
നം.  ബി -2 -5396/17                                          ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ� കാര്യാലയം 
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തിരുവനന്തപുരം     ില്ലാതല     ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജേറ്റഷന്     കമ്മറ്റി   -   ഡിസംബർ    2022  

ജേയാഗ ന�പ�ി ക്രമങ്ങളും  തീരുമാനങ്ങളും

എല്ലാ മാസവും ന�ത്തിവരാരുളള തിരുവനന്തപുരം ില്ലാതല ിഎസ്.�ി.  ടെHസിലിജേറ്റഷന് കമ്മറ്റിയുടെ�

2022  ഡിസംബർ മാസടെത്ത ജേയാഗ  ന�പ�ികള് 8-12-2022  ഉച്ചക്ക്  12.05  ന്  ജോയി൯റ്  കമ്മീഷണറുടെ�
കാര്യാലയത്തിടെല ജേകാണ്Hറ൯സ്  ഹാളില് വച്ച്   ജോയിന്റ്  കമ്മീഷണർ ശ്രീമതി  സുല ടെ .എസ്സ്  ടെ`
അധ്യക്ഷതയില് ന�ത്തുകയുണ്ടായി.

പ്രസ്തുത ജേയാഗത്തില്  വകുപ്പുതലത്തിലും വ്യാപാരി, ി. എസ്. �ി പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ� സംഘ�നാ 
തലത്തിലുമുളള , താടെm പറയുന്ന പ്രതിനിധികള് പടെoടുത്തു. . 

ി എസ്  .  �ി വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
വകുപ്പ് അധികാരികള് 

1. ശ്രീ.സിത്ത് പി എസ്     - ടെഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ,  ടെsഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം 
2. ശ്രീമതി.വീണ എ ബി       -  ടെഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ,  ടെsഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം 
3. ശ്രീമതി.ടെലന എസ്        -   ടെഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ , തിരുവനന്തപുരം
4. ശ്രീ.അില് കുമാർ          - ജേtറ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, ഇജേ`ണല് ഓഡിറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 
5. ശ്രീ. മജേനഷ് വി.ടെക         -  അസിt`് ജേtറ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ ,ജോയി`് കമ്മിഷണർ ഓHീസ്
വ്യാപാരി  ,   പ്രാക്ടീഷണർ   ,   സംഘ�ന പ്രതിനിധികള്   
  1) ശ്രീ. ജേഡാ: ജേപ്രം കുമാർ - ദി ജേകരള ജേtറ്റ് സ്മാള് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് അജേസാസിജേയഷന്

2)ശ്രീ. Y.വിയന്    - ജേകരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപന സമിതി
3) ശ്രീ. S.വിയന് ആചാരി  -    ജേകരള �ാക്സ് പ്രാക്ടീഷജേണഴ്സ് അജേസാസിജേയഷന്   
4)ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് - ട്രിവാന് ഡ്രം ജേചംബർ ഒാH് ടെകാജേമഴ്സ് ആന്റ്  ഇന് ഡസ്ട്രി

5) ശ്രീ.ജേരാഹിത് കുമാർ നായർ - ഓള് ജേകരള ടൈ�ല്സ് ആന്ഡ് സാനിറ്ററിടെവയർ ഡീജേലm് സ് 
6) ശ്രീ. ടെക ടെക. ടെസബാt്യന് -  ജേകരള സിമ`് ഡീജേലm് സ് അജേസാസിജേയഷന് 
7) ശ്രീ. പനജേങ്ങാട്ടുജേകാണം വിയന് - വ്യപാരി വ്യവസായി ജേകാണ്ഗ്രസ്

ജേയാഗ  ന�പ�ി  ക്രമങ്ങളുടെ� ഭാഗമായി ,  ജേയാഗത്തില് പടെoടുത്ത  വകുപ്പിടെന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
ഉജേദ്യാഗസ്ഥടെരയും  വ്യാപാരികളുടെ�യും  പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ�യും  പ്രതിനിധികജേളയും  ജോയിന്റ്  കമ്മീഷണർ
ജേയാഗത്തിജേലക്ക്  സ്വാഗതം ടെചയ്തു.  തു�൪ന്ന്  ,  മുന്മാസടെത്ത ജേയാഗത്തില് ടെടെകടെക്കാണ്ട തീരുമാനങ്ങജേളയും

ന�പ�ികജേളയുംക്കുറിച്ചും  മിനി�്സ്  പ്രകാരം  വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി.  Annual  Return-ടെല പുതിയ
മാറ്റങ്ങടെളക്കുറിച്ച ് ഒരു ഒാണ്ടെടെലന് ക്ളാസ് ജേവണടെമന്നും കൂ�ാടെത ടെHസിലിജേറ്റഷന് കമ്മിറ്റിയുടെ� ഒരു
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വാട്ട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തു�ങ്ങണടെമന്നും പ്രതിനിധികള് ആവശ്യടെപ്പടുകയുണ്ടായി .  അതനുസരിച്ച ് ജോയിന്റ്
കമ്മീഷണർ ജേയാഗത്തില് വച്ച്  തടെന്ന ആയതിനു ജേവണ്ട  നിർജേ�ശം നല്കുകയും ടെചയ്തു . ശ്രീ. അില്
കുമാർ STO,  ശ്രീ  മജേനഷ്  വി.ടെക ASTO  എന്നിവർ യഥാക്രമം  ി .എസ്സ്.�ി  നിയമത്തിലും  സാജേoതിക
സംവിധാനങ്ങളിലും  വന്നിട്ടുളള  ഏറ്റവും  പുതിയ  മാറ്റങ്ങടെളക്കുറിച്ച്  വിശദമായി  സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി..
ജേയാഗത്തില് ഉന്നയിക്കടെപ്പട്ടതും ചർച്ച ടെചയ്തതുമായ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജേചർക്കുന്നു.

ി  .  എസ്സ്  .  �ിയുമായും  സംസ്ഥാന  ചരക്ക്  ജേസവന  നികുതി  വകുപ്പ്  ടെടെകകാര്യം  ടെചയ്യുന്ന മറ്റ്  
നിയമങ്ങളുമായും  ബന്ധടെപ്പട്ട്  വന്നിട്ടുളള  മാറ്റങ്ങളും  അനുബന്ധ ജേനാട്ടിHിജേക്കഷനുകള്  ,    സർ  
ക്കുലറുകള്  ,   വിശദീകരണങ്ങള് മുതലായവ  .  

ഈ കാലയളവില് GST-നിയമത്തില് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങടെള കുറിച്ച് ശ്രീ .  അ  ില് കുമാ൪ ,STO
വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി.
1. Notification 23/2022 Central Tax dated 23/11/2022

GST Act ടെല  Anti  profiteering Measures-മായി ബന്ധടെപ്പട്ട Section 171  (2)  പ്രകാരം  Input  tax
Credit, avail  ടെചയ്യുന്ന ഒരു tax payer,  സർക്കാർ  tax reduction  നല്കുന്ന ഒരു commodity/service വില്പന
ന�ത്തുന്ന ഒരു tax payer എന്നിവർക്ക് ഇതില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യത്തിടെ` ആനുപാതികമായ
കുറവ്  recipient ജേലക്ക്  pass  ടെചയ്യടെപ്പടുന്നുജേണ്ടാ  എന്ന്  പരിജേശാധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം
Competition Act 2002 Section 7(1)  പ്രകാരം  constitute  ടെചയ്തിട്ടുള്ള Competition Commission of India  യ്ക്ക്
നല്കി.

ഈ Notification 2022 December 1 മുതല് നിലവില് വരുന്നതാണ്.

2. Notification 24/2022 dated 23/11/2022

  (Fourth amendment) Rules 2022

Rule 122 (Constitution of Anti-Profiteering Authority) omit ടെചയ്തു (ഒmിവാക്കി) 

Section  171  (2)  പ്രകാരം  സർക്കാർ  Constitute  ടെചയ്യുന്ന ഒരു സമിതിടെയജേയാ ,   നിലവിലുള്ള
ഏടെതoിലും നിയമ പ്രകാരം നിലവില് വന്നിട്ടുള്ള ഏടെതoിലുടെമാരുauthority ടെയജേയാ  Anti Profiteering
Authority  ആയി  നിജേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   ഒരു Chairman ടെ` കീmിലുള്ള ഒരു സമിതിടെയയാണ്
തു�ക്കത്തില്  Anti  Profiteering  Authority  ആയി നിജേയാഗിച്ചിരുന്നത്.  എന്നാല്  01/12/2022  മുതല് ഈ
അധികാരം   Notification  23/2022  dated  23/11/2022 ടെ` ടെവളിച്ചത്തില്  ജേമല്  വിവരിച്ച നിലവിലുള്ള
നിയമമായ competition Act 2002 Section 7(1) പ്രകാരം constitute ടെചയ്തിട്ടുള്ള Competition Commission of
India യ്ക്ക്  നല്കുകയുണ്ടായി. 

3. Rule 124,Rule 125      എന്നിവ   omit      ടെചയ്തു  .  (  ഒmിവാക്കി  ).  

Chairman ടെ`യും  മറ്റുു  members ടെ`യും  appointment,  salary,  allowance തു�ങ്ങിയവടെയ
സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്  Rule  124.  Anti-profiteering  Authority  യുടെ� Secretary  ആരായിരിക്കണടെമന്നത്
സംബന്ധിച്ച Rule ആണ് Rule 125.

 Section 127 ടെല Marginal Heading  ആയ “Duties of the Authority”  എന്നതില്  Duty  എന്നതിനു
പകരം “Functions” എന്നാക്കി മാറ്റി.

“It shall be the duty of the Authority”  എന്നതിനു പകരം  "The Authority shall discharge the followingThe Authority shall discharge the following
functions” എന്നാക്കി മാറ്റി.

Competition Commission, GST Act ന്  കീmില്  Constitute  ടെചയ്ത Authority  അല്ലാത്തതിനാലാണ്
ഈ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.



4. Rule 134 omit      ടെചയ്തു   (   ഒmിവാക്കി  )   

ജേനരടെത്ത നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന Anti-  Profiteering  Authority  യുടെ� തീരുമാനങ്ങള്
പാസ്സാക്കുന്നതിനുള്ള quorum,  വ്യത്യസ്ഥ അഭിപ്രായങ്ങള് ഉണ്ടാകുകയാടെണoില്  അതില്
തീരുമാനടെമടുജേക്കണ്ട രീതി എന്നിവടെയ സംബന്ധിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ Rule. Notification 23/2022 dt.
23.11.2022  പ്രകാരം  Competition  Act  2002 പ്രകാരം  Constitute ടെചയ്തിട്ടുള്ള Competition  Commission  of
India ക്ക് നല്കിടെക്കാണ്ട് ഉത്തരവായതിനാല് ഇവടെരടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്ക്ക് ഈ Rule ബാധകമല്ല.

5. Rule 137 omit      ടെചയ്തു   (  ഒmിവാക്കി  )  

Anti Profiteering Authority യുടെ� കാലാവധിടെയ സംബന്ധിച്ച Rule ആയിരുന്നു Rule 137.

എന്നാല് ഈ അധികാരം  Competition  Commission  of  India ക്ക്  നല്കിടെക്കാണ്ടുള്ള Notification
23/2022 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതിനാല്, പ്രസ്തുത Authority യുടെ� കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്
Competition Commission Act 2002 പ്രകാരമാണ്.

6. Rule 137 ന് ജേശഷം Explanation ല് clause (a) ക്ക് പകരം 

  "The Authority shall discharge the followingAuthority means the authority notified under Section ITI (2) of the Act"The Authority shall discharge the followingഎന്ന്  substitute ടെചയ്തു.
ജേനരടെത്ത ഇത്  'Authority means the National Anti-Profiteering Authority under Rule 122”Authority  means  the  National  Anti-Profiteering  Authority  under  Rule  122”
എന്നായിരുന്നു.

6.Circular 181/2022/dated 10/11/2022

Section  54  (3)  പ്രകാരം  inverted  duties  structure  അനുസരിച്ചുള്ള Input  Tax  Credit  Refund
application നുകള് process  ടെചയ്യുജേ½ാള് Rule  89(5)പ്രകാരം  Refund  തുക  നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള
formula Notification 14/2022-Central Tax dated 05/07/2017 പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. കൂ�ാടെത Notification
9/2022-  Central  Tax  (Rate)  dated  13/07/2022 പ്രകാരം  ,  15,27  തു�ങ്ങിയ  Chapter ന്  കീmില്  വരുന്ന
സാധനങ്ങളുടെ� supply യുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട Input  Tax  Credit  ന്  ഇത്തരത്തിലുള്ള Refund ല്
restriction ടെകാണ്ടുവന്നിരുന്നു.

ഇതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  ഉയർന്നു വന്ന ചില  സംശയങ്ങള് ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്  ഈ
Ciorcular ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1.  Notificattion  14/2022  dated  05/07/2022  പ്രകാരം   Inverted  duty  structure  പ്രകാരമുള്ള.  Refund
കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള formula ജേനാട്ടിHിജേക്കഷന് തീയതി  (05.07.2022)ക്ക് ജേശഷം,  സമർപ്പിക്കടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
refund  application  കള്ക്ക്  മാത്രമാജേണാ  ബാധകം?.   അജേതാ,  05/07/2022  നു മുന്പ്  Hയല്
ടെചയ്തിട്ടുള്ളതും  എന്നാല്  05/07/2022 ന്  ജേശഷവും   pending  ആയിട്ടുള്ളതുമായവയ്ക്കും  ബാധകമാജേണാ?.
Inverted Duty Structure  പ്രകാരമുള്ള Refund  കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ formula 05/07/2022  മുതല്
Hയല് ടെചയ്തിട്ടുള്ള application  കള്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ബാധകം.  അതിനു മുന്പ് Hയല് ടെചയ്തിട്ടുള്ള
application കള് പmയ  formula ഉപജേയാഗിച്ച ്process ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.  

2.  Inverted Duty Structure  പ്രകാരം  Refund  കണക്കാക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കുന്ന Input Tax Credit  ല്
Chapter  15  ലും  27 ലും  ഉള്ടെപ്പടുന്ന സാധനങ്ങളുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  Input  Tax  Credit  ന്   Restriction
ഏർടെപ്പടുത്തിടെക്കാണ്ടുള്ള 13/07/2022  തീയതിയിടെല  Notification  9/2022-Central  Tax (Rate)  നിലവില്
വന്നിട്ടുള്ളത്  18/07/2022  മുതലാണ്.   ഈ  restriction  18/07/2022 നു ജേശഷം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള application
കള്ക്ക് മാത്രമാജേണാ അജേതാ ഈ തീയതിയില്  pending ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാapplication കള്ക്കും
ബാധകമാജേണാ?.

ജേമല്  വിവരിച്ചിട്ടുള്ള Notification  പ്രകാരം  18/07/2022  മുതല്  15,27  എന്നീ  Chapter  കള്ക്ക്  കീmില്  വരുന്ന
സാധനങ്ങളുടെ� supply  യുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  accumulate  ടെചയ്യുന്ന Input  Tax  Credit  നുജേമല്  Inverted  Duty
Structure  പ്രകാരം  Refund  അനുവദനീയമടെല്ലന്ന്  നിഷ്കർഷിക്കടെപ്പട്ടു.   എന്നാല്  ഇത്തരത്തിലുള്ള restriction



നിലവില് വരുന്നത്  18/07/2022  മുതല് Hയല് ടെചയ്തിട്ടുള്ള Refund  Application  ന്  മാത്രമായിരിക്കും.   പ്രസ്തുത
തീയതിക്ക്  മുന്പ് Hയല് ടെചയ്തിട്ടുള്ള application കള്ക്ക് Refund ലഭ്യമാണ്.

7. Circular No. 182/2022 dt. 10.11.2022

SLP(C) 32709,32710/2018 dt. 22/07/2022, 02.09.2022 എന്നീ ബഹു. സുപ്രീം ജേകാ�തി ഉത്തരവിടെ` ടെവളിച്ചത്തില്
TRAN-1,/TRAN-2 എന്നിവജേയാ  Revised  TRAN-1/TRAN-2 എന്നിവജേയാ  Hയല്  ടെചയ്യുന്നതിന്  01.10.2022  മുതല്
30.11.2022 വടെര രണ്ട് മാസം സമയം Circular 180/2022 പ്രകാരം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

ജേമല് വിവരിച്ച ജേകാ�തി വിധി പ്രകാരംഇത്തരത്തില് Hയല് ടെചയ്യടെപ്പടുന്ന application കള്01.12.2022  മുതല്
28.02.2022 വടെരയുള്ള 90 ദിവസത്തിനകം verify ടെചയ്ത് തീർപ്പ്കല്പ്പിജേക്കണ്ടതുണ്ട്.

ഇത്തരത്തില് TRAN-1/TRAN-2 Hയല് ടെചയ്യുവാനും Revised TRAN-1/TRAN-2 Hയല് ടെചയ്യുവാനും അവസരം
അനുവദിച്ചജേപ്പാള് existing  law  (മുന് നിയമങ്ങള് )(  VAT  Service  Tax  etc)  പ്രകാരം  Hയല്  ടെചയ്തിട്ടുള്ള
return കളുടെ� revision അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ സൗകര്യം വmി Hയല്  ടെചയ്തിട്ടുള്ള TRAN  ആപ്ളിജേക്കഷനുകള് എല്ലായി�ത്തും ഒജേര രീതിയില് process
ടെചയ്യുന്നതിജേലക്കായി  ഈ  ജേനാട്ടിHിജേക്കഷന് വmി  ചില  നിർജേ�ശങ്ങള് നല്കിയിരിക്കുന്നു .   ഇജേപ്പാള്
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന system പ്രകാരം Hയല്  ടെചയ്ത TRAN-1/TRAN-2 application ടെ` download ടെചയ്ത self certified
copy jurdictional tax officer മുന്പാടെക സമർപ്പിക്കണടെമന്ന് Circular 180/2022 ല് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്രകാരം  ലഭിക്കുന്ന അജേപക്ഷകള് jurdictional  officer,  certified  copy,  back  office ല്  ലഭ്യമാകുന്ന
copy എന്നിവയിജേലതാണ് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത്, അജേപ്പാള് തടെന്ന verification process ആരംഭിജേക്കണ്ടതാണ്.

ഏടെതoിലും കാരണവശാല് claim disallow ടെചജേയ്യണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാല് Natural Justice 
Comply ടെചയ്യുന്നതിജേലക്കായി മതിയായ അവസരം നല്ജേകണ്ടതകാണ്.

8. KSGST Circular 10/2022 dated 10.11.2022

GST  Act  Section  129(1)  (a)   പ്രകാരം,  detain  ടെചയ്യടെപ്പട്ട ചരക്കും  conveyance  ഉം  payment  ന�ത്തി
release ടെചയ്ത് ടെകാണ്ട് ജേപാകുന്ന ഒരാള്ക്ക് പിന്നീ�് അതിടെനതിടെര  Appeal file ടെചയ്യുന്നതിന് അവകാശമുണ്ട്.

ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് issue ടെചയ്യുന്ന notice,  FORM GST MOV-07 എന്ന format ലുള്ളതും order FORM GST
MOV-09  എന്ന Format ല് ഉള്ളതുമാണ്.

FORM GST  MOV-09,  ടെപനാല്റ്റിക്കുള്ള demand  raise ടെചയ്യുകയും ഈ  demand  FORM GST  DRC-07  ല്
reflect  ടെചയ്യുകയും ടെചയ്യുന്നു.  എല്ലാ MOV Forms ഉം online process  ആണ്.  എന്നാല് രാത്രി സമയങ്ങളിലും ,
technical-connectivity  issues   എന്നിവ  കാരണവും  ചില  സമയങ്ങളില്  manual  forms  issue  ടെചയ്ത്  (online
procedure  കൂ�ാടെത)  വാഹനവും  സാധനവും  release  ടെചജേയ്യണ്ട സാഹചര്യം  ഉണ്ടാകാറുണ്ട് .   ഇത്തരം
സന്ദർഭങ്ങളില് officers GST MOV-09 issue  ടെചയ്യുന്നില്ല.  ഇവിടെ�  Party  സ്വജേമധയാ FORM GST DRC 03 വmി
ടെപനാല്റ്റി അ�യ്ക്കുന്നതിനാല് GST MOV-09 ടെചജേയ്യണ്ടതായി വരുന്നില്ല.

എന്നാല് Online appeal file  ടെചയ്യുന്ന module FORM GST MOV-09  യുമായി  link  ടെചയ്തിരിക്കുന്നതിനാല്,
ഇത്  issue ടെചയ്യടെപ്പ�ാത്ത case കളില് Appeal filing അസാദ്ധ്യമാണ്.

Network issues, Portal Fixations, Software problems  തു�ങ്ങിയ കാരണങ്ങള് ഒരാള്ക്ക് നിയമപരമായ
അപ്പീല് പരിഹാരം ത�യുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമല്ല.

ഇത്തരം  case കളില് appeal, physical ആയി Hയല് ടെചയ്യുന്ന രീതി പരിജേശാധിക്കടെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്
appeal,  manual   ആയി  Hയല് ടെചയ്യുന്നത്  appellate  authority  യ്ക്ക്   appeal  finalize  ടെചയ്യുന്നതില് ഒരുപാ�്
പ്രാജേയാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 



ഈ സാഹചര്യത്തില് ഈ സർക്കുലർ വmി താടെm പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള
നിർജേ�ശം നല്കിയിരിക്കുന്നു.

1) Goods ടെ` conveyance ടെ`യും  manual  form  issue ടെചയ്തുടെകാണ്ടുള്ള detention,  seizure  കmിയുന്നതും
ഒmിവാക്കുക.

2) Detention,  seizure സാധനത്തിടെ`യും  വാഹനത്തിടെ`യും  release  എന്നിവയിടെല FORM  GSTMOV  -
09 തിലുള്ള final  order  on-line  ആയി  issue ടെചയ്തിരിക്കണം  (Party,  FORM  GST  DRC-03  വmി
payment ന�ത്തിയിരുന്നാല് ജേപാലും)

3) മുന് case കളില്   GST MOV-09 ല് online ആയി final order issue ടെചയ്തിട്ടില്ലാത്തവയില് tax payer/party
appeal  file  ടെചയ്യുന്നതിന്  ആഗ്രഹിക്കുന്നുടെവoില്  Form  GST  MOV  09  electronic  ആയി
issue ടെചജേയ്യണ്ടതാണ്.

4) എല്ലാ  field  formation  ഉം  Central  Circular  41/2018  dt.  13.04.2018 ടെല നിബന്ധനകള് കർശനമായി
പാലിജേക്കണ്ടതാണ്.   
WP(C)  17454,17463/2022 ടെല ഉത്തരവുകള് പാലിക്കടെപ്പടുന്നതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ടാണ്  ഈ  സർക്കുലർ

ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ി  .  എസ്സ്  .  �ി യുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട സാജേoതിക സംവിധാനങ്ങളില് വന്നിട്ടുളള മാറ്റങ്ങള്  

ഇക്കmിഞ്ഞ മാസം  വന്ന പുതിയ  സ൪ക്കുലറിടെനക്കുറിച്ച്   ശ്രീ .മജേനഷ്  (ASTO)  താടെm പറയും  വിധം
വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 
I 43-ാാമത്  GST  കൗണ്സില് തീരുമാന പ്രകാരം,  ഇന്പുട്ട് �ാക്സ് ടെക്രഡിറ്റ്, GSTR-3B  റിജേട്ടണില്
ജേരഖടെപ്പടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട രീതിയില്, central  GST Notification No.14/22 dtd.05.07.2022 പ്രകാരം,
വളടെര കാതലായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് .  പ്രസ്തുത മാറ്റങ്ങടെള പ്രാജേയാഗിക തലത്തില് ന�പ്പില്
വരുത്തുന്നതിജേലക്കായി, വ്യാപാരികടെളയും റിജേട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടന്റുമാടെരയും മുന്നില്കണ്ട്
ടെകാണ്ട് സംസ്ഥാന നികുതി വകുപ്പ് 22.11.2022-ാാം തീയതി Trade Circular No.1/2022 പുറത്തിറക്കിയിട്ടുളള
വിവരം ജേയാഗത്തില് പടെoടുത്ത പ്രതിനിധികടെള അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

GSTR-3B  റിജേട്ടണില്,  ITC യുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട വിവരങ്ങള് ജേരഖടെപ്പടുത്തുന്ന Table-4-ല്
തന്മാസടെത്ത GSTR-2B-statement  ലൂടെ� ലഭ്യമാകുന്ന ടെമാത്തം  ITC  ടെയ പൂ൪ണ്ണമായും  ജേരഖടെപ്പടുത്തി ,
നിയമാനുസൃതമായി  അർഹമല്ലാത്ത ITC   ടെയ അവയുടെ� തരം  അനുസരിച്ച്  Reversal  ആയി
കാണിക്കുകയും ടെചയ്യുന്ന രീതിയില് ആണ് ഈ മാറ്റം നിലവില് വന്നിട്ടുളളത് . Ineligible- ആയ ITC യുടെ�
ശരിയായ  ജേരഖടെപ്പടുത്തല്,  സംസ്ഥാനത്തിടെ൯റ  GST  വരുമാനടെത്തത്തടെന്ന ജേനരിട്ട്
ബാധിക്കുടെമന്നതിനാല്  Trade  Circular-ടെ൯റ  അന്തസത്ത പൂ൪ ണ്ണമായും  ഉള്ടെക്കാണ്ടു,  ശരിയായ
രീതിയില് GSTR-3B  റിജേട്ടണ് Hയല് ടെചജേയ്യണ്ടതിടെ൯റ  ആവശ്യകതയും  ആയതിടെ` പ്രാധാന്യവും
ജേബാധ്യടെപടുത്തുകയുണ്ടായി.  കൂ�ാടെത പ്രസ്തുത   Trade  Circular  എല്ലാ  തട്ടിലുമുള്ള GST യുമായി
ബന്ധടെപട്ടവരിലും  എത്തിക്കാന്  ജേവണ്ട ന�പ�ികള്  ടൈകടെക്കാള്ളാന്  പ്രതിനിധികജേളാ�്
അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഉണ്ടായി. 
II GST   നിയമത്തിടെല section  29(2(c))  പ്രകാരം  റിജേട്ടണുകള്   Hയല്  ടെചയ്യാത്തതിനാല്
രിസ് ജേട്രഷന് suspended ആയി മാറിയിട്ടുള്ളവർക്ക്,  റിജേട്ടണുകള്  പൂർണമായും Hയല് ടെചയ്യുന്ന മുറക്ക്
suspension ന�പ�ി  ക്രമങ്ങള്  സ്വയം  പി൯വലിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം 1.12.2022-ന്  ജേശഷം
suspension ആയവ)  വന്നിട്ടുള്ളതായി  പ്രതിനിധികടെള അറിയിക്കുകയുണ്ടായി .  അതിനു മുന്പ്
കാലയളവില് ഉള്ളവ suspension-നുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട്, വ്യാപാരിക്ക് ലഭിക്കുന്ന Form GST REG-17 online-
ല് ലഭിക്കുന്ന ദിവസം  മുതല് 7  ദിവസത്തിനകം  മറുപ�ി  നല്കാതിരുന്നാല് suo-moto  cancellation
ആവുകയും,  പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തില് Application for Revocation of cancellation  Hയല് ടെചജേയ്യണ്ടി



വരുജേ½ാള് Aadhar  Authentication  –  നി൪ബന്ധമായതിനാല് പല  cancelled  Tax  payers  നും
പാ൯കാ൪ഡിടെലയും  ആധാറിജേലയും  ജേപരില് വ്യത്യാസം  ഉളളതിനാല് നിശ്ചിത  സമയത്തിനുളളില്
revocation-നു ജേവണ്ടിയുളള  അജേപക്ഷ നല്കാ൯  സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യവും  ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു .
ആയതിനാല് പ്രസ്തുത സാഹചര്യം ഉള്ടെക്കാണ്ട് ടെകാണ്ട് പല  online GST  ജേസവനങ്ങള്ക്കും  Aadhaar
Authentication ആവശ്യമായതിനാല്  നിലവില്  ഉള്ള എല്ലാ  അംഗീകൃത  വ്യാപാരികളും  Aadhaar
Authentication  ന�ജേത്തണ്ടുന്നതിടെ` ആവശ്യകത  ഓർമടെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി .  Aadhaar  Authentication
വിയകരമായി  online-ല് ടെചയ്യുവാന് PAN-ടെലയും  ആധാറിടെലയും  ജേപരുകള്  ഒജേര രീതിയില്
ആജേകണ്ടതുണ്ട്.  അത്തരം വ്യത്യാസം ഉള്ളവർ രണ്ടും ഒജേര തരത്തില് ആക്കുവാന് ജേവണ്ട ന�പ�ികള്
ടൈകടെക്കാജേള്ളണ്ടതാണ്  എന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. 
      ചർച്ചകള്ക്കുംചർച്ചകള്ക്കും, , സംശയനിവാരണങ്ങള്ജേശഷം ജേയാഗത്തില് പടെoടുത്ത എല്ലാവർക്കും ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർസംശയനിവാരണങ്ങള്ജേശഷം ജേയാഗത്തില് പടെoടുത്ത എല്ലാവർക്കും ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ

നന്ദി ജേരഖടെപ്പടുത്തുകയും ജേയാഗം  നന്ദി ജേരഖടെപ്പടുത്തുകയും ജേയാഗം  1 1 മണിക്ക്  അവസാനിക്കുകയും ടെചയ്തുമണിക്ക്  അവസാനിക്കുകയും ടെചയ്തു

                                                                                            Sd/-                                                                                            Sd/-         

                                                                                                                                                                സംസ്ഥാന നികുതി സംസ്ഥാന നികുതി ജോയി`്ജോയി`് കമ്മീഷണർ കമ്മീഷണർ

                                                                                      തിരുവനന്തപുരംതിരുവനന്തപുരം

പകർപ്പ്പകർപ്പ്::

കമ്മീഷണർകമ്മീഷണർ, , സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്

അഡീ ഷണല് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്അഡീ ഷണല് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്..

1)ശ്രീ. സിത്ത് പി എസ് - ടെഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ,  ടെsഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം 
2) ശ്രീമതി.വീണ എ ബി       -  ടെഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ,  ടെsഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം 
3)ശ്രീമതി.ടെലന എസ്        -   ടെഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ , തിരുവനന്തപുരം
4)ശ്രീ. അില് കുമാർ     - ജേtറ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, ഇടെ`ർണല് ഓഡിറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 
5)5)ശ്രീശ്രീ..മജേനഷ് മജേനഷ് വിവി..ടെകടെക    അസിt`് ജേtറ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ ജോയി`് കമ്മിഷണർ ഓHീസ്അസിt`് ജേtറ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ ജോയി`് കമ്മിഷണർ ഓHീസ്

6) ശ്രീ.ജേഡാ: ജേപ്രം കുമാർ - -ദി ജേകരള ജേtറ്റ് സ്മാള് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് അജേസാസിജേയഷന്

7)ശ്രീ. Y.വിയന് - ജേകരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപന സമിതി
8) ശ്രീ. S.വിയന് ആചാരി -    ജേകരള �ാക്സ് പ്രാക്ടീഷജേണഴ്സ് അജേസാസിജേയഷന്   
9) ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് -ട്രിവാന് ഡ്രം ജേചംബർ ഒാH് ടെകാജേമഴ്സ് ആന്റ്  ഇന് ഡസ്ട്രി

10)ശ്രീ. ജേരാഹിത് കുമാർ നായർ - ഓള് ജേകരള ടൈ�ല്സ് ആന്ഡ് സാനിറ്ററിടെവയർ ഡീജേലm് സ് 
11) ശ്രീ. ടെക ടെക. ടെസബാt്യന് -  ജേകരള സിമ`് ഡീജേലm് സ് അജേസാസിജേയഷന് 
12) 12) ശ്രീശ്രീ..പനജേങ്ങാട്ടുജേകാണം വിയന് പനജേങ്ങാട്ടുജേകാണം വിയന് - - വ്യപാരി വ്യവസായി ജേകാണ്ഗ്രസ്വ്യപാരി വ്യവസായി ജേകാണ്ഗ്രസ്


