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തിരുവനന്തപുരം     ില്ലാതല     ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജേറ്റഷന്     കമ്മറ്റി   -   നവംബർ  -  2022  

ജേയാഗ ന�പ�ി ക്രമങ്ങളും  തീരുമാനങ്ങളും

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

കമ്മറ്റിയുടെ�   2022  നവംബർ   മാസടെത്ത  ജേയാഗ  ന�പ�ികള്  10-11-2022  ഉച്ചക്ക്  2.35  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 , താടെl പറയുന്ന പ്രതിനിധികള് പടെnടുത്തു.

ി എസ്  .  �ി വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീമതി ഗായത്രി പി. ി - ജേനാർത്ത് ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ  , ടെസന്ട്രല് ി. എസ്. റ്റി
2. ശ്രീ.സിത്ത് പി.എസ്സ് - ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ  , ടെuഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
3. ശ്രീമതി ടെലന എസ് -  ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ, തിരുവനന്തപുരം.
4. ശ്രീ. സുർിത്ത് സി.ടെക, ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ , ഇന്റലിന്സ്, തിരുവനന്തപുരം
5. ശ്രീ. അില് കുമാർ - ജേwറ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, ഇജേന്റണല് ആ qിറ്റ് , തിരുവനന്തപുരം
6.  ശ്രീ. മജേനഷ് വി.ടെക. അസിw_് ജേwറ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, ടെ സി ഒാHീസ്, തിരുവനന്തപുരം

2.     വ്യാപാരി  ,   പ്രാക്ടീഷ  ണർ സം  ഘ�നാ  പ്രതിനിധികള്  
1 . ശ്രീ ജേqാ. ജേപ്രംകുമാർ -ദി ജേകരള ജേwറ്റ് സ്മാള് ഇന്qസ്ട്രീസ് അജേസാസിജേയഷന്
2.  ശ്രീ. വിയന് വൈവ    - ജേകരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപന സമിതി
3.  ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന് �ി എസ് - ട്രിവാന് ഡ്രം ജേചംബർ ഒാH് ടെകാജേമഴ്സ് ആന്റ്  ഇന് qസ്ട്രി
4.. ശ്രീ ജേരാഹിത്ത്  കുമാർ നായർ -  ആള് ജേകരള ടെടെ�ല്സ് ആന്q് സാനിട്ടറി 

                ടെവയർ qീജേലഴ്സ് അജേസാസിജേയഷന്
5. ശ്രീ മജേഹഷ് തയ്യൂർ - ആള് ജേകരള �ാക്സ് പ്രാക്ടീഷജേണഴ്സ് അജേസാസിജേയഷന്
6. ശ്രീ. വിയന് ആചാരി -   ജേകരള �ാക്സ് പ്രാക്ടീഷജേണഴ്സ് അജേസാസിജേയഷന്
7. ശ്രീ വി.ടെക വർഗ്ഗീസ് 

ജേയാഗ ന�പ�ി ക്രമങ്ങളുടെ� ഭാഗമായി, ജേയാഗത്തില് പടെnടുത്ത സംസ്ഥാന - ടെസന്ട്രല് തലങ്ങളില്
വകുപ്പിടെന  പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന  ഉജേദ്യാഗസ്ഥടെരയും  വ്യാപാരികളുടെ�യും  പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ�യും
പ്രതിനിധികജേളയും  ജോയിന്റ്  കമ്മീഷണർ  ജേയാഗത്തിജേലക്ക്  സ്വാഗതം  ടെചയ്തു.  തു�൪ന്ന്,  മുന്മാസടെത്ത
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ജേയാഗത്തിടെന്റ മിനിറ്റ്സിടെനക്കുറിച്ചും ജേയാഗത്തില് ടെടെകടെക്കാണ്ട തീരുമാനങ്ങജേളയും ന�പ�ികജേളയുംക്കുറിച്ചും
വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇക്കlിഞ്ഞ മാസത്തില്,2022 SEPTEMBER മാസടെത്ത  GSTR-3B  Hയല്ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന
തീയതി  ഒരു ദിവസം മുജേന്നാട്ട്  ആക്കിടെക്കാണ്ടുള്ള ഒരു  Notification അല്ലാടെത  Central  Government ടെ_ജേയാ,
State  Government ടെ_ജേയാ  യാടെതാരു  വിധ  Notification കടെളാ  Circular കടെളാ   ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത
സാഹചര്യത്തില്.  GST യിടെല  മാറ്റങ്ങളുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്   പുതിയതായി  ഒന്നും  തടെന്ന
വിശദീകരിക്കുവാനിടെല്ലന്ന് ശ്രീ അില് കുമാർ STO അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

     എന്നിരുന്നാലും  TRAN-1,  TRAN-2 എന്നിവ  ജേനരടെത്ത  സമർപ്പിക്കുവാന്  കlിയാതിരുന്നവർക്കും,
സമർപ്പിച്ചവരില് Revise ടെചയ്യുവാനുള്ളവർക്കും ആയതിന് നല്കിയിരുന്ന രണ്ടുമാസ സമയ പരിധി നവംബർ 30
ന്  അവസാനിക്കുന്നതാടെണന്നും,  ആയതിനാല്  ഇതിനർഹരായവരില്  ആടെരnിലും  ഇനിയും  ആയത്
സമർപ്പിക്കുവാനുടെണ്ടnില് ഈയവസരം ഉപജേയാഗിക്കണടെമന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

ജേമല്  സാഹചര്യത്തില്  ജേയാഗത്തില്  പടെnടുത്ത  സംഘ�ന  പ്രതിനിധികടെള  അവരവരുടെ�
സംശയങ്ങജേളാ  പരാതികജേളാ  ,  നിർജേ£ശങ്ങജേളാ  അവതരിപ്പിക്കുന്നതിജേലക്കായി   ജോയിന്റ്  കമ്മീഷണർ
ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി.

ഈയവസരത്തില് സംസാരിച്ച വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപന സമിതി പ്രതിനിധി ശ്രീ Y.വിയന്,
സ്ഥിരമായി  ക�കളില്  Test  Purchase ന�ത്തുന്ന  രീതിയില്  വ്യത്യാസം  വരുത്തി,  പരാതികള്
ലഭിക്കുന്നവരിജേലക്കായി  മാത്രം ഈ പ്രക്രിയ ചുരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്വാഗതാർഹമാടെണന്ന് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി..

തു�ർന്ന്  സംസാരിച്ച  TCCI  പ്രതിനിധിയായ  ശ്രീ.  രാമകൃഷ്ണന്  ജേകരളത്തിടെല  ചില  വ്യാപാരികളുടെ�
GSTIN ഉപജേയാഗിച്ച  fake  ആയി  e-way  bill  generate ടെചയ്യുന്നതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  പരാതി  ജേകന്ദ്ര-
സംസ്ഥാന GST ഓHീസുകളില്  നല്കിയിട്ടുടെണ്ടnിലും  യാടെതാരു  വിധ  ന�പ�ിയും  ഉണ്ടായിട്ടിടെല്ലന്ന്
അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

പ്രസ്തുത  പരാതി  മറ്റു  സംസ്ഥാനങ്ങളിടെല  വ്യാപാരികളുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ടുള്ളതായതിനാല്  ആയത്
ശരിയായ  രീതിയില്  വൈകകാര്യം  ടെചയ്യുവാന്  സാധിക്കുക  Central  GST വകുപ്പിനായിരിക്കുടെമന്നതിനാല്
ആയത്  Central  GST  വകുപ്പിടെന്റ  ശ്രദ്ധയില്  ടെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതായും,  പ്രസ്തുത e-way  bill  കള്  generate
ടെചയ്തിട്ടുള്ള  സംസ്ഥാനത്തിടെല  Central/State  GST വകുപ്പിടെന  അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള  ന�പ�ികള്
സ്വീകരിച്ചുവരുകയാടെണന്നും ജോയിടെ_് കമ്മീഷണർ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി

അജേത സമയം ജേയാഗത്തില് പടെnടുത്ത ജേകന്ദ്ര GST യുടെ�   ടെqപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ശ്രീമതി ഗായത്രി IRS
ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികടെളക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി.  ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട രണ്ട്
പരാതികള് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായും, ഇതനുസരിച്ച ്concerned state ടെല അധികാരികടെള വിവരം ധരിപ്പിച്ച ്ന�ത്തിയ
അജേന്വഷണത്തില് Maharasta യില് നിന്നും,  ജേകരളത്തിടെല  GSTIN  ഉപജേയാഗിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇത്തരം  e-way
bill പ്രകാരം  goods ടെ_  movement  Karnataka യില്  അവസാനിച്ചതായിട്ടാണ്  മനസ്സിലാക്കുവാന്
സാധിച്ചിട്ടുള്ളടെതന്നും  അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.   ഇത്  fake  transaction ആടെണന്നതിനാല്  ആയതുമായി
ബന്ധടെപ്പട്ട് ITC fraud ന�ക്കുന്നുജേണ്ടാ എന്ന് കടെണ്ടത്തി ന�പ�ി സ്വീകരിക്കുവാന് ബന്ധടെപ്പട്ട ഉജേദ്യാഗസ്ഥജേരാ�്
ആവശ്യടെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതായും  ന�പ�ി  ഉണ്ടാകുടെമന്നും  അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.   ഇത്തരം  transaction നുമായി
ബന്ധടെപ്പട്ട  ITC  ജേകരളത്തിടെല  Tax  payer,   GSTR-2B യില്  ലഭ്യമായതിനാല്   avail   ടെചയ്തിട്ടിട്ടുടെണ്ടnില്
ആയത് reverse ടെചയ്യുവാന് ജേകരളത്തിടെല Tax payer ബാദ്ധ്യസ്ഥനാടെണന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.



അടുത്തതായി സംസാരിച്ച, സ്മാള് ടെ²യില് ഇന്qസ്ട്രീസ് അജേസാസിജേയഷന് പ്രതിനിധി ജേqാ. ജേപ്രം
കുമാർ താടെl പറയുന്ന വിഷയം ഉന്നയിച്ചു.

ചില supplier  മാർ ന�ത്തുന്ന വില്പനയുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട്  recipient  എടുക്കുന്ന ITC, supplier  കൃത്യമായി
return  file  ടെചയ്തിരുന്നാല്  ജേപാലും  അവർക്ക്  അനുവദനീയമടെല്ലന്ന്  കാണിച്ച്  ജേനാട്ടീസ്  നല്കുന്നതുമായി
പരാതിയുള്ളതായി  അറിയിക്കുകയുണ്ടായി  2017-18  വർഷടെത്ത  ജേനാട്ടീസുകളാണ്  ഇത്തരത്തില്  ലഭിച്ചു
വരുന്നടെതന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

സംസ്ഥാന  GST കമ്മീഷണറുടെ�  സർക്കുലർ  07/2021  dated  07/11/2021  പ്രകാരം  2017-18,  2018-19,  2020-21
വർഷങ്ങളിടെല ITC ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.  2017-18  ല്
extented period  ന്  മുമ്പായി  (25.10.2018  ന്) ITC എടുത്തിട്ടുള്ള  case  കളില്  invoice details സവൈ¸യർ  upload
ടെചയ്തിരുന്നാല് recipient  ന് ITC  ലഭിക്കുന്നതിന് യാടെതാരു ത�സ്സവുമില്ല.  കൂ�ാടെത 26.10.2018 മുതല് 23.04.2019
വടെരയുള്ള Period ല് ITC avail ടെചയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് 30.04.2019 വടെര GSTR-2A യില് ലഭ്യമാക്കുന്ന ITC യ്ക്കും അർഹത
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാടെണന്നും GST വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

പുതിയ രിജേസ്ട്രഷനുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് നല്കുന്ന അജേപക്ഷകളില് Central GST Office കളിജേലക്ക് ജേപാകുന്ന
അജേപക്ഷകളില്  rental  agreement,  tax  receipt തു�ങ്ങിയ  document കള്  upload  ടെചയ്തിരുന്നാലും  ആയത്
സമർപ്പിച്ചിട്ടിടെല്ലന്ന്  കാണിച്ച്  deficiency  memo  നല്കുകയും  തു�ർന്ന്  മറുപ�ിയായി  ജേനരടെത്ത  നല്കിയ
document  വീണ്ടും നല്കുജേമ്പാള് GSTIN അനുവദിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു.  ഈ പ്രക്രീയ ഒട്ടു മിക്ക new application ലും
സംഭവിക്കുന്നതായും Tax Practitioners അജേസാസിജേയഷന് പ്രതിനിധിയായ ശ്രീ. വിയന് ആചാരി അറിയിച്ചു.
ഇത് എന്തുടെകാണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നടെതന്ന ആശnയും അജേ£ഹം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

ചില  സമയം  GST യുടെ�  back  office ല്  Officer,  application  കള്  view ടെചയ്യുജേമ്പാള്,  ചില  technical
defect കാരണം  അവജേയാടെ�ാപ്പം  upload ടെചയ്തിരിക്കുന്ന  document കാണുവാന്  സാധിക്കാത്ത  സാഹചര്യം
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.   ഈ  അവസരത്തിലാണ്  ഇത്തരത്തിലുള്ള  ന്യൂനതകള്  സംഭവിക്കുന്നടെതന്ന്  GST
പ്രതിനിധികള് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇത്തരത്തിലുള്ള  വിഷയം  അ�ിയന്തിര  പ്രാധാന്യജേത്താടെ�  പരിജേശാധിച്ച്  പരിഹാരം
കാണുന്നതാടെണന്ന് Central GST Deputy Commissioner ശ്രീമതി. ഗായത്രി IRS ഉറപ്പ് നല്കുകയുണ്ടായി.

All Kerala Tiles and Sanitary were Dealers Association  പ്രതിനിധിയായി ജേയാഗത്തില് പടെnടുത്ത ശ്രീ.
ജേരാഹിത് നായർ, ജേകരള Flood Cess ഉമായി ബന്ധടെപ്പട്ട്, ജേകാവിq് കാലഘട്ടത്തില് ടെപ്പട്ട period കളില് return
file  ടെചയ്യാന് സാധിക്കാടെത വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ� ജേമല് ചില ില്ലകളില് ടെപനാലിറ്റി  propose  ടെചയ്തിട്ടുള്ളതായി
അറിയിക്കുകയും അത്തരം  case കളില് അത്തരക്കാർക്ക് നികുതി ടെവട്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഇല്ലാത്തതിനാലും,
Covid-19 വരുത്തിടെവച്ച ബാദ്ധ്യതയാണ് return Hയലിംഗിന് താമസം വരുത്തിയത് എന്നതിനാലും ടെപനാലിറ്റി
ഒlിവാക്കി  cess amount, interest എന്നിവ മാത്രം അ�ച്ച്  return  Hയല് ടെചയ്യുന്നതിന്  ഒരു  Amnesty Scheme
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി ന�പ�ി സ്വീകരിക്കണടെമന്ന് ആവശ്യടെപ്പടുകയുമുണ്ടായി.  

ഈ  വിഷയം  ബന്ധടെപ്പട്ട  അധികാരികടെള  അറിയിക്കുകയും,  പ്രസ്തുത  സംഘ�നയുടെ�  നിജേവദനം
ബന്ധടെപ്പട്ട അധികാരികളുടെ� മുന്പാടെക എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ന�പ�ികള് ഉണ്ടാകുന്നതാടെണന്നും ജോയിടെ_്
കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.



ജേയാഗത്തില്  പടെnടുത്ത  ആള്  ജേകരള  �ാക്സ്  പ്രാക്ടീഷജേണഴ്സ്  അജേസാസിജേയഷന്  പ്രതിനിധി,  ശ്രീ.
മജേഹഷ്  തയ്യൂർ,  റിജേട്ടണുകള്  വൈവകി   Hയല്  ടെചയ്യുന്നതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ടു  വരുന്ന late  fee,  നികുതി
ബാദ്ധ്യതയില്ലാത്ത  മാസങ്ങളില്  (No  transaction),  പുതുക്കി  നിശ്ചയിച്ച  പരമാവധി  തുകയായ  500  രൂപ
എന്നതിനു പകരം common portal ല് ഉയർന്ന തുകകള് generate ടെചയ്തു വരുന്നതായി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

ആയത് പരിജേശാധിക്കുന്നതിനായി അടുത്ത ദിവസം ജേwറ്റ്  GST യുടെ� help desk-മായി ബന്ധടെപ്പ�ാന്
നിർജേ£ശിക്കുകയും ടെചയ്തു. 

ടെകട്ടി�ങ്ങളുടെ�  വാ�കയിജേÃല്  ചുമത്തടെപ്പടുന്ന  GST-  യുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  സമീപകാലത്ത്
വന്ന  മാറ്റങ്ങടെളക്കുറിച്ച്  ജേയാഗത്തില്  പടെnടുത്ത  പ്രതിനിധികള്  ചില  സംശയങ്ങള്
ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി.  ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി  RCM-  ആയി നികുതി
അ�ജേക്കണ്ടതാണ്  എന്ന് മറുപ�ി  നല്കുകയുണ്ടായി.  പ്രസ്തുത വിഷയത്തില് കൂടുതല് uഷ് �ീകരണം
താടെl പറയും വിധം നല്കുന്നു.

13.07.2022-ാാം തീയതിയിടെല  Central  GST Rate  Notification  05/2022  പ്രകാരം പാർപ്പി�മായി
ഉപജേയാഗിക്കുന്ന ഒരു ടെകട്ടി�ം (Residential dwelling) ഏടെതnിലും ഒരു വ്യക്തിയില് നിന്ന് (Registered or
unregistered)  GST  നിയമപ്രകാരം  രിസ് ജേട്രഷന്  ഉള്ള  ഒരു  വ്യക്തി(Registered  Person)  വാ�കക്ക്
എടുത്ത്,   വ്യക്തിപരമാജേയാ,  ബിസിനസ്സ്  ആവശ്യത്തിനാജേയാ  ഉപജേയാഗിക്കുകയാടെണnില്,  GST
രിസ് ജേട്രഷന്  ഉള്ള  പ്രസ്തുത  Rental  Service-ടെ_  സ്വീകർത്താവായ  വ്യക്തി,  റിജേവl് സ്  ചാർ്
ടെമക്കാനിസത്തിലൂടെ� പ്രസ്തുത നികുതി ബാധ്യത ഒടുജേക്കണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജേഭദഗതി (GST Rate
Notification No.13/2017 dtd.28/06/17- ല് SL.No.5AA ആയി ടെകാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് .
 
Export-മായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  ക�ല്  മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ�യും  വായു  മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ�യും  ഉള്ള  ചരക്ക്
ഗതാഗതത്തി൯ ജേമല് ഈ�ാക്കുന്ന തുകയുടെ� ജേമല് ഈ�ാക്കുന്ന GST  യുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട്  നിലവില്
വന്ന മാറ്റടെത്തക്കുറിച്ചു പ്രതിനിധിയായ ശ്രീ.രാമകൃഷ്ണന് സംശയങ്ങള് ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതുമായി
ബന്ധടെപ്പട്ട  വിശദമായ  മറുപ�ി  മിനി�്സില്  ഉള്ടെപ്പടുത്താടെമന്ന്  അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.  അതി൯
പ്രകാരം പ്രസ്തുത മാറ്റങ്ങള് താടെl വിശദീകരിക്കുന്നു. 

25.01.2018-ാാം തീയതിയിടെല Integrated Tax-Rate Notification 2/2018  പ്രകാരം ക�ല് /  വായു
മാർജേഗജേന  ന�ത്തുന്ന  ചരക്കു  ഗതാഗതത്തി൯  ജേമല്  ചുമത്തിയിരുന്ന GST  ഒരു  നിശ്ചിത
കാലയളവുവടെര  Exempt ടെചയ്തിരുന്നു.   അതിനു  ജേശഷം  മറ്റു ജേനാട്ടിHിജേക്കഷനുകളിലൂടെ�  പ്രസ്തുത
Exemption  തു�ർന്നും  നല്കിയിരുന്നു.    അവസാനമായി  30/09/2021-ടെല  Integrated  Tax  Rate
Notification  No.7/2021 ലൂടെ�  30/9/22 വടെര  അത്തരം  Exemption  തു�രുകയും  ടെചയ്തിരുന്നു.  എന്നാല്
30/9/22 നു ജേശഷം  ഈ വിഷയത്തില് മറ്റു മാറ്റങ്ങള് ഒന്നും തടെന്ന Notify ടെചയ്യാത്തതിനാല് പ്രസ്തുത
Exemption 1.10.22 മുതല് ലഭിക്കുന്നതല്ല.  എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരത്തില് നല്കുന്ന നികുതി  ITC  ആയി
avail ടെചയ്യുവാനും പ്രസ്തുത തുക Refund ആയി വാങ്ങാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാല് Exporter-
ടെന  സംബന്ധിച്ചടുജേത്താളം  ഇടെതാരു   ബാധ്യതയായി  മാറുന്ന  സാഹചര്യം  ഇല്ല  എന്നും
അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങള് ശരിയല്ല എന്നും അറിയിക്കുന്നു .  
3.  GSTR-I  ല്  "HSN  Wise  Summary  of  Outward  Supply”-  കാണിക്കുവാനുള്ള  Table  12-ല്  HSN
ജേരഖടെപ്പടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് ചില സംശയങ്ങള് ടെപാതുവായി ചർച്ച ടെചയ്യുകയുണ്ടായി 



പ്രസ്തുത വിഷയത്തില് മുന് വർഷങ്ങളില്  5 ജേകാ�ിക്ക് മുകളില് വിറ്റുു വരവുള്ള വ്യാപാരികള്
B2B,  B2C വില്പനകളില്  6 അക്ക  HSN കാണിജേക്കണ്ടതും  Table  12-  ല് ഓജേരാ  HSN നിലുമുളള  Outward
supply വിവരങ്ങള് ജേക്രാqീകരിച്ചു  നല്ജേകണ്ടതും ആകുന്നു.

 മുന് വർഷങ്ങളില് 5 ജേകാ�ിക്ക് താടെl വിറ്റു വരവുള്ള വ്യാപാരികള് B2B വില്പ്പന വിവരങ്ങള്
4 അക്ക  HSN-  ല്  കൂ�ി  ജേമല്  സൂചിപ്പിച്ചതി൯  പ്രകാരം  നിർബന്ധമായും  Table  12-ല്
കാണിച്ചിരിജേക്കണ്ടതാണ്.  B2C വിവരങ്ങള്   ഓജേരാ  HSN-ലും  ഉള്ടെപ്പടുത്തി  കാണിക്കുവാന്
നിബന്ധനകള് ഇല്ല എnിലും  B2B ജേയാടെ�ാപ്പം കൂട്ടി ജേചർത്ത് കാണിക്കുന്നതില് അനൗചിത്യം ഒന്നും
തടെന്ന ഇല്ല എന്നും അറിയിക്കുന്നു. 
      ചർച്ചകള്ക്കുംചർച്ചകള്ക്കും,  ,  സംശയനിവാരണങ്ങള്ജേശഷം  ജേയാഗത്തില്  പടെnടുത്ത  എല്ലാവർക്കും  ജോയിന്റ്സംശയനിവാരണങ്ങള്ജേശഷം  ജേയാഗത്തില്  പടെnടുത്ത  എല്ലാവർക്കും  ജോയിന്റ്

കമ്മീഷണർ നന്ദി ജേരഖടെപ്പടുത്തുകയും ജേയാഗം കമ്മീഷണർ നന്ദി ജേരഖടെപ്പടുത്തുകയും ജേയാഗം 3.40 3.40 ന് അവസാനിക്കുകയും ടെചയ്തുന് അവസാനിക്കുകയും ടെചയ്തു..

                                                                              ഒപ്പ്ഒപ്പ്
                                                                                                                                                                സംസ്ഥാന നികുതി സംസ്ഥാന നികുതി ജോയി_്ജോയി_് കമ്മീഷണർ കമ്മീഷണർ

                                                                                      തിരുവനന്തപുരംതിരുവനന്തപുരം

പകർപ്പ്പകർപ്പ്::

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

അqീ ഷണല് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്അqീ ഷണല് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്..

1.  ശ്രീമതി ഗായത്രി പി. ി - ജേനാർത്ത് ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ  , ടെസന്ട്രല് ി. എസ്. റ്റി
2. ശ്രീ.സിത്ത് പി.എസ്സ് - ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ  , ടെuഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
3. ശ്രീമതി ടെലന എസ് -  ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ, തിരുവനന്തപുരം.
4. ശ്രീ. സുർിത്ത് സി.ടെക, ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ , ഇന്റലിന്സ്, തിരുവനന്തപുരം
5. ശ്രീ. അില് കുമാർ - ജേwറ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, ഇജേന്റണല് ആ qിറ്റ് , തിരുവനന്തപുരം
6. 6.   ശ്രീശ്രീ. . മജേനഷ് വിമജേനഷ് വി..ടെകടെക. . അസിw_് ജേwറ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർഅസിw_് ജേwറ്റ് �ാക്സ് ഓHീസർ, , ടെ സി ഒാHീസ്ടെ സി ഒാHീസ്, , തിരുവനന്തപുരംതിരുവനന്തപുരം

7. ശ്രീ ജേqാ. ജേപ്രംകുമാർ -ദി ജേകരള ജേwറ്റ് സ്മാള് ഇന്qസ്ട്രീസ് അജേസാസിജേയഷന്
8.  ശ്രീ. വിയന് വൈവ    - ജേകരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപന സമിതി
9.  ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന് �ി എസ് - ട്രിവാന് ഡ്രം ജേചംബർ ഒാH് ടെകാജേമഴ്സ് ആന്റ്  ഇന് qസ്ട്രി
10. ശ്രീ ജേരാഹിത്ത്  കുമാർ നായർ -  ആള് ജേകരള ടെടെ�ല്സ് ആന്q് സാനിട്ടറി 

               ടെവയർ qീജേലഴ്സ് അജേസാസിജേയഷന്
11.. ശ്രീ മജേഹഷ് തയ്യൂർ - ആള് ജേകരള �ാക്സ് പ്രാക്ടീഷജേണഴ്സ് അജേസാസിജേയഷന്
12. ശ്രീ. വിയന് ആചാരി -   ജേകരള �ാക്സ് പ്രാക്ടീഷജേണഴ്സ് അജേസാസിജേയഷന്
13.ശ്രീ വി.ടെക വർഗ്ഗീസ് 

                                                                                                                      


