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         �ില്ലോതല     �ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി ആഗസ്റ്റ്   2021  

       2021  ഒജNോബര്  മോസടെP �ില്ലോതല �ി.എസ്.�ി  ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം
ഒജNോബര് 13-ാോം തീയതി ബുധനോഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്  3..00  മണിക്ക്  ഗൂഗിള് മീറ്റ് വഴി  ന�ത്തുകയുണ്ടോയി.
�ില്ലോതല ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജയോഗPില് പടെdടുP വ്യോപോരി
പ്രതിനിധികജgയും   വകുപ്പ്  പ്രതിനിധികജgയും  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് സ്വോഗതം  ടെചയ്തു .
സംസ്ഥോന നികുതിവകുപ്പിടെന്റ പ്രജത്യക ക്ഷണപ്രകോരം ശ്രീമതി. ജഗോമതി IRS , ജനോര്P് സൗP്
ടെoപ്പ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്,  (സി.�ി.എസ്.റ്റി.),   ശ്രീമതി.  ശ്രീപോര്വ്വതി  എസ്.എല്,  അസിസ്റ്റന്റ്
കമ്മീഷണര്, (CGST), ),  ശ്രീ.  സുജരഷ് എസ്  ,  സൂപ്രണ്ട്  (സി.�ി.എസ്.റ്റി.)  എന്നിവര് ജയോഗPില്
പടെdടുത്തു.   മുന് ജയോഗPിടെന്റ മിനു�്സ്  വോയിക്കുകയും  അതുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  വകുപ്പ്
തലPില് എടുP ന�പ�ികള്  വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടോയി.

പടെdടുP      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  

1. ശ്രീമതി. ജഗോമതി , ജനോര്P് സൗP് ടെoപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്,സി.�ി.എസ്.റ്റി
2. ശ്രീ. സുര്�ിP് ടെoപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് (1)
3. ശ്രീ. ചന്ദ്രജശഖര് ,ടെoപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് , വര്ക്കസ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്
3.  ശ്രീ. ബി. മനു. ടെoപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെ�ഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
4. ശ്രീ.ടെടെശജലന്ദ്രന് എസ്, ടെoപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെ�ഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
5.  ശ്രീ. എസ് . സോബുകുമോര്,  ടെoപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെ�ഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
6. ശ്രീ. അ�ില് കുമോര്, ജസ്റ്ററ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്,  വര്ക്കസ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്
7. ശ്രീ. മജനഷ് കുമോ൪. വി.ടെക. അസിസ്റ്റന്റ് ജസ്റ്ററ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്
8. ശ്രീ. സുജരഷ് എസ്  , സൂപ്രണ്ട്, ടെസന്ട്രല് എടെക്സസ്
9. ശ്രീ. എ. മുരുഗന്, ടെoപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
10. ശ്രീ സ�ിP് പി്. എസ് ,ടെoപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
11.  ശ്രീമതി. വീണ. എ.ബി, ടെoപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
11. ശ്രീമതി. ശ്രീപോര്വ്വതി എസ്.എല്, അസിസ്റ്റന്റ്  കമ്മീഷണര് ,CGST), 
12. Aastha Siva
13. Ansalna beegum A(ST), O)
14. Deepak ST), O (AIT), )
15 Gayathri PG



16. Ragini MR(CT), I)
17. Rejimol (ST), O)
18. Remya Daniel (ST), O)
19 Resmi R Chandran (ST), O)
20 Shobha T), C (ST), O)
21. Sheeja R
22. Suresh Kumar (ST), O)
23.  Vinod V S (ST), O)

പടെdടുP     വ്യോപോരി     പ്രതിനിധികള്  

1.  ശ്രീ. ഇരുമ്പില് വി�യന്
2. ശ്രീ. മജ�ഷ് തയ്യൂ൪
3. ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന്.�ി.എസ്                               
4. ശ്രീ. വി�യന് ആചോരി
5. ശ്രീ. വി�യന്.വൈവ

കഴിഞ്ഞ ജയോഗPില് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികള്  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര്
വ്യക്തമോക്കിടെക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി.   ശ്രീ.  അ�ില് കുമോര് ,  ജസ്റ്ററ്റ്  �ോക്സ്  ഓHീസര്,  ശ്രീ സുജരഷ്
എസ്  ,  സൂപ്രണ്ട്  ,  (CGST), ),  ശ്രീ.  മജനഷ്  കുമോ൪.  വി.ടെക.  അസിസ്റ്റന്റ്  ജസ്റ്ററ്റ്  �ോക്സ്  ഓHീസര്,
എന്നിവര്  വിശദീകരിച്ചു.  ജയോഗPില്  പ്രതിനിധികള്  ചര്ച്ച ടെചയ്തതും  ഉന്നയിച്ചതുമോയ
വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജചര്ക്കുന്നു.  ഇക്കഴിഞ്ഞ മോസം നിലവില് വന്ന തോടെഴ പറയുന്ന മോറ്റങ്ങള്
വ്യോപോരികള്ക്കും  വ്യോപോരപ്രതിനിധികള്ക്കും   ജവണ്ടി  വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടോയി.  

2021   ടെസപ്റ്റംബര് മോസPില്   GST),    നിയമPില് നിലവില് വന്നിട്ടുള്ള മോറ്റങ്ങള്   
തോടെഴ പറയുന്നവയോണ്  .  

45-ാോമത്  GST), കൗണ്സിലില് വgടെരയധികം തീരുമോനങ്ങളും,  നികുതി നിരക്കിലുള്ള
മോറ്റങ്ങളും പ്രഖ്യോപിക്കടെപ്പട്ടു.  

ഇതുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ടും,അല്ലോടെതയും  ജനോട്ടിHിജക്കഷനുകള്,T), ax  rate
ജനോട്ടിHിജക്കഷനുകള്,സര്ക്കുലറുകള് എന്നിവയോണ്  ഇക്കഴിഞ്ഞ മോസം
പുറPിറങ്ങിയിട്ടുggത്.

ആദ്യമോയി GST),  Council ശുപോര്ശകള് പരിജശോധിക്കോം.



I (A) ജനരടെP ജകോവിo് ചികിത്സയുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്concessional  നികുതി നിരക്ക്
30.09.2021  വടെര പ്രഖ്യോപിച്ചിരുന്ന നോല്  മരുന്നുകള് ഉള്ടെപ്പടെ� മറ്റ്  ഏഴു
മരുന്നുകടെgക്കു�ി  ഉള്ടെപ്പടുPിടെക്കോണ്ട്,  പതിടെനോന്ന്  ജകോവിo്  ചികിത്സോ
മരുന്നുകടെg 31.12.2021   വടെര Concessional നികുതി  നിരക്കില് ടെകോണ്ടുവരുവോന്
തീരുമോനിച്ചു.  ആയതിടെന്റ ലിസ്റ്റ് തോടെഴ പറയുന്നു. 

1  T), ocilizumab         Nil
2  Amphotericin B Nil
3  Remdesivir 2.5%
4  Heparin (anti-coagulant) 2.5%
5  Itolizumab 2.5%
6  Posaconazole 2.5%
7  Infliximab 2.5%
8  Bamlanivimab & Etesevimab 2.5%
9  Casirivimab & Imdevimab 2.5%
10  2-Deoxy-D-Glucose 2.5%
11  Favipiravir 2.5%

ഇതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്  Central  T), ax (Rate)  Notificattion Number 12/2021  dated
30.09.2021 പുറPിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

(B) മടെറ്റോരു ശുപോര്ശ  14  ഇനPില്ടെപ്പട്ട സോധനങ്ങളുടെ� (Goods)  നികുതി
നിരക്കിലുണ്ടോകുന്ന മോറ്റവുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ടോണ്.(01.10.2021 മുതല്)

ഇPരPില് മോറ്റം വന്നിട്ടുള്ള സോധനങ്ങളും അവയുടെ� മുന് നികുതി നിരക്കും
ഇജപ്പോഴടെP നികുതി നിരക്കും ചുവടെ� ജചര്ക്കുന്നു.

S. No. Description From T), o
1 Retro  fitment  kits  for  vehicles  used  by  the

disabled
Appl Rate 5%

2 Fortified Rice Kernels for schemes like ICDS etc 18% 5%
3 Medicine Keytruda for treatment of cance 12% 5%
4 Biodiesel supplied to OMCs for blending with Diesel 12% 5%
5 Ores  and  concentrates  of  metals  such  as  iron,

copper, aluminium, zinc and few others
5% 18%

6 Specified Renewable Energy Devices and parts 5% 12%
7 Cartons, boxes, bags, packing containers of paper

etc.
12%/18% 18%

8 Waste  and  scrap  of  polyurethanes  and  other
plastic

5% 18%

9 All kinds of pens 12%/18% 18%



10 Railway  parts,  locomotives  &  other  goods  in
Chapter 86

12% 18%

11 Miscellaneous goods of paper like cards, catalogue,
printed material (Chapter 49 of tariff)

12% 18%

12 IGST),  on  import  of  medicines  for  personal  use,
namely
i. Zolgensma for Spinal Muscular Atrophy
ii. Viltepso for Duchenne Muscular Dystrophy
iii. Other medicines used in treatment of muscular 
atrophy recommended by Ministry of Health and 
Family Welfare and Department of Pharmaceuticals

12% Nil

13 IGST),  exemption  on  goods  supplied  at  Indo-
BangladeshBorder haats

Appl rate Nil

14 Unintended waste generated during the production
of fish meal except for Fish Oil

Nil  (For the period from
01-07-2017 to 30.09.2019)

ഇവ  Central  T), ax  (Rate)  Notification  8/2021  dated  30.09.2021,  11/2021  dated
30.09.2021, 09/2021 dated 30.09.2021, എന്നിവയിലുടെ� Notify ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

(C)  മടെറ്റോരു പ്രധോന  ശുപോര്ശ  ഏതോണ്ട്  5  ഇനPില്ടെപ്പടുന്ന സര്വ്വീസുകളുടെ�
നികുതി നിരക്കില് വ്യത്യോസം വരുPി എന്നതോണ്. (01.10.2021 മുതല്)

നികുതി നിരക്കില് മോറ്റം വന്നിട്ടുള്ള സര്വ്വീസുകള് തോടെഴ പറയുന്നവയോണ്.

1)  ചരക്ക്  വോ�നങ്ങള്ക്ക് National  Permit  നല്കുന്നതുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  നല്കുന്ന
service  ന്  ജമല് (Permit  Fee)  ഈ�ോക്കിയിരുന്ന 18%  നികുതി ഒഴിവോക്കി (Nil  Rated
ആക്കി).

ഇത്  ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 7/2021-Central T), ax (Rate) dated 30.09.2021  പ്രകോരം notify
ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

2)  വിദഗ്ധ പരിശീലനങ്ങgില് ചിലവിടെന് 75%  ജമോ  അതിനുമുകgിജലോ  സര്ക്കോര്
വ�ിക്കുന്ന case  കgില് 18%  നികുതിയുണ്ടോയിരുന്നത്  ഒഴിവോക്കി  (Nil  rated).
ജനരടെP പൂര്ണ്ണമോയും  ചിലവ്  സര്ക്കോര് വ�ിക്കുന്ന case  കgില് മോത്രമോണ്
നികുതിടെയോഴിവ് നല്കിയിരുന്നത്.

ഇത്  ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 7/2021-Central T), ax (Rate)dated 30.09.2021  പ്രകോരം  notify
ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

(3)   AFC  Women’s  Asia  Cup  2022-മോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട സര്വ്വീസുകള് 18%  നികുതി
നിരക്കില് നിന്നും പുര്ണമോയും നികുതി ഒഴിവ് അനുവദിച്ചു.

ഇത്  ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 7/2021-Central T), ax (Rate)dated 30.09.2021  പ്രകോരം  notify
ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.



4)  Original  films  broadcast  ടെചയ്യുന്നതിനും  right  to  broadcast  the  films
ഉപജയോഗിക്കുന്നതിനും,  sound  recordings,  radio-television  programmes  എന്നിവയും
വൈലസന്സിംഗ് സര്വ്വീസുകളും 12% ല് നിന്നും 18%മോയി ഉയര്Pി.

5)  Printing  and reproduction  services  of  recorded  media  യില് content,  publisher
തടെന്ന നല്കുന്നതോടെണdില് നികുതി നിരക്ക് 12% ല് നിന്നും 18 % ആയി ഉയര്Pി.

ഈ  നികുതി  മോറ്റം  കൂ�ോടെത മറ്റുചില  ശുപോര്ശകളും  സര്വ്വീസിടെല
നികുതിയുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട് ( തോടെഴ പറയുന്നവ)

1)  ഇന്ത്യയില് നിന്ന്  വിജദശജPക്ക്  ക�ല് മോര്ഗ്ഗജമോ  വോയുമോര്ഗ്ഗജമോ  ന�ത്തുന്ന
T), ransportation  നുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് നല്കിയിട്ടുള്ള GST),  Exemption 30.09.2022  വടെര
നീട്ടി നല്കും.

2)  IRFC  (Indian  Railway  Finance  Corporation)  യ്ക്ക്  rolling  workshop  കള്  lease
ടെചയ്യുന്നതിനോയി Indian Railway യ്ക്ക്അനുവദിച്ചിരുന്ന നികുതി exemption പിന്വലിക്കും.

3) E -Commerce Operator മോര് 1.1.2022 മുതല്

i) അവര് വഴി  ന�ത്തുന്ന T), ransport  of  passengers (  ഏതുതരം
വോ�നPിലും)

ii) അവര് വഴി ന�ത്തുന്ന restaurant services
എന്നിവയില് നികുതിയ�യ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബോദ്ധ്യത  പ്രസ്തുത  e-commerce

operator  മോര്ക്കോയിരിക്കും.

4)  വിജദശP്  നിന്നും  lease  ടെനടുP ഒരു സോധനം  (Goods)  ഇന്ത്യയിജലക്ക്
ഇറക്കുമതി  ടെചയ്യുജമ്പോള് lease  amount  നുജമല് GST), അ�യ്ക്കുന്ന case  കgില്,  IGST), 
Exemption  നല്കുന്നതുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട നിബന്ധനകgില് ചില ഇgവുകള്
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 ഇPരം exemptions തോടെഴ പറയുന്ന സോ�ചര്യPിലും അനുവദിക്കുന്നതോണ്.

i) ഇPരം സോധനം  ആദ്യ lease  കോലോവധി  പുര്Pിയോകുജമ്പോള്
ഇന്ത്യയിലുള്ള മടെറ്റോരു lessee  യ്ക്ക്  (മടെറ്റോരോള് lease ടെനടുPോലും)
transfer ടെചയ്യുജമ്പോള് .

ii) Lease ന് ടെകോടുക്കുന്നയോല് SEZ unit ല് ഉള്ളയോളും forward charge basis
ല് tax അ�യ്ക്കുന്ന ആളുമോടെണdില്.

(D).  Goods  മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്  GST),  T), ax rate  ല് തോടെഴപറയുന്ന clarifications  നല്
കിയിട്ടുണ്ട്.

1) മറ്റ് addtives ജചരോP ശുദ്ധമോയ ടെ�ന്നോ പൗoര്/ ടെപയിസ്റ്റ് എന്നിവ -5%

2) എല്ലോവിധ ലജബോറട്ടറി റീ ഏ�ന്റ്കള്          -12%



3) മണവും, മധുരവുമുള്ള സുപോരി, Flavour coated illachi (3822)                  - 18%

4) Carbonate ടെചയ്ത  Fruit Beverages (Fruit Drink)   28%+ (12%) cess

5) പുgിങ്കുരു (1209) (0% irrespective of use at present)                -5%

6)പുgിങ്കുരു (1209)വിPിനോയി ഉപജയോഗിക്കുജമ്പോള്)                          -0%

7)  UPS  System/  Invertor  എന്നിവജയോടെ�ോപ്പം  വില്ക്കുന്ന എക്സ്ജറ്റര്ണല് ബോറ്ററി -
-28%

8) UPS/ Invertor  -18%

9)  2019  �നുവരി  1  മുതല് തോടെഴ പറയുന്ന renewable  emergency  projects-മോയി
ബന്ധടെപ്പട്ട നികുതിയ�ജക്കണ്ടത് 70:30 എന്ന ratio യില് യഥോക്രമം goods ഉം service
ഉം  കണക്കോക്കിയോയിരിക്കണടെമന്ന്  ജനരടെP നിഷ്കര്ഷിച്ചിരുന്നു .  അതുജപോടെല
തടെന്ന 01.07.2017 മുതല് 31.12.2018 വടെരയുള്ള period ലും GST), അ�യ്ക്കോവുന്നതോണ്.

(a) Bio gas plant
(b) Solar power-based devices
(c) Solar power generator
(d) Wind mills/ wind operated electricity generator
(e) Waste to energy plants/devices
(f)  Solar lantern/Solar lamp
(g) Ocean waves/tidal waves energy plants
(h) Photo Voltaire cells whether or not assembled

10) Distinction between fresh and dried fruits and nuts
Fresh fruits 0%
Dried Fruits 5%
Dried Nuts 12%

11)Containers made of paper and paper boards (whether corrugated 
or non-corrugated)               -18%

12)Pharmaceutical goods falling under heading  (3006) -12%

ഇവ സര്ക്കുലര് 163/2021 dated 06.10.2021 പ്രകോരം clarify ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

E) Service-മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്  GST),  T), ax Rate  ല് തോടെഴ പറയുന്ന clarifications  നല്
കിയിട്ടുണ്ട്.



1). Disabilities ഉള്ള വിദ്യോര്ത്ഥികള്ക്ക് Central Sector Scheme ആയ “scholarships for
students with disabilities" മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് സര്ക്കോറിതര ജകോച്ചിംഗ് സ്ഥോപനങ്ങള്
ന�ത്തുന്ന ജകോച്ചിംഗ് സര്വ്വീസ് exempted ആയിരിക്കും. 
 
2).  Cloud  kitchens/central  kitchens  തു�ങ്ങിയവടെയ 'Restaurant Service' Restaurant  Service'Restaurant Service'  ല് ഉള്
ടെപ്പടുPി 5% നികുതി വിജധയമോക്കിയിട്ടുണ്ട് (without IT), C)

3). Ice cream parlour ല് വില്ക്കുന്ന Ice-cream 18% tax ന് വിജധയമോണ്.

4). T), oll Plaza കgില് ഈ�ോക്കുന്ന overloading charges GST),  യില് നികുതി വിജധയമല്ല.
കോരണം ഇത് toll ന് സമോനമോണ്.

5). സംസ്ഥോന ട്രോന്ജ�ോര്ട്ട്സ്ഥോപനങ്ങള്,  ജലോക്കല് അജതോറിറ്റീസ്  തു�ങ്ങിയവ
വോ�നം  വോ�കയ്ക്ക്  നല്കുജമ്പോള്,  ആയത്"giving  on  hire’  എന്നതിന്  കീഴില്
ടെകോണ്ടുവന്ന് ആയതിടെന exempted ആക്കി മോറ്റോവുന്നതോണ്.

6)  ധോതു പര്യജവഷണം  (mineral  exploration)  ഖനനോനുമതി  എന്നീ  സര്വ്വീസുകള്
(mining rights) 01.7.2017 മുതല് 18%  നികുതിയ്ക്ക് വിജധയമോയിരിക്കും.

7).  Amusement  Parks (with rider)  ജലക്കുള്ള പ്രജവശന നിരക്കിന്ജമലുള്ള തുകയുടെ�
ജമലുള്ള നികുതി നിരക്ക്     18 % ആയിരിക്കും.  കോസിജനോ സൗകര്യം ഉള്ളവയില്
മോത്രടെമ 28% നികുതിനിരക്ക് ബോധകമോകുകയുള്ളു.

8).  “Alcoholic  liquor  for  human  consumption”  എന്നത്  ‘food,  food  products’
എന്നിവയുടെ� പരിധിയില് ഉള്ടെപ്പ�ോPതിനോല് ഇതുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട job  work
services, food, food products എന്നിവയുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട job work services നോയുള്ള
5% GST),  rate വരുന്ന entry  യില് ഉല്ള്ടെപ്പടുന്നതല്ല.  ഇPരം  service 18% GST), ക്ക്
വിജധയമോണ്.

ഇവ സര്ക്കുലര് 164/2021 dated 06.10.2021 പ്രകോരം clarify ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.
  
(F) Mint  extract  ടെചയ്ത്  നിര്മ്മിക്കുന്ന mentha oil  ടെന്റ  un-registered person-നില്
നിന്നുള്ള supply  (purchase)  Reverse  Charge  Mechanism  (RCM)  ന്  കീഴില്
ടെകോണ്ടുവന്നു [Section 9(3)].Section 9(3)].

Notification 10/2021  Central  tax (Rate)  dated.  30.09.2021  പ്രകോരം ഇത്  notify
ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.  ഇതില് തോടെഴ പറയുന്നവ ഉള്ടെപ്പടും.

Sl.No. HSN IT), EM
1 33012400 Peppermint oil
2 33012510 Spearmint oil
3 33012520 Watermint Oil
4 33012530 Horsemint oil
5 33012540 Bergamint oil



കൂ�ോടെത mentha  oil   ടെന്റ Export  LUT),  സമര്പ്പിച്ചുടെകോണ്ട്  മോത്രമോക്കി
restrict ടെചയ്യണടെമന്നും,  ജശഷം  input  tax  credit  ന്  ജമല് refund
നല്ജകണ്ടതോടെണന്നും, council ശുപോര്ശ ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

G.   ഇഷ്ടിക  ചൂgകള്ക്കുജവണ്ടി   Special  Composition  Scheme  ഏര്ടെപ്പടുത്തുവോന്
ശുപോര്ശ ടെചയ്തിട്ടുണ്ട്.   20  ലക്ഷം  രൂപ വടെര turnover  ഉള്ളവര്ക്കോയിരിക്കും  ഈ
സൗകര്യം ലഭ്യമോകുക.  01.04.2022 മുതല് ലഭ്യമോകുന്ന ഈ Scheme -ല് Composition
opt  ടെചയ്യുന്നവര്ക്ക്  6%  നികുതി  നിരക്കോയിരിക്കും  നിലവില് വരിക.  (without  IT), C).
Composition Opt ടെചയ്യോPവര്ക്ക് IT), C ഉള്ടെപ്പടെ� 12% നിരക്കില് തു�രോവുന്നതോണ്.

H.    Footwear,  textiles  എന്നിവയുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട inverted  duty  structure,  GST), 
യിടെല rate  കള്  മോറ്റിടെക്കോണ്ട്  ഇല്ലോതോക്കുന്നതിനോയിട്ടുള്ള മുന്  കൗണ്സില്
തീരുമോനം 01.01.2022 മുതല് ന�പ്പോക്കുവോന് Council തീരുമോനിച്ചു.

I.   Job  work  -  മോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട Form  GST),  IT), C  04  സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
Frequency,  കഴി   ഞ്ഞ സോമ്പPിക  വര്ഷPില്  5 ജകോ�ിക്ക്  മുകgില്  aggregate
turnover  ഉണ്ടോയിരുന്ന Principal  taxable  persons  ന്  6  മോസPിടെലോരിക്കലും  ,  5
ജകോ�ിക്ക്  തോടെഴ aggregate  turnover  ഉണ്ടോയിരുന്നവര്ക്ക്  വര്ഷPില്  ഒരു
പ്രോവശ്യവുമോക്കി മോറ്റി.

ഇത് ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 35/2021  പ്രകോരം  2021 -ടെല 8 -ാോം Rule amendment
ഉള്ടെപ്പടുPിയിട്ടുണ്ട്.

J.  നികുതിയുടെ� ജമലുള്ള Interest,  Charge  ടെചയ്യടെപ്പടുന്നത്  Net  tax  due  ന്  ജമല്
ആയതിനോല്,  Section  50(3),  01.07.2017  മുതല് മുന്കോല പ്രോബല്യജPോടെ� amend
ടെചയ്യടെപ്പ�ണടെമന്നും ഇത് വഴി "ineligible IT), C availed and utilized" ന് ജമലോയിരിക്കണം
Interest  അ�ജക്കണ്ടത് മറിച്ച്  "ineligiblle  IT), C availed"  ന്  ജമല് ആയിരിക്കരുടെതന്നും
ശുപോര്ശ ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.

ഇജതോടെ�ോപ്പം   തടെന്ന ഇPരPിലുള്ള ജകസുകളുടെ� ജമല്  ചോര്ജ്ജ്
ടെചയ്യടെപ്പജ�ണ്ട പലിശ 18% ആയിരിക്കുടെമന്നും Council തീരുമോനടെമടുത്തു.

K.   SGST), ,  CGST), ,  IGST),  എന്നിവയുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  Cash  ledger  -ല് ഉണ്ടോകുന്ന
unutilized balance  മറ്റ് ജസ്റ്ററ്റ്കgില് അജത PAN -ല്  Register  ടെചയ്തിട്ടുള്ള  Distinct
persons ന്  transfer  ടെചയ്ത് ടെകോടുക്കുവോന് (Refund procedure ജലയ്ക്ക് ജപോകുന്നതിനു
പകരം) അനുവദിക്കോവുന്നതോടെണന്ന് Council ശുപോര്ശ ടെചയ്തു.

L.  തോടെഴ പറയുന്ന വിഷയങ്ങgില്  Act-ല് clarity  വരുത്തുന്നതിനും,  നിയമപരമോയ
തര്ക്കങ്ങള്  ഒഴിവോക്കുന്നതിനും clarification  വരുത്തുന്നതിനുമോയി  circular
പുറടെപ്പടുവിക്കുന്നതിന് Council ശുപോര്ശ ടെചയ്തു.

1. Scope of Intermediary Services.



2. Interpretation of  “merely establishment of  distinct  person”  in  condition(r)  of
Section 2(6) for export Services.

3. T), he date of issuance of Debit Note (not the date of underlying invoice) shall
determine for the relevant financial year for the purpose of Section 16(4) of
CGST), /SGST),  Act.

ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   35/2021 dated.24/09/2021   
8  th   Rule amendment of 2021  

1. Rule 10 A (with effect from date as may be notified) Sub Section (1) ല്

(i) ‘Details of bank account’  എന്നതിനുജശഷം “which is in name of the registered
person and obtained on PAN of the registered person”. എന്ന് കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.

Rule 10A പ്രകോരം ഒരു വ്യക്തി GST),  ര�ിജàഷന് ജന�ി 45 ദിവസPിനകം bank
account details, common portal -ല് furnish ടെചജയ്യണ്ടതുണ്ട്.  

 ഈ അമന്ടെമന്റ്  പ്രകോരം   ഇPരം ബോd്  അക്കൗണ്ട്  ര�ിജào്  ജപര്
സടെന്റ  തടെന്ന ജപരിലുള്ളതോയിരിക്കണടെമന്നും  ആയത്  ര�ിജào്  ജപര്സടെന്റ
PAN  ഉപജയോഗിച്ച്  open  ടെചയ്തിട്ടുള്ള Bank  Account  ആയിരിക്കണടെമന്നും  നിഷ്കര്
ഷിക്കുന്നു. (Link ടെചയ്തിരിക്കണം)

(ii).  ഈ Rule ജനോടെ�ോപ്പം തോടെഴ പറയുന്ന proviso ഉള്ടെപ്പടുPി.

ര�ിജàഷന് എടുക്കുന്ന സ്ഥോപനം ഒരു proprietorship concern  ആടെണdില്
proprietor ടെ� PAN അയോളുടെ� ആധോറുമോയും Link ടെചയ്തിരിക്കണം.  
2.  Rule 10B ADDED

Rule 10B:- ADHAR AUT), HENT), ICAT), ION FOR ‘REGIST), ERED PERSON’

Section 25 (6D) പ്രകോരം notify ടെചയ്തിട്ടുള്ളവര് ഒഴിടെകയുള്ളവരില് Registration
ജന�ിയിട്ടുള്ളവര് തോടെഴ പറയും  പ്രകോരം  Adhar  Authentication  ന�Pിടെയdില്
മോത്രടെമ, അതിന് തോടെഴ പറയുന്ന മൂന്ന് purpose കള്ക്കോയുള്ള Application, common
portal  ല് സമര്പ്പിക്കുജമ്പോള് Authorised  Signatory  എന്ന നിലയില് authenticate
ടെചയ്യുവോന് സോധിക്കുകയുള്ളു.

T), ABLE-1

Registration Status Whose Adhar to be authenticated to sign
application

ടെപ്രോവൈപ്രറ്റര്ഷിപ്പ് ടെപ്രോവൈപ്രറ്റര്
പോര്ട്ട്ണര്ഷിപ്പ് ഏടെതdിലും ഒരു partner



�ിന്ദു അണ്oിവൈവoo് Hോമിലി കര്P
കമ്പനി മോജന�ിംഗ് oയറNര് അടെല്ലdില് ഒരു 

full time Director കമ്മറ്റിയിടെല ഒരംഗം
അജസോസിജയഷന് ഓH് ജപഴ്സണ്സ് മോജന�ിംഗ് കമ്മറ്റിയിടെല ഒരംഗം
A body of individuals or a society മോജന�ിംഗ് കമ്മറ്റിയിടെല ഒരംഗം
T), rust A trustee in the Board of trust

T), ABLE-2

                                               Purpose
1 Rule 23 പ്രകോരം Application for revocaton of cancellation Hയല്

ടെചയ്യുന്നതിന് (FROM GST),  REG-21 ല്)
2 Rule 89 പ്രകോരം FORM GST),  RFD-01 ല് Refund application file 

ടെചയ്യുന്നതിന്
3 Rule 96 പ്രകോരം integrated tax അ�ച്ച ്Export ന�Pിയതുമോയി 

ബന്ധടെപ്പട്ട refund application

ഇതിജനോടെ�ോപ്പം  കൂട്ടിജച്ചര്Pിട്ടുള്ള proviso  പ്രകോരം  T), ABLE-1  പ്രകോരമുള്ള
വ്യക്തി  ആധോര് അജപക്ഷിച്ച്  ലഭിക്കോതിരിക്കുന്ന സോ�ചര്യPില്  Adhar
authentication ന�ത്തുന്നതിന് തോടെഴ പറയുന്ന ജരഖകള് furnish ടെചജയ്യണ്ടതോണ്.

a. ആ വ്യക്തിയുടെ� Adhar enrolment ID slip

b.  ജHോജട്ടോ പതിച്ച ബോd് പോസ് ബുക്ക് or ഇലക്ഷന് കമ്മീഷന് issue ടെചയ്ത  
voters Id or പോജ�ോര്ട്ട് or  വൈãവിഗ് വൈലസന്സ് (ജമോടെട്ടോര്ടെവ�ിക്കിള്
ആN് 1988 പ്രകോരം )

 ഇPരPില് Adhar Authentication ന�ത്തുന്നവര് ആധോര്നമ്പര് ലഭിച്ച ്30 
ദിവസPിനകം Adhar number, authenticate ടെചജയ്യണ്ടതോണ്.

3. Rule 23(1)ല് “on his own motion" എന്നതിനു ജശഷം  subject to the provision of
Rule  10B   എന്ന്  കൂട്ടിജചര്ത്തു.  (തീയതി,  notify  ടെചയ്യുജമ്പോള് മുതല്
പ്രോബല്യം).റിജവോക്കഷന് application  സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്  റൂള് 10B  പ്രകോരം
അധികോരടെപ്പട്ട വ്യക്തിയോജണോ  എന്ന് ,  പ്രസ്തുത  application  പരിജശോധിക്കുജമ്പോള്
proper officer ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു ജവണ്ടിയോണ് ഈ മോറ്റം ടെകോണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്.

4. Rule 45(3)ല് 1.10.2021 മുതല് തോടെഴ പറയുന്ന മോോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോകും.

i). “During the quarter” എന്നതിനു പകരം “during the specified period"എന്ന് 
substitute ടെചയ്യും



ii). "Said quarter"എന്നതിനു പകരം "the said period" എന്ന് substitute ടെചയ്യും.
iii). Proviso യ്ക്ക്ജശഷം തോടെഴ പറയുന്ന explanation കൂട്ടിജച്ചര്ക്കും.

ഈ റൂള് പ്രകോരം "specified period"എന്നത് 

a.  പ്രിന്സിപ്പgിടെന്റ കഴിഞ്ഞ സോമ്പPിക വര്ഷPില് aggregate turnover 5
ജകോ�ിക്ക് മുകgിലോയോല് എല്ലോവര്ഷവും ഏപ്രില് ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന തു�ര്ച്ചയോയ
ആറുമോസവും, ഒജNോബര് ഒന്നിനു തു�ങ്ങുന്ന തു�ര്ന്നുള്ള ആറുമോസവും ആയിരിക്കും

b.   (5  ജകോ�ിക്ക്  തോടെഴയുള്ളവര്ക്ക്  )  ഇത്  ഒരു സോമ്പPികവര്ഷവും
ആയിരിക്കും.

ഈ മോറ്റം വഴി, Job Work  നോയി ഒരു Principal, Job Work  റുടെ� Business place
ജലയ്ക്ക്  transfer ടെചയ്യുന്ന സോധനങ്ങടെg സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടുന്ന FORM
GST),  IT), C 04 Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള Frequency യില് മോറ്റമുണ്ടോയി.

ജനടെരടെP എല്ലോ Quarter ലും ടെചയ്തിരുന്ന ഈ പ്രക്രീയ 01.10.2021 മുതല്, ടെതോട്ടു
മുന്നിലടെP സോമ്പPിക  വര്ഷം  5  ജകോ�ിയില്  കുറഞ്ഞ aggregate
turnover ഉണ്ടോയിരുന്ന Principal, FORM GST),  IT), C 04  Hയല് ടെചജയ്യണ്ടത്  APRIL T), O
SEPT), EMBER, OCT), OBER T), O MARCH എന്നീ രണ്ട് അര്ദ്ധവര്ഷങ്ങgില് ആണ്.

എന്നോല് 5 ജകോ�ിയില് കുറഞ്ഞ turnover ഉണ്ടോയിരുന്നവര്ക്ക്  FORM GST),  IT), C
04,  ജമല്  തീയതി  മുതല്   ഒരു വര്ഷPില്  ഒരു പ്രോവശ്യം  Hയല്  ടെചയ്തോല്
മതിയോകും.

5)  RULE 59(6) ല് 01.01.2022 മുതല് തോടെഴ പറയുന്ന മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോകും.

i) Clause (a) യില്’’for preceding two months’’എന്നതിനു പകരം ’’for preceding
month”എന്ന് substitute ടെചയ്തു.

ii) Clause (c) ഒഴിവോകും.

ഈ മോറ്റം വഴി, ജനടെരടെP, ഒരു Registered person തു�ര്ച്ചയോയി രണ്ടു മോസം
GST), R-3B ടെചയ്യോതിരുന്നോല് അയോടെg അടുP മോസടെP GST), R-1 Hയല് ടെചയ്യോന്
അനുവദിക്കുമോയിരുന്നില്ല.  ഈ മോറ്റPിലൂടെ� ടെതോട്ടുമുന്നിലടെP മോസടെP GST), R-
3B Hയല്  ടെചയ്യോPവടെര,  ന�പ്പ്  മോസടെP GST), R-1 Hയല്  ടെചയ്യുവോന്
അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

59(6)  ടെന്റ Clause(c)  യില്  electronic  credit  ledger-ല്
available ആയിട്ടുള്ളതിടെന്റ 99%  മോത്രം  return  filing നോയി  restrict  ടെചയ്യടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക്  (turnover above 50 Cr)  ജനടെരടെP തടെന്ന ടെതോട്ട് മുന്നിടെല മോസം
GST), R-3B Hയല് ടെചയ്യോPവടെര ന�പ്പ്  മോസടെP GST), R-1 Hയല് ടെചയ്യുന്നതിന്
അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.  എന്നോല്  ഈ  Rule  amendment വഴി  ഇത്  എല്ലോവര്ക്കും
ബോധകമോക്കിയതിനോല് Clause(c)യ്ക്ക്   പ്രസക്തിയില്ലോതോയി.

6). Rule 89 ല് (date notify ടെചയ്യുന്നത് മുതല്)



I). Sub Rule(1) ല് "may file"എന്നതിനു ജശഷം "subject to the provisions of Rule
10B"കൂട്ടിജചര്ക്കുന്നതോണ്.

ii). Sub Rule (1) ന് ജശഷം Sub Rule  Rule 1 (A) കൂട്ടിജചര്ത്തു.

ആദ്യ മോറ്റമനുസരിച്ച് പുതിയതോയി വന്ന Rule 10B പ്രകോരം  authenticate ടെചയ്ത്
ജവണം Rule 89 പ്രകോരം refund application സമര്പ്പിജക്കണ്ടത്.

Rule  89(1)  ന്  ജശഷം  കൂട്ടിജചര്P Sub  Rule  (1A)പ്രകോരം,  ഏടെതdിലും  ഒരു
taxable  person,  intra  state  supply ആയി കണക്കോക്കിയിരുന്ന ഒരു supply  പിന്നീ�്
interstate  supply  ആയിPീരുന്ന സോ�ചര്യPില്  സമര്പ്പിക്കുന്ന Section  77
പ്രകോരമുള്ള refund  application  (interstate  supply  യുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട tax  അ�ച്ച
തീയതി  മുതല്  2  വര്ഷPിനകം)  FORM  GST),  RFD  01-ല്  Common  Portal-  ല്
സമര്പ്പിജക്കണ്ടതോണ്.

ഇജതോടെ�ോപ്പം  ജചര്Pിട്ടുള്ള ടെപ്രോവിജസോ  പ്രകോരം ,  ഇPരPിലുള്ള
ഏടെതdിലും  Inter  State  Supply  യുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട refund  application
സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് വര്ഷ കോലോവധി ഈ Sub Rule നിലവില് വരുന്നതിനു
മുമ്പ് expire ആയിട്ടുടെണ്ടdില്, അPരക്കോര്ക്ക് ഈ Sub Rule നിലവില് വന്ന തീയതി
മുതല്  (Date notify ടെചയ്യുന്ന)  രണ്ട് വര്ഷം വടെര application  file ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള
സമയം ലഭിക്കുന്നതോണ്.

7).  Rule 96(4) ല് Clause (b)യ്ക്ക് തോടെഴ ജനോട്ടിവൈH ടെചയ്യുന്ന തീയതി മുതല് clause
      (c) കൂട്ടിജചര്ക്കടെപ്പടും.

ഈ  Clause  അനുസരിച്ച്  Rule  96  പ്രകോരം  integrated  tax  അ�ച്ച്
export ന�ത്തുന്നവര് refund  application   സമര്പ്പിക്കുജമ്പോള് അജപക്ഷകന്  Rule  10B
പ്രകോരം Aadhar authentication ന�Pിയിരിജക്കണ്ടതോണ്.

8). Rule96(B)യ്ക്ക് ജശഷം Notify ടെചയ്യടെപ്പടുന്ന തീയതി മുതല് Sub Rule 96(c)
     കൂട്ടിജചര്ക്കടെപ്പടും.

96 (c)   Bank Account for Credit of Refund:-  

   ഏടെതdിലും ഒരു Refund (Provisional/Full/interest related to refund)ടെന്റ payment
advice-ല്  GST),  RFD-05  ല് കോണിജക്കണ്ട Bank Account  (അതോയത്  refund credit
ആജകണ്ട Bank  Account)  എന്നത്  ടെകോണ്ട്  അര്ത്ഥമോക്കുന്നത്  Applicant-ടെന്റ
ജപരിലുള്ളതും, PAN നുമോയി link ടെചയ്തതുമോയ Bank Account ആയിരിക്കണം.  

ഒരു Proprietorship  Concern-  ല്,  ടെപ്രോവൈപ്രറ്ററുടെ� PAN,  Aadhar  -മോയി   link
ടെചയ്തിരിക്കണം.



Notification 36/2021 dated 24.09.2021

ഇത് Notification 3/2021 ല് വന്നിട്ടുള്ള amendment ആണ്.

2019  ടെല Finance  Act  പ്രകോരമോണ്   Section  25(6)ന്  ജശഷം  6A,  6B,
6C,6D എന്നീ Sub Section നുകള് ജചര്ക്കടെപ്പട്ടത്.

ഇതില് 6A പ്രകോരം  നിലവിലുള്ള  എല്ലോ  Registered  persons ഉം  അവരുടെ�
Aadhar  number  authenticate  ടെചയ്യുകജയോ,  Aadhar  possess  ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള
Proof നിര്ജéശിക്കടെപ്പടുന്ന രീതിയില്  notify ടെചയ്യുന്ന തീയതി മുതല്  notify ടെചയ്യുന്ന
രീതിയില്  സമര്പ്പിക്കുകജയോ  ടെചയ്യണടെമന്ന്  നിഷക്കര്ഷിച്ചിരുന്നു.  (ഇടെല്ലdില്
notification പ്രകോരമുള്ള മടെറ്റടെന്തdിലും proof of identification സമര്പ്പിച്ചിരിക്കണം).

6B  പ്രകോരം   notify  ടെചയ്യുന്ന തീയതി  മുതല്  ഏടെതോരു വ്യക്തിക്കും
ര�ിജàഷന്  ജയോഗ്യതയുണ്ടോകണടെമdില്,  Aadhar  number  authenticate
ടെചയ്യുകജയോ, Aadhar possess ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള Proof നല്കുകജയോ ടെചജയ്യണ്ടതുണ്ട്.
(ഇടെല്ലdില്  notification  പ്രകോരമുള്ള മടെറ്റടെന്തdിലും  proof  of  identification
സമര്പ്പിച്ചിരിക്കണം)

6C പ്രകോരം Proprietorship  അല്ലോP case കgില് Kartha Director, Whole time
director,  Partner,  managing  committee  member,  member  of  Association,  Board  of
trustees,  authorized  representative,  authorized  signatory    എന്നിവയില്
notification പ്രകോരമുള്ളവരുടെ� ആധോര്  ജമല്പ്പറഞ്ഞ പ്രകോരം  authentication
ടെചജയ്യണ്ടതുണ്ട്.

ഇതില് 6D പ്രകോരം Aadhar authenticate ടെചജയ്യണ്ടതില്ലോP തോടെഴപറയുന്ന 
സ്ഥോപനങ്ങളുടെ� വിവരങ്ങgോണ് 03/2021 ല് പ്രതിപോദിച്ചിരുന്നത്.
a) not a citizen of India
b) Department or establishment of  Central and State Government
(c) A local Authority
d) A statutory body
e) A public sector undertaking 
f) Section 25(9) പ്രകോരം ര�ിജàഷന് അജപക്ഷ നല്കുന്നവര്

ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 03/2021  section 25(A)ടെല 6B, 6C എന്നീ sub section നുമോയി
ബന്ധടെപ്പട്ടോണ്  ജമല് വിഭോഗക്കോടെര ഒഴിവോക്കിയിരുന്നത് .   ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന്
വഴി 03/2021 amend ടെചയ്തതതിലൂടെ� Section 25 ടെല 6A എന്ന subsection കൂ�ി ഇതില്
ഉള്ടെപ്പടുPി.   ഇതുവഴി  ജനരടെP ര�ിജêഷന് എടുPിട്ടുണ്ടോയിരുന്ന ജമല്
വിഭോഗPില്ടെപ്പട്ടവടെരക്കൂ�ി Adhar authentication ല് നിന്ന് ഒഴിവോക്കി.



Circular 159/2021 dated 20.09.2021

45-ാോം GST),  Council ശുപോര്ശ  പ്രകോരം Intermediary Service ടെന്റ  Scope ടെന സംബന്ധിച്ച്
സംശയങ്ങളുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട Clarification നല്കുന്നതിജലക്കോണ് ഈ സര് ക്കുലര്
ഇറക്കിയിട്ടുggത്.

Section 2(13) പ്രകോരം ഒരു ജìോക്കര്, ഒരു ഏ�ടെന്റ അടെല്ലdില്  മജറ്റടെതdിലും ഒരോള് ഒരു
സോധനPിടെന്റജയോ,  ഒരു ടെസക്യൂരിറ്റിയുടെ�ജയോ Supply  ന�ക്കുന്നതിനോവശ്യമോയ സൗകര്യം മറ്റു
രജണ്ടോ അതിലധികജമോ ആളുകള്ക്കി�യില്  ഒരുക്കിടെകോടുക്കയും,  അPരPിലുള്ളയോള്
Supply യിലുള്ടെപ്പടുന്ന സോധനPിടെന്റജയോ ജസവനPിടെന്റജയോ ടെസക്യൂരിറ്റിയിലുടെ�ജയോ
Supplay ന�ത്തുന്ന ആgല്ലോതിരിക്കുകയും ടെചയ്തോല് , അത് Intermediary Service ആയിരിക്കും.

Primary Requrements

1. കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വ്യക്തികള് ഉണ്ടോയിരിക്കണം

a) Supply ന�ത്തുന്നത് രണ്ട് ജപര് ( Main sSupply)
b)Supply യ്ക്ക് സൗകര്യടെമോരുക്കുന്ന മടെറ്റോരോള്

2) രണ്ട് വ്യത്യസ്ത Supply കള് ഉണ്ടോയിരിക്കണം

a)രണ്ട് Principals ന് ഇ�യിടെല Main Supply (Goods/Service/ Security)
b)രണ്ട് Principal  ന് ഇ�യിടെല  Supply യ്ക്ക് സൗകര്യടെമോരുക്കുന്ന Amillery  Supply  
(Service) 

3) Intermediary Service Provide  ടെചയ്യുന്നയോള്ക്ക് ഒരു ജìോക്കര്,  ഏ�ടെന്റ് അടെല്ലdില്  അതിന്
സമോനമോയ Character ഉണ്ടോയിരിക്കണം.

4)  Intermediary  Service  Provide  ടെചയ്യുന്നയോg്  Main  Supply  ന�ത്തുന്ന ആളുകgിടെലോരോള്
ആകരുത്.

5) ഒരു Service  Contract മടെറ്റോരോള്ക്ക് Sub-contract ടെചയ്തുടെകോടുPോല്  അത് ഒരു Intermediary
Service ആയിരിക്കില്ല.

Circular 160/2021 dated 20.09.2021

GST),  യുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  ഉയര്ന്ന്  വരുന്ന എതോനും  (3)  വിഷയങ്ങളുടെ�
ജമലുള്ള  Clarification ആണ് ഈ സര്ക്കുലര്.

1.  Section 16(4), 01.01.2021  ല് amend ടെചയ്തതനുസരിച്ച,് ഒരു ര�ിജào് ജപഴ്സണ് ഒരു
ഇന്ജവോയിജസോ,  ടെoബിറ്റ് ജനോജട്ടോ ആയി ബന്ധടെപ്പട്ട ഇന്പുട്ട് �ോക്സ് ക്രoിറ്റ് ,  ആ
ഇന്ജവോയിസ്/ടെoബിറ്റ്  ജനോട്ട്  ഉള്ടെപ്പട്ട സോമ്പPിക  വര്ഷPിടെന്റ ടെതോട്ടടുP
സോമ്പPിക  വര്ഷPിടെല ടെസപ്റ്റംബര്  മോസടെP GST), R-3B  Hയല്
ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസോന  തീയതി ,  ആ  വര്ഷടെP Annual  return  file ടെചയ്ത
തീയതി  എന്നിവയിടെലതോണ്  ആദ്യം  വരുന്നത്,  ആ  തീയതിയ്ക്കു ജശഷം   avail
ടെചയ്യുവോന് സോധിക്കുന്നതല്ല.



 ഇതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട രണ്ട് സംശയങ്ങളും അവയുടെ� Clarification -ഉം തോടെഴ
പറയുന്നു.

   തോടെഴ പറയുന്നവയില് ഏത് തീയതിയോണ് ജമല്പ്പറഞ്ഞ സോമ്പPിക വര്ഷം 
തീരുമോനിക്കുന്നതിനോയി പരിഗണിക്കുന്നത്.

a) ടെoബിറ്റ് ജനോട്ട് issue ടെചയ്ത തീയതി.
b) ഇന്ജവോയിസ് issue ടെചയ്ത തീയതി.

01.01.2021 ടെല amendment ന് മുമ്പ് ഇന്ജവോയിസ് അടെല്ലdില് Debit note -മോയി
ബന്ധടെപ്പട്ട invoice  ടെന്റ date   എത്  സോമ്പPിക  വര്ഷPിലോജണോ,  അതിടെന്റ
ടെതോട്ടടുP സോമ്പPിക  വര്ഷടെP September  മോസടെP  return  Hയല്
ടെചയ്യുന്നതിന് അവസോന തീയതി വടെര ഇന്പുട്ട് �ോക്സ്  avail ടെചയ്യോമോയിരുന്നു.

എന്നോല് 01.01.2021  ടെല amendment, invoice  ജനയും  Debit note  ജനയും  de-link
ടെചയ്തു.  ഇത് പ്രകോരം 01.01.2021  ന് ജശഷം issue ടെചയ്ത Debit note കgില്   Section
16(4)  പ്രകോരമുള്ള Financial  year  തീരുമോനിക്കുന്നത്  ആ  Debit  note  ടെന്റ തീയതി
ആയിരിക്കും.

ഉദോ�രണം 1 :- 16.03.2021 -ല് നല്കിയ ഒരു ഇന്ജവോയിസുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്
07.07.2021  ല് ഒരു  Debit note  issue  ടെചയ്തോല്  (01.01.2021  ന് ജശഷം) Invoice issue
ടെചയ്തിരിക്കുന്നത് 2020-21  സോമ്പPിക വര്ഷPിലോയതിനോല്  ഈ Invoice -മോയി
ബന്ധടെപ്പട്ട് IT), C avail ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള relevant financial  year 2020-21 ആയിരിക്കും.

എന്നോല്  Debit  note   issue   ടെചയ്തിരിക്കുന്നത്  2021-22   സോമ്പPിക
വര്ഷPിലോയതിനോല്  Debit note -മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്  IT), C avail  ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള
relevant financial  year 2021-22 ആയിരിക്കും.

ഉദോ�രണം 2 :-15.07.2019 -ല് issue  ടെചയ്ത ഒരു Invoice  -മോയി
ബന്ധടെപ്പട്ട Debit note 10.11.2020-ല് issue ടെചയ്യുന്നു. (01.01.2021 ന് മുമ്പ്)

ഇവിടെ�  Invoice  2019-20  ലും  Debit  note   2020-21  ലുമോണ്   issue
ടെചയ്തിരിക്കുന്നടെതdിലും,   Debit  note  issued   ടെചയ്തിരിക്കുന്നത്  01.01.2021  ന്
മുമ്പ്ആയതിനോല്  (amendment  ന്  മുമ്പ്),  Debit  note-മോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട invoice
തീയതിയുള്ടെപ്പടുന്ന സോമ്പPിക  വര്ഷമോയിരിക്കും   relevant  financial   year.
അതോയത് 2019-20.

2.  Rule 48(4) പ്രകോരം Invoice issue ടെചയ്യുന്ന Supplier  (e-invoice) ഇന്ജവോയിസിടെന്റ
Physical  Copy  സോധനം ഒരു സ്ഥലP്  നിന്ന് മടെറ്റോരു സ്ഥലജPയ്ക്ക്  T), ransport
ടെചയ്യുജമ്പോള് നിര്ബന്ധമോജണോ?.



 Rule  138(1)  പ്രകോരം  Goods  ടെന്റ transportation  ഒരു വോ�നPില്
ന�ത്തുജമ്പോള്,  ചരക്ക്  വോ�നPിടെന്റയും  സോധനPിടെന്റയും  അധികോരടെപ്പട്ട
വ്യക്തി  (മിക്കവോറും  വൈãവര്)  ആയതുമോയി   ബന്ധടെപ്പട്ട invoice/bill  of
supply/delivery Challan  എന്നിവയിജലടെതdിലും ഒന്നും,  ആവശ്യടെമdില്  e-way bill
എന്നിവ  Physical  ആയി  വൈകവശം വജച്ചോ  RFID  (Radio  Frequency   Identification
Device)  -ല്  map  ടെചയ്ത്  വോ�നPില്  പതിപ്പിജച്ചോ  ചരക്കു നീക്കം
ന�Pോവുന്നതോണ്.

Rule  138A(2)-ടെന Notification  72/2020  dated  30.09.2020  പ്രകോരം  amend
ടെചയ്തത്  അനുസരിച്ച്  Rule  48(4)  പ്രകോരം  Invoice  issue  ടെചയ്യുന്നവര്ക്ക്  electronic
ആയി  invoice  proper  officer  മുമ്പോടെക  produce  ടെചയ്യോവുന്നതോടെണന്ന്
അനുശോസിക്കുന്നു.

Rule  138A(1),  138A(2)   എന്നിവയുടെ� പശ്ചോPലPില് ,  e-invoice  generate
ടെചയ്യുന്നവര്ക്ക്  invoice ടെന്റ Physical Copy സോധനം മടെറ്റോരു സ്ഥലജPയ്ക്ക് ടെകോണ്ട്
ജപോകുജമ്പോള് കരുജതണ്ടതില്ല എന്ന് ഈ Circular clarify ടെചയ്യുന്നു.  ഇPരPില് e-
invoice  generate  ടെചയ്യുന്നവര്  പരിജശോധിക്കുന്ന ഓHീസര്  മുമ്പോടെക  Invoice
Reference  Number  (IRN)  പതിച്ചിട്ടുള്ള QR  Code  (Quick  Reference  Code),electronic
ആയി സമര്പ്പിജക്കണ്ടതോണ്.

3. Section 54(3)ടെന്റ ഒന്നോം Proviso Export duty rate ‘Nil’ ആയിട്ടുള്ള സോധനങ്ങളുടെ�
Export-മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട unutilized IT), C refund ത�യുന്നുജണ്ടോ?.

ഈ  Proviso  പ്രകോരം  ഇന്ത്യയില്  നിന്ന്  പുറജPയ്ക്ക്   Export  ടെചയ്യടെപ്പടുന്ന
സോധനങ്ങള്  Export  duty  -യ്ക്ക്  വിജധയമോടെണdില്  അവയുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട
unutilised Input tax credit ന് ജമല്  refund ലഭിക്കുന്നതല്ല.

ഈ  Proviso  യിടെല Subject  to  export  duty   എന്ന പ്രജയോഗം ,  Export  duty
യഥോര്ത്ഥPില് liable  ആയ ഒരു സോധനം  Export  സമയP്  Export duty suffer
ടെചയ്യുന്നുടെണ്ടdില്  മോത്രജമ ഈ proviso യുടെ� restriction ന് വിജധയമോകുന്നുള്ളൂ.

Circular 161/2021 dated 20.09.2021

   സര്വ്വീസ് export -മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട Clarification : (IGST),  Act ടെല  Section 2(6) ടെല
5-ാോംമടെP Condition)

ഒരു Foreign  Company  യുടെ� ഇന്ത്യയിലുള്ള Subsidiary/sister  Concern/Group
Concern  etc,  കgില് ഇന്ത്യന് നിയമവുമോയി  incorporate  ടെചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ,
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള നിയമവുമോയി incorporate ടെചയ്തിട്ടുള്ള മടെറ്റോരു  Foreign Company



കമ്പനിയ്ക്ക്  ന�ത്തുന്ന Supply,  IGST),  Act  -ടെല Section  2(6)  -ടെല Condition
(V)ത�സ്സടെപ്പടുത്തുജമോ (hint.)?

ഇPരPിലുള്ള  ഒരു Foreign Company  ഇന്ത്യന് Companies Act 2013 പ്രകോരം
incorporate ടെചയ്യടെപ്പട്ടുടെണ്ടdില്, ഈ കമ്പനിയുടെ�  മടെറ്റോരു establishment ഇന്ത്യയ്ക്ക്
പുറP് സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്നുടെവdില്  ആ കമ്പനിയുമോയി �ി കമ്പനി ന�ത്തുന്ന supply -
ടെയ Section  6(2)-ടെല Condition  5,  export  ആയി  കണക്കോക്കുന്നതില് നിന്നും  bar
ടെചയ്യുന്നില്ല.

അത്  ജപോടെല തടെന്ന ഇന്ത്യയില്  incorporate  ടെചയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി
അതിടെന്റ വിജദശത്തുള്ള  related  establishments  -മോയി  (ആ വിജദശ രോ�്യടെP
നിയമങ്ങളുമോയി   incorporate  ടെചയ്യടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുടെവdില്)  ന�ത്തുന്ന Supply–ടെയ
supply  to  merely  establishments  of  distinct  person  ആയി  കണക്കോക്കുവോന്
സോധിക്കുന്നതല്ല. (under explanation 1 of Section 8 IGST), ).  ആയതിനോല് അPരം
Supply -യും  Export of Services  ആയി കണക്കോക്കും. ( 2(6)-ടെല മറ്റ് കണ്ടീഷനുകള്
Fulfill ടെചയ്തോല്)

Circular No. 162/2021 dated 25.09.2021

ഇത്  GST),  Act  Section  77  (1),  IGST),  Act  Section  19(1)   പ്രകോരവും  നല്കുന്ന
refund മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട  ഒരു clarification ആണ്.  

Refund category യില് നമുക്ക്  portal ല് ലഭ്യമോകുന്ന ഒരു item,"tax paid under
IGST),  Act subsequntly held as interstate supply" എന്നതോണ്.

ഒരു Registered  person  intra  state  supply ആയി  കണക്കോക്കി  ഏടെതdിലും
വിനിമയPിടെന്റ നികുതി  SGST), ,  CGST),  എന്നീ  head കgിജലക്ക് അ�യ്ക്കുകയും,  പിന്നീ�്
അത്  Inter state supply ആടെണന്ന് മനസ്സിലോക്കുകയും ടെചയ്യുജമ്പോള് (മറിച്ചുമോകോം),
അയോള്ക്ക്  യഥോര്ത്ഥ head-ല് പണം  അ�ച്ച ജശഷം  ആദ്യം  ടെതറ്റോയി  അ�ച്ച
head കgിടെല തുക refund ആയി അജപക്ഷിച്ചു വോങ്ങോവുന്നതോടെണന്ന് CGST), /SGST),  Act
77 (1) ലും IGST),  Act 19(1)  ലും പ്രതിപോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇPരPില് ടെതറ്റോയി  അ�ച്ച തുക  യഥോര്ത്ഥ head ജലക്ക്  അ�യ്ക്കുജമ്പോള്
interest അ�ജóണ്ടതില്ലോ  എന്നും  ജമല് Section-കgില് പറയുന്നുണ്ട് .   ഇതുമോയി
ബന്ധടെപ്പട്ടുണ്ടോയിട്ടുള്ള ഒന്നോമടെP സംശയം  ഇPരPിലുള്ള refund  claim ന്
അ൪�തയുള്ളത്,  scrutiny/assessment/audit/investigation/  adjudication/  appellate
proceedings എന്നിവയിലൂടെ�,  ന്യുനത കടെണ്ടPിയതുവഴി, head മോറ്റം വരുPി അ�ച്ച
തുകയ്ക്ക ജമല് മോത്രമോജണോ ,  അജതോ  Registered person  സ്വയം ഇPരം അപോകത
മനസ്സിലോക്കി,  head മോറ്റം  വരുPി  അ�ച്ചിട്ടുള്ള തുകയിലും  ഇത്  ബോധകമോജണോ
എന്നതോണ്.



 ഈ  സര്ക്കുലര് വഴി  ഇPരം  refund നുള്ള അ  ര്�ത  രണ്ട്  case കgിലും
ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതോയി clarify ടെചയ്തിരിക്കുന്നു.

ഇതുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട രണ്ടോമടെP സംശയം   refund  application സമര്
പ്പിജക്കണ്ട അവസോന തീയതിയുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട relevent date ന് സംബന്ധിച്ചോണ്.

 ഏടെതോരു refund  അജപക്ഷയും  സമര്പ്പിജക്കണ്ടത്  അതുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട
relevent date ല് തു�ങ്ങി രണ്ടു വര്ഷം അവസോനിക്കുന്നതിനു മുന്പോയിരിക്കണം.

 ഇവിടെ� ചര്ച്ച ടെചയ്യുന്ന Section  77  (CGST), /SGST), )  പ്രകോരമുള്ള refund നുള്ള
relevant date ടെന സംബന്ധിച്ച്, ഇതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട Rule 89 ല് 1A എന്ന Sub Rule
കൂട്ടിജചര്ത്തുടെകോണ്ട്  വിശദികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ഇതു പ്രകോരം   Relavant  date ആയി
വരുന്നത് തോടെഴ പറയും പ്രകോരമോയിരിക്കും.

 ഒരോള്  Intra-state  Supply  ആയി  കണക്കോക്കി  SGST), /CGST), ആയി
നികുതിയ�ച്ച ഒരു transaction പിന്നീ�്   Interstate  Supply ആയി  കണക്കോക്കടെപ്പട്ട്,
അയോള് യഥോര്ത്ഥ head ആയ  IGST), -യില്      വീണ്ടും  പണമ�ച്ച്  Refund  ന്
അജപക്ഷിക്കുജമ്പോള് Relevant  date ആയി  കണക്കോക്കുന്നത്  ശരിയോയ  head ല്
രണ്ടോമത്  പണമ�ച്ച തീയതിയോയിരിക്കും .   ഈ തീയതി മുതല് രണ്ടു വര്ഷം വടെര
അയോള്ക്ക് Refund application സമര്പ്പിക്കോവുന്നതോണ്.  

Sub Rule 1A ജയോടെ�ോപ്പം  Rule 89 ല് കൂട്ടിജച്ചര്ക്കടെപ്പട്ട  Provisio പ്രകോരം ജമല്
വിവരിച്ച Relavant  date  നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള T), ax  അ�ച്ചിട്ടുggത്  Sub-rule  1A
നിലവില് വന്നിട്ടുള്ള തീയതിയോയ  24.09.2021 നു മുന്പ്  ആടെണdില് ,  അയോളുടെ�
Relavant  Date  24.09.2021  ആയിരിക്കും.   ഇPരPിലുള്ളവര്ക്ക്  23.09.2023  വടെര
Form GST),  RFD-01 ല് Refund Application സമര്പ്പിക്കോവുന്നതോണ്.

Circular ടെന്റ summary 

Situation Date  of  first
payment  of
T), ax  (wrong
head)

Date  of
payment in
correct
head

Relavant
date

1.Registered  person സ്വയം  തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
correct  head ല് പണമ�ക്കുജമ്പോള്
(24.09.2021 നു മുന്പ്)

25.03.2021 28.07.2021 23.09.2023

2.Registered  person സ്വയം  തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
correct  head ല് പണമ�ക്കുജമ്പോള്
(24.09.2021 നു ജശഷം )

10.08.2021 10.01.2021 09.01.2023

3.  Proper  Officer/  adjudating  Authority/
Appellate  Authority എന്നിവരില്
ആടെരdിലുമോണ് തീരുമോനടെമടുക്കുകയും T), ax
Payer ശരിയോയ  head ല് പണമ�ക്കുകയും

20.04.2021 10.05.2019 23.04.2023



ടെചയ്തോല് 
(24.09.2021 ന് മുന്പ്)
4.Proper  Officer/  adjudating  Authority/
Appellate  Authority  എന്നിവരില്
ആടെരdിലുമോണ് തീരുമോനടെമടുക്കുകയും T), ax
Payer ശരിയോയ  head ല് പണമ�ക്കുകയും
ടെചയ്തോല് (24.09.2021 ന് ജശഷം)

10.07.2023 15.12.2021 14.12.2023

 Notification  35/2021  dated  24.09.2021  പ്രകോരം  Rule  89  (1A)കൂട്ടിജച്ചര്
ക്കടെപ്പടുന്നതിനു മുന്പ് Hയല് ടെചയ്തിട്ടുള്ള Application കളും ഈ  Sub Rule  പ്രകോരം
വൈകകോര്യം ടെചജയ്യണ്ടതോണ്.  

 Section 77 of CGST), / Section 19 of IGST),  Act  പ്രകോരമുള്ള Refund, Credit Note
issue  ടെചയ്തുടെകോണ്ട്  ആദ്യം ന�Pിയ  payment adjust ടെചയ്തിട്ടുള്ള  T), ax Payers ന്
ലഭിക്കുന്നതല്ല. 

T), ax (Rate) Notifications

1.  NOT), IFICAT), ION NO.06/2021 – Central T), ax (Rate) dated 30.09.2021:-

AMENDMENT), S  IN  NOT), IFICAT), ION  11/2017  Central  T), ax  (Rate)  [Section 9(3)].T), AX  RAT), E
NOT), IFICAT), ION ON SERVICES]

a)  Sl.No.3 (Construction Services)

Central T), ax (Rate) Notification 11/2017 -ടെല Sl.No.3 ല് മൂന്നോമടെP ജകോgPില്
12AA
എന്നതിന് ജശഷം "or 12AB” എന്നത് കൂട്ടിജചര്ത്തു.  

ഇവിടെ� IT),  Act-ല്  12AA  പ്രകോരം  Register  ടെചയ്ത്  IT),  exemption  ജന�ിയിരുന്ന
Charitable സ്ഥോപനങ്ങgില്, സര്ക്കോറിതര സ്ഥോപനങ്ങള്  12AB പ്രകോരം  ര�ിസ്റ്റര്
ടെചയ്തിരിക്കണടെമന്ന പുതിയ  വ്യവസ്ഥ  IT),  Act  -ല്  നിലവില്  വന്നതുമോയി
ബന്ധടെപ്പട്ടോണ്  ഈ മോറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്.

ഇPരPിലുള്ള സ്ഥോപനങ്ങള് ജകന്ദ്ര -സംസ്ഥോന സര്ക്കോരുകളുടെ�ജയോ  ,
പ്രോജദശിക ഭരണ സമിതികളുടെ�ജയോ  mid-day meals scheme -മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്
ഭക്ഷണം  തയ്യോറോക്കുന്നതിജനോ,  വിgമ്പുന്നതിജനോ  ജവണ്ടി  നിര്മ്മിക്കുന്ന



ടെകട്ടി�ങ്ങളുടെ� നിര്മ്മോണവുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട Construction  Services  –  ന്  12%
നികുതി  നിരക്ക്  ലഭ്യമോക്കുന്നതിന്  (  12AB  പ്രകോരം  ര�ിസ്റ്റര്  ടെചയ്തവര്ക്ക്)
ജവണ്ടിയോണ് ഈ മോറ്റം വരുPിയിട്ടുള്ളത്.  

b)  GST),  in the use of intellectual property right : -

Serial No. 17-ല് 
A.  Item No.(i) -ഉം അതിടെല എന്ട്രിയും ഒഴിവോക്കി
B.  Item No.(ii) substitute ടെചയ്തു.

 Item  No.(i)  പ്രകോരം,  ജനരജP,  IT),  Software  ഒഴിടെകയുള്ള സോധനങ്ങളുടെ�
intellectual  property  right  പൂര്ണ്ണമോജയോ  ഭോഗികമോജയോ  മടെറ്റോരോള്ക്ക്
ഉപജയോഗിക്കുവോന്  അനുവദിച്ചോല്  ആയതിന്  12%  (6+6)  GST),  -യും  IT),  Software
വഴിയുള്ള  intellectual property -യോടെണdില് ആയതിന് 18% -വും  GST),  നിരക്കോണ്
ഉണ്ടോയിരുന്നത്.

ഈ  amendment  പ്രകോരം  12%  നികുതി  നിരക്ക്  ഒഴിവോക്കിടെകോണ്ട്  എല്ലോ
intellectual property right -ടെന്റ വൈകമോറ്റവും 18% ആക്കി മോറ്റി.

c)  Job Work Services :-

Serial  No.26 -  ല് entry(ic)  യ്ക്ക്  ജശഷം  (ica)   എന്ന പുതിയ ഒരു entry insert
ടെചയ്തു.

ഇത്  പ്രകോരം  മദ്യPിടെന്റ ഉല്പ്പോദനവുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട ജ�ോബ്  വര്ക്ക്
സര്വ്വീസിടെന 18% GST),  വിജധയമോക്കി.

d)  Serial No. 27-ല്

A.  Item No.(i) -ഉം അതിടെല entries-ഉം ഒഴിവോക്കി
B.  Item No.(ii)-ടെല entry substitute ടെചയ്തു.

ജനരടെP Item (i)പ്രകോരം  chapter  48  ജനോ  49  ജനോ കീഴില് വരുന്ന ന്യൂസ്
ജപപ്പര്,  ബുക്കുകള് എന്നിവയുടെ� Printing  Service  കടെg 12  %  GST),  Rate  ല് ഉള്
പ്പടുത്തുകയും,  മുന്  Entry കgില് ഉള്ടെപ്പ�ോP  Manufacturing  Service കള്
Publishing,  Printing  and  Reproduction  Services  (  Item  (i)ജലത്  ഒഴിടെക)  Material
Recovery  Services    എന്നിവ  Item  (ii)  ലുള്ടെപ്പടുPി  18  %  T), ax  ന്  കീഴില്
ടെകോണ്ടുവന്നിരുന്നു.  

 ഈ  amendment വഴി ഈ രണ്ട്  Entry  കളും  18% നിരക്കിജലക്ക് മോറി.  ഇത്
ന�പ്പോക്കുന്നതിനോണ്   Item  (i)  ഒഴിവോക്കുയും   Item  (ii)  substitute  ടെചയ്യുകയും
ടെചയ്തിട്ടുള്ളത്.  



(e) Serial No.34 ല്  Item (iii), Item (iiia) എന്നിവ  substitute ടെചയ്തു.  

Item(iii) ല് Services by Way of Admission to Amusement Parks including T), heme
Park, Water Park എന്നതില് അ�ിവരയിട്ട ഭോഗം ഒഴിവോക്കുകയും Item (iiia)ല് ഉള്
ടെപ്പ�ോPവ എന്ന് കൂട്ടിജചര്ക്കുകയും ടെചയ്തു. (18 % GST), ).

അതുജപോടെല ( iii a)ല്

Service by Way of Admission to Entertainment Events or access to Amusement
Facilities Including Cinematograph Films, Casinos, race Clubs- etc എന്നതില്  നിന്നും
അ�ിവരയിട്ട ഭോഗം ഒഴിവോക്കി (28% GST), ).
(ii) “Annexure Scheme of Classification of Services” ല് Serial Number 118 ന് ജശഷം 
118a, 118 b എന്നി രണ്ട്  Entries തോടെഴ പറയുന്ന രീതിയില് കൂട്ടിജചര്ത്തു.

(I) (2)
Group

(3)SAC (4)Service Description

118A 99654 Multi modal T), ransport of 
Goods from a place in India to
another place in India

118 B 996541 Multi modal T), ransport of 
Goods from a place in India to
another place in India from a 
place in India to another 
place

മീറ്റിംഗില് പടെdടുP വ്യോപോരി പ്രതിനിധികള് ഉയര്Pിയ ആശയങ്ങളും മറുപ�ിയും  .  

1.   SEZ യൂണിറ്റില് ര�ിസ്റ്റര് ടെചയ്തിരുന്ന സ്ഥോപനPിടെന്റ SEZ
status അവസോനിക്കുന്ന അവസരPില് പ്രസ്തുത സ്ഥോപനPിന് അജത GST),  യില്
തു�ര്ന്ന് പ്രവര്Pിക്കുന്നതിന് അര്�തയുജണ്ടോ?

SEZ unit ല് യൂണിറ്റില് ര�ിസ്റ്റര് ടെചയ്തിരുന്ന സ്ഥോപനPിടെന്റ SEZ status
അവസോനിക്കുന്നജതോടെ� SEZ  unit എന്ന status  ന്  കീഴില് GST),  Act  പ്രകോരം
എടുPിട്ടുള്ള ര�ിജàഷനും നിലനില്ക്കുന്നതല്ല. ഇPരം സ്ഥോപനങ്ങള്ക്ക് തു�ര്ന്ന്
പ്രവര്Pിക്കുന്നതിന്   normal  taxable person ആയി തു�ര്ന്ന് മടെറ്റോരു ര�ിജàഷന്
എടുജക്കണ്ടതോയി വരും.  ( T), urn Over പരിധി ഉടെണ്ടdില്). 
                                ജയോഗം 4.30 ന് അവസോനിച്ചു. 

        ഒപ്പ്/-                
സംസ്ഥോന നികുതി ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്



പകര്പ്പ്:

            കമ്മീഷണര്,  സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            അoീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            ശ്രീ. ജ�ോംസ് ജ�ോണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.�ി.എസ്.റ്റി.             
            ശ്രീ. ബി.മനു, ടെoപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്  , ടെ�ഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, വൈശജലന്ദ്രന് ടെoപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ (ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ.എസ്.വൈഷന്,  ടെoപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി ടെലന .എസ്, ടെoപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെനയ്യോറ്റിന്കര. 
            ശ്രീ. എസ്.സോബു കുമോര്, ടെoപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪  , ടെ�ഷ്യല് സര്ക്കിള്          
            ശ്രീ.സ�ിത്.പി.എസ്, ടെoപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെ�ഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   
         
            ശ്രീ.വൈവ 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�.oി.


