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തിരുവനന്തപുരം     ില്ലാതല     ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെDസിലിജേറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി  ഏപ്രില്    2022  

     2022  ഏപ്രില് മാസടെI ില്ലാതല ി.എസ്.�ി ടെDസിലിജേറ്റഷന് കമ്മിറ്റി   ഏപ്രില് 6-ാാം
തീയതി  ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്  3.10  ന്   ഗൂഗിള് മീറ്റ്  വഴി   ന�ത്തുകയുണ്ടായി .   ില്ലാതല ജോയിന്റ്
കമ്മീഷണർ ശ്രീമതി. സുല ടെ എസ് -ടെന്റ അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജേയാഗIില് പടെ_ടുI
വ്യാപാരി പ്രതിനിധികജേaയും  വകുപ്പ് പ്രതിനിധികജേaയും ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ സ്വാഗതം ടെചയ്തു.
മാർച്ച് മാസടെI ി.എസ്.�ി ടെDസിലിജേറ്റഷന് കമ്മിറ്റിയുടെ� മിനു�്സ് വായിക്കുകയും അതുമായി
ബന്ധടെപ്പട്ട് വകുപ്പ് തലIില് എടുI ന�പ�ികള്  വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടായി.
പടെ_ടുI      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീമതി ഗായത്രി പി ി- ജേനാർI് ടെmപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ടെസന്ട്രല് ി എസ് റ്റി.
2. ശ്രീ ടെടെശജേലന്ദ്രന് വി, ടെmപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെqഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
3. ശ്രീ.സിI്, ടെmപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെqഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
4.. ശ്രീമതി വീണ എ .ബി , ടെmപ്പ്യൂട്ടികമ്മീഷണർ, ടെqഷ്യല് സർക്കിള്.
5. ശ്രീ. മനു. ബി. ടെmപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,mി സി ഒാDീസ് ടെനയ്യാറ്റുിന്കര 
6. ശ്രീ. അില് കുമാർ, ജേvറ്റ് �ാക്സ് ഓDീസർ, ഇജേന്റണല് ആ mിറ്റ് 
7. ശ്രീ.എസ് സാബു കുമാർ . ടെmപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെqഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
8. ശ്രീ. മജേനഷ് വി.ടെക. അസിvന്റ് ജേvറ്റ് �ാക്സ് ഓDീസർ
പടെ_ടുI     വ്യാപാരി     പ്രതിനിധികള്  
1.ശ്രീ. വി.ടെക വർഗ്ഗീസ് - KSSI
2.ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് �ി എസ്സ്- (TCCI)TCCI)
3. ശ്രീ. വിയന് ആചാരി -  All Kerala tax practitioners  Association 
4.ശ്രീ. ഇരുമ്പില് വിയന് -(TCCI)TWC)
5. ശ്രീ. ജേരാഹിത് നായർ  -  All Kerala tiles and sanitaryware dealer Associations
6. ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമാർ -  All Kerala Distributer Association
7. ശ്രീ. ജേരാഹിത് നായർ  -  All Kerala tiles and sanitaryware dealer Associations
8. ശ്രീ. വിയന്.വൈവ    - ജേകരa വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപനസമിതി      

ജേയാഗIില്   ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ മുന്മാസം വന്നിട്ടുaa മാറ്റങ്ങടെaക്കുറിച്ച ് ചുരുക്കി
പറയുകയുണ്ടായി.   ശ്രീ.  അില് കുമാർ,   ജേvറ്റ്  �ാക്സ്  ഓDീസർ,  ശ്രീ മജേനഷ്  ,  അസിvന്റ്
ജേvറ്റ്�ാക്സ് ഒാDീസർ എന്നിവർ പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങള് വിശദമായി വിവരിച്ചു .  ശ്രീമതി ഗായത്രി
ടെmപ്പ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്,  സി  ി  എസ്  �ി  പുതിയ  മാറ്റങ്ങടെaക്കുറിച്ച്   സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി.
ജേയാഗIില്  ചർച്ച ടെചയ്തതും പ്രതിനിധികള് ഉന്നയിച്ചതുമായ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജേചർക്കുന്നു.



ി  .  എസ്  .  �ിയുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് പുതിയ വി്  ഞാപനങ്ങളും സർക്കുലറുകളും  

1.ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന്  03/2022 (TCCI)Central Tax) dt.31.03.2022. -   (TCCI)  Amendment in notification (TCCI)Central Tax)       
10/2019) dated: 07.03.2019)

CGST/KSGST  Act,  Section  23  (TCCI)2)  അനുസരിച്ചുള്ള അധികാരം  ഉപജേയാഗിച്ച്
ഏടെത_ിലുടെമാരു category യില്  ടെപടുന്ന സാധനIിടെന്റടെയാ  ജേസവനIിടെന്റടെയാ
business ന�ത്തുന്ന (TCCI)exclusive) ഒരാടെa ഒരു Notification  വഴി Registration എടുക്കുന്നതില് നിന്നും
സർക്കാരിന് exempt ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.  

ഇIരIില്  സർക്കാർ  പുറടെപ്പടുവിച്ച 10/2019  -Central  Tax  07.03.2019  പ്രകാരം
സാധനങ്ങളുടെ� supply ന�ത്തുന്നവരില് ഒരു വർഷടെI aggregate  turnover  40  ലക്ഷIില്
താടെഴ വരുന്നവരില് താടെഴ പറയുന്ന വിഭാഗIില്ടെപ്പട്ടവടെരാഴിടെക  ഉള്ളവടെര രിജേ¤ഷന്
ബാധ്യതയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കി.

a) Section 24 പ്രകാരം compulsory Registration എടുജേക്കണ്ടവർ.
b) താടെഴ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെ� supply ന�ത്തുന്ന ആളുകള്

1. Ice cream and other edible ice whether or not containing cocoa
2. Pan masala
3. Tobacco and manufactured tobacco substitute 

ഈ ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് പ്രകാരം ഇതിജേനാടെ�ാപ്പം താടെഴ പറയുന്ന 4 വിഭാഗങ്ങള് കൂ�ി 
കൂട്ടിജേച്ചർത്തു.

4. Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content, fly ash blocks
5. Blocks of fossil meals or similar silicon earths
6. Budding bricks
7. Earthen or roofing tiles

2. ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന്   4/2022 (TCCI)Central Tax) dt 31.03.2022.  

Composition scheme ഉമായി ബന്ധടെപ്പട്ട ആദ്യ ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് 8/2017-Central Tax dated
27/6/2017 ആണ്.

ഈ  Notification  പ്രകാരം നിർജേശിക്കടെപ്പട്ട ചില പ്രത്യക ഇനIിലുള്ള സാധനങ്ങളുുടെ�
ഉത്പാദകർക്ക് Composition scheme opt ടെചയ്യുവാന് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അനുശാസിച്ചിരുന്നു.
താടെഴ പറയുന്ന മുന്ന് വിഭാഗIില് ടെപടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ� ഉത്പാദകടെരയാണ് ഈ Negative
list ല് ഉള്ടെപ്പടുIിയിരുന്നത്.

1. Ice cream and other edible ice whether or not containing cocoa
2. Pan masala
3. Tobacco and manufactured tobacco substitute 



പിന്നീ�് ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് 43/2019 dated 30.09.2019 പ്രകാരം serial number 2A ആയി "Areated Areated 
water"Areated ജേനയും നാലാമതായി ഈ ലിvില് ഉള്ടെപ്പടുIി. 

ഇജേപ്പാള് Notification Number 4/2022 dated 31.03.2022 പ്രകാരം 4 മുതല്  7 വടെര serial number 
ആയി താടെഴ പറയുന്ന 4  വിഭാഗങ്ങള് കൂ�ി negative list ല് ഉള്ടെപ്പടുIി.

4. Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content, fly ash blocks
5. Blocks of fossil meals or similar silicon earths
6. Budding bricks
7. Earthen or roofing tiles

നിലവില് ഈ negative list ല് താടെഴ പറയുന്ന 8 വിഭാഗങ്ങള് ആണ് നിലവില് ഉള്ളത്.

1.  Ice cream and other edible ice whether or not containing cocoa
2. Pan masala
2A.Areated Water
3. Tubaco and manufactured tubaco substitute 
4. Fly ash bricks or flyash aggrigate with 90% or more fly ash content, fly ash blocks
5. Blocks of fossil meals or similar silicon earths
6. Building bricks
7. Earthen or roofing tiles

3.  Notification No. 01/2022-Central Tax (TCCI)rate) dated 31/03/2022:-

ഈ ജേനാട്ടിDിജേക്കഷന് പ്രകാരം  Schedule  1 ല്  (TCCI)5% GST)  ഇനമായി  225B,  226,227,228
എന്നീ   serial  number കaില് ഉള്ടെപ്പടുIിയിരുന്ന താടെഴ പറയുന്ന വിഭാഗIില്ടെപ്പട്ട
സാധനങ്ങടെa (TCCI)Goods)  അവിടെ� നിന്നും  നീക്കം  ടെചയ്ത്  176B,  176C,176D,176E  എന്നീ  serial
number കaിലായി Schedule II (TCCI)12% GST)ല് ഉള്ടെപ്പടുIി.

TABLE

225B 176B 6815 Fly ash bricks or flyash aggrigate with 
90% or more fly ash content, fly ash 
blocks

226 176C 69010010 Blocks of fossil meals or similar silicon 
earths

227 176D 69041000 Building bricks
228 176E 69051000 Earthen or roofing tiles

 ഇത് 1.4.2022 മുതല് പ്രാബല്യIില് വരുന്നതാണ്.  



4. Notification number 02/2022-Central Tax (TCCI)Rate) dated 31.03.2022:-

ഈ  ജേനാട്ടിDിജേക്കഷനിലൂടെ� Section  11(TCCI)1)  പ്രകാരമുള്ള അധികാരമുപജേയാഗിച്ച്  താടെഴ
പറയുന്ന പട്ടികയിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ� ജേമല്  ന�ക്കുന്ന Intra-state  supply കളുടെ�,
schedule പ്രകാരം കണക്കാക്കടെപ്പടുന്ന നികുതിയില് 6%ന്  മുകaിലുള്ള നികുതി  (TCCI)SGST 3% CGST
3%) exempt ടെചയ്തു. DലIില് ഇIരം transaction കള്ക്ക് 6% നികുതി നല്കിയാല് മതിയാകും.   

TABLE
Sl.
No
.

HSN Description Rate
(TCCI)SGS

T

Rate
(TCCI)CGST)

1 6815 Fly ash bricks or flyash aggrigate with 90% or
more fly ash content, fly ash blocks

3% 3%

2 69010010 Blocks of fossil meals or similar silicon earths 3% 3%
3 69041000 Building bricks 3% 3%
4 69051000 Earthen or roofing tiles 3% 3%

ഇIരIില്  exemption ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുമായി  പൂർണ്ണമായും  ബന്ധടെപ്പട്ട input
tax അനുവദനീയമല്ല.  കൂ�ാടെത ഇIരIിലുള്ള supply ഉമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് ഉപജേയാഗിക്കടെപ്പടുന്ന
സാധനങ്ങജേaാ  ജേസവനങ്ങജേaാ  ഭാഗികമായി  ഇതിനായും  ഭാഗികമായി  Input  tax
credit അനുവദനീയമായ  മറ്റ്  supply കള്ക്കായും  ഉപജേയാഗിക്കടെപ്പടുകയാടെണ_ില്,  ഈ  ഇനം
supply  യുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട input  tax  credit  portion,  Section  17(TCCI)2)ടെല provision കള്ക്ക്
സമാനമായി കണക്കാക്കി reverse ടെചജേയ്യണ്ടതുമാണ്.  

Kerala Finance Act 2022   പ്രകാരം   KGST / VAT   എന്നിവയിലുണ്ടായ   Notification/ Circular   
 
5. SRO NO.297/2022 DATED 26/03200 (TCCI)Notification)

KGST Act Section 5(TCCI)2)(TCCI)a) പ്രകാരം വിജേദശമദ്യ വില്പനയുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട turnover ന് ജേമല്
Bar  Hotel  ലുകള്  അ�ജേയ്ക്കണ്ട turnover  tax  22/05/2020  മുതല്  21/12/2020  വടെരയുള്ള
കാലഘട്ടIിലും 15/06/2021  മുതല് 25/09/2021  വടെരയുള്ള കാലഘട്ടIിലും 5%-Iില് അധികം
അ�ച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക്,  അIരം  തുക നിലവിലുള്ളജേതാ  ഭാവിയുലുണ്ടാകാന് ജേപാകുന്നജേതാ   ആയ
liability  യിജേലയ്ക്ക് adjust ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.

ജേമല്പ്പറഞ്ഞ കാലഘട്ടIില് Bar Hotel  ലുകaില് Beverage Corporation outlet  കaിജേലത്
ജേപാടെല  “take away service “ മാത്രജേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.  ആയതിനാലാണ് ഈ കാലഘട്ടIില്
KSBC  turnover ന്  ജേമല് നല്ജേകണ്ടതായ  5%  turnover  tax  നിരക്കിജേലയ്ക്ക്  Bar  attached  Hotel
ലുകടെaയും ടെകാണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്.



6 Circular 4/2022 dated 25/03/2020 KGST Act
2022  ടെല  Finance  Bill  പ്രകാരം  ജേകരa  സർക്കാർ  2020  ല്  ന�പ്പാക്കിയ  ബാർ

ജേഹാട്ടലുകള്ക്കുള്ള  Amnesty Scheme തു�രുവാന് നിർജേശിച്ചുട്ടുണ്ട്.
ഇത് പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള് താടെഴ പറയുന്നവയാണ്.
1)  ടെപനാല്റ്റി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കടെപ്പടുന്നു.
2)  പലിശ 50% ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.
3)  Assessee യ്ക്ക്  opt ടെചയ്തത് പ്രകാരമുള്ള തുക പൂർണ്ണമായും ഒറ്റIവണജേയാ installment

ആജേയാ അ�യ്ക്കാവുന്നതാണ്.
ഈ  scheme  പ്രകാരം ഒരു assessee  യ്ക്ക് ഒരു arrear settle  ടെചയ്യുന്നതിന്  Annexure BR-

1/2022  DാറIില്    Assessing  Authority  മുമ്പാടെക option  Dയല്  ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇജേതാടെ�ാപ്പം,  ഏടെത_ിലും  monthly  returns,  Annual  return   എന്നിവ  pending  ഉടെണ്ട_ില്
ആയതും Dയല് ടെചജേയ്യണ്ടതാണ്.  ഈ option Dയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം 31/03/2022
വടെരയായിരുന്നു.  ഇIരIില് option  Dയല് ടെചയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക്  Assessing Officer,  അർഹത
പരിജേശാധിച്ച ജേശഷം ,  Amnesty  പ്രകാരം  അ�ജേയ്ക്കണ്ട തുക  Annexure  BR-2/2022  DാറIില്
intimate  ടെചയ്യുന്നതും ആയത്  ലഭിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  assessee  20%  തുക  ആദ്യ installment  ആയി
intimation  ലഭിച്ച്  30  ദിവസIിനകം  അ�ജേയ്ക്കണ്ടതും  ബാക്കി  തുക  4   installment  കaായി
30/04/2022 മുമ്പായി അ�ച്ച ്തീർജേക്കണ്ടതുമാണ്. 
7.  Circular No.5/2022 SGST Department dated 25.03.2022
2022    ടെല    Finance  Bill    പ്രകാരം  ജേകരa സർക്കാർ    2020    ല് ന�പ്പാക്കിയ    Amnesty  Scheme  
തു�രുവാന് നിർജേശിച്ചുട്ടുണ്ട്  .  
Amnesty scheme under,
1.   Kerala Surcharges Act 
2.  Central Sales Tax Act 
3.  KGST Act 
4.  Kerala Agricultural Income Tax Act 
5.  Tax on Luxury Act 
6.  Kerala Value Added Tax Act

2022  ടെല  Kerala  Finance  Bill പ്രകാരം  ജേമല്പറഞ്ഞ Act കള് അനുസരിച്ച്
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന Amnesty Scheme 2022-23 സാമ്പIിക  വർഷവും തു�രുവാന് തീരുമാനിച്ചു.

ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട്  option  Dയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി  31.08.2022 ഉം
ഇപ്രകാരം arrear അ�ച്ച ്തീർക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 31.12.2022 ഉം ആയിരിക്കും.

കിഴിവുകള്  :-  

1. Penalty, interest എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നു.

2..  നികുതി  തുക ഒറ്റIവണയായി  അ�ച്ചുതീർക്കുകയാടെണ_ില് കു�ിശ്ശിഖയുടെ� 40%  ഉം,  ഇന്
vാള്ടെമടെന്റായി അ�ച്ചുതീർക്കുകയാടെണ_ില് 30%ഉം കിഴിവ് നല്കുന്നു.



ഈ   scheme      ടെന്റ മറ്റ് പ്രജേത്യകതകള്  :-  

1.  ഈ  scheme ല് കഴിഞ്ഞ സാമ്പIിക വർഷIിടെല എല്ലാവിധ നിബന്ധനകളും അജേത പ�ി
തു�രുന്നതാണ്.

2.  Amnesty  scheme നിലവിലുള്ള എല്ലാIരം  കു�ിശ്ശികകള്ക്കും  opt ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.(TCCI)KGST
Act ഉമായി ബന്ധടെപ്പട്ട 2005 മുതലുള്ള കു�ിശ്ശിക ഒഴിടെക)

3.  01.04.2005  മുതല്  31.03.2022  വടെരയുള്ള KGST  case കaില്  principal  amount ഉം  interest ഉം
അ�ജേയ്ക്കണ്ടതാണ്.   Penalty ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും.

4.  Installment ന്  അജേപക്ഷിക്കുന്നവർ ആദ്യ installment ആയി  20%ല്  കുറയാI തുക  option
അനുവദിച്ച്  30  ദിവസIിനകം  അ�ജേയ്ക്കണ്ടതും  അവസാന  payment  31.12.2022 ന്  മുന്പായി
ന�ജേIണ്ടതുമാണ്.

5.  കഴിഞ്ഞ scheme കaില്  option നല്കി  arrear  settle ടെചയ്യുവാന് കഴിയാടെത ജേപായവർക്കും
വീണ്ടും ഈ വർഷടെI scheme ല് option നല്കാവുന്നതാണ്.

6.  Demand  notice നല്കിയതിനുജേശഷം  അ�ച്ചിട്ടുള്ള Tax,  interest എന്നിവയ്കും,  ഏടെത_ിലും
Amnesty  scheme  ല്  അ�ച്ചിട്ടുുള്ള തുകകള്ക്കും  ഈ  ആംനvി  സ്കീമില് Tax ജേലക്ക്  ജേനരിട്ട്
credit നല്കുന്നതാണ്.

7. 2020 ടെല Amnesty scheme ല് അ�ച്ചിട്ടുള്ള തുക, earliest year ടെല arrear ജേലക്ക് വക വച്ച ജേശഷം

ബാക്കി തുകയുടെണ്ട_ില് അIരം തുക തു�ർ വർഷങ്ങaിജേലക്ക്  adjust ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.

8.  ഏടെത_ിലുടെമാരു offence,  compound ടെചയ്ത്  Tax അ�ച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക്  compounding

fee ജേയാടെ�ാപ്പം  അ�ച്ചിട്ടുള്ള tax ന്  അIരം  tax അ�ച്ച date ന്  മുന്പ്  സൃഷ്ടിക്കടെപ്പട്ട

arrear കaിജേലക്ക് settle ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.

ജേയാഗIില് ഉന്നയിച്ചതും വിശകലനം ടെചയ്യടെപ്പട്ടതുമായ മറ്റ് വിഷയങ്ങള്

 01-04-2022  മുതല് 20  ജേകാ�ിയിലധികം കഴിഞ്ഞ സാമ്പIിക വർഷങ്ങaിജേലടെത_ിലും

ഒന്നില് വാർഷിക aggregate  turnover  വന്നിട്ടുaaവർ e-invoice  ‘  enable”  ആകുന്നതുമായി

ബന്ധടെപ്പട്ടുണ്ടായിട്ടുaa  issue  ആണ്.   ആയത്  ഏപ്രില് 6-ാാം  തീയതിജേയാ�്  കൂ�ി

പരിഹരിക്കടെപ്പടുടെമന്ന്  GSTN  അറിയിച്ചിട്ടുaaതായി  ജേയാഗIില് പടെ_ടുIവടെര

അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

കൂ�ാടെത കഴിഞ്ഞ സാമ്പIിക വർഷങ്ങaിടെല aggregate  turnover  എന്നതില് 2021-22
വർഷവും ഉള്ടെപ്പടുന്നുടെണ്ട_ിലും  പലരും  ആയത്  പരിഗണിക്കാടെത �ി  വർഷIില് 20  ജേകാ�ി
turnover  ക�ന്നിട്ടും  e-invoice system  ജേലക്ക് വരാതിരുന്നിട്ടുaaതായി മനസ്സിലാക്കുന്നുടെവന്നും, e-
invoice create  ടെചയ്യാന്  ബാധ്യതയുaa ഒരാള് സാധാരണ രീതിയിലുaa  Invoice ഉപജേയാഗിച്ച്



business  ന�ത്തുകയാടെണ_ില് അIരIിലുaaവടെര Invoice  ഇല്ലാടെത business
ന�ത്തുന്നവരായി മാത്രജേമ കണക്കാക്കടെപ്പടുകയുള്ളുടെവന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. 

 GSTAct,  section  61  പ്രകാരമുaa  scrutiny  ആരംഭിക്കുന്നതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  ,  CGT
Department ല് ഇറങ്ങിയിട്ടുaa Instruction-ടെന പറ്റി North Deputy Commissioner ശ്രീമതി ഗായത്രി
വിശദമായി സംസാരിച്ചു. Scrutiny –ല്  uniformity  നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് Instruction -ടെന്റ
പ്രധാന  ലക്ഷ്യടെമന്നും  ഇതില് Return  filing-ല് Taxx  payers  ന്  സംഭവിച്ചിട്ടുaa  പിഴവുകള്
കടെണ്ടIി  അവടെര ആയതിന്  intimate  ടെചയ്ത്  (TCCI)GST  ASMT-10  )  വഴി  പരിഹാരം  കാണുക
എന്നതിനാണ് ഉൗന്നല് നല്കിയിട്ടുaaടെതന്നു അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

ജേകാവി mിന്  കുടെറജേയടെറ ശമനമുണ്ടായിട്ടുaa സാഹചര്യIില് ഈ മീറ്റിംഗ്  പഴയ പ�ി
ഒാD്  ടെടെലന് ആയി  ന�ത്തുന്ന കാര്യം  ആജേലാചിക്കാവുന്നതാടെണന്ന്  ജേയാഗIില്
പടെ_ടുIവർ ആവശ്യടെപ്പട്ടു. ആയത് പരിഗണിക്കാടെമന്ന് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ ഉറപ്പുു നല്കി.

ജേയാഗം 4.35 ന് അവസാനിച്ചു.
 

                                                                 സംസ്ഥാന നികുതി ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ
                                           തിരുവനന്തപുരം

പകർപ്പ്:

കമ്മീഷണർ, സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്.

അmീ ഷണല് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്.

1. ശ്രീമതി ഗായത്രി പി ി- ജേനാർI് ടെmപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, സി ി എസ് റ്റി.
2.ശ്രീ ടെടെശജേലന്ദ്രന് വി, ടെmപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെqഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
3. ശ്രീ.സിI്, ടെmപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെqഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
4.. ശ്രീമതി വീണ എ .ബി , ടെmപ്പ്യൂട്ടികമ്മീഷണർ, ടെqഷ്യല് സർക്കിള്,
5. ശ്രീ. അില് കുമാർ, ജേvറ്റ് �ാക്സ് ഓDീസർ, ഇജേന്റണല് ആ mിറ്റ് 
6.. ശ്രീ.എസ് സാബു കുമാർ . ടെmപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെqഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
7. ശ്രീ. മജേനഷ് വി.ടെക. അസിvന്റ് ജേvറ്റ് �ാക്സ് ഓDീസർ

1.ശ്രീ. വി.ടെക വർഗ്ഗീസ് - KSSI
2.ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് �ി എസ്സ്- (TCCI)TCCI)
3. ശ്രീ. വിയന് ആചാരി -  All Kerala tax practitioners  Association 
4.ശ്രീ. ഇരുമ്പില് വിയന് -(TCCI)TWC)
5. ശ്രീ. ജേരാഹിത് നായർ  -  All Kerala tiles and sanitaryware dealer Associations
6. ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമാർ -  All Kerala Distributer Association
7. ശ്രീ. ജേരാഹിത് നായർ  -  All Kerala tiles and sanitaryware dealer Associations
8. ശ്രീ. വിയന്.വൈവ    - ജേകരa വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപനസമിതി      


