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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 333 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

നി�തി േചാർ� തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ, 

�ീ. എ. രാജ 

�ീ െക എൻ ബാലേഗാപാൽ
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

കഴി� സാ��ിക വർഷെ� നി�തി
വ�മാന�ിൽ സം�ാന ചര�് േസവന
നി�തി�ം സംേയാജിത ചര�് േസവന നി�തി�ം
എ� വീതമായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(എ) 2021-22സാ��ിക വർഷെ� ചര�് േസവന
നി�തി�േട�ം സംേയാജിത ചര�് േസവന
നി�തി�േട�ം വിവരം �വെട േചർ��;

SGST (in Cr) 9887.02

IGST Settlement (in Cr) 12440.48

IGST Ad hoc Settlement (in
Cr)

1657.79

(ബി) േദശീയ സാ�ിൾ സർേ� �കാരം രാജ��് ഏ��ം
ഉയർ� േതാതി�� ഉ��, േസവന ഉപേഭാഗം
സം�ാന��ായി�ം തദ��തം ചര�് േസവന
നി�തി വ�മാന�ിൽ

വർ�ന��ാകാ�തി�� കാരണം പരിേശാധന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ാപ��ാനാധി�ിതമായ ജി.എസ് .ടി നി�തി

സ�ദായം ഉപേഭാ� സം�ാനമായ േകരള�ിന്

വലിയ േന�മായിരി�ം എ�ാണ്

�തീ�ി�െത�ി�ം, നി�തി പിരിവിൽ �തീ�ി�
വർ�നവ് ഉ�ായി�. ജി. എസ് .ടി.
നട�ിലാ�ിയേതാ��ടി സം�ാന�ൾ�് നി�തി
നിയമ�ിേ�ൽ ഒ��് തീ�മാനം എ��ാൻ

കഴിയാതായി. ജി.എസ് .ടി. �ട��ിൽ വിഭാവനം
െച�ി�� ഓൺൈലൻ റിേ�ൺ സംവിധാനം

�ർണമാ�ം നട�ിലാ�ാൻ കഴിയാെത വ��ം,
േകാവി�ം ��തി �ര���ം ഏ�ി�

ആഘാത��ം ജി.എസ് .ടി. വ�മാനം �തീ�ി�
േതാതിൽ വർധി�ാ�തിന് �ധാന കാരണ�ൾ
ആണ്. ജി.എസ് .ടി. ഓൺൈലൻ റിേ�ൺ

സംവിധാനം �ർണമാ�ം നട�ാ�ാ���ലം

വിവര�ൾ കാര��മമായി പരിേശാധി��തി�ം,
സം�ാന�ിന് ലഭ�മാേ�� ഇൻ��് ടാ�്

�ത�മായി ലഭി��േ�ാ എ�്

പരിേശാധി��തി�ം നിലവിൽ കഴിയാ�

�ിതിയാണ്.
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രാജ�െമാ�ാെക ജി.എസ് .ടി. വ�മാന�ി��ായ

വളർ��് ആ�പാതികമായ വളർ� ജി.എസ് .ടി.
വ�മാന�ിൽ േകരള�ി�ം ഉ�ാ���്.
എ�ാൽ ജി.എസ് .ടി. ന�പരിഹാര നിയമ�ിൽ

പറ�ിരി��� �കാര�� 14% നി�തി

വർ�നവ് ഇ�വെര �ാപ�മായി�ി�. 

(സി)

ആഭ��േരാപേഭാഗ വ���െട ഉേ�ശം എൺപത്
ശതമാന�ം സം�ാന�ിന് െവളിയിൽ നി�്
വ��െവ� കണ�ിെ�യടി�ാന�ിൽ

സംേയാജിത ചര� േസവന നി�തിയിൽ കാര�മായ
േചാർ���ാ��െവ�്

അ�മാനി�െ���തിനാൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) ജി.എസ് .ടി. ഓൺൈലൻ റിേ�ൺ സംവിധാനം

�ർണമാ�ം നട�ാ�ാ���ലം വിവര�ൾ

കാര��മമായി പരിേശാധി��തി�ം,
സം�ാന�ിന് ലഭ�മാേ�� ഇൻ��് ടാ�്

�ത�മായി ലഭി��േ�ാ എ�്

പരിേശാധി��തി�ം നിലവിൽ കഴിയാ�

�ിതിയാണ്. െച�് േപാ�കൾ നിർ�ലാ�ിയത്

ജി.എസ് .ടി. �െട �ട��ിൽ നി�തി െവ�ി�ി�
കാരണമായി�െ��ി�ം �ടർ�് ഇ-േവ ബി�്

സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയതി�െട ഒ� പരിധിവെര
നി�തി െവ�ി�് തട�വാൻ കഴി�. ഇ-േവ ബി�്
പരിേശാധന ��തൽ കാര��മാ��തിനായി

സം�ാന� Automatic Number Plate
Recognition (ANPR) നട�ിലാ�ി. ഇതി�െട ഇ-േവ
ബി�് ഇ�ാെത സം�ാന�ിനകേ��

�േവശി�� ചര� വാഹന��െട വിവരം

അ�േ�ാൾ തെ� SMS അലർ�് �േഖന വ��ിെ�
ഇ�ലിജൻസ്  വിഭാഗ�ിന് ലഭ�മാ�ക�ം, അ�രം

വാഹന�ൾ ഉടൻ പരിേശാധി� നി�തി െവ�ി�്
തട��തി�ം കഴി�ി��്. ANPR സംവിധാനം
സം�ാന�ിെ� അതിർ�ി �േദശ�ളി�ം

സം�ാന�ിനക�ം ��തൽ �ല�ളിൽ

�ാപി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
�ടാെത നിലവിൽ �ാപി�ി�� ANPR
സംവിധാനം ��തൽ കാര��മാ��തി��

നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��. 

(ഡി) വ�ാജ േരഖ ചമ�് ഇൻ��് ടാ�് െവ�ി�്
നട�ിയതായി പറയെ��� സംഭവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�

പരിേശാധന കാര��മമാ�ാൻ സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) വ�ാജ േരഖ ചമ�് ഇൻ��് ടാ�് െവ�ി�്

നട�ിയതായി പറയെ��� സംഭവം

��യിൽെ��ി��്. സം�ാന ജി.എസ് .ടി.
വ��ിെ� ഇൻെവ�ിേഗഷൻ, ഇ�ലിജൻസ്

വിഭാഗ�ൾ വ�ാജ േരഖകളി�െട ഇൻ��് ടാ�്
െവ�ി��വെര കെ��ി അവർെ�തിെര

ശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ഇ�ര�ാർ�് എതിെര ജി.എസ് .ടി. നിയമ �കാരം
അറ�് ഉൾ�െട�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ഇ�രം േക�കൾ കെ���തി�ം നി�തി

െവ�ി�് തട��തി�മായി വ��ിെല

ഇൻെവ�ിേഗഷൻ വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ�് ആറ്

ദിവസെ� േ�േത�ക പരിശീലനം നൽ�ക��ായി.
വൻ േതാതിൽ നി�തി െവ�ി�ി� േന�ത�ം നൽകിയ
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��് േപെര സം�ാന ചര� േസവന നി�തി വ��്
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ വിഭാഗം ജാമ�മി�ാ വ��കൾ
�മ�ി അറ�് െച�ക��ായി. വ�ാജ ഇൻ��
ടാ�് െവ�ി�് സംഘ�ൾ പലേ�ാ�ം പല

സം�ാന�ൾ േക�ീകരി� �വർ�ി��തിനാൽ

ഇ�രം സംഘ�െള കെ���തി�ം അമർ�
െച��തി�ം േക� നി�തി രഹസ�ാന�ഷണ

വിഭാഗെ��ം മ� സം�ാന�ളിെല നി�തി

വ��കെള�ം ഏേകാപി�ി� െകാ��

�വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


