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

എല്ലാ മാസവും ന�ത്തിവരാരുളള തിരുവനന്തപുരം ില്ലാതല ിഎസ്.�ി.ടെHസിലിജേറ്റഷന് കമ്മറ്റിയുടെ�
2022  ജൂടെടെല മാസടെത്ത ജേയാഗ  ന�പ�ികള് 06-07-2022  ഉച്ചക്ക്  2.35  ന്   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. 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. മനു. ബി. ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,tി സി ഒാHീസ് ടെനയ്യാറ്റുിന്കര 
6.ശ്രീ. അില് കുമാർ, ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, ഇജേന്റണല് ആ tിറ്റ് 
7. ശ്രീ. മജേനഷ് വി.ടെക. അസി�`് ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ

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

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

2022  ജൂണ് 28,29  തീയതികളിള് ചണ്ഡിഗtില് വച്ചു ന�ന്ന 47-ാാം  GST  കൗണ്സില് മീറ്റിംഗ്
താടെo പറയുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട മാറ്റങ്ങള് GST ല് ശുപാർx ടെചയ്തു. 

I. സാധനങ്ങളുടെ�യും ജേസവനങ്ങളുടെ�യും നികുതി നിരക്കില് വരുജേത്തണ്ട മാറ്റങ്ങള്.
(ഈ നിരക്കു മാറ്റങ്ങള് 2022 ജൂവൈല മാസം 18 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നതായിരിക്കും).

A. Inverted duty structure ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി നികുതി നിരക്ക്rationalize ടെചയ്യുന്നതുമായി 
ബന്ധടെപ്പട്ട് പഠനം ന�ത്തുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ചിരുന്ന മന്ത്രിതല സമിതി സമർപ്പിച്ച 
ശുപാർxകള് അംഗീകരിച്ച ്ടെകാണ്ട് Goods ടെ` 9 ഉം service ല്7 ഉം ഇനത്തില്ടെപ്പട്ടവയ്ക്ക് 
നികുതി നിരക്കില് വർദ്ധനവിന് ശുപാർx ടെചയ്തു.

Sl. No. Description From To

GOODS

1. Printing, writing or drawing ink 12% 18%

2. Knives with cutting blades, Paper knives, Pencil sharpeners  and
blades therefor, Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers etc

12% 18%

3. Power driven pumps primarily designed for handling water such as
centrifugal pumps, deep tube-well turbine pumps, submersible
pumps; Bicycle pumps

12% 18%

4. Machines  for  cleaning,  sorting  or  grading,  seed,  grain pulses;
Machinery used in milling industry or for the working of cereals etc;
Pawan Chakki that is Air Based Atta Chakki; Wet grinder;

5% 18%

5. Machines  for  cleaning,  sorting  or  grading  eggs,  fruit  or other
agricultural produce and its parts, Milking machines and dairy
machinery

12% 18%

6. LED Lamps, lights and fixture, their metal printed circuits board; 12% 18%

7. Drawing and marking out instruments 12% 18%

8. Solar Water Heater and system; 5% 12%

9. Prepared/finished leather/chamois leather
/ composition leathers;

5% 12%

10. Refund of accumulated ITC not to be allowed on flowing goods:
i Edible oils
ii Coal

Services



11. Services supplied by foreman to chit fund 12% 18%

12. Job work in relation to processing of hides, skins and leather 5% 12%

13. Job work in relation to manufacture of leather goods and footwear 5% 12%

14. Job work in relation to manufacture of clay bricks 5% 12%

15. Works contract for roads, bridges, railways, metro, effluent 
treatment plant, crematorium etc.

12% 18%

16. Works contract supplied to central and state governments, local
authorities for historical monuments, canals, dams, pipelines, plants
for  water supply,  educational  institutions,  hospitals  etc.  &  sub-
contractor thereof

12% 18%

17. Works contract supplied to central and state governments, union
territories & local authorities involving predominantly earthwork and
sub-contracts thereof

5% 12%

B. ഇതിന്  പുറടെമ മറ്റ്  7  ഇനത്തില്ടെപ്പട്ട Goods ടെ`യും  2  ഇനത്തില് ടെപ്പട്ട service കളുടെ�യും നികുതി  
നിരക്കുകളില് മാറ്റത്തിന് ശുപാർx ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

S. No. Description From To

Goods

1. Ostomy Appliances 12% 5%

2. Orthopedic appliance- Splints and other fracture appliances;
artificial parts of the body; other appliances which are worn or
carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or
disability; intraocular lens

12% 5%

3. Tetra Pak (Aseptic Packaging Paper) 12% 18%

4. Tar (whether from coal, coal gasification plants, producer Gas 
plants and Coke Oven Plants.

5%/18% 18%

5. IGST on import of Diethylcarbamazine (DEC) tablets supplied free
of cost for National Filariasis Elimination Programme

5% Nil

6. Cut and Polished diamonds 0.25% 1.5%

7. IGST  on  specified  defence  items  imported  by  private
entities/vendors, when end-user is the Defence forces.

Applicable 
rate

Nil

Services

1. Transport of goods and passengers by rope ways. 18% 5% (with
ITC of
services)



2 Renting of truck/goods carriage where cost of fuel is included 18% 12%

GST Exemptions പിന്വലിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർx:-

C1. നാളിതുവടെര ചില  പ്രജേത്യക  food  items നും  അരിജേപാലുള്ള food  grains  നും  Branded അല്ലാത്ത 
സാഹചര്യത്തില് GST Exemption നല്കിയിരുന്നു.

ഈ  കൗണ്സില് മീറ്റിംഗ് ,  ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങള് ,  പാക്കറ്റിലാക്കുന്നതിന്  മുമ്പും,  ചില  
വില്പനക്കായി പാക്കറ്റിലാക്കി Legal Metrology Act  പ്രകാരം label ടെചയ്യുന്നതിന് മുന്പും നല്കിയിരുന്ന 
exemption ഒoിവാക്കുന്നതിന് ശുപാർx ടെചയ്തു.

ഈ ഇനത്തില്ടെപ്പട്ട വൈതര്, ലസ്സി ബട്ടർ മില്ക്ക് എന്നിവയ്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

C2 താടെo പറയുന്ന 3  ഇനത്തില്ടെപട്ട സാധനങ്ങളുടെ� GST  exemption ഒoിവാക്കി,  അവയ്ക്കുജേനടെര 
ഏഴുതിയിരിക്കുന്ന നിരക്കിജേലക്ക് ടെകാണ്ടുവരുന്നതിന് ശുപാർx ടെചയ്തു..

S.         No.  Description of goods From To

GST rate changes

1. Cheques, lose or in book form Nil 18%

2. Maps and hydrographic or similar charts of all kinds,
including atlases, wall maps, topographical plans and
globes, printed

Nil 12%

3. Parts of goods of heading 8801 Nil 18%

C3. താടെo പറയുന്ന 3  ഇനങ്ങളില്ടെപ്പട്ട സാധനങ്ങളില് Concessional  rate അനുവ�ിക്കുക  വoി  
നല്കിയിരുന്ന partial exemption rationalize ടെചയ്യുന്നതിന് ശുപാർx ടെചയ്തു. ഈ exemption പ്രകാരം 5% 
ആയി കുറച്ച നല്കിയിരുന്ന നികുതി നിരക്ക് അവയ്ക്ക ജേനടെര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നികുതി നിരക്കിജേലക്ക്  
ടെകാണ്ട് വരുന്നതിന് ശുപാർx ടെചയ്തു..

S.         No.  Description of goods From To

GST rate changes

1. Petroleum/ Coal bed methane 5% 12%

2. Scientific and technical instruments supplied to public 
funded research institutes

5% Applicable rate

3. E-waste 5% 18%

C4. താടെo പറയുന്ന സർവ്വീസുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട tax  exemption കള് rationalize  ടെചയ്യുന്നതിന്  
ശുപാർxടെചയ്തു.



S.
No.

                                             Description

1. Exemption on transport of passengers by air to and from NE states &    Bagdogra is being 
restricted to economy class

2 Exemption on following services is being withdrawn.

a Transportation by rail or a vessel of railway equipment and material.

b storage or warehousing of commodities which attract tax (nuts, spices, copra, 
jaggery, cotton etc.)

c Fumigation in a warehouse of agricultural produce.

d Services by RBI,IRDA,SEBI,FSSAI,

e GSTN.

f Renting of residential dwelling to business entities (registered persons).

g Services provided by the cord blood banks by way of preservation of stem cells

3. Like CETPs, common bio-medical waste treatment facilities for treatment or disposal of 
biomedical waste shall be taxed at 12% so as to allow them ITC

4. Hotel accommodation priced up to Rs. 1000/day shall be taxed at 12%

5. Room rent (excluding ICU) exceeding Rs 5000 per day per patient charged by a hospital shall
be taxed to the extent of amount charged for the room at 5% without ITC.

6. Tax exemption on training or coaching in recreational activities relating to arts or culture, or
sports is being restricted to such services when supplied by an individual.

D. കാസിജേനാകള്,  race  course കള്,  on  line  gaming എന്നിവയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  മന്ത്രിത  സമിതി  
സമർപ്പിച്ച റിജേപ്പാർട്ട് ,  സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ�യും �ി  പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ� 
terms  of  reference ടെ`യും  അ�ിസ്ഥാനത്തില് പുന :  പരിജേxാധിച്ച്  എത്രയും  ടെപടെട്ടന്ന്  റിജേപ്പാർട്ട്  
സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മന്ത്രി തല സമിതിക്ക് നിർജേദ്ദxം നല്കി.



E. താടെo പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിടെല  GST rate സംബന്ധിച്ച ്clarification നല്കുവാന് ശുപാർx ടെചയ്തു..

E1. Goods:-  ഉമായി ബന്ധടെപ്പട്ട   clarifications  

1.  ബാറ്ററി  Hിറ്റ്  ടെചയ്തിട്ടുള്ളജേതാ  അല്ലാത്തജേതാ  ആയ  ഇലക്ട്രിക്  വാഹനങ്ങള്ക്ക്  concessional  
rate ആയ 5% അനുവ�നീയമാണ്.

2.  Fly ash brick ടെല  fly ash content എത്രടെയന്ന് പരിഗണിക്കാടെതതടെന്ന അവയ്ക്ക. Concessional tax 
rate ബാധകമായിരിക്കും.

  3.  Sl. No.123 (schedule I)  ല് പ്രതിപാ�ിച്ചിട്ടുള്ള stones (Napa stone ജേപാടെലയുള്ളവ) ‘ Ready to use’  ഉം  
mirror polished അല്ലാത്തതും  ആയിരുന്നാല് ആയത്  concessional  rate  ആയ  5%  ന്  
വിജേധയമായിരിക്കും.

4.  0804 Heading ല് HSN Code ഉള്ള Mango pulp ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള എല്ലാത്തരം Mango forms ടെ`യും (Other 
than  sliced  or  dried)  GST  Tax  rate  12%  ആയിരിക്കും.  എന്നാല്  Raw  and  Fresh  Mango തു�ർന്നും  
exempted ആയിരിക്കും.

5. Sewage treated water എന്നത്  GST യില് 'ExemptedExempted ആണ്. എന്നാല് ഇത് Notification 2/2017 Central 
Tax(rate)  ടെല Sl. No. 99 ല് പ്രതിപാ�ിക്കുന്ന "Purified water"Purified water"Purified water"ല് ഉള്ടെപ്പടുന്നതല്ല.  അതിനാല് ഇവിടെ� 
ഉപജേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള "Purified water"Purified"Purified water"  എന്ന വാക്ക്  ഒoിവാക്കുന്നത്  ആxയക്കുoപ്പം  ഒoിവാക്കുന്നതിന്  
സഹായകമാകും.

6. Nicotine Polacrilex Gum ടെ` Tax Rate 18% ആയിരിക്കും (For smoking cessation)

7. Concessional tax rate ലഭിക്കുന്നതിന്  90% fly ash content  എന്ന condition fly ash bricks  കള്ക്കല്ല,
മറിച്ച ്അജേതാടെ�ാപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള fly ash aggregate നാണ് ബാധകമാകുന്നത്.  ആയതിനാല് ഒരു
simplification measure എന്ന നിലയില് 90%- condition ഒoിവാക്കാവുന്നതാണ്.

E2. Service   ഉ മായി  ബന്ധടെപ്പട്ട    clarifications  

1.  Ice  cream  Parlor കളില്  ,  ആxയക്കുoപ്പത്തിടെ` ജേപരില്  01.07.2017  മുതല്   05.10.2021  വടെര 
(Circular No.164/2021 dated 06.10.2021 വoി  clarify ടെചയ്യുന്നത്  വടെര ) Ice cream ന്  5% (without ITC)  
നികുതി നിരക്കാണ് വ്യാപാരികള് ചുമത്തിയിരുന്നത്.  ഇത്  Restaurant Service -ല് ടെപ�ാത്തതിനാല്,
ജേമല് സർക്കുലർ വoി  ഇത്തരം സർവ്വീസ് 18% നികുതിക്ക് വിജേധയമാടെണന്ന് clarify ടെചയ്തിരുന്നു.  ഈ 
വിഷയത്തില് 01.07.2017 മുതല് 05.10.2021  വടെരയുള്ള കാലഘട്ടത്തിടെല നികുതി  വ്യത്യാസം  ഈ  
ജേമഖലയിലുള്ള പാർലർ ഉ�മകള്ക്ക് വന് ബാദ്ധ്യതയുണ്ടാക്കുടെമന്നതിനാലും, ആയത് പല തരത്തിലുള്ള
litigation കളിജേലക്ക് നയിക്കടെപ്പടുടെമന്നതിനാലും ഈ കാലയളവിടെല നികുതി നിരക്ക് 5% (without ITC)  
ആയി regularise ടെചയ്യുവാന് കൗണ്സില് ശുപാർx ടെചയ്തു.

2. University  കള്  ചുമത്തുന്ന പ്രജേവxന  Hീസ്  admission  ന്  ജേവണ്ടി  നല്കുന്ന eligibility  certificate  
നുള്ള Hീസ് ,  migration  certificate  issue  ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള Hീസ്  എന്നിവയ്ക്ക്  GST  exemption  
ഉണ്ടായിരിക്കും.



3.  Notification 12/2017 ടെല 24B യിടെല  “raw vegetable fibers” എന്ന category യില് “Ginned  or  haled  
fiber”  എന്ന item  ഉള്ടെപ്പടുടെമന്ന്   clarify  ടെചയ്യുന്നു.  Cotton  Seed  ല് നിന്നും  Cotton  നിർമ്മിക്കുന്ന
process ല് ആ�്യ ഘട്ടത്തില് അതിടെന  Ginning machine -ല് process ടെചയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ആ�്യ fiber  
ആണ്  ginned fiber. 

4. ജേനപ്പാള്,  ഭൂട്ടാന് എന്നിവി�ങ്ങളിടെലയ്ക്കും  അവിടെ� നിന്ന് ഇജേങ്ങാട്ടും ന�ത്തുന്ന Cargo transit Service,  
Notification 12/2017-Central Tax (Rate) ടെല entry No.9B പ്രകാരം exempted ആണ്.

5. പുസ്തക രൂപത്തില്  publish ടെചയ്യുന്ന Souvenir  കളില് പരസ്യത്തിനായി  space  നല്കുന്നതിന്   5%  
concessional നിരക്കിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും.

6. സാധനങ്ങള്  transport  ടെചയ്യുന്നതിനായി  ഒരു വാഹനം  സമയ  വ്യവസ്ഥയില്  വാ�കയ്ക്ക്  
നല്കുജേ×ാള് (with operator) , ആയതിടെന 9966 എന്ന Heading ന് കീoില്  classify ടെചയ്യാവുന്നതും 
18%  നികുതി  വിജേധയവുമായിരിക്കും.   ഇത്തരം  സാഹചര്യത്തില്  ലഭിക്കുന്ന  consideration   -ല്  
ഇന്ധന വിലക്കൂ�ി ഉള്ടെപ്പടുന്നുടെണ്ടqില് ആയതിടെ` നികുതി നിരക്ക്  12% ആയിരിക്കും.

7. �ീർഘകാല lease ന് plot കള്  നല്കുജേ×ാള്  അനുജേയാ്യമായ plot തിരടെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള 
അവസരം നല്കുന്നത്  GST  യില്  supply  ആയി കണക്കാക്കുന്നു.  ആയതിനാല് ഇത്തരത്തില്  
നിലവിലുള്ള   plot ടെ` location change, preferential  location changes (PLC)  എന്നിവയ്ക്ക്  additional  
consideration ലഭിക്കുന്നുടെണ്ടങ്ങില്, ആയതും ജേമല് വിവരിച്ച രീതിയില് GST  യില് supply ആയി treat 
ടെചയ്യുന്നതാണ്.

8. TV  ചാനലുകളില്  Guest  Anchors ആയി  പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്  നല്കുന്ന honorarium  GST ക്ക്
വിജേധയമാണ്.

9. Fastag ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളില് നിന്നും penalty എന്ന നിലയില്  toll free ജേയാടെ�ാപ്പം collect ടെചയ്യുന്ന
additional fee ക്ക്  toll charges ജേമല് ന�ത്തുന്ന അജേത നികുതി രീതിയായിരിക്കും അവലംബിക്കുക.

10. Assisted  reproductive  technology(ART)  like  In  Vitro  Fertilisation  (IVF)  (സാധാരണ  രീതിയില്  
ഗർഭധാരണം  ന�ക്കാത്തയാളുകളില്  മറ്റ്  സഹായങ്ങജേളാടെ� ഇത്  പ്രാവർത്തികമാക്കിടെയടുക്കുന്ന 
സാജേqതിക വി�്യകള്) തു�ങ്ങിയവ  GST ല് "Purified water"Health Care Service” ല് ഉള്ടെപ്പടുത്തി അവടെയ നികുതി 
രഹിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

11. ഒരാളുടെ� ഉ�മസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി നിരപ്പാക്കി,  drainage pipe line തു�ങ്ങിയവ സ്ഥാപിച്ച ്വില്ക്കുജേ×ാള്
ആയതിടെന ഭൂമിയുടെ� വില്പനയായി മാത്രം കണക്കാകുന്നതിനാല് GST ക്ക് വിജേധയമല്ല.

12. ഒരു വാഹനം  ഒരു പ്രജേത്യക  Period ജേലക്ക്  (time)  ഒരു body  corporate ന്  passengers ജേന
transport ടെചയ്യുന്നതിനായി  വാ�കയ്ക്കു നല്കുകയാടെണqില് ആയതിടെ` നികുതി  reverse  charge
mechanism (RCM) അനുസരിച്ച ്body corporate അ�ജേയ്ക്കണ്ടതാണ്.



13. GST ല് tax exemption ഉള്ള service കടെള സംബന്ധിക്കുന്ന notification12/2017-CT®ജേല 17(d)  എന്ന serial
number ആയി ജേചർത്തിട്ടുള്ള "Purified water"Public  Transport"Purified water"  എന്ന entry  പ്രകാരം  ഒരു Public
Transport യാത്രക്കാടെര transport  ടെചയ്യുകയും,  അത്  മുഖ്യമായും  ഒരു tourism  purpose ഉമായി
ബന്ധടെപ്പ�ാതിരിക്കുകയും ടെചയ്താല് ആയത്  GST ക്ക്  വിജേധയമായിരിക്കില്ല എന്നതാണ് .  അതായത്
ഇത്തരം  transportation ന�ക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപജേയാഗിക്കത്തക്ക രീതിയില്  (Open  to  all),  ഒരു
point ല് (സ്ഥലം) നിന്നും മടെറ്റാരു point ജേലക്ക് ഉള്ള സർവ്വീസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം.

F.   മറ്റ് മാറ്റങ്ങള്ക്ക് ജേവണ്ടിയുള്ള ശുപാർxകള്  :-        
1. തപാല്  വകുപ്പ നല്കുന്ന എല്ലാ  taxable സർവ്വീസുകളും  forward  charge ന്  

വിജേധയമായിരിക്കണം.  ഇതു വടെര തപാല്  വകുപ്പ നല്കുന്ന ചില  taxable  service കള് 
RCM ല് Tax ടെചയ്തു ജേപാന്നിരുന്നു.

2.   Goods Transport Agency (GTA)  കള്ക്ക്  5% (without ITC) 12% (With ITC)  എന്നിവ   Forward Charge  
Mechanism ത്തില്  Opt ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.  RCM Option ഉം തു�രാവുന്നതാണ്.

3.    ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു Tour Operator ഇന്ത്യക്കു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു Tourist ന്  Tour Operating Service  
Provide ടെചയ്യുകയും,  അയാളുടെ� യാത്ര ഭാഗികമായി  ഇന്ത്യയിലും  ഭാഗികമാായി  വിജേ�xത്തും  
ആയിരിക്കുകയും   ടെചയ്താല്  ആ  വ്യക്തി  ഇന്ത്യയില്  ന�ത്തുന്ന യാത്രക്കു നല്കുന്ന 
ജേസവനത്തിടെ`  ആനുപാതികമായ  നികുതിയ്ക്ക്  Operator  ക്ക്  ബാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരിക്കും.   
എന്നാല് Tour Duration ടെ` പകുതിയില് കൂടുതല് Exemption അനുവ�നീയവുമല്ല.

G. GST   നിയമത്തിലും  ന�പ�ി ക്രമങ്ങളിലും വരുജേത്തണ്ട  മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട   ശുപാർxകള്  :-  

G1. വ്യാപാരി സമൂഹത്തിടെ` സൗകര്യത്തിനു ജേവണ്ടിയുള്ളവ  :-  

  (a)  Electronic  Commerce  Operators വoി  supply ന�ത്തുന്നവർക്ക്  Section  24  (IX)പ്രകാരം  
Turnover ടെ`  Threshold  Limit  ബാധകമല്ലാടെത Compulsory  Registration  
എടുജേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.

താടെo പറയുന്ന നിബന്ധനകള്ക്ക്  വിജേധയമായി   ഇത്  ഒoിവാക്കുന്നതിന്  കൗണ്സില് ശുപാർx
ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

i).All  India  Basis  ...  Aggregate  Turnover  പരിധി  Section  22(1)  അവയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട 
ജേനാട്ടിHിജേക്കഷനുകള് എന്നിവ പ്രകാരം നിശ്ചയിക്കടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള തുകയ്ക്ക് മുകളിലാകുവാന് പാ�ില്ല.

ii. പ്രസ്തുത വ്യക്തി  ഒരു തരത്തിലുമുള്ള Inter State Supply ന�ത്തുവാന് പാ�ില്ല.

(b).  (Composition  Tax  Payers ന്  e-commerce  operator വoി  Intrastate  Supply ന�ത്തുന്നതിനുള്ള 
സൗകര്യം  ഏർടെപ്പടുത്തണടെമന്ന്  Council ശുപാർx  ടെചയ്തു.  ഇതിനുജേവണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി  കൗണ്  
സിലിടെ` Law Committee തയ്യാറാക്കുന്നതും പദ്ധതി 1.1.2023 മുതള് GST Common Portal, e- commerce  
Operators എന്നിവരുടെ� തയ്യാടെറടുപ്പുകള് അനുസരിച്ച ് ന�പ്പാക്കുന്നതായിരിക്കും



G2. Inverted  Duty  Structure  പ്രകാരമുള്ള Unutilized  Imported  Tax  Credit ടെ` refund  
calculate ടെചയ്യുന്നതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട Rule 89(5)ല് പ്രതിപാതിച്ചിട്ടുള്ള Formula ല് Amendment ന്  
ശുപാർx ടെചയ്തു. 

G3.  Export ഉ മായി ബന്ധടെപ്പട്ട IGST Refund claim കളില്  Exporter മാർ Risky Exporter ആടെണന്ന് 
Identify ടെചയ്ത case കളില്, GST Officers ടെ� Verification ആവx്യമുള്ളജേതാ Customs Act ടെല Provisions
Violate ടെചയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ�ടെയാ Refund Claim കള് ( In respect of Goods)  Suspend ടെചയ്യുകജേയാ 
Withheld ടെചയ്യുകജേയാ ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരം Case കളില് ഇത്തരം IGST Refund case കള് ടെപടെട്ടന്ന്  Dispose ടെചയ്യുന്നതിജേലക്കായി Rule
96  Amend  ടെചയ്തുടെകാണ്ട്,  ഇത്തരം  GST  Refund  Claim കടെള Portal ല്  തടെന്ന ഒരു  System  
Generated  Form  GST  RFD-01 വoി  Jurisdictional  GST  Authority യുടെ� മുന്നില്   Processing നായി  
എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുവാന് കൗണ്സില് ശുപാർx ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

G4. ഒരു Tax  Payer ന്   സാധനങ്ങളുടെ�  Export ഉമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്   Zero  rated  supply ന�ത്തിയ  
സമയത്ത്  Accum  IGST അ�ച്ചതുമായി  ബന്ധടെപ്പജേട്ടാ.  ITC  Accumulate ടെചയ്തതുമായി  ബന്ധടെപ്പജേട്ടാ  
അനുവ�ിച്ച Refund Rule 96(10) ന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് എന്ന് ജേബാദ്ധ്യ ടെപ്പട്ടാല് പ്രസ്തുത തുക, അത്തരം 
Tax Payer ക്ക് Internet, Penalty എന്നിവ ജേചർത്ത് Common Portal ജേലക്ക് തിരിടെക അ�ജേയ്ക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ഈ തുകയില്  Credit  Ledger ല് നിന്നും  Refund  ജേന�ിടെയടുത്ത തുക തിരിടെക  Electronic  Credit  
Ledger ല്എത്തിക്കുന്നതിനായി  പുതിയതായി   FORM  GST  PMT-03A എന്ന Form നിലവില്  
വരുന്നതാണ്.

G5.  2022  Finance  Act ടെലSection  110(c),  Section  111 എന്നിവ എത്രയും ടെപടെട്ടന്ന്  Notify ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള 
ന�പ�ി Central Government സ്വീകരിക്കണടെമന്ന് council ശുപാർx ടെചയ്തു.

ഇതില് ഒന്നാമജേത്തത് Section 50(3)  പ്രകാരമുള്ള പലിxയ്ക്ക് ഒരാള് ടെതറ്റായി  Avail  ടെചയ്ത  ITC  യുടെ� 
ജേമല്  ബാദ്ധ്യത  വരുന്നത്  Ledger ല്  നിന്നും  ആ  തുക  Utilize ടെചയ്യുന്നത്  മുതല്  ആയിരിക്കും  
എന്നതാണ്.  ഇതിന് 01.07.2017 മുതല് മുന്കാല പ്രാബല്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇതില് രണ്ടാമജേത്തത് Section 49 പ്രകാരം ഒരു Registered person ടെ` Cash ledger-ല്  balance  ഉള്ള 
തുക  അ.യാളുടെ�  ഒരു distinct  person  ജേലയ്ക്ക്  cash  ledger  to  cash  ledger  transaction  
ന�ത്തുന്നതിജേലയ്ക്കായി Section 49(10) ല് വരുജേത്തണ്ട amendment ആണ്.

This has been notified vide Notification No 9/2022 (Central Tax) dt 05-07-2022

കൂ�ാടെത Section 50  പ്രകാരം interest  കണക്കാക്കുന്ന രീതിയില് കൂടുതല് വ്യക്തത വരുത്തണടെമന്ന് 
ശുപാർx ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.ഇത്  interest  കണക്കാക്കുന്നതില് നിലനില്ക്കുന്ന അവ്യക്തത ഒoിവാക്കുകയും, 
ഒരാളുടെ� Cash ledger- ല്  നിന്നും  distinct person ടെ`  Cash ledger ജേലയ്ക്കുള്ള cash transfer അത്തരം
taxpayers ടെ` cash flow, liquidity എന്നിവ improve ടെചയ്യുന്നതിനും സഹായമാകുകയും ടെചയ്യുന്നു.



G6.  2021-22 ടെല  Form GSTR-4 Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള താമസത്തിനുള്ള  late fee ഒoിവാക്കല് 2022-23 
ടെല ഒന്നാമടെത്ത  quarter  ടെല CMP-൦ 8 സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തീയതി �ീർഘിപ്പിക്കല് എന്നിവയും 
ശുപാർx ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

2021-22  ടെല Form GSTR-4  സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള (composition tax payers)  കാലതാമസത്തിനുള്ള 
Section 47  പ്രകാരമുള്ള late fee  യുടെ� waiver  4  ആഴ്ചടെത്തയ്ക്ക് കൂ�ി  നീട്ടുന്നതിന്  ശുപാർx ടെചയ്തു.  
ജേനടെരത്ത 01.05.2022 മുതല്  30.06.2022 വടെരയുള്ള കാലതാമസത്തിനുള്ള late fee ഒoിവാക്കിയിരുന്നു.
ഇജേപ്പാള് ഇത് 28.07.2022 വടെര നീട്ടി നല്കുന്നതിനാണ് ശുപാർx ടെചയ്തിട്ടുള്ളത്.

This has been notified vide Notification No 12/2022 (Central Tax)dt 05-07-2022

അത് ജേപാടെല തടെന്ന Composition  tax payers  ടെ`  2022-23 ടെല ആ�്യ quarter ടെല Form GST CMP-
08 Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതിയും 18.07.2022 ല് നിന്നും 31.07.2022 ആയി �ീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

This has been notified vide Notification No 11/2022 (Central Tax)dt 05-07-2022

അജേതാടെ�ാപ്പം തടെന്ന ഏതാനും Composition tax payers ഉമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് നിലനില്ക്കുന്ന Electronic
cash ledger -ടെല negative liability issue പരിഹരിക്കുന്നതിനും  council  നിർജേദ്ദxം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

G7.  AA/EPCG/EOU മഎന്നീ scheme കളില്ടെപ്പട്ട  importers  നുള്ള ഇജേപ്പാoടെത്ത IGST exemption scheme 
നിലവിലുള്ളത്  ജേപാടെല തു�രുവാന്  തീരുമാനിച്ചും .  E-wallet  scheme  സംബന്ധിച്ച ചർച്ച ഇനി  
തു�ജേരണ്ടതിടെല്ലന്നും തീരുമാനിച്ചു.

G8.  താടെo പറയുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  നിലവിലുള്ള ആxയക്കുoപ്പങ്ങളും  നിയമപരമായ  
തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിജേലക്കായി സർക്കുലറുകളിറക്കുവാ൯  Council ശുപാർx ടെചയ്തു.

a) ചില notification വoി  concession  അനുവ�ിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള് supply ടെചയ്യുന്നവർക്ക് inverted 
duty structure വoി refund claim ടെചയ്യുന്നതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങടെള സംബന്ധിച്ച വിഷയം.

b) Fake invoices  ഉപജേയാഗിച്ച ്transactions  ന�ത്തുന്ന ആളുകള്ക്ക്ജേമല് GST യിടെല Demand and  
penalty provisions ടെ` applicability യുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട വിവിധ issues പരിഹരിക്കുന്നതുമായി 
ബന്ധടെപ്പട്ട്.

c)  ഒരു registered  person ന�ത്തുന്ന interstate  supply ടെയ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃത്യമായ  വിവരവും  
അതിലുള്ടെപ്പടുന്ന ineligible/blocked ITC  തുകയും അതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട reversal  ഉും  FORM GSTR-3B  
യില് mandatory ആയി furnish ടെചജേയ്യണ്ടതിടെന സംബന്ധിച്ച  clarification.

d)  മറ്റ് ചില GST issues ഉമായി ബന്ധടെപ്പട്ട clarifications.
 



i) Deemed Export ഉമായി ബന്ധടെപ്പട്ട supply യില് recipient refund claim ടെചയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് 
നിലവിലുള്ള issues സംബന്ധിച്ച clarification.

  
ii) GST യിടെല Section 17(5)ടെ`  interpretation സംബന്ധിച്ച ്നിലനില്ക്കുന്ന വിവിധ issues ടെന  
സംബന്ധിച്ച clarification.
Iii) ഒരു contract agreement  ല് employer, employee യ്ക്ക് നല്കുന്ന പ്രതിHലടെത്ത സംബന്ധിച്ച ്
നിലനില്ക്കുന്ന issues സംബന്ധിച്ച  clarification.

iv)  ഒരു Taxpayer ടെ� cash ledger,  credit  ledger  എന്നിവയില്  available  ആയിട്ടുള്ള തുകകടെള  tax  
payment  ന്  ജേവണ്ടിയും  മറ്റ്  liability   കളുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട payment  കള്ക്ക്  ജേവണ്ടിയും  utilise  
ടെചയ്യുന്നതിടെന സംബന്ധിച്ച  clarification.

G9. 2021-22  സാ×ത്തിക വർഷത്തിലും  2  ജേകാ�ി വടെര Annual Aggregate Turnover  ഉള്ളവർക്ക്  Annual  
Return (GSTR 9/9A)    Hയല്  ടെചയ്യുന്നതിന്  Exemption  നല്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർx  council  
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

This has been notified vide Notification No 10/2022 (Central Tax)dt 05-07-2022

G10.  CGST Rules ടെല   Rule 43 ടെല  Explanations-1 amend ടെചയ്യുന്നതിന് ശുപാർx ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.      Goods  
ടെ`യും Services ടെ`യും  export സമയത്ത് customs duty യുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് ഉപജേയാഗിക്കുുന്ന ഒരു 
script ആയ “Duty Credit Script” ടെ` മൂല്യവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് വരുന്ന  exempted supply  Section 43 
വoിയുള്ള  reversal -ന് കണക്കാജേക്കണ്ടതില്ല എന്ന amendment ആണിത്.

This has been notified Vide Notification No 14/2022 (Central Tax)d t 05-07-2022 amending Rule 43  
inserting a clause after clause © in Explanation -1

G11. Rule 87(3)  പ്രകാരം  GST payment  നായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള payment mode  കജേളാടെ�ാപ്പം  (e-banking  
Credit/Debit Card, NEFT, RTGS, Over the counter) UPI (Unified Payment interface), IMPS (Immediate  
Payment service) എന്നീ mode കള് കൂ�ി അനുവ�ിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർx നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

G12. ഒരു SEZ  Unit/SEZ  Developer  ക്ക്  supply  ന�ത്തുന്നതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  Rule  89(1)  ല്  
പ്രതിപാ�ിച്ചിരിക്കുന്ന  “ specified Officer  of the Zone”   എന്നതിന്  clarity  വരുത്തുന്നതിനായി ഒരു 
Explanation ഉള്ടെപ്പടുത്തുന്നതിന് ശുപാർx ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

അതായത്  Rule  -ല്  പറയുന്ന “ Specified  Officer”  എന്നത്  SEZ  Rules  2006  പ്രകാരം  define  
ടെചയ്തിരിക്കുന്ന “Specified Officer” or “authorized Officer” എന്ന്  explain ടെചയ്യണം.

G13.   Export  of  electricity  യുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്   unutilized  input  tax  credit  ന്  ജേമലുള്ള refund  
അനുവ�ിക്കുന്നതിജേലക്കായി  GST Act കളില്  amendment വരുത്തണടെമന്ന് ശുപാർx ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.

G14.  Inter National terminal കളില് (Air ports, Sea Port etc) Duty Free Shops (DFS) വoി, ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 
പുറജേത്തക്ക്  ജേപാകുന്ന്  യാത്രക്കാർക്ക്  ന�ത്ത്ാുന്ന supply  export  ആയി  കണക്കാക്കുന്നതിനാല്  
അവർക്ക് ആയതിന് ജേമല് refund facility  ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട്  Rule 95A  
Circular  No.106/2019  dated  29.06.2019 ഉം  മറ്റ്  ബന്ധടെപ്പട്ട ജേനാട്ടിHിജേക്കഷനുകളും  പിന്വലിക്കുവാന്  
ശുപാർx ടെചയ്തു.



I . Measures for streamlining compliances in GST

1).Rule 21A amend ടെചയ്ത് ടെകാണ്ട്, ഏടെതqിലും തരത്തിലുള്ള non-compliance  കാരണം ഒരു tax payer 
ടെ� registration suspend ടെചയ്യുന്നത്, അയാള് അത് comply ടെചയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് automatic ആയി revoke 
(revoke of suspension) ടെചയ്യുന്നതിനായി ന�പ�ി സ്വീകരിക്കുവാന്  council ശുപാർx ടെചയ്തു.

This has been notified VIide Notification No 14/2022 (Central Tax)dt 05-07-2022 amending Rule 21A  
inserting second proviso to Sub Rule 4

2). GSTR 3B യില് വരുജേത്തണ്ട മാറ്റങ്ങടെള ക്കുറിച്ച് ടെപാതുനങ്ങളില് (GST ഗുണജേഭാക്താക്കള്) നിന്ന് 
അഭിപ്രായങ്ങള് ജേxഖരിക്കുന്നതിനായി  public domain  ല് അവസരടെമാരുക്കുന്നതിനുള്ള ന�പ�ികള്  
സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർx നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

3). 01.03.2020 മുതല് 28.02.2022 വടെരയുള്ള കാലാവധിടെയ  section 54,55 പ്രകാരം refund application 
file ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള time limitation കണക്കാക്കുന്നതില് നിന്നും ഒoിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.  ഇത് erroneous 
refunds ഉമായി ബന്ധടെപ്പട്ട  Section 73  യുടെ�  time limitation  ഉം ബാധമാണ്.
കൂ�ാടെത 2017-18  വർഷടെത്ത  Section 73  പ്രകാരമുള്ള മറ്റ്  Demand  കളുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട ഓtറുകള് 
issue ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള,  Annual  return   Hയല് ടെചജേയ്യണ്ട തീയതിയുമായി  link ടെചയ്തിട്ടുള്ള സമയ 
പരിധി 30.09.2023 വടെര നീട്ടുന്നതിനും ശുപാർxയുണ്ട്.   

ജേമല് വിx�ീകരിച്ച ശുപാർxകളില് ജൂവൈല മാസം അഞ്ചാം തീയതി  ചില ശുപാർxകള്  ചുവടെ�
ജേചർത്തിട്ടുള്ള notification വoി  notify  ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.   ഇതില്  ജേചർത്തിട്ടില്ലാത്തവ  അടുത്ത മിനിറ്റ്സില്
ഉള്ടെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.

Notification 14/2022 dated 05.07.2022 

ഈ Rule amendment- (2022) -ടെല 

a)  ഒന്നാമടെത്ത മാറ്റമനുസരിച്ച ്Rule 21A-യിടെല Sub Rule (A) ടെല Proviso യ്ക്ക് ജേxഷം

മടെറ്റാരു Proviso  കൂട്ടിജേച്ചർത്തു.

ഇത് പ്രകാരം,Rule 29(2)  Rule 29(2)  ടെല clause (b),Rule 29(2)   (c)  എന്നിവയിടെല Provision  കള്ക്ക്  

വിരുദ്ധമായി  പ്രവർത്തിച്ചതിടെ` ജേപരില് Rule 21A യിടെല Sub Rule (2A) പ്രകാരം 

suspend ടെചയ്യടെപ്പട്ട ഒരു Registration (Rule 22 പ്രകാരം proper officer cancel 

ടെചയ്തിട്ടിടെല്ലqില്)  എല്ലാ pending returns ഉം Hയല് ടെചയ്താല്  ജേമല്പ്പറഞ്ഞ 

suspension revoke ടെചയ്യടെപ്പട്ടതായി കണക്കാക്കും.

b)  രണ്ടാമടെത്ത മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്  Rule 43 ല് ആണ്.  Rule 43(1) ല് Clause (c)യ്ക്ക് 

ജേxഷം  Clause (d) കൂട്ടിജേചർത്തു. 

ഇത് പ്രകാരം,Rule 29(2)   Goods ടെ`ജേയാ Service ടെജേ`ജേയാ export ഉ മായി ബന്ധടെപ്പട്ട് 

ഉപജേയാഗിക്കുന്ന  “Duty Credit Script”  ടെ` മൂല്യം ഉള്ടെപ്പടുന്ന “exempt supply”  

ടെയ Rule 43 വoിയുള്ള  reversal ന് കണക്കാജേക്കണ്ടതില്ല.



c)  ഈ Rule amendment ടെല മൂന്നാമടെത്ത മാറ്റം Rule 46 ല് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.  

Rule 46 ല് Clause (r) ന് ജേxഷം മടെറ്റാരു Clause  ആയി Clause (s) കൂട്ടിജേച്ചർത്തു.

ഇതനുസരിച്ച ്Rule 46 പ്രകാരം ഒരു invoice ല് ഉണ്ടായിരിജേക്കണ്ട 18 ഇനം 
വിവരങ്ങജേളാടെ�ാപ്പം പുതിയതായി കൂട്ടിജേച്ചർത്ത Clause(s) ല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 
declaration കൂ�ി ചില പ്രജേത്യക വിഭാഗക്കാർക്ക് ഏർടെപ്പടുത്തി.

E-invoicing  നുള്ള turnover  പരിധിയ്ക്ക് മുകളില് Annual Aggregate Turnover  വന്നിട്ടും  Rule  
48(4) പ്രകാരം e-invoice generate ടെചജേയ്യണ്ടതില്ലാത്ത ആളുകള് അവരുടെ�invoice 
Clause(s)ല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള declaration  കൂട്ടിജേച്ചർജേക്കണ്ടതാണ്.

d)  ഈ Rule amendment notification വoിയുള്ള നാലാമടെത്ത മാറ്റം Rule 86 ല് 

ആണ്. ഇത് പ്രകാരം  Rule 86 -ല് Sub Rule 4A യ്ക്ക് ജേxഷം 4B  എന്ന Sub Rule 

കൂട്ടിജേച്ചർക്കടെപ്പട്ടുടെവന്നതാണ്.

ഇത് പ്രകാരം ഒരു registered person ന് Section 54(3) പ്രകാരജേമാ Rule 

96(3)പ്രകാരജേമാ,Rule 29(2)    Rule 96(3) ന് വിരുദ്ധമായി refund ടെതറ്റായ രീതിയില് 

ലഭിച്ചിട്ടുടെണ്ടqില് ആയത് അയാടെളടെക്കാണ്ട്  electronic cash ledger ജേലക്ക്  

നജേക്ഷപിച്ച ജേxഷം,Rule 29(2)   ആയതിടെന അയാളുടെ� Electronic Credit Ledger ജേലക്ക് ഒരു 

ഉത്തരവ് വoി മാറ്റുുന്നതിനായി Form GST PMT03A എന്ന പുതിയ 

Form എർടെപ്പടുത്തി.

e) ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട അഞ്ചാമടെത്ത മാറ്റം Rule 87 ല്ആണ്.  ഇതനുസരിച്ച ്ഈ Rule ല്
താടെo പറയുന്ന മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായി.

i) Rule 87(3)ല് clause (i) ന് ജേxഷം (ia)-unified payment interface (UPI) (ib)

Immediate Payment Services (IMPS)എന്നിവ കൂട്ടിജേച്ചർത്തു.

ഇതു വoി  ഈ  രണ്ട്  mode കള് കൂ�ി GST  portal വoിയുള്ള payment നായി  

ഉപജേയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമായി.

(ii)Rule  87(5)ല്  RTGS എന്നതിന്  ജേxഷം  immediate  Payment  Services  

(IMPS) എന്നത് കൂട്ടിജേച്ചർത്തു.

ജേനരടെത്ത,Rule 29(2)   RTGS  വoിജേയാ  NEFT വoിജേയാ  GST  യുടെ� 

payment ന�ത്തുകയാടെണqില്,Rule 29(2)   chellan ടെ` കൂടെ� ഒരു “ mandate  Form”  കൂ�ി  

generate ടെചയ്യണടെമന്ന്  ഈ  Sub Section  വoി  അനുxാസിച്ചിരുന്നു.   ഇജേപ്പാള് 

ഇവടെയ്ക്കാപ്പം IMPS വoിയുള്ള payment ടെനയും ഈ amendment വoി കൂട്ടിജേച്ചർത്തു.



(iii) Rule 87 ടെല മൂന്നാമടെത്ത മാറ്റം വoി Sub Rule (13)ന് ജേxഷം Sub Rule (14) 

താടെo പറയുന്നതിജേലക്കായി കൂട്ടിജേച്ചർത്തു.

ഇത്  പ്രകാരം  ഏടെതqിലും  ഒരു Registered  person ന്  അയാളുടെ� ഒരു distinct  

person ന് (As per Section 25(4) or 25 (5)ന്,Rule 29(2)  

(അതായത്  Same PAN ഉള്ള മടെറ്റാരു Registered person ന്)തടെ` Electronic  

Cash Ledger ല് balance ആയി കി�ക്കുന്ന ഒരു തുക FORM GST PMT-09 വoി 
transfer  ടെചയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള Registered person  ടെ`  cash ledger  ജേലക്ക്  
എത്തിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇജേതാടെ�ാപ്പം കൂട്ടിജേചർക്കടെപ്പട്ട proviso അനുസരിച്ച,്Rule 29(2)   ഇത്തരത്തിലുള്ള 

transfer അനുവ�ിക്കണടെമqില് amount സ്വീകരിക്കുന്ന distinct person ടെ` 

electronic liability ledger ല് unpaid liability ഉടെണ്ടqില് മാത്രമായിരിക്കും.

f) ഈ  Rule Amendment Notification ല് ഉള്ടെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള അടുത്ത മാറ്റം  Rule 88

ജേലതാണ്.

Rule 88 ല്  88A ക്ക് താടെoയായി  88B എന്ന Rule insert  ടെചയ്തു.   ഇത് താമസിച്ച�യ്ക്കുന്ന
നികുതിയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട interest കണക്കാക്കുന്നതിടെന സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് .   ഇതു
പ്രകാരം,Rule 29(2)  88B(1)ഒരു പ്രജേത്യക  Tax  period ല്  Return ല്  declare ടെചയ്യുന്ന നികുതി
അ�യ്ക്കുന്നത്,Rule 29(2)   ആ മാസടെത്ത Section 39 പ്രകാരമുള്ള Return (GSTR-3B)ടെ`  due date

കoിഞ്ഞതിനു ജേxഷമായിരിക്കുകയും,Rule 29(2)    അത്തരത്തിലുള്ള Return Hയല് ടെചയ്യുന്നത്  Section

73  യിജേലാ,Rule 29(2)   74  ജേലാ  ഉള്ള ന�പ�ി  ക്രമങ്ങള് ആരംഭിച്ചതിനുജേxഷം  അല്ലാതിരിക്കുന്ന
സാഹചര്യത്തിലും,Rule 29(2)    ഇത്തരത്തില്  അ�ജേയ്ക്കണ്ടിയിരുന്ന നികുതിയുടെ� ജേമല്  അ�ജേയ്ക്കണ്ട
interest കണക്കാക്കുന്നത്  electronic  cash  ledger  ല്  നിന്നും  debit ടെചയ്ത്  അ�യ്ക്കുന്ന
തുകയുടെ� ജേമല് ആയിരിക്കും .  ഇത്തരത്തില് interest ചുമത്തുന്ന കാലാവധി ,Rule 29(2)    due

date കoിഞ്ഞ്  Return file  ടെചയ്യുന്നതുവടെരയുള്ള സമയവും,Rule 29(2)   പലിx നിരക്ക്  Section 50(1)

പ്രകാരം  notify ടെചയ്ത തുകയുമായിരിക്കും.

88B(2)മറ്റ്   case കളില്,Rule 29(2)   ഒരാള് അ�യ്ക്കുവാനുള്ള ഏടെതqിലുടെമാരു നികുതി  തുക
അ�യ്ക്കടെപ്പ�ാടെത കി�ക്കുന്നുടെവqില് അയാള്ക്ക്  Section  50(1)പ്രകാരം  അത്തരത്തിലുള്ള
തുക  due  ആയ  തീയതി  മുതല്  ആ  തുക  അ�യ്ക്കുന്നതുവടെരയുള്ള കാലജേത്തക്കുള്ള പലിx
Section 50(1)പ്രകാരം notify ടെചയ്ത നിരക്കില് അ�ജേയ്ക്കണ്ടതാണ്.

88B(3)ഒരാള് ടെതറ്റായ രീതിയില് input tax credit avail ടെചയ്യുകയും utilize ടെചയ്യുകയും
ടെചയ്തിട്ടുടെണ്ടqില്,Rule 29(2)   അത്തരത്തിലുള്ള ആളുടെ� ജേമല് ചുമജേത്തണ്ട Section 50(3)  പ്രകാരമുള്ള
പലിx,Rule 29(2)   അയാള് �ി  input  tax,Rule 29(2)   utilize ടെചയ്ത �ിവസം  തു�ങ്ങി  reverse ടെചയ്യുന്ന �ിവസം
വടെരയുള്ള period ജേലക്ക്  Section  50(3)പ്രകാരം  notify ടെചയ്തിട്ടുള്ള പലിx  നിരക്ക്
പ്രകാരമായിരിക്കും കണക്കാജേക്കണ്ടത്.



ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ടുള്ള explanation പ്രകാരം,Rule 29(2)   ഒരാള് ടെതറ്റായ രീതിയില് avail  ടെചയ്ത

input tax credit,Rule 29(2)   utilize ടെചയ്തതായി കണക്കാക്കടെപ്പടുന്നത്അയാളുടെ� credit ledger ലുള്ള

balance  അയാള് ടെതറ്റായി  avail ടെചയ്ത തുകയ്ക്ക്  താടെo ആകുന്നതു മുതലായിരിക്കും .

ഇത്തരത്തില്  utilize  ടെചയ്തതായി   കണക്കാക്കടെപ്പടുന്ന തുക ,Rule 29(2)   ടെതറ്റായി  avail ടെചയ്ത

തുകജേയക്കാള്  എത്ര തുക  credit  ledger ല്  കുറവു വന്നു എന്നതില് നിന്നും

നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ് (Explanation-1).

 

കൂ�ാടെത ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട date of utilisation താടെo പറയുന്ന തീയതി ആയിരിക്കും.

(a)  ഒരാള് അയാളുടെ� Input tax credit avail  ടെചയ്യുന്ന മാസടെത്ത payment നായി

ഉപജേയാഗിച്ച electronic  credit  ledger ല്  ഉണ്ടായിരുന്ന balance,Rule 29(2)  ടെതറ്റായി  avail  ടെചയ്ത

input  tax  credit   തുകജേയക്കാള്  കുറവായിരുന്നുടെവqില്,Rule 29(2)   ആ  മാസടെത്ത Return  due

ആകുന്ന തീയതി  അടെല്ലqില്   return  file  ടെചയ്ത തീയതി  ഇവയില്  ഏതാജേണാ  ആ�്യം ,Rule 29(2)  

അതായിരിക്കും date of utlisation.

(b)  മടെറ്റല്ലാ  case  കളിലും  ,Rule 29(2)  electronic  credit  ledger  ല്  നിന്നും  ഏത്  �ിവസം  debit

ടെചയ്യുജേ×ാoാജേണാ  ledger ടെല  തുക ടെതറ്റായി avail ടെചയ്ത തുകജേയക്കാള് കുറവാകുന്നത് ആ

തീയതിയായിരിക്കും.

g)  Rule  89  –  ല്  Sub  Rule  (1)  ല്  നാലാമടെത്ത Proviso  യ്ക്ക്  ജേxഷം  ഒരു

explanation കൂട്ടിജേച്ചർത്തു.  ഇത് പ്രകാരം ഈ rule-ല്  പ്രതിപാ�ിക്കുന്ന “Specified Officer”

എന്നത് Special Economic Zone Rules 2006 ടെല  Sub Rule (2) പ്രകാരമുള്ള Special

officer or  authorized Officer ആയിരിക്കും.

47-ാാം  GST  Council  ശുപാർx ടെചയ്ത ചില  clarifications  ജൂവൈല മാസം  circular  കള് വoി   clarify
ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഈ clarification നുകള് അടുത്ത മീറ്റിംഗില് ചർച്ച ടെചയ്ത് മിനിറ്റ്സില് ഉള്ടെപ്പടുത്തുന്നതായിരിക്കും.

ഇക്കoിഞ്ഞ മാസം  GST   നിയമത്തില്  സാജേqതികമായി  യാടെതാരുവിധ  മാറ്റങ്ങള്
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാടെയന്നും  പുതിയമാറ്റങ്ങള് ഉടെണ്ടqില് അത് അടുത്ത മീറ്റിംഗില്   വിx�ീകരിക്കാടെമന്നും
ശ്രീ മജേനഷ്  വി. ടെക അസി�ന്റ് സജേറ്ററ്റ്�ാക്സ് ഒാHീസർ പറയുകയുണ്ടായി.

  ചർച്ചകള്ക്കുംചർച്ചകള്ക്കും,  ,  സംxയനിവാരണങ്ങള്ക്കും  ജേxഷം  ജേയാഗത്തില് പടെqടുത്ത എല്ലാവർക്കും  നന്ദിസംxയനിവാരണങ്ങള്ക്കും  ജേxഷം  ജേയാഗത്തില് പടെqടുത്ത എല്ലാവർക്കും  നന്ദി
ജേരഖടെപ്പടുത്തുകയും ജേയാഗം ജേരഖടെപ്പടുത്തുകയും ജേയാഗം 4  4  മണിക്ക് അവസാനിക്കുകയും ടെചയ്തുമണിക്ക് അവസാനിക്കുകയും ടെചയ്തു..

        



  
                                                                                                                                                                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.  ശ്രീമതി 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. മനു. ബി. ടെtപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,tി സി ഒാHീസ് ടെനയ്യാറ്റുിന്കര 
6.ശ്രീ. അില് കുമാർ, ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, ഇജേന്റണല് ആ tിറ്റ് 
7. ശ്രീ. മജേനഷ് വി.ടെക. അസി�`് ജേ�റ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ
8. ശ്രീ. വിയന് ആചാരി -   Kerala tax practitioners  Association 
9. ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് �ി എസ്സ്- Trivandrum Chamber of Commerce and Industry
10. ശ്രീ. വിയന്.വൈവ    - ജേകരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപനസമിതി
11. ശ്രീ ജേരാഹിത് നായർ - All Kerala Tiles and sanitary wear  dealer Associations.
12 ശ്രീ ടെക.ടെ.സബാ�്യന് -Kerala Cement Dealers Associations
13 ശ്രീ മജേഹഷ് തയ്യൂർ -All Kerala tax practitioners  Association 
14. ശ്രീ Hസ്സലുദ്ദീന് ജേതാപ്പില് -     KSSI


	2022 ജൂണ് 28,29 തീയതികളിള് ചണ്ഡിഗഡില് വച്ചു നടന്ന 47-ാം GST കൗണ്സില് മീറ്റിംഗ് താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങള് GST ൽ ശുപാർശ ചെയ്തു.
	I. സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നികുതി നിരക്കില് വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ.
	(ഈ നിരക്കു മാറ്റങ്ങൾ 2022 ജൂലൈ മാസം 18 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും).
	A. Inverted duty structureഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി നികുതി നിരക്ക്rationalizeചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ചിരുന്ന മന്ത്രിതല സമിതി സമര്പ്പിച്ച ശുപാർശകള് അംഗീകരിച്ച് കൊണ്ട് Goodsന്റെ 9ഉം serviceല്7ഉം ഇനത്തില്പ്പെട്ടവയ്ക്ക് നികുതി നിരക്കില് വർദ്ധനവിന് ശുപാർശ ചെയ്തു.
	Notification 14/2022 dated 05.07.2022
	ഈ Rule amendment- (2022) -ലെ
	a) ഒന്നാമത്തെ മാറ്റമനുസരിച്ച് Rule 21A-യിലെ Sub Rule (A) ലെ Proviso യ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു Proviso കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
	ഇത് പ്രകാരം,Rule 29(2) ലെ clause (b), (c) എന്നിവയിലെ Provision കൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽRule 21A യിലെ Sub Rule (2A) പ്രകാരം suspend ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു Registration (Rule 22 പ്രകാരം proper officer cancel ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ) എല്ലാ pending returns ഉം ഫയൽ ചെയ്താൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ suspension revoke ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കും.
	b) രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് Rule 43 ൽ ആണ്. Rule 43(1) ൽ Clause (c)യ്ക്ക് ശേഷം Clause (d) കൂട്ടിചേർത്തു.
	ഇത് പ്രകാരം, Goods ന്റെയോ Service ന്റെേയോ export ഉ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന “Duty Credit Script” ന്റെ മൂല്യം ഉൾപ്പെടുന്ന “exempt supply” യെ Rule 43 വഴിയുള്ള reversal ന് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല.
	c) ഈ Rule amendment ലെ മൂന്നാമത്തെ മാറ്റം Rule 46 ൽ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. Rule 46 ൽ Clause (r) ന് ശേഷം മറ്റൊരു Clause ആയി Clause (s) കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
	ഇതനുസരിച്ച് Rule 46 പ്രകാരം ഒരു invoice ൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 18 ഇനം വിവരങ്ങളോടൊപ്പം പുതിയതായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത Clause(s) ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു declaration കൂടി ചില പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി.
	E-invoicing നുള്ള turnover പരിധിയ്ക്ക് മുകളിൽ Annual Aggregate Turnover വന്നിട്ടും Rule 48(4) പ്രകാരം e-invoice generate ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരുടെinvoice Clause(s)ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള declaration കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ്.
	d) ഈ Rule amendment notification വഴിയുള്ള നാലാമത്തെ മാറ്റം Rule 86 ൽ ആണ്. ഇത് പ്രകാരം Rule 86 -ൽ Sub Rule 4A യ്ക്ക് ശേഷം 4B എന്ന Sub Rule കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടുവെന്നതാണ്.
	ഇത് പ്രകാരം ഒരു registered person ന് Section 54(3) പ്രകാരമോ Rule 96(3)പ്രകാരമോ, Rule 96(3) ന് വിരുദ്ധമായി refund തെറ്റായ രീതിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് അയാളെക്കൊണ്ട് electronic cash ledgerലേക്ക് നക്ഷേപിച്ച ശേഷം, ആയതിനെ അയാളുടെ Electronic Credit Ledgerലേക്ക് ഒരു ഉത്തരവ് വഴി മാറ്റുുന്നതിനായി Form GST PMT03A എന്ന പുതിയ Formഎർപ്പെടുത്തി.
	ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിചേർക്കപ്പെട്ട provisoഅനുസരിച്ച്, ഇത്തരത്തിലുള്ള transferഅനുവദിക്കണമെങ്കിൽ amountസ്വീകരിക്കുന്ന distinct personന്റെ electronic liability ledgerൽ unpaid liabilityഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും.
	ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള explanation പ്രകാരം, ഒരാള് തെറ്റായ രീതിയില് avail ചെയ്ത input tax credit, utilize ചെയ്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്അയാളുടെ credit ledgerലുള്ള balance അയാള് തെറ്റായി availചെയ്ത തുകയ്ക്ക് താഴെ ആകുന്നതു മുതലായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ utilize ചെയ്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന തുക, തെറ്റായി availചെയ്ത തുകയേക്കാള് എത്ര തുക credit ledgerൽ കുറവു വന്നു എന്നതില് നിന്നും നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ് (Explanation-1).
	
	കൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട date of utilisation താഴെ പറയുന്ന തീയതി ആയിരിക്കും.
	(a) ഒരാൾ അയാളുടെ Input tax credit avail ചെയ്യുന്ന മാസത്തെ paymentനായി ഉപയോഗിച്ച electronic credit ledgerൽ ഉണ്ടായിരുന്നbalance,തെറ്റായി avail ചെയ്ത input tax credit തുകയേക്കാൾ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആ മാസത്തെ Return due ആകുന്ന തീയതി അല്ലെങ്കിൽ return file ചെയ്ത തീയതി ഇവയിൽ ഏതാണോ ആദ്യം, അതായിരിക്കും date of utlisation.
	(b) മറ്റെല്ലാ case കളിലും ,electronic credit ledger ൽ നിന്നും ഏത് ദിവസം debit ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ledger ലെ തുക തെറ്റായി avail ചെയ്ത തുകയേക്കാൾ കുറവാകുന്നത് ആ തീയതിയായിരിക്കും.
	g) Rule 89 – ൽ Sub Rule (1) ൽ നാലാമത്തെ Proviso യ്ക്ക് ശേഷം ഒരു explanationകൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് പ്രകാരം ഈ rule-ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന “Specified Officer” എന്നത് Special Economic Zone Rules 2006 ലെ Sub Rule (2) പ്രകാരമുള്ള Special officer or authorized Officer ആയിരിക്കും.

