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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 183 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ജി.എസ് .ടി. വ�മാനേ�ാർ� തടയാൻ സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ന��മാർ,
�ീ സി എ�  ്���, 

�ീ എം �േകഷ്  , 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

null
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ് .ടി. യിെല വ�മാനേ�ാർ�

തട��തി�� സംവിധാനം ശ�ിെ���ാൻ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(എ) സം�ാന�് ജി എസ്  ടി വ�മാനം

വർധി�ി��തി�� നടപടികൾ സം�ാന

സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��. ജി എസ്  ടി

നട�ാ�ിയ േശഷം സം�ാന� നി�തി േചാർ�

ഉ�ാ���മായി ബ�െ��് പല

അവേലാകന��ം സം�ാന ചര� േസവന

നി�തി വ��് നട�ിയി��്. ജി എസ്  ടി

�ർണമാ�ം ഓൺൈലൻ അധി�ിതമാണ്.
അതിനാൽ വ�ത���ം �തന�മായ രീതിയി��

നി�തി െവ�ി�കളാണ് ക� വ��ത്. ജി എസ്  ടി

നിയമ�ിൽ മാ�ം വ��ി ��തൽ കർശന

നിബ�നകളി�െട ഇ�രം നി�തി െവ�ി�കൾ

തട��തി�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ

സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത സം�ാന ചര� േസവന

നി�തി വ��ിെ� ഇ�ലിജൻസ് ,
അഡ്�ഡിേ�ഷൻ വിഭാഗ�ൾ ��തൽ കർശന

പരിേശാധനകളി�െട നി�തി െവ�ി�കൾ

കെ��ി നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്. പഴയ

നിയമ സംവിധാന�ളി��ായി��

അെ��്െമ�് േപാ�� സ�ദായ�ൾ മാ�ി

��തൽ െ�ാഫഷണൽ ആയ ഓഡി�് േപാ��

സംവിധാന�ൾ കാര��മമായി

നട�ിലാ�ാ�േ�ശി���്. ജീവന�ാർ�് േവ�

പരിശീലന��ം ��തൽ െമ�െ�� രീതിയിൽ

നൽകിവ���്. ഇ��ടാെത ജി എസ്  ടി

നിയമ�ി� അ��തമായി സം�ാന ചര�

േസവന നി�തി വ��ിെന

�നഃസംഘടി�ി��തി�� നടപടിക�ം

�ർ�ിയായി വ��. നി�തി െവ�ി�ിെന

സംബ�ി� അവേബാധം െപാ�ജന�ളിൽ

ഉ�ാ��തി�ം നി�തി െവ�ി�് തട��തിന്
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െപാ�ജന�െള �ടി പ�ാളികളാ�ിെ�ാ��

പല പ�തിക�ം സർ�ാർ ആവി�രി�

നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി)

പരിശീലനം േനടിയ ഉേദ�ാഗ�െര�ൾെ���ി

ജി.എസ് .ടി. വ��് �നഃസംഘടി�ി�  ്�ശ�മായ

ഓഡി�് വിഭാഗം �പീകരി�ാൻ ആവശ�മായ

നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ജി.എസ് .ടി. നട�ിലാ�ിയ�മായി

ബ�െ��് ജി. എസ് . ടി. സംവിധാന�ിന്

അ��തമായി നി�തി പിരിവ്

ഊർ�ിതെ����തിന്

വാണിജ�നി�തിവ��ിൽ ഘടനാപരമായ മാ��ൾ

വ��ി വ��് �നഃസംഘടന�ായി കഴി�

സർ�ാരിെ� കാല�തെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�. �തിയ നി�തി സംവിധാനം

നട�ിലായേതാെട നി�തി ഭരണ സംവിധാന�ി�ം

കാതലായ മാ��ൾ അനിവാര�മാെണ�്

ക�തിനാൽ അ�മായി ബ�െ�� ചില സത�ര

നടപടികൾ വ��് തല�ി�ം സ�ീകരി� . VAT,
GST എ�ിവ ഒേര സമയം ൈകകാര�ം

െച�െ�േട�ിയി�� എ�ി��ാ�ം ഓഡി�്

വിഭാഗം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി

നിലവിൽ ലഭ�മായ ജീവന�ാെര ഉൾെ���ി

ഓഡി�് ടീ�കൾ �പീകരി�ക�ം അവർ�്

പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച�ി��്.

(സി)

നി�തി ദായകർ�് തട�മി�ാെത േസവനം

ലഭ�മാ��തി�ം നി�തി ഭരണ�ിെല

കാര��മത വർ�ി�ി��തി�മായി �തിയ

േസാ�് െവയർ സംവിധാന�ിേല�്

മാറിയി�േ�ാ;

(സി) േകരളം 01.03.2022 �തൽ GSTN വികസി�ി�

ബാെ�ൻഡിേല�് മാറിയി��്. 01.03.2022 �തൽ

��പരിേശാധന, �ല�നിർ�യം, ഓഡി�്,
അ�ീൽ, എൻേഫാ�്െമ�് റീഫ�് �ട�ിയ

ബാെ�ൻഡ്  ഫംഗ്ഷ�കൾ�ാണ് ഉേദ�ാഗ�ർ

ഈ സംവിധാനം ഉപേയാഗി��ത്. പഴയ

സംവിധാന�ളിൽ തീർ�ാ�ാ� എ�ാ

നടപടിക�ം �തിയ സംവിധാന�ി�ം

ഉേദ�ാഗ�ർ�് �വർ�നം �ട��തിന്

ലഭ�മാ�ം.

(ഡി)

�തിയ േസാ�് െവയർ സംവിധാന�ിേല��

മാ�ം െക�ി�ിട�� നി�തി നിർ�യ േക�കൾ

തീർ�ാ��തിെന എ�കാരം

ബാധി�ാനിട�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േകരളം 01.03.2022 �തൽ GSTN വികസി�ി�

ബാെ�ൻഡിേല�് മാറിയി��്. 01.03.2022 �തൽ

��പരിേശാധന, �ല�നിർ�യം, ഓഡി�്,
അ�ീൽ, എൻേഫാ�്െമ�് റീഫ�് �ട�ിയ

ബാെ�ൻഡ്  ഫംഗ്ഷ�കൾ�ാണ് ഉേദ�ാഗ�ർ

ഈ സംവിധാനം ഉപേയാഗി��ത്. പഴയ

സംവിധാന�ളിൽ തീർ�ാ�ാ� എ�ാ

നടപടിക�ം �തിയ സംവിധാന�ി�ം

ഉേദ�ാഗ�ർ�് �വർ�നം �ട��തിന്

ലഭ�മാ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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