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                      �ില്ലോതല     �ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി   നവംബര്     2021  

       2021  നവംബര് മോസടെK �ില്ലോതല �ി.എസ്.�ി ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം നവംബര്
10-ാോം തീയതി  ബുധനോഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്  3..00  മണിക്ക്   ഗൂഗിള് മീറ്റ്  വഴി   ന�ത്തുകയുണ്ടോയി .   �ില്ലോതല
ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജയോഗKില് പടെ`ടുK വ്യോപോരി
പ്രതിനിധികജcയും  വകുപ്പ് പ്രതിനിധികജcയും ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര് സ്വോഗതം ടെചയ്തു.   സംസ്ഥോന
നികുതിവകുപ്പിടെന്റ പ്രജത്യക  ക്ഷണപ്രകോരം  ശ്രീ .  സുജരഷ്  എസ്  ,  സൂപ്രണ്ട്,  സി.�ി.എസ്.റ്റി.,

ജയോഗKില് പടെ`ടുത്തു.  മുന് ജയോഗKിടെന്റ മിനു�്സ് വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് വകുപ്പ്
തലKില് എടുK ന�പ�ികള്  വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടോയി.
പടെ`ടുK      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീമതി. ജഗോമതി , ജനോര്K് സൗK് ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്,സി.�ി.എസ്.റ്റി
2. ശ്രീ. സുര്�ിK് , ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് (Int.)Int.)
3. ശ്രീ. ചന്ദ്രജശഖര് ,ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് , വര്ക്കസ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്
4. ശ്രീ. ബി. മനു. ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെ{ഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
5. ശ്രീ. അ�ില് കുമോര്, ജ|റ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്,  വര്ക്കസ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്
6. ശ്രീ. മജനഷ് കുമോ൪. വി.ടെക. അസി|ന്റ് ജ|റ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്
7. ശ്രീ. സുജരഷ് എസ്  , സൂപ്രണ്ട്, ടെസന്ട്രല് എടെക്സസ്
8.  ശ്രീ. ദീപക്  , ജ|റ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര് (Int.)AIT))
പടെ`ടുK     വ്യോപോരി     പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീ. ഇരുമ്പില് വി�യന്
2.  ശ്രീ. മജ�ഷ് തയ്യൂ൪
3.  ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന്.�ി.എസ്        
4.  ശ്രീ. വി�യന് ആചോരി
5.  ശ്രീ. ടെക. ടെ� ടെസബോ|്യന്
6.  ശ്രീ. ജരോ�ിത് നോയര് 
7.   ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമോര്
8.   ശ്രീ. Hസലുദ്ദീന്

 



കഴിഞ്ഞ ജയോഗKില് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികള്  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര്
വ്യക്തമോക്കിടെക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി.   ശ്രീ.  അ�ില് കുമോര്,  ജ|റ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്,  ശ്രീ സുജരഷ്
എസ്  ,  സൂപ്രണ്ട്  ,  CGST),  ശ്രീ.  മജനഷ്  കുമോ൪.  വി.ടെക.  അസി|ന്റ്  ജ|റ്റ്  �ോക്സ്  ഓHീസര്,
എന്നിവര്  വിശദീകരിച്ചു .  ജയോഗKില്  പ്രതിനിധികള്  ചര്ച്ച ടെചയ്തതും  ഉന്നയിച്ചതുമോയ
വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജചര്ക്കുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മോസം  നിലവില് വന്ന തോടെഴ പറയുന്ന മോറ്റങ്ങള്  വ്യോപോരികള്ക്ക്  ജവണ്ടി
പ്രതിനിധികള്ക്ക് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടോയി.  

ജയോഗKില് വ്യോപോരി പ്രതിനിധികള് ഉയര്Kിയ സംശയങ്ങളും മറുപ�ിയും
I.  09/2021    ടെല മീററിംഗ്  മിനിറ്റ്സില് വിശദമോയി  പ്രതിപദിക്കോതിരുന്നതും  ഈ  മോസടെK  
മീറ്റിംഗില് ചര്ച്ചയ്ക് വന്നതുമോയ സര്ക്കുലര്   164/2021   ടെല   clarifications.  

തോടെഴ പറയുന്ന 9 activities കളുടെ� GST) Rate മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് ലഭിച്ച ചില നിജവദനങ്ങള് 45-ാോം GST)
Council പരിജശോധിച്ചതിടെന്റ ടെവcിച്ചKില് നല്കിയിട്ടുള്ള clarifications ആണ് ഈ സര്ക്കുലര്.

1.Services by cloud kitchens/ Central kitchens
Cloud kitchen,  Central  kitchen എന്നിവ  Restaurant  service ല് ഉള്ടെപ്പടുത്തുജമോ എന്നതോയിരുന്നു clarification
ആവശ്യമോയിട്ടുണ്ടോയിരുന്ന വിഷയം.

ഈ വിഷയം council പരിജശോധിക്കുകയും cloud kitchens/ Central kitchens എന്നിവ വഴി ന�ക്കുന്ന food
supply Resturant service ആയി കണക്കോക്കോടെമന്നും  IT)C  കൂ�ോടെത 5%  നികുതിക്ക് വിജധയമോടെണന്നും  clarify
ടെചയ്തു.

2. Supply of Ice cream by Ice cream parlours:-

Supply  of  Ice  cream  by  Ice  cream  parlours  എന്നത്  Resturant  Service ല്  ഉള്ടെപ്പടുജമോ  എന്ന
വിഷയമോണ് ഇവിടെ� clarify ടെചയ്യടെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.  Ice cream Parlour എന്നത് ഒരു Resturant ടെന്റ സ്വഭോവKില്
വരോKതും മുന്കൂട്ടി manufacture ടെചയ്യടെപ്പട്ടതുമോണ്. ഇവിടെ� യോടെതോരു തരKിലുമുള്ള cooking bar preparing
process സര്വ്വീസ്  ന�ത്തുന്നതിനോയി  ടെചയ്യടെപ്പടുന്നില്ല എന്നതിനോല്  ഇത്  Resturant  Service ല്
ഉള്ടെപ്പ�ോKതും 18% GST) ക്ക് വിജധയവുമോണ് എന്ന് clarify ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.

3.Coaching Services Supplayed by coaching Institutions and NGOs under Central Sector Scheme of Scholorships
for Students with disabilities:-

ജകന്ദ്ര സര്ക്കോര്  സ്കീം  ആയ  "  Scholorships  for  Students  with  disabilities"  ഉമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്
സര്ക്കോറിതര  സ്ഥോപനങ്ങള്  GST) ര�ിത  Coaching  Service  provide ടെചയ്യുന്നതുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ടുള്ള
Clarification ആണിത്.

Notification  12/2017 ടെല Entry  No.  72 പ്രകോരം,  ജകന്ദ്ര/  സംസ്ഥോന/  ജകന്ദ്ര ഭരണ  പ്രജദശസര്
ക്കോരുകളുടെ� Administration നുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട ഏടെതോരു T)raining Programme ടെന്റയും ചിലവ് പൂര്ണ്ണമോയും �ി
സര്ക്കോരില് നിഷിപ്തമോടെണ`ില് ആയത് GST) യില് Exempted ആയിരിക്കും.

ഈ Entry യുടെ� ലക്ഷ്യം ജമല് വിവരിച്ച" Scholorship for Students with disabulities"ഉമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട
NGOs നല്കുന്ന ജസവനം Exempted ആക്കുന്നതിന് പര്യോപ്തമോയതിനോല് ആയതിന് Entry No. 72 ല് ഉള്ടെപ്പടുKി
GST) യില് നിന്ന് Exempt ടെചയ്യോവുന്നതോടെണന്ന് clarify ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.

4. ടെപോതു�നങ്ങള്ക്ക് ബോധകമല്ല.



5.GST) Overloading Charges in T)oll Plaza

9/2021 ടെല മിനിറ്റ്സില് വിശദമോയി പ്രതിപോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6.Renting of Vehicles to State T)ransport Undertakings and Local Authorities

State T)ransport Undertaking Local Authorities എന്നിവക്ക്GST) Exemption ജനോടുകൂ�ി വോ�നം വോ�കയ്ക്ക്
ടെകോടുക്കുന്നതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് സമര്പ്പിക്കടെപ്പട്ട നിജവദനം അനുസരിച്ചുള്ള Clarification ആണിത്.

Notification12/2017-Central T)ax Rate പ്രകോരം 

Entry No. 22 പ്രകോരം തോടെഴ പറയുന്ന Hiring  സര്വ്വീസുകള് Exempt ടെചയ്യടെപ്പട്ടിട്ടൂണ്ട്.
a)  ജ|ററ്  ട്രോന്ജ{ോര്ട്ട്  അണ്ടര്  ജ�ക്കിംഗുകള്ജക്കോ  ഒരു Local  Authority ജയ്ക്കോ  യോത്രക്കോടെര
കയറ്റിടെകോണ്ടുജപോകുന്ന വോ�നങ്ങള് വോ�കയ്ക്കു ടെകോടുക്കുക (Int.)12 നു മുകcില് Seating capacity)

b) വൈൈവൈൈവദ്യുതി ഉപജയോഗിച്ച ്പ്രവര്Kിക്കുന്ന 12 ല് അധികം സീറ്റുള്ള Passanger Vehicls വോ�കയ്ക്കു ടെകോടുക്കുക.

Schdule II പ്രകോരം ഇKരKില് വോ�നം ഉപജയോഗKിന് നല്കുജമ്പോള് ഉണ്ടോകുന്ന " T)ransfer of Right
to Use"എന്നത് Supplay of Service ആണ്.

ഈ വിഷയം  45-ാോം  GST) Council ചര്ച്ച ടെചയ്യുകയും,  ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 12/2017 (Int.)Rate)  ടെല Serial No.
22 ടെല "Giving on Hire"എന്നതില് " Renting of Vehicle" ഉം ഉള്ടെപ്പടുന്നതോടെജണോന്നും, ആയതിനോല് T)ransport
Undertaking ജനോ, Local Authority ജക്കോ വോ�കയ്ക്കു നല്കിയിരിക്കുന്ന വോ�നങ്ങള് റൂട്ടുകcില് സമയക്രമം പോലിച്ച്
അവരുടെ� പരിപൂര്ണ്ണ നിയന്ത്രണKിലല്ല ഓടുന്നടെത`ില്ക്കൂ�ി അKരം  Service Exempted ആയിരിക്കുടെമന്ന്
Clarify ടെചയ്തു.

7.Services by Way of Grant of Mineral Exploration and Mining Rights:-

01/07/2017  മുതല്  31/12/2018  കോലഘട്ടKിടെല "Supply  of  Services  by  Way  of  Granting  Mineral
Exploration and Mining Rights” ടെന്റ നികുതി നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച Clarification ആണ് ഇവിടെ� നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

01/01/2019  മുതല്  Rate Schedule വ്യക്തമോയി ഇതിടെന Specify  ടെചയ്തുജകോണ്ട്  Ament ടെചയ്യുകയും,  ഈ
സര്വ്വീസിടെന 18% നിരക്കില് ഉള്ടെപ്പടുത്തുകയും ടെചയ്തിട്ടുള്ളതിനോല്,  �ി തീയതി മുതല് ഇതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്
യോടെതോരു തര്ക്കവും നിലവിലില്ല. എന്നോല് 01/07/2017 മുതല് 31/12/2018 വടെരയുള്ള period മോയിബന്ധടെപ്പട്ട് പല
സംസ്ഥോനങ്ങcിലും  വ്യത്യസ്ഥ advance  Ruling കള്  പുറടെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ളതിടെന്റ ടെവcിച്ചKിലോണ്  ഈ
Clarification നിലവില് വന്നിട്ടുള്ളത്.  

45-ാോം Council  ഇതിടെന്റ വിവിധ തലങ്ങള് പരിജശോധിക്കുകയും ഇതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് തോടെഴപറയുന്ന
Clarification പുറടെപ്പടുവിക്കുകയും ടെചയ്തു.  "Service by Way of Grant of Mineral Exploration and Mining Rights"എന്ന
സര്വ്വീസുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  T)ax  Rate  Schedule ല്  01/07/2017  മുതല്  31/12/2018  വടെരയുള്ള Period ജലക്ക്
Specific ആയി Mention ടെചയ്തിട്ടുള്ള Entry ഇടെല്ല`ിലും, 01/01/2019 ടെല 14-ാോം GST) Council Meeting ല് സ്വീകരിച്ച
തത്വങ്ങളുടെ� ടെവcിച്ചKില് ആയത് 18% നികുതി വിജധയമോയിരിക്കും.

8. Admission to Indoor Amusement Parks having Rides:-

Indoor  Amusement  Park കള്  Family  Entertainment  Centers കള്  എന്നിവയുടെ� പ്രതിനിധികള്
സമര്പ്പിച്ച നിജവദനം, Notification 11/2017 ടെല 34(Int.)iii)entry  പ്രകോരമുള്ള "Amusement Park"എന്നതിടെന്റ Scope ഉം
വ്യക്തതയും ആവശ്യടെപ്പട്ടു.,

 01/10/2021  ന് മുന്പ്  entry 34(Int.)iii)  പ്രകോരം, Admission to Amusement Park Including T)heme Par, Water
Park, Joy Ride, Merry-Go Rounds, Ballet എന്നവ 18% നകുതി വിജധയമോയിരുന്നു.

എന്നോല് 34 (Int.)iii a)പ്രകോരം Admission to Enttertainment event Facilities Including Casino, Race Club any
Spoting Event such as Indian Premier League തു�ങ്ങിയവ 28% നികുതി വിജധയവുമോയിരുന്നു.

ഇവയിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം  ഒഴിവോക്കുന്നതിനോയി  "Casino,  Race  Club"  എന്നിവ  നിലവിലുള്ള
പോര്ക്കുകളും  (Int.)  അവയില്  മറ്റ്  34(Int.)iii)  യിലുള്ള സൗകര്യങ്ങള്  ഉണ്ടോയിരുന്നോലും )  IPL ജപോലുള്ള Sporting
event ജലക്കുള്ള പ്രജവശനവും മോത്രമോണ് 34(Int.)iiia)യില് ഉള്ടെപ്പടുന്നടെതന്ന്(Int.) 28%) Clarify ടെചയ്തു.

9. Services Supported by Contract Manufactures to Brand Owners for Manufacture of Alchoholic Liquor



 Human  Consumption നുജവണ്ടിയുള്ള Alchoholic  Liquior ടെന്റ നിര്മ്മോതോക്കള്ക്കുജവണ്ടി  Job  Work
Service നല്കുന്ന Job Worker ക്ക് "Job Work Service Related to Food and Food Products" (Int.)Notification 11/2017 ടെല Sl.
N. 26 (Int.)Item1 (Int.)1f)എന്ന entry പ്രകോരം 5% നിരക്ക് ബോധകമോജണോ എന്നതിടെന്റ Clarification ആണിത്.

Council ടെന്റ 45-ാോം  മീറ്റിംഗില്  ഈ വിഷയം  ചര്ച്ച ടെചയ്യുകയും  "Food  and  Food  Products”  എന്ന
ജമല്പറഞ്ഞ entry ടെല Expression ടെന്റ പരിധിയില് "Alchoholic Beverages for Human Consumption"  എന്നത്
ഉള്ടെപ്പടുന്നില്ല എന്നതിനോല് അKരം സര്വ്വീസുകള് 18% നികുതി വിജധയമോയിരിക്കുടെമന്ന് Clarify ടെചയ്തു.

II. ഇക്കഴിഞ്ഞ Facilation Committe Meeting ല് ഉയര്ന്നുവന്ന സംശയങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപ�ിയും.

1.  Circular  164 പ്രകോരമുള്ള Ice  Creme  Parlor കcിടെല Ice  Cream  Supplay  സംബന്ധിച്ച്  T)ax  Rate ഒന്ന്
വിശദീകരിക്കോജമോ?. സ്വന്തമോയി ടെഎസ്ക്രീം നിര്മ്മിച്ച ്വില്ക്കുന്ന പോര്ലറുകളുടെ� എങ്ങടെന കണക്കോക്കോം?

ടെഎസ്ക്രീം പോര്ലറുകcില് വില്ക്കുന്ന ടെഎസ്ക്രീം  already manufactured  ആയതിനോലും,  ഒരു Parlor ല്
ആയതിനുജമല്  ഒരു Cooking  Process ഉം  ന�ക്കുന്നില്ല എന്നതിനോലും  ആയത്  Restaurant  Service ടെന്റ
പരിധിയില്  വരിടെല്ലന്നും,  ആയതിനോല്  അതിടെന Sale  of  Goods  ആയി  കണക്കോക്കി  18%  നിരക്കില്
വിജÑണ്ടതോടെണന്ന്  Circular 164/21 Clarify ടെചയ്തിരിക്കുന്നു.

അപൂര്വ്വം  ചില  പോര്ലറുകcില്  സ്വന്തമോയി  Ice  Cream നിര്മ്മിച്ച്  നല്കുന്നുടെണ്ട`ിലും  ആയതിടെന
സംബന്ധിച്ച ്സര്ക്കുലറില് പ്രതിപോതിച്ചിട്ടില്ല.

2.GST)  ആരംഭിച്ച വര്ഷങ്ങcില്  Credit  Note സംവിധോനം  ഇന്നടെK രീതിയില്  വ്യോപോരികള്ക്ക്
ലഭ്യമോകോതിരുന്ന അവസരKില് Supplier ടെ� Credit Note വിവരം മനസ്സിലോക്കുവോ൯ സോധിക്കോടെത 7 ലക്ഷം
രൂപയുടെ� അധിക  Input  T)ax  Credit  എടുK ഒരു വ്യോപോരിക്ക്  ഇജപ്പോള്  �ി  തുകയും  അജതോടെ�ോപ്പം  4
ലക്ഷKിലധികം  രൂപയുടെ� പലിശയും  കോണിച്ച്  ജനോട്ടീസ്  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് .   GST) യിടെല ആദ്യ വര്ഷം  എന്ന
നിലയില് വന്നിട്ടുള്ള പിഴവ് എന്ന നിലയില് അധികമോയി Avail ടെചയ്തിട്ടുള്ള നികുതി അ�ക്കോ൯ തയ്യോറോയിട്ടുള്ള
ഈ വ്യോപോരിക്ക് പലിശ ഒഴിവോക്കിടെകോടുക്കുവോ൯ എടെന്ത`ിലും ന�പ�ി സ്വീകരിക്കുവോ൯ സോധിക്കുജമോ?.

 GST) ല് അ�യ്ക്കോK നികുതി ,  അ�യ്ക്കുജമ്പോള് കുറഞ്ഞുജപോയ നികുതി,  അധികമോയി  എടുKിട്ടുള്ള Input  T)ax
Credit,  ടെതററോയ രീതിയില് ജന�ിടെയടുK Refund എന്നിവയ്ക്ക്  Section 50  പ്രകോരം പലിശ നിര്ബന്ധമോണ്.
GST)  കൗണ്സിലിടെന്റ ശുപോര്ശ  പ്രകോരം  സര്ക്കോര്  Notification ലൂടെ� മോത്രടെമ ആയതില്  എടെന്ത`ിലും
ന�പ�ിടെയടുക്കുവോ൯ സോധിക്കുകയുള്ളു.

ആയത്  കമ്മീഷണജററ്റ്  വഴി  കൗണ്സിലിടെന്റ ശ്രദ്ധയില്ടെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ന�പ�ികള്
നിയമപരിധിക്കുള്ളില് നിന്ന്ടെകോണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതോണ്.

                               ജയോഗം 4.00 മണിക്ക് അവസോനിച്ചു. 

                                                                              സംസ്ഥോന നികുതി ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്
പകര്പ്പ്:

            കമ്മീഷണര്,  സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            അqീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            ശ്രീ. ജ�ോംസ് ജ�ോണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.�ി.എസ്.റ്റി.             
            ശ്രീ. ബി.മനു, ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്  , ടെ{ഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, വൈൈശജലന്ദ്രന് ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ (Int.)ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ. എസ്.വൈൈഷന്,  ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി. ടെലന .എസ്, ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെനയ്യോറ്റിന്കര. 
            ശ്രീ. എസ്.സോബു കുമോര്, ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪  , ടെ{ഷ്യല് സര്ക്കിള്          
            ശ്രീ. സ�ിത്.പി.എസ്, ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെ{ഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   
         
            ശ്രീ.വൈൈവ വി�യന്                         -  ടെക.വി.വി.ഇ.എസ്
            ശ്രീ.സദോനന്ദന്                                - �നറല്മര്ച്ചന്റ്സ്
            ശ്രീ.പോപ്പനംജകോ�് രോ�പ്പന്                 - ടെക.യു.വി.എ.എസ്
            ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ് വി.ടെക                 - ടെസക്രട്ടറി- ടെക.എസ്.എസ്. ഐ
            ശ്രീ. മധുസുധനന് നോയര്. ബി.              - എ.ടെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. പരജമശ്വര്. ടെ�.qി.


