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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 484 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ജി.എസ് .ടി. സംവിധാന�ിെല േപാരാ�കൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം നൗഷാദ് ,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

�ീ െക എൻ ബാലേഗാപാൽ
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് സ�ർ� വ�ാപാര േമഖലയിൽ നി�ം
സമാഹരി�� ജി.എസ് .ടി. എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) ജി.എസ് .ടി സ�ദായ�ിെ� �ട��ിൽ

വിഭാവനം െച� റിേ�ൺ സ�ദായം �ർ�മാ�ം
നട�ിലാ�ാൻ കഴി�ി�ി�. അ�കാരണം
ചര�ക�െട ഇനം തിരി�� �ത�മായ
നി�തിയടവ്  സംബ�ി�� വിവര�ൾ നിലവിൽ
ലഭ�മാകാ� �ിതിയാണ്. സം�ാന�്  വാ�് 
നി�തി കാലഘ��ിൽ സ�ർ��ി� 5 ശതമാനം
ആയി�� നി�തി നിര�്. ജി.എസ്  .ടി നിയമം
�ാബല��ിൽ വ�േ�ാൾ സ�ർ��ി� നി�തി
നിര�്  3 ശതമാനം ആയി�ാണ്  നിർ�യി�ത് .
ഇതിെ� പ�തി മാ�േമ സം�ാന�ിന് 
ലഭ�മാ�ക��.

(ബി) ജി.എസ് .ടി. നിലവിൽ വ��തി���് ഈ
േമഖലയിൽ നി�ം സമാഹരി�വാൻ
സാധി�ി�� നി�തി എ�യായി��െവ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്  .ടി. നിലവിൽ വ��തി���്  ഈ
േമഖലയിൽ നി�ം സമാഹരി�വാൻ
സാധി�ി�� വാ�്  നി�തി 2016-17 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 629.65 േകാടി �പയാണ്.

(സി) ജി.എസ് .ടി. സംവിധാന�ിെല േപാരാ�ക�ം
അ�ീൽ തീർ�ാ��തിനായി െഫഡറൽ
സംവിധാന�ിന് േയാജി� നിലയിൽ
ൈ�ബ�ണ�കൾ �പീകരി��തിൽ േനരി��
�തിസ�ിക�ം ഈ േമഖലയിൽ നി�ം വ�മാന
ന�ം ഉ�ാ��തിന് കാരണമായി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്  .ടി റിേ�ൺ സംവിധാന�ിെല

അപര�ാ�ത ജി എസ്   ടി �െട �ട�ം �തൽ  പല
����ം ��ി�ി��ായി��. ജി എസ്   ടി �െട
�ട��ിൽ വിഭാവനം െച�ി�� റിേ�ൺ
സംവിധാനം �ർണമാ�ം നട�ിലാ�ാൻ
സാധി�ി�ി�. ഐ ജി എസ്   ടി െസ�ിൽെമ�മായി
ബ�െ��്  �ത�ത ഉറ�ാ�ണെമ�്  സം�ാനം

പലതവണ ജി എസ്   ടി കൗൺസിലി�ം േക�
സർ�ാരിേനാ�ം ആവശ�െ��ി��് . ജി എസ്   ടി
സംവിധാന�ിെല േപാരാ�കൾ �തീ�ി�
േതാതിൽ നി�തി വ�മാനം വർധി�ാ�തി� ഒ�
കാരണമായി��്. ജി എസ്   ടി �െട �ട��ിൽ

നിയമ�ി��ായി�� നാഷണൽ െബ�് , േ��് 
െബ�്  എ� ആശയം ഒഴിവാ�ി ഒ� �ിൻസി�ൽ
െബ�ം ജനസംഖ�ാടി�ാന�ിൽ  അഡീഷണൽ
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െബ�ക�ം ഉൾെ���ിെ�ാ�� അ�േല�് 
�ിബ�ണൽ എ� േഭദഗതിയാണ്  18. 02.2023 ൽ
നട� 49-)മത്  ജി. എസ്  . ടി. കൗൺസിലിെല
അജ�യിൽ അവതരി�ി�െ��ത് . േകരളം ഈ
നീ�െ� ശ�മായി എതിർ�ക�ം മ�്  പല
സം�ാന��ം ഇേത നിലപാട്   പി�ട�ക�ം
െച�തിെ� ഫലമായി ഇതിൽ മാ��ൾ
വ��ക�ം 'േ��്  െബ�് ” എ�
ആശയ�ിേല�്  തിരിെക േപാ�ക�ം െച�.
അവതരി�ി� േഭദഗതിയിൽ നി�ം വ�ത��മായി
േ��്  െബ�ിേല�� "െട�ി�ൽ െമ�ർ
(േ��് )” െന െതരെ���വാ�� പാനൽ
നിർേ�ശി�വാ�� അവകാശം സം�ാന�ിെല

ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��ാർ �ടി ഉൾെ���
െസല�ൻ ക�ി�ിയിൽ നി�ി�മാ��
തര�ിൽ മാ�ം വ���തി�ം തീ�മാനി�ി��്.
എ�ി��ാ�ം േ��്  െബ�കൾ

�ാപി��തി�� �ർണമായ അധികാരം
സം�ാന�ൾ� നി�ി�മാകണം, Place of
supply �മായി ബ�െ�� േക�കൾ ൈകകാര�ം
െച�� �ിൻസി�ൽ  െബ�ി� േമഖല
അടി�ാന�ിൽ �ാ�കൾ ഉ�ാകണം
�ട�ിയ ആവശ��ൾ അംഗീകരി�െ��ി�ി�.

(ഡി)

സ�ർ��ി�ം മ�് വിലപിടി�� േലാഹ�ൾ�ം
ഇ-േവ ബിൽ ബാധകമാ��തി�െട ഒരള�വെര
വ�മാന ന�ം തട�വാൻ സാധി�േമാ; ഇ-േവ
ബിൽ നട�ിലാ�ണെമ� ആവശ�ം േക�
സർ�ാർ പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

(ഡി) സ�ർ��ി�ം മ�് വിലപിടി�� േലാഹ�ൾ�ം
ഇ-േവ ബിൽ ബാധകമാ��തി�െട സ�ർ�
െവ�ി�് തടയാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.
സ�ർ�ം ഉൾെ�െട�� വിലപിടി��
േലാഹ��െട ചര� നീ��ൾ� ഇ-േവ ബിൽ
ഏർെ���ണെമ� സം�ാന�ിെ� ആവശ�ം

ജി എസ്  ടി കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ി��്.
ഇ�മായി ബ�െ�� ജി എസ്  ടി ച� േഭദഗതി�െട
കരട് , ജി എസ്  ടി കൗൺസിലിെ�
പരിഗണനയിലാണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


