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ചരക്കു സേവന നികുതി - ഒരു അവസ ോകനം 

ചരക്കു സേവന നികുതി (GST) 

1. പ്രസ ോജനങ്ങൾ: 

1. രോജയത്തിൻറ്റെ റ്റമോത്തം രുസരോഗതി എന്ന ആശ മോണ് ചരക്ക് 
സേവന നികുതി വിഭോവനം റ്റചയ്യുന്നത്.  ഇതിൽ രങ്കോളിത്തമുള്ള 
വയവേോ ങ്ങൾ, ഗവറ്റെന്റ്, ഉരസഭോക്തോക്കൾ എന്നിവർറ്റക്ക ്ോം അത് 
പ്രസ ോജനപ്രദമോ ിരിക്കും.  േോധനങ്ങളുറ്റെ ും സേവനങ്ങളുറ്റെ ും 
വി  കുറ ുക ും േോമ്പത്തിക സമഖ ക്ക് ഉസത്തജനം നൽകുക ും, 

േോധനങ്ങറ്റള ും സേവനങ്ങറ്റള ും ആസഗോളത ത്തി ുള്ള മത്സര 
ത്തിന്റ പ്രോപ്തമോക്കുക ും റ്റചയ്യും.  ഇന്ത്യറ്റ  േോമ്പത്തിക സവ ി 
റ്റകട്ടുകളി ്ോത്ത, ഏകീകൃത നികുതി നിരക്കുകളും ഒസര നെരെിപ്കമ 
ങ്ങളും ഉള്ള ഒരു റ്റരോതു മോർക്കെ്  ആക്കി മോെുക ും അതുവഴി 
സദശീ  ത ത്തിൽ ഒരു േംസ ോജിത േമ്പദ് വയവസ്ഥക്ക് വഴിറ്റ ോരു 
ക്കുക ും റ്റചയ്യുക എന്നതോണ് GST  ക്ഷ്യമോക്കുന്നത്.  സകപ്രവും 
േംസ്ഥോനങ്ങളും ചുമത്തി ിരുന്ന വിവിധ നികുതികൾ ഒെ നികുതി 
 ോ ി ഏസകോരിപ്പിക്കുക ും ഇെരോെുകളുറ്റെ മൂ യവർധന പ്ശുംഖ  
 ുറ്റെ എ ്ോ ഘട്ടത്തി ും മുൻ ഘട്ടനികുതികൾക്ക് കുറവ് നൽകുക ും 
റ്റചയ്യുന്നതി ൂറ്റെ നികുതി ുറ്റെ സമൽ നികുതി എന്നതിൻറ്റെ ദൂഷ്യഫ  
ങ്ങൾ  ഘൂകരിക്കുക ും മത്സരക്ഷ്മത, ബിേിനസ്സ് രണ ഭയത ( ികവി 
ഡിെി) ഇവ റ്റമച്ചറ്റപ്പെുത്തുക ും റ്റചയ്യുന്നു. ചരക്കു സേവന നികുതി 
(GST) ഒരു  ക്ഷ്യോധിഷ്ഠിത നികുതി ോണ്.  അത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളോ 
 ുള്ള നികുതിസശഖരണ േംവിധോനം രിന്ത്ുെരുന്നു.  ഇതിൽ ഇെരോെു 
കളുറ്റെ ഓസരോ ഘട്ടത്തി ും നികുതി ചുമത്തറ്റപ്പെുക ും അെുത്തഘട്ട 
ത്തിൽ ആദയം അെച്ച നികുതി ുറ്റെ റ്റപ്കഡിെ് റ്റേെ് ഓഫ് ആ ി  ഭി 
ക്കുക ും റ്റചയ്യുന്നു.  നികുതി ബോധയത ഉരസഭോക്തോവിന്റ അെുത്തു 
വറ്റര കകമോെം റ്റചയ്യറ്റപ്പെുന്നത്റ്റകോണ്ട് വയവേോ ങ്ങളുറ്റെ രണറ്റമോ 
ഴുക്കും പ്രവർത്തന മൂ ധന നിർവഹണവും റ്റമച്ചറ്റപ്പെുന്നു. 

2. ചരക്കു സേവന നികുതി (GST) പ്രധോനമോ ും േോസങ്കതിക വിദയ 
 ോൽ നി പ്ന്ത്ിക്കറ്റപ്പെുന്നു.  അത് വയക്തിഗത ഇെറ്റരെൽ/േമ്പർക്കം 
കുറയ്ക്ക്കുക ും തീരുമോനങ്ങൾ സവഗത്തിൽ ആക്കുക ും റ്റചയ്യുന്നു. 

3. ഇന്ത്യ ിൽ ഉല്രോദിപ്പിക്കുന്ന േോധനങ്ങറ്റള ും സേവനങ്ങറ്റള ും 
സദശീ /അന്ത്ോരോപ്ര ത ങ്ങളിൽ മത്സരക്ഷ്മമോക്കുന്നതി ൂറ്റെ  ഗവറ്റെ 
ന്റെിൻറ്റെ "റ്റമയ്ക്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ" േംരംഭത്തിന്റ GST വ ി  ഉസത്തജന 
മോകും.  ഇറക്കുമതി റ്റചയ്യുന്ന എ ്ോ േോധനങ്ങൾക്കും സകപ്ര GST- ും 
േംസ്ഥോന GST- ും സചർന്ന തുകയ്ക്ക്ക് തു യമോ  ഇന്ററസപ്ഗെഡ് GST 

(IGST) ചുമത്തറ്റപ്പെും.  ഇത് പ്രോസദശികഉത്രന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി തു യത 
 ഭയമോക്കുന്നു. 

4. ഇന്നറ്റത്ത വയവസ്ഥ ിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമോ ി ചരക്കു സേവന 
നികുതി േപ്മ്പദോ ത്തിൽ, ക െുമതികൾ എ ്ോം േീസറോ സറെഡ് ആകു 
ന്നതുറ്റകോണ്ട് രസരോക്ഷ് നികുതികൾ സകപ്രത്തിനും േംസ്ഥോനങ്ങൾക്കും 
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ഇെ ിൽ വിഭജിക്കറ്റപ്പട്ട് ചി  നികുതികളുറ്റെ റീഫണ്ട് റ്റകോെുക്കോൻ 
കഴി ോത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടോകുന്നി ്.  ഇത് അന്ത്ോരോപ്രവിരണി ിൽ 
ഇന്ത്യൻ ക െുമതി വർധിപ്പിക്കുക ും വിസദശനോണയ സരറ്റമൻെ് 
ബോ ൻസ് നി  റ്റമച്ചറ്റപ്പെുത്തുക ും റ്റചയ്യുന്നു.  കൃതയനിഷ്ഠ ുള്ള 
ക െുമതിക്കോർക്ക്, ക െുമതിറ്റ  േംബന്ധിച്ചു അവർ േമർപ്പിക്കുന്ന 
എ ്ോ റീഫണ്ട് അസരക്ഷ്കളുറ്റെ ും 90% തുക, ഏഴ് ദിവേത്തിനുള്ളിൽ 
അനുവദിച്ചുറ്റകോെുക്കുന്നു. 

5. നികുതി ുറ്റെ അെിത്തറ വിരു റ്റപ്പെുത്തുക ും നികുതിനെരെിപ്കമ 
രോ നം റ്റമച്ചറ്റപ്പെുത്തുക ും റ്റചയ്യുന്നതുറ്റകോണ്ട് GST വയവസ്ഥ ഗവ 
റ്റെന്റ് വരുമോനം വർധിപ്പിക്കുറ്റമന്ന് പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു.  ഈസ് ഓഫ് 
ഡൂ ിങ് ബിേിനസ്സ് പ്കമ േൂചിക ിൽ ഇന്ത്യ ുറ്റെ സ്ഥോനം റ്റമച്ച 
റ്റപ്പെുത്തുന്നതിനും GDP- ുറ്റെ പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്ന വളർച്ച 1.5% മുതൽ 2% 
വറ്റര ഉ ർത്തുവോനും GST-ക്ക് കഴി ും. 

6. രസരോക്ഷ് നികുതി നി മങ്ങൾക്ക് GST കൂെുതൽ േുതോരയത 
റ്റകോണ്ടുവരും.  േകൈ പ്ശുംഖ  ുറ്റെ ഓസരോ ഘട്ടത്തി ും നികുതി 
ചുമത്തറ്റപ്പെുക ും ആദയം അെച്ച നികുതി ുറ്റെ റ്റപ്കഡിെ് അെുത്ത 
ഘട്ടത്തിൽ റ്റപ്കഡിെ് ആ ി കുറവ്  ഭിക്കുക ും റ്റചയ്യുന്നതുറ്റകോണ്ട് 
ഓസരോ േകൈ ുറ്റെ ും േോമ്പത്തിക മൂ യവും നികുതി മൂ യവും 
എളുപ്പത്തിൽ സവർതിരിച്ചറി ോൻ േോധിക്കുന്നു.  വയവേോ ങ്ങൾക്ക് 
റ്റപ്കഡിെ് എെുക്കുന്നതിനും ഗവറ്റെന്റെിനു നികുതി അെച്ചതിൻറ്റെ 
കൃതയത രരിസശോധിക്കുന്നതിനും ഉരസഭോക്തോവിന്റ അെച്ച നികുതി 
തുക കൃതയമോ ി അറി ുന്നതിനും ഇത് േഹോ ിക്കുന്നു. 

7. നികുതിദോ കർക്ക് സകപ്ര ഗവൺറ്റമൻറിൻറ്റെ ും േംസ്ഥോന േർ 
ക്കോരിൻറ്റെ ും റ്റേൻപ്െൽ എക്കേസ്, േർവീസ് െോക്സ്, വോെ്, 
റ്റേൻപ്െൽ റ്റേ ിൽസ് െോക്സ്, ഓൿസപ്െോയ്ക്, എൻപ്െി െോക്സ്  ക്ഷ്വറി 
െോക്സ്, എന്ററ്ററർകെറ്റെന്റെ് െോക്സ് മുത ോ  അനവധി രസരോക്ഷ് 
നികുതി നി മങ്ങൾ രോ ിക്കുക ും സരഖകൾ േൂക്ഷ്ിക്കുക ും 
സവണ്ടി വരുന്നി ്.  േംസ്ഥോനത്തിനുള്ളിൽ നെത്തുന്ന േകൈകൾക്ക് 
സവണ്ടി റ്റേൻപ്െൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് റ്റേർവീസ്സ് െോക്സ് ആക്് (CGST)-

 ും സേെ് (അറ്റ ്ങ്കിൽ  ൂണി ൻ റ്റെറിട്ടറി) ഗുഡ്സ് ആൻഡ് 
റ്റേർവീസ്സ് െോക്സ് ആക്് (SGST/UTGST)- ും അന്ത്ർ േംസ്ഥോന 
േകൈകൾക്ക് സവണ്ടി ഇൻെസപ്ഗെഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് റ്റേർവീസ്സ് 
െോക്സ് ആക്് (IGST)- ും (ഇതിറ്റ  അെിസ്ഥോന േവിസശഷ്തകൾ 
എ ്ോം CGST- ിൽ നിന്നും SGST- ിൽ നിന്നും ഉൾറ്റക്കോണ്ടിട്ടുള്ളതോണ്) 
നെരെിപ്കമങ്ങൾ രോ ിക്കുക ും സരഖകൾ േൂക്ഷ്ിക്കുക ും 
റ്റചയ്ക്തോൽ മതി ോകും. 

2. ചരക്കു സേവന നികുതി (GST) യുടെ പ്രധാന േവിസേഷതകൾ 

ചരക്കു സേവന നികുതി (GST)  ുറ്റെ പ്ശസേ മോ  േവിസശഷ്തകൾ 
തോറ്റഴ രറ ുന്നവ ോണ്: 
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i. ഒരു േോധനത്തിൻറ്റെ ഉല്രോദനത്തിസെസ ോ വിരണനത്തിസെസ ോ 
അറ്റ ്ങ്കിൽ ഒരു സേവനത്തിസെസ ോ നികുതി ചുമത്തുക എന്ന നി  
വി ുള്ള ആശ ത്തിൽ നിന്നും വയതയസ്ഥമോ ി േോധനങ്ങളുറ്റെസ ോ 
സേവനങ്ങളുറ്റെസ ോ േകൈ ുറ്റെ സമ ോണ് ചരക്ക് സേവന നികുതി 
ബോധകമോകുന്നത്.  ഇത്  ക്ഷ്യോധിരിതമോ  ഒരു ഉരസഭോഗനികുതി 
ആ ിരിക്കും.  അതോ ത് ഉരസഭോഗം നെക്കുന്ന േംസ്ഥോനത്തിസ സക്കോ 
അറ്റ ്ങ്കിൽ സകപ്രഭരണപ്രസദശസത്തസക്കോ നികുതി വരുമോനമോ ി എത്തി 
സച്ചരുന്നു.  റ്റരോതുവോ  നികുതി അെിത്തറ ുറ്റെ സമൽ സകപ്രവും 
േംസ്ഥോനങ്ങളും ഒസര േമ ം ചുമത്തുന്ന നികുതി ആ ിരിക്കും ഇത്.  
േോധനങ്ങളുറ്റെസ ോ സേവനങ്ങളുറ്റെസ ോ േംസ്ഥോനത്തിനുള്ളിൽ നെ 
ത്തുന്ന േകൈ ുറ്റെ സമൽ സകപ്രം ചുമത്തുന്ന നികുതിറ്റ  റ്റേൻപ്െൽ 
െോക്സ് (CGST) എന്നും േംസ്ഥോനങ്ങളും നി മ നിർമോണേഭ ഉള്ള/ 
ഇ ്ോത്ത സകപ്രഭരണപ്രസദശങ്ങളും ചുമത്തുന്ന നികുതിറ്റ  പ്കമോനു 
േൃതം സേെ് െോക്സ് (SGST) എന്നും  ൂണി ൻ റ്റെറിട്ടറി െോക്സ് (UTGST) 

എന്നും വിളിക്കുന്നു. 

ii. മനുഷ്യ ഉരസഭോഗത്തിനുള്ള മദയവും, റ്റരസപ്െോളി ം പ്കൂഡ്, 
സമോസട്ടോർ സ്രിരിെ് (റ്റരസപ്െോൾ), കഹ സ്രീഡ് ഡീേൽ, നോച്ചുറൽ 
ഗയോസ്, ഏവിസ ഷ്ൻ െർകബൻ ഫയൂവൽ എന്നീ അഞ്ചു റ്റരസപ്െോളി ം 
ഉത്രന്നങ്ങളും ഒഴിറ്റക ുള്ള എ ്ോ േോധനങ്ങൾക്കും GST ബോധക 
മോണ്.  പ്രസതയകം രരോമർശിക്കറ്റപ്പെോവുന്ന ചുരുക്കം ചി  സേവന 
ങ്ങൾ ഒഴിറ്റക ുള്ള എ ്ോ സേവനങ്ങൾക്കും ഇത് ബോധകമോ ിരിക്കും.  
സകപ്ര ഗവറ്റെന്റെ് ഇസപ്പോൾ ചുമത്തിറ്റകോണ്ടിരിക്കുന്ന തോറ്റഴ രറ ുന്ന 
നികുതികൾക്ക് രകരമോ ി ചരക്ക് സേവന നികുതി നി വിൽവരും: 

(a) റ്റേൻപ്െൽ എക്കേസ് ഡയൂട്ടി 
(b) ഡയൂട്ടീസ് ഓഫ് എക് കേസ് (റ്റമഡിേിനൽ & സെോയ്ക് െ് 

പ്രിപ്പസറഷ്ൻസ്) 
(c) അഡീഷ്ണൽ ഡയൂട്ടീസ് ഓഫ് എക്കേസ് (ഗുഡ്സ് ഓഫ് 

സ്റ്റരഷ്ൽ ഇസമ്പോർട്ടൻസ്) 
(d) അഡീഷ്ണൽ ഡയൂട്ടീസ് ഓഫ് എക്കേസ് (റ്റെക്കേൽസ് & 

റ്റെക്കേൽ സപ്രോഡക്്സ്) 
(e) അഡീഷ്ണൽ ഡയൂട്ടീസ് ഓഫ് കേംസ് (CVD എന്ന സരരിൽ 

അറി റ്റപ്പെുന്നത്) 

(f) സ്റ്റരഷ്ൽ അഡീഷ്ണൽ ഡയൂട്ടീസ് ഓഫ് കേംസ് (SAD) 

(g) േർവീസ് െോക്സ് 

(h) ചരക്കുകളുറ്റെ ും സേവനങ്ങളുറ്റെ ും േകൈ ുമോ ി ബന്ധ 
റ്റപ്പട്ടുള്ള റ്റേൻപ്െൽ േർച്ചോർജുകളും റ്റേസ്സുകളും. 

iii. ചരക്ക് സേവന നികുതി ിൽ   ിക്കുന്ന േംസ്ഥോനനികുതികൾ 
തോറ്റഴ രറ ുന്നവ ോണ്: 

a) സേെ് വോെ് 
b) റ്റേൻപ്െൽ റ്റേ ിൽസ് െോക്സ് 

c)  ക്ഷ്വറി െോക്സ് 

d) എൻപ്െി െോക്സ് (എ ്ോത്തരം) 
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e) എന്ററർകെൻറ്റമന്റ് & അമയൂസ്റ്റമന്റ് െോക്സ് (തസേശ േവ ം  
ഭരണസ്ഥോരനങ്ങൾ ചുമത്തുന്നവ ഒഴിറ്റക) 

f) െോക്േസ് ഓൺ അറ്റഡവർകെസ്റ്റമൻെ്, 
g) രർസച്ചസ് െോക്സ് 

h) െോക്േസ് ഓൺ സ ോട്ടറീസ്, റ്റബെിങ് & ഗോംബ്ലിങ് 

i) ചരക്കുകളുറ്റെ ും സേവനങ്ങളുറ്റെ ും േകൈ ുമോ ി ബന്ധ 
റ്റപ്പട്ടുള്ള സേെ് േർച്ചോർജുകളും റ്റേസ്സുകളും. 

iv. നികുതി ഒഴിവോക്കറ്റപ്പട്ടിട്ടുള്ള േോധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സകപ്ര 
ത്തിനും േംസ്ഥോനങ്ങൾക്കും റ്റരോതുവോ ുള്ളതോണ്. 

v. സെസണോവറിൻറ്റെ അെിസ്ഥോനത്തി ുള്ള നികുതി ഒഴിവ്: റ്റമോത്തം 
വോർഷ്ിക സെസണോവർ 20  ക്ഷ്ം രൂര വറ്റര ുള്ളവർ നികുതി ിൽ 
നിന്നും ഒഴിവോക്കറ്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  അഖിസ ന്ത്യഅെിസ്ഥോനത്തി ോണ് 
ഒരോളുറ്റെ റ്റമോത്തം സെസണോവർ കണക്കോക്കുന്നത്.  വെക്ക്-കിഴക്കൻ 

േംസ്ഥോനങ്ങൾ, മ സ ോരേംസ്ഥോനങ്ങൾ തുെങ്ങി  11 പ്രസതയക 
വിഭോഗ േംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നികുതിറ്റ ോഴിവ് രരിധി 10  ക്ഷ്ം 
രൂര ോണ്.  ഇൻരുട്ട് െോക്സ് റ്റപ്കഡിെ് അനുകൂ യസത്തോറ്റെ നികുതി 
റ്റ ോഴിവ് രരിധിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും സവണറ്റമങ്കിൽ നികുതി 
അെക്കോം.  അന്ത്ർേംസ്ഥോന േകൈകൾ നെത്തുന്നവർക്കും റിസവഴ്സ് 
ചോർജ്ജ് അെിസ്ഥോനനത്തിൽ നികുതി അെയ്ക്ക്കുന്നവർക്കും സെസണോ 
വറിൻറ്റെ അെിസ്ഥോനത്തി ുള്ള നികുതി ഒഴിവിനു അർഹത ി ്. 

Vi സകോസമ്പോേിഷ്ൻ റ്റ വി: 50  ക്ഷ്ം രൂര വറ്റര റ്റമോത്തം വോർഷ്ിക 
സെസണോവർ ഉള്ള റ്റചറുകിെ നികുതിദോ കർക്ക് സകോസമ്പോേിഷ്ൻ 
രീതി ിൽ നികുതി അെയ്ക്ക്കോൻ അർഹത ുണ്ട്.  ഈ സ്കീമിൽ ഒരു 
നികുതിദോ കന്റ ഇൻരുട്ട് െോക്സ് റ്റപ്കഡിെ് ആനുകൂ യമി ോ്റ്റത 
സെസണോവറിൻറ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമോനം നികുതി ോ ി അെയ്ക്ക്കോം.  
CGST-യ്ക്ക്കും SGST/UTGST ഓസരോന്നിനും നികുതി നിരക്ക് തോറ്റഴരറ ുന്ന 
വ ിൽ കൂെോൻ രോെി ്. 

* റസ്സെോറന്റെ് മുത ോ വ ുറ്റെ കോരയത്തിൽ 2.5% 

* ഉത്രോദനം നെത്തുന്നവർക്ക് ഒരു സേെിൽ അറ്റ ്ങ്കിൽ  ൂണി 
 ൻ റ്റെറിട്ടറി ിൽ ഉള്ള സെസണോവറിൻറ്റെ 1% 

* മെു േൈ ർമോർക്ക് സേെിൽ അറ്റ ്ങ്കിൽ  ൂണി ൻ റ്റെറിട്ടറി 
 ിൽ ഉള്ള സെസണോവറിൻറ്റെ 0.5% 

സകോസമ്പോേിഷ്ൻ റ്റ വി പ്രകോരം നികുതി അെയ്ക്ക്കോൻ തിരറ്റെെുത്ത 
ഒരോൾക്ക് കേമറുറ്റെ രക്കൽ നിന്നും നികുതി രിരിക്കോസനോ ഇൻരുട്ട് 
െോക്സ് റ്റപ്കഡിെ് അവകോശറ്റപ്പെോസനോ കഴി ി ്.  സകോസമ്പോേിഷ്ൻ 
സ്കീം ഓപ്ഷ്ൻ പ്രകോരമോണ്.  അന്ത്ർേംസ്ഥോന േകൈകൾ നെത്തുന്ന 
വർക്ക് സകോസമ്പോേിഷ്ൻ സ്കീമിന്റ അർഹത ി ്.  ഗവറ്റെന്റെിന്റ GST 

കൗണ്േി ിൻറ്റെ ശുരോർശപ്രകോരം ഈ സ്കീമിനുള്ള അർഹത ുറ്റെ 
രരിധി ഒരു സകോെി രൂര വറ്റര ഉ ർത്തോം. 

vii. ചരക്കുകളുറ്റെ ും സേവനങ്ങളുറ്റെ ും അന്ത്ർ േംസ്ഥോന േകൈ 
 ുറ്റെ സമൽ സകപ്രേർക്കോർ ഇൻെസപ്ഗെഡ് െോക്സ് (IGST) ചുമത്തുന്നു. 
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ഇതിൽ ഉൾറ്റപ്പെുന്ന SGST/UTGST ഭോഗം േോധനങ്ങൾ/സേവനങ്ങളുറ്റെ 
ഉരസഭോഗം നെക്കുന്ന  ക്ഷ്യ േംസ്ഥോനത്തിന്റ കകമോെം റ്റചയ്യുന്നതി 
നോ ി സകപ്രവും േംസ്ഥോനങ്ങളും തമ്മിൽ കണക്കുകൾ ഇെയ്ക്ക്കി 
െയ്ക്ക്ക് തീർപ്പോക്കുന്നു. 

viii. ഇൻരുട്ട് െോക്സ് റ്റപ്കഡിെിൻറ്റെ ഉരസ ോഗം: ഇൻരുട്ടുകളുറ്റെ 
സമൽ അെച്ച നികുതി ുറ്റെ റ്റപ്കഡിെ് (input tax credit) എെുക്കുന്നതിനും 
അത് ഔട്ട്രുട്ട് െോക്സ് അെയ്ക്ക്കോൻ ഉരസ ോഗിയ്ക്ക്കോനും നികുതിദോ  
കറ്റന അനുവദിക്കുന്നു.  എന്നിരുന്നോ ും CGST- ുറ്റെ റ്റപ്കഡിെ് SGST/ 

UTGST അെയ്ക്ക്കോസനോ തിരിസച്ചോ ഉരസ ോഗിയ്ക്ക്കോൻ രോെി ്.  IGST- ുറ്റെ 
റ്റപ്കഡിെ് IGST, CGST, SGST/UTGST ഈ പ്കമത്തിൽ ഔട്ട്രുട്ട് െോക്സ് 
അെയ്ക്ക്കോൻ ഉരസ ോഗിയ്ക്ക്കോം. 

ix. ചരക്കു സേവന നികുതി േപ്മ്പദോ ത്തിൽ ചരക്കുകൾ തരം തിരി 
യ്ക്ക്കോൻ HSN സകോഡ് (Harmonized System of Nomenclature) ഉരസ ോഗിയ്ക്ക്കുന്നു.  
സെസണോവർ ഒന്നരസക്കോെി രൂര ിൽ കൂെുത ും അഞ്ചു സകോെി ിൽ 
തോറ്റഴ ും ഉള്ള നികുതിദോ കർ രണ്ട്  അക്ക സകോഡും അഞ്ചു സകോെി 
രൂരസ ോ അതിൽ കൂെുതസ ോ ഉള്ളവർ നോല് അക്ക സകോഡും ഉര 
സ ോഗിക്കണം.  സെസണോവർ ഒന്നരസക്കോെി രൂര ിൽ തോറ്റഴ ഉള്ളവർ 
തങ്ങളുറ്റെ ഇൻസവോയ്ക്േിൽ HSN സകോഡ് കോണിക്കണറ്റമന്നി ്. 

X. ക െുമതി ും, പ്രസതയക േോമ്പത്തിക സമഖ  (SEZ)- ിസ ക്കുള്ള 
േകൈ ും േീസറോ സറെഡ് േകൈകളോ ി കണക്കോക്കുന്നു.  
എക്സ്സരോർട്ട് നെത്തുന്ന ആൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഔട്ട്രുട്ട് െോക്സ് അെച്ച 
തിനു സശഷ്ം അതിൻറ്റെ റീഫണ്ട് വോങ്ങുകസ ോ അറ്റ ്ങ്കിൽ ഒരു 
സബോണ്ടിൻറ്റെ അെിസ്ഥോനത്തിൽ നികുതി അെയ്ക്ക്കോറ്റത ക െുമതി 
റ്റചയ്യുക ും അതിൻറ്റെ ഇൻരുട്ട് െോക്സ് റ്റപ്കഡിെിൻറ്റെ റീഫണ്ട് 
അവകോശറ്റപ്പെുക ും റ്റചയ്യോം. 

Xi. േോധനങ്ങളുറ്റെ ും സേവനങ്ങളുറ്റെ ും ഇറക്കുമതി അന്ത്ർ 
േംസ്ഥോനേകൈ ആ ി കണക്കോക്കുക ും ബോധകമോ  കേംസ് 
ഡയൂട്ടി കൂെോറ്റത IGST- ും ചുമത്തുക ും റ്റചയ്യുന്നു.  തുെർന്നുള്ള ഇെ 
രോെുകൾക്ക് ഇപ്രകോരം അെച്ച IGST- ുറ്റെ റ്റപ്കഡിെ് എെുത്ത്  ഉരസ ോ 
ഗിക്കോം. 

3. GST കൗൺേിൽ: സകപ്രവും സേെുകളും തമ്മി ും സേെുകൾ തമ്മിൽ 
തമ്മി ും ചരക്കു സേവന നികുതി ുറ്റെ വിവിധ വശങ്ങറ്റള 
േംബന്ധിച്ച് ഉള്ള േംസ ോജനം GST കൗൺേിൽ േംവിധോനം 
ഉറപ്പോക്കുന്നു.  ചരക്കു സേവന നികുതി ുറ്റെ ഏകീകൃതഘെന ും 
േോധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും േംസ ോജിതമോ  ഒരു റ്റരോതു 
സദശീ  മോർക്കെ് സവണ്ടതിൻറ്റെ ആവശയകത ും ആ ിരിക്കണം GST 

കൗൺേിൽ അതിൻറ്റെ ചുമത കൾ നിർവഹിക്കുസമ്പോൾ മോർഗദർശക 
മോ ിരിസക്കണ്ടറ്റതന്നു പ്രസതയകമോ ി നിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  GST കൗൺ 
േിൽ അതിൻറ്റെ ശുരോർശകളിൽ നിസന്നോ അവ നെപ്പോക്കുസമ്പോസഴോ 
ഉണ്ടോകുന്ന തർക്കങ്ങൾ രരിഹരിക്കോനുള്ള േംവിധോനങ്ങൾ നി വിൽ 
വരുത്തണം. 
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4. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ രരസ്രര ഇെടരെൽ (Minimum Interface): ചരക്കു 
സേവന നികുതി ിൽ നികുതിദോ കനും, നികുതി അധികോരി ും 
തമ്മിൽ ഏെവും കുറെ വയക്തിഗത ഇെറ്റരെൽ/േമ്പർക്കം മോപ്തസമ 
ഉണ്ടോകുന്നുള്ളൂ.  ഇത്തരത്തി ുള്ള ചി  േുപ്രധോന വയവസ്ഥകൾ 
തോറ്റഴ രറ ുന്നു. 

(a) സകപ്ര േംസ്ഥോന ഗവറ്റെന്റെ്  ഉസദയോഗസ്ഥറ്റര രരസ്രര കോരയ 
ങ്ങൾക്കോ ി അധികോരറ്റപ്പെുത്തുന്നു (Cross Empowerment).  

റ്റേൻപ്െൽ GST ഉസദയോഗസ്ഥറ്റന സേെ് GST കോരയങ്ങൾക്കും 
തിരിച്ചും അധികോരറ്റപ്പെുത്തുന്നു. 

(b) രജിസ്സപ്െഷ്ൻ ഓൺ ക ൻ ആ ി നൽകുക ും, മൂന്നു റ്റരോതു 
പ്രവർത്തിദിവേത്തിനുള്ളിൽ കുറവുകറ്റളോന്നും അസരക്ഷ്കറ്റന 
അറി ിച്ചിറ്റ ്ങ്കിൽ അസരക്ഷ് രരിസശോധിക്കോൻ ചുമത റ്റപ്പട്ട 
നികുതി അധികോരി രജിസ്സപ്െഷ്ൻ അനുവദിച്ചതോ ി കണക്കോ 
ക്കുക ും റ്റചയ്യും.  സകപ്ര, േംസ്ഥോന അധികോരികൾക്ക് ഒന്നിെ 
വിട്ട് മോറി മോറി രജിസ്സപ്െഷ്ൻ അസരക്ഷ്കൾ രരിസശോധിക്കോ 
നോ ി നൽകുന്നതോണ്. 

(c) നികുതി വിസധ നോ  വയക്തി േവ ം അെയ്ക്സക്കണ്ട നികുതി 
നിർണ്ണ ിക്കുക ും ഗവറ്റെന്റെ്  അക്കൗണ്ടിൽ റ്റപ്കഡിെ് 
റ്റചയ്യുക ും സവണം.  നികുതിദോ കൻ ഫ ൽ റ്റചയ്യുന്ന 
റിസട്ടൺ േവ ം അസ്സസ്സ് റ്റചയ്ക്തതോ ി കണക്കോക്കും. 

(d) നികുതി അെയ്ക്സക്കണ്ടത് ഇൻറ്റെർറ്റനെ് ബോങ്കിങ്ങ് വഴി ഇ  
ക്സപ്െോണിക് ആ ിട്ടോണ്.  കൂെോറ്റത റ്റപ്കഡിെ് കോർഡ് ഉരസ ോ 
ഗിസച്ചോ, RTGS, NEFT എന്നിവ വഴിസ ോ നികുതി അെയ്ക്ക്കോം.  
റ്റചറുകിെ നികുതിദോ കർ ബോങ്കിൻറ്റെ കൗണ്ടർ വഴി  
നികുതി അെയ്ക്ക്കോൻ അനുവദിക്കും.  നികുതി െയ്ക്ക്കോനുള്ള 
റ്റച ്ോൻ ഓൺക ൻ ആ ി GST റ്റനെ് വർക്കിൽ നിന്നും 
രുററ്റപ്പെുവിയ്ക്ക്കണം. 

(e) നികുതിദോ കൻ തൻറ്റെ ഔട്ട് സവഡ് േകൈകളുറ്റെ വിവര 
ങ്ങൾ നികുതി അധികോരിറ്റ  സനരിട്ട് കോസണണ്ടതി ്ോറ്റത ഇ  
ക്സപ്െോണിക് ആ ി േമർപ്പിസക്കണ്ടതോണ് ഇൻസവഡ് േകൈ 
 ുറ്റെ വിവരങ്ങൾ ബന്ധറ്റപ്പട്ട േകൈ ർ ഫ ൽ റ്റചയ്യുന്ന 
ഔട്ട് സവഡ് േകൈ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ഓസരോ നികുതി 
ദോ കനും  ഭിക്കുന്നതോണ്. 

(f) നികുതിദോ കൻ ഓസരോ മോേവും, അ ോൾ നെത്തി  ഔട്ട് 
സവഡ് േകൈകളുറ്റെ വിവരങ്ങൾ ഉൾറ്റകോള്ളുന്ന റിസട്ടൺ, 

േവീകരിച്ച ഇൻസവഡ് േകൈ ുറ്റെ വിവരങ്ങൾ ഉൾറ്റകോള്ളുന്ന 
റിസട്ടൺ, എെുത്ത ഇൻരുട്ട് െോക്സ് റ്റപ്കഡിെ്, അെയ്ക്സക്കണ്ട 
നികുതി, അെച്ച നികുതി മെു നിശ്ചിത വിവരങ്ങൾ ഇവ 
ഇ ക്സപ്െോണിക് ആ ി ഫ ൽ റ്റചയ്യണം.  റിസട്ടണിൽ     
എറ്റന്ത്ങ്കി ും റ്റതെോ  വിവരങ്ങസളോ, വിട്ടുകളെ വിവര 
ങ്ങസളോ ഉറ്റണ്ടങ്കിൽ അത് അെുത്ത വർഷ്റ്റത്ത റ്റേപ്െംബർ 
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മോേ റിസട്ടൺ ഫ ൽ റ്റചയ്ക്തസതോ റ്റചസയ്യണ്ടസതോ ആ  തീ  
തിയ്ക്ക്ക് മുൻപ് േവ ം തിരുത്തോവുന്നതോണ്. 

(g) റ്റരോരുത്തറ്റപ്പെോത്ത ഇൻസവോയ്ക്േുകളുറ്റെ കോരയത്തിൽ ഇൻ 
രുട്ട് െോക്സ് റ്റപ്കഡിെിൻറ്റെ തിരിച്ചെയ്ക്ക്ക ും വീറ്റണ്ടെുക്ക ും 
നികുതിദോ കറ്റന സനരിട്ടു കോണോറ്റത ഇ ക്സപ്െോണിക് ആ ി 
GSTN സരോർട്ടൽ വഴി റ്റചയ്യോവുന്നതോണ്.  ഇ ക്സപ്െോണിക് 
േംവിധോനം വയോജ ഇൻസവോയ്ക്സ്  അെിസ്ഥോനത്തിൽ ഇൻരുട്ട് 
െോക്സ് റ്റപ്കഡിെ് എെുക്കുന്നതും ഒസര ഇൻസവോയ്ക്േിൽ രണ്ടു 
പ്രോവശയം റ്റപ്കഡിെ് എെുക്കുന്നതും തെ ുന്നു. 

(h) നികുതിദോ കറ്റന കണക്കുകളും സരഖകളും ഇ ക്സപ്െോണിക് 
ആ ി േൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്റ അനുവദിയ്ക്ക്കുന്നു. 

5. ഇൻരുട്ട് ൊക്സസ് ടപ്കഡിറ്റ്: ഇൻരുട്ടിൻസമൽ റിസട്ടണിൽ േവ ം നിർ 
ണ്ണ ം നെത്തി അെച്ച നികുതി ുറ്റെ റ്റപ്കഡിെ് (ഇൻരുട്ട് െോക്സ് 
റ്റപ്കഡിെ്) എെുക്കോൻ നികുതിദോ കറ്റന അനുവദിയ്ക്ക്കുന്നു.  റ്റനഗെിവ് 
 ിേിൽ റ്റരെുന്ന ചി  കോരയങ്ങളുറ്റെ ഒഴിച്ച് എ ്ോ ചരക്കുകളുറ്റെ 
സമ ും സേവനങ്ങളുറ്റെ സമ ും അെച്ച നികുതി ുറ്റെ റ്റപ്കഡിെ് എെുക്കു 
ന്നതിനും അത് ഔട്ട് രുട്ട് നികുതി െയ്ക്ക്കോൻ ഉരസ ോഗിക്കോനും 
കഴി ും.  ഇൻരുട്ടുകൾ ബിേിനസ്സ് ആവശയങ്ങൾക്ക് ഉരസ ോഗിയ്ക്ക്കു 
കസ ോ നികുതി വിസധ  േകൈ നെത്തോൻ ഉരസ ോഗിയ്ക്ക്കുകസ ോ 
റ്റചയ്യുറ്റന്നങ്കിൽ മോപ്തസമ ഇൻരുട്ടുകളുറ്റെ സമൽ അെച്ച നികുതി ുറ്റെ 
റ്റപ്കഡിെ് എെുക്കോൻ കഴി ുക ുള്ളു.  മൂ ധന വസ്തുക്കളുറ്റെ (capital  

Goods) സമൽ അെച്ച നികുതി ുറ്റെ റ്റപ്കഡിെ് അവ കിട്ടി തിനു സശഷ്ം 
ര സപ്പോഴോ ി അനുവദിയ്ക്ക്കുന്ന ഇസപ്പോഴറ്റത്ത രീതിയ്ക്ക്ക് രകരം GST-

 ിൽ അത് ഒെ തവണ ോ ി എെുക്കോവുന്നതോണ്.  ഉരസ ോഗിയ്ക്ക്കോ 
റ്റത ബോക്കി നിൽക്കുന്ന റ്റപ്കഡിെ് കയോരി സഫോർസവഡ് റ്റചയ്യോം.  
ഇൻരുട്ട് േർവീസ് വിതരണം വഴി സേവനങ്ങളുറ്റെ സമൽ അെച്ച 
ഇൻരുട്ട് െോക്സ് റ്റപ്കഡിെ് പ്ഗൂപ്പ് കമ്പനികളുറ്റെ ിെ ിൽ വിതരണം 
റ്റചയ്യുന്നതിനുള്ള േൗകരയവും ഉണ്ട്. 

6. റീഫണ്ട്: ഓൺ ക ൻ ആ ി റീഫണ്ട് അസരക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
േമ രരിധി ഒരു വർഷ്ത്തിൽ നിന്നും രണ്ടു വർഷ്മോ ി കൂട്ടി 
 ിട്ടുണ്ട്.  രൂർണ്ണമോ  അസരക്ഷ് കിട്ടി 60 ദിവേത്തിനകം റീഫണ്ട് 
നൽകണം.  നിശ്ചിത 60 ദിവേത്തിനകം റീഫണ്ട് നൽകി ിറ്റ ്ങ്കിൽ 
ര ിശ റ്റകോെുസക്കണ്ടതുണ്ട്.  രണ്ടു  ക്ഷ്ം രൂര ിൽ കുറെ റീഫണ്ട് 
അസരക്ഷ്കളിൽ നികുതി ുറ്റെ ഭോരം മറ്റെോരോളിസ ക്ക് കകമോറി ിട്ടി 
റ്റ ്ന്നു റ്റതളി ിക്കോൻ റ്റതളിവോ ി സരഖകൾ നൽസകണ്ടതി ്.  അതി 
നോ ി േവ ം ഒരു േർട്ടിഫിക്കെ് നൽകി ോൽ മതി.  ക െുമതി 
റ്റചയ്യുന്നതുറ്റകോണ്ടും ഇൻരുട്ട് നികുതി നിരക്ക് ഔ്രുട്ട് നികുതി 
നിരക്കിസനക്കോൾ കൂെുത ോ തുറ്റകോണ്ടും (inverted duty structure) റ്റപ്കഡിെ് 
കൂെിവരുന്നതിന്റ ഇൻരുട്ട് െോക്സ് റ്റപ്കഡിെിൻറ്റെ റീഫണ്ട് അനുവദി 
യ്ക്ക്കുന്നതോണ് 



8 
 

7. ഡിമാൻഡ്: നികുതി തർക്കങ്ങളിൽ േൂരയോസ്തമ  വകുപ്പ് (sunset 

clause) എന്ന ഒരു േങ്കൽരം റ്റകോണ്ടുവന്നിരിയ്ക്ക്കുന്നു.  േോധോരണ 
സകേുകളിൽ വോർഷ്ിക റിസട്ടൺ ഫ ൽ റ്റചയ്യുന്ന തീ തിയ്ക്ക്ക് 3 

വർഷ്ത്തിനുള്ളി ും, തട്ടിപ്പ്, വസ്തുതകൾ ഒളിപ്പിയ്ക്ക്കൽ തുെങ്ങി ുള്ള 
സകേുകളിൽ വോർഷ്ിക റിസട്ടണിന്ററ്ററ തീ തി മുതൽ അഞ്ചു വര്ഷ് 
ത്തിനുള്ളി ും അഡ്ജുഡിസക്കഷ്ൻ ഉത്തരവുകൾ ഇറസക്കണ്ടതോണ്.  

േോധോരണ സകേുകളിൽ അഡ്ജുഡിസക്കഷ്ൻ ഓർഡർ രോസ്സോസക്കണ്ട 
നിശ്ചിത തീ തിയ്ക്ക്ക് മൂന്നുമോേത്തിൽ കുറ ോത്ത േമ ത്തും തട്ടിപ്പ്, 
വസ്തുതകൾ ഒളിപ്പിയ്ക്ക്കൽ തുെങ്ങി  സകേുകളിൽ ആറു മോേത്തിൽ 
കുറ ോത്ത േമ ത്തും കോരണം കോണിയ്ക്ക്കൽ സനോട്ടീസ് നൽസകണ്ട 
തോണ്.  ഓഡിെ്  അറ്റ ്ങ്കിൽ അസനവഷ്ണ ഘട്ടത്തിൽ അെയ്ക്ക്കോറ്റത 
സരോ സതോ അെച്ചതിൽ കുറവു വന്നസതോ ആ  നികുതി ും 
ര ിശ ും അെച്ചോൽ രിഴ ഇ ്ോതോവുകസ ോ വളറ്റര റ്റചറി  നിരക്കി 
 ോകുകസ ോ റ്റചയ്യുന്നു.  

8. തർക്ക  രരിഹാര  േുംവിധാനും - അഡവോൻസ് റൂളിംഗ്സസ്:  

അഡവോൻസ് റൂളിംഗ്സ േംവിധോനം ചരക്ക് സേവന നികുതി ി ും 
തുെരുന്നുണ്ട്.  ഇതിൻറ്റെ േവിസശഷ്തകൾ തോറ്റഴ രറ ുന്നവ ോണ്: 

(a) ഇസപ്പോൾ ഉള്ളതി ും കൂെുതൽ വിഷ് ങ്ങളിൽ റൂളിംഗ്സ ആവ 
ശയറ്റപ്പെോൻ കഴി ും.  േോധനങ്ങൾ അഥവോ സേവനങ്ങളുറ്റെ 
ക്ലോസ്സിഫിസക്കഷ്ൻ, േകൈ ുറ്റെ സ്ഥ വും േമ വും, നികുതി 
നിരക്ക്, ഇൻരുട്ട് െോക്സ് റ്റപ്കഡിെിൻറ്റെ അർഹത, നികുതി െ 
യ്ക്ക്കോനുള്ള ബോധയത, രജിേർ റ്റചയ്യോനുള്ള ബോധയത, ഏറ്റത 
ങ്കി ും ഇെരോ് GST നി മപ്രകോരമുള്ള േകൈ ആസണോ 
എന്നത് ഇവറ്റ ോറ്റക്ക ോണ് അത്തരം വിഷ് ങ്ങൾ. 

(b) രുതി  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മോപ്തമ ്, ഇസപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തന 
ങ്ങറ്റള േംബന്ധിച്ചും അഡവോൻസ് റൂളിംഗ്സ സതെോവുന്നതോണ്.  
സകപ്ര നി മപ്രകോരം ഇസപ്പോൾ ഇ ്ോത്ത അപ്പീ ിനുള്ള 
േൗകരയം GST നി മത്തിൽ ഉണ്ട്. 

(c) അസരക്ഷ്കൻ അറ്റ ്ങ്കിൽ ഡിപ്പോർ്റ്റമൻെ് അഡവോൻസ് റൂളിം 
ഗിറ്റന രെി രരോതി ുള്ളവരോറ്റണങ്കിൽ റൂളിംഗിന്റ റിവിഷ്ൻ 
ആവശയറ്റപ്പട്ട് അപ്പീൽ അധികോരി ുറ്റെ മുമ്പോറ്റക അപ്പീൽ 
ഫ ൽ റ്റചയ്യോം.  ഓസരോ സേെി ും ഒരു അഡവോൻസ് റൂളിംഗ്സ 
അസതോറിെി ും അപ്പസ െ് അധികോരി ും ഉള്ളതുറ്റകോണ്ട് 
കൂെുതൽ എളുപ്പമോ ി അഡവോൻസ് റൂളിംഗ്സ  ഭിക്കുന്നതോണ്. 

9. GST  നിയമത്തിടെ മറ്റു വയവസ്ഥകൾ:   

പ്രസതയകം രറസ ണ്ട നി മവയവസ്ഥകൾ ഇവ ോണ്: 

(i) റ്റേൻപ്െൽ എക്കേസ് കേംസ് നി മങ്ങളിൽ ഇസപ്പോൾ ഉള്ള 
തുസരോറ്റ  ചരക്കുകളുറ്റെ മൂ യനിർണ്ണ ം ഇെരോ് മൂ യ 
ത്തിൻറ്റെ, അതോ ത് ഇൻസവോയ്ക്േിൽ കോണിക്കുന്ന വി  ുറ്റെ 
അെിസ്ഥോനത്തിൽ റ്റചയ്യുന്നു.  മുൻപ് നെത്തി  േകൈക്ക് 
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േപ്ളിറ്റമൻറ്റെറി അറ്റ ്ങ്കിൽ രുതുക്കി  ഇൻസവോയ്ക്സ്  
റ്റകോെുക്കുവോൻ അനുവദിക്കുന്നു. 

(ii) നികുതി െയ്ക്ക്കോൻരുതി  രീതി ിൽ റ്റഡബിെ്/റ്റപ്കഡിെ് 
കോർഡ്, നോഷ്ണൽ ഇ ക്സപ്െോണിക് ഫണ്ട് പ്െോൻസ്ഫർ (NEFT), 

റി ൽ കെം സപ്ഗോസ് റ്റേെിൽറ്റമൻെ് (RTGS) എന്നിവ അനുവദി 
യ്ക്ക്കുന്നു  

(iii) ഇ-സകോസമഴ്സ് കമ്പനികറ്റള ഗവറ്റെൻെ് വിജ്ഞോരന 
റ്റപ്പെുത്തി  നിരക്കിൽ അവരുറ്റെ ഓൺ ക ൻ ൈോെ്സഫോം 
വഴി നെക്കുന്ന േകൈകൾക്ക് നികുതി രിരിക്കോൻ ചുമത  
റ്റപ്പെുത്തി ിരുന്നു 

(iv) നികുതി നിരക്കിൽ വന്ന കുറവിന്റ േമോന്ത്രമോ  കുറവ് 
േോധനങ്ങളുറ്റെ ും സേവനങ്ങളുറ്റെ ും വി  ി ും വരുത്തണ 
റ്റമന്ന് നിഷ്കർഷ്ിച്ചുറ്റകോണ്ട് അമിത ോഭം ഉണ്ടോക്കുന്നതിറ്റനതി 
റ്റര ുള്ള ഒരു നെരെി GST നി മത്തിൽ സചർത്തിരിക്കുന്നു. 

10. വിവര ോസേതിക വിദ്യയുടെ തയ്യാടറെുപ്പ് 

ചരക്കു സേവന നികുതി നെപ്പി ോക്കുന്നതിന്റ കോരയക്ഷ്മമോ  ഒരു 
വിവര േോസങ്കതിക റ്റനെ് വർക്ക് നി വിൽ വരുസത്തണ്ടത് അതയന്ത്ോ 
സരക്ഷ്ിതമോണ്.  GST- ുറ്റെ ആവശയത്തിസ ക്കോ ി GSTN എന്ന് വിളി 
ക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റരഷ്യൽ രർപ്പസ് റ്റവഹിക്കിൾ ഉണ്ടോക്കി ിട്ടുണ്ട്.  GSTN, 

ചരക്കു സേവന നികുതി നെപ്പോക്കോൻ സകപ്ര േംസ്ഥോന ഗവൺറ്റമൻെു 
കൾക്കും നികുതിദോ കർക്കും മെു രങ്കോളികൾക്കും റ്റഷ് ർ റ്റചയ്ക്ത് 
ഉരസ ോഗിക്കോൻ കഴി ുന്ന വിവര േോസങ്കതിക േംവിധോനങ്ങളും സേവ 
നങ്ങളും നൽകുന്നു.  മെു കോരയങ്ങൾ കൂെോറ്റത GSTN-ൻറ്റെ ചുമത ക 
ളിൽ (i) രജിസ്സപ്െഷ്ൻ എളുപ്പമോക്കുന്നു (ii) റിസട്ടൺ സകപ്രേംസ്ഥോന 
അധികോരികൾക്ക് അ യ്ക്ക്കുന്നു (iii) ഇൻെസപ്ഗെഡ് നികുതി ുറ്റെ കണ 
ക്കുകൂട്ട ും റ്റേെിൽറ്റമൻെും നെത്തുന്നു (iv) ബോങ്ക് റ്റനെ് വർക്കുമോ ി 
നികുതി െച്ചതിൻറ്റെ വിവരങ്ങൾ റ്റരോരുത്തറ്റപ്പെുത്തുന്നു (v) നികുതി 
ദോ കർ ഫ ൽ റ്റചയ്ക്ത റിസട്ടണിറ്റ  വിവരങ്ങളുറ്റെ അെിസ്ഥോനത്തിൽ 
സകപ്ര േംസ്ഥോന ഗവൺറ്റമൻെുകൾക്ക് മോസനജ്റ്റമൻെ് ഇൻഫർസമഷ്ൻ 
റിസപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നു (vi) നികുതിദോ കൻറ്റെ റ്റരോതു വിവരങ്ങൾ 
അനക സ് റ്റചയ്യുന്നു (vii) ഇൻരുട്ട് െോക്സ് റ്റപ്കഡിെിൻറ്റെ റ്റരോരുത്ത 
റ്റപ്പെുത്ത ും തിരിച്ചെയ്ക്ക്ക ും വീണ്ടും അവകോശറ്റപ്പെ ും മെും 
രരിസശോധിക്കുന്നതിന്റ മോച്ചിംഗ്സ എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.  GST 

നെപ്പി ോക്കുന്നതിന്റ  ക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന തീ തി 2017 ജൂക  1 ആണ്. 

റ്റചറുകിെ ഇെരോെുകോർക്ക് തങ്ങളുറ്റെ കണക്കുകൾ േൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്റ 
ഒരു േോൻസഡർഡ് സേോഫ്െ് റ്റവ ർ GSTN  ഭയമോകുന്നതും അതുവഴി 
സനരിട്ട്  GSTN റ്റവബ് കേെിൽ റിസട്ടണുകൾ അപ്സ ോഡ് റ്റചയ്യോൻ 
കഴി ുന്നതുമോണ്.  റ്റചറുകിെക്കോർക്ക് നെരെിപ്കമങ്ങൾ രോ ിക്കുന്നത് 
എളുപ്പത്തി ോക്കോൻ ഇത് േഹോ ിക്കുന്നതോണ്. 


