ്തിട്ടുള്ള �ാക്സ് പ്രജേയഴ്സ്സ് , Form



CMP-08, തു�ർച്ചയായി രണ്ട് quarter -ല് Dയല് ടെചയ്യാതിരിക്കുക.

(b)ജേനാർമല് �ാക്സബിള് ജേപഴ്സ്ന് (Other than scheme  10),   തു�ർച്ചയായി  രണ്ട്  �ാക്സ്

പിരീ ഡുക`ില് റിജേട്ടണ് Dയല് ടെചയ്യാതിരിക്കുക. 

c) തു�ർച്ചയായി രണ്ട്  �ാക്സ് പീരീഡുക`ില് ജേwറ്റ്ടെമന്റ് ഓD്  ഒൗട്ട്  ജേവe്

സജേപ്പ«( GSTR-1) Dയല് ടെചയ്യാതിരിക്കുക.

d) റൂള് 21 A പ്രകാരം ര�ിജേസ്ട്രഷന് സടെuന്e് ടെചയ്യടെപ്പട്ടിരിക്കുക.

ഇവയിജേലടെത]ിലും വിഷയGില് ഉള്ടെപ്പട്ടവർക്ക് ഈ-ജേവ ബില് ക്രിജേയറ്റ് ടെചയ്യുന്നത് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

ജേനരടെG 20/3/2020  മുതല് 15/11/2020  വടെരയുള്ള കാലഘട്ടGില് ടെDബ്രുവരി  2020
മുതല് ആഗw്  2020  വടെരയുള്ള  റിജേട്ടണ് Dയല് ടെചയ്യാGവർക്ക്  ഈ  റിസ്ട്രിക്ഷന്  79/2020
ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന്  പ്രകാരം ഒഴിവാക്കി നല്കിയിരുന്നു.
എന്നാല് ഈ  അമന്റ്ടെമന്റിലൂടെ�  5-ാാമടെG ടെപ്രാവിടെസാ  കൂട്ടിജേചർGത്   വഴി  1/5/2021  മുതല്

18/8/2021  വടെരയുള്ള കാലഘട്ടGില് 3/2021  നും  5/2021  നും ഇ�യിലുള്ള കാലഘട്ടGിടെല റിജേട്ടണ്

Dയല് ടെചയ്യാGവർക്ക് ജേമല് റിസ്ട്രിക്ഷന് ഒഴിവാക്കി നല്കിയിരിക്കുന്നു.  
(III) FORM GST ASMT-14- ല്  ചില മാറ്റങ്ങള് വന്നിട്ടുണ്ട്.

(2)   ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് നം  . 33/2021   തീയതി   29/08/2021  

ഈ  ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് പ്രകാരം  Form  GSTR-  3B  Dയല്  ടെചയ്യാനുള്ളവർക്കായി

അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആംനwി സ്കീം 31.08.2021 എന്നതില് നിന്നും 30.11.2021 വടെര നീട്ടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതായത്  ,  2017  ജൂലായ്  മാസം  മുതല് 2021  ഏപ്രില് മാസം  വടെരയുള്ള GSTR-3  B

Dയലിംഗ് ടെപന്eിംഗ്  ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പരമാവധി 10,000/- രൂപ ജേലറ്റ് Dീ എന്നതിന് പകരം ആംനwി

സ്കീം പ്രകാരം നികുതി ബാദ്ധ്യതയില്ലാGവർക്ക് ടെവറും 500 രൂപയും ( SGST- 250 CGST-250) നികുതി

ബാദ്ധയ്തയുള്ള റിജേട്ടണുകള് വരുന്ന മാസങ്ങ`ില്  പരമാവധി 1,000 രൂപ ( SGST- 500 CGST-500)യും

ജേലറ്റി Dീ ആയി അ�ച്ച ്റിജേട്ടണ് ടെപന്eന്സി തീർക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം 30.11.2021-വടെര ഉണ്ടായിരിക്കും.
(3)  ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് നം  . 34/2021   തീയതി   29/08/2021  

ഈ ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് പ്രകാരം ര�ിജേസ്ട്രഷന് കാന്സജേലഷനുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് കാന്സജേലഷന്

റീജേവാക്ക്  ടെചയ്യുന്നതിനു``   സമയ  പരിധിയില് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഇ`വ്  വർദ്ധിപ്പിച്ചുു .   ഇത്  പ്രകാരം



01.03.2020  നും  31.08.2021  നും ഇ�യില് റിജേവാജേക്കഷനുള്ള e്യൂ ജേeറ്റ്  വരുന്ന കാന്സല് ടെചയ്യടെപ്പട്ട

ര�ിജേസ്ട്രഷനുകള്  റീജേവാക്ക്  ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അജേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലവധി  30  ദിവസം

എന്നതില് നിന്നും 30.09.201 വടെര നീട്ടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

(4) സർക്കുലർ നം  . 158/2021   തീയതി   06/09/2021  

ഈ സർക്കുലർ ടെസപ്റ്റംബർ മാസം ഇഷ്യൂ ടെചയ്തിട്ടുള്ളതാടെണ]ിലും ഇത് ജേനരടെG വിശദികരിച്ച

ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന്34/2021  ടെന്റ ക്ലാരിDിജേക്കഷന് ആയതിനാലും ,  ഇതിടെന്റ സാദ്ധ്യത ഈ മാസം  30-ാാം

തീയതി അവസാനിക്കുന്നതിനാലും, ഈ മീറ്റിംഗില് തടെന്ന eിസ്ക്കസ് ടെചജേയ്യണ്ടതുണ്ട്.  
ജേനരടെG ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് 14/2021   പ്രകാരം   ഒരു ഓDീസർ ,  കാരണം  കാണിക്കല്

ജേനാട്ടീസ്  നല്കി  കാന്സല് ടെചയ്ത ഒരു ര�ിജേസ്ട്രഷടെന്റ കാന്സജേലഷന് റീജേവാക്ക്  ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള

അവസാന തീയതി15/04/2021  നും.  29/06/2021 നും  ഇ�യില് വരുന്ന ജേകസുക`ില് റിജേവാജേക്കഷന് ,   
Form GST IQEG- 21  -ല് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി  30/6/2021  വടെര  നീട്ടി  നല്

കിയിരുന്നു.  
ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം ,  ജേനരടെG eിസ്ക്കസ്  ടെചയ്ത ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് 34/201  പ്രകാരം

20/03/2020  നും  31/08/2021  നും  ഇ�യില്  ഇGരGില് റിജേവാജേക്കഷന് ഓD്  കാന്സജേലഷന്

ആപ്ലിജേക്കഷന് Dയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി വരുന്ന ജേകസുക`ില് , അGരം കാന്സജേലഷന്

റീജേവാക്ക് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള  ആപ്ലിജേക്കഷന് Dയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 30/9/2021 വടെര

നീട്ടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഇതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  നിലനില്ക്കുന്ന ചില  അവ്യക്തതകള്ക്ക്  ജേമടെലയുള്ള ഈ  ചില

Clarification കള് ആണ് ഈ സർക്കുലർ.

(a)ടെസക്ഷന് 29 (2) -ടെല Clause(b) Clause(c) എന്നിവ പ്രകാരം കാന്സല്  ടെചയ്യടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള  ഏല്ലാ

ജേകസുകള്ക്കും  മാത്രജേമ ഈ  ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് ബാധകമായിരിക്കുകയുള്ളൂ .  (അതായത്  റിജേട്ടണ് Dയല്

ടെചയ്യാതിരിക്കുന്നതിടെന തു�ർന്ന്  Proper Officer, cancel ടെചയ്ത ജേകസുകള് മാത്രം.)

(b) ഇGരGിലുള്ള ആപ്ലീജേക്കഷന്്  ജേDാർ റിജേവാജേക്കഷന് ,  ഓDീസറുടെ� മുന്നില് ടെപന്eിംഗ് ആയി്ട്ടുള്ള

ജേകസുക`ിലും,  ഓDീസർ റി�ക്ട്  ടെചയ്ത ഇGരGിലുള്ള അജേപക്ഷകള്  Appellate Authority  മുന്നില്

ടെപന്eിംഗ്  ആടെണ]ിലും ഈ ജേനാട്ടിDിജേക്കഷജേന്റ ആനുകൂല്യം  ലഭ്യമാണ്. 

ഓജേരാ ജേw�ിലും ഈ   notification   എങ്ങടെന  ബാധകമാകുന്നുടെവന്ന് ഈ സർക്കുലർ വിശദീകരിക്കുന്നു  .  



1)   Application for revocation of cancellation of registration   Dയല് ടെചയ്തിടെല്ല]ില്  :-  
ഇGരക്കാർക്ക്   ഈ  ജേനാട്ടിDിജേക്കഷനിടെല സമയ  പരിധിവടെര അജേപക്ഷ സമർ

പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  ഈ വിഭാഗGില് അപ്പജേലറ്റ് അജേതാരിറ്റി മുമ്പാടെക അപ്പീല് സമർപ്പിച്ച ്കാGിരിക്കുന്നവർ

ക്കും, അപ്പീല് അധികാരി അപ്പീല് നിരസിച്ചവർക്കും  ഇGരGില് അജേപക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.  

       II Application filed  and which  are pending with the proper officer
ഇGരം ജേകസുക`ില്  ഓDീസർക്ക്   അപ്ലിജേക്കഷന്  process  ടെചയ്യാവുന്നതും  പുതുക്കിയ

സമയ പരിധി പ്രകാരം  revocation അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്  (30.09.2021 വടെര )

III  Application filed and rejected  by the proper officer, but not filed  any appeal
before the Appellate Authority

ഇGരം  ജേകസുക`ില്   tax  payer ക്ക്  fresh  application  Dയല്   ടെചയ്യാവുന്നതും

ഓDീസർക്ക്  പുതുക്കിയ സമയ പരിധി പ്രകാരം ജേപ്രാസസ്സ് ടെചയ്യാവുന്നതുമാണ്.

IV  Application filed but rejected, filed  appeal against the rejection order and the
Appeal is pending before the Appellate Authority.

ഇGരം ജേകസുക`ില്  Appellate Authority  അപ്പീല് തീരുമാനടെമടുക്കുജേമ്പാള് ഈ സമയ

പരിധി  പരിഗണിച്ചു ടെകാണ്ടുള്ള  തീരുമാനം  ന�പ്പാക്കുന്നതാണ് .   ഈ  സ് ജേറ്റ�ില്  ഉ``വർ appellate
authority ടെയ  ടെകാണ്ട് സമയ പരിധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്  തീരുമാനടെമടുപ്പിക്കുകയും റിജേവാജേക്കഷന്

ആപ്ലിജേക്കഷന് വീണ്ടും  സമർപ്പിജേക്കണ്ടതുമാണ്.  

V   Application filed, but rejected, filed appeal  decided against  the tax payer.

ഈ സാഹചര്യGില് Tax payer ക്ക്  Fresh Application proper officer  മുന്പാടെക

സമർപ്പിക്കാവുന്നതും  ഓDീസർ  പുതുക്കിയ   സമയ  പരിധി    പ്രകാരം   അപ്ലിജേക്കഷന്  process
ടെചജേയ്യണ്ടതാണ്. 

01.01.2021    മുതല്   ടെസക്ഷന്    30(1)    ല്  ഒരു   proviso    കൂട്ടി  ജേചർത്തുടെകാണ്ട്     cancel  

ടെചയ്യടെപ്പട്ട  (Suo moto) registration      ടെന്റ    cancellation revoke   ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അജേപക്ഷ സമർപ്പി  

ക്കുന്നതിനുള്ള  സമയ  പരിധി    30    ദിവസം  അeിഷണല്  കമ്മിഷണർ    /Joint  Commissioner      ക്കും  ,  
തു�ർന്ന്  മടെറ്റാരു   30     ദിവസം കമ്മിഷണർക്കും  , extent   ടെചയ്യാവുന്നതാടെണന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു  .  



ഈ അധികാരം  ഉപജേയാഗിച്ച്  30.09.2021  കഴിഞ്ഞ്  due date (30+30)  ദിവസജേGക്ക്

നീട്ടുവാന് സാധിക്കുജേമാ എന്നതിനുള്ള clarification താടെഴ പറയും പ്രകാരമാണ് . 

• 01.03.2021 മുതല് 31.12.2020 വടെരയുള്ള കാലയ`വില് (30+30)  extension   നിലവില്

ഇല്ലാGതിനാല്  ഈ കാലയ`വില്  സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്ന ജേകസുക`ില്  ഇGരം extension
അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അതായത്  time extension 30.09.2021 ല് അവസാനിക്കും.

• Cancellation  revoke  ടെചയ്യുന്നതിനു``   സമയപരിധി  01.01.2021  ല് അവസാനിച്ചിട്ടിടെല്ല]ിജേലാ ,
registration  01.01.2021  ന്  ജേശഷം  cancel  ടെചയ്യതതാടെണ]ിജേലാ,  സമയ പരിധി    താടെഴ പറയും

പ്രകാരം extend ടെചയ്യുന്നതായിരിക്കും.

 (a) Cancel ടെചയ്തതിന്  ജേശഷമു`` 90 ദിവസം(30+30+30) 31.08.2021  ന്   മുന്പ്

അവസാനിക്കുന്നുടെവ]ില് സമയപരിധി 30.09.2021 വടെര മാത്രം നീട്ടി നല്കുന്നതാണ്.

(b)  Registration  cancel  ടെചയ്തതിന്  ജേശഷമു``  60  ദിവസം  31.08.2021  നകം

അവസാനിക്കുന്നുടെവ]ില് , Cancellation revoke ടെചയ്യുന്നതിനു``  അവസാന  തീയതി

30.09.2021 വടെര നീട്ടി നല്കുന്നതും,അGരക്കാർക്ക്   ഈ  തീയതി  തു�ങ്ങി  (30.09.2021)  30  
ദിവസം വടെര കമ്മീഷണർക്ക്   section 30(1) പ്രകാരം നീട്ടി നല്കാവുന്നതാണ്.

(c)  Registration cancel ടെചയ്തതിന് ജേശഷമു`` 30 ദിവസ കാലാവധി 

31.08.2021 നകം  അവസാനിക്കുന്നുടെവ]ില്, Cancellation revoke 
ടെചയ്യുന്നതിനു``  അവസാന തീയതി 30.09.2021 വടെര നീട്ടിക്കല് നല്

കുന്നതും , അGരക്കാർക്ക് ജേ�ായിന്റ്കമ്മിഷണറുടെ�/അeിഷണല്

കമ്മിഷണറുടെ� ഉGരവ് പ്രകാരം  മടെറ്റാരു 30 ദിവസവും കമ്മീഷണറുടെ� ഉGരവ്

പ്രകാരം   തു�ർടെന്നാരു  30 ദിവസവും അജേപക്ഷിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ്.

ജേയാഗGില് വ്യാപാരി പ്രതിനിധികള് ഉയർGിയ സംശയങ്ങളും മറുപ�ിയും

1.  ടെചറുകി�  textile വ്യാപാരിക`ില് raw  materials  മറ്റ്  ഉത്പന്നങ്ങ`ാക്കി  മാറ്റി  മാർക്കറ്റ്  ടെചയ്യുന്ന

രീതിയാണ്  അനുവർGിച്ചു ജേപാരുന്നത് .  ഇGരക്കാർ  �ി  എസ്  �ി  യുമായി  ബന്ധടെപട്ടു എടെന്താടെക്ക

കാര്യങ്ങ`ാണ് ശ്രദ്ധിജേക്കണ്ടത്?



       ഈ രീതി ജേ�ാബ്  വർക്ക് സിwം എന്നാണ് �ി എസ് �ി യില് അറിയടെപ്പടുന്നത്  .  ഇവിടെ� row
materials  ഉത്പന്നങ്ങ`ാക്കി മാറ്റുവാന് ടെകാടുGയയ്ക്കുന്ന വ്യാപാരി  principal എന്നും  ഉത്പന്നങ്ങ`ാക്കി

മാറ്റുന്നവർ ജേ�ാബ്  വർജേക്കഴ് സ് എന്നും അറിയടെപ്പടുന്നു

     വ്യാപാരി  ജേ�ാബ്  വർക്കിനായി  raw  materials  ടെകാണ്ടു ജേപാകുന്നത്  delivery
challan ഉപജേയാഗിച്ചായിരിക്കണം.  ഒരു consignment -ല്  ഇത്  5 ൦,൦൦൦ രൂപയില് കൂടുതല് മൂല്യമുള്ള

സാധനമുടെണ്ട]ില്  e- way bill  generate  ടെചയ്ത്  ജേവണം സാധനം  transport ടെചജേയ്യണ്ടത്.  Inter
state transaction -നുക`ില് 50,000  രൂപ  barrier  ബാധകമല്ല.  (അതായത് എല്ലാ  transaction
നുകള്ക്കും  e- way bill ബാധകമാണ്).

ഇGരGില് job work ന് അയയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങടെ` സംബന്ധിച്ച വിവരം ഒാജേരാ quarter – ലും  Form
GST ITC 04 എന്ന declaration വഴി proper Officer മുന്പാടെക സമർപ്പിജേക്കണ്ടതാണ്.

ഉല്പാദന പ്രക്രിയ പൂർGിയാക്കിയ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് Job  Worker -ടെ� വ്യാപാര സ്ഥാപനGില്

നിന്ന്  തടെന്ന വിപണനം ന�ത്തുകയും  job worker GST registration  ഇല്ലാG ആളുമാടെണ]ില്  ,
പ്രസ്തുത Job  Worker - ടെ� business  place പ്രസ്തുത വ്യാപാരിയുടെ� Additional Business Place
ആയി declare ടെചയ്തിരിക്കണം.

2)  work Contract ല് സർക്കാർ വകുപ്പ്കള്ക്ക് ജേവണ്ടി contract work award ടെചയ്യുന്ന   case –
ക`ില് ,  contractor  മാരില് നിന്നും  Invoice  വാങ്ങാടെത തുക മാറി  നല്കുകയും  ആയതില് നിന്നും

പലതരGിലു``  TDS കളും  Cess കളും  പി�ിച്ചതിനു ജേശഷം  തുക  നല്കുന്നതിനാല് ,  യഥാർത്ഥ തുക

മനസ്സിലാക്കി റിജേട്ടണില് കാണിക്കാന് കഴിയാടെത വരുന്നു . ഇGരGിലു`` ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി

സർക്കാർ വകുപ്പുുകള്ക്ക് നിർജേÛശം നല്കുന്നതിനു`` ന�പ�ി എടുക്കാജേമാ?

         സാധരണ ഗതിയില് contract പ്രകാരമു`` ഒരു work പൂർGിയാകജേമ്പാള്  , ആയതില് work
quality  ജേനാക്കിജേയാ,  നിബന്ധന പാലിക്കാGതിടെന്റജേയാ ജേപരിജേലാ  awarder  എടെന്ത]ിലും  തുക കുറവ്

ടെചയ്യുന്നുടെണ്ട]ില് contractor-  ടെറ മുന്കുട്ടി അറിയിക്കാറുണ്ട് .  ഇGരGില് മനസ്സിലാക്കുന്ന തുകയ്ക്കു``

Invoice Contractor,  awarder-  ക്ക് നല്ജേകണ്ടതുണ്ട്.   ഇGരGില് ലഭിക്കുന്ന തുക പലതരGിലും

ഉ``  deduction  -നുകള്ക്ക്  ജേശഷം  ലഭിക്കുന്നതായതിനാല് GST return-ല്കാണിജേക്കണ്ട തുകയില്

സംശയമുണ്ടാകുന്നതായി ട്ടാണ് ജേചാദ്യGില് നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് .  ഈ വിഷയം സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ�

ശ്രദ്ധയില് ടെകാണ്ട് വരുന്നതിനു`` ന�പ�ികള് ഇക്കു ട്ടർക്കായി വകുപ്പ് ന�ത്തുന്ന പരിശീലന പ്രക്രിയ വഴിയും



കമ്മീഷണജേററ്റ് വഴിയും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ആനുകാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ശ്രദ്ധിജേക്കണ്ട ചില വിഷയങ്ങള്  :-  

1) Late Fee   സംബന്ധിച്ച   Amnesty Scheme:-  

Late  Fee യുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട amnesty  scheme  (500/1000  maximum  per  month)-ല്

pending  ആയിട്ടു``  റിജേട്ടണ്കള് Dയല് ടെചയ്യുജേമ്പാള് ആദ്യ മാസം  amnesty  പ്രകാരമു``

തുകയായിരിക്കില്ല ചിലജേപ്പാള് കാണുക.  ഇGരം case ക`ില് ആ ഒരു return ല്, system കാണിക്കുന്ന

late fee അ�ച്ച ്Dയല് ടെചയ്താല്, മടെറ്റല്ലാ  pending റിജേട്ടണുകളും amnesty ആനുകൂല്യജേGാടെ� Dയല്

ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.  

2) Companies Act  പ്രകാരം register  ടെചയ്തിട്ടു``വർക്ക് EVC ഉപജേയാഗിച്ചു`` authentication:-

Companies Act  പ്രകാരം  register   ടെചയ്തിട്ടു``വർക്ക്  ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് വഴി  EVC  ഉപജേയാഗിച്ചു``

authentication ടെചയ്യുന്നതിനു`` സൗകര്യം  നല്കിയിട്ടുള്ളത് റിജേട്ടണ് Dയലിംഗില് മാത്രമാണ്.

 
       ഒപ്പ്/-

                                                                                  സംസ്ഥാന നികുതി ജേ�ായിന്റ് കമ്മീഷണർ

പകർപ്പ്:

            കമ്മീഷണർ,  സംസ്ഥാന ചരക്കു ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            അeീഷണല് കമ്മീഷണർ, സംസ്ഥാന ചരക്കു ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            ശ്രീ. ജേ�ാംസ് ജേ�ാണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.�ി.എസ്.റ്റി.             
            ശ്രീ. ബി.മനു, അസിwന്റ് കമ്മീഷണർ, ടെuഷ്യല് സർക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, വൈശജേലന്ദ്രന് അസിwന്റ് കമ്മീഷണർ (ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ.എസ്.വൈഷന്,  അസിwന്റ് കമ്മീഷണർ, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി ടെലന .എസ്, അസിwന്റ് കമ്മീഷണർ, ടെനയ്യാറ്റിന്കര. 
            ശ്രീ. എസ്.സാബു കുമാർ, അസിwന്റ് കമ്മീഷണർ, ടെuഷ്യല് സർക്കിള്          
            ശ്രീ.സ�ിത്.പി.എസ്, അസിwന്റ് കമ്മീഷണർ,ടെuഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   
         
            ശ്രീ.വൈവ വി�യന്                         -  ടെക.വി.വി.ഇ.എസ്
            ശ്രീ.സദാനന്ദന്                                    - �നറല്മർച്ചന്റ്സ്
            ശ്രീ പാപ്പനംജേകാ�് രാ�പ്പന്                     - ടെക.യു.വി.എ.എസ്
            ശ്രീ. വർഗ്ഗീസ് വി.ടെക   - ടെസക്രട്ടറി- ടെക.എസ്.എസ്. ഐ
            ശ്രീ.മധുസുധനന് നായർ. ബി.   - എ.ടെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. പരജേമശ്വർ. ടെ�.eി.
            ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാർ                                       - എ.ടെക.eി.എ
            ശ്രീ അ�ിത് .ടെക മാർGാണ്ഡം                - എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ. പനജേങ്ങാട്ടുജേകാണം വി�യന്              -  വി.വി ജേകാണ്ഗ്രസ്സ്
            ശ്രീ വി�യന് ആശാരി .എസ്                   -  ടെക.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ ഗജേണഷ്.എച്ച ്                                 -  ടെക.ഇ.റ്റി.എ
            ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് �ി.എസ്            -  �ി.സി.സി.ഐ



            ശ്രീ. ജേരാഹിത് കുമാർ                              -  എ.ടെക.റ്റി.ഐ.എസ്.eി.എ       
            ശ്രീ മജേഹഷ് തയ്യൂർ                                 -  എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ. അജേശാക്.വി                                   -  വി.വി ജേകാണ്ഗ്രസ്സ്
            ശ്രീ. വിജേനാദ് പി.   -  എ.ടെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. മധു    -  ടെക.എസ്. എസ്.ഐ.എ.
            ശ്രീ. വി.അജേശാക്                                   -  വി.വി ജേകാണ്ഗ്രസ്സ്     
            ശ്രീ.വി.വി�യന് ആചാരി                         -   ടെക.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ എം.ശശിധരന് നായർ         
            ശ്രീ. ടെക.ടെ�.ടെസബാw്യന്                      -  ടെക.സി.eി.എ
            ശ്രീ.സിതാരാമ                                      -  എ.ടെക.�ി.എസ്.എം
            ശ്രീ. പി.ഗജേണഷ്                                    -  ടെക.ഇ.�ി.എ
            ശ്രീ. സ�ി മാത്യു                                    -  സി.ഐ.എ
            ശ്രീ. ഷിബു ടെ�യിംസ്                             -  ആർ.eി.എ, 
            ശ്രീ.ജേ�ാസ് സക്കറിയ                            -  ടെക.സി.സി.ഐ.എസ്.ആർ 
            ശ്രീ.സായ് പ്രശാന്ത്


