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                    ജില്ലാതല് ജി.എസ്.റ്റി ഫെസില്ിറ്ററ്റഷന് കമ്മിറ്റി  2021 

 

       2021  ഏപ്പില് മോസടെ  ിലലോതല  ി.എ്.െി ടെസിലിജേഷന് 

കമ്മിേിജയോഗം ഏപ്പില് 21ാോാം തീയതി ബുധനോഴ്സച ഉച്ചയ്ക്ക്ക് 3..00 

മണിക്ക്  ഗൂഗിള് മീേ് വഴി  നെെുകയുണ്ടോയി.   ിലലോതല ജ ോയിന്റ് 

കമ്മീഷണറുടെ അധയക്ഷതയില്  നെന്ന ജയോഗെില് പടെെുെ 

വയോപോര്ി പ്പതിനിധികജേയും  വകുപ്പ് പ്പതിനിധികജേയും ജ ോയിന്റ് 

കമ്മീഷണര് സവോഗതം ടചയ്ക്തു.  സംസ്ഥോന നികുതിവകുപ്പിന്റടറ 

പ്പജതയക ക്ഷണപ്പകോര്ം പ്രീ. സുജര്ഷ്. എ്. , സൂപ്പണ്ട്, സി. ി.എ്.േി., 

ജയോഗെില് പടെെുെു.  മുന് ജയോഗെിന്റടറ മിനിട്സ് 

വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട് വകുപ്പ് തലെില് എെുെ 

നെപെികള്  വിരദീകര്ിക്കുകയുമുണ്ടോയി. 

പഫെടുത്ത  വകുപ്പ് പ്പതിനിധികള് 

 

1. പ്രീ. സ ിെ്, പി.എ് , ടെപയൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ്ടപഷയല് 

സര്ക്കിള്,  തിര്ുവനന്തപുര്ം 

2. പ്രീ. അ ില് കുമോര് എ.് .വി , ജേേ് െോക്സ് ഓെീസര്, വര്ക്സ് 

ജകോണ്പ്െോക്സേ്, തിര്ുവനന്തപുര്ം. 

3. പ്രീ. വി. ശരജലപ്രന് , ടെപയൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ഇന്ററലി ന്്, 

തിര്ുവനന്തപുര്ം 

4. സുജര്ഷ്. എ്. സൂപ്പണ്ട്,  ി.എ്.െി ,തിര്ുവനന്തപുര്ം. 



 

5. പ്രീ. മജനഷ് കുമോ൪. വി.ടക. അസിേന്റ് ജേേ് െോക്സ് ഓെീസര് 

 

പഫെടുത്ത വയാപാരി പ്പതിനിധികള് 

1. പ്രീ. വി യന് ആചോര്ി 

2. പ്രീ. ര്ോമകൃഷ്ണന്.െി.എ്    

3.  ര്ോഹുല് നോയര്                           

4. All  Kerala Distributors 

 

 കഴിഞ്ഞ ജയോഗെില് സവീകര്ിച്ച നെപെികള്  ജ ോയിന്റ് 

കമ്മീഷണര് വയക്തമോക്കിടക്കോെുക്കുകയുണ്ടോയി.  ി..എ്.െി യില് 

പുതുതോയി വന്ന മോേങ്ങടേക്കുറിച്ച് പ്രീ അ ില്കുമോര് എ്.വി,  

ജേേ്  െോക്സ്  ഓെീസര്, പ്രീ. മജനഷ്  കുമോര്.വി.ടക. അസിേന്റ് ജേേ് 

െോക്സ് ഓെീസര്  എന്നിവര് വിരദീകര്ിച്ചു.   ജയോഗെില് 

പ്പതിനിധികള് ചര്ച്ച ടചയ്ക്തതും ഉന്നയിച്ചതുമോയ വിഷയങ്ങള് 

ചുവടെ ജചര്ക്കുന്നു. 

 

   ി..എ്.െി യില് പുതുതോയി വന്ന മോേങ്ങടേക്കുറിച്ച് 

വിരദീകര്ിക്കുന്നു. 

 

1. റ്റനാട്ടിെിറ്റേഷന് 5/2021 തീയതി 08.03.2021 

 ജനോട്ടിെിജക്കഷന് 13/2020പ്പകോര്ം 100 ജകോെിക്ക് മുകേില്  turnover 

വര്ുന്ന Tax payers e-invoicing system ഉപജയോഗിക്കണടമന്ന് 

നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിര്ുന്നു. 

ഈ   ജനോട്ടിെിജക്കഷനില്  വന്ന   amendment  ആണിത്.  ഇത് പ്പകോര്ം 

01.04.2021 മുതല് ‘100 ജകോെി' എന്നത് ‘50 ജകോെി' എന്നോക്കി 



 

മോേിയിട്ടുണ്ട്.  ആയതിന്പ്പകോര്ം   50 ജകോെിയിലധികം  turnover   

വര്ുന്നവര് invoicing electronic mode -ജലക്ക് മോജേണ്ടതുണ്ട്. 

2. റ്റനാട്ടിെിറ്റേഷന് 6 /2021 തീയതി 30.03.2021 

ഈ ജനോട്ടിെിജക്കഷന് 29..11..2020ടല 89/2020ല് വന്നിട്ടുേേ 

മോേമോണ്.  ഈ ജനോട്ടിെിജക്കഷന് പ്പകോര്ം (89/2020) 

500ജകോെിയിലധികം turnover വര്ുന്ന tax prayersല് 01.12.2020നും 

31.03.2021നും ഇെക്കുള്ള കോലയേവില് (QR Codeനിര്ബദ്ധമോക്കി 

യിര്ുന്ന സമയം) ആയതുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട ജനോട്ടിെിജക്കഷന് 14/2020 

ടല നിബദ്ധനകള് പോലിച്ചു ടകോണ്ട്  QR Code systemനെപ്പോക്കുവോന് 

കഴിയോതിര്ിന്നിട്ടുള്ള tax prayers -ന്റ എതിടര് section 125പ്പകോര്ം 

എെുെിട്ടുള്ള penalty actions അെര്െിലുള്ള ആേുകള് ആയത് 

01.04.2021 നകം  ഈ നിബദ്ധനോകള് പോലിക്കുന്ന പക്ഷം  

ഒഴിവോകുന്നതോടണന്നു നിഷ്കര്ഷിച്ചിര്ുന്നു. എന്നോല് ഈ 

ജനോട്ടിെിജക്കഷന് പ്പകോര്ം അതിടല തീയതികള് നീട്ടി 

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപ്പകോര്ം 01.12.2020  നും 31.03.2021നും   

ഇെയില് എന്നത്  01.12.2020 നും 30.06.2021നും  ഇെയില് എന്നും 

നിബന്ധനകള് പോലിജക്കണ്ട അവസോന തീയതി 01.04.2021 ല് നിന്നും 

൦1.07.2021 ആക്കിയും മോേിയിട്ടുണ്ട് . 

 

3. സര്േുല്ര് 147/2021/ജി.എസ്.ടി തീയതി 12.03. 2021 

  Refund മോയി ബന്ധടപട്ട് ഉയര്ന്നു വന്നിട്ടുള്ള സംരയങ്ങള് 

ദുര്ീകര്ിക്കുന്നതുമോയി  ബന്ധടപ്പട്ടോണ് ഈ circular  നിലവില് 

വന്നിട്ടുള്ളത്  . 

 



 

Deemed Export Supply യുമായി ബന്ധഫപ്പട്ട  clarification 

 

 Deemed Export suppliers ഉം മോയി  ബന്ധടപട്ട്  ആയതിന്റടറ 

recipients ന്റ ഉണ്ടോയിട്ടുള്ള  ബുദ്ധിമുട്ടുകള് 

പര്ിഹര്ിക്കുന്നതിനോയിട്ടോണ്  ഈ വിരദീകര്ണം.. 

 

 circular 125/2019 ടല  para 41ല്  ഒര്ു deemed Export Supplies  ന്റടറ  recipient 

നു് അതുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട refund നു അജപക്ഷിക്കണടമെില് റീെണ്ട് 
claim  ടചയ്യുന്ന  invoice വുമോയി  ബന്ധടപ്പട്ട്(1)  supplier  റീെണ്ട്  
വോങ്ങിയിട്ടിലല എന്നും  (ii) refund നു ജവണ്ടി അജപക്ഷിക്കുന്ന invoice 

tax തുകക്ക് ജമല് ITC claim ടചയ്ക്തിട്ടിലല എന്നീ വിവര്ങ്ങള് ഒര്ു 
undertakingആയി  നല്ജകണ്ടതുണ്ട് . 
 

 എന്നോല് refund അപ്ലിജക്കഷന് െയല്  ടചയ്യുജപോള് 

ജമല്പ്പറഞ്ഞ ITC തുക credit ledger ഇല് നിന്നും  ടെബിേ് 
ടചജയ്യണ്ടതോയും വര്ുന്നു. 
 ഇത് Rule 89(1) ടല  നിബന്ധനകള്ക്ക് വിര്ുദ്ധമോയതിനോല് 

Circular 125/2019 ജല para 41ല്  ര്ണ്ടോമടെ  കണ്ടിഷന് 

ഒഴിവോക്കിടക്കോണ്ട്  പര്ിഷ്കര്ിച്ചു. 
2. Extension of relaxation for filing  refund  claim in  cases where  zero rated supplies 

has been wrongly declared in Table 3.1 (a). 

 Circular 125/2019 ടല  para 26 പ്പകോര്ം  01.07.2017മുതല് 30.06.2019 

വടര്യുേേ കോലയേവില് export,  sale to SEZ എന്നീ transaction കേുടെ 

(zero rated) turnover ടതേോയി  GSTR-3Bയുടെ  table 3.1 (a) യില് (3.1 (b)ക്ക് 
പകര്ം) സമര്പ്പിച്ചിര്ുന്ന ആേുകള്ക്ക് ആയതുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട്   
refund application സവീകര്ിക്കുന്നതിനുേേ  common portal  ടല validation  

check ഒഴിവോക്കി നല്കിയിര്ുന്നു. 
 

 ഈ ആനുകൂലയം 30.06.2019 വടര് മോപ്തം 

അനുവദിച്ചിര്ുന്നതിനോല് അതിന്റ  ജരഷം  ഇെര്ം  െിെക്സട്സ 



 

വര്ുെിയ GSTR-3Bഉേേവടര് common portal application സമര്പ്പിക്കുന്ന 

ര്ീതിയില് നിന്ന്  വീണ്ടും restrict ടചയ്ക്ത് തുെങ്ങി. 
 

 എന്നോല് ഇെര്െില് ടതേോയി Table 3 a യില്  zero  rated  turnover   

സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജകസുകള് വീണ്ടും നിലവിലുള്ള തോയി പ്രദ്ധ 

യില് ടപട്ടതിനോല് ഈ  സൗകര്യം 31.03.2021  വടര്   നീട്ടി നല്കി. 
 

3. Manner of calculation of adjusted  turnover under Rule 89(4):- 

 Notification No.16/2020  പ്പകോര്ം  വന്നിട്ടുള്ള  " turnover of zero  rated 

supplies" എന്നതിന്റടറ പുതിയ Definition പ്പകോര്ം ഒര്ു പ്പജതയക 

സോധനെിന്റടറ  turnover  of zero rated supply  എന്നത്  അജത supplier  

പ്പ്തുത സോധനം  locally വില്പന നെെിയിട്ടുള്ള വില 

ലഭ്യമോടണെില്  അതിന്റടറ 150% കണക്കോക്കി  restrict 

ടചജയ്യണ്ടതുണ്ട് . 
  

 ഉദോഹര്ണമോയി  ഒര്ു Exporterക്ക്  local sales ആയി  200ര്ൂപ 

വിലവര്ുന്ന  സോധനം  500എണ്ണം വിേജപ്പോള്  100000/- ര്ൂപ turnover 

വര്ുന്നു.  ഇവിടെ ഒര്ു  സോധനെിന്റടറ  വില  200ര്ൂപയോണ്. 

 

 ഇജതസോധനം 350 ര്ൂപ പ്പകോര്ം Export  ടചയ്ക്തതോയി (600  

എണ്ണം )കോണിച്ച Export  turnover 210000/-   ആയി return-ല് 

കോണിച്ചിര്ിക്കുന്നുടവെില് 

 ഒര്ു  unit  സോധനെിന്റടറ  വില (local)   -200.00 

 ഒര്ു   unit സോധനെിന്റടറ  വില (export)   -350.00 

Circular 16/2020 പ്പകോര്ം Export ല്  restrict ടചയ്ക്തിട്ടുേേ 1  unit 

സോധനെിന്റടറ പര്മോവധി വില     - 200 

x150/100=300.00 

 

Circular  പ്പകോര്ം െിക്സ് ടചയ്ക്ത  Export turnover   - 300 

x600= 180000.00 

Refund amount      - Turnover of zero rated supply) x 

Net  ITC 



 

        Adjusted turnover 

Net  ITC 3000 ര്ൂപ ആയി കണക്കോക്കിയോല്  -     1,80,000 x 

3,000 

              2,80,000 

        

 

2.  Export refund ന്റ   apply ടചയ്യുജപോള് reject ടചയ്യടപ്പെുന്ന Input tax credit 

portion തിര്ിടക  കിട്ടുജമോ? 

  Export ഉ മോയി ബന്ധടപ്പട്ട് റീെണ്ടിന്റ അശപ്ല ടചയ്യുജപോള് Credit 

ledger- ല് നിന്നും debit  ടചയ്യടപ്പെുന്ന തുകയില് reject ടചയ്യടപ്പെുന്ന 

portion നുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട Input tax credit   reject   ടചയ്യുന്ന ഓെീസ൪ 

തടന്ന PMT1--03 Create ടചയ്ക്ത് credit ledger ജലക്ക് re-credit 

 ടചയ്യുന്നതോയിര്ിക്കും. 

 

3. മോ൪ച്ച് മോസം അവസോനം നെെിയ interstate purchase ന്റടറ   Input tax 

April  മോസെില്  എെുക്കുവോന് സോധിക്കുജമോ?  

 ഒര്ു സോപെിക വ൪ഷെിടല Input tax credit അെുെ സോപെിക 

വ൪ഷെിടല  ടസപ്തംബ൪  മോസടെ റിജട്ടണ് െയല് 

ടചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസോന തീയതിവടര്  എെുക്കോവുന്നതോണ്.         

 

4. ചില വയോപോര്ികള്ക്ക് 11-ാോാം തീയതിക്ക് ജരഷം െയല് ടചയ്യുന്ന 

ഇന്ജവോയ്ക്സുകേുടെ  ടപ്കെിേ്  recipient ന്റ   GSTR -2Bയില് 

ലഭ്ിക്കുന്നിലല.  എന്നോല് മേ് ചിലയോേുകള്ക്ക്  ഇത് ലഭ്യമോകുന്നു.  ഇത് 

 എന്തുടകോണ്ടോടണന്ന് വിരദമോക്കോജമോ? 

 

  Monthly filing opt ടചയ്ക്തവ൪ക്ക് GSTR-1 ല് അെുെ മോസം 11-ാോ 

തീയതി വടര് െയല്  ടചയ്യുന്ന ഇന്ജവോയ്ക്സുകള് മോപ്തമോണ് 



 

GSTR -2B യില് ആ മോസം    generate  ടചയ്യുക.   എന്നോല്    IFF 

വഴി  invoice upload  ടചയ്യുന്ന QRMP  Scheme opt ടചയ്ക്തിട്ടുള്ളവ൪ക്ക് ഇത് 

 13ാോാം തീയതി വടര്   generate ടചയ്യടപ്പെും.  അതോണ് 

ഇെര്െിലുള്ള വയതയോസമുണ്ടോകോന്  കോര്ണം. 

 

5. പുതിയ പര്ിഷ്ക്കോര്മനുസര്ിച്ച് HSN Code return ല് 

കോണിജക്കണ്ടതുള്ളതിനോല് ആയത്  കൃതയമോയി  കടണ്ടെുവോന് 

ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭ്വടപ്പെുന്നു.  ഇത് എങ്ങടന പര്ിഹര്ിക്കോം? 

  

 CBIC Site-ല്  Customes Tariff Act ല് നിജന്നോ   e- invoicing site ടല   Trail por-

ല് നിജന്നോ ഇത്  ടതേ്  കൂെോടത കടണ്ടെോവുന്നതോണ്. 

6. GSTR -3B യില്   GSTR -2B യില്  കോണിക്കുന്നതിജനക്കോള് 

കൂെുതല് തുക  IPT  ആയി  avail  ടചയ്യുവോന് സോധിക്കുന്നിലല.  ഇത് 

എന്ത് ടകോണ്ടോടണന്ന് വയക്തമോക്കോജമോ? 

 GSTR – 3B യില്  GSTR -2B യില് available ആയ തുക   auto populate 

ടചയ്യുടമെിലും,   ആയത് edit  ടചയ്യോവുന്നതോണ്.  ഇത് edit 

ടചയ്യുജപോള് GSTR -2B യിലുള്ളതിജന  ക്കോള്  കുെുതല് തുക 

avail  ടചയ്യുകയോടണെില്    Figure  ചുവന്ന നിറെിലോയി 

 മോറുന്നുടവന്ന് മോപ്തം.  ഇത് ഒര്ു indication  മോപ്തമോണ്. മറിച്ച് 

സംഭ്വിച്ചോല്  ബന്ധടപ്പട്ട അധികോര്ികടേ അറിയിജക്കണ്ടോതണ്. (2 B 

യില് ഉേേതിജനക്കോള് ഉയര്ന്ന തുക editing വഴി ജചര്ക്കുവോന് 

കഴിയുന്നിടലലെില് ) 

  

             ഒപ്പ്                                                                                                                                                                            

                                                          സംസ്ഥാന നികുതി റ്റജായിന്റ് കമ്മീഷണര് 
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