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തിരുവനന്തപുരം     ില്ലാതല     ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജേറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി   -   ജൂണ്    2022  
ജേയാഗ ന�പ�ി ക്രമങ്ങളും  തീരുമാനങ്ങളും

എല്ലാ  മാസവും  ന�ത്തിവരാരുളള  തിരുവനന്തപുരം  ില്ലാതല  ിഎസ്.�ി.ടെHസിലിജേറ്റഷന് കമ്മറ്റിയുടെ�
2022  ജൂണ് മാസടെത്ത ജേയാഗ  ന�പ�ികള് 08-06-2022  ഉച്ചക്ക്  2
മണിക്ക്  Google Meet -ലൂടെ� ഒാണ്ടെടെലനായി,  ില്ലാതല ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീമതി സുല ടെ .എസ്സ് ടെ`
അധ്യക്ഷതയില് ന�ത്തുകയുണ്ടായി.

പ്രസ്തുത  ജേയാഗത്തില്  വകുപ്പുുതലത്തിലും  വ്യാപാരി ,  ി  എസ്.  �ി  പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ� സംഘ�നാ
തലത്തിലുമുളള , താടെo പറയുന്ന പ്രതിനിധികള് പടെqടുത്തു.

ി എസ്  .  �ി വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  

1.  ശ്രീമതി ഗായത്രി പി ി- ജേനാർത്ത് ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ടെസന്ട്രല് ി എസ് റ്റി.
2. ശ്രീമതി വീണ എ ബി -ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ടെyഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
3. ശ്രീ ടെടെzജേലന്ദ്രന് വി, ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെyഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
4. ശ്രീ.സിത്ത് പി.എസ്സ് ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെyഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
5. ശ്രീ. സുർിത്ത് സി.ടെക, ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ , ഇന്റലിന്സ്,തിരുവനന്തപുരം
6. ശ്രീ. മനു. ബി. ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,tി സി ഒാHീസ് ടെനയ്യാറ്റുിന്കര 
7. ശ്രീ. അില് കുമാർ, ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, ഇജേന്റണല് ആ tിറ്റ് 
8. ശ്രീ. മജേനഷ് വി.ടെക. അസി�`് ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ

2.   വ്യാപാരി  ,   പ്രാക്ടീഷ  ണർ സംഘ�നാ  പ്രതിനിധികള്  
 1. ശ്രീ. വിയന് ആചാരി -  All Kerala tax practitioners  Association 
2. ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് �ി എസ്സ്- Trivandrum Chamber of Commerce and Industry
3. ശ്രീ. വിയന്.വൈവ    - ജേകരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപനസമിതി
3. ശ്രീ.ഇരുമ്പില് വിയന് - TWC 
5. ശ്രീ ജേരാഹിത് നായർ - All Kerala Tiles and sanitary wear  dealer Associations.
6. ശ്രീ ടെക.ടെ.സബാ�്യന് -Kerala Cement Dealers Associations
7. ശ്രീ വി.ടെക വർഗ്ഗീസ് - KSSI
8. ശ്രീ മജേഹഷ് തയ്യൂർ -All Kerala tax practitioners  Association 
9.ശ്രീ Hസ്സലുദ്ദീന് ജേതാപ്പില് -
10.ശ്രീ അിത്ത് മാർത്താണ്ഡന് (All Kerala Distribution Association)All Kerala Distribution Association)

ജേയാഗ ന�പ�ി  ക്രമങ്ങളുടെ� ഭാഗമായി ,  ജേയാഗത്തില് പടെqടുത്ത സംസ്ഥാന  -  ടെസന്ട്രല് തലങ്ങളില്
വകുപ്പിടെന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഉജേ�്യാഗസ്ഥടെരയും വ്യാപാരികളുടെ�യും പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ�യും പ്രതിനിധികജേളയും
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ജോയിന്റ്  കമ്മീഷണർ ജേയാഗത്തിജേലക്ക്  സ്വാഗതം  ടെചയ്തു .  കൂ�ാടെത മുന്മാസടെത്ത ജേയാഗത്തിടെന്റ
മിനിറ്റ്സിടെനക്കുറിച്ചും  ജേയാഗത്തില് ടെടെകടെക്കാണ്ട തീരുമാനങ്ങജേളയും  ന�പ�ികജേളയുംക്കുറിച്ചും
വിz�ീകരിക്കുകയുണ്ടായി.  ശ്രീ  അില് കുമാർ STO,  ശ്രീ  മജേനഷ്  വി.ടെക ASTO  എന്നിവർ യഥാക്രമം ി .എസ്സ്.�ി
നിയമത്തിലും  സാജേqതിക  സംവിധാനങ്ങളിലും  വന്നിട്ടുളള  ഏറ്റവും  പുതിയ  മാറ്റങ്ങടെളക്കുറിച്ച്  വിz�മായി
സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി.  ജേയാഗത്തില് ഉന്നയിക്കടെപ്പട്ടതും ചർച്ച ടെചയ്തതുമായ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജേചർക്കുന്നു.

ഇക്കoിഞ്ഞ മാസം  GST   നിയമത്തില് വന്നിട്ടുളള  മാറ്റങ്ങളുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്   താടെo പറയുന്നവ
വിz�ീകരിക്കടെപ്പട്ടു.

ഈ കാലയളവില് GST-യില് മൂന്ന് ജേനാട്ടിHിജേക്കഷനുകള് പുറടെപ്പടുവിക്കുകയുണ്ടായി.
1.   ജേനാട്ടിHിജേക്കഷന്   05  (All Kerala Distribution Association)Central Tax) dated: 17-05-2022  

ഈ  ജേനാട്ടിHിജേക്കഷന് പ്രകാരം  2022  ഏപ്രില് മാസടെത്ത GSTR  3B  Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുളള
സമയപരിധി 24-05-2022 വടെര നീട്ടി നല്കി.

ഈ മാസത്തിടെല റിജേട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യുന്ന അവസരത്തില് Supplier Hയല് ടെചയ്തിരുന്ന GSTR-2A
GSTR 2B, GSTR 3B  എന്നിവയിജേലക്ക് Data , auto generate ടെചയ്യുന്നതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് ചില  സാജേqതിക
ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായതിനാലാണ് ഈ ജേനാട്ടിHിജേക്കഷന് പുറടെപ്പടുവിച്ചിട്ടുളളത്.
2.   ജേനാട്ടിHിജേക്കഷന് ൦      6/2022 (All Kerala Distribution Association)central Tax) dated 17-05-2022  
 ജേമല് വിവരിച്ച അജേത കാരണത്താല് QRMP  scheme  opt  ടെചയ്തിട്ടുളള  tax  payer  ന്  2022  ഏപ്രില്
മാസത്തില് തങ്ങളുടെ� വില്പ്പനയുമായ്  ബന്ധടെപ്പട്ട നികുതി  cash  ledger-ജേലക്ക്  നിജേക്ഷപിക്കുന്നതിനുളള
സമയപരിധി 27-05-2022 വടെര നീട്ടി നല്കിടെക്കാണ്ടാണ് ഈ ജേനാട്ടിHിജേക്കഷന് പുറടെപ്പടുവിച്ചിട്ടുളളത്.
3.   ജേനാട്ടിHിജേക്കഷന് ൦      6/2022 (All Kerala Distribution Association)central Tax) dated 17-05-2022  

Late  Fee  യുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  പുറടെപ്പടുവിച്ചിട്ടുളള  ജേനാട്ടിHിജേക്കഷന് 73/2017 ല് amendment
വരുത്തിടെക്കാണ്ടുളളതാണ്  ഈ  ജേനാട്ടിHിജേക്കഷന്.   �ി  ജേനാട്ടിHിജേക്കഷനില്  6-മതായി   ഒരു proviso
കുട്ടിജേച്ചർത്തുടെകാണ്ട്  2021-22  വർഷടെത്ത Form  GSTR-04  Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുളള  കാലതാമസത്തിന്
Section 47  പ്രകാരമുളള  Late Fee 01-05-2022  മുതല് 30.06.2022  വടെരയുളള കാലയളവിജേലക്ക് ഒoിവാക്കി
നല്കി.  ഇത്  പ്രകാരം  2021-2022  വർഷടെത്ത GSTR-04  late  fee  ഇല്ലാടെത 30-06-2022  വടെര Hയല്
ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.   

കൂ�ാടെത GST  നിലവില് വരുന്നതിന്  മു൯പ്  നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന VAT,  KGST,  ലക്ഷ്വറി  �ാക്സ്  ,  AIT
തു�ങ്ങിയവയുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട്  ഇക്കoിഞ്ഞ Finance  Act  (All Kerala Distribution Association)Kerala)  Act  ല് അനുവ�ിച്ച ആംടെന�ി സ്കീം പ്രകാരം ,
ഇത്തരം �ാക്സ്കളിലുളള കു�ിശ്ശിക തുകകള് ഇളവുകജേളാടെ� അ�ച്ച് തീർക്കുന്നതിനുളള Option  സമർപ്പിക്കുന്നതിനുളള
അവസാന  തീയതി  31-08-2022  ആയതിനാല് ഇത്തരത്തില് കു�ിശ്ശികകളുളള  എല്ലാവരും  ഈ  സൗകര്യം
പ്രജേയാനടെപ്പടുത്തണടെമന്ന് ഈ ജേയാഗത്തില് പടെqടുത്തവടെര ഒാർമ്മടെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.

          തു�ർന്ന് ഇക്കoിഞ്ഞ മാസം  GST Portal-ല് വന്നിട്ടുളള മാറ്റങ്ങടെളപ്പറ്റിയും നികുതി �ായകർക്കി�യിലുളള
ടെപാതുവായി  ഉയർന്ന്  വന്നിട്ടുളളവിഷയങ്ങടെളക്കുറിച്ചും  ശ്രീ  മനീഷ്  (All Kerala Distribution Association)ASTO)  താടെo പറയും  പ്രകാരം
വിz�ീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

 രിജേ½ഷനുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട മാറ്റങ്ങള്

Bank Account Validation - I രിജേ½ഷന് വിവരങ്ങളില് ഒരു Tax payer അയാളുടെ� രിജേ½ഷന് വിവരങ്ങള്ടെക്കാപ്പം
നല്കിയിരിക്കുന്ന ബാq്  അക്കൗണ്ടിടെന്റ  ആധികാരികത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും  ബിസിനസ്സുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട



ബാq്  അക്കൗണ്ടും  PAN-ുും  മായുളള ബന്ധം ഉറപ്പുുവരുത്തുന്നതിനും  ജേവണ്ടി  ഇന്കം�ാക്സ്   tിപ്പാർട്ട്ടെമന്റിടെന്റ
tാറ്റാ ജേബയ്സുമായിട്ടുളള  online പരിജേzാധന നിലവില് വന്നിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത പരിജേzാധനയുടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിലുളള " Validation status” Tax payer-നും Temporary ID ഉളള
വ്യക്തിക്കും അവരവരുടെ�  GST Dash board – ടെല “profile”-ടെല "Quick links”  എന്ന  Menu – ടെല "Bank account status
“ എന്ന Link ലൂടെ� അറിയുവാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. 

Return Filing -  മായി ബന്ധടെപ്പട്ട മാറ്റങ്ങള്  
 ജേകാജേമ്പാസിഷന് സ്കീം  തിരടെഞ്ഞടുത്തിട്ടുളള   Tax  payer  -ന്  വാർഷിക  റിജേട്ടണ് Hയല്

ടെചയ്യുന്നതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  നിലവില് വന്നിട്ടുളള  ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ,  മുജേന്നാട്ടുളള  കാലയളവില് ഉണ്ടാടെക
ഇരിക്കുവാനായി,  GSTR  -4  -ടെന്റ  Hയലിംഗുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  “Data  Entry”  ന�ത്തുജേമ്പാള് ഉണ്ടാകാന്
സാധ്യതയുളള ടെതറ്റുകള്   ഒoിവാക്കുവാനായി ആവz്യമായ  “ Warning Message” -കള് സി�ം നല്കി തു�ങ്ങിട്ടുണ്ട്.

GSTR  -4  -ടെന്റ  Table  No:6  –ല് വിവരങ്ങള് ജേരഖടെപ്പടുത്താടെത ജേപായതുമൂലം  മുന് വർഷങ്ങളില്
ഉണ്ടായിട്ടുളള ടെനഗറ്റീവ്  ലയബിലിറ്റി  ജേപാലുളള സാഹചര്യം ഒoിവാക്കുവാനും,Table  No:  4 -ല് നല്ജേകണ്ട “ Inward
Supply” വിവരങ്ങള് നല്കുവാനും    “  Tax Payer” -ന് ജേവണ്ട മുന്നറിയിപ്പുനല്കുന്ന വിധത്തില്Table 4A to 4D and
Table 6 outward supplies are required to be filled by the Tax Payer” എന്ന warning message – റിജേട്ടണ് Hയലിംഗ്
സമയത്ത് നല്കിടെക്കാണ്ട് പ്രസ്തുത വിവരങ്ങള് നല്കുന്നതിടെന്റ പ്രസക്തി   system ഒാർമ്മടെപ്പടുത്തുണ്ട്.

കൂ�ാടെത table 5- ഉം  6 -ഉം തമ്മിലുളള ഒരു “ Reconcilation Report ഉം ,ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇത് മുന് വർ
ഷങ്ങളില് ഉണ്ടായിട്ടുളള ടെനഗറ്റീവ് ലയബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടാകാടെത ശ്രദ്ധിക്കുവാന്  Tax
Payer ടെന പ്രാപ്തനാക്കുന്നതാണ്.

GSTR 1-  ടെന്റ Hയലിംഗുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട്  Table N0:12 (All Kerala Distribution Association)HSN wise Summary of outward supplies)-ല്
Annual  Aggregate        Tournover  അ�ിസ്ഥാനത്തുല് ഒാജേരാ  Tax  Payer-ഉം  നല്ജേകണ്ട HSN  സംബന്ധമായ
വിവരങ്ങള്,    Aggregate  Turnover-ടെന്റ അ�ിസ്ഥാനത്തില് ഘട്ടം  ഘട്ടമായി  GSTR-1  ല്  ടെകാണ്ടുവരുന്നതിന്
മുജേന്നാ�ിയായി  ആ�്യപ�ിയായി  5  ജേകാ�ി  വടെര–  Annual  Aggregate Turnover  ഉളള വ്യാപാരികള് ചുരുങ്ങിയത്  2
അക്ക HSN-ഉം 5 ജേകാ�ിക്ക് മുകളില് Aggregate Turnover ഉളള വ്യാപാരിക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 4 HSN-ഉം നിർബന്ധമായും
GSTR-1 ടെന്റ Table 12  ല് കാണിജേക്കണ്ടതരത്തില് റിജേട്ടണ് Hയലിംഗ് സംവിധാനത്തില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Refund –    മായി ബന്ധടെപ്പട്ട മാറ്റങ്ങള്  
GST രിജേ½ഷന് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏടെതqിലും സാഹചര്യത്തില്, നിയമപരമായി 
Refund application – Hയല് ടെചയ്യുവാനായി ഒരു Temp user ID -ക്കു ജേവണ്ടി അജേപക്ഷ നല്കുവാന് ഉളള സൗകര്യം
GST  Common  portal  -ല് നിലവില് വന്നിട്ടുണ്ട് .   അത്തരക്കാർ Refund  ലഭിക്കുന്നതിനുജേവണ്ട ബാq്  അക്കൗണ്ട്
വിവരങ്ങള് അജേപക്ഷ നല്കുന്നതിജേനാടെ�ാപ്പം തടെന്ന നല്കാവുന്നതാണ് .   ആവz്യടെമqില് ,  ജേവണ്ട മാറ്റങ്ങള് 
profile -ല് പിന്നീ�്  വരുത്താവുന്നതുമാണ്.  കൂ�ാടെത ആവz്യടെമqില് , Authorized Signatory  വിവരങ്ങജേളാ,  ജേമല്
വിലാസജേമാ  ഇതുജേപാടെല പിന്നീ�്  മാറ്റം  വരുത്താവുന്നതുമാണ് .    ഇങ്ങടെന Temp-ID  –  ലഭ്യമായ  ജേzഷം
അനുജേയാ്യമായതരം Refund application Portal file ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.             
      ഇതിടെന തു�ർന്ന് ജേയാഗത്തില് പടെqടുത്തവർ ഉന്നയിച്ച സംzയങ്ങള്ക്കും , ആzqകള്ക്കും  ശ്രീമതി സുല.
ടെ.എസ്,  തിരുവനന്തപുരം ില്ല,  ജോയിന്റ്  കമ്മീഷണർ(All Kerala Distribution Association)ജേ�റ്റ്),  ശ്രീമതി  ഗായത്രി  പി.ി,   ടെtപ്പ്യൂട്ടികമ്മീഷണർ
ജേനാർത്ത്(All Kerala Distribution Association)ടെസന്ട്രല് GST) ശ്രീ.അ ില് കുമാർ , ശ്രീ. മനീഷ് എന്നിവർ മറുപ�ി പറഞ്ഞു.

ജേയാഗത്തില് പടെqടുത്തവർ ഉന്നയിച്ച സംzയങ്ങളും അവയ്ക്ക് ജേയാഗത്തില് നല്കടെപ്പട്ട മറുപ�ികളും
1.  ചില വ്യാപാരികളില് നിന്നും സാധനങ്ങജേളാ ജേസവനങ്ങജേളാ സ്വീകരിക്കുജേമ്പാള് സ്വീകർത്താവിന് GSTR-3B-യില്
ഇന്പുട്ട് �ാക്സ്  avail  ടെചയ്യുന്നതിന് വoിടെയാരുക്കുന്നതിനായി  സാധനം  supply  ടെചയ്യുന്നവർ അവരുടെ� GSTR-1-ല്
Invoice  upload   ടെചജേയ്യണ്ട പ്രക്രിയ  ടെചയ്യാതിരിക്കുന്നത്  വളടെരയധികം  ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു .  ഇതിന്  എന്താണ്
പരിഹാരം?



വിz�ീകരണംവിz�ീകരണം:-:- ഈ വിഷയം ഒരുപാ�് തവണ ചർച്ച ടെചയ്യടെപ്പട്ടിട്ടുളളതാണ്.  GST സംവിധാനത്തില് സർക്കാരിന്റ
നികുതി വരുമാനം ഇന്പുട്ട് �ാക്സിലൂടെ�യും  cash  ആയി അ�യ്ക്കുന്ന തുകയിലൂടെ�യുമാണ്  ലഭിക്കുന്നത്.  എന്നാല് ഒരു
സാധനം വാങ്ങി വില്ക്കുജേമ്പാള്  ആയതിടെന്റ വാങ്ങിയവിലയുടെ� നികുതിഭാഗം ഇന്പുട്ട് �ാക്സ് ആയും ലാഭത്തിടെന്
റ നികുതിഭാഗം പണമായുമാണ് Hലത്തില് സർക്കാരിജേലക്ക് വരുന്നത്.  അതായത്  10% ലാഭമുളള ഒരു സാധനം
ഒരു supplier -ല് നിന്നും വാങ്ങി വില്ക്കുജേമ്പാള് അതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട നികുതിയുടെ� 90%  ഇന്പുട്ട് �ാക്സ് ആയും
ടെവറും  10%  പണമായുംമാണ്  Hലത്തില് സർക്കാരിജേലക്ക്  വരുന്നത് .   സംസ്ഥാന സർക്കാരുകള്ക്ക്  അവരുടെ�
ബt്റ്റ്  പ്രകാരമുളള ചിലവിജേലക്കായി വിനിജേയാഗിക്കടെപ്പജേ�ണ്ട നികുതിപണത്തിടെന്റ  70%  ത്തിന്  മുകളില് GST
വകുപ്പില് നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നിരിടെക്ക ജേമല് വിവരിച്ച ഇന്പുട്ട് �ാക്സ് എന്നതിന് വളടെരയധികം പ്രാധാന്യം
GST -യില് ഉണ്ട്.  ഇത്തരത്തില് GST യുടെ� നടെട്ടല്ലായ Input tax credit system -ല് വരുന്ന ഏടെതാരു പിoവും  സർ
ക്കാരിടെന്റ പ്രവർത്തനടെത്ത ഗൂരുതരമായി ബാധിക്കുടെമന്നതിനാല്  ഇത് വoിയുണ്ടാകാവുന്ന ഏത് തരത്തിലുളള
നികുതി ജേചാർച്ചയുടെ�യും പഴുത�ച്ച ്ടെകാണ്ട് മാത്രജേമ സർക്കാരിന് മുജേന്നാട്ടു ജേപാകുവാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

             എന്നിരുന്നാലും Tax payers -ടെന്റ ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ
GST  കൗണ്സിലി൯ടെറ ശുപാർz  പ്രകാരം  ഒരുപാ�്  ന�പ�ികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുളളതും  തു�ർന്നും
സ്വീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

        ജേനരജേത്ത രിജേ½ഷ൯ ഉള്ള ഒരാള്ക്ക് GSTR 3B Hയല് ടെചയ്യാടെത തു�ർന്നുള്ള എത്രമാസടെത്ത  GSTR 1
ജേവണടെമqിലും സമർപ്പിക്കുവാ൯ കoിയുമായിരുന്നു.  അത് വoി ടെസക്ഷന് 16(All Kerala Distribution Association)2)(All Kerala Distribution Association)C)  പ്രകാരം സ്വീകർത്താവിന്  തു�ർ
ച്ചയായ മാസങ്ങളില് ഇന്പുട്ട് �ാക്സ് credit  നിജേഷധിക്കുടെപ്പടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു.  ഇജേപ്പാള് ഒരു മാസടെത്ത
GSTR-3B  Hയല് ടെചയ്യാത്തവർക്ക് ടെതാട്ടടുത്ത മാസടെത്ത  GSTR -1  Hയലിംഗ് ബ്ജേളാക്ക് ടെചയ്യുന്ന സംവിധാനം
നിലവില് വന്നിട്ടുളളതും  ഇത്തരത്തിലുളള  Tax  Payer  -ടെ` വിവരങ്ങള്  GST  Common  Portal  -ല് കയറി
പരിജേzാധിക്കുന്നതിനുളള സൗകര്യം ഏർടെപ്പടുത്തിയിട്ടുളളതും കാരണം ഒരു മാസം Return Hയല് ടെചയ്യാത്തവരില്
നിന്നും, തു�ർന്ന്  Purchase  ടെചയ്യാതിരിക്കുന്നത് വoി ഭാവിയില് വരാന് സാധ്യതയുളള  ITC നഷ്ടം ഒoിവാക്കുവാന്
സാധിക്കുന്നു.
       ഇജേതാടെ�ാപ്പം  തടെന്ന ഇതുവടെര പരിജേzാധിക്കടെപ്പട്ടിട്ടുളള  GST  Accounts  ല് നിന്നും  മനസ്സിലാക്കുവാന്
സാധിക്കുന്നത്,  മിക്കവാറും  Interstate purchase  കള് credit purchase  കളാടെണന്നതാണ്.  ഇത്തരം  credit purchase
കളുടെ� Input  tax,  സാധനത്തിടെ` വിലയും  നികുതിയും  supplier ക്ക്  നല്കാടെത തടെന്ന 180  �ിവസം   വടെര
എടുത്തുപജേയാഗിക്കുവാനും  Recipient-ന്  GST  നിയമം  അനുവ�ിക്കുന്നുണ്ട്.   ആയതിനാല് sensitive  ആയിട്ടുളള
purchase  കള് ഒരു മാസടെത്തടെയqിലും  credit purchase ആയി നിലനിർത്തുകയും, supplier return file  ടെചയ്തുടെവന്ന്
ഉറപ്പു വരുത്തിയ  ജേzഷം  ജേപടെÚ`്  ന�ത്തുന്നതും  ഈ  വിഷയത്തില്  കുടെറജേയടെറ
പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിനുപകരിക്കും. ഇത്തരത്തില് റിജേട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യാതിരിക്കുന്നവർക്ക് നികുതി കുറച്ചുള്ള പണം
നല്കിയിരുന്നാലും  അവർ  recipient  ടെനതിടെര,  പൂർണമായ  തുക  ലഭിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താല്  നിയമ  ന�പ�ി
സ്വീകരിച്ചാലും  GST  നിയമത്തിടെല നിബന്ധനകള്  ഉപജേയാഗിച്ച്  സ്വീകർത്താവിനു അതിടെന
പ്രതിജേരാധിക്കാടെമന്നതിനാല് അത്തരം നിയമ ന�പ�ിക്ക് അവർ  മുതിരുന്നതല്ല .  

ഇങ്ങടെനടെയാടെക്കയാടെണqിലും  ജേയാഗത്തില്  പടെqടുത്തവരുടെ� ആzqകള്  മിനുറ്റിസില്
ഉള്ടെപ്പടുത്തി  GST  കൗണ്സിലിടെ`യും ജേകന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ�യും ശ്രദ്ധയില്ടെപടുത്തുന്നതാടെണന്നു
ജേ�റ്റ് ി എസ് �ി യുടെ�യും ടെസന്ട്രല് ി എസ് �ി യുടെ�യും ജേയാഗത്തില് പടെqടുത്ത അധികാരികള് അറിയിച്ചു.

All kerala Tiles & Sanitary ware Dealers Association എഴുതി നല്കിയിട്ടുളള ചില സംzയങ്ങളും അവയ്ക്കുളള മറുപ�ിയും
താടെo നല്കുന്നു.
1) VAT  കാലഘട്ടത്തില്  Supplier upload  ടെചയ്യുന്ന   Invoice -കള്    credit note  കള് , Debit Note  കള് ,  എന്നിവ
കാണുന്നതിനുളള  സൗകര്യം  ഒരുക്കണടെമന്ന അവz്യം  വ്യാപാരികള്  ഉന്നയിച്ചിരുന്നു .   എന്നാല്  ി  എസ്  �ി

വന്നജേതാടെ�ജേതാടെ�  GSTR 2A GSTR 2A വoി അവ കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിച്ചിരുന്നുടെവqിലും ി എസ് �ി യിടെല വoി അവ കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിച്ചിരുന്നുടെവqിലും ി എസ് �ി യിടെല section 37(All Kerala Distribution Association)2)section 37(All Kerala Distribution Association)2)



പ്രകാരം  പ്രകാരം  Recipient  Recipient  ടെ`ടെ`      objection record  objection record  ടെചയ്യുന്നതിനുളള  സൗകര്യം ഇജേപ്പാഴും ലഭ്യമല്ലടെചയ്യുന്നതിനുളള  സൗകര്യം ഇജേപ്പാഴും ലഭ്യമല്ല.  .  ഇത് ലഭ്യമാടെണqില്ഇത് ലഭ്യമാടെണqില്
ഇത്തരം  ഇത്തരം  objection-objection-കള് വകുപ്പിന്  പരിജേzാധിക്കുന്നതിനും  സമയാസമയം  ന�പ�ി  എടുക്കുന്നതിനും  തു�ർന്നുളളകള് വകുപ്പിന്  പരിജേzാധിക്കുന്നതിനും  സമയാസമയം  ന�പ�ി  എടുക്കുന്നതിനും  തു�ർന്നുളള
litigationlitigationss  ഒoിവാക്കാനുള്ള അവസരടെമാരുക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നുഒoിവാക്കാനുള്ള അവസരടെമാരുക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു .  .  ആയതിനാല്  ആയതിനാല്  GSTR-3B fileGSTR-3B file  ടെചയ്യുന്നതിന്ടെചയ്യുന്നതിന്
മുമ്പ്  ഓജേരാ  മുമ്പ്  ഓജേരാ  Recipient  -Recipient  -നും  ഇത്തരത്തില്നും  ഇത്തരത്തില്,objection  ,objection  നുകള്   Hയല്  ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യംനുകള്   Hയല്  ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം
ഏർടെപടുത്തുന്നതിനുള്ള ന�പ�ികള് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്ഏർടെപടുത്തുന്നതിനുള്ള ന�പ�ികള് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് .  .  അതുജേപാടെല അതുജേപാടെല section  37(All Kerala Distribution Association)2)   section  37(All Kerala Distribution Association)2)   പ്രകാരമുളള  പ്രകാരമുളള  two  -waytwo  -way
communication system communication system വീണ്ടും ന�പ്പിലാക്കുന്നതിനുളള ന�പ�ികളും സ്വീകരിക്കണടെമന്ന് സംഘ�ന ആവz്യടെപ്പടുന്നുവീണ്ടും ന�പ്പിലാക്കുന്നതിനുളള ന�പ�ികളും സ്വീകരിക്കണടെമന്ന് സംഘ�ന ആവz്യടെപ്പടുന്നു..

വിz�ീകരണംവിz�ീകരണം:-  Section  37(All Kerala Distribution Association)2)  :-  Section  37(All Kerala Distribution Association)2)  പ്രകാരമുളള  പ്രകാരമുളള  two  way  communication  system  two  way  communication  system  ത്തിന്  സമാനമായ പ്രക്രിയയാണ്ത്തിന്  സമാനമായ പ്രക്രിയയാണ്
GSTR-2BGSTR-2B വoി  ന�പ്പാക്കിയിട്ടുളളത്വoി  ന�പ്പാക്കിയിട്ടുളളത്.   .   ജേനരടെത്ത ജേനരടെത്ത GSTR  2A  GSTR  2A  വoി  ലഭ്യമാകുന്നവoി  ലഭ്യമാകുന്ന Invoice  credit  note,  Debit  noteInvoice  credit  note,  Debit  note
സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങ ളില് ഇല്ലാത്തത് ജേചർക്കുകയും ടെതറ്റായി വന്നിട്ടുളളവ ഒoിവാക്കുകയും ടെതറ്റ് വന്നിട്ടുളളവസംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങ ളില് ഇല്ലാത്തത് ജേചർക്കുകയും ടെതറ്റായി വന്നിട്ടുളളവ ഒoിവാക്കുകയും ടെതറ്റ് വന്നിട്ടുളളവ
തിരുത്തുകയും  ടെചയ്ത്   തിരുത്തുകയും  ടെചയ്ത്   GSTR  -1  A  GSTR  -1  A  വoി   വoി   portal  portal  ലിലൂടെ� ലിലൂടെ� suppliersupplier ടെന അറിയിക്കുകയും  ടെചയ്യണടെമന്നാണ്  നിർടെന അറിയിക്കുകയും  ടെചയ്യണടെമന്നാണ്  നിർ
ജേദ്ദzിച്ചിരുന്നത്ജേദ്ദzിച്ചിരുന്നത്.  .  ഇവിടെ� ഇത്തരം  മാറ്റങ്ങള് ഇവിടെ� ഇത്തരം  മാറ്റങ്ങള് supplier-supplier-ക്ക്  സ്വീകാര്യമടെല്ലqില് ആയതിന്  പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തതുംക്ക്  സ്വീകാര്യമടെല്ലqില് ആയതിന്  പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തതും
recipient  recipient  ആയതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട ആയതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട input  tax  credit  reverse  input  tax  credit  reverse  ടെചയ്യുക  തു�ങ്ങിയ  ന�പ�ികള്ടെചയ്യുക  തു�ങ്ങിയ  ന�പ�ികള്
സ്വീകരിജേക്കണ്ടതുമായിരുന്നുസ്വീകരിജേക്കണ്ടതുമായിരുന്നു. .  അതായത് ഈ സമ്പ്ര�ായത്തില് അതായത് ഈ സമ്പ്ര�ായത്തില് portal  portal  വoിയുളള വoിയുളള communication,  communication,  ഒരു ഒരു recipient  recipient  ന്ന്
ITC  avail  ITC  avail  ടെചയ്യുന്നതിന്  മു൯പായി  ഒരു ടെചയ്യുന്നതിന്  മു൯പായി  ഒരു Intimation  Intimation  നല്കുടെമന്നതിന്   അപ്പുറംനല്കുടെമന്നതിന്   അപ്പുറം  മടെറ്റാരു   മടെറ്റാരു   previlage-previlage-ഉം   നല്ഉം   നല്
കിയിരുന്നില്ലകിയിരുന്നില്ല.  .  എന്നാല് സ്ഥിരമായി വലിയ  എന്നാല് സ്ഥിരമായി വലിയ  mismatch  mismatch  വരുത്തുന്ന വരുത്തുന്ന supplier –supplier –ടെറ തിരിച്ചറിയുവാന്  ടെറ തിരിച്ചറിയുവാന്  Department -Department -ന്ന്
കoിയും എന്നത് ഒരു പ്രജേത്യകതയായിരുന്നുകoിയും എന്നത് ഒരു പ്രജേത്യകതയായിരുന്നു..

                ഇതിന് സമാനമായ പ്രക്രിയതടെന്നയാണ് ഇന്ന് ഇതിന് സമാനമായ പ്രക്രിയതടെന്നയാണ് ഇന്ന് GSTR – 2B GSTR – 2B യിലുളളത് യിലുളളത് .  .  ഒാജേരാ മാസവും ടെതാട്ടടുത്ത മാസവുംഒാജേരാ മാസവും ടെതാട്ടടുത്ത മാസവും
12-12-ുാം  തീയതി  വടെരയുളള  ുാം  തീയതി  വടെരയുളള  supplier  upload   supplier  upload   ടെചയ്തിട്ടുളളടെചയ്തിട്ടുളള Invoice  Invoice  വിവരങ്ങള്   വിവരങ്ങള്   GSTR-  2B  GSTR-  2B  വoി  വoി  recipient  recipient  ന്ന്
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്  പുറടെമ ടെതാട്ട്  മുന്പടെത്ത മാസടെത്ത ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്  പുറടെമ ടെതാട്ട്  മുന്പടെത്ത മാസടെത്ത GSTR  –  3B  GSTR  –  3B  Hയല് ടെചയ്യാത്തവടെര അടുത്ത Hയല് ടെചയ്യാത്തവടെര അടുത്ത GSTR  –GSTR  –
11 Hയല് ടെചയ്യുന്നതില് നിന്ന് വിലക്കുകയും ടെചയ്യുന്നുHയല് ടെചയ്യുന്നതില് നിന്ന് വിലക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു .   .    ഇത്  ഇത്  recipient  recipient  ന്  അടുത്തമാസടെത്ത ന് അടുത്തമാസടെത്ത 12  12  �ിവസത്തിനകം�ിവസത്തിനകം
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിനാല് അത്തരം  മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിനാല് അത്തരം  supplier  –  supplier  –  ല് നിന്നുമുളള തു�രുന്ന ഈ  ല് നിന്നുമുളള തു�രുന്ന ഈ  purchase  -purchase  -കള് ഒoിവാക്കുവാനുംകള് ഒoിവാക്കുവാനും
സാധിക്കുന്നുസാധിക്കുന്നു..

22.)  99  %  .)  99  %  വ്യാപാരികളും  സത്യസന്ധരും  ീവിതമാർഗ്ഗടെമന്ന നിലയില് കച്ചവ�ം  ന�ത്തുന്നവരുമാണ്വ്യാപാരികളും  സത്യസന്ധരും  ീവിതമാർഗ്ഗടെമന്ന നിലയില് കച്ചവ�ം  ന�ത്തുന്നവരുമാണ് .  .  എന്നാല്എന്നാല്
ബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് വരുന്ന അപൂർവ്വം ചില വിz്വാസജേയാഗ്യമല്ലാത്ത  വ്യാപാരികള്  മറ്റ്  വ്യാപാരികള്ക്ക് വർബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് വരുന്ന അപൂർവ്വം ചില വിz്വാസജേയാഗ്യമല്ലാത്ത  വ്യാപാരികള്  മറ്റ്  വ്യാപാരികള്ക്ക് വർ
ഷങ്ങജേളാളം  നാzനഷ്ടങ്ങള്  ഉണ്ടാക്കിയ  ജേzഷമാണ്  അവടെര തിരിച്ചറിയുന്നടെതന്നും  ആയത്  വ്യാപാരികടെളഷങ്ങജേളാളം  നാzനഷ്ടങ്ങള്  ഉണ്ടാക്കിയ  ജേzഷമാണ്  അവടെര തിരിച്ചറിയുന്നടെതന്നും  ആയത്  വ്യാപാരികടെള
വളടെരയധികം ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുടെവന്നും സംഘ�ന ശ്രദ്ധയില്ടെപ്പടുത്തുന്നുവളടെരയധികം ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുടെവന്നും സംഘ�ന ശ്രദ്ധയില്ടെപ്പടുത്തുന്നു..

വിz�ീകരണംവിz�ീകരണം: : ഇതിനുളള മറുപ�ി മുന് ജേചാ�്യത്തിടെന്റ അവസാന ഭാഗത്ത് വിz�ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്ഇതിനുളള മറുപ�ി മുന് ജേചാ�്യത്തിടെന്റ അവസാന ഭാഗത്ത് വിz�ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   .   

3).3).  ഈ  അടുത്തകാലത്തായി   ഈ  അടുത്തകാലത്തായി   Tile-Tile-ടെന്റ  വിലയില് ടെന്റ  വിലയില് 50%  50%  വടെര  വടെര  discount  discount  പ്രഖ്യാപിച്ച്  ടെപാതുന  ശ്രദ്ധപ്രഖ്യാപിച്ച്  ടെപാതുന  ശ്രദ്ധ
പി�ിച്ചപ്റ്റിടെക്കാണ്ട് ചില തട്ടിപ്പ് പരസ്യങ്ങളും മറ്റും വരുന്ന പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് എന്നാല് പി�ിച്ചപ്റ്റിടെക്കാണ്ട് ചില തട്ടിപ്പ് പരസ്യങ്ങളും മറ്റും വരുന്ന പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് എന്നാല് logistic  logistic  ചിലവുകളിലുംചിലവുകളിലും
മറ്റുമുളള വർദ്ധനവ് കാരണം യഥാർത്ഥ  വിലയില് വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുളളത്മറ്റുമുളള വർദ്ധനവ് കാരണം യഥാർത്ഥ  വിലയില് വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുളളത് .  .  ഇത്തരത്തിലുളള പരസ്യങ്ങള്ഇത്തരത്തിലുളള പരസ്യങ്ങള്
Tiles Tiles വ്യാപാരജേമഖലയില് ആzqയുണ്ടാക്കുന്നുവ്യാപാരജേമഖലയില് ആzqയുണ്ടാക്കുന്നു.  .  ആയതിനാല് ആയതിനാല് VAT VAT കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രീതിയില് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രീതിയില് Tiles Tiles ന്ന്
Floor rate fix Floor rate fix ടെചയ്യുന്നതിനുളള ന�പ�ിയുണ്ടാകണടെമന്ന് സംഘ�ന ആവz്യടെപ്പടുന്നുടെചയ്യുന്നതിനുളള ന�പ�ിയുണ്ടാകണടെമന്ന് സംഘ�ന ആവz്യടെപ്പടുന്നു..

വിz�ീകരണംവിz�ീകരണം:-  :-  GST  GST  നിയമപ്രകാരം ഒരു സാധനത്തിടെന്റ വില്പ്പന വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുളള ഒരു നിയമപ്രകാരം ഒരു സാധനത്തിടെന്റ വില്പ്പന വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുളള ഒരു provision-provision-
കളും  നിലവിലില്ലകളും  നിലവിലില്ല.  .  ഒരു സാധനത്തിടെ` യഥാർത്ഥ ഒരു സാധനത്തിടെ` യഥാർത്ഥ Transaction  value  Transaction  value  തടെന്നയാണ്  അതിടെന്റ  വിലയായിതടെന്നയാണ്  അതിടെന്റ  വിലയായി
കണക്കാക്കടെപ്പടുന്നത്കണക്കാക്കടെപ്പടുന്നത്.   VAT  .   VAT  കാലഘട്ടത്തില്  കാലഘട്ടത്തില്  Tiles  Tiles  തു�ങ്ങിയവയ്ക്ക്  തു�ങ്ങിയവയ്ക്ക്  advance  tax  advance  tax  നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിനാല്നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിനാല്
ആയത്  കണക്കാക്കുന്നതിനുളള  സൗകര്യം   എന്ന നിലയ്ക്കാണ്  ആയത്  കണക്കാക്കുന്നതിനുളള  സൗകര്യം   എന്ന നിലയ്ക്കാണ്  Floor  rate  Floor  rate  ഏർടെപ്പടുത്തിയിരുന്നത്ഏർടെപ്പടുത്തിയിരുന്നത്.   .   എന്നാല്എന്നാല്
അസാദ്ധ്യമായ  അസാദ്ധ്യമായ  price-price-ല് സാധനങ്ങള് നല്കുന്നുടെവന്ന തരത്തിലുളള  പരസ്യങ്ങള് വകുപ്പിടെല ല് സാധനങ്ങള് നല്കുന്നുടെവന്ന തരത്തിലുളള  പരസ്യങ്ങള് വകുപ്പിടെല I  B  I  B  വിഭാഗംവിഭാഗം



നിരീക്ഷിക്കുകയും അത്തരക്കാരുടെ� കച്ചവ� രീതികള് നിരീക്ഷിച്ച് നികുതി ടെവട്ടിപ്പ്  ന�ക്കുന്നതായി ജേബാദ്ധ്യടെപ്പട്ടാല്നിരീക്ഷിക്കുകയും അത്തരക്കാരുടെ� കച്ചവ� രീതികള് നിരീക്ഷിച്ച് നികുതി ടെവട്ടിപ്പ്  ന�ക്കുന്നതായി ജേബാദ്ധ്യടെപ്പട്ടാല്
ന�പ�ികള് സ്വീകരിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നുണ്ട്ന�പ�ികള് സ്വീകരിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നുണ്ട്..

4).  4).  വാഹനങ്ങളില് ടെകാണ്ട് ജേപാകുന്ന സാധനങ്ങള് വാഹനങ്ങളില് ടെകാണ്ട് ജേപാകുന്ന സാധനങ്ങള് Customer Customer ഉടെ� ഉടെ� phone No, Address phone No, Address എന്നിവ  ഉള്ടെപ്പടെ�യുളളഎന്നിവ  ഉള്ടെപ്പടെ�യുളള
വിവരങ്ങള് പരിജേzാധിച്ച ്ത�ഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്ന പ്രവണത കണ്ട് വരുന്നുണ്ട്വിവരങ്ങള് പരിജേzാധിച്ച ്ത�ഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്ന പ്രവണത കണ്ട് വരുന്നുണ്ട്.  Customer Credentials  .  Customer Credentials  പരിജേzാധിച്ച ് ചരക്ക്പരിജേzാധിച്ച ് ചരക്ക്
ത�ഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നതിനുളള ത�ഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നതിനുളള provisions statute -provisions statute -ല് ഇല്ലല് ഇല്ല.  .  ഇതിനുളള ന�പ�ി സ്വീകരിക്കണംഇതിനുളള ന�പ�ി സ്വീകരിക്കണം..
വിz�ീകരണംവിz�ീകരണം:-:-  ഉയർന്ന തുകയ്ക്കുളള  സാധനങ്ങള്ഉയർന്ന തുകയ്ക്കുളള  സാധനങ്ങള് ,,  ര ിജേ½ഷന് ഇല്ലാത്ത ഒരാള് വാഹനത്തില് ടെകാണ്ട്ര ിജേ½ഷന് ഇല്ലാത്ത ഒരാള് വാഹനത്തില് ടെകാണ്ട്
ജേപാകുജേമ്പാള് അത്തരത്തിലുളള  ജേപാകുജേമ്പാള് അത്തരത്തിലുളള  Customer Customer രിസ് ജേട്രഷന് എടുക്കുന്നതിനുളള പരിധി ക�ന്ന് ജേപായിട്ടുജേണ്ടാടെയന്നുംരിസ് ജേട്രഷന് എടുക്കുന്നതിനുളള പരിധി ക�ന്ന് ജേപായിട്ടുജേണ്ടാടെയന്നും,,
സാധനം ടെകാണ്ടുജേപാകുന്നയാള് രിസ് ജേട്രഷന് ഉളള വ്യാപാരിയായിരുന്നിട്ടും പ്രസ്തുതസാധനം ടെകാണ്ടുജേപാകുന്നയാള് രിസ് ജേട്രഷന് ഉളള വ്യാപാരിയായിരുന്നിട്ടും പ്രസ്തുത- - സാധനവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ടസാധനവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട
works  contract,  suppressworks  contract,  suppress ടെചയ്യുന്നതിനുളള  ശ്രമത്തിടെന്റ  ഭാഗമായി  അയാളുടെ�  ടെചയ്യുന്നതിനുളള  ശ്രമത്തിടെന്റ  ഭാഗമായി  അയാളുടെ�  GSTIN   GSTIN   ബില്ലില്ബില്ലില്
കാണിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുളള  ശ്രമമുജേണ്ടാ  എന്നും   മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ്  ഇത്തരം  അജേന്വഷണങ്ങള്കാണിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുളള  ശ്രമമുജേണ്ടാ  എന്നും   മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ്  ഇത്തരം  അജേന്വഷണങ്ങള്
ന�ത്താറുളളത്ന�ത്താറുളളത്.  .  എന്നാല് ഇതിടെന്റ ജേപരില് ചരക്ക് എന്നാല് ഇതിടെന്റ ജേപരില് ചരക്ക് DetainDetain ടെചയ്യുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലില്ലടെചയ്യുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലില്ല. . ഇത്തരം ഇത്തരം case -case -കള്കള്
പിന്നീ�് ഉജേ�്യാഗസ്ഥർ അജേന്വഷിച്ച ്ന�പ�ിടെയടുക്കുകയാണ് പതിവ്പിന്നീ�് ഉജേ�്യാഗസ്ഥർ അജേന്വഷിച്ച ്ന�പ�ിടെയടുക്കുകയാണ് പതിവ് .  .  

കൂ�ാടെത ഏതാനും വിഷയങ്ങളില്ക്കൂ�ി ഈ സംഘ�ന ചില സംzയങ്ങള് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്കൂ�ാടെത ഏതാനും വിഷയങ്ങളില്ക്കൂ�ി ഈ സംഘ�ന ചില സംzയങ്ങള് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് .  .  ആയതിനുളള മറുപ �ിആയതിനുളള മറുപ �ി
ജേമല് വിവരിച്ചതില് ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്ജേമല് വിവരിച്ചതില് ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്..

  
  ചർച്ചകള്ക്കുംചർച്ചകള്ക്കും,  ,  സംzയനിവാരണങ്ങള്ക്കും  ജേzഷം  ജേയാഗത്തില് പടെqടുത്ത എല്ലാവർക്കും  നന്ദിസംzയനിവാരണങ്ങള്ക്കും  ജേzഷം  ജേയാഗത്തില് പടെqടുത്ത എല്ലാവർക്കും  നന്ദി

ജേരഖടെപ്പടുത്തുകയും ജേയാഗം ജേരഖടെപ്പടുത്തുകയും ജേയാഗം 2.55 2.55 ന് അവസാനിക്കുകയും ടെചയ്തുന് അവസാനിക്കുകയും ടെചയ്തു..

        ഒപ്പ്ഒപ്പ്
                                                                                                                                                                സംസ്ഥാന നികുതി സംസ്ഥാന നികുതി ജോയി`്ജോയി`് കമ്മീഷണർ കമ്മീഷണർ

                                                                                      തിരുവനന്തപുരംതിരുവനന്തപുരം
പകർപ്പ്പകർപ്പ്::

കമ്മീഷണർകമ്മീഷണർ, , സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്..
അtീ ഷണല് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്അtീ ഷണല് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്..
1.  1.  ശ്രീമതി ഗായത്രി പി ിശ്രീമതി ഗായത്രി പി ി- - ജേനാർത്ത് ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർജേനാർത്ത് ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, , ടെസന്ട്രല് ി എസ് റ്റിടെസന്ട്രല് ി എസ് റ്റി..
2. 2. ശ്രീമതി വീണ എ ബി ശ്രീമതി വീണ എ ബി --ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, , ടെyഷ്യല് സർക്കിള്ടെyഷ്യല് സർക്കിള്, , തിരുവനന്തപുരംതിരുവനന്തപുരം..
3. 3. ശ്രീ ടെടെzജേലന്ദ്രന് വിശ്രീ ടെടെzജേലന്ദ്രന് വി, , ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,,ടെyഷ്യല് സർക്കിള്ടെyഷ്യല് സർക്കിള്, , തിരുവനന്തപുരംതിരുവനന്തപുരം
4. 4. ശ്രീശ്രീ..സിത്ത് പിസിത്ത് പി..എസ്സ്എസ്സ് ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ  ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,,ടെyഷ്യല് സർക്കിള്ടെyഷ്യല് സർക്കിള്, , തിരുവനന്തപുരംതിരുവനന്തപുരം
5. 5. ശ്രീശ്രീ. . സുർിത്ത് സിസുർിത്ത് സി..ടെകടെക, , ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ , , ഇന്റലിന്സ്ഇന്റലിന്സ്,,തിരുവനന്തപുരംതിരുവനന്തപുരം
6. 6. ശ്രീശ്രീ. . മനുമനു. . ബിബി. . ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,,tി സി ഒാHീസ് ടെനയ്യാറ്റുിന്കര tി സി ഒാHീസ് ടെനയ്യാറ്റുിന്കര 
7. 7. ശ്രീശ്രീ. . അില് കുമാർഅില് കുമാർ, , ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, , ഇജേന്റണല് ആ tിറ്റ് ഇജേന്റണല് ആ tിറ്റ് 
8. 8. ശ്രീശ്രീ. . മജേനഷ് വിമജേനഷ് വി..ടെകടെക. . അസി�`് ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർഅസി�`് ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ
9.9.ശ്രീശ്രീ. . വിയന് ആചാരി വിയന് ആചാരി - -  All Kerala tax practitioners  Association  All Kerala tax practitioners  Association 
10. 10. ശ്രീശ്രീ. . രാമകൃഷ്ണന് �ി എസ്സ്രാമകൃഷ്ണന് �ി എസ്സ്- Trivandrum Chamber of Commerce and Industry- Trivandrum Chamber of Commerce and Industry
11. 11. ശ്രീശ്രീ. . വിയന്വിയന്..വൈവ    വൈവ    - - ജേകരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപനസമിതിജേകരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപനസമിതി
12. ശ്രീ.ഇരുമ്പില് വിയന് - TWC 
13. ശ്രീ ജേരാഹിത് നായർ - All Kerala Tiles and sanitary wear  dealer Associations.
14. ശ്രീ ടെക.ടെ.സബാ�്യന് -Kerala Cement Dealers Associations
15. ശ്രീ വി.ടെക വർഗ്ഗീസ് - KSSI
16. ശ്രീ മജേഹഷ് തയ്യൂർ -All Kerala tax practitioners  Association 
17.ശ്രീ Hസ്സലുദ്ദീന് ജേതാപ്പില് -
18.ശ്രീ അിത്ത് മാർത്താണ്ഡന് (All Kerala Distribution Association)All Kerala Distribution Association)


