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  2022 ജ വരി മാസെ  ജി ാതല ജി.എസ്.ടി െഫസിലിേ ഷൻ  ക ി ിേയാഗം ജ വരി 12-◌ാ◌ം തീയതി 

ധനാ  ഉ ് 3:00 മണി ് ഗിൾ മീ ് വഴി നട ക ായി. ജി ാതല േജായി ് ക ീഷണ െട 

അധ തയിൽ  നട  േയാഗ ില്  പെ  വ ാപാരി തിനിധികേള ം വ ് തിനിധികേള ം 

േജായി ് ക ീഷണര്  സ ാഗതം െച .  സം ാന നി തിവ ിെ  േത ക ണ കാരം ീ. േരഷ് 

എസ് , ്, സി.ജി.എസ്. ി., േയാഗ ിൽ  പെ .  ൻ  േയാഗ ിെ  മി ട്സ് വായി ക ം 

അ മായി ബ െ ് വ ് തല ിൽ  എ  നടപടികള്   വിശദീകരി ക ായി. 

 

പെ   വ ് തിനിധികൾ  

 

1.  ീമതി. ഗായ ി.പി.ജി , േനാർ ് സൗ ് െഡപ ി ക ീഷണര് ,സി.ജി.എസ്. ി 

2. ീ. ച േശഖര്  ,െഡ ി ക ീഷണർ  , വർ സ് േകാൺ ാ ് 

3. ീ. ൈശേല ന് . വി., െഡ ി ക ീഷണര്  ,െ ഷ ൽ  സർ ിള് , തി വന രം 

4. ീ. മ . ബി. െഡ ി ക ീഷണർ , ഡി.സി. ഓഫീസ്, െന ാ ിന് കര 

5. ീമതി. വീണ. എന് . െഡ ി ക ീഷണർ  ,െ ഷ ൽ  സർ ിള് , തി വന രം 

6.  ീ. േരഷ് എസ്  , ്, െസൻ ല്  എെ സ് 

7. ീ. സാ മാര് , െഡ ി ക ീഷണർ  ,െ ഷ ൽ  സർ ിള് , തി വന രം 

8. ീ. സജി ്, െഡ ി ക ീഷണർ  ,െ ഷ ൽ  സർ ിള് , തി വന രം 

9. ീ. അജിൽ  മാര് , േ ് ടാ ് ഓഫീസർ ,  വർ സ് േകാൺ ാ ് 

10. ീ. ഫസ് ആ ണി, അസി. ക ീഷണർ  

11. ീ. വിേനാദ്, േ ് ടാ ് ഓഫീസർ ,   

12. ീ. ീകാ ്, േ ് ടാ ് ഓഫീസർ ,   

13. ീ. നജീബ്. ടി, േ ് ടാ ് ഓഫീസർ ,   

14. ീ. വി . വി.എസ്.  േ ് ടാ ് ഓഫീസർ  (Int.) 

15.  ീ. ദീപക്  , േ ് ടാ ് ഓഫീസർ  (AIT) 

16. ീ. മേനഷ് മാ൪. വി.െക. അസി ് േ ് ടാ ് ഓഫീസർ  

17. ബിജി.എൽ.ആർ, എസ്.ടി.ഒ 

18. ര ി ആർ ച ൻ, എസ്.ടി.ഒ  

19. സജീന ബീവി, എസ്.ടി.ഒ 

20.  േരഷ് മാർ, എസ്.ടി.ഒ  

21. അജിത് മാർ, എസ്.ടി.ഒ 

22.വിനീത ബി എസ്, എസ്.ടി.ഒ 

23.അൻസൽന ബീഗം .എ, എസ്.ടി.ഒ 

24. ണ മാരി, എസ്.ടി.ഒ 

25. വീൺ മാർ െജ.ആർ, എ.എസ്.ടി.ഒ  

26. സി  വി.ആർ, എ.എസ്.ടി.ഒ  

27. സതീഷ് മാർ, .ഡി.ൈട ിസ്ററ് 

 

 



പെ  വ ാപാരി തിനിധികൾ  

1.  ീ. ഇ ിൽ  വിജയന്  

2.  ീ. മേഹഷ് ത ൪ 

3.  ീ. രാമ ൻ  ടി. എസ്         

4.  ീ. വിജയൻ  ആചാരി 

5.  ീ. െക. െജ െസബാ ൻ  

6.  ീ. േരാഹിത് നായർ   

7.   ീ. മാർ  

8.  ീ. ഫസ ീൻ  

9.  ീ. നിൽ . പി 

10. ീ. ഇ. ജയേദവൻ   

 കഴി  േയാഗ ിൽ സ ീകരി  നടപടികൾ േജായി ് ക ീഷണർ  

വ മാ ിെ ാ ക ായി.  ീ. അജിൽ  മാര് , േ ് ടാ ് ഓഫീസർ , ീ േരഷ് എസ് , ് , 

CGST, ീ. മേനഷ് മാ൪. വി.െക. അസി ് േ ് ടാ ് ഓഫീസർ ,  എ ിവര്  വിശദീകരി  . േയാഗ ില്  

തിനിധികൾ  ചര്  െച ം ഉ യി മായ വിഷയ ൾ  വെട േചര് . 

 

 2021 Decemberമാസ ിൽ GST നിയമ ിൽ നിലവിൽ വ ി  മാ ൾ താെഴ പറ വയാണ് 
 

I. േനാ ിഫിേ ഷൻ  38/2021  Central Tax dated.21/12/2021 
 

Notification No 35/2021 [(eight amendment) Rules2021] കാരം CGST/SGST Ruleൽ വ ിയി  താെഴ 
പറ  മാ ൾ 01.01.2022 തൽ നിലവിൽ വ തായി ഈ േനാ ിഫിേ ഷന് വഴി Notify െച . 
 

1. Rule 10 A  Sub Section (1) ൽ 
 

(i) ‘Details of bank account’ എ തി േശഷം “which is in name of the registered person and obtained on PAN 
of the registered person”. എ ് ിേ ർ . 
 
 Rule 10A കാരം ഒ  വ ി GST രജിേ ഷൻ  േനടി 45 ദിവസ ിനകം bank account details, 
common portal -ൽ  furnishെചേ ്.   
 
  ഈ അമൻെമൻറ് കാരം  ഇ രം ബാ ് അ ൗ ് രജിേ ഡ് േപർസെ  തെ  
േപരി തായിരി ണെമ ം ആയത് രജിേ ഡ് േപർസെ   PAN ഉപേയാഗി  ് open െച ി  Bank 
Account ആയിരി ണെമ ം നി ർഷി . (Link െച ിരി ണം) 
 
(ii). ഈ Rule േനാെടാ ം താെഴ പറ  proviso ഉൾെ ി. 
 
 രജിേ ഷൻ  എ  ാപനം ഒ  proprietorship concern ആെണ ിൽ  proprietor െട PAN 
അയാ െട ആധാ മാ ം Link െച ിരി ണം.   
 

2. Rule 10B ADDED 
 

Rule 10B:- AADHAR AUTHENTICATION FOR ‘REGISTERED PERSON’ 
 
 Section 25 (6D) കാരം notify െച ി വർ  ഒഴിെക വരില്  Registration േനടിയി വർ  താെഴ 
പറ ം കാരം Aadhar Authentication നട ിെയ ിൽ  മാ െമ, അതിന് താെഴ പറ  ് purpose 
കൾ ാ  Application, common portal ൽ  സമർ ി േ ാള്  Authorised Signatory എ  നിലയിൽ  
authenticate െച വാൻ  സാധി ക . 
 
 
 
 
 



TABLE-1 
 

Registration Status Whose Aadhar to be authenticated to sign application 

െ ാൈ ർഷി ് െ ാൈ ർ  

പാർ ്ണർഷി ് ഏെത ി ം ഒ  partner 

ഹി  അൺഡിൈവഡഡ് ഫാമിലി കർ  

ക നി മാേനജിംഗ് ഡയറ ർ  അെ ില്  ഒ  full time 

Directorക ിയിെല ഒരംഗം 

അേസാസിേയഷൻ  ഓഫ് േപ ൺസ് മാേനജിംഗ് ക ിയിെല ഒരംഗം 

A body of individuals or a society മാേനജിംഗ് ക ിയിെല ഒരംഗം 

Trust A trustee in the Board of trust 

 
TABLE-2 

                                               Purpose 

1 Rule 23 കാരം Application for revocation of cancellation ഫയൽെച തിന് (FROM GST REG-

21ൽ ) 

2 Rule 89 കാരം FORM GST RFD-01ൽ  Refund application file െച തിന് 

3 Rule 96 കാരം integrated tax അട  ്Export നട ിയ മായി ബ െ  refund application 

 

 ഇതിേനാെടാ ം ിേ ർ ി  proviso കാരം TABLE-1 കാര  വ ി ആധാർ  അേപ ി  ്
ലഭി ാതിരി  സാഹചര ിൽ  Aadhar authentication നട തിന് താെഴ പറ  േരഖകൾ  furnish 
െചേ താണ്. 
 

1. ആ വ ി െട Aadhar enrolment ID slip 
 

2.  േഫാേ ാ പതി  ബാ ് പാസ് ് or ഇല ൻ  ക ീഷന്  issue െച   voters Id orപാേ ാർ ് 
or  ൈ വിഗ് ൈലസൻസ് (േമാെ ാർെവഹി ിള്  ആ ് 1988 കാരം ) 

 
  ഇ ര ിൽ  Aadhar Authentication നട വർ  ആധാർന ര്  ലഭി  ്30 ദിവസ ിനകം Aadhar 
number, authenticate െചേ താണ്. 
 
3. Rule 23(1)ൽ  (01.01.2022 തൽ) “on his own motion" എ തി  േശഷം subject to the provision of Rule 10B  
എ ് ിേചർ . റിേവാ ഷൻ  application സമർ ി ിരി ത് ള്  10B കാരം  അധികാരെ  
വ ിയാേണാ എ ്, ത application പരിേശാധി േ ാൾ  proper officer ഉറ വ തി  
േവ ിയാണ് ഈ മാ ം െകാ വ ി ത്. 
  
4. Rule 89 ൽ (01.01.2022 തൽ) 
 
 I). Sub Rule(1) ൽ "may file"എ തി  േശഷം "subject to the provisions of Rule 10B" 

ിേചർ താണ്. 
  
 ആദ  മാ മ സരി  ് തിയതായി വ  Rule 10B കാരം authenticate െച ് േവണം Rule 89 കാരം 
refund application സമർ ിേ ത്. 
 
5. Rule 96(4) ൽ Clause (b) ് താെഴ 01-01-2022 തൽ clause(c) ിേചർ െ ം. 
 
 ഈ Clause അ സരി  ്Rule 96 കാരം integrated tax അട  ്export നട വർ refund application  
സമർ ി േ ാൾ അേപ കൻ Rule 10B  കാരം Aadhar authentication നട ിയിരിേ താണ്. 
 
 
 
 
 
 



II. Notification 39/2021  Central Tax-dated 21.12.2021 
 
2021െല Finance Act കാരം CGST/SGST Actൽ വ ിയി  താെഴ പറ  മാ ൾ 01.01.2022 തൽ 
നിലവിൽ വ തായി ഈ േനാ ിഫിേ ഷൻ  വഴി Notify െച . 
 

1. Section 7(1)ൽ clause(a) ് േശഷം clause(aa) ിേ ർ .  
2. Section 16(2) ൽ clause(a) ് േശഷം clause(aa) ിേ ർ .  
3.Section 74െല Explanation -1ൽ clause (ii) ൽ Section 122, 125,1 29 and 130    എ തിന് പകരം Section 122 and 
125എ ് substituteെച . 
4.Section 75(12)ൽ ഒ  explanation ിേ ർ . 
5.Section 83െല subsection(1) substituteെച . 
6.Section 107െല subsection Gൽ ഒ  proviso ിേ ർ . 
7. Section 129ൽ  
 I) Subsection (1)ൽ clause (a), clause (b) എ ിവ substituteെച . 
 II) Subsection 2ഒഴിവാ ി 
 III) Subsection 3 substituteെച  
 IV)Subsection 4ൽ മാ ം വ . 
 V) Subsection 6 substituteെച . 
8. Section 130ൽ ് മാ ൾ വ . 
9. Section 151 substituteെച െ . 
10.Section 152ൽ ് മാ ൾ വ . 
11.Section 168െ  subsection 2ൽ ര ്മാ ൾ വ . 
12.Schedule IIെല paragraph 7 ൻകാല ാബല േ ാെട (01.07.2017 തൽ) ഒഴിവാ ി.  
 
GST Act ൽ വ ി  ഈ ഓേരാ മാ ം, ഈ നിയമ ിൽ എെ ാെ  impact ഉ ാ െമ ് 
പരിേശാധി ാം. 
 
1.Section7(1)ൽ ിേ ർ െ  clause (aa) 
 
 GST Actെല Section 7ൽ, ഈ Act കാര  "Supply"എ  expressionൽ എെ ാെ  
ഉൾെ െവ ാണ് തിപാതി ി ത്.  ഈ Section  ൽ subsection (1) ൽ clause (a)clause (b), clause (c) 
എ ീ ് sub clauseകൾ ഉ ായി തിന് റെമ (aa) എ  മെ ാ  clause ടി ഈ amendment വഴി 

ിേ ർ ക ായി. 
 
7. Scope of Supply 

 
(1) For the purposes of  this Act, the expression “supply” includes–– 
 
(a) all forms of  supply of  goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, 
license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person 
in the course or furtherance of  business;  
 
“(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or 
constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.  
 
Explanation. – For the purposes of  this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding 
anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or 
order of  any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall 
be deemed to be two separate persons and the supply of  activities or transactions inter se 
shall be deemed to take place from one such person to another;” 
 
 
 
 



Inserted by Finance Act 2021  w.e.f  01.07.2017 
 
 

 ഈ clause കാരം GST Act കാര  ഒ  person (partnership firm company, trust, society, 
Government ect.) ഒ  individual ഒഴിെക (Proprietorship  ാപനെമാഴിെക), അതിെല തെ  membersേനാ 
ഘടക ൾേ ാ മറിേ ാ നട  activities ഉം transactions ഉം ഏെത ി ം തര ി  consideration 
േനാട് ടിയാണ് നട െത ിൽ ആയതിെന ടി supply ൽ ഉൾെ ി. 
 
2. Section 16 (2) േനാട് ിേ ർ െ  clause (aa) 
 
 GSTAct െല Section 16ൽ ഒരാൾ ് input tax creditഎ തി  നിബ നകളാണ് (conditions) 
പറ ി ത്. അതിൽ subsection 2ൽ (a) തൽ (d) വെര  4 conditionsഉ ായി തിേനാെടാ ം 
(aa)എ  മെ ാ  subsection ിേ ർ െ കയാ ായത്. 
 
16. Eligibility and conditions for taking input tax credit 
 
(1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and, 
in the manner, specified in section 49, be entitled to take credit of input tax charged on any supply of 
goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance 
of his business and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person. 
 
(2) Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the 
credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless, –– 
 
(a) he is in possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this Act, or 
such other tax paying documents as may be prescribed; 
 
“(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the 
supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the 
recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37”. 
 
Inserted by Finance Act 2021 (Not notified yet) 
 
 

 16(2) ൽ നിലവി ായി  നാല് conditions താെഴ പറ . 
 

(a) Input tax credit എ  ആ െട ൈകവശം ആ credit ഉമായി ബ െ  invoice ഓ debit note ഓ 
ഉ ായിരി ണം. 

(b)  Input tax creditഎ യാൾ (recipient) സാധനം അെ ിൽ േസവനം സ ീകരി ിരി ണം 
(Receiveെച ിരി ണം) 

(c) ഈ input taxഉമായി ബ െ  നി തി supplier, Section 41 കാരം   Governmentേല ് 
അട ിരി ണം. 

(d) അയാൾ Section 39 കാരം return fileെച ിരി ണം 
 
 ഇവേയാെടാ ം അ ാമതായി ഈ amendment കാരം േചർ െ  (aa) എ കാരം.  
  
(aa) Clause (a) ൽ പറ ി  input tax credit എ മായി ബ െ ് invoice, debit note എ ിവ, 
അതിെ  supplier അേ ഹ ിെ  outward supply statement ആയ GSTR 1ൽ കാണി ിരിേ ം, ആയത് 
അ മായി ബ െ  recipient ന് Section 37 ൽ തിപാദി ി ളള രീതിയിൽ communicate 
െച ിരിേ മാണ്. 
 
5) Section 74ൽ ിേ ർ െ  Explanation:- 
 
74. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly 
availed or utilised by reason of fraud or any willful- misstatement or suppression of facts. 
 



(11) Where any person served with an order issued under sub-section (9) pays the tax along with 
interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within 
thirty days of communication of the order, all proceedings in respect of the said notice shall be 
deemed to be concluded. 
 
Explanation 1:-For the purposes of section 73 and this section,— 
 
(i) the expression “all proceedings in respect of the said notice” shall not include proceedings under 
section 132; 
 
(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and 
some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under 
section 73 or section 74, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 
122,125, 129 and 130 [122 and 125} are deemed to be concluded. 
 
 
 
 
Section 74െല Explanation-1ൽ വിശദമാ ിയി ത് താെഴ പറ  വിവര ളാണ്. 
 
 ഒേര നടപടി മ മായി ബ െ ് അതിെല ധാന വ ി ം മേ െത ി ം വ ികൾ ം 
േനാ ീസ് നൽകിയിരി ക ം, ആയതിെല main person പണമടേ ാ മേ െത ി ം രീതിയിേലാ ആയത് 
Section 73 കാരേമാ 74 കാരേമാ conclude െച ി െ ിൽ, ഇ മായി ബ െ ് 
മെ ാവർെ തിെര ം Section 122,125,129,130 എ ിവ കാരം ആരംഭി ി  എ ാ നടപടി മ ം 
അവസാനി തായി കണ ാ ണമായി . 
 
 ഇവിെട Section 122, 125, 129 and 130 എ ത്ഒഴിവാ ി പകരം 122 and 125 എ ാ ി മാ ി amend 
െച .  ഇതി െട േമൽ വിവരി  സാഹചര ിൽ main person Section 73 കാരേമാ Section 74 കാരേമാ  
നടപടി മം conclude െച ി ാ ം proper officer ് 129, 130 കാര  നടപടി മ വർെ തിെര, 
ആവശ െമ ിൽ ട വാ  അവസരം ഉ ായിരി താണ്. 
 
 
4) Section 75 (12)ൽ ിേ ർ െ  explanation 
 
75. General provisions relating to determination of tax. 
 
(12) Notwithstanding anything contained in section 73 or section 74, where any amount of self-
assessed tax in accordance with a return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or 
partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered 
under the provisions of section 79. 
 
‘Explanation. ––For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include 
the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in 
the return furnished under section 39. 
 
Inserted by Finance Act 2021 
 
Section 75(12) കാരം Section 39 അ സരി  ്സമർ ി  return ഉമായി ബ െ  ഏെത ി ം ഒ  “self-
assessed Tax" ർ മാേയാ, ഭാഗീകമാേയാ അട ാതിരി  സാഹചര ിൽ  ആയത് Section 79 
അ സരി  ് recovery നട ാ താണ്.  ഈ subsection മായി ബ െ ് ിേ ർ െ  explanation 
താെഴ പറ ം കാരമാണ്.   
 
 ഈ Section നിൽ  തിപാദി ി  "Self assessed Tax"എ തിൽ  ഈ Section െ  
ആവശ ിേല ായി Section 37 കാരം സമർ ി ി ◌ു  outward supply ൽ (GSTR-1) GSTR-3B ൽ 
ഉൾെ ി ി ാ വ ടി ഉൾെ െമ ് വിശദീകരി . 



 
5) Substitute െച െ  Section 83(1):- 
  
 83 (1) അ സരി ,് Section 62, 63, 64 , 67, 73, 74 എ ിവ കാര  ഒ  Tax payer ് എതിെര  
നടപടി മം നിലനിൽ  സാഹചര ിൽ  Commissioner ് സർ ാർ Revenue സംര ി തിെ  
ഭാഗമായി ഒ  ഉ രവി െട ആവശ െമ ് േതാ  സാഹചര ിൽ  അയാ െട േപരി  ബാ ് 
അ ൗ ് ഉൾ െട  വ വകകൾ നിർ ി  രീതിയിൽ താത്കാലികമായി attachെച ാ താണ്. 
 
 
 
83. Provisional attachment to protect revenue in certain cases. 
 
(1) Where during the pendency of any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 67 or 
section 73 or section 74, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of 
the Government revenue, it is necessary so to do, he may, by order in writing attach provisionally any property, 
including bank account, belonging to the taxable person in such manner as may be prescribed. 
 
“(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the 
Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is 
necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, 
belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in such manner as 
may be prescribed.” 
 
Substituted by the Finance Act 2021 
 
 ഈ Subsection താെഴ പറ ം കാരം substitute െച  ഒരാൾെ തിെര chapter XII chapter XIV, 
chapter XVഎ ിവയിേലെത ി ം കാരം നടപടി മ ൾ ആരംഭി േശഷം, സർ ാർ റവന  
സംര ി തിെ  ഭാഗമായി അയാ െടേയാ Section 122, subsection (IA) ൽ  തിപാദി ി   
ഏെതാരാളിെ ം ബാ ് അ ൗ ് ഉൾെ െട  വ  വകകൾ താത്കാലികമായി attach 
െച താണ് ഉചിതെമ ് ക ീഷണർ ് േബാധ െ കയാെണ ിൽ അേ ഹ ിന് നിർ ി  രീതിയി  
ഒ  ഉ രവി െട ആയത്  െച ാ താണ്. 
 
 
6) Section 107 െല  Subsection 6ൽ ിേചർ െ  Proviso:- 
 
 സാധാരണ നടപടി മ മായി ബ െ ് ഒ  proper officerനിർ യി  നി തി, െപനാൽ ി 

ട ിയവെ തിെര അ ീൽ സമർ ി േ ാൾ നിർ യി െ  ക െട 10% അടെ ിൽ മാ െമ 
Section 107 കാരം അ ീൽ ഫയൽ െച വാന്  സാധി ക  (പരമാവധി 25 േകാടി) 
 
107. Appeals to Appellate Authority. 
 
(6) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid— 
 
(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the 
impugned order, as is admitted by him; and 
 
(b) a sum equal to ten per cent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said 
order, [subject to a maximum of twenty-five crore rupees] in relation to which the appeal has 
been filed. 
 
Inserted by The Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) – Brought into force w.e.f. 01st 

February, 2019. 
 
“Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, 
unless a sum equal to twenty-five per cent. of the penalty has been paid by the appellant.”. 



 
Proviso inserted by the Finance Act 2021 
 
 എ ാൽ Section 106 (6) േനാട് ിേ ർ  proviso കാരം Section 129 (3) കാര  ഒ  order 
വഴി നിർ യി െ  കെ തിെര appeal file െച േ ാൾ ക െട 25% അട ിരി ണം എ ് 
നി ർഷി െ . 
 
 
7) Section 129 ൽ വ  5 മാ ൾ:- 
 
 
(I) Subsection (1) ൽ clause (a), clause (b) എ ിവ   substitute െച െ . 
 
129. Detention, seizure and release of goods and conveyances in transit.  
 
(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person transports any goods or stores 
any goods while they are in transit in contravention of the provisions of this Act or the rules made 
thereunder, all such goods and conveyance used as a means of transport for carrying the said goods 
and documents relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure and after 
detention or seizure, shall be released,–– 
 
(a) on payment of the applicable tax and penalty equal to one hundred per cent. of the tax payable on 
such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the 
value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods 
comes forward for payment of such tax and penalty; 
 
(b) on payment of the applicable tax and penalty equal to the fifty per cent. of the value of the goods 
reduced by the tax amount paid thereon and, in case of exempted goods, on payment of an amount 
equal to five per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where 
the owner of the goods does not come forward for payment of such tax and penalty; 
 
“(a) on payment of penalty equal to two hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in 
case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or 
twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for 
payment of such penalty;  
 
(b) on payment of penalty equal to fifty percent. of the value of the goods or two hundred per cent. of 
the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an 
amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is 
less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty 
 
Sub clause (a) and (b) substituted by the Finance Act 2021 
 
 
 
 ഈ മാ ൾ  ൻപ് GSTനിയമ ിന് വി മായി ഏെത ി െമാരാൾ സാധന ൾ store 
െച കേയാ, transport െച കേയാ െച ിരി തായി ക ാൽ അ രം സാധന ം, transportationന് 
ഉപേയാഗി  വാഹന ം (conveyance) Section 129 (1) കാരം  detain െച കേയാ, seize െച കേയാ  
െച ാ ം ഇതിെല clauseകളായ clause(a), clause (b) എ ിവ കാരം releaseെച ാ മാണ്. 
 
 ഇവിെട clause (a)എ ത്, detainെച െ േതാ, seizeെച െ േതാ ആയ സാധന െട 
ഉടമ ൻ  പണമട  സാധനം releaseെച തിനായി േ ാ  വ േ ാ  നിബ നക ം clause(b) 
എ ത് ഉടമ ൻ  payment നട വാൻ  സ ൯ ആയി േ ാ ് വരാ  സാഹചര ി  
നിബ നക മാണ്. 
 



 ഇവിെട പറ  മാ ൾ ് ൯പ് clause(a) കാരം സാധന ം വാഹന ം releaseെച തിന്,. 
 
ഉടമ ൻ  പണമട ാ൯ സ നായി േ ാ ് വ ാൽ 
 
 
 നി തി വിേധയമായ സാധനമാെണ ിൽ സാധന ിന് േമൽ വ  നി തി ബാധ ത ം, 
അതിെ  100% െപനാലി ി ം അടേ താണ്.  എ ാൽ  exempted goodsആെണ ിൽ സാധന ിെ  
വില െട 2% അെ ിൽ 25,000 പ എ ിവയിൽ റ  ക ം അടേ ായി .   
 
 ഈ clause (a) amend െച ത് കാരം ഇ ര ിൽ detain െച േതാ, seizeെച േതാ ആയ 
സാധന ം വാഹന ം release െച തിന് നി തി വിേധയമായ സാധനമാെണ ിൽ അ ര ി  
സാധന ിന് േമൽ applicable  ആയ നി തി െട 200% െപനാൽ ി അടേ ം, 
 
 Exempted goods ആെണ ിൽ േനരെ ായി  അേത ക ം (സാധന ിെ  വില െട 
2% or 25,000 പ എ ിവയിൽ റ  ക) അടേ മാണ് 
 
ഉടമ ൯ പണമട ാന് ത ാറാകാ  പ ം 
 
 മാ ൾ ് ൯പ് clause(b) കാരം (ഉടമ ൯ പണമട ാൻ  ത ാറാകാ  പ ം) 
സാധന ിന് േമൽ applicable ആയ നി തി ം സാധന ിന് േമൽ അട ി  നി തി റ  
സാധന ിെ  വില െട 50% െപനാൽ ി ം (സാധനം taxable ആെണ ിൽ) അട ം. 
 

 Exempted goodsആയി െവ ിൽ സാധന ിെ  വില െട 5%, 25,000 പ എ ിവയിൽ 
റ  ക ഏതാേണാ, അത് അട  സാധന ം വാഹന ം release െച ാമായി . 

 
 clause(b) amend െച ത് കാരം taxable goodsആെണ ിൽ സാധന ിെ  വില െട 50% 
അ രം സാധന ിേ ൽ അടേ തായി  നി തി െട 200%എ ിവയിൽ ഏതാേണാ തൽ 
അ ം ക െപനാലി ി അട െകാേ ാ,  
 Exempted goods ആെണ ിൽ സാധന ിെ  വില െട 5%, 25,000 പ എ ിവയിൽ റ  ക 
ഏതാേണാ, അതട  ്സാധന ം വാഹന ം releaseെച ാ താണ്. 
 
(ii) Section 129 െ  Sub section ( 2) െ  ഒഴിവാ ൽ:- 
 
(2) The provisions of sub-section (6) of section 67 shall, mutatis mutandis, apply for detention and seizure of 
goods and conveyances. 
 
Sub Section 2 omitted by the Finance Act 2021 
 
 േനരെ ,Section 129 കാരം detainെച േതാ, seizeെച േതാ ആയ സാധന ം വാഹന ം Section 
67(6) കാരം provisional basisൽ bond െവേ ാ security furnish െചേ ാ releaseെച തി  
സൗകര ംsection 129(2)െച ി ായി . 
 
 Section 129(2) ഒഴിവാ െ േതാെട ഇ ര ിൽ section 67(6) കാര  release സൗകര ം 
ഇ ാതായി. 
 
(iii) Section 129(3) െ  Substitution:- 
 
 ഈ മാ ിന് ൻപ് Section 129െല Subsection (3) കാരം ഒ  സാധനേമാ, conveyance ഓ 
detainെച കേയാ seize െച കേയാ െച ാൽഅടേ  Tax, penaltyഎ ിവ കാണി െകാ ് proper 
officerഒ   Notice നൽേക ം ടർ ് clause(a)/clause (b)/clause(c) കാരം Tax, penaltyഎ ിവ 
അട തി  Order നൽേക മാണ്. 
 
(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyances shall issue a notice specifying the tax and 
penalty payable and thereafter, pass an order for payment of tax and penalty under clause (a) or clause (b) or 
clause (c). 
 
“(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such 
detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven 



days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-
section (1).” 
 
Sub Section 3 substituted by the Finance Act 2021 
 
 
 എ ാൽ subsection 3 substitute  െച ത് കാരം, 
 
 സാധനേമാ conveyance ഓ  detain െച കേയാ seize െച കേയാ െച  proper officer, 
detention/seizure നട തിന് 7 ദിവസ ിനകം penalty ക കാണി െകാ ് േനാ ീസ് നൽേക ം 
അ ര ി  േനാ ീസിെ  date of service തൽ 7 ദിവസ ിനകം sub section (1) െ  clause(a) or (b) 

കാരം െപനാൽ ി ഓർഡർ  issue െചേ മാണ്. 
 
(IV)  Section 129 െല sub section (4 )െല മാ ം:- 
 
 ഈ  subsectionൽ േനരെ , Section 129 കാര   Tax, interest, penalty എ ിവ, ഇ മായി 
ബ െ യാൾ ് hearing opportunity നൽകാെത  determine െച െത ് അ ശാസി ി . 
 
(4) No tax, interest or penalty “No penalty” shall be determined under sub-section (3) without giving the person 
concerned an opportunity of being heard. 
 
substituted by the Finance Act 2021 
 
 2021 Finance Act കാരം Section 129(1) ൽ penalty മാ മാ ി മാ ിയതിനാൽ, ഈ subsection ം 
"Tax, interest, penalty" എ തിന് പകരം “Penalty “ എ ് മാ മാ ി മാ ി. 
 
V) െസ ന് 129 ല്  സബ് െസ ന് (6)  substituted 

 
(6) Where the person transporting any goods or the owner of the goods fails to pay the amount of tax 
and penalty as provided in sub-section (1) within seven days [Fourteen days] of such detention or 
seizure, further proceedings shall be initiated in accordance with the provisions of section 130: 
 
Substituted for “seven days”  by The Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 
2018) – Brought into force w.e.f. 01 st February, 2019. 
 
Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to 
depreciate in value with passage of time, the said period of seven days  [Fourteen days] may be 
reduced by the proper officer. 
 
Substituted for “seven days”  by The Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 
2018) – Brought into force w.e.f. 01 st February, 2019 
 
“(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of 
penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order 
passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold 
or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the 
penalty payable under sub-section (3):  
 
Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-
section (3) or one lakh rupees, whichever is less:  
 
Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are 
likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by 
the proper officer”. 
 



െസ ൻ  129 ൽ   സബ് െസ ന്  (6)  substitute െച  മാ തിന സരി  ്വ  Sub Rule (6) 
താെഴ പറ ം കാരമാണ്. 
 
 ഒ  വാഹന ിൽ  സാധന ള്  ാൻേ ാ൪ ് െച  വ ിേയാ, സാധന ിെ  
ഉടമ േനാ െസ ൻ  129(3) കാര  െപനാൽ ി 15 ദിവസ ിനകം ( ഓ൪ഡ൪ ലഭി )് 
അട ാൻ  ത ാറാകാ  പ ം ഇ ര ില്  detain / seize െച ി  സാധനം / conveyance 
എ ിവ നി൪ ി  രീതിയില്  േലലം െച ് വിൽ ാ താണ്. 
 
 Proviso 1 – വാഹനം, sub section (3) കാര  ഓ൪ഡ൪ കാര  െപനാൽ ി ക, ഒ  
ല ം പ എ ിവയിേലതാണ് റവ് അ ം അട  ് ാൻേ ാ൪ ൪ ് റീലീസ്  െച  

ാ താണ്. 
 
 Proviso 2 -detain െച ി  സാധനം െപെ ് നശി  ്േപാ േതാ, അപകട ാ വാൻ  
സാ ത േതാ ആെണ ിൽ  േ ാ ൪ ഓഫീസ൪ ് േലല ിൽ  വിൽ തി  സമയം 
ഹിതമ സരി  ് റ ാ താണ്. (15 ൽ  നി ം) 
 
8) Section 130ൽ ഉ ായ മാ ൾ:- 
 Section 130 ൽ  
 (i) sub section (1)ൽ  
(1) Notwithstanding anything contained in this Act, if [Where ] any person— 
 
Substituted by the Finance Act 2021 
 
“Not withstanding anything contained in this Act, if” എ തി  പകരം  “ Where” എ ്  substitute 
െച . 
 
 ഇ ര ിൽ  മാ െ തി െട Act െല മെ വിെടെയ ി ം പറ ി  provision-കൾ ് 
േമൽ  ഈ  subsection ൽ  പറ ി  5 clause കൾ ് overriding power ഇനിേമൽ  ഉ ായിരി ി . 
 
(ii) Section 130 ൽ  
 Sub section (2) െല ര ാമെ  proviso- യി     “ amount of penalty leviable under sub section 
(1) of section 129 “  എ തി  പകരം  “ penalty equal to 100% on the tax payable on such goods”  
എ ് substitute െച . 
 
(2) Whenever confiscation of any goods or conveyance is authorised by this Act, the officer adjudging it shall 
give to the owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation, such fine as the said officer thinks fit: 
 
Provided that such fine leviable shall not exceed the market value of the goods confiscated, less the tax 
chargeable thereon: 
 
Provided further that the aggregate of such fine and penalty leviable shall not be less than the amount of 
penalty leviable under sub-section (1) of section 129: [“penalty equal to hundred per cent. of the tax payable on 
such goods”] 
 
Substituted by the Finance Act 2021 
 
 അതായത് 130 (1) കാരം confiscate െച െ  goods/ conveyance ന് േമൽ  adjudication 
നട  ഓഫീസ൪ ്, അതിെ  ഉടമ ന് േമൽ  ഉചിതെമ ് േതാ  ഒ  ക fine ആയി 
ഈടാ ി തിരിെക നൽ തി   option 130(2) കാര ്. 
 
 ഇതിെ  ഒ ാമെ  proviso യിൽ  ഇ ര ില്  മ  fine  ക സാധന ിെ  
അേ ാഴെ    market value ൽ  നി ് ആയതിന് േമല്  മ െ ടാ  നി തി റ  

കേയ ാൾ  വാന്  പാ ത . 
 



 ര ാമെ   proviso കാരം ഇ ര ിൽ  മ   fine  െ ം മ ാ  
െപനാൽ ി െട ം ആെക ക െസ ന്  129(1) കാരം മ ാ  െപനാൽ ിേയ ാള്  

റയാൻ  പാടി  എ ് അ ശാസി ി .  ഇതിലാണ് മാ ം ഉ ായി ത്. ഈ മാ മ സരി  ്
fine  െ ം മ ാ  െപനാൽ ി െട ം ആെക ക " ഇ ര ിൽ  confiscate. െച െ  
സാധന ിെ  േമൽ  അടേ  നി തി െട 100% ിൽ  റ വാൻ   പാടി   എ ാ ി മാ ി. 
[Section 129(1) കാരം െപനാൽ ി നി തി ക െട 200 % ആ ി മാ ിയത്  ഇവിെട 
സാധി ാതി തിനാലാണ്  ഈ മാ ം.] 
 iii Section 130 ൽ  
  Sub section (3) ഒഴിവാ ി 
 
(3) Where any fine in lieu of confiscation of goods or conveyance is imposed under sub-section (2), 
the owner of such goods or conveyance or the person referred to in sub-section (1), shall, in addition, 
be liable to any tax, penalty and charges payable in respect of such goods or conveyance. 
 
Omitted by the Finance Act 2021 
 
 ഈ  Sub section കാരം confiscate െച െ  സാധന ിെ േയാ, വാഹന ിെ േയാ 
േമൽ  െസ ന്  130(2) കാരം   fine മ െ ാ ം, ഇ രം സാധന ിെ േയാ, 
വാഹന ിെ േയാ, ഉടമേയാ 130(1) കാര  ഒ  വ ിേയാ, ഇതിന് റേമ ഏെത ി ം 
തര ി ള ടാ ് , െപനാൽ ി മെ െ ി ം ചാ൪ കൾ  എ ിവ ഈ goods േനാ, വാഹന ിേനാ 
േമൽ  അട ാ െ ില്  ആയ ം അട തിന് ബാ നായി . 
 
ഈ  sub section  ഒഴിവാ െ ത്  
 

9) Section 151  ഉ ായ substitution 
 Section 151   Substitute െച െ . 
151. Power to collect statistics. 
 
(1) The Commissioner may, if he considers that it is necessary so to do, by notification, direct that 
statistics may be collected relating to any matter dealt with by or in connection with this Act. 
 
(2) Upon such notification being issued, the Commissioner, or any person authorised by him in this 
behalf, may call upon the concerned persons to furnish such information or returns, in such form and 
manner as may be prescribed, relating to any matter in respect of which statistics is to be collected . 
 
“151. The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish 
information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, 
and in such manner, as may be specified therein.”. 
 
(Substituted by the Finance Act 2021)  Notified w.e.f 01-08-2021 
 
 
േനരെ  ര ് സബ് െസ കളിലായി ഉ ായി  െസ ൻ  151, സബ് െസ കളി ാെത 
താെഴ പറ ം കാരം substitute െച െ താണ്. 
 
 151. “ക ീഷണ൪േ ാ, അേ ഹം അധികാരെ  ഒ  ഉേദ ാഗ േനാ, ഒ  
ഉ രവി െട ഏെതാരാേളാ ം, അയാൾ  ൈകകാര ം െച  ഈ Act " ഉ മായി ബ െ  
വിവര ൾ  ആവശ െ  സമയ ിന് ് ആവശ െ  ഫാറ ില്  ആവശ െ  
രീതിയിൽ  സമ൪ ി വാൻ  നി൪േ ശി ാ താണ്. 
 
 
 
 



 
10)  Section 152 ൽ വ ി  ് മാ ൾ 
section 152 ൽ  
 1) Sub section (1) ൽ  “ of any individual return or part thereof”  എ ത് ഒഴിവാ ി. 
 2) “Any proceedings under this Act” എ തിന് േശഷം “ without giving an opportunity of being heard 
 to the person concerned “  എ ് ിേ ൪ . 
 
(1) No information of any individual return or part thereof  (Omitted) with respect to any matter given for the 
purposes of section 150 or section 151 shall, without the previous consent in writing of the concerned person or 
his authorised representative, be published in such manner so as to enable such particulars to be identified as 
referring to a particular person and no such information shall be used for the purpose of any proceedings 
under this Act “without giving an opportunity of being heard to the person concerned” (inserted) 
 
1 & 2 by Finance Act 2021 (Notified w.e.f 01-08-2021 
 
 ഈ െസ ൻ ,  “ Bar on disclosure of information” എ മായി ബ െ താണ്.  ഇതിൽ  
നിലവി  കാരം ഒ  വ ി െട റിേ ണിെന േയാ അ മായി ബ െ േതാ ആയ 
വിവര ൾ  150, 151 എ ീ െസ ൻ  കാരം നൽ  തിന് ായി അ ര ി  
വ ി െടേയാ, അേ ഹം അധികാരെ ിയ വ ി െടേയാ എ തി വാ ിയ 
അ മതിയി ാെതയാണ് േശഖരി ി െത ിൽ  അ രം information ഈ   Act ഉമായി ബ െ  
യാെതാ  ഉ രവ് ഇറ തി ം ഉപേയാഗി വാൻ  പാ ത  എ ്  തിപാദി ിരി . 
 
 േമൽ റ  ര ് മാ ള്  കാരം ഈ നിബ നയിലാണ് മാ ം വ ി ത്. 
 ഇതിൽ  ഒ ാമെ  മാ മ സരി  ് ഈ വിഷയ ില്  നി ം റിേ കള്  അ മായി 
ബ െ  വിവര ൾ  എ ിവ ഒഴിവാ ി. 
 ര ാമെ  മാ മ സരി ,് അ രം ഇൻഫ൪േമഷഷ കൾ  ഉപേയാഗി  ് ഈ Act ഉമായി 
ബ െ  ഉ ര കള്  ഇറ തിന്, ത വ ി ് personal hearing  അവസരം 
നൽകിയിരി ണം എ ാ ി മാ ി. 
 
3) Section 152 ൽ  
 
 Sub section (2) ഒഴിവാ ി 
 
(2) Except for the purposes of prosecution under this Act or any other Act for the time being in force, 
no person who is not engaged in the collection of statistics under this Act or compilation or 
computerisation thereof for the purposes of this Act, shall be permitted to see or have access to any 
information or any individual return referred to in section 151. . 
 
(Omitted by the Finance Act 2021) notified w.e.f 01-08-2021 
 
 ഇത് കാരം ഈ ആ ിെല prosecution purpose  ഒഴിെക  കാര ളിൽ , ഒ  
വ ി െട റിേ ൺ  സംബ മായ വിവര ളി േതാ, െസ ൻ  151 കാരം േശഖരി െ  
വിവര െട, Access ഓ ആയത് കാ തി  അ മതിേയാ, ഇ മായി ബ െ  statistics 
എ തിന് മതലെ െ  വ ികൾ, ഇ ര ി  വിവര ൾ  compile െച തിന് 
അധികാരെ  വ ികൾ, computerization ഉമായി ബ െ ് വ൪ ി  വ ികൾ  
എ ിവ൪െ ാഴിെക മെ ാരാൾ ം ഉ ായി ി .  ഇതാണ് ഒഴിവാ െ ത് 
 
11)  Section 168 െ  subsection (2) ൽ വ ി  ര ്മാ ൾ:- 
 
section 168 ൽ  - Sub section (2) ൽ  
 
168. Power to issue instructions or directions 
 
(1) The Board may, if it considers it necessary or expedient so to do for the purpose of uniformity in 
the implementation of this Act, issue such orders, instructions or directions to the central tax officers 



as it may deem fit, and thereupon all such officers and all other persons employed in the 
implementation of this Act shall observe and follow such orders, instructions or directions.  
 
(2) The Commissioner specified in clause (91) of section 2, sub-section (3) of section 5, clause (b) of 
sub-section (9) of section 25, sub-sections (3) and (4) of section35, sub-section (1) of section 37, sub-
section (2) of section 38, sub-section (6) of section 39, [sub-section (1) of section 44,{ Section 44 }2 
sub-sections (4) and (5) of section 52]1, sub-section (5) of section 66, sub-section (1) of section 143 
[sub-section (1) of section 143, except the second proviso thereof]3., sub-section (1) of section 151,4 
(omitted) clause (l) of sub-section (3) of section 158 and section 167 shall mean a Commissioner or 
Joint Secretary posted in the Board and such Commissioner or Joint Secretary shall exercise the 
powers specified in the said sections with the approval of the Board. 
 
  1) “ Sub section (2) of Section 44” എ തിന് പകരം"section 44“ എ ാ ി മാ ി.  ഈ മാ ിന് 
കാരണം  “section 44”  ഈ Finance Act കാരം substitute െച േ ാൾ  ര  ് sub െസ കൾ ഒഴിവായി 
ഒ  െസ ൻ മാ മായി  മാറിയതിനാലാണ് . 
 
12) Schedule Iiെല paragraph7െ  ൻകാല ാബല േ ാെട  ഒഴിവാ   
 
GST Act െല Schedule II െല  paragraph 7  ഒഴിവാ ി. 
 
7. Supply of Goods 
 
The following shall be treated as supply of goods, namely:— 
 
Supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, 
deferred payment or other valuable consideration. 
 
 
Paragraph 7 കാരം ൈ വ ്  കൾ , Association-കൾ  ട ിയ unincorporated association -കൾ  
അവ െട members-ന്  പണേമാ deferred  payment-ഓ മ ്  valuable കൺസിഡേറഷേനാ  വാ ി െകാ ് 
നട  transactions,  supply ആയി കണ ാ ിെ ാ ്   Schedule II -ൽ ഉൾെ ിയി . ഇതാണ് 
ഒഴിവാ െ ത് . 
 
 
Notification 40/2021 dated 29.12.2021 
(10th amendment Rules 2021) 
 
(i) Rule 36 ൽ 01.01.2022 തൽ Sub Rule (4) substitute െച . 
 
ഒ  Registered person ന് തനി ് supplier ൽ നി ്  ലഭ മായി  ഒ  invoice ൽ നിേ ാ debit note ൽ 
നിേ ാ താെഴ പറ വ പാലി ാെത യാെതാ  വിധ ി  input Tax credit ഉം avail െച വാ൯ 
സാധി ത . 
   
a) ഇ ര ി  invoice ഓ debit note ഓ supplier തെ  outward supply statement ആയ GSTR-1 വഴിേയാ 
Invoice Furnish Facility (IFF) വഴിേയാ furnish െച ിരി ണം. 
 
b) ഇ ര ി  invoice, debit note എ ിവ Form GSTR-2B വഴി Rule 60 (7) കാരം receipientന്     
communicate െച ിരി ണം. 
 
ഇത് കാരം 01.01.2022 തൽ GSTR-2B യിൽ ലഭ മാ  ക  IPT മാ േമ GSTR-3B യിൽ avail 
െച വാ൯ സാധി . 
 
 
 
 
 



(ii) Rule 80ൽ 
Sub Rule (1)ന് േശഷം (1A) എ  Sub Rule ി ർ . 
 
ഈ Sub Rule   കാരം 2020-21 വർഷെ  Annual Return 28.02.2022 ന് ായി  സമർ ിേ താണ്. 
 
ii) Sub Rule (3)ന് േശഷം (3A) എ  Sub Rule ി ർ . 
 
ഈ Sub Rule   കാരം 2020-21 വർഷെ  Self Certified Reconciliation Certificate, Annual Return േനാെടാ ം 
28.02.2022 ന് ായി  സമർ ിേ താണ്. 
 
(iii) Rule 95 െല Sub Rule (3) െല clause (c) ് േശഷം 01.04.2021 തൽ ൯കാല ാബല േ ാെട ഒ  proviso 

ിേ ർ . 
 
ഇത് കാരം Unique Identity Number ഉ  ഒ   Registered person refund application സമർ ി േ ാൾ, 
refund ഉമായി ബ െ  Tax അട ി  invoiceൽ Unique identity Numberകാണി ി ിെ ിൽ അ രം 
refund applicationകളിൽ refund  ലഭി ണെമ ിൽ applicantെ  authorised representativeഅ രം 
invoiceക െട copyകൾ attestെച ് അേപ േയാെടാ ം സമർ ി ണം. (GSTRFO-10) 
 
(IV) Rule 142 ൽ 01.01.2022 തൽ 
  
(a) Sub Rule (3)ൽ"Fourteen days of detention or Seizure of the goods and conveyance” എ ത് "Seven days 
of the notice issued Under sub section (3) of Section 129 but before the issuance of order under the said sub 
section"എ ് substituteെച .   
 
ഇത സരി  ് Section 129(1) കാരം ലഭി  ഒ  notice െല ക സാധനേമാ വാഹനേമാ detain െച കേയാ 
seize െച കേയാ െച ് 14 ദിവസ ിനകം അട ി ാൽ, Registered person, DRC-03വഴിയായത് proper 
officerെന അറിയി ിരി ണെമ ത് മാറി "Section 129(3) കാരം  notice ലഭി  ്7 ദിവസ ിനക ം, എ ാൽ 
ഈ section കാരം orderലഭി തി  ൯പാ ം ക അട ി ാൽ" എ ാ ി മാ െ . 
  
(b) Sub section (5) ൽ "Tax interest and penalty payable by the person chargeable with Tax"എ ത് മാ ി "Tax 
interest and penalty as the case may be payable by the person concerned"എ ാ ി മാ ി.   
 
(v) Rule 144ന് േശഷം Rule 144A ിേ ർ .   
 
144A:- Recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit 
  
 ഈ  sub section കാരം ഒ  സാധനം  transport െച യാേളാ, സാധന ിെ  
ഉടമ േനാ section 129(1) കാരം മ  penalty, section 129(3) കാര orderലഭി  ്15 ദിവസ ിനകം 
അട ിെ ില് proper officer ് detain/seizeെച  സാധനേമാ, വാഹനേമാ ഒ  inventory prepare 
െച െകാ ം, ആയതിെ  market value estimateെച െകാ ം വി ന നട ാ താണ്.   
 
 ഇേതാെടാ ം േചർ ി proviso കാരം, detainെച െ  goods െപെ ് നശി  
േപാ േതാ (perishable), അപകടകരമായേതാ (hazardous) ആയ സ ഭാവ േതാ, സമയം കഴി ം േതാ ം 
ആയതിെ  വില depreciation സംഭവി ാ വ മാെണ ിൽ, 15 ദിവസെമ ത് മായ രീതിയിൽ 
proper officer ്  റ ാ താണ്.   
 
(vi) Rule 154, 01.01.2022 തൽ substituteെച െ . 
 
(vii) Rule 159ൽ 01.01.2022 തൽ മാ ൾ ഉ ായി (provisional attachment of property). 
 
                               േയാഗം 4.00 മണി ് അവസാനി .  
 
                                                                     
                                                                                           ഒ ് /-            

                                                                              സം ാന നി തി േജായി ് ക ീഷണർ 
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