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തിരുവനന്തപുരം     ില്ലാതല     ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജേറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി   -   ജേIയ്    2022  

ജേയാഗ ന�പ�ി ക്രIങ്ങളും  തീരുIാനങ്ങളും

      എല്ലാ Iാസവും ന�ത്തിവരാരുളള തിരുവനന്തപുരം ില്ലാതല ിഎസ്.�ി.ടെHസിലിജേറ്റഷന് കമ്മറ്റിയുടെ�  2022
ജേIയ്  Iാസടെത്ത ജേയാഗ  ന�പ�ികള് 04-05-2022,  ഉച്ചക്ക്  മൂന്ന്  Iണിക്ക്  Google  Meet  -ലൂടെ� ഒാണ്ടെടെലനായി ,
ില്ലാതല ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീIതി സുല ടെ.എസ്സ് ടെa അധ്യക്ഷതയില് ന�ത്തുകയുണ്ടായി.

പ്രസ്തുത  ജേയാഗത്തില്  വകുപ്പുുതലത്തിലും  വ്യാപാരി ,  ി  എസ്.  �ി  പ്രാക്ടീഷണർIാരുടെ� സംഘ�നാ
തലത്തിലുമുളള , താടെp പറയുന്ന പ്രതിനിധികളും പടെqടുത്തു.

ി എസ്  .  �ി വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  

1.  ശ്രീIതി ഗായത്രി പി ി- ജേനാർത്ത് ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ടെസന്ട്രല് ി എസ് റ്റി.
2. ശ്രീ ടെടെxജേലന്ദ്രന് വി, ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെzഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
3. ശ്രീ.സിത്ത് പി.എസ്സ് ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെzഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
4. ശ്രീ. സുർിത്ത് സി.ടെക, ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ , ഇന്റലിന്സ്,തിരുവനന്തപുരം
5 ശ്രീ. Iനു. ബി. ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,tി സി ഒാHീസ് ടെനയ്യാറ്റുിന്കര 
6 ശ്രീ. അില് കുIാർ, ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, ഇജേന്റണല് ആ tിറ്റ് 
7. ശ്രീ. Iജേനഷ് വി.ടെക. അസി�a് ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ

2.   വ്യാപാരി  ,   പ്രാക്ടീഷ  ണർ സംഘ�നാ  പ്രതിനിധികള്  

1.ശ്രീ. രാIകൃഷ്ണന് �ി എസ്സ്- Trivandrum Chamber of Commerce and Industry
2.ശ്രീ. വിയന് ആചാരി -  All Kerala tax practitioners  Association 
3. ശ്രീ. കൃഷ്ണകുIാർ -  All Kerala Distributer Association
4. ശ്രീ. വിയന്.വൈവ    - ജേകരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപനസIിതി
5. Iജേ�ഷ് തയ്യൂർ -    All Kerala tax practitioners  Association

ജേയാഗ  ന�പ�ി  ക്രIങ്ങളുടെ� ഭാഗIായി ,  ജേയാഗത്തില് പടെqടുത്ത സംസ്ഥാന  ടെസന്ട്രല് തലങ്ങളില്
വകുപ്പിടെന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഉജേ�്യാഗസ്ഥടെരയും വ്യാപാരികളുടെ�യും പ്രാക്ടീഷണർIാരുടെ�യും പ്രതിനിധികജേളയും
ജോയിന്റ്  കമ്മീഷണർ ജേയാഗത്തിജേലക്ക്  സ്വാഗതം ടെചയ്തു.  കൂ�ാടെത മുന്Iാസടെത്ത ജേയാഗത്തില് ടെടെകടെക്കാണ്ട
തീരുIാനങ്ങജേളയും  ന�പ�ികജേളയുംക്കുറിച്ചും  ,നിലവില് പുതിയതായി  വന്നിട്ടുളള  Iാറ്റങ്ങടെളക്കുറിച്ചും
വിx�ീകരിക്കുകയുണ്ടായി.  ശ്രീ അില് കുIാർ STO,  ശ്രീ Iജേനഷ് വി.ടെക ASTO  എന്നിവർ ി.എസ്സ്.�ി നിയIത്തിലും
സാജേqതിക സംവിധാനങ്ങളിലും വന്നിട്ടുളള ഏറ്റവും പുതിയ Iാറ്റങ്ങടെളക്കുറിച്ച് വിx�Iായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി.
ജേയാഗത്തില് ഉന്നയിക്കടെപ്പട്ടതും ചർച്ച ടെചയ്തതുIായ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജേചർക്കുന്നു.
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I    ി  .  എസ്സ്  .  �ിയുIായി ബന്ധടെപ്പട്ട സാജേqതിക സംവിധാനങ്ങളില്  വന്നിട്ടുളള Iാറ്റങ്ങള്  

1. 2021-222   സാമ്പത്തിക വർഷത്തിടെല   Annual Aggregate Turnover Computation.  
 ഒരു Tax-  Payer-ന്  അയാളുടെ� 2021-2022    സാമ്പത്തിക  വർഷത്തിടെല annual  Aggregate  Turnover,
GST ജേലാഗിനുള്ളിടെല taxpayer  Dash  board-  ല് കാണുവാനും ,  പരിജേxാധിക്കാനും  ആവx്യടെIqില് ജേവണ്ട
തിരുത്തലുകള് വരുത്തുവാനുമുളള  സൗകര്യം  Tax  Payer  Dashboard   ലഭ്യIാക്കിയിട്ടുണ്ട്.   നാളിതുവടെര 2021-22
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിജേലക്കായി Hയല് ടെചയ്യടെപ്പട്ടിട്ടുളള  Return-കളില് നിന്നാണ്  Annual  Aggregate  Turnover
System   Tax  Payer  Dash  board-  ല് ലഭ്യIാക്കുന്നത് .   ഇങ്ങടെന ലഭ്യIാക്കടെപ്പടുന്ന Turnover  ല് 2022  ജേIയ്
Iാസത്തിനുള്ളില്,  ആവx്യടെIqില് രണ്ട് തവണ Iാത്രം തിരുത്തലുകള്  വരുത്താവുന്നതാണ് .  Jurisdictional Tax
Officer-ടെന്റ   പരിജേxാധനകള്ക്ക്  വിജേധയIായി  Iാത്രജേI പിന്നീ�്  ആവx്യടെIqില് Iാറ്റങ്ങള് വരുത്തുവാന്
സാധിക്കുകയുള്ളു.  ി.എസ്സ്.�ി. നിയIം അനുxാസിക്കുന്ന പലതരത്തിലുളള ന�പ�ികള്ക്കും Aggregate Turnover ഒരു
Iാന�ണ്ഡIാകയാല്, (ഉ�ാ: e- invoicing applicability, Levy of Tax in composition scheme,  Reporting of HSN Code
invoices etc) Aggregate Turnover-ടെന്റ കൃത്യത ഉറപ്പായും ഉത്തരവാ�ിത്തപൂർവ്വം ടെചജേയ്യണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യം ചർ
ച്ചയില്  എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി.
2) GSTR-1/IFF Statement-  ല് വന്നിട്ടുളള പരിഷ്കാരങ്ങള്  

a)- Single Step Process

2021-നവംമ്പർ Iാസത്തില് നിലവില് വന്നിരുന്ന ആ�്യഘട്ട പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുടെ� തു�ർച്ചടെയജേന്നാണം, out ward
supply   statement  ആയ   GSTR-1/IFF-   എന്നിവയുടെ�  Filing  കാര്യക്ഷIIാക്കത്തക്ക വിധത്തില് കൂടുതല്
പരിഷ്ക്കാരങ്ങള് 2022 –  ഏപ്രില് Iാസം മുതല് ന�പ്പില് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് .  തന്മൂലം  submission-  നു ജേxഷം Hയല്
ടെചയ്യടെപ്പട്ടിട്ടുളള  statement-ല്  യാടെതാരു വിധത്തിലുളള Iാറ്റങ്ങളും പിന്നീ�് അനുവ�നീയIായിരുന്നില്ല .  ഇതു മൂലം
പല പ്രാജേയാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും  Filing-  സIയത്ത് ജേനരിട്ടിരുന്നു.  അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഒpിവാക്കുവാനായി  2022
April  Iാസം മുതല് GSTR-  1/IFF  Filing  ടെന single  step  process  ആക്കി Iാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.   Submit/File ബട്ടണുകള്ക്ക്
പകരIായി  "File Statement” File  Statement”  എന്ന ഒറ്റ ബട്ടണിജേലക്ക്  -Hയലിംഗിടെന ക്രIടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു .   ആയതിനാല്
Hയലിംഗിന് മുന്പുവടെര ആവx്യIായ Iാറ്റങ്ങള് വരുത്താവുന്നതാണ്.

(b) Consolidated Summary

GSTR- 1/IFF statement  ടെന്റ ഒരു Detailed  table wise consolidated summary  ഇജേപ്പാള് Hയലിംഗിടെന്റ
ഭാഗIായി  ലഭ്യIാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ആയതിനാല് Hയലിംഗിന്  മുന്പ് ,  statement  ഒറ്റ ജേനാട്ടത്തില് പൂർണ്ണIായും
പരിജേxാധിച്ച പിpവുകള് ഒpിവാക്കുവാന് Tax  payer  -ന്  അവസരം  ലഭിക്കുന്നു.   കൂ�ാടെത 3B  Return  പ്രകാരം
അ�ജേക്കണ്ട നികുതി ബാധ്യതയും ഒറ്റ ജേനാട്ടത്തില് അറിയുവാന് കpിയുന്നതുIാണ്. 

(c) Recipient wise Summary  

      Consolidated Summary page – ല് ഒാജേരാ Receipent -ടെന്റയും  Total taxable and Tax Value ജേവർതിരിച്ച ്
കാണുവാന് ഉളള സംവിധാനവും നിലവില് വന്നിട്ടുണ്ട്.  GSTR-/IFF statement കളുടെ� താടെpപറയുന്ന   Table –കളില്
ഈ സൗകര്യം ലഭ്യIാണ്.

Table 4A -B2B Supplies
Table 4B – Supplies Attracting Reverse Charge
Table 6B – SEZ Supplies
Table 6C -  Deemed Export
Table 9B – Credit/Debit Notes..



ജേIല് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന GSTR1/IFF  ടെല Iാറ്റങ്ങള് പ്രസ്തുത  statement  കള് കൂടുതല് കാര്യക്ഷIIായി
കൃത്യതജേയാടുകൂ�ി  Hയല് ടെചയ്യാന് Tax  Payer  ടെന പ്രാപ്തനാക്കുന്നു .  GSTR1/IFF  ജേ�റ്റ്ടെIന്റില് വരുത്തിയിട്ടുളള
ഇത്തരം Iാറ്റങ്ങടെളക്കുറിച്ച ്വിx�Iായി പറയുകയും ഗുണവxങ്ങള് വിx�ീകരിക്കുകയുമുണ്ടായി. 

ഇതിനു തു�ർച്ചയായി  ന�ന്ന ചർച്ചയില് ജേകാജേമ്പാസിഷന് Tax  payer-ടെന്റ  വാർഷിക  റിജേട്ടണ്
HയലിംഗുIായി ബന്ധടെപ്പട്ട് സാജേqതികIായി ജേനരിടുന്ന ബ ുദ്ധിമുട്ടുകടെളപ്പറ്റി , All Kerala Tax Practiioners Association
പ്രതിനിധിയായ ശ്രീ വിയന് ആചാരി , ചില ആxqകള് പ്രക�ിപ്പിച്ചു.

ഇതിന്  Iറുപ�ിയായി  പ്രസ്തുത  സാ�ചര്യവും  അതിന്,  GSTN-  നല്കിയ  -പരി�ാരവpികളും
വിx�ീകരിക്കുകയും  അതുIായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  GSTN  നല്കിയിരിക്കുന്ന Advisory-ടെയ പറ്റി  വിx�Iായി  ചർച്ച
ടെചയ്യുകയും  ടെചയ്തു.  2019-2020  വർഷടെത്ത Composition  Tax  Payer-ടെന്റ  Annual  Return ആയ   GSTR-4  ടെന്റ
Hയലിംഗിലുണ്ടായ  ടെതറ്റായ  ഒരു ന�പ�ി  ക്രIം  മൂലം  ഉണ്ടായ  ഈ  സാ�ചര്യം  ജേയാഗത്തില്
വിx�ീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

 GSTN-  നല്കിയിട്ടുളള  Advisory  പാലിക്കുജേമ്പാള്  ടെചറുകി� വ്യാപാരികളായ Composition Tax payer-നു
താല്ക്കാലികIായി  ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക  ബാധ്യതയും  ന�പ�ിക്രIങ്ങളും  ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും  ചർച്ച
ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.

വാർഷിക റിജേട്ടണായ  GST R-4 Hയല് ടെചയ്തതില് ഉണ്ടായ ഒരു പിpവിനാല് ആ സാമ്പത്തിക വർഷം
(CMP-08-Statement  ലൂടെ� അ�ച്ച തുക  ടെനഗറ്റീവ്  Liability  ആയി  Iാറുകയും  ആ  തുക  Excess  ആയി
IാറുകയുIാണുണ്ടായത്.   ആ തുക അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിടെല CMP 08-statement -കളില് അധികIായി
വരുകയും, ആയതിനാല് യഥാർത്ഥ, നികുതി ബാധ്യത ഒടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടായതാണ് അ�ിസ്ഥാന
കാരണം  ഈ പ്രശ്നം ഉന്നതാധികാരികളുടെ� ശ്രദ്ധയില് ടെപ്പടുത്തി  ടെചറുകി�  വ്യാപാരി  സമൂ�ത്തിടെന്റ  ആxq
അകറ്റാന് ജേപാന്ന ന�പ�ി ക്രIങ്ങള് ടെടെകടെക്കാള്ളുന്നതാണ് എന്ന് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ ഉറപ്പ് നല്കി.

E-invoice  Iായി ബന്ധടെപ്പട്ട്,  ശ്രീ Iജേ�ഷ്. T  ഉന്നയിച്ച Aggregate turnover  ടെന സംബന്ധിച്ച സംxയവും
വിx�Iാക്കി ടെകാടുക്കുകയുണ്ടായി.  ി.എസ്സ്.�ി നിയIം അനുസരിച്ച ്  Aggregate turnover – Iാന�ണ്ഡIായി , ഒാജേര
PAN-ല് ഉളള   വ്യത്യസ്ഥ രിജേÈഷനുകള്ക്ക്  E-invoicing  ബാധ്യത  വരുജേIാ?  എന്നതായിരുന്നു
സംxയത്തിനാz�Iായ ജേചാ�്യം.

e-invoicing  ടെന്റ  Iാന�ണ്ഡം  Aggregate  turnover  ആയതിനാല് നിലവില് ഒരു Tax  Payer-ടെന്റ
ഏടെതqിലും  മുന് സാമ്പത്തിക  വർഷങ്ങളില് ,    All  India  Basis  Aggregate  turnover  –   20  ജേകാ�ിക്ക്  മുകളില്
ആടെണqില് അത്തരക്കാരായ എല്ലാ Taxable Person-ഉം നിബന്ധനകള്ക്കനുസൃതIായി  e invoicing  ടെചജേയ്യണ്ടി
വരുടെIന്ന് വ്യക്തIാക്കി ടെകാടുക്കുകയുണ്ടായി.
II  ി  .  എസ്സ്  .  �ിയുIായി  ബന്ധടെപ്പട്ടും  ,    സംസ്ഥാന  ചരക്ക്  ജേസവന  നികുതി  വകുപ്പ്  ടെടെകകാര്യം   ടെചയ്യുന്ന Iറ്റ്  
നിയIങ്ങളിലും  വന്നിട്ടുളള  Iാറ്റങ്ങളും  അതുIായി  ബന്ധടെപ്പട്ട ജേനാട്ടിHിജേക്കഷനുകള്  ,    സർക്കുലറുകള്  ,  
വിx�ീകരണങ്ങള്  ,   പത്രക്കുറിപ്പുുകള് മുതലായവ  .  

ഇത്തരം  സാജേqതികIായ  Iാറ്റങ്ങളുടെ�യും  സംxയങ്ങളുടെ�യും  ചർച്ചകള്ക്കും  സംxയ  ദുരീകരണത്തിനു
ജേxഷം ി എസ്സ്. �ിയിലും Iറ്റു നിലവിലുളള നിയIങ്ങളിലും വന്ന Iാറ്റങ്ങടെളപ്പറ്റി State Tax Officer ശ്രീ അില് കുIാർ
സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇക്കpിഞ്ഞ Iാസം  GST  യില് യാടെതാരുവിധ  Notification  കജേളാ  Circular  കജേളാ  Iറ്റ്  ഒാർtറുകജേളാ
പുറടെ പ്പുടുവിച്ചിട്ടില്ല.   നികുതി  നിരക്കുകളിടെല വർദ്ധനടെയപ്പറ്റി  വന്നിരുന്ന ടെതറ്റിദ്ധാരണാ  നകIായ  ഒരു വാർ
ത്തയുടെ� നിസ്ഥിതിയുടെ� zഷ്ടീകരണIായി  വന്ന ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ്  Iാത്രIാണ്  ി .എസ്.�ി  സംബന്ധIായി
പുതുതായി ഉണ്ടായിരുന്നത്.
( Press Released Posted on 25.04.2022 – Ministry of Finance Government of India)

ഏതാനും സാമൂ�ിക Iാധ്യIങ്ങളിലും,  പത്രIാധ്യIങ്ങളിലും കൂ�ി പ്രചരിക്കടെപ്പട്ട ടെതറ്റായ ഒരു വാർത്തയാണ്
ഈ പ്രസ്സ് റിലീസിന് ആധാരം.



       ി  എസ് �ി  യുIായി ബന്ധടെപട്ട്  143  ഇനങ്ങളുടെ� ി എസ് �ി  നികുതി നിരക്ക്  വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി
സംഥാനങ്ങജേളാ�് നിർജേÏxങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ആവx്യടെപ്പട്ടുടെവന്നതായിരുന്നു വാർത്ത. ഇതുIായി ബന്ധടെപ്പട്ട്
നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങളുടെ� ജേപര് വടെര ഇത്തരം വാർത്തയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

പ്രസ്തുത  സാ�ചര്യത്തില്,  ജേIല് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പത്രക്കുറിപ്പ്  വpി  ഇത്തരത്തില് GST  നിരക്ക്  വർ
ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുIായി ബന്ധടെപ്പട്ട്  സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന്  ഒരു തരത്തിലുളള  അഭിപ്രായങ്ങജേളാ നിർജേÏxങ്ങജേളാ
ആവx്യടെപ്പട്ടിട്ടിടെല്ലന്നും   ഒരു പ്രജേത്യക  ഇനത്തില്ടെപ്പട്ട സാധനങ്ങളുടെ�ജേയാ  ജേസവനങ്ങളുജേ�ജേയാ ,  GST  നികുതി
നിരക്ക് പുനർനിർണ്ണയം  ടെചയ്യുന്നതിനുളള യാടെതാരു തീരുIാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടിടെല്ലന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 GST Council,  അതിടെന്റ  45-ാാം Iീറ്റിംഗില് ഏതാനും സംസ്ഥാന ധനIന്ത്രിIാടെര ഉള്ടെപ്പടുത്തിടെക്കാണ്ട്
GST  നികുതി  നിരക്കുകള് യുക്തി  സ�Iാക്കുന്നതിജേലക്ക്  ഒരു Iന്ത്രിതല സIിതി  രൂപീകരിച്ചിട്ടുടെണ്ടqിലും  ആയത്
സംബന്ധിച്ച് യാടെതാരു റിജേപ്പാർട്ടു-  കളും ഈ സIിതി കൗണ്സിലുന് മുന്നില് ടെവച്ചിട്ടില്ല .  ആയതിനാല് അത്തരം
വ്യാ പ്രചരണങ്ങള് അ�ിസ്ഥാന ര�ിതIാണ് എന്ന് വിx�ീകരിച്ചു ടെകാടുക്കുകയുണ്ടായി.

ഇതുകൂ�ാടെത e-invoice-  ബാധ്യതയുളള വ്യാപാരികള് IRN  -  ജേനാടുകൂ�ിയ  Invoice-കള് നല്കാതിരുന്നാല്
ഭാവിയില്  ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകടെളക്കുറിച്ചും  വിx�ീകരിക്കുകയുണ്ടായി .  Rule-48(4),  48(5)  പ്രകാരം  E-Invoice
നജേല്കണ്ടയാള് അതു പാലിക്കാതിരുന്നാല്  ഉണ്ടാകുന്ന  നിയIപ്രശ്നങ്ങടെളക്കുറിച്ച് ടെസന്ട്രല് ിഎസ്സ് �ി ടെtപ്പ്യൂട്ടി
കമ്മീഷണർ ശ്രീIതി ഗായത്രി ജേയാഗത്തില് പ്രതിനിധികടെള ഒാർമ്മടെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.

വ്യാപാരി  ,   പ്രാക്ടീഷജേണഴ്സ്  സംഘ�നാ  പ്രതിനിധികള് ഉന്നയിച്ച്  ആxqകള് ജേവണ്ടവിധത്തില്
പരിഗണിക്കടെപ്പടുടെIന്നും  അതിനു ജേവണ്ട ന�പ�ികള് ടെടെകടെക്കാള്ളുന്നതാണ്  എന്നും   ജോയിന്റ്  കമ്മീഷണർ
അറിയിക്കുകയും പടെqടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ജേരഖടെപ്പടുത്തുകയും ജേയാഗം 4.15 ന് അവസാനിക്കുകയും ടെചയ്തു.

                                                                 സംസ്ഥാന നികുതി ജോയിa് കമ്മീഷണർ
                                           തിരുവനന്തപുരം

പകർപ്പ്:

കമ്മീഷണർ, സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്.
അtീ ഷണല് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്.
1.  ശ്രീIതി ഗായത്രി പി ി- ജേനാർത്ത് ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ടെസന്ട്രല് ി എസ് റ്റി.
2. ശ്രീ ടെടെxജേലന്ദ്രന് വി, ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെzഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
3. ശ്രീ.സിത്ത്, പി.എസ്സ് ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെzഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
4. ശ്രീ. സുർിത്ത് സി.ടെക, ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ , ഇന്റലിന്സ്,തിരുവനന്തപുരം
5. ശ്രീ. Iനു. ബി. ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,tി സി ഒാHീസ് ടെനയ്യാറ്റുിന്കര 
6. ശ്രീ. അില് കുIാർ, ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, ഇജേന്റണല് ആ tിറ്റ് 
7. ശ്രീ. Iജേനഷ് വി.ടെക. അസി�a് ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ
1.ശ്രീ. രാIകൃഷ്ണന് �ി എസ്സ്- (Trivandrum Chamber of Commerce and Industry)
2.ശ്രീ. വിയന് ആചാരി -  All Kerala tax practitioners  Association 
3. ശ്രീ. കൃഷ്ണകുIാർ -  All Kerala Distributer Association
4. ശ്രീ. വിയന്.വൈവ    - ജേകരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപനസIിതി
5. Iജേ�ഷ് തയ്യൂർ -    All Kerala tax practitioners  Association


