
നം.  ബി -2 5396/17                                 ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ� കാര്യാലയം, 
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           തീയതി  : 25-03-2022

                                                                       
   ില്ലാതല     ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെCസിലിജേറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി  മാർച്ച ്  2022  

     2022  മാർച്ച് മാസടെF ില്ലാതല ി.എസ്.�ി ടെCസിലിജേറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജേയാഗം  മാർച്ച്  9ാാം
തീയതി ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്  3..00  മണിക്ക്  ഗൂഗിള് മീറ്റ്  വഴി  ന�ത്തുകയുണ്ടായി .  ില്ലാതല ജോയിന്റ്
കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജേയാഗFില് പടെ[ടുF വ്യാപാരി പ്രതിനിധികജേ^യും  വകുപ്പ്

പ്രതിനിധികജേ^യും ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ സ്വാഗതം ടെചയ്തു.   ജേയാഗFിടെന്റ മിനു�്സ് വായിക്കുകയും
അതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് വകുപ്പ് തലFില് എടുF ന�പ�ികള്  വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടായി.
പടെ[ടുF      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീ ടെടെശജേലന്ദ്രന് വി, ടെkപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെmഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
2. ശ്രീ. മനു. ബി. ടെkപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,kി സി ഒാCീസ് ടെനയ്യാറ്റുിന്കര 
3. ശ്രീ.എസ് സാബു കുമാർ . ടെkപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെmഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
4. ശ്രീ.സിF്, ടെkപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെmഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
5. ശ്രീ. അില് കുമാർ, ജേrറ്റ് �ാക്സ് ഓCീസർ, ഇജേന്റണല് ആ kിറ്റ് 
6. ശ്രീ. മജേനഷ് . വി.ടെക. അസിrന്റ് ജേrറ്റ് �ാക്സ് ഓCീസർ
7. ശ്രീ. സുർിF്, ടെkപ്പ്യട്ടി കമ്മീ ഷണർ ഇന്റലിന്സ്
പടെ[ടുF     വ്യാപാരി     പ്രതിനിധികള്  
1. ശ്രീ. വിയന് ആചാരി -  All Kerala tax practitioners  Association 
2. ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമാർ       - All Kerala Distributers Association 
3. ശ്രീ. ജേരാഹിത് നായർ  -  All Kerala tiles and sanitaryware dealer Associations
4. ശ്രീ. ജേബാബി ജോസ്   - All Kerala Distributers Association 
5. ശ്രീ. മജേഹഷ് തയ്യൂ൪     – All Kerala Tax Practioners Association
6. ശ്രീ അിF് മാർFണ്ഡന് - All Kerala Distributers Association 
7. ശ്രീ. വിയന്.വൈവ    - ജേകര^ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപനസമിതി                     

കഴിഞ്ഞ ജേയാഗFില് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികള്  ജോയിന്റ്  കമ്മീഷണർ
വ്യക്തമാക്കിടെക്കാടുക്കുകയുണ്ടായി.   ശ്രീ.  അില് കുമാർ,  ജേrറ്റ് �ാക്സ് ഓCീസർ, ശ്രീ.  മജേനഷ്
കുമാ൪.  വി.ടെക.  അസിrന്റ്  ജേrറ്റ്  �ാക്സ്  ഓCീസർ എന്നിവർ വിശദീകരിച്ചു .  ജേയാഗFിവ് 
പ്രതിനിധികള് ചർച്ച ടെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമായ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജേചർക്കുന്നു.



കഴി ഞ്ഞ ജേയാഗFില് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികള്
ഇക്കഴിഞ്ഞമാസം വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള് താടെഴ പറയുന്നവയാണ്.

 ഈ കാലയ^വില് ഒരു ജേനാട്ടിCിജേക്കഷന് മാത്രമാണ് പുറടെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1. ജേനാട്ടിCിജേക്കഷന് 01/2022 തീയതി 24/02/2022
ഈ ജേനാട്ടിCിജേക്കഷ൯ പ്രകാരം  Section  48(4)അനുസരിച്ച്  invoice കള് e-

invoice ആയി  issue ടെചജേയ്യണ്ടവരുടെ� aggregate  turnover  പരിധി  50  ജേകാ�ി
എന്നതില് നിന്നും 20 ജേകാ�ിയാക്കി കുറച്ചു.

Turnover  പരിധി  20  ജേകാ�ിയില് വന്നജേതാടെ� സാധാരണ  supplier മാരും
ഇതിടെന്റ പരിധിയിജേലക്ക്  വരുന്നുടെവന്നതിനാല് ,  ആയതിടെനക്കുറിച്ച്  എല്ലാവരും
വിശദമായി മനസ്സിലാജേക്കണ്ട സാഹചര്യം ഉ�ടെലടുFിരിക്കുകയാണ്.

ഈ  സാഹചര്യFില് ഇതിടെന സംബന്ധിച്ച്  വ^ടെര വിശദമായി  ഈ
മീറ്റിംഗില് വിശദീകരിക്കുകയും ചർച്ച ടെചയ്യടെപ്പടുകയുമുണ്ടായി.

ഇജേപ്പാഴടെF സാഹചര്യFില്  ആടെരാടെക്കയാണ്  e-invoice  generate
ടെചജേയ്യണ്ടത്,  എന്താണ്  e-invoice,  സാധാരണ  ബില്ലിംഗ്  സിrFിടെലാ,
അക്കൗണ്ടിംഗ്  system-Fിടെലാ,  ERP  system-Fിടെലാ  invoice  create  ടെചയ്യുന്ന
ആളുകള്ക്ക്  എങ്ങടെന e-invoicing  ജേലക്ക്  മാറാം  എന്നിവടെയക്കുറിച്ച് വിശദമായി
താടെഴ വിവരിക്കുന്നു.

1.  ആടെരാടെക്കയാണ്   e-invoice generate   ടെചജേയ്യണ്ടത്  .  
ഒരു Tax  Payer  ക്ക്  2017-18  മുതലുള്ള മുന്  സാമ്പFിക

വർഷങ്ങ^ിജേലടെത[ിലും  ഒന്നിടെല[ിലും   20  ജേകാ�ിയിലധികം  aggregate turnover
ഉണ്ടായിരുടെന്ന[ില്  (അയാളുടെ� PAN  ല്  All India  തലFില്) 01.04.2022  മുതല്
അയാള്  e-invoice സമ്പ്രദായFിജേലയ്ക്ക്  മാജേറണ്ടതാണ്.  ജേനടെരജേF ഇത്  50
ജേകാ�ിയായിരുന്നു. താടെഴ പറയുന്ന വിഭാഗFില്ടെപ്പടുന്നവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല.

1.  Special Economic Zone unit  കള് 
2.  ഒരു insurer, banking Company, financial institution എന്നിവയിജേലടെത[ിലും
3.  Goods Transporting Agencies (GTA)
4.  Passenger transportation service സവൈ¬ ടെചയ്യുന്നവർ
5. Multiplex തീജേയറ്ററുക^ില് സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട    
     സർവ്വീസ്



6.  Government Departments, Local bodies എന്നിവ നല്കുന്ന സർവ്വീസുകള്.

2. ഏടെതാടെക്ക   Transaction   കള്ക്കാണ്   e-invoice generate   ടെചജേയ്യണ്ടത്  .  

    20  ജേകാ�ിയിലധികം  aggregate  turnover  ഉടെണ്ട[ിലും ഇതിലുള്ടെപ്പടുന്ന B2C
സവൈ¬കള്,  Nil  rated  സവൈ¬കള്,  exempted  സവൈ¬കള്,  Non  GST
സവൈ¬കള്  എന്നിവയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട document  കള് electronic  ആയി
generate ടെചജേയ്യണ്ടതില്ല.

അതായത്  ജേമല്  വിവരിച്ച aggregate  turnover ഉള്ളവരില് taxable
ആയിട്ടുള്ള B2 B supply  ക^ില്  Export  ലും  SEZ  ജേലയ്ക്കുള്ള വില്പനയിലും ,  Deemed
Export ലും, നിലവില് e-invoice create ടെചജേയ്യണ്ടതുണ്ട്. (ഇതില് invoice, Debit Note,
Credit Note എന്നിവ ഉള്ടെപ്പടും).  Bill of supply ഇതില് ഉള്ടെപ്പടുന്നിടെല്ല[ിലും ഒജേര
invoice വഴിയുള്ള supply യില് taxable ഉം Non taxable ഉം ആയ transaction നുകള്
ഉള്ടെപ്പട്ടുടെണ്ട[ില് ആയതില് ജേമല് e-invoice generate ടെചജേയ്യണ്ടതാണ്.
3.    E-  invoicing    ബാദ്ധ്യത  വന്ന്  കഴിഞ്ഞാല്  എങ്ങടെന   e-invoice  
സമ്പ്രദായFിജേലയ്ക്ക് മാറുവാന് സാധിക്കും  . (e-invoice generating procedure)  

“e-invoice”  എന്നത്  Government Portal ല് generate  ടെചയ്യുന്ന invoice  അല്ല
മറിച്ച,് e-invoicing പ്രക്രിയ എന്നത് ചുരുക്കFില് താടെഴ പറയുന്നവയാണ്

e-invoice  generate ടെചയ്യുവാനുള്ള ബാദ്ധ്യത  ഒരാള്ക്ക്  ഉണ്ടാകുജേമ്പാള്
അയാള്ക്ക്  അയാളുടെ� നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ്  സിrFിടെലാ  ബില്ലിംഗ്
സിrFിടെലാ ERP സിrFിടെലാ invoice create ടെചയ്യുന്ന രീതി തു�രാവുന്നതാണ്
(ERP- ഒരു സ്ഥാപനFിടെന്റ വൈദനം ദിന സാമ്പFിക ഇ�പാടുകള് വൈകകാര്യം
ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള software).   എന്നാല്  ഈ  invoice കള് Form  GSTINV  01
format ലുള്ള "standard e-invoice scheme" standard  e-invoice scheme"standard e-invoice scheme"  യിലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കണം  (അതായത്
ഒരു standardized invoice format)  ഇതില് സാധാരണജേപാടെല invoice number ഉം
ഉണ്ടായിരിക്കും)

എന്നാല് ഇFരം invoice കടെ^ JSON format - ല് Invoice Registration Portal
(IRP)ല് submit ടെചയ്ത്  approve  ടെചടെയ്തടുക്കുജേമ്പാള് IRP ഇFരം Invoice ക^ില് ഒരു
Unique Reference Number ഉം ഒരു QR Code ഉം  പതിച്ച് supplier ക്ക് മ�ക്കി നല്കുന്നു.
ഈ Invoice ഇതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട recipient ന് e-mail ആയി share ടെചയ്യടെപ്പടുകയും



ടെചയ്യുന്നു.   ഈ  reference  number  Invoice  Reference  Number  (IRN)എന്ന്
അറിയടെപ്പടുന്നു.

ജേമല്  പറഞ്ഞ Invoice  Registration  Portal(IRP)  എന്നത്  e-invoice  നായി
Notification  69/2009  dated  13/12/2019  പ്രകാരം  Notify ടെചയ്തിട്ടുള്ള പF്
website ക^ാണ്.
1. www. einvoice 1gst.gov.in
2.www.einvoice2gst.gov.in
3. www. einvoice3gst.gov.in
4. www. einvoice4gst.gov.in
5. www. einvoice5gst.gov.in
6. www. einvoice6gst.gov.in
7. www. einvoice7gst.gov.in
8. www. einvoice8gst.gov.in
9. www. einvoice9gst.gov.in
10. www. einvoice10gst.gov.in

IRN (Invoice Reference Number)  ആയി  IRP (Invoice Registration Portal)  ല്
generate ടെചയ്യടെപ്പടുന്നത്  ഒരു 64  alpha  number characters ഉള്ള hash
algorithm ഉപജേയാഗിച്ച്  computation ന�Fാവുന്നതരFിലുള്ള ഒരു
figure ആയിരിക്കും.

ഇതില് hash generate ടെചയ്യുന്നതിന്

Type of documents
Document number 
Supplier GSTIN
Financial  Year  എന്നീ  input   parameter കള് നല്ജേകണ്ടതുണ്ട് .   ഇFരFില്
Supplier നല്കുന്ന input parameters ഉപജേയാഗിച്ച് ടെകാണ്ടാണ് Invoice Registration
Portal  (IRP) hash generate  ടെചയ്യുന്നത്.  ഇങ്ങടെന  IRP generate  ടെചയ്യുന്ന hash
value  -ല്  നിന്നാണ്  document  –  ടെന്റ Invoice  Reference  Number  (IRN)
രൂപീകൃതമാകുന്നത്.

E-invoice  System -Fില്    supplier  submit  ടെചയ്യുന്ന   document-ടെന
digital  ആയി sign ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.  e-invoice system-Fില്  digital signature
ടെചയ്യുക എന്നത് ഒരു നിർബന്ധിത പ്രക്രിയ അല്ല. (is optional) sign ടെചയ്ത  invoice
കള്   supplier  ക്ക്  business  transaction   ന�ത്തുന്നതിനുള്ള ജേരഖയായി
ഉപജേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.



4.  e-invoice portal-   ല്      register   ടെചയ്യുന്ന വിധം  

e-invoice portal- ല് register ടെചയ്യുന്നതിന് രണ്ട് stage കള് ഉണ്ട്.
1.  e-invoice enablement
2.  e-invoice registration

STAGE -1 (Checking enablement and enabling if not enabled)

*  ഏടെത[ിലും  ഒരു e-invoice  portal-  ല്   long  in  ടെചയ്യുക.   (ജേനടെരടെF
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പടെFണ്ണFില്
   ഏടെത[ിലും ഒന്ന്)
* Go to Registration and select “e-invoice enablement” from drop down list.
* GSTIN, Capcha എന്നിവ  enter  ടെചയ്ത് ‘Go’ click  ടെചയ്യുക.

ഈ സമയം  "standard e-invoice scheme" e-invoicing”  ജേപാർട്ടലില്  enabled  ആടെണ[ില്  "standard e-invoice scheme"  you  are
already enabled for e-
    invoicing”  എന്ന message കാണാന് സാധിക്കും.
* e-invoice enabled അടെല്ല[ില് , ജേനടെരടെF നല്കിയ GSTIN ടെന്റ ടെവ^ിച്ചFില്,
Applicant Name, Trade   Name,  തു�ങ്ങി registration data base ലുള്ള 8 details കള്
display ടെചയ്യും.
ഇവ കൂ�ാടെത ഒരു check box -ല് താടെഴ പറയുന്ന statement ദൃശ്യമാകും.
“aggregate turnover is above 20 crore and hence I may be enabled for e-voicing”

ഇവിടെ� ജേമല് വിവരിച്ച statement  സമ്മതിച്ചുടെകാണ്ട്  check  box  -ല്  click
ടെചയ്ത്  Send OTP click  ടെചയ്താല് phone  ലും  email.ID  യിലും  OTP  ലഭിക്കുകയും  ഈ
OTP enter ടെചയ്യുജേമ്പാള് e-invoicing enable ആകുന്നു.

സാധാരണ ഗതിയില്  common  portal-  ല് aggregate  turnover  20  ജേകാ�ി
ക�ക്കുന്നവരുടെ� e-invoice status e-invoice portal  -ല്  automatic  ആയി  enabled
ആകുന്നതായിരിക്കും.  ഇFരFില് ആയിട്ടില്ലാF case ക^ിലാണ് ജേമല് പറഞ്ഞ
check box -ല് click ടെചയ്ത് OTP വഴി  enabled ആക്കി എടുജേക്കണ്ടത്.

STAGE -2 (Registration in e-invoice portal)
*  Log in  to e-invoice website Any One (out of ten)
* Go to registration and select “portal log in” from the drop down menu.
* Enter GSTIN and Capcha and click “GO”

ഈ സമയം  Stage  1  ല് ലഭിച്ചത്  ജേപാടെല GST registration database -ല്
നിന്നും അജേത ജേപാടെല തടെന്ന 8 വിവരങ്ങള് display ടെചയ്യടെപ്പടുന്നു.

ഈ വിവരങ്ങള് പരിജേശാധിച്ച ജേശഷം "standard e-invoice scheme" Send OTP”  എന്നതില് click  ടെചയ്യുക.
ലഭിക്കുന്ന OTP enter ടെചയ്ത ജേശഷം "standard e-invoice scheme" Verify OTP” -ല് click ടെചയ്യുജേമ്പാള് User Name,



Password എന്നിവ enter ടെചയ്യുന്നതിനും Password  re-enter ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള  slot
ലഭിക്കുന്നു.   ഇവ  save  ടെചയ്ത്  കഴിഞ്ഞാല്  ഈ   user  ID  യും  Password   ഉം
ഉപജേയാഗിച്ച ്login ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.

പുതിയ  സാമ്പFിക  വർഷംമാരംഭിക്കിന്നതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  Tax
Payers ശ്രദ്ധിജേക്കണ്ടതായ,  താടെഴ പറയുന്ന ചില  കാര്യങ്ങള് മീറ്റിംഗില്
ജേബാദ്ധ്യടെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.  
a)  Composition  Scheme ജേലക്ക്  opt ടെചയ്യുവാനും,  opt  out ടെചയ്യുവാനും
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ  ഏപ്രില്  മാസം  ആരംഭിക്കുന്നതിനകം  ആയത്
ടെചജേയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ട്
b) QRMP Scheme ജേലക്ക് opt ടെചയ്യുന്നതിനും opt out ടെചയ്യുന്നതിനും ഈ വർഷടെF
അവസാന Quarter ജേലക്കുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രില് 30 ആയിരിക്കും.
c)  April മാസം  ആരംഭിക്കുന്നതിനു മു൯പായി  “ Export  without  payment  of
tax"standard e-invoice scheme" ന�ത്തുന്ന tax  payers  2022-23 ജേലക്കുള്ള LUT,  Form  GST  RFD-
11 സമർഫ്പിജേക്കണ്ടതാണ്.
മീറ്റിംഗില് പടെ[ടുFവർ ഉയർFിയ സംശയങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപ�ിയും  .  
1)Gas agency, Petrol pump,Bar Hotel എന്നിവയ്ക്ക് e-invoicing compulsory ആജേണാ?
Gas  Agency:-  Gas  Agency യില്  Domestic  Cylinder വില്പന  ന�ത്തുജേമ്പാള്
B2C ആയിട്ടാണ്  supply ന�ക്കുന്നത്.   എന്നാല് ഇജേത Agency യില്  Commercial
Gas Supply ന�ക്കുന്നുടെണ്ട[ില് ആയത് ഏടെത[ിലും, GST Registration ഉള്ള Hotel,
Catering  Unit എന്നിവയ്ക്ക്  വില്പന ന�ത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകാം .   ഇFരFില്
B2B Supply ഉടെണ്ട[ില് അFരം Gas Agency, e-invoice ടെചജേയ്യണ്ടതാണ്.

Petrol  Pump:-  ഒരു  Petrol  Pump ല്  ന�ക്കുന്നത്  പ്രധാനമായും  Petrol,
Diesel എന്നിവയുടെ� വില്പനയാണ് .  ഇവ  Non-GST Commodities ആയതിനാല്  e-
invoice ടെന്റ പരിധിയില്  വരുന്നില്ല .   എന്നാല്  ഇജേത Petrol  Pump ല്  GST യ്ക്ക്
വിജേധയമാകുന്ന Lubricant Oils വില്പന ന�ക്കുന്നുണ്ട്.  ഇവ മിക്കവാറും രിജേÐഷന്
ഇല്ലാF ആളുക^ാണ്  വാങ്ങാറുള്ളടെത[ിലും  ഏടെത[ിലും  സാഹചര്യFിടെലാരു
B2B  invoice വഴി  lubricants വില്പനന�ക്കുകയും,  ടെപജേÑാള് kീസല് എന്നിവയുടെ�
Turnover ഉള്ടെപ്പടെ� Aggregate Turnover 20 ജേകാ�ിയ്ക്ക് മുക^ില് വരുകയും ടെചയ്താല്
അFരFിലുള്ള പമ്പു�മയ്ക്ക് e-invoice generate ടെചയ്ത് നല്കുവാ൯ ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്
(B2B ആയി ന�ക്കുന്ന  GST Transaction കള്ക്ക് മാത്രം)



Bar  Hotel:-  ഒരു Bar  Hotel ല് വില്പന ന�ക്കുന്നത്  Non- GST Commodity  ആയ
"standard e-invoice scheme" Alcohol  for  Human  Consumption"standard e-invoice scheme"  ആയതിനാല്,  ആയത്  e-invoice  ടെന്റ
പരിധിയില്  വരുന്നില്ല.   എന്നാല്  ഇFരം  Hotel ക^ില് Room കള് Hall കള്
എന്നിവ  Rent ന്  നല്കുകയും  ആയത്   GST  Registration ഉള്ള ഒരാള് Rent ന്
business ആവശ്യFിനായി  എടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുജേമ്പാള് B2B
invoice നല്ജേകണ്ടതുള്ളതിനാല്,  ഇFരFിലുള്ള സാഹചര്യFില് Bar Hotel-ല്
ഒരു വർഷം  മദ്യFിടെന്റ  വിറ്റുവരവുള്ടെപ്പടെ� 20  ജേകാ�ിയില് കൂടുതല്
വരികയാടെണ[ില് e-invoice generate ടെചജേയ്യണ്ടതുണ്ട്.
2)  20  ജേകാ�ി,   Aggregate  Turnover കവിയുജേമ്പാള് നിർദ്ധിഷ്ട Invoice കള്ക്ക്  e-
invoice നിലവില് വരുജേമ്പാള് irrespective of value e-way bill ആവശ്യമായിട്ടുജേണ്ടാ?

E-way bill ഏത് സാഹചര്യFിലും 50,000 രൂപയ്കുു മുക^ില് മൂല്യമുള്ള നികുതി
വിജേധയമായ സാധനങ്ങള് Transport  ടെചയ്യുജേമ്പാള് മാത്രം മതിയാകും.  എന്നാല്
ഒജേര Cosigner  ഒജേര Consignee യ്ക്കു നല്കുന്ന സാധനങ്ങള് 50,000  രൂപയ്ക്കു
താടെഴയുള്ള രണ്ട്   invoice ക^ായി   generate ടെചയ്ത്  e-way  bill  എടുക്കാടെത
transport ടെചയ്യുവാ൯ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

3)അടുF കാലFായി  Tiles,  plumbing,  sanitary  ജേമഘലക^ിടെല ചില
വ്യാപാരികള് Registration  എടുക്കാടെത (  GSTIN  ഇല്ലാടെത whole  sale ആയി
സാധനങ്ങള് distribution ന�ത്തുന്നതായി  കാണുന്നു.   Department ന്
ഇFരക്കാടെര Identify ടെചയ്യുവാ൯  സാധിക്കാFതിനാല്  Registration എടുF്
വ്യാപാരം ന�ത്തുന്നവടെര ഇത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു.  ഇതിടെന ത�യി�ാന്
Department ടെന്റ ഭാഗത്തുനിന്ന് എടെന്ത[ിലും ടെചയ്യാന് കഴിയുജേമാ?

GST  രിജേÐഷന് ഇല്ലാടെത Tiles,  Plumbing,  Sanitary  materials എന്നിവ
Distribute ടെചയ്യുക എന്നത് നിരന്തരമായി ന�ത്തുവാ൯ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രീയ അല്ല .
കാരണം  Intelligence  Squad കള്  എല്ലാ  ഭാഗത്തും  Surveillance  ന�ത്തുന്ന
സാഹചര്യFില് ഇFരം  Commodity യുമായി  വരുന്ന വാഹനങ്ങള്
പരിജേശാധിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം  ഉണ്ടാകാറില്ല.



എന്നിരുന്നാലും  ഇFരFിലുള്ള ഏടെത[ിലും  തരFില് വിതരണം
ന�ത്തുന്ന ആളുകളുടെണ്ട[ില് അവടെര സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരം  അതാതു
പ്രജേദശങ്ങ^ിടെല  Intelligence,  IB വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്  നല്കിയാല്  കർശനമായ
ന�പ�ിയിലൂടെ� ആയത്  അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം  സംസ്ഥാന -
ജേകന്ദ്ര GST വകുപ്പുക^ിലുണ്ട്.  ആയതിനാല് ഇFരം വിവരങ്ങള് വസ്തുതാപരമായി
ഒാCീസുക^ില് ജേനരിജേട്ടാ ,  kിപ്പാർട്ട്ടെമന്റിടെന്റ  ഔജേദ്യാഗിക ടെവബ് ടെടെസറ്റായ
Keralataxes.gov.in  -ടെല “ Report  Evasion”  എന്ന Link  ഉപജേയാഗിച്ച്
ജേമലധികാരികടെ^ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.

4)   Reliance ജേപാലുള്ള multi-national കമ്പനികള് bulk  stock കുറഞ്ഞ വിലയില്
(Discount Rate)ല് വിറ്റഴിക്കുന്നത് ടെചറുകി� കച്ചവ�ക്കാടെര സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
ഇതിന് പരിഹാരം കാണാന് സാധിക്കുജേമാ?

ചരക്കിന് ജേമലുള്ള GST എന്നത് ഒരു സാധനFിടെന്റ വില്പന വിലയുടെ� ജേമല്
ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് .   GST  നിയമമനുസരിച്ച്  ഒരു സാധനFിടെന്റ
വില്പനയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട Customer ല്  നിന്ന്  വാങ്ങുന്ന യഥാർത്ഥ വിലയ്ക്ക്
സർക്കാർ  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നികുതി  നിരക്കില്  നികുതി  Collect ടെചയ്ത്  ഒരു
Register  Person സർക്കാരിജേലക്ക്  നല്കണടെമന്നാണ്  അനുശാസിക്കുന്നത്.
ഇFരFില്  സാധനFിടെന്റ Transaction  Value പ്രകാരമുള്ള നികുതി   collect
ടെചയ്യാതിരിക്കുകയാടെണ[ില് ആയതിന്  ന�പ�ിടെയടുക്കുവാ൯  GST നിയമFില്
വകുപ്പുകളുണ്ട്.   എന്നാല്  സാധനങ്ങള് വില്ക്കുന്ന തുക  (Customer ല്  നിന്ന്
സ്വീകരിക്കുന്ന തുക)  കുറഞ്ഞു ജേപായി എന്ന കാരണFാല് ന�പ�ിടെയടുക്കുവാന്
GST ല് വകുപ്പുക^ില്ല.

എ[ിലും ഇFരFിലുള്ള Discount  Rate ല് ഉള്ള വില്പനയില് ഏടെത[ിലും
തരFിലുള്ള നികുതി  ടെവട്ടിപ്പുള്ളതായി  മനസ്സിലാക്കുന്നുടെണ്ട[ില്  ആയത്
Department ടെന അറിയിച്ചാല് അവർടെക്കതിടെര  ന�പ�ി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
ജേമല് ജേചാദ്യം (3) ടെന്റ ഉFരFില് പറഞ്ഞിട്ടു^^ നിർജേåശം കാണുക

എന്നാല് GST നിയമFില്  ഉയർന്ന വില  ഈ�ാക്കുന്ന സാഹചര്യFില്
(വില കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നികുതിയി^വും മറ്റും നല്കുന്ന അവസരFില്
ആയതിടെന്റ ആനുകൂല്യം   വിലയില്  പ്രതിCലിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസരFില് )



അFരക്കാർടെക്കതിടെര ന�പ�ിടെയടുക്കുന്നതിന്  Section  171  പ്രകാരം  "standard e-invoice scheme" Anti
Profiteering Measures” എന്ന ഒരു വകുപ്പ് നിലവിലുണ്ട്.

ജേയാഗം 4 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.

                                                           ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ
  തിരുവനന്തപുരം

പകർപ്പ്:
കമ്മീഷണർ, സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്.
അkീ ഷണല് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് ജേസവന നികുതി വകുപ്പ്.
ശ്രീ ടെടെശജേലന്ദ്രന് വീ , ടെkപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെmഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
 ശ്രീ. മനു. ബി. ടെkപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,kി സി ഒാCീസ് ടെനയ്യാറ്റുിന്കര 
ശ്രീ.എസ് സാബു കുമാർ . ടെkപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെmഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ.സിF്, ടെkപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ,ടെmഷ്യല് സർക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ. അില് കുമാർ, ജേrറ്റ് �ാക്സ് ഓCീസർ, ഇജേന്റണല് ആ kിറ്റ് 
 ശ്രീ. മജേനഷ്  വി.ടെക. അസിrന്റ് ജേrറ്റ് �ാക്സ് ഓCീസർ
ശ്രീ. സുർിF് ടെkപ്പ്യട്ടി കമ്മീ ഷണർ ഇന്റലിന്സ്

ശ്രീ. വിയന് ആചാരി -  All Kerala tax practitioners  Association 
2. ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമാർ       - All Kerala Distributers Association 
3. ശ്രീ. ജേരാഹിത് നായർ  -  All Kerala tiles and sanitaryware dealer Associations
4. ശ്രീ. ജേബാബി ജോസ്   - All Kerala Distributers Association 
5. ശ്രീ. മജേഹഷ് തയ്യൂ൪     – All Kerala Tax Practitioners Association
6. ശ്രീ അിF് മാർFണ്ഡന് - All Kerala Distributers Association 
7. ശ്രീ. വിയന്.വൈവ         - ജേകര^ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏജേകാപനസമിതി


