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ప్రశ్నలు’
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ఆస్కిుదారులెందరికీ స్మాచారానిన అెందెంచేెందుకు ఇలాెంట్ి ప్రచురణలు మరినిన
వ్ెలుగు చయడాలిై ఉెంద. నాసిన్ డైర్కటర్డ జన్రల్ కీ, ఆమ బృెందానికీ నా
అభిన్ెందన్లు.
- వన్జా ఎన్.శారాన

ఛర
ై ున్, సటబీఈసట
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రూప ెందెంచిన్వ్ారు: శీె దీప్క్ మాతా, అసిసట ెంట్ డైర్కటర్డ, ఎన్ఏసిఐన్, ముెంబయి;
శీె స్ెంజీవ్ నాయర్డ, ఎగాామిన్ర్డ, సటఈఎసటటఏట్ీ, ముెంబయి. ప్రూవ్ేక్షణ:
శీె స్మీర్డ బజాజ్, అడిషన్ల్ డైర్కటర్డ జన్రల్, ఎన్ఏసిఐన్, ముెంబయి.
తొలి ప్రత్ర స్మీక్షకులు: శీె పి.క్.మొహెంతీ, స్లహాదారు, సటబీఈసట (1వ చాప్ట ర్డ);
శీె విశాల్ ప్రతాప్ సిెంగ్, డీసట (జీఎసటట), జీఎసటట పాలసట విభాగెం, సటబీఈసట
(2వ చాప్ట ర్డ);డాకటర్డ పి.డి. వ్ాఘేలా, సటసటట్,ీ గుజరాత్ (3, 7 చాప్ట రీ ు);
శీె డి.పి.నాగేెందర కుమార్డ, పటఆర్డ, ఏడీజీ, డీజీసటఈఐ, బెంగళ్ూరు (4 న్ుెంచి 6
చాప్ట రీ ు); శీె ఉపేెందర్డ గుపాు, కమిషన్ర్డ, జీఎసటట, సటబీఈసట (8 న్ుెంచి 11 చాప్ట రీ ు);
శీె రిత్రవక్ పాెండే, సటసట్
ట ,ీ కరాాట్క (12వ చాప్ట ర్డ); శీె అరుణ్ కుమార్డ మిశాె, జాయిెంట్
సకెట్రవ, సటట్ీడ,ీ బీహార్డ (13వ చాప్ట ర్డ); శీె ఖ్ాలిద్ అన్వర్డ, సటనియర్డ జేసట్
ట ీ, ప్శ్చిమ
బెంగాల్ (14, 24 చాప్ట రీ ు); శీె అజయ్ జ్న్
ై , పటఆర్డ, కస్ట మ్సై కమిషన్ర్డ, అహుదాబాద్
(15వ చాప్ట ర్డ); శీె బెంకీ బేహారవ అగరావల్, కస్ట మ్సై పిరనిైప్ల్ కమిషన్ర్డ, శీె శ్శాెంక్
పిరయ, ఏడీజీ, డీజీ, జీఎసటట, సటబీఈసట (17 న్ుెంచి 20 చాప్ట రీ ు), శీె జి.డి.లోహానీ,
సటసటఈ, ఫరవదాబాద్ (21, 22 చాప్ట రీ ు); శీె ప్రకాష్ కుమార్డ, సటఈవ్ో, జీఎసటటఎన్
(23వ చాప్ట ర్డ).

చేరిి న్ కొతు ప్రశ్నల స్మీక్ష: జీఎసటట పాలసట విభాగెం, సటబీఈసట

తరచయ అడిగే ప్రశ్నలపై మీ అభిపారయాలన్య,
స్లహాలన్య dg.nacen-cbec@nic.in కు ప్ెంప్గలరు.
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స్యచన్: జీఎసటటపై రూప ెందెంచిన్ ఈ ‘తరచయ అడిగే ప్రశ్న (ఎఫ్ఏకయూ)’లన్ు
ఎన్ఏసటఐన్ కరెడీకరిెంచిెంద. సటజీఎసటట, ఎసటాఎసటట, యూట్ీజీఎసటట, ఐజీఎసటట చట్ాటల
ఆధారెంగా రూప ెందెంచిన్ ఈ ఎఫ్ఏకయూలన్ు శ్చక్షణ నిప్ుణులు, జీఎసటట పాలసట విభాగెం
నిరాారిెంచాయి. ఈ ఎఫ్ఏకయూలు శ్చక్షణ, విదాూప్రమైన్ అవస్రాలకు మాతరమే.
ఈ ప్ుస్ు కెంలోని స్మాచారెం సాధారణ అవగాహన్ కరస్మేకానీ, నాూయ స్లహాలు,
లేదా అభిపారయాల కరస్ెం కాదు. విస్ు ృత స్మాచారెం కరస్ెం స్ెంబెంధత సటజీఎసటట,
ఎసటాఎసటట, యూట్ీజీఎసటట, ఐజీఎసటట చట్ాటలన్ు ప్రిశీలిెంచాలిైెందగా మన్వి.
సటజీఎసటట, ఎసటాఎసటట లేదా సటజీఎసటట చట్ట ెం, ఎసటాఎసటట చట్ట ెం అెంట్ూ ఎఫ్ఏకయూలోీ చపిపన్వీ,
సటజీఎసటట చట్ట ెం, ఎసటాఎసటట చట్ాటలోీ ఉన్నవీ అెంశాలప్రెంగా ఒకేలా ఉెంట్ాయి. కొనిన
అెంశాలు

రాష్టాటేనికి

ఉదేేశ్చెంచిన్వ్ెై

ఉెండొ చుి.

కానీ

అవి

సటజీఎసటట

చట్ట ెంలో

కనిపిెంచకపో యిే అవకాశ్ెం ఉెంద.

Telugu Version: By Medchal Commissionerate
Hyderabad Central GST Zone

గమనిక: తలుగు ఎఫ్ఏకయూలోీ అస్పషట త ఉన్నప్ుడు... ఇెంగవీషు ఎఫ్ఏకయూలోీ ఉన్న
స్మాచారమే అధీకృతమన్
ై దగా భావిెంచాలి.
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వస్ుు, సేవల ప్న్ున స్య
ి ల ప్రిశీలన్ (GST)
Overview of Goods and Services Tax (GST)
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1.వస్ుు, సేవల ప్న్ున స్య
ి ల ప్రిశీలన్ (GST)
(

Overview of Goods and Services Tax (GST))

ప్రశ్న 1. వస్ుువులు మరియు సేవల ప్న్ున (GST) అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: వస్ుువులు మరియు సేవలపై విధెంచే గమూ ఆధారిత ప్న్ున ఇద. ఉతపత్రు న్ుెం
చి అెంత్రమెంగా వినిమయెం వరకు అనిన దశ్లోీ దీనిని విధెంచాలనిప్రత్రపాదెంచడమైెంద.
మున్ుప్ట్ి దశ్లలో చలిీ ెంచిన్ ప్న్ునలన్ు సట్ాఫ్
గా చయపిెంచడెం జరుగుతుెంద. కుీప్ు ెంగా చపాపలెంట్ే విలువ జోడిెంప్ు పైన్ మాతరమే ప్
న్ునవిధెంచడెం జరుగుతుెంద. అలాగే అెంత్రమ వినియోగదారుని పైనే ప్న్ున భారెం ప్డు
తుెంద.
Q 1. What is Goods and Services Tax (GST)?
Ans. It is a destination based tax on consumption of goods and services. It
is proposed to be levied at all stages right from manufacture up to final
consumption with credit of taxes paid at previous stages available as setoff.
In a nutshell, only value addition will be taxed and burden of tax is to be
borne by the final consumer.
ప్రశ్న 2. వినియోగెంపై గమూ ఆధారిత ప్న్ున అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: వినిమయ ప్రదశ్
ే ెం సాధకార ప్రిధలోకి వచేి ప్న్ున విభాగానికి మాతరమే ఈ
ప్న్ున జమ అవుతుెంద. ఈ ప్రిధనే స్రఫరా జరుగు ప్రదేశ్ెంగా కయడా పిలుసాురు.
Q 2. What exactly is the concept of destination based tax on
consumption?
Ans. The tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction
over the place of consumption which is also termed as place of supply.
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ప్రశ్న 3. ప్రస్ు ుతమున్న ప్న్ునలలో జీ.ఎస్.ట్ీ రాకతో రదే యిేూవి ఏవి?
జవ్ాబు: ఈ దగువ ప్న్ునల సాినానిన జీ.ఎస్.ట్ీ. ఆకెమిస్ుుెంద.
(i)

ప్రస్ు ుతెం కేెందరెం వస్యలు చేస్ు ున్న ప్న్ునలు:

ఏ)

కేెందర ఎక్సైజ్ స్ుెంకెం

బీ)

ఎక్సైజ్ స్ుెంకాలు (ఔషధాలు, స ెందరూ సాధనాలు)

సట)

అదన్ప్ు ఎక్సైజ్ స్ుెంకాలు (ప్రతేూక పారముఖ్ూెం కలిగిన్ ఉతపతు
ు లు)

డీ)

అదన్ప్ు ఎక్సైజ్ స్ుెంకాలు (జౌళి మరియు జౌళి ఉతపతు
ు లు)

ఈ)

అదన్ప్ు కస్ట మ్సై స్ుెంకాలు (వీట్ిని సాధారణెంగా సటవీడీ అని పిలుసాురు)

ఎఫ్) ప్రతేూక అదన్ప్ు కస్ట మ్సై స్ుెంకెం (ఎస్ఏడీ)
జీ)

స్రవవస్ ట్ాూక్ై

హెచ్) వస్ుు, సేవలపై కేెందర స్రాిరవాలు, సస్ుైలు
(ii)

జీ.ఎస్.ట్ీ వలీ రదే యిపో యిే రాషట ే ప్న్ునలు

ఏ)

విలువ ఆధారిత ప్న్ున రాషట ే స్ుెంకెం (వ్ాూట్)

బీ)

కేెందర అముకెం ప్న్ున

సట)

విలాస్ స్ుెంకెం

డీ)

ప్రవ్ేశ్ స్ుెంకెం (అనిన రూపాలోీ)

ఈ)

వినోదెం మరియు ఉలాీస్ప్ు స్ుెంకెం (సాినిక స్ెంస్ి లు విధెంచేద మిన్హా)

ఎఫ్) ప్రకట్న్లపై విధెంచే ప్న్ున
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జీ)

కొన్ుగోలు స్ుెంకెం

హెచ్) లాట్రవలు, ప్ెందాలు, జూదెంపై విధెంచే స్ుెంకెం
వస్ుు, సేవలపై ఇప్పట్ిదాకా రాష్టాటేలు విధస్ుున్న స్రాిరవాలు, సస్ుైలు
జీ.ఎస్.ట్ీ కిెంద రదే యిపో యిే కేెందర, రాషట ,ే సాినిక స్ెంస్ి ల ప్న్ునలు, సస్ుైలు, స్రాిరవాల
పై కేెందారనికి, రాష్టాటేలకు జీ.ఎస్.ట్ీ కౌనిైల్ సిఫారస్ులు చేస్ు ుెంద.
Q 3. Which of the existing taxes are proposed to be subsumed under GST?
Ans. The GST would replace the following taxes:
(i) taxes currently levied and collected by the Centre:
a. Central Excise duty
b. Duties of Excise (Medicinal and Toilet
Preparations)
c. Additional Duties of Excise (Goods of Special
Importance)
d. Additional Duties of Excise (Textiles and Textile
Products)
e. Additional Duties of Customs (commonly known as CVD)
f. Special Additional Duty of Customs (SAD)
g. Service Tax
h. Central Surcharges and Cesses so far as they relate to supply of goods
and services
(ii) State taxes that would be subsumed under the GST
are:
a. State VAT
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b. Central Sales Tax c. Luxury Tax
d. Entry Tax (all forms)
e. Entertainment and Amusement Tax (except when
levied by the local bodies) f. Taxes on advertisements g. Purchase Tax
h. Taxes on lotteries, betting and gambling
i. State Surcharges and Cesses so far as they relate to supply of goods and
services
The GST Council shall make recommendations to the Union and States on
the taxes, cesses and surcharges levied by the Centre, the States and the
local bodies which may be subsumed in the GST.
ప్రశ్న 4. పన్
ై తలిపిన్ ప్న్ునలన్ు జీఎస్.ట్ీలో విల్లన్ెం చేసెంే దుకు ఆమోదెంచిన్
స్యతారలేవి?
జవ్ాబు: జీఎస్.ట్ీలో విల్లన్ెం చేసేెందుకు గల అవకాశాల నిమితు ెం వివిధ కేెందర, రాషట ే సాి
నిక స్ెంస్ి ల ప్న్ునలన్ు ప్రిశీలిెంచడెం జరిగిెంద. ఈ దగువ స్యతారలన్ుదృష్ిటలో ఉెంచుకు
ని వీట్ిని గురిుెంచారు.
(i) జీఎస్.ట్ీలో విల్లన్ెం చేసేవి పారథమికెంగా వస్ుువుల స్రఫరా లేదా సే
వల స్రఫరాపై విధెంచే ప్రోక్ష ప్న్ునల ై ఉెండాలి.
(ii) విల్లన్ెం చేసే స్ుెంకాలు వస్ుువులు మరియు సేవల యొకక దగుమ
త్ర/ తయారవ/ ఉతపత్రు తో పారరెంభిెంచి అెంత్రమెంగా వ్ాట్ి వినిమయెం వరకు
జరిగేలావ్ాదేవీల ప్రెంప్ర (శ్ృెంఖ్)లకు చెందన్వ్ెై ఉెండాలి.
(iii) ఈ విల్లన్ెం వలీ రాషట ెంే లోప్ల, రాష్టాటేల మధూ ప్న్ున జమల ప్రవ్ా
హెం సాఫటగా జరిగేలా ఉెండాలి. వస్ుువులు మరియు సేవలతో ప్రతేూకిెంచి
స్ెంబెంధెం లేని ప్న్ునలు, స్ుెంకాలు, రుస్ుములన్ు జీ.ఎస్.ట్ీలో విల్ల
న్ెం చేయరాదు.
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(iv) అట్ు కేెందారనికి, ఇట్ు రాష్టాటేలకు ఆదాయ ప్ెంపిణీ స్జావ్ెన్
ై రవత్రలో
ఉెండేలా చయడాలి.
Q 4. What principles were adopted for subsuming the above
taxes under GST?
Ans. The various Central, State and Local levies were examined to identify
their possibility of being subsumed under GST. While identifying, the
following principles were kept in mind:
I.
Taxes or levies to be subsumed should be primarily in the
nature of indirect taxes, either on the supply of goods or on the
supply of services.
II. Taxes or levies to be subsumed should be part of the transaction
chain which commences with import/ manufacture/ production of
goods or provision of services at one end and the consumption of
goods and services at the other.
III. The subsumation should result in free flow of tax credit in intra
and inter-State levels. The taxes, levies and fees that are not
specifically related to supply of goods & services should not be
subsumed under GST.
Iv. Revenue fairness for both the Union and the States individually
would need to be attempted.
ప్రశ్న 5: వస్ుుసేవల ప్న్ున-GST ప్రిధన్ుెంచి మిన్హాయిెంప్ున్కు ప్రత్రపాదెంచిన్ వ
స్ుువులేవి?
జవ్ాబు: మాన్వ వినియోగెం కరస్ెం ఆలకహాల్తో కయడిన్ మదూెం స్రఫరా మిన్
హా అనిన వస్ుువులు, సేవలు లేదా ర్ెండిెంట్ినీ స్రఫరా చేయడెంపై విధెంచే ప్న్ునన్ు‘‘వ
స్ుుసేవల ప్న్ున-GST’’గా రాజాూెంగ 101వ స్వరణ-2016 కిెంద స్వరిెంచిన్ అధకర
ణెం 366 (12ఎ) నిరవచిసోు ెంద. అెందువలీ రాజాూెంగెంలోని ఈ నిరవచన్ెం ప్ర
కారెంమాన్వ వినియోగెం కరస్ెం స్రఫరా చేసే ఆలకహాల్తో కయడిన్ మదూెం జీఎసటట ప్రిధ
న్ుెంచి మిన్హాయిెంచబడిెంద. అలాగే ఐదు పట్రరలియెం ఉతపతు
ు లు.... ముడి
చమురు, మోట్ారు ఇెంధన్ెం (పట్రరలు), హెైసటపడ్ డీజిల్,
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స్హజ వ్ాయువు, విమాన్ ఇెంధన్ెం (ATF) తాతాకలికెంగా మిన్హాయిెంచబ
డా్యి. వీట్ిని ఏ తేదీన్ుెంచి జీఎసటటప్రిధలో చేరేిదీ వస్ుుసేవల ప్న్ున మెండలి నిరా
యిస్ుుెంద. ఇక విదుూతు
ు కయడా జీఎసటట ప్రిధ న్ుెంచి మిన్హాయిెంచబడిెంద.
Q 5. Which are the commodities proposed to be kept outside the purview
of GST?
Ans. Article 366(12A) of the Constitution as amended by 101st
Constitutional Amendment Act, 2016 defines the Goods and Services tax
(GST) as a tax on supply of goods or services or both, except supply of
alcoholic liquor for human consumption. So alcohol for human
consumption is kept out of GST by way of definition of GST in constitution.
Five petroleum products viz. petroleum crude, motor spirit (petrol), high
speed diesel, natural gas and aviation turbine fuel have temporarily been
kept out and GST Council shall decide the date from which they shall be
included in GST. Furthermore, distribution and transmission of electricity
and sale and purchase of real estate will also be kept out by way of
exemptions.
ప్రశ్న 6. జీ.ఎస్.ట్ీ ప్రవ్శ్
ే ెం పట్ిట న్ తరావత పన్
ై తలిపిన్ స్రుకుల ప్న్ునల ప్రిసత్ర
ిి ఎలా
ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: పై స్రుకుల విషయెంలో ప్రస్ు ుత ప్న్ునల విధాన్ెం (వ్ాూట్ మరియు కేెందర ఎక్సై
జ్) యథావిధగా కొన్సాగుతుెంద.
Q 6. What will be the status in respect of taxation of above commodities
after introduction of GST?
Ans. The existing taxation system (VAT & Central Excise) will continue in
respect of the above commodities.
ప్రశ్న 7. జీఎసటట వూవస్ి కిెంద ప గాకు మరియు ప గాకు ఉతపతు
ు ల ప్రిసత్ర
ిి ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ప గాకు మరియు ప గాకు ఉతపతు
ు లు జీఎస్.ట్ీ ప్రిధలోకి వసాుయి. అదన్ెంగా
ఈ ఉతపతు
ు లపై కేెందర ఎక్సైజ్ స్ుెంకెం విధెంచే అధకారెం కేెందారనికిఉెంట్ుెంద.
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Q 7. What will be status of Tobacco and Tobacco products under the GST
regime?
Ans. Tobacco and tobacco products would be subject to GST. In addition,
the Centre would have the power to levy Central Excise duty on these
products.

ప్రశ్న 8. ఏ తరహా జీ.ఎస్.ట్ీ విధానానిన అమలు చేయాలని ప్రత్రపాదెంచారు?
జవ్ాబు: ఉముడి ప్న్ున ప్ునాదపై కేెందరెం, రాష్టాటేలు ఏకకాలెంలో విధెంచే దవెందవ జీఎ
సటటని అమలు చేయబో తునానరు. రాషట ెంే లో అెంతరా తెంగా జరిగే వస్ుువులుమరియు/లేదా
సేవల స్రఫరాపై కేెందరెం విధెంచే జీఎసటటని కేెందర జీ ఎస్ ట్ీ (CGST) అని పిలుసాురు. అలాగే
రాష్టాటేలు విధెంచే జీఎసటటని రాషట ే జీఎస్.ట్ీ (SGCT) అనిపిలుసాురు. అదే
విధెంగా రాష్టాటేల మధూ జరిగే వస్ుు, సేవల స్రఫరాపై కేెందరెం ఏకీకృత జీఎస్.ట్ీ (IGST)ని
విధెంచి అమలు చేస్ు ుెంద.
Q 8. What type of GST is proposed to be implemented?
Ans. It would be a dual GST with the Centre and States simultaneously
levying it on a common tax base. The GST to be levied by the Centre on
intra-State supply of goods and / or services would be called the Central
GST (CGST) and that to be levied by the States/ Union territory would be
called the State GST (SGST)/ UTGST. Similarly, Integrated GST (IGST) will be
levied and administered by Centre on every inter-state supply of goods and
services.

ప్రశ్న 9. దవెందవ జీఎస్.ట్ీ అవస్రెం ఎెందుకు?
జవ్ాబు: భారత్ ఓ స్మాఖ్ూ దేశ్ెం కావడెంతో ఇట్ు కేెందరెం, అట్ు రాష్టాటేలు తగిన్ శాస్నా
ల దావరా ప్న్ున విధెంచి వస్యలు చేసే అధకారెం కలిగి ఉెంట్ాయి.ర్ెండుసాియిలోీని ప్రభ్ు
తావలకు రాజాూెంగెం నిరేేశ్చెంచిన్ విధులు, అధకారాలు ఉెంట్ాయి కన్ుక వ్ాట్ి నిరవహణ
కు ఆరిిక వన్రులు సేకరిెంచుకరవ్ాలిై ఉెంట్ుెంద.అెందువలీ దవెందవ జీఎస్.ట్ీ అనేద రా
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జాూెంగెం స్యచిెంచిన్ దరవూ స్మాఖ్ూవ్ాదానికి అన్ుగుణెంగానే ఉెంట్ుెంద.
Q 9. Why is Dual GST required?
Ans. India is a federal country where both the Centre and the States have
been assigned the powers to levy and collect taxes through appropriate
legislation. Both the levels of Government have distinct responsibilities to
perform according to the division of powers prescribed in the Constitution
for which they need to raise resources. A dual GST will, therefore, be in
keeping with the Constitutional requirement of fiscal federalism.
ప్రశ్న 10. జీ.ఎస్.ట్ీ. విధెంచి అమలు చేసే అధకారెం ఎవరికి ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: సటజీఎస్ట్ీ (CGST) మరియు ఐజీఎస్ట్ీలన్ు (IGST) కేెందరెం విధస్ుుెంద. ఎస్
జీఎస్ట్ీని (SGST) ఆయా రాష్టాటేలు విధసాుయి.
Q 10. Which authority will levy and administer GST?
Ans. Centre will levy and administer CGST & IGST while respective states
/UTs will levy and administer SGST/ UTGST.
ప్రశ్న 11: జీ.ఎస్.ట్ీ.ని ప్ురస్కరిెంచుకుని భారత రాజాూెంగెంలో స్వరణ ఎెందుకు
చేశారు?
జవ్ాబు: ప్రస్ు ుతెం ఆదాయానికి స్ెంబెంధెంచి కేెందరెం, రాష్టాటేల మధూ అధకారాలు
రాజాూెంగప్రెంగా చాలా స్పషట ెంగా విభ్జితమ,ై ఎట్ువెంట్ి అత్రవ్ాూపిు (ఓవరలాప్)
లేకుెండా ఉనానయి. తాగడానికి మదూెంగా వినియోగిెంచే ఆలకహాలు తయారవ,
న్లీ మెందు, మాదకదరవ్ాూలు వెంట్ివి మిన్హా, వస్ుువుల తయారవపై ప్న్ున విధెంచే
అధకారెం కేెందర ప్రభ్ుతావనికి ఉెంద. అయితే, వస్ుువుల అముకాలపై ప్న్ున విధెంచే
అధకారెం రాష్టాటేలకు ఉెంద. అెంతరాషట ే అముకాలపై ప్న్ున (కేెందర అముకెం ప్న్ున)
విధెంచే అధకారెం కేెందర ప్రభ్ుతావనికే ఉనాన, రాష్టాటేలే ఆ ప్న్ునన్ు వస్యలు
చేస్ుకరవచుి. ప్ూరిుగా వ్ాట్ివదే నే ఉెంచుకరవచుి. సేవలకు స్ెంబెంధెంచి సేవ్ా
ప్న్ునలన్ు విధెంచే అధకారెం ప్ూరిుగా కేెందర ప్రభ్ుతావనికే ఉనానయి.
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జీ.ఎస్.ట్ీ రాకతో, రాజాూెంగెంలో స్వరణలు తేవడెం తప్పనిస్రి అయిెంద. ఈ ప్న్ునన్ు
విధెంచేెందుకయ, వస్యలు చేస్ుకునేెందుకు ఇట్ు కేెందర ప్రభ్ుతావనికీ, అట్ూ రాషట ే
ప్రభ్ుతావలకు చట్ట ప్రమన్
ై అధకారాలన్ు కలిపెంచాలిై వచిిెంద. రాజాూెంగ స్వరణ
(101వ స్వరణ) చట్ట ెం 2016 దావరా భారత రాజాూెంగానిన స్వరిెంచాలిై వచిిెంద.
జీ.ఎస్.ట్ీ. అమలుకు స్ెంబెంధెంచిన్ అధకారాలన్ు రాజాూెంగెంలోని 246-ఎ ఆరిటకల్
కేెందర ప్రభ్ుతావనికీ, రాషట ే ప్రభ్ుతావలకయ అెందస్ుున్నద.
Q 11. Why was the Constitution of India amended recently in the context
of GST?
Ans: Currently, the fiscal powers between the Centre and the States are
clearly demarcated in the Constitution with almost no overlap between the
respective domains. The Centre has the powers to levy tax on the
manufacture of goods (except alcoholic liquor for human consumption,
opium, narcotics etc.) while the States have the powers to levy tax on the
sale of goods. In the case of inter-State sales, the Centre has the power to
levy a tax (the Central Sales Tax) but, the tax is collected and retained
entirely by the States. As for services, it is the Centre alone that is
empowered to levy service tax.
Introduction of the GST required amendments in the Constitution so as to
simultaneously empower the Centre and the States to levy and collect this
tax. The Constitution of India has been amended by the Constitution (one
hundred and first amendment) Act, 2016 for this purpose. Article 246A of
the Constitution empowers the Centre and the States to levy and collect the
GST.

పరశ్న 12. సరుకులు లేదా సేవలకు సంబంధంచిన ఒక లావాదేవీపై ఏక కాలంలో కంద్ర జీ.ఎస్.టీ
(సీజీఎసీీ) మరియు రాష్టీ ర జీ.ఎస్.టీ (ఎసీీఎసీీ) ఎలా విధస్ాారు?

జవ్ాబు: స్రుకులు మరియు సేవలకు స్ెంబెంధెంచిన్ అనిన లావ్ాదేవీలపై ఏకకాలెంలో
కేెందర జీఎస్.ట్ీ, రాషట ే జీఎస్.ట్ీని విధెంచడెం జరుగుతుెంద. జీఎస్.ట్ీప్రిధకి వ్ెలుప్ల ఉెం
డే స్రుకులు, సేవలు మరియు నిరవాత ప్రిమితులకు దగువన్ ఉెండే లావ్ాదేవీలకు మా
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తరెం దీని న్ుెండి మిన్హాయిెంప్ు ఉెంట్ుెంద. అలాగే కేెందర వ్ాూట్ చేరిిన్ స్రకుల
విలువపై విధెంచే రాషట ే వ్ాూట్ తరహాలో కాకుెండా ర్ెండిెంట్ినీ ఒకే ధర లేదా విలువ
అధారెంగా విధెంచడెం జరుగుతుెంద. స్రఫరాదారు, సటవకరిెంచేవ్ారు దేశ్ెంలోని ఏ
పారెంతెంలో ఉనానరనేద సటజీఎసటట. విధెంప్ుతో ప్రమేయెం కలిగి ఉెండదు. కాగా, ఇదే రూ
రాషట ే ప్రిధలో ఉెంట్ేనే ఎసటాఎసటట విధెంచడెం జరుగుతుెంద.
ఉదాహరణ 1: వివరణ నిమితు ెం ఊహాతుకెంగా సటజీఎసటట 10 శాతెం, ఎసటా ఎసటట 10 శాతెం
చొప్ుపన్ ఉెందన్ుకుెందాెం. ఉతు రప్రదేశ్ లోని ఒక హో ల్ సేల్ డీలర్డ తన్ రాషట ే ప్రిధలోని
ఒక నిరాుణ కెంపనీకి సటటల్ బార్డై మరియు రాడ్ై రూ.100కు స్రఫరా చేశాడని
అన్ుకుెందాెం. అప్ుపడు మౌలిక ధరతోపాట్ుగా సటజీఎసటట కిెంద రూ.10, ఎసటటఎసటట కిెంద
రూ.10 వస్యలు చేసు ాడు. అతడు సటజీఎసటట భాగానిన కేెందర ప్రభ్ుతవ ఖ్ాతాలో, ఎసటటఎసటట
భాగానిన స్ెంబెంధత రాషట ే ప్రభ్ుతవ ఖ్ాతాలో జమ చేయాలిై ఉెంట్ుెంద. అయితే
అతడు ఈ మొతాునీన (రూ.10 + రూ.10=రూ.20) న్గదు రూప్ెంలో ఉన్న ప్ళ్ెంగా
చలిీ ెంచాలిైన్ ప్ని లేదు. తాన్ు అదవరకే జరిపన్
ి కొన్ుగోళ్ీ పై (ఉదాహరణకు ఇన్
ప్ుట్ై ప)ై చలిీ ెంచిన్ సటజీఎసటట, లేదా ఎసటాఎసటటతో ఈ లయబిలిట్ీని సట్ాఫ్ చేస్ుకునే
వ్ెస్ులుబాట్ు ఉెంట్ుెంద. కానీ సటజీఎసటట చలిీ ెంప్ున్కు స్ెంబెంధెంచి కొన్ుగోళ్ీ సటజీఎసటట
క్ెడిట్ న్ు, అలాగే ఎసటాఎసటట చలిీ ెంప్ులకు ఎసటా ఎసటట క్ెడిట్ మాతరమే
ఉప్యోగిెంచుకరవచుి. వ్ేరే మాట్లోీ చపాపలెంట్ే, సటజీఎసటట క్డ
ె ిట్ న్ు సాధారణెంగా
ఎసటా ఎసటట చలిీ ెంప్ులకు ఉప్యోగిెంచరాదు. ఆ విధెంగానే ఎసటాఎసటట (SGST) క్ెడిట్ న్ు
సటజీఎసటట (CGST) చలిీ ెంప్ులకు ఉప్యోగిెంచరాదు.
ఉదాహరణ 2: మరో ఉదాహరణ... ఊహాతుెంగా సటజీఎసటట 10 శాతెం, ఎసటా ఎసటట 10 శాతెం
చొప్ుపన్ ఉెందని అన్ుకుెందాెం. ముెంబయిలోని ఒక అడవరటయిజిెంగ్ కెంపనీ
మహారాషట ల
ే ోనే ఉన్న ఓ స్బుబల తయారవ కెంపనీ రూ.100 మొతాునికి అడవరటయిజిెంగ్
సేవలు అెందెంచిెందని అన్ుకుెందాెం. అప్ుపడా ఆ యాడ్ కెంపనీ సటజీఎసటట కిెంద మౌలిక
విలువపై రూ.10, ఎసటా ఎసటట కిెంద రూ.10 వస్యలు చేస్ు ుెంద. స్దరు కెంపనీ యజమాని
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సటజీఎసటట భాగానిన కేెందర ప్రభ్ుతవెం ఖ్ాతాలో, ఎసటా ఎసటట భాగానిన స్ెంబెంధత రాషట ే
ప్రభ్ుతవ ఖ్ాతాలో జమ చేయాలిై ఉెంట్ుెంద. అయితే ఇెంతకుముెందే చపిపన్ట్ు
ీ గా
అతడు ఈ న్గదు మొతాునీన (రూ.10 + రూ.10=రూ.20) న్గదు రూప్ెంలో ఉన్న
ప్ళ్ెంగా చలిీ ెంచాలిైన్ అవస్రెం లేదు. తాన్ు అద వరికే జరిపన్
ి కొన్ుగోళ్ీ పై
(ఉదాహరణకు... సేటషన్రవ, ఆఫటస్ు ప్రికరాలు, చితరకారుని సేవలు వెంట్ి ఇన్ ప్ుట్ై
పై) చలిీ ెంచిన్ సటజీఎసటట, లేదా ఎసటా ఎసటటతో ఈ లయబిలిట్ీని సట్ాఫ్ చేస్ుకునే
వ్ెస్ులుబాట్ు ఉెంట్ుెంద. కానీ సటజీఎసటట చలిీ ెంప్ున్కు స్ెంబెంధెంచి కొన్ుగోళ్ీ సటజీఎసటట
క్ెడిట్ న్ు, అలాగే ఎసటాఎసటట చలిీ ెంప్ులకు ఎసటా ఎసటట క్ెడిట్ మాతరమే
ఉప్యోగిెంచుకరవచుి. వ్ేరే మాట్లోీ చపాపలెంట్ే సటజీఎసటట క్డ
ె ిట్ న్ు సాధారణెంగా
ఎసటా ఎసటట చలిీ ెంప్ులకు ఉప్యోగిెంచరాదు. ఆ విధెంగానే ఎసటాఎసటట క్ెడట్
ి న్ు సటజీఎసటట
చలిీ ెంప్ులకు ఉప్యోగిెంచరాదు.
Q 12. How a particular transaction of goods and services would be taxed
simultaneously under Central GST (CGST) and State GST (SGST)?
Ans. The Central GST and the State GST would be levied simultaneously on
every transaction of supply of goods and services made by registered
persons except the exempted goods and services, goods and services which
are outside the purview of GST. Further, both would be levied on the same
price or value unlike State VAT which is levied on the value of the goods
inclusive of CENVAT. While the location of the supplier and the recipient
within the country is immaterial for the purpose of CGST, SGST would be
chargeable only when the supplier and the recipient are both located within
the State.
Illustration I: Suppose hypothetically that the rate of CGST is 10% and that
of SGST is 10%. When a wholesale dealer of steel in Uttar Pradesh supplies
steel bars and rods to a construction company which is also located within
the same State for, say Rs. 100, the dealer would charge CGST of Rs. 10 and
SGST of Rs. 10 in addition to the basic price of the goods. He would be
required to deposit the CGST component into a Central Government
account while the SGST portion into the account of the concerned State
Government. Of course, he need not actually pay Rs. 20 (Rs. 10 + Rs. 10) in
cash as he would be entitled to set-off this liability against the CGST or SGST
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paid on his purchases (say, inputs). But for paying CGST he would be
allowed to use only the credit of CGST paid on his purchases while for SGST
he can utilize the credit of SGST alone. In other words, CGST credit cannot,
in general, be used for payment of SGST. Nor can SGST credit be used for
payment of CGST.
Illustration II: Suppose, again hypothetically, that the rate of CGST is 10%
and that of SGST is 10%. When an advertising company located in Mumbai
supplies advertising services to a company manufacturing soap also located
within the State of Maharashtra for, let us say Rs. 100, the ad company
would charge CGST of
Rs. 10 as well as SGST of Rs. 10 to the basic value of the service. He would
be required to deposit the CGST component into a Central Government
account while the SGST portion into the account of the concerned State
Government. Of course, he need not again actually pay Rs. 20 (Rs. 10+Rs.
10) in cash as it would be entitled to set-off this liability against the CGST or
SGST paid on his purchase (say, of inputs such as stationery, office
equipment, services of an artist etc.). But for paying CGST he would be
allowed to use only the credit of CGST paid on its purchase while for SGST
he can utilise the credit of SGST alone. In other words, CGST credit cannot,
in general, be used for payment of SGST. Nor can SGST credit be used for
payment of CGST.
ప్రశ్న 13. జీఎస్ట్ీ న్ుెంచి దేశానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: భారత దేశ్ెంలో ప్రోక్ష ప్న్ునల స్ెంస్కరణల దశ్గా జీఎసటట ఒక కీలక
ముెందడుగు అవుతుెంద. అనేక రకాల కేెందర, రాష్టాటేల ప్న్ునలన్ు ఒకే ప్న్ున కిెంద
చేరిి, ముెందస్ుి దశ్ ప్న్ునల సట్ాఫ్ కు అన్ుమత్రెంచడెం వలీ బహుళ్ ప్న్ునల
దుష్రభావ్ాల న్ుెంచి బయట్ప్డవచుి. అలాగే ఒక ఉముడి జాతీయ మార్కట్
ఏరాపట్ుకు మారా ెం ఏరపడుతుెంద. వినియోగదారులకు దీనివలీ ఒన్గూడే అత్ర పదే
లబిే ఏమిెంట్ే, స్రకులపై ప్న్ునల భారెం తగిాపో వడెం. ప్రస్ు ుతెం ఇద 25%-30%వరకయ
ఉెంద. జీఎసటటని ప్రవ్ేశ్పట్ట డెం వలీ స్వదేశీ, విదేశీ మార్కట్ీ లో మన్ ఉతపతు
ు లకు
పో ట్ీతతవెం స్మకయరుతుెంద. ఇద ఆరిిక వృదా కి దారితీస్ుుెందని అధూయనాలు
తలియజేస్ు ునానయి. ప్న్ున ప్రిధ, వ్ాణిజూ ప్రిణామాల పరుగుదల, మరుగ్సన్ ప్న్ున
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చలిీ ెంప్ు వలీ కేెందర, రాషట ే ప్రభ్ుతావలకు ఆదాయెం కయడా పరుగుతుెంద. అెంత్రమెంగా
పారదరశక లక్షణాల కారణెంగా ఈ ప్న్ునల అమలు స్ులభ్తరెంగా ఉెంట్ుెంద.
Q 13. What are the benefits which the Country will accrue from GST?
Ans. Introduction of GST would be a very significant step in the field of
indirect tax reforms in India. By amalgamating a large number of Central
and State taxes into a single tax and allowing set-off of prior-stage taxes, it
would mitigate the ill effects of cascading and pave the way for a common
national market. For the consumers, the biggest gain would be in terms of a
reduction in the overall tax burden on goods, which is currently estimated
at 25%-30%. Introduction of GST would also make our products competitive
in the domestic and international markets. Studies show that this would
instantly spur economic growth. There may also be revenue gain for the
Centre and the States due to widening of the tax base, increase in trade
volumes and improved tax compliance. Last but not the least, this tax,
because of its transparent character, would be easier to administer.

ప్రశ్న 14. ఐజీఎస్ట్ీ (IGST) అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: జీఎసటట కిెంద కేెందర ప్రభ్ుతవెం అెంతరాెషట ే వస్ుు, సేవల స్రఫరాపై స్మగె
జీఎసటటని (ఐజీఎసటట)ని విధస్ుుెంద. అెంతరాెషట ే వ్ాణిజూ, వ్ాూపారాలోీ భాగెంగా జరిగే
స్రఫరాలపై కేెందరెం విధెంచి, వస్యలు చేసే ఈ జీఎసటా ని రాజాూెంగెంలోని 269-ఎ
అధకరణెం కిెంద వస్ుు సేవల మెండలి సిఫారస్ుల మేరకు పారీ మెంట్ు చట్ట ెం దావరా
స్యచిెంచిన్ ప్దా త్రలో కేెందర, రాష్టాటేల మధూ ప్ెంపిణీ చేయాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 14. What is IGST?
Ans. Under the GST regime, an Integrated GST (IGST) would be levied and
collected by the Centre on inter-State supply of goods and services. Under
Article 269A of the Constitution, the GST on supplies in the course of interState trade or commerce shall be levied and collected by the Government of
India and such tax shall be apportioned between the Union and the States
in the manner as may be provided by Parliament by law on the
recommendations of the Goods and Services Tax Council.
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ప్రశ్న15. జీఎస్ట్ీ కిెంద విధెంచాలిైన్ ప్న్ునరేట్ీన్ు ఎవరు నిరాయిసాురు?
జవ్ాబు: కేెందర, రాష్టాటేలు స్ెంయుకు ెంగా నిరాయిెంచే రేట్ీ ు ప్రకారెం జీఎసటట వస్యలు
చేసు ారు. జీఎసటట మెండలి సిఫారస్ుల మేరకు ఈ రేట్ీన్ు నోట్ిఫై చేసు ారు.
Q 15. Who will decide rates for levy of GST?
Ans. The CGST and SGST would be levied at rates to be jointly decided by
the Centre and States. The rates would be notified on the recommendations
of the GST Council.

ప్రశ్న 16. జీ.ఎస్.ట్ీ మెండలి పాతర ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: కేెందర ఆరిిక మెంత్రర (మెండలి ఛైరున్ గా ఉెంట్ారు), కేెందర ర్విన్యూ స్హాయ
మెంత్రర, రాష్టాటేల ఆరిిక/ప్న్ునల శాఖ్ా మెంతురలతో జీఎసటట మెండలి ఏరాపట్వుతుెంద.
కేెందర, రాషట ే ప్రభ్ుతావలకు ఈ దగువ అెంశాలపై మెండలి సిఫారస్ులు చేస్ు ుెంద...
(i) జీఎసటట ప్రిధలో విల్లన్మయిేూ కేెందర, రాషట ే ప్రభ్ుతావలు, సాినిక స్ెంస్ి లు
విధెంచే ప్న్ునలు, సస్ుైలు, స్ర్డ ఛారవాలు
(ii) జీఎసటట ప్రిధలోకి వచేి లేక మిన్హాయిెంప్ు ప ెందే స్రకులు, సేవలు.
(iii) పట్రరలియెం, ముడిచమురు, హెైసటపడు డీజిల్, మోట్ార్డ సిపరిట్ (దీనిని
పట్రరలు అని పిలుసాురు), స్హజ వ్ాయువు, విమానాలోీ ఉప్యోగిెంచే ట్ర్సబన్
ఇెంధన్ెంపై జీఎసటట విధెంచే తేదీ.
(iv) న్మూనా జీఎసటట చట్ాటలు, స్ుెంకాలకు స్ెంబెంధెంచిన్ స్యతారలు, ఐజీఎసటట
ప్ెంపిణ,ీ స్రఫరా జరిగే పారెంతెంలో పాట్ిెంచాలిైన్ స్యతారలు.
(v) జీఎసటట న్ుెంచి మన్హాయిెంప్ు ఇవ్ావలిైన్ ట్రోనవర్డ ప్రిమిత్ర.
(vi) ప్న్ున రేట్ీ ు, జీఎసటట బాూెండ్ై తో కయడిన్ మౌలిక రేట్ీతో స్హా
(vii) ప్రకృత్ర విప్తు
ు లు లేదా ఉతాపతాల స్ెందరుెంగా నిరవాత కాల వూవధతో
అదన్ప్ు వన్రుల సేకరణకు విధెంచే ప్రతూే క రేట్ు లేదా రేట్ీ ు
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(viii) ఈశాన్ూ రాష్టాటేలు, జమూుకాశీుర్డ, హిమాచల ప్రదేశ్, ఉతాురాఖ్ెండ్
రాష్టాటేలకు స్ెంబెంధెంచిన్ ప్రతూే క ఏరాపట్ు
ీ
(ix) కౌనిైల్ అభీషట ెం మేరకు చేప్ట్ేట మరే ఇతర అెంశాలు.
Q 16. What would be the role of GST Council?
Ans. A GST Council would be constituted comprising the Union Finance
Minister (who will be the Chairman of the Council), the Minister of State
(Revenue) and the State Finance/Taxation Ministers to make
recommendations to the Union and the States on
(i) the taxes, cesses and surcharges levied by the Centre, the States and the
local bodies which may be subsumed under GST;
(ii) the goods and services that may be subjected to or exempted from the
GST;
(iii) the date on which the GST shall be levied on petroleum crude, high
speed diesel, motor sprit (commonly known as petrol), natural gas and
aviation turbine fuel;
(iv) model GST laws, principles of levy, apportionment of IGST and the
principles that govern the place of supply;
(v) the threshold limit of turnover below which the
goods and services may be exempted from GST;
(vi) the rates including floor rates with bands of
GST;
(vii) any special rate or rates for a specified period to raise additional
resources during any natural calamity or disaster;
(viii) special provision with respect to the North- East States, J&K, Himachal
Pradesh and Uttarakhand; and
(ix) any other matter relating to the GST, as the
Council may decide.
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ప్రశ్న 17. జీఎస్ట్ీ మెండలిని న్డిపెంి చే మారా దరశక స్యతరెం ఏద?
జవ్ాబు: కేెందారనికీ, రాష్టాటేలకు మధూ జీఎసటటకి స్ెంబెంధెంచి స్ెంతులన్ెం పాట్ిెంచడెం
జీఎసటట మెండలి యెంతారెంగెం బాధూతగా ఉెంట్ుెంద. జీఎసటట వూవస్ి లో స్ెంతులన్
నిరాుణెం ఏరపరచాలిైన్ ఆవశ్ూకత మరియు స్రుకులు, సేవలకు జాతీయ మార్కట్
స్మన్వయప్రడెం జీఎసటట మెండలి నిరవహిెంచే వివిధ విధుల లక్షూెంగా ఉెంట్ుెందని
రాజాూెంగ (న్యట్ ఒకట్వ స్వవరణ) చట్ట ెం స్యచిస్ుుెంద.
Q 17. What is the guiding principle of GST Council?
Ans. The mechanism of GST Council would ensure harmonization on
different aspects of GST between the Centre and the States as well as
among States. It has been provided in the Constitution (one hundred and
first amendment) Act, 2016 that the GST Council, in its discharge of various
functions, shall be guided by the need for a harmonized structure of GST
and for the development of a harmonized national market for goods and
services.
ప్రశ్న.18. జీఎస్ట్ీ మెండలి నిరాయాలు ఎలా తీస్ుకుెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: జీఎసటట మెండలి ప్రత్ర నిరాయెం స్మావ్ేశానికి హాజర్స ఓట్ిెంగ్ లో పాలగాన్న
స్భ్ుూల వ్ెయిట్ెడ్ ఓట్ీ లో 3/4 శాతెం మజారిట్త
ీ ో జరగాలని రాజాూెంగ (న్యట్ ఒకట్వ
స్వరణ) చట్ట ెం స్యచిస్ుున్నద. కేెందర ప్రభ్ుతవెం ఓట్ు వ్ెయిట్ేజీ మొతు ెం పిడిన్ ఒట్ీ లో
1/3 వెంతులు ఉెంట్ుెంద. అలాగే, మొతు ెం అనిన రాష్టాటేల ఓట్ిెంగ్ వ్ెయిట్ేజ్ ఆ
స్మావ్ేశ్ెంలో ప్డిన్ మోతు ెం ఓట్ీ విలువలో 2/3 వెంతులు ఉెంట్ుెంద. మొతు ెం జీఎసటట
మెండలి స్భ్ుూలలో స్ెంగెం మెంద హాజర్సన్ ప్క్షెంలో స్మావ్ేశానికి కరరెం ఉన్నట్ు
ీ గా
భావిసాురు.
Q 18. How will decisions be taken by GST Council?
Ans. The Constitution (one hundred and first amendment) Act, 2016
provides that every decision of the GST Council shall be taken at a meeting
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by a majority of not less than 3/4th of the weighted votes of the Members
present and voting. The vote of the Central Government shall have a
weightage of 1/3rd of the votes cast and the votes of all the State
Governments taken together shall have a weightage of 2/3rd of the total
votes cast in that meeting. One half of the total number of members of the
GST Council shall constitute the quorum at its meetings.

ప్రశ్న 19. ప్రత్రపాదత జీఎస్ట్ీ కిెంద ఎవరు ప్న్ున చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: స్రుకులు మరియు / లేక సేవల స్రఫరాపై ప్న్ున ప్రిధలోకి వచేి వూకిు
జీఎస్ట్ీ వూవస్ి కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద. స్దరు వూకిు మిన్హాయిెంప్ు
ప్రిమిత్ర ఉదా: రూ.20 లక్షలు (ఈశాన్ూ రాష్టాటేలోీ రూ.10 లక్షలు) దాట్ిన్ప్ుపడు
ప్న్ున చలిీ ెంచాలిైన్ లయబిలిట్ీ ఏరుపడుతుెంద. కొనిన ప్రతూే క స్ెందరాులోీ ఈ
ప్రిమిత్ర దాట్కపో యినా, ప్న్ున చలిీ ెంచాలిై వస్ుుెంద. రాషట ెంే లోప్ల జరిగే అనిన వస్ుు
మరియు / లేక సేవల స్రఫరాలపై సటజీఎసటట/ ఎసటా ఎసటట చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద. అలాగే
రాష్టాటేల మధూ జరిగే అనిన వస్ుు మరియు/లేక సేవల స్రఫరాల పై ఐజీఎసటట
చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద. సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట మరియు ఐజీఎసటట ప్న్ునల స్ెంబెంధత
చట్ాటలోీని ష్డయూళ్ీ లో నిరేేశ్చెంచిన్ రేట్ీ ప్రకారెం చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 19. Who is liable to pay GST under the proposed GST regime?
Ans. Under the GST regime, tax is payable by the registered taxable person
on the supply of goods and/or services. Liability to pay tax arises when the
taxable person crosses the turnover threshold of Rs.20 lakhs (Rs. 10 lakhs
for NE & Special Category States) except in certain specified cases where
the taxable person is liable to pay GST even though he has not crossed the
threshold limit. The CGST / SGST is payable on all intra-State supply of
goods and/or services and IGST is payable on all inter- State supply of goods
and/or services. The CGST /SGST and IGST are payable at the rates specified
in the Schedules to the respective Acts.
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ప్రశ్న 20: జీ.ఎస్.ట్ీ విధాన్ెం వలీ స్వలప ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులకు ఎలాెంట్ి
ప్రయోజనాలు ఉనానయి?
జవ్ాబు: ఒక ఆరిిక స్ెంవతైరెంలో ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం
రూ.20 లక్షలకు లోప్ు ఉెంట్ే (ఈశాన్ూ రాష్టాటేలు, సపషల్ కేట్గిరవ రాష్టాటేలయితే రూ.10
లక్షలు) జీ.ఎస్.ట్ీ కిెంద న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిైన్ అవస్రెం న్ుెంచి మిన్హాయిసాురు.
ముెందట్ి ఆరిిక స్ెంవతైరెంలో వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం రూ. కరట్ి (సపషల్ కేట్గిరవ
సేటట్స్ ఉన్న 9 రాష్టాటేలు... 1. అరుణాచల ప్రదేశ్ 2. అసో ెం 3. మణిప్ూర్డ 4.
మేఘాలయ 5. మిజోరెం 6. నాగాలాెండ్ 7. సికికెం 8. త్రరప్ుర 9. హిమాచల ప్రదేశ్వీట్ికి 75 లక్షల లోప్ు)కెంట్ే తకుకవ ఉన్నట్ీ యితే స్రళీకృత మిశ్ెమ ప్థకానిన
ఎెంచుకుని, ఒక రాషట ెంే లోని వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెంపై తగిాెంచిన్ రేట్ుతో ప్న్ున
చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
(ప్న్ున విధెంచతగిన్ /మిన్హాయిెంప్ున్న స్రఫరాలు, వస్ుు/ సేవల... స్రఫరా,
ఎగుమతులు... జీ.ఎస్.ట్ీ వెంట్ి ప్న్ునలు మిన్హా వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెంలో
కలిసి ఉెంట్ాయి). వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణానిన అఖిల భారత సాియిలో ల కికెంచాలి.
ఈశాన్ూ రాష్టాటేలు, సపషల్ కేట్గిరవలో ఉన్న రాష్టాటేలకు మిన్హాయిెంప్ు ప్రిమిత్ర రూ.10
లక్షలు. ఈ మిన్హాయిెంప్ున్కు అరుుల ైన్ ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు ఉతాపదక ప్న్ున
జమ (ఇన్ ప్ుట్ ట్ాక్ై క్ెడిట్ –ITC) ప్రయోజనాలన్ు ప ెందుతూ ప్న్ున
చలిీ ెంచవచుి. అెంతరాెషట ే స్రఫరాలన్ు చేసే వ్ారికీ, అలాగే సేవలిన వినియోగిెంచుకునే
వ్ారి న్ుెంచి ప్న్ున వస్యలు చేసి (రివర్డై చారిా) ప్న్ున కట్ేట వ్ారికి ఈ మిన్హాయిెంప్ు
వరిుెంచదు.
Q 20. What are the benefits available to small tax payers under the GST
regime?
Ans. Tax payers with an aggregate turnover in a financial year up to [Rs.20
lakhs & Rs.10 Lakhs for NE and special category states] would be exempt
from taking registration under GST. Further, a person whose aggregate
turnover in the preceding financial year is less than Rs.1 Crore (75 lakhs for
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9 special category states viz 1. Arunachal Pradesh, 2. Assam, 3. Manipur, 4.
Meghalaya, 5. Mizoram, 6. Nagaland, 7. Sikkim, 8. Tripura, and 9. Himachal
Pradesh) can opt for a simplified composition scheme where tax will
payable at a concessional rate on the turnover in a state.
[Aggregate turnover shall include the aggregate value of all taxable
supplies, exempt supplies and exports of goods and/or services and exclude
taxes viz. GST.] Aggregate turnover shall be computed on all India basis. For
NE States and special category states, the exemption threshold shall be [Rs.
10 lakhs]. All taxpayers eligible for threshold exemption will have the option
of paying tax with input tax credit (ITC) benefits. Tax payers making interState supplies of goods or paying tax on reverse charge basis shall not be
eligible for threshold exemption.
ప్రశ్న21. జీఎస్ట్ీ వూవస్ి కిెంద స్రుకులు మరియు సేవలన్ు ఎలా వరవాకరిసు ారు?
జవ్ాబు: జీఎసటట వూవస్ి కిెంద స్రకులన్ు స్ెంతులన్ నామకరణ ప్దా త్ర (హారొునెైజ్్
సిస్టమ్స ఆఫ్ నామికేీచర్డ- హెచ్ ఎస్ ఎన్ కరడ్)లో వరవాకరిసు ారు. రూ.1.5 కరట్ీ పచి
ై లుకు
మరియు రూ.5 కరట్ీ లోప్ు ట్రోనవర్డ కలిగిన్ ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు 2 డిజిట్ కరట్,
రూ.5 కరట్ీ పైచిలుకు ట్రోనవరు కలిగిన్ ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు 4 డిజిట్ కరడ్
ఉప్యోగిెంచాలిై ఉెంట్ుెంద. రూ.1.5 కరట్ీ లోప్ు ట్రోనవర్డ కలిగిన్ ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారులు తమ ఇవ్ావయిస్ులలో ఎలాెంట్ి కరడ్ ఉప్యోగిెంచాలిైన్ అవస్రెం
లేదు.సేవలన్ు స్రవవసస్ అకౌెంట్ిెంగ్ కరడ్ ప్రకారెం వరవాకరిసు ారు.
Q 21. How will the goods and services be classified under GST regime?
Ans. HSN (Harmonised System of Nomenclature) code shall be used for
classifying the goods under the GST regime. Taxpayers whose turnover is
above Rs. 1.5 crores but below Rs. 5 crores shall use 2-digit code and the
taxpayers whose turnover is Rs. 5 crores and above shall use 4-digit code.
Taxpayers whose turnover is below Rs. 1.5 crores are not required to
mention HSN Code in their invoices.
Services will be classified as per the Services Accounting Code (SAC)
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ప్రశ్న22. జీఎస్ట్ీ కిెంద దగుమతులపై ప్న్ున ఏవిధెంగా ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: స్రుకులు, మరియు సేవల దగుమత్రని అెంతరాెషట ే స్రఫరాలుగా
ప్రిగణిసు ారు. దేశ్ెంలోకి దగుమత్ర చేస్ుకునే స్రుకులు, సేవలపై ఐజీఎసటట విధెంచెండెం
జరుగుతుెంద. గమూ స్యతరెం పారత్రప్దకపై ప్న్ున విధెంప్ు ఉెంట్ుెంద. ఎసటాఎసటట ప్న్ున
ఆదాయెం ఆ స్రకులు మరియు సేవలన్ు ఎకకడ వినియోగిెంచుకుెంట్ారో ఆ రాష్టాటేనికే
చెందుతుెంద. స్రకుల మరియు సేవల దగుమత్రపై చలిీ ెంచే జీఎసటటకి ప్ూరిు సట్ాఫ్
అెందుబాట్ులో ఉెంట్ుెంద.
Q 22. How will imports be taxed under GST?
Ans. Imports of Goods and Services will be treated as inter-state supplies
and IGST will be levied on import of goods and services into the country. The
incidence of tax will follow the destination principle and the tax revenue in
case of SGST will accrue to the State where the imported goods and services
are consumed. Full and complete set-off will be available on the GST paid
on import on goods and services.
ప్రశ్న 23: జీఎసటట కిెంద ఎగుమతులన్ు ఎలా ప్రిగణిసు ారు?
జవ్ాబు: ఎగుమతులన్ు స్ునానశాతెం స్రఫరాలుగా ప్రిగణిసు ారు. వస్ుువులు లేదా
సేవల ఎగుమతులపై ప్న్ున చలిీ ెంచాలిైన్ అవస్రెం లేదు. అయితే, ఎగుమత్రదారులు
ఐట్ీసట జమన్ు కరరే అవకాశ్ెం ఉెంట్ుెంద. ఆ మేరకు చలిీ ెంచిన్ మొతు ెం వ్ాప్స్ు కిెంద
వ్ారికి అెందుబాట్ులో ఉెంట్ుెంద. ఉతాపదన్పై ప్న్ున చలిీ ెంచి స్మీకృత జీఎసటట కిెంద
వ్ాప్స్ు కరరే వ్ెస్ులుబాట్ు లేదా బాెండు కిెంద స్మీకృత జీఎసటట చలిీ ెంచకుెండా
ఎగుమత్ర చేస,ి ఐట్ీసట వ్ాప్స్ు కరరే అవకాశ్ెం ఎగుమత్రదారుకు ఉెంట్ాయి.
Q 23. How will Exports be treated under GST?
Ans. Exports will be treated as zero rated supplies. No tax will be payable
on exports of goods or services, however credit of input tax credit will be
available and same will be available as refund to the exporters. The
Exporter will have an option to either pay tax on the output and claim
refund of IGST or export under Bond without payment of IGST and claim
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refund of Input Tax Credit (ITC).
ప్రశ్న 24: జీఎసటట కిెంద మిశ్ెమ ప్థకెం ప్రిధ ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: మున్ుప్ట్ి ఆరిిక స్ెంవతైరెం నిరవాత వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం (సపషల్
కేట్గిరవ రాష్టాటేలయితే రూ.75 లక్షలు-జమూు కాశీుర్డ, ఉతు రాఖ్ెండ్ మిన్హా) కరట్ి
రూపాయల ప్రిమిత్రకి లోప్ు ఉెంట్ే మిశ్ెమ ప్న్ున ప్థకానికి అరుులు. ఈ ప్థకెం
కిెంద ఒక రాషట ెంే లో ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు ఐట్ీసట ప్రయోజన్ెం కరరకుెండా ఆ
స్ెంవతైరెంలో తన్ వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణ ఆధారిత శాతెంలో ప్న్ున చలిీ ెంచాలి. ఈ
ప్న్ునశాతెం సటజీఎసటట, ఎసటా ఎసటట/యూట్ీజీఎసటటలకు స్ెంబెంధెంచి (ష్డయూలు-IIలోగల
పేరా 6(బి) పేరొకెంట్ున్న ప్రకారెం తయారవదారులకు 2 శాతెం, ఇతరులకు 1 శాతెం,
ప్రతేూక సేవలకు 5 శాతెం- ఆహారెం లేదా ఇతర త్రన్ుబెండారాలు అెందెంచుట్ఉదాహరణకు హో ట్ల్ సేవలు అెందెంచే వ్ారు) నిరవాత శాతెం కెంట్ే ప్న్ున
మిెంచరాదు. మిశ్ెమ ప్న్ున విధెంప్ు కరరే ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు తన్ ఖ్ాతాదారుల
న్ుెంచి ఎలాెంట్ి ప్న్ున వస్యలు చేయరాదు.
అెంతరాెషట ే స్రఫరాదారులు లేదా ఆన్ల న్
ై వ్ాణిజూెందావరా స్రఫరాలు చేసే ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారులు మూలెంలోనే ప్న్ున వస్యలు చేయాలిై ఉెంట్ుెంద గన్ుక మిశ్ెమ
ప్న్ున ప్థకానికి అన్రుులు (అెంతరాెషట ే స్రఫరాలు చేసే కొనిన రకాల హస్ు కళ్ల
ఉతపతు
ు లకు మిన్హాయిెంప్ు). ఐస్ కీెెం, పాన్ మసాలా, ప గాకు ఉతపతు
ు లకు కయడా
ఈ మిశ్ెమ ప్న్ున ప్థకెం వరిుెంచదు.
Q 24. What is the scope of composition scheme under GST?
Ans. Small taxpayers with an aggregate turnover in a preceding financial
year up to Rs. One Crore (75 lakhs for special category States – except
Jammu & Kashmir and Uttarakhand) shall be eligible for composition levy.
This scheme is basically for suppliers of goods and restaurant service
providers only. Under the scheme, a taxpayer shall pay tax as a percentage
of his turnover in a state during the year without the benefit of ITC. The rate
of tax for CGST and SGST/UTGST shall not exceed [2% for manufacturer &
1% in other cases; 5% for specific services as mentioned in para 6(b) of
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Schedule II viz serving of food or any other article for human consumption
i.e. restaurant service providers]. A tax payer opting for composition levy
shall not collect any tax from his customers.
Tax payers making inter- state supplies (except persons making inter-state
supplies of certain specified handicraft goods) or making supplies through
e-commerce operators who are required to collect tax at source shall not be
eligible for composition scheme. Also manufacturers of ice-cream, pan
masala and tobacco products will not be eligible for composition scheme.
ప్రశ్న25. మిశ్ెమ ప్న్ున ప్థకెం అనేద ఐచిికమా? లేక తప్పనిస్రి పారత్రప్దకన్
ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: ఐచిికమే (ఆప్ి న్ల్).
Q 25. Whether the composition scheme will be optional or compulsory?
Ans. Optional.
ప్రశ్న 26. జీఎస్ట్ీఎన్ అెంట్ే ఏమిట్ి ? జీఎసటట వూవస్ి లో దాని పాతర ఏమిట్ి ?
జవాబు: జీఎసీీఎన్ అంటే గూడ్స్ అండ్స సరవీస్ టాాక్స్ నెట్ వర్క్ సంక్షిపా రూపం. జీఎసీీ
అవసరాలు తీరచంద్ుకు దీనిని పరత్ేాక విభాగంగా ఏరాాటు చేశారు. జీఎసీీ అమలులో
కంద్ర, రాష్టీ ర పరభుత్ాీలకు, పనున చెల్లంపుదారులకు, సంబంధంత ఇతరులకు ఐటీ
మౌల్క నిరాాణం మరియు సేవలను ఎసీీఎన్ సమకూరుసుాంద.
జీఎసీీఎనలల విధులు..
1) రిజిసేీష్ట
ర న్ స్ౌకరాం సమకూరచడం
2) ఐజీఎసీీ లెక్్ంపు మరియు సటిలెాంటు
3) పనున చెల్లంపు వివరాలనుబాాంక్ంగ్ నెటీర్క్ త్ో సరిపో ల్చ చూసుకోవడం
5) పనున చెల్లంపుదారు రిటర్కన సమాచారం ఆధారంగా ఎంఐఎస్ నివేదకలను కంద్ర,
రాష్టీ ర పరభుత్ాీలకుసమకూరచడం
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6)పనునచెల్లంపుదారుల పర ర పైల్ విశలలష్టణను సమకూరచడం
7) ఇన్ పుట్ టాాక్స్ కరెడట్
ి మాాచింగ్, రివర్ల్ మరియు రికల యి
ర ము్
సంబంధంచిమాాచింగ్ ఇంజిన్ నిరీహణ, నమోద్ు, చెల్లంపు, రిటర్కన మరియు ఎంఐఎస్
నివేదకల కోసం జీఎసీీఎన్ ఉమాడి జీఎసీీ పో రీలున అపలల కష్టను్ు
జీఎసీీఎనూ
ర పర ందసుాననద. ఉమాడి జీఎసీీ పో రీల్ ను పరసా ుత పనున వావసథ ల ఐటీ
యంత్ారంగంత్ో అనుసంధానం చేసా ుంద. పనున చెల్లంపుదారుల కోసం ఇంటరేసు
ల కూడా
తయారు చేసా ుననద. 19 రాష్టాీరలు మరియు కంద్ర పాల్త పారంత్ాల కోసం (మోడల్ 2
రాష్టాీరలు )అససాంట్, ఆడిట్, రిఫండ్స, అపీల్ మొద్లెైన సేవల కోసంబాాక్సఎండ్స
మాడూాల్్ కూడా అభివృది చేసా ుననద. సీబీఈసీ (CBEC) మరియు మోడల్ 1 రాష్టాీరలు
(15 రాష్టాీరలు) స్ర ంతంగా బాాక్స ఎండ్స సలసీమ్స్ అభివృది చేసుక ంటునానయి. జీఎసీీ ఫరంట్
ఎండ్స సలసీంను బాాకరండ్స సలసీంత్ో కలుపడం అనేద మారిాడి స్ాఫీగా స్ాగిపో యింద్ుకు
వీలుగా ముంద్ుగానే పూరిా చేసల పరవక్షించడం జరుగుత ంద.
Q 26. What is GSTN and its role in the GST regime?
Ans. GSTN stands for Goods and Service Tax Network (GSTN). A Special
Purpose Vehicle called the GSTN has been set up to cater to the needs of
GST. The GSTN shall provide a shared IT infrastructure and services to
Central
and State Governments, tax payers and other stakeholders for
implementation of GST. The functions of the GSTN
would, inter alia, include: (i) facilitating registration; (ii) forwarding the
returns to Central and State authorities; (iii) computation and
settlement of IGST; (iv) matching of tax payment details with banking
network; (v) providing various MIS reports to the Central and the State
Governments based on the tax payer return information; (vi) providing
analysis of tax payers’ profile; and (vii) running the matching engine for
matching, reversal and reclaim of input tax credit.
The GSTN is developing a common GST portal and applications for
registration, payment, return and MIS/ reports. The GSTN would also be
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integrating the common GST portal with the existing tax administration
IT systems and would be building interfaces for tax payers. Further, the
GSTN is developing back-end modules like assessment, audit, refund,
appeal etc. for 19 States and UTs (Model II States). The CBEC and Model
I States (15 States) are themselves developing their GST back-end
systems. Integration of GST front-end system with back-end systems
will have to be completed and tested well in advance for making the
transition smooth.
ప్రశ్న27. జీఎసటట వూవస్ి లో వివ్ాదాలు ఎలా ప్రిషకరిసు ారు?
జవ్ాబు:
(ఎ)

కేెందరెం ప్రభ్ుతవెం మరియు ఒకట్ి లేదా అెంతకెంట్ే ఎకుకవ రాష్టాటేల మధూ, లేదా

(బీ)

కేెందర ప్రభ్ుతవెం, ఒకట్ి లేదా అెంతకెంట్ే ఎకుకవ రాష్టాటేలు మరియు ఒకట్ి లేదా

అెంతకెంట్ే ఎకుకవ రాషట ే ప్రభ్ుతావల మధూ, లేదా
(సట)

ర్ెండు లేదా అెంతకెంట్ే ఎకుకవ రాష్టాటేల మధూ

స్రుకులు మరియు సేవల మెండలి సిఫారస్ులు లేదా వ్ాట్ి అమలు ప్రూవసాన్ెంగా ఏ
వ్ెైనా వివ్ాదాలు తల త్రు తే స్దరు వివదాల ప్రిష్టాకరానికి జీఎస్
ట్ీ మెండలితగిన్ యెంతారెంగానిన ఏరాపట్ు చేయాలని రాజాూెంగ 101వ స్వరణ చట్ట ెం నిరేే
శ్చస్ుున్నద.
Q 27. How are the disputes going to be resolved under the GST regime?
Ans. The Constitution (one hundred and first amendment) Act, 2016
provides that the Goods and Services Tax Council shall establish a
mechanism to adjudicate any dispute(a) between the Government of India and one or more
States; or
(b) between the Government of India and any State or States on one side
and one or more other Sates on the other side; or
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(c) between two or more States, arising out of the recommendations of the
Council or implementation thereof.
ప్రశ్న 28: చట్ట నిబదా త ప్రమాణ యెంతారెంగెం లక్షూమేమిట్ి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 149 ప్రకారెం... న్మోదు చేస్ుకున్న ప్రత్ర
వూకిుకీ నిరిేషట కొలబదే ల ప్రకారెం చట్ట నిబదా త ప్రమాణ సాియిని ప్రకట్ిసు ారు. ఆ మేరకు
స్దరు వూకిు ఏ సాిన్ెంలో ఉన్నదీ ప్రజలెందరికీ తలిసేలా అెందుబాట్ులో ఉెంచుతారు.
ఈ ప్రమాణాలన్ు చయశాక స్దరు వూకుులతో లావ్ాదేవీలు నిరవహిెంచాలా లేదా అన్నద
భ్విషూతు
ు కక్షిదారులు తేలుికునే వీలుెంట్ుెంద. దీనివలీ ప్న్ున ప్రిధలోకి వచేివ్ారి
మధూ ఆరోగూకర పో ట్ీ ఏరపడుతుెంద.
Q 28. What is the purpose of Compliance rating mechanism?
Ans. As per Section 149 of the CGST/SGST Act, every registered person shall
be assigned a compliance rating based on the record of compliance in
respect of specified parameters. Such ratings shall also be placed in the
public domain. A prospective client will be able to see the compliance
ratings of suppliers and take a decision as to whether to deal with a
particular supplier or not. This will create healthy competition amongst
taxable persons.
ప్రశ్న 29: దావ్ా హకుకతో రాబట్ట గల బాకీలు జీఎసటట కి లోబడి ఉెంట్ాయా?
జవ్ాబు: దావ్ాహకుకతో రాబట్ట గల బాకీలన్ు వస్ుువులుగా ప్రిగణిెంచాలని కేెందర
జీఎసటట/రాషట ే జీఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 2(52) చబుతోెంద. కారూకలాపాలన్ు లేదా
లావ్ాదేవీలన్ు వస్ుు స్రఫరా లేదా సేవ్ాప్రదాన్ెంగా ప్రిగణిెంచే వీలు లేదని ఇదే
చట్ట ెంలోని సక్షన్ 7 స్ెంధానిత ష్డయూల్ III పేరొకెంట్రెంద. దావ్ా హకుకతో రాబట్ట గల
బాకీలన్ు లాట్రవలు, బట్ిటెంగ్, జూదెం వెంట్ివ్ాట్ికి భిన్నమన్
ై దగా ఈ ష్డయూల్
పేరొకెంట్రెంద. అెందువలీ లాట్రవ, బట్ిటెంగ్, జూదెం వెంట్ివ్ాట్ిని మాతరమే జీఎసటట వూవస్ి
ప్రిధలో స్రఫరాలుగా ప్రిగణిెంచాలి. ఈ జాబితాలో చేరని దావ్ా హకుకతో రాబట్ట గల
బాకీలు స్రఫరాలుగా ప్రిగణిెంచబడవు.
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Q 29. Whether actionable claims liable to GST?
Ans. As per section 2(52) of the CGST/SGST Act actionable claims are to be
considered as goods. Schedule III read with Section 7 of the CGST/SGST Act
lists the activities or transactions which shall be treated neither as supply of
goods nor supply of services. The Schedule lists actionable claims other than
lottery, betting and gambling as one of such transactions. Thus only lottery,
betting and gambling shall be treated as supplies under the GST regime. All
the other actionable claims shall not be supplies.
ప్రశ్న 30: సకయూరిట్ల
ీ లో లావ్ాదేవీలు జీఎసటట కెంి ద ప్న్ున విధెంచదగిన్వ్ేనా?
జవ్ాబు: వస్ుువులు, సేవల నిరవచన్ెం న్ుెంచి సకయూరిట్ీలన్ు ప్రతేూకెంగా
మిన్హాయిెంచారు. అెందువలీ సకయూరిట్ీలలో లావ్ాదేవీలు జీఎసటటకి లోబడి ఉెండవు.
Q 30. Whether transaction in securities be taxable in GST?
Ans. Securities have been specifically excluded from the definition of goods
as well as services. Thus, the transaction
in securities shall not be liable to GST.

ప్రశ్న 31: స్మాచార రిట్ర్డన ఉదేే శ్ెం ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: స్వతెంతర మూడో ప్క్ష వన్రుల న్ుెంచి సేకరిెంచిన్ స్మాచారెం దావరా
న్మోదత వూకుుల చట్ట నిబదా త సాియిని తనిఖీ చేయడమనే ఆలోచన్ ఆధారెంగా
రూప ెందెంన్దే స్మాచార రిట్ర్డన. కేెందర జీఎసటట/రాషట ే జీఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 150
ప్రకారెం... అనేకానేక అధకార సాినాలలో ఉన్నవ్ారు ఆయా అెంశాలకు స్ెంబెంధెంచి
ప్లు న్మోదు ప్ుస్ు కాలు (రిజిస్ట రీ ు) నిరవహిెంచే బాధూత కలిగి ఉెంట్ారు. ఖ్ాతా
నివ్ేదక లేదా ప్న్ున చలిీ ెంప్ు, వస్ుుసేవల స్ెంబెంధత లావ్ాదేవీలు, బాూెంకు ఖ్ాతా
స్ెంబెంధత లావ్ాదేవీలు, విదుూత్ వినియోగెం, అముకాలు-కొన్ుగోళ్ల
ీ , వస్ుు మారిపడి,
ఆసిు లేదా అమలులో ఉన్న చట్ట ెం మేరకు ఆసిు పై ఆస్కిు వెంట్ివ్ాట్ి వివరాలతో కయడిన్
ఏదన
ై ా నియమితకాలిక రిట్ర్డన లేదా ప్తారనిన వ్ారు స్మరిపెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
తదన్ుగుణెంగా వ్ారెంతా ఆయా కాల వూవధులలోని లావ్ాదేవీలు, వూవహారాల
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వివరాలతో నిరేేశ్చత వూవధలోగా, నిరేేశ్చత అధకార సాినానికి లేదా పారత్రనిధూ స్ెంస్ి కు
నిరేేశ్చత రూప్ెంలో, నిరేేశ్చత ప్రకయ
ిె
మేరకు స్మాచార రిట్ర్డన దాఖ్లు చేయడెం
తప్పనిస్రి. ఈ నిబెంధన్ మేరకు స్మాచార రిట్ర్డన దాఖ్లు చేయకపో వడెం సక్షన్
123 ప్రకారెం శ్చక్షారుమవుతుెంద.
Q 31. What is the concept of Information Return?
Ans. Information return is based on the idea of verifying the compliance
levels of registered persons through information procured from
independent third party sources. As per section 150 of the CGST/SGST Act,
many authorities who are responsible for maintaining records of
registration or statement of accounts or any periodic return or document
containing details of payment of tax and other details of transaction of
goods or services or both or transactions related to a bank account or
consumption of electricity or transaction of purchase, sale or exchange of
goods or property or right or interest in a property under any law for the
time being in force, are mandated to furnish an information return of the
same in respect of such periods, within such time, in such form and manner
and to such authority or agency as may be prescribed. Failure to do so may
result in penalty being imposed as per Section 123.
ప్రశ్న 32: వివిధ కెంపనీలు వివిధ రకాల ఖ్ాతా నిరవహణ సాఫ్ట వ్ేర్డ కలిగి ఉెంట్ాయి.
రికారు్ల నిరవహణకు నిరిేషట విధాన్మూ ఉెండదు. ఈ స్ెంకిీషట సాఫ్ట వ్ేర్డన్ు ప్రభ్ుతవ
విభాగెం ఎలా అరిెం చేస్ుకరగలదు?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 153 ప్రకారెం... అట్ువెంట్ి స్వభావెం,
స్ెంకిీషటత ఎదుర్సత,ే ర్వ్ెన్యూ వస్యళ్ీ దృష్టాటా కయడా తనిఖీ, విచారణ, ప్రిశోధన్ లేదా
ఇతర ప్రకిెయల ఏ దశ్లోనెైనా నిప్ుణుల సాయెం తీస్ుకరవచుి.
Q 32. Different companies have different types of accounting software
packages and no specific format are mandated for keeping records. How
will department be able to read into these complex software?
Ans. As per Section 153 of the CGST/SGST Act, having regard to the nature
and complexity of a case and in the interest of revenue, department may
take assistance from an expert at any state of scrutiny, inquiry,
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investigation or any other proceedings.
ప్రశ్న 33: సటవకరు వస్ుువులన్ు వ్ాప్స్ు చేసన్
ి స్ెందరుెంలో ప్న్ున ప్రిగణన్కు
జీఎసటట లో ఏదన
ై ా నిబెంధన్ ఉెందా?
జవ్ాబు: ఉెంద. అట్ువెంట్ి ప్రిసి తులలో ఏెం చేయాలో సక్షన్ 34 వివరిస్ు ుెంద. సటవకరు
వస్ుువులన్ు వ్ాప్స్ు చేసిన్ప్ుపడు న్మోదత వూకిు (వస్ుు స్రఫరాదారు) స్ెంబెంధత
వివరాలతో జమాప్తరెం (క్ెడిట్ నోట్) జారవ చేయవచుి. ఈ ప్తరెం వివరాలన్ు వస్ుు
స్రఫరాదారు దానిన జారవచేసిన్ నెలకు స్ెంబెంధెంచిన్ రిట్రునలో ప్రకట్ిెంచాలి.
అయితే, ఇద వస్ుు స్రఫరా చేసన్
ి స్ెంవతైరెం సపట ెంబరులోగా లేదా వ్ారిిక రిట్ర్డన
స్మరపణ తేదల
ీ ోగా ఏద ముెందైతే ఆ రిట్రునలో ప ెందుప్రచాలి. అలాగే ఈ ప్తరెంలోని
వివరాలు అదే ప్న్ున కాలెం లేదా తదుప్రి ప్న్ున కాలెంలో సటవకరు స్మరిపెంచే
చలుీబాట్యిేూ రిట్రునలో పేరొకన్న మేరకు తాన్ు ప ెందన్ ఉతాపదక ప్న్ున తగిాెంప్ు
(ఐట్ీసట) వివరాలతో స్రిపో లాలి. అదేవిధెంగా వస్ుు స్రఫరాదారు కరరే ఉతపత్రు ప్న్ున
బాధూత (ఓట్ీఎల్) తగిాెంప్ు వివరాలతోన్య స్రిపో లాలి. ఇవి ర్ెండయ స్రిపో లిన్ట్ు
ీ
నిరాారణకు వచిిన్ తరావత వ్ాట్ిని ఆమోదెంచి స్దరు స్మాచారానిన ర్ెండు ప్క్షాలకయ
అెందజేసు ారు.
Q 33. Is there any provision in GST for tax treatment of goods returned by
the recipient?
Ans. Yes, Section 34 deals with such situations. Where the goods supplied
are returned by the recipient, the registered person (supplier of goods) may
issue to the recipient a credit note containing the prescribed particulars.
The details of the credit note shall be declared by the supplier in the returns
for the month during which such credit note was issued but not later than
September following the end of the year in which such supply was made or
the date of filing of the relevant annual return, whichever is earlier. The
details of the credit note shall be matched with the corresponding reduction
in claim for input tax credit by the recipient in his valid return for the same
tax period or any subsequent tax period and the claim for reduction in
output tax liability by the supplier that matches with the corresponding
reduction in claim for ITC by the recipient shall be finally accepted and
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communicated to both parties.
ప్రశ్న 34: అకెమ లాభారాన్ కట్ట డక
ి ి చరూలేమిట్ి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 171 ప్రకారెం... వస్ుువులు లేదా సేవల
స్రఫరా స్ెందరుెంగా ప్న్ున శాతెం తగిాెంప్ు లేదా ఉతాపదక ప్న్ున మిన్హాయిెంప్ున్ు
తతైమాన్ెంగా ధరలలో తగిాెంచి స్దరు లబిా ని కొన్ుగోలుదారు (సటవకరు )కు
బదలాయిెంచాలి. దీనిని అమలు చేసల
ే ా చయసేెందుకు ఈ చట్ట నిబెంధన్ ప్రకారెం..
అకెమ లాభారాన్ నిరోధక స్ెంస్ి (నేషన్ల్ యాెంట్ీ పారఫిట్ీరిెంగ్ అధారిట్ీ-ఎన్ఏపటఏ)న్ు
నెలకొలిపెంద. వస్ుువులు లేదా సేవలన్ు అముకెం స్ెందరుెంగా ప్న్ున శాతెం తగిాెంప్ు
లేదా ఉతాపదక ప్న్ున మిన్హాయిెంప్ున్ు ఉప్యోగిెంచుకున్న న్మోదత వూకిు,
తతైమాన్ెంగా ధరలన్ు తగిాెంచి స్దరు లబిా ని కొన్ుగోలుదారు (సటవకరు )కు
అెందస్ుున్నదీ లేనిదీ ఎన్ఏపటఏ ప్రిశీలిస్ుుెంద. న్మోదత వూకిుకి స్ెంబెంధెంచిన్
ఫిరాూదులన్ు విచారిెంచే అధకారెం ఎన్ఏపటఏకి ఉెంట్ుెంద. ఒకవ్ేళ్ ధరలన్ు
తతైమాన్ెంగా తగిాెంచని ప్క్షెంలో తగిాెంచాలిైెందగా అతనిన ఆదేశ్చెంచవచుి. లేదా
రిజిసేటష
ే న్ న్ు రదుే చేయవచుి. లేదా జరవమానా విధెంచవచుి. లేదా
కొన్ుగోలుదారుకు చెందాలిైన్ లబిే ని వడీ్ తో స్హా త్రరిగి ఇచిివ్ేయాలిైెందగా
ఆదేశ్చెంచవచుి.
Q 34. What is Anti-Profiteering measure?
Ans. As per section 171 of the CGST/SGST Act, any reduction in rate of tax
on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be
passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. In
pursuance of the powers conferred by this section, the government has
constituted the National Anti-Profiteering Authority (NAPA). NAPA is
required to examine whether input tax credits availed by any registered
person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a
commensurate reduction in the price of the goods or services or both
supplied by him.
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NAPA has power to investigate cases against the registered person who has
not passed on the benefits by way of commensurate reduction in prices and
order reduction in prices, cancel registration, impose penalty and/or return
to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way
of commensurate reduction in prices along with interest.
ప్రశ్న 35: 2017 జూల ై ఒకట్ర తేదక
ీ ి ప్ూరవెం తయార్,స తరలిెంప్ున్కు నోచని
వస్ుువులపై ఎలాెంట్ి ప్న్ున విధసాురు?
జవ్ాబు: 2017 జూల ై ఒకట్ర తేదీకి ప్ూరవెం తయార్స, తరలిెంప్ున్కు నోచని
వస్ుువులపై సెంట్రల్ ఎక్ైస జ్ ప్న్ున న్ుెంచి మిన్హాయిెంచారు. 2017 జూన్ 30న్ జారవ
చేసిన్ ధరల ప్రకట్న్ నెెం.12/2017-సటఈ (ట్ారిఫ్ నోట్ిఫికేషన్)ని చయడెండి. 2017
జూల ై ఒకట్ర తేదీ తరావత ఆయా వస్ుువులన్ు తరలిెంచిన్ప్ుడు వరిుెంప్ున్ు బట్ిట
జీ.ఎస్.ట్ీని చలిీ ెంచాలి.
Q 35. What tax will be levied on goods manufactured but not cleared
from factory before 01.07.2017?
Ans. Goods manufactured, but not cleared from factory before 01.07.2017
have been exempted from Central Excise duty vide Tariff Notification No.
12/2017-CE dated 30.06.2017. Appropriate GST will have to be paid
whenever the goods are cleared after 01.07.2017.

ప్రశ్న 36: జీ.ఎస్.ట్ీ కిెంద కేెందర, రాషట ే ప్రభ్ుతవ అధకారులకు మిశ్ెమ అధకార
స్ెంకెమణానికి అవకాశ్ెం ఉెందా?
జవ్ాబు: అవున్ు, ఉెంద. సటజీఎసటట చట్ట ెం-2017 సక్షన్ు 6 (1) ప్రకారెం, ఎసటా ఎసటట /
యూట్ీజీఎసటట చట్ట ెంకిెంద నియమితుల ైన్ అధకారులు సటజీఎసటట/ ఐజీఎసటట చట్ట
ప్రయోజనాల విషయెంలో అధీకృతమైన్ అధకారులే. అయితే మెండలి సిఫారస్ులకు
అన్ుగుణెంగా ప్రభ్ుతవెం జారవ చేసే ఉతు రువలకు లోబడి ఇద అమలవుతుెంద.
ఎసటా ఎసటట/యూట్ీజీఎసటట కిెంద అధీకృత అధకారులుగా కేెందర ప్రభ్ుతవ అధకారులు
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వూవహరిెంచేెందుకు ఎసటా ఎసటట/యూట్ీజీఎసటటలో ఇదే తరహా నిబెంధన్లు ఉనానయి.
వ్ాప్స్ు ఇవ్ావలిైన్ డబుబలకు స్ెంబెంధెంచిన్ ఆదేశాలు, స్ెంబెంధత ప్రకయ
ిె ల
అమలు కరస్ెం మిశ్ెమ అధకార స్ెంకెమణ రాషట ే అధకారుల విషయమై...
13/10/2017 తేదీన్ జారవ అయిన్ నోట్ిఫికష
ే న్ నెెం. 39/2017- సెంట్రల్
ట్ాూక్ై, 13/10/2017 తేదన్
ీ జారవ అయిన్ నోట్ిఫికేషన్ నెెం. 11/2017- స్మీకృత
ప్న్ున జారవ అయాూయి.
Q 36. Is there any provision for cross empowerment of officers of State
and Central Government under GST?
Ans. Yes. As per Section 6 (1) of CGST Act, 2017, the officers appointed
under the SGST / UTGST Act are authorised to be the proper officers for the
purposes of CGST/IGST Act, subject to such conditions as the Government
shall, on the recommendations of the Council, by notification, specify.
Similar provisions in the SGST/UTGST Act empower the central government
officials to be the proper officers under the SGST/UTGST Act. Notification
no. 39/2017-Central Tax dated 13/10/2017 and Notification no. 11/2017 –
Integrated Tax dated 13/10/2017 have been issued in order to crossempower State Tax officers for processing and grant of refund.

*****
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ప్న్ున విధెంప్ు మరియు
ప్న్ున న్ుెండి మిన్హాయిెంప్ు
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2. ప్న్ున విధెంప్ు మరియు ప్న్ునన్ుెండి మిన్హాయిెంప్ు
(Levy of and Exemption from Tax)
ప్రశ్న 1: జీఎసటట విధెంప్ు అధకారెం ఎకకడిన్ుెంచి గెహెంి చబడిెంద?
జవ్ాబు: రాజాూెంగ (101వ స్వరణ) చట్ట ెం-2016దావరా ప్రవ్ేశ్పట్ిటన్ రాజాూెంగెంలోని
246ఎ అధిఃకరణెం ప్రకారెం పారీ మెంట్ు, రాషట ే శాస్న్స్భ్లకు ఈ ఉముడి అధకారాలు
స్ెంకెమిెంచాయి. తదన్ుగుణెంగా సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట/యూట్ీజీఎసటటలకు స్ెంబెంధెంచి
చట్ట స్భ్లు చట్ాటలన్ు రూప ెందెంచవచుి. అయితే, 269ఎ అధిఃకరణెంతో స్ెంధానిెంచిన్
246ఎ అధిఃకరణెంలోని 2వ ప్రకరణెం మేరకు అెంతరాెషట ే వరు కెం లేదా వ్ాణిజూెంపై
స్మీకృత వస్ుుసేవల ప్న్ున (IGST) చట్ట ెం చేయగల విశేష అధకారానిన
పారీ మెంట్ుకు కలిపసోు ెంద.
Q 1. Where is the power to levy GST derived from?
Ans. Article 246A of the Constitution, which was introduced by the
Constitution (101st Amendment) Act, 2016 confers concurrent powers to
both, Parliament and State Legislatures to make laws with respect to GST i.
e. central tax (CGST) and state tax (SGST) or union territory tax (UTGST).
However, clause 2 of Article 246A read with Article 269A provides exclusive
power to the Parliament to legislate with respect to inter-State trade or
commerce i.e. integrated tax (IGST).
ప్రశ్న 2: జీఎసటట కిెంద ప్న్ున ప్రిధలోకి వచేి అెంశాలేమిట్ి?
జవ్ాబు: వస్ుువులు, సేవలు లేదా ర్ెండిెంట్ి స్రఫరాలు జీఎసటట కిెంద ప్న్ున విధెంప్ు
ప్రిధలోకి వసాుయి. రాష్టాటేల ప్రిధలో స్రఫరాలపై సటజీఎసటట, ఎసటా ఎసటట/యూట్ీజీఎసటటలన్ు
విధసాురు. అెంతరాెషట ే స్రఫరాలపై ఐజీఎసటట విధసాురు.
Q 2. What is the taxable event under GST?
Ans. Taxable event under GST is supply of goods or services or both. CGST
and SGST/ UTGST will be levied on intra-State supplies. IGST will be levied
on inter-State supplies.
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ప్రశ్న 3: ప్రత్రఫలెం లేని స్రఫరాలు కయడా జీఎసటట కిెంద స్రఫరాలుగా ప్రిగణన్లోకి
వసాుయా?
జవ్ాబు: అవున్ు. అయితే, సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని ష్డయూలు I నిరేేశ్చస్ుున్న
కారూకలాపాలు మాతరమే ప్రిగణన్లోకి వసాుయి. ఇదే నిబెంధన్న్ు ఐజీఎసటట,
యూట్ీజీఎసటటలలోన్య అన్ువరిుెంప్జేశారు. ఉతాపదక వస్ుువులు/ ముడి స్రకులు ఒక
ప్ని నిమితు ెం కారిుకుని వదే కు స్రఫరా అయి, నిరవాత కాలవూవధలో అవి త్రరిగిరాని
ప్క్షెంలో స్రఫరా అయిన్ ఉతాపదక వస్ుువులన్ు ‘‘స్రఫరాలు’’గానే భావిసాురు.
Q 3. Whether supplies made without consideration will also come within
the purview of supply under GST?
Ans. Yes, but only those activities which are specified in Schedule I to the
CGST Act / SGST Act. The said provision has been adopted in IGST Act as
well as in UTGST Act also. In cases where the inputs/ capital goods sent for
job work are not returned with in the specified time limit, the supplies made
by the principal to job worker will also be deemed to be a supply.
ప్రశ్న 4: దాతృతవ స్ెంస్ి నితాూవస్ర వస్ుువులు ఇవవడమూ ప్న్ున విధెంచదగిన్
కారూకలాపాల ప్రిధలోకి వస్ుుెందా?
జవ్ాబు: ఆదాయప్ు ప్న్ున చట్ట ెం -1961, సక్షన్ 12 ఏఏ కిెంద న్మోదన్
ై స్ెంస్ి లు
అెందెంచే సేవలు ప్న్ునల ప్రిధలోకి రావు. చయడెండి. నోట్ిఫికష
ే న్ నెెం.12/2017సెంట్రల్ ట్ాక్ై (రేట్ు) తేదీ: 28.06.2017.

Q 4. Will activities of charitable institutions be taxable under GST?
Ans. Services of charitable activities by an entity registered under Section
12AA of the Income Tax Act, 1961 is exempt vide Notification no.12/2017Central Tax (Rate) dated 28.06.2017.
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ప్రశ్న 5: ఏదన
ై ా లావ్ాదేవీని వస్ుు సేవల స్రఫరాగా ప్రకట్ిెంచే అధకారెం
ఎవరికుెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: జీఎసటట మెండలి సిఫారస్ు మేరకు కేెందర, రాషట ే ప్రభ్ుతావలకు ఈ అధకారెం
ఉెంట్ుెంద. ఆ మేరకు ఏదైనా లావ్ాదేవీని సేవ్ా ప్రదాన్ెం కిెందకురాని వస్ుు
స్రఫరాగానో లేక వస్ుు స్రఫరా కిెందకు రాని సేవ్ా ప్రదాన్ెంగానో లేక అట్ు వస్ుు
స్రఫరా, ఇట్ు సేవ్ా ప్రదాన్ెం ర్ెండిెంట్ి కిెందకయ రానిదగానో కేెందర, రాష్టాటేలు
ప్రకట్ిెంచవచుి.
Q 5. Who can notify a transaction to be supply of goods or services?
Ans. Central Government or State Government, on the recommendations of
the GST Council, can notify an activity to be the supply of goods and not
supply of services or supply of services and not supply of goods or neither a
supply of goods nor a supply of services.

ప్రశ్న 6: సాముదాయిక (కాెంపో జిట్), మిశ్ెమ (మిక్ై డ్) వస్ుు స్రఫరాలెంట్ే
ఏమిట్ి? ఇవి ఒకదానికొకట్ి భిన్నమని ఎలా చప్పగలెం?
జవ్ాబు: వ్ాూపార స్హజ లేదా సాధారణ నిరవహణ కెమెంలో భాగెంగా ప్న్ున
విధెంచదగిన్ ర్ెండు లేదా అెంతకనాన ఎకుకవ వస్ుువులు/సేవలు లేదా ర్ెండయ కలిపి
లేదా ఒకదానితో మరొకట్ి జతగా చేసే స్రఫరాలన్ు ‘సాముదాయిక స్రఫరా’లుగా
ప్రిగణిసు ారు. ఉదాహరణకు... ఒక వినియోగదారు ట్ెలివిజన్ కొెంట్ే దానితోపాట్ు
ప్ూచీ ప్తరెం (వ్ారెంట్ీ), నిరవహణ కాెంట్ారకుట కలిసి ఉన్నప్ుడు దానిన సాముదాయిక
స్రఫరాగా ప్రిగణిెంచాలి. ఇకకడ ట్ీవీ ప్రధాన్ స్రఫరా కాగా, వ్ారెంట్ీతోపాట్ు
నిరవహణ సేవ అన్ుబెంధెంగా ఉెంట్ాయి.
ఇక మిశ్ెమ స్రఫరా విషయానికొసేు ... సాధారణెంగా విడివిడిగా స్రఫరా చేయదగిన్
ఒకట్ికనాన ఎకుకవ స్మేుళ్న్ెంతో కయడిన్ వస్ుువులు/సేవలన్ు లేదా ర్ెండిెంట్ి
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మిశ్ెమానిన లేదా ఒకదానికొకట్ి జతగా చేసేవ్ాట్ిని మిశ్ెమ స్రఫరాలుగా
ప్రిగణిెంచవచుి. ఉదాహరణకు... ఓ దుకాణదారు రిఫిరజిరేట్ర్డతోపాట్ు పానీయాలు
నిలవచేసే సటసాలు వికెయిెంచడెం... ఈ ర్ెండిెంట్ినీ వ్ాట్ి ధరల ప్రకారెం వ్ేరేవరుగా కయడా
స్ులభ్ెంగానే అమువచుి.
Q 6. What are composite supply and mixed supply? How are these two
different from each other?
Ans. Composite supply is a supply consisting of two or more taxable
supplies of goods or services or both or any combination thereof, which are
bundled in natural course and are supplied in conjunction with each other in
the ordinary course of business and where one of which is a principal
supply. For example, when a consumer buys a television set and he also
gets warranty and a maintenance contract with the TV, this supply is a
composite supply. In this example, supply of TV is the principal supply,
warranty and maintenance service are ancillary.
Mixed supply is combination of more than one individual supplies of goods
or services or any combination thereof made in conjunction with each other
for a single price, which can ordinarily be supplied separately. For example,
a shopkeeper selling storage water bottles along with refrigerator. Bottles
and the refrigerator can easily be priced and sold separately.

ప్రశ్న 7: జీఎసటట కిెంద సాముదాయిక స్రఫరా, మిశ్ెమ స్రఫరాలన్ు ఎలా ప్రిగణలోకి
తీస్ుకుెంట్ారు?
జవ్ాబు: సాముదాయిక స్రఫరాన్ు ప్రధాన్ స్రఫరాగా ప్రిగణిసు ారు. మిశ్ెమ
స్రఫరాన్ు అధకశాతెం ప్న్ున విధెంచదగిన్ నిరిేషట వస్ుువులు లేదా సేవలుగా
ప్రిగణిసు ారు.

43

Q 7. What is the treatment of composite supply and mixed supply under
GST?
Ans. Composite supply shall be treated as supply of the principal supply.
Mixed supply would be treated as supply of that particular goods or services
which attracts the highest rate of tax.
ప్రశ్న 8: జీఎసటట కిెంద అనినరకాల వస్ుువులు, సేవలు ప్న్ున విధెంచదగిన్వ్ేనా?
జవ్ాబు: మాన్వ వినియోగానికి ఉదేే శ్చెంచిన్ ఆలకహాల్ కలిసిన్ మదూెం
మిన్హా అనిన వస్ుువులు, సేవల స్రఫరాలు జీఎసటటకిెంద ప్న్ున విధెంచదగిన్వ్ే.
అయితే, పట్రరలియెం ఉతపతు
ు ల న్
ై .... ముడి చమురు, హెైసటపడ్ డీజిల్, మోట్ారు
ఇెంధన్ెం (పట్రరలు), స్హజవ్ాయువు, విమాన్ ఇెంధన్ెం (ATF)లపై ప్న్ున అమలు
తేదీని ఇెంకా నిరాయిెంచలేదు. వీట్ిని ఏ తేదీన్ుెంచి జీఎసటట ప్రిధలో చేరేిదీ జీఎసటట
మెండలి సిఫారస్ు మేరకు ప్రభ్ుతవెం ప్రకట్ిస్ు ుెంద.
Q 8. Are all goods and services taxable under GST?
Ans. Supplies of all goods and services are taxable except alcoholic liquor
for human consumption. Supply of petroleum crude, high speed diesel,
motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine
fuel shall be taxable with effect from a future date. This date would be
notified by the Government on the recommendations of the GST Council.
ప్రశ్న 9: ఎదురు చలిీ ెంప్ు (రివర్డై చార్డా) అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: కొనిన ప్రతూే కిెంచిన్ వరా ెంలోని వస్ుువులు, సేవలన్ు స్రఫరా చేసేవ్ారు
కాకుెండా వ్ాట్ిని సటవకరిెంచేవ్ారిపై ప్న్ున చలిీ ెంప్ు బాధూత ఉెండట్ానేన ఎదురు
చలిీ ెంప్ుగా పేరొకెంట్ారు.
Q 9. What is meant by Reverse Charge?
Ans. It means the liability to pay tax is on the recipient of supply of goods
and services instead of the supplier of such goods or services in respect of
notified categories of supply.
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ప్రశ్న 10: ఎదురు చలిీ ెంప్ు ప్దా త్ర కేవలెం సేవలకే ప్రిమితమా?
జవ్ాబు: లేదు. జీఎసటట మెండలి సిఫారస్ు ప్రకారెం ప్రభ్ుతవ ప్రకట్న్కు అన్ుగుణెంగా
వస్ుువులు, సేవలు ర్ెండిెంట్ికీ ఎదురు చలిీ ెంప్ు ప్దా త్ర వరిుస్ు ుెంద. నోట్ఫ
ి ికేషన్
నెెం.4/2017-సెంట్రల్ ట్ాూక్ై (రేట్ు), 13/2017-సెంట్రల్ ట్ాూక్ై (రేట్ు)... ర్ెండయ
28/06/2017న్ జారవ అయిన్వ్ే. ఐజీఎసటట చట్ట ెం ప్రకారెం కయడా ఇలాెంట్ి నోట్ిఫికేషన్ు
ీ
జారవ అయాూయి. న్మోదుకాని వూకుుల న్ుెంచి వచేి స్రఫరాలన్ు తీస్ుకునే
న్మోదత వూకుులకు ఎదురు చలిీ ెంప్ు (రివర్డై చార్డా)లు వరిుసు ాయి. న్మోదు కాని
వూకుుల న్ుెంచి తీస్ుకునే స్రఫరాలకు ఎదురు చలిీ ెంప్ు (రివర్డై చార్డా)ల వరిుెంప్ున్ు
సటజీఎసటట, ఐజీఎసటట చట్ాటలోీని సక్షన్ 9 (4), సక్షన్ 5 (4) ప్రకారెం 31.03.2018 వరకయ
అమలు చేయరు.
Q 10. Is the reverse charge mechanism applicable only to services?
Ans. No, reverse charge applies to supplies of both goods and services, as
notified by the Government on the recommendations of the GST Council.
Notification no. 4/2017-Central Tax (Rate) and 13/2017- Central Tax (Rate)
both dated 28/06/2017 have been issued. Similar
notifications have been issued under IGST Act also. Reverse charge also
applies to supplies received by a registered person from unregistered
persons. However, the provision of reverse charge liability on supplies
received from unregistered persons, as provided in sections 9 (4) and 5 (4)
of the CGST Act and the IGST Act respectively, have been kept in abeyance
till 31.03.2018.
ప్రశ్న 11: న్మోదుకాని వూకుుల న్ుెంచి స్రఫరాల సటవకరణవలీ తల తేు స్మస్ూలేమిట్ి?
జవ్ాబు: న్మోదుకాని వూకిు న్ుెంచి వస్ుువులు, సేవలు ప ెందే న్మోదత సటవకరు పైనే
ఎదురు చలిీ ెంప్ు విధాన్ెం ప్రకారెం ప్న్ున చలిీ ెంచాలిైన్ బాధూత ఉెంట్ుెంద. న్మోదు
కాని వూకుుల న్ుెంచి తీస్ుకునే స్రఫరాలకు ఎదురు చలిీ ెంప్ు (రివర్డై చార్డా)ల
వరిుెంప్ున్ు 31.03.2018 వరకయ అమలు చేయరు.
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Q 11. What will be the implications in case of receipt of supply from
unregistered persons?
Ans. In case of receipt of supply from an unregistered person, the registered
person who is receiving goods or services shall be liable to pay tax under
reverse charge mechanism. However, this provision (of reverse charge on
supplies received from unregistered persons) have been kept in abeyance
till 31.03.2018
ప్రశ్న 12: స్రఫరాదారు లేదా సటవకరు కాకుెండా మరే ఇతర వూకిుమీదనెన
ై ా జీఎసటట కిెంద
ప్న్ున చలిీ ెంప్ు బాధూత ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: ఉెంట్ుెంద. ఎలకాటానిక్ వ్ాణిజూ కారూకలాపాల నిరావహకుల దావరా ప ెందే
వస్ుు సేవల వరాాలన్ు కేెందర/రాషట ే ప్రభ్ుతావలు ప్రకట్ిసు ాయి. తదన్ుగుణెంగా వ్ాట్ిని
అెందజేసే ఆయా వ్ాణిజూ కారూకలాపాల నిరావహకులపైనే ప్న్ున చలిీ ెంప్ు బాధూత
ఉెంట్ుెంద. చట్ట ెంలోని అనిన నిబెంధన్లయ అట్ువెంట్ి వ్ారికి వరిుసు ాయి గన్ుక ఆయా
కేట్గిరవల వస్ుు స్రఫరాలపై ప్న్ునలన్ు వ్ారే చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద. సటజీఎసటట, ఐజీఎసటట
చట్ాటల ప్రకారెం దీనికి స్ెంబెంధెంచి నోట్ఫ
ి ికేషన్ నెెం.17/2017-సెంట్రల్ ట్ాూక్ై (రేట్ు)తేదీ: 28.06.2017, నోట్ిఫికేషన్ నెెం.14/2017-స్మీకృత ప్న్ున (రేట్ు) తేద:ీ
28.06.2017 జారవ అయాూయి. దీనికి స్ెంబెంధెంచి ఈ కిెంద సేవలిన ప్రభ్ుతవెం
ప్రకట్ిెంచిెంద.
ఎ) రేడియో ట్ాకీై, మాట్ార్డ కాూబ్, మాకీై కాూబ్, మోట్ార్డ సైకిలు దావరా ప్రయాణికుల
రవ్ాణా.
బి) హో ట్ళ్ల
ీ , ఆహార గృహాలు, వస్త్ర గృహాలు, కీ బుబలు, కాూెంప్ సట్
ై ీ దావరా నివ్ాస్,
వస్త్ర కలపనా సేవలిన అెందెంచేవ్ారు సటజీఎసటట చట్ట ెం సక్షన్ 22, స్బ్ సక్షన్ 1 ప్రకారెం
తప్పనిస్రిగా న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిై ఉెంట్ుెంద. అయితే, ఆయా స్రవవస్ులిన ఎలకాటానిక్
వ్ాణిజూ కారూకలాపాల దావరా నిరవహిెంచే వ్ారిని దీని న్ుెంచి మిన్హాయిెంచారు.
సి) గృహ నిరవహణ విధాన్ెంలో ప్ీ ెంబిెంగ్, కార్పెంట్రవ సేవలు అెందెంచే వ్ారికి ఇద
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వరిుస్ు ుెంద. సటజీఎసటట చట్ట ెం సక్షన్ 22, స్బ్ సక్షన్ 1 ప్రకారెం ఆయా స్రవవస్ులిన
ఎలకాటానిక్ వ్ాణిజూ కారూకలాపాల దావరా నిరవహిెంచే వ్ారిని దీని న్ుెంచి
మిన్హాయిెంచారు.
Q 12. Can any person other than the supplier or recipient be liable to pay
tax under GST?
Ans. Yes, the Government can specify categories of services the tax on
which shall be paid by the electronic commerce operator, if such services
are supplied through it and all the provisions of the Act shall apply to such
electronic commerce operator as if he is the person liable to pay tax in
relation to supply of such services. Notification No. 17/2017-Central Tax
(rate) dated 28.06.2017 and Notification No. 14/2017-Integrated Tax (Rate)
dated 28.06.2017 have been issued under the CGST Act and the IGST Act
respectively in this regard. The following categories of services have been
notified for the purpose:
a. services by way of transportation of passengers by a radio-taxi,
motorcab, maxicab and motor cycle;
b. services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest
houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential
or lodging purposes, except where the person supplying such service
through electronic commerce operator is liable for registration under subsection (1) of section 22 of the CGST Act;
c. services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc.,
except where the person supplying such service through electronic
commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section
22 of the CGST Act.

ప్రశ్న 13: మిశ్ెమ ప్థకెం (కెంపో జిషన్ సటకెం) కిెంద ఎెంచుకరగల ప్న్ున చలిీ ెంప్ు
ప్రిమిత్ర ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: మిశ్ెమ ప్థకెం (కెంపో జిషన్ సటకెం) కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంప్ు ప్రిమిత్ర
మున్ుప్ట్ి ఆరిిక స్ెంవతైరప్ు మొతు ెం వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం కరట్ి
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రూపాయలుగా ఉెంట్ుెంద. ఆ మేరకు ప్రస్ు ుత ఆరిిక స్ెంవతైరెంలో కరట్ి
రూపాయలదాకా వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెంపై లబిా ప ెందవచుి. (సపషల్ కేట్గిరవ
సేటట్స్ ఉన్న 9 రాష్టాటేలు... 1. అరుణాచల ప్రదేశ్ 2. అసో ెం 3. మణిప్ూర్డ 4.
మేఘాలయ 5. మిజోరెం 6. నాగాలాెండ్ 7. సికికెం 8. త్రరప్ుర 9. హిమాచల ప్రదేశ్వీట్ికి ప్రిమిత్ర 75 లక్షలు).
Q 13. What is the threshold for opting to pay tax under the composition
scheme?
Ans. The threshold for composition scheme is Rs. 1 Crore of aggregate
turnover in the preceding financial year. The benefit of composition scheme
can be availed up to the turnover of Rs. 1 Crore in current financial year. (75
lakhs for 9 special category states viz 1. Arunachal Pradesh, 2. Assam, 3.
Manipur, 4. Meghalaya, 5. Mizoram, 6. Nagaland, 7. Sikkim, 8. Tripura, and
9. Himachal Pradesh)

ప్రశ్న 14: మిశ్ెమ ప్థకెం (కెంపో జిషన్ సటకెం) కిెంద ప్న్ునల శాతెం ఎలా ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: భిన్న రెంగాలకు భిన్నమన్
ై ప్న్ునశాతాలునానయి. సాధారణ వస్ుు స్రఫరా
వ్ాూపారుల విషయెంలో... రాషట ెంే లేదా కేెందర పాలిత పారెంతెంలో వ్ారిిక వ్ాూపార
ప్రిమాణెంపై 0.5 శాతెంగా ఉెంట్ుెంద. ఒకవ్ేళ్ తయారవదారు ఈ ప్థకానిన
ఎెంచుకున్నట్ీ యితే ఇద 1 శాతెంగా ఉెంట్ుెంద. ర్సట ార్ెంట్ు సేవ్ాప్రదాత ఈ ప్థకానిన
ఎెంచుకుెంట్ే ప్న్ున2.5 శాతెంగా ఉెంట్ుెంద. ఇద ఒక చట్ట ెం కిెంద మాతరమేకాగా, మరో
చట్ట ెం కిెంద కయడా అదే ప్న్ున శాతెం వరిుెంచవచుి. మొతు ెంమీద చయసేు సాధారణ
స్రఫరాదారు, తయారవదారు, ర్సట ార్ెంట్ సేవప్రదాతల విషయెంలో మిశ్ెమ
ప్న్ున(కెంపో జిషన్ సటకెం) వరుస్గా (సటజీఎసటట, ఎసటా ఎసటట, యూట్ీజీఎసటటలలో
స్ెంయుకు ెంగా) 1 శాతెం, 2 శాతెం, 5 శాతెంగా ఉెంట్ుెంద.
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Q 14. What are the rates of tax for composition scheme?
Ans. There are different rates for different sectors. In normal cases of
supplier of goods (i.e. traders), the composition rate is 0.5 % of the turnover
in a State or Union territory. If the person opting for composition scheme is
manufacturer, then the rate is 1% of the turnover in a State or Union
territory. In case of restaurant services, it is 2.5% of the turnover in a State
or Union territory. These rates are under one Act, and same rate would be
applicable in the other Act also. So, effectively, the composition rates
(combined rate under CGST and SGST/UTGST) are 1%, 2% and 5% for
normal supplier (trader), manufacturer and restaurant service respectively.

ప్రశ్న 15: మిశ్ెమ ప్థకెం (కెంపో జిషన్ సటకెం) వినియోగిెంచుకున్న వూకిు ఒక ఆరిిక
స్ెంవతైరెంలో... ఉదాహరణకు డిసెంబరులోనే రూ.కరట్ి వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణానిన
దాట్ితే తదుప్రి ఏడాద మారిి 31తో ముగిసే స్దరు ఆరిిక స్ెంవతైరెంలో ఆ ప్థకెం
కిెందనే ప్న్ున చలిీ ెంచే అన్ుమత్ర లభిస్ుుెందా?
జవ్ాబు: లభిెంచదు... మొతు ెం వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం స్దరు ఆరిిక స్ెంవతైరెంలో
ఏ రోజున్ రూ.కరట్ి ప్రిమిత్ర దాట్ుతుెందో అదే రోజున్ ఈ ప్థకెం వ్ెస్ులుబాట్ు
ముగిసిపో తుెంద.
Q 15. A person availing composition scheme during a financial year
crosses the turnover of Rs.1 Crore during the course of the year i.e. say he
crosses the turnover of Rs.1 Crore in December? Will he be allowed to
pay tax under composition scheme for the remainder of the year i.e. till
31st March?
Ans. No. The option availed shall lapse from the day on which his aggregate
turnover during the financial year exceeds Rs.1 Crore.
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ప్రశ్న 16: ప్లు స్ెంస్ి లు న్మోదు చేస్ుకున్న ప్న్ునవిధెంచదగిన్ వూకిు వ్ాట్ిలో
కొనినట్ికి మాతరమే మిశ్ెమ ప్థకానిన (కెంపో జిషన్ సటకెం) ఎెంచుకునే వీలుెందా?
జవ్ాబు: ఒకే శాశ్వత ఖ్ాతా స్ెంఖ్ూ (PAN)గల న్మోదత వూకుులు ఎెందరునాన
మిశ్ెమ ప్థకానిన ఎెంచుకరవలసిెందే. వ్ారిలో ఒకరు సాధారణ ప్థకానిన ఎెంచుకునాన
ఇతరులు కయడా మిశ్ెమ ప్థకానికి అన్రుులవుతారు.
Q 16. Will a taxable person, having multiple registrations, be eligible to
opt for composition scheme only for a few of registrations?
Ans. All registered persons having the same Permanent Account Number
(PAN) have to opt for composition scheme. If one registered person opts for
normal scheme, others become ineligible for composition scheme.
ప్ర 17: ఒక తయారవదారు, ఒక సేవ్ా ప్రదాత మిశ్ెమ ప్థకానిన వినియోగిెంచుకునే
వీలుెందా?
జవ్ాబు: ఉెంద. సాధారణెంగా ఒక తయారవదారు మిశ్ెమ ప్థకానిన ఎెంచుకరవచుి.
అయితే, జీఎసటట మెండలి సిఫారస్ుల మేరకు ప్రకట్ిెంచే జాబితాలోని వస్ుువుల
తయారవదారుకు ఈ అవకాశ్ెం ఉెండదు. ప్రకట్ిత వస్ుువులోీ కరకర (ధరల జాబితా శీరిిక21069020) స్హిత, లేదా రహిత ఐస్ కీెెం, త్రనే ఇతర ఐస్ులయ, ప గాకు, ప గాకు
బదులుగా వ్ాడేెందుకు తయారు చేసన్
ి వి (ధరల జాబితా శీరిిక-24). ఇక ర్సట ార్ెంట్ు
ీ
మిన్హా మరే ఇతర సేవ్ా రెంగానికీ ఈ ప్థకెం వరిుెంచదు.
Q 17. Can composition scheme be availed of by a manufacturer and a
service supplier?
Ans. Yes, a manufacturer can opt for composition scheme generally.
However, a manufacturer of goods, which would be notified on the
recommendations of the GST Council, cannot opt for this scheme. The
goods so notified are ice cream and other edible ice, whether or not
containing cocoa (Tariff Heading-21050000), pan masala (Tariff Heading –
21069020) & tobacco and manufactured tobacco substitutes (Tariff
Heading – 24). This scheme is not available for services sector, except
restaurants.
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ప్రశ్న 18: మిశ్ెమ ప్న్ున చలిీ ెంప్ు ప్థకెం ఎెంపికకు అన్రుుల వరు?
జవ్ాబు: విస్ు ృతెంగా ప్రికిసేు... న్మోదత వూకుులలో ఈ కిెంద వరాాలవ్ారు ఈ
ప్థకానికి అరుులు కారు.
(i)

ర్సట ార్ెంట్ సేవలుకాని ఇతర విధాల సేవ్ాప్రదాతలు

(ii)

సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట/యూట్ీజీఎసటట చట్ాటల కిెంద ప్న్ున విధెంచదగని వస్ుు

స్రఫరాదారులు
(iii)

అెంతరాెషట ే వస్ుు స్రఫరాదారులు

(iv)

ఎలకాటానిక్ వ్ాూపార నిరావహకులదావరా వస్ుు స్రఫరా చేసవ్
ే ారు

(v)

జాబితాలో ప్రకట్ిెంచిన్ ఐస్ కీెెం, పాన్ మసాలా, ప గాకు ఉతపతు
ు ల

తయారవదారులు
(vi)

సాధారణ ప్న్ున వరిుెంప్ుదారులు, ప్రవ్ాసట భారతీయ ప్న్ున

వరిుెంప్ుదారులు.

Q 18. Who are not eligible to opt for composition scheme?
Ans. Broadly, following categories of registered person are not eligible to
opt for the composition scheme:
(i) supplier of services other than supplier of restaurant service;
(ii) supplier of goods which are not taxable under the CGST Act/SGST
Act/UTGST Act;
(iii) an inter-State supplier of goods;
(iv) person supplying goods through an electronic commerce operator who
is required to collect tax at source under section 52;
(v) manufacturer of certain notified goods such as Ice Cream, Pan Masala
and Tobacco products;
(vi) a casual taxable person and a non-resident taxable person.
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ప్రశ్న 19: మిశ్ెమ ప్థకెం (కెంపో జిషన్ సటకెం) కిెంద న్మోదు చేస్ుకున్న వూకిు
ఉతాపదక ప్న్ున మిన్హాయిెంప్ు (ITC) కరరే వీలుెందా?
జవ్ాబు: లేదు. మిశ్ెమ ప్థకెం కిెంద న్మోదు చేస్ుకున్న వూకిు ఉతాపదక ప్న్ున
మిన్హాయిెంప్ు (ITC) కరరేెందుకు అన్రుుడు.
Q 19. Can the registered person under composition scheme claim input
tax credit?
Ans. No, registered person under composition scheme is not eligible to
claim input tax credit.
ప్రశ్న 20: మిశ్ెమ ప్థకెం (కెంపో జిషన్ సటకెం) కిెంద న్మోదు చేస్ుకున్న వూకిు న్ుెంచి
కొన్ుగోళ్ల
ీ చేసన్
ి ఖ్ాతాదారు తాన్ు చలిీ ెంచిన్ మిశ్ెమ ప్న్ునన్ు ఉతాపదక ప్న్ున
మిన్హాయిెంప్ు కిెంద వ్ాప్స్ు కరరే అవకాశ్ెం ఉెందా?
జవ్ాబు: లేదు. మిశ్ెమ ప్థకెం (కెంపో జిషన్ సటకెం) కిెంద న్మోదు చేస్ుకున్న వూకిు
న్ుెంచి కొన్ుగోళ్ల
ీ చేసిన్ ఖ్ాతాదారు తాన్ు చలిీ ెంచిన్ మిశ్ెమ ప్న్ునన్ు ఉతాపదక
ప్న్ున మిన్హాయిెంప్ు కిెంద వ్ాప్స్ు కరరే అవకాశ్ెం ఉెండదు. ఎెందుకెంట్ే మిశ్ెమ
ప్న్ున ప్థకెం కిెందగల స్రఫరాదారులు ప్న్ున రసటదు జారవ చేయలేరు.
Q 20. Can the customer who buys from a registered person who is under
the composition scheme claim composition tax as input tax credit?
Ans. No, customer who buys goods from registered person who is under
composition scheme is not eligible for composition input tax credit because
a composition scheme supplier cannot issue a tax invoice.
ప్రశ్న 21: మిశ్ెమ ప్న్ునన్ు వినియోగదారుల న్ుెంచి వస్యలు చేసే వీలుెందా?
జవ్ాబు: లేదు. మిశ్ెమ ప్థకెం కిెంద న్మోదైన్ వూకిు ప్న్ున రసటదు జారవచేసే
అవకాశ్ెం లేదుగన్ుక స్రఫరాదారు హో దాలో వినియోగదారుల న్ుెంచి ప్న్ున
వస్యలు చేసేెందుకు అన్ుమత్ర లేదు.
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Q 21. Can composition tax be collected from customers?
Ans. No, the registered person under composition scheme is not permitted
to collect tax. It means that a composition scheme supplier cannot issue a
tax invoice.
ప్రశ్న 22: మిశ్ెమ ప్థకెం కిెంద న్మోదు అరుత నిరాారణ కరస్ెం మొతు ెం వ్ారిిక వ్ాూపార
ప్రిమాణానిన ల కికెంచడెం ఎలా?
జవ్ాబు: మొతు ెం వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం ల కికెంచే ప్దా త్రని చట్ట ెంలోని సక్షన్ 2(6)
వివరిస్ు ుెంద. దీని ప్రకారెం ‘‘మొతు ెం వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం’’ అెంట్ే ఒకే శాశ్వత
ఖ్ాతా స్ెంఖ్ూ (పాన్)గల ఒక వూకిు న్ుెంచి వ్ెలుప్లికి వ్ెళ్లీ అనిన స్రఫరాలు (ప్న్ున
విధెంచదగిన్+మిన్హాయిెంచదగిన్ స్రఫరాలు+ఎగుమతులు+అెంతరాెషట ే స్రఫరాలు)
ప్రిగణన్లోకి వసాుయి. అయితే, ఇెందులోన్ుెంచి అతడు చలిీ ెంచిన్ కేెందర (సటజీఎసటట),
రాషట ే (ఎసటాఎసటట), కేెందరపాలిత పారెంత (యూట్ీజీఎసటట), స్మీకృత (ఐజీఎసటట) ప్న్ునన్ు,
ప్రిహార రుస్ుమున్ు తీసివ్య
ే ాలి. అలాగే మొతు ెం వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణానిన
ల కికెంచేట్ప్ుడు ఎదురు చలిీ ెంప్ు ప్దా త్రకిెంద ప్న్ున చలిీ ెంచి కొన్ుగోలు చేసిన్
వస్ుుసేవల విలువన్ు ప్రిగణన్లోకి తీస్ుకరరాదు.
Q 22. How to compute ‘aggregate turnover’ to determine eligibility for
composition scheme?
Ans. The methodology to compute aggregate turnover is given in Section
2(6). Accordingly, ‘aggregate turnover’ means value of all outward supplies
(taxable supplies +exempt supplies +exports + inter-state supplies) of a
person having the same PAN and it excludes taxes levied under central tax
(CGST), State tax (SGST), Union territory tax (UTGST), integrated tax(IGST)
and compensation cess. Also, the value of inward supplies on which tax is
payable under reverse charge is not taken into account for calculation of
‘aggregate turnover’.
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ప్రశ్న 23: నిబెంధన్లకు విరుదా ెంగా మిశ్ెమ ప్థకెం కిెంద న్మోదు చేస్ుకున్న వూకిు
ఎలాెంట్ి శ్చక్షా ప్రిణామాలన్ు ఎదురొకనాలిై ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు తన్కు అరుత లేకపో యినా నిబెంధన్లన్ు
ఉలీ ెంఘిెంచి మిశ్ెమ ప్థకెం కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంచిన్ట్ీ యితే సక్షన్ 73 నిబెంధన్లకిెంద
శ్చక్షారుుడవుతాడు లేదా ప్ూరిు ప్న్ునతోపాట్ు జరిమానా విధెంచేెందుకు సక్షన్ 74న్ు
వరిుెంప్జేయవచుి.
Q 23. What are the penal consequences if a person opts for the
composition scheme in violation of the conditions?
Ans. If a taxable person has paid tax under the composition scheme though
he was not eligible for the scheme then the person would be liable to
penalty and the provisions of section 73 or 74 shall be applicable for
determination of tax and penalty.
ప్రశ్న 24: జీఎసటట విధెంప్ు న్ుెంచి ఏవ్ెన
ై ా స్రఫరాలన్ు మిన్హాయిెంచే అధకారానిన
జీఎసటట చట్ట ెం ప్రభ్ుతావనికి ఇచిిెందా?
జవ్ాబు: ఇచిిెంద. ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్టాటా జీఎసటట మెండలి సిఫారస్ుల మేరకు
వస్ుువులు, సేవలు లేదా ర్ెండిెంట్ి స్రఫరాపై కేెందరెం లేదా రాషట ే ప్రభ్ుతావలు ప్ూరిుగా
లేదా పాక్షికెంగా కొనిన షరతులకు లోబడి లేదా ప్ూరిుసి ాయిలో జీఎసటట విధెంప్ున్ు
మిన్హాయిెంచవచుి. అెంతేగాక కొనిన ప్రతేూక స్వభావెంగల ప్రిసిితులున్నప్ుడు
ప్రతేూక ఉతు రువలదావరా ఎలాెంట్ి వస్ుుసేవలనెన
ై ా ప్న్ున న్ుెంచి మిన్హాయిెంచవచుి.
అలాగే సటజీఎసటట కిెంద మెంజూరు చేసే మిన్హాయిెంప్ు ఏదన
ై ా ఎసటా ఎసటట, యూట్ీజీఎసటట
చట్ాటల ప్రకారెం కయడా వరిుెంచే వ్ెస్ులుబాట్ున్ు కలిపెంచిెంద.
Q 24. Does the GST Law empower the Government to exempt supplies
from the levy of GST?
Ans. Yes. In the public interest, the Central or the State Government can
exempt either wholly or partly, on the recommendations of the GST council,
the supplies of goods or services or both from the levy of GST either
absolutely or subject to conditions. Further the Government can exempt,
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under circumstances of an exceptional nature, by special order any goods or
services or both. It has also been provided in the SGST Act and UTGST Act
that any exemption granted under CGST Act shall be deemed to be
exemption under the said Act.
ప్రశ్న 25: వస్ుువులు, సేవలు లేదా ర్ెండిెంట్ిపన
ై ా వస్యలు చేసన్
ి మొతు ెం ప్న్ునకు
ప్ూరిుగా మిన్హాయిెంప్ు మెంజూరు చేస,ేు ఏ వూకిు అయినా ప్న్ున చలిీ ెంచవచాి?
జవ్ాబు: లేదు... ప్న్ున విధెంప్ున్ుెంచి మిన్హాయిెంచిన్ వస్ుువులు లేదా సేవల
స్రఫరాదారు అమలులో ఉన్నదానికనాన అధకశాతెం ప్న్ున వస్యలు చేసే వీలేీదు.
Q 25. When exemption from whole of tax on goods or services or both
has been granted absolutely, can a person pay tax?
Ans. No. Furthermore, if the goods are partly exempted, the person
supplying exempted goods or services or both shall not collect the tax in
excess of the effective rate.

********
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3. రిజిసేటష
ే న్
(Registration)
ప్రశ్న 1: జీఎసటట లో న్మోదు (Registration) చేస్ుకుెంట్ే ప్రయోజన్మేమిట్ి?
జవ్ాబు: వస్ుుసేవల ప్న్ున (GST) వూవస్ి లో న్మోదువలీ వ్ాూపారానికి
కిెందవిధమన్
ై ప్రయోజనాలు సిదా సు ాయి.
 వస్ుువుల స్రఫరాదారు లేదా సేవల ప్రదాతగా చట్ట బదా మైన్ గురిుెంప్ు
లభిస్ుుెంద.
 ఉతాపదక వస్ుుసేవల మీద చలిీ ెంచిన్ ప్న్ునకు స్ర్సన్ ల కకలుెంట్ాయి. ఈ
ప్న్ునన్ు వ్ాూపారెందావరా స్రఫరా చేసే వస్ుువులు, సేవలు లేదా ర్ెండిెంట్ిపైనా
విధెంచే జీఎసటట చలిీ ెంప్ు కరస్ెం వినియోగిెంచుకరవచుి.
 వస్ుుసేవల కొన్ుగోలుదారులు లేదా సటవకరు ల న్ుెంచి చట్ట బదా ెంగా ప్న్ున
వస్యలు చేయడెంతోపాట్ు వ్ాట్ిపై వ్ారు చలిీ ెంచిన్ ప్న్ునల జమన్ు త్రరిగి
వ్ారికి స్ెంకెమిెంప్జేయవచుి.
 జీఎసటట చట్ాటలకిెంద అెందుకరగల అనిన హకుకలు, వివిధ ప్రయోజనాలు
ప ెందే అరుత లభిస్ుుెంద.
Q 1. What is advantage of taking registration in GST?
Ans. Registration under Goods and Service Tax (GST) regime will confer
following advantages to the business:
• Legally recognized as supplier of goods or services.
• Proper accounting of taxes paid on the input goods or services which can
be utilized for payment of GST due on supply of goods or services or both by
the business.
• Legally authorized to collect tax from his purchasers and pass on the
credit of the taxes paid on the goods or services supplied to purchasers or
recipients.
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• Getting eligible to avail various other benefits and privileges rendered
under the GST laws.
ప్ర 2: జీఎసటట లో న్మోదు కాని వూకిు ఉతాపదక ప్న్ున జమ (ITC) కరరడెం, ప్న్ున
వస్యలు చేయడెం సాధూమా?
జవ్ాబు: సాధూెం కాదు. జీఎసటటలో న్మోదుకాని వూకిు తన్ ఖ్ాతాదారులన్ుెంచి ప్న్ున
వస్యలుకు అన్రుుడు. అలాగే తాన్ు చలిీ ెంచిన్ ఐట్ీసటని త్రరిగి కరరడెం అసాధూెం.

Q 2. Can a person without GST registration claim ITC and collect tax?
Ans. No, a person without GST registration can neither collect GST from his
customers nor can claim any input tax credit of GST paid by him.
ప్రశ్న 3: ఏ తేదన్
ీ ుెంచి న్మోదు అమలులోకి వస్ుుెంద?
జవ్ాబు: న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిైన్ బాధూత వరిుెంచే తేదీ న్ుెంచి 30 రోజులోీగా దరఖ్ాస్ుు
చేస్ుకున్నట్ీ యితే న్మోదు బాధూత వరిుెంచే తేదీన్ుెంచే అద అమలులోకి వచిిన్ట్ు
ీ
ప్రిగణిసు ారు;
న్మోదు బాధూత వరిుెంచే తేదీన్ుెంచి 30 రోజుల తరావత దరఖ్ాస్ుు స్మరిపసేు ,
న్మోదు మెంజూరు తేదన్
ీ ుెంచి అద అమలులోకి వస్ుుెంద;
ప్న్ున చలిీ ెంప్ు ప్రిమిత్ర మిన్హాయిెంప్ు ప్రిధలోనే ఉన్నప్పట్ికీ స్వచిెందెంగా
దరఖ్ాస్ుు చేస్ుకున్న వూకిుకి న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలన్న ఆదేశాలు జారవ అయిన్
నాట్ిన్ుెంచే అమలులోకి వస్ుుెంద.
Q 3. What will be the effective date of registration?
Ans. Where the application for registration has been submitted within thirty
days from the date on which the person becomes liable to registration, the
effective date of registration shall be the date on which he became liable
for registration.
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Where an application for registration has been submitted by the applicant
after thirty days from the date of his becoming liable to registration, the
effective date of registration shall be the date of grant of registration.
In case of a person taking registration voluntarily while being within the
threshold exemption limit for paying tax, the effective date of registration
shall be the date of order of registration.
ప్రశ్న 4: జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిైన్ బాధూతగల వూకుుల వరు?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం-2017లోని సక్షన్ 22 ప్రకారెం... ఒక ఆరిిక
స్ెంవతైరెంలో న్మోదుకు నిరేేశ్చెంచిన్ రూ.20 లక్షల స్గట్ు వ్ాూపార ప్రిమాణ
ప్రిమిత్ర దాట్ిన్వ్ారు, ఈ చట్ట ెంకిెంద ప్న్ునవిధెంచదగిన్ వస్ుువులు లేదా సేవల
స్రఫరాదారు (అతడి ప్రత్రనిధస్హా)ల ైన్ ప్రత్ర ఒకకరిపైనా ఆయా రాషట ,ే లేదా
కేెందరపాలిత పారెంతమైన్ ఢిల్లీ, ప్ుదుచేిరిలో స్వయెంగా న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిైన్
బాధూత ఉెంద;
దేశ్ెంలోని 11 ప్రతూే క హో దాగల రాష్టాటేల విషయానికొసేు (భారత రాజాూెంగెంలోని
అధిఃకరణెం 279ఎ(4)(జి)లో పేరొకన్న విధెంగా) న్మోదు బాధూత వ్ాూపార
ప్రిమాణెం ప్రిమిత్ర రూ.10 లక్షలు మాతరమ;ే
దీెంతోపాట్ు చట్ట ెంలోని సక్షన్ 24 పేరొకెంట్ున్న ప్రకారెం వ్ాూపార ప్రిమాణ ప్రిమిత్ర
రూ.20 లక్షలు దాట్కపో యినా కొనిన వరాాల స్రఫరాదారులు తప్పక న్మోదు
చేస్ుకరవ్ాలిై ఉెంట్ుెంద;
మరోవ్ెైప్ు సక్షన్ 23 ప్రకారెం వూవసాయోతపతు
ు లు స్రఫరా చేసే వూవసాయదారులు;
జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద ప్న్ున విధెంచదగని లేదా ప్ూరిుగా ప్న్ున మిన్హాయిెంచిన్ ప్రతేూక
జాబితాలోని వస్ుుసేవలన్ు మాతరమే స్రఫరా చేసే వూకుులకు న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిైన్
బాధూత లేదు.
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Q 4. Who are the persons liable to take a Registration under the GST Law?
Ans. As per Section 22 of the CGST/SGST Act 2017, every supplier (including
his agent) who makes a taxable supply i.e. supply of goods and / or services
which are leviable to tax under GST law, and his aggregate turn over in a
financial year exceeds the threshold limit of twenty lakh rupees shall be
liable to register himself in the State or the Union territory of Delhi or
Puducherry from where he makes the taxable supply.
In case of eleven special category states (as mentioned in Art.279A(4)(g) of
the Constitution of India), this threshold limit for registration liability is ten
lakh rupees.
Besides, Section 24 of the Act mentions certain categories of suppliers, who
shall be liable to take registration even if their aggregate turnover is below
the said threshold limit of 20 lakh rupees.
On the other hand, as per Section 23 of the Act, an agriculturist in respect
of supply of his agricultural produce; as also any person exclusively making
supply of non-taxable or wholly exempted goods and/or services under GST
law will not be liable for registration.
ప్రశ్న 5: స్గట్ు వ్ాూపార ప్రిమాణెం అెంట్ే ఏద?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 2 (6) ప్రకారెం ‘‘స్గట్ు వ్ాూపార
ప్రిమాణెం’’లో కిెంద స్గట్ు విలువలు ఇమిడి ఉెంట్ాయి:ఒకే శాశ్వత ఖ్ాతా స్ెంఖ్ూ (PAN)గల వూకిు చేసన్
ి ...
(i)

ప్న్ున విధెంచదగిన్ అనిన స్రఫరాలు;

(ii)

మిన్హాయిెంప్ుగల అనిన స్రఫరాలు;

(iii)

ఎగుమత్ర చేసిన్ వస్ుుసేవలు;

(iv)

అనినరకాల ైన్ అెంతరాెషట ే స్రఫరాలు;

పైన్ పేరొకన్న వ్ాట్నినట్ినీ అఖిలభారత పారత్రప్దకన్ ల కికెంచాలి. అెందులోన్ుెంచి
సటజీఎసటట, ఎసటా ఎసటట, యూట్ీజీఎసటట, ఐజీఎసటట చట్ాటలకిెంద వస్యలు చేసన్
ి ప్న్ునల
మొతాునిన తీసివ్య
ే ాలి. ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు స్వయెంగాగానీ, తన్
ప్రత్రనిధులుదావరాగానీ చేసిన్ అనిన స్రఫరాలయ స్గట్ు వ్ాూపార ప్రిమాణెంలో
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భాగెంగా ఉెంట్ాయి;
ఎదురు చలిీ ెంప్ు ప్దా త్రలో స్రఫరాలు చేసి ఉనాన, సటవకరిెంచి ఉనాన వ్ాట్ి విలువ
స్గట్ు వ్ాూపార ప్రిమాణెంలో చేరదు;
చిన్నచిన్న ప్న్ులు చేసవ్
ే ారు తమ ప్ని ప్ూరిుచశ
ే ాక దానికి స్మకయడే విలువ ఆ
ప్నివ్ారి వ్ాూపార ప్రిమాణెంలో చేరిదగిన్ద కాదు. స్దరు వస్ుువు లేదా సేవన్ెందెంచే
ప్రధాన్ స్రఫరాదారు చేసిన్ స్రఫరాగానే దానిన ప్రిగణిెంచి తదన్ుగుణెంగా వ్ారి
వ్ాూపార ప్రిమాణెంలో చేరాిలి.
Q 5. What is aggregate turnover?
Ans. As per section 2(6) of the CGST/SGST Act “aggregate turnover”
includes the aggregate value of:
(i) all taxable supplies,
(ii) all exempt supplies,
(iii) exports of goods and/or service, and,
(iv) all inter-state supplies
of a person having the same PAN.
The above shall be computed on all India basis and excludes taxes charged
under the CGST Act, SGST Act, UTGST Act, and the IGST Act. Aggregate
turnover shall include all supplies made by the Taxable person, whether on
his own account or made on behalf of all his principals.
Aggregate turnover does not include value of supplies on which tax is levied
on reverse charge basis, and value of inward supplies.
The value of goods after completion of job work is not includible in the
turnover of the job-worker. It will be treated as supply of goods by the
principal and will accordingly be includible in the turnover of the Principal.
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ప్రశ్న 6: న్మోదు తప్పనిస్రి అయిేూ ప్రిసతులే
ిి
వి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 24 పేరొకెంట్ున్న ప్రకారెం దగువ తలిపిన్
వరాాల వూకుులు కనీస్ ప్రిమిత్రతో నిమితు ెం లేకుెండా తప్పనిస్రిగా న్మోదు
చేస్ుకరవ్ాలిై ఉెంట్ుెంద:(i)

కొనిన రకాల హస్ు కళ్ల వస్ుువుల తయారవ, అెంతరాెషట ే స్రఫరాలు

చేసే వూకుులు మిన్హాయిెంచి ప్న్ున విధెంప్ున్కు అవకాశ్ెం ఉన్న ఇతర
అెంతరాెషట ే స్రఫరాలు చేసే వూకుులు.
(ii)

కొనిన రకాల హస్ు కళ్ల ఉతపతు
ు లు, స్రఫరాలు చేసే వ్ారిని మిన్హాయిెంచి

సాధారణెంగా ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకుులు;
(iii)

ఎదురు చలిీ ెంప్ు ప్దా త్రలో ప్న్ున చలిీ ెంచాలిైన్ వూకుులు;

(iv)

చట్ట ెంలోని సక్షన్ 9, ఉప్ సక్షన్ (5) కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంచాలిైన్ ఎలకాటానిక్

వ్ాూపార నిరవహణదారులు;
(v)

ప్న్ున విధెంచదగిన్ ప్రవ్ాస్ులు;

(vi)

చట్ట ెంలోని సక్షన్ 51కిెంద ప్న్ున కరత పట్ాటలిైన్వ్ారు;

(vii)

ప్న్ున విధెంచదగిన్ ఇతర న్మోదన్
ై వూకుుల తరఫున్ ప్రత్రనిధగా లేదా

ఇతర రూప్ెంలో వస్ుుసేవలు స్రఫరా చేసేవ్ారు;
(viii) ఉతాపదక

సేవల ప్ెంపిణీదారు (చట్ట ెంకిెంద విడిగా న్మోదు చేస్ుకరవడెంతో

నిమితు ెం లేకుెండా);
(ix)

సక్షన్ 9 (5)లో పేరొకన్ని వస్ుువులన్ు ఎలకాటానిక్ వ్ాణిజూెం దావరా స్రఫరా

చేస్ు య... సక్షన్ 52 ప్రకారెం మూలెం వదేే ప్న్ునన్ు వస్యలు చేయాలిైన్
వూకుులు.
(x)

ప్రత్ర ఎలకాటానిక్ వ్ాూణిజూ నిరావహకులు

(xi)

భారతదేశ్ెంలో న్మోదుకాని వూకుులకు దేశ్ెం వ్ెలుప్ల న్ుెంచి ఆన్ల న్
ై

స్మాచారెం, డేట్ాబేస్ ప్ున్రీ భ్ూత సేవలన్ు అెందెంచే వూకుులు. దీెంతోపాట్ు
తప్పనిస్రిగా న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిైన్ వూకిు, లేదా ఏ తరగత్రకి చెందన్ వూకుులు
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అన్నద ప్రభ్ుతవెం ప్రకట్ిెంచే అవకాశ్ెం ఉెంద. ఏదఏమన
ై ా, తప్పనిస్రి న్మోదు
న్ుెంచి ప్రభ్ుతవెం కొెందరిని మిన్హాయిెంచిెంద.
నోట్ిఫికేషన్ నెెం. 32 /2017-సెంట్రల్ ట్ాూక్ై- తేదీ: 15 /09 /2017 (ప్న్ున
వరిుెంప్ున్కు అవకాశ్ెం ఉన్న హస్ు కళ్ల వస్ుువుల స్రఫరాలో ఉన్న సాధారణ
ప్న్ున వరిుెంప్ుదారులు), నోట్ిఫికేషన్ నెెం. 65/2017-సెంట్రల్ ట్ాూక్ై- (రేట్ు)
తేదీ: 15/11/2017 (ఎలకాటానిక్ వ్ాణిజూ విధాన్ెంలో సేవలిన అెందెంచేవ్ారు).
Q 6. Which are the cases in which registration is compulsory?
Ans. The following categories of persons are required to be registered
compulsorily irrespective of the threshold limit:
i) persons making any inter-State taxable supply, except persons making
inter-state supply of certain handicraft goods, and services;
ii) casual taxable persons except persons making supply of certain
handicraft goods;
iii) persons who are required to pay tax under reverse charge;
iv) persons who are required to pay tax under sub-section (5) of section 9;
v) non-resident taxable persons making taxable supply;
vi) persons who are required to deduct tax under section 51;
vii) persons who make taxable supply of goods or services on behalf of
other registered taxable persons whether as an agent or otherwise;
viii) Input service distributor (whether or not separately registered under
the Act);
ix) persons who supply goods, other than supplies specified under Section
9(5), through such e-commerce operator who is required to collect tax at
source under section 52;
x) every electronic commerce operator;
xi) every person supplying online information and data base retrieval
services from a place outside India to a person in India, other than a
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registered person; and,
In addition, the Government may notify other person or class of persons
who shall be required to be registered mandatorily.
The Government, however, has granted exemption from compulsory
registration vide Notification no. 32/2017-Central Tax dated 15/09/2017
(casual taxable person making taxable supplies of handicraft goods) and
Notification no. 65/2017-Central Tax (Rate) dated 15/11/2017 (supplier of
services through an e-commerce platform).
ప్రశ్న 7: జీఎసటట కిెంద న్మోదుకు కాలవూవధ ఎెంత?
జవ్ాబు: న్మోదు బాధూత వరిుెంచే తేదీన్ుెంచి 30 రోజులోీగా ప్రత్ర వూకిు నిరేేశ్చత
న్మోవు షరతులు-నిబెంధన్ల ప్రకారెం నిరేేశ్చత విధాన్ెంలో న్మోదు
చేయిెంచుకరవ్ాలి. సాధారణెంగా ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు, ప్న్ున విధెంచదగిన్ ప్రవ్ాసట
వూకిు వ్ాూపార పారరెంభానికి కనీస్ెం 5 రోజుల ముెందు న్మోదుకు దరఖ్ాస్ుు
చేస్ుకరవ్ాలి.
Q 7. What is the time limit for taking a Registration under GST?
Ans. A person should take a Registration, within thirty days from the date
on which he becomes liable to registration, in such manner and subject to
such conditions as is prescribed under the Registration Rules. A Casual
Taxable person and a non-resident taxable person should however apply for
registration at least 5 days prior to commencement of business.

ప్రశ్న 8: ఒక వూకిు ఒకే శాశ్వత ఖ్ాతా స్ెంఖ్ూతో వ్ేరవే రు రాష్టాటేలోీ కారూకలాపాలు
నిరవహిస్ు ున్నట్ీ యితే ఒకే ఒకసారి న్మోదు స్రిపో తుెందా?
జవ్ాబు: స్రిపో దు... న్మోదు చేయిెంచుకరవ్ాలిైన్ ప్రత్ర వూకిు తాన్ు ఏయిే రాష్టాటేలోీ
వ్ాూపార కారూకలాపాలు నిరవహిస్ు ుెంట్ే ఆయా రాష్టాటేలోీ వ్ేరేవరుగా న్మోదు
చేస్ుకరవ్ాలిైెందే. తదన్ుగుణెంగా సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 22, ఉప్ సక్షన్
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(1)కి లోబడి జీఎసటట చలిీ ెంచాలిైెందే.
Q 8. If a person is operating in different states, with the same PAN
number, whether he can operate with a single Registration?
Ans. No. Every person who is liable to take a Registration will have to get
registered separately for each of the States where he has a business
operation and is liable to pay GST in terms of Sub-section (1) of Section 22
of the CGST/SGST Act.
ప్రశ్న 9: ఒక రాషట ెంే లో బహుళ్ స్ెంస్ి లతో ప్రతూక్ష వ్ాూపార కారూకలాపాలు నిరవహిెంచే
వూకిు భిన్నరకాల న్మోదు చేయిెంచుకునే వీలుెందా?
జవ్ాబు: వీలుెంద... సక్షన్ 25లోని ఉప్ సక్షన్ (2) ప్రకారెం ఒక రాషట ెంే లో బహుళ్
స్ెంస్ి లతో ప్రతూక్ష వ్ాూపార కారూకలాపాలు నిరవహిెంచే వూకిు ప్రత్ర వ్ాూపారానీన నిరిేష
షరతుల మేరకు విడివిడిగా న్మోదు చేస్ుకరవచుి.
Q 9. Whether a person having multiple business verticals in a state can
obtain different registrations?
Ans. Yes. In terms of the proviso to Sub-Section (2) of Section 25, a person
having multiple business verticals in a State may obtain a separate
registration for each business vertical, subject to such conditions as
prescribed in the registration rules.
ప్రశ్న 10: జీఎసటట చలిీ ెంచే బాధూత లేకపో యినా ఒక వూకిు స్వచిెందెంగా న్మోదు
చేస్ుకరగల వ్ెస్ులుబాట్ు ఉెందా?
జవ్ాబు: ఉెంద... సక్షన్ 25లోని ఉప్ సక్షన్ (3) పేరొకెంట్ున్న మేరకు ఒక వూకిుకి
జీఎసటట చలిీ ెంచే బాధూత లేకపో వడెంతోపాట్ు సక్షన్ 22 కిెంద న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిైన్
అవస్రెం లేకపో యినా స్వచిెందెంగా న్మోదు చేస్ుకరవచుి. న్మోదు చేస్ుకున్న
ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకుులకు వరిుెంచే చట్ట నిబెంధన్లనీన ఇట్ువెంట్ి వూకుులకయ
వరిుసు ాయి.
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Q 10. Is there a provision for a person to get himself voluntarily registered
though he may not be liable to pay GST?
Ans. Yes. In terms of Sub-section (3) of Section 25, a person, though not
liable to be registered under Section 22 may get himself registered
voluntarily, and all provisions of this Act, as are applicable to a registered
taxable person, shall apply to such person.
ప్రశ్న 11: న్మోదు కరస్ెం శాశ్వత ఖ్ాతా స్ెంఖ్ూ తప్పనిస్రిగా కలిగి ఉెండాలా?
జవ్ాబు: అవున్ు... సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 25(6) పేరొకెంట్ున్న మేరకు
న్మోదు కరస్ెం ప్రత్ర వూకిు ఆదాయప్న్ున చట్ట ెం-1961 (43/1961) ప్రకారెం శాశ్వత
ఖ్ాతా స్ెంఖ్ూ (PAN) కలిగి ఉెండాలి.
అయితే, పైన్ పేరొకన్న సక్షన్ 25(6) ప్రకారెం పాన్ బదులుగా స్దరు వూకిుకి సక్షన్
51 కిెంద ప్న్ున కరత చేసి ఉెండాలి. స్దరు ఆదాయప్న్ున చట్ట ెం కిెంద ప్న్ున కరత
వస్యలు ఖ్ాతా స్ెంఖ్ూ (TAN) కలిగి ఉెండాలి.
అలాగే సక్షన్ 25(7) ప్రకారెం ప్న్ున విధెంచదగిన్ ప్రవ్ాసట వూకిుకి న్మోదు కరస్ెం పాన్
తప్పనిస్రి కాదు. నిరేేశ్చత ఇతర ప్తారలలో దేనితోనెన
ై ా వ్ారు న్మోదు ప ెందవచుి.
Q 11. Is possession of a Permanent Account Number (PAN) mandatory for
obtaining a Registration?
Ans. Yes. As per Section 25(6) of the CGST/SGST Act every person shall have
a Permanent Account Number issued under the Income Tax Act,1961(43 of
1961) in order to be eligible for grant of registration.
However as per the proviso to the aforesaid section 25(6), a person required
to deduct tax under Section 51, may have, in lieu of a PAN, a Tax Deduction
and Collection Account Number issued under the said Income Tax Act, in
order to be eligible for grant of registration.
Also, as per Section 25(7) PAN is not mandatory for a non-resident taxable
person who may be granted registration on the basis of self-attested copy
of valid passport.
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ప్రశ్న 12: ఈ చట్ట ెం కిెంద ప్న్ునల విభాగెం స్వయెంగా స్ముచిత అధకారిదావరా ఒక
వూకిుని న్మోదు చేయవచాి?
జవ్ాబు: చేయవచుి. సక్షన్ 25 ఉప్ సక్షన్ (8) ప్రకారెం... న్మోదు బాధూతగల వూకిు
స్కాలెంలో న్మోదు ప ెందకపో తే స్ముచిత అధకారి ఈ చట్ట ెం కిెంద లేదా అప్పట్ికి
అమలులో ఉన్న ఏ ఇతర చట్ట ెం కిెందనెైనా ఎలాెంట్ి ప్క్షపాతానికి తావులేని చరూలో
భాగెంగా న్మోదు నిబెంధన్లకు అన్ుగుణెంగా స్దరు వూకిుని న్మోదు చేయవచుి.
Q 12. Whether the Department through the proper officer, can suo-moto
proceed to register of a Person under this Act?
Ans. Yes. In terms of sub-section (8) of Section 25, where a person who is
liable to be registered under this Act fails to obtain registration, the proper
officer may, without prejudice to any action which may be taken under this
Act, or under any other law for the time being in force, proceed to register
such person in the manner as is prescribed in the Registration rules.
ప్రశ్న 13: న్మోదు కరస్ెం స్మరిపెంచిన్ దరఖ్ాస్ుున్ు స్ముచిత అధకారి
త్రరస్కరిెంచవచాి?
జవ్ాబు: త్రరస్కరిెంచవచుి... సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 25 ఉప్ సక్షన్ 10
ప్రకారెం... న్మోదు కరస్ెం స్మరిపెంచిన్ దరఖ్ాస్ుున్ు తగిన్ ప్రిశీలన్ అన్ెంతరెం
త్రరస్కరిెంచవచుి.
Q 13. Whether the proper officer can reject an Application for
Registration?
Ans. Yes. In terms of sub-section 10 of section 25 of the CGST/SGST Act, the
proper officer can reject an application for registration after due
verification.
ప్రశ్న 14: ఏ వూకిుకన
్స ా న్మోదు మెంజూరు శాశ్వతమా?
జవ్ాబు: అవున్ు... ఒకసారి న్మోదు మెంజూరు ధురవీకరణ ప్తరెం జారవచస
ే ిన్ తరావత
అద సావధీన్ెం/రదుే/తాతాకలిక లేదా స్ెంప్ూరా త్రరస్కృత్రకి గుర్సతే తప్ప శాశ్వతెంగా
అమలులో ఉెంట్ుెంద.
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Q 14. Whether the Registration granted to any person is permanent?
Ans. Yes, the registration Certificate once granted is permanent unless
surrendered, cancelled, suspended or revoked.
ప్రశ్న 15: ఐకూరాజూస్మిత్ర విభాగాలు జీఎసటట కిెంద న్మోదు చేస్ుకరవడెం అవస్రమా?
జవ్ాబు: అవున్ు... సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 25(9) ప్రకారెం... గురిుెంప్ు
ప ెందన్ ఐకూరాజూస్మిత్ర విభాగాలు, విదేశీ రాయబార లేదా దౌతాూధకారుల
కారాూలయాలు, గురిుెంప్ు ప ెందన్ అదే సాియిలోని వూకుులు జీఎసటట పో రటల్ దావరా విశ్చషట
గురిుెంప్ు స్ెంఖ్ూ (UIN) ప ెందాలిై ఉెంట్ుెంద. కేెందర, రాష్టాటేల ప్రిధలో ఈ గురిుెంప్ు
స్ెంఖ్ూ స్వరూప్ెం స్రిగా ా వస్ుుసేవల ప్న్ున గురిుెంప్ు స్ెంఖ్ూ (GSTIN) స్వరూప్ెంతో
స్రిపో లి ఉెండాలి. ఈ విధెంగా విశ్చషట గురిుెంప్ు స్ెంఖ్ూ ప ెందతేనే ప్రకట్ిత జాబితాలోని
వస్ుుసేవలన్ు సటవకరిెంచిన్ తరావత వ్ాట్ిపై ప్న్ునలు వ్ాప్స్ు కరరే
వ్ెస్ులుబాట్ుతోపాట్ు ఇతరతార ప్రకట్ిత అెంశాల విషయెంలో ఉప్యుకు ెంగా ఉెంట్ుెంద.
Q 15. Is it necessary for the UN bodies to get registration under GST?
Ans. Yes. In terms of Section 25(9) of the CGST/SGST Act, all notified UN
bodies, Consulate or Embassy of foreign countries and any other class of
persons so notified would be required to obtain a unique identification
number (UIN) from the GST portal. The structure of the said ID would be
uniform across the States in conformity with GSTIN structure and the same
will be common for the Centre and the States. This UIN will be needed for
claiming refund of taxes paid on notified supplies of goods and services
received by them, and for any other purpose as may be notified.

ప్రశ్న16. ఐరాస్ స్ెంస్ి లకు స్రఫరాలు జరిపే ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు బాధూతలు ఏమిట్ి?
జవ్ాబు:ఈ స్ెంస్ి లకు స్రఫరాలు జరిపే ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు ఇనావయిస్
లపై యూఐఎన్ న్ెంబరు వ్ేయాలిై ఉెంట్ుెంద. స్దరు స్రఫరాలన్ు రిజిస్ట ర్డ చేస్ుకొన్న
మరో వ్ాూపార స్ెంస్థకు జరిపిన్దగా (బీ2బీ) భావిెంచాలి. ఆ ఇనావయిస్
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లన్ు స్రఫరాదారు అప్లోడ్ చేయాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 16. What is the responsibility of the taxable person supplying to UN
bodies?
Ans. The taxable supplier supplying to these organizations is expected to
mention the UIN on the invoices and treat such supplies as supplies to
another registered person (B2B) and the invoices of the same will be
uploaded by the supplier.
ప్రశ్న17. ప్రభ్ుతవ స్ెంస్ి లు కయడా రిజిసేట ష
ే న్ చేయిెంచుకరవడెం తప్పనిస్రా?
జవ్ాబు: బయట్ికి స్రఫరాలు జరుప్ని (కన్ుక రిజిసేటష
ే న్ చేయిెంచుకరలిైన్ అవస్రెం లే
దు), అదే స్మయెంలో అెంతర్డ రాషట ే కొన్ుగోళ్ల
ీ జరిపే ప్రభ్ుతవకారాూలయాలకు, ప్బీ క్
రెంగ స్ెంస్ి లకు స్ెంబెందత రాష్టాటేల ప్న్ున అధకారులు విశ్చషట గురిుెంప్ు స్ెంఖ్ూన్ు జీఎస్
ట్ీ పో రటల్ దావరా కేట్ాయిసాురు.
Q 17. Is it necessary for the Govt. Organization to get registration?
Ans. A unique identification number (ID) would be given by the respective
state tax authorities through GST portal to Government authorities / PSUs
not making outwards supplies of GST goods (and thus not liable to obtain
GST registration) but are making inter-state purchases.
ప్రశ్న 18: సాధారణ ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు అెంట్ే ఎవరు?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 2 (20) నిరవచన్ెం ప్రకారెం... దేశ్ెంలో
ఎకకడా సిిరమైన్ వ్ాూపార సాిన్ెం లేకపో యినా తన్ వ్ాూపార కారూకలాపాలోీ భాగెంగా
స్వయెంగా లేదా ప్రత్రనిధదావరా లేదా ఇతర రూపాలోీ అప్ుపడప్ుపడయ వస్ుువులు
లేదా సేవల స్రఫరా స్ెంబెంధత లావ్ాదేవీలు నిరవహిెంచే వూకిు.
Q 18. Who is a Casual Taxable Person?
Ans. Casual Taxable Person has been defined in Section 2 (20) of the
CGST/SGST Act meaning a person who occasionally undertakes transactions
involving supply of goods and/or services in the course or furtherance of
business, whether as principal, or agent or in any other capacity, in a State
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or a Union territory where he has no fixed place of business.

ప్రశ్న 19: ప్న్ున విధెంచదగిన్ ప్రవ్ాస్ వూకిు అెంట్ే ఎవరు?
జవ్ాబు: చట్ట ెంలోని సక్షన్ 2 (77) నిరవచన్ెం ప్రకారెం... దేశ్ెంలో ఎకకడా సిిరమైన్
నివ్ాస్ెంతోపాట్ు వ్ాూపార సాిన్ెం లేకపో యినా తన్ వ్ాూపార కారూకలాపాలోీ భాగెంగా
స్వయెంగా లేదా ప్రత్రనిధదావరా లేదా ఇతర రూపాలోీ అప్ుపడప్ుపడయ వస్ుువులు
లేదా సేవల స్రఫరా స్ెంబెంధత లావ్ాదేవీలు నిరవహిెంచే ప్రవ్ాసట వూకిు.
Q 19. Who is a Non-resident Taxable Person?
Ans. In terms of Section 2(77) of the CGST/SGST Act, a non-resident taxable
person means any person who occasionally undertakes transactions
involving supply of goods and/or services whether as principal or agent or
in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in
India.
ప్రశ్న 20: ప్న్ున విధెంచదగిన్ సాధారణ, ప్రవ్ాసట వూకుులకు జారవచస
ే న్
ి న్మోదు
ధురవీకరణ చలు
ీ బాట్ు కాలెం ఎెంత?
జవ్ాబు: చట్ట ెంలోని సక్షన్ 27 (1), ఇతర నిబెంధన్ల ప్రకారెం... ‘‘ప్న్ున విధెంచదగిన్
సాధారణ వూకిు’’, లేదా ‘‘ప్న్ున విధెంచదగిన్ ప్రవ్ాసట వూకిు’’కి జారవచేసన్
ి న్మోదు
ధురవీకరణ చలుీబాట్ు కాలెం వ్ారు స్మరిపెంచిన్ న్మోదు దరఖ్ాస్ుులో పేరొకన్న
వూవధ వరకయ లేదా అమలులోకి వచిిన్ తేదన్
ీ ుెంచి 90 రోజుల వరకయ ఏద ముెందైతే
అప్పట్ిదాకా ఉెంట్ుెంద. అయితే, వ్ారు కరరిన్ ప్క్షెంలో స్ముచిత అధకారి ఈ
వూవధని మరో 90 రోజులకు మిెంచకుెండా ప డిగిెంచవచుి.
Q 20. What is the validity period of the Registration certificate issued to a
Casual Taxable Person and non- Resident Taxable person?
Ans. In terms of Section 27(1) read with proviso thereto, the certificate of
registration issued to a “casual taxable person” or a “non-resident taxable
person” shall be valid for a period specified in the application for
registration or ninety days from the effective date of registration,
whichever is earlier. However, the proper officer, at the request of the said
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taxable person, may extend the validity of the aforesaid period of ninety
days by a further period not exceeding ninety days.
ప్రశ్న 21: ఈ ప్రతూే క విభాగెం కిెంద న్మోదు ప ెందే స్మయెంలో సాధారణ, ప్రవ్ాసట
ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకుులు ఏదన
ై ా ముెందస్ుు ప్న్ున చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: అవున్ు... ‘‘స్హజెంగా ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకుులు’’ న్మోదు కరస్ెం
ముెందస్ుు ప్న్ున చలిీ ెంచే అవస్రెం లేకపో యినా ‘‘సాధారణ, ప్రవ్ాసట ప్న్ున విధెంచగిన్
వూకుులు’’ దరఖ్ాస్ుు స్మరిపెంచే స్మయెంలో ముెందస్ుు ప్న్ున జమ చేయాలిై
ఉెంట్ుెంద. సక్షన్ 27 (2), ఇతర నిబెంధన్ల మేరకు వ్ారు కరరిన్ న్మోదు
చలుీబాట్ు వూవధలో స్ెంభావూ ప్న్ున బాధూతకు స్మాన్మైన్ మొతాునిన ముెందస్ుు
ప్న్ునకిెంద జమ చేయాలిై ఉెంట్ుెంద. తొలి దరఖ్ాస్ుులో కరరిన్ వూవధ లేదా 90
రోజులు ముగిసిన్ తరావత ప డిగిెంప్ు కరరిన్ప్ుపడయ ఇదే తరహాలో న్మోదు
ప డిగిెంప్ు కాలప్ు లేదా 90 రోజుల స్ెంభావూ ప్న్ున బాధూతకు స్మాన్మైన్ మొతు ెం
ముెందస్ుు ప్న్ునగా జమ చేయాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 21. Is there any Advance tax to be paid by a Casual Taxable Person and
Non-resident Taxable Person at the time of obtaining registration under
this Special Category?
Ans. Yes. While a normal taxable person does not have to make any
advance deposit of tax to obtain registration, a casual taxable person or a
non-resident taxable person
shall, at the time of submission of application for registration is required, in
terms of Section 27(2) read with proviso thereto, to make an advance
deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such
person for the period for which the registration is sought. If registration is
to be extended beyond the initial period of ninety days, an advance
additional amount of tax equivalent to the estimated tax liability is to be
deposited for the period for which the extension beyond ninety days is being
sought.
ప్రశ్న 22: న్మోదు ధురవీకరణ ప్తరెంలో స్వరణలకు అన్ుమత్ర ఉెందా?
జవ్ాబు: ఉెంద... సక్షన్ 28 ప్రకారెం న్మోదత వూకిు ధురవీకరణ ప్తరెంలో స్వరణ కరస్ెం
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స్మరిపెంచిన్ దరఖ్ాస్ుులో ఇచిిన్ స్మాచారెం ఆధారెంగా లేదా స్ముచిత అధకారి
సటవయ నిరాారణ ప్రకారెం న్మోదత వివరాలలో స్వరణలకు ఆమోదెం తలప్వచుి
లేదా త్రరస్కరిెంచవచుి. అయితే, స్వరణ కరస్ెం దరఖ్ాస్ుు సటవకరిెంచిన్ తరావత 15
సాధారణ ప్నిదనాలోీగా ఈ నిరాయెం తీస్ుకరవ్ాలి. ఇకకడ గమనిెంచాలిైన్ విషయెం
ఏమిట్ెంట్ే... ధురవీకరణ ప్తరెంలోని నిరిేషట కీలకాెంశాల స్మాచారెం స్వరణకు మాతరమే
స్ముచిత అధకారి అన్ుమత్ర వరిుస్ు ుెంద. ఇతర అెంశాలోీని స్మాచార స్వరణ
కావ్ాలెంట్ే జీఎసటట ఉముడి పో రటల్ దావరా దరఖ్ాస్ుు స్మరిపెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 22. Whether Amendments to the Registration Certificate is
permissible?
Ans. Yes. In terms of Section 28, the proper officer may, on the basis of such
information furnished either by the registrant or as ascertained by him,
approve or reject amendments in the registration particulars within a
period of 15 common working days from the date of receipt of application
for amendment.
It is to be noted that permission of the proper officer for making
amendments will be required for only certain core fields of information,
whereas for the other fields, the certificate of registration shall stand
amended upon submission of application in the GST common portal.
ప్రశ్న 23: ధురవీకరణ ప్తరెం రదుేకు అన్ుమత్ర ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: ఉెంట్ుెంద... సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 29లో పేరొకన్న
ప్రిసిితులకు అన్ుగుణెంగా స్ముచిత అధకారి న్మోదు ధురవీకరణ ప్తరెం రదుే
చేయవచుి. ప్న్ున విధెంచదగిన్ న్మోదత వూకిు లేదా అతని మరణాన్ెంతరెం
చట్ట బదా వ్ారస్ులు నిరేేశ్చత రూప్ెంలో స్మరిపెంచే దరఖ్ాస్ుు మేరకు లేదా సటవయ
విచక్షణ ప్రకారెం స్ముచిత అధకారి నిరేేశ్చత వూవధ, విధవిధానాలకు అన్ుగుణెంగా
న్మోదు ధురవీకరణన్ు రదుే చేయవచుి. న్మోదు నిబెంధన్ల ప్రకారెం (సటవయ
నిరాయెం మేరకు స్ముచిత అధకారి రదుేకు ప్రత్రపాదెంచిన్ ప్క్షెంలో) స్ెంజాయిష్ట
నోట్ీస్ుకు స్మాధాన్ెం అెందుకున్న తరావత లేదా రదుే కరస్ెం (ప్న్ున విధెంచదగిన్
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వూకిు లేదా చట్ట బదా వ్ారస్ులు) దరఖ్ాస్ుు స్మరిపెంచిన్ తేదీ న్ుెంచి 30 రోజులోీగా
రదుే ఉతు రువలు జారవచయ
ే ాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 23. Whether Cancellation of Registration Certificate is permissible?
Ans. Yes. Any Registration granted under this Act may be cancelled by the
Proper Officer, in circumstances mentioned in Section 29 of the CGST/SGST
Act. The proper officer may, either on his own motion or on an application
filed, in the prescribed manner, by the registered taxable person or by his
legal heirs, in case of death of such person, cancel the registration, in such
manner and within such period as may be prescribed. As per the
Registration Rules, an order for cancellation is to be issued within 30 days
from the date of receipt of reply to SCN (in cases where the cancellation is
proposed to be carried out suo moto by the proper officer) or from the date
of receipt of application for cancellation (in case where the taxable
person/legal heir applies for such cancellation)
ప్రశ్న 24: సటజీఎసటట కిెంద న్మోదు ధురవీకరణ రదుేచేసేు ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద కయడా అద
వరిుస్ు ుెందా?
జవ్ాబు: అవున్ు... ఒక చట్ట ెం (ఉదాహరణకు సటజీఎసటట) కిెంద న్మోదు ధరవీకరణ
రదే యిన్ ప్క్షెంలో ఇతర చట్ట ెం (సక్షన్ 29(4) ఎసటాఎసటట చట్ట ెం) కిెంద కయడా రదే యిన్ట్ేీ
ప్రిగణిెంచాలి.
Q 24. Whether cancellation of Registration under CGST Act means
cancellation under SGST Act also?
Ans. Yes, the cancellation of registration under one Act (say CGST Act) shall
be deemed to be a cancellation of registration under the other Act (i.e. SGST
Act). (Section 29 (4))
ప్రశ్న 25: స్ముచిత అధకారి తన్ెంతట్ తాన్ుగా న్మోదు ధురవీకరణన్ు రదుే
చేయవచాి?
జవ్ాబు: చేయవచుి... సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 29 (2)లో పేరొకన్న కొనిన
ప్రిసిితులోీ స్ముచిత అధకారి తన్ెంతట్ తాన్ుగా న్మోదు ధురవీకరణన్ు రదుే
చేయవచుి. అెంట్ే... సటజీఎసటట చట్ట నిబెంధన్లన్ు లేదా అెందులోని ఇతర
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నియమాలన్ు ఉలీ ెంఘిెంచడెం, మిశ్ెమ ప్థకెం (కెంపో జిషన్ సటకెం) కిెంద ప్న్ున
చలిీ ెంచే డీలరు వరుస్గా మూడు ప్న్ున కాలప్ు రిట్రునలు దాఖ్లు చేయకపో వడెం
లేదా కెమబదా ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు వరుస్గా ఆరు నెలలపాట్ు రిట్రునలు
స్మరిపెంచకపో వడెం, స్వచిెంద న్మోదు తేదీ న్ుెంచి ఆరు నెలలోీగా వ్ాూపారెం
పారరెంభిెంచకపో వడెం వెంట్ి ‘‘ప్రిసిితుల’’లో స్ముచిత అధకారి న్మోదు ధురవీకరణ
రదుేకు సటవయ నిరాయెం తీస్ుకరవచుి. అయితే, దీనికి ముెందు స్దరు స్ముచిత
అధకారి స్హజ నాూయ స్యతారల (సక్షన్ 29(2)(ఇ) నిబెంధన్)న్ు అన్ుస్రిెంచాలిై
ఉెంట్ుెంద.
Q 25. Can the proper Officer Cancel the Registration on his own?
Ans. Yes, in certain circumstances specified under section 29(2) of the
CGST/SGST Act, the proper officer can cancel the registration on his own.
Such circumstances include contravention of any of the prescribed
provisions of the CGST Act or the rules made there under, not filing return
by a composition dealer for three consecutive tax periods or non-furnishing
of returns by a regular taxpayer for a continuous period of six months, and
not commencing business within six months from the date of voluntary
registration. However, before cancelling the registration, the proper officer
has to follow the principles of natural justice. (Proviso to Section 29(2) (e))
ప్రశ్న 26: ఉదేే శ్ప్ూరవక తప్ుపడు ప్రకట్న్, మోస్ెం లేదా నిజాలన్ు దాచి న్మోదు
ధురవీకరణ ప ెందతే ఏమవుతుెంద?
జవ్ాబు: అట్ువెంట్ి స్ెందరాులుెంట్ే న్మోదు ధురవీకరణన్ు స్ముచిత అధకారి వ్ెన్ుక
తేదీన్ుెంచి రదుే చేయవచుి. (సక్షన్ 29(2)(ఇ).
Q 26. What happens when the registration is obtained by means of
willful mis-statement, fraud or suppression of facts?
Ans. In such cases, the registration may be cancelled with retrospective
effect by the proper officer. (Section 29(2) (e))
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ప్రశ్న 27: జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద సేవల కరస్ెం కేెందీక
ర ృత న్మోదు ధురవీకరణ వ్ెస్ులుబాట్ు
ఉెందా?
జవ్ాబు: లేదు... ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు తాన్ు ప్న్ున విధెంచదగా స్రఫరాలు చేస్ు ున్న
ప్రత్ర రాషట ెంే న్ుెంచి విడివిడిగా న్మోదు ధురవీకరణ ప ెందాలి.
Q 27. Is there an option to take centralized registration for services under
GST Law?
Ans. No, the tax paper has to take separate registration in every state from
where he makes taxable supplies.
ప్రశ్న 28: ఒక రాషట ెంే లో వ్ేరవే రు ప్రతూక్ష వ్ాూపార కారూకలాపాలు నిరవహిెంచే ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారు ప్రత్ర వ్ాూపారానికీ వ్ేరవే రు న్మోదు ధురవీకరణ ప ెందే వీలుెందా?
జవ్ాబు: లేదు... అయితే, సటజీఎసటట చట్ట ెం-2017లోని సక్షన్ 25(2) నిబెంధన్ ప్రకారెం
ఒక రాషట ెంే లో బహుళ్ స్ెంస్ి లతో ప్రతూక్ష వ్ాూపార కారూకలాపాలు నిరవహిెంచే వూకిు ప్రత్ర
వ్ాూపారానికీ విడివిడిగా న్మోదు ధురవీకరణ ప ెందే వీలుెంద.
Q 28. If the taxpayer has different business verticals in one state, will he
have to obtain separate registration for each such vertical in the state?
Ans. No, however the taxpayer has the option to register such separate
business verticals independently in terms of the proviso to Section 25(2) of
the CGTST Act, 2017.
ప్రశ్న 29: ఉతాపదక సేవల ప్ెంపిణద
ీ ారు (ISD) అెంట్ే ఎవరు?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 2(61) నిరవచన్ెం ప్రకారెం... ISD అెంట్ే..
ఉతాపదక సేవల ప్ెంపిణద
ీ ారు అని అరిెం. ఇద పారథమికెంగా ఉతాపదక సేవల సటవకరణ
స్ెంబెంధత ప్న్ున రసటదులు అెందుకునేెందుకు ఉదేే శ్చెంచిన్ కారాూలయెం. (ఒకే పాన్
న్ెంబరుగల) స్రఫరాదారులకు నిషపత్రు మేరకు ఉతాపదక ప్న్ున జమన్ు ప్ెంపిణీ
చేయడెం దీని బాధూత.
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Q 29. Who is an ISD?
Ans. ISD stands for Input Service Distributor and has been defined under
Section 2(61) of the CGST/SGST Act. It is basically an office meant to receive
tax invoices towards receipt of input services and further distribute the
credit to supplier units (having the same PAN) proportionately.
ప్రశ్న30. ఈస్రికే ఉన్న ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు రిజిస్ట రష
ే న్ుతో పాట్ుగా విడిగా ఐఎసట్ రి
జిసేట ష
ే న్ కయడా చేయిెంచుకరవ్ాలా?
జవ్ాబు: అవున్ు. ఐఎస్
డీ (ISD) రిజిసేటష
ే న్ అనేద ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుకు స్ెంబెంధెంచిన్ ఒక కారాూలయానికి
స్ెంబెంధెంచిన్ద. సాధారణ రిజిసేటష
ే న్కు ఇదభిన్నమైన్ద.
Q 30. Will ISD be required to be separately registered other than the
existing tax payer registration?
Ans. Yes, the ISD registration is for one office of the taxpayer which will be
different from the normal registration.
ప్రశ్న31. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు బహుళ్ ఐఎసట్ లు కలిగి ఉెండవచాి?
జవ్ాబు: అవున్ు. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుకు చెందన్ వ్ేరువ్ేరు కారాూలయాలు విడివిడిగా
ఐఎస్డీ రిజిసేటష
ే న్ చేయిెంచుకరవచుి.
Q 31. Can a tax payer have multiple ISDs?
Ans. Yes. Different offices of a tax payer can apply for ISD registration.

ప్రశ్న 32: వ్ాూపారెం బదల్ల స్ెందరుెంలో (న్మోదు ధురవీకరణకు స్ెంబెంధెంచి)
బాధూతలేమిట్ి?
జవ్ాబు: సక్షన్ 22(3) ప్రకారెం... బదల్ల లేదా వ్ారస్తవెందావరా వ్ాూపారానిన
ప ెందన్ట్ీ యితే అదే రోజున్ుెంచి తన్ పేరిట్ అమలులోకి వచేిలా కొతు గా న్మోదు
ధురవీకరణ ప ెందాలిైన్ బాధూత స్దరు వూకిుపై ఉెంట్ుెంద.
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Q 32. What could be the liabilities (in so far as registration is concerned)
on transfer of a business?
Ans. The transferee or the successor shall be liable to be registered with
effect from such transfer or succession and he will have to obtain a fresh
registration with effect from the date of such transfer or succession.
(Section 22(3)).
ప్రశ్న 33: ప్రస్ు ుత కేెందర స్ుెంకెం/సేవ్ాప్న్ున/విలువ ఆధారిత ప్న్ున చట్ాటలకిెంద
ఇప్పట్ికే న్మోదన్
ై ప్న్ునచలిీ ెంప్ుదారులు/డీలరుీ తాజాగా న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిై
ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: లేదు... వస్ుుసేవల ప్న్ున చట్రెం (GSTN) అట్ువెంట్ి వ్ారెందరినీ తన్
ప్రిధలోకి తీస్ుకుని, చట్ట ెం అమలులోకి వచేి తేదీ న్ుెంచి తాతాకలిక జీఎస్ ట్ిన్
(GSTIN) స్ెంఖ్ూతో న్మోదు ప్తరెం జారవచస్
ే ు ుెంద. అట్ుపైన్ ఆరు నెలలోీగా ప్న్ునశాఖ్
అధకారుల స్ముచిత తనిఖీల అన్ెంతరెం అద శాశ్వత ధురవీకరణ ప్తరెంగా
మారుతుెంద. ఇెందుకరస్ెం అవస్రమైన్ ప్తారలన్ు, స్మాచారానిన నిరేేశ్చత
స్మయెంలోగా అెందజేయాలని న్మోదత వూకుులన్ు అధకారులు కరరుతారు.
తదన్ుగుణెంగా అవనీన అెందజేయడెంలో విఫలమైతే తాతాకలిక జీఎన్ ట్ిన్ స్ెంఖ్ూ
రదే వుతుెంద.
కేెందీరకృత న్మోదు ధురవీకరణగల సేవ్ాప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు తమకు
వ్ాూపారాలున్న స్ెంబెంధత రాష్టాటేలోీ న్మోదు ధురవీకరణ కరస్ెం తాజాగా దరఖ్ాస్ుు
చేస్ుకరవ్ాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 33. Whether all assesses / dealers who are already registered under
existing central excise/service tax/ vat laws will have to obtain fresh
registration?
Ans. No, GSTN shall migrate all such assessees/dealers to the GSTN network
and shall issue a provisional registration certificate with GSTIN number on
the appointed day, which after due verification by the departmental officers
within six months, will be converted into final registration certificate. For
converting the provisional registration to final registration the registrants
will be asked to submit all requisite documents and information required for
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registration in a prescribed period of time. Failure to do so will result in
cancellation of the provisional GSTIN number.
The service tax assesses having centralized registration will
have to apply afresh in the respective states wherever they have their
businesses.
ప్రశ్న 34: చిన్న ప్న్ులు చేసవ్
ే ారు తప్పనిస్రిగా న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలా?
జవ్ాబు: లేదు... చిన్న ప్న్ులు చేసవ్
ే ారు సేవల స్రఫరాదారులు. అయితే, వ్ారి
స్గట్ు వ్ాూపార ప్రిమాణెం రూ.20/10 లక్షల సాియిని దాట్ిన్ప్ుపడు మాతరమే
న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిైన్ బాధూత ఉెంట్ుెంద.
Q 34. Whether the job worker will have to be compulsorily registered?
Ans. No, a Job worker is a supplier of services and will be obliged to take
registration only when his turnover crosses the prescribed threshold of
20/10 Lakhs.
ప్రశ్న 35: చిన్న ప్న్ులు చేసవ్
ే ారి వ్ాూపార స్ి లెం న్ుెంచి వస్ుు స్రఫరాకు అన్ుమత్ర
ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: ఉెంట్ుెంద... అయితే, స్దరు చిన్న ప్న్ులు చేసే వూకిు న్మోదు ధురవీకరణ
ప ెంద ఉెంట్ేనే ఇద సాధూెం. లేదెంట్ే చిన్న ప్న్ులుచేసే వూకిు ప్ని ప్రదేశానిన తన్
అదన్ప్ు కారూకలాపాల సాిన్ెంగా ప్రధాన్ వ్ాూపారి ప్రకట్ిెంచి ఉెండాలి.
Q 35. Whether the goods will be permitted to be supplied from the place
of business of a job worker?
Ans. Yes. But only in cases where the job worker is registered, or if not, the
principal declares the place of business of the job worker as his additional
place of business.
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ప్రశ్న 36: ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు న్మోదుకు దరఖ్ాస్ుు చేసే స్మయెంలో తన్ వ్ాూపార
ప్రదశ
ే ాలనినట్ినీ ప్రకట్ిెంచాలా?
జవ్ాబు: అవున్ు... ప్రధాన్ వ్ాూపార సాిన్ెం, ఇతర వ్ాూపార ప్రదేశాలన్ు
సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 2(89), 2(85) విడివిడిగా నిరవచిస్ుునానయి.
కాబట్ిట ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు తన్ ప్రధాన్ వ్ాూపార సాిన్ెంతోపాట్ు అదన్ప్ు వ్ాూపార
ప్రదేశాలన్ు కయడా న్మోదు దరఖ్ాస్ుులో తప్పక వ్ెలీడిెంచాలి.
Q 36. At the time of registration will the assessee have to declare all his
places of business?
Ans. Yes. The principal place of business and place of business have been
separately defined under section 2(89) & 2(85) of the CGST/SGST Act
respectively. The taxpayer will have to declare the principal place of
business as well as the details of additional places of business in the
registration form.
ప్రశ్న37. ఐట్ీ (IT) యెంతారెంగెం అెందుబాట్ులోలేని చిన్న వ్ాూపారులు లేదా డీలరీ కు
తోడపడేెందుకు వూవస్ి ఏదన
ై ా ఉెంట్ుెందా?
జవాబు: ఐటీ పారవీణాం పర ందన యంత్ారంగాలు పనున చెల్లంపుదారల అవసరాల
నిమితా ం ఈ దగువ స్ౌకరాలు సమకూరచడమంద.
టాాక్స్ రిటర్కన పలరపేరర్క (టీఆరవా).. పనున చెల్లంపుదారు తన రిజిసేీష్ట
ర న్ ద్రఖాసుా,
రిటర్కన స్ర ంతంగా సలద్ిం చేసుకోవచుచ లేదా సహాయం క రకు టీఆరవాని
సంపరదంచవచుచ. టీఆరవా తనకు పనున చెల్లంపుదారు సమకూరిచన సమాచారం
ఆధారంగా నిరవీత పద్ి తిలో రిజిసేీష్ట
ర న్ ద్రఖాసుా, రిటర్కన సలద్ిం చేసల ఇస్ాారు. అయిత్ే
అంద్ులోని సమాచారం సరరైనదా అనే విష్టయంలో చటీ పరమన బాధాత పనున
చెల్లంపుదారు మీదే ఉంటుంద. ఎలాంటి పర రపాటల కు గానీ, తపుాడు సమాచారానిక్
గానీ టీఆరవాక్ ఎలాంటి బాధాత ఉండద్ు.
ఫసలల్టేష్టన్ సంటర్క (ఎఫీ్).. అధీకృత వాక్ా సంతకంత్ో కూడిన సమారవ షీటుత్ో
పాటుగా ద్రఖాసుాదారు సమరిాంచే అనిన పత్ారలు, ఫారాలు అపోల డ్స చేసే బాధాత ఈ
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విభాగానిదే. కామన్ పో రీల్ పై ఎఫల్ఐడీ (FCID) మరియు పాసీర్క్ ఉపయోగించి
డేటా అపోల డ్స చేసలన తరాీత అకానలెజరాంట్ పలరంటు తీసల ఎఫీ్ నిరాీహకుడు సంతకం
చేసల పనున చెల్లంపుదారు రికారు్ల నిమితా ం అంద్జస్ాారు. అదే విధంగా అధీకృత వాక్ా
సంతకం చేసలన సమారవ షీటును ఎఫీ్ స్ా్న్ చేసల అపోల డ్స చేస్ా ారు.
Q 37. Is there any system to facilitate smaller dealers or dealers having no
IT infrastructure?
Ans. In order to cater to the needs of tax payers who are not IT savvy,
following facilities shall be made available: GST Practitioners: A taxable person may prepare his registration application
/returns himself or can approach the GST Practitioner for assistance. GST
Practitioner will prepare the said registration document / return in
prescribed format on the basis of the information furnished to him by the
taxable person. The legal responsibility of the correctness of information
contained in the forms prepared by the GST Practitioner will rest with the
registered person only and the GST Practitioner shall not be liable for any
errors or incorrect information.
Facilitation Centre (FC): shall be responsible for the digitization and/or
uploading of the forms and documents including summary sheet duly
signed by the Authorized Signatory and given to it by the taxable person.
After uploading the data on common portal using the ID and Password of
FC, a print-out of acknowledgement will be taken and signed by the FC and
handed over to the taxable person for his records. The FC will scan and
upload the summary sheet duly signed by the Authorized Signatory.
ప్రశ్న 38: జీఎసటట ఎన్ కిెంద డిజిట్ల్ స్ెంతకెం స్దుపాయెం ఏదన
ై ా ఉెందా?
జవ్ాబు: దరఖ్ాస్ుులు/ఇతరతార ప్తారల స్మరపణ కరస్ెం ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు తమ
చలుీబాట్యిేూ డిజిట్ల్ స్ెంతకాలు వినియోగిెంచుకునేెందుకు ర్ెండు రకాల
వ్ెస్ులుబాట్ు
ీ నానయి. అవ్ేమిట్ెంట్ే... ఆధార్డ న్ెంబరుదావరా ఎలకాటానిక్ ప్దా త్రలో ఈస్ెంతకెం చేయడెం; లేదా తన్ డిజిట్ల్ స్ెంతకప్ు ధురవీకరణ ప్తారనిన (DSC) జీఎసటట
పో రటలీ ో న్మోదు చేస్ుకరవడెందావరా వినియోగిెంచుకరవడెం. అయితే, కెంపనీలు లేదా
ప్రిమిత బాధూత భాగసావమూ స్ెంస్ి లు డీఎసటైదావరా మాతరమే స్ెంతకెం చేయాలిై
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ఉెంట్ుెంద. ఇలాెంట్ి స్ెంతకాల కరస్ెం 2వ సాియి, 3వ సాియి డిజిట్ల్ స్ెంతకాల
ధురవీకరణ ప్తారలన్ు మాతరమే ఆమోదసాురు.
Q 38. Is there any facility for digital signature in the GSTN registration?
Ans. Tax payers would have the option to sign the submitted application
using valid digital signatures. There will be two options for electronically
signing the application or other submissions- by e-signing through Aadhar
number, or
through DSC i.e. by registering the tax payer’s digital signature certificate
with GST portal. However, companies or limited liability partnership entities
will have to sign mandatorily through DSC only. Only level 2 and level 3 DSC
certificates will be acceptable for signature purpose.
ప్రశ్న 39: న్మోదు కరస్ెం ఆన్ల న్
ై లో స్మరిపెంచిన్ దరఖ్ాస్ుుపై నిరాయానికి కాల
ప్రిమిత్ర ఎెంత?
జవ్ాబు: దరఖ్ాస్ుులో వ్ెలీడిెంచిన్ స్మాచారెం, ఆన్ల న్
ై లో ప్ెంపిన్ ప్తారలు
స్రిపో లిన్ట్ీ యితే కేెందర, రాషట ే జీఎసటట విభాగాల అధకారులు 3 సాధారణ ప్నిదనాలోీగా
స్పెందెంచాలి. ఏవ్ెైనా లోపాలు/ప రపాట్ు
ీ ఉనానయని అధకారులు తలియజేసేు స్దరు
స్మాచారెం అెందన్ తేదన్
ీ ుెంచి 7 రోజులలో దరఖ్ాస్ుుదారు స్దరు
లోపాలు/ప రపాట్ీ న్ు తొలగిెంచి నివ్ేదెంచాలి. ఈ నివ్ేదన్ అెందుకున్న తేదీన్ుెంచి 7
రోజులోీగా దరఖ్ాస్ుుకు ఆమోదెం లేదా త్రరస్కరణపై కేెందర, రాషట ే అధకారులు నిరాయెం
ప్రకట్ిెంచాలి. ఈ వూవధలోగా వ్ారు స్పెందెంచని ప్క్షెంలో పో రటల్ తన్ెంతట్ తాన్ుగా
న్మోదు ధురవీకరణన్ు స్ృష్ిటస్ు ుెంద.
Q 39. What will be the time limit for the decision on the on line
registration application?
Ans. If the information and the uploaded documents are found in order, the
State and the Central authorities shall have to respond to the application
within three common working days. If they communicate any deficiency or
discrepancy in the application within such time, then the applicant will have
to remove the discrepancy / deficiency within 7 days of such
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communication. Thereafter, for either approving the application or
rejecting it, the State and the Central authorities will have 7 days from the
date when the taxable person communicates removal of deficiencies. In
case no response is given by the departmental authorities within the said
time line, the portal shall automatically generate the registration.
ప్రశ్న 40: ఆన్ల న్
ై దరఖ్ాస్ుుపై ఏదన
ై ా స్ెందేహెం వ్ెలిబుచిితే దరఖ్ాస్ుుదారు ఎెంత
వూవధలోగా స్పెందెంచాలి?
జవ్ాబు: దరఖ్ాస్ుు తనిఖీ ప్రకయ
ిె
స్ెందరుెంగా ప్న్ున అధకారులలో ఎవర్సనా ఏదో
ఒక ప రపాట్ున్ు గమనిెంచినా, ఏదైనా స్ెందేహెం కలిగినా ఆ స్మాచారానిన 3
సాధారణ ప్నిదనాలోీగా దరఖ్ాస్ుుదారుతోపాట్ు ఇతర ప్న్ున అధకార స్ెంస్ి కు జీఎసటట
పో రటల్ దావరా తలియజేయాలి. ఈ స్మాచారెం అెందుకున్న తేదీన్ుెంచి 7 రోజులోీగా
దరఖ్ాస్ుుదారు స్దరు స్ెందేహానికి జవ్ాబివ్ావలి/ప రపాట్ున్ు స్రిదదే ప్ెంపాలి. ఈ
వివరణ లేదా అదన్ప్ు ప్తారలేవ్ెైనా అెందుకున్న తరావత స్ెంబెంధత ప్న్ున అధకార
స్ెంస్ి ఆ తేదీన్ుెంచి 7 సాధారణ ప్నిదనాలోీగా స్పెందెంచాలి.
Q 40. What will be the time of response by the applicant if any query is
raised in the online application?
Ans. If during the process of verification, one of the tax authorities raises
some query or notices some error, the same shall be communicated to the
applicant and to the other tax authority through the GST Common Portal
within 3 common working days. The applicant will reply to the query/rectify
the error/ answer the query within a period of seven days from the date of
receipt of deficiency intimation.
On receipt of additional document or clarification, the relevant tax
authority will respond within seven common working days from the date of
receipt of clarification.
ప్రశ్న 41: న్మోదు త్రరస్కరణ ప్రకయ
ెి
ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: న్మోదు మెంజూరుకు త్రరస్కరిెంచిన్ ప్క్షెంలో అెందుకు కారణాలేమిట్ర
స్ుస్పషట ెంగా వివరిెంచే సాధకారిక ఆదేశాలదావరా దరఖ్ాస్ుుదారుకు స్మాచారెం
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ఇవ్ావలిై ఉెంట్ుెంద. స్దరు అధకార సాిన్ప్ు త్రరస్కరణ నిరాయెంపై ప్ున్ిఃప్రిశీలన్
అభ్ూరిన్ (అపటపల్) దాఖ్లు చేసే హకుక దరఖ్ాస్ుుదారుకు ఉెంద. అయితే, సటజీఎసటట
చట్ట ెంలోని సక్షన్ 26 ఉప్ సక్షన్ (2) ప్రకారెం... న్మోదు దరవీకరణ కరస్ెం వచిిన్
దరఖ్ాస్ుున్ు ఒక అధకార సాిన్ెం (ఉదాహరణకు (సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెం)
త్రరస్కరిెంచిన్ప్ుపడు ఇతర (ఎసటా ఎసటట/యూట్ీజీఎసటట/సటజీఎసటట) చట్ాటల కిెంద అధకార
సాినాలు కయడా త్రరస్కరిెంచిన్ట్ేీ ప్రిగణిెంచాలి.
Q 41. What is the process of refusal of registration?
Ans. In case registration is refused, the applicant will be informed about the
reasons for such refusal through a speaking order. The applicant shall have
the right to appeal against the decision of the Authority. As per sub-section
(2) of section 26 of the CGST Act, any rejection of application for
registration by one authority (i.e. under the CGST Act / SGST Act) shall be
deemed to be a rejection of application for registration by the other tax
authority (i.e. under the SGST Act / UTGST Act/ CGST Act).
ప్రశ్న42. దరఖ్ాస్ుున్ు త్రరస్కరిసేు స్దరు నిరాయానిన తలియజేసు ారా?
జవ్ాబు:
దరఖ్ాస్ుు ఆమోదెంచినా, త్రరస్కరిెంచినా ఆ నిరాయానిన దరఖ్ాస్ుుదారుకు జీఎసీీ
ఉముడి పో రటల్ న్ుెంచి ఈమయిల్ మరియు ఎస్ఎెంఎస్ దావరాతలియప్రిబడుతుెంద.
ఈ దశ్లో జూరిస్డిక్షన్ ప్రిధ గురిెంచి దరఖ్ాస్ుుదారుకు తలియజేసు ారు.
Q 42. Will there be any communication related to the application
disposal?
Ans. The applicant shall be informed of the fact of grant or rejection of his
registration application through an e-mail and SMS by the GST common
portal. Jurisdictional details would be intimated to the applicant at this
stage.
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ప్రశ్న43. జీఎసటట ఎన్ (GSTN) పో రటల్ న్ుెంచి రిజిసేట ష
ే న్ స్రిటఫక
ి ట్
్ ున డౌనోీడ్ చేస్ుకరవ
చాి?
జవ్ాబు: రిజిసేటష
ే న్ మెంజూరు చేసిన్ట్ట యితే జీఎస్
ట్ీ కామన్ పో రటల్ న్ుెంచి రిజిసేటష
ే న్ స్రిటఫిక్ట్న్ు దరఖ్ాస్ుుదారు డౌన్లోడ్ చేస్ుకరవచుి.
Q 43. Can the registration certificate be downloaded from the GSTN
portal?
Ans. In case registration is granted; applicant can download the
Registration Certificate from the GST common portal.
ప్రశ్న 44: న్మోదు ధురవీకరణ రదుేన్ు ఉప్స్ెంహరిెంచే వీలుెందా?
జవ్ాబు: ఉెంద... అయితే, స్దరు ధురవీకరణ రదుే నిరాయెం స్ముచిత అధకారి
స్వయెంగా తీస్ుకున్నదై ఉెండాలి తప్ప ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు లేదా వ్ారి చట్ట బదా
వ్ారస్ుల విజఞ పిు ఆధారెంగా తీస్ుకున్నద కాకయడదు. సటవయ నిరాయెంతో అధకార
సాిన్ెం తన్ ధురవీకరణన్ు రదుే చేసిన్ట్ీ యితే ఈ ఉతు రువ అెందన్ తేదన్
ీ ుెంచి 30
రోజులోీగా స్దరు నిరాయ ఉప్స్ెంహరణ కరరుతూ స్ముచిత అధకారికి ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారు దరఖ్ాస్ుు చేస్ుకరవచుి. ఈ దరఖ్ాస్ుు/స్మాచారెం/వివరణ అెందన్
తేదీన్ుెంచి 30 రోజులోీగా స్ముచిత అధకారి ధురవీకరణ రదుే నిరా యానిన
ఉప్స్ెంహరిెంచవచుి లేదా అెందుకరస్ెం వచిిన్ దరఖ్ాస్ుున్ు త్రరస్కరిెంచవచుి.
Q 44. Can cancellation of registration order be revoked?
Ans. Yes, but only in cases where the initial cancellation has been done by
the proper officer suo moto, and not on the request of the taxable person or
his legal heirs. A person whose registration has been cancelled suo moto
can apply to the proper officer for revocation of cancellation of registration
within 30 days from the date of communication of the cancellation order.
The proper officer may within a period of 30 days from the date of receipt
of application for revocation of cancellation or receipt of
information/clarification, either revoke the cancellation or reject the
application for revocation of cancellation of registration.
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ప్రశ్న 45: న్మోదు ధురవీకరణ రదుేవలీ దానినకరలోపయిన్ వూకిుపై ప్న్ున చలిీ ెంప్ు
బాధూత ఏదన
ై ా ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: ఉెంట్ుెంద. సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 29(5) ప్రకారెం... న్మోదు
ధురవీకరణ రదే యిన్ ప్రత్ర న్మోదత ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు ఆ తేదీకి ముెందురోజు
తన్వదే గల ఉతాపదకాల నిలవ, పాక్షికెంగా వినియోగిెంచిన్ ఉతాపదకాలు, ప్ూరు యిన్
వస్ుువుల నిలవ లేదా మూలధన్ వస్ుువులు, యెంతారలు, యెంతర ప్రికరాలు
తదతరాలపై జమ అయిన్ ఉతాపదక ప్న్ున లేదా చలిీ ెంచాలిైన్ ఉతపత్రు ప్న్ున.. ఏద
ఎకుకవ్ెైతే దానికి స్మాన్మైన్ మొతాునిన తన్ న్గదు/జమ ప్ుస్ు కాలలో నిలవన్ు
తగిాెంచుకరవడెందావరా ఎలకాటానిక్ రూప్ెంలో చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 45. Does cancellation of registration impose any tax obligations on the
person whose registration is so cancelled?
Ans. Yes, as per Section 29(5) of the CGST/SGST Act, every registered
taxable person whose registration is cancelled shall pay an amount, by way
of debit in the electronic cash/credit ledger, equivalent to the credit of input
tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished
or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on
the day immediately preceding the date of such cancellation or the output
tax payable on such goods, whichever is higher.

ప్రశ్న 46: ప్న్ున విధెంచదగిన్ సాధారణ, ప్రవ్ాసట వూకుుల మధూ తేడా ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ప్న్ున విధెంచదగిన్ సాధారణ, ప్రవ్ాసట వూకుుల గురిెంచి సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట
చట్ట ెంలోని సక్షన్ 2(20), 2(77) వ్ేరేవరుగా నిరవచిెంచాయి. ఈ ర్ెండు వరాాల మధూ
కొనిన తేడాలు కిెంద విధెంగా ఉనానయి:-
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ప్న్ున విధెంచదగిన్ సాధారణ వూకిు

ప్న్ున విధెంచదగిన్ ప్రవ్ాసట

సిిరమైన్ వ్ాూపార ప్రదేశ్మేదీ లేకుెండా

భారతదేశ్ెంలో సిిరమన్
ై వ్ాూపార

ఒక రాషట ెంే లేదా కేెందరపాలిత

ప్రదేశ్మేదీ లేకుెండా ఒక రాషట ెంే లేదా

పారెంతెంలో

కేెందరపాలిత పారెంతెంలో

అప్ుపడప్ుపడయ వస్ుువులు లేదా

అప్ుపడప్ుపడయ సేవల స్రఫరా

సేవల స్రఫరా లావ్ాదేవీలు

లావ్ాదేవీలు నిరవహిెంచేవ్ారు.

నిరవహిెంచేవ్ారు.
పాన్ న్ెంబరు ఉెంట్ుెంద.

శాశ్వత ఖ్ాతా స్ెంఖ్ూ కలిగి ఉెండరు;ప్ర
వ్ాసట

వూకిు ఒకవ్ేళ్;

పాన్ కలిగి ఉెంట్ే ప్న్ున విధెంచదగిన్
సాధారణ వూకిుగా న్మోదుచేస్ుకరవ
చుి.
న్మోదు కరస్ెం మామూలు ప్న్ున

ప్రవ్ాసట వూకిు న్మోదు కరస్ెం ప్రతేూక

చలిీ ెంప్ుదారుల తరహాలో జీఎసటట

దరఖ్ాస్ుు (జీఎసటట రిజిసేటష
ే న్-09)న్ు

రిజిసేటష
ే న్-01 దరఖ్ాస్ుు ఫారానేన

స్మరిపెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.

వినియోగిెంచవచుి.
వ్ాూపార కారూకలాపాల

నిరవచన్ెంలో వ్ాూపార ప్రవక్ష లేదు

కొన్సాగిెంప్ులో
భాగెంగా లావ్ాదేవీలు నిరవహిెంచాలిై
ఉెంట్ుెంద.
నిరవచన్ెంలో వ్ాూపార ప్రవక్ష లేదు

GSTR- 5న్మూనాలో ప్రతేూక
స్రళీకృత రిట్రున దాఖ్లు చేయాలిై
ఉెంట్ుెంద.

కొన్ుగోలు చేస్ుకునే స్రఫరాలనినట్ిపై

దగుమత్ర చేస్ుకునే వస్ుువులు లేదా
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ఉతాపదక ప్న్ున (ఐట్ీస)ట ని

సేవలపై మాతరమే ఐట్ీసట ప ెందడెం

కరరవచుి.

సాధూమవుతుెంద.

Q 46. What is the difference between casual and non-resident taxable
persons?
Ans. Casual and Non-resident taxable persons are separately defined in the
CGST/SGST Act in Sections 2(20) and 2(77) respectively. Some of the
differences are outlined below:

Casual Taxable Person

Non-resident Taxable
Person

Occasional undertakes
transactions involving supply
of goods or services in a state
or UT where he has no fixed
place of business.

Occasional undertakes
transactions involving supply
of goods or services but has no
fixed place of business
residence in India.

Has a PAN Number

Do not have a PAN Number; A
non-resident person, if having
PAN number may take
registration as a casual
taxable person

Same application form for
registration as for normal
taxable persons viz GST REG01

Separate application form for
registration by non-resident
taxable person viz GST REG-9
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Has to undertake transactions
in the course or furtherance of
business

Business test absent in the
definition

Business test absent in the
definition

Has to file a separate
simplified return in the format
GSTR-5

Can claim ITC of all inward
supplies

Can get ITC only in respect of
import of goods and /or
services.
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స్రఫరా అరిెం మరియు దాని ప్రిధ
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4. స్రఫరా అరిెం మరియు దాని ప్రిధ
(Meaning and Scope of Supply)
ప్రశ్న 1: జీఎసటట కిెంద ప్న్ున విధెంచదగిన్ స్ెందరుెం ఏద?
జవ్ాబు: వ్ాూపార కారూకలాపాలోీ భాగెంగా తగిన్ ప్రత్రఫలెం సటవకరిెంచి
వస్ుువులు, సేవలు లేదా ర్ెండు స్రఫరా చేయడానిన జీఎసటట కిెంద ప్న్ున విధెంచదగిన్
స్ెందరుెంగా ప్రిగణిసు ారు .ప్రస్ుుత ప్రోక్ష ప్న్ున చట్ాటల కిెంద ప్న్ున విధెంచదగిన్
తయారవ, అముకెం లేదా సేవ్ాప్రదాన్ెం వెంట్ి కారూకలాపాలనీన ఇకపై ‘స్రఫరా’గా
వూవహరిెంచే ప్న్ున విధెంచదగిన్ అెంశ్ెంలో భాగమవుతాయి.
Q 1. What is the taxable event under GST?
Ans. The taxable event under GST shall be the supply of goods or services or
both made for consideration in the course or furtherance of business. The
taxable events under the existing indirect tax laws such as manufacture,
sale, or provision of services shall stand subsumed in the taxable event
known as ‘supply’.
ప్ర 2: జీఎసటట చట్ట ెం ప్రకారెం ‘స్రఫరా’ ప్రిధ ఏమిట్ి?
జ :‘స్రఫరా’ అనే ప్దానికి విస్ు ృత అరిెం ఉెంద .అనినరూపాలోీని వస్ుువులు, సేవలు
లేదా ర్ెండయ దీని ప్రిధలోకి వసాుయి .ఆ మేరకు ఒక వూకిు వ్ాూపార కారూకలాపాలోీ
భాగెంగా ప్రత్రఫలాపేక్షతో అముకెం, బదల్ల, వస్ుుమారిపడి, ప్రస్పర
బదల్ల, ల ైసన్ై, అదే , ల్లజు, వికెయెం వెంట్ివి చేయడెం ...లేదా వీట్నినట్ిపైనా
అెంగవకారెం‘స్రఫరా’లో భాగెంగా ఉెంట్ాయి .అలాగే సేవల ప్రదాన్ెం కయడా
అెంతరాుగెంగా ఉెంట్ుెంద .ప్రత్రఫలాపేక్ష లేని కొనిన లావ్ాదేవీలన్ు కయడా ‘స్రఫరా’లో
భాగెంగానే ప్రిగణిెంచాలని జీఎసటట చట్ట ెం పేరొకెంట్రెంద.
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Q 2. What is the scope of ‘supply’ under the GST law?
Ans. The term ‘supply’ is wide in its import covers all forms of supply of
goods or services or both that includes sale, transfer, barter, exchange,
license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a
consideration by a person in the course or furtherance of business. It also
includes import of service. The GST law also provides for including certain
transactions made without consideration within the scope of supply.
ప్ర 3: ప్న్ున విధెంచదగిన్ ‘స్రఫరా’ అెంట్ే ఏద?
జ :‘ప్న్ున విధెంచదగిన్ స్రఫరా’ అెంట్ే ..జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద ప్న్ున వ్ేయదగిన్
వస్ుువలు, సేవలు లేదా ర్ెండిెంట్ినీ స్రఫరా చేయడెం.

Q 3. What is a taxable supply?
Ans. A ‘taxable supply’ means a supply of goods or services or both which is
chargeable to goods and services tax under the GST Act.

ప్ర 4: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద ‘స్రఫరా’గా ప్రిగణన్కు అవస్రమన్
ై
అెంశాలేమిట్ి?
జ :‘స్రఫరా’గా ప్రిగణన్లోకి వచేిెందుకు కిెంద పేరొకన్న అెంశాలనీన అవస్రెం-:
(i) వస్ుువులు, సేవలు లేదా ర్ెండిెంట్ి స్రఫరాలో భాగెం కాగల కారూకలాపాలు;
(ii) ప్రతేూకెంగా పేరొకన్కపో తే తప్ప ప్రత్రఫలాపేక్షతో చేసే స్రఫరాలు;
(iii) వ్ాూపారెం కొన్సాగిెంప్ులో భాగెంగా స్రఫరాలు చేయడెం;
(iv) ప్న్ున విధెంప్ు ప్రిధలో చేసిన్ స్రఫరా;
(v) ప్న్ున విధెంచదగిన్ స్రఫరా;
(vi) ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు చేసిన్ స్రఫరా;
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Q 4. What are the necessary elements that constitute supply under
CGST/SGST Act?
Ans. In order to constitute a ‘supply’, the following elements are required to
be satisfied, i.e.(i) the activity involves supply of goods or services or both;
(ii) the supply is for a consideration unless otherwise specifically provided
for;
(iii) the supply is made in the course or furtherance of business;
(iv) the supply is made in the taxable territory;
(v) the supply is a taxable supply; and
(vi) the supply is made by a taxable person.
ప్ర 5: ఏదన
ై ా లావ్ాదేవీలో పన్
ై వివరిెంచిన్ అెంశాలలో ఏదో ఒకట్ి, అెంతకనాన ఎకుకవ
లోపిెంచినా జీఎసటట కిెంద స్రఫరాగా ప్రిగణిెంచవచాి?
జ: ప్రిగణిెంచవచుి ...వ్ాూపార కొన్సాగిెంప్ులో భాగెంగా కాకపో యినా కొనిన
ప్రిసి తులలో ప్రత్రఫలాపేక్షతో సేవలన్ు దగుమత్ర
చేస్ుకరవడెం( సక్షన్7 (1)(బి )వెంట్ివి లేదా సటజీఎసటట/ఎస్ఎ
టా సటట చట్ట ెం ష్డయూల్-Iలో
నిరేేశ్చెంచిన్ విధెంగా ప్రత్రఫలాపేక్ష లేకుెండా చేసన్
ి స్రఫరాలన్ు ...4వ ప్రశ్నకు ఇచిిన్
స్మాధాన్ెంలో పేరొకన్నఅెంశాలలో ఒకట్ి అెంతకనాన ఎకుకవ
లోపిెంచినా ‘స్రఫరా’లుగానే ప్రిగణిెంచి జీఎసటట కిెంద ప్న్ున విధెంచవచుి.
Q 5. Can a transaction in which any one or more of the above criteria is
not fulfilled, be still considered as supply under GST?

Ans. Yes. Under certain circumstances such as import of services for a
consideration whether or not in the course or furtherance of business
(Section 7(1) (b)) or supplies made without consideration, specified under
Schedule-I of CGST /SGST Act, where one or more ingredients specified in
answer to question no.4 are not satisfied, it shall still be treated as supply
for levy of GST.
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ప్ర 6: సక్షన్ 7లో వస్ుువుల దగుమత్ర అెంశానికి సాిన్ెం లేకపో వడెం
ప్రస్ుుట్మవుతోెంద... ఎెందుకని?
జవ్ాబు: వస్ుువుల దగుమత్రని కస్ట మ్సై చట్ట ెం 1962-ప్రతేూకెంగా
ప్రూవ్ేక్షస్
ి ు ుెంద. ఐజీఎసటట, ప్రిహార ప్న్ున (ఏద వరిుసేు అద)న్ు కస్ట మ్సై ట్ారిఫ్ చట్ట ెం 1975 ప్రకారెం విధసాురు. దీనికి పారథమికెంగా ఉెండే కషట మ్సై స్ుెంకానిన కయడా
అదన్ెంగా చలిీ ెంచాలి. ఐజీఎసటట చట్ట ెం 2017 సక్షన్ 5 (1)కి లోబడి దీనిని
ప్రిశీలిెంచవచుి.
Q 6. Import of Goods is conspicuous by its absence in Section 7. Why?
Ans. Import of goods is dealt separately under the Customs Act, 1962,
wherein IGST and compensation cess (wherever applicable) shall be levied
under the Customs Tariff Act, 1975 in addition to basic customs duty.
Proviso to section 5(1) of IGST Act, 2017 may be referred to.
ప్ర 7: సటవయ స్రఫరాలు జీఎసటట కిెంద ప్న్ున విధెంచదగిన్వ్ేనా?
జవ్ాబు: స్రకు నిలవ బదల్ల, శాఖ్ాప్రమైన్ బదల్ల వెంట్ి అెంతరాెషట ే సటవయ స్రఫరాలు
లేదా స్రకు అప్పగిెంత అముకెం తదతర లావ్ాదేవీలు ప్రత్రఫలాపేక్ష లేకుెండా
సాగిన్ప్పట్ికీ ఇవనీన ఐజీఎసటట కిెంద ప్న్ున విధెంప్దగిన్వ్ే. జీఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్
22 ప్రకారెం... ఏదన
ై ా రాషట ెంే లేదా కేెందరపాలిత పారెంతెం న్ుెంచి ప్న్ున విధెంచదగిన్
వస్ుువులు, సేవలు లేదా ర్ెండిెంట్ినీ స్రఫరా చేసే ప్రత్ర ఒకకరూ ఆయా ప్రిధులలో
న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిైెందే. అయితే, ప్రతేూక వ్ాణిజూ సేవల కిెంద న్మోదు ఎెంచుకరని
ప్క్షెంలో రాషట ెంే లోప్ల సటవయ స్రఫరాలన్ు ప్న్ున విధెంచదగిన్వి కావు.
Q 7. Are self-supplies taxable under GST?
Ans. Inter-state self-supplies such as stock transfers, branch transfers or
consignment sales shall be taxable under IGST even though such
transactions may not involve payment of consideration. Every supplier is
liable to register under the GST law in the State or Union territory from
where he makes a taxable supply of goods or services or both in terms of
Section 22 of the CGST Act. However, intra-state self-supplies are not
taxable subject to not opting for registration as business vertical.
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ప్ర 8: ఏదన
ై ా లావ్ాదేవీని వస్ుు స్రఫరాలో భాగెంగా ప్రిగణిెంచడానికి హకుక
బదల్ల/సావధీన్ెం లేదా ర్ెండయ అవస్రమా?
జ :ఏదన
ై ా లావ్ాదేవీని వస్ుు స్రఫరాగా ప్రిగణిెంచాలెంట్ే హకుక, సావధీన్ెం ర్ెండిెంట్ినీ
బదల్ల చేయాలిైెందే .హకుకన్ు బదల్ల చేయని ప్క్షెంలో ఆ లావ్ాదేవీని ష్డయూల్-II (1)
(b) ప్రకారెం సేవ్ాప్రదాన్ెంగా ప్రిగణిసు ారు .కొనిన స్ెందరాులలో తక్షణ సావధీన్ెం
సాధూమన్
ై ప్పట్ికీ ఆమోదెం పారత్రప్దకన్ అముకెం లేదా అదే కొన్ుగోలు ఒప్పెందెం
వెంట్ి ప్రిసి తులలో లావ్ాదేవీ తరావత్ర తేదన్
ీ హకుక బదల్ల కావచుి .అట్ువెంట్ి
లావ్ాదేవీలన్ు కయడా వస్ుువుల స్రఫరాగా ప్రిగణిెంచవచుి.
Q 8. Whether transfer of title and/or possession is necessary for a
transaction to constitute supply of goods?
Ans. Title as well as possession both have to be transferred for a
transaction to be considered as a supply of goods. In case title is not
transferred, the transaction would be treated as supply of service in terms
of Schedule II (1) (b). In some cases, possession may be transferred
immediately but title may be transferred at a future date like in case of sale
on approval basis or hire purchase arrangement. Such transactions will also
be termed as supply of goods.
ప్ర 9: “వ్ాూపార విస్ు రణ లేదా అెందులో భాగెంగా చేసన్
ి స్రఫరా” అెంట్ే అరిమేమిట్ి?
జ :సక్షన్ 2(17) నిరవచిస్ుున్న ప్రకారెం ...న్గదు రూపేణా లబిా కరస్ెం చేయకపో యినా
ఏదన
ై ా వరు కెం, వ్ాణిజూెం, తయారవ, వృత్రు , ఉదో ూగెం వెంట్ివనీన “వ్ాూపారెం”లో
అెంతరాుగమే .అలాగే పన్
ై పేరొకన్న కారూకలాపాలకు స్హాయకెంగా లేదా
స్ెందరువశాతూ
ు చోట్ుచేస్ుకునే కారాూచరణ లేదా లావ్ాదేవీ కయడా వ్ాూపారెంలో
భాగమే అవుతుెంద .అెంతేకాకుెండా కేెందర ప్రభ్ుతవెం లేదా రాషట ే ప్రభ్ుతవెం లేదా ఏదన
ై ా
సాినిక పాలన్ స్ెంస్ి ప్రభ్ుతవ అధకార సాినాల హో దాలో అట్ువెంట్ి కారాూచరణన్ు
చేప్ట్ిటనా ప్రతేూకారిెంలో వ్ాూపారెంగానే ప్రిగణిెంచాలి .వీట్నినట్ినీబట్ిట వ్ాూపార విస్ు రణ
లేదా పో ర తాైహానికి స్ెంబెంధెంచిన్ నిరవచన్ెంలో భాగెంగా చేప్ట్ేట కారాూచరణ ఏదైనా

94

జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద స్రఫరా కిెందకే వస్ుుెందని గమనిెంచవచుి.
Q 9. What do you mean by “supply made in the course or furtherance of
business”?
Ans. “Business” is defined under Section 2(17) include any trade,
commerce, manufacture, profession, vocation, adventure or wager etc.
whether or not undertaken for a pecuniary benefit. Business also includes
any activity or transaction which is incidental or ancillary to the
aforementioned listed activities. In addition, any activity undertaken by the
Central Govt. or a State Govt. or any local authority in which they are
engaged as public authority shall also be construed as business. From the
above, it may be noted that any activity undertaken included in the
definition for furtherance or promoting of a business could constitute a
supply under GST law.
ప్ర 10: ఒక వూకిు స ెంత వ్ాడకెం కరస్ెం కారున్ు కొని, ఏడాద తరావత ఓ కారీ వరు కుడికి
అమిుతే ఆ లావ్ాదేవీ సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంకిెంద స్రఫరా అవుతుెందా? అలా
ప్రిగణిెంచేట్ీయితే కారణాలేమిట్ి?
జ: లేదు ...వ్ాూపార విస్ు రణ లేదా అెందులో భాగెంగా స్దరు వూకిు స్రఫరా చేయలేదు
కాబట్ిట ఆ విధెంగా ప్రిగణిెంచలేెం .అెంతేగాక వ్ాూపారేతర వినియోగెం కరస్ెం కారు
కొన్ుగోలు చేసన్
ి ెందున్ ఆ స్మయెంలో ఉతాపదక ప్న్ున జమ( ఐట్ీసట)న్ు చట్ట ెం
అన్ుమత్రెంచదు.
Q 10. An individual buys a car for personal use and after a year sells it to a
car dealer. Will the transaction be a supply in terms of CGST/SGST Act?
Give reasons for the answer.
Ans. No, because the sale of old and used car by an individual is not in the
course or furtherance of business and hence does not constitute supply.
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ప్ర 11: ఒక ఎయిర్డ కెండిషన్రీ వ్ాూపారి తన్ వ్ాూపార స్రుకు నిలవన్ుెంచి ఓ ఎయిర్డ
కెండిషన్ర్డన్ు తన్ నివ్ాస్ెంలో వూకిుగత వ్ాడకెం కరస్ెం శాశ్వత బదల్ల చేశాడు ..ఈ
లావ్ాదేవీ స్రఫరా కిెందకు వస్ుుెందా?
జ: అవున్ు ...ష్డయూలు-Iలోని వరుస్ స్ెంఖ్ూ 1ప్రకారెం ...అట్ువెంట్ి వ్ాూపార
ఆస్ుులపై ఐట్ీసటని వినియోగిెంచుకున్నెందున్ వ్ాట్ి శాశ్వత బదల్ల లేదా వినియోగెంలో
ప్రత్రఫలాపేక్ష లేకపో యినా ఆ లావ్ాదేవీ జీఎసటట కిెంద ‘స్రఫరా’ ప్రిధలోకి వస్ుుెంద.
Q 11. A dealer of air-conditioners permanently transfers an air
conditioner from his stock in trade, for personal use at his residence. Will
the transaction constitute a supply?
Ans. Yes. As per Sl. No.1 of Schedule-I, permanent transfer or disposal of
business assets where input tax credit has been availed on such assets shall
constitute a supply under GST even where no consideration is involved.
ప్ర 12: ఒక స్ెంఘెం లేదా స్మాజెం లేదా కీ బుబ తమ స్భ్ుూలకు సేవలు లేదా
వస్ుువులు అెందెంచడానిన స్రఫరాగా ప్రిగణిెంచాలా లేదా?
జ: ప్రిగణిెంచాలి ...ఒక స్ెంఘెం లేదా స్మాజెం లేదా కీ బుబ లేదా ఏదన
ై ా అట్ువెంట్ి
స్ెంస్ి తమ స్భ్ుూలకు స కరాూలు కలిపెంచడానిన స్రఫరాగానే ప్రిగణలోకి
తీస్ుకరవ్ాలి .సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్2 (17) కిెంద ఇచిిన్ నిరవచన్ెం
దీనిన “వ్ాూపారెం”గా పేరొకెంట్రెంద.
Q 12. Whether provision of service or goods by a club or association or
society to its members will be treated as supply or not?
Ans. Yes. Provision of facilities by a club, association, society or any such
body to its members shall be treated as supply. This is included in the
definition of ‘business’ in section 2(17) of CGST/SGST Act.
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ప్ర 13: జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద ఎనిన రకాల స్రఫరాలు ఉనానయి?
జవాబు:
I.

పనున విధంచద్గిన, మినహాయించద్గిన సరఫరాలు;

II.

అంతరాెష్టీ ,ర రాష్టాీరంతర సరఫరాలు;

III.

స్ాముదాయిక, మిశ్ెమ సరఫరాలు;

IV.

స్ునాన రేట్ిెంగ్గల స్రఫరాలు.

Q 13. What are the different types of supplies under the GST law?
Ans. (i) Taxable and exempt supplies. (ii) Inter-State and Intra-State
supplies, (iii) Composite and mixed supplies and (iv) Zero rated supplies.

ప్ర 14: అెంతరాెషట ే స్రఫరాలు, రాష్టాటేెంతర స్రఫరాలెంట్ే ఏమిట్ి?
జ: స్మీకృత జీఎసటట(IGST) చట్ట ెంలోని సక్షన్ు
ీ 7(1), 7(2), 8(1), 8(2) కిెంద
అెంతరాెషట ,ే రాష్టాటేెంతర స్రఫరాలు నిరిేషటెంగా
నిరవచిెంచబడా్యి .విస్ు ృతారిెంలో...స్రఫరాదారు ఉన్న ప్రదేశ్ెం, స్రఫరాలు చేరే ప్రదేశ్ెం
ఒకే రాషట ెంే లో ఉన్నట్ీ యితే వ్ాట్ిని రాష్టాటేెంతర స్రఫరాలుగా
ప్రిగణిెంచాలి .స్రఫరాదారు ఉన్న ప్రదేశ్ెం,స్రఫరా చేసే ప్రదేశ్ెం వ్ేరేవరు రాష్టాటేలోీ
ఉన్నట్ీ యితే వ్ాట్ిని అెంతరాెషట ే స్రఫరాలుగా ప్రిగణిెంచాలి.
Q 14. What are inter-state supplies and intra-state supplies?
Ans. Inter-state and intra-state supplies have specifically been defined in
Section 7(1), 7(2) and 8(1), 8(2) of the IGST Act respectively. Broadly, where
the location of the supplier and the place of supply are in same state it will
be intra-state and where it is in different states it will be inter-state
supplies.
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ప్ర 15: వస్ుు వినియోగ హకుక బదల్ల వస్ుు స్రఫరా అవుతుెందా ...సేవ స్రఫరా
అవుతుెందా ?అయితే ఎెందుకు?
జ: ఇట్ువెంట్ి లావ్ాదేవీలలో వస్ుువులపై హకుక కాకుెండా వస్ుువుల వినియోగానికి
మాతరమే హకుక బదల్ల అయిన్ెందువలీ ఇద సేవ స్రఫరా కిెందకే
వస్ుుెంద.సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని ష్డయూల్-II ప్రకారెం ఇట్ువెంట్ి లావ్ాదేవీలన్ు
ముఖ్ూెంగా సేవల స్రఫరాగానే ప్రిగణిసు ారు .
Q 15. Whether transfer of right to use goods will be treated as supply of
goods or supply of service? Why?
Ans. Transfer of right to use goods shall be treated as supply of service
because there is no transfer of title in such supplies. Such transactions are
specifically treated as supply of service in Schedule-II of CGST/SGST Act.

ప్ర 16: ప్న్ుల ఒప్పెందాలు ఆహార (కేట్రిెంగ్ )సేవలన్ు వస్ుు లేదా సేవ స్రఫరాలలో
ఏదగా ప్రిగణిెంచాలి ?ఎెందుకు?
జ:

పనుల ఒపాందాలు, ఆహార సేవలను జీఎసీీ చటీ ం షడూాల్-IIలోని వరుస సంఖా 6(ఎ), (బి) నిరేశిసుానన

మేరకు సేవల సరఫరాగానే పరిగణంచాల్.

Q 16. Whether Works contracts and Catering services will be treated as
supply of goods or supply of services? Why?
Ans. Works contracts and catering services shall be treated
as supply of services as both are specified under Sl. No. 6 (a) and (b) in
Schedule-II of the GST law.
ప్ర 17: సాఫ్ట వ్ేర్డ స్రఫరాన్ు జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద వస్ుు లేదా సేవ స్రఫరాలలో ఏదగా
ప్రిగణిెంచాలి?
జవ్ాబు: : సమాచార స్ాంకతికత స్ాఫ్టీ వేర్క అభివృది , రూపకలాన, నిరేశీకరణ,
అనుకూలీకరణ, అనుసరణం, స్ాథయి పంపు, వికాసం, ఆచరణలను జీఎసీీ నమూనా
చటీ ం షడూాల్-IIలోని వరుస సంఖా 5(2) (డి) క్ంద్ పేరక్నన మేరకు సేవల
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సరఫరాగానే పరిగణంచాల్.
Q 17. Whether supply of software would be treated as supply of goods or
supply of services under GST law?
Ans. Development, design, programming, customization, adaptation,
upgradation, enhancement, implementation of information technology
software shall be treated as supply of services as listed in Sl. No. 5 (2)(d) of
Schedule –II of the GST law.
ప్ర 18: అదే కొన్ుగోలు పారత్రప్దకన్ వస్ుు స్రఫరా చేసేు దానిన వస్ుు లేదా సేవ
స్రఫరాలలో ఏదగా ప్రిగణిెంచాలి?
జవ్ాబు :అదే కొన్ుగోలు పారత్రప్దకన్ వస్ుు స్రఫరా చేసన్
ి ప్పట్ికీ ఆ తరావత్ర తేదన్
ీ
స్హజెంగానే హకుక బదల్ల అవుతుెంద కాబట్ిట స్దరు లావ్ాదేవీని వస్ుువుల
స్రఫరాగానే ప్రిగణిెంచాలి.
Q 18. Whether goods supplied on hire purchase basis will be treated as
supply of goods or supply of services? Why?
Ans. Supply of goods on hire purchase shall be treated as supply of goods as
there is transfer of title, albeit at a future date.
ప్ర 19. సటజీఎసటట / ఎసటా ఎసటట /యూట్ీజీఎసటట చట్ాటల కిెంద సాముదాయిక స్రఫరాలు
అెంట్ే ఏమిట్ి?
జ: వ్ాూపార స్హజ లేదా సాధారణ నిరవహణ కెమెంలో భాగెంగా ప్న్ున విధెంచదగిన్
వూకిు ర్ెండు లేదా అెంతకనాన ఎకుకవ వస్ుువులు/ సేవలు లేదా ర్ెండయ కలిపి లేదా
ఒక ప్రధాన్ వస్ుువుతో మరొక వస్ుువు జతగా చేసే స్రఫరాలన్ు ‘సాముదాయిక
స్రఫరా’గా ప్రిగణిసు ారు. ఉదాహరణకు... వస్ుువులన్ు ‘కట్ట గట్ిట’ బీమాతో రవ్ాణా
చేసిన్ప్ుడు స్దరు వస్ుువులు, కట్ట గట్ేట సామాగి,ె రవ్ాణా, బీమా అనీన కలిపి
సాముదాయిక స్రఫరా కిెందకి వసాుయి. ఇకకడ వస్ుువులన్ు ప్రధాన్ స్రఫరాగా
ప్రిగణిెంచాలి.
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Q 19. What is a Composite Supply under CGST/ SGST/UTGST Act?
Ans. Composite Supply means a supply made by a taxable person to a
recipient comprising two or more supplies of goods or services, or any
combination thereof, which are naturally bundled and supplied in
conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which
is a principal supply. For example, where goods are packed and transported
with insurance, the supply of goods, packing materials, transport and
insurance is a composite supply and supply of goods is the principal supply.
ప్ర 20: జీఎసటట కిెంద సాముదాయిక స్రఫరాపై ప్న్ున బాధూతన్ు ఎలా నిరాారిసు ారు?
జవ్ాబు :ఒక ప్రధాన్ స్రఫరాతో ఒకట్ి లేదా అెంతకనాన ఎకుకవ స్రఫరాలు కలిసి
ఉన్న సాముదాయిక స్రఫరాన్ు ప్రధాన్ వస్ుు స్రఫరాగా ప్రిగణిసు ారు.
Q 20. How will tax liability on a composite supply be determined under
GST?
Ans. A composite supply comprising two or more supplies, one of which is a
principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply.
ప్ర 21: మిశ్ెమ స్రఫరా అెంట్ే ఏమిట్ి?
జ :మిశ్ెమ స్రఫరా అెంట్ే ...ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు విడివిడిగా స్రఫరా చేయదగిన్
ర్ెండు అెంతకనాన ఎకుకవ స్మేుళ్న్ెంతో కయడిన్ వస్ుువులు/సేవలన్ు లేదా ర్ెండిెంట్ి
మిశ్ెమానిన లేదా ఒకదానికొకట్ి జతగా ఒకే ధరకు స్రఫరా చేసేు దానిన మిశ్ెమ
స్రఫరాగా ప్రిగణిెంచవచుి .ఇద స్ెంయుకు స్రఫరా కిెందకు
రాదు.ఉదాహరణకు ...కేన్ీలో ఆహార ప్దారాిలు ,మిఠాయిలు ,చాక్ీట్ీ ు ,కేకులు, ఎెండు
ఫలాలు ,సో డావెంట్ి వ్ాయుప్ూరిత పానీయెం ,ప్ెండీ రస్ెం తదతరాలన్ు ఒకే ధరకు
స్రఫరా చేసన్
ి ప్ుపడు దానిన మిశ్ెమ స్రఫరాగా ప్రిగణిసు ారు .వీట్ిలో ప్రత్రదానీన
విడివిడిగా స్రఫరా చేసే వీలుెండట్మేగాక ఇవి ఒకదానితో మరొకట్ి ముడిప్డిన్వి
కావు .అెందువలీ వీట్ిని వ్ేరేవరుగా స్రఫరా చేసేు అద మిశ్ెమ స్రఫరా కిెందకు రాదు.
Q 21. What is a mixed supply?
Ans. Mixed Supply means two or more individual supplies of goods or
services or any combination thereof, made in conjunction with each other

100

by a taxable person for a single price where such supply does not constitute
a composite supply. For example, a supply of package consisting of canned
foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drink and fruit juice
when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can
be supplied separately and it is not dependent on any other. It shall not be a
mixed supply if these items are supplied separately.
ప్ర 22: జీఎసటట కిెంద మిశ్ెమ స్రఫరాపై ప్న్ున బాధూతన్ు ఎలా నిరాారిసు ారు?
జ: ర్ెండు లేదా అెంతకనాన ఎకుకవ స్రఫరాలు కలిసి ఉన్న మిశ్ెమ స్రఫరాలో దేనిపై
ఎకుకవ ప్న్ునశాతెం వరిుస్ు ుెందో స్దరు నిరిేషట స్రఫరాగా ప్రిగణిసు ారు.
Q 22. How will tax liability on a mixed supply be determined under GST?
Ans. A mixed supply comprising two or more supplies shall be treated as
supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax.
ప్ర 23: వస్ుువుల స్రఫరా లేదా సేవల స్రఫరాగా ప్రిగణిెంచ వీలేీని కారూకలాపాలు
ఏవ్ెన
ై ా ఉనానయా?
జ: ఉనానయి... జీఎసటట న్మూనా చట్ట ెంలోని ష్డయూలు-III ప్రకారెం... (i) విధులకు
స్ెంబెంధెంచి లేదా అెందులో భాగెంగా యజమానికి ఉదో ూగి అెందెంచే సేవలు (ii)
ఏదన
ై ా చట్ట ెం కిెంద ఏరాపట్ెైన్ నాూయసాిన్ెం లేదా ధరాుస్న్ెం సేవలు (iii) పారీ మెంట్ు,
రాష్టాటేల శాస్న్స్భ్లు, సాినిక పాలనా స్ెంస్ి ల స్భ్ుూలతోపాట్ు రాజాూెంగ
బాధూతలుగలవ్ారు నిరవరిుెంచే విధులు (iv) అెంతూకిెయలు, ఖ్న్న్ెం, దహన్శాల,
శ్వ్ాగారెం (v) భ్ూ వికెయెం (vi) లాట్రవ, బట్ిటెంగ్, జూదెం వెంట్ివి మిన్హా
దావ్ాహకుకతో రాబట్ట గల క్ీయిములు తదతరాలనీన అట్ు వస్ుు స్రఫరాగా లేదా
సేవల స్రఫరాగా ప్రిగణన్లోకి రావు.
Q 23. Are there any activities which are treated as neither a supply of
goods nor a supply of services?
Ans. Yes. Schedule-III of the GST law lists certain activities such as (i)
services by an employee to the employer in the course of or in relation to his
employment, (ii) services by any Court or Tribunal established under any
law, (iii) functions performed by members of Parliament, State Legislatures,
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members of the local authorities, Constitutional functionaries (iv) services of
funeral, burial, crematorium or mortuary and (v) sale of land and (vi),
actionable claims other than lottery, betting and gambling shall be treated
neither a supply of goods or supply of services.
ప్ర 24: జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద స్ునాన రేట్ెంి గ్ స్రఫరా అెంట్ే ఏమిట్ి?
జ: స్ునాన రేట్ిెంగ్ స్రఫరా అెంట్ే ...వస్ుువులు/సేవల లేదా ర్ెండిెంట్ి ఎగుమత్ర ...లేదా
ప్రతేూక ఆరిిక మెండలి ( SEZ )యూనిట్ లేదా దానిన అభివృదా చేసవ్
ే ారికి
వస్ుువులు/సేవలు లేదా ర్ెండయ అెందెంచడెం.
Q 24. What is meant by zero rated supply under GST?
Ans. Zero rated supply means export of goods and/or services or supply of
goods and/or services to a SEZ developer or a SEZ Unit.
ప్ర 25: ఎలాెంట్ి ప్రత్రఫలాపేక్ష లేని సేవల దగుమత్ర జీఎసటట కిెంద ప్న్ున
విధెంచదగిన్దేనా?
జ: సహజ సూతరం పరకారం పరతిఫలాపేక్ష లేని సేవల దగుమతిని జీఎసీీ చటీ ంలోని
సక్షన్ 7 సరఫరాగా పరిగణంచద్ు. అయిత్ే, పనున విధంచద్గిన ఒక వాక్ా తన
వాాపార విసా రణ లేదా అంద్ులో భాగంగా సంబంధత వాక్ానుంచి లేదా దేశ్ం
వెలుపలునన తన ఇతర సంసథ ల నుంచి సేవలను దగుమతి చేసుకోవడంలో ఎలాంటి
పరతిఫలాపేక్ష లేకపో యినా ఆ లావాదేవీలను షడూాల్-I లోని వరుస సంఖా 4 పరకారం
సరఫరాగానే పరిగణంచాల్.
Q 25. Will import of services without consideration be taxable under GST?
Ans. As a general principle, import of services without consideration will
not be considered as supply under GST in terms of Section 7. However,
import of services by a
taxable person from a related person or from any of his other
establishments outside India, in the course or furtherance of business, even
without consideration will be treated as supply in terms of Sl. No.4 of
Schedule I.
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5. స్రఫరా స్మయెం
(Time of Supply)
ప్రశ్న1. స్రఫరా స్మయెం అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: స్రఫరా స్మయెం అనేద ప్న్ున విధెంప్ు లయబిలిట్ీ ఎప్ుపడు చోట్ు
చేస్ుకున్నదో తలుప్ుతుెంద. ఎప్ుపడు స్రఫరా జరిగిన్ట్ు
ీ భావిెంచాలో అద
స్యచిస్ుుెంద. జీఎసటట చట్ట ెం వస్ుువులు, సేవలకు విడివిడిగా స్మయెం స్యచిెంచే
ప్దా త్రని స్మకయరుితుెంద.
Q 1. What is time of supply?
Ans. The time of supply fixes the point when the liability to charge GST
arises. It also indicates when a supply is deemed to have been made. The
CGST/SGST Act provides separate time of supply for goods and services.
ప్రశ్న 2: వస్ుు సేవల స్రఫరాపై జీఎసటట చలిీ ెంప్ు బాధూత ఎప్ుపడు ఏరపడుతుెంద?
జవ్ాబ సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ చటీ ంలోని 12, 13 సక్షను
ల వసుా సరఫరా సమయానిన
నిరేశిస్ాాయి. వసుా సరఫరా సమయం క్ంద్ పేరక్నన అంశాలకు ముంద్ుగా
చోటుచేసుకుననదెై ఉండాల్:(i) సరఫరాదారు బిలుల జారవచస
ే లన త్ేదీ లేదా సక్షన్ 31 మేరకు సరఫరాలపై బిలుల
జారవక్ నిరేశించిన చివరి త్ేద;ీ లేదా
(ii) సరఫరాలకు సంబంధంచి చెల్లంపులు సీీకరించిన త్ేదీ.
ఏద ఏమన
ై ా... నోట్ిఫికష
ే న్ నెెం.66 /2017- సెంట్రల్ ట్ాూక్ై- తేదీ: 15.11.2017
ప్రకారెం వస్ుువుల విషయెంలో బయానా (అడావన్ుై) తీస్ుకున్న స్మయెంలోనే
ప్న్ున తప్పక చలిీ ెంచాలన్న బాధూత న్ుెంచి మిన్హాయిెంప్ు ఉెంద.
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Q 2. When does the liability to pay GST arise in respect of supply of
goods?
Ans. Section12 of the CGST/SGST Act provides for time of supply of goods.
The time of supply of goods shall be the earlier of the following namely,
(i) the date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is
required under Section 31, to issue the invoice with respect to the supply; or
(ii) the date on which the supplier receives the payment with respect to the
supply.
However, vide Notification No. 66/2017-Central Tax dated 15.11.2017,
liability to pay tax at the time of receipt of advance has been relaxed in case
of goods.
ప్రశ్న 3. సేవలిన స్రఫరా చేసే విషయెంలో జీ.ఎస్.ట్ీ చలిీ ెంచాలిైన్ బాధూత ఎప్ుపడు
వస్ుుెంద?
జవ్ాబు: సేవల స్రఫరా స్మయానికి స్ెంబెంధెంచిన్ స్మాచారెం సటజీఎసటట / ఎసటాఎసటట
చట్ట ెం లో సక్షన్ 13లో ఉన్నద. ఈ కిెంద పేరొకన్న ప్రిసత
ిి ుల కెంట్ే ముెందుగానే
సేవల స్రఫరా పారరెంభ్ెం కావ్ాలిై ఉెంట్ుెంద. అదలాగో చయదాేెం.
ఎ) సక్షన్ 31 (2) ప్రకారెం స్రఫరాదారుడు స్రుకుల ప్ట్ీట (ఇనావయిస్) ఇచిి వుెంట్ే,
ఆ ఇనావయిస్ ఇచిిన్ తేదీ. లేదా చలిీ ెంప్ులిన సటవకరిెంచిన్ తేదీ... లేదా ఏద ముెందు
అయితే అద. లేదా
బి) సక్షన్ 31 (2) ప్రకారెం ఇనావయిస్ ఇవవని ప్క్షెంలో సేవలిన అెందెంచిన్ తేద,ీ లేదా
చలిీ ెంప్ులిన సటవకరిెంచిన్ తేదీ... లేదా ఏద ముెందు అయితే అద.
సట) పైన్ చపిపన్ ఏ, బీ నిబెంధన్లు వరిుెంచన్ప్ుడు, సేవలు తీస్ుకున్నట్ు
ీ గా సటవకరు
తన్ అకౌకెంట్ు ప్ుస్ు కాలోీ పేరొకన్న తేదీ.
Q 3. When does the liability to pay GST arise in respect of supply of
services?
Ans. Section 13 of the CGST/SGST Act provides for time of supply of services.
The time of supply of services shall be the earlier of the following namely,
(a) the date of issue of invoice by the supplier if the invoice is issued within
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the period prescribed under section 31(2) or the date of receipt of payment
whichever is earlier; or
(b) the date of provision of service, if the invoice is not issued within the
period prescribed under section 31(2) or the date of receipt of payment
whichever is earlier.
(c) the date on which the recipient shows the receipt of services in his books
of account, in case where the provisions of clause (a) and (b) do not apply.

ప్రశ్న 4: వస్ుు, సేవలకు రసటదుల (వ్ోచరుీ)న్ు ఇవ్ావలిైన్ప్ుడు స్రఫరా స్మయెం
ఏద అవుతుెంద?
జవ్ాబు: వస్ుు, సేవలకు స్ెంబెంధెంచిన్ రసటదులు (వ్ోచరుీ) ఇచిిన్ప్ుడు స్రఫరా
స్మయెం ఇలా ఉెంట్ుెంద:
ఎ) ఆ స్మయెంలో స్రఫరాన్ు గురిుెంచగలిగిన్ సిిత్ర ఉెంట్ే, వ్ోచర్డ న్ు ఇచిిన్ తేద.ీ
లేదా
బి) ఇతర స్ెందరాులోీ వ్ోచర్డ కు స్ెంబెంధెంచిన్ మారిపడి ప్ూరు యిన్ తేదీ.
Q 4. What is time of supply in case of supply of vouchers in respect of
goods and services?
Ans. The time of supply of voucher in respect of goods and services shall
be;
a) the date of issue of voucher, if the supply is identifiable at that point; or
b) the date of redemption of voucher in all other cases.
ప్రశ్న 5: సటజీఎసటట ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 12 కిెంద ఉప్ సక్షన్ు
ీ 2, 3, 4 లేదా సక్షన్
13 ప్రకారెం స్రఫరా స్మయెం నిరాారిెంచలేని ప్క్షెంలో మరే విధెంగా నిరాారిసి ారు?
జవ్ాబు: సక్షన్ 12 (5)తోపాట్ు సక్షన్ 13 (5)లోని అవశ్చషట (చివరి) నియమెం
ప్రకారెం నియమితకాలప్ు రిట్రున దాఖ్లు చేయాలిై ఉెంట్ే దానిన స్మరిపెంచాలిైన్
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తేదయి
ీ ే స్రఫరా స్మయెం అవుతుెంద. ఇెంతర స్ెందరాులోీ
సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట/ ఐజీఎసటట వ్ాస్ు వ చలిీ ెంప్ు తేదీగా ప్రిగణిెంచాలి.
Q 5. Where it is not possible to determine the time of supply in terms of
sub-section 2, 3, 4of Section 12 or that of Section 13 of CGST/SGST Act,
how will time of supply be determined?
Ans. There is a residual entry in Section 12(5) as well as 13 (5) which says
that if periodical return has to be filed, then the due date of filing of such
periodical return shall be the time of supply. In other cases, it will be the
date on which the CGST/SGST/IGST is actually paid.

ప్రశ్న 6: ‘చలిీ ెంప్ులన్ు సటవకరిెంచిన్ తేద’ీ అెంట్ే అరిెం...?
జవ్ాబు: స్రఫరాదారు తన్ అకౌకెంట్ు ప్ుస్ు కెంలో ఎెంత ముెందు వీల త
ై ే అెంత
ముెందుగా పేరొకన్న తేదీ లేదా అతని బాూెంకు అకౌకెంట్ులో చలిీ ెంప్ులు జమ అయిన్
తేదీ.
Q 6. What does “date of receipt of payment” mean?
Ans. It is the earliest of the date on which the payment is entered in the
books of accounts of the supplier or the date on which the payment is
credited to his bank account.
ప్రశ్న 7: ఉదాహరణకు కొెంత బయనా (అడావన్ుై)గా వచిిెంద . లేదా అస్ెంప్ూరిు
చలిీ ెంప్ున్కు ఇనావయిస్ ఇచాిము. స్రఫరా స్మయెం... ప్ూరిు స్రఫరాకు
వరిుస్ు ుెందా?
జవ్ాబు: లేదు. ఇనావయిస్ లో పేరొకన్నెంత మేరకు లేదా అస్ెంప్ూరిు చలిీ ెంప్ు
వరకయ మాతరమే సేవల స్రఫరా జరిగిన్ట్ు
ీ గా భావిసాురు. వస్ుు సేవలకు స్ెంబెంధెంచి
ఇనావయిస్ ఇచిిన్ తేదీ తరావత ప్న్ున చలిీ ెంచాలి. అస్ెంప్ూరిు చలిీ ెంప్ులా, లేక
బయనా అన్నదేదీ ఈ విషయెంలో వరిుెంచదు.
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Q 7. Suppose, part advance payment is made or invoice issued is for part
payment, whether the time of supply will cover the full supply?
Ans. No. The supply of services shall be deemed to have been made to the
extent it is covered by the invoice or the part payment. However, for goods
payment of tax will need to be made upon date of issue of invoice,
irrespective of the fact whether or not advance or part payment is received.
ప్రశ్న 8: ఎదురు చలిీ ెంప్ు ప్దా త్ర కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంచాలిైన్ప్ుపడు వస్ుు స్రఫరా
స్మయెం ఏద?
జ: స్రఫరా స్మయెం కిెంద పేరొకన్న తేదల
ీ కు ముెందు తేదీన్ చోట్ుచేస్ుకున్నదై
ఉెండాలి.
ఎ )వస్ుువులు సటవకరిెంచిన్ తేదీ ;లేదా
బి )చలిీ ెంప్ులు చేసన్
ి తేదీ ;లేదా
సి )స్రఫరాదారు బిలుీ జారవచేసన్
ి తేదన్
ీ ుెంచి 30 రోజుల తరావత్ర తేదీ.
Q 8. What is the time of supply of goods in case of tax payable under
reverse charge?
Ans. The time of supply will be the earliest of the following dates:
a) date of receipt of goods; or
b) date on which payment is made; or
c) the date immediately following 30 days from the date of issue of invoice
by the supplier.
ప్రశ్న 9: ఎదురు చలిీ ెంప్ు ప్దా త్ర కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంచాలిైన్ప్ుపడు సేవల స్రఫరా
స్మయెం ఏద?
జ : సరఫరా సమయం క్ంద్ పేరక్నన త్ేదల
ీ కు ముంద్ు త్ేదీన చోటుచేసుకుననదెై ఉండాల్
ఎ) చెల్లంపు చేసన
ల త్ేదీ; లేదా
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బి) సరఫరాదారు బిలుల జారవచస
ే లన త్ేదన
ీ ుంచి 60 రోజుల తరాీతి త్ేదీ.

Q 9. What is the time of supply of service in case of tax payable under
reverse charge?
Ans. The time of supply will be the earlier of the following dates:
a) date on which payment is made; or
b) the date immediately following sixty days from the date of issue of
invoice by the supplier.
ప్రశ్న 10: వడీ్ ,ఆలస్ూ రుస్ుము లేదా జరిమానా లేదా ఆలస్ూెంగా ప్రత్రఫలెం
చలిీ ెంప్ువలీ జోడిెంచబడే అదన్ప్ు విలువకు స్ెంబెంధెంచి వరిుెంచే స్రఫరా స్మయెం
ఏద?
జ :వడీ్ ,ఆలస్ూ రుస్ుము లేదా జరిమానా లేదా ఆలస్ూెంగా ప్రత్రఫలెం చలిీ ెంప్ువలీ
జోడిెంచబడే అదన్ప్ు విలువకు స్ెంబెంధెంచి అట్ువెంట్ి అదన్ప్ు ప్రత్రఫలానిన
స్రఫరాదారు సటవకరిెంచిన్ తేదయి
ీ ే స్రఫరా స్మయెం అవుతుెంద.
Q 10. What is the time of supply applicable with regard to addition in the
value by way of interest, late fee or penalty or any delayed payment of
consideration?
Ans. The time of supply with regard to an addition in value on account of
interest, late fee or penalty or delayed consideration shall be the date on
which the supplier received such additional consideration.
ప్రశ్న 11: ప్న్ున శాతెం మారుపన్కు ముెందు లేదా తరావత్ర స్రఫరాల విషయెంలో
స్రఫరా స్మయెం మారుతుెందా?
జ :మారుతుెంద ...అట్ువెంట్ి స్ెందరాులలో సక్షన్14 లోని నిబెంధన్లు వరిుసు ాయి.
Q 11. Is there any change in time of supply, where supply is completed
prior to or after change in rate of tax?
Ans. Yes. In such cases provisions of Section 14 will apply.
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ప్రశ్న1 2: ప్న్ున శాతెం మారుపన్కు ముెందు స్రఫరా చోట్ు చేస్ుకుెంట్ే ఏద స్రఫరా
స్మయెం అవుతుెంద?
జవ్ాబు :అట్ువెంట్ి స్ెందరాులలో స్రఫరా స్మయెం...
(i) ప్న్ున శాతెం మారిన్ తరావత స్దరు స్రఫరాకు బిలుీ జారవచస
ే ి ,చలిీ ెంప్ులు
సటవకరిెంచి ఉెంట్ే ...బిలుీ జారవచేసన్
ి ,చలిీ ెంప్ు సటవకరిెంచిన్ తేదీలలో ఏద ముెందైతే
అదే స్రఫరా స్మయెం అవుతుెంద; (ఏద ఏమన
ై ా, నోట్ిఫికేషన్ 66 /2017సెంట్రల్ ట్ాూక్ై- తేద:ీ 15.11.2017 ప్రకారెం... ఇనావయిస్ ఇచిిన్ తేదీ
స్మయానికి వస్ుు స్రఫరాకు ప్న్ున కట్ాటలిై వుెంట్ుెంద). లేదా
(ii) ప్న్ునశాతెం మారకముెందు బిలుీ జారవచస
ే ిన్ప్పట్ికీ ప్న్ున శాతెం మారిన్
తరావత చలిీ ెంప్ులు సటవకరిెంచి ఉెంట్ే ...బిలుీ జారవచేసిన్ తేదయి
ీ ే స్రఫరా
స్మయెం అవుతుెంద ;లేదా
(iii) ప్న్ున శాతెం మారకముెందు చలిీ ెంప్ులు సటవకరిెంచినా ,ప్న్ున శాతెం
మారిన్ తరావత బిలుీ జారవచేసి ఉెంట్ే ...చలిీ ెంప్ు సటవకరిెంచిన్ తేదయి
ీ ే స్రఫరా
స్మయెం అవుతుెంద. (ఏద ఏమన
ై ా, నోట్ఫ
ి ికేషన్ 66 /2017- సెంట్రల్ ట్ాూక్ైతేదీ:15.11.2017 ప్రకారెం... ఇనావయిస్ ఇచిిన్ తేదీ స్మయానికి వస్ుు
స్రఫరాకు ప్న్ున కట్ాటలిై వుెంట్ుెంద).
Q 12. What is the time of supply, where supply is completed prior to
change in rate of tax?
Ans. In such cases time of supply will be
(i) where the invoice for the same has been issued and the payment is also
received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date
of receipt of payment or the date of issue of invoice, whichever is earlier;
(However, for supply of goods payment of tax need to be made only at the
time of issue of invoice in terms of notification 66/2017-Central Tax dated
15.11.2017) or
(ii) where the invoice has been issued prior to change in rate of tax but the
payment is received after the change in rate of tax, the time of supply shall
be the date of issue of invoice; or
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(iii) where the payment is received before the change in rate of tax, but the
invoice for the same has been issued after the change in rate of tax, the
time of supply shall be the date of receipt of payment; (However for supply
of goods payment of tax need to be made only at the time of issue of
invoice in terms of notification 66/2017-Central Tax dated 15.11.2017)

ప్రశ్న 13: ప్న్ున శాతెం మారిన్ తరావత స్రఫరా చోట్ు చేస్ుకుెంట్ే ఏద స్రఫరా
స్మయెం అవుతుెంద?
జవ్ాబు :అట్ువెంట్ి స్ెందరాులలో స్రఫరా స్మయెం.......
(i)

పనున శాతం మారిన తరాీత సద్రు సరఫరాకు చెల్లంపులు సీీకరించినా

పనున శాతం మారక ముంద్ు బిలుల జారవ చేసల ఉంటే... చెల్లంపు సీీకరించిన
త్ేదయి
ీ
సరఫరా సమయం అవుత ంద. (ఏద ఏమనా, నలటిఫలకష్టన్ 66/2017 సంటరల్ టాాక్స్- త్ేదీ 15.11.2017 పరకారం ఇనాీయిస్ ఇచిచన త్ేదీ సమయానిక్
వసుా సరఫరాకు పనున కటాీల్్ ఉంటుంద). లేదా
పనున శాతం మారక ముంద్ు బిలుల జారవ చేస,ల చెల్లంపులు కూడా సీీకరించి
ఉంటే... బిలుల జారవ చేసన
ల , చెల్లంపులు సీీకరించిన త్ేదీలల ో ఏద ముందెైత్ే అదే సర
ఫరా సమయం అవుత ంద (ఏద ఏమనా, నలటిఫక
ల ష్టన్ 66/2017- సంటరల్ టాాక్స్త్ేదీీః 15.11.2017 పరకారం ఇనాీయిస్ ఇచిచన త్ేదీ సమయానిక్ వసుా సరఫరాకు
పనున కటాీల్్ ఉంటుంద). లేదా
(ii) ప్న్ున శాతెం మారిన్ తరావత బిలుీ జారవచస
ే ినా ప్న్ున శాతెం
మారకముెందే చలిీ ెంప్ులు సటవకరిెంచి ఉెంట్ే ...బిలుీ జారవచేసన్
ి తేదయి
ీ ే స్రఫరా
స్మయెం అవుతుెంద.
(iii) ప్న్ున శాతెం మారిన్ తరావత బిలుీ జారవచస
ే ినా ప్న్ున శాతెం
మారకముెందే చలిీ ెంప్ులు సటవకరిెంచి ఉెంట్ే... బిలుీ జారవచేసన్
ి తేదయి
ీ ే స్రఫరా
స్మయెం అవుతుెంద.
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Q 13. What is the time of supply, where supply is completed after to
change in rate of tax?
Ans. In such cases time of supply will be
(i) where the payment is received after the change in rate of tax but the
invoice has been issued prior to the change in rate of tax, the time of supply
shall be the date of receipt of payment; (However for supply of goods
payment of tax need to be made only at the time of issue of invoice in terms
of notification 66/2017-Central Tax dated 15.11.2017) or
(ii) where the invoice has been issued and the payment is received before
the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of
payment or date of issue of invoice, whichever is earlier; or; (However for
supply of goods payment of tax need to be made only at the time of issue of
invoice in terms of notification 66/2017-Central Tax dated 15.11.2017)
(iii) where the invoice has been issued after the change in rate of tax but the
payment is received before the change in rate of tax, the time of supply
shall be the date of issue of invoice
ప్రశ్న 14: ప్న్ున రేట్ు 1.9.2017 తేదీ తరావత 18 శాతెం న్ుెంచి 20 శాతానికి
పరిగెంి ద అన్ుకుెందాెం. ప్న్ున రేట్ు మారుపన్కు ముెందు జూల ై 2017లో సేవల
స్రఫరా జరిగి ఇనావయిస్ కయడా జారవ అయిన్ప్పట్ికీ చలిీ ెంప్ు 2017 సపట ెంబరులో
జరిగత
ి ే ఏ రేట్ు ప్రకారెం ప్న్ున ల కక కట్ాటలిై ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: సేవలు 1.9.2017కు ముెందే స్రఫరా చేయడెం జరిగిెంద కన్ుక పాతరేట్ు 18
శాతెం ప్రకారమే ప్న్ున ల కికెంచాలి.
Q 14. Let’s say there was increase in tax rate from 18% to 20%
w.e.f.1.9.2017. What is the tax rate applicable when services provided
and invoice issued before change in rate in July, 2017, but payment
received after change in rate in September, 2017?
Ans. The old rate of 18% shall be applicable as services are provided prior to
1.9.2017.
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ప్రశ్న 15: ఉదాహరణకు 1.9.2017 న్ుెంచి ప్న్ున 18 న్ుెంచి 20 శాతానికి పరిగెంి దని
అన్ుకుెందాెం.... స్రఫరాదారు 1.9.2017 తరావత వస్ుువుల స్రఫరాతోపాట్ు బిలు
ీ
జారవ చేసన
ి ా స్ెంబెంధత చలిీ ెంప్ున్ు మాతరెం జూల ై 2017లోనే సటవకరిెంచి ఉెంట్ే వరిుెంచే
ప్న్ున శాతెం ఏద?
జవ్ాబు: వస్ుువుల స్రఫరాతోపాట్ు బిలుీన్ు కయడా 1.9.2017 తరావత జారవ
చేసిన్ెందున్ ప్న్ున శాతెంలో మారుప మేరకు 20 శాతెం ప్న్ున వరిుస్ు ుెంద.
Q 15. Let’s say there was increase in tax rate from 18% to 20% w.e.f.
1.9.2017. What is the tax rate applicable when goods are supplied and
invoice issued after change in rate in September, 2017, but full advance
payment was already received in July, 2017?
Ans. The new rate of 20% shall be applicable as goods are supplied and
invoice issued after 1.9.2017
ప్రశ్న 16: వస్ుువుల స్రఫరాపై బిలు
ీ జారవకి నిరేేశ్చెంచిన్ కాల వూవధ ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట /ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 31 ప్రకారెం.. ప్న్ున విధెంచదగిన్
న్మోదత వూకిు తాన్ు స్రఫరా చేసిన్ వస్ుువులు, వ్ాట్ి ప్రిమాణెం, విలువ, వ్ాట్ిపై
విధెంచిన్ ప్న్ున తదతర నిరేేశ్చత వివరాలతో కిెంద పేరొకన్న కారూకలాపాలకు ముెందు
లేదా ఆ స్మయెంలో బిలుీ జారవ చేయాలి.
ఎ) మరో ప్రదేశానికి ప్ెంపాలిై ఉన్నట్ీ యితే సటవకరు కు స్రఫరా చేయడెం కరస్ెం
వస్ుువులు సిదాెం చేసే తేదీ, లేదా
బీ) ఇతర స్ెందరాులోీ స్రకుల స్రఫరా లేదా సటవకరు కు అెందుబాట్ులో ఉెంచే తేదీ.
Q 16. What is the time period within which invoice has to be issued for
supply of Goods?
Ans. As per Section 31 of CGST/SGST Act a registered taxable person shall
issue a tax invoice showing description, quantity and value of goods, tax
charged thereon and other prescribed particulars, before or at the time of
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(a) removal of goods for supply to the recipient, where supply involves
movement of goods or
(b) delivery of goods or making available thereof to the recipient in other
cases.
ప్రశ్న 17: సేవల స్రఫరాపై బిలు
ీ జారవకి నిరేేశ్చెంచిన్ కాల వూవధ ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట / ఎసటాఎసటట చట్ట ెం సక్షన్ 31 పరకారం న్మోదత వూకిు... సేవలన్ు
అెందెంచుట్కు ప్ూరవెం లేదా తరావత సేవలు పారరెంభ్మైన్ తేదీ న్ుెంచి 30 రోజులోీగా
ట్ాక్ై ఇనావయిస్ న్ు జారవ చేయాలి. దానిలో సేవల వివరాలు, వస్ుువుల విలువ,
చలిీ ెంచాలిైన్ ప్న్ున, నిబెంధన్ల ప్రకారెం ఇతర వివరాలన్ు ప ెందుప్రచాలి.
బాూెంకులు, బీమా కెంపనీలకు ఈ కాల వూవధ 45 రోజులు. బాూెంకు, బీమా, ట్ెలికెం
కెంపనీలు చేసే అెంతరాెషట ే సటవయ స్రఫరాలకు స్ెంబెంధెంచి ఇనావయిస్ న్ు
స్రఫరాదారు తన్ అకౌకెంట్ు ప్ుస్ు కాలోీ పేరొకన్న స్మయానికి లేదా అెంతకుముెందు
జారవ చేయాలి. లేదా స్రఫరా జరిగిన్ తమ
ై ాసికాెంతెం ప్ూరిుకావడానికి ముెందు జారవ
చేయాలి.
Q 17. What is the time period within which invoice has to be issued for
supply of Services?
Ans. As per Section 31 of CGST/SGST Act a registered person shall, before or
after the provision of service, but within a period of 30 days from the date
of supply of service, issue a tax invoice showing description, value of goods,
tax payable thereon and other prescribed particulars. For Banking and
Insurance companies, this period is 45 days. For inter-state self-supplies
made by bang, insurance and telecom companies, invoices can be issued
before or at the time such supplier records the same in his books of account
or before the expiry of the quarter during which the supply was made.
Further a registered person liable to pay tax on reverse charge basis is also
required to issue invoice on the date of receipt of goods or services or both.
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ప్రశ్న 18: నిరెంతర వస్ుు స్రఫరా సాగేట్ీయితే బిలు
ీ జారవకి నిరేేశ్చెంచిన్ కాల వూవధ
ఏమిట్ి?
జవ్ాబు :నిరెంతర వస్ుు స్రఫరా సాగుతూ, వరుస్కెమెంలో ఖ్ాతా నివ్ేదకలు లేదా
చలిీ ెంప్ులు అెందులో భాగెంగా ఉెంట్ే... అట్ువెంట్ి ప్రత్ర నివ్ేదక స్మరపణ లేదా ప్రత్ర
చలిీ ెంప్ు సటవకరణకు ముెందు లేదా అదే స్మయెంలో బిలుీ జారవచయ
ే ాలి.

Q 18. What is the time period within which invoice has to be issued in a
case involving continuous supply of goods?
Ans. In case of continuous supply of goods, where successive statements of
accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued
before or at the time each such statement is issued or, as the case may be,
each such payment is received.
ప్రశ్న 19: నిరెంతర సేవల స్రఫరా సాగేట్ీయితే బిలు
ీ జారవకి నిరేేశ్చెంచిన్ కాల వూవధ
ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: నిరెంతర సేవల స్రఫరా సాగుతున్నట్ీ యితే....
ఎ)ఒప్పెందెం ప్రకారెం చలిీ ెంప్ు ప్రిష్టాకర తేదీ ఇదమితి ెంగా తలిసేు ... స్దరు చలిీ ెంప్ు
బాధూత ప్ూరిుకి ముెందు లేదా తరావత సటవకరు కు బిలుీ జారవ చేయాలిై ఉెంట్ుెంద.
బి) ఒప్పెందెం ప్రకారెం చలిీ ెంప్ు ప్రిష్టాకర తేదీ ఇదమితి ెంగా తలియన్ట్ీ యితే.... సేవల
స్రఫరాదారు చలిీ ెంప్ు సటవకరిెంచిన్ ప్రత్రసారవ బిలుీ జారవ చేయాలి.
సీ) ఏదేని ఒక చెల్లంపు… ముగిసలన లావాదేవీక్ సంబంధంచినటు
ల గా చూపలస,ేా
లావాదేవీ ముగిసలన త్ేద,ీ లేదా అంతకుముంద్ు త్ేదీన ఇనాీయిసు జారవ చేసల
ఉండాల్.
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Q 19. What is the time period within which invoice has to be issued in a
case involving continuous supply of services?
Ans. In case of continuous supply of services,
(a) where the due date of payment is ascertainable from the contract, the
invoice shall be issued on or before due date of payment.;
(b) where the due date of payment is not ascertainable from the contract,
the invoice shall be issued before or at the time when the supplier of service
receives the payment.;
(c) where the payment is linked to the completion of an event, the invoice
shall be issued on or before the date of completion of that event.
ప్రశ్న 20: అముకానికి ఆమోదెం లభిెంచాక వస్ుువుల స్రఫరా లేక సటవకరణపై ఎెంత
వూవధలో బిలు
ీ జారవచయ
ే ాలి?
జవ్ాబు : అముకానికి ఆమోదెం తరావత వస్ుువుల స్రఫరా లేదా వ్ాప్స్ు.
సటవకరణలకు స్ెంబెంధెంచి స్రఫరాకు ముెందు లేదా అదే స్మయెంలో లేదా ఆమోదత
తేదీ న్ుెంచి ఆరు నెలలోీగా ఏద ముెందు అయితే ఆ తేదన్
ీ బిలుీ చలిీ ెంచాలి.
Q 20. What is the time period within which invoice has to be issued
where the goods being sent or taken on approval for sale?
Ans. The invoice in respect of goods sent or taken on approval for sale or
return shall be issued before or at the time of supply or six months from the
date of removal, whichever is earlier.
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6. జీఎస్ట్ీ కిెంద విలువ ల కికెంప్ు
(Valuation in GST)
ప్రశ్న1. జీఎస్ట్ీ కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంప్ు జరపాలిైన్ విలువ ఎలా ల కికసాురు.
జవ్ాబు: ప్న్ున విధెంచాలిైన్ స్రుకులు మరియు సేవల స్రఫరా విలువ అనేద
సాధారణెంగా ‘లావ్ాదేవీ విలువ’గా, అెంట్ే ఇరు వ్ాూపార ప్క్షాలయ ప్రస్పర స్ెంబెంధెం
కలిగి ఉెండని స్ెందరాులోీ మరియు ధర చలిీ ెంప్ు అనేద మాతరమే ఏక్క
స
ఉదేే శ్మైన్ప్ుడు లావ్ాదేవీ కిెంద చలిీ ెంచిన్ లేదా చలిీ ెంచాలిైన్ ధర అన్నమాట్.
సటజీఎసటట ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం సక్షన్-15 ప్రకారెం... లావ్ాదేవీ విలువ ప్రిధలో కొనిన
చేరుపలయ, కొనిన తీసివ్త
ే లయ జరిగాయి. ఉదాహరణకు లావ్ాదేవీ విలువలో వ్ాప్స్ు
ఇవ్ావలిైన్ ధరావతున్ు చేరిి ఉెండరాదు. సేవల స్రఫరా స్మయెంలోగానీ,
ముెందుగానీ నిబెంధన్లకు లోబడి డిస కెంట్ున్ు అన్ుమత్రసాురు.
Q 1. What is the value of taxable supply to be adopted for the levy of
GST?
Ans. The value of taxable supply of goods and services shall ordinarily be
‘the transaction value’ which is the price paid or payable, when the parties
are not related and price is the sole consideration. Section 15 of the
CGST/SGST Act further elaborates various inclusions and exclusions from
the ambit of transaction value. For example, the transaction value shall not
include refundable deposit, discount allowed subject to certain conditions
before or at the time of supply.
ప్రశ్న 2. లావ్ాదేవీ విలువ అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: లావ్ాదేవీ విలువ అనేద సాధారణెంగా ఇరు వ్ాూపార ప్క్షాలు ప్రస్పర
స్ెంబెంధెం కలిగి ఉెండని స్ెందరాులోీ మరియు ధర చలిీ ెంప్ు అనేద మాతరమే ఏక్సక
ఉదేే శ్మైన్ప్ుపడు చలిీ ెంచిన్ లేదా చలిీ ెంచాలిైన్ ధర లావ్ాదేవీ విలువగా
ప్రిగణిెంచబడుతుెంద. స్రఫరాదారు చలిీ ెంచాలిై ఉెండి, స్రఫరా గెహీత భ్రిెంచిన్
మొతు ెం కయడా ఇెందులో భాగమే.
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Q 2. What is transaction value?
Ans. Transaction value refers to the price actually paid or payable for the
supply of goods and or services where the supplier and the recipient are
not related and price is the sole consideration for the supply. It includes
any amount which the supplier is liable to pay but which has been incurred
by the recipient of the supply.
ప్రశ్న3. సటజీస్ట్ీ ,ఎస్జీఎస్ట్ీ ,ఐజీఎస్ట్ీ మరియు స్రుకులు మరియు సేవల కిెంద
వ్ేరువ్ేరు విలువ ల కికెంప్ు విధానాలు ఉెంట్ాయా?
జవ్ాబు: లేదు. మూడు ప్న్ునలకయ సక్షన్ 15 ఉముడిగానే ఉెంట్ుెంద. అలాగే
స్రుకులు, మరియు సేవలకయ ఇద ఉముడిగానే వరిుస్ు ుెంద.
Q 3. Are there separate valuation provisions for CGST, SGST and IGST and
for Goods and Services?
Ans. No, section 15 is common for all three taxes and also common for
goods and services.
ప్రశ్న4. కాెంట్ారకుట ధర అనేద స్రఫరా విలువ ల కికెంప్ున్కు స్రిపో తుెందా.?
జవ్ాబు: కాెంట్ారకుట ధర అనేద లావ్ాదేవీ విలువగా విశేీష్ిెంచి పిలువబడుతుెంద.
ప్న్ున ల కికెంప్ున్కు అదే పారత్రపాదకగా ఉెంట్ుెంద.
అయితే ధర అనేద వ్ాూపార ప్క్షాల మధూన్ గల స్ెంబెంధెం మీద ఆధారప్డి ఉెండట్ెం,
కొనిన రకాల లావ్ాదేవీలు ఎలాెంట్ి ధర లేకుెండానే జరిగిన్ట్ు
ీ గా భావిెంచడెం వలీ ,
లావ్ాదేవీ విలువ స్ర్సన్ అెంచనాన్ు ఈ అెంశాలన్ు జీఎసటట విలువ నిరాారణ నిబెంధన్ల
ప్రకారెం నిరాారిెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.

Q 4. Is contract price not sufficient to determine valuation of supply?
Ans. Contract price is more specifically referred to as ‘transaction value’
and that is the basis for computing tax. However, when the price is
influenced by factors like relationship of parties or where certain
transactions are deemed to be supply, which do not have a price, the value
has to be determined in accordance with the GST Valuation Rules.
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ప్రశ్న 5: అనిన స్ెందరాులలోన్య జీఎసటట మదెంప్ు నిబెంధన్ల అన్వయెం అవస్రమా?
జవ్ాబు : అవసరం లేద్ు... చటీ ంలోని సక్షన్ 15 ఉప సక్షన్ (1) క్ంద్ విలువను
నిరాిరించలేని సంద్రాాలలో మాతరమే జీఎసీీ మదంపు నిబంధనలను అనీయించడం
అవసరం.
Q 5. Is reference to GST Valuation Rules required in all cases?
Ans. No. Reference to GST Valuation Rules is required only in cases where
value cannot be determined under sub-section (1) of Section 15.
ప్రశ్న 6: సక్షన్ 15(1) క్ంద్ పరకటించిన లావాదేవీ విలువకు ఆమోద్ం ఉంటుందా?
జవ్ాబు :అవున్ు. పేరొకన్న నిబెంధన్లు అనినెంట్ినీ స్ెంతృపిు ప్రిచిన్ప్ుడు.
Q 6. Can the transaction value declared under section 15(1) be accepted?
Ans. Yes, if all the conditions specified therein have been fulfilled.

ప్రశ్న 7: స్రఫరా అన్ెంతర రాయితీ లేదా పోర తాైహకాలన్ు లావ్ాదేవీ విలువలో
చేరివచాి?
జవ్ాబు: చేరివచుి. ఒప్పెందెం ప్రకారెం స్రఫరా అన్ెంతర రాయితీ ఖ్రార్సన్ట్ు
ీ
స్రఫరా స్మయెంలోనే స్మాచారెం ఉన్నప్ుడు, స్దరు రాయితీ నిరిాషటెంగా బిలుీతో
ముడిప్డి ఉన్నప్ుడు, స్దరు రాయితీకి వరిుెంచే ఉతాపదక ప్న్ున జమన్ు సటవకరు
వ్ాప్స్ చేసన్
ి స్ెందరాులోీ సీజీఎసీీ చట్ట ెంలోని సక్షన్ 15 కిెంద స్రఫరా అన్ెంతర
రాయితీని లావ్ాదేవీ విలువలో తగిాెంచేెందుకు అన్ుమత్రెంచవచుి.
Q 7. Whether post-supply discounts or incentives are to be included in
the transaction value?
Ans. Yes. where the post-supply discount is established as per the
agreement which is known at or before the time of supply and where such
discount specifically linked to the relevant invoice and the recipient has
reversed input tax credit attributable to such discount, the discount is
allowed as admissible deduction under Section 15 of the CGST Act.
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ప్రశ్న 8: స్రఫరాకు ముెందు లేదా స్రఫరా స్మయెంలో అన్ుమత్రెంచే ముెందస్ుు
రాయితీలు లావ్ాదేవీ విలువలో చేరిదగిన్వ్ేనా?
జ :లేదు ...సాధారణ వరు క వూవహారాలలో భాగెంగా అన్ుమత్రెంచి ఉెండి, బిలుీలో
తగువిధెంగా న్మోదు చేసి ఉెంట్ే తప్ప అలా చేసెంే దుకు వీలేీదు.
Q 8. Whether pre-supply discounts allowed before or at the time of
supply are includible in the transaction value?
Ans. No, provided it is allowed in the course of normal trade practice and
has been duly recorded in the invoice.
ప్ర 9: మదెంప్ు నియమాలలోని నిబెంధన్లు ఎప్ుపడు వరిుసు ాయి?
జ :మదంపు నిబంధనలు ఎపుాడు వరిాస్ా ాయంటే... (i) పరతిఫలం పూరిాగా లేదా
పాక్షికంగా నగద్ు రూపంలో లేనపుాడు; (ii) లావాదేవీలోని పక్షాల మధా బంధుతీం
ఉననపుడు లేదా సరఫరాదారు పరత్ాే క వరాానిక్ చెందనపుాడు; (iii) పరకటించిన
లావాదేవీ విలువ నమాద్గినద కానపుాడు...
Q 9. When are the provisions of the Valuation Rules applicable?
Ans. Valuation Rules are applicable when (i) consideration either wholly or
in part not in money terms; (ii) parties are related or supply by any
specified category of supplier; and (iii) transaction value declared is not
reliable.

ప్ర 10: లావ్ాదేవీ విలువకు జోడిెంచదగిన్విగా సక్షన్ 15(2)లో చేరిి న్ అెంశాలేవి?
జ :లావాదేవీ విలువకు జోడించద్గినవిగా సక్షన్ 15(2)లో చేరిచన అంశాలు
క్ందవిధంగా ఉనానయి:ఎ) సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంత్ోపాటు వసుావులు-సేవల పనున (ఆదాయనష్టీ ంపై
రాష్టాీరలకు పరిహారం) చటీ ం-2016 కాకుండా ఇతర చటాీల క్ంద్ సీీకరా పై
సరఫరాదారు విధంచే పనున, సుంకం, రుసుము, ఫీజు, ఇతర చారవీలు;
బి) సరఫరాలకు సంబంధంచి సీీకరా భరించిన వాయానిన అతడు పర ందన
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వసుావులు లేదా సేవలకు చెల్లంచిన/చెల్లంచాల్్న వాసా వ ధరలో చేరచనిపక్షంలో
సరఫరాదారు చెల్లంచాల్్న మొతా ం;
సల) వసుావులు/సేవలు లేదా రరండింటి సరఫరాలో సీీకరా పై సరఫరాదారు విధంచే
కమీష్టన్, పాాక్ంగ్ వంటి యాద్ృచిిక ఖరుచలత్ోపాటు ఇతరత్ార సేవలు లేక సద్రు
వసుాసేవల చేరవేతకు ముంద్ు లేదా తరాీత విధంచే ఇతర చారవీలు;
డి) వడీ్ లేదా ఆలసా రుసుము లేదా సరఫరాకు పరతిఫలం చెల్లంపులో ఆలసాంపై
జరిమానా;
ఇ) కంద్ర, రాష్టీ ర పరభుత్ాీలు ఇచేచ రాయితీలు కాకుండా ధరత్ో పరతాక్షంగా
ముడిపడిన రాయితీలు.
Q 10. What are the inclusions specified in Section 15(2) which could be
added to Transaction Value?
Ans. The inclusions specified in Section15 (2) which could be added to
transaction value are as follows:
a) Any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any statute,
other than the SGST/CGST Act and the Goods and Services Tax
(Compensation to the States for Loss of Revenue) Act, 2016, if charged
separately by the supplier to the recipient;
b) Any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply
but which has been incurred by the recipient of the supply and not included
in the price actually paid or payable for the goods and/or services;
c) Incidental expenses, such as commission and packing, charged by the
supplier to the recipient of a supply, including any amount charged for
anything done by the supplier in respect of the supply of goods and/or
services at the time of, or before delivery of the goods or as the case may be
supply of the services;
d) Interest or late fee or penalty for delayed payment of any consideration
for any supply; and
e) Subsidies directly linked to the price excluding subsidies provided by the
Central and State Government.
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ప్రశ్న 11. పాత వస్ుువులన్ు అమేు డీలరు న్ుెంచి వస్ుువులు స్రఫరా అయిన్ప్ుడు
విలువన్ు నిరాిరిెంచడెం ఎలా?
జవ్ాబు: సటజీఎసటా 2017 నిబెంధన్ 32 (5) ప్రకారెం... పాత వస్ుువులిన కొని, అమేు
ప్రకిెయలోీ ఉన్న వూకిు... ప్న్ున వరిుెంచే వస్ుువులన్ు స్రఫరా చేస్ు ున్ప్ుడు వస్ుువుల
అముకెం ధరకయ, కొన్న ధరకయ మధూ ఉన్న వూతాూసానిన విలువగా ప్రిగణిసు ారు.
విలువ రుణ (-) అెంక్లీ ో వసేు , దానిని ప్ట్ిటెంచుకరవ్ాలిైన్ ప్ని లేదు.
అయితే, పాత వస్ుువులన్ు యథాతథెంగా లేక చిన్న మారుపలతో (వస్ుు ప్రకృత్ర
మారన్ెంత వరకు), స్రఫరా చేయాలి. దీనికితోడు ఉతాపదక ప్న్ున జమన్ు
కరరకుెండా ఉెండాలి.
Q 11. How will value be determined where supply is made by a dealer
dealing in second hand goods?
Ans. As per Rule 32(5) of the CGST Rules, 2017, where a taxable supply is
provided by a person dealing in buying and selling of second hand goods
i.e., used goods as such or after such minor processing which does not
change the nature of the goods and where no input tax credit has been
availed on the purchase of such goods, the value of supply shall be the
difference between the selling price and the purchase price and where the
value of such supply is negative, it shall be ignored.
ప్రశ్న 12: రుణ ఎగవ్ేతదారుల న్ుెంచి సావధీన్ెం చేస్ుకున్న వస్ుువుల విలువన్ు ఎలా
నిరాయిెంచాలి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట నిబెంధన్లోీని 32 (5)లో ఇెందుకు స్ెంబెంధెంచిన్ వివరణ ఉన్నద.
రుణెం లేదా అప్ుపలన్ు త్రరిగి రాబట్ేట కెమెంలో, న్మోదు కాని రుణ ఎగవ్ేతదారు
కొన్న వస్ుువులన్ు ఆ వూకిు న్ుెంచి త్రరిగి తీస్ుకున్న తరావత, ప్రత్ర మూడు
నెలలకరసారి 5 శాతెం పాయిెంట్ీ చొప్ుపన్ లేదా ఆ కాలమాన్ెంతో స్రిస్మాన్ెంగా
విలువన్ు తగిాసు ారు. ఈ తగిాెంప్ు.. వస్ుువులన్ు కొన్న తేదీ న్ుెంచి సావధీన్ెం
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చేస్ుకున్న వూకిు ఆయా వస్ుువులన్ు త్రరిగి వికెయిెంచే వరకయ కొన్సాగుతుెంద.
Q 12. How will goods re-possessed from defaulting borrowers be valued?
Ans. The proviso to Rule 32(5) of the CGST Rules provides that in case of the
purchase value of goods repossessed from an unregistered defaulting
borrower, for the purpose of recovery of a loan or debt shall be deemed to
be the purchase price of such goods by the defaulting borrower reduced by
five percentage points for every quarter or part thereof, between the date
of purchase and the date of disposal by the person making such
repossession.

ప్రశ్న 13: బిల్ రు / డవలప్రు భ్విషూతు
ు లో ఫ్ాీట్ు కొన్ుగోలు చేసే వూకిుకి అెందెంచే
ప్న్ుల ఒప్పెంద సేవలన్ు జీఎసటట ప్రెంగా ఎలా విలువ కట్ాటలి?
జవ్ాబు: నిరాుణ సేవలు (ప్న్ుల ఒప్పెందెం) స్రఫరాలో భ్ూమి, అవిభాజూ వ్ాట్ా
భ్ూమి కయడా అెంతరా తెంగా ఉెంట్ుెంద. ఇలా ఉన్నప్ుడు కొన్ుగోలుదారు న్ుెంచి
వస్యలు చేసే మొతు ెం విలువలో భ్ూమి, అవిభాజూ వ్ాట్ా భ్ూమి విలువన్ు
మిన్హాయిెంచగా వచేిద.... నిరాుణ సేవల విలువగా నిరాయిసాురు. అయితే, ఈ
స్రఫరాలో భ్ూమి లేదా అవిభాజూ వ్ాట్ా భ్ూమి విలువన్ు ఈ మొతు ెం విలువలో
మూడో వెంతుగా తీస్ుకుెంట్ారు. మొతు ెం విలువ అెంట్ే....
ఎ) పైన్ చపిపన్ సేవకు నిరాయిెంచిన్ విలువ. దీెంతోపాట్ు
బి) భ్ూమి లేదా అవిభాజూ వ్ాట్ా భ్ూమి బదల్లకి తీస్ుకునే విలువ.
Q 13. How will works contract service provided by a builder/developer to
a prospective flat buyer be valued under GST?
Ans. In case of supply of construction service (works contract), involving
transfer of property in land or undivided share of land, as the case may be,
the value of supply of service and goods portion in such supply shall be
equivalent to the total amount charged for such supply less the value of
land or undivided share of land, as the case may be, and the value of land
or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be
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deemed to be one third of the total amount charged for such supply.
“Total amount” means the sum total of, (a) consideration charged for aforesaid service; and
(b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the
case may be.
ప్రశ్న 14: జీఎసటట కిెంద లాట్రవ ట్ికక్ ట్ీ స్రఫరాన్ు ఎలా విలువ కట్ాటలి?
జవ్ాబు: లాట్రవ ట్ిక్కట్ీ స్రఫరా విలువన్ు ఇలా నిరాారిెంచవచుి. రాషట ే
ప్రభ్ుతవమే లాట్రవలన్ు నిరవహిస్ు ుెంట్ే, అధకారిక గ్జిట్ లో ప్రకట్ిెంచిన్ ముఖ్ విలువ
లేదా ధరలో 100 /112 న్ు స్రఫరా విలువగా ఏద ఎకుకవగా ఉెంట్ే దానిని
తీస్ుకరవ్ాలి. రాషట ే ప్రభ్ుతవ అన్ుమత్రతో న్డిచే లాట్రవల విషయెంలో అధకారిక గ్జిట్
లో ప్రకట్ిెంచిన్ ముఖ్ విలువ లేదా ధరలో 100/128 న్ు స్రఫరా విలువగా ఏద
ఎకుకవ ఉెంట్ే దానిని తీస్ుకరవ్ాలి.
Q 14. How will supply of lottery tickets be valued under GST?
Ans. Value of supply of lottery shall be 100/112 of the face value or the
price notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is
higher, in case of lottery run by State Government and 100/128 of the face
value or the price notified in the Official Gazette by the organising State,
whichever is higher, in case of lottery authorised by State Government.

125

జీఎస్ట్ీ ప్న్ున చలిీ ెంప్ు

126

7.జీఎసటట ప్న్ున చలిీ ెంప్ు
(GST Payment of Tax)
ప్రశ్న 1: జీఎసటట వూవస్ి కిెంద ఏయిే చలిీ ెంప్ులు ఉెంట్ాయి?
జవ్ాబు: జీఎసటట వూవస్ి కిెంద రాషట ెంే లో అెంతరా తెంగా జరిగే స్రఫరాలపై కేెందర జీఎసటట
(సటజీఎసటట కిెంద చలిీ ెంచేద కేెందరెం ఖ్ాతాలో జమ అవుతుెంద) మరియు రాషట ే జీఎసటట
(ఎసటాఎసటట కిెంద చలిీ ెంచే ప్న్ున స్ెంబెంధత రాషట ే ఖ్ాతాలో జమ అవుతుెంద). అెంతరాెషట ే
స్రఫరాలపై ఇెంట్ిగేెట్డ్
ె జీఎసటట చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద. ఇెందులో సటజీఎసటట, ఎసటా ఎసటట
అెంశాలు ఉెంట్ాయి. దీనికి తోడు కొనిన తరగతులకు చెందన్ రిజిస్ట ర్డ్ వూకుులు ట్ాూక్ై
డిడకటడ్ ఎట్ సో రుై (ట్ీడీఎస్) మరియు ట్ాూక్ై కల కటడ్ ఎట్ సో రుై (ట్ీసటఎస్)
ప్రభ్ుతవ ఖ్ాతాలో జమ చేయాలిై ఉెంట్ుెంద. దీనికి తోడుగా, అవస్రమైన్ చోట్ వడీ్ ,
జరిమానా, రుస్ుము మరియు ఇతర చలిీ ెంప్ులు జరపాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 1. What are the Payments to be made in GST regime?
Ans. In the GST regime, for any intra-state supply, taxes to be paid are the
Central GST (CGST), going into the account of the Central Government) and
the State/UT GST (SGST, going into the account of the concerned State
Government). For any inter-state supply, tax to be paid is Integrated GST
(IGST) which will have components of both CGST and SGST. In addition,
certain categories of registered persons will be required to pay to the
government account Tax Deducted at Source (TDS) and Tax Collected at
Source (TCS). In addition, wherever applicable, Interest, Penalty, Fees and
any other payment will also be required to be made.
పరశ్న 2: జీఎసీీ చెల్లంచే బాధాత ఎవరిపై ఉంటుంద?
జవాబు: స్ాధారణంగా వసుావులు లేదా సేవలు సరఫరా చేసేవారు జీఎసీీ చెల్లంచాల్్న
బాధాత కల్గి ఉంటారు. అయిత్ే, దగుమత లు, ఇతర పరకటిత సరఫరాల వంటి క నిన
నిరిేష్టీ సంద్రాాలలో ఎద్ురు చెల్లంపు వావసథ క్ంద్ జీఎసీీ చెల్లంపు బాధాత సద్రు
వసుాసేవల సీీకరా ద కావచుచ. అంత్ేకాకుండా రాష్టాీరంతర సేవల సరఫరా వంటి
మరిక నిన పరకటిత సేవల విష్టయంలో జీఎసీీ చెల్లంపు బాధాత అటువంటి సేవలందంచే
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ఆన్లెన్
ై వాాపార (ఈ-కామర్క్) సంసథ లద కావచుచ. అలాగ వరా కుల నుంచి పర ందన
సరఫరాలపై పరభుతీ విభాగాలు నిరిేష్టీ పరిమితి (సక్షన్ 51(1)(డి) పరకారం ఒక
కాంటారకుీపై రూ.2.5 లక్షలు)క్ మించి చెల్లంచే మొతా ం నుంచి ‘‘మూలంలోనే పనున
కోత’’ (TDS) పటిీ సంబంధత పరభుతీ విభాగానిక్ జమచేయాల్. అదేవిధంగా ఆన్లెన్
ై
వాాపార కారాకలాపాల నిరీహణదారులు సరఫరా చేసే వసుాసేవల నికర విలువ
(సీజీఎసీీ చటీ ం-2017లోని సక్షన్ 9(5) క్ంద్ తన సేవలపై జీఎసీీ చెల్లంపు బాధాతను
మినహాయించాక త్ేలే పనునవిధంచద్గిన వసుాసేవల సగటు విలువ)పై ‘‘మూలంలోనే
పనున వసూలు’’ (TCS) చేసల పరభుత్ాీనిక్ జమ చేయాల్.
Q 2. Who is liable to pay GST?
Ans. In general, the supplier of goods or services is liable to pay GST.
However, in specified cases like imports and other notified supplies, the
liability may be cast on the recipient under the reverse charge mechanism.
Further, in some notified cases of intra-state supply of services, the liability
to pay GST may be cast on e-commerce operators through which such
services are supplied. Also Government Departments making payments to
vendors above a specified limit [2.5 lakh under one contract as per
S.51(1)(d)] are required to deduct tax (TDS) and E-commerce operators are
required to collect tax (TCS) on the net value [i.e. aggregate value of
taxable supplies of goods and/or services but excluding such value of
services on which the operator is made liable to pay GST under Section 9(5)
of the CGST Act, 2017] of supplies made through them and deposit it with
the Government.
ప్ర 3: జీఎసటట చలిీ ెంప్ు బాధూత ఎప్ుపడు ఏరపడుతుెంద?
జవ్ాబు: సక్షన్ 12లో వివరించిన పరకారం వసుావులు సరఫరా చేసలనపుాడు... సక్షన్
13లో వివరించిన పరకారం సేవాపరదానం చేసన
ల పుాడు జీఎసీీ చెల్లంచాల్్న బాధాత
ఏరాడుత ంద. చెల్లంచాల్్న సమయం... స్ాధారణంగా ‘‘పరతిఫలం సీీకరణ, బిలుల
జారవ లేదా సరఫరా పూరిా’’... ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకదానిక్ ముంద్ు. అయిత్ే, దీనిక్
సంబంధంచి భినన సంభావా పరిసలథత లు, భినన పనున అంశాలు పైన పేరక్నన
విభాగాలోల ఇపాటిక వివరించబడా్యి.
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Q 3. When does liability to pay GST arises?
Ans. Liability to pay arises at the time of supply of Goods as explained in
Section 12 and at the time of supply of services as explained in Section13.
The time is generally the earliest of one of the three events, namely
receiving payment, issuance of invoice or completion of supply. Different
situations envisaged and different tax points have been explained in the
aforesaid sections.
ప్రశ్న 4. జీఎసటట చలిీ ెంప్ు కెమెంలో ముఖ్ాూెంశాలు ఏవి?
జవ్ాబు: జీఎసటట వూవస్ి కిెంద చలిీ ెంప్ు కెమెంలో ఈ దగువ అెంశాలుెంట్ాయి.
 జీఎసటటఎన్ కామన్ పో రటలీ ో రూప ెందెంచిన్ ఎలకాటానిక్ చలానా దావరా అనిన
రకాల చలిీ ెంప్ులు జరుగుతాయి. మాూన్ుూవల్ గా చలానా సిదేెం చేయాలిైన్
అవస్రెం లేదు.
 ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుకు ఎలాెంట్ి ఇబబెందులు లేని స్ులభ్మైన్, ఏ
సమయంలోనెన
ై ా, ఎకకడి న్ుెంచైనా చలిీ ెంప్ులు కొన్సాగిెంచే స కరూెం ఉెంద.
 ఆన్ ల న
ై ీ ో చలిీ ెంప్ులు చేసే స లభ్ూెం.
 ఎలకాటానిక్ రూప్ెంలో ప్న్ున వస్యలు డేట్ా అెందుబాట్ులో ఉెంట్ుెంద.
 ప్న్ునవస్యలు మొతాునిన వ్ేగెంగా ప్రభ్ుతవెం ఖ్ాతాకు జమచేసే స కరూెం
 కాగిత రహిత లావ్ాదేవీలు
 స్తవర అకౌెంట్ిెంగ్ మరియు రిపో రిటెంగ్
 అనినరకాల రసటదులన్ు ఎలకాటానిక్గా స్రిచయస్ుకరవడెం
 బాూెంకులకు స్రళీకృత విధాన్ెం
 డిజిట్ల్ చాలాన్ భ్దరప్రచుకునే స కరూెం
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Q 4. What are the main features of GST payment process?
Ans. The payment processes under GST Act(s) have the following features:
• Electronically generated challan from GSTN Common Portal in all modes
of payment and no use of manually prepared challan;
• Facilitation for the tax payer by providing hassle free, anytime, anywhere
mode of payment of tax;
• Convenience of making payment online;
• Logical tax collection data in electronic format;
• Faster remittance of tax revenue to the Government Account;
• Paperless transactions;
• Speedy Accounting and reporting;
• Electronic reconciliation of all receipts;
• Simplified procedure for banks
• Warehousing of Digital Challan.

పరశ్న 5. చెల్లంపులు ఎలా చేయాల్?
జవ్ాబు: ఈ దగువన్ తలిపిన్ ప్దా తులోీ చలిీ ెంప్ులు చేయవచుి.
I. కామన్ పో రటల్ లో నిరవహిెంచే ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు క్ెడిట్ ల డా ర్డ డబిట్
దావరా చలిీ ెంచవచుి. అయితే ఈ ప్దా త్రలో కేవలెం ప్న్ున మాతరమే
చలిీ ెంచడానికి వీలవుతుెంద. వడీ్ , జరవమానా, ఇతర రుస్ుములు క్ెడట్
ి ల డా ర్డ
డబిట్ దావరా చలిీ ెంచడెం కుదరదు. ఇన్ ప్ుట్ పై చలిీ ెంచిన్ ప్న్ునల క్ెడట్
ి
ప ెందేెందుకు అన్ుమత్ర ఉెంట్ుెంద. మరియు దీనిని అవుట్ ప్ుట్ ట్ాూక్ై
చలిీ ెంప్ున్కు ఉప్యోగిెంచుకరవచుి. అయితే సటజీఎసటట ఖ్ాతాలని క్ెడట్
ి ఎసటా ఎసటట
చలిీ ెంప్ులకు అదే విధెంగా అట్ు న్ుెంచి ఇట్ు ఉప్యోగిెంచడానికి వీలేీదు.
కాగా, ఐజీఎసటట క్ెడిట్ న్ు ఐజీఎసటట, సటజీఎసటట, మరియు ఎసటా ఎసటటలకు, ఇదే వరుస్
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కెమెంలో ఉప్యోగిెంచుకునేెందుకు అన్ుమత్రసాురు.
II. కామన్ పో రటల్ లో ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు నిరవహిెంచే కాూష్ ల డా ర్డ దావరా
న్గదు డబిట్ చేసి చలిీ ెంచవచుి. కాూష్ ల డా రోీ రకరకాల ప్దా తుల దావరా
న్గదు జమ చేయవచుి. అవి... ఈ పేమెంట్ (ఇెంట్ర్నట్ బాూెంకిెంగ్, క్ెడిట్
కారు్, డబిట్ కారు్). రియల్ ట్ెైమ్స గాెస్ సట్ిల ుెంట్ (ఆరవాజీఎస్) నేషన్ల్
ఎలకాటానిక్ ఫెండ్ ట్ారన్ైఫర్డ (నిఫ్ట ), జీఎసటట జమ చేసేెందుకు అన్ుమత్ర ప ెందన్
బాూెంకు శాఖ్లోీ కౌెంట్ర్డ వదే నేరుగా చలిీ ెంప్ు దావరా.
Q 5. How can payment be done?
Ans. Payment can be done by the following methods:
(i) Through debit of Credit Ledger of the tax payer maintained on the
Common Portal – ONLY Tax can be paid. Interest, Penalty and Fees cannot
be paid by debit in the credit ledger. Tax payers shall be allowed to take
credit of taxes paid on inputs (input tax credit) and utilize the same for
payment of output tax. However, no input tax credit on account of CGST
shall be utilized towards payment of SGST and vice versa. The credit of IGST
would be permitted to be utilized for payment of IGST, CGST and SGST in
that order.
(ii) In cash by debit in the Cash Ledger of the tax payer maintained on the
Common Portal. Money can be deposited in the Cash Ledger by different
modes, namely, E-Payment (Internet Banking, Credit Card, Debit Card); Real
Time Gross Settlement (RTGS)/ National Electronic Fund Transfer (NEFT);
Over the Counter Payment in branches of Banks Authorized to accept
deposit of GST.
పర 6: సరఫరాదారు పనునలు ఎపుాడు చెల్లంచాల్?
జ: స్ాధారణ పనున చెల్లంపుదారులు నెలవారవ పారతిపదకన తద్ుపరి నెల
20వత్ేదీలోగా పనునలు చెల్లంచాల్. నగద్ు చెల్లంపులను త్ొలుత నగద్ు పుసా కంలో
నమోద్ు చేయాల్. అనంతరం నెలవారవ పనున చెల్లంచే త్ేదన
ీ పుసా కంలో ఆ మొత్ాానిన
తగిాంచి చూపడంత్ోపాటు సంబంధత నెలవారవ రిటరునలో సద్రు తగిాంపు వరుస
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సంఖాను నమోద్ు చేయాల్. ఇంతకుముంద్ు పేరక్ననటు
ల గా చెల్లంపులను జమల
పుసా కం నుంచి కూడా తగిాంచి చూపవచుచ. ఉదాహరణకు మారిచ నెలలో చెల్లంచాల్్న
పనునలను ఏపలరల్ 20వ త్ేదల
ీ ోగా జమ చేయాల్. మిశ్ెమ పనున (కాెంపో జిట్ ప్న్ున
విధాన్ెం) చెల్లంపుదారులెైత్ే త్ెమ
ై ాసలకం (3 నెలలకు ఒకస్ారి) పారతిపదకన పనునలు
చెల్లంచాల్.

Q 6. When is payment of taxes to be made by the Supplier?
Ans. Payment of taxes by the normal tax payer is to be done on monthly
basis by the 20th of the succeeding month. Cash payments will be first
deposited in the Cash Ledger and the tax payer shall debit the ledger while
making payment in the monthly returns and shall reflect the relevant debit
entry number in his return. As mentioned earlier, payment can also be
debited from the Credit Ledger. Payment of taxes for the month of March
shall be paid by the 20th of April. Composition tax payers will need to pay
tax on quarterly basis.
పర 7: పనున చెల్లంపు వావధని పర డిగంి చవచాచ లేక నెలవారవ వాయిదాలలో
చెల్లంచవచాచ?
జ: వీలేలద్ు... సీీయ మదంపు బాధాతగల సంద్రాంలో ఇంద్ుకు అనుమతి ఉండద్ు.
ఇతర సంద్రాాలలో వావధ పర డిగింపునకు లేదా వాయిదాలలో చెల్లంపును
అనుమతించే అధకారం సముచిత అధకార స్ాథనానిక్ ఉంటుంద (సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ
చటీ ం సక్షన్ 80).
Q 7. Whether time limit for payment of tax can be extended or paid in
monthly installments?
Ans. No, this is not permitted in case of self-assessed liability. In other
cases, competent authority has been empowered to extend the time period
or allow payment in instalments. (Section 80 of the CGST/SGST Act).
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పర 8: పనున విధంచద్గిన వాక్ా రిటరున సమరిాంచినా పనున చెల్లంచకపో త్ే
ఏమవుత ంద?
జ: అటువంటి సంద్రాాలలో సద్రు రిటర్కన చెలల ుబాటు కానిదగా పరిగణస్ాారు. సక్షన్
2(117) నిరీచనం పరకారం... సీీయ మదంపు పనునను పూరిాగా చెల్లంచాక సక్షన్
39లోని ఉప సక్షన్ (1) క్ంద్ సమరిాంచినదే చెలల ుబాటయిా రిటరునగా
పరిగణంచబడుత ంద. దీని ఆధారంగానే వసుాసేవల సీీకరా కు ఉత్ాాద్క పనున జమ
(ITC) మినహాయింపును అనుమతిస్ాారు. మరో మాటలో చెబిత్ే సరఫరాదారు సీీయ
మదంపు పనున మొత్ాానీన చెల్లంచి, రిటర్కన సమరిాంచడంత్ోపాటు సీీకరా కూడా తన
రిటర్కన దాఖలు చేసేా తపా సీీకరా కు ఐటీసీ ఖరారు కాద్ు.
Q 8. What happens if the taxable person files the return but does not make
payment of tax?
Ans. In such cases, the return is not considered as a valid return. Section
2(117) defines a valid return to mean a return furnished under sub-section
(1) of section 39 on which self-assessed tax has been paid in full. It is only
the valid return that would be used for allowing input tax credit (ITC) to the
recipient. In other words, unless the supplier has paid the entire selfassessed tax and filed his return and the recipient has filed his return, the
ITC of the recipient would not be confirmed.
పరశ్న9. పరభుతీ ఖాత్ాలో స్ర ముా జమ కావడం లేదా చెకు్ సమరిాంచడం లేదా
చెల్లంపు జరగడం ఈ మూడింటిలో పనున బకాయిీలు చెల్లంచిన త్ేదగ
ీ ా దేనిని
పరిగణస్ాారు?
జవ్ాబు: ప్రభ్ుతవ ఖ్ాతాకు స ముు జమ అయిన్ తేదీని చలిీ ెంప్ు తేదీగా ప్రిగణిసు ారు.
Q 9. Which date is considered as date of deposit of the tax dues – Date of
presentation of cheque or Date of payment or Date of credit of amount in
the account of government?
Ans. It is the date of credit to the Government account.
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పరశ్న 10. ఈ లెడీర్క్ అంటే ఏమిటి?
జవాబుీః ప్రత్ర రిజిస్ట ర్డ్ ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు యొకక న్గదు మరియు ఇన్ ప్ుట్ ట్ాూక్ై
క్ెడిట్ సేటట్ెుెంట్ీ న్ు ఎలకాటానిక్ ల డా రుీ లేదా ఈ ల డా రుీ అని పిలుసాురు. దీనికి తోడు ప్రత్ర
చలిీ ెంప్ుదారు ఎలకాటానిక్ ట్ాూక్ై లయబిలిట్ీ రిజిస్ట ర్డ కలిగి ఉెండాలి. ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారు ఒకసారి కామన్ పో రటల్ లో రిజిస్ట ర్డ చేస్ుకుెంట్ే 2 ల డా రుీ (కాూష్
మరియు ఇన్ ప్ుట్ ట్ాూక్ై క్ెడిట్) మరియు ఎలకాటానిక్ ట్ాూక్ై లయబిలిట్ీ రిజిస్ట ర్డ
ఆట్రమేట్ిక్ గా రూప ెందుతాయి. డాూష్ బో రు్పై ఎలీ ప్ుపడయ అవి కనిపిసు ాయి.
Q 10. What are E-Ledgers?
Ans. Electronic Ledgers or E-Ledgers are statements of cash and input tax
credit in respect of each registered taxpayer. In addition, each taxpayer
shall also have an electronic tax liability register. Once a taxpayer is
registered on Common Portal (GSTN), two e-ledgers (Cash &Input Tax
Credit ledger) and an electronic tax liability register will be automatically
opened and displayed on his dash board at all times.
ప్రశ్న11. ట్ాూక్ై లయబిలిట్ీ రిజిషట ర్డ అెంట్ే ఏమిట్ి.?
జవ్ాబు: అద ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు ఆ నెల చలిీ ెంచాలిైన్ మొతు ెం ట్ాూక్ై లయబిలిట్ీని
(నెట్ట ిెంగ్ అన్ెంతరెం) చయపిస్ు ుెంద.
Q 11. What is a tax liability register?
Ans. Tax Liability Register will reflect the total tax liability of a taxpayer
(after netting) for the particular month.
పరశ్న12. కాాష్ లెడీర్క అంటే ఏమిటి?
జవ్ాబు: అనినరకాల న్గదు జమలన్ు మరియు ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు పేరిట్ జరిపిన్
ట్ీడీఎస్/ట్ీసటఎస్ మొతాులు అనీన చయపేద కాూష్ ల డా ర్డ. ఇద వ్ాస్ు వ స్మయెం
ఆధారెంగా స్మాచారానిన ప్రదరిశస్ుుెంద. జీఎసటటకి స్ెంబెంధెంచిన్ ఎలాెంట్ి
చలిీ ెంప్ులనెైనా దీని దావరా చేస్ుకరవచుి.
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Q 12. What is a Cash Ledger?
Ans. The cash ledger will reflect all deposits made in cash, and TDS/TCS
made on account of the taxpayer. The information will be reflected on real
time basis. This ledger can be used for making any payment on account of
GST.
పరశ్న 13. ఐటీసీ లెడీర్క అంటే ఏమిటి?
జవ్ాబు: నెలవ్ారవ రిట్రునలలో సల్ు అసస్్ ప్దా త్రలో అెంచనా వ్ేసిన్ ఇన్ ప్ుట్ ట్ాూక్ై
క్ెడిట్ న్ు ఐట్ీసట ల డా ర్డ చయపిస్ు ుెంద. ఈ ల డా ర్డ లోని క్డ
ె ిట్ న్ు కేవలెం ప్న్ున
చలిీ ెంప్ులకు మాతరమే ఉప్యోగిెంచవచుి. వడీ్ , జరవమానా, ఇతర రుస్ుములకు
ఉప్యోగిెంచడానికి వీలేీదు.
Q 13. What is an ITC Ledger?
Ans. Input Tax Credit as self-assessed in monthly returns will be reflected in
the ITC Ledger. The credit in this ledger can be used to make payment of
TAX ONLY and no other amounts such as interest, penalty, fees etc.
ప్రశ్న14. జీఎస్ట్ీఎన్(GSTN)కు అధీకృత బాూెంకులకు మధూ లిెంకేజీ ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: జీఎసటటఎన్ కు, బాూెంకు కరర్డ బాూెంకిెంగ్ స లయూషన్ (సటబీఎన్) మధూ రియల్
ట్ెైమ్స ట్ూవ్ే లిెంకేజీ ఉెంట్ుెంద. తనిఖీ మరియు చలిీ ెంప్ుల సటవకరణకు ఉదేే శ్చెంచిన్
ఎలకాటానిక్ సిటెంే గ్ దావరా సటపటఐన్ (CPIN) ఆట్రమేట్ిక్ గా బాూెంకుకు కలప్బడి
ఉెంట్ుెంద. చలిీ ెంప్ున్ు దురవీకరిస్ు య చలాన్ ఐడెంట్ిఫికేషన్ న్ెంబరు (CIN) ఆట్రమేట్ిక్
గా బాూెంకు న్ుెంచి కామన్ పో రటల్ కు చేరుతుెంద. బాూెంకు కాూష్ియర్డ లేదా ట్ెలీర్డ
లేదా ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు మాూన్ుూవల్ గా ఇెందులో చేసేదేమీ ఉెండదు.
Q 14. What is the linkage between GSTN and the authorized Banks?
Ans. There will be real time two-way linkage between the GSTN and the
Core Banking Solution (CBS) of the Bank. CPIN is automatically routed to the
Bank via electronic string for verification and receiving payment and a
challan identification number (CIN) is automatically sent by the Bank to the
Common Portal confirming payment receipt. No manual intervention will be
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involved in the process by any one including bank cashier or teller or the tax
payer.
పరశ్న 15. పనున చెల్లంపుదారు మల్ీపుల్ సలటంి గ్్ దాీరా చలాన్ తయారు
చేసుకోవచాచ?
జవ్ాబు: అవున్ు. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు చలాన్ ఫారెం పాక్షికెంగా నిెంపి తదుప్రి ప్ూరిు
చేస్ుకునేెందుకు వీలుగా సేవ్ చేస్ుకరవచుి. సేవ్ చేసన్
ి చలాన్ ఫారానికి తుదరూప్ు
ఇచేి ముెందు ఎడిట్ చేస్ుకరవచుి. చలాన్ న్ు ఫైన్ల జ్
ై చేసన్
ి తరావత జన్రేట్ చేసి
ప్న్ున చలిీ ెంప్ుల నిమితు ెం ఉప్యోగిెంచుకరవచుి. తన్ రికారు్ల నిమితు ెం
చలిీ ెంప్ుదారు చలాన్ున పిరెంట్ చేస్ుకునే స కరూెం కయడా ఉెంట్ుెంద.
Q 15. Can a tax payer generate challan in multiple sittings?
Ans. Yes, a taxpayer can partially fill in the challan form and temporarily
“save” the challan for completion at a later stage. A saved challan can be
“edited” before finalization. After the tax payer has finalized the challan, he
will generate the challan, for use of payment of taxes. The remitter will
have option of printing the challan for his record.
పరశ్న 16. ఆన్ లెన
ై ల ల జనరట్ చేసన
ల చలానున మారుచకోవచాచ?
జవ్ాబు: లేదు. చలాన్ జన్రేట్ చేసేెందుకు జీఎసటటఎన్ పో రటల్ లో లాగిన్ అయిన్
తరావత ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు లేదా అతనికి చెందన్ అధీకృత వూకిు చలిీ ెంప్ు
వివరాలన్ు అెందులో చేరాిలిై ఉెంట్ుెంద. భ్విషూతు
ు ఉప్యోగెం నిమితు ెం చలాన్ున
మధూలో సేవ్ చేస్ుకరవచుి. అయితే ఒకసారి చలాన్ ఫైన్ల ైజ్ చేసి సటపటఐఎన్(CPIN)
జన్రేట్ చేసన్
ి తరావత ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు స్దరు చలాన్ కు మారుపలయ చేరుపలయ
చేయాలెంట్ే కుదరదు.
Q 16. Can a challan generated online be modified?
Ans. No. After logging into GSTN portal for generation of challan, payment
particulars have to be fed in by the tax payer or his authorized person. He
can save the challan midway for future updation. However once the challan
is finalized and CPIN generated, no further changes can be made to it by the
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taxpayer.
పరశ్న 17. చలాన్ కు చెలల ుబాటు గడువు అంటూ ఉంటుందా?
జవ్ాబు: అవున్ు. జన్రేట్ చేసిన్ తరావత ప్దహేన్ు రోజుల వరకయ చలాన్
చలుీబాట్ు అవుతుెంద. ఆ తరావత సిస్టమ్స దానిన తీసివ్స్
ే ు ుెంద. అయితే తన్ వీలున్ు
బట్ిట చలిీ ెంప్ుదారు మరో చలాన్ జన్రేట్ చేస్ుకరవచుి.
Q 17. Is there a validity period of challan?
Ans. Yes, a challan will be valid for fifteen days after its generation and
thereafter it will be purged from the System. However, the tax payer can
generate another challan at his convenience.

పరశ్న 18. సీపఐ
ీ ఎన్ (CPIN) అంటే ఏమిటి?
జవ్ాబు: సటపఐ
ట ఎన్ కామన్ పో రటల్ ఐడెంట్ిఫికష
ే న్ నెెంబరు. చలాన్ జన్రేట్
చేసిన్ప్ుడు ఇద ఇసాురు. చలాన్ న్ు గురిుెంచేెందుకు ఇచేి 14 డిజిట్ీ విశ్చషట స్ెంఖ్ూ
ఇద. పైన్ తలిపిన్ట్ు
ీ గా సటపటఐఎన్ 15 రోజుల వరకయ చలుీబాట్ు అవుతుెంద.

Q 18. What is a CPIN?
Ans. CPIN stands for Common Portal Identification Number (CPIN) given at
the time of generation of challan. It is a 14-digit unique number to identify
the challan. As stated above, the CPIN remains valid for a period of 15 days.
పరశ్న19. సీఐఎన్ (CIN) అంటే ఏమిటి. దాని పారముఖాత ఏమిటి?
జవ్ాబు: సటఐఎన్ అెంట్ే చలాన్ ఐడెంట్ిఫికేషన్ నెెంబరు. ఇద 14 డిజిట్ీ సటపటఐఎన్
తోపాట్ుగా అదన్ెంగా మూడు డిజిట్ీ బాూెంక్ కరడ్ కలిపి 17 డిజిట్ీ తో ఉెంట్ుెంద.
అధీకృత బాూెంకులు లేదా రిజరువ బాూెంకు (ఆరవబఐ)కి చలిీ ెంప్ులు ముట్ిట తమ
దగా రున్న స్ెంబెంధత ప్రభ్ుతవ శాఖ్లోీ వ్ాస్ు వికెంగా జమ అయిన్ప్ుడు అవి సటఐఎన్

137

న్ు జన్రేట్ చేసు ాయి. చలిీ ెంప్ు జరిగిెంద మరియు స్ెంబెంధత ప్రభ్ుతవ ఖ్ాతాలో జమ
అయిెందన్డానికి ఇద ఒక స్యచన్గా ఉెంట్ుెంద. అధీకృత బాూెంకు దావరా ఇద ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారుకు అలాగే జీఎసటటఎన్ కు తలియజేయబడుతుెంద.
Q 19. What is a CIN and what is its relevance?
Ans. CIN stands for Challan Identification Number. It is a 17-digit number
that is 14-digit CPIN plus 3-digit Bank Code. CIN is generated by the
authorized banks/ Reserve Bank of India (RBI) when payment is actually
received by such authorized banks or RBI and credited in the relevant
government account held with them. It is an indication that the payment
has been realized and credited to the appropriate government account. CIN
is communicated by the authorized bank to taxpayer as well as to GSTN.
పరశ్న 20. పనున చెల్లంపుదారు మునుపటి నెలల పనున కూడా బకాయి ఉననపుాడు
చెల్లంపు కెమం ఏమిటి?
జవ్ాబు: పరసా ుత రిటర్కన కాలానిక్ ముంద్ు పనున చెల్లంపుదారు పనున బాధాత
నెరవేరచని పక్షంలో సక్షన్ 49(8) ఒక చెల్లంపు కెమానిన నిరేశిస్ోా ంద. దీని పరకారం...
త్ొలుత మునుపటి పనున కాలపు సీీయ మదంపు పనున, ఇతర బకాయిలు
చెల్లంచాల్. అటుపైన పరసా ుత కాలపు సీీయ మదంపు పనున, ‘‘ఇతర బకాయిలు’’
చెల్లంచాల్. సక్షన్ 73 లేదా 74 క్ంద్ నిరాిరిత పనున చెల్లంపు అభారథనలుసహా ఇంకా
బకాయిలు ఉననటల యిత్ే ఆ తరాీత చెల్లంచాల్. ఈ వరుస కెమానిన తపానిసరిగా
పాటించాల్.
Q 20. What is the sequence of payment of tax where that taxpayer has
liabilities for previous months also?
Ans. Section 49(8) prescribes an order of payment where the taxpayer has
tax liability beyond the current return period. In such a situation, the order
of payment to be followed is: First self-assessed tax and other dues for the
previous period; thereafter self-assessed tax and otherdues for the current
period; and thereafter any other amounts payable including any confirmed
demands under section 73 or 74. This sequence has to be mandatorily
followed.
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పరశ్న 21. పన
ై పేరక్నన ‘ఇతర బకాయిలు’ అంటే ఏమిటి?
జవ్ాబు: ‘‘ఇతర బకాయిలు’’ అంటే.. వడీ్ , జరిమానా, రుసుము లేదా చటీ పరకారం,
సంబంధత నిబంధనల మేరకు చెల్లంచాల్్న ఇతర మొత్ాాలు.
Q 21. What does the expression “Other dues” referred to above mean?
Ans. The expression “other dues” means interest, penalty, fee or any other
amount payable under the Act or the rules made thereunder.
పరశ్న 22. ఈ-ఎఫపీబీ (E-FPB) అంటే ఏమిటి?
జవ్ాబు: ఈ-ఎఫపీబీ అంటే... ఎలకాీానిక్స ఫో కల్ పాయింట్ బారంచ్ (ఎలకాీానిక్స
వావహారాల పరధాన శాఖ). వసుాసేవల పనున (జీఎసీీ) చెల్లంపులను సీీకరించేంద్ుకు
అనుమతి పర ందన అధీకృత బాాంకులు ఏరాాటు చేసే శాఖనే ఈ-ఎఫపీబీగా
వావహరిస్ా ారు. ఆ మేరకు పరతి అధీకృత బాాంకు దేశ్వాాపా లావాదేవీల నిరీహణకు
ఒక ఒక శాఖను ఈ-ఎఫపీబీగా పరతిపాదసుాంద. సద్రు ఈ-ఎఫపీబీ అనిన
పరభుత్ాీలకూ పరతి పరధాన పద్ుేక్ంద్ ఖాత్ాలు త్ెరవాల్. ఈ శాఖలలో మొతా ం 38
ఖాత్ాలు (సీజీఎసీీ, ఐజీఎసీీలకు ఒక ్క్టి వంత న, ఎసీీఎసీీ కోసం పరతి
రాష్టీ /
ర కంద్రపాల్త పారంత పరభుత్ాీలకోసం ఒకటి చకపుాన) త్ెరవాల్. జీఎసీీ చెల్లంపుల
క్ంద్ ఈ శాఖలు సీీకరించే ఏ మొత్ాాననయినా త్ాము నిరీహంచే సంబంధత
ఖాత్ాకు జమచేయాల్. అయిత్ే, NEFT/RTGS లావాదేవీలకు మాతరం రిజరుీ
బాాంకు (RBI) ఈ-ఎఫపీబీగా వావహరిసా ుంద.
Q 22. What is an E-FPB?
Ans. E-FPB stands for Electronic Focal Point Branch. These are branches of
authorized banks which are authorized to collect payment of GST. Each
authorized bank will nominate only one branch as its E-FPB for pan India
Transactions. The E-FPB will have to open accounts under each major head
for all governments. Total 38 accounts (one each for CGST, IGST and one
each for SGST for each State/UT Govt.) will have to be opened. Any amount
received by such E-FPB towards GST will be credited to the appropriate
account held by such E-FPB.
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For NEFT/RTGS Transactions, RBI will act as E-FPB.
ప్రశ్న 23: ట్ీడఎ
ీ స్ (TDS) అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ట్ీడఎ
ీ స్ అెంట్ే ‘మూలెంలో ప్న్ున కరత’ (TDS). సక్షన్ 51 ప్రకారెం... ఈ
నిబెంధన్ ప్రభ్ుతవెం, ప్రభ్ుతవ రెంగ స్ెంస్ి లు, ఇతర ప్రకట్ిత స్ెంస్ి ల కరస్ెం
ఉదేే శ్చెంచిన్ద. కాెంట్ారకుట విధాన్ెంలో చలిీ ెంప్ులు 2.5 లక్షలు దాట్ిన్ప్ుడు ఇద
వరిుస్ు ుెంద. కాెంట్ారకుటలో భాగెంగా చలిీ ెంప్ులు చేసన్
ి ప్ుడు దాని న్ుెంచి స్ెంబెంధత
ప్రభ్ుతవెం /ప్రభ్ుతవ స్ెంస్ి మొతు ెం చలిీ ెంప్ుల న్ుెండి 2 శాతానిన (ప్రత్ర చట్ట ెం కిెంద 1
శాతెం, ఐజీఎసటట అయితే 2 శాతెం) కరత వ్ేసి దానిని స్ెంబెంధత జీఎసటట ఖ్ాతాకు జమ
చేయాలి.
Q 23. What is TDS?
Ans. TDS stands for Tax Deducted at Source (TDS). As per section 51, this
provision is meant for Government and Government undertakings and
other notified entities making contractual payments where total value of
such supply under a contract exceeds Rs. 2.5 Lakhs to suppliers. While
making any payments under such contracts, the concerned
Government/authority shall deduct 2% of the total payment made (1%
under each Act and 2% in case of IGST) and remit it into the appropriate
GST account.
పరశ్న 24. రిటరున దాఖలు సమయంలో సరఫరాదారు ఈ ట్ీడఎ
ీ స్న్ు తన ఖాత్ాలోల
ఎలా చూపుత్ాడు?
జవ్ాబు: టీడఎ
ీ స్ క్ంద్ చూపలన ఏ మొతా మనా సంబంధత సరఫరాదారు ఎలకాీానిక్స
నగద్ు పుసా కంలో పరతిఫల్సుాంద. ఈ మొత్ాానిన అతడు తన పనున బాధాత
నెరవేరచంద్ుకు, వడీ్ లేదా రుసుము లేదా ఇతరత్ార చెల్లంపులు చేసేంద్ుకు
వినియోగించుకోవచుచ.
Q 24. How will the Supplier account for this TDS? while filing his return?
Ans. Any amount shown as TDS will be reflected in the electronic cash
ledger of the concerned supplier. He can utilize this amount towards
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discharging his liability towards tax, interest fees and any other amount.
పరశ్న 25. టీడఎ
ీ స్ తగిాంపుదారు సద్రు ట్ీడఎ
ీ స్న్ు ఖాత్ాలోల ఎలా చూపుత్ాడు?
జవ్ాబు: టీడఎ
ీ స్ తగిాంపుదారు సద్రు ట్ీడఎ
ీ స్న్ు క్ంద విధంగా చూపుత్ాడు:1. టీడఎ
ీ స్ తగిాంపుదారులు సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 24 క్ంద్
తపానిసరిగా నమోద్ు చేసుకోవాల్.
2. ఆ విధంగా టీడీఎస్ దాీరా ఒక నెలలో సేకరించిన స్ర ముాను తద్ుపరి నెల
10వ త్ేదీలోగా జమ చేయడంత్ోపాటు జీఎసీీ రిటర్కన7లో నివేదంచాల్.
3. టీడఎ
ీ స్ క్ంద్ జమచేసలన మొతా ం సరఫరాదారు ఎలకాీానిక్స నగద్ు
పుసా కంలో పరతిఫల్ంచాల్.
4. టీడఎ
ీ స్ క్ంద్ వసూలు చేసలన మొత్ాానిన సరఫరాదారు పరభుతీ ఖాత్ాకు
జమచేసన
ల 5 రోజులోలగా తనవద్ే స్ర ముా కోతకు గురరైనవారిక్ ఆ మేరకు
ధురవీకరణ పతరం ఇవాీల్. ఆ విధంగా ఇవీని పక్షంలో రోజుకు రూ.100
వంత న రూ.5 వేలకు మించకుండా సరఫరాదారు రుసుముక్ంద్ చెల్లంచాల్్
ఉంటుంద.

Q 25. How will the TDS Deductor account for such TDS?
Ans. TDS Deductor will account for such TDS in the following ways:
1. Such deductors needs to get compulsorily registered under section 24 of
the CGST/SGST Act.
2. They need to remit such TDS collected by the 10th day of the month
succeeding the month in which TDS was collected and reported in GSTR 7.
3. The amount deposited as TDS will be reflected in the electronic cash
ledger of the supplier.
4. They need to issue certificate of such TDS to the deductee within 5 days
of crediting the TDS to the govt a/c, failing which fees of Rs. 100 per day
subject to maximum of Rs. 5000/- will be payable by such deductor.
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ప్రశ్న 26: మూలెంలో ప్న్ున వస్యలు (TCS) అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 52 కిెంద ‘‘మూలెంలో ప్న్ున వస్యలు’’(TCS) నిబెంధన్ ఎలకాటానిక్ వ్ాణిజూ నిరావహకులకు మాతరమే వరిుస్ు ుెంద. ప్రత్ర
ఈకామర్డై నిరవహణదారు ఎవరికీ ప్రత్రనిధ కాదు కన్ుక, తమ దావరా నెలవ్ారవగా
స్రఫరా అయిేూ వస్ుు సేవలకు తాము రాబట్ేట ప్రత్రఫలెం న్ుెంచి ‘ప్న్ున విధెంచదగిన్
స్రఫరాల నికర విలువ’లో 1 శాతెం మిెంచకుెండా తమ వదే అట్ిటపట్ుటకరవ్ాలి. ఇలా
సేకరిెంచిన్ స ముున్ు తదుప్రి నెల 10వ తేదల
ీ ోగా స్ముచిత జీఎసటట ఖ్ాతాలో స్దరు
ఈకామర్డై నిరవహణదారు జమ చేయాలి. ట్ీసటఎస్ రూప్ెంలో చేసన్
ి ఈ జమ...
స్రఫరాదారు ఎలకాటానిక్ కాూష్ ల డా ర్డ లో ప్రత్రఫలిస్ుుెంద.
Q 26. What is Tax Collected at Source (TCS)?
Ans. This provision is applicable only for E-Commerce Operator under
section 52 of CGST/SGST Act. Every E-Commerce Operator, not being an
agent, needs to withhold an amount calculated at the rate not exceeding
one percent of the “net value of taxable supplies” made through it where
the consideration with respect to such supplies is to be collected by the
operator. Such withheld amount is to be deposited by such E-Commerce
Operator to the appropriate GST account by the 10th of the next month.
The amount deposited as TCS will be reflected in the electronic cash ledger
of the supplier.

పరశ్న 27. ‘‘పనున విధంచద్గిన సరఫరాల నికర విలువ’’ అంటే ఏమిటి?
జవ్ాబు: ‘‘పనున విధంచద్గిన సరఫరాల నికర విలువ’’ అంటే... ఈ-కామర్క్
వాాపారుల వద్ే నమోదెన
ై పనునవిధంచద్గిన వాకుాలు సక్షన్ 9(5) క్ంద్ పరకటిత
సేవలు మినహా ఏ నెలలోనెన
ై ా వారిదాీరా సరఫరా చేసన
ల పనున విధంచద్గిన
వసుావులు లేదా సేవల మొతా ం విలువ నుంచి ఆ నెలలో వాపసు వచిచన వసుావుల
విలువను తగిాంచగా మిగిలే విలువ.
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Q 27. What does the expression “Net value of taxable supplies” mean?
Ans. The expression “net value of taxable supplies” means the aggregate
value of taxable supplies of goods or services, other than services notified
under Section 9(5), made during any month by all registered taxable
persons through the operator reduced by the aggregate value of taxable
supplies returned to the suppliers during the said month.

పరశ్న 28: జీఎసీీ చెల్లంపుల కోసం జీఎసీీ ఎన్ పో రీలల ో కరెడట్
ి కారు్ ముంద్సుా నమోద్ు
అవసరమా?
జవ్ాబు: అవసరమే... పనున చెల్లంపులకు ఉదేే శించిన కరెడిట్ కారు్ను జీఎసీీఎన్
నిరీహంచే ఉమాడి పో రీలల ో పనున చెల్లంపుదారు ముంద్సుాగా నమోద్ు చేసుకోవాల్్
ఉంటుంద. ఆ కరడ
ె ిట్ కారు్ తనిఖీ దశ్గా సద్రు సేవాపరదాన సంసథ (సరవీస్ పర ర వెైడర్క)
నుంచి బాాంకులదాీరా నిరాిరణ పర ంద్డానిక్ జీఎసీీఎన్ ఒక విధానానిన పరవేశ్పటేీ
పరయతనం చేసా ుంద. వాాపార స్ౌలభా కలానలో భాగంగా నగద్ు పరిమితిత్ో
నిమితా ంలేని చెల్లంపుల కోసం ఈ కరెడట్
ి కారు్ను వినియోగించుకునేంద్ుకు అనుమతి
ఉంటుంద.
Q 28. Is the pre-registration of credit card necessary in the GSTN portal
for the GST payment?
Ans. Yes. The taxpayer would be required to pre-register his credit card,
from which the tax payment is intended, with the Common Portal
maintained on GSTN. GSTN may also attempt to put in a system with banks
in getting the credit card verified by taking a confirmation from the credit
card service provider. The payments using credit cards can therefore be
allowed without any monetary limit to facilitate ease of doing business.
****
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8. ఎలకాటానిక్ కామర్డై
(Electronic Commerce)
పరశ్న 1: ఎలకాీానిక్స వరా కం (ఈ-కామర్క్) అంటే ఏమిటి?
జవాబు: ఎలకాీానిక్స వరా కం (ఈ-కామర్క్) అంటే... డిజిటల్ లేదా ఎలకాీానిక్స చటరం
(నెట్వర్క్)దాీరా డిజిటల్ ఉతాతా లుసహా వసుావులు, సేవలు లేదా రరండూ సరఫరా
చేసే వాాపారంగా నిరీచించబడింద.
Q 1. What is Electronic Commerce?
Ans. Electronic Commerce has been defined to mean the supply of goods or
services or both, including digital products over digital or electronic
network.
పర 2: ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు అంటే ఎవరు?
జ: ఎలకాీానిక్స కామర్క్ నిరీహణదారు అంటే... ఎలకాీానిక్స వాాపార కారాకలాపాల కోసం
డిజిటల్ లేదా ఎలకాీానిక్స సద్ుపాయం లేదా వేదకను కల్ాంచే, నిరీహంచే, స్ర ంతంగా
కల్గి ఉండే వాక్ాగా నిరీచించబడింద.
Q 2. Who is an e-commerce operator?
Ans. Electronic Commerce Operator has been defined to mean any person
who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for
electronic commerce.
పర 3: ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు తపానిసరిగా నమోద్ు చేసుకోవాలా?
జ: అవును. ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారులకు పరవేశ్ మినహాయింపు లబిి లభించద్ు.
కాబటిీ తమ సరఫరాల విలువత్ో నిమితా ం లేకుండా వారు తపాక నమోద్ు
చేసుకోవాల్.
Q 3. Is it mandatory for e-commerce operator to obtain registration?
Ans. Yes. The benefit of threshold exemption is not available to e-commerce
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operators and they would be liable to be registered irrespective of the value
of supply made by them.
ప్రశ్న 4: ఈ కామర్డై వ్ేదక దావరా వస్ుువులు, సేవల స్రఫరాదారులు ప్రవ్శ్
ే
మిన్హాయిెంప్ున్కు అరుులేనా?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట చట్ట ెం సక్షన్ 9 (5) కిెందకి వచేి సేవల మిన్హా మిగిలిన్ సేవల
స్రఫరాదారులెందరికీ ప్రవ్ేశ్ మిన్హాయిెంప్ు వరిుస్ు ుెంద. ఈకామర్డై దావరా
వస్ుువులన్ు స్రఫరా చేసే నిరావహకులు తప్పనిస్రిగా న్మోదు చేస్ుకరవ్ాలిై
ఉెంట్ుెంద.
Q 4. Whether a supplier of goods or services supplying through ecommerce operator would be entitled to threshold exemption?
Ans. The threshold exemption shall be available for supplier of services,
other than supplies under section 9 (5) of the CGST Act. A person supplying
goods through an e-commerce operator shall be mandatorily required to
register.
పర 5: ఎలకాీానిక్స మారా ంలో వసుాసేవల సరఫరాపై వాసా వ సరఫరాదారుకు బద్ులు ఈకామర్క్ నిరీహణదారుకు పనున చెల్లంపు బాధాత ఉంటుందా?
జ: ఉంటుంద... అయిత్ే, ఇద క నిన నిరిేష్టీ పరకటిత సేవలకు మాతరమే పరిమితం.
అటువంటి సంద్రాాలలో తమదాీరా స్ాగ సరఫరాలకు ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు
పనున చెల్లంచాల్్ ఉంటుంద. అటువంటి సేవల సరఫరా విష్టయంలో పనున చెల్లంపు
బాధాత ఉననటు
ల పరిగణసూ
ా చటీ ంలోని అనిన నిబంధనలూ వారిక్ వరిాస్ా ాయి.
Q 5. Will an e-commerce operator be liable to pay tax in respect of supply
of goods or services made through it, instead of actual supplier?
Ans. Yes, but only in case of certain notified services. In such cases tax shall
be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied
through it and all the provisions of the Act shall apply to such electronic
commerce operator as if he is the person liable to pay tax in relation to
supply of such services.
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పర 6: పరకటిత సేవలపై ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారులకు పరవశ్
ే మినహాయింపు
లభిసుాందా?
జ: లభించద్ు... తమదాీరా సరఫరా అయిా పరకటిత సేవలపై పనున చెల్లంచాల్్న
ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారులకు పరవేశ్ మినహాయింపు వరిాంచద్ు.
Q 6. Will threshold exemption be available to electronic commerce
operators liable to pay tax on notified services?
Ans. No. Threshold exemption is not available to e-commerce operator who
are require to pay tax on notified services provided through them.
పర 7: మూలంలో పనున వసూలు (TCS) అంటే ఏమిటి?
జ: పరతి ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు తమదాీరా నెలవారవగా సరఫరా అయిా
వసుాసేవలకు పరతిఫలానిన రాబటేీటలయిత్ే అంద్ులోనుంచి ‘‘పనున విధంచద్గిన
సరఫరాల నికర విలువ’’పై 1 శాతం మించకుండా వసూలు చేయాల్. ఇలా సేకరించిన
స్ర ముానే ‘‘మూలంలో పనున వసూలు’’ (TCS) అంటారు. సటజీఎసటట 2017 చట్ట ెంలోని
సక్షన్ 52 ట్ీసఎ
ట స్ గురిెంచి చబుతుెంద. అయితే ఇదెంకా అమలోీకి రాలేదు.
31.03.2018 తేదీ వరకయ దీనిని అమలు చేయరాదని జీఎసటట మెండలి సిఫారస్ు
చేసిెంద.
Q 7. What is Tax Collection at Source (TCS)?
Ans. The e-commerce operator is required to collect an amount calculated
at the rate not exceeding one percent of the net value of taxable supplies
made through it, where the consideration with respect to such supplies is to
be collected by such operator. The amount so collected is called as Tax
Collection at Source (TCS). However, Section 52 of the CGST Act, 2017 which
deals with TCS has not come into force as of yet and GST Council has
recommended to keep this provision in abeyance till 31.03.2018.
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ప్రశ్న 8:ఈ కామర్డై వినియోగదారులు వస్ుువులన్ు వ్ెన్కిక ఇచిివ్ేయడెం
సాధారణెంగా జరిగద
ే .ే ఇలా వ్ెన్కిక వచేి వస్ుువులన్ు స్రిచయ
ే డెం ఎలా?
జవ్ాబు: ప్న్ున విధెంచదగిన్ స్రఫరాల నికర విలువపైనే ప్న్ున వస్యలు చేయాలి.
ప్న్ున విధెంచదగిన్ మొతు ెం స్రఫరాల విలువలో వ్ెన్కిక వచిిన్ స్రఫరాల విలువన్ు
తగిన్ విధెంగా స్రిచేసు ారు.
Q 8. It is very common that customers of e-commerce companies return
goods. How these returns are going to be adjusted?
Ans. An e-commerce company is required to collect tax only on the net
value of taxable supplies. In other words, value of the supplies which are
returned are adjusted in the aggregate value of taxable supplies.
ప్రశ్న 9: ప్న్ున విధెంచదగిన్ ‘‘స్రఫరాల నికర విలువ’’ అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ‘‘స్రఫరాల నికర విలువ’’ అెంట్ే... ప్న్ున విధెంప్దగిన్ వస్ుు స్రఫరాల
మొతు ెం విలువ, లేదా సేవల స్రఫరాల మొతు ెం విలువ, లేదా ర్ెండిెంట్ి మొతు ెం విలువ
న్ుెంచి ఒక నెలలో న్మోదత వూకుుల న్ుెంచి వ్ెన్కిక వచిిన్ స్రఫరాల మొతు ెం
విలువన్ు అదే నెలలో తగిాసు ారు. ఈ కామర్డై నిరావహకులు మొతు ెం ప్న్ున కట్ాటలిైన్
సేవలతో దీనికి స్ెంబెంధెం లేదు.
Q 9. What is meant by “net value of taxable supplies”?
Ans. The “net value of taxable supplies” means the aggregate value of
taxable supplies of goods or services or both, other than the services on
which entire tax is payable by the e-commerce operator, made during any
month by all registered persons through such operator reduced by the
aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during the
said month.
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పర 10: వాసా వ సరఫరాదారు తరఫున పరతి ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు పనున
వసూలు చేయాలా?
జ: అవును... సరఫరా అయిన వసుాసేవలపై పరతిఫలానిన సీయంగా రాబటేీ పరతి ఈకామర్క్ నిరీహణదారు వాసా వ సరఫరాదారు తరఫున పనున వసూలు చేయాల్.
Q 10. Is every e-commerce operator required to collect tax on behalf of
actual supplier?
Ans. Yes, every e-commerce operator is required to collect tax where
consideration with respect to the supply is being collected by the ecommerce operator.
పర 11: ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు పనున వసూలు చేయాల్్న సమయం ఏద?
జ: తమదాీరా స్ాగ సరఫరాలపై పరతి నెలవారవగా ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు పనున
వసూళ్ల
ల చేయాల్.
Q 11. At what time should the e-commerce operator make such
collection?
Ans. The e-commerce operator should make the collection during the
month in which supply was made.
పర 12: ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు టీసఎ
ీ స్ స్ర ముాను ఎపాటిలోగా పరభుత్ాీనిక్
జమచేయాల్?
జ: పరతి నెలలో ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు వసూలు చేసన
ల టీసఎ
ీ స్ స్ర ముాను
తద్ుపరి నెల 10వ త్ేదల
ీ ోగా సంబంధత పరభుతీ ఖాత్ాలో జమచేయాల్.
Q 12. What is the time within which such TCS is to be remitted by the ecommerce operator to Government account?
Ans. The amount collected by the operator is to be paid to appropriate
government within 10 days after the end of the month in which amount
was so collected.
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పర 13: టీసఎ
ీ స్ జమను వాసా వ సరఫరాదారులు తిరిగి పర ంద్టం ఎలా?
జ: ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు సంబంధత పరభుత్ాీనిక్ జమచేసలన టీసఎ
ీ స్ మొతా ం
వారు సమరిాంచే నివేదకలో నమోదెన
ై పరకారం నమోదత వాసా వ సరఫరాదారు
(ఎవరినుంచి వసూలెైందో ) నగద్ు పుసా కంలోనూ పరతిఫల్ంచాల్. వాసా వ సరఫరాదారు
ఈ మొత్ాానిన తన సరఫరాలకు సంబంధంచిన పనున బాధాత నెరవేరచడంలో
వాడుకోవచుచ.
Q 13. How can actual suppliers claim credit of this TCS?
Ans. The amount of TCS deposited by the operator with the appropriate
government will be reflected in the cash ledger of the actual registered
supplier (on whose account such collection has been made) on the basis of
the statement filed by the operator. The same can be used at the time of
discharge of tax liability in respect of the supplies by the actual supplier.
పర 14: ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు నివేదక సమరిాంచాల్్న అవసరముందా?...
అంద్ులో ఉండాల్్న వివరాలేమిటి?
జ: అవును... పరతి ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు ఎలకాీానిక్స రూపంలో నివేదక
సమరిాంచాల్్ ఉంటుంద. తమదాీరా సరఫరా చేసలన వసుావులు, సేవల
వివరాలత్ోపాటు వాపసు వచిచన వసుాసేవల వివరాలనూ అంద్ులో పర ంద్ుపరచాల్్
ఉంటుంద. సద్రు నివేదకత్ోపాటు టీసఎ
ీ స్ దాీరా వసూలు చేసలన పనున మొత్ాానిన
సద్రు నెలాఖరు తరాీత 10 రోజులోలగా పరభుత్ాీనిక్ జమచేయాల్్ ఉంటుంద. అలాగ
పనున వసూలుచేసలన ఆరిథక సంవత్రం ముగిసలన తరాీత ఆ ఏడాద డిసంబరు
31నాడు వారిిక నివేదకను కూడా ఈ-కామర్క్ నిరాీహణదారు సమరిాంచాల్్
ఉంటుంద.
Q 14. Is the e-commerce operator required to submit any statement?
What are the details that are required to be submitted in the statement?
Ans. Yes, every operator is required to furnish a statement, electronically,
containing the details of outward supplies of goods or services effected
through it, including the supplies of goods or services returned through it,
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and the amount collected by it as TCS during a month within ten days after
the end of such month. The operator is also required to file an annual
statement by 31st day of December following the end of the financial year
in which the tax was collected.
పర 15: ఈ-కామర్క్ నిబంధనలోలని ‘సరిపో లచడం’ అనే భావన ఏమిటి... అద ఎలా
అమలవుత ంద?
జ: ఏదెన
ై ా ఒక నెలలో తమదాీరా స్ాగిన సరఫరాలు, మొతా ం వసూళ్ల వివరాలత్ో పరతి
ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు నివేదక ఇస్ాారు. అదే నెలలో వాసా వ సరఫరాదారు చేసన
ల
సరఫరాలపై సమరిాంచే చెలల ుబాటయిా రిటరునలోని వివరాలత్ో దీనిన సరిపో లుస్ాారు.
ఈ-కామర్క్ నిరీహణదారు పరకటించిన సరఫరాలు, వాటిపై వసూలు చేసలన పనున
వివరాలు వాసా వ సరఫరాదారు సమరిాంచిన వివరాలత్ో సరిపో లకపో త్ే రరండు
పక్షాలకూ ఆ సమాచారం అంద్జస్ాారు.
Q 15. What is the concept of matching in e-commerce provisions and how
it is going to work?
Ans. The details of supplies and the amount collected during a calendar
month, and furnished by every operator in his statement will be matched
with the corresponding details of outward supplies furnished by the
concerned supplier in his valid return for the same calendar month or any
preceding calendar month. Where the details of outward supply, on which
the tax has been collected, as declared by the operator in his statement do
not match with the corresponding details declared by the supplier the
discrepancy shall be communicated to both persons.
పర 16: వివరాలు సరిపో లకుండా ఉండిపో త్ే ఏమవుత ంద?
జ: ఏదెన
ై ా చెల్లంపునకు సంబంధంచి సరఫరా విలువ సరిపో లనపుాడు ఆ లోపానిన
రరండు పక్షాలకూ త్ెల్యజసలనపాటికీ సరఫరాదారు దానిన తన చెలల ుబాటయిా
తద్ుపరి నెలవారవ రిటరునలో సరిదద్ే కపో త్ే వారి రాబో యి నెల చెల్లంపు బాధాతలో
దానిన చేరుస్ాారు. అలా అద్నంగా కల్సలన మొతా ంపై అదే త్ేదన
ీ ుంచి చెల్లంపు
త్ేదీదాకా వడీ్ త్ో కల్పల సరఫరాదారు జమ చేయాల్్ ఉంటుంద.
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Q 16. What will happen if the details remain mismatched?
Ans. The value of a supply relating to any payment in respect of which any
discrepancy is communicated and which is not rectified by the supplier in his
valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be
added to the output liability of the said supplier, for the calendar month
succeeding the calendar month in which the discrepancy is communicated.
The concerned supplier shall, in whose output tax liability any amount has
been added shall be liable to pay the tax payable in respect of such supply
along with interest on the amount so added from the date such tax was due
till the date of its payment.
పర 17: పనున అధకారులకు అద్నపు అధకారాలేమనా ఉనానయా?
జ: డిపూాటీ కమిష్టనర్క హో దాకు తగా ని అధకారి ఎవరరైనా ఈ-కామర్క్
నిరీహణదారుకు నలటస
ీ ు జారవచయ
ే వచుచ. అద అందన త్ేదీనుంచి 15 పని దనాలోలగా
త్ాను కోరిన నిరిేష్టీ వివరాలను అంద్జయాలని అంద్ులో ఆదేశించవచుచ.
Q 17. Are there any additional powers to tax officers available?
Ans. Any authority not below the rank of Deputy Commissioner may issue a
notice to the electronic operator to furnish specified details within a period
of 15 working days from the date of service of such notice.
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9. జాబ్ వర్డక
(Job Work)
పరశ్న 1: చిరు ఉపాధ పని (జాబ్ వర్క్) అంటే ఏమిటి?
జవాబు: పనున విధంచద్గిన నమోదత వాక్ాక్ చెందన వసుావుల అభివృది లేదా
పరవరిన పరకయ
్ె
చేపటీ డమే చిరు ఉపాధ పని (జాబ్ వర్క్). అలాంటి పనులు చేసే
వాక్ానే ‘చిరుదో ాగ శాెమికుడు’ (జాబ్ వర్ర్క)గా వావహరిస్ా ారు. సద్రు వసుావుల
యజమానిని ‘పరధాన వాక్ా’ (పలరని్పల్)గా పలలుస్ాారు.
ఈ నిరీచనం 23 మారిచ 1986 నాటి కంద్ర ఎకర్ై జ్ నలటిఫలకష్టన్ నం.214/86లో
పేరక్ననదానికనాన విసా ృతమనద. కాగా, 1986 నాటి నలటఫ
ి లకష్టనలల చిరు ఉపాధ పని
కారాకలాపాలను తయారవ రంగంత్ో సమానంగా పరిగణంచాలని పేరక్నానరు.
అంద్ువలల పరతిపాదత జీఎసీీ వావసథ లో చిరు ఉపాధ పనిక్ సంబంధంచిన నిరీచనం
పనున విధాన రూపకలానలో పారథమిక మారుాను పరతిబింబిసుాంద.
Q 1. What is job work?
Ans. Job work means undertaking any treatment or process by a person on
goods belonging to another registered taxable person. The person who is
treating or processing the goods belonging to other person is called ‘job
worker’ and the person to whom the goods belongs is called ‘principal’.
This definition is much wider than the one given in Notification No. 214/86
– CE dated 23rd March, 1986. In the said notification, job work has been
defined in such a manner so as to ensure that the activity of job work must
amount to manufacture. Thus the definition of job work itself reflects the
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change in basic scheme of taxation relating to job work in the proposed GST
regime.
పర 2: పనున విధంచద్గిన వాక్ా చిరుదో ాగ శాెమికుడిక్ పంపలన వసుావులను జీఎసీీ
విధంచద్గిన సరఫరగా పరిగణంచాలా... అయిత్ే ఎంద్ుకు?
జ: ‘సరఫరా’ అంటే అమాకం, బదలీ తదతర రూపాలోలని సరఫరా గనుక దీనిన కూడా
సరఫరాగానే పరిగణంచాల్. అయిత్ే, నమోదత పనున విధంచద్గిన వాక్ా
(పరధానవాక్ా) ముంద్సుా సమాచారం ఇవీడంత్ోపాటు నిరేశిత ష్టరత లేవెైనా ఉంటే
వాటిక్ లోబడి పనున చెల్లంచకుండానే ఉత్ాాద్కాలు/మూలధన వసుావులు లేదా
రరండింటినీ సంపూరీ వసుావులుగా రూపుదద్ే డం కోసం చిరుదో ాగ శాెమికుడిక్, అక్డి
నుంచి తద్ుపరి ద్శ్ అభివృది కోసం మరో చిరుదో ాగ శాెమికుడు(ల)కు పంపవచుచ.
సద్రు ఉత్ాాద్కాలు/మూలధన వసుావులు సంపూరీ రూపంలోక్ వచిచన తరాీత
లేదా ఏడాద/మూడేళ్లలోపు వెనకు్ త్ెచుచకోవచుచ. లేదా ఏడాద/మూడేళ్లలోపు
చిరుదో ాగ శాెమికుల వాాపార పారంగణం నుంచి దేశ్ం పరిధలో అయిత్ే పనున చెల్లంచి,
ఎగుమత ల కోసమత్ే పనున చెల్లంచి లేదా చెల్లంచకుండానెైనా పంపవచుచ.
Q 2. Whether goods sent by a taxable person to a job worker will be
treated as supply and liable to GST? Why?
Ans. It will be treated as a supply as supply includes all forms of supply such
as sale, transfer, etc. However, the registered taxable person (the principal),
under intimation and subject to such conditions as may be prescribed send
any inputs and/or capital goods, without payment of tax, to a job worker
for job work and from there subsequently to another job worker(s) and shall
either bring back such inputs/capital goods after completion of job work or
otherwise within 1 year/3 years of their being sent out or supply such
inputs/capital goods after completion of job work or otherwise within 1
year / 3 years of their being sent out, from the place of business of a job
worker on payment of tax within India or with or without payment of tax
for export.
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ప్ర 3: చిరుదో ాగ శాెమికులు నమోద్ు చేసుకోవాల్్ ఉంటుందా?
జ: అవును... చిరు ఉపాధ సేవ క్ందక్ వసుాందగనుక, చిరుదో ాగ శాెమికుల మొతా ం
వారిిక వాాపార పరిమాణం నిరేశిత పరవేశ్ పరిమితిని అధగమించినపుాడు నమోద్ు
చేసుకోవడం అవసరం.
Q 3. Is a job worker required to take registration?
Ans. Yes, as job work is a service, the job worker would be required to
obtain registration if his aggregate turnover exceeds the prescribed
threshold.
పర 4: చిరుదో ాగ శాెమికుడి పారంగణంలోని తన వసుావులను పరధాన వాక్ా అక్డి
నుంచి నేరుగా సరఫరా చేసన
ల పుాడు వాటిని చిరుదో ాగ శాెమికుడి మొతా ం వాాపార
పరిమాణంలో చేరాచలా?
జ: లేద్ు... అద పరధానవాక్ా మొతా ం వాాపార పరిమాణంలోనే చేరచబడుత ంద.
అయిత్ే, తనకు అపాగించిన పనిని పూరిా చేసేంద్ుకు చిరుదో ాగ శాెమికుడు
వినియోగించిన వసుావులు లేదా సేవల విలువ అతని సరఫరా చేసే వసుాసేవల
విలువలోనే చేరచబడుత ంద.
Q 4. Whether the goods of principal directly supplied from the job
worker’s premises will be included in the aggregate turnover of the job
worker?
Ans. No. It will be included in the aggregate turnover of the principal.
However, the value of goods or services used by the job worker for carrying
out the job work will be included in the value of services supplied by the job
worker.
పర 5: పరధాన వాక్ా ఉత్ాాద్కాలు, మూలధన వసుావులను తన పారంగణానిక్
తరల్ంచకుండా నేరుగా చిరుదో ాగ శాెమికుడి పారంగణానిక్ పంపవచాచ?
జ: పంపవచుచ... పరధాన వాక్ాక్ ఆ వెసులుబాటు ఉంటుంద. అటువంటి నేపథాంలో
ఉత్ాాద్కాలు లేదా మూలధన వసుావులపై చెల్లంచిన పనున మినహాయింపు
(ఐటీసీ)ను కూడా అతడు వినియోగించుకోవచుచ. సద్రు ఉత్ాాద్కాలు, మూలధన
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వసుావులను అతడు ఏడాద/మూడేళ్లలోపు తిరిగి సీీకరించాల్్ ఉంటుంద.
లేనిపక్షంలో సద్రు అసలు లావాదేవీయి సరఫరాగా పరిగణంచబడి, పరధాన వాక్ా
తద్నుగుణంగా పనున చెల్లంపునకు బాధుాడవుత్ాడు.
Q 5. Can a principal send inputs and capital goods directly to the premises
of job worker without bringing it to his premises?
Ans. Yes, the principal is allowed to do so. The input tax credit of tax paid
on inputs or capital goods can also be availed by the principal in such a
scenario. The inputs or capital goods must be received back within one year
or three years respectively failing which the original transaction would be
treated as supply and the principal would be liable to pay tax accordingly.
పర 6: చిరుదో ాగ శాెమికుడి వద్ే నుంచి పరధాన వాక్ా వసుావులను తన పారంగణానిక్
తరల్ంచకుండా నేరుగా సరఫరా చేసే వీలుందా?
జ: ఉంద... అయిత్ే నమోద్ుకాని చిరుదో ాగ శాెమికుడి పారంగణానిన తన అద్నపు
వాాపార పారంగణంగా పరధాన వాక్ా పరకటించి ఉండాల్. ఒకవేళ్ చిరుదో ాగ శాెమికుడు
నమోదత వాక్ా అయి ఉంటే, అతడి పారంగణం నుంచి నేరుగా వసుావులను సరఫరా
చేయవచుచ. ఈ సంద్రాంలో చిరు ఉపాధ పని కోసం పంపలన వసుావులకు సంపూరీ
రూపం ఏరాడిన తరాీత వాటిని చిరుదో ాగ శాెమికుడి పారంగణం నుంచే నేరుగా సరఫరా
చేయవచుచనని కమిష్టనర్క పరకటించే వీలు కూడా ఉంద.
Q 6. Can the principal supply the goods directly from the premises of the
job worker without bringing it back to his own premises?
Ans. Yes. But the principal should have declared the premises of an
unregistered job worker as his additional place of business. If the job worker
is a registered person then goods can be supplied directly from the premises
of the job worker. The Commissioner may also notify goods in which case
goods sent for job work can be directly supplied from the premises of the
job worker.
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పర 7: చిరుదో ాగ శాెమికుడి పారంగణానిన తన అద్నపు వాాపార పారంగణంగా పరధాన
వాక్ా పరకటించకపో యినా ఏ పరిసత
లథ లలో అక్డినుంచి నేరుగా వసుావులను సరఫరా
చేయవచుచ?
జ: రరండురకాల పరిసత
లథ లలో అలా చేయవచుచ. చిరుదో ాగ శాెమికుడు పనున
విధంచద్గా వాక్ాగా నమోదెై ఉననటల యిత్ే అతడి వాాపార పారంగణానిన పరధాన వాక్ా తన
అద్నపు వాాపార పారంగణంగా పరకటించకపో యినా వసుావులు నేరుగా సరఫరా
చేయవచుచ. అలాగ సద్రు వసుావులు కమిష్టనర్క ఇచేచ నలటఫ
ి లకష్టన్ పరిధలోనివెై
ఉనాన సరఫరా చేయవచుచ.
Q 7. Under what circumstances can the principal directly supply goods
from the premises of job worker without declaring the premises of job
worker as his additional place of business?
Ans. The goods can be supplied directly from the place of business of job
worker without declaring it as additional place of business in two
circumstances namely where the job worker is a registered taxable person
or where the principal is engaged in supply of such goods as may be notified
by the Commissioner.
పర 8: చిరుదో ాగ శాెమికుడిక్ పంపలన ఉత్ాాద్కాలు/మూలధన వసుావులపై ఐటీసీ
పర ంద్డానిక్గల నిబంధనలేమిటి?
జవ్ాబు :ఉతాపదకాలు లేదా మూలధన్ వస్ుువులన్ు ప్రధాన్ వూకిు తన్ పారెంగణెం
న్ుెంచి చిరుదో ూగ శాెమికుడి పారెంగణానికి తరలిెంచినా లేక తన్ పారెంగణానికి
తరలిెంచకుెండా నేరుగా అతడికి ప్ెంపినా ఐట్ీసని
ట ప ెందే హకుక ఉెంట్ుెంద. తేదీ
తరావత ఏడాద మూడేళ్ీలోప్ు చిరుదో ూగ శాెమికుడి పారెంగణెం న్ుెంచి అవి త్రరిగి ప్రధాన్
వూకిు పారెంగణానికి చేరడెం లేదా అకకడి న్ుెంచే నేరుగా స్రఫరా చేయవచుి.
Q 8. What are the provisions concerning taking of ITC in respect of
inputs/capital goods sent to a job worker?
Ans. Principal shall be entitled to take credit of taxes paid on inputs or
capital goods sent to a job worker whether sent after receiving them at his
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place of business or even when such the inputs or capital goods are directly
sent to a job worker without their being first brought to his place of
business. However, the inputs or capital goods, after completion of job
work, are required to be received back or supplied from job worker’s
premises, as the case may be, within a period of one year or three years of
their being sent out.
పర 9: చిరుదో ాగ శాెమికుడిక్ పరధాన వాక్ా పంపలన ఉత్ాాద్కాలు లేదా మూలధన
వసుావులు నిరేశిత వావధలోగా తిరిగి చేరకపో త్ే లేదా అతడు వెనకు్ పంపకపో త్ే
ఏమవుత ంద?
జ: చిరుదో ాగ శాెమికుడిక్ పరధాన వాక్ా పంపలన ఉత్ాాద్కాలు లేదా మూలధన
వసుావులు నిరేశిత వావధలోగా తిరిగి చేరకపో యినా లేదా అతడు వెనకు్
పంపకపో యినా పరధాన వాక్ా వాటిని అతడి పారంగణానిక్ నేరుగా సరఫరా చేసన
ల టు
ల
పరిగణంచబడుత ంద. ఆ మేరకు సద్రు ఉత్ాాద్కాలు/మూలధన వసుావులను
పంపలన త్ేదీన (లేదా చిరుదో ాగ శాెమికుడు వాటిని నేరుగా అంద్ుకునన త్ేదీన)
లావాదేవీ చోటుచేసుకుననటు
ల అవుత ంద. తద్నుగుణంగా పరధాన వాక్ా పనున
చెల్లంపునకు బాధుాడవుత్ాడు.
Q 9. What happens when the inputs or capital goods are not received
back or supplied from the place of business of job worker within
prescribed time period?
Ans. If the inputs or capital goods are not received back by the principal or
are not supplied from the place ofbusiness of job worker within the
prescribed time limit, it would be deemed that such inputs or capital goods
had been supplied by the principal to the job worker on the day when the
said inputs or capital goods were sent out by the principal (or on the date of
receipt by the job worker where the inputs or capital goods were sent
directly to the place of business of job worker). Thus the principal would be
liable to pay tax accordingly.
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పర 10: బిగింపులు, అమరికల వంటి క నినరకాల మూలధన వసుావులను ఒకస్ారి
వినియోగించాక స్ాధారణంగా త కు్క్ంద్ వికెయించేస్ా ారు.. చిరుదో ాగ ఉపాధ పని
నిబంధనల క్ంద్ వాటిని ఎలా పరిగణస్ాారు?
జ: మూసలు, అచుచలు, బిగింపులు, అమరికల వంటి మూలధన వసుావులకు
మూడేళ్ల తరాీత వెనకు్ త్ెచేచ ష్టరత వరిాంచద్ు.
Q 10. Some capital goods like jigs and fixtures are non-usable after their
use and normally sold as scrap. What is the treatment of such items in job
work provisions?
Ans. The condition of bringing back capital goods within three years is not
applicable to molds, dies, jigs and fixtures or tools.

పర 11: చిరుదో ాగ ఉపాధ పని స్ాగ సంద్రాంగా వెలువడే వారాథలు, త కు్ను ఎలా
పరిగణస్ాారు?
జ: చిరుదో ాగ శాెమికుడు నమోదత వాక్ా అయి ఉంటే సద్రు వారాథలు, త కు్పై
పనున చెల్లంచి వాటిని తన వాాపార పారంగణం నుంచి నేరుగా సరఫరా చేయవచుచ.
నమోదత వాక్ా కానిపక్షంలో పరధాన వాక్ా వాటిపై పనున చెల్లంచి సరఫరా చేస్ా ాడు.
Q 11. What would be treatment of the waste and scrap generated during
the job work?
Ans. The waste and scrap generated during the job work can be supplied by
the job worker directly from his place of business, on payment of tax, if he is
registered. If he is not registered, the same would be supplied by the
principal on payment of tax.
పర 12: మధాంతర సలథ తిలోని వసుావులను కూడా చిరుదో ాగ ఉపాధ పనిక్
పంపవచుచనా?
జ: పంపవచుచ... చిరుదో ాగ ఉపాధ పనిక్ ఉదేే శించిన ‘ఉత్ాాద్కాలు’ అనే పద్ంలో
మధాంతర సలథతిలోని వసుావులు కూడా అంతరాాగమే. ఉత్ాాద్కాలపై పరధాన వాక్ా
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లేదా చిరుదో ాగ శాెమికుడు చేపటిీన ఏదెైనా పరకయ
్ె
సంద్రాంగా అవి మధాంతర సలథతిక్
చేరి ఉండవచుచ.
Q 12. Whether intermediate goods can also be sent for job work?
Ans. Yes. The term inputs, for the purpose of job work, includes
intermediate goods arising from any treatment or process carried out on
the inputs by the principal or job worker.
పర 13: చిరుదో ాగ ఉపాధ పని సంబంధత ఖత్ాల నిరీహణ ఎవరి బాధాత?
జ: చిరుదో ాగ ఉపాధ పని సంబంధత ఉత్ాాద్కాలు, మూలధన వసుావులకు
సంబంధంచిన ఖాత్ాల నిరీహణ బాధాత పూరిాగా పరధాన వాక్ాదే.
Q 13. Who is responsible for the maintenance of proper accounts related
to job work?
Ans. It is completely the responsibility of the principal to maintain proper
accounts of job work related inputs and capital goods.
పర 14: చిరుదో ాగ ఉపాధ పని సంబంధత నిబంధనలు అనినరకాల వసుావులకూ
వరిాస్ా ాయా?
జ: వరిాంచవు... పనున విధంచద్గిన నమోదత వాక్ా పనున విధంచద్గిన
వసుావులను పంపేంద్ుకు ఉదేే శించినపుడు మాతరమే చిరుదో ాగ ఉపాధ పని సంబంధత
నిబంధనలు వరిాస్ా ాయి. మరో మాటలో చెబిత్ే... పనున మినహాయింపుగల లేదా
పనున విధంచద్గని వసుావుల విష్టయంలో లేదా పంపేవారు పనున విధంచద్గిన
నమోదత వాక్ా కానపుాడు ఈ నిబంధనలు వరిాంచవు.
Q 14. Are the provisions of job work applicable to all categories of goods?
Ans. No. The provisions relating to job work are applicable only when
registered taxable person intends to send taxable goods. In other words,
these provisions are not applicable to exempted or non-taxable goods or
when the sender is a person other than registered taxable person.
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పర 15: చిరుదో ాగ ఉపాధ పని నిబంధనలను పరధానవాక్ా తపానిసరిగా పాటించాలా?
జ: పాటించనక్రల ద్ు... జీఎసీీ చెల్లంచాక పరత్ేాక విధానం పాటింపుత్ో నిమితా ం
లేకుండా ఉత్ాాద్కాలను లేదా మూలధన వసుావులను పరధాన వాక్ా పంపవచుచ.
అటువంటి సంద్రాాలలో చిరుదో ాగ శాెమికుడు ఐటీసీని పర ంద, తనవంత పని
ముగించాక జీఎసీీ చెల్లంచి పూరా యిన వసుావులను తిరిగి సరఫరా చేయవచుచ.
Q 15. Is it compulsory that job work provisions should be followed by the
principal?
Ans. No. The principal can send the inputs or capital goods after payment of
GST without following the special procedure. In such a case, the job-worker
would take the input tax credit and supply back the processed goods (after
completion of job-work) on payment of GST.
పర 16: పరధాన వాక్ా, చిరుదో ాగ శాెమికుడు ఒక రాష్టీ ంర లేదా కంద్రపాల్త పారంతంవారరై
ఉండాలా?
జ: అవసరం లేద్ు... చిరుదో ాగ ఉపాధ పనిక్ సంబంధంచిన నిబంధనలు యూటీజీఎసీీ
చటీ ంత్ోపాటు ఐజీఎసీీ చటీ ంలోనూ అనుసరించబడా్యి. అంద్ువలల పరధాన వాక్ా,
చిరుదో ాగ శాెమికుడు ఒక రాష్టీ ంర లేదా కంద్రపాల్త పారంతం వారరై ఉండాల్్న అవసరం
లేద్ు. వేరీరు రాష్టాీరలు లేదా కంద్రపాల్త పారంత్ాలకు చెందనవారు కావచుచ.
Q 16. Should job worker and principal be located in same State or Union
territory?
Ans. No this is not necessary as provisions relating to job work have been
adopted in the IGST Act as well as in UTGST Act and therefore job-worker
and principal can be located either is same State or in same Union Territory
or in different States or Union Territories.

****
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10. ఇన్పుట్ ట్ాూక్ై క్ెడిట్
(Input Tax Credit)
పరశ్న 1: ఉత్ాాద్క పనున (Input Tax) అంటే ఏమిటి?
జవాబు: ఉత్ాాద్క పనునఅంటే... నమోదత వాక్ాక్ సరఫరా చేసే వసుావలు, సేవలు
లేదా రరండింటిపన
ై ా విధంచే కంద్ర పనున (సీజీఎసీీ), రాష్టీ ర పనున (ఎసీీఎసీీ), సమీకృత
పనున (ఐజీఎసీీ) లేదా కంద్రపాల్త పారంత (యూటీజీఎసీీ) పనున. ఎద్ురు చెల్లంపు
పారతిపదకన చెల్లంచిన పనున, దగుమత లపై విధంచే సమీకృత వసుాసేవల పనున
కూడా ఇంద్ులో అంతరాాగమే. అయిత్ే, మిశ్ెమ విధంపు క్ంద్ చెల్లంచిన పనున
ఇంద్ులో చేరద్ు.
Q 1. What is input tax?
Ans. Input tax means the central tax (CGST), State tax (SGST), integrated
tax (IGST) or Union territory tax (UTGST) charged on supply of goods or
services or both made to a registered person. It also includes tax paid on
reverse charge basis and integrated tax goods and services tax charged on
import of goods. It does not include tax paid under composition levy.
పర 2: ఎద్ురు చెల్లంపు పారతిపదకన చెల్లంచిన జీఎసీీ ని ఉత్ాాద్క పనునగా
పరిగణస్ాారా?
జ: పరిగణస్ాారు... ఎద్ురు చెల్లంపు క్ంద్ చెల్లంచాల్్న పనున కూడా ఉత్ాాద్క
పనున నిరీచనంలో అంతరాాగమే.
Q 2. Can GST paid on reverse charge basis be considered as input tax?
Ans. Yes. The definition of input tax includes the tax payable under the
reverse charge.
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పర 3: ఉత్ాాద్క వసుావులు, సేవలు, మూలధన వసుావులపై చెల్లంచిన పనున
(సీజీఎసీీ , ఐజీఎసీీ , ఎసీీ ఎసీీ ) ఉత్ాాద్క పనునలో భాగమేనా?
జ: అవును... ఉత్ాాద్క వసుావులు, సేవలు, మూలధన వసుావులపై చెల్లంచిన పనున
ఉత్ాాద్క పనునలో భాగమే. మూలధన వసుావులపై చెల్లంచిన పనున జమను ఒక
ద్ఫాగా వాడుకునేంద్ుకూ చటీ ం అనుమతిసుాంద.
Q 3. Does input tax includes tax (CGST/IGST/SGST) paid on input goods,
input services and capital goods?
Ans. Yes, it includes taxes paid on input goods, input services and capital
goods. Credit of tax paid on capital goods is permitted to be availed in one
instalment.

పర 4: వసుావులు లేదా సేవల సరఫరాపై విధంచిన ఉత్ాాద్క పనున మొత్ాానీన జీఎసీీ
క్ంద్ జమగా అనుమతిస్ాారా?
జ: ఒక నమోదత వాక్ా తన వాాపార విసా రణ లేదా అంద్ులో భాగంగా ఉదేే శించిన
వసుావులు లేదా రరండింటి సరఫరాపై విధంచిన ఉత్ాాద్క పనున జమ(ITC)ను
పర ంద్డానిక్ అరుుడే. కానీ, ఇద ఇతర ష్టరత లు, పరిమిత లకు లోబడి ఉంటుంద.
Q 4. Is credit of all input tax charged on supply of goods or services
allowed under GST?
Ans. A registered person is entitled to take credit of input tax charged on
supply of goods or services or both to him which are used or intended to be
used in the course or furtherance of business, subject to other conditions
and restrictions.
పర 5: ఉత్ాాద్క పనున జమ (ITC)ను పర ంద్డానిక్ పాటించాల్్న ష్టరత లేమిటి?
జ: పనున విధంచద్గిన నమోదత వాక్ా ఐటీసీ పర ంద్డం కోసం క్ంద్ పేరక్నన 4
ష్టరత లను పాటించాల్్ ఉంటుంద:(ఎ) పనున రసీద్ు లేదా తగిాంపు పతరం (డెబిట్ నలట్) లేదా అటువంటి నిరేశిత
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పనున చెల్లంపు పతరం కల్గి ఉండాల్;
(బి) వసుావలు లేదా సేవలు లేదా రరండింటినీ సీీకరించి ఉండాల్;
(సల) పరభుత్ాీనిక్ చేసలన సరఫరాలకు సంబంధంచి విధంచిన పనునను
సరఫరాదారు వాసా వంగా చెల్లంచి ఉండాల్; అలాగ
(డి) సక్షన్ 39 క్ంద్ అతడు రిటర్కన సమరిాంచి ఉండాల్.
Q 5. What are the conditions necessary for obtaining ITC?
Ans. Following four conditions are to be satisfied by the registered taxable
person for obtaining ITC:
(a) he is in possession of tax invoice or debit note or such other tax paying
documents (such as bill of entry or any other document prescribed under
the Customs Act, ISD invoice as prescribed in Rule 36(1) of the CGST Rules).
(b) he has received the goods or services or both;
(c) the supplier has actually paid the tax charged in respect of the supply to
the government; and
(d) he has furnished the return under section 39.
పర 6: నమోదత వాక్ా ఒక బిలు
ల పై వసుావులను క నిన రాశులుగా లేదా విడతలవారవగా
సీీకరించినపుాడు అతడు ఐటీసక
ీ ్ ఎలా అరుుడవుత్ాడు?
జ: త్ాను సీీకరించాల్్న వసుావుల చివరి రాశి లేదా వాయిదా వసుావులను
అంద్ుకునన తరాీత సద్రు నమోదత వాక్ా ఐటీసీ పర ంద్డానిక్ అరుుడవుత్ాడు.
Q 6. Where the goods against an invoice are received in lots or
instalments, how will a registered person be entitled to ITC?
Ans. The registered person shall be entitled to the credit only upon receipt
of the last lot or installment.
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పర 7: ఒక వాక్ా తనకందన సరఫరాలకు పరతిఫలంత్ోపాటు పనున చెల్లంచకపో యినా
ఐటీసీ పర ంద్గలడా?
జ: పాంద్గలడు. అయిత్ే, ఇంద్ుకోసం త్ాను సీీకరించిన వసుావులకు బిలుల జారవ
అయిన త్ేదన
ీ ుంచి 180 రోజులోలగా పరతిఫలంత్ోపాటు పనునను అతడు చెల్లంచాల్్
ఉంటుంద. ఎద్ురు చెల్లంపు పారతిపదకన పనున చెల్లంచేటలయిత్ే ఈ ష్టరత వరిాంచద్ు.
Q 7. Can a person take input tax credit without payment of consideration
for the supply along with tax to the supplier?
Ans. Yes, the recipient can take ITC. But he is required to pay the
consideration along with tax within 180 days from the date of issue of
invoice. This condition is not applicable where tax is payable on reverse
charge basis.
పర 8: బిలు
ల జారవ అయిన త్ేదన
ీ ుంచి 180 రోజులోలగా నమోదత వాక్ా పరతిఫలంత్ోపాటు
పనున చెల్లంచని పక్షంలో అతడు పర ందన ఐటీసీ ఏమవుత ంద?
జ: నమోదత వాక్ా పర ందన ఐటీసీ మొతా ం అతడి పనున చెల్లంపు బాధాతకు జమ
కావడగమేగాక దానిపై వడీ్ కూడా చెల్లంచాల్్ వసుాంద. అయిత్ే, ఆ తరాీతనెైనా
పరతిఫలంత్ోపాటు పనున చెల్లసేా, అతడు ఐటీసీని తిరిగి పర ందే వీలుంద.
Q 8. What would happen of the ITC taken by the registered person if he
has not paid the consideration along with tax within 180 days from the
date of issue of invoice?
Ans. The amount of ITC would be added to output tax liability of the person.
He would also be required to pay interest. However, he can take ITC again
on payment of consideration and tax.

పర 9: పనున విధంచద్గిన వాక్ాక్ కాకుండా వసుావులను మరకకరిక్ పంపలనపుాడు
(‘బిల్ టు, షలప్ టు’ వంటి పరిసత
లథ లోల) ఐటీసని
ీ పర ందేవారరవరు?
జ: పనున విధంచద్గిన నమోదత వాక్ా సూచన మేరకు సద్రు వసుావులను మూడో
పక్షం సీీకరించినపాటికీ వాటిని అతడే సీీకరించినటు
ల పరిగణనలోక్ వసుాంద.
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అంద్ువలల వసుావులను మూడో వాక్ాక్ చేరాచల్్ందగా ఆదేశించిన వాకా ఐటీసీని
వినియోగించుకోగలడు.
Q 9. Who will get the ITC where goods have been delivered to a person
other than taxable person (‘bill to’- ‘ship to ’scenarios)?
Ans. It would be deemed that the registered person has received the goods
when the goods have been delivered to a third party on the direction of
such taxable person. So ITC will be available to the person on whose order
the goods are delivered to third person.
పర 10: ఐటీసీ పర ంద్డానిక్గల గడువు... అంద్ుకు కారణాలు ఏమిటి?
జ: తద్ుపరి ఆరిథక సంవత్రం అకోీబరు 20 లేదా వారిిక రిటరున సమరాణ త్ేదీలలో
ఏద ముందెైత్ే అదే ఐటీసీ పర ంద్డానిక్ త ద గడువు అవుత ంద. ఈ నిబంధనలోని
అంతరారథం ఏమిటంటే... సక్షన్ 39 పరకారం నమోదత వాక్ా తద్ుపరి ఆరిథక సంవత్రం
సపీ ంబరు ఆఖరులోగా తన వారిిక రిటర్కన సమరిాంచాల్. కాబటిీ ఆ తరాీత అంద్ులో
మారుాలు చేసే అవకాశ్ం లభించద్ు. ఒకవేళ్ సపీ ంబరుకు ముందే రిటర్కన
సమరిాంచినా ఆ పరకయ
్ె
పూరా యాాక అంద్ులో మారుాచేరుాలను చటీ ం
అనుమతించద్ు. కాబటిీ నమోదత వాక్ా పై నిబంధనను అనుసరించని పక్షంలో ఒక
ఆరిథక సంవత్రంలో వసుాసేవల సరఫరాపై ఏదెన
ై ా బిలుల లేదా తగిాంపు పత్ారలపై
తనకు లభించిన ఐటీసని
ీ వినియోగించుకోలేడు.
Q 10. What is the time limit for taking ITC and reasons therefor?
Ans. A registered person cannot take ITC in respect of any invoice or debit
note for supply of goods or services after the due date for furnishing the
return under section 39 for the month of September following the end of
financial year to which such invoice/invoice relating to debit note pertains
or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier. So, the
upper time limit for taking ITC is 20th October of the next FY or the date of
filing of annual return whichever is earlier.
The underlying reasoning for this restriction is that no change in return is
permitted after September of next FY. If annual return is filed before the
month of September, then no change can be made after filing of annual
return.
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పర 11: పనున విధంచద్గిన నమోదత వాక్ా ఆదాయపు పనున చటీ ం-1961 క్ంద్ తన
మూలధన వసుావుల విలువపై తరుగుద్లను సద్రు పనున బాధాతనుంచి
మినహాయింపుగా పర ంద ఉంటే అతడిక్ ఐటీసని
ీ అనుమతిస్ాారా?
జ: మూలధన వసుావుల ట్ాకుై కాెంప నెెంట్పై తరుగుద్లను పనున బాధాతనుంచి
మినహాయింపుగా పర ంద ఉంటే ఐటీసీ పర ంద్డానిక్ అనుమతి లభించద్ు.
Q 11. Where the registered taxable person has claimed depreciation on
the tax component of the cost of capital goods under the provisions of
the Income Tax Act,1961, will ITC be allowed in such cases?
Ans. The input tax credit shall not be allowed on the said tax component in
respect of which depreciation has been claimed.
పర 12: పనున విధంచద్గిన వసుావులు లేదా సేవల సరఫరా కోసం ఉపయోగించే పరతి
ఉత్ాాద్కంపై చెల్లంచిన పనున జమను పర ంద్డానిక్ జీఎసీీ చటీ ం అనుమతిసుాందా?
జ: అనుమతిసుాంద... చటీ ంలో పర ంద్ుపరచిన ఓ చినన జాబిత్ాలోని క నిన వసుావులు
మినహా మిగిల్న అనినటిపైనా పనున జమ పర ంద్వచుచ. ఈ జాబిత్ాలో పరధానంగా
వాక్ాగత వినియోగ వసుావులు, సలథరాసుా (యంత్ారలు, యంతరపరికరాలు మినహా)ల
నిరాాణంలో వినియోగించిన ఉత్ాాద్కాలు, టెల్కం టవరుల, కరాాగార పారంగణాల
వెలుపల నిరిాంచిన పప
ై ులెైనల ు, వంటివాటిత్ోపాటు పనున ఎగవేత బయటపడటంవలల
చెల్లంచిన పనునలు ఉనానయి.
Q 12. Is credit of tax paid on every input used for supply of taxable goods
or services or both is allowed under GST?
Ans. Yes, except a small list of items provided in the law, the credit is
admissible on all items. The list covers mainly items of personal
consumption, inputs use of which results into formation of an immovable
property (except plant and machinery), telecommunication towers,
pipelines laid outside the factory premises, etc. and taxes paid as a result of
detection of evasion of taxes.
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పర 13: పనున విధంచద్గిన వాక్ా ఒకరు సమాచార స్ాంకతిక పరిజా ాన వాాపారంలో
ఉనానడు. అతడు తమ ఎగిీకూాటివ్ డెర
ై క
ర ీరల కోసం మోటారు వాహనం క ంటే ఈ
క నుగోలుపై చెల్లంచిన జీఎసీీ ని అతడు ఐటీసక
ీ ం్ ద్ పర ంద్వచాచ?
జ: పర ంద్లేడు... పనున విధంచద్గిన వాక్ా పరయాణకుల లేదా సరకుల రవాణా
వాాపారం చేసా ుంటే, వాహనాలను శిక్షణారుథల సేవలకు వినియోగిసా ుంటే మాతరమే
సద్రు మోటారు వాహనాల క నుగోళ్ల పై ఐటీసని
ీ పర ంద్గలడు.
Q 13. A taxable person is in the business of information technology. He
buys a motor vehicle for use of his Executive Directors. Can he avail the
ITC in respect of GST paid on purchase of such motor vehicle?
Ans. No. ITC on motor vehicles can be availed only if the taxable person is in
the business of transport of passengers or goods or is providing the services
of imparting training on motor vehicles.
పర 14: వివిధ కారణాలవలల క నినస్ారుల వసుావులు ధీంసం కావచుచ లేదా గలల ంత
కావచుచ.. సద్రు నష్టీ పో యిన వసుావుల మేరకు ఒక వాక్ా ఐటీసీ పర ంద్గలడా?
జ: పర ంద్లేడు... పో గకటుీకునన, అపహరణకు గురరైన, ధీంసమన, రద్ుేచేసలన
వసుావులకు సంబంధంచి ఐటీసీని పర ంద్డం స్ాధాం కాద్ు. దీంత్ోపాటు బహుమతిగా
లేదా ఉచిత నమూనాలుగా ఇచిచన వసుావులపన
ై ా ఐటీసీ అనుమతించబడద్ు.
Q 14. Sometimes goods are destroyed or lost due to various reasons? Can
a person take ITC to the extent of such goods?
Ans. No, a person cannot take ITC with respect to goods lost, stolen,
destroyed or written off. In addition, ITC with respect of goods given as gifts
or free samples are also not allowed.
పర 15: వాాపారానిక్ ఉదేే శించిన భవన నిరాాణంలో వాడే వసుాసేవలకు సంబంధంచి
ఒక వాక్ా ఐటీసీ పర ంద్గలడా?
జ: పర ంద్లేడు... సలథరాసలా నిరాాణంలో వినియోగించే (యంత్ారలు, యంతర పరికరాలు
మినహా) వసుావులు లేదా సేవలపై ఐటీసీ అనుమతించబడద్ు. యంత్ారలు, యంతర
పరికరాలలోనూ కవలం స్ాధన సంపతిా , ఉపకరణాలు, పునాద లేదా కటీ డానిక్

170

అమరిచన యంత్ారలు వంటివి మాతరమే పరిగణనలోక్ వస్ాాయి. భూమి, భవనం
తదతర సలథర నిరాాణాలు పరిగణనలోక్ రావు.
Q 15. Can a registered person get ITC with respect of goods or services
used for construction of a building for business purposes?
Ans. No. ITC on goods or services by a person for construction of immovable
property, other than plant and machinery, is not allowed. Plant and
machinery cover only apparatus, equipment, and machinery fixed to earth
by foundation or structural support, and excludes land and building, among
other things.
పర 16: క తా గా నమోదెన
ై వాక్ాక్ ఐటీసీ అరుత మాటేమిటి?
జ: నమోద్ు కోసం ద్రఖాసుా చేసుకునే వాక్ా నమోద్ు మంజూరు త్ేదీక్ ముంద్ు
రోజున తనవద్ే గల ఉత్ాాద్కాల నిలీ, మధాంతర లేదా పూరా యిన సలథతిలోగల
ఉత్ాాద్కాల వసుా నిలీలపై ఐటీసీని పర ంద్వచుచ. ఒక వాక్ా నమోద్ు బాధాత కల్గి
ఉండి సద్రు బాధాత ఏరాడిన నాటినుంచి 30 రోజులోలగా నమోద్ుకు ద్రఖాసుా చేసన
ల
సంద్రాంలో... పనున చెల్లంపు బాధాత ఏరాడే త్ేదీక్ ముంద్ు రోజున తనవద్ే గల
ఉత్ాాద్కాల నిలీ, మధాంతర లేదా పూరా యిన సలథతిలోగల ఉత్ాాద్కాల వసుా
నిలీలపై ఐటీసీని పర ంద్వచుచ.
Q 16. What is the ITC entitlement of a newly registered person?
Ans. A person applying for registration can take input tax credit of inputs
held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in
stock on the day immediately preceding the date of grant of registration. If
the person was liable to take registration and he has applied for
registration within thirty days from the date on which he became liable to
registration, then input tax credit of inputs held in stock and inputs
contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day
immediately preceding the date on which he became liable to pay tax can
be taken.
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పర 17: ఒక వాక్ాక్ 2017 ఆగసుీ 1నాటిక్ పనున చెల్లంపు బాధాత ఏరాడింద.. అతడు
2017 ఆగసుీ 15న నమోద్ు మంజూరు పర ందాడు. సద్రు వాక్ా ఏ త్ేదన
ీ ుంచి ఐటీసక
ీ ్
అరుుడవుత్ాడు? (ఎ) 2017 ఆగసుీ 1; (బి) 2017 జూలెై 31; (సల) 2017 ఆగసుీ 15;
(డి) గత కాలానిక్ అతడు ఐటీసీ పర ంద్లేడు.
జ: 2017 జూలెై 31.
Q 17. A person becomes liable to pay tax on 1st August, 2017and has
obtained registration on 15th August, 2017. Such person is eligible for
input tax credit on inputs held in stock as on:
(a) 1st August, 2017
(b) 31st July, 2017
(c) 15th August, 2017
(d) He cannot take credit for the past period
Ans. 31st July, 2017.
పర 18: సీచింద్ నమోద్ు పర ందన వాక్ా వద్ే గల ఉత్ాాద్కాలపై ఐటీసక
ీ ్ అరుత
ఏమిటి?
జ: సీచింద్ంగా నమోద్ు మంజూరు చేయించుకునన వాక్ా సద్రు నమోద్ు త్ేదీక్
ముంద్ు రోజున తనవద్ే గల ఉత్ాాద్కాల నిలీ, మధాంతర లేదా పూరా యిన
సలథతిలోగల ఉత్ాాద్కాల వసుా నిలీలపై ఐటీసీని పర ంద్టానిక్ అరుుడవుత్ాడు.
Q 18. What is the eligibility of input tax credit on inputs in stock for a
person who obtains voluntary registration?
Ans. The person who obtains voluntary registration is entitled to take the
input tax credit of input tax on inputs in stock, inputs in semi- finished goods
and finished goods in stock, held on the day immediately preceding the date
of registration.

172

పర 19: ఒక నమోదత సంసథ /వాక్ా రాజాాంగంలో మారుాలు చోటు చేసుకునన
సంద్రాాలోల ఐటీసీ అరుత ఏమిటి?
జ: బాధాతల బదలీక్ సంబంధంచి నిరిేష్టీ నిబంధన ఉననటల యిత్ే సద్రు సంసథ /వాక్ా
ఎలకాీానిక్స జమల పుసా కంలో మిగిల్ ఉనన ఐటీసీ నిలీను క తా సంసథ /వాక్ాక్ బదలీ
చేసేంద్ుకు అనుమతి ఉంటుంద.
Q 19. What would be input tax eligibility in cases where there is a change
in the constitution of a registered person?
Ans. The registered person shall be allowed to transfer the input tax credit
that remains unutilized in its electronic credit ledger to the new entity,
provided that there is a specific provision for transfer of liabilities.
పర 20: నమోదత పనున విధంచద్గిన వాక్ా తనకు అందన వసుాసేవలను తనవద్ే గల
పనున విధంచద్గిన, పనున విధంచద్గని సరఫరాలను పరభావితం చేయడం కోసం
వినియోగిసేా అతడిక్ ఐటీసీ అంద్ుబాటులో ఉంటుందా?
జ: వసుావులు లేదా సేవలు లేదా రరండింటికీ సంబంధంచి పనున విధంచద్గిన
సరఫరాలపై మాతరమే ఐటీసీ వరిాసా ుంద. ఈ జమ అరుతను లెక్్ంచే విధానానిన
నిబంధనలు నిరేశిస్ాాయి.
Q 20. Where goods or services or both received by a taxable person are
used for effecting both taxable and non-taxable supplies, whether the
input tax credit is available to the registered taxable person?
Ans. The input tax credit of goods or services or both attributable only to
taxable supplies can be taken by registered person. The manner of
calculation of eligible credit is provided in the CGST Rules.
పర 21: పనున విధంచద్గిన సరఫరాలను పరభావితం చేయడానిక్ వినియోగించే
వసుాసేవలకు మాతరమే ఐటీసని
ీ అనుమతించడంవలల పనున మినహాయింపు
సరఫరాల ఎగుమతిలో ఐటీసని
ీ నష్టీ పో యి పరిసతి
లథ ఏరాడదా?
జ: ఐటీసీని అనుమతించడం కోసం సునాన రటింగ్ సరఫరాలను పనున విధంచద్గా
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సరఫరాలోల చేరచడం జరిగింద. సమీకృత వసుాసేవల పనున చటీ ం (ఐజీఎసీీ)లో పనున
మినహాయింపు సరఫరాలుసహా సునాన రటింగ్ సరఫరాల పరిధ పేరక్నబడింద.
Q 21. If input tax credit is allowed only in respect of goods or services or
both for effecting taxable supplies, would it not lead to loss of input tax
credit on exempt supplies when exported?
Ans. No. Zero-rated supplies have been covered within taxable supplies for
the purpose of allowing input tax credit. Moreover, IGST Act specifically
allows availment of input tax credit for making zero rated supplies,
notwithstanding that such supply may be exempt.
పర 22: పనున జమను పర ంద్డం కోసం పనున విధంచద్గిన సరఫరాల లెక్లో
చేరచి నవి ఏవి?
(ఎ) సునాన రటింగ్ సరఫరాలు; (బి) పనున మినహాయింపు సరఫరాలు; (సల)
రరండూ....
జ: సునాన రటింగ్ సరఫరాలు.
Q 22. Which of the following is included for computation of taxable
supplies for the purpose of availing credit?
(a) Zero-rated supplies
(b) Exempt supplies
(c) Both
Ans. Zero rated supplies.

పర 23: నమోదత వాక్ా తనకందన వసుాసేవలను క ంత వాాపారం కోసం, మరిక ంత
ఇతర అవసరాల కోసం వినియోగిసేా అతడిక్ ఐటీసీ లభిసుాందా?
జ: వాాపారానిక్ ఉదేే శించిన వసుావులు లేదా సేవలు లేదా రరండింటికీ మాతరమే ఐటీసీ
వరిాసా ుంద కాబటిీ ఆ మేరకు నమోదత వాక్ా లబిి పర ంద్వచుచ. ఈ జమ అరుతను
లెక్్ంచే విధానానిన నిబంధనలు నిరేశిస్ాాయి.
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Q 23. Where goods or services received by a registered person are used
partly for the purpose of business and partly for other purposes, whether
the input tax credit is available to the person?
Ans. The input tax credit of goods or services or both attributable only to
the purpose of business can be taken by registered person. The manner of
calculation of eligible credit is provided in rules.
పర 24: మిశ్ెమ పథకం (కాెంపో జిట్ సటకెం) క్ంద్ పనున చెల్లంచే వాక్ా సద్రు పథకం
పరవశ్
ే పరిమితిని దాటి పనున విధంచద్గిన వాక్ాగా మారిత్ే అతడిక్ ఐటీసీ పర ందే
అరుత ఉంటుందా? ఉంటే... ఏ త్ేదన
ీ ుంచి వరిాసా ుంద?
జ: మిశ్ెమ పథకం క్ంద్ పరిధని దాటిపో యి త్ేదీక్ ముంద్ు రోజున తనవద్ే గల
ఉత్ాాద్కాల నిలీ, మధాంతర లేదా పూరా యిన సలథతిలోగల ఉత్ాాద్కాల వసుా
నిలీలు, మూలధన వసుావుల (నిరిేష్టీ శాతం మేరకు పాయింటు
ల తగిాంచిన తరాీత)పై
ఐటీసీని పర ంద్టానిక్ అరుుడవుత్ాడు. ఈ జమ అరుతను లెక్్ంచే విధానానిన
నిబంధనలు నిరేశిస్ాాయి.
Q 24. A person paying tax under compounding scheme crosses the
compounding threshold and becomes a regular taxable person. Can he
avail ITC and if so from what date?
Ans. He can avail ITC in respect of inputs held in stock and inputs contained
in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods
(reduced by prescribed percentage points) on the day immediately
preceding the date from which he ceases to be eligible for composition
scheme. The manner of calculation of eligible credit is provided in CGST
Rules.
పర 25: బాాంక్ంగ్ కంపనీలకు సంబంధంచి పరత్ాే క నిబంధనలేవన
ెై ా ఉనానయా?
జ: నిరిేష్టీ సేవాపరదాన కారాకలాపాలు నిరీహంచే బాాంక్ంగ్ కంపనీ లేదా ఆరిథక
సహాయ సంసథ సహా బాాంక్ంగతర సంసథ లు ఐటీసీని సద్రు సేవల దామాష్టా మేరకు
లేదా అరుతగల మొతా ంలో 50 శాతం వినియోగించుకోవచుచ.
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Q 25. Are there any special provisions in respect of banking companies?
Ans. A banking company or a financial institution including a non-banking
financial company engaged in supply of specified services would either avail
proportionate credit or avail 50% of the eligible input tax credit.
ప్రశ్న 26: ‘ఎ’ అనే న్మోదత వూకిు 2017 జూల ై 30 వరకయ మిశ్ెమ ప్థకెం
(కాెంపో జిట్ సటకెం) కిెంద ప్న్ున చలిీ స్ు య వచాిడు. అయితే, 2017 జూల ై 31 న్ుెంచి
కెమబదా ప్థకెం కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంప్ు బాధూతల ప్రిధలోకి వసేు ఐట్ీసక
ట ి అరుుడేనా?
జవ్ాబు: అతడు 2017 జూల ై 30వ తేదీకి ముెందు రోజు వరకయ తన్ వదే గల
ఉతాపదకాల నిలవ, మధూెంతర లేదా ప్ూరు యిన్ సిిత్రలోగల ఉతాపదకాల వస్ుు
నిలవలు, మూలధన్ వస్ుువుల (నిరిేషట శాతెం మేరకు పాయిెంట్ు
ీ తగిాెంచిన్ తరావత)పై
ఐట్ీసటని ప ెందడానికి అరుుడే. మూలధన్ వస్ుువులన్ు కొన్ుగోలు చేసిన్ ఇనావయిస్
తేదీ లేదా ఇతర ప్తారల సాయెంతో ఏడాదలో మూడు నెలల కాలానికి 5 శాతెం
పాయిెంట్ీ చొప్ుపన్ ప్న్ునన్ు తగిాెంచిన్ తరావత మూలధన్ వస్ుువులపై చలిీ ెంచిన్
ప్న్ున న్ుెంచి ఉతాపదక ప్న్ున జమన్ు కరరవచుి.
Q 26. Mr. A, a registered person was paying tax under composition
scheme up to 30th July, 2017. However, w.e.f 31st July, 2017, Mr. A
becomes liable to pay tax under regular scheme. Is he eligible for ITC?
Ans. Mr. A is eligible for input tax credit on inputs held in stock and inputs
contained in semi-finished or finished goods held in stock and capital goods
(reduced by such percentage points as has been prescribed by the ITC Rules)
as on 30th July, 2017. The Input Tax Credit on capital goods shall be claimed
after reducing the tax paid on such capital goods by five percentage points
per quarter of a year or part thereof from the date of invoice or such other
documents on which the capital goods were received by the him.
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ప్రశ్న 27: ‘బి’ అనే వూకిు 2017 జూన్ 5న్ స్వచిెంద న్మోదు కరస్ెం దరఖ్ాస్ుు
చేయగా, జూన్ 22న్ మెంజూర్సెంద. తన్ వదే ఏ తేదీ వరకయ గల ఉతాపదకాల నిలవపై
ఐట్ీసక
ట ి అతడు అరుుడు?
జవ్ాబు: అతడు 2017 జూన్ 21వ తేదీ వరకయ తన్ వదే గల ఉతాపదకాల నిలవ,
మధూెంతర లేదా ప్ూరు యిన్ సిిత్రలో గల ఉతాపదకాల వస్ుు నిలవలపై ఐట్ీసట
ప ెందగలడు. అయితే, ఇద మరో నిబెంధన్ కయడా ఉెంద. ఉతాపదకాలకు
స్ెంబెంధెంచిన్ ఇనావయిస్ కాల వూవధ ఏడాదకి మిెంచి ఉెండరాదు. అయితే, మూల
ధన్ వస్ుువులపై మాతరెం ఐట్ీసటకి ‘బి’ అన్రుుడు.
Q 27. Mr. B applies for voluntary registration on 5th July, 2017 and
obtained registration on 22nd July, 2017. Mr. B is eligible for input tax
credit on inputs in stock as on…………..
Ans. Mr. B is eligible for input tax credit on inputs held in stock and inputs
contained in semi-finished or finished goods held in stock as on 21st July,
2017. This is subject to the further condition that the invoices pertaining to
such inputs should not be more than a year old. Mr. B cannot take input tax
credit in respect of capital goods.
ప్రశ్న 28: ఒక న్మోదత వూకిు మిశ్ెమ ప్థకానిన (కాెంపో జిట్ సటకెం)
ఎెంచుకున్నప్ుడు లేదా అతడు స్రఫరా చేసన్
ి వస్ుువులు, సేవలు లేదా ర్ెండయ
ప్ూరిుగా ప్న్ున మిన్హాయిెంప్ు ప ెందన్ప్ుడు అతడు వినియోగిెంచుకున్న ఐట్ీసట
ఏమవుతుెంద?
జవ్ాబు: స్దరు న్మోదత వూకిు తన్ ఎెంపికన్ు ఉప్యోగిెంచుకున్న తేదీ లేదా
మిన్హాయిెంప్ు ప ెందన్ తేదల
ీ కు ముెందు రోజు నాట్ికి తన్ వదే గల నిలవలపై
ఉతాపదక ప్న్ున జమ (ఐట్ీస)ట తో స్మాన్మన్
ై మొతాునీన అతడు చలిీ ెంచాలిై
ఉెంట్ుెంద. ఐట్ీసట కరస్ెం వినియోగిెంచుకున్న మూలధన్ వస్ుువుల ఇనావయిస్ుల
ఆధారెంగా... ఐట్ీసటని నెష
ై పత్రు కెంగా ల కికెంచాలి. ఐట్ీసట కరస్ెం వినియోగిెంచుకున్న
మూలధన్ వస్ుువుల జీవిత కాలానిన 5 స్ెంవతైరాలుగా తీస్ుకుని దానిన దామాష్టా
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ప్దా త్రలో మిగిలిన్ జీవితకాలానికి నెలలోీ ప్ెంచాలి. ఉదాహరణకు మూల ధన్
వస్ుువులు గత 4 స్ెంవతైరాల, 6 నెలల 15 రోజులుగా వినియోగెంలో ఉనానయి.
ఎకకవగా ఉన్న ఒక నెలన్ు తీసివ్స
ే ేు , ఇక మూలధన్ వస్ుువుల జీవితకాలెం 5 నెలలే
అవుతుెంద. ఈ మూల ధన్ వస్ుువులపై ఉన్న ఐట్ీసటని ‘సట’ అని అన్ుకుెంట్ే, మిగిలిన్
కాలానికి ఐట్ీసటని ఇలా ల కికెంచాలి. ఐట్ీసట ‘సట’ని 5/60తో హెచిిెంచాలి. మూల ధన్
వస్ుువులపై చలిీ ెంచాలిైన్ద ఫలితెంగా వస్ుుెంద. స్మీకృత ప్న్ున, సెంట్రల్ ట్ాూక్ై,
సేటట్ ట్ాూక్ై లకు స్ెంబెంధెంచి ఐట్ీసటని విడిగా నిరాయిసాురు.
తన్ ఎలకాటానిక్ జమల ప్ుస్ు కెంలో తగిన్ నిలవలుెంట్ే, దానిన తగిాెంచడెం దావరాగానీ,
లేనిప్క్షెంలో ఎలకాటానిక్ న్గదు ప్ుస్ు కెంలో తగిాెంచడెం దావరాగానీ అతడు ఈ
చలిీ ెంప్ులన్ు చేయవచుి. అట్ుపన్
ై జమల ప్ుస్ు కెంలో ఇెంకా ఏదైనా నిలవ ఉెంట్ే అద
రదే యిపో తుెంద.
Q 28. What would happen to the input tax credit availed by a registered
person who opts for composition scheme or where the goods or services
or both supplied by him become wholly exempt?
Ans. The registered person has to pay an amount equal to the input tax
credit in respect of stocks held and inputs contained in semi-finished or
finished goods held in stock on the day immediately preceding the date of
exercise of option or date of exemption. The ITC on inputs shall be
calculated proportionately on the basis of corresponding invoices on which
credit had been availed by the registered person on such input. In respect of
capital goods held in stock the input tax credit involved in the remaining
useful life in months shall be computed on pro-rata basis, taking the useful
life as 5 years. Assume capital goods have been in use for 4 years, 6 months
and 15 days. The useful remaining life in months will be 5 months ignoring
the part of the month. If ITC on such capital goods is taken as C, ITC
attributable to the remaining useful life will be C multiplied by 5/60. This
would be the amount payable on capital goods. The ITC amount shall be
determined separately for integrated tax, central tax and state tax. The
payment can be made by debiting electronic credit ledger, if there is
sufficient balance in the said ledger, or by debiting electronic cash ledger. If
any balance remains in the electronic credit ledger, it would lapse.
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పర 29: ఐటీసని
ీ వినియోగించుకునే వావధక్ పరిమితి ఏదెన
ై ా ఉందా?
జ: క తా గా నమోద్ు, మిశ్ెమ (కాెంపో జిట్) పథకం నుంచి స్ాధారణ పథకానిక్
మారడం, మినహాయింపు సరఫరాల నుంచి పనున విధంచద్గా సరఫరాలకు మారడం
వంటి సంద్రాాలలో అటువంటి సరఫరాలకు సంబంధంచి పనున రసీద్ు జారవ అయిన
త్ేదీనుంచి ఏడాద దాటి ఉంటే సద్రు వాక్ా ఐటీసని
ీ వినియోగించుకోవడం వీలుకాద్ు.
Q 29. Is there any restriction on period for availment of ITC?
Ans. In cases of new registration, change from composition to normal
scheme, from exempt to taxable supplies, the concerned person cannot
avail ITC after the expiry of one year from the date of issue of tax invoice
relating to such supply.
పర 30: సరఫరాదారు దాఖలు చేసన
ల చెలల ుబాటయిా రిటరునలోని అమాకాల
వివరాలు, సీీకరా సమరిాంచిన క నుగోళ్ల వివరాలత్ో సరిపో లకపో త్ే ఏమవుత ంద?
జ: ఇలా సరిపో లకపో త్ే రరండు పక్షాలకూ సద్రు సమాచారం అంద్జస్ాారు. ఆ తరాీత
ఈ వాత్ాాస్ానిన సరిచయ
ే కపో త్ే తత్మానమన మొత్ాానిన సీీకరా తద్ుపరి నెలలో
దాఖలు చేయబో యి నెలవారవ రిటరునలో అతడి పనున బాధాతకు జోడిస్ా ారు.
Q 30. What happens where the details of inward supplies furnished by
the recipient do not match with the outward supply details furnished by
the supplier in his valid return?
Ans. In case of mismatch, the communication would be made to the both
parties. If the mismatch is not rectified, then the amount will be added to
the output liability of recipient in the return for the month succeeding the
month in which discrepancy is communicated.
పర 31: వివరాలు సరిపో ల్త్ేనే ఐటీసని
ీ అనుమతిస్ాారా?
జ: లేద్ు... ఉత్ాాద్క పనున జమను రరండు నెలలపాటు త్ాత్ా్ల్కంగా
అనుమతిస్ాారు. తరాీత సరఫరా వివరాలను వావసథ సరిపో ల్చ, త్ేడాలుంటే
సంబంధత సరఫరాదారు, సీీకరా లకు సమాచారం అందసుాంద. ఆ తరాీత కూడా
వివరాలు సరిపో లని పక్షంలో అపాటిక పర ందన ఐటీసీ యథాతథంగా వెనకు్
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వెళ్లలపో త ంద.
Q 31. Is input tax credit allowed only after matching?
Ans. No, input tax credit is allowed provisionally for two months. The supply
details are matched by the system and discrepancies are communicated to
concerned supplier and recipient. In case mismatch continues, the ITC taken
would be reversed automatically.
పర 32: త్ాత్ా్ల్కంగా అనుమతించిన ఐటీసత్
ీ ో చెల్లంపు బాధాతలనినటినీ
నెరవేరుచకోవచాచ?
జ: లేద్ు... త్ాత్ా్ల్కంగా అనుమతించిన ఐటీసీని తమ రిటరునలలో పేరక్నన
సీీయ మదంపు పనున చెల్లంపునకు మాతరమే వినియోగించుకోవడం స్ాధాం.
Q 32. Can provisionally allowed ITC be used for payment of all liabilities?
Ans. No, provisionally allowed ITC can be used only for the payment of selfassessed output tax in the return.
ప్రశ్న 33: ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు ఐట్ీసని
ట వినియోగిెంచుకున్న మూల ధన్
వస్ుువులన్ు స్రఫరా చేసేు ప్న్ున ప్రభావెం ఎలా ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: మూల ధన్ వస్ుువుల స్రఫరా, లేదా యెంతారలు, యెంతర ప్రికరాలపై
న్మోదత వూకిు వినియోగిెంచుకున్న ఐట్ీసటకి స్మాన్మైన్ మొతాునీన సటజీఎసటట 2017
44 (6) నిబెంధన్లో స్యచిెంచిన్ ప్రకారెం తగిాెంచి లేదా ఆ వస్ుువుల కొన్ుగోలు
లావ్ాదేవీల విలువపై ప్న్ున ల కికెంచి వీట్ిలో ఏద ఎకుకవ్ెైతే ఆ మొతాునీన చలిీ ెంచాలి.
ఉషా నిరోధక ఇట్ుకలతోపాట్ు మూస్లు, అచుిలు, బిగిెంప్ులు, అమరికలు వెంట్ి
వ్ాట్ిని తుకుక కిెంద స్రఫరా చేసన్
ి ప్ుడు స్దరు వూకిు ఆ లావ్ాదేవీలపై ప్న్ున
చలిీ ెంచాలి.
Q 33. What will be the tax impact when capital goods on which ITC has
been taken are supplied by taxable person?
Ans. In case of supply of capital goods or plant and machinery on which
input tax credit has been taken, the registered person shall pay an amount
equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and
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machinery, as reduced in the manner prescribed under sub-rule 6 of rule 44
of the CGST Rules, 2017, or the tax on the transaction value of such capital
goods or plant and machinery, whichever is higher. But in case of refractory
bricks, molds and dies, jigs and fixtures when these are supplied as scrap,
the person can pay tax on the transaction value.

****
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జీఎసటటలో ఇన్పుట్ స్రవవస్ డిసట బ
ి ే ూూట్ర్డ భావన
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11. జీఎసటటలో ఇన్పుట్ స్రవవస్ డిసట బ
ి ే ూూట్ర్డ భావన
(Concept of Input Service Distributor in GST)
పరశ్న 1: ఉత్ాాద్క సేవల పంపలణద
ీ ారు (ISD) అంటే ఎవరు?
జవాబు: ఉతాపదక సేవల ప్ెంపిణద
ీ ారు (ISD) అెంట్ే... ఉతాపదక సేవల సటవకరణ
స్ెంబంంధత పనున రసీద్ులు అంద్ుకునే వసుావులు/సేవలు లేదా రరండింటి
సరఫరాదారు కారాూలయెం. సద్రు సేవల సీీకరా లు ఐఎసీ్ తరహాలో ఒక పాన్
నంబరుగల పనున విధంచద్గిన వసుాసేవల సరఫరాదారుకు కంద్ర, (సీజీఎసీీ), రాష్టీ ర
(ఎసీీఎసీీ), కంద్రపాల్త పారంత (యూటీజీఎసీీ), సమీకృత (ఐజీఎసీీ) పనునల క్ంద్
చెల్లంచగా పో గుపడిన పనునల జమను పంపలణీ చేసేంద్ుకు అవసరమన నిరేశిత
పత్ారనినసద్రు రసీద్ుల ఆధారంగా ఈ కారాాలయం జారవచేసా ుంద.
Q 1. What is Input Service Distributor (ISD)?
Ans. ISD means an office of the supplier of goods or services or both which
receives tax invoices towards receipt of input services and issues a
prescribed document for the purposes of distributing the credit of central
tax (CGST), State tax (SGST)/ Union territory tax (UTGST) or integrated tax
(IGST) paid on the said services to a supplier of taxable goods or services or
both having same PAN as that of the ISD.
పర 2: ఉత్ాాద్క సేవల పంపలణద
ీ ారుగా నమోద్ుకు అవసరమనవేమిటి?
జ: వసుాసేవల సరఫరాదారుగా అపాటిక నమోదెై ఉననపాటికీ ఐఎసీ్ కోసం పరత్ేాక
నమోద్ు అవసరం. అయిత్ే, ఇంద్ుకు పరవేశ్ పరిమితి నిబంధనేదీ వరిాంచద్ు. పరసా ుత
వావసథ (సేవాపనున) క్ంద్ ఇపాటిక ఐఎసీ్ గా ఉననవారు క తా గా రాబో యి జీఎసీీ
వావసథ లో విలీనమయిా వీలేలద్ు. కాబటిీ వారంత్ా ఐఎసీ్ లుగా క నస్ాగద్ల్సేా క తా
పనునల వావసథ క్ంద్ త్ాజాగా నమోద్ు చేసుకోవాల్్ ఉంటుంద.

183

Q 2. What are the requirements for registration as ISD?
Ans. An ISD is required to obtain a separate registration even though it may
be separately registered. The threshold limit of registration is not applicable
to ISD. The registration of ISD under the existing regime (i.e. under Service
Tax) would not be migrated in GST regime. All the existing ISDs will be
required to obtain fresh registration under new regime in case they want to
operate as an ISD.
పర 3: పనున జమ పంపలణీ కోసం ఐఎసీ్ జారవచస
ే ే పత్ారలేమిటి?
జ: ఇంద్ుకోసమే పరత్ేాకంగా రూపర ందంచిన పతరం దాీరా పనున జమల పంపలణీ
జరుగుత ంద. పంపలణీ చేయాల్్న పనున జమల మొతా ం గురించిన వివరాలు ఈ
పతరంలో ఉంటాయి.
Q 3. What are the documents for distribution of credit by ISD?
Ans. The distribution of credit would be done through a document especially
designed for this purpose. The said document would contain the amount of
input tax credit being distributed.
పర 4: సరఫరాదారులంద్రికీ ఉత్ాాద్క పనున జమ (ఐటీస)ీ ను ఒక ఐఎసీ్ పంపలణీ
చేయగలరా?
జ: చేయలేరు... వాాపార విసా రణలో భాగంగా ఉత్ాాద్క సేవలను వినియోగించుకునన
నమోదత వాకుాలకు మాతరమే సంబంధత సేవల ఐటీసీని పంపలణీ చేయడం
జరుగుత ంద.
Q 4. Can an ISD distribute the input tax credit to all suppliers?
Ans. No. The input tax credit of input services shall be
distributed only amongst those registered persons who have used the input
services in the course or furtherance of business.
పర 5: ఉత్ాాద్క సేవలందంచే చాలా సంద్రాాలోల వాటి పరిమాణం రవత్ాా లేదా వాాపార
విసా రణలో భాగంగా సరఫరాదారుకు ముఖాముఖి సంధానం అస్ాధాం...అలాంపుాడు
ఐఎసీ్ దాీరా ఐటీసీ పంపలణీ ఎలా జరుగుత ంద?
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జ: అట్ువెంట్ి స్ెందరాులోీ ఐట్ీసట ప్ెంపిణీకి ఓ స్యతరెం ఉెంద. మొదట్... ఉతాపదక
సేవల ప్ెంపిణీ వరిుెంచే ఐట్ీసట సటవకరు లకు ప్ెంపిణీ జరుగుతుెంద. ర్ెండో దశ్లో నిరవహణ
యూనిట్ీ మధూ మాతరమే ప్ెంపిణీ జరుగుతుెంద. మూడో దశ్లో ఒక రాషట ెంే లేదా
కేెందరపాలిత పారెంతెం ప్రిధలోని మొతు ెం ఉతాపదక సేవ్ా సటవకరు ల వ్ారిిక వ్ాూపార
ప్రిమాణెం నిషపత్రు లో ప్ెంపిణీ చేయబడుతుెంద. చివరగా ప్ెంపిణీ చేసన్
ి ప్న్ున జమల
మొతు ెం, అెందుబాట్ులో ఉన్న జమల మొతాునిన మిెంచరాదు.
Q 5. It is not possible many a times to establish a one-to-one link between
quantum of input services used in the course or furtherance of business
by a supplier. In such situations, how distribution of ITC by the ISD is to be
done?
Ans. In such situations, distribution would be based on a formula. Firstly,
distribution would be done only amongst those recipients of input tax credit
to whom the input service being distributed are attributable. Secondly,
distribution would be done amongst the operational units only. Thirdly,
distribution would be done in the ratio of turnover in a State or Union
territory of the recipient during the period to the aggregate of all recipients
to whom input service being distributed is attributable. Lastly, the credit
distributed should not exceed the credit available for distribution.

పర 6: ఐఎసీ్ క్ పూచీగా ఉండాల్్న వారిిక వాాపార పరిమాణం ఎంత?
జ: రాజాాంగంలోని 7వ షడూాలులో జాబిత్ా-Iలోని 84, జాబిత్ా-IIలోని 51, 54
ఎంటీరల క్ంద్ ఐఎసీ్ కోసం నిరేశించిన వాాపార పరిమాణంలో ఏ విధమన సుంకాలు
లేదా పనునల విధంపు అంతరాాగంగా ఉండరాద్ు.
Q 6. What does the turnover used for ISD cover?
Ans. The turnover for the purpose of ISD does not include any duty or tax
levied under entry 84 of List I and entry 51 and 54 of List II of the Seventh
Schedule to the Constitution.
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పరశ్న 7: ఐఎసీ్ రిటర్కన సమరిాంచాల్్న అవసరం ఉందా?
జవ్ాబు: ఉెంద.... ఐఎసట్ ప్రత్ర నెలా GSTR-6 ఫారమ్స లో రిట్రునన్ు తదుప్రి నెల 13వ
తేదీలోగా స్మరిపెంచాలి.
Q 7. Is the ISD required to file return?
Ans. Yes, ISD is required to file monthly return by 13th of the following
monthin form GSTR-6.
పర 8: ఏదెన
ై ా కంపనీ బహుళ్ ఐఎసీ్ లు కల్గి ఉండవచాచ?
జ: కల్గి ఉండవచుచ... మారర్టింగ్ విభాగం, సకూారిటీ విభాగం తదతరాల క్ంద్
వేరీరు కారాాలయాలు కల్గి ఉంటే, వేరీరు ఐఎసీ్ ల నమోద్ు కోసం ద్రఖాసుా
చేసుకోవచుచ.
Q 8. Can a company have multiple ISD?
Ans. Yes, different offices like marketing division, security division etc. may
apply for separate ISD.
పర 9: ఐఎసీ్ అద్నంగా/పర రపాటుగా పంపలణీ చేసన
ల జమలను రాబటేీ ంద్ుకుగల
నిబంధనలేమిటి?
జ: అద్నంగా/పర రపాటుగా పంపలణీ అయిన జమలను సక్షన్ 73 లేదా 74 క్ంద్
చరాలు చేపటీ డందాీరా సీీకరా లనుంచి రాబటీ వచుచ.
Q 9. What are the provisions for recovery of excess/wrongly distributed
credit by ISD?
Ans. The excess/wrongly distributed credit can be recovered from the
recipients of credit along with interest by initiating action under section 73
or 74.
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పర 10: సీజీఎసీీ , ఐజీఎసీీ ల క్ంద్ పనున జమను ఐజీఎసీీ జమగా వివిధ రాష్టాీరలోలని
సీీకరా లకు ఐఎసీ్ పంపలణీ చేయొచాచ?
జ: చేయవచుచ... వేరీరు రాష్టాీరలోని సీీకరా లకు సీజీఎసీీ జమను ఐజీఎసీీ జమక్ంద్,
ఐజీఎసీీ జమను సీజీఎసీీ జమక్ంద్ ఐఎసీ్ పంపలణీ చేయవచుచ.
Q 10. Whether CGST and IGST credit can be distributed by ISD as IGST
credit to recipients located in different States?
Ans. Yes, CGST credit can be distributed as IGST and IGST credit can be
distributed as CGST by an ISD for the recipients located in different States.
పర 11: ఎసీీ ఎసీీ /యూటీజీఎసీీ ల క్ంద్ పనున జమను ఐజీఎసీీ జమగా వివిధ
రాష్టాీరలోలని సీీకరా లకు ఐఎసీ్ పంపలణీ చేయొచాచ?
జ: చేయవచుచ... వేరీరు రాష్టాీరలోని సీీకరా లకు ఎసీీ ఎసీీ/యూటీజీఎసీీ జమను
ఐజీఎసీీ జమక్ంద్ ఐఎసీ్ పంపలణీ చేయవచుచ.
Q 11. Whether SGST / UTGST credit can be distributed as IGST credit by
an ISD to recipients located in different States?
Ans. Yes, an ISD can distribute SGST /UTGST credit as IGST for the recipients
located in different States.
పర 12: సీజీఎసీీ , ఐజీఎసీీ జమలను సీజీఎసీీ క్ంద్ ఐఎసీ్ పంపలణీ చేయొచాచ?
జ: చేయవచుచ... సీజీఎసీీ, ఐజీఎసీీ జమను అదే రాష్టీ ంలోని సీీకరా లకు సీజీఎసీీ
జమక్ంద్ ఐఎసీ్ పంపలణీ చేయవచుచ.
Q 12. Whether the ISD can distribute the CGST and IGST Credit as CGST
credit?
Ans. Yes, CGST and IGST credit can be distributed as CGST credit by an ISD
for the recipients located in same State.
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పర 13: ఎసీీ ఎసీీ /యూటీజీఎసీీ , ఐజీఎసీీ ల జమలను ఎసీీ ఎసీీ , యూటీజీఎసీీ జమల
క్ంద్ ఐఎసీ్ పంపలణీ చేయొచాచ?
జ: చేయవచుచ... ఎసీీఎసీీ, ఐజీఎసీీ జమలను ఎసీీఎసీీ/యూటీజీఎసీీ జమల క్ంద్
అదే రాష్టీ ంర లోని సీీకరా లకు ఐఎసీ్ పంపలణీ చేయవచుచ.
Q 13. Whether the SGST/ UTGST and IGST Credit can be distributed as
SGST/UTGST credit?
Ans. Yes, ISD can distribute SGST and IGST credit as SGST / UTGST credit for
the recipients located in same State.
పర 14: ఒక ఐఎసీ్ పరిధలోని సీీకరా లంద్రికీ ఉమాడి జమను పంపలణీ చేయడం ఎలా?
జ: ఉమాడి జమను వినియోగించుకునే సీీకరా లకు దామాష్టా పద్ి తిలో ఐఎసీ్ పంపలణీ
చేయవచుచ. అంటే... అంద్రి మొతా ం వాాపార పరిమాణంలో పరతి సీీకరా వాాపార
పరిమాణ నిష్టాతిా పరకారం ఇద జరగాల్.
Q 14. How to distribute common credit among all the recipients of an
ISD?
Ans. The common credit used by all the recipients can be distributed by ISD
on pro rata basis i.e. based on the turnover of each recipient to the
aggregate turnover of all the recipients to which credit is distributed.
పర 15: సీజీఎసీీ , ఐజీఎసీీ జమలను ఇతర రాష్టీ ంర లోని సీీకరా కు ఐఎసీ్ ఇలా పంపలణీ
చేయవచుచ... (ఎ) ఐజీఎసీీ క్ంద్ (బి) సీజీఎసీీ క్ంద్ (సల) ఎసీీ ఎసీీ క్ంద్...
జ: (ఎ) ఐజీఎసీీ క్ంద్ పంపలణీ చేయవచుచ.
Q 15. The ISD may distribute the CGST and IGST credit to recipient outside
the State as_______ (a) IGST
(b) CGST (c) SGST
Ans. (a) IGST.
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పర 16: సీజీఎసీీ జమను అదే రాష్టీ ంర లో ఐఎసీ్ ఇలా పంపలణీ చేయవచుచ... (ఎ)
ఐజీఎసీీ క్ంద్ (బి) సీజీఎసీీ క్ంద్ (సల) ఎసీీ ఎసీీ క్ంద్ (డి) పవ
ై ాటిలో దేనిక్ంద్నెన
ై ా...
జ: (బి) సీజీఎసీీ క్ంద్ పంపలణీ చేయవచుచ.
Q 16. The ISD may distribute the CGST credit within the State as____
(a) IGST (b) CGST (c) SGST
(d) Any of the above.
Ans. (b) CGST.
పర 17: ఉత్ాాద్క సేవపై చెల్లంచిన పనున జమను ఒకరికనాన ఎకు్వ
సరఫరాదారులు వినియోగించుకునేటలయిత్ే... (ఎ) సద్రు ఉత్ాాద్క సేవను
వినియోగించుకునన వారంద్రికీ ఆ రాష్టీ ంర లో వాాపార పరిమాణ దామాష్టా పరకారం
పంపలణీ అవుత ంద; (బి) సరఫరాదారులంద్రికీ సమానంగా పంపలణీ అవుత ంద; (సల)
ఒక సరఫరాదారుక పంపలణీ అవుత ంద; (డి) పంపలణీ చేసే వీలేలద్ు.
జ: (ఎ) సద్రు ఉత్ాాద్క సేవను వినియోగించుకునన వారంద్రికీ ఆ రాష్టీ ంర లో
వాాపార పరిమాణ దామాష్టా పరకారం పంపలణీ అవుత ంద.
Q 17. The credit of tax paid on input service used by more than one
supplier is ________
(a) Distributed among the suppliers who used such input service on pro rata
basis of turnover in such State.
(b) Distributed equally among all the suppliers.
(c) Distributed only to one supplier.
(d) Cannot be distributed.
Ans. (a) Distributed among the suppliers who used such input service on
pro rata basis of turnover in such State.
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పర 18: అద్నంగా పంపలణీ చేసన
ల పనున జమను పనునల విభాగం ఐఎసీ్ నుంచి
రాబటీ గలదా?
జ: రాబటీ జాలద్ు... అద్నపు పంపలణీ జరిగినటల యిత్ే సీీకరా నుంచి వడీ్ త్ో రాబటేీ
వీలుందగానీ, ఐఎసీ్ నుంచి కాద్ు... ఇలా రాబటీ డం కోసం చేపటేీ చరాలకు సక్షన్ 73
లేదా 74 వరిాస్ా ాయి.
Q 18. Whether the excess credit distributed could be recovered from ISD
by the department?
Ans. No. Excess credit distributed can be recovered along with interest only
from the recipient and not ISD. The provisions of section 73 or 74 would be
applicable for the recovery of credit.
పర 19: చటాీనిన ఉలల ంఘంచి జమను పంపలణీ చేసేా పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి?
జ: చటీ నిబంధనలకు విరుద్ి ంగా పనున జమలను పంపలణీ చేసేా, సద్రు మొత్ాానిన
వడీ్ సహా సీీకరా ల నుంచి రాబటుీకోవచుచ.
Q 19. What are the consequences of credit distributed in contravention of
the provisions of the Act?
Ans. The credit distributed in contravention of provisions of Act could be
recovered from the recipient to which it is distributed along with interest.

*****
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రిట్రునలన్ు స్మరిపెంచే విధాన్ెం మరియు
ఇన్పుట్ ట్ాూక్ై క్ెడిట్ స్రిపో లిడెం
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12. రిట్రునలన్ు స్మరిపెంచే విధాన్ెం మరియు
ఇన్ ఇన్పుట్ క్ెడట్
ి స్రిపో లిడెం
(Returns Process and matching of Input Tax Credit)

పరశ్న 1: రిటరునల సమరాణ పరకెయ
్
లక్షామేమిటి?
జవాబు: (ఎ) పనున పాలన విభాగానిక్ సమాచారం బదలీ చేసే విధానం;
(బి) చటీ నిబద్ి తపై పనున పాలన విభాగం తనిఖీక్ నిరేశించిన కారాకెమం
(సల) నిరేశిత గడువుకు లోబడి పనున చెల్లంపుదారు పనున బాధాతలను
ఖరారు చేయడం; నియమిత కాలవావధలో పనున బాధాతల పరకటన;
(డి) విధాన నిరీ యానిక్ వీలుగా అవసరమన సమాచారం అందంచడం;
(ఇ) పనున పాలన విభాగం తనిఖీ, పనున ఎగవేత నిరోధక కారాకెమాల
నిరీహణ
Q 1. What is the purpose of returns?
Ans.
a) Mode for transfer of information to tax administration;
b) Compliance verification program of tax
administration;
c) Finalization of the tax liabilities of the taxpayer within stipulated period
of limitation; to declare tax liability for a given period;
d) Providing necessary inputs for taking policy decision;
e) Management of audit and anti-evasion programs of tax administration.
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పర 2: జీఎసీీ వావసథ లో రిటర్కన దాఖలు చేయాల్్న వారరవరు?
జ: వసుాసేవల పనున (జీఎసీీ) క్ంద్ నమోద్ు చేసుకునన పరతి వాక్ా/సంసథ ఏదో ఒక
రూపంలో రిటర్కన దాఖలు చేయాల్. ఓ నమోదత వాక్ా నెలవారవ (స్ాధారణ
సరఫరాదారు) లేదా త్ెమ
ై ాసలకవారవ (మిశ్ెమ పథకం ఎంచుకునన సరఫరాదారు)
రిటర్కన సమరిాంచవచుచ. ఐఎసీ్ అయిత్ే సంబంధత నెలలో పనున జమ పంపలణీ
వివరాలను పేరక్ంటూ నెలవారవ రిటర్కన దాఖలు చేయాల్. ‘మూలంలో పనున కోత’
(TDS) విధంచాల్్న, ‘మూలంవద్ే పనున వసూలు’ (TCS) చేయాల్్న నమోదత
వాకుాలు కూడా ఆ మేరకు కోతపటిీన/వసూలు చేసలన మొత్ాాలను చూపడంత్ోపాటు
ఇతరత్ార నిరేశించిన వివరాలత్ో నెలవారవ రిటరునలు సమరిాంచాల్. పనున
విధంచద్గిన పరవాసీ వాక్ా కూడా తన కారాకలాపాల కాలానిక్ అనుగుణంగా రిటర్కన
దాఖలు చేయాల్.
Q 2. Who needs to file Return in GST regime?
Ans. Every person registered under GST will have to file returns in some
form or other. A registered person will have to file returns either monthly
(normal supplier) or quarterly basis (Supplier opting for composition
scheme). An ISD will have to file monthly returns showing details of credit
distributed during the particular month. A person required to deduct tax
(TDS) and persons required to collect tax (TCS) will also have to file
monthly returns showing the amount deducted/collected and other
specified details. A non-resident taxable person will also have to file
returns for the period of activity undertaken.
ప్రశ్న3 : బయట్కు వ్ెళ్లీ ఏయిే తరహా స్రఫరాల వివరాలన్ు రిట్రునలో చయపాలి?
జవ్ాబు: సాధారణ న్మోదత ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం
ముెందు స్ెంవతైరెంగానీ, లేదా ప్రస్ు ుత ఆరిిక స్ెంవతైరెంగానీ రూ.1.5 కరట్ీ కు
మిెంచితే బయట్కు ప్ెంపిస్ు ున్న స్రఫరాల గురిెంచి జీఎసటటఆర్డ-1 ఫారమ్స లో వివరిస్ు య
రిట్రున స్మరిపెంచాలి. అెందులో న్మోదత /న్మోదుకాని (వినియోగదారులు)
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వూకుులకు చేసిన్ స్రఫరాలు, జమ/ తగిాెంప్ు ప్తారలు, స్ునాన రేట్ిెంగ్మిన్హాయిెంప్ు-జీఎసటటయిేతర స్రఫరాలు, ఎగుమతులు, భ్విషూతు
ు స్రఫరాలకు
స్ెంబెంధెంచిన్ బయానాలు (అడావన్ుైలు) తదతర వివరాలనీన ప ెందుప్రచాలి.
Q 3. What type of outward supply details are to be filed in the return?
Ans. A normal registered taxpayer having aggregate turnover in the
preceding or current financial year more than Rs.1.5 Crore has to file the
outward supply details in GSTR-1 in relation to various types of supplies
made in a month, namely outward supplies to registered persons, outward
supplies to unregistered persons (consumers), details of Credit/Debit Notes,
zero rated, exempted and non-GST supplies, exports, and advances received
in relation to future supply.
ప్రశ్న 4. మొతు ెం వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం రూ.1.5 కరట్ీ లోప్ు ఉన్నవ్ారు నెల
వ్ారవగా జీఎసటటఆర్డ -1 స్మరిపెంచాలిై ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: అవస్రెం లేదు. నోట్ఫ
ి ికేషన్ 57 –సెంట్రల్ ట్ాూక్ై- తేదీ: 15.11.2017
ఇెందుకరస్ెం ఒక ప్రతూే క విధానానిన స్యచిసోు ెంద. అలాెంట్ి ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు
జీఎసటటఆర్డ-1న్ు మూడు నెలలకరసారి స్మరిపెంచాలిై ఉెంట్ుెంద. అలాెంట్ి ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారులకు జూల -ై సపట ెంబరు 17కి స్ెంబెంధెంచి 31.12.2017 చివరితేదీ.
అకరటబరు-డిసెంబరు 17 నెలలకు 15-02-2018 చివరితద
ే ీ. 2018 జన్వరి – మారిి
నెలలకు 30.04.2018 చివరితద
ే ీ. న్మోదత వూకిు వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం రూ.1.5
కరట్ు
ీ లోప్ుగా ఉనాన, జీఎసటటఆర్డ-1న్ు ఫైల్ చేయడానికి నెలవ్ారవ అవకాశానిన
ఎెంచుకరవచిని ముెందే చపాపెం.
Q 4. Do taxpayers with an aggregate turnover less than Rs.1.5 Crores also
need to file GSTR-1 on a monthly basis?
Ans. No. A special procedure has been prescribed for such taxpayers vide
notification no. 57/2017-Central Tax dated 15.11.2017. Such taxpayers
need to file GSTR-1 on a quarterly basis. The last date for filing GSTR-1 for
such taxpayers for the period July-Sep 17 is 31.12.2017, Oct-Dec 17 is
15.02.2018 & Jan-March 2018 is 30.04.2018. It is also clarified that the

194

registered person may opt to file FORM GSTR-1 on monthly basis if he so
wishes even though his aggregate turnover is up to Rs. 1.5 Crore.
పర 5: జీఎసీీ ఆర్క-1త్ోపాటు స్ా్న్ చేసన
ల బిలు
ల ల నకళ్ల ను అప్లోడ్ చేయవచాచ?
జ: స్ా్న్ చేసన
ల బిలులల నకళ్ల ను అప్లోడ్ చేయనక్రల ద్ు... బిలులలోల నుంచి క నిన
సూచించిన వివరాలను అప్లోడ్ చేసేా సరిపో త ంద.
Q 5. Is the scanned copy of invoices to be uploaded along with GSTR-1?
Ans. No scanned copy of invoices is to be uploaded. Only certain prescribed
fields of information from invoices need to be uploaded.
పర 6: అనిన బిలు
ల లనూ అప్లోడ్ చేయాలా?
జ: అవసరం లేద్ు... సద్రు సరఫరాలు వాాపారుల మధా (B2B) లేదా వాాపారివినియోగదారు (B2C)లత్ోపాటు అంతరాెష్టీ ర లేదా రాష్టాీరంతర స్ాథయిలో
చోటుచేసుకునానయా అననదానిపై ఇద ఆధారపడి ఉంటుంద.
బీ2బీ అయిన పక్షంలో అవి అంతరాెష్టీ ర లేదా రాష్టాీరంతర సరఫరాలెైనపాటికీ
లావాదేవీల బిలులలనినటినీ అప్లోడ్ చేయాల్్ ఉంటుంద. ఎంద్ుకంటే... సీీకరా లు
ఉత్ాాద్క పనున జమ (ఐటీస)ీ ను కోరుత్ారు కాబటిీ ఆ వివరాలను సరిపో లాచల్్
ఉంటుంద.
బీ2సీ సరఫరాలలో క నుగోలుదారులు ఐటీసీ కోరరు కాబటిీ సద్రు బిలులలను
స్ాధారణంగా అప్లోడ్ చేయనక్రల ద్ు. అయిత్ే, గమాం పారతిపదక సూతరం అమలుకు
వీలుగా అంతరాెష్టీ ర స్ాథయిలో రూ.2.5 లక్షలకు మించిన సరఫరాల
బిలులలను అప్లోడ్ చేయాల్. ఈ మొత్ాానికనాన తకు్వగా ఉండే అంతరాెష్టీ ర
సరఫరాలత్ోపాటు రాష్టాీరంతర సరఫరాల బిలులలకు సంబంధంచి రాష్టాీరలవారవ
స్ారాంశానిన పర ంద్ుపరిసేా సరిపో త ంద.
Q 6. Whether all invoices will have to be uploaded?
Ans. No. It depends on whether B2B or B2C plus whether
Intra-state or Inter-state supplies.
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For B2B supplies, all invoices, whether Intra-state or Inter- state supplies,
will have to be uploaded. Why So? Because ITC will be taken by the
recipients, invoice matching is required to be done.
In B2C supplies, uploading in general may not be required as the buyer will
not be taking ITC. However still in order to implement the destination based
principle, invoices of value more than Rs.2.5 lacs in inter-state B2C supplies
will have to be uploaded. For inter-state invoices below Rs. 2.5 lacs and all
intra-state invoices, state wise summary will be sufficient.
పర 7: బిలు
ల లోని పరతి సరుకు వివరానీన అప్లోడ్ చేయాలా?
జ: అవసరం లేద్ు... వాసా వానిక్ సరుకు వివరాలను అప్లోడ్ చేయనక్రల ద్ు. కవలం
వసుా సరఫరాలకు సంబంధంచి ఏకీకృత నామకరణ విధానం (HSN) కోడ్స, సేవల
సరఫరాకు సంబంధంచి ఖాత్ా కోడ్లను పర ంద్ుపరిసేా చాలు. రిటర్కన దాఖలు చేసవ
ే ారు
ఎనిన అంశాలు అప్లోడ్ చేయాలననద వారి గత సంవత్రపు వారిిక వాాపార
పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంద.
Q 7. Whether description of each item in the invoice will have to be
uploaded?
Ans. No. In fact, description will not have to be uploaded. Only HSN code in
respect of supply of goods and Accounting code in respect of supply of
services will have to be fed. The minimum number of digits that the filer will
have to upload would depend on his turnover in the last year.
పర 8: పరతి లావాదేవీ విలువనూ పర ంద్ుపరచాల్్ ఉంటుందా? పరతిఫలం పరస్ా ావన
లేనిపక్షంలో ఏం చేయాల్?
జ: అవును... పరతి లావాదేవీ విలువనే మాతరమగ
ే ాక పనున విధంచద్గిన విలువను
కూడా పర ంద్ుపరచాల్. క నిన సంద్రాాలలో ఇవి రరండూ భిననంగా ఉండవచుచ.
ఇక పరతిఫలం పరస్ా ావన లేకపో యినపాటికీ షడూాల్ 1 పరకారం అద సరఫరా
క్ంద్క వసుాంద కాబటిీ నిబంధన మేరకు పనున విధంచద్గిన విలువను
లెక్్ంచిఅప్లోడ్ చేయాల్్ ఉంటుంద.
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Q 8. Whether value for each transaction will have to be fed? What if no
consideration?
Ans. Yes. Not only value but taxable value will also have to be fed. In some
cases, both may be different.
In case there is no consideration, but it is supply by virtue of schedule 1, the
taxable value will have to be worked out as prescribed and uploaded.
పర 9: సరఫరాదారు వదలేసన
ల సమాచారానిన సీీకరా తన రిటర్కన జీఎసీీ ఆర్క-2లో
పర ంద్ుపరచవచాచ?
జ: పర ంద్ుపరచవచుచ... సరఫరాదారు అప్లోడ్ చేయని బిలులల సమాచారానిన సీీకరా
తనంతటత్ానుగా పర ంద్ుపరచవచుచ. అటువంటి బిలులలపై ఐటీసీని త్ాత్ా్ల్కంగా
మంజూరు చేసే వీలుంద. కానీ, సరఫరాదారు బిలులను అప్లోడ్ చేయలేద్ని రిటరునల
తనిఖీ సంద్రాంగా త్ేల్నపుాడు ఇద్ే రి రిటరునలలో త్ేడా కనిపలసా ుంద. ఆ
విష్టయానిన రరండుపక్షాలకూ త్ెల్యజశాక సద్రు త్ేడాను సరిచేసేా ఐటీసీ త్ాత్ా్ల్క
మంజూరును నిరాిరిస్ా ారు. అయిత్ే, సమాచారం అందన తరాీత కూడా త్ేడాను
సరిదద్ే కపో త్ే తద్ుపరి నెల సీీకరా దాఖలు చేసే రిటరునలో అతడు చెల్లంచాల్్న
పనునబాధాత మొత్ాానిక్ దానిన జోడిస్ా ారు.
Q 9. Can a recipient feed information in his GSTR-2 which has been
missed by the supplier?
Ans. Yes, the recipient can himself feed the invoices not uploaded by his
supplier. The credit on such invoices will also be given provisionally but will
be subject to matching. On matching, if the invoice is not uploaded by the
supplier, both of them will be intimated. If the mismatch is rectified,
provisional credit will be confirmed. But if the mismatch continues, the
amount will be added to the output tax liability of the recipient in the
returns for the month subsequent to the month in which such discrepancy
was communicated.
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పర 10: పనున విధంచద్గిన వాక్ా జీఎసీీ ఆర్క-2లో ఏదెన
ై ా పర ంద్ుపరచాల్్ ఉంటుందా
లేక జీఎసీీ ఆర్క-1 నుంచి అనీన యథాతథంగా వచిచ చేరుత్ాయా?
జ: జీఎసీీఆర్క-2లో అధకశాతం దానంతట అదే నిండిపో త ంద. అయిత్ే,
దగుమత లత్ోపాటు నమోద్ుకాని లేదా మిశ్ెమ సరఫరాదారుల నుంచి క నుగోళ్ల
వివరాలుసహా మినహాయింపు/జీఎసీీయితర/జీఎసీీరహత సరఫరాలు తదతరాలను
సీీకరా మాతరమే నమోద్ు చేయగలడు.
Q 10. Does the taxable person have to feed anything in the GSTR-2 or
everything is auto-populated from GSTR-1?
Ans. While a large part of GSTR-2 will be auto-populated, there are some
details that only recipient can fill like details of imports, details of purchases
from non-registered or composition suppliers and exempt/non-GST/nil GST
supplies etc.
పర 11: బిలు
ల లు సరిపో లకపో త్ే ఏమవుత ంద? ఐటీసీ మంజూరు చేస్ా ారా లేక
తిరస్రిస్ా ారా? తిరస్రిసేా సరఫరాదారుపై తీసుకునే చరాలేమిటి?
జ: జీఎసీీఆర్క-2లో పర ంద్ుపరచిన బిలులలు ఎద్ుటి పక్షం సమరిాంచిన జీఎసీీఆర్క1లోని బిలులలత్ో సరిపో లకపో త్ే ఆ వాత్ాాస్ానిన సరఫరాదారుకు త్ెల్యజస్ాారు. ఇలా
సరిపో లకపో వడానిక్ రరండు కారణాలుండవచుచ. ఒకటి... సీీకరా వెైపు నుంచి పర రపాటు
కావచుచ. అలాంటి సంద్రాంలో ఎలాంటి తద్ుపరి చరా అవసరం లేద్ు. రరండో ద...
సరఫరాదారు సద్రు బిలులను జారవచేసన
ల ా అతడు దానిన అప్లోడ్ చేయడం, పనున
చెల్లంచకపో వడం జరిగి ఉండొ చుచ. ఇలాంటి సంద్రాంలో సీీకరా వినియోగించుకునన
ఐటీసీని అతని పనున చెల్లంపు బాధాతకు జోడించడం జరుగుత ంద. ఒక్ మాటలో
చెబిత్ే... సరఫరా తరాీత సద్రు సరఫరాదారు దానిపై పనున చెల్లంచని కారణంగా
తలెత్ేా వాత్ాాస్ాలనీన చరాలకు దారితీస్ాాయి.
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Q 11. What if the invoices do not match? Whether ITC is to be given or
denied? If denied, what action is taken against supplier?
Ans. If invoices in GSTR-2 do not match with invoices in counter-party GSTR1, then such mismatch shall be intimated to the supplier. Mismatch can be
because of two reasons. First, it could be due to mistake at the side of the
recipient, and in such a case, no further action is required. Secondly, it could
be possible that the said invoice was issued by supplier but he did not
upload it and pay tax on it. In such a case, the ITC availed by the recipient
would be added to his output tax liability, in short, all mismatches will lead
to proceedings if the supplier has made a supply but not paid tax on it.
పర 12: సరఫరాదారు తన పర రపాటును గురిాంచి, సమాచారానిన పర ంద్ుపరిచినటల యిత్ే
అపాటిక వెనకు్ తీసుకునన ఐటీసీ విష్టయంలో చటీ పరమన పరిసతి
లథ ఏమిటి?
జ: ఏ ద్శ్లోనెైనా... అంటే తద్ుపరి ఆరిథక సంవత్రం సపీ ంబరులోగా సరఫరాదారు
బిలులలను అప్లోడ్ చేస,ల పనునత్ోపాటు దానిపై వడీ్ చెల్లంచి సంబంధత జీఎసీీఆర్క3లో దానిన పర ంద్ుపరచవచుచ. ఈ విధంగా సరఫరాదారు తన పర రపాటును
సరిదద్ుేకుననటల యిత్ే సీీకరా తత్మాన మొత్ాానిన తన పనున చెల్లంపు
బాధాతనుంచి తగిాంచుకోవచుచ. అంత్ేకాకుండా ఐటీసీని వెనకు్ తీసుకుననపుాడు
చెల్లంచిన వడీ్ ని కూడా అతడి ఎలకాీానిక్స నగద్ు పుసా కంలో సంబంధత పద్ుేక్ంద్ జమ
చేయడందాీరా వాపసు చేస్ా ారు.
Q 12. What will be the legal position in regard to the reversed input tax
credit if the supplier later realizes the mistake and feeds the information?
Ans. At any stage, but before September of the next financial year, supplier
can upload the invoice and pay duty and interest on such missing invoices in
his GSTR-3 of
the month in which he had earlier failed to upload the invoice. The recipient
shall be eligible to reduce his output tax liability to the extent of the amount
in respect of which the supplier has rectified the mis-match. The interest
paid by the recipient at the time of reversal will also be refunded to the
recipient by crediting the amount in corresponding head of his electronic
cash ledger.
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పర 13: జీఎసీీ ఆర్క-2లో పరత్ాే కత ఏమిటి?
జ: ఎద్ుటిపక్షం సరఫరాదారు జీఎసీీఆర్క-1లో సమరిాంచే వివరాల ఆధారంగా సీీకరా
పర ందన వసుాసేవల వివరాలు వాటంతట అవి చేరిపో వడమే అతడు సమరిాంచే
జీఎసీీఆర్క-2లో పరత్ేాకత.
Q 13. What is the special feature of GSTR-2?
Ans. The special feature of GSTR-2 is that the details of supplies received by
a recipient can be auto populated on the basis of the details furnished by
the counterparty supplier in his GSTR-1.

పర 14: మిశ్ెమ పథకంక్ంద్గల పనున చెల్లంపుదారులు కూడా జీఎసీీ ఆర్క-1,
జీఎసీీ ఆర్క-2 దాఖలు చేయాలా?
జ: చేయనక్రల ద్ు... మిశ్ెమ పథకం క్ంద్గల పనున చెల్లంపుదారులు అమాకాలపై,
క నుగోళ్ల పై ఎటువంటి నివేదకలు దాఖలు చేయాల్్న అవసరం లేద్ు. వారు మూడు
నెలలక కస్ారి పరతి త్ెమ
ై ాసలకం తద్ుపరి నెల 18వ త్ేదీన జీఎసీీఆర్క-4 రూపంలో
రిటర్కన దాఖలు చేసేా సరిపో త ంద. వారు ఐటీసీక్ అరుులు కారుగనుక జీఎసీీఆర్క-2త్ో
వారిక్ సంబంధం లేద్ు. అంత్ేగాక మిశ్ెమ పథకం క్ంద్ చెల్లంచే పనున జమకూ
అరుులు కారుగనుక జీఎసీీఆర్క-1త్ోనూ సంబంధం ఉండద్ు. వారు తమ రిటర్కన దాీరా
తమ అమాకాలు, పనున చెల్లంపు వివరాల స్ారాంశానిన త్ెల్యజసేా సరిపో త ంద.
అలాగ త్ెమ
ై ాసలక రిటర్కన దాీరా క నుగోళ్ల వివరాలను కూడా వారు త్ెల్యజయాల్్
ఉంటుంద. స్ాధారణంగా ఈ వివరాలు వారు రిటర్కన రూపర ందంచేటపుాడు వాటంతట
అవే నిండిపో త్ాయి.
Q 14. Do tax payers under the composition scheme also need to file GSTR1 and GSTR-2?
Ans. No. Composition tax payers do not need to file any statement of
outward or inward supplies. They have to file a quarterly return in Form
GSTR-4 by the 18th of the month after the end of the quarter. Since they are
not eligible for any input tax credit, there is no relevance of GSTR-2 for them
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and since the credit of tax paid under Composition Levy is not eligible, there
is no relevance of GSTR-1 for them. In their return, they have to declare
summary details of their outward supplies along with the details of tax
payment. They also have to give details of their purchases in their quarterly
return itself, most of which will be auto populated.
పర 15: ఐఎసీ్ లు తమ రిటరునత్ోపాటు అమాకాలు, క నుగోళ్ల పై పరత్ాే క నివేదకను
దాఖలు చేయాలా?
జ: చేయనక్రల ద్ు... ఐఎసీ్ లు జీఎసీీఆర్క-6 ఫారంలో తమ రిటర్కన మాతరం దాఖలు
చేసేా సరిపో త ంద. అంద్ులో సేవపరదాతల నుంచి వారు పర ందన పనున జమ
వివరాలు, సీీకరా యూనిటల కు త్ాము పంపలణీ చేసలన ఉత్ాాద్క పనున జమ లెక్లు
అంద్ులో ఉంటాయి. ఈ అంశాలను వారి రిటరునలే పరతిబింబిసుాననంద్ున
అమాకాలు, క నుగోళ్ల పై వారు పరత్ేాక నివేదక దాఖలు చేయనక్రల ద్ు.
Q 15. Do Input Service Distributors (ISDs) need to file separate statement
of outward and inward supplies with their return?
Ans. No, the ISDs need to file only a return in Form GSTR-6 and the return
has the details of credit received by them from the service provider and the
credit distributed by them to the recipient units. Since their return itself
covers these aspects, there is no requirement to file separate statement of
inward and outward supplies.
పర 16: పనున చెల్లంపుదారు తన తరఫున మూలంలో కోతపడిన పనున జమను
తిరిగి ఎలా పర ంద్గలడు? ఇంద్ుకోసం పనున కోత పటిీ నవారి నుంచి అతడు టీడఎ
ీ స్
ధురవీకరణ పతరం సమరిాంచాలా?
జ: జీఎసీీ క్ంద్ మూలంలో పనున కోత పటేీవారు త్ాము ఆ నెలలో ఎవరరవరినుంచి
ఎంత్ెంత కోతపటిీందీ తద్ుపరి నెల 10వ త్ేదల
ీ ోగా జీఎసీీఆర్క-7 ఫారం దాీరా
సమరిాంచే రిటరునలో వారు పర ంద్ుపరుస్ాారు. కోతదాీరా పనున చెల్లంచినవారు
సమరిాంచే జీఎసీీఆర్క-2లో ఈ వివరాలు వాటంతట అవే నిండిపో త్ాయి. పనున
చెల్లంపుదారు తన జీఎసీీఆర్క-2లో సద్రు వివరాలను నిరాిరించాల్్ ఉంటుంద. ఈ
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పనున జమను పర ందాలంటే వారు పరతాక్షంగాగానీ, ఎలకాీానిక్స రూపంలోగానీ ఎలాంటి
ధురవపతరం సమరిాంచాల్్న అవసరం లేద్ు. సద్రు ధురవీకరణ పతరం పనున
చెల్లంపుదారు సీీయ నమోద్ు కోసమేగనుక దానిన ఉమాడి పో రీల్
నుంచిడౌన్లోడ్ చేసుకోవచుచ.
Q 16. How does a taxpayer get the credit of the tax deducted at source on
his behalf? Does he need to produce TDS certificate from the deductee to
get the credit?
Ans. Under GST, the deductor will be submitting the deductee wise details
of all the deductions made by him in his return in Form GSTR-7 to be filed by
10th of the month next to the month in which deductions were made. The
details of the deductions as uploaded by the deductor shall be auto
populated in the GSTR-2 of the deductee. The taxpayer shall be required to
confirm these details in his GSTR-2 to avail the credit for deductions made
on his behalf. To avail this credit, he does not require to produce any
certificate in physical or electronic form. The certificate will only be for
record keeping of the tax payer and can be downloaded from the Common
Portal.
ప్రశ్న 17: ఏ తరహా ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు వ్ారిిక రిట్ర్డన దాఖ్లు చేయాలిై
ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: ఐఎసట్ లు, సాధారణ/ప్రవ్ాస్ భారతీయులు మిన్హా జీఎసటటఆర్డ-1 న్ుెంచి
జీఎసటటఆర్డ -3 వరకయ దాఖ్లు చేసన్
ి ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులెంతా వ్ారిిక రిట్రునన్ు
దాఖ్లు చేయాలిైెందే. సాధారణ/ ప్రవ్ాస్ భారతీయ చలిీ ెంప్ుదారులతోపాట్ు ఐఎసట్ లు,
ట్ీడీఎస్/ట్ీసటఎస్ కిెంద మూలెంలో ప్న్ున కరత, వస్యలు చేసవ్
ే ారు వ్ారిిక రిట్రున
దాఖ్లు చేయన్వస్రెం లేదు.
Q 17. Which type of taxpayers need to file Annual Return?
Ans. All taxpayers filing return in GSTR-1 to GSTR-3,
other than ISD’s, casual/non-resident taxpayers, taxpayers under
composition scheme, TDS/TCS deductors, are required to file an annual
return. Casual taxpayers, non- resident taxpayers, ISDs and persons
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authorized to deduct/collect tax at source are not required to file annual
return.
పర 18: వారిిక రిటర్కన, త ద రిటర్కన రరండూ ఒకటేనా?
జ: కాద్ు... స్ాధారణ పనున చెల్లంపుదారులా పనున చెల్లంచే పరతి నమోదత వాక్ా
వారిిక రిటర్కన దాఖలు చేయాల్్ందే. తమ నమోద్ు రద్ుేకు ద్రఖాసుా చేసన
ల
నమోదత వాకుాలు మాతరమే త ద రిటర్కన దాఖలు చేయాల్్ ఉంటుంద. నమోద్ు
రద్ుే త్ేదీ లేదా నమోద్ు రద్ుేకు ఆదేశాలు జారవ అయిన త్ేదల
ీ తరాీత మూడు
నెలలోలగా వారు త ద రిటర్కన దాఖలు చేయాల్్ ఉంటుంద.
Q 18. Is an Annual Return and a Final Return one and the same?
Ans. No. Annual Return has to be filed by every registered person paying tax
as a normal taxpayer. Final Return has to be filed only by those registered
persons who have applied for cancellation of registration. The Final return
has to be filed within three months of the date of cancellation or the date of
cancellation order.
పర 19: రిటర్కన దాఖలు చేశాక అంద్ులో క నిన మారుాలు అవసరమత్ే ఎలా
నవీకరించాల్?
జ: జీఎసీీలో పరతి లావాదేవీ వివరాలత్ో నమోద్వుత్ాయి గనుక వాటిని
నవీకరించాల్్న అవసరమేమీ ఉండద్ు. క నిన బిలులల, జమ/తగిాంపు పత్ారల మారుా
చేయాల్్ వసేా రిటర్కన నవీకరణ అవసరం కావచుచ. అంత్ేకాకుండా సమరిాంచిన
రిటర్కన నవీకరణకు బద్ులు నిరిేష్టీ లావాదేవీల (బిలులలు లేదా జమ/తగిాంపు పత్ారల)
వివరాలను మారాచల్్ ఉంటే జీఎసీీ వావసథ సద్రు సవరణలు చేసేంద్ుకు
అనుమతిసుాంద. తద్ుపరి దాఖలు చేయబో యి జీఎసీీఆర్క-1/2 రిటరునలలో
దేనిలోనెైనా అంద్ుకోసం కటాయించిన పరదేశ్ంలో సద్రు సవరణలు చేసుకోవచుచ.
Q 19. If a return has been filed, how can it be revised if some changes are
required to be made?
Ans. In GST since the returns are built from details of individual
transactions, there is no requirement for having a revised return. Any need
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to revise a return may arise due to the need to change a set of invoices or
debit/ credit notes. Instead of revising the return already submitted, the
system will allow changing the details of those transactions (invoices or
debit/credit notes) that are required to be amended. They can be amended
in any of the future GSTR- 1/2 in the tables specifically provided for the
purposes of amending previously declared details.
పర 20: పనున చెల్లంపుదారులు రిటర్కన ఎలా దాఖలు చేయాల్?
జ: పనున చెల్లంపుదారులు రిటరునలు, నివేదకలు దాఖలు చేసేంద్ుకు చాలా
పద్ి త లునానయి. మొద్టిద... ఉమాడి పో రీలల ో ఆన్ల న్
ై దాీరా నేరుగా రిటరునలు,
నివేదకలు దాఖలు చేయవచుచ. అయిత్ే, పద్ే సంఖాలో బిలులలు ఉనన వారి
విష్టయంలో ఇద శ్ెమత్ో, సమయ వాయంత్ో కూడుకుననద. అటువంటి
వారికోసంఆఫ్ల ైన్ సద్ుపాయం కల్ాస్ాారు. ఉమాడి పో రీలల ో వాటంతట అవే లభించే
వివరాలనుంచి తమకు అవసరమనవాటిని డౌనలలడ్స చేసుకుని, ఆఫ్ల ైన్లో రిటరునలు,
నివేదకలు తయారుచేసుకోవచుచ. దీంత్ోపాటు ‘జీఎసీీ సువిధ సేవాపరదాత’ల (GSP)
పేరిట ఉమాడి పో రీల్ అనుబంధంగా పనిచేసే ఒక పరాావరణ వావసథ ను జీఎసీీఎన్
అభివృది చేసా ుంద.
Q 20. How can taxpayers file their returns?
Ans. Taxpayers will have various modes to file the statements and returns.
Firstly, they can file their statement and returns directly on the Common
Portal online. However, this may be tedious and time consuming for
taxpayers with large number of invoices. For such taxpayers, an offline
utility will be provided that can be used for preparing the statements offline
after downloading the auto populated details and uploading them on the
Common Portal. GSTN has also developed an ecosystem of GST Suvidha
Providers (GSP) that will integrate with the Common Portal.
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పర 21: జీఎసీీ క్ంద్ చటీ నిబద్ి త కోసం పనున చెల్లంపుదారు తీసుకోవలసలన ముంద్ు
జాగెతాలేమిటి?
జ: జీఎసీీ వావసథ లో అతి ముఖామన మొద్టి స్ౌలభాం ఏమిటంటే... అమాకాలకు
సంబంధంచిన వివరాలను తద్ుపరి నెల 10వ త్ేదీలోగా జీఎసీీఆర్క-1 దాీరా
సకాలంలో అప్లోడ్ చేయగలగడం. ఇద ఎంత చక్గా పూరిాకాగలద్ననద పనున
చెల్లంపుదారు జారవచేసే బీ2బీ బిలులల సంఖాపై ఆధారపడి ఉంటుంద. సంఖా తకు్వెైత్ే
సమాచారం ఒక్స్ారిగా అప్లోడ్ అయిపో త ంద. బిలులలు (జమ/తగిాంపు పత్ారలు)
ఎకు్వగా ఉంటే ఎపాటికపుాడు అప్లోడ్ చేసా ూంటే సరిపో త ంద. బిలుల వేసన
ల
తక్షణం అప్లోడ్ చేయడానికీ జీఎసీీఎన్ వావసథ అనుమతిసుాంద. వాసా వంగా నివేదక
సమరిాంచేదాకా అప్లోడ్ చేసలన బిలులలోల మారుాచేరుాలకు వావసథ అనుమతిసుాంద.
ఇలా కాకుండా ఆఖరి క్షణాలోల ఆద్ురాేపడేటలయిత్ే చికు్లు ఎద్ురవడమేగాక
విఫలమవడం, బకాయిలు నమోదెైపో వడం వంటి ఇబబంద్ులుంటాయి. రరండో ద...
పనున చెల్లంపుదారులు తమ క నుగోళ్ల పై సరఫరాదారులు ఎపాటికపుాడు
సమాచారం అప్లోడ్ చేసా ుననదీ లేనిదీ చూసుకునేంద్ుకు వావసథ అనుమతిసుాంద. ఆ
మేరకు ఆఖరి రోజుదాకా ఆగకుండా రోజువారవగా బిలులలు అప్లోడ్ చేసేవిధంగా
సరఫరాదారులను పో ర త్హంచవచుచ. తదాీరా ఎలాంటి చికు్లు, జాపాం లేకుండా
ఐటీసీని పర ంద్గలగడం స్ాధామవుత ంద. ఇక పనున చెల్లంపుదారు నిబద్ి త చరితన
ర ు
జీఎసీీఎన్ ఎపాటికపుాడు అందసుాంటుంద. పరత్ేాక్ంచి సకాలంలో
బిలులలు అప్లోడ్ చేయడం, సద్రు సరఫరాదారు జారవచేసన
ల బిలులలపై ఆటోమేటిక్స
తిరస్రణలు వంటి వివరాలు అంద్ుబాటులో ఉంటాయి. జీఎసీీ ఉమాడి పో రీలల ో
దేశ్వాాపా గణాంక సమాచారం అంద్ుబాటులో ఉంటూ పనున చెల్లంపుదారులకు
విలువెన
ై సేవలందసుాంద. ఈ సద్ుపాయాలనీన పకడబందీగా, సులభతరంగా
అంద్ుబాటులో ఉండే పరాావరణ వావసథ అభివృది క్ కృషల ముమారంగా స్ాగుత్ోంద.
పనున చెల్లంపుదారులు ఈ పరాావరణ వావసథ ను సమరథంగా వినియోగించుకుంటూ
జీఎసీీ చటాీనిక్ కటుీబడి ముంద్డుగు వేయాల్్ ఉంద.
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Q 21. What precautions, a taxpayer is required to take for a hassle free
compliance under GST?
Ans. One of the most important things under GST will be timely uploading
of the details of outward supplies in Form GSTR-1 by 10th of next month.
How best this can be ensured will depend on the number of B2B invoices
that the taxpayer issues. If the number is small, the taxpayer can upload all
the information in one go. However, if the number of invoices is large, the
invoices (or debit/ credit notes) should be uploaded on a regular basis.
GSTN will allow regular uploading of invoices even on a real time basis. Till
the statement is actually submitted, the system will also allow the taxpayer
to modify the uploaded invoices. Therefore, it would always be beneficial
for the taxpayers to regularly upload the invoices. Last minute rush will
make uploading difficult and will come with higher risk of possible failure
and default. The second thing would be to ensure that taxpayers follow up
on uploading the invoices of their inward supplies by their suppliers. This
would be helpful in ensuring that the input tax credit is available without
any hassle and delay. Recipients can also encourage their suppliers to
upload their invoices on a regular basis instead of doing it on or close to the
due date. The system would allow recipients to see if their suppliers have
uploaded invoices pertaining to them. The GSTN system will also provide
the track record about the compliance level of a tax payer, especially about
his track record in respect of timely uploading of his supply invoices giving
details about the auto reversals that have happened for invoices issued by a
supplier. The Common Portal of GST would have pan India data at one place
which will enable valuable services to the taxpayers. Efforts are being made
to make regular uploading of invoices as easy as possible and it is expected
that an enabling eco- system will be developed to achieve this objective.
Taxpayers should make efficient use of this ecosystem for easy and hassle
free compliance under GST.
పర 22: పనున చెల్లంపుదారు సీయంగా రిటర్కన తయారు చేయాల్్ందేనా?
జ: అక్రల ద్ు... కంద్ర, రాష్టీ ర పనున పాలన విభాగాల అనుమతి పర ందన పనున
రిటరునల తయారవదారులత్ో తమ రిటరునలను పనున చెల్లంపుదారులు తయారు
చేయించుకోవచుచ.
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Q 22. Is it compulsory for a taxpayer to file return by himself?
Ans. No. A registered taxpayer can also get his return filed through a Tax
Return Preparer, duly approved by the Central or the State tax
administration.
పర 23: నిరిేష్టీ గడువులోగా రిటర్కన దాఖలు చేయకపో త్ే పరిణామాలేమిటి?
జ: నిరిేష్టీ త్ేదీ తరాీత రిటర్కన దాఖలుచేసే పనున చెల్లంపుదారులు రోజుకు రూ.100
వంత న రూ.5వేలకు మించకుండా ఆలసారుసుము చెల్లంచాల్్ ఉంటుంద. అలాగ
వారిిక రిటరునలను గడువు త్ేదల
ీ ోగా సమరిాంచకపో త్ే రోజుకు రూ.100 వంత న, ఆ
వెైఫలాం క నస్ాగిత్ే గరిష్టఠంగా ఒక రాష్టీ ంర లో అతడి వాాపార పరిమాణంమీద్ 0.25
శాతం వంత న ఆలసారుసుము విధస్ాారు.
Q 23. What is the consequence of not filing the return within the
prescribed date?
Ans. A registered person who files return beyond the prescribed date will
have to pay late fees of rupees one hundred for every day of delay subject
to a maximum of rupees five thousand. For failure to furnish Annual returns
by due date, late fee of Rs. One hundred for every day during which such
failure continues subject to a maximum of an amount calculated at a
quarter percent [0.25%] of his turnover in a state, will be levied.
పర 24: ఒక పతరం ఆధారంగా ఒకస్ారికనాన ఎకు్వగా ఐటీసీ పర ందత్ే ఏమవుత ంద?
జ: ఒకే ప్తరెంపై ఒకసారికనాన ఎకుకవగా (ప్ున్రావృతెం) ఐట్ీసట ప ెందన్ట్ు
ీ వూవస్ి
గురిుసేు, దానికి స్మాన్మైన్ మొతు ెం సటవకరు ప్న్ున చలిీ ెంప్ు బాధూత కిెంద అతడి
రిట్రునకు జమ అవుతుెంద. (సక్షన్ 42 (6)). మరో మాట్లో చపాపలెంట్ే అెందుకు
స్రిస్మాన్మన్
ై మొతాునీన వడీ్ తో స్హా వస్యలు చేసు ారు.
Q 24. What happens if ITC is taken on the basis of a document more than
once?
Ans. In case the system detects ITC being taken on the same document
more than once (duplication of claim), the amount of such credit would be
added to the output tax liability of the recipient in the return for the month
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in which duplication is communicated. [Section 42(6)]. In other words, the
same would be recovered along with interest.
పర 25: జీఎసీీ ఆర్క-1, జీఎసీీ ఆర్క-2 రిటరునలలోని వివరాలు సరిపో లని పనున జమను
వావసథ కనుగకననపుాడు పనునబాధాత క్ంద్ రాబటిీ న స్ర ముాను తిరిగి కోరవచాచ?
జ: కోరవచుచ... సరిపో లని పర రపాటును సరఫరాదారు తన చెలల ుబాటయిా
నెలవారవ/త్ెమ
ై ాసలక రిటరునలోని బిలులల లేదా జమ/తగిాంపు పత్ారల వివరాలను
సరిదదే త్ే తద్ుపరి పనున చెల్లంపు కాలంలోని పనున బాధాత మొతా ం నుంచి త్ాను
చెల్లంచిన స్ర ముాను తగిాంచుకోవడందాీరా తిరిగి పర ంద్వచుచ [సక్షన్ 42(7)].
సరఫరాదారు జారవచస
ే లన జమ పత్ారలకు సంబంధంచి కూడా ఇదేవిధమన
నిబంధనలను చటీ ంలోని సక్షన్ 43లో పర ంద్ుపరిచారు.
Q 24. Whether the amount of credit detected by the system on account of
mis-match between GSTR-1 and GSTR-2 and recovered as output tax can
be reclaimed?
Ans. Yes, once the mismatch is rectified by the supplier by declaring the
details of the invoices or debit notes, as the case may be, in his valid return
for the month/quarter in which the error had been detected. The said
amount can be reclaimed by way of reducing the output tax liability during
the subsequent tax period. [Section 42(7)]. Similar provisions have also been
made in Section 43 of the Act in respect of the credit notes issued by the
supplier.
ప్రశ్న 26: జీఎసటట ఆర్డ-3బి అెంట్ే?
జవ్ాబు: జీఎసటటఆర్డ-3బీ స్రళ్తరమైన్ నెలవ్ారవ స్మరిపెంచగల రిట్రున. జూల ై 2017
న్ుెంచి మారిి 2018 వరకయ ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులెందరూ దీనిని స్మరిపెంచాలిై
ఉెంట్ుెంద. మారిి 31 2018 వరకయ ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులెందరూ సటవయ
ధురవీకరణతో ఇవ్ావలిైన్ స్ెంక్షీప్కరిెంచిన్ రిట్రున. తరావత నెల 20వ తేదీ లోగా
దీనిని దాఖ్లు చేయాలి. 2017 డిసెంబరు నెలకు స్ెంబెంధెంచిన్ జీఎసటటఆర్డ -3 బిని
2018 జన్వరి 20లోగా స్ముచితమైన్ ప్న్ునలు చలిీ ెంచిన్ తరావత స్మరిపెంచాలి.
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ఫిబరవరి 2018 రిట్రునన్ు 20వ తేదీ మారిి 2018లోగా స్మరిపెంచాలి.
Q 26. What is GSTR-3B?
Ans. GSTR-3B is a simplified monthly return that all taxpayers need to file
from July 2017 to March 2018. It is a summarized return form which every
taxpayer will be required to file on self-declaration basis till 31st March
2018. The same needs to be filed by 20th day of next month. i.e. for the
month of December,2017 GSTR-3B needs to be filed by 20th January, 2018
after paying appropriate taxes, and for the month of February, 2018 the
same needs to filed by 20th March, 2018.
ప్రశ్న 27: జీఎసటట ఆర్డ-3 బీని ఆలస్ూెంగా స్మరిపసేు , అెందుకు లేట్ు ఫటజు కట్ాటలిై
ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: జూల ై న్ుెంచి సపట ెంబరు 2017 వరకయ ఆలస్ూప్ు రుస్ుము (లేట్ు ఫటజు)న్ు
ప్రభ్ుతవెం రదుే చేసిెంద. ఒకవ్ేళ్ ఎవర్న
స ా లేట్ు ఫటజు చలిీ ెంచి ఉెంట్ే, ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారుని ఎలకాటానిక్ కాూష్ ల డా ర్డ లో ఫటజు అన్న దగా ర కాకుెండా ట్ాూక్ై దగా ర
కనిపిస్ు ుెంద. ఎెందుకెంట్ే, భ్విషూతు
ు లో చలిీ ెంచే ఫటజు బాధూత కరస్ెం ఈ మొతు ెం
ఉప్కరిస్ు ుెంద. తరావత్ర నెలలు అెంట్ే, అకరటబరు 2017 న్ుెంచి ఆ నెలకు ప్న్ున
బాధూతగా ఏమీ చలిీ ెంచని ప్క్షెంలో ఆ నెలకు రోజుకు 20 రూపాయల (సటజీఎసటట,
ఎసటా ఎసటటలకు ఒకరకదానికి రూ.10) చొప్ుపన్, ఇతర ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులకు రోజుకు
50 రూపాయల (సటజీఎసటట, ఎసటా ఎసటటలకు ఒకరకదానికి రూ.25) చొప్ుపన్ చలిీ ెంచాలి.
Q 27. Is there any late fees for late filing of GSTR-3B?
Ans. The late fees for filing GSTR-3B for the months of July to September
2017 has been waived by the Government. Where such late fee was paid, it
will be re-credited to taxpayer’s Electronic Cash Ledger under “Tax” head
instead of “Fee” head so as to enable them to use that amount for
discharge of their future tax liabilities. For subsequent months, i.e. October
2017 onwards, the amount of late fee payable by a taxpayer whose tax
liability for that month was ‘NIL’ will be Rs. 20/- per day (Rs. 10/- per day
each under CGST & SGST Acts) and will be Rs. 50/- per day (Rs. 25/- per day
each under CGST & SGST Acts) for all other taxpayers.
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ప్రశ్న 28: ముెందుగా బయానా (అడావన్ుైలు) తీస్ుకున్నప్ుడు జీఎసటట ఆర్డ -1లో
వ్ాట్ిని ఎలా చయపిెంచాలి?
జవ్ాబు: అదే ప్న్ున కాలెంలో తీస్ుకున్న బయానాకు ఇనావయిస్ులు ఇచిి వుెంట్ే,
వ్ాట్ిని జీఎసటటఆర్డ -1లో విడిగా చయపిెంచాలిైన్ అవస్రెం లేదు. అయితే, ఇనావయిస్
వివరాలన్ు ఎకాఎకి కెంప్ూూట్ర్డ లోకి ఎకికెంచాలి. బయానాలు తీస్ుకుని, ప్న్ునకాలెం
ముగిసిపో యిేెంత వరకయ ఇనావయిస్ులన్ు ఇవవనిప్క్షెంలో, జీఎసటటఆర్డ -1 ఫారెంలోని
11వ నెెంబరు ట్ేబులులో స్య
ి లెంగా చపాపలి. ఎప్ుపడైతే ఈ అడావన్ుైలకు
ఇనావయిస్ులు ఇసాుమో, అప్ుపడు వ్ాట్ిని జీఎసటటఆర్డ-1లో చయపిెంచాలి. జీఎసటటఆర్డ1లో ఇచిిన్ ఇనావయిస్ులకు అన్ుగుణెంగా చలిీ ెంచదగిన్ ప్న్ునలన్ు, బయానాలకు
చలిీ ెంచిన్ ప్న్ునలతో స్రి చయస్ుకుని, ఆ వివరాలన్ు జీఎసటటఆర్డ-1 ఫాెంలోని ట్ేబుల్
11లో చపాపలి. వసుా సరఫరాలకు సంబంధంచిన లావాదేవీ అయినపుడు బయానా
తీసుకునన సమయంలో పనున చెల్లంచాల్్న అవసరం లేద్ు. చూడండి.. నలటిఫలకష్టన్
66/2017 - సంటరల్ టాాక్స్ - త్ేదీీః 15.11.2017.
Q 28. How does the taxpayer need to account for Advances in his GSTR-1?
Ans. Where against an advance the invoice is issued in the same tax period,
the advance need not be shown separately in Form GSTR-1 but the specified
details of invoice itself can be directly uploaded on the system. Details of all
advances against which the invoices have not been issued till the end of the
tax period shall have to be reported on a consolidated basis in Table 11 of
Form GSTR-1. As and when the invoices against these advances are issued,
they have to be declared in Form GSTR-1 and the adjustment of the tax paid
on advances against the tax payable on the invoices uploaded in Form
GSTR-1 shall have to be done in Table 11 of Form GSTR-1. It may be noted
that in terms of notification 66/2017-Central Tax dated 15.11.2017, there is
no liability to pay tax at the time of receipt of advance in case of supply of
goods.
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13.అసస్మెంట్ అెండ్ ఆడిట్
(Assessment and Audit)
పరశ్న 1: చటీ ం క్ంద్ చెల్లంచాల్్న పనునను మదంపు చేసద
ే వ
ె రు?
జవాబు: చటీ ం క్ంద్ నమోదెైన వాక్ా ఒక పనున కాలంలో త్ాను చెల్లంచాల్్న
పనునను త్ానే మదంపు చేసుకుని తద్నుగుణంగా సక్షన్ 39 పరకారం రిటర్కన దాఖలు
చేయాల్.
Q 1. Who is the person responsible to make assessment of taxes payable
under the Act?
Ans. Every person registered under the Act shall himself assess the tax
payable by him for a tax period and after such assessment he shall file the
return required under section 39.
పర 2: పనున విధంచద్గిన వాక్ా త్ాత్ా్ల్క పారతిపదకన ఎపుాడు పనున
చెల్లంచవచుచ?
జ: పనునచెల్లంపుదారు సీీయ మదంపు మేరకు పనున చెల్లంచాల్్ ఉంటుందగనుక
త్ాత్ా్ల్క పారతిపదకన పనున చెల్లంపునకు ముంద్ుగా అభారిథంచాల్. ఆ తరాీత
సముచిత అధకారి అంద్ుకు అనుమతించాల్. మరో మాటలో చెబిత్ే త్ాత్ా్ల్క
పారతిపదకన పనున చెల్లంచేంద్ుకు తమంతట త్ాముగా ఆదేశాల్చేచ అధకారం పనున
అధకారులెవరికీ లేద్ు. ఈ అంశ్ం సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 60 పరిధలో
ఉంటుంద. సముచిత అధకారి తగు ఆదేశ్ందాీరా అనుమతి ఇచిచన తరాీత మాతరమే
త్ాత్ా్ల్క పారతిపదకన పనున చెల్లంచవచుచ. ఆ మేరకు పనున విధంచద్గిన వాక్ా
త్ాత్ా్ల్క పారతిపదకన పనున చెల్లంచేంద్ుకుగల కారణాలను వివరిసా ూ మొద్ట
సముచిత అధకారిక్ ల్ఖితపూరీక విజా పలా అంద్జయాల్. దగువ పేరక్నన అంశాలను
నిరాిరించుకోలేని పక్షంలో ఇలా అభారథన దాఖలు చేసుకోవాల్:(ఎ) త్ాను సరఫరా చేయబో యి వసుావులు లేదా సేవల విలువ;
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(బి) త్ాను సరఫరా చేయబో యి వసుావులు లేదా సేవలకు వరిాంచే పనున శాతం
ఇటువంటి సంద్రాాలలో నిరిేష్టీ రూపంలో బాండుత్ోపాటు సముచిత అధకారి
నిరీయించిన పూచీకతా లేదా హామీ సమరిాంచాల్.
Q 2. When can a taxable person pay tax on a provisional basis?
Ans. As a taxpayer has to pay tax on self-assessment basis, a request for
paying tax on provisional basis has to come from the taxpayer which will
then have to be permitted by the proper officer. In other words, no tax
officer can suo-moto order payment of tax on provisional basis. This is
governed by section 60 of CGST/SGST Act. Tax can be paid on a provisional
basis only after the proper officer has permitted it through an order passed
by him. For this purpose, the taxable person has to make a written request
to the proper officer, giving reasons for payment of tax on a provisional
basis. Such a request can be made by the taxable person only in such cases
where he is unable to determine:
a) the value of goods or services to be supplied by him, or
b) determine the tax rate applicable to the goods or services to be supplied
by him.
In such cases the taxable person has to execute a bond in the prescribed
form, and with such surety or security as the proper officer may deem fit.
పర 3: త ద మదంపు చేయాల్్ందగా ఆదేశాల జారవకగ
్ ల వావధ ఏమిటి?
జ: త్ాత్ా్ల్క మదంపునకు ఆదేశాల్చిచన త్ేదన
ీ ుంచి ఆరు నెలలోలగా త ద మదంపు
ఆదేశాలను సముచిత అధకారి జారవ చేయాల్్ ఉంటుంద. అయిత్ే, పనున
చెల్లంపుదారు ల్ఖితపూరీకంగా నమోద్ు చేయద్గిన కారణాలను చూపలత్ే పన
ై
పేరక్నన ఆరు నెలల గడువును:(ఎ) సంయుకా /అద్నపు కమిష్టనర్క మరో ఆరు నెలలదాకా పర డిగించవచుచ;
(బి) కమిష్టనర్క స్ాథయిలో త్ాను సముచితమని భావించినటల యిత్ే నాలుగళ్ల కు
మించకుండా పర డిగించవచుచ.
ఆ విధంగా త్ాత్ా్ల్క మదంపు అనుమతి గరిష్టఠంగా ఐదేళ్లవరకూ క నస్ాగ వీలుంద.
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Q 3. What is the latest time by which final assessment is required to be
made?
Ans. The final assessment order has to be passed by the proper officer
within six months from the date of the communication of the order of
provisional assessment. However, on sufficient cause being shown and for
reasons to be recorded in writing, the above period of six months may be
extended:
a) by the Joint / Additional Commissioner for a further period not exceeding
six months, and
b) by the Commissioner for such further period as
he may deem fit not exceeding fours.
Thus, a provisional assessment can remain provisional for a maximum of
five years.
పర 4: త ద మదంపులో పనున బాధాత త్ాత్ా్ల్క మదంపుకనాన అధకమత్ే పనున
విధంచద్గిన వాక్ా వడీ్ చెల్లంచాలా?
జ: అవును... వాసా వ పనున చెల్లంచాల్్న త్ేదన
ీ ుంచి వాసా వ పనున చెల్లంపు
త్ేదీదాకా వడీ్ చెల్లంచాల్్ ఉంటుంద.
Q 4. Where the tax liability as per the final assessment is higher than in
provisional assessment, will the taxable person be liable to pay interest?
Ans. Yes. He will be liable to pay interest from the date the tax was due to
be paid originally till the date of actual payment.
పర 5: దాఖలు చేసన
ల రిటరునపై సీజీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 61 క్ంద్ తనిఖీ
సంద్రాంగా కనుగకనన వాత్ాాస్ాలపై తగిన వివరణ సమరిాంచని పక్షంలో సద్రు
అధకారి తీసుకోద్గిన చరాలేమిటి?
జ: రిటరునలో వాత్ాాస్ాల గురించి సమాచారం ఇచిచన త్ేదీ నుంచి 30 రోజులోలగా
(సంబంధత అధకారి గడువు పర డిగించవచుచ) సంతృపలా కర వివరణ ఇవీకపో యినా,
త్ేడాలను అంగవకరించినపాటికీ పనున విధంచద్గిన వాక్ా వాటిని సరిదద్ే కపో యినా
సముచిత అధకారి క్ంద్ పేరక్నన నిబంధనల పరకారం చరాలు తీసుకోవచుచ:-
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(ఎ) చటీ ంలోని సక్షన్ 65 క్ంద్ తనిఖీ చేపటీ వచుచ;
(బి) కమిష్టనర్క దాీరా నియమిత లెన
ై చారీర్క్ లేదా కాస్ీ అకౌెంట్ెెంట్తో సక్షన్ 66
క్ంద్ పరత్ాే క తనిఖీక్ ఆదేశించవచుచ; లేదా
(సల) సక్షన్ 67 క్ంద్ సీయంగా తనిఖీ, శోధన, స్ాీధీనం వంటి చరాలు
చేపటీ వచుచ; లేదా
(డి) సక్షన్ 73 లేదా 74 క్ంద్ పనున, ఇతర బకాయిల నిరాిరణ చరాలను
చేపటీ వచుచ.
Q 5. What recourse may be taken by the officer in case proper
explanation is not furnished for the discrepancy detected in the return
filed, while conducting scrutiny under section 61 of CGST ACT?
Ans. If the taxable person does not provide a satisfactory explanation
within 30 days of being informed (extendable by the officer concerned) or
after accepting discrepancies, fails to take corrective action in the return for
the month in which the discrepancy is accepted, the Proper Officer may
take recourse to any of the following provisions:
(a) Proceed to conduct audit under Section 65 of the Act;
(b) Direct the conduct of a special audit under Section
66 which is to be conducted by a Chartered Accountant or a Cost
Accountant nominated for this purpose by the Commissioner; or
(c) Undertake procedures of inspection, search and
seizure under Section 67 of the Act; or
(d) Initiate proceeding for determination of tax and other dues under
Section 73 or 74 of the Act.
పర 6: పనున విధంచద్గిన వాక్ా సక్షన్ 39 (నెలవారవ/త్ెమ
ై ాసలక) సక్షన్ 45 (త ద)
క్ంద్ రిటరునల దాఖలులో విఫలమత్ే పనున అధకారి తీసుకోద్గిన చరాలేమిటి?
జ: రిటర్కన దాఖలులో విఫలమన పనున విధంచద్గిన వాక్ాని 15 రోజులోలగా రిటర్కన
సమరిాంచాల్్ందగా సముచిత అధకారి సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 46 క్ంద్
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త్ొలుత నలటీసు జారవచయ
ే ాల్. ఆ గడువులోగా రిటర్కన దాఖలుకాని పక్షంలో
తనవద్ే గల సంబంధత సమాచారం ఆధారంగా సద్రు రిటర్కన దాఖలు చేయని వాక్ా
పనున బాధాతపై సముచిత రవతిలో అధకారి సీయంగా నిరీయం తీసుకోవచుచ (సక్షన్
62).
Q 6. If a taxable person fails to file the return required under law (under
section 39 (monthly/quarterly), or 45 (final return), what legal recourse is
available to the tax officer?
Ans. The proper officer has to first issue a notice to the defaulting taxable
person under section 46 of CGST/SGST Act requiring him to furnish the
return within a period of fifteen days. If the taxable person fails to file
return within the given time, the proper officer shall proceed to assess the
tax liability of the return defaulter to the best of his judgement taking into
account all the relevant material available with him. (Section 62).
పర 7: పనున మదంపుపై సక్షన్ 62 క్ంద్ ఇచిచన అత ాతా మ నిరీయ ఉతా రుీను ఏ
పరిసత
లథ లలో ఉపసంహరించవచుచ?
జ: అత ాతా మ నిరీయ ఉతా రుీ జారవ అయిన 30 రోజులోలగా పనున విధంచద్గిన వాక్ా
తన తపుాను సరిదద్ుేకునన పక్షంలో (అంటే సీీయ మదంపు పనున
చెల్లంపుత్ోపాటు చెలల ుబాటయిా రిటర్కన దాఖలు చేస)ేా సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని
సక్షన్ 62 క్ంద్ సముచిత అధకారి ఇచిచన ఉతా రుీ దానంతటదే
ఉపసంహరించబడుత ంద.
Q 7. Under what circumstances can a best judgment assessment order
issued under section 62 be withdrawn?
Ans. The best judgment order passed by the Proper Officer under section 62
of CGST/SGST Act shall automatically stand withdrawn if the taxable person
furnishes a valid return for the default period (i.e. files the return and pays
the tax as assessed by him), within thirty days of the receipt of the best
judgment assessment order.
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పర 8: సక్షన్ 62 (అత ాతా మ నిరీయం), 63 (రిటర్కన దాఖలు చేయనివారిక)్ క్ంద్
పనున చెల్లంపు ఆదేశాల జారవక్ కాలపరిమితి ఏమిటి?
జ: వారిిక రిటర్కన దాఖలు చేయాల్్న త ద గడువు త్ేదన
ీ ుంచి ఐదేళ్లలోగా సక్షన్ 62
లేదా 63 క్ంద్ పనున చెల్లంపు ఆదేశాలు జారవ చేయవచుచ.
Q 8. What is the time limit for passing assessment order u/s 62 (Best
Judgment) and 63 (Non-filers)?
Ans. The time limit for passing an assessment order under section 62 or 63
is five years from the due date for furnishing the annual return.
పర 9: పనున చెల్లంపు బాధాతగల వాక్ా నమోద్ు పర ంద్డంలో విఫలమత్ే తీసుకోగల
చటీ బద్ి చరాలేమిటి?
జ: ఇటువంటి సంద్రాాలోల సంబంధత పనున కాలాలకుగాను చెల్లంచాల్్న పనునపై
సముచిత అధకారి సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 63 క్ంద్ సద్రు వాక్ా పనున
చెల్లంపు బాధాతను మదంపు చేసల అత ాతా మ నిరీయ ఆదేశాలు జారవచయ
ే వచుచ.
అయిత్ే, పనున చెల్లంచని ఆరిథక సంవత్రానిక్ సంబంధంచి వారిిక రిటర్కన దాఖలుకు
త ద గడువు త్ేదీనుంచి ఐదేళ్లలోగా ఈ ఆదేశాలను జారవ చేయాల్్ ఉంటుంద.
Q 9. What is the legal recourse available in respect of a person who is
liable to pay tax but has failed to obtain registration?
Ans. Section 63 of CGST/SGST Act provides that in such a case, the proper
officer can assess the tax liability and pass an order to his best judgment for
the relevant tax periods. However, such an order must be passed within a
period of five years from the due date for furnishing the annual return for
the financial year to which non-payment of tax relates.
పర 10: పనున అధకారి ఏ పరిసత
లథ లలో సంక్షిపా మదంపు చరాలు చేపటీ వచుచ?
జ: సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 64 క్ంద్ రాబడి పరయోజన రవత్ాా సంక్షిపా
మదంపు చరాలు ఎపుాడు చేపటీ వచుచనంటే:(ఎ) పనున విధంచద్గిన వాక్ాక్ చటీ పరకారం పనున చెల్లంచే బాధాత ఉననటు
ల
సముచిత అధకారివద్ే స్ాక్షాం ఉననపుడు;
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(బి) పనున మదంపు ఆదేశాలు జారవలో ఆలసాంవలల రాబడి పరయోజనానిక్
భంగం కలుగుత ంద్ని సముచిత అధకారి విశ్ీసలంచినపుడు;
అద్నపు/సంయుకా కమిష్టనర్క అనుమతి పర ంద సంక్షిపా మదంపువంటి ఆదేశాలు
జారవచయ
ే వచుచ.
Q 10. Under what circumstances can a tax officer initiate Summary
Assessment?
Ans. As per section 64 of CGST/SGST Act, Summary Assessments can be
initiated to protect the interest of revenue when:
a) the proper officer has evidence that a taxable person has incurred a
liability to pay tax under the Act, and
b) the proper officer believes that delay in passing an assessment order will
adversely affect the interest of revenue.
Such order can be passed after seeking permission from the Additional
Commissioner / Joint Commissioner.
పర 11: సంక్షిపా మదంపు ఆదేశాలపై పనున చెల్లంపుదారుకు పునరిీచారణ
కాకుండా మరదెన
ై ా మారా ం ఉందా?
జ: సంక్షిపా మదంపు ఆదేశాలు అందన 30 రోజులోలగా పనున విధంచద్గిన వాక్ా వాటి
ఉపసంహరణ కోరుతూ సంబంధత అధకార పరిధగల అద్నపు/సంయుకా
కమిష్టనరుకు ద్రఖాసుా చేసుకోవచుచ. ఆదేశాలు పర రపాటుగా జారవ అయినటు
ల సద్రు
అధకారి నిరాిరించుకుంటే వాటిని ఉపసంహరించవచుచ. అటుపైన సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ
చటీ ంలోని సక్షన్ 73 లేదా 74కు అనుగుణంగా పనున బాధాత నిరాిరణకు సముచిత
అధకారిని ఆదేశించవచుచ. సంక్షిపా మదంపు ఆదేశాలు పర రపాటున జారవ అయినటు
ల
అద్నపు/సంయుకా కమిష్టనర్క భావిసేా సీీయ విచక్షణ మేరకు ఇదేవిధమన చరాలను
సీయంగా చేపటీ వచుచ (సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 64).
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Q 11. Other than appellate remedy, is there any other recourse available
to the taxpayer against a summary assessment order?
Ans. A taxable person against whom a summary assessment order has been
passed can apply for its withdrawal to the jurisdictional Additional/Joint
Commissioner within thirty days of the date of receipt of the order. If the
said officer finds the order erroneous, he can withdraw it and direct the
proper officer to carry out determination of tax liability in terms of section
73 or 74 of CGST/SGST Act. The Additional/Joint Commissioner can follow a
similar course of action on his own motion if he finds the summary
assessment order to be erroneous (section 64 of CGST/SGST Act).
పర 12: పనున విధంచద్గిన వాక్ాపై సంక్షిపా మదంపు ఆదేశాల జారవ అవసరమా?
జ: అవసరం లేద్ు... వసుావులు రవాణాలో ఉండటం లేదా గోదాములో నిలీ చేసల
ఉండటంత్ోపాటు పనున విధంచద్గిన వాక్ాక్ సద్రు వసుావులపై సమాచార నిరాిరణకు
వీలు లేకపో వడం వంటి సంద్రాాలలో ఆ సమయానిక్ సద్రు వసుావులు కల్గి ఉనన
వాక్ానే పనున విధంచద్గిన వాక్ాగా పరిగణంచి సంక్షిపా మదంపు ఆదేశాలు
ఇవీవచుచ (సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 64 నిబంధనకు అనుగుణంగా).
Q 12. Is summary assessment order to be necessarily passed against the
taxable person?
Ans. No. In certain cases, like when goods are under transportation or are
stored in a warehouse, and the taxable person in respect of such goods
cannot be ascertained, the person in charge of such goods shall be deemed
to be the taxable person and will be assessed to tax (proviso to Section 64
of CGST/SGST Act).
పర 13: పనున చెల్లంపుదారులపై తనిఖీ అధకారం ఎవరిద?
జ: దీనిక్ సంబంధంచి జీఎసీీ చటీ ం (చటాీలు) మూడు రకాల తనిఖీలను
నిరేశిసుానానయి. అవేమిటంటే:(ఎ) చారటర్డ అకౌెంట్ెెంట్ లేదా కాస్ట అకౌెంట్ెెంట్ చేత తనిఖీ: వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం
రూ.2 కరట్ీ ప్రిమిత్ర దాట్ిన్ ప్రత్ర న్మోదత వూకిు తన్ ఖ్ాతాలన్ు చారటర్డ అకౌెంట్ెెంట్
లేదా కాస్ట అకౌెంట్ెెంట్ చేత తనిఖీ చేయిెంచుకరవ్ాలి (సక్షన్ 35 (5) సటజీఎసటట, ఎసటా ఎసటట
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చట్ట ెం).
(బి) పనున విభాగం చేత తనిఖీ: ఏ నమోదత వాక్ా ఖాత్ాలనెన
ై ా కమిష్టనర్క లేదా
కమిష్టనర్క నుంచి స్ాధారణ లేదా నిరిేష్టీ అనుమతి పర ందన
సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ/యూటీజీఎసీీ అధకారులలో ఎవరరైనా తనిఖీ
చేయవచుచ. (సటజీఎసటట/ ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం సక్షన్ 65)
(సల) పరత్ాే క తనిఖీ: పరిశీలన, విచారణ, పరిశోధన లేదా ఏదెైనా ఇతర చరాలు
స్ాగ ఏ ద్శ్లోనెన
ై ా విలువను కచిచతంగా పరకటించలేద్ని లేదా పనున జమ
వినియోగం స్ాధారణ పరిమితిక్ లోబడి లేద్ని పనున విభాగం అభిపారయపడిత్ే...
అటువంటి సంద్రాాలలో త్ాము నియమించే చారీర్క్/కాస్ీ అకటంటెంట్ దాీరా
పరత్ేాక తనిఖీక్ ఆదేశించవచుచ (సక్షన్ 66 సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ం).
Q 13. Who can conduct audit of taxpayers?
Ans. There are three types of audit prescribed in the GST Act(s) as explained
below:
(a) Audit by Chartered Accountant or a Cost Accountant: Every registered
person whose turnover exceeds Rs. Two crore, shall get his accounts
audited by a chartered accountant or a cost accountant. (Section 35(5) of
the CGST/SGST Act)
(b) Audit by Department: The Commissioner or any officer of CGST or SGST
or UTGST authorized by him by a general or specific order, may conduct
audit of any registered person. The frequency and manner of audit will be
prescribed in due course. (Section 65 of the CGST/SGST Act)
(c) Special Audit: If at any stage of scrutiny, inquiry, investigations or any
other proceedings, if department is of the opinion that the value has not
been correctly declared or credit availed is not with in the normal limits,
department may order special audit by chartered accountant or cost
accountant, nominated by department. (Section 66 of the CGST/SGST Act)
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పర 14: తనిఖీ నిరీహణ గురించి ముంద్సుా సమాచారం ఇవీడం అవసరమా?
జ: అవసరమే. తనిఖీ చేపటీ డానిక్ కనీసం 15 పనిదనాలు ముంద్ుగా పనున
విధంచద్గిన వాక్ాక్ సమాచారం ఇవాీల్.
Q 14. Whether any prior intimation is required before conducting the
audit?
Ans. Yes, prior intimation is required and the taxable person should be
informed at least 15 working days prior to conduct of audit.
పర 15: తనిఖీ ఎంత వావధలో పూరిా చేయాల్?
జ: తనిఖీ పారరంభించిన త్ేదీనుంచి మూడు నెలలోలగా పూరిాచయ
ే ాల్. అయిత్ే, ఈ
వావధని కమిష్టనర్క గరిష్టఠంగా ఆరు నెలల వరకూ పర డిగించవచుచ.
Q 15. What is the period within which the audit is to be completed?
Ans. The audit is required to be completed within 3 months from the date of
commencement of audit. The period is extendable for a further period of a
maximum of 6 months by the Commissioner.
పర 16: తనిఖీ పారరంభించడమంటే అరథం ఏమిటి?
జ: ‘తనిఖీ పారరంభించడం’ అననద చాల ముఖామనద... ఎంద్ుకంటే పారరంభించిన
త్ేదీనుంచి నిరవీత వావధలోగా దీనిన పూరిా చేయాల్్ ఉంటుంద. కాబటిీ క్ంద
అంశాలపై తనిఖీ పారరంభ త్ేదీ ఆధారపడి ఉంటుంద:(ఎ) ఆడిట్ అధకారులు కోరిన రికారు్లు/ఖాత్ాలు వారి చేతిక్ అందన త్ేదీ; లేదా
(బి) పనున చెల్లంపుదారు వాాపార పరదేశ్ంలో వాసా వ తనిఖీ మొద్లెైన త్ేదీ.
Q 16. What is meant by commencement of audit?
Ans. The term ‘commencement of audit’ is important because audit has to
be completed within a given time frame in reference to this date of
commencement. Commencement of audit means the later of the following:
a) the date on which the records/accounts called
for by the audit authorities are made available to them, or
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b) the actual institution of audit at the place of business of the taxpayer.
పర 17: తనిఖీ నలటస
ీ ు అంద్ుకుననపుాడు పనున విధంచద్గిన వాక్ా బాధాతలేమిటి?
జ: పనున విధంచద్గిన వాక్ా ఇలా చేయాల్:
(ఎ) అంద్ుబాటులోగల లేదా అధకారులు కోరిన ఖాత్ాలు/రికారు్ల తనిఖీక్
సద్ుపాయం కల్ాంచాల్;
(బి) తనిఖీ నిరీహణ కోసం అధకారులు కోరిన సమాచారం అంద్ుబాటులో
ఉంచాల్; అలాగ
(సల) సకాలంలో తనిఖీ పూరిాచేసేంద్ుకు సహకారం అందంచాల్.
Q 17. What are the obligations of the taxable person when he receives
the notice of audit?
Ans. The taxable person is required to:
a) facilitate the verification of accounts/records
available or requisitioned by the authorities,
b) provide such information as the authorities may require for the conduct
of the audit, and
c) render assistance for timely completion of the audit.

పర 18: తనిఖీ ముగిశాక సముచిత అధకారి తీసుకోద్గిన చరాలేమిటి?
జ: తనిఖీ ముగించిన తరాీత 30 రోజులోలగా త్ాము కనుగకనన అంశాలను, అంద్ుకు
తగిన కారణాలను పేరక్నడంత్ోపాటు పనున విధంచద్గిన వాక్ాక్గల హకు్లు,
బాధాతలను వివరిసా ూ సముచిత అధకారి సమాచారం అంద్జయాల్్ ఉంటుంద.
Q 18. What would be the action by the proper officer upon conclusion of
the audit?
Ans. The proper officer shall, on conclusion of audit, within 30 days inform
the taxable person about his findings, reasons for findings and the taxable
person’s rights and obligations in respect of such findings.

222

పర 19: ఏయి పరిసత
లథ లలో పరత్ాే క తనిఖీక్ ఆదేశించవచుచ?
జ: పరిశీలన, పరిశోధన స్ాగుత ండగా పరిమిత పరిసలథత లలో మాతరమే... అంటే
వావహారం సంక్లష్టీమనద్ని లేదా రాబడి అంశ్ం తీవరమనద్ని గమనించినపుాడు
పరత్ేాక తనిఖీక్ ఆదేశించవచుచ. సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 66 క్ంద్ పనున
విభాగానిక్ ఈ అధకారం ఇవవబడింద.
Q 19. Under what circumstances can a special audit be instituted?
Ans. A special audit can be instituted in limited circumstances where during
scrutiny, investigation, etc. it comes to the notice that a case is complex or
the revenue stake is high. This power is given in section 66 of CGST /SGST
Act.
పర 20: పరత్ాే క తనిఖీపై నలటస
ీ ు జారవ అధకారం ఎవరిద?
జ: కమిష్టనర్క ఆమోద్ం పర ందన తరాీత మాతరమే సహాయ/ఉప కమిష్టనరుల పరత్ేాక
తనిఖీపై నలటస
ీ ులు జారవచేయగలరు.
Q 20. Who can serve the notice of communication for special audit?
Ans. The Assistant / Deputy Commissioner is to serve the communication
for special audit only after prior approval of the Commissioner.
పర 21: పరత్ాే క తనిఖీ నిరీహంచే వారరవరు?
జ: కమిష్టనర్క నియమించే చారీర్క్ లేదా కాస్ీ అకటంటెంట్ తనిఖీ చేపటీ వచుచ.
Q 21. Who will do the special audit?
Ans. A Chartered Accountant or a Cost Accountant so nominated by the
Commissioner may undertake the audit.
పర 22: పరత్ాే క తనిఖీ నివేదక అంద్జసేంద్ుకు గడువు ఎంత?
జ: పరత్ేాక తనిఖీ పారరంభించిన త్ేదన
ీ ుంచి 90 రోజులోలగా లేదా పర డిగింపు లభిసేా మరో
90 రోజులోలగా తనిఖీ అధకారి తన నివేదక సమరిాంచాల్.
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Q 22. What is the time limit to submit the audit report?
Ans. The auditor will have to submit the report within 90 days or within the
further extended period of 90 days.
పర 23: పరత్ాే క తనిఖీ వాయానిన ఎవరు భరిస్ా ారు?
జ: తనిఖీ అధకారిక్ చెల్లంచాల్్న పరతిఫలంసహా తనిఖీ, రికారు్ల పరిశీలన
వాయానిన కమిష్టనర్క ఖ్రారు చేస,ి భరించాల్.
Q 23. Who will bear the cost of special audit?
Ans. The expenses for examination and audit including the remuneration
payable to the auditor will be determined and borne by the Commissioner.
పర 24: పరత్ాే క తనిఖీ తరాీత పనున అధకారులు ఎలాంటి చరా తీసుకునే
అవకాశ్ముంద?
జ: పరత్ేాక తనిఖీలో వెలలడెైన వాసా వాలు/నిరాిరిత అంశాల ఆధారంగా సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ
చటీ ంలోని సక్షన్ 73 లేదా 74 క్ంద్ చరాలు చేపటీ వచుచ.
Q 24. What action the tax authorities may take after the special audit?
Ans. Based on the findings / observations of the special audit, action can be
initiated under Section 73 or Section 74 of the CGST/SGST Act.
****
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ప్న్ున వ్ాప్స్ు
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14.ప్న్ున వ్ాప్స్ు
(Refunds)
పరశ్న 1: పనున వాపసు అంటే ఏమిటి?
జవాబు: సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 54లో చరిచంచబడిన పరకారం...
‘వాపసు’లో క్ంద అంశాలు అంతరాాగంగా ఉంటాయి:(ఎ) రిటరునలలో కరలయిము చేసలన పరకారం ఎలకాీానిక్స నగద్ు పుసా కంలో మిగిల్న
నిలీ స్ర ముా;
(బి) ఉత్ాాద్క పనున జమ-ITC నుంచి (i) పనున చెల్లంచకుండా సరఫరా చేసన
ల
సునానరటింగ్ సరఫరాల సంబంధత ఐటీసీని వినియోగించుకోకపో వడం లేదా (ii)
అమాకాలపై పనునలకనాన క నుగోళ్ల పై చెల్లంచిన పనునల జమ అధకంగా
(సునాన రటింగ్, పూరిా మినహాయింపు సరఫరాలు కాకుండా) పో గుపడి ఉండటం;
(సల) ఐకారాజాసమితి పరత్ేాక పారతినిధా సంసథ చెల్లంచిన పనున లేదా ఏదెైనా
బహుళ్పక్ష ఆరిథక సంసథ లేక ఐకారాజాసమితి చటీ ం-1947 క్ంద్ పరకటిత సంసథ లు
(హకు్లు-రక్షణలు), విదేశీ రాయబార/దౌతా కారాాలయాలు ఏదెన
ై ా క నుగోళ్ల పై
చెల్లంచిన పనున.
Q 1. What is refund?
Ans. Refund has been discussed in section 54 of the CGST/SGST Act.
“Refund” includes
(a) any balance amount in the electronic cash ledger so claimed in the
returns,
(b) any unutilized input tax credit in respect of (i) zero rated supplies made
without payment of tax or, (ii) where the credit has accumulated on
account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output
supplies (other than nil rated or fully exempt supplies),
(c) tax paid by specialized agency of United Nations or any Multilateral
Financial Institution and Organization notified under the United Nations
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(Privileges and Immunities) Act, 1947, Consulate or Embassy of foreign
countries on any inward supply.
పర 2: వినియోగించుకోని ఉత్ాాద్క పనున జమ వాపసును అనుమతిస్ాారా?
జ: చటీ ంలోని సక్షన్ 54 ఉప సక్షన్(3)కు అనుగుణంగా క్ంద
పరిసలథత లలో వినియోగించుకోని ఉత్ాాద్క పనున జమ స్ర ముా వాపసుకు
అనుమతిస్ాారు:(i) పనున చెల్లంచని సునాన రటింగ్ సరఫరాలు;
(ii) అమాకాలపై పనునలకనాన క నుగోళ్ల పై చెల్లంచిన పనునల జమ అధకంగా
(సునాన రటింగ్, పూరిా మినహాయింపు సరఫరాలు కాకుండా) పో గుపడి ఉండటం;
అయిత్ే, దేశ్ం వెలుపలకు రవాణా చేసలన, ఎగుమతి సుంకం విధంచిన వసుావుల
విష్టయంలో వాడుకోని ఐటీసీ వాపసు వీలుకాద్ు. అలాగ ఎగుమత లపై కంద్ర
సుంకంలో రాయితీని వసుాసేవల సరఫరాదారు వాడుకుని ఉనాన, అటువంటి
సరఫరాలపై సమీకృత పనున వాపసు కోరి ఉనాన కూడా వినియోగించుకోని ఐటీసీ
వాపసు అనుమతించబడద్ు.
Q 2. Can unutilized Input tax credit be allowed as refund?
Ans. Unutilized input tax credit can be allowed as refund in accordance with
the provisions of sub-section (3) of section 54 in the following situations: (i) Zero rated supplies made without payment of tax;
(ii) Where credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being
higher than the rate of taxes on output supplies (other than nil rated or fully
exempt supplies)
However, no refund of unutilized input tax credit shall be allowed in cases
where the goods exported out of India are subjected to export duty, and
also in the case where the supplier of goods or services or both avails of
drawback in respect of central tax or claims refund of the integrated tax
paid on such supplies.
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పర 3: దేశ్ం వెలుపలకు ఎగుమతి చేసన
ల వసుావులు ఎగుమతి సుంకానిక్ లోబడినవెత్
ై ే
వాడుకోని ఐటీసీ వాపసు ఇస్ాారా?
జ: సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని చటీ ంలోని సక్షన్ 54(3)క్ంద్గల రరండో నిబంధన
పరకారం దేశ్ం వెలుపలకు ఎగుమతి చేసలన వసుావులు ఎగుమతి సుంకానిక్
లోబడినవెైన సంద్రాంలో వినియోగించుకోని ఐటీసీ వాపసు ఇవీబడద్ు.
Q 3. Can unutilized ITC be given refund, in case goods Exported outside
India are subjected to export duty?
Ans. Refund of unutilized input tax credit is not allowed in cases where the
goods exported out of India are subjected to export duty - as per the second
proviso to Section 54(3) of CGST/SGST Act.
ప్రశ్న 4. ఆరిిక స్ెంవతైరెం చివరన్ (జీఎసటట ప్రవ్శ్
ే పట్ిటన్ తరావత) సాటక్ లో
ఉెండిపో యిన్ స్రకులపై ఐట్ీసట రిఫెండ్ ప ెందవచాి...?
జవ్ాబు: లేదు. దీనిని కాూరవ ఫారావర్డ్ చేయాలని ప్రత్రపాదెంచడమన్
ై ద.
Q 4. Will unutilized ITC at the end of the financial year (after introduction
of GST) be refunded?
Ans. There is no such provision to allow refund of such unutilized ITC at the
end of the financial year in the GST Law. It shall be carried forward to the
next financial year.
పర 5: ఒక పనున విధంచద్గిన వాక్ా అంతరాెష్టీ /
ర రాష్టాీరంతర సరఫరా విష్టయంలో
పర రబాటున ఐజీఎసీీ /సీజీఎసీీ /ఎసీీ ఎసీీ లను చెల్లంచాడని భావిదాేం. ఆ తరాీత సద్రు
సరఫరా వాసా వ సీభావానిన నిరాిరిస,ేా సీజీఎసీీ /ఎసీీ ఎసీీ లను అతడు పర రపాటున
చెల్లంచిన ఐజీఎసీీ క్ లేదా ఇవి అటూఇటూ మారినా సరుేబాటుకు అనుమతిస్ాారా?
జ: పనునవిధంచద్గిన వాక్ా సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ లేదా ఐజీఎసీీలను పర రపాటున
చెల్లంచిన ఐజీఎసీీ లేదా సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీలకు సరుేబాటు చేయడం కుద్రద్ు. అయిత్ే,
పర రపాటున చెల్లంచిన పనునలను వాపసు పర ందే హకు్ అతనికుంటుంద
(సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ చటీ ం సక్షన్ 77).

228

Q 5. Suppose a taxable person has paid IGST/ CGST/SGST mistakenly as
an Interstate/intrastate supply, but the nature of which is subsequently
clarified. Can the CGST/SGST be adjusted against wrongly paid IGST or
vice versa?
Ans. The taxable person cannot adjust CGST/SGST or IGST with the wrongly
paid IGST or CGST/SGST but he is entitled to refund of the tax so paid
wrongly - Sec.77 of the CGST/SGST Act.
పర 6: రాయబార కారాాలయాలు లేదా ఐకారాజాసమితి క నుగోళ్ల పై పనున విధస్ాారా
లేక మినహాయిస్ాారా?
జ: రాయబార కారాాలయాలు, ఐకారాజాసమితి సంసథ ల క నుగోళ్ల పై పనున విధస్ాారు.
ఆ తరాీత సీజీఎసీీ/ఎసఎ
ీ సీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 54(2) క్ంద్ సద్రు పనునను
అవివాపసు కోరవచుచ. ఇంద్ుకోసం క నుగోలు చేసలన నెలలో చివరి త్ేదన
ీ ుంచి ఆరు
నెలలోలగా సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ నిబంధనలు నిరేశిసుానన పరకారం వాపసు అభారథనను
దాఖలు చేయాల్్ ఉంటుంద.
[ఐకారాజాసమితి లేదా రాయబార/దౌతా కారాాలయాలు విశిష్టీ గురిాంపు సంఖాUINను పర ందత్ే [సక్షన్ 26(1) సీజీఎసీీ/ఎసీఎసీీ చటీ ం] అవి చేసే క నుగోళ్ల
ల సద్రు
యూఐఎన్ సంఖాత్ో సరఫరాదారుల రిటరునలో అమాకాల క్ంద్ నమోద్వుత్ాయి]
Q 6. Whether purchases made by Embassies or UN are taxed or
exempted?
Ans. Supplies to the Embassies or UN bodies will be taxed, which later on
can be claimed as refund by them in terms of Section 54(2) of the
CGST/SGST Act. The claim has to be filed in the manner prescribed under
CGST/SGST Refund rules, before expiry of six months from the last day of
the month in which such supply was received.
[The United Nations Organization and Consulates or Embassies are required
to take a Unique Identity Number [section 26(1) of the CGST/SGST Act] and
purchases made by them will be reflected against their Unique Identity
Number in the return of outward supplies of the supplier(s)]
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పర 7: పనున వాపసు పర ంద్డానిక్ కాల పరిమితి ఏమిటి?
జ: పనునవాపసు కోర వాక్ా సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 54కు ఇచిచన వివరణ
పరకారం “సంబంధత త్ేద”ీ నుంచి రరండేళ్ల ల ముగిసల
ే ోగా ద్రఖాసుా చేసుకోవాల్.
Q 7. What is the time limit for taking refund?
Ans. A person claiming refund is required to file an application before the
expiry of two years from the “relevant date” as given in the Explanation to
section 54 of the CGST/SGST Act.
పర 8: అకెమారీన సూతరం పనున వాపసుకూ వరిాసా ుందా?
జ: అకెమారీన సూతరం అనినరకాల పనున వాపసులకూ వరిాసా ుంద. అయిత్ే, దగువ
పేరక్నన క నిన సంద్రాాలలో:i. సునాన రటింగ్ వసుావులు, సేవలు లేదా రరండింటి సరఫరాత్ోపాటు అటువంటి
సరఫరాల కోసం చేసలన వసుాసేవల క నుగోళ్ల కు వరిాంచద్ు;
ii. (1) పనున చెల్లంచకుండా చేసన
ల సునానరటింగ్ సరఫరాలపైన లేదా (2)
అమాకాలపై పనున శాతంకనాన క నుగోళ్ల పై పనునశాతం అధకంగా
ఉననంద్ువలల పో గుపడిన జమలకు సంబంధంచిన వినియోగించుకోని ఐటీసీక్
వరిాంచద్ు;
iii. సరఫరాదారు పూరిాగా లేదా పాక్షికంగా సరఫరా చేయని, బిలుల జారవచేయని
సరఫరాలపై వాపసు చేసలన పనునకు వరిాంచద్ు;
iv. పర రపాటున వసూలు చేసలన పనునను కంద్ర, రాష్టీ ర పరభుత్ాీలకు
జమచేయగా సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 77కు అనుగుణంగా వాపసు
చేసలనపుాడు వరిాంచద్ు;
v. పనున లేదా వడీ్ చెల్లంపు చేసలనా ఏ ఇతర వాక్ాకీ దానిన బదలీ చేయని
సంద్రాాలోల వరిాంచద్ు;
vi. పరభుతీం పరకటించే వరాాలు భరించిన పనునభారానిక్ వరిాంచద్ు.
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Q 8. Whether principle of unjust enrichment will be applicable in refund?
Ans. The principle of unjust enrichment would be applicable in all cases of
refund except in the following cases: i. Refund of tax paid on zero-rated supplies of goods or services or both or
on inputs or input services used in making such zero-rated supplies
ii. Unutilized input tax credit in respect of (i) zero rated supplies made
without payment of tax or, (ii) where the credit has accumulated on
account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output
supplies
iii. refund of tax paid on a supply which is not provided, either wholly or
partially, and for which invoice has not been issued;
iv. refund of tax in pursuance of Section 77 of CGST/SGST Act i.e. tax
wrongfully collected and paid to Central Government or State Government
v. if the incidence of tax or interest paid has not been passed on to any
other person;
vi. such other class of persons who has borne the incidence of tax as the
Government may notify.
పర 9: ఒకవేళ్ పనున భారం వినియోగదారుకు బదలీ అయిత్ే... వాపసు
మంజూరవుత ందా?
జ: అవుత ంద... సద్రు వాపసు చేసే మొతా ం వినియోగదారుల సంక్షమ నిధక్ జమ
అవుత ంద (సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ం సక్షన్ 57).
Q 9. In case the tax has been passed on to the consumer, whether refund
will be sanctioned?
Ans. Yes, the amount so refunded shall be credited to the Consumer
Welfare Fund - Section 57 of the CGST/SGST Act
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ప్రశ్న 10: ప్న్ున వ్ాప్స్ు మెంజూరుకు కాల ప్రిమిత్ర ఏదన
ై ా ఉెందా?
జవ్ాబు: ఉెంద. వ్ాప్స్ు కరస్ెం దరఖ్ాస్ుు అెందన్ తేదీ న్ుెంచి 60 రోజులోీగా అనిన
విధాలుగా మెంజూరు ప్రకిెయ ప్ూరిుకావ్ాలి. ఈ వూవధలోగా వ్ాప్స్ు మెంజూరు
కాకపో తే సటజీఎసటట ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 56 నిరేేశ్చస్ుున్న ప్రకారెం వడీ్ 6 శాతానికి
మిెంచకుెండా ల కకగట్ిట చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
అయితే కొనిన వరాాల న్మోదత వూకుులు చేసే స్ునాన రేట్ిెంగ్ స్రఫరాలపై సటజీఎసటట
ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 54, ఉప్ సక్షన్ (6) ప్రకారెం వ్ాప్స్ుకరరే ప్న్ునలో 90
శాతానిన తాతాకలిక వ్ాప్స్ు కిెంద చలిీ ెంచవచుి. అభ్ూరిన్ అెందన్ట్ు
ీ నిరాేరిెంచిన్ తేదీ
న్ుెంచి వ్ారెంలోగా ఈ తాతాకలిక మొతాునిన చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 10. Is there any time limit for sanctioning of refund?
Ans. Yes, refund has to be sanctioned within 60 days from the date of
receipt of application complete in all respects. If refund is not sanctioned
within the said period of 60 days, interest at the rate notified not exceeding
6% will have to be paid in accordance with section 56 of the CGST/SGST Act.
However, in case where provisional refund to the extent of 90% of the
amount claimed is refundable in respect of zero-rated supplies made by
certain categories of registered persons in terms of sub-section (6) of
section 54 of the CGST/SGST Act, the provisional refund has to be given
within 7 days from the date of acknowledgement of the claim of refund.
పర 11: పనున విభాగం వాపసును నిల్పలవయ
ే వచాచ?
జ: అవున్ు.. సక్షన్ 54 (3) ప్రకారెం కిెంద పేరొకన్న కొనిన స్ెందరాులోీ పో గుప్డిన్
ఐట్ీసట జమ వ్ాప్స్ున్ు నిలిపివ్ేయవచుి.
i. రిటరున దాఖలు చేయని వాక్ా సద్రు చెలల ుబాటయిా రిటరున
సమరిాంచేదాకా;
ii. నమోదత పనున విధంచద్గిన వాక్ా ఏదెన
ై ా పనున, వడీ్ , జరిమానా
చెల్లంచాల్్ ఉండి, దానిపై పునరిీచారణ స్ాథనం/ధరాాసనం/నాాయస్ాథనం
ఎలాంటి నిలుపుద్ల ఉతా రుీ ఇవీని పక్షంలో సద్రు చెల్లంపులు చేసద
ే ాకా;
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అలాగ సద్రు చెల్లంచని పనునలు, వడీ్ , జరిమానా, ఆలసారుసుము వంటివాటిని
సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 54(10)(డి) పరకారం వాపసు చేయాల్్న మొతా ం
నుంచి కూడా సముచిత అధకారి రాబటుీకోవచుచ.
iii. వాపసు ఉతా రుీపై ఏదెన
ై ా పునరిీచారణ స్ాగుత ననపుడు, తపలాద్ం లేదా
మోస్ానిక్ పాలాడినంద్ువలల సద్రు వాపసు మంజూరుపై పునరిీచారణ
రాబడిమీద్ పరతికూల పరభావం చూపుత ంద్ని కమిష్టనర్క అభిపారయపడిత్ే
సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 54(11) క్ంద్ వాపసును
నిల్పలవేయవచుచ.
Q 11. Can refund be withheld by the department?
Ans. Yes, the proper officer can withhold refund of accumulated ITC under
Section 54(3) in the following circumstances:
i. If the person has failed to furnish any return till he files such return;
ii. If the registered taxable person is required to pay any tax, interest or
penalty which has not been stayed by the appellate authority/Tribunal/
court, till he pays such tax interest or penalty;
The proper officer can also deduct unpaid taxes, interest, penalty, late fee,
if any, from the refundable amount – Section 54(10) (d) of the CGST/SGST
Act
The Commissioner can withhold any refund, if, the order of refund is under
appeal and he is of the opinion that grant of such refund will adversely
affect revenue in the said appeal on account of malfeasance or fraud
committed - Sec.54 (11) of the CGST/SGST Act.

పర 12: పనున సీజీఎసీీ /ఎసీీ ఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 54(11) క్ంద్ వాపసును
నిల్పలవస
ే న
ల పుాడు పనున విధంచద్గిన వాక్ాక్ వడీ్ చెల్లస్ా ారా?
జవ్ాబు: ప్ున్రివచారణలో వ్ెలువడే నిరాయ ఫలితెంగా లేదా తదుప్రి చరూల
కారణెంగా ప్న్ున వధెంచదగిన్ వూకిు వ్ాప్స్ుకు అరుత ప ెందన్ట్ీ యితే (సటజీఎసటట
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ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 54 (12)) నిరేశిత 6 శాతానికి మిెంచకుెండా వడీ్
ప ెందడానికి అరుుడవుతాడు.
Q 12. Where the refund is withheld under Section 54(11) of the
CGST/SGST Act, will the taxable person be given interest?
Ans. If as a result of appeal or further proceeding the taxable person
becomes entitled to refund, then he shall also be entitled to interest at the
rate notified not exceeding 6% [section 54(12) of the CGST/SGST Act].
పర 13: పనున వాపసుకు కనీస పరవశ్
ే పరిమితి ఏదెన
ై ా ఉందా?
జ: పనున వాపసు మొతా ం రూ.1000క్ లోబడి ఉననటల యిత్ే (సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ
చటీ ంలోని సక్షన్ 54(14) పరకారం) మంజూరు చేయబడద్ు.
Q 13. Is there any minimum threshold for refund?
Ans. No refund shall be granted if the amount is less than Rs.1000/-. [Sec.54
(14) of the CGST/SGST Act]
పర 14: పరసా ుత చటాీల పరకారం మంజూరు చేయాల్్న వాపసులను ఎలా చెల్లస్ా ారు?
జ: పరసా ుత చటాీల పరకారం మంజూరు చేయాల్్న వాపసులను ఆ నిబంధనలకు
అనుగుణంగానే నగద్ు రూపంలో చెల్లస్ా ారు... కాబటిీ వాటిని ఐటీసీ క్ంద్ వాడుకునే
అవకాశ్ం ఉండద్ు.
Q 14. How will the refunds arising out of existing law be paid?
Ans. The refund arising out of existing law will be paid as per the provisions
of the existing law and will be made in cash and will not be available as ITC.

పర 15: పత్ారల తనిఖీక్ ముందే వాపసు మంజూరు చేసే వీలుందా?
జ: సునాన రటింగ్ వసుావులు, సేవలు లేదా రరండింటి సరఫరాకు సంబంధంచి
పత్ారలను తనిఖీ చేయకముందే నమోదత వాక్ాక్ (నమోద్ు కానివారి విష్టయంలో
పరకటిత నియమాల పరకారం) వాపసు మొతా ంలో 90 శాత్ానిన సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ
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చటీ ంలోని సక్షన్ 54 ఉప సక్షన్ 6 నిరేశిసుానన ష్టరత లు, పరిమిత లకు లోబడి
త్ాత్ా్ల్క పారతిపదకన మంజూరు చేయాల్్ ఉంటుంద.
Q 15. Whether refund can be made before verification of documents?
Ans. In case of any claim of refund to a registered person on account of zero
rated supplies of goods or services or both (other than registered persons as
may be notified), 90% refund may be granted on provisional basis before
verification subject to such conditions and restrictions as prescribed in
Refund rules in accordance with sub-section 6 of section 54 of the
CGST/SGST Act.
ప్రశ్న16. ఎగుమతుల కిెంద రిఫెండ్లు ఇవ్ావలిై వసేు , రిఫెండ్ మెంజూరుకు
బీఆర్డసట తప్పనిస్రి అవుతుెందా.?
జవ్ాబు: వస్ుువుల ఎగుమతుల విషయెంలో రిఫెండు కరరడానికి, బీఆర్డ సట
అవస్రమని రిెంఫెండు నిబెంధన్లు చప్పడెం లేదు. అయితే, సేవల ఎగుమత్ర
విషయెంలో మాతరెం
బీఆర్డ సట వివరాలు అవస్రెం అవుతాయి. రిఫెండు దరఖ్ాస్ుుతోపాట్ే బీఆర్డ సట
వివరాలన్ు కయడా అెందజేయాలి.
Q 16. In case of refund under exports, whether BRC is necessary for
granting refund?
Ans. In case of refund on account of export of goods, the refund rules do
not prescribe BRC as a necessary document for filing of refund claim.
However, for export of services details of BRC is required to be submitted
along with the application for refund.
ప్రశ్న17. ఎగుమతులు లేదా ప్రతూే క ఆరిాక మెండళ్ీ (ఎస్ఈజ్డ్)లకు
చేసే స్రఫరాల విషయెంలో అకెమారాన్ స్యతారనిన వరిుెంప్జేసు ారా?
జవ్ాబు: స్ునాన రేట్ున్న స్రఫరా (ఎస్ఈజ్డ్ లకు చేసే ఎగుమతులు,
స్రఫరాలు)లకు అకెమారాన్ సూతరం వరిుెంచదు.
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Q 17. Will the principle of unjust enrichment apply to exports and
supplies to SEZ Units?
Ans. The principle of unjust enrichment would not be applicable to zerorated supplies [i.e. exports and supplies to SEZ units]
పర 18: అకెమారీన సూతరం తనకు వరిాంచద్ని ద్రఖాసుాదారు ఎలా నిరూపలస్ా ాడు?
జ: వాపసు అభారథన మొతా ం రూ.2 లక్షలకనాన తకు్వగా ఉననపుడు తనవద్ే గల
పతరసహత, ఇతరత్ార ఆధారాల పారతిపదకన సద్రు పనున విధంపును మరరవరికీ
బద్లాయించలేద్ని, వాపసుకు అరుుడినన
ే ని ద్రఖాసుాదారు సీీయ ధురవీకరణను
సమరిాంచవచుచ. అయిత్ే, వాపసు అభారథన మొతా ం రూ.2 లక్షలకనాన
ఎకు్వెైనపుాడు సద్రు పనున విధంపును మరరవరికీ బద్లాయించలేద్ని చారీర్క్
లేదా కాస్ీ అకటంటెంట్ దాీరా ధురవీకరణ సమరిాంచాల్్ ఉంటుంద.
Q 18. How will the applicant prove that the principle of unjust enrichment
does not apply in his case?
Ans. Where the claim of refund is less than Rs.2 Lakh, a self-declaration by
the applicant based on the documentary or other evidences available with
him, certifying that the incidence of tax has not been passed on to any
other person would make him eligible to get refund. However, if the claim
of refund is more than Rs.2 Lakh, the applicant is required to submit a
certificate from a Chartered Accountant or a Cost Accountant to the effect
that the incidence of tax has not been passed on to any other person.
పర 19: పరసా ుత VAT/CSTల క్ంద్ ఎగుమతి వరా కులు ఒక పరకటన సమరిాంచి
పనున చెల్లంచకుండా క నుగోళ్ల
ల చేసే వీలుంద... ఈ పద్ి తి జీఎసీీ లోనూ
క నస్ాగుత ందా?
జ: జీఎసీీ చటీ ంలో అటువంటి వెసులుబాటు ఏదీ లేద్ు. వారు పనున చెల్లంపుత్ోనే
క నుగోళ్ల
ల చేయాల్. ఆ తరాీత వాపసు కోసం లేదా వినియోగించుకోని ఐటీసీ కోసం
సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 54(1)/54(3) పరకారం అభారథన దాఖలు
చేయాల్్ ఉంటుంద.
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Q 19. Today under VAT/CST merchant exporters can purchase goods
without payment of tax on furnishing of a declaration form. Will this
system be there in GST?
Ans. There is no such provision in the GST law. They will have to procure
goods upon payment of tax and claim refund of the tax paid or the
unutilized input tax credit in accordance with section 54(1)/54(3) of the
CGST/SGST Act.
పర 20: పరసా ుత కంద్ర చటీ ం పరకారం ఎగుమతిదారులు సుంకం చెల్లంచి క నుగోళ్ల
ల చేస,ల
దానిపై ఐటీసని
ీ వినియోగించుకునన తరాీత సుంకం చెల్లంచి ఎగుమత లు
చేసంే ద్ుకు, అటుపన
ై ఎగుమతి సుంకానిన వాపసు పర ంద్టానిక్ అనుమతి ఉంద...
జీఎసీీ లోనూ ఈ పద్ి తి క నస్ాగుత ందా?
జ: క నస్ాగుత ంద. ఐజీఎసీీ చటీ ం సక్షన్ 16 పరకారం... ఓ పనున విధంచద్గిన వాక్ా
బాండు లేదా బాధాత అంగవకార పతరం సమరిాంచి ఐజీఎసీీ చెల్లంచకుండానే
వసుావులు/సేవలు ఎగుమతి చేసల ఐటీసీ వాపసుకు అభారిథంచవచుచ. లేదా ఐజీఎసీీ
చెల్లంపుత్ో వసుావులు/సేవలు ఎగుమతి చేసల, సద్రు ఐజీఎసీీ వాపసు కోసం
అభారిథంచవచుచ.
Q 20. Presently under Central law, exporters are allowed to obtain duty
paid inputs, avail ITC on it and export goods upon payment of duty (after
utilizing the ITC) and thereafter claim refund of the duty paid on exports.
Will this system continue in GST?
Ans. Yes. In terms of Section 16 of the IGST Act, a registered taxable person
shall have the option either to export goods/services without payment of
IGST under bond or letter of undertaking and claim refund of ITC or he can
export goods/services on payment of IGST and claim refund of IGST paid.
పర 21: వాపసు అభారథన అందనటు
ల రసీద్ు ఇచేచంద్ుకు ఎంత వావధ ఉంటుంద?
జ: సంబంధత పనున కాలంలో సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 49 ఉప సక్షన్
(6)కు అనుగుణంగా రిటరున సమరిాంచిన నేపథాంలో ఎలకాీానిక్స నగద్ు
పుసా కందాీరా వాపసు అభారథన దాఖలెైన పక్షంలో రిటర్కన దాఖలుకాగానే రసీద్ు
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వెళ్లలపో త ంద. ఇతరత్ార అనిన సంద్రాాలోల సంపూరీ వివరాలత్ో సమరిాంచిన
ద్రఖాసుా అంద్ుకునన తరాీత 15 రోజులోలగా ద్రఖాసుాదారుకు రసీద్ు జారవ
అవుత ంద.
Q 21. What is the time period within which an acknowledgement of a
refund claim has to be given?
Ans. Where an application relates to a claim for refund from the electronic
cash ledger as per sub-section (6) of section 49 of the CGST/SGST Act made
through the return furnished for the relevant tax period the
acknowledgement will be communicated as soon as the return is furnished
and in all other cases of claim of refund the acknowledgement will be
communicated to the applicant within 15 days from the date of receipt of
application complete in all respect.
పర 22: త్ాత్ా్ల్క వాపసు మంజూరుకు ఎంత వావధ ఉంటుంద?
జ: సునాన రటింగ్ సరఫరాలకు సంబంధంచి సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 54
ఉప సక్షన్ (6)కు అనుగుణంగా సంపూరీ స్ాథయిలో ద్రఖాసుా అందన త్ేదీనుంచి 7
రోజులోలగా వాపసు మొతా ంలో 90 శాత్ానిన త్ాత్ా్ల్క చెల్లంపు క్ంద్ ఇవాీల్్
ఉంటుంద.
Q 22. What is the time period within which provisional refund has to be
given?
Ans. Provisional refund to the extent of 90% of the amount claimed on
account of zero-rated supplies in terms of sub-section (6) of section 54 of
the CGST/SGST Act has to be given within 7 days from the date of
acknowledgement of complete application for refund claim.
పర 23: పనున వాపసు అభారథన దాఖలుకు ఏదెన
ై ా నిరిేష్టీ విధానం ఉందా?
జ: పనున వాపసుకు దాఖలు చేసే పరతి అభారథననూ GST RFD-1 ఫారం దాీరా
మాతరమే సమరిాంచాల్. అయిత్ే, ఎలకాీానిక్స నగద్ు పుసా కంలోని నిలీ వాపసు కోసం
సంబంధత పనున కాలంలో GSTR 3, GSTR 4 లేదా GSTR 7 ఫారాలోల దాఖలు చేసే
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నెల/త్ెమ
ై ాసలకవారవ రిటరునల దాీరా కూడా అభారథన సమరిాంచవచుచ.
Q 23. Is there any specified format for filing refund claim?
Ans. Every claim of refund has to be filed in Form GST RFD 1. However,
claim of refund of balance in electronic cash ledger can be claimed through
furnishing of monthly/quarterly returns in Form GSTR 3, GSTR 4 or GSTR 7,
as the case may be, of the relevant period.

పర 24: పనున వాపసు మంజూరుకు ఏదెన
ై ా నిరిేష్టీ విధానం ఉందా?
జ: పనున వాపసు అభారథన అనినవిధాలా సవాంగా ఉననటల యిత్ే సముచిత
అధకారి GST RFD-06 ఫారందాీరా వాపసు మంజూరు ఆదేశాల్స్ాారు.
తద్నుగుణంగా GST RFD-05 ఫారందాీరా చెల్లంపు సూచన జారవ అవుత ంద. ఆ
తరాీత వాపసు మొతా ం ద్రఖాసుాదారు బాాంకు ఖాత్ాకు ఎలకాీానిక్స విధానంలో జమ
అవుత ంద.
Q 24. Is there any specified format for sanction of refund claim?
Ans. The claim of refund will be sanctioned by the proper officer in Form
GST RFD-06 if the claim is found to be in order and payment advice will be
issued in Form GST RFD-05. The refund amount will then be electronically
credited to the applicants given bank account.
పర 25: పనున వాపసు అభారథనలో లోటుపాటు
ల ంటే ఏమవుత ంద?
జ: పనున వాపసు అభారథనలో ఏవెైనా లోటుపాటు
ల ంటే 15 రోజులోలగా ఎతిా చూపాల్. ఆ
మేరకు సముచిత అధకారి GST RFD-03 ఫారంలో ఉమాడి పో రీల్ దాీరా ఎలకాీానిక్స
సమాచార రూపేణా ద్రఖాసుాదారుకు త్ెల్యజసూ
ా లోటుపాటల ను సరిదదే తిరిగి
అభారథన సమరిాంచాల్్ందగా అంద్ులోనే సూచిస్ాారు.
Q 25. What happens if there are deficiencies in the refund claim?
Ans. Deficiencies, if any, in the refund claim has to be pointed out within 15
days. A form GST RFD-03 will be issued by the proper officer to the
applicant pointing out the deficiencies through the common portal
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electronically requiring him to file a refund application after rectification of
such deficiencies.
పర 26: ఏ కారణాలూ చూపకుండానే వాపసు అభారథనను తిరస్రించవచాచ?
జ: తిరస్రించరాద్ు... అభారథన ఆమోద్యోగాంగా లేద్ని సముచిత అధకారి పూరిాగా
అభిపారయపడిత్ే GST RFD-08 ఫారం దాీరా ద్రఖాసుాదారుకు నలటస
ీ ు జారవచేసా ూ
దీనిపై GST RFD-09 ఫారందాీరా 15 రోజులోలగా జవాబివాీలని కోరవచుచ. ఆ మేరకు
జవాబు అందన తరాీత అభారథనకు ఆమోద్ం లేదా తిరస్ృతిని త్ెల్యజసూ
ా GST
RFD-06 ఫారందాీరా మాతరమే ఆదేశాలు జారవ చేయాల్్ ఉంటుంద.
Q 26. Can the refund claim be rejected without assigning any reasons?
Ans. No. When the proper officer is satisfied that the
claim is not admissible he shall issue a notice in Form GST RFD-08 to the
applicant requiring him to furnish a reply in GST RFD -09 within fifteen days
and after consideration of the applicant’s reply, he can accept or reject the
refund claim and pass an order in Form GST RFD-06 only.
ప్రశ్న 27: పాత ప్న్ునల విధాన్ెంలో ఐట్ీసట మిగిలిపో తే, దానిని రిఫెండు చేయడానికి
అవకాశ్ెం ఉెంద. అయితే, దానిలో మిన్హాయిెంప్ులేమన
ై ా ఉనానయా?
జవ్ాబు: అవున్ు. నిరాుణ సేవలకు స్ెంబెంధెంచి ఐట్ీసట భారవగా మిగిలిపో యి ఉనాన,
వ్ెన్కిక (రిఫెండు) ఇవవడెం అన్ుమత్రెంచరు. అలాగే, ఈ కిెంద వస్ుువుల స్రఫరా
విషయెంలో కయడా జమలిన రిఫెండు ఇవవడెం సాధూెం కాదు.
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టారిఫ
సీ
రి
య
ల్

వసుా వివరాలు

వసుావు,
హెడంి గ్, సబ్
హెడంి గ్,
చాపీ ర్క

నెం

1

5007

సలలు్ వస్ాారలు లేదా సలలు్ వేసీ ు

2

5111 నుంచి

వూలు వస్ాారలు లేదా జంత వుల వెంటురకలు

5113
3

5208 నుంచి

కాటన్ వస్ాారలు

5212
4
5
6

5309 నుండి

కూరగాయలత్ో తయారరన
ై వసా ై నారలు,

5311

కాగితపు దారం

5497,

మానవ తయారవ వసా ై పదారాిలత్ో తయారరైన

5408

వస్ాారలు

5512 నుండి

మానత తయారవ సేీపుల్ ఫైబర్క వస్ాారలు

5516
6

5608

ఎ
6

వసా ై పదారాిలత్ో తయారరైన వలలు, త్ాళ్ల
ల ,
చేపల వలలు, ఇతర వలలు,

5801

కారు్రాయ్ వస్ాారలు

5806

ద్గా ర ద్గా రగా అల్ల న వస్ాారలు, 5807 క్ంద్కు

బి
6
సల

రాని వస్ాారలు, వెఫ్టీ లేకుండా రాాప్ ఉనన నారో
ఫాబిరక్స్ (జిగురుత్ో కల్పలనవి- బో లు్క్స్)

7

60

చేతిత్ో అల్ల న వస్ాారలు (లేసులు) అనిన
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రకాలు
8

8601

బయట నుంచి విద్ుాతా త్ో నడిచే రరైళ్ల ల,
బాాటరవత్ో నడిచే రరైళ్ల ల

9

8602

ఇతర రకాల రరైళ్ల ల, రరైళ్ల టెండరుల (డీజిల్ఎలక్ీాక్స రరైళ్ల ల, ఆవిరిత్ో నడిచే రరైళ్ల ల, టెండరుల...
వగరైరా

1

8603

0

ఇంజను
ల లేకుండా నడిచే రరైళ్ల ల, లేదా టారమ్స వే
కోచులు, వాాను
ల , టరకు్లు, 8604 క్ందక్
రానివి.

11

8604

రరైలేీ లేదా టారమ్స వే నిరీహణ, సరవీసు
వాహనాలు ఇంజను
ల ఉనాన, లేకుండానూ.
(ఉదాహరణకు వర్క్ ష్టాపులు, కెనల ు, బాలాలస్ీ
టాంపరుల, టారక్స లెైనరుల, టెసీ ంల గ్ కోచులు, టారక్స
తనిఖీ వాహనాలు).

1

8605

2

ఇంజిన్ త్ో నడిచే రరైలేీ లేదా టారమ్స వే
పరయాణకుల కోచులు, లగజు వాాను
ల , పో స్ీ
ఆఫీసు కోచులు, ఇంజనల త్ో నడిచే ఇతర
పరత్ేాక అవసరాల కోసం వినియోగించే
కోచులు, (8604 క్ందక్ రానివి).

1

8606

3
1
4

ఇంజినుత్ో నడిచే రరైలేీ లేదా టారమ్స వే రవాణా
వాాను
ల , వాగను
ల

8607

రరైలేీ లేదా టారమ్స వే రరైళ్ల విడిభాగాలు, లేదా
బో గవలు, బస
ై ల్ బో గవలు, యాక్్ల్, చకాెలు...
వాటి విడి భాగాలు (రోల్ంగ్ స్ాీక్స)
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1
5

8608

రరైలేీ లేదా టారమ్స వే టారక్స ఫలక్రుల, ఫలటీ ంి గ్్,
మకానికల్, (ఎలకోీా మకానికల్ సహా),
సలగనల్ంగ్, భద్రత, రరైలేీ టారఫలక్స నియంతరణ
పరికరాలు, టారమ్స దారులు, రోడుల, అంతరా త
జల రవాణా, పారి్ంగ్ స్ౌకరాాలు, ఓడ రేవు
స్ాథపనలు, విమానాశ్ెయాలు,

Q 27. Refund of accumulated ITC is allowed when such
accumulation is on account of inverted tax structure. Are there any
exceptions?
Ans. Yes. Refund of accumulated ITC will not be admissible for
construction services. Refund will also not be admissible where credit
accumulation due to inverted tax structure is in respect of the following
goods:
Sr.
No.

Tariff item,
heading, sub
heading or
Chapter

1

5007

2

5111 to 5113

3

5208 to 5212

4

5309 to 5311

5

5407, 5408

6

5512 to 5516
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Description of
Goods
Woven fabrics of
silk or of silk waste
Woven fabrics of
wool or of animal
hair
Woven fabrics of
cotton
Woven fabrics of
other vegetable
textile fibres,
paper yarn
Woven fabrics of
manmade textile
materials
Woven fabrics of
manmade staple

fibres

6A

5608

6B

5801

6C

5806

7

60

8

8601

9

8602

Knotted netting of
twine, cordage or
rope; made up
fishing nets and
other
made up nets, of
textile materials
Corduroy fabrics
Narrow woven
fabrics, other than
goods of heading
5807; narrow
fabrics
consisting of warp
without weft
assembled by
means of an
adhesive
(bolducs)”
Knitted or
crocheted fabrics
[All goods]
Rail locomotives
powered from an
external source of
electricity or by
electric
accumulators
Other rail
locomotives;
locomotive
tenders; such as
Diesel-electric
locomotives,
Steam locomotives
and
tenders thereof
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10

8603

11

8604

12

8605

13

8606

Self-propelled
railway or
tramway
coaches, vans and
trucks, other than
those of heading
8604
Railway or
tramway
maintenance or
service vehicles,
whether or not self
propelled (for
example,
workshops,
cranes, ballast
tampers,
trackliners,
testing coaches
and track
inspection
vehicles)
Railway or
tramway
passenger
coaches, not selfpropelled; luggage
vans, post office
coaches and other
special purpose
railway or
tramway
coaches, not selfpropelled
(excluding
those of heading
8604)
Railway or
tramway goods
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14

8607

15

8608

vans and
wagons, not selfpropelled
Parts of railway or
tramway
locomotives or
rolling-stock; such
as
Bogies, bisselbogies, axles and
wheels, and parts
thereof
Railway or
tramway track
fixtures and
fittings;
mechanical
(including electro
mechanical)
signalling, safety
or traffic
control equipment
for railways,
tramways, roads,
inland waterways,
parking facilities,
port installations
or
airfields; parts of
the foregoing

ప్రశ్న 28: పన్
ై పేరొకన్న నియెంతరణ స్ునాన రేట్ున్న స్రఫరాలకు కయడా వరిుస్ు ుెందా?
జవ్ాబు: లేదు. ఉతు రువలు నెెం.18 /18 /2017-జీఎసటట తేదీ: 16.11.2017 ప్ూరవప్ు
ప్న్ునల వూవస్ి లో భారవగా మిగిలిన్ ఉతాపదక ప్న్ున జమ రిఫెండుకు స్ెంబెంధెంచిన్
నియెంతరణ స్ునాన రేట్ున్న స్రఫరాలకు వరిుెంచదు. ఎెందుకెంట్ే దీనికి స్ెంబెంధెంచిన్
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నోట్ిఫికేషన్ నెెం.05/2017 –సెంట్రల్ ట్ాూక్ై(రేట్ు)- తేదీ: 28.06.2017న్ జారవ
అయిెంద. సటజీఎసటట చట్ట ెం 2017 సక్షన్ 54, స్బ్ సక్షన్ (3) ర్ెండో నిబెంధన్ ప్రకారెం...
ఉప్యోగిెంచుకరకుెండా మిగిలిపో యిన్ ఉతాపదక ప్న్ున జమన్ు రిఫెండు
తీస్ుకరవడానిన నియెంత్రరస్ు ున్నద.
Q 28. Whether the above restriction will also be applicable for zero rated
supplies?
Ans. No. It has been clarified vide Circular No. 18/18/2017-GST dated
16.11.2017 that the restriction on refund of unutilized input tax credit in
inverted tax structure is not applicable in zero rated supplies because the
relevant Notification No. 05/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017
restricting refund of unutilized input tax credit has been issued under clause
(ii) of the proviso to sub-section (3) of Section 54 of the CGST Act, 2017.
ప్రశ్న 29: ఐజీఎసటట చలిీ ెంప్ుల తరావత, వస్ుువుల ఎగుమతుల విషయెంలో
ఎగుమత్రదారుడు రిఫెండు కరస్ెం విడిగా కరరాలిై ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: అవస్రెం లేదు. వస్ుువులు విదేశాలకు ఎగుమత్ర అయిన్ట్ు
ీ చయపే రసటదు
స్రిపో తుెంద. దానినే స్మీకృత ప్న్ున రిఫెండు దరఖ్ాస్ుుగా భావిసాురు. అయితే, ఈ
కిెంద ప్రిసత
ిి ులోీనే ఇలా జరగడానికి ఆసాకరెం ఉెంట్ుెంద.
(ఎ) విదేశాలకు ఎగుమత్ర చేస్ు ున్న స్రకున్కు స్ెంబెంధెంచిన్ బాధుూడు... ఎగుమత్ర
నెెంబరుతో కయడిన్ నివ్ేదక, ఎగుమత్ర బిలీ ల తేదీలన్ు ఎగుమత్ర నివ్ేదకతో
ప ెందుప్రిచి ఉెండాలి.
(బి) జీఎసటటఆర్డ -3, లేదా జీఎసటటఆర్డ -3బీ, దీెంతోపాట్ు జీఎసటటఆర్డ-1 లేదా ట్ేబుల్ 6ఏ
ఫారాల దావరా చలుీబాట్యిన్ రిట్రునలన్ు దాఖ్లు చేసి ఉెండాలి.
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Q 29. In respect of export of goods on payment of IGST, will the exporter
need to file a separate refund claim?
Ans. No. The shipping bill filed by an exporter shall be deemed to be an
application for refund of integrated tax paid on the goods exported out of
India and such application shall be deemed to have been filed only when:(a) the person in charge of the conveyance carrying the export goods duly
files an export manifest or an export report covering the number and the
date of shipping bills or bills of export; and
(b) the applicant has furnished a valid return in FORM GSTR-3 or FORM
GSTR-3B and GSTR-1 or Table 6A of the said GSTR-1.
ప్రశ్న 30: స్ునాన రేట్ున్న స్రఫరాలకు స్ెంబెంధెంచి బాెండు రాయాలిైన్ అవస్రెం
ఉన్నదా?
జవ్ాబు: లేదు. ల ట్ర్డ ఆఫ్ అెండర్డ ట్ేకిెంగ్ (LUT) కిెంద ఎగుమత్ర చేస్ుకునే స కరూెం
స్ునాన రేట్ున్న స్రఫరాలకు కయడా వరిుెంప్జేశారు. (రూ.2.5 కరట్ీ ప్న్ున సాియిలో
ఏదన
ై ా నేరెం చేసన్
ి ప్ుడు మిన్హా). నోట్ిఫికేషన్ నెెం. 37/2017- సెంట్రల్ ట్ాూక్ైతేదీ: 4.10.2017. ఉతు రువలు నెెం.8/8/2017-జీఎసటట తేదీ: 4.10.2017 లన్ు మీరు
చయడవచుి.
Q 30. Is it necessary to execute a bond for effecting zero rated supplies?
Ans. No. The facility to export under Letter of Undertaking (LUT) has been
extended to all zero rated suppliers (barring a few exceptions such as those
who have been prosecuted for an offence involving tax of Rs. 2.5 crore) vide
Notification No. 37/2017 – Central Tax dated 4.10.2017. Circular No.
8/8/2017-GST dated 4.10.2017 may also be referred to.
ప్రశ్న 31: జీఎసటట కిెంద కెంప్ూూట్రేతర విధాన్ెంలో రిఫెండున్ు కరరడానికి అవకాశ్ెం
ఉెందా?
జవ్ాబు: ఉెంద. కెంప్ూూట్రేతర విధాన్ెంలో రిెంఫెండులన్ు ఎలా కరరాలో స్పషట ెం చేస్ు య
ఉతు రువలు నెెం. 17/17/2017న్ జారవ అయాూయి. సాధారణ పో రటల్ లో రిఫెండు
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మాడయూలు లేన్ెందున్, జీఎసటట మెండలి సిఫారస్ు మేరకు స్ునాన రేట్ున్న
స్రఫరాలకు స్ెంబెంధెంచిన్ రిఫెండు క్ీయిముల దరఖ్ాస్ుులు, ప్తారలు, ఫారాలన్ు
తదుప్రి ఉతు రువలు వచేి వరకయ కెంప్ూూట్రేతర విధాన్ెంలో ప్రిషకరిెంచాలని
అధీకృతెంగా నిరాయిెంచారు.
Q 31. Is there any provision for filing manual refund claims under GST?
Ans. Yes. Circular No.17/17/2017-GST dated 15.11.2017 has been issued
clarifying the procedure for filing of manual refund claims. The circular
mandates that due to the non-availability of the refund module on the
common portal, it has been decided by the competent authority, on the
recommendations of the Council, that the applications/documents/forms
pertaining to refund claims on account of zero-rated supplies shall be filed
and processed manually till further orders.

****
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అభ్ూరిన్లు- వస్యళ్ల
ీ
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15.అభ్ూరి న్లు- వస్యళ్ల
ీ
(Demands and Recovery)
పరశ్న 1: తకు్వగా చెల్లంచిన లేదా అసలు చెల్లంచని పనునను లేదా పర రపాటున
వాపసు చేసన
ల లేదా తపుాదో వన వాడుకునన/వినియోగించుకునన ఉత్ాాద్క పనున
జమ (ఐటీస)ీ మొత్ాాలను రాబటేీ ంద్ుకు వరిాంచే సక్షను
ల ఏవి?
జవాబు: మోసం/గోపాత/తపుాడు నివేదక తదతరాలకు పాలాడలేద్ని త్ేల్న
సంద్రాాలలో సక్షన్ 73, మోసం/గోపాత/తపుాడు నివేదక తదతరాల సంబంధత
నిబంధనలు వరిాంపజసేా సక్షన్ 74 పరావేక్షస్
ి ా ాయి.
Q 1. Which are the applicable sections for the purpose of recovery of tax
short paid or not paid or amount erroneously refunded or input tax credit
wrongly availed or utilized?
Ans. Section 73 deals with the cases where there is no invocation of
fraud/suppression/mis-statement etc. Section 74 deals with cases where
the provisions related to fraud/suppression/mis-statement etc. are invoked.
పర 2: సక్షన్ 73క్ంద్ సంజాయిషీ నలటస
ీ ు జారవక్ ముందే పనున విధంచద్గిన వాక్ా
వడీ్ సహా పనున చెల్లంచేసేా ఏమవుత ంద?
జ: అటువంటి సంద్రాాలలో సముచిత అధకారి సంజాయిషీ నలటీసు జారవ చేయడానిక్
వీలేలద్ు {సక్షన్ 73(6) }.
Q 2. What if person chargeable with tax, pays the amount along with
interest before issue of show cause notice under section 73?
Ans. In such cases notice shall not be issued by the proper officer. {sec.73
(6)}
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పర 3: సక్షన్ 73క్ంద్ జారవచస
ే న
ల సంజాయిషీ నలటస
ీ ు అంద్ుకునన వాక్ా వడీ్ సహా
పనున చెల్లంచేసేా విచారణ అవసరమా?
జ: నలటీసు జారవ అయిన తరాీత దానిన అంద్ుకునన వాక్ా 30 రోజులోలగా పనున, వడీ్
కల్పల చెల్లంచేసేా నలటీసు తద్ుపరి చేపటేీ చరాలనీన ముగిసన
ల టేల
పరిగణంచబడుత ంద {సక్షన్ 73(8)}.
Q 3. If show cause notice is issued under Section 73 and thereafter the
noticee makes payment along with applicable interest, is there any need
to adjudicate the case?
Ans. If the person pays the tax along with interest within 30 days of issue of
notice, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of such
notice shall be deemed to be concluded. {sec.73 (8)}

పర 4: సంజాయిషీ నలటస
ీ ు జారవ చేయద్గిన త్ేదీ ఏద?
జవాబు:
(i) సక్షన్ 73 విష్టయంలో (మోసం/వాసా వాల గోపాత/ఉదేేశ్పూరీక
తపుాడు నివేదక సంద్రాాలు మినహా) పనున చెల్లంపు అభారథన (డిమాండ్స)
సంబంధత ఆరిథక సంవత్రంలో వారిిక రిటర్కన సమరిాంచాల్్న గడువు
త్ేదీనుంచి లెక్్ంచి నలటస
ీ ు జారవ త్ేదీని నిరీయించాల్.
సంజాయిషీ నలటస
ీ ుపై వారిిక రిటర్కన దాఖలు చేయాల్్న త్ేదీనుంచి
మూడేళ్లలోగా నాాయనిరీయ పరకయ
్ె
పూరిాకావాల్. అలాగ నాాయ నిరీయానిక్
విధంచిన కాల పరిమితిక్ కనీసం మూడు నెలల ముంద్ు నలటీసు జారవ
చేయాల్ {సక్షన్ 73(2 & 10)}.
(ii) సక్షన్ 74 విష్టయంలో (మోసం/వాసా వాల గోపాత/ఉదేేశ్పూరీక
తపుాడు నివేదక సంద్రాాలుంటే) పనున చెల్లంపు అభారథన సంబంధత ఆరిథక
సంవత్రంలో వారిిక రిటర్కన సమరిాంచాల్్న గడువు త్ేదీనుంచి లెక్్ంచి
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నలటీసు జారవ త్ేదీని నిరీయించాల్.
సంజాయిషీ నలటస
ీ ుపై వారిిక రిటర్కన దాఖలు చేయాల్్న త్ేదీనుంచి ఐదేళ్లలోగా
నాాయనిరీయ పరక్ెయ పూరిాకావాల్. అలాగ నాాయ నిరీయానిక్ విధంచిన కాల
పరిమితిక్ కనీసం ఆరు నెలల ముంద్ు నలటస
ీ ు జారవ చేయాల్. {సక్షన్ 74(2&
10)}.

Q 4. What is the relevant date for issue of Show Cause Notice?
Ans.
(i) In case of section 73(cases other than fraud/ suppression of facts/willful
misstatement), the relevant date shall be counted from the due date for
filing of annual return for the financial year to which demand relates to. The
SCN has to be adjudicated within at period of three years from the due date
of filing of annual return. The SCN is required to be issued at least three
months prior to the time limit set for adjudication. {sec.73(2&10)}
(ii) In case of section 74(cases involving fraud/ suppression of facts/willful
misstatement), the relevant date shall be counted from the due date for
filing of annual return for the financial year to which demand relates to. The
SCN has to be adjudicated within at period of five years from the due date
of filing of annual return. The SCN is required to be issued at least six
months prior to the time limit set for adjudication. {sec.74(2&10)}
పర 5: కసులపై నాాయ నిరీయానిక్ కాలపరిమితి ఏదెన
ై ా ఉందా?
జవాబు:
(i)

సక్షన్ 73 విష్టయంలో (మోసం/వాసా వాల

గోపాత/ఉదేే శ్పూరీక తపుాడు నివేదక సంద్రాాలు మినహా) నాాయ
నిరీయ కాలపరిమితి మూడేళ్ల ల. పనున చెల్లంపు అభారథన సంబంధత
ఆరిథక సంవత్రంలో వారిిక రిటర్కన సమరిాంచాల్్న గడువు త్ేదీ
నుంచి లేదా తపుాదో వన వాపసు/ఐటీసీ వినియోగించుకునన
త్ేదీనుంచి లెక్్ంచి నాాయ నిరీయ త్ేదీని నిరాిరించాల్ {సక్షన్ 73
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(10)}.
(ii)

సక్షన్ 74 విష్టయంలో (మోసం/వాసా వాల

గోపాత/ఉదేే శ్పూరీక తపుాడు నివేదక సంద్రాాలుంటే) నాాయ
నిరీయ కాలపరిమితి ఐదేళ్ల ల. పనున చెల్లంపు అభారథన సంబంధత ఆరిథక
సంవత్రంలో వారిిక రిటర్కన సమరిాంచాల్్న గడువు త్ేదీ నుంచి లేదా
తపుాదో వన వాపసు/ఐటీసీ వినియోగించుకునన త్ేదీనుంచి లెక్్ంచి
నాాయ నిరీయ త్ేదీని నిరాిరించాల్ {సక్షన్ 74 (10)}.
Q 5. Is there any time limit for adjudication the cases?
Ans:
(i) In case of section 73(cases other than fraud/ suppression of facts/willful
misstatement), the time limit for adjudication of cases is 3 years from the
due date for filing of annual return for the financial year to which demand
relates to or the date of erroneous refund/ITC wrongly availed. {sec.73(10)}
(ii) In case of section 74(cases of fraud/suppression of facts/willful
misstatement), the time limit for adjudication is 5 years from the due date
for filing of annual return for the financial year to which demand relates to
or the date of erroneous refund/ITC wrongly availed. {sec.74(10)}
పర 6: మోసం/వాసా వాల గోపాత/ఉదేే శ్పూరీక తపుాడు నివేదక వంటి
సంద్రాాలలో పనున విధంచద్గిన వాక్ా నలటస
ీ ు జారవక్ ముందే వడీ్ సహా పనున
మొతా ం చెల్లంచేసేా అతడిక్ రక్షణ ఉంటుందా?
జ: ఉంటుంద... పనున, వడీ్ లత్ోపాటు సముచిత అధకారి మదంపు చేసలన లేదా
సీీయ మదంపు పరకారం చెల్లంచాల్్న పనునలో 15 శాత్ానిన జరిమానాక్ంద్ చెల్లంచే
వెసులుబాటు పనున విధంచద్గిన వాక్ాక్ ఉంటుంద. ఆ విధంగా చెల్లంచిన తరాీత
అతడిక్ నలటస
ీ ు జారవచస
ే ంే ద్ుకు వీలేలద్ు {సక్షన్ 74 (6)}.
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Q 6. Is there any immunity to a person chargeable with tax in cases of
fraud/suppression of facts/ willful misstatement, who pays the amount of
demand along-with interest before issue of notice?
Ans. Yes. Person chargeable with tax, shall have an option to pay the
amount of tax along with interest and penalty equal to 15% percent of the
tax involved, as ascertained either on his own or ascertained by the proper
officer, and on such payment, no notice shall be issued with respect to the
tax so paid. {sec. 74(6)}

పర 7: సక్షన్ 74 క్ంద్ నలటస
ీ ు జారవచశ
ే ాక దానిన అంద్ుకునన వాక్ా పనున చెల్లంచేసేా
నాాయ నిరీయం అవసరమా?
జ: చటీ ంలోని సక్షన్ 74 ఉప సక్షన్ (1) క్ంద్ జారవచేసలన నలటీసును అంద్ుకునన వాక్ా
పనున, వడీ్ లత్ోపాటు త్ాను చెల్లంచాల్్న పనునలో 25 శాత్ానిన జరిమానా క్ంద్
చెల్లసేా తద్ుపరి చరాలు ముగిసలనటేల {సక్షన్ 74 (8)}.
Q 7. If notice is issued under Section 74 and thereafter the noticee makes
payment, is there any need to adjudicate the case?
Ans. Where the person to whom a notice has been issued under sub-section
(1) of section 74, pays the tax along with interest with penalty equal to 25%
of such tax within 30 days of issue of notice, all proceedings in respect of
such notice shall be deemed to be concluded. {sec.74 (8)}
పర 8: నలటస
ీ ుపై సక్షన్ 74 క్ంద్ నాాయ నిరీయం మేరకు పనున, జరిమానా నిరాిరించి
ఆదేశాలు జారవచశ
ే ాక జరిమానా మొతా ం తగిాంచి జమచేసే వీలుందా?
జ: ఉంద... సద్రు ఆదేశాలను అంద్ుకునన 30 రోజులోలగా అంద్ులో నిరాిరించిన
మేరకు పనున, వడీ్ లత్ోపాటు చెల్లంచాల్్న పనునలో 50 శాత్ానిక్ సమానమన
మొత్ాానిన అతడు జరిమానాక్ంద్ చెల్లసేా తద్ుపరి చరాలనీన ముగిసలనటేల {సక్షన్ 74
(11)}.
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Q 8. In case a notice is adjudicated under Section 74 and order issued
confirming tax demand and penalty, does the noticee have any option to
pay reduced penalty?
Ans. Yes. if any person pays the tax determined by the order along with
interest and a penalty equivalent to 50% of such tax within thirty days of
the communication of order, all proceedings in respect of the said tax shall
be deemed to be concluded. {sec.74 (11)}
పర 9: సక్షన్ 73, 74ల క్ంద్ నలటస
ీ ులు జారవచస
ే న
ల ా సద్రు సక్షను
ల నిరేశించిన
గడువులోగా నాాయ నిరీయ ఆదేశాలు జారవకాని సంద్రాాలోల పరావస్ానాలేమిటి?
జ: ఈ రరండు సక్షనల క్ంద్ నిరేశించిన కాల పరిమితిలోగా నాాయ నిరీయ ఆదేశాలు
జారవకాని పక్షంలో సక్షన్ 75 (10) పరకారం ఆ పరక్ెయ ముగిసన
ల టేల .
Q 9. What will happen in cases where notice is issued but order has not
been passed under section 73 & 74 within time specified for adjudication
under these sections?
Ans. Section 75 (10) provides for deemed conclusion of the adjudication
proceedings if the order is not issued within time limit prescribed under
these sections.
పర 10: ఒక వాక్ా త్ాను మరకక వాక్ానుంచి వసూలు చేసన
ల పనునను పరభుత్ాీనిక్
జమచేయకపో త్ే ఏమవుత ంద?
జ: ఈ చటీ ంక్ంద్ ఇతరుల నుంచి వసూలు చేసన
ల పనునను పరభుతీ ఖాత్ాలో జమ
చేయడం తపానిసరి. ఆ విధంగా చెల్లంచని పక్షంలో సద్రు మొత్ాానిన దానిక్
సమానమన జరిమానాసహా రాబటేీంద్ుకు సముచిత అధకారి సంజాయిషీ నలటీసు
జారవచయ
ే వచుచ {సక్షన్ 76 (1, 2)}.
Q 10. What happens if a person collects tax from another person but does
not deposit the same with Government?
Ans. It is mandatory to pay amount, collected from other person
representing tax under this act, to the government. For any such amount
not so paid, proper officer may issue SCN for recovery of such amount and
penalty equivalent to such amount. {Sec.76 (1&2)}
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పర 11: వసూలు చేసన
ల పనున జమ చేయకుండా సక్షన్ 76 (1)కు విరుద్ి ంగా
వావహరిసేా తీసుకునే సముచిత చరాలేమిటి?
జ: అలాంటి సంద్రాాలోల సంజాయిషీ నలటీసు జారవ చేయవచుచ. ఒకవేళ్ జారవచేసల ఉంటే
ఆ త్ేదీనుంచి ఏడాదలోగా సహజ నాాయ సూత్ారలకు అనుగుణంగా ఆదేశాలు
ఇవీవచుచ {సక్షన్ 76 ( 2 నుంచి 6దాకా)}.
Q 11. In case the person does not deposit tax collected in contravention
of Section 76(1), what is the proper course of action to be taken?
Ans. SCN may be issued and if so, an order shall be passed following
Principles of natural justice within one year of date of issue of such notice.
{sec.76 (2 to 6)}
పర 12: పనున వసూలుచేసల పరభుత్ాీనిక్ జమచేయని సంద్రాాలోల సక్షన్ 76క్ంద్
నలటస
ీ ు జారవక్ కాలపరిమితి ఎంత?
జ: కాల పరిమితి ఏదీ లేద్ు... అటువంటి ఉద్ంత్ాలను కనుగకననపుడు కాల
పరిమితిత్ో నిమితా ం లేకుండా నలటస
ీ ు జారవచయ
ే వచుచ.
Q 12. What is the time limit to issue notice in cases under Section 76 i.e.
taxes collected but not paid to Government?
Ans. There is no time limit. Notice can be issued on detection of such cases
without any time limit.
పర 13: పనున వసూళ్ల కోసం సముచిత అధకారి అనుసరించగల పద్ి త లేమిటి?
జ: సముచిత అధకారి క్ంద్ పేరక్నన విధంగా పనున వసూళ్ల
ల చేయవచుచ:ఎ) అటువంటి వాకుాలకు సంబంధంచి తమవద్ే గల మొత్ాానిన తగిాంచి
వారు చెల్లంచాల్్న పనునను అధకారులు రాబటుీకోవచుచ;
బి) అటువంటి వాకుాల వసుావులను స్ాీధీనం చేసుకుని,
వికెయించడందాీరా రాబటుీకోవచుచ;
సల) అటువంటి వాకుాలకు బకాయిపడిన, బకాయిపడబో యి ఇతర
వాకుాలనుంచి లేదా కంద్ర, రాష్టీ ర పరభుత్ాీలకు జమ చేయడం కోసం వారి
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తరఫున నగద్ు వావహారాలు చూసే వారినుంచి రాబటీ వచుచ;
డి) స్ర ముా చెల్లంచేదాకా అటువంటి వాకుాలకు చెందన సలథర, చరాసుాలను
జపుా చేయవచుచ. ఆ తరాీత కూడా 30 రోజులదాకా చెల్లంచకపో త్ే సద్రు
ఆసలా /ఆసుాలను వికెయించగా వచిచన స్ర ముానుంచి పనున
బకాయిలత్ోపాటు వికెయ ఖరుచలను రాబటుీకోవచుచ;
ఇ) సద్రు వాక్ా నివసలంచే, వాాపారంచేసే పారంతంలో అతడికవెైనా
ఆసుాలుంటే సంబంధత జిలాల కలెకీర్క దాీరా భూమి శిసుాగా పరిగణసూ
ా
రాబటుీకోవచుచ;
ఎఫ) అతడిపై జరిమానా విధంచినటు
ల గా పరిగణంచి వసూలుచేసే విధంగా
సముచిత మేజిసేీట్
ర కోరుీకు అభారథన దాఖలు చేయవచుచ;
జి) ఈ చటీ ంక్ంద్ సమరిాంచిన బాండు లేదా అధకారిక పతరం లేదా
తద్నుగుణంగా రూపర ందంచిన నియమ నిబంధనల అమలు దాీరా
రాబటుీకోవచుచ;
హెచ్) సీజీఎసీీ బకాయిలను ఎసీీ ఎసీీ బకాయిల క్ంద్ లేదా ఎసీీఎసీీ
బకాయిలను సీజీఎసీీ క్ంద్ రాబటీ వచుచ {సక్షన్ 79 ( 1, 2, 3, 4)}.

Q 13. What are the modes of recovery of tax available to the proper
officer?
Ans. The proper officer may recover the dues in following manner:
a) Deduction of dues from the amount owned by the tax authorities payable
to such person.
b) Recovery by way of detaining and selling any goods belonging to such
person;
c) Recovery from other person, from whom money is due or may become
due to such person or who holds or may subsequently hold money for or on
account of such person, to pay to the credit of the Central or a State
Government;
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d) Distrain any movable or immovable property belonging to such person,
until the amount payable is paid. If the dues not paid within 30days, the
said property is to be sold and with the proceeds of such sale the amount
payable and cost of sale shall be recovered.
e) Through the Collector of the district in which such person owns any
property or resides or carries on his business, as if it was an arrear of land
revenue.
(f) By way of an application to the appropriate Magistrate who in turn shall
proceed to recover the amount as if it were a fine imposed by him.
(g) Through enforcing the bond /instrument executed under this Act or any
rules or regulations made thereunder.
(h) CGST arrears can be recovered as an arrear of SGST and vice-versa.
{sec.79 (1,2,3,4)}
పర 14: పనున బకాయిలను వాయిదాలలో చెల్లంచవచాచ?
జ: పనున బకాయిపడిన వాక్ా నుంచి అటువంటి అభారథన అందనపుాడు చెల్లంపునకు
కమిష్టనర్క/చీఫ కమిష్టనర్క గడువును పర డిగించవచుచ. లేద్ంటే సీీయ మదంపు
రిటరున పరకారం బకాయిపడిన పనున బాధాత మినహా ఈ చటీ ంక్ంద్ బాకీపడిన
మొత్ాానిన 24 నెలవారవ వాయిదాలకు మించకుండా, సక్షన్ 50 క్ంద్ వడీ్ సహా వరిాంచే
ష్టరత లు పరిమిత లు పాటిసా ూ చెల్లంచేంద్ుకు అనుమతించవచుచ. అయిత్ే, ఈ
వాయిదాలలో ఏదెన
ై ా ఒకదానిన గడువు త్ేదీనాటిక్ చెల్లంచకపో త్ే సద్రు
వాయిదాసహా ఆ రోజువరకూ మిగిల్న ఉనన మొతా ం బకాయిని ఒకస్ారి చెల్లంచాల్్
రావడమేగాక ఎలాంటి తద్ుపరి నలటస
ీ ు లేకుండా పనున అధకారులు
రాబటుీకోవచుచ {సక్షన్ 80}.
Q 14. Whether the payment of tax dues can be made in installments?
Ans. On receipt of any such request, Commissioner/Chief Commissioner
may extend the time for payment or allow payment of any amount due
under the Act, other than the amount due as per the liability self-assessed
in any return, by such person in monthly installments not exceeding twenty-
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four, subject to payment of interest under section 50with such limitations
and conditions as may be prescribed. However, where there is default in
payment of any one installment on its due date, the whole outstanding
balance payable on such date shall become payable and recovered without
any further notice. {sec.80}
పర 15: పునరిీచారణ/సమీక్ష సంద్రాంగా అభారథనలో నిరాిరించిన పనున మొతా ం
పరిగత్
ి ే రాబటుీకునే మారా మమి
ే టి?
జ: పరిగిన బకాయిల మొతా ం చెల్లంచాల్్ందగా మాతరమే త్ాజా అభారథన జారవ
చేయాల్్ ఉంటుంద. పునరిీచారణ/సమీక్షకు ముంద్ు ఖరారరైన మొతా ం
రాబటుీకునేంద్ుకు పారరంభించిన చరాలను ఏ ద్శ్లో ఆగాయో అక్డి నుంచి
క నస్ాగించవచుచ {సక్షన్ 84(ఎ)}.
Q 15. What is the course of recovery in cases where the tax demand
confirmed is enhanced in appeal/ revision proceedings?
Ans. The notice of demand is required to be served only in respect of the
enhanced dues. In so far as the amount already confirmed prior to disposal
of appeal/revision, the recovery proceedings may be continued from the
stage at which such proceedings stood immediately before such disposal of
appeal/revision. (Sec.84(a))
పర 16: పనున బకాయిలునన వాక్ా తన వాాపారానిన మరకకరిక్ బదలీ చేసేా ఆ
బకాయిల మాటేమిటి?
జ: బదలీచేసలన వాక్ాత్ోపాటు వాాపారం ఎవరి పేరున బదలీ అయిందో ఆ వాక్ా కూడా
అపాటిదాకాగల పనున బకాయిలు, వాటిపై వడీ్ లేదా జరిమానా లేదా నిరాిరిత
మొతా ం చెల్లంపునకు సంయుకా ంగా, పూరిాగా బాధాత వహంచాల్ {సక్షన్ 85(1)}.
Q 16. If a taxable person with pending tax dues, transfers his business to
another person, what would happen to the tax dues?
Ans. The person, to whom the business is transferred, shall jointly and
severally be liable to pay the tax, interest or penalty due from the taxable
person up to the time of such transfer, whether such dues has been
determined before such transfer, but has remained unpaid or is determined
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thereafter. {Sec. 85(1)}
పర 17: ఒక కంపనీ (పనున పరిధలోక్ వచేచ వాక్ా మూసలవత
ే (ల్క్ీడేష్టన్) పరిసతి
లథ
ఏరాడిత్ే అపాటిక చెల్లంచాల్్న పనున బకాయిల మాటేమిటి?
జ: ఒక కంపనీ మూసలవస
ే లనపుాడు ఆసుాల పరావేక్షణకు నియమిత లయిా పరతి
సంరక్షకుడు (‘‘ల్క్ీడేటర్క’’) తమ నియామకం గురించి 30 రోజులోలగా కమిష్టనరుకు
వరా మానం పంపాల్. అద అంద్ుకునన తరాీత త్ాము రాబటుీకోవాల్్న పనున
బాధాతలు/బకాయిలకు సమానమన మొతా ం ఎంతననద కమిష్టనర్క 3 నెలలోలగా
ల్క్ీడేటరల కు త్ెల్యపరచవచుచ {సక్షన్ 88(1, 2)}.
Q 17. What happens to tax dues where the Company (taxable person)
goes into liquidation?
Ans. When any company is wound up, every appointed receiver of assets
(“Liquidator”) shall give intimation of his appointment to Commissioner
within 30 days. On receipt of such intimation Commissioner may notify
amount sufficient to recover tax liabilities/dues to the liquidator within 3
months. {Sec. 88(1,2)}
పర 18: కంపనీ మూసలవత
ే కు గురరన
ై పుాడు డెర
ై క
ర ీరల బాధాత ఏమిటి?
జ: ఏదెైనా పవ
ై ేటు కంపనీ మూసలవేసన
ల పుాడు అంతకుముంద్ుగానీ, ఆ తరాీతగానీ
పనునలు, బకాయిలు వసూలు కాలేద్ని నిరాిరణ అయినపుాడు, సద్రు సంసథ లో
అపాటిదాకా డెైరరకీరల ుగా ఉనన పరతి ఒక్రిపైనా సంయుకా ంగా, పూరిాగా చెల్లంచాల్్న
బాధాత ఉంటుంద. సంసథ వావహారాలకు సంబంధంచి తనపరంగా తీవర నిరల క్షాం,
దారుణ కరా వయాపేక్ష లేదా విధుల ఉలల ంఘన వంటివేవీ లేవని, అంద్ువలల బకాయిలు
చెల్లంచకపో వడంలో తన బాధాత్ేమీ లేద్ని కమిష్టనరుకు సంతృపలా కరమన వివరణ
ఇచుచకోగల్గిత్ే తపా అంద్రూ బాధుాలవుత్ారు {సక్షన్ 88(3), 89}.
Q 18. What is the liability of directors of the Company (taxable person)
under liquidation?
Ans. When any private company is wound up and any tax or other dues
determined whether before or after liquidation that remains unrecovered,
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every person who was a director of the company during the period for
which the tax was due, shall jointly and severally be liable for payment of
dues unless he proves to the satisfaction of the Commissioner that such
non-recovery is not attributed to any gross neglect, misfeasance or breach
of duties on his part in relation to the affairs of the company. {Sec.88(3),89}
పర 19: ఒక భాగస్ాీమా సంసథ (పనున విధంచద్గిన వాక్ా) పనున బకాయిల
చెల్లంపులో భాగస్ాీముల బాధాత ఏమిటి?
జ: ఏ భాగస్ాీమా సంసథ లోని సభుాలెన
ై ా పనున, వడీ్ లేదా జరిమానా చెల్లంపులో
సంయుకా ంగా, పూరిాగా బాధుాలవుత్ారు.
భాగస్ాీములలో ఎవరరన
ై ా విరమించుకునేటలయిత్ే సంసథ /భాగస్ాీమి ఆ విష్టయానిన
ల్ఖితపూరీక నలటస
ీ ుదాీరా కమిష్టనరుకు త్ెల్యజయాల్్ ఉంటుంద.
అలా విరమించుకునే నాటిక్ చెల్లంచాల్్న పనున, వడీ్ లేదా జరిమానాను ఆ త్ేదీన,
లేదా తరాీతి త్ేదన
ీ నిరాిరించినపాటికీ వాటిని చెల్లంచే బాధాతను విరమించుకునే
భాగస్ాీమి కూడా పంచుకోక తపాద్ు.
విరమించుకునన నెలలోగా సద్రు సమాచారం ఇవీకపో త్ే కమిష్టనరుకు ఆ
వావహారం గురించి ఎరుకపరిచే త్ేదీదాకా సద్రు భాగస్ాీమిపై సంసథ పనున బకాయిల
చెల్లంపు బాధాత క నస్ాగుత ంద {సక్షన్ 90}.
Q 19. What is the liability of partners of a partnership firm (Taxable
person) to pay outstanding tax?
Ans. Partners of any firm shall jointly and severally be liable for payment of
any tax, interest or penalty.
Firm/ partner shall intimate the retirement of any partner to the
Commissioner by a notice in writing.
Liability to pay tax, interest or penalty up to the date of such retirement,
whether determined on that date or subsequently, shall be on such partner.
If no intimation is given within one month from the date of retirement, the
liability of such partner shall continue until the date on which such
intimation is received by the Commissioner. {Sec.90}
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పర 20: వాాపారానిన సంరక్షకుడు/ధరాకరా / బాలాద్శ్లోని వాక్ా పరతినిధ
నిరీహసుాననటల యిత్ే పనున విధంచద్గిన వాక్ా పనున చెల్లంపు బాధాత
ఏమవుత ంద?
జ: బాలాద్శ్లోనివారు లేదా అశ్కుాల తరఫున వారి లబిి కోసం సద్రు
వాాపారానిన సంరక్షకుడు/ధరాకరా / బాలాద్శ్లోని వాక్ా పరతినిధ
నిరీహసుాననటల యిత్ే ఆ వాాపారానిక్ సంబంధంచి బకాయిపడిన పనున, వడీ్ లేదా
జరిమానా తదతరాలను సంరక్షకుడు/ధరాకరా / బాలాద్శ్లోని వాక్ా పరతినిధపన
ై ే
విధంచాల్్ ఉంటుంద{సక్షన్ 91}.
Q 20. What happens to the tax liability of a taxable person, whose
business is carried on by any guardian/ trustee or agent of a minor?
Ans. Where the business in respect of which any tax is payable is carried on
by any guardian / trustee / agent of a minor or other incapacitated person
on behalf of and for the benefit of such minor/incapacitated person, the
tax, interest or penalty shall be levied upon and recoverable from such
guardian / trustee / agent. {Sec.91}

పర 21: పనున విధంచద్గిన వాక్ాకగ
్ ల హకు్భుకా మన ఆసలా (ఎసేీ ట్) సంరక్షక/మనర్క
వివాదాల నాాయస్ాథనం (Court of Wards) నియంతరణలో ఉననపుడు
ఏమవుత ంద?
జ: పనున విధంచద్గిన వాక్ాక్ వాాపారం ఉండి, దానిక్ సంబంధంచిన పనున, వడీ్
లేదా జరిమానా బకాయి పడి ఉంటే అతడిక్ హకు్భుకా మన ఆసలా (ఎసేీట్)ని
నియంతిరసా ునన సంరక్షక/మనర్క వివాదాల నాాయస్ాథనం/పరిపాలన
జనరల్/అధకారిక ధరాకరా /సంరక్షకుడు లేదా ఏదెన
ై ా నాాయస్ాథనం ఆదేశాల మేరకు
నియమిత డెైన నిరాీహకుడు తదతరులపన
ై ే పనున, వడీ్ లేదా జరిమానాలను
విధంచి రాబటాీల్్ ఉంటుంద {సక్షన్ 92}.
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Q 21. What happens when the estate of a taxable person is under the
control of Court of Wards?
Ans. Where the estate of a taxable person owning a business in respect of
which any tax, interest or penalty is payable is
under the control of the Court of Wards/ Administrator General / Official
Trustee / Receiver or Manager appointed under any order of a Court, the
tax, interest or penalty shall be levied and recoverable from such Court of
Wards/Administrator General / Official Trustee / Receiver or Manager to
the same extent as it would be determined and recoverable from a taxable
person. {Sec.92}

****
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జీఎసటటలో ప్ున్రివచారణలు,
స్మీక్ష- స్వరణ
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16. జీఎసటటలో ప్ున్రివచారణలు, స్మీక్ష- స్వరణ
(Appeals, Review and Revision in GST)
ప్రశ్న 1. తన్కు వూత్రరేకెంగా జారవ అయిన్ ఆదేశ్ెం లేదా నిరాయెం వలీ న్షట పో యిన్
బాధత వూకిుకి ప్ున్రివచారణ కరరే హకుక ఉెందా?
జవ్ాబు: ఉెంట్ుెంద. జీఎసటట చట్ాటల కిెంద తన్కు వూత్రరేకెంగా జారవ అయిన్ ఆదేశ్ెం లేదా
నిరాయెం వలీ న్షట పో యిన్ట్ు
ీ భావిసేు , బాధత వూకిుకి ప్ున్రివచారణ కరరే హకుక సక్షన్
107 ప్రకారెం ఉెంద. అయితే, స్దరు ఆదేశ్ెం లేదా నిరాయెం ‘యాడ్ జుడికేట్ిెంగ్
అధారిట్’ీ న్ుెంచి జారవ చేసిన్దై ఉెండాలి. (సక్షన్ 121లో పేరొకన్న) ఆదేశాలు లేదా
నిరాయాలపై మాతరెం ప్ున్రివచారణ కరరేెందుకు వీలు లేదు.
Q 1. Whether any person aggrieved by any order or decision passed against
him has the right to appeal?
Ans. Yes. Any person aggrieved by any order or decision passed under the
GST Act(s) has the right to appeal to the Appellate Authority under Section
107. It must be an order or decision passed by an “adjudicating authority”.
However, some decisions or orders (as provided for in Section 121) are not
appealable.
పర 2: పునరిీచారణాధకారి (AA) ఎద్ుట పునరిీచారణ అభారథన (Appeal)
దాఖలుకు కాల పరిమితి ఎంత?
జ: తనపై జారవ అయిన ఆదేశ్ం లేదా నిరీయంపై సమాచారం అంద్ుకుననత్ేదన
ీ ుంచి
మూడు నెలలోలగా బాధత వాక్ా పునరిీచారణ అభారథన దాఖలు చేసుకోవాల్్
ఉంటుంద. పనున (రాబడి) విభాగానికరైత్ే ఈ వావధ ఆరు నెలలుగా ఉంటుంద. ఆలోగా
సమీక్ష పరక్ెయ పూరిాచస
ే ల AA ఎద్ుట అభారథన దాఖలు చేయాల్.
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Q 2. What is the time limit to file appeal to Appellate Authority (AA)?
Ans. For the aggrieved person, the time limit is fixed as 3 months from the
date of communication of order or decision. For the department (Revenue),
the time limit is 6 months within which review proceedings have to be
completed and appeal filed before the AA
పర 3: పునరిీచారణ అభారథన దాఖలులో ఆలస్ాానిన అనుమతించే అధకారం
పునరిీచారణాధకారిక్ ఉందా?
జ: ఉంద... సక్షన్ 107(4) నిరేశిసుానన మేరకు ‘‘సహేత క కారణం’’ ఉననటల యిత్ే
నిరేశిత (3/6నెలల) వావధ ముగిసన
ల త్ేదీనుంచి నెల (3+1/6+1) వరకూ అభారథన
దాఖలులో ఆలస్ాానిన అనుమతించవచుచ.
Q 3. Whether the appellate authority has any powers to condone the
delay in filing appeal?
Ans. Yes. He can condone a delay of up to one month from the end of the
prescribed period of 3/6 months for filing the appeal (3+1/6+1), provided
there is “sufficient cause” as laid down in the section 107(4).
పర 4: పునరిీచారణ నిరేశ్క పతరంలోనివి కాకుండా అద్నపు విచారణాంశాలను
అనుమతించే అధకారం AAక్ ఉందా?
జ: ఉంద... సద్రు అద్నపు విచారణాంశాలు ఉదేేశ్పూరీకంగా విసారించినవి లేదా
అహేత కమనవి కావని సంతృపలా చెందత్ే వాటిని అనుమతించే అధకారం AAక్ ఉంద.
Q 4. Whether the appellate authority has any powers to allow additional
grounds not specified in the appeal memo?
Ans. Yes. He has the powers to allow additional grounds if he is satisfied
that the omission was not willful or unreasonable.
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పర 5: త్ాను జారవచస
ే ే ఆదేశ్ం గురించి పునరిీచారణాధకారి ఎవరిక్ త్ెల్యజయాల్్
ఉంటుంద?
జ: పునరిీచారణాధకారి తన ఆదేశ్ం నకలును అభారథనదారుకు, పరతివాదక్, నాాయ
నిరీయాధకార స్ాథనంత్ోపాటు సంబంధత అధకార పరిధగల సీజీఎసీీ,
ఎసీీ ఎసీీ/యూటీజీఎసీీ కమిష్టనరల కు అంద్జయాల్.
Q 5. The order passed by Appellate Authority has to be communicated to
whom?
Ans. Appellate Authority has to communicate the copy of order to the
appellant, respondent and the adjudicating authority with a copy to
jurisdictional Commissioner of CGST and SGST / UTGST.
పర 6: పరతి పునరిీచారణ అభారథనత్ో తపానిసరి ముంద్సుా-ధరావత మొతా ం ఎంత?
జ: అభారథనదారు అంగవకరించిన ఆక్షపణాదేశ్ం పరకారం పూరిా పనున మొతా ంత్ోపాటు
వడీ్ , అపరాధ రుసుము, ఇతర రుసుము, జరిమానాసహా వివాద్ంలోని మిగిల్న
పనునలో 10 శాత్ానిక్ సమానమన మొత్ాానిన జమచేయాల్.
Q 6. What is the amount of mandatory pre-deposit which should be made
along with every appeal before Appellate Authority?
Ans. Full amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the
impugned order as is admitted by the appellant and a sum equal to 10% of
remaining amount of tax in dispute arising from the order in relation to
which appeal has been filed.

పరశ్న 7: ముంద్సుా-ధరావత ను పంచాలని కోరుతూ పరభుతీ విభాగం ఏఏక్
వెళ్లవచాచ?
జవ్ాబు: లేదు.
Q 7. Can the Department apply to AA for ordering a higher amount of predeposit?
Ans. No
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ప్రశ్న 8: మిగులు స ముున్ు వ్ెన్కిక తచుికరవడెం గురిెంచి....?
జవ్ాబు: పైన్ చపిపన్ విధెంగా ముెందస్ుు-ధరావతు చలిీ ెంచిన్ప్ుడు సక్షన్ 107 (7)
నిబెంధన్ ప్రకారెం మిగులు స ముు వ్ెన్కిక రాకుెండా అలాగే ఉెండిపో తుెంద.
Q 8. What about the recovery of the balance amount?
Ans. On making the payment of pre-deposit as above, the recovery of the
balance amount shall be deemed to be stayed, in terms of section 107(7)
పర 9: వాసా వ అధకారి ఆదేశాలలో నిరేశించిన సుంకం/అపరాధ
రుసుము/జరిమానాను పంచడంత్ోపాటు పనున వాపసు/ఐటీసీ మొత్ాానిన తగిాసా ూ
పునరిీచారణ సంద్రాంగా AA ఆదేశాలు జారవ చేయవచాచ?
జ: జపుా లేదా వాపసు మొతా ం లేదా ఐటీసీ తగిాంపునకు బద్ులుగా రుసుము లేదా
జరిమానా లేదా అపరాధ రుసుమును పంచుతూ ఆదేశ్ం జారవచస
ే ే అధకారం AAక్
ఉంద. అయిత్ే, తనపై పరతిపాదత నష్టీ దాయక ఆదేశాలమీద్ సంజాయిషీ
ఇచుచకునేంద్ుకు అభారథనదారుకు తగిన అవకాశ్ం ఇచిచ ఉండాల్ (సక్షన్ 107 (11)
త్ొల్ నిబంధన).
సుంకం పంపు లేదా ఐటీసీని తపుాగా వినియోగించుకుననటు
ల నిరీయించటానిక్
సంబంధంచి సద్రు ఆదేశాలకు ముంద్ు అభారథనదారుకు తగిన సంజాయిషీ నలటస
ీ ు
జారవచేసన
ల తరాీత మాతరమే AAక్ ఆ అధకారం ఉంటుంద. అంత్ేగాక సద్రు
ఆదేశాలను సక్షన్ 73 లేదా 74 క్ంద్ నిరేశించిన కాల పరిమితిలోపు మాతరమే
జారవచయ
ే ాల్ (సక్షన్ 107 (11) రరండో నిబంధన).
Q 9. Whether in an appeal the AA can pass an order enhancing the
quantum of duty/ fine/ penalty/ reduce the amount of refund/ITC from
the one passed by the original authority?
Ans. The AA is empowered to pass an order enhancing the fees or penalty
or fine in lieu of confiscation or reducing the amount of refund or input tax
credit provided the appellant has been given reasonable opportunity of
showing cause against the proposed detrimental order. (First Proviso to
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Section 107(11)).
In so far as the question of enhancing the duty or deciding wrong availment
of ITC is concerned, the AA can do so only after giving specific SCN to the
appellant against the proposed order and the order itself should be passed
within the time limit specified under Section 73 or Section 74. (Second
Proviso to Section 107(11)).
ప్రశ్న 10: ప్ూరవప్ు నాూయాధకారి దగా రక
ి ి కేస్ున్ు త్రపిప ప్ెంపే అధకారెం
ఏఏకి ఉన్నదా?
జవ్ాబు: లేదు. సక్షన్ 107 (11) ప్రకారెం... అవస్రాన్ుగుణెంగా విచారిెంచిన్ తరావత,
తన్కు నాూయెంగా ఉెందని, స్ముచితెంగా ఉెందని భావిెంచిన్
తరావత, ధురవీకరిస్ు యగానీ, మారుపలతోగానీ, లేదా నిరాయెం చలీ దనిగానీ, లేదా
అభ్ూరిన్కు వూత్రరేకెంగాగానీ ఆదేశాలు ఇవవవచుిన్ు. అెంతేగానీ, అెంతకు ముెందు
ఆదేశాలన్ు ఇచిిన్ నాూయాధకారి వదే కు కేస్ున్ు ప్ెంప్డానికి వీలు లేదు.
Q 10. Does the AA have the power to remand the case back to the
adjudicating authority for whatever reasons?
Ans. No. Section 107(11) specifically states that the AA shall, after making
such inquiry as may be necessary, pass such order, as he thinks just and
proper, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed
against, but shall not refer the case back to the authority that passed the
decision or order.
పర 11: జీఎసీీ చటీ ం క్ంద్ తమ క్ందస్ాథయి అధకారులు జారవచస
ే న
ల ఏదెన
ై ా ఆదేశానిన
సవరించే అధకారం సీజీఎసీీ /ఎసీీ ఎసీీ అధకారులకు ఉందా?
జ: సక్షన్ 108లో పేరక్నన నిరీయాలు లేదా ఆదేశాల సవరణకు సంబంధంచి జీఎసీీ
చటీ ం పరకారం నియమిత లెైన లేదా అనుమతిగల అధకార స్ాథనానేన ‘‘సవరణాధకార
స్ాథనం’’గా సక్షన్ 2(99) నిరీచిస్ోా ంద. తద్నుగుణంగా క్ందస్ాథయి అధకారులు
జారవచేసన
ల ఎలాంటి ఆదేశాలనెైనా తనకు సమరిాంచాల్్ందగా ఆదేశించి, పరిశీల్ంచే
అధకారానిన సక్షన్ 108 సద్రు ‘‘సవరణాధకారి’’క్ ద్ఖలుపరచింద. అలాగ వారి
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ఆదేశాలు పర రపాటున ఇచిచనవని, రాబడిక్ ఆటంకం కల్గించగలవని, చటీ విరుద్ి ం
లేదా సరరైనవి కావని లేదా ఆ సమయంలో అంద్ుబాటులోగల నిరిేష్టీ భౌతిక
వాసా వాలను పరిగణనలోక్ తీసుకోలేద్ని, కంపోీ ర లర్క అండ్స ఆడిటర్క జనరల్ ఆఫ
ఇండియా వాాఖాల పరావస్ానంగా/వాటిత్ో నిమితా ం లేకుండా ఇచిచనవని
‘సవరణాధకారి’ భావిసేా నలటీసు అంద్ుకునన వాక్ాక్ జవాబిచేచ అవకాశ్ం కల్ాంచిన
తరాీత సద్రు ఆదేశాలను సవరించవచుచ.
Q 11. Can any CGST/SGST authority revise any order passed under the Act
by his subordinates?
Ans. Section 2(99) of the Act defines “Revisional Authority” as an authority
appointed or authorised under this Act for revision of decision or orders
referred to in section 108. Section 108 of the Act authorizes such “revisional
authority” to call for and examine any order passed by his subordinates and
in case he considers the order of the lower authority to be erroneous in so
far as it is prejudicial to revenue and is illegal or improper or has not taken
into account certain material facts, whether available at the time of
issuance of the said order or not or in consequence of an observation by the
Comptroller and Auditor General of India, he may, if necessary, he can
revise the order after giving opportunity of being heard to the noticee.
పర 12: సద్రు సవరణ పరకెయ
్
క నస్ాగుత ండగానే తన దగువస్ాథయి అధకారుల్చిచన
ఆదేశాల అమలు నిల్పలవత
ే కు సవరణాధకారి ఆదేశించవచాచ?
జ: ఆదేశించవచుచ.
Q 12. Can the “revisional authority” order for staying of operation of any
order passed by his subordinates pending such revision?
Ans. Yes.
పర 13: దగువస్ాథయి అధకారుల ఆదేశాల సవరణలో జీఎసీీ చటీ ంక్ంద్ ‘సవరణాధకారి’
అధకారాలకు అవరోధాలు ఏవెైనా ఉనానయా?
జ: ఉనానయి... ఏదెైనా ఆదేశానిన సవరణాధకారి క్ంద్ పేరక్నన సంద్రాాలోల
సవరించడం వీలుకాద్ు:-
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(ఎ) సద్రు ఆదేశ్ంపై సక్షన్ 107 లేదా సక్షన్ 112 లేదా సక్షన్ 117 లేదా
సక్షన్ 118ల క్ంద్ పునరిీచారణ కోర అవకాశ్ం ఉననపుాడు; లేదా
(బి) సద్రు ఆదేశ్ం లేదా నిరీయం జారవ చేశాక సక్షన్ 107(2) పరకారం నిరేశిత
వావధ ఇంకా ముగియనపుాడు లేదా మూడేళ్ల ల దాటిపో యాక సవరణ
కోరినపుాడు;
(సట) 108 సక్షన్ ప్రకారెం స్దరు ఆదేశ్ెంపై ప్ున్రివచారణ అప్పట్ికే
చేప్ట్ిటన్ప్ుడు;
(డీ) సటజీఎసటట చట్ట ెం 2017 సక్షన్ 108 (1) ప్రకారెం... ఆదేశాలు
ప్ున్రివచారణలో భాగెంగా వచిిన్ ఆదేశాలయిన్ప్ుడు.

Q 13. Are there any fetters to the powers of “revisional authority” under
GST to revise orders of subordinates?
Ans. Yes. The “revisional authority” shall not revise any order if
(a) the order has been subject to an appeal under section 107 or under
section 112 or under section 117 or under section 118 of the CGST Act,
2017; or
(b) the period specified under section 107(2) of the CGST Act, 2017 has not
yet expired or more than three years have expired after the passing of the
decision or order sought to be revised.
(c) the order has already been taken up for revision
under Section 108 at any earlier stage.
(d) The order is an order in revision passed under Section 108(1) of the CGST
Act, 2017.
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పర 14: ఏయి సంద్రాాలోల పునరిీచారణ అభారథన సీీకరణకు టిరబుానల్
తిరస్రించవచుచ?
జ: పునరిీచారణ అభారథనలో క్ంద అంశాలు భాగంగా ఉననపుడు...


పనున మొతా ం లేదా ఉత్ాాద్క పనున జమ (ఐటీస)ీ ; లేదా



పనున మొతా ంలో వాత్ాాసం లేదా ఐటీసీ మొతా ంలో వాత్ాాసం; లేదా



అపరాధ రుసుం లేదా రుసుము లేదా జరిమానా రూ.50వేలకనాన తకు్వ

విధసూ
ా ఆదేశాల్చిచనపుడు...
సద్రు పునరిీచారణ అభారథన సీీకరణకు తిరస్రించే విచక్షణాధకారం టిరబుానల్క్
ఉంటుంద (సక్షన్ 112(2).
Q 14. When the Tribunal is having powers to refuse to admit the appeal?
Ans. In cases where the appeal involves –
• tax amount or input tax credit or
• the difference in tax or the difference in input tax credit involved or
• amount of fine, fees or amount of penalty determined by such order,
does not exceed Rs 50,000/-, the Tribunal has discretion to refuse to admit
such appeal. (Section 112(2) of the Act)
పర 15: టిరబుానల్ ఎద్ుట పునరిీచారణ అభారథన దాఖలుకు కాలపరిమితి ఎంత?
జ: ఆదేశాలు అందన త్ేదీనుంచి 3 నెలలోలగా బాధత వాక్ా పునరిీచారణ అభారథన
దాఖలు చేసుకోవాల్. సవరణకు ఆదేశాల జారవ త్ేదీనుంచి 6 నెలలోలగా పనున విభాగం
దానిపై సమీక్ష పూరిాచస
ే ల పునరిీచారణకు అభారిథంచవచుచ.
Q 15. What is the time limit within which appeal has to be filed before
the Tribunal?
Ans. The aggrieved person has to file appeal before Tribunal within 3
months from the date of receipt of the order appealed against. Department
has to complete review proceedings and file appeal within a period of six
months from the date of passing the order under revision.
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పర 16: పునరిీచారణ అభారథన దాఖలుకు 3 నెలల కాలపరిమితి దాటిత్ే ఆలస్ాానిన
మనినంచే అధకారం టిరబుానల్క్ ఉందా? ఉననటల యిత్ే ఆ పరిమితి ఎంత?
జ: ఉంద... 3/6 నెలల వావధ దాటిన తరాీత అభారథనదారులు సహేత క కారణాలు
చూపలత్ే మరో 3 నెలల ఆలస్ాానిన మనినంచే అధకారం టిరబుానల్క్ ఉంద.
Q 16. Can the Tribunal condone delay in filing appeal before it beyond the
period of 3/6 months? If so, till what time?
Ans. Yes, the Tribunal has powers to condone delay of a further three
months, beyond the period of 3/6 months provided sufficient cause is
shown by the appellant for such delay.
పరశ్న 17. టిరబుానల్ ఎద్ుట పునరిీచారణ అభారథన దాఖలుకు కాలపరిమితి ఎంత?
జవ్ాబు: ఆదేశాలు అెందన్ తేదీ న్ుెంచి దానిపై అభ్ూరిన్ దాఖ్లుదాకా 45 రోజుల
కాలెం.
Q 17. What is the time limit for filing memorandum of cross objections
before Tribunal?
Ans. 45 days from the date of receipt of appeal.
పర 18: ధరావత స్ర ముా వాపసు సంద్రాంగా వడీ్ చెల్లంచాల్్ ఉంటుందా?
జ: అవును... అభారథనదారు సక్షన్ 107 ఉప సక్షన్ (6) లేదా సక్షన్ 112 ఉప సక్షన్
(8) క్ంద్ జమచేసన
ల మొత్ాానిన AA లేదా పునరిీచారణ టిరబుానల్ ఆదేశాల మేరకు
వాపసు చేసే సంద్రాంలో సక్షన్ 115 పరకారం వడీ్ కూడా చెల్లంచాల్్ ఉంటుంద.
అభారథనదారు స్ర ముా జమచేసన
ల నాటినుంచి దానిన వాపసు చేసే త్ేదద
ీ ాకా సక్షన్
56 నిరేశిసుానన పరకారం వడీ్ 6 శాతానికి మిెంచకుెండా లెక్గటిీ చెల్లంచాల్.
Q 18. Whether interest becomes payable on refund of pre-deposit
amount?
Ans. Yes. As per Section 115 of the Act, where an amount deposited by the
appellant under sub-section (6) of section 107 or under sub-section (8) of
section 112 is required to be refunded consequent to any order of the
Appellate Authority or of the Appellate Tribunal, as the case may be,
interest at the rate specified under section 56 not exceeding 6% shall be
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payable in respect of such refund from the date of payment of the amount
till the date of refund of such amount.
పర 19: టిరబుానల్ ఆదేశాలపై పునరిీచారణారుతగల వేదక ఏద?
జ: రాష్టీ స్
ర థ ాయి లేదా పారదేశిక టిబ
ర ుానళ్ల
ల జారవచస
ే ే ఆదేశాలపై హెైకోరుీలో పునరిీచారణ
కోరవచుచ. కానీ, సద్రు అభారథనలో (సక్షన్ 117(1) క్ంద్) చటీ పరమన పరశ్న
తలెతిానటు
ల హెైకోరుీ సంతృపలా చెందాల్్ ఉంటుంద. అయిత్ే, జాతీయ,
పారంతీయ టిరబుానళ్ల
ల జారవచేసే ఆదేశాలపై పునరిీచారణాధకారం సుపీరం కోరుీకు
మాతరమే ఉంటుంద. (వివాదాంశాలోల సరఫరా పరదేశానిక్ సంబంధంచింద ఏదెైనా
ఉననపుడు చటీ ంలోని సక్షన్ 109(5) క్ంద్ పునరిీచారణ అభారథనలపై ఆదేశాల్చేచ
అధకారం జాతీయ లేదా పారంతీయ టిరబుానళ్ల కు మాతరమే ఉంటుంద.)
Q 19. An appeal from the order of Tribunal lies to which forum?
Ans. Appeal against orders passed by the State Bench or Area Benches of
the Tribunal lies to the High Court if the High Court is satisfied that such an
appeal involves a substantial question of law. (Section 117(1)). However,
appeal against orders passed by the National Bench or Regional Benches of
the Tribunal lies to the Supreme Court and not High Court. (Under section
109(5) of the Act, only the National Bench or Regional Benches of the
Tribunal can decide appeals where one of the issues involved relates to the
place of supply.)
ప్రశ్న 20: హెక
ై రరుట ముెందు అపటపలు చేస్ుకునేెందుకు కాల వూవధ ఎెంత?
జవ్ాబు: వివ్ాద ప్రిష్టాకర ఆదేశాలు వచిిన్ తదీ న్ుెంచి 180 రోజులు. ఇెంకా
ఆలస్ూమన్
ై స్ెందరుెంలో స్హేతుకమైన్ కారణాలుెంట్ే, కేస్ున్ు విచారణకు తీస్ుకునే
అధకారెం హెైకరరుటకు ఉన్నద.
Q 20. What is the time limit for filing an appeal before the High Court?
Ans. 180 days from the date of receipt of the order appealed against.
However, the High Court has the power to condone further delay on
sufficient cause being shown.
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పరశ్న 21: సీజీఎసీీ అధకారి ఇచిచన ఆదేశాలపై ఎవరిక్ అపీాలు చేసుకోవాల్?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట చట్ట ెం కిెంద నియమితుల ైన్ అధకారుల వదే కే వ్ెళ్ీ లలి. ప్ున్రుదా రణ,
అపటపలు, ప్ున్:స్మీక్ష వెంట్ి ఏ ఆదేశాలయినా వరిుెంచే ప్రత్ర స్ెందరుెంలోన్య సటజీఎసటట
అధకారి ఆదేశాల గురిెంచి ఎసటా ఎసటట లేదా యూట్ీజీఎసటట చట్ట ెం కిెంద నియమితుల ైన్
అధకారుల వదే కు వ్ెళ్ీరాదని సటజీఎసటట చట్ట ెం సక్షన్ 6 (3) చాలా స్పషట ెంగా చపిపెంద.
ఎసటా ఎసటట, యూట్ీజీఎసటట చట్ాటలోీన్య ఇలాెంట్ి ఆదేశాలు ఉనానయి.
Q 21. To whom shall an appeal against the order passed by an officer of
CGST lie?
Ans. The appeal shall lie only to an officer appointed under the CGST Act.
Section 6 (3) of the CGST Act specifically mandates that any proceedings for
rectification, appeal and revision, wherever applicable, of any order passed
by an officer appointed under CGST Act shall not lie before an officer
appointed under the SGST or UTGST Act. Similar provisions exist in
SGST/UTGST Act also.
పరశ్న 22: సీజీఎసీీ క్ చెందన ఒక అధకారి ఒక ఆదేశ్ం ఇచిచనపుడు, అదే అధకారి
మరో రాష్టీ ర చటీ ం లేదా యూటీజీఎసీీ చటీ ం క్ంద్ ఆదేశాలు జారవ చేయవచాచ?
జవ్ాబు: చేయవచుిన్ు. సటజీఎసటట చట్ట ెం కిెంద ఒక ఆదేశానిన ఇచిిన్ అధకారి
ఎవర్సనా, ఎసటా ఎసటట/యూట్ీజీఎసటట చట్ట ెం కిెంద ఆయా రాషట ెంే లేదా కేెందర పాలిత పారెంత
నాూయ ప్రిధలోని అధకారికి స్మాచారెం ఇచిి ఆదేశాలన్ు జారవ చేయవచుిన్ు.
ఎసటా ఎసటట/యూట్ీజీఎసటట చట్ట ెం ఇెందుకు అన్ుమత్రని ఇస్ుున్నద.
ఎసటా ఎసటట/యూట్ీజీఎసటట చట్ాటలోీ ఇలాెంట్ి నిబెంధన్లు ఉనానయి.
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Q 22. If the proper officer of CGST passes an order under the Act, can such
proper officer issue an order under the corresponding state/UT GST Act?
Ans. Yes. Where any proper officer issues an order under the CGST Act, he
shall also issue an order under the SGST/UTGST Act, as authorised by the
SGST/UTGST Act, under intimation to the jurisdictional officer of State tax
or Union territory tax. Similar provisions exist under the SGST/UTGST Act
also.

******
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17. ముెందస్ుు ఆదేశ్ెం
(Advance Ruling)
పరశ్న 1: ముంద్సుా ఆదేశ్ం (Advance Ruling) అంటే ఏమిటి?
జవాబు: సీజీఎసీీ/ఎసీీ ఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 95త్ోపాటు యూటీజీఎసీీ చటీ ంలోని
సక్షన్ 12 పరకారం ‘ముంద్సుా ఆదేశ్ం’ అంటే... సక్షన్ 97(2) లేదా 100(1)లో
వివరించబడిన మేరకు పరతిపాదత వసుావులు/సేవలు లేదా రరండింటి సరఫరా చేపటేీ
ముంద్ు లేదా క నస్ాగుత ననపుాడు సంబంధత అంశాలు, సందేహాలపై
ద్రఖాసుాదారుకు సముచిత అధకార స్ాథనం లేదా పునరిీచారణాధకారి (AA)
అంద్జసే నిరీయమని అరథం.
Q 1. What is the meaning of Advance Ruling?
Ans. As per section 95 of CGST/SGST Law and section 12 of UTGST law,
‘advance ruling’ means a decision provided by the authority or the
Appellate Authority to an applicant on matters or on questions specified in
section 97(2) or 100(1) of CGST/SGST Act as the case may be, in relation to
the supply of goods and/or services proposed to be undertaken or being
undertaken by the applicant.
పర 2: ముంద్సుా ఆదేశ్ం కోరద్గిన అంశాలేవి?
జ: దగువ పేరక్నన అంశాలపై ముంద్సుా ఆదేశ్ం కోరవచుచ:ఎ) వసుావులు/సేవలు లేదా రరండింటి వరవాకరణ;
బి) జీఎసీీ చటీ నిబంధనల మేరకు జారవ చేయబడిన అధకార పరకటన
అనీయం;
సల) వసుావులు/సేవలు లేదా రరండింటి సరఫరా సమయం, విలువ నిరాిరణ;
డి) చెల్లంచిన లేదా చెల్లంచినటు
ల పరిగణంచిన పనునలో ఐటీసీక్గల
అంగవకార యోగాత;
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ఇ) చటీ ంక్ంద్ ఇంకా ఏవెన
ై ా వసుావులు లేదా సేవలపై పనున బాధాత
నిరాిరణ;
ఎఫ) చటీ ం క్ంద్ ద్రఖాసుాదారు నమోద్ుపై సందేహ నివృతిా కోసం;
జి) ఏవెైనా వసుావులు లేదా సేవలకు సంబంధంచి ద్రఖాసుాదారు
పరత్ేాకంగా ఏదెైనా చేసలనపుాడు అద సద్రు అంశ్ం పరకారం ‘సరఫరా’ అరథం
వరిాసా ుందా అనన సందేహం ఉననపుాడు.
Q 2. Which are the questions for which advance ruling can be sought?
Ans. Advance Ruling can be sought for the following questions:
(a) classification of any goods or services or both;
(b) applicability of a notification issued under provisions of the GST Act(s);
(c) determination of time and value of supply of goods or services or both;
(d) admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid;
(e) determination of the liability to pay tax on any goods or services under
the Act;
(f) whether applicant is required to be registered under the Act;
(g) whether any particular thing done by the applicant with respect to any
goods or services amounts to or results in a supply of goods or services,
within the meaning of that term.
ప్రశ్న 3: ముెందస్ుు ఆదేశ్క యెంతారెంగెం కలిగి ఉెండట్ెంలోని లక్షూమేమిట్ి?
జవ్ాబు: అట్ువెంట్ి యెంతారెంగెం ఏరాపట్ుకుగల విస్ు ృత లక్షూెం ఏమిట్ెంట్ే:I.

దరఖ్ాస్ుుదారు చేప్ట్ట బో యిే ప్రత్రపాదత కారూకలాపాల స్ెంబెంధత

ప్న్ున బాధూతపై ముెందస్ుు స్పషట త ఇవవడెం;
II.
III.

విదేశీ ప్రతూక్ష పట్ుటబడు (FDI)లన్ు ఆకరిిెంచడెం;
వివ్ాదాలన్ు తగిాెంచడెం;

281

IV.

పారదరశక, చౌక్సన్ ప్దా త్రలో వ్ేగెంగా ఆదేశాలివవడెం.

Q 3. What is the objective of having a mechanism of Advance Ruling?
Ans. The broad objective for setting up such an authority
is to:
i. provide certainty in tax liability in advance in relation to an activity
proposed to be undertaken by the applicant;
ii. attract Foreign Direct Investment (FDI);
iii. reduce litigation;
iv. pronounce ruling expeditiously in transparent and inexpensive manner.
పర 4: జీఎసీీ క్ంద్ ‘ముంద్సుా ఆదేశ్క యంత్ారంగం’ (AAR) కూరుా ఎలా ఉంటుంద?
జ: ‘ముంద్సుా ఆదేశ్క యంత్ారంగం’ (AAR)లో సీజీఎసీీ నుంచి ఒకరు,
ఎసీీ ఎసీీ/యూటీజీఎసీీల నుంచి ఒకరు వంత న సభుాలుండాల్. వీరిని కంద్ర, రాష్టీ ర
పరభుత్ాీలు నియమిస్ాాయి.
Q 4. What will be the composition of Authority for advance rulings (AAR)
under GST?
Ans. ‘Authority for advance ruling’ (AAR) shall comprise one member CGST
and one member SGST/ UTGST. They will be appointed by the Central and
State government respectively.
పర 5: ముంద్సుా ఆదేశ్ం కోర వాక్ా అంద్ుకోసం నమోద్ు చేసుకోవాల్్ ఉంటుందా?
జ: ఉండద్ు... జీఎసీీ చటాీల క్ంద్ నమోదెైన లేదా నమోద్ు మంజూరు కోర
వాకుాలెవరరన
ై ా ముంద్సుా ఆదేశ్ం కోసం ద్రఖాసుా చేసుకోవచుచ (సక్షన్ 95(బి).
Q 5. Is it necessary for a person seeking advance ruling to be registered?
Ans. No, any person registered under the GST Act(s) or desirous of obtaining
registration can be an applicant. (Section 95(b))
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పర 6: ముంద్సుా ఆదేశ్ం కోసం ఏ సమయంలో ద్రఖాసుా చేసుకోవాల్?
జ: ఒక లావాదేవీ (పరతిపాదత వసుావులు లేదా సేవల సరఫరా)ని చేపటీ డానిక్
ముంద్ుగానీ, సరఫరా క నస్ాగుత ండగానెన
ై ా ముంద్సుా ఆదేశ్ం కోసం ద్రఖాసుా
చేసుకోవచుచ. అయిత్ే, ద్రఖాసుాదారుకు సంబంధంచిన సద్రు సందేహంపై ఏదెైనా
విచారణ స్ాగడంలేద్నన లేదా నిరీయం వెలువడలేద్నన ష్టరత కు లోబడి ఉండాల్.
Q 6. At what time an application for advance ruling be made?
Ans. An applicant can apply for advance ruling even before taking up a
transaction (proposed supply of goods or services) or in respect of a supply
which is being undertaken. The only restriction is that the question being
raised is already not pending or decided in any proceedings in the case of
applicant.
పర 7: ముంద్సుా ఆదేశ్క యంత్ారంగం ఎంతకాలంలోగా తన ఆదేశాలను
వెలువరించాల్?
జ: సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ంలోని సక్షన్ 98(6) పరకారం... ద్రఖాసుా సీీకరించిన త్ేదీ
నుంచి 90 రోజులోలగా AAR తన ఆదేశాలను ల్ఖితపూరీకంగా వెలువరించాల్.
Q 7. In how much time will the Authority for Advance Rulings have to
pronounce its ruling?
Ans. As per Section 98(6) of CGST/SGST Act, the Authority shall pronounce
its ruling in writing within ninety days from the date of receipt of
application.
పర 8: ముంద్సుా ఆదేశ్క యంత్ారంగ ఉతా రాధకార సంసథ (అపలాలేట్ అథారిటీ ఫర్క
అడాీన్డ్ రూల్ంగ్-AAAR) అంటే ఏమిటి... దాని కూరుా ఎలా ఉంటుంద?
జ: ముంద్సుా ఆదేశ్క యంత్ారంగ ఉతా రాధకార సంసథ (AAAR)ను ఎసీీ ఎసీీ లేదా
యూటీజీఎసీీ చటాీల క్ంద్ ఏరాాటు చేయాల్్ ఉంటుంద. సీజీఎసీీ చటీ ం క్ంద్
సద్రు AAARను సంబంధత రాష్టీ ం లేదా కంద్రపాల్త పారంత్ానిక్ చెందన
పునరిీచారణ స్ాథనంగా పరిగణస్ాారు. ముంద్సుా ఆదేశాలవలల బాధత లయాామని
భావించే ద్రఖాసుాదారు లేదా సద్రు పరిధగల అధకారి ఈ పునరిీచారణ స్ాథనానిన
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ఆశ్ెయించవచుచ.
Q 8. What is the Appellate authority for advance ruling (AAAR)?
Ans. Appellate authority for advance ruling (AAAR), shall be constituted
under the SGST Act or UTGST Act and such AAAR shall be deemed to be the
Appellate Authority under the CGST Act in respect of the respective state or
Union Territory. An applicant, or the jurisdictional officer, if aggrieved by
any advance ruling, may appeal to the Appellate Authority.
పరశ్న 9: జీఎసీీ క్ంద్ ఎనిన AARలను, ఎనిన AAARలను ఏరాాటు చేయవచుచ?
జవ్ాబు: ప్రత్ర రాష్టాటేనికీ ఒక AAR, ఒక AAAR వెంతున్ మాతరమే ఏరాపట్ు చేయాలిై
ఉెంట్ుెంద. AAR కి చెందన్ ప్ూరిు వివరాలతో కయడిన్ చిరునామాలు, స్ెంప్రదెంప్ుల
స్మాచారెం, ఈమయిలు చిరునామాలు ఈ కిెంద పేరొకన్న

http://www.gstcouncil.gov.in/sites/default/files/Details-of-AAR-ason_22-11-2017.pdf వ్ెబ్ చిరునామాలో స్ెంప్రదెంచవచుి.
Q 9. How many AAR and AAAR will be constituted under GST?
• Ans. There will be one AAR and AAAR for each State. Details of
addresses, contact details along with emails of AAR are available
at http://www.gstcouncil.gov.in/sites/default/files/Details-of-AAR-ason_22-11-2017.pdf
పర 10: ముంద్సుా ఆదేశ్ం ఎవరిక్ వరిాసా ుంద?
జ: చటీ ంలోని సక్షన్ 103 పరకారం AAR, AAARలు ఇచేచ ముంద్సుా ఆదేశాలు సక్షన్
97(2)లో పరస్ా ావించిన ఏ అంశ్ంమీద్నెన
ై ా ద్రఖాసుాదారు, అతడిపై అధకారపరిధగల
పనున అధకారిక్ మాతరమే వరిాస్ా ాయి. రాష్టీ ంర లో సద్రు ద్రఖాసుాదారువంటి ఇతర
పనున విధంచద్గిన వాకుాలకు ఈ ఆదేశాలు వరిాంచవననద సాష్టీ ం. ద్రఖాసుా
చేసుకునన వాక్ాక్ మాతరమే సద్రు ముంద్సుా ఆదేశాలు పరిమితం.
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Q 10. To whom will the Advance Ruling be applicable?
Ans. Section 103 provides that an advance ruling pronounced by AAR or
AAAR shall be binding only on the applicant who sought it in respect of any
matter referred to in 97 (2) and on the jurisdictional tax authority of the
applicant. This clearly means that an advance ruling is not applicable to
similarly placed taxable persons in the State. It is only limited to the person
who has applied for an advance ruling.
పర 11: హెైకోరుీ, సుపీంర కోరుీ తీరుాల తరహాలో ముంద్సుా ఆదేశానిక్ భవిష్టాత్
అనుసరణ విలువ ఉంటుందా?
జ: ఉండద్ు... పరస్ా ావించిన అంశానిక్ మాతరమే ముంద్సుా ఆదేశ్ం పరిమితం. దానిక్
అనుసరణ విలువ ఉండద్ు. అయిత్ే, ద్రఖాసుాదారు కాకుండా ఇతర వాకుాల
విష్టయంలో దానిక్ పరిశీలన విలువ ఉంటుంద.
Q 11. Whether the advance ruling have precedent value of a judgment of
the High Court or the Supreme Court?
Ans. No, the advance ruling is binding only in respect of the matter referred.
It has no precedent value. However, even for persons other than applicant,
it does have persuasive value.
పర 12: ముంద్సుా ఆదేశ్ం వరిాంపునకుగల కాలపరిమితి ఎంత?
జ: ముంద్సుా ఆదేశ్ం వరిాంపునకు ఎలాంటి కాలపరిమితిని చటీ ం పేరక్నలేద్ు. దానిక్
బద్ులుగా వాసా వ ముంద్సుా ఆదేశానిక్ మద్ే త నిచేచ చటీ ం, వాసా వాలు లేదా
పరిసలథత లు మారదాకా అద అమలులో ఉంటుంద్ని సక్షన్ 103(2) నిరేశిస్ోా ంద.
అంద్ువలల లావాదేవీ క నస్ాగినంతకాలం, చటీ ంలో లేదా వాసా వాలు, పరిసథ లత లలో
మారుా లేనంతకాలం అద చెలల ుబాటవుత ంద.
Q 12. What is the time period for applicability of Advance Ruling?
Ans. The law does not provide for a fixed time period for which the ruling
shall apply. Instead, in section 103(2), it is provided that advance ruling
shall be binding till the period when the law, facts or circumstances
supporting the original advance ruling have changed. Thus, a ruling shall
continue to be in force so long as the transaction continues and so long as
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there is no change in law, facts or circumstances.
పర 13: ముంద్సుా ఆదేశ్ం రద్ుేకు అవకాశ్ం ఉందా?
జ: ఉంద... ద్రఖాసుాదారు మోసపూరితంగా లేదా వాసా వాలను దాచి లేదా వకీెకరించి
ముంద్సుా ఆదేశ్ం పర ందనటు
ల AAR లేదా AAAR కనుగకనన పక్షంలో సక్షన్ 104(1)
పరకారం దానిన ‘జారవ చేసలన నాటినుంచే రద్ుే’ (ab initio void) చేసన
ల టు
ల పరకటించే
వీలుంద. అటువంటి పరిసలథత లలో ముంద్సుా ఆదేశ్మే జారవకాలేద్ని భావించి జీఎసీీ
చటాీలోలని అనిన నిబంధనలను ద్రఖాసుాదారుకు వరిాంపజయవచుచ (అయిత్ే,
ముంద్సుా ఆదేశ్ం ఇచిచన త్ేదీనుంచి రద్ుే ఆదేశ్ం జారవచేసన
ల త్ేదీ మధా కాలానిన
మినహాయించాల్). కానీ, ద్రఖాసుాదారు వాద్నను వినన తరాీత మాతరమే
ముంద్సుా ఆదేశ్ం రద్ుే ఉతా రుీ జారవచయ
ే ాల్్ ఉంటుంద.
Q 13. Can an advance ruling given be nullified?
Ans. Section 104(1) provides that an advance ruling shall be held to be ab
initio void if the AAR or AAAR finds that the advance ruling was obtained by
the applicant by fraud or suppression of material facts or misrepresentation
of facts. In such a situation, all the provisions of the GST Act(s) shall apply to
the applicant as if such advance ruling had never been made (but excluding
the period when advance ruling was given and up to the period when the
order declaring it to be void is issued). An order declaring advance ruling to
be void can be passed only after hearing the applicant.
పర 14: ముంద్సుా ఆదేశ్ం పర ందే పరకెయ
్
ఏమిటి?
జ: ముంద్సుా ఆదేశ్ం పర ందే పరకయ
్ె ను సక్షన్ 97, 98 వివరిసా ునానయి. ముంద్సుా
ఆదేశ్ం పర ంద్గోర ద్రఖాసుాదారు నిరేశిత ఫారం, పద్ి త లలో AARకు ద్రఖాసుా
చేసుకోవాలని సక్షన్ 97 పేరక్ంటోంద. ద్రఖాసుా చేసుకునే సవివర పరకయ
్ె , ఫారం
సీరూపం నిరేశిత నిబంధనలలో ఉనానయి.
ముంద్సుా ఆదేశ్ం కోసం ద్రఖాసుా తరాీత చేపటాీల్్న పరకయ
్ె ను సక్షన్ 98
వివరిసా ుంద. ద్రఖాసుాదారు ఎవరి పరిధలోక్ వస్ాారో సద్రు అధకారిక్ AARద్రఖాసుా
నకలును పంపల, సంబంధత రికారు్ల సమరాణ కోరాల్్ ఉంటుంద. అవి అందన
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తరాీత వాటిత్ోపాటు అవసరమత్ే ద్రఖాసుాదారు వివరణను తీసుకుని సద్రు
ద్రఖాసుాను AAR పరిశీల్స్ాారు. ఆ తరాీత ద్రఖాసుాకు ఆమోద్ం లేదా తిరస్ృతి
త్ెల్యజసూ
ా ఆదేశ్ం జారవచేస్ా ారు.
Q 14. What is the procedure for obtaining Advance Ruling?
Ans. Section 97 and 98 deals with procedure for obtaining advance ruling.
Section 97 provides that the applicant desirous of obtaining advance ruling
should make application to AAR in the prescribed form. The format of the
form and the detailed procedure for making application is prescribed in the
CGST Rules.
Section 98 provides the procedure for dealing with the application for
advance ruling. The AAR shall send a copy of application to the officer in
whose jurisdiction the applicant falls and call for all relevant records. The
AAR may then examine the application along with the records and may also
hear the applicant. Thereafter AAR will pass an order either admitting or
rejecting the application.
పర 15: ముంద్సుా ఆదేశ్ం కోసం వచిచన ద్రఖాసుాను త్ోసలపుచచక తపాని
పరిసత
లథ లేమిటి?
జ: ద్రఖాసుాలో లేవనెతిాన అంశానిక్ సంబంధంచి విచారణ స్ాగుత నాన లేదా జీఎసీీ
చటీ నిబంధనల క్ంద్ దానిపై ఇతరత్ార నిరీయం వెలువడి ఉనాన ద్రఖాసుాను
తపానిసరిగా తిరస్రించాల్్ందే. ఆ మేరకు తిరస్రిసేా అంద్ుకు దారితీసలన
కారణాలను సద్రు ఆదేశాలు సాష్టీ ంగా వివరించాల్.
Q 15. Under what circumstances will the application for Advance Ruling
be compulsorily rejected?
Ans. Application has to be rejected if the question raised in the application
is already pending or decided in any proceedings in the case of applicant
under any of the provisions of GST Act(s)
If the application is rejected, it should be by way of a speaking order giving
the reasons for rejection.
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పర 16: ద్రఖాసుా సీీకరణ తరాీత ఏఏఆర్క అనుసరించాల్్న పరకయ
ె్
ఏమిటి?
జ: ద్రఖాసుాను సీీకరించినటల యిత్ే అద అందన త్ేదన
ీ ుంచి 90 రోజులోలగా AAR తన
ఆదేశాలను పరకటించాల్. ఆదేశ్ం ఇచేచముంద్ు ద్రఖాసుాను, దానిత్ోపాటు
ద్రఖాసుాదారు అంద్జసలన ఇతర సమాచారానిన త్ాను లేదా సంబంధత
శాఖాపరమన అధకారి క్షుణనంగా పరిశీల్ంచాల్.
అలాగ ఆదేశాల్చేచ ముంద్ు ద్రఖాసుాదారు లేదా వారి అధీకృత పరతినిధత్ోపాటు
సద్రు అధకార పరిధగల సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ/యూటీజీఎసీీ అధకారుల వివరణను
కూడా AAR తపాక తీసుకోవాల్.
Q 16. What is the procedure to be followed by AAR once the application
is admitted?
Ans. If the application is admitted, the AAR shall pronounce its ruling within
ninety days of receipt of application. Before giving its ruling, it shall
examine the application and any further material furnished by the applicant
or by the concerned departmental officer.
Before giving the ruling, AAR must hear the applicant or his authorized
representative as well as the jurisdictional officers of CGST/SGST/UTGST.
ప్రశ్న 17: AAR లోని స్భ్ుూల మధూ భినానభిపారయాలు వూకు మత
ై ే ఏమవుతుెంద?
జవ్ాబు: AARలోని స్భ్ుూల మధూ భినానభిపారయాలుెంట్ే... ఏయిే అెంశాలపై తాము
విభేదస్ుున్నదీ ఏఏఏఆర్డ ప్రిశీలన్కు నివ్ేదెంచాలి. AARలోని స్భ్ుూలు
కయడాAAR నివ్ేదెంచిన్ అెంశాలపై ఏకాభిపారయెం సాధెంచలేకపో తే ఏ అెంశ్ెంలో స్దరు
భేదాభిపారయెం తొలగలేదో దానిపై ఆదేశ్ెం ఇచేి వీలు లేదు.
Q 17. What happens if there is a difference of opinion amongst members
of AAR?
Ans. If there is difference of opinion between the two members of AAR, they
shall refer the point or points on which they differ to the AAAR for hearing
the issue. If the members of AAAR are also unable to come to a common
conclusion in regard to the point(s) referred to them by AAR, then it shall be
deemed that no advance ruling can be given in respect of the question on
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which difference persists at the level of AAAR.
పర 18: AAR ఆదేశాలపై ప్ున్రివచారణ కరరేెందుకుగల నిబెంధన్లేమిట్ి?
జ: AAAR స్మక్షెంలో ప్ున్రివచారణ అభ్ూరిన్ దాఖ్లుకు స్ెంబెంధెంచి జీఎసటట
చట్ట ెంలోని సక్షన్ 100, 101 లేదా సక్షన్ 14, యూజీఎసటట చట్ట ెం
వివరిస్ు ునానయి. AAR ప్రిశీలనాంశాలవలీ బాధతుడైన్ దరఖ్ాస్ుుదారు ప్ున్రివచారణ
కరరుతూ AAARకు అభ్ూరిన్ దాఖ్లు చేస్ుకరవచుి. అలాగే AAR ప్రిశీలన్
ఫలితాలతో ఏకీభవించని సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట/యూటీజీఎసీీలలోని స్ెంబెంధత ప్రిధగల
అధకారి కూడా AAARలో ప్ున్రివచారణ అభ్ూరిన్ దాఖ్లు చేయవచుి.
సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట ‘నిరేేశ్చత అధకారి’ అెంట్ే ముెందస్ుు ఆదేశాల దరఖ్ాస్ుులకు
స్ెంబెంధెంచి సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట పాలన్ యెంతారెంగెం దాీరా నియమితుడన్
ై అధకారి.
స్దరు అధకారి సాధారణెంగా దరఖ్ాస్ుుదారు ఉన్న ప్రదేశ్ప్ు అధకార ప్రిధగలవ్ార్స
ఉెంట్ారు. అలాెంట్ి స్ెందరాులోీ స్ెంబెంధత అధకారి సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట అధకార
ప్రిధగల వ్ారవుతారు.
ఇక ఎలాెంట్ి ప్ున్రివచారణ అభ్ూరినెైనా ముెందస్ుు ఆదేశ్ెం అెందన్ తేదీ న్ుెంచి
30 రోజులోీగా దాఖ్లు చేయాలి. అద నిరేేశ్చత రూప్ెంలో ఉెండట్ెంతోపాట్ు నిరేేశ్చత
ప్దా త్రలో దానిపై ప్రిశీలన్ సాగాలి. ఈ మేరకు సటజీఎసటట 2017 నిబెంధన్లు స్పషట ెం
చేస్ు ునానయి.
ప్ున్రివచారణ అభ్ూరిన్పై వాద్నలు వినన అనంతరం అద దాఖ్ల న్
ై త్ేదీ
నుంచి 90 రోజులోీగా ప్ున్రివచారణ సాిన్ెం ఆదేశాలు జారవచయ
ే ాలి. ప్ున్రివచారణ
అభ్ూరిన్లోని ఏ అెంశ్ెంతోనెన
ై ా AAARలోని స్భ్ుూలు ఏకాభిపారయానికి రాలేకపో తే
స్దరు అభ్ూరిన్ కిెంద దానిపై ఎలాెంట్ి ముెందస్ుు ఆదేశ్ెం ఇవవరాదని నిరాయిెంచాలి.
Q 18. What are the provisions for appeals against order of AAR?
Ans. The provisions of appeal before AAAR are dealt in section 100 and 101
of CGST/SGST Act or section 14 of the UTGST Act.
If the applicant is aggrieved with the finding of the AAR, he can file an
appeal with AAAR. Similarly, if the concerned or jurisdictional officer of

289

CGST/SGST/UTGST does not agree with the finding of AAR, he can also file
an appeal with AAAR. The word concerned officer of CGST/SGST means an
officer who has been designated by the CGST/SGST administration in regard
to an application for advance ruling. In normal circumstances, the
concerned officer will be the officer in whose jurisdiction the applicant is
located. In such cases the concerned officer will be the jurisdictional
CGST/SGST officer.
Any appeal must be filed within thirty days from the receipt of the advance
ruling. The appeal has to be in prescribed form and has to be verified in
manner as prescribed in the CGST Rules, 2017
The Appellate Authority must pass an order after hearing the parties to the
appeal within a period of ninety days of the filing of an appeal. If members
of AAAR differ on any point referred to in appeal, it shall be deemed that no
advance ruling is issued in respect of the question under appeal.
పర 19: AAAR ఆదేశాలపై హెక
ై ోరుీ లేదా సుపీంర కోరుీలలో పునరిీచారణ అభారథన
దాఖలు చేయవచాచ?
జ: AAAR జారవచేసన
ల ఆదేశాలపై పునరిీచారణ కోరంద్ుకు సీజీఎసీీ/ఎసీీఎసీీ చటీ ం
ఎలాంటి వెసులుబాటు కల్ాంచలేద్ు. అంద్ువలల తమకు సంబంధంచి AAARఇచిచన
ఆదేశాలకు ద్రఖాసుాదారుత్ోపాటు సద్రు పరిధగల అధకారి కటుీబడాల్్ందే.
అయిత్ే, సద్రు ఆదేశ్ం హెైకోరుీ, సుపీరం కోరుీలకు రిట్ దాఖలు పరిధలో ఉంటుంద.
Q 19. Whether Appeal can be filed before High Court or Supreme Court
against the ruling of Appellate Authority for Advance Rulings?
Ans. The CGST /SGST Act do not provide for any appeal against the ruling of
Appellate Authority for Advance Rulings. Thus no further appeals lie and the
ruling shall be binding on the applicant as well as the jurisdictional officer in
respect of applicant.
However, Writ Jurisdiction may lie before Hon’ble High Court or the
Supreme Court.
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పర 20: ఆదేశాలలో ప రపాట్ీ దదుేబాట్ుకు AAR, AAARలు ఉతు రువ ఇవవవచాి?
జ: ఇవవవచుి. రికారు్ల ప్రకారెం అెందులో ఏవెైనా ప రపాట్ు
ీ ంంట్ే వాటిని
ఆదేశాల్చిచన త్ేదీ నుంచి 6 నెలలోీగా వాటిని సరిదద్ే టానిక్ AAR, AAARలు
ఉతు రువలు ఇవీవచుచ. స్దరు ప రపాట్ీ న్ు వార స్వయెంగా గురిుెంచి ఉెండవచుి
లేదా దరఖ్ాస్ుుదారు లేదా నిరేేశ్చత అధకారప్రిధగల సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట అధకారి వ్ారి
దృష్ిటకి తచిి ఉండవచుచ. అయితే, స్దరు దదుేబాట్ువలీ దరఖ్ాస్ుుదారు ప్న్ున
బాధూత పరగడెం లేదా ITC ప్రిమాణెం తగా ట్ెం వెంట్ి ప్రభావెం ప్డేట్ీయితే ఉతు రువ
జారవకి ముెందు దరఖ్ాస్ుుదారు లేదా పునరిీచారణ అభారథనదారు వ్ాదన్ విన్డెం
తప్పనిస్రి (సక్షన్ 102).
Q 20. Can the AAR & AAAR order for rectification of mistakes in the
ruling?
Ans. Yes, AAR and AAAR have power to amend their order to rectify any
mistake apparent from the record within a period of six months from the
date of the order. Such mistake may be noticed by the authority on its own
accord or may be brought to its notice by the applicant or the concerned or
the jurisdictional CGST/SGST officer. If a rectification has the effect of
enhancing the tax liability or reducing the quantum of input tax credit, the
applicant or the appellant must be heard before the order is passed.
(Section 102)

*****
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18. సట్ిల ుెంట్ కమిషన్ (వదలివ్ేయబడిెంద)
(Settlement Commission [Omitted])
Omitted as the chapter is no longer there in the Final GST Act(s)
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తనిఖీ, శోదన్, సావధీన్ెం, నిరబెంధెం
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19. తనిఖీ, శోదన్, సావధీన్ెం, నిరబెంధెం
(Inspection, Search, Seizure and Arrest)
పరశ్న 1. ‘శోధన’ (Search) అనే పదానిక్ అరథమమి
ే టి?
జవాబు: నాూయ శాస్ు ై నిఘెంట్ువు ప్రకారెం, వివిధ నాూయ సాినాల తీరుపల మేరకు,
సాధారణ ప్రిభాషలో ‘శోధన్’ అెంట్ే... గుప్ు స్తాూల వ్ెలికితీత, నేరానికి సాక్షాూధారాల
అనేవషణవెంట్ి ప్రయతానలోీ భాగెంగా ప్రభ్ుతవ యెంతారెంగెం ఏదైనా స్ి లెం, ప్రదేశాలన్ు
స్ెందరిశెంచి వ్ాట్ితోపాట్ు వూకుులు, వస్ుువులన్ు స్ునిశ్చతెంగా సో దా చేయడెం లేదా
శోధెంచడమని నిరవచిెంచవచుి. ఒక వూకిు లేదా వ్ాహన్ెం లేదా ప్రదేశ్ెం వెంట్ివ్ాట్ి
శోధన్న్ు స్ర్సన్, పారమాణిక చట్ట బదా అధకారెంగల స్ెంస్ి మాతరమే నిరవహిెంచగలదు.
1. What is the meaning of the term “Search”?
Ans. As per law dictionary and as noted in different judicial
pronouncements, the term ‘search’, in simple language, denotes an action
of a government machinery to go, look through or examine carefully a
place, area, person, object etc. in order to find something concealed or for
the purpose of discovering evidence of a crime. The search of a person or
vehicle or premises etc. can only be done under proper and valid authority
of law.
ప్రశ్న 2: ‘తనిఖీ’ (Inspection) అనే ప్దానికి అరిమమి
ే ట్ి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలో ‘తనిఖీ’ అన్నద కొతు నిబెంధన్. ‘శోధన్’కనానఇద
స్రళ్మైన్ద. ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు, వస్ుు రవ్ాణా నిరావహకుడు, భాెండాగారెం
(warehouse) లేదా గిడ్ెంగి (godown) యజమాని లేదా వ్ాట్ి నిరావహకుల వ్ాూపార
పారెంగణాలు లేదా ప్రదేశాలోీ అధకారుల ప్రవ్ేశానికి ఇద వీలు కలిపస్ుుెంద.
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Q 2. What is the meaning of the term “Inspection”?
Ans. ‘Inspection’ is a new provision under the CGST/SGST Act. It is a softer
provision than search to enable officers to access any place of business of a
taxable person and also any place of business of a person engaged in
transporting goods or who is an owner or an operator of a warehouse or
godown.
ప్ర 3: ‘తనిఖీ’ నిరవహణకు ఏయిే స్ెందరాులోీ, ఎవరు ఆదేశ్చెంచవచుి?
జ: సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 67 ప్రకారెం... స్ెంయుకు కమిషన్రు లేదా
అెంతకనాన ఉన్నతాధకారి లిఖితప్ూరవక అన్ుమత్రతో మాతరమే సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట
అధకారి తనిఖీ చేయవచుి. స్ెంబెంధత వూకిు కిెంద పేరొకన్న అెంశాలలో దేనిక్సనా
బాధుూడన్
ై ట్ు
ీ న్ముదగిన్ కారణాలుెంట్ేనే స్ెంయుకు కమిషన్ర్డ లేదా అెంతకనాన
ఉన్నతాధకారి స్దరు తనిఖీకి అన్ుమత్ర ఇవవవచుి.
i) స్రఫరా లావ్ాదేవీని గోప్ూెంగా ఉెంచితే;
ii) చేత్రలో ఉన్న స్రుకు నిలవలన్ు గోప్ూెంగా ఉెంచితే;
iii) ఉతాపదక ప్న్ున జమ (ITC)న్ు అదన్ెంగా కరరిత;ే
iv) సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ాటలోీని ఏదైనా నిబెంధన్న్ు అత్రకెమిెంచి ప్న్ున

ఎగవ్ేతకు యత్రనసేు ;
v) రవ్ాణాదారు లేదా భాెండాగారెం యజమాని ప్న్ున ఎగవ్ేసిన్ వస్ు
ు వులన్ు

ఉెంచుకున్నప్ుపడు లేదా తమ ఖ్ాతాలు, వస్ుువులన్ు ప్న్ున ఎగవ్ేతకు
దారితీసేలా దాచిన్ప్ుపడు.
Q 3. Who can order for carrying out “Inspection” and under what
circumstances?
Ans. As per Section 67 of CGST/SGST Act, Inspection can be carried out by
an officer of CGST/SGST only upon a written authorization given by an
officer of the rank of Joint Commissioner or above. A Joint Commissioner or
an officer higher in rank can give such authorization only if he has reasons
to believe that the person concerned has done one of the following:
i. suppressed any transaction of supply;
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ii. suppressed stock of goods in hand;
iii. claimed excess input tax credit;
iv. contravened any provision of the CGST/SGST Act to evade tax;
v. a transporter or warehouse owner has kept goods which have escaped
payment of tax or has kept his accounts or goods in a manner that is likely
to cause evasion of tax.
పరశ్న 4. వాకుాలకు చెందన ఆసుాలు/పారంగణాల తనిఖీక్ నిరేశిత అధకారి ఈ సక్షన్
క్ంద్ అనుమతి ఇవీవచాచ?
జవాబు: వీలేీదు. కిెంద పేరొకన్నవ్ాట్ిలో దేనిలోనెైనా తనిఖీ చేసేెందుకే
సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట అధకారికి అన్ుమత్ర ఇవవవచుి.
I. ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు వ్ాూపార నిరవహణ ప్రదేశాలు;
II. వస్ుు రవ్ాణా కారూకలాపాలోీ ఉన్న వూకిు ప్న్ున విధెంచదగిన్వ్ాడు
కాకపో యినా అతడి వ్ాూపార నిరవహణ ప్రదేశాలు;
III. భాెండాగారెం లేదా గిడ్ెంగుల యజమాన్ులు లేదా నిరావహకుల
వ్ాూపార ప్రదేశాలు.
Q 4. Can the proper officer authorize Inspection of any assets/premises of
any person under this Section?
Ans. No. Authorization can be given to an officer of CGST/ SGST to carry out
inspection of any of the following:
i. any place of business of a taxable person;
ii. any place of business of a person engaged in the business of transporting
goods whether or not he is a registered taxable person;
iii. any place of business of an owner or an operator of a warehouse or
godown.
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ప్ర 5: సటజీఎసటట చట్ట నిబెంధన్ల కిెంద ‘శోధన్-సావధీన్ెం’ కరస్ెం ఎవరు ఆదేశ్చెంచవచుి?
జ: వస్ుువులు, ప్తారలు, ప్ుస్ు కాలు, ప్దారాిల శోధన్-సావధీన్ెం కరస్ెం స్ెంయుకు
కమిషన్ర్డ లేదా అెంతకనాన ఉన్నతాధకారి తన్ కిెందసాియి అధకారికి లిఖితప్ూరవక
అన్ుమత్ర ఇవవవచుి. జప్ుు చేయదగిన్ వస్ుువులన్ు లేక నిరిేషట విచారణకు
స్ెంబెంధెంచిన్ ప్తారలు లేదా ప్ుస్ు కాలు లేదా ప్దారాిలన్ు ఏదన
ై ా ప్రదేశ్ెంలో దాచిన్ట్ు
ీ
న్ముదగిన్ కారణాలుెంట్ేనే స్ెంయుకు కమిషన్ర్డ లేదా అెంతకనాన ఉన్నతాధకారి
అట్ువెంట్ి అన్ుమత్ర ఇవవవచుి.
Q 5. Who can order for Search and Seizure under the provisions of CGST
Act?
Ans. An officer of the rank of Joint Commissioner or above can authorize an
officer in writing to carry out search and seize goods, documents, books or
things. Such authorization can be given only where the Joint Commissioner
has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any
documents or books or things relevant for any proceedings are hidden in
any place.
ప్రశ్న 6. ‘న్ముదగిన్ కారణాలు’ అెంట్ే అరిమమి
ే ట్ి?
జవ్ాబు: న్ముదగిన్ కారణెం అెంట్ే ప్రతూక్షెంగా తలియకపో యినా వ్ాస్ు వ్ాలన్ు ఎరిగి
ఉెండట్ెం... స్దరు వ్ాస్ు వ్ాలు తలిసి ఉన్న స్ముచిత వూకిు స్దరు విషయెంలో
స్హేతుక నిరాయానికి రాగలరు. భారత శ్చక్షాస్ుృత్ర-1860లోని సక్షన్ 26 ప్రకారెం...
‘‘ఒక వూకిుకి ఒక విషయెంపై ‘న్ముదగిన్ కారణెం’ ఉెందని ఎలా చప్పగలమెంట్ే స్దరు
విషయానిన న్ముడానికి తగిన్ కారణెం ఉన్నప్ుపడే తప్ప మరో విధెంగా కాదు.’’
న్ముదగిన్ కారణమెంట్ే... ప్ూరిు ఆతాుశ్ెయ ప్రిశీలన్ ఆధారెంగా బుదా కుశ్లతగల
జాగెతుతో కయడిన్ అరి నిరాయెందావరా నిష్టాపక్షిక నిరాారణకు రావడమే. అద కచిితెంగా
స్ెంబెంధత స్మాచారెం, ప్రిసిితుల ఆధారెంగా నిజాయితీగల, స్హేతుక వూకిు
నిరాారణగా ఉెండాలి.
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Q 6. What is meant by ‘reasons to believe’?
Ans. Reason to believe is to have knowledge of facts
which, although not amounting to direct knowledge, would cause a
reasonable person, knowing the same facts, to reasonably conclude the
same thing. As per Section 26 of the IPC, 1860, “A person is said to have
‘reason to believe’ a thing, if he has sufficient cause to believe that thing
but not otherwise.” ‘Reason to believe’ contemplates an objective
determination based on intelligent care and evaluation as distinguished
from a purely subjective consideration. It has to be and must be that of an
honest and reasonable person based on relevant material and
circumstances.
పరశ్న 7.‘తనిఖీ లేదా శోధన, స్ాీధీనం’ కోసం అనుమతి జారవక్ ముంద్ు ‘నమాదగిన
కారణాలను’ తపాని సరిగా సంబంధత అధకారి ల్ఖితపూరీకంగా నమోద్ు
చేయాలా?
జవ్ాబు: శోధన్కు అన్ుమత్ర జారవచేసే ముెందు స్దరు అధకారి తన్ న్ముకానికి
మూలమైన్ కారణాలన్ు ప్రకట్ిెంచాలిైన్ అవస్రెం లేదు. అయితే, ఏ ఆధారాలు,
స్మాచారెంవలీ తన్కు ఆ న్ముకెం ఏరపడిెందో దానిగురిెంచి వ్ెలీడిెంచాలి. ప్రత్ర
కేస్ులోన్య న్ముదగిన్ కారణాల న్మోదు తప్పనిస్రి కాదు. కానీ, శోధనాధకార
ప్తరెం (search warrant) జారవకి ముెందు ఆధారాలు/స్మాచారెం వగ్సరాలన్ు న్మోదు
చేయడెం మెంచిద.
Q 7. Is it mandatory that such ‘reasons to believe’ has to be recorded in
writing by the proper officer, before issuing authorization for Inspection
or Search and Seizure?
Ans. Although the officer is not required to state the reasons for such belief
before issuing an authorization for search, he has to disclose the material
on which his belief was formed. ‘Reason to believe’ need not be recorded
invariably in each case. However, it would be better if the materials /
information etc. are recorded before issue of search warrant or before
conducting search.
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ప్రశ్న 8. ‘శోధనాధకార ప్తరెం’ అెంట్ే ఏమిట్ి.. అెందులో ఏయిే అెంశాలుెంట్ాయి?
జవ్ాబు: శోధన్ నిరవహణకు ఇచేి లిఖితప్ూరవక అన్ుమత్రనే సాధారణెంగా
శోధనాధకార ప్తరెం అెంట్ారు. స్ెంయుకు కమిషన్ర్డ లేదా అెంతకనాన ఉన్నతాధకారి
దీనిన జారవచయ
ే గల స్ముచిత అధకారులు. శోధన్కు దారితీసిన్ స్హేతుక న్ముకెం
ఉన్నట్ు
ీ స్దరు ప్తరెం స్యచిెంచాలి. శోధనాధకార ప్తరెంలో దగువ పేరొకన్న వివరాలు
తప్పక ఉెండాలి:I.

స్ెంబెంధత చట్ట నిబెంధన్ల ఉలీ ెంఘన్ స్వభావెం;

II.

శోధెంచాలిైన్ ప్రదేశ్ెం;

III.

శోధన్కు అన్ుమత్ర ప ెందన్ వూకిు పేరు, హో దా;

IV.

శోధనాధకార ప్తరెం జారవచేసన్
ి అధకారి పేరు, హో దా, గుెండరని అధకార

ముదర (round seal);
V.

జారవచేసన్
ి ప్రదేశ్ెం, తేద;ీ

VI.

శోధనాధకార ప్తరెం వరుస్ స్ెంఖ్ూ;

VII.

చలుీబాట్ు కాలెం... (ఒకరోజు, ర్ెండు రోజులు వగ్సరా వివరెం)

Q 8. What is a Search Warrant and what are its contents?
Ans. The written authority to conduct search is generally called search
warrant. The competent authority to issue search warrant is an officer of
the rank of Joint Commissioner or above. A search warrant must indicate
the existence of a reasonable belief leading to the search. Search Warrant
should contain the following details:
i. the violation under the Act, ii. the premise to be searched,
iii. the name and designation of the person authorized for search,
iv. the name of the issuing officer with full designation along with his round
seal,
v. date and place of issue,
vi. serial number of the search warrant,
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vii. period of validity i.e. a day or two days etc.
ప్ర 9: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట నిబెంధన్ల కిెంద వస్ుువుల జప్ుు ప్రిసత్ర
ిి ఎప్ుపడు
ఏరపడుతుెంద?
జ: సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 130 ప్రకారెం ఒక వూకిు కిెందవిధెంగా
చేసిన్ప్ుపడు వస్ుువుల జప్ుు ప్రిసత్ర
ిి ఏరపడుతుెంద:I. ఈ చట్ట ెంలోని నియమాలు లేదా నిబెంధన్లకు విరుదా ెంగా ప్న్ున
ఎగవ్ేతకు దారితీసే విధెంగా ఏవ్ెైనా వస్ుువుల స్రఫరా లేదా సటవకరణకు
పాలపడిన్ప్ుపడు;
II. ఈ చట్ట ెం కిెంద ప్న్ున విధెంచదగిన్ ఏవ్ెైనా వస్ుువులన్ు ల కకలోీ
చయప్న్ప్ుపడు;
III. న్మోదుకు దరఖ్ాస్ుు చేస్ుకరకుెండానే ఈ చట్ట ెం కిెంద ప్న్ున
విధెంచదగిన్ వస్ుువులన్ు స్రఫరా చేసన్
ి ప్ుపడు;
IV. ప్న్ున ఎగవ్ేసే ఉదేేశ్ెంతో సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ాటలు, వ్ాట్ిలోని
నిబెంధన్లకు విరుదా ెంగా ఏవ్ెన
ై ా చరూలకు పాలపడిన్ప్ుపడు.
Q 9. When do goods become liable to confiscation under the provisions
of CGST/SGST Act?
Ans. As per section 130 of SGST/SGST Act, goods become liable to
confiscation when any person does the following:
(i) supplies or receives any goods in contravention of any of the provisions
of this Act or rules made thereunder leading to evasion of tax;
(ii) does not account for any goods on which he is
liable to pay tax under this Act;
(iii) supplies any goods liable to tax under this Act
without having applied for the registration;
(iv) contravenes any of the provisions of the CGST/ SGST Act or rules made
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thereunder with intent to evade payment of tax.
ప్ర 10: పారమాణిక శోధన్ స్ెందరుెంగా స్ెంబెంధత అధకారి ఏయిే అధకారాలన్ు
వినియోగిెంచుకరవచుి?
జ: నిరేేశ్చత పారెంగణెంలో శోధన్తోపాట్ు అకకడి వస్ుువులు (జప్ుు చేయదగిన్వి),
ప్తారలు, ప్ుస్ు కాలు, ప్దారాిలన్ు (సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెం కిెంద విచారణకు వచేివి)
సావధీన్ెం చేస్ుకునే అధకారెం శోధనాధకారికి ఉెంద. శోధన్కు అన్ుమత్రెంచిన్
ప్రదేశ్ెంలో ప్రవ్ేశానికి ప్రత్రఘట్న్ ఎదుర్సన్ప్ుపడు తలుప్ులు బదే లు కొట్ేట అధకారెం
ఉెంద. అలాగే శోధన్ స్మయెంలో ఏవ్ెన
ై ా వస్ుువులు, ఖ్ాతా-రికారు్ ప్ుస్ు కాలు లేదా
ప్తారలు దాచిన్ట్ు
ీ కనిపిెంచే అలమరలు లేదా పట్ెటల తనిఖీకి త్రరస్కరిెంచిన్ప్ుపడు
వ్ాట్ిని బదే లు కొట్ేట అధకారెం కయడా ఉెంద. ఒకవ్ేళ్ పారెంగణెంలోకి ప్రవ్ేశానేన నిరాకరిసేు
దానిన సటల్ చేయవచుి.
Q 10. What powers can be exercised by an officer during valid search?
Ans. An officer carrying out a search has the power to search for and seize
goods (which are liable to confiscation) and documents, books or things
(relevant for any proceedings under CGST/SGST Act) from the premises
searched. During search, the officer has the power to break open the door
of the premises authorized to be searched if access to the same is denied.
Similarly, while carrying out search within the premises, he can break open
any almirah or box if access to such almirah or box is denied and in which
any goods, account, registers or documents are suspected to be concealed.
He can also seal the premises if access to it denied.
ప్ర 11: శోధన్ నిరవహణ ప్రకెయ
ి
ఎలా ఉెంట్ుెంద?
జ: సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 67 (10) నిరేేశ్చస్ుున్న ప్రకారెం నేరశ్చక్షా స్ుృత్ర
(Cr.P.C)-1973 నిబెంధన్లకు అన్ుగుణెంగా శోధన్ నిరవహిెంచాలి. శోధన్ నిరవహణ
ప్రకిెయన్ు Cr.P.Cలో సక్షన్ 100 వివరిస్ు ుెంద.

302

Q 11. What is the procedure for conducting search?
Ans. Section 67(10) of CGST/SGST Act prescribes that searches must be
carried out in accordance with the provisions of Code of Criminal Procedure,
1973. Section 100 of the Code of Criminal Procedure describes the
procedure for search.
ప్ర 12: శోధన్ కారూకలాపాలోీ పారథమికెంగా పాట్ిెంచాలిైన్ అెంశాలేమిట్ి?
జ: శోధన్ స్ెందరుెంగా కిెంద స్యతారవళిని తప్పక పాట్ిెంచాలి:

స్ముచిత అధకారి జారవచేసిన్ పారమాణిక శోధనాధకార ప్తరెం లేకుెండా ఏ
పారెంగణానీనశోధెంచరాదు.



నివ్ాసాలోీ శోధన్ స్ెందరుెంగా స్దరు బృెందెంలో ఒక మహిళ్ల అధకారి
తప్పనిస్రిగా ఉెండాలి.



శోధన్ పారరెంభానికి ముెందు పారెంగణ బాధుూనికి తమ గురిుెంప్ు కారు్లన్ు
చయప్డెందావరా తామవరో అధకారులు తప్పక తలియజేయాలి.



శోధన్ పారరెంభానికి ముెందు శోధనాధకారప్తారనిన పారెంగణ బాధుూనికి
చయప్డెందావరా దానిన అమలు చేయాలి. స్దరు ప్తారనిన చయసిన్ెందుకు
రుజువుగా దానిపై ఆ వూకిు స్ెంతకెం తీస్ుకరవ్ాలి. అలాగే కనీస్ెం ఇదే రు
సాక్షులతోన్య స్ెంతకాలు చేయిెంచాలి.



సాినిక నివ్ాస్ుల న్
ై కనీస్ెం ఇదే రు స్వతెంతర సాక్షుల స్మక్షెంలో శోధన్
నిరవహిెంచాలి. అట్ువెంట్ి వూకుులు అెందుబాట్ులో లేకపో యినా/ఉెండి కయడా
అెంగవకరిెంచకపో యినా ఇతర పారెంతానికి చెందన్ నివ్ాస్ులన్ు సాక్షులుగా
ఉెండాలని కరరవచుి. దీనికిముెందే శోధన్ లక్షాూనిన వ్ారికి తప్పక వివరిెంచాలి.



శోధన్ ప్రకిెయ పారరెంభానికి ముెందు అధకారుల బృెందెంతోపాట్ు వ్ారివ్ెంె ట్
ఉన్న సాక్షులు కయడా స్దరు పారెంగణ బాధుూడు తమన్ు తనిఖీ చేస్ుకునే
వీలు కలిపెంచాలి. అలాగే శోధన్ ప్ూరు యాూక కయడా మరోసారి తమన్ు తనిఖీ
చేయాలిైెందగా పారెంగణ బాధుూడిని తప్పక కరరాలి.
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శోధన్ ప్రకిెయ ముగియగానే ప్ెంచనామా/మహజరున్ు అకకడికకకడే
తయారుచేయడెం తప్పనిస్రి. సావధీన్ెం/అదుప్ులోకి తీస్ుకున్న అనిన
వస్ుువులు, ప్తారల జాబితా రూప ెందెంచి ప్ెంచనామా/మహజరుతో
జతప్రచాలి. ప్ెంచనామా/మహజరుతోపాట్ు సావధీన్ెం/అదుప్ులోని
వస్ుువులు/ప్తారల జాబితాపై సాక్షులు, పారెంగణ యజమాని/బాధుూలతో
తప్పక స్ెంతకాలు చేయిెంచాలి. అట్ుపైన్ శోధనాన్ుమత్ర ఇచిిన్
అధకారి/అధకారులు కయడా వ్ాట్ిపై స్ెంతకెం చేయాలి.



శోధన్ ముగిశాక దాని ఫలితాలపై నివ్ేదకతోపాట్ు తాము అమలు చేసన్
ి
శోధనాధకారప్తారనిన అధకారుల బృెందెం యథాతథెంగా దానిన జారవచేసన్
ి
అధకారికి త్రరిగి స్మరిపెంచాలి. శోధన్లో పాలగాన్న అధకారుల పేరీన్ు ఆ ప్తరెం
వ్ెన్ుక రాయవచుి.



శోధనాధకార ప్తరెం జారవచేసే అధకారి వ్ాట్ికి స్ెంబెంధెంచి జారవ/వ్ాప్స్ు ప్తారల
వివరాలతో న్మోదు ప్ుస్ు కానిన తప్పక నిరవహిెంచాలి. అలాగే అమలుచేసిన్
శోధనాధకార ప్తారలన్ు న్మోదుచేస,ి భ్దరప్రచాలి.



శోధన్న్ు నిరాారిస్ు య ప్ెంచనామా/మహజరు న్కలున్ు దాని అన్ుబెంధెంస్హా
పారెంగణ యజమాని/బాధుూలకు అెందజేసి, ఆ మేరకు రసటదు ప ెందాలి.

Q 12. What are the basic requirements to be observed during Search
operations?
Ans. The following principles should be observed during
Search:
• No search of premises should be carried out without a valid search
warrant issued by the proper officer.
• There should invariably be a lady officer accompanying the search team
to residence.
• The officers before starting the search should disclose their identity by
showing their identity cards to the person in-charge of the premises.
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• The search warrant should be executed before the start of the search by
showing the same to the person in-charge of the premises and his signature
should be taken on the body of the search warrant in token of having seen
the same. The signatures of
at least two witnesses should also be taken on the body of the search
warrant.
• The search should be made in the presence of at least two independent
witnesses of the locality. If no such inhabitants are available
/willing, the inhabitants of any other locality should be asked to be witness
to the search. The witnesses should be briefed about the purpose of the
search.
• Before the start of the search proceedings, the team of officers
conducting the search and the accompanying witnesses should offer
themselves for their personal search to the person in-charge of the premises
being searched. Similarly, after the completion of search all the officers and
the witnesses should again offer themselves for their personal search.
• A Panchnama / Mahazar of the proceedings of the search should
necessarily be prepared on the spot. A list of all goods, documents
recovered and seized/detained should be prepared and annexed to the
Panchnama/Mahazar. The Panchnama / Mahazar and the list of goods/
documents seized/detained should invariably be signed by the witnesses,
the in-charge/ owner of the premises before whom the search is conducted
and also by the officer(s) duly authorized for conducting the search.
• After the search is over, the search warrant duly executed should be
returned in original to the issuing officer with a report regarding the
outcome of the search. The names of the officers who participated in the
search may also be
written on the reverse of the search warrant.
• The issuing authority of search warrant should maintain register of
records of search warrant issued and returned and used search warrants
should be kept in records.
• A copy of the Panchnama / Mahazar along with its annexure should be
given to the person in- charge/owner of the premises being searched under
acknowledgement.
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ప్ర 13: ఇతరతార ప్రిసత
ిి ులలో సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట అధకారి వ్ాూపార పారెంగణెంలో
ప్రవ్శ్చ
ే ెంచవచాి?
జ: ప్రవ్ేశ్చెంచవచుి. సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 65కు అన్ుగుణెంగాన్య
ప్రవ్ేశ్ెం ప ెందవచుి. ఈ నిబెంధన్ కిెంద సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట లేదా కెంపోట ే లర్డ అెండ్
ఆడిట్ర్డ జన్రల్ (C&AG) తనిఖీ బృెందానికి... లేదా సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెం సక్షన్
66 కిెంద నియమితుడన్
ై కాస్ట అకౌెంట్ెెంట్ లేదా చారటర్డ్ అకౌెంట్ెెంట్లకు ఏ వ్ాూపార
పారెంగణెంలోనిక్సనా అన్ుమత్ర ఉెంట్ుెంద. రాబడి ప్రయోజన్ రక్షణారిెం శోధనాధకార
ప్తరెం జారవతో నిమితు ెం లేకుెండా ఆడిట్, ప్రిశీలన్, నిరాారణ, తనిఖీల నిరవహణకు
వీలు కలిపస్ుుెంద. అయితే, ఇెందుకు సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట కమిషన్ర్డ సాియిగల అధకారి
లిఖితప్ూరవక అన్ుమత్రని జారవచేయాలిై ఉెంట్ుెంద. ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు తన్
ప్రధాన్ లేదా అదన్ప్ు వ్ాూపార ప్రదేశ్ెంగా న్మోదు చేయని వ్ాూపార పారెంగణెంలో
ఆడిట్ లేదా ఖ్ాతాల నిరాారణ చేయవలసిన్ ఖ్ాతా ప్ుస్ు కాలు, ప్తారలు, కెంప్ూూట్రుీ
వెంట్ివి కలిగి ఉెంట్ే అకకడ ప్రవ్ేశ్చెంచేెందుకు ఈ నిబెంధన్ వ్ెస్ులుబాట్ు కలిపస్ుుెంద.
Q 13. Can a CGST/SGST officer access business premises under any other
circumstances?
Ans. Yes. Access can also be obtained in terms of Section 65 of CGST/SGST
Act. This provision of law is meant to allow an audit party of CGST/SGST or
C&AG or a cost accountant or chartered accountant nominated under
section 66 of CGST/SGST Act, access to any business premises without
issuance of a search warrant for the purposes of carrying out any audit,
scrutiny, verification and checks as may be necessary to safeguard the
interest of revenue. However, a written authorization is to be issued by an
officer of the rank of Commissioner of CGST or SGST. This provision
facilitates access to a business premise which is not registered by a taxable
person as a principal or additional place of business but has books of
accounts, documents, computers etc. which are required for audit or
verification of accounts of a taxable person.
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ప్ర 14: ‘సావధీన్ెం’ (Seizure) అనే ప్దానికి అరిమమి
ే ట్ి?
జ: జీఎసటట చట్ట ెంలో ‘సావధీన్ెం’ అనే ప్దానిన ఇతమితి ెంగా నిరవచిెంచలేదు. ’లా
ల కిైకాన్ నిఘెంట్ువు’ నిరవచన్ెం ప్రకారెం ‘సావధీన్ెం’ అెంట్ే... ఎవర్సనా వూకిుకి చెందన్
స తు
ు న్ు ఒక అధకారి చట్ట బదా ప్రకయ
ిె దావరా తన్ అదుప్ులోకి తీస్ుకరవడమే.
సాధారణెంగా యజమాని లేదా స్ెంరక్షకుడుగా వూవహరిెంచే వూకుులు స్దరు ఆసిు ని
వదలిపట్ట డానికి నిరాకరిెంచే ప్క్షెంలో వ్ారి అభీష్టాటనికి విరుదా ెంగా బలప్రయోగెంతో
దానిన సావధీన్ెం చేస్ుకరవడెంగా దీనిన అరిెం చేస్ుకరవచుి.

Q 14. What is meant by the term ‘Seizure’?
Ans. The term ‘seizure’ has not been specifically defined in the GST Law. In
Law Lexicon Dictionary, ‘seizure’ is defined as the act of taking possession of
property by an officer under legal process. It generally implies taking
possession forcibly contrary to the wishes of the owner of the property or
who has the possession and who was unwilling to part with the possession.
ప్ర 15: వస్ుువులు, రవ్ాణా సాధనాలన్ు అదుప్ులోకి తీస్ుకునే అధకారమేదన
ై ా జీఎసటట
చట్ాటలకు ఉెందా?
జ: ఉెంద... సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 129 కిెంద ఒక అధకారికి రవ్ాణా
సాధనాలు (లారవ లేదా మరేదైనా వ్ాహన్ెం)స్హా వ్ాట్ిలో తరలిస్ుున్న
వస్ుువులు/స్రుకులన్ు సావధీన్ెం చేస్ుకునే అధకారెం ఉెంద. సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట
నిబెంధన్లకు విరుదా ెంగా రవ్ాణా లేదా మారా మధూెంలో నిలవ చేసిన్ అట్ువెంట్ి
వస్ుువులన్ు ఇలా సావధీన్ెం చేస్ుకరవచుి. అదేవిధెంగా ఖ్ాతాలోీ చయప్కుెండా దాచిన్
లేదా నిలవచేసిన్ వస్ుువులన్ు కయడా సావధీన్ెం చేస్ుకరవచుి. వ్ాట్ిపై వరిుెంచే ప్న్ున
చలిీ ెంప్ు లేదా అెందుకు స్మాన్మన్
ై మొతాునికి హామీని స్మరిపెంచిన్ తరావత
అట్ువెంట్ి వస్ుువులు, వ్ాహనాలన్ు విడుదల చేయవచుి.
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Q 15. Does GST Act(s) have any power of detention of goods and
conveyances?
Ans. Yes, under Section 129 of CGST/SGST Act, an officer has power to
detain goods along with the conveyance (like a truck or other types of
vehicle) transporting the goods. This can be done for such goods which are
being transported or are stored in transit in violation of the provisions of
CGST/SGST Act. Goods which are stored or are kept in stock but not
accounted for can also be detained. Such goods and conveyance shall be
released after payment of applicable tax or upon furnishing security of
equivalent amount.
ప్రశ్న 16: సావధీన్ెం (సటజర్డ), అదుప్ులో ఉెంచుకరవడెం (డిట్న్
ె ి న్) అన్న చట్ట ప్రమన్
ై
ప్దాలకు తేడా ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ఒక నిరవాత స్మయెంలో ఒక ఆసిు పై దాని యజమానికీ లేదా అధీన్ెంలో ఉన్న
వూకిుకీ ఉన్న సటవకార హకుకన్ు చట్ట ప్రమైన్ ఆదేశాలు /నోట్స్
ీ ు దావరా త్రరస్కరిసేు
దానిని అదుప్ులో ఉెంచుకరవడెం (డిట్ెన్ిన్) అని అెంట్ాెం. సావధీన్ెం (సటజర్డ) అెంట్ే
ఆసిు ని డిపారుటమెంట్ు ప్ూరిుగా తన్ ఆధీన్ెంలోకి తీస్ుకరవడమే. వస్ుువులన్ు సావధీన్ెం
చేస్ుకరవ్ాలిై రావచిన్న స్ెందేహెం వచిిన్ప్ుడు డిట్న్
ె ి న్ ఉతు రువలన్ు జారవ చేసు ారు.
విచారణ, ప్రిశోధన్ల తరావత సావధీన్ెం తప్పదన్న న్ముకానికి వచిిన్ప్ుడు
సావధీన్ (సటజర్డ) ఆదేశాలన్ు ఇసాురు.
Q 16. What is the distinction in law between ‘Seizure’ and ‘Detention’?
Ans. Denial of access to the owner of the property or the person who
possesses the property at a particular point of time by a legal order/notice
is called detention. Seizure is taking over of actual possession of the goods
by the department. Detention order is issued when it is suspected that the
goods are liable to confiscation. Seizure can be made only on the
reasonable belief which is arrived at after inquiry/investigation that the
goods are liable to confiscation.

308

ప్ర 17: ‘శోధన్ లేదా సావధీన్ెం’పై జీఎసటట చట్ాటలోీ కలిపెంచిన్ రక్షణలేమిట్ి?
జ: సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 67 కిెంద శోధన్, సావధీనాలకు స్ెంబెంధెంచిన్
రక్షణలేమిట్ెంట్ే:i) సావధీన్ వస్ు
ు వులు లేదా ప్తారలన్ు వ్ాట్ి ప్రిశీలన్కు

అవస్రమన్
ై దానికనాన ఎకుకవ కాలెం అదుప్ులో ఉెంచుకరరాదు;
ii) ఏ వూకిున్ుెంచి ప్తారలన్ు సావధీన్ెం చేస్ుకునానరో ఆ వూకిు వ్ాట్ి ఫ ట్ర

న్కళ్ీ న్ు తీస్ుకరవచుి;
iii) వస్ు
ు వుల సావధీన్ెం తరావత ఆరు నెలలోీగా స్ెంబెంధత వూకిుకి నోట్ీస్ు

జారవచయ
ే ని ప్క్షెంలో ఆ వస్ుువులన్ు వ్ాప్స్ు చేయాలిై ఉెంట్ుెంద. ఈ 6
నెలల వూవధని స్మరినీయ కారణాలుెంట్ే గరిషెంగా మరో 6 నెలలదాకా
ప డిగిెంచవచుి;
iv) సావధీన్ెం చేస్ుకున్న వస్ు
ు వుల జాబితాన్ు స్దరు సావధీనాధకారి

రూప ెందెంచాలి;
v) సటజీఎసటట నిబెంధన్ల కిెంద నిరేేశ్చెంచే నిరిేష వరాాల వస్ు
ు వులలో (తవరగా

పాడయిేూవి, ప్రమాదకరమైన్వి) ఉెంట్ే సావధీన్ెం చేస్ుకున్న తక్షణెం వ్ాట్ి
వూవహారానిన ప్రిషకరిెంచాలిై ఉెంట్ుెంద;
vi) Cr.P.C-1973లో శోధన్, సావధీనాలకు స్ెంబెంధెంచిన్ నిబెంధన్లన్ు

వరిుెంప్జేయాలి. అయితే, Cr.P.Cలోని సక్షన్ 165కిెందగల ఉప్ సక్షన్ (5)కు
స్ెంబెంధెంచి ఓ ముఖ్ూమైన్ స్వరణ ఏమిట్ెంట్ే... శోధన్లో భాగెంగా
తయారుచేసిన్ రికారు్ న్కళ్ీ న్ు నేర విచారణ సాధకారతగల స్మీప్ెంలోని
మేజిసేటట్
ే కు ప్ెంప్ట్ానికి బదులుగా వ్ాట్ిని సటజీఎసటట ముఖ్ూ
కమిషన్ర్డ/కమిషన్ర్డతోపాట్ు ఎసటాఎసటట కమిషన్ర్డకు ప్ెంపాలి.
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Q 17. What are the safeguards provided in GST Act(s) in respect of Search
or Seizure?
Ans. Certain safeguards are provided in section 67 of CGST/SGST Act in
respect of the power of search or seizure. These are as follows:
i. Seized goods or documents should not be retained beyond the period
necessary for their examination;
ii. Photocopies of the documents can be taken by the person from whose
custody documents are seized;
iii. For seized goods, if a notice is not issued within six months of its seizure,
goods shall be returned to the person from whose possession it was seized.
This period of six months can be extended on justified grounds up to a
further period of maximum six months;
iv. An inventory of seized goods shall be made by the seizing officer;
v. Certain categories of goods to be specified under CGST Rules (such as
perishable, hazardous etc.) can be disposed of immediately after seizure;
vi. Provisions of Code of Criminal Procedure 1973 relating to search and
seizure shall apply. However, one important modification is in relation to
sub-section (5) of section 165 of Code of Criminal Procedure – instead of
sending copies of any record made in course of search to the nearest
Magistrate empowered to take cognizance of the offence, it has to be sent
to the Principal Commissioner/ Commissioner of CGST/ Commissioner of
SGST.
ప్ర 18: ప్న్ున విధెంచదగిన్ వస్ుువుల రవ్ాణా స్ెందరుెంగా ప్రతూే క ప్తారలేవ్న
ెై ా
రవ్ాణాదారు తన్వదే ఉెంచుకరవ్ాలా?
జ: సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 68 కిెంద రవ్ాణా వ్ాహన్ బాధుూడు
అప్పగిెంచాలిైన్ వస్ుువుల (consignment) విలువ నిరిేషట మొతు ెంకనాన ఎకుకవ్ెైతే
వ్ాట్ికి స్ెంబెంధెంచి నిరేేశ్చత ప్తారనిన తన్వదే ఉెంచుకరవ్ాలిై రావచుి.
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Q 18. Is there any special document required to be carried during
transport of taxable goods?
Ans. Under section 68 of CGST /SGST Act, a person in charge of a
conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding a
specified amount may be required to carry a prescribed document as
prescribed in the E way Bill Rules.
ప్ర 19: ‘నిరబెంధెం’ (Arrest) అనే ప్దానికి అరిమమి
ే ట్ి?
జ: సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలో ‘నిరబెంధెం’ అనే ప్దానిన నిరవచిెంచలేదు. అయితే,
నాూయసాినాల తీరుపల మేరకు... ‘ఏదైనా చట్ట బదా స్ెంస్ి లేదా ఆజాఞన్ుసారెం ఒక
వూకిుని అదుప్ులోకి తీస్ుకరవడెం’గా ప్రిగణిెంచవచుి. మరో మాట్లో చబితే...
అధకారెందావరా లేదా చట్ట బదా అన్ుమత్ర ప్తరెం లేకుెండానెైనా ఒక వూకిుని అదుప్ులోకి
తీస్ుకుని, సేవచిన్ు అరికట్ట డానిన ‘నిరబెంధెం’గా చప్పవచుి.
Q 19. What is meant by the term “arrest”?
Ans. The term ‘arrest’ has not been defined in the CGST/SGST Act. However,
as per judicial pronouncements, it denotes ‘the taking into custody of a
person under some lawful command or authority’. In other words, a person
is said to be arrested when he is taken and restrained of his liberty by power
or colour of lawful warrant.
ప్ర 20: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద ఎవరినన
ెై ా ‘నిరబెంధెం’లోకి తీస్ుకునే అన్ుమత్రని
స్ముచిత అధకారి ఏ స్ెందరాులోీ ఇవవగలరు?
జ: ఎవర్సనా వూకిు సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ాటలోీని సక్షన్ 132 (1) (ఎ), (బి), (సి), (డి)
లేదా 132(2) నిబెంధన్ కిెంద నిరిేషట శ్చక్షారు నేరెం చేసన్
ి ట్ు
ీ న్ముదగిన్ కారణాలున్న
ప్క్షెంలో అతడి నిరబెంధెం కరస్ెం సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట కమిషన్ర్డ తమ కిెంద
సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట అధకారికి అన్ుమత్ర ఇవవవచుి. ఒక వూకిు ప్న్ున ఎగవ్ేత మొతు ెం
రూ.2 కరట్ీ కనాన ఎకుకవగా ఉన్నప్ుపడు లేదా ఏదన
ై ా నేరెంపై సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం
కిెంద దో ష్ిగా తేలితేనే నిరబెంధెంచడెం సాధూమని దీని అరిెం.
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Q 20. When can the proper officer authorize ‘arrest’ of any person under
CGST / SGST Act?
Ans. The Commissioner of CGST/SGST can authorize a CGST/SGST officer to
arrest a person if he has reasons to believe that the person has committed
an offence attracting a punishment prescribed under section 132(1) (a), (b),
(c), (d) or Sec 132(2) of the CGST/SGST Act. This essentially means that a
person can be arrested only where the tax evasion is more than 2 crore
rupees or where a he has been convicted earlier under CGST Act.
ప్రశ్న 21: నిరబెంధెంలో ఉన్న వూకిుకి సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద కలిపెంచిన్ రక్షణలు
ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: నిరబెంధెంలో ఉన్న వూకిుకి సక్షన్ 69 కిెంద నిరేేశ్చత రక్షణలేమిట్ెంట్ే:ఎ) విచారణారుమన్
ై నేరానికి పాలపడిన్ెందుకు నిరబెంధతుడత
ై ే అతని నిరబెంధానికిగ
ల కారణాలేమిట్ర లిఖిత ప్ూరవకెంగా తలియజేయాలి. అలాగేనిరబెంధెంచిన్ 24 గెంట్
లోీగా కరరుటలో హాజరుప్రచాలి;
(i) విచారణారుం కాని, బయిలు ఇవీద్గిన నేరానిక్ నిరబంధత డెత్
ై ే
సీజీఎసీీ /ఎఎస్ఎసీీ ఉప/సహాయ కమిష్టనర్క అతడిని విడుద్ల చేయవచుచ. ఈ
సంద్రాంగా Cr.P.C-1973లోని సక్షన్ 436 క్ంద్ ఒక పో లీసు సేీ ష్టన్ ఇనాచర్కీ
అధకారి అనుసరించాల్్న నిబంధనలనే పాటించాల్.
(ii) అనినరకాల నిరబెంధాలకయ స్ెంబెంధెంచి Cr.P.C-1973న్ు తప్ప
క అన్ుస్రిెంచాలి.
Q 21. What are the safeguards provided under CGST /SGST Act for a
person who is placed under arrest?
Ans. There are certain safeguards provided under section 69 for a person
who is placed under arrest. These are:
a. If a person is arrested for a cognizable offence, he must be informed in
writing of the grounds of arrest and he must be produced before a
magistrate within 24 hours of his arrest;
i. If a person is arrested for a non-cognizable and bailable offence, the
Deputy/ Assistant Commissioner of CGST/SGST can release him on bail and
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he will be subject to the same provisions as an officer in-charge of a police
station under section 436 of the Code of Criminal Procedure, 1973;
ii. All arrest must be in accordance with the provisions of the Code of
Criminal Procedure, 1973 relating to arrest.

ప్రశ్న 22. నిరబెంధానికి ముెందు తీస్ుకరవ్ాలిైన్ జాగెతులేమిట్ి?
జవ్ాబు: నిరబెంధానికి స్ెంబెంధెంచి Cr.P.C-1973 (2 of 1974)లోని నిబెంధన్ల
తోపాట్ు ఆ తదుప్రి ప్రకిెయకు తప్పక కట్ుటబడాలి. సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట క్షేతరసి ాయి
అధకారులెందరూ Cr.P.C-1973 నిబెంధన్లన్ు ప్ూరిుగా తలుస్ుకుని
ఉెండాలి. వీట్ిలో సక్షన్ 57 కిెంద కీలకమైన్ నిబెంధన్ ఒకట్ి ఉెంద. నిరబెంధాన్ుమత్ర
ప్తరెం (Warrant) లేకుెండా నిరబెంధెంచిన్ వూకిుని కేస్ు ప్రిసి తులు నిరేేశ్చెంచే స్హేతుక
కాలానికి మిెంచి అదుప్ులో ఉెంచుకరరాదు. అెంట్ే ఈ వూవధ (నిరబెంధెంచిన్ ప్రదేశ్ెం
న్ుెంచి కరరుటలో హాజరుప్రచేెందుకు ప్ట్ేట ప్రయాణ కాలెంస్హా) 24 గెంట్లు మిెంచ
రాదు. వ్ారెంట్ లేకుెండా అర్స్ట ు చేసిన్ అధకారి స్దరు నిరబంెంధతుడిని Cr.P.Cసక్ష
న్ 56 నిరేేశ్చస్ుున్న ఈ వూవధలోగా స్ెంబెంధత అధకార ప్రిధగల మేజిసేటట్
ే ఎదుట్
హాజరు ప్రచాలి. డి.క్.బస్ు-ప్శ్చిమబెంగాల్ ప్రభ్ుతవెం మధూ 1997 నాట్ి (1) SCC
416 కేస్ులో గౌరవనీయ స్ుపటరెంకరరుట చరితారతుక తీరుప ఇస్య
ు అర్స్ట ుల స్మయెంలో
అన్ుస్రిెంచాలిైన్ నిరిేషట మారా దరశకాలన్ు జారవచేసిెంద. ఇవి పో ల్లస్ులన్ు ఉదేేశ్చెంచి
జారవచేసన్
ి వ్ే అయినా అర్స్ట ు అధకారెంగల అనిన శాఖ్లయ వీట్ిని పాట్ిెంచాలిై
ఉెంద. అవ్ేమిట్ెంట్ే:i. నిరబెంధెంతోపాట్ు నిరబెంధతులన్ు ప్రశ్చనెంచే

(interrogation) బాధూతలుగల పో ల్లస్ు సిబబెంద తమతమ
పేరీ ు, హో దాలతో కయడిన్ కచిితమన్
ై గురిుెంప్ు స్పషట ెంగా
కనిపిెంచేలా చొకాకలపై ప్రదరిశెంచాలి. ఆ బాధూతలలోగల పో ల్లస్ు
బృెందెంలోని అెందరి వివరాలన్య రిజిస్ట ర్డలో న్మోదు చేయా లి.
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ii.

అర్స్ట ు చేసే స్మయెంలో స్దరు పో ల్లస్ు అధకారి ‘నిరబెంధెం
మహజరు’ తయారుచేసి అర్స్ట ు తేదీ, స్మయెం
న్మోదుతోపాట్ు కనీస్ెం ఒక సాక్షితో దానిపై స్ెంతకెం
చేయిెంచాలి. సాక్షి స్ెంతకెం చేసేవ్ారు నిరబెంధతుడి
కుట్ుెంబస్భ్ుూడు లేదా గౌరవనీయుడన్
ై ఆ పారెంత నివ్ాసి అయి
ఉెండవచుి. అెంతేగాక దానిపై నిరబెంధతుడు ధురవీకరణ స్ెంతకెం
చేయాలి.

iii.

అర్స్టయిన్ లేదా అదుప్ులోకి తీస్ుకరబడిన్ వూకిుని పో ల్లస్ు
సేటషన్ లేదా ప్రశ్చనెంచే కేెందరెం లేదా సేటషన్ నిరబెంధప్ు గద
(లాకప్)లో బెంధెంచే ప్క్షెంలో అర్స్ట ు స్మాచారెంస్హా
ఎకకడుెంచిెందీ వీల ైన్ెంత తవరగా కనీస్ెం ఒకక వూకిుక్సనా
ఎరుకప్రచాలి. ఆ ఒకక వూకిు నిరబెంధెం మహజరులో సాక్షి
స్ెంతకెం చేసిన్ సేనహితుడు లేదా బెంధువు లేదా
ప్రిచయస్ుిడు లేదా శేయో
ె
భిలాష్ి కానిప్క్షెంలో అలాెంట్ివ్ాడై
ఉెండాలి.

iv. నిరబెంధతుడి తదుప్రి సేనహితుడు, బెంధువు.. ఆ జిలా
ీ లేదా

ప్ట్ట ణెం వ్ెలుప్ల నివసిస్ు ున్నట్ీ యితే అర్స్ట ు చేసిన్ 8 న్ుెంచి
12 గెంట్లోీగా స్దరు స్మయెం, పారెంతెం, నిరబెంధెంచే ప్రదేశ్ెం
గురిెంచి పో ల్లస్ులు తప్పనిస్రిగా వ్ారితోపాట్ు స్ెంబెంధత
పో ల్లస్ు సేటషన్ుకు జిలాీ నాూయస్హాయ స్ెంస్ి దావరా ట్ెలిగాెఫిక్
ప్దా త్రలో స్మాచారెం అెందెంచాలి.
v. నిరబెంధెంచే ప్రదేశ్ెంలోని దన్చరూ ప్ుస్ు కెంలో స్దరు వూకిు అర్స్ట ు

వివరాలతోపాట్ు ఆ స్మాచారెం తలియప్రచిన్ అతడి తదుప్రి
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సేనహితుడుస్హా ఏయిే పో ల్లస్ు అధకారుల అదుప్ులో ఉన్నదీ
తలిపేలా వ్ారి పేరీ ు, ఇతర వివరాలు కయడా న్మోదు చేయాలి.
vi. అర్స్ట ు స్మయెంలో నిరబెంధతులన్ు తప్పక, లేదా వ్ారి విజఞ పిు

మేరకు కయడా ప్రవక్షిెంచి అతని/ఆమ శ్రవరెంపై చినానపదే
గాయాలేవ్న
ెై ా కనిపిసేు వ్ాట్ిని అకకడికకకడే న్మోదు చేయాలి.
దీనిపై ‘తనిఖీ మహజరు’ తయారుచేసి నిరబెంధతులతోపాట్ు
పో ల్లస్ు అధకారి కయడా స్ెంతకెం చేశాక, న్కలున్ు వ్ారికి
అెందజేయాలి.
vii. అర్స్ట ు చేసిన్ అధకారులు అతడిని తమ అదుప్ులో

ఉెంచుకున్న ప్క్షెంలో స్ుశ్చక్షితుడైన్ వ్ెైదుూడితో ప్రత్ర 48
గెంట్లకొకసారి వ్ెైదూ ప్రవక్షలు చేయిెంచాలి. స్దరు వ్ెద
ై ుూడు
స్ెంబెంధత రాషట ే లేదా కేెందరపాలిత పారెంత ఆరోగూ సేవల
స్ెంచాలకుడు నియమిెంచిన్ ఆమోదత వ్ెైదుూల బృెందెంలోని
వ్ార్స ఉెండాలి. అెంతేకాకుెండా స్ెంచాలకుడు ఇలాెంట్ి వ్ెైదుూల
బృెందానిన తాలయకా, జిలాీసాియిలో కయడా నియమిెంచి
జాబితాన్ు రూప ెందెంచాలి
viii. నిరబెంధ మహజరుస్హా పైన్ పేరొకన్న అనిన ప్తారల న్కళ్ీ న్ు
మేజిసేటట్
ే రికారు్ల కరస్ెం ప్ెంపాలి.
ix. ప్రశ్చనెంచే స్మయెం మొతు ెం కాకపో యినా ఎెంతో కొెంత

స్మయెంపాట్ు నిరబెంధతుడు తన్ నాూయవ్ాదని
కలుస్ుకునేెందుకు అన్ుమత్రెంచాలి
x.

అనిన రాషట ,ే జిలాీ కేెందారలోీ పో ల్లస్ు కెంట్రరలు రూము ఉెండాలి.
అర్స్ట ు చేసే అధకారులు నిరబెంధతులకు స్ెంబెంధెంచిన్ అర్స్ట ు,
నిరబెంధత ప్రదేశాల స్మాచారానిన 12 గెంట్లోీగా అకకడికి
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అెందజేయాలి. స్దరు స్మాచారానిన కెంట్రరలు రూములు
ప్రస్ుుట్ెంగా కనిపిెంచేలా నోట్స్
ీ ు బో రు్లో ప్రదరిశెంచాలి.

Q 22. What are the precautions to be taken during arrest?
Ans. The provisions of the Code of Criminal Procedure,
1973 (2 of 1974) relating to arrest and the procedure thereof must be
adhered to. It is therefore necessary that all field officers of CGST/SGST be
fully familiar with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973.
One important provision to be taken note of is section 57 of Cr.P.C., 1973
which provides that a person arrested without warrant shall not be
detained for a longer period than, under the circumstances of the case, is
reasonable but this shall not exceed twenty-four hours (excluding the
journey time from place of arrest to the Magistrate’s court). Within this
period, as provided under section 56 of Cr.PC. the person making the arrest
shall send the person arrested without warrant before a Magistrate having
jurisdiction in the case.
In a landmark judgment in the case of D.K. Basu v. State
of West Bengal reported in 1997 (1) SCC 416, the Hon’ble Supreme Court
has laid down specific guidelines required to be followed while making
arrests. While this is in relation to police, it needs to be followed by all
departments having power of arrest. These are as under:
i. The police personnel carrying out the arrest and handling the
interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear
identification and name tags with their designations. The particulars of all
such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be
recorded in a register.
ii. The police officer carrying out the arrest shall prepare a memo of arrest
at the time of arrest and such memo shall be attested by at least one
witness, who may be either a member of the family of the arrestee or a
respectable person of the locality from where the arrest is made. It shall
also be counter signed by the arrestee and shall contain the time and date
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of arrest.
iii. A person who has been arrested or detained and is being held in custody
in a police station or interrogation center or other lock up, shall be entitled
to have one friend or relative or other person known to him or having
interest in his welfare being informed, as soon as practicable, that he has
been arrested and is being detained at the particular place, unless the
attesting witness of the memo of arrest is himself such a friend or a relative
of the arrestee.
iv. The time, place of arrest and venue of custody of an arrestee must be
notified by the police where the next friend or relative of the arrestee lives
outside the district or town through the Legal Aid
Organization in the District and the police station of the area concerned
telegraphically within a period of 8 to 12 hours after the arrest.
v. An entry must be made in the diary at the place of detention regarding
the arrest of the person which shall also disclose the name of the next
friend of the person who has been informed of the arrest and the names
and particulars of the police officials in whose custody the arrestee is.
vi. The arrestee should, where he so requests, be also examined at the time
of his arrest and major and minor injuries, if any present on his/her body,
must be recorded at that time. The ‘Inspection Memo’ must be signed both
by the arrestee and the police officer effecting the arrest and its copy
provided to the arrestee.
vii. The arrestee should be subjected to medical examination by the trained
doctor every 48 hours during his detention in custody by a doctor on the
panel of approved doctors appointed by Director, Health Services of the
concerned State or Union Territory, Director, Health Services should prepare
such a panel for all Tehsils and Districts as well.
viii. Copies of all the documents including the memo of arrest, referred to
above, should be sent to the Magistrate for his record.
ix. The arrestee may be permitted to meet his lawyer during interrogation,
though not throughout the interrogation.
x. A police control room should be provided at all district and State
headquarters where information regarding the arrest and the place of
custody of the arrestee shall be communicated by the officer causing the
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arrest, within 12 hours of effecting the arrest and at the police control room
it should be displayed on a conspicuous notice board.

ప్రశ్న 23. అర్స్ట ుపై కేెందర ఎగుమత్ర-దగుమత్ర స్ుెంకాల బో రు్ (CBEC) అన్ుస్రిెంచే
విస్ు ృత మారా దరశకాలేమిట్ి?
జవ్ాబు: కేస్ుల స్వభావెం, నేర తీవరత, ఎగవ్ేసన్
ి స్ుెంకెం లేదా తప్ుపదో వన్
వినియోగిెంచుకున్న ప్న్ున మిన్హాయిెంప్ు ప్రిమాణెంతోపాట్ు ఆధారాల స్వభావెం,
సాక్షాూలు తారుమారుచేసే అవకాశాలు, సాక్షులన్ు ప్రభావితెం చేయడెం, దరాూప్ుులో
స్హకారెం వగ్సరాలన్నట్ినీ ప్రత్ర కేస్ులోన్య దేనికదగా ప్రిగణిెంచి అర్స్ట ుపై నిరాయెం
తీస్ుకరవ్ాలిై ఉెంట్ుెంద. అర్స్ట ు అధకారెం ప్రయోగిెంచే ముెందు జాగెతుగా ప్రిగణన్లోకి
తీస్ుకరవ్ాలిైన్ అెంశాలివ్ే:I.

నేరెంపై స్ముచిత దరాూప్ుు జరిగిెందని నిరాారిెంచుకరవ్ాలి;

II.

అట్ువెంట్ి వూకిు అదృశ్ూెం కాకుెండా చయడాలి;

III.

వస్ుువుల వూవసటి కృత దొ ెంగరవ్ాణా, గోప్ూతదావరా
దగుమత్ర

స్ుెంకెం ఎగవ్ేతతో ముడిప్డిన్

కేస్ులు;
IV.

దొ ెంగపేరీతో, ఉనికిలో లేని వూకుులు/స్ెంస్ి ల పేరీతో
ప్రచిన్న/బినామీ, ఎగుమత్ర/దగుమతులకు పాలపడే
ఘరానా మోస్గాళ్ల
ీ లేదా కీలక ఆప్రేట్రుీ వగ్ర
స ా;

V.

స్ుెంకెం ఎగవ్ేత ఉదేేశ్ెం ప్రస్ుుట్ెం కావడెం,
అప్రాధచిెంతన్/నేర మన్స్ు తవెం, స్పషట ెంగా తలిసే
స్ెందరాులు;

VI.

సాక్షాూలన్ు తారుమారు చేసే అవకాశాలన్ు తపిపెంచడెం;

VII.

సాక్షులన్ు బదరిెంచడెం లేదా ప్రభావితెం చేయడెం;

VIII.

భారవసి ాయిలో స్ుెంకెం లేదా సేవ్ాప్న్ున... కనిషెంగా కరట్ి
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రూపాయలకు మిెంచి.. ఎగవ్ేత
Q 23. What are the broad guidelines for arrest followed in CBEC?
Ans. Decision to arrest needs to be taken on case-to- case basis considering
various factors, such as, nature and gravity of offence, quantum of duty
evaded or credit wrongfully availed, nature and quality of evidence,
possibility of evidences being tampered with or witnesses being influenced,
cooperation with the investigation, etc. Power to arrest has to be exercised
after careful consideration of the facts of the case which may include:
i. to ensure proper investigation of the offence;
ii. to prevent such person from absconding;
iii. cases involving organized smuggling of goods or
evasion of customs duty by way of concealment;
iv. master minds or key operators effecting proxy/ benami imports/exports
in the name of dummy or non-existent persons/IECs, etc.;
v. where the intent to evade duty is evident and element of mensrea/guilty
mind is palpable;
vi. prevention of the possibility of tampering with
evidence;
vii. intimidating or influencing witnesses; and
viii. large amounts of evasion of duty or service tax at least exceeding one
crore rupees.

ప్రశ్న 24. కేస్ు పట్ట దగిన్ (cognizable) నేరమెంట్ే ఏద?
జవ్ాబు: కేస్ు పట్ట దగిన్ నేరమెంట్ే సాధారణెంగా తీవర నేరాల విభాగెంలోకి వచేివన్న
మాట్. ఇట్ువెంట్ి వ్ాట్ిపై పో ల్లస్ు అధకారికి నిరబెంధ అన్ుమత్ర ప్తరెం లేకుెండా
అర్స్ట ు చేయగల, కరరుట అన్ుమత్రతో నిమితు ెం లేకుెండా దరాూప్ుు పారరెంభిెంచగల
అధకారాలుెంట్ాయి. జీఎసటట ప్రతేూక చట్ట ెం కన్ుక, ఈ చట్ట ెం కిెంద అధకారెం ఉన్నవ్ారు
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మాతరమే పై విధెంగా చరూలు తీస్ుకరగలుగుతారు.
Q 24. What is a cognizable offence?
Ans. Generally, as per Cr. PC, cognizable offence means serious category of
offences in respect of which a police officer has the authority to make an
arrest without a warrant and to start an investigation with or without the
permission of a court. However, GST being a special legislation, only the
officers, duly empowered under the Act can act as above.
ప్రశ్న 25: కేస్ు పట్ట న్వస్రెం లేని నేరెం అెంట్ే?
జవ్ాబు: కేస్ు పట్ట న్వస్రెం లేని నేరాలు అెంట్ే... తకుకవ తీవరత ఉన్న నేరాలు
చేయడెం. ప్రతేూక చట్ాటలు అన్ుమత్రసేు తప్ప, ముెందస్ుు అన్ుమత్ర (వ్ార్ెంట్ు)
లేకుెండా పో ల్లస్ు అధకారి ఒక వూకిుని అర్స్ట ు చేయడెంగానీ, కరరుట అన్ుమత్ర లేనిదే,
విచారణ నిరవహిెంచడెంగానీ చేయలేరు.
Q 25. What is a non-cognizable offence?
Ans. Non-cognizable offence means relatively less serious offences in
respect of which a police officer does not have the authority to make an
arrest without a warrant and an investigation cannot be initiated without a
court order, except as may be authorized under special legislation.
ప్రశ్న 26: సటజీఎసటట చట్ట ెం కిెంద విచారణారుమన్
ై (cognizable), విచారణారుెం కాని
(Non-cognizable) నేరాలెంట్ే ఏవి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 132 ప్రకారెం... ప్న్ున విధెంచదగిన్ వస్ుువులు,
సేవలు లేదా ర్ెండిెంట్ిమీదా ఎగవ్ేసన్
ి ప్న్ునమొతు ెం లేదా తప్ుపదో వలో
వినియోగిెంచుకున్న ఐట్ీసట మొతు ెం లేదా తప్ుపదో వన్ ప ెందన్ ప్న్ున వ్ాప్స్ు మొతు ెం
రూ.5 కరట్ీ కు మిెంచితే అద విచారణారుమైన్, బయిలుకు వీలేీని నేరెంగా ప్రిగణిెంచాలి.
ఇలాెంట్ివి మిన్హా ఇతరతార నేరాలు విచారణారుెం కానివి, బయిలు ఇవవదగిన్విగా
ప్రిగణన్లోకి వసాుయి.
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Q 26. What are cognizable and non-cognizable offences under CGST Act?
Ans. In section 132 of CGST Act, it is provided that the offences relating to
taxable goods and /or services where the amount of tax evaded or the
amount of input tax credit wrongly availed or the amount of refund wrongly
taken exceeds Rs. 5 crores, shall be cognizable and non-bailable. Other
offences under the act are non-cognizable and bailable.
ప్రశ్న 27: సటజీఎసటట చట్ట ెం కిెంద స్ముచిత అధకారి హాజరు ఉతు రువ (summons)
ఎప్ుపడు ఇవవగలరు?
జవ్ాబు: ఏ వూకిునెైనా తన్ ఎదుట్ హాజరు కావ్ాలిైెందగా స్మన్ు
ీ జారవచస
ే ేెందుకు
సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట అధీకృత అధకారికి స్దరు చట్ట ెంలోని సక్షన్ 70 అధకారమిచిిెంద.
సాక్షూమివవడానికి లేదా ఏదన
ై ా ప్తరెం, వస్ుువు స్మరపణకు లేదా స్దరు అధకారి
నిరవహిెంచే విచారణకు హాజరు కావ్ాలెంట్ూ ఇలా స్మన్ు
ీ ఇవవవచుి. ప్తారలు,
ఇతర వస్ుువులన్ు కలిగి ఉన్న, నియెంత్రరస్ు ున్న వూకిు వ్ాట్ిలో నిరేేశ్చత ప్తారలన్ు,
వస్ుువులన్ు స్మరిపెంచడానికి లేదా నిరేేశ్చత అెంశానికి స్ెంబెంధెంచిన్ అనిన
ప్తారలన్ు, వస్ుువులన్ు స్మరిపెంచేెందుకయ స్మన్ు
ీ జారవచేయవచుి.
Q 27. When can the proper officer issue summons under CGST Act?
Ans. Section 70 of CGST/SGST Act gives powers to a duly authorized
CGST/SGST officer to call upon a person by issuing a summon to present
himself before the officer issuing the summon to either give evidence or
produce a document or any other thing in any inquiry which an officer is
making. A summons to produce documents or other things may be for the
production of certain specified documents or things or for the production of
all documents or things of a certain description in the possession or under
the control of the person summoned.
ప్రశ్న 28. తన్ ముెందు హాజరుకావ్ాలిైెందగా ఉతు రువలు అెందుకున్న వూకిు
బాధూతలు ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: స్మన్ు
ీ అెందుకున్న వూకిు... స్వయెంగా హాజరుకావడెంగానీ, లేదా తన్
ప్రత్రనిధని ప్ెంప్డెంగానీ చయాూలి. ఇద చట్ట ప్రమైన్ బాధూత. స్మన్ు
ీ జారవ చేసిన్
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అధకారి ముెందు ప్రిశీలన్లో ఉన్న అెంశానికి స్ెంబెంధెంచి నిజెం చపాపలిైన్ బాధూత
కయడా ఉెంద. అెందుకు స్ెంబెంధెంచిన్ ప్తారలు, ఇతరాలన్ు అవస్రమైతే
స్మరిపెంచాలి.
Q 28. What are the responsibilities of the person so summoned?
Ans. A person who is issued summon is legally bound to attend either in
person or by an authorized representative and he is bound to state the truth
before the officer who has issued the summon upon any subject which is the
subject matter of examination and to produce such documents and other
things as may be required.
ప్రశ్న 29: హాజరు ఉతు రువలు అెందుకునాన గ్ర
స ుాజర్త
స ే ప్రిణామాలేమిట్ి?
జవ్ాబు: స్మన్ు
ీ జారవచస
ే ిన్ అధకారి స్మక్షెంలో న్డిచే ప్రకిెయన్ు నాూయ విచారణతో
స్మాన్ెంగా ప్రిగణిెంచాలిై ఉెంట్ుెంద. స్మన్ీ లో పేరొకన్న తేదీన్ స్హేతుక కారణెం
లేకుెండా గ్సరుాజర్సతే భారత శ్చక్షాస్ుృత్ర (IPC) సక్షన్ 174 కిెంద విచారణన్ు
ఎదురొకనాలిై ఉెంట్ుెంద. స్మన్ీ సటవకరణ న్ుెంచి తపిపెంచుకునే ఉదేేశ్ెంతో
అదృశ్ూమైతే సక్షన్ 172 కిెంద విచారణన్ు ఎదురొకన్క తప్పదు. అలాగే కరరిన్
ప్తారలు, ఎలకాటానిక్ రికారు్లు స్మరిపెంచకపో తే సక్షన్ 175 కిెంద, తప్ుపడు
సాక్షూమిసేు సక్షన్ 193 కిెంద విచారణన్ు ఎదురొకనాలిై ఉెంట్ుెంద. ఇవికాకుెండా
స్మన్ు
ీ జారవచస
ే ిన్ సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట అధకారి ఎదుట్ హాజరుకాకపో తే
సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 122(3)(డి) కిెంద రూ.25 వ్ేల జరిమానా
చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 29. What can be the consequences of non- appearance to summons?
Ans. The proceeding before the official who has issued summons is deemed
to be a judicial proceeding. If a person does not appear on the date when
summoned without any reasonable justification, he can be prosecuted
under section 174 of the Indian Penal Code (IPC). If he absconds to avoid
service of summons, he can be prosecuted under section 172 of the IPC and
in case he does not produce the documents or electronic records required to
be produced, he can be prosecuted under section 175 of the IPC. In case he
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gives false evidence, he can be prosecuted under section 193 of the IPC. In
addition, if a person does not appear before a CGST/ SGST officer who has
issued the summons, he is liable to a penalty up to Rs 25,000/- under
section 122(3) (d) of CGST/SGST Act.
ప్రశ్న 30. హాజరు ఉతు రువల జారవకి మారా దరశకాలేమిట్ి?
జవ్ాబు: క్షేతస
ర ి ాయిలో స్మన్ీ నిబెంధన్ల దురివనియోగానిన అరికట్ేటెందుకు కేెందర
ఆరిిక మెంత్రరతవ శాఖ్లోని ర్వ్ెన్యూ విభాగెంలోగల సటబీఈసట స్మయాన్ుకయలెంగా
మారా దరశకాలు జారవ చేసు ో ెంద. వీట్ిలో ముఖ్ూమైన్ కొనినట్ిని దగువన్ చయడవచుి:i. పనున చెల్లంపుదారులు సహకరించని సంద్రాాలోల చివరి
మారా ంగా మాతరమే సమను
ల జారవచయ
ే ాల్. అయిత్ే, ఉననతస్ాథయి
పాలకవరా ంపై వీటి వినియోగానిక్ వీలులేద్ు.
ii. సమనల లో భాష్ట కఠినంగా, నాాయపరక్ెయానుస్ారంగా
ఉండకూడద్ు. అలా ఉంటే వాటిని అంద్ుకుననవారు చిరాకు,
మానసలక ఒతిా డులకు లోనవుత్ారు.
iii. పరావేక్షకులు (Superintendents) సమను
ల జారవచేసేటలయిత్ే
అంద్ుకు దారితీసుానన కారణాలేమిటో ల్ఖితపూరీకంగా
వివరించి, సహాయ కమిష్టనర్క స్ాథయిక్ తగా ని అధకారి నుంచి
ల్ఖితపూరీక ముంద్సుా అనుమతి పర ందాల్.
iv. నిరీహణ పరమన కారణాలవలల ల్ఖితపూరీక ముంద్సుా
అనుమతి పర ంద్డం స్ాధాంకాకపో త్ే మౌఖిక/ ఫో న్దాీరా సద్రు
అధకారి నుంచి అనుమతి తీసుకోవచుచ. అలాగ సద్రు
అనుమతిని ల్ఖితరూపంలోక్ మారిచ అధకారిక్
త్ెల్యజయడందాీరా సతీర అనుమతి స్ాధంచవచుచ.
v. సమను
ల జారవచేసలన అనిన కసులలో వాటిని జారవచేసలన అధకారి
ఒక నివేదక లేదా విచారణ పరక్ెయను కులపా ంగా కసు ఫైలులో
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నమోద్ుచేస,ల సమనల జారవక్ అనుమతించిన ఉననత్ాధకారిక్
సమరిాంచాల్.
vi. ఒక పద్ే కంపనీ లేదా పరభుతీరంగ సంసథ లకు చెందన సీఈవయ,
సీఎఫవయ, జనరల్ మేనేజర్క వంటి ఉననతస్ాథయి పాలకవరా
అధకారులకు పారథమిక స్ాథయిలో స్ాధారణంగా సమను
ల
జారవచయ
ే కూడద్ు. ద్రాాపుా సంద్రాంగా నిరీయం
తీసుకోవడంలో వారి పాతరవలల రాబడిక్ నష్టీ ం వాటిల్లనటు
ల
సూచనపారయ ఆధారాలు లభించినపాడు మాతరమే వారిక్
సమను
ల జారవచయ
ే వచుచ.

Q 30. What are the guidelines for issue of summons?
Ans. The Central Board of Excise and Customs (CBEC) in the Department of
Revenue, Ministry of Finance has issued guidelines from time to time to
ensure that summons provisions are not misused in the field. Some of the
important highlights of these guidelines are given below:
i. summons is to be issued as a last resort where assesses are not cooperating and this section should not be used for the top management;
ii. the language of the summons should not be harsh and legal which causes
unnecessary mental stress and embarrassment to the receiver;
iii. summons by Superintendents should be issued after obtaining prior
written permission from an officer not below the rank of Assistant
Commissioner with the reasons for issuance of summons to be recorded in
writing;
iv. where for operational reasons, it is not possible to obtain such prior
written permission, oral/ telephonic permission from such officer must be
obtained and the same should be reduced to writing and intimated to the
officer according such permission at the earliest opportunity;
v. in all cases, where summons are issued, the officer issuing summons
should submit a report or should record a brief of the proceedings in the
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case file and submit the same to the officer who had authorized the
issuance of summons;
vi. senior management officials such as CEO, CFO, General Managers of a
large company or a Public Sector Undertaking should not generally be
issued summons at the first instance. They should
be summoned only when there are indications in the investigation of their
involvement in the decision making process which led to loss of revenue.
ప్రశ్న 31: స్మన్ు
ీ జారవ చేసే స్మయెంలో తీస్ుకరవ్ాలిైన్ ముెందు జాగెతులు...?
జవ్ాబు: ఒక వూకిుకి స్మన్ు
ీ జారవ చేస్ు ున్నప్ుడు ఈ కిెంద పేరొకన్న జాగెతులు
తీస్ుకరవ్ాలి.
i) స్మరిిెంచుకరవడానికి వీలుకాని స్ెందరుెంలో ప్రతూక్షెంగా హాజరుకావ్ాలెంట్ూ

స్మన్ు
ీ జారవ చేయరాదు. విచారణ కొన్సాగుతున్న స్మయెంలో స్వయెంగా
వూకిు హాజరు అవస్రమని భావిెంచిన్ప్ుడు మాతరమే ఈ చరూ తీస్ుకరవ్ాలి.
ii) సాధారణెంగా ఎవరూ ప్దే ప్దే స్మన్ీ న్ు జారవ చేయరు. నిెందతుడు లేదా

సాక్షి ప్రకట్న్న్ు సాదూమైన్నిన తకుకవ సారుీగా న్మోదు చేయాలి.
iii) స్మన్ీ లో పేరొకన్న స్మయానిన గౌరవిెంచాలి. వూూహాతుకెంగా

వూవహరిెంచాలన్న నిరాయెం తీస్ుకున్నప్ుడు తప్ప, ప్రకట్న్ న్మోదు కరస్ెం ఏ
వూకిునీ ఎకుకవ స్మయెంపాట్ు వ్ేచి ఉెండేలా చేయరాదు.
iv) ప్రకట్న్లన్ు సాధూమైన్ెంతగా కారాూలయ ప్ని వ్ేళ్ీలోీనే న్మోదు

చేస్ుకరవ్ాలి. ప్రకట్న్ న్మోదు కరస్ెం కేస్ులో ఉన్న నిజాల ఆధారెంగా
స్మయెం, పారెంతెం విషయెంలో కొెంత వ్ెస్ులుబాట్ు తీస్ుకరవచుి.
Q 31. What are the precautions to be observed while issuing summons?
Ans. The following precautions should generally be observed when
summoning a person: (i) A summon should not be issued for appearance where it is not justified.
The power to summon can be exercised only when there is an inquiry being
undertaken and the attendance of the person is considered necessary.
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(ii) Normally, summons should not be issued repeatedly. As far as
practicable, the statement of the accused or witness should be recorded in
minimum number of appearances.
(iii) Respect the time of appearance given in the summons. No person
should be made to wait for long hours before his statement is recorded
except when it has been decided very consciously as a matter of strategy.
(iv) Preferably, statements should be recorded during office hours; however,
an exception could be made regarding time and place of recording
statement having regard to the facts in the case.

ప్రశ్న 32: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట అధకారులకు స్హాయప్డేెందుకు ఏ సాియి అధకారులు
అవస్రమౌతారు?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 72 కిెంద స్దరు చట్ట ెం అమలులో
సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట అధకారులకు స్హాయప్డేెందుకు దగువ పేరొకన్న సాియులలోని
అధకారులకు సాధకారత కలిపెంచారు. ఈ మేరకు పేరొకన్న కేట్గిరవలు ఇలా
ఉనానయి:I.

పో ల్లస్;

II.

ర్సలేవలు;

III.

కస్ట మ్సై;

IV.

కేెందర/రాషట /
ే కేెందరపాలిత పారెంతాలలోని జీఎసటట వస్యళ్ీ అధకారులు;

V.

కేెందర/రాషట /
ే కేెందరపాలిత పారెంతాలలోని భ్ూమి శ్చస్ుు వస్యళ్ీ

అధకారులు;
VI.

గాెమాధకారులు;

VII.

కేెందర/రాషట ే ప్రభ్ుతావలు ప్రకట్ిెంచిన్ ఇతర కేట్గిరవల అధకారులు.
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Q 32. Are there any class of officers who are required to assist CGST/SGST
officers?
Ans. Under section 72 of CGST/SGST Act, the following officers have been
empowered and are required to assist CGST/SGST officers in the execution
of CGST/SGST Act. The categories specified are as follows:
i. Police;
ii. Railways
iii. Customs;
iv. Officers of State/UT/ Central Government engaged in collection of GST;
v. Officers of State/UT/ Central Government engaged in collection of land
revenue;
vi. All village officers;
vii. Any other class of officers as may be notified by the Central/State
Government.

****
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నేరాలు, జరిమానాలు, విచారణ, నివృత్రు
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20. నేరాలు, జరిమానాలు, విచారణ, నివృత్రు
(Offences, Penalties, Prosecution and Compounding)
ప్రశ్న 1: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద ప్రకట్ిెంచిన్ జాబితాలోని నేరాలేమిట్ి?
జవ్ాబు: నేరాలు, జరిమానాల గురిెంచి సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని 16వ (XVI)
అధాూయెం కరెడీకరిస్ు ుెంద. ఇెందులో సక్షన్ 122 కిెంద 21 నేరాల జాబితాతోపాట్ు
నివృత్రు కి అరుతలేని ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు దానిన ప ెందడెం కరస్ెం చలిీ ెంచాలిైన్
జరిమానా గురిెంచి సక్షన్ 10 స్యచిస్ుుెంద. నేరాల జాబితా కిెందవిధెంగా ఉెంద:1) బిలుీ లేకుెండా లేదా తప్ుపడు/అస్మగె బిలుీతో వస్ుు స్రఫరా;
2) స్రఫరా చేయకుెండానే బిలుీ జారవ;
3) వస్యలు చేసిన్ ప్న్ునన్ు మూడు నెలలు దాట్ినా జమ చేయకపో వడెం;
4) వస్యలు చేసిన్ ప్న్ునన్ు మూడు నెలలు దాట్ినా చలిీ ెంచకుెండా
సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెం ఉలీ ెంఘన్;
5) సక్షన్ 51 కిెంద మూలెం న్ుెంచి ప్న్ున కరతన్ు అమలు చేయకపో వడెం
లేదా కరత మొతు ెం తగిాెంచడెం లేదా మూలెంలో కరతపట్ిటన్ స ముున్ు జమ
చేయకపో వడెం;
6) సక్షన్ 52 కిెంద మూలెం వదే ప్న్ున వస్యలు చేయకపో వడెం, వస్యలు
మొతాునిన తగిాెంచడెం లేదా వస్యలు చేసిన్ ప్న్ున మొతాునిన
చలిీ ెంచకపో వడెం;
7) వస్ుువులు, సేవల వ్ాస్ు వ రసటదులు లేకుెండానే ఉతాపదక ప్న్ున జమ
(ITC) లబిా ప ెందడెం లేదా వ్ాడుకరవడెం;
8) మోస్ప్ూరిత ప్దా తులలో ప్న్ున వ్ాప్స్ు ప ెందడెం;
9) సక్షన్ 20కి విరుదా ెంగా ఐట్ీసట సేవ్ా ప్ెంపిణద
ీ ారు స్వయెంగా స్దరు లబిా
ప ెందడెం/ఐట్ీసటని ప్ెంపిణీ చేయడెం;
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10) ప్న్ున ఎగవ్ేత ఉదేేశ్ెంతో తప్ుపడు స్మాచారెం ఇవవడెం, ఆరిిక
వూవహారాల రికారు్లలో అవ్ాస్ు వ్ాల న్మోదు లేదా తప్ుపడు
ఖ్ాతాలు/ప్తారల స్మరపణ;
11) ప్న్ున చలిీ ెంచాలిైన్ బాధూత ఉనాన న్మోదులో వ్ెైఫలూెం;
12) న్మోదుకు ఇవ్ావలిైన్ తప్పనిస్రి వివరాలోీ దరఖ్ాస్ుు చేసే స్మయెంలోనే
కాకుెండా ఆ తరావత కయడా అవ్ాస్ు వ స్మాచారెం ఇవవడెం;
13) అధకారి విధులకు ఆట్ెంకెం కలిగిెంచడెం లేదా ప్ూరిుగా అడు్కరవడెం;
14) నిరేేశ్చత ప్తారలు లేకుెండా వస్ుువుల రవ్ాణా;
15) ప్న్ున ఎగవ్ేతకు దారితీసే విధెంగా వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెంపై గోప్ూత;
16) చట్ట ెం పేరొకెంట్ున్న ప్దా త్రలో ఖ్ాతాలు/ప్తారలు నిరవహిెంచడెంలో వ్ెఫ
ై లూెం
లేదా చట్ట ెం నిరేేశ్చస్ుున్న మేరకు నిరవాత కాలెంపాట్ు వ్ాట్ిని భ్దరప్రచకపో వడెం;
17) ఏదైనా విచారణ స్ెందరుెంలో చట్ట ెం/నిబెంధన్లకు అన్ుగుణెంగా అధకారి
కరరిన్ స్మాచారెం/ప్తారలు స్మరిపెంచకపో వడెం లేదా తప్ుపడు
స్మాచారెం/ప్తారలు అెందజేయడెం;
18) జప్ుు చేయదగిన్ వస్ుువుల స్రఫరా/రవ్ాణా/నిలవ చేయడెం;
19) మరొక వూకిుకి చెందన్ ‘వస్ుుసేవల ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు గురిుెంప్ు స్ెంఖ్ూ’
(GSTIN)న్ు ఉప్యోగిెంచి బిలుీ లేదా ప్తరెం జారవచేయడెం;
20)భౌత్రక సాక్షాూలన్ు తారుమారు/నాశ్న్ెం చేయడెం;
21) చట్ట ెం కిెంద అదుప్ు/సావధీన్ెం/అన్ుస్ెంధాన్ెంలోని వస్ుువులన్ు
అమిువ్ేయడెం/తారుమారు చేయడెం.
Q 1. What are the prescribed offences under CGST/SGST Act?
Ans. The CGST/SGST Act codifies the offences and penalties in Chapter XVI.
The Act lists 21 offences in section 122, apart from the penalty prescribed
under section 10 for availing compounding by a taxable person who is not
eligible for it. The said offences are as follows: 1) Making a supply without invoice or with false/ incorrect invoice;
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2) Issuing an invoice without making supply;
3) Not paying tax collected for a period exceeding
three months;
4) Not paying tax collected in contravention of the
CGST/SGST Act for a period exceeding 3 months;
5) Non deduction or lower deduction of tax deducted at source or not
depositing tax deducted at source under section 51;
6) Non collection or lower collection of or non- payment of tax collectible at
source under section 52;
7) Availing/utilizing input tax credit without actual receipt of goods and/or
services;
8) Fraudulently obtaining any refund;
9) Availing/distributing input tax credit by an Input
Service Distributor in violation of Section 20;
10) Furnishing false information or falsification of financial records or
furnishing of fake accounts/ documents with intent to evade payment of
tax;
11) Failure to register despite being liable to pay tax;
12) Furnishing false information regarding registration particulars either at
the time of applying for registration or subsequently;
13) Obstructing or preventing any official in discharge of his duty;
14) Transporting goods without prescribed
documents;
15) Suppressing turnover leading to tax evasion;
16) Failure to maintain accounts/documents in the manner specified in the
Act or failure to retain accounts/documents for the period specified in the
Act;
17) Failure to furnish information/documents required by an officer in terms
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of the Act/Rules or furnishing false information/documents during the
course of any proceeding;
18) Supplying/transporting/storing any goods liable to confiscation;
19) Issuing invoice or document using GSTIN of another person;
20) Tampering/destroying any material evidence;
21) Disposing of /tampering with goods detained/ seized/attached under
the Act.
ప్రశ్న 2: ‘జరిమానా’ (penalty) అనే ప్దానికి అరిమమి
ే ట్ి?
జవ్ాబు: ‘జరిమానా’ గురిెంచి సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెం నిరవచిెంచలేదు. కానీ,
నాూయసాినాల తీరుపలు, నాూయశాస్ు ై మీమాెంస్ దీని స్వభావ్ానిన ఇలా
స్యచిస్ుునానయి:

ఏదైనా నేరెం చేసిన్ెందుకు చట్ట ెం విధెంచే తాతాకలిక శ్చక్ష లేదా శ్చక్షకిెంద

చలిీ ెంచాలిైన్ న్గదు మొతు ెం;


కరు వూ నిరవహణలో భాగెంగా విధని నిరవరిుెంచకపో వడెంపై చట్ట ెం లేదా

ఒప్పెందెం ప్రకారెం విధెంచే శ్చక్ష.
Q 2. What is meant by the term penalty?
Ans. The word “penalty” has not been defined in the CGST/SGST Act but
judicial pronouncements and principles of jurisprudence have laid down the
nature of a
penalty as:
• a temporary punishment or a sum of money imposed by statute, to be
paid as punishment for the commission of a certain offence;
• a punishment imposed by law or contract for doing or failing to do
something that was the duty of a party to do.
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ప్రశ్న 3: ‘జరిమానా’ విధెంప్ులో అన్ుస్రిెంచాలిైన్ సాధారణ స్యతారలేమిట్ి?
జవ్ాబు: నాూయ శాస్ు ెంై , స్హజ నాూయెం-అెంతరాాతీయ వ్ాణిజూ ఒప్పెందాల అమలు
స్యతారవళి పారత్రప్దకన్ నిరిేషట కెమశ్చక్షణ యెంతారెంగెం విధెంచే శ్చక్షనే జరిమానాగా
పేరొకన్వచుి. ఈ సాధారణ కెమశ్చక్షణ చరూన్ు చట్ట ెంలోని సక్షన్ 126 వివరిసు ో ెంద.
దీని ప్రకారెం...


ఏదన
ై ా అెంశ్ెంపై ఒక వూకిుకి నోట్ీస్ు జారవచయ
ే కుెండా వ్ారి వ్ాదన్న్ు
ప్రిగణన్లోకి తీస్ుకరకుెండా జరిమానా విధెంచరాదు. విచారణలో భాగెంగా
తన్పై వచిిన్ ఆరోప్ణలు తప్పని నిరూపిెంచుకునే అవకాశానిన
తోసిప్ుచిరాదు.



కేస్ుకు స్ెంబెంధెంచిన్ అనిన వ్ాస్ు వ్ాలు, ప్రిసత
ిి ుల మొతు ెం పారత్రప్దకన్
జరిమానా విధెంచాలి.



చట్ట ెం, నియమాలు లేదా నిబెంధన్ల ఉలీ ెంఘన్ తీవరతకు అన్ుగుణెంగానే
జరిమానా విధెంచాలి.



జరిమానా విధెంప్ు ఆదేశాలలో ఉలీ ెంఘన్ స్వభావ్ానిన స్పషట ెంగా పేరొకనాలి.



జరిమానా విధెంచేెందుకు పారత్రప్దకగా తీస్ుకున్న చట్ట నిబెంధన్లన్ు కయడా
స్పషట ెంగా వివరిెంచాలి.

ఇక దగువన్ పేరొకన్న స్ెందరాులోీ జరిమానా గణనీయెంగా ఉెండరాదని సక్షన్ 126
నిరేేశ్చసోు ెంద...


ఏదన
ై ా స్వలప ఉలీ ెంఘన్ (ఏదన
ై ా నిబెంధన్ల ఉలీ ెంఘన్ కేస్ులో ప్న్ున
ఎగవ్ేత మొతు ెం రూ.5వ్ేలకనాన తకుకవగా ఉన్నప్ుడు) లేదా



చట్ట ెంలోని విధాన్ప్రమన్
ై అవస్రెం.. లేదా



మోస్గిెంచే ఉదేే శ్ెంలేని, తీవర నిరీ క్షూెంగా ప్రిగణిెంచదగని, ప్తారలలో స్ులభ్ెంగా
స్రిదదే గల ప రపాట్ు/విస్ురణ (రికారు్లలో కనిపిెంచే ప రపాట్ు
ీ గా చట్ట ెం
వీట్ిని పేరొకెంట్రెంద) జరిగిన్ప్ుపడు...

అెంతేగాక ఎకకడకకడ జరిమానా మొతాునిన లేదా నిరవాత శాతానిన సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట
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చట్ట ెం నిరేేశ్చస్ుున్నదో అకకడ అదే వరిుెంచాలి.
Q 3. What are the general disciplines to be followed while imposing
penalties?
Ans. The levy of penalty is subject to a certain disciplinary regime which is
based on jurisprudence, principles of natural justice and principles
governing international trade and agreements. Such general discipline is
enshrined in section 126 of the Act. Accordingly—
• no penalty is to be imposed without issuance of a show cause notice and
proper hearing in the matter, affording an opportunity to the person
proceeded against to rebut the allegations levelled against him,
• the penalty is to depend on the totality of the facts and circumstances of
the case,
• the penalty imposed is to be commensurate with the degree and severity
of breach of the provisions of the law or the rules alleged,
• the nature of the breach is to be specified clearly in the order imposing
the penalty,
• the provisions of the law under which the penalty has been imposed is to
be specified.
Section 126 further specifies that, in particular, no substantial penalty is to
be imposed for —
• any minor breach (minor breach has been defined as a violation of the
provisions in a case where the tax involved is less than Rs.5000), or
• a procedural requirement of the law, or
• an easily rectifiable mistake/omission in documents (explained in the law
as an error apparent on record) that has been made without fraudulent
intent or gross negligence.
Further, wherever penalty of a fixed amount or a fixed percentage has been
provided in the CGST/SGST Act, the same shall apply.
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ప్రశ్న 4: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలో నిరేేశ్చెంచిన్ జరిమానా ప్రిమాణెం ఎెంత?
జవ్ాబు: ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు సక్షన్ 122లో వివరిెంచిన్ ఏదన
ై ా నేరానికి
పాలపడితే అతడికి విధెంచాలిైన్ జరిమానా దగువ తలిపిన్ మొతాులకనాన ఎకుకవగా
ఉెండాలని సక్షన్ 122 (1) చబుతోెంద:

ఎగవ్ేసిన్ ప్న్ున మొతు ెం, మోస్ప్ూరితెంగా వ్ాప్స్ు ప ెందన్ స ముు;

క్ెడిట్ దావరా ప ెందన్ లబిా లేదా మూలెంలో ప్న్ున తకుకవ కరతపట్ట డెం లేదా
వస్యలు చేయకపో వడెం లేదా


ప్దవ్ేల రూపాయల మొతు ెం.

ఇక న్మోదు చేస్ుకున్న ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు ప్న్ున చలిీ ెంచకపో వడెం లేదా
స్రఫరాలపై చలిీ ెంచాలిైన్ దానికనాన తకుకవ ప్న్ున చలిీ స్ు ుెంట్ే జరిమానా
విధెంచాలని, ఇద కిెంద పేరొకన్న మొతాులకనాన ఎకుకవగా ఉెండాలని సక్షన్ 122(2)
చబుతోెంద:


చలిీ ెంచాలిైన్ ప్న్ున మొతు ెం లేదా తకుకవగా చలిీ ెంచిన్ ప్న్ునలో ప్ద

శాతెం; లేదా


ప్దవ్ేల రూపాయలు.

Q 4. What is the quantum of penalty provided for in the CGST /SGST Act?
Ans. Section 122(1) provides that any taxable person who has committed
any of the offences mentioned in section 122 shall be punished with a
penalty that shall be higher of the following amounts:
• The amount of tax evaded, fraudulently obtained as refund, availed as
credit, or not deducted or collected or short deducted or short collected, or
• A sum of Rs. 10,000/-.
Further Section 122(2) provides that any registered person who has not
paid tax or makes a short payment of taxon supplies shall be a liable to
penalty which will be the higher of:



10% of the tax not paid or short paid, or
Rs. 10,000/-
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ప్రశ్న 5: ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకుులు కాకుెండా ఇతరులకు జరిమానా విధెంప్ున్ు
చట్ట ెం స్యచిసోు ెందా?
జవ్ాబు: అవున్ు. సక్షన్ 122(3) ఇతరులకు రూ.25 వ్ేలదాకా జరిమానా
విధెంప్ున్ు స్యచిసోు ెంద. దీనిన ఎవరిపై విధసాురెంట్ే:

పైన్ పేరొకన్న 21 నేరాలలో దేనిక్సనా పాలపడేవ్ారికి స్హాయప్డే,

పో ర తైహిెంచే వ్ారు;


జప్ుు చేయదగిన్ వస్ుువుల (సటవకరిెంచడెం, స్రఫరా చేయడెం, నిలవ లేదా

రవ్ాణా) వూవహారాలతో ప్రమేయెం ఉన్నవ్ారు;


చట్ాటనికి విరుదా ెంగా సేవలు సటవకరిెంచేవ్ారు, స్దరు వూవహారాలతో

ప్రమేయెం ఉన్నవ్ారు;


స్మన్ు
ీ జారవచేసన్
ి అధకారి ఎదుట్ హాజరుకాని వ్ారు;



స్రఫరాపై చట్ట ప్రకారెం బిలుీ జారవచేయని, బిలుీలన్ు ఖ్ాతాలోీ చయప్ని

వూకుులు.
Q 5. Is any penalty prescribed for any person other than the taxable
person?
Ans. Yes. Section 122(3) provides for levy of penalty extending to Rs.
25,000/- for any person who• aids or abets any of the 21 offences,
• deals in any way (whether receiving, supplying, storing or transporting)
with goods that are liable to confiscation,
• receives or deals with supply of services in contravention of the Act,
• fails to appear before an authority who has issued a summon,
• fails to issue any invoice for a supply or account for any invoice in his
books of accounts.
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ప్రశ్న 6: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద ప్రతూే కెంగా జరిమానా స్యచిెంచని చట్ట
ఉలీ ెంఘన్లపై విధెంచే జరిమానా ఎెంత?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద జరిమానాన్ు ప్రతేూకెంగా స్యచిెంచని ఇతర చట్ట
ఉలీ ెంఘన్లకు పాలపడే వూకుులన్ు రూ.25 వ్ేలదాకా జరిమానాతో శ్చక్షిెంచవచుిన్ని
సక్షన్ 125 పేరొకెంట్రెంద.
Q 6. What is the penalty provided for any contravention for which no
separate penalty has been prescribed under CGST/SGST Act?
Ans. Section 125 of the CGST/SGST Act provides that any person who
contravenes any provision of the Act or the rules made under this Act for
which no separate penalty has been prescribed shall be punishable with a
penalty that may extend to Rs. 25,000/-

ప్రశ్న 6 ఎ : పారమాణిక ప్తారలేీని వస్ుురవ్ాణా లేదా ప్ుస్ు కాలలో స్వూెంగా న్మోదు
చేయని వస్ుువుల తరలిెంప్ుపై తీస్ుకరదగిన్ చరూ ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ఎవర్సనా వూకిు చట్ట ెం ప్రకారెం తగిన్ ప్తారలు (బిలుీ, ప్రకట్న్) లేకుెండా
వస్ుువులు రవ్ాణా చేసన
ి ా లేదా అట్ువెంట్ి వస్ుువులన్ు మారా మధూెంలో నిలవచేసన
ి ా
లేదా ప్ుస్ు కాలలో న్మోదు చేయకుెండా స్రఫరా/నిలవ చేసన
ి ా రవ్ాణా చేసే
వ్ాహన్ెంస్హా వస్ుువులన్ు అదుప్ులోకి తీస్ుకరవచుి.
వ్ాహన్ యజమాని ముెందుకొసేు : స్దరు వస్ుువులకు 100 శాతెం ప్న్ునతో
స్మాన్ెంగా వరిుెంచే ప్న్ున, జరిమానాలన్ు చలిీ ెంచాక లేదా స్దరు స ముుకు
స్మాన్మన్
ై మొతాునికి హామీప్తరెం స్మరిపెంచాక వస్ుువులన్ు, వ్ాహనాలన్ు
విడుదల చేయవచుి. ప్న్ున మిన్హాయిెంప్ుగల వస్ుువుల త
ై ే వ్ాట్ి విలువలో 2
శాతెం లేదా రూ.25వ్ేలు ఏద తకుకవ్ెైతే అద చలిీ ెంచాలి.
వ్ాహన్ యజమాని ముెందుకు రాకపో తే: స్దరు వస్ుువులకు 50 శాతెం ప్న్ునతో
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స్మాన్ెంగా వరిుెంచే ప్న్ున, జరిమానాలన్ు చలిీ ెంచాక లేదా స్దరు స ముుకు
స్మాన్మన్
ై మొతాునికి హామీప్తరెం స్మరిపెంచాక వస్ుువులన్ు విడుదల చేయవచుి.
ప్న్ున మిన్హాయిెంప్ుగల వస్ుువుల త
ై ే వ్ాట్ి విలువలో 5 శాతెం లేదా రూ.25 వ్ేలు
ఏద తకుకవ్ెత
ై ే అద చలిీ ెంచాలి.
Q 6 A. What action can be taken for transportation of goods without valid
documents or attempted to be removed without proper record in books?
Ans. If any person transports any goods or stores any such goods while in
transit without the documents prescribed under the Act (i.e. invoice and a
declaration) or supplies or stores any goods that have not been recorded in
the books or accounts maintained by him,
then such goods shall be liable for detention along with any vehicle on
which they are being transported.
Where owner comes forward: - Such goods shall be released on payment of
the applicable tax and penalty equal to 100% tax or upon furnishing of
security equivalent to the said amount.
In case of exempted goods, penalty is 2% of value of goods or Rs 25,000/whichever is lesser.
Where owner does not come forward: - Such goods shall be released on
payment of the applicable tax and penalty equal to 50% of value of goods
or upon furnishing of security equivalent to the said amount.
In case of exempted goods, penalty is 5% of value of goods or Rs 25,000/whichever is lesser.
ప్రశ్న 7: ‘మిశ్ెమ ప్న్ున ల కికెంప్ు ప్థకా’నికి (composition scheme) అన్రుుడన్
ై
వూకిు దాని వరిుెంప్ు కరస్ెం విజఞ పిు చేసేు విధెంచదగిన్ జరిమానా ఎెంత?
జవ్ాబు: ఎవర్సనా వూకిు మిశ్ెమ ప్థకెం కిెంద ప్న్ున చలిీ సేు, ఆ తరావత అతడు దానికి
అన్రుుడని తేలిన్ప్ుపడు సాధారణ ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు చలిీ ెంచే ప్న్ునకు
స్మాన్మన్
ై మొతాునిన జరిమానాగా విధెంచవచుిన్ని సక్షన్ 10(5) చబుతోెంద.
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అెంట్ే చట్ట నిబెంధన్ల ప్రకారెం అతడు ప్ూరిు ప్న్ునతోపాట్ు అదన్ెంగా దానికి
స్మాన్మన్
ై మొతాునిన జరిమానా కిెంద చలిీ ెంచాలిై వస్ుుెంద.
Q 7. What is the penalty prescribed for a person who opts for
composition scheme despite being ineligible for the said scheme?
Ans. Section 10(5) provides that if a person who has paid under composition
levy is found as not being eligible for compounding then such person shall
be liable to penalty to an amount equivalent to the tax payable by him
under the provisions of the Act i.e. as a normal taxable person and that this
penalty shall be in addition to the tax payable by him.
ప్రశ్న 8: ‘జప్ుు’ (confiscation) అెంట్ే అరిమమి
ే ట్ి?
జవ్ాబు: ‘జప్ుు’ అనే ప్దానిన చట్ట ెంలో నిరవచిెంచ లేదు. ఈ భావన్ రోమన్ీ చట్ట ెం
న్ుెంచి సటవకరిెంచిన్ద. వ్ారి అరిెం ప్రకారెం ఇద ‘సావధీన్ెం చేస్ుకరవడెం లేదా చకెవరిు
అధీన్ెంలోకి వ్ెళ్ీడెం’, ఆ తరావత రాచరిక ‘ఫిస్కస్’ లేదా ఖ్జానాకు జమ చేయడెం
అన్న మాట్. అయూర్డ నాూయశాస్ు ై నిఘెంట్ువు లా ల కిైకాన్ దీనిన ‘‘జరిమానా కిెంద
ప్రభ్ుతవ ఖ్జానాకు కేట్ాయిెంచిన్ పవ్
ై ేట్ు ఆసిు , రాజాూనికి ధారపో సిన్ ఆసిు ’’గా
నిరవచిెంచిెంద. ఒకకమాట్లో చబితే ఈ వస్ుువలపై హకుక ప్రభ్ుతావనికి బదల్ల
అయిెంద.
Q 8. What is meant by confiscation?
Ans. The word ‘confiscation’ has not been defined in the Act. The concept is
derived from Roman law wherein it meant seizing or taking into the hands
of emperor, and transferring to Imperial “fiscus” or Treasury. The word
“confiscate” has been defined in Aiyar’s Law Lexicon as to “appropriate
(private property) to the public treasury by way of penalty; to deprive of
property as forfeited to the State.” In short in means transfer of the title to
the goods to the Government.
ప్రశ్న9: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట కిెంద ఏయిే ప్రిసత
ిి ులలో వస్ుువులన్ు ‘జప్ుు’ చేయవచుి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 130 కిెంద వస్ుువులన్ు ఎప్ుపడప్ుపడు
జప్ుు చేయవచుిన్ెంట్ే:-
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ప్న్ున ఎగవ్ేతకు దారితీసేలా చట్ట ెంలోని ఏదన
ై ా నిబెంధన్న్ు ఉలీ ెంఘిెంచి

వస్ుువుల స్రఫరా; లేదా


చట్ట ెం నిరేేశ్చెంచిన్ మేరకు ఏ వస్ుు స్రఫరాన్య న్మోదు చేయకపో వడెం;

లేదా


న్మోదుకు దరఖ్ాస్ుు కయడా చేయకుెండానే ప్న్ున విధెంచదగిన్

వస్ుువుల స్రఫరా; లేదా సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట నిబెంధన్లకు విరుదా ెంగా రవ్ాణా
సాధనానిన(యజమానికి తలియకుెండా) వస్ుు రవ్ాణాకు వినియోగిెంచడెం;


ప్న్ున ఎగవ్ేసే ఉదేేశ్ెంతో చట్ట ెం లేదా నిబెంధన్లన్ు ఉలీ ెంఘిెంచడెం.

Q 9. Under which circumstances can goods be confiscated under
CGST/SGST Act?
Ans. Under Section 130 of the CGST Act, goods shall be liable to confiscation
if any person:
• supplies or receives any goods in contravention of any provision of this Act
and such contravention results in evasion of tax payable under the Act, or
• does not account for any goods in the manner required under the Act, or
• supplies goods that are liable to tax under the Act without applying for
registration, or
• uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in
contravention of the provisions of CGST/SGST Act (unless used without
knowledge of owner)
• contravenes any provision of the Act/Rules with the intention of evading
payment of tax.
ప్రశ్న 10: అధీకృత అధకారి వస్ుువులన్ు జప్ుు చేసన్
ి తరావత వస్ుువుల స్ెంగత్ర
ఏమవుతుెంద?
జవ్ాబు: జప్ుు చేసిన్ తరావత వస్ుువుల యాజమాన్ూ హకుక ప్రభ్ుతవెం వదే
ఉెంట్ుెంద. జప్ుు చేసేెందుకు స్ెంబెంధత అధకారి స్హకరిెంచాలని కరరిన్ప్ుడు ప్రత్ర
పో ల్లస్ు అధకారవ అెందుకు స్హకరిెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
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Q 10. What happens to the goods upon confiscation of goods by the
proper officer?
Ans. Upon confiscation, the title in the confiscated goods shall vest in the
Government and every Police officer to whom the proper officer makes a
request in this behalf, shall assist in taking possession of the goods.
ప్రశ్న 11: వస్ుువుల జప్ుు తరావత స్దరు వూకిుకి వ్ాట్ిని త్రరిగి ప ెందే అవకాశ్ెం
ఇవ్ావలా?
జవ్ాబు: ఇవ్ావలి... వస్ుువుల జప్ుున్కు బాధుూడైన్ వ్ాట్ి యజమాని లేదా
స్ెంరక్షకుడికి సక్షన్ 130(2) ప్రకారెం జప్ుు సాిన్ెంలో జరిమానా (వస్ుువుల మార్కట్
ధరకు మిెంచకుెండా) చలిీ ెంచే అవకాశ్ెం ఇవ్ావలి. స్దరు వస్ుువులపై చలిీ ెంచాలిైన్
ప్న్ున, ఇతర రుస్ుములకు ఈ జరిమానా అదన్ెం.
Q 11. After confiscation, is it required to give option to the person to
redeem the goods?
Ans. Yes. In terms of section 130(2), the Owner or the person in-charge of
the goods liable to confiscation is to be given the option for fine (not
exceeding market price of confiscated goods) in lieu of confiscation. This
fine shall be in addition to the tax and other charges payable in respect of
such goods.
ప్రశ్న 12: తగిన్ ప్తారలు లేని వస్ుువులన్ు రవ్ాణా చేస్ు ున్న వ్ాహన్ెం కయడా జప్ుు
ప్రిధలోకి వస్ుుెందా?
జవ్ాబు: వస్ుుెంద... చట్ట ెం నిరేేశ్చస్ుున్న స్ర్న్
స ప్తారలు లేదా వివరాలు లేకుెండా
వస్ుువులన్ు రవ్ాణా చేసే వ్ాహన్ెం కయడా సక్షన్ 130 ప్రకారెం జప్ుు ప్రిధలోకి
వస్ుుెంద. అయితే, ఆ వస్ుువులకు స్ెంబెంధెంచిన్ స్ర్న్
స ప్తారలేవీ లేవన్నద తన్కు
తలియదని, వస్ుువుల యజమానితో తాన్ుగానీ, తన్ ప్రత్రనిధగానీ ఎలాెంట్ి రహస్ూ
ఒప్పెందెం కుదురుికరలేదని వ్ాహన్ యజమాని నిరూపిెంచుకరవ్ాలి. అలా
చేయగలిగితే వ్ాహన్ెం జప్ుు ప్రిధలోకి రాదు.
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Q 12. Can any conveyance carrying goods without cover of prescribed
documents be subject to confiscation?
Ans. Yes. Section 130 provides that any conveyance carrying goods without
the cover of any documents or declaration prescribed under the Act shall be
liable to confiscation. However, if the owner of the conveyance proves that
the goods were being transported without cover of the required
documents/declarations without his knowledge or connivance or without
the knowledge or connivance of his agent then the conveyance shall not be
liable to confiscation as aforesaid.
ప్రశ్న 13: విచారణ (Prosecution)అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: విచారణ అెంట్ే... నాూయప్రమైన్ ప్రకయ
ిె న్ు పారరెంభిెంచడెం. నేరెం చేసన్
ి
వూకిుకి స్ెంబెంధెంచిన్ అభియోగాలన్ు అధకారికెంగా న్మోదు చేసు ారు. ‘విచారణ’ అెంట్ే
ఒక వూకిుకి వూత్రరేకెంగా నాూయప్రమైన్ ప్రకయ
ిె న్ు పారరెంభిెంచడమని నేర శ్చక్షా స్ుృత్ర
సక్షన్ 180 నిరవచిెంచిెంద.
Q 13. What is Prosecution?
Ans. Prosecution is the institution or commencement of legal proceeding;
the process of exhibiting formal charges against the offender. Section 198
of the Criminal Procedure Code defines “prosecution” as the institution and
carrying on of the legal proceedings against a person.

ప్రశ్న 14: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద విచారణారుమన్
ై నేరాలేవి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద నేర విచారణకు వీలున్న నేరాలన్ు చట్ట ెంలోని
సక్షన్ 132 వివరిసు ో ెంద. ఈ మేరకు స్దరు 12 ప్రధాన్ నేరాల జాబితా కిెందవిధెంగా
ఉెంద:1) బిలుీ లేకుెండా వస్ుువుల స్రఫరా లేదా తప్ుపడు/అస్మగె బిలుీ జారవ;
2) వస్ుు స్రఫరా లేకుెండానే బిలుీ జారవ;
3) వస్యలు చేసిన్ ప్న్ునన్ు మూడు నెలలు దాట్ినా చలిీ ెంచకపో వడెం;
4) వస్ుువులు, సేవల వ్ాస్ు వ రసటదులు లేకుెండానే ఉతాపదక ప్న్ున జమ
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(ITC)న్ుెంచి లబిా ప ెందడెం లేదా వ్ాడుకరవడెం;
5) ప్న్ున ఎగవ్ేత, మోస్ప్ూరితెంగా ఐట్ీసట వినియోగెం లేదా మోస్ప్ూరితెంగా
ప్న్ున వ్ాప్స్ు ప ెందడెం మరియు పైన్ పేరొకన్న ‘ఎ న్ుెంచి ఇ’ వరకయగల
నిబెంధన్ల ప్రిధలోకి రాని నేరెందావరా ప్న్ున వ్ాప్స్ు ప ెందడెం;
6) ప్న్ున ఎగవ్ేత ఉదేేశ్ెంతో తప్ుపడు స్మాచారెం ఇవవడెం, ఆరిిక వూవహారాల
రికారు్లలో అవ్ాస్ు వ్ాల న్మోదు లేదా తప్ుపడు ఖ్ాతాలు/ప్తారల స్మరపణ;
7) అధకారి విధులకు ఆట్ెంకెం కలిగిెంచడెం లేదా ప్ూరిుగా అడు్కరవడెం;
8) జప్ుు చేయదగిన్ వస్ుువుల స్రఫరా/రవ్ాణా/నిలవ చేయడెం వెంట్ి
వూవహారాలతో ప్రమయ
ే ెం;
9) చట్ాటనికి విరుదా ెంగా సేవలు సటవకరిెంచడెం, స్దరు వూవహారాలతో ప్రమేయెం;
10) భౌత్రక సాక్షాూలు/ప్తారలన్ు తారుమారు/నాశ్న్ెం చేయడెం;
11) చట్ట ెం/నిబెంధన్ల ప్రకారెం అెందజేయాలిైన్ స్మాచారెం ఇవవకపో వడెం లేదా
తప్ుపడు స్మాచారెం ఇవవడెం;
12) పైన్ పేరొకన్న నేరాలోీ ‘ఎ న్ుెంచి ఎల్’ దాకా దేనిక్సనా పాలపడే ప్రయతనెం
లేదా అెందుకు పాలపడేవ్ారిని పో ర తైహిెంచడెం.
Q 14. Which are the offences which warrant prosecution under the
CGST/SGST Act?
Ans. Section 132 of the CGST/SGST Act codifies the major offences under
the Act which warrant institution of criminal proceedings and prosecution.
12 such major offences have been listed as follows:
1) Making a supply without issuing an invoice or upon issuance of a
false/incorrect invoice;
2) Issuing an invoice without making supply;
3) Not paying any amount collected as tax for a period exceeding 3 months;
4) Availing or utilizing credit of input tax without actual receipt of goods
and/or services;
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5) evades tax, fraudulently avails ITC or fraudulently obtains refund and
by an offence not covered under clause (a) to (d);
6) Furnishing false information or falsification of financial records or
furnishing of fake accounts/ documents with intent to evade payment of
tax;
7) Obstructing or preventing any official in the discharge of his duty;
8) Dealing with goods liable to confiscation i.e. receipt, supply, storage or
transportation of goods liable to confiscation;
9) Receiving/dealing with supply of services in contravention of the Act;
10) tampers with or destroys any material evidence or documents
11) Failing to supply any information required of him under the Act/Rules or
supplying false information;
12) Attempting to commit or abetting the commission of any of the
offences at (1) to (11) above.

ప్రశ్న 15: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద విచారణారుత ఉన్న, విచారణారుత లేని
నేరాలు ఏవి?
జవ్ాబు: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం సక్షన్ 132 (4), సక్షన్ 132 (5) ప్రకారెం....


ప్న్ున ఎగవ్ేత రూ.5 కరట్ీ కనాన తకుకవగా ఉన్నప్ుడు అవి విచారణారుెం

కాని, బయిలు ఇవవదగిన్ నేరాలు;


ప్న్ున ఎగవ్ేత రూ.5 కరట్ీ కు మిెంచిన్ప్ుపడు విచారణారుమన్
ై , బయిలుకు

వీలేీని నేరాలు.
Q 15. What are cognizable and non-cognizable offences under CGST/SGST
Act?
Ans. In terms of Section 132(4) and 132(5) of CGST/SGST Act


all offences where the evasion of tax is less than Rs.5 crores shall
be non-cognizable and bailable,

344



all offences where the evasion of tax exceeds Rs.5 crores shall be
cognizable and non- bailable.
ప్రశ్న 16: విచారణ పారరెంభిెంచడానికి ముెందస్ుు అన్ుమత్ర అవస్రెం ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: ఉెంద. నేరెం ఏదన
ై ా, స్ెంబెంధత అధకారి అన్ుమత్రలేనిదే, విచారణన్ు
పారరెంభిెంచడానికి వీలు లేదు.
Q 16. Is prior sanction of competent authority mandatory for initiating
prosecution?
Ans. Yes. No person shall be prosecuted for any offence without the prior
sanction of the designated authority.

ప్రశ్న 17: దో ష నిరాారణ తరావత సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద స్యచిెంచిన్ శ్చక్ష
ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: చట్ట ెంలోని సక్షన్ 132 (1) కిెంద శ్చక్షల ప్రణాళిక కిెందవిధెంగా ఉెంట్ుెంద:
నేర స్వభావెం

శ్చక్ష (కారాగారవ్ాస్ కాలెం)

ప్న్ున ఎగవ్ేత రూ.5 కరట్ు
ీ మించిత్ే

ఐదేళ్ీ వరకయ జ్ల
ై ు, జరిమానా

లేదా రూ.250 లక్షలు మిెంచి ప్దే
ప్దే ప్న్ున ఎగవేసే వాకుాలు
రూ.2 కరట్ు
ీ -రూ.5 కరట్ీ మధూ

మూడేళ్ీ వరకయ జ్ల
ై ు, జరిమానా

ఎగవ్ేత
రూ.కరట్ి-రూ.2 కరట్ీ మధూ ఎగవ్ేత

ఏడాద వరకయ జ్ల
ై ు, జరిమానా

తప్ుపడు రికారు్లు; అధకారిని

ఆరు నెలల కారాగార వ్ాస్ెం

అడు్కరవడెం; రికారు్లన్ు
తారుమారు చేయడెం
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Q 17. What is the punishment prescribed on conviction of any offence
under the CGST/SGST Act?
Ans. The scheme of punishment provided in section 132(1)
is as follows:
Punishment
(Imprisonment
extending to--)

Offence involving-Tax evaded
exceeding
Rs. 5 crore or repeat
offender250 lakh
Tax evaded between
Rs. 2
crore and Rs.5 crore
TaxevadedbetweenR
s.1
crore and Rs.2 crore
False records
Obstructing
officer
Tamper records

5 years and fine

3 years and fine
1 years and fine

6 months

ప్రశ్న 17 ఎ: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద విచారణ చేప్ట్ేట ెందుకు నిెందతులలో
‘అప్రాధ చిెంతన్’ (mensrea) లేదా నేరప్ూరిత మాన్సిక సిి త్ర ప్రసు ావన్ అవస్రమా?
జవ్ాబు: అవస్రమే... అయితే, నేరప్ూరిత మన్ిఃసత్ర
ిి లేనిదే నేరెం జరగదని,
అట్ువెంట్ి మాన్సిక సిి త్ర ఉనికి (అెంట్ే నేరప్ూరిత మన్స్ు తవెం లేదా అప్రాధ
చిెంతన్) ఉెంట్ుెందని సక్షన్ 135 భావిస్ుుెంద.
Q 17 A. Is ‘mensrea’ or culpable mental state necessary for prosecution
under CGST/SGST Act?
Ans. Yes. However, Section 135 presumes the existence of a state of mind
(i.e. “culpable mental state” or mensrea) required to commit an offence if it
cannot be committed without such a state of mind.
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ప్రశ్న 18: మాన్సిక అప్రాధ భావనా సిి త్ర అెంట్ే?
జవ్ాబు: ఒక ప్ని చేసన్
ి ప్ుడు, మాన్సిక అప్రాధ భావనా సిి త్ర ఉెందని ఎప్ుపడు
చబుతామెంట్ే....
 వ్ాెంఛితెంగా చేయడెం
 ప్రూవసానాలు తలిసట, నిగెహెంి చుకరవ్ాలని తలిసినా చేయడెం
 ఇతరుల పోర దబలెం లేకుెండా ఒక వూకిు చేసన్
ి ప్ని వలీ కలిగిన్
ఇబబెందులిన అధగమిెంచడెం
 చేసన్
ి ప్ని చట్ాటనికి విరుదా మని ఒక వూకిు న్మిునా, లేదా అెందుకు తగిన్
కారణాలు ఉనానయని భావిెంచిన్ప్ుడు.
Q 18. What is a culpable state of mind?
Ans. While committing an act, a “culpable mental state”
is a state of mind wherein• the act is intentional;
• the act and its implications are understood and
controllable;
• the person committing the act was not coerced and even overcomes
hurdles to the act committed;
• the person believes or has reasons to believe that the act is contrary to
law.
ప్రశ్న 19: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద ఏ కెంపనీక్న
స ా వూత్రరేకెంగా చరూలు లేదా
ఏదన
ై ా నేరెం కిెంద విచారణ చేప్ట్ట వచాి?
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జవ్ాబు: చేప్ట్ట వచుి. సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 137 అెందుకు అవకాశ్ెం
కలిపస్ుుెంద. ఒక కెంపనీకి బాధుూలుగా లేదా దాని వ్ాూపార కారూకలాపాల నిరవహణకు
బాధుూలుగా ఉన్న ప్రత్ర వూకిుతోపాట్ు స్దరు కెంపనీపైనా చరూలు లేదా విచారణ
చేప్ట్ట వచుి. స్దరు కెంపనీకి బాధుూడైన్ వూకిు వూవహారాలు న్డుప్ుతున్నెందున్ ఆ
కెంపనీ చేసే నేరానికీ అతడు బాధుూడవుతాడు కాబట్ిట విచారిెంచి శ్చక్షిెంచవచుి. కెంపనీ
ఏదన
ై ా నేరెం చేస-ేు



అద అన్ుమత్ర/రహస్ూ ఒప్పెందెంతో చేసన్
ి దగా; లేదా
నిరీ క్షాూనికి నిదరశన్ెంగా-

స్దరు కెంపనీలోని ఎవర్సనా అధకారి నిరీ క్షూమే అెందుకు కారణమని ప్రిగణిసేు ఆ
నేరెంలో స్దరు అధకారి దో ష్ి అవుతారు. కాబట్ిట విచారణ పారరెంభిెంచి తదన్ుగుణెంగా
శ్చక్షిెంచవచుి.
Q 19. Can a company be proceeded against or prosecuted for any offence
under the CGST/SGST Act?
Ans. Yes. Section 137 of the CGST/SGST ACT provides that every person who
was in-charge of or responsible to a company for the conduct of its business
shall, along-with the company itself, be liable to be proceeded against and
punished for an offence committed by the company while such person was
in-charge of the affairs of the company. If any offence committed by the
company—
• has been committed with the consent/ connivance of, or
• is attributable to negligence of— any officer of the company then such
officer shall be deemed to be guilty of the said offence and liable to be
proceeded against and punished accordingly.
ప్రశ్న20. నేరాల నివృత్రు (compounding of offences) అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ‘నేరాల నివృత్రు ’ అెంట్ే ప్రిశీలన్ లేదా ఏదైనా పవ్
ై ట్
ే ు ఉదేే శ్ెంతో విచారణ
న్ుెంచి మిన్హాయిెంచడెంగా నేర శ్చక్షాస్ుృత్ర (Cr.P.C)లోని సక్షన్ 320 నిరవచిస్ుుెంద.
Q 20. What is meant by compounding of offences?
Ans. Section 320 of the Code of Criminal Procedure defines “compounding”
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as to forbear from prosecution for consideration or any private motive.

ప్రశ్న21: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద నేరాల నివృత్రు సాధూమేనా?
జవ్ాబు: సాధూమే. సటజీఎసటట/ఎసటాఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 138 ప్రకారెం... దగువ
పేరొకన్నవి మిన్హా ఇతర ఏ నేరమైనా నిరేేశ్చత న్గదు చలిీ ెంప్ు (compounding)తో
నివృత్రు చేయవచుి. విచారణ పారరెంభానికి ముెందు, ఆ తరావత కయడా అట్ువెంట్ి నేర
నివృత్రు ఆమోదయోగూమే:

పైన్ పేరొకన్న 12 ప్రధాన్ నేరాలలో ‘1’ న్ుెంచి ‘6’ వరకయ (14వ ప్రశ్నలో

స్యచిెంచిన్వి) ఉన్నవ్ాట్ిలో నిెందతుడన్
ై వూకిు అెంతకు ముెందు నివృత్రు ప ెంద
ఉెంట్ే;


పైన్ పేరొకన్న నేరాలలో ‘1’ న్ుెంచి ‘6’ వరకయ ఉన్నవ్ాట్ికి

పాలపడిన్వ్ారికి తోడపడి/పో ర తైహిెంచిన్ వూకిు అెంతకుముెందు నివృత్రు ప ెంద
ఉెంట్ే;


ఎసటా ఎసటట/ఐజీఎసటట చట్ాటల కిెంద రూ.కరట్ికి మిెంచి విలువ్ెన్
ై స్రఫరాలకు

స్ెంబెంధెంచి (పైన్ పేరొకన్నవ్ాట్ిలోనిద కాకుెండా) ఏదైనా నేరానికి
పాలపడిన్ట్ు
ీ ఆరోప్ణలున్న వూకిు అెంతకుముెందు పన్
ై పేరొకన్న నేరాలలో
నివృత్రు ప ెంద ఉెంట్ే;


సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ాటలు కాకుెండా NDPSA లేదా FEMAలతోపాట్ు

ఇతర చట్ాటల కిెంద నేరెంగా ప్రిగణిెంచే ఏదన
ై ా నేరానికి పాలపడి ఉెంట్ే;
దీనికి స్ెంబెంధెంచి స్యచిెంచబడిన్ ఇతర నేరవరాాలు లేదా వూకుులు. ప్న్ున, వడీ్ ,
జరిమానా, నివృత్రు రుస్ుము చలిీ ెంచిన్ తరావతే నివృత్రు లభిస్ుుెంద. అలాగే నివృత్రు
ఫలితెంగా అెంతకుముెందు ఏదైనా చట్ట ెం కిెంద కొన్సాగుతున్న నేర విచారణలకు
ఎలాెంట్ి భ్ెంగెం కలగదు.
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Q 21. Can offences under CGST/SGST Act be compounded?
Ans. Yes. As per section 138 of the CGST/SGST Act, any offence, other than
the following, may upon payment of the prescribed (compounding) amount
be compounded and such compounding is permissible either before or after
the institution of prosecution:
• Offences numbered 1 to 6 of the 12 major offences (outlined in Q. 16
above), if the person charged with the offence had compounded earlier in
respect of any of the said offences;
• Aiding/abetting offences numbered 1 to 6 of the 12 major offences, if the
person charged with the offence had compounded earlier in respect of any
of the said offences;
• Any offence (other than the above offences) under any SGST Act/IGST Act
in respect of a supply with value exceeding Rs.1 crore, if the person charged
with the offence had compounded earlier in respect of any of the said
offences;
• Any offence which is also an offence under NDPSA or FEMA or any other
Act other than CGST/SGST;
Compounding is to be permitted only after payment of tax, interest and
penalty and compounding shall not affect any proceeding already instituted
under any other law.
ప్రశ్న22. నేర నివృత్రు కి న్గదుప్రమన్
ై ప్రిమితులేవ్న
ెై ా ఉనానయా?
జవ్ాబు: ఉనానయి. నివృత్రు కి కనిష ప్రిమిత్ర దగువ పేరొకన్న మొతాులకనాన
ఎకుకవగా ఉెండాలి:

50 శాతెం ప్న్ునతో ముడిప్డిన్వి లేదా;



రూ.10,000... నివృత్రు కి గరిష ప్రిమిత్ర దగువ పేరొకన్న

మొతాులకనాన ఎకుకవగా ఉెండాలి:

150 శాతెం ప్న్ునతో ముడిప్డిన్వి లేదా



రూ.30,000.
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Q 22. Are there any monetary limits prescribed for compounding of
offence?
Ans. Yes. The lower limit for compounding amount is to be the greater of
the following amounts: • 50% of tax involved, or
• Rs. 10,000.
The upper limit for compounding amount is to be greater
of the following amounts: • 150% of tax involved or
• Rs. 30,000.
ప్రశ్న 23: సటజీఎసటట /ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెంద నేర నివృత్రు జరిగన్
ి తరావత ఏెం
జరుగుతుెంద?
జవ్ాబు: సక్షన్ 138 స్బ్ సక్షన్ (3) ప్రకారెం... నేర నివృత్రు కి స్ెంబెంధెంచిన్
డబుబలు కట్ిట వ్స
ే న్
ి తరావత, పారరెంభిెంచిన్ విచారణన్ు ఆపివ్స
ే ు ారు. నేర విచారణ
కయడా ఆగిపో తుెంద.
Q 23. What is the consequence of compounding of an offence under
CGST/SGST Act?
Ans. Sub-section (3) of section 138 provides that on payment of
compounding amount no further proceeding to be initiated under this Act
and criminal proceeding already initiated shall stand abated.

****
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21. ఐజీఎసటట చట్ట ెం- స్య
ి ల ప్రిశీలన్
(Overview of the IGST Act)
ప్రశ్న 1. ఐజీఎసటట (IGST) అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ‘‘స్మగె వస్ుుసేవల ప్న్ున’’ (Integrated Goods and Services TaxIGST) అెంట్ే- అెంతరాెషట ే (రాష్టాటేల మధూ) వ్ాూపారెం లేదా వ్ాణిజూెంలో భాగెంగా
వస్ుువులు, సేవల స్రఫరాపై ఐజీఎసటట చట్ట ెం కిెంద విధెంచే ప్న్ున.
Q 1. What is IGST?
Ans. “Integrated Goods and Services Tax” (IGST) means tax levied under the
IGST Act on the supply of any goods and/ or services in the course of interState trade or commerce.
ప్రశ్న 2: అెంతరాెషట ే స్రఫరాలెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: అెంతరాెషట ే వ్ాూపారెం లేదా వ్ాణిజూెంలో భాగెంగా వస్ుువులు, సేవల స్రఫరా
అెంట్ే- స్రఫరాదారు ఉన్న ప్రదేశ్ెం, స్రఫరాచేసే ప్రదేశ్ెం ర్ెండు వ్ేరేవరు రాష్టాటేలోీ, ర్ెండు
వ్ేరేవరు కేెందరపాలిత పారెంతాలోీ లేదా ఒక రాషట ెంే , ఒక కేెందరపాలిత పారెంతెంలో ఉెండట్ెం.
అలాగే ప్రతూే క ఆరిిక మెండలి (SEZ)లోని ప్రిశ్మ
ె లు లేదా అభివృదా స్ెంస్ి
వస్ుుసేవలన్ు దగుమత్ర చేస్ుకరవడెం లేదా రాష్టాటేెంతర స్రఫరాలు కానివి కయడా
అెంతరాెషట ే స్రఫరా కిెందకు వసాుయి (సక్షన్ 7 ఐజీఎసటట చట్ట ెం).
Q 2. What are inter-state supplies?
Ans. A supply of goods and/or services in the course of inter-State trade or
commerce means any supply where the location of the supplier and the
place of supply are in different States, two different union territory or in a
state and union territory Further import of goods and services, supplies to
SEZ units or developer, or any supply that is not an intra state supply.
(Section 7 of the IGST Act).
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ప్రశ్న 3. అెంతరాెషట ే వస్ుుసేవల స్రఫరాపై వస్ుుసేవల ప్న్ున (GST) చట్ట ెం కిెంద
ప్న్ునన్ు ఎలా విధసాురు?
జవ్ాబు: అెంతరాెషట ే వస్ుుసేవల స్రఫరాపై కేెందర ప్రభ్ుతవెం ఐజీఎసటట విధెంచి వస్యలు
చేస్ు ుెంద. రాెష్టాటేలమధూ స్రఫరా అయిేూ ప్న్ున విధెంచదగిన్ వస్ుుసేవలపై
సటజీఎసటట+ఎసటా ఎసటటల విస్ు ృత రూప్ెంగా ఐజీఎసటటని విధసాురు. వస్ుుసేవలకు తాన్ు
జోడిెంచిన్ విలువపై అెంతరాెషట ే అముకెందారు ఐజీఎసటటని చలిీ సు ాడు. దీనికి ముెందు
ఉతాపదకాల కొన్ుగోళ్ీ పై ఐజీఎసటట, సటజీఎసటట, ఎసటా ఎసటటల కిెంద తాన్ు చలిీ ెంచిన్ ప్న్ునన్ు
స్రుేబాట్ు (ITC) చేస్ుకుెంట్ాడు. ఐజీఎసటట చలిీ ెంప్ులో వరు కుడు
వినియోగిెంచుకున్న ఎసటా ఎసటటలోని ఐట్ీసట జమన్ు ఎగుమత్ర చేసే రాషట ెంే కేెందారనికి
బదల్ల చేస్ు ుెంద. దగుమత్ర చేస్ుకున్నవరు కుడు తన్ స ెంత రాషట ెంే లో ఉతపత్రు ప్న్ున
బాధూతన్ు నెరవ్ేరేి స్మయెంలో ఐజీఎసటటకి జమ అయిన్ ఐట్ీసట మొతాునిన
కరరుతాడు. ఎసటాఎసటట చలిీ ెంప్ులో వినియోగిెంచిన్ ఐజీఎసటటలోని ఐట్ీసటని దగుమత్ర
చేస్ుకునే రాష్టాటేనికి కేెందరెం బదల్ల చేస్ు ుెంద. స్దరు వూవహారాలన్ు ప్రిషకరిెంచే
యెంతారెంగెంగా ప్నిచేసే కేెందరప్రభ్ుతవ స్ెంస్ి కు ఈ స్మాచారానిన స్మరిపసాురు. ఈ
లావ్ాదేవీలనినట్ిపై క్ీయిములన్ు స్దరు స్ెంస్ి ప్రిశీలిెంచి నిధులు బదల్ల
చేయాలిైెందగా స్ెంబెంధత రాష్టాటేలకు స్మాచారెం ప్ెంప్ుతుెంద.
Q 3. How will the Inter-State supplies of Goods and Services be taxed
under GST?
Ans. IGST shall be levied and collected by Centre on inter-state supplies.
IGST would be broadly CGST plus SGST and shall be levied on all inter-State
taxable supplies of goods and services. The inter-State seller will pay IGST
on value addition after adjusting available credit of IGST, CGST, and SGST
on his purchases. The Exporting State will transfer to the Centre the credit
of SGST used in payment of IGST. The Importing dealer will claim credit of
IGST while discharging his output tax liability in his own State. The Centre
will transfer to the importing State the credit of IGST used in payment of
SGST. The relevant information is also submitted to the Central Agency
which will act as a clearing house mechanism, verify the claims and inform
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the respective governments to transfer the funds.
ప్రశ్న 4: స్మీకృత వస్ుుసేవల ప్న్ున (IGST) చట్ట ెంలోని ప్రధానాెంశాలేమిట్ి?
జవ్ాబు: ఐజీఎసటట చట్ట ెంలో 9 అధాూయాలు, 25 విభాగాలు ఉనానయి. ఇతర అెంశాలోీ
భాగెంగా వస్ుు స్రఫరా ప్రదేశానిన/సాినానిన నిరాారిెంచే నిబెంధన్లన్ు ఈ ముసాయిదా
నిరాయిస్ుుెంద. స్రఫరా కరస్ెం వస్ుువులన్ు రవ్ాణా చేయాలిైన్ప్ుపడు సటవకరిెంచే
వూకిుకి అెందజేసేెందుకు వ్ాట్ిని చేరవ్ేసిన్ ప్రదేశ్మే స్రఫరా సాిన్ెం అవుతుెంద.
స్రఫరా చేసే వస్ుువులన్ు రవ్ాణా చేయాలిైన్ అవస్రెం లేన్ప్ుపడు సటవకరిెంచే వూకిుకి
అెందజేసేట్ప్ుపడు అవి ఎకకడుెంట్ాయో ఆ ప్రదశ్
ే మే స్రఫరా సాిన్మవుతుెంద. ఒక
చోట్ వస్ుువుల కయరుప (assembly) లేదా సాిప్న్ (installation) అవస్రమైన్
ప్క్షెంలో ఆ ప్రదేశ్మే స్దరు వస్ుువులకు స్రఫరా సాిన్మవుతుెంద. అెంత్రమెంగా...
రవ్ాణా సాధన్ెందావరా స్రఫరా చేసే వస్ుువులకు వ్ాట్ిని నిెంపే ప్రదేశ్మే స్రఫరా
సాిన్మవుతుెంద.
అెంతేకాకుెండా సేవల స్రఫరా విషయెంలో స్రఫరాదారు, సటవకరు ఇదే రూ
దేశ్ెంలోనే ఉనాన (దేశీయ స్రఫరాలు) లేక స్రఫరాదారు లేదా సటవకరు దేశ్ెం వ్ెలుప్ల
ఉనాన (అెంతరాాతీయ స్రఫరాలు) సేవల స్రఫరా సాినానిన నిరాారిెంచడెంలోన్య ఈ
చట్ట ెం తోడపడుతుెంద. దీనిపై తదుప్రి అధాూయెంలో స్వివరెంగా చరిిెంచబడిెంద.
అలాగే ఆన్ల న్
ై స్మాచారెందావరా ప్న్ున చలిీ ెంప్ు, న్మోదుకాని వూకిుకి దేశ్ెం
వ్ెలుప్లి సేవ్ాప్రదాత ఐజీఎసటట చట్ట ెం కిెంద న్మోదు చేస్ుకుని డేట్ాబేస్
సేవలెందెంచడెం తదతరాలకు స్ెంబెంధెంచిన్ కొనిన నిరిేషట నిబెంధన్లు కయడా
ఇెందులో ఉనానయి (సక్షన్ 14 ఐజీఎసటట చట్ట ెం).
Q 4. What are the salient features of the draft IGST Law?
Ans. The draft IGST law contains 25 sections divided into9 Chapters. The
law, inter alia, sets out the rules for determination of the place of supply of
goods. Where the supply involves movement of goods, the place of supply
shall be the location of goods at the time at which the movement of goods
terminates for delivery to the recipient. Where the supply does not involve
movement of goods, the place of supply shall be the location of such goods
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at the time of delivery to the recipient. In the case of goods assembled or
installed at site, the place of supply shall be the place of such installation or
assembly. Finally, where the goods are supplied on board a conveyance, the
place of supply shall be the location at which such goods are taken on
board.
The law also provides for determination of place of supply of service where
both supplier and recipient are located in India (domestic supplies) or where
supplier or recipient is located outside India (international supplies). This is
discussed in details in the next Chapter.
It also provides for certain other specific provisions like payment of tax by
online information and database access service provider located outside
India to an unregistered person in India, upon taking registration in India,
under the IGST Act, following a simplified provision (section 14 of the IGST
Act).
ప్రశ్న 5. ఐజీఎసటట న్మూనా ప్రయోజనాలేమిట్ి?
జవ్ాబు: ఐజీఎసటట న్మూనావలీ ప్రధాన్ ప్రయోజనాలేమిట్ెంట్ే:ఎ.

అెంతరాెషట ే లావ్ాదేవీలలో ఐట్ీసట శ్ృెంఖ్లానిన నిరెంతరాయెంగా

నిరవహిెంచవచుి;
బి.

అెంతరాెషట ే అముకెందారు లేదా కొన్ుగోలుదారుకు ముెందస్ుు

ప్న్ున చలిీ ెంప్ు, గణనీయ నిధుల ప్రత్రషట ెంభ్న్ బడద ఉెండదు;
సి.

ప్న్ున చలిీ ెంప్ులో ఐట్ీసట వినియోగెంవలీ ఎగుమత్ర రాషట ెంే లో

వ్ాప్స్ు కరరాలిైన్ అవస్రెం ఉెండదు;
డి.

సటవయ ప్రూవ్ేక్షణ న్మూనా;

ఇ.

స్రళ్మైన్ ప్న్ున పాలన్ యెంతారెంగెంతోపాట్ు తట్స్ి ప్న్ునకు

భ్రోసా;
ఎఫ్. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుపై అదన్ప్ు భారెంలేని, స్రళ్ ఖ్ాతాల
నిరవహణ వ్ెస్ులుబాట్ు;
జి.

ప్న్ున విధానానికి ఉన్నతసాియిలో కట్ుటబాట్ువలీ అతూధక
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వస్యళ్ీ సామరిాెం. ‘వ్ాూపారెం-వ్ాూపారెం మధూ, వ్ాూపారెంవినియోగదారు మధూ లావ్ాదేవీల నిరవహణ సామరిాెం.

Q 5. What are the advantages of IGST Model?
Ans. The major advantages of IGST Model are:
a. Maintenance of uninterrupted ITC chain on inter-State transactions;
b. No upfront payment of tax or substantial blockage of funds for the interState seller or buyer;
c. No refund claim in exporting State, as ITC is used up while paying the tax;
d. Self-monitoring model;
e. Ensures tax neutrality while keeping the tax regime simple;
f. Simple accounting with no additional compliance burden on the taxpayer;
g. Would facilitate in ensuring high level of compliance and thus higher
collection efficiency. Model can handle ‘Business to Business’ as well as
‘Business to Consumer’ transactions.
ప్రశ్న 6: జీఎసటట కిెంద దగుమత్ర/ఎగుమతులపై ప్న్ున ఎలా విధసాురు?
జవ్ాబు: జీఎసటట (ఐజీఎసటట) విధెంప్ున్కు వీలుగా అనిన దగుమతులు/ఎగుమతులన్ు
అెంతరాెషట ే స్రఫరాలుగా ప్రిగణిసు ారు. స్ెంభావూ ప్న్ున విధెంప్ు నిమితు ెం గమూెం
స్యతారనిన అన్ుస్రిసు ారు. ఎసటా ఎసటట విషయెంలో దగుమత్ర చేస్ుకున్నవస్ుువులు
వినియోగిెంచే రాషట ే ఖ్ాతాలోకి ప్న్ున రాబడి వ్ెళ్లతుెంద. దగుమత్ర చేస్ుకున్న
వస్ుుసేవలపై చలిీ ెంచిన్ ఐజీఎసటటకి బదులుగా ఐట్ీసట అెందుతుెంద గన్ుక స్ెంప్ూరా లబిా
చేకయరుతుెంద. ఇక వస్ుుసేవల ఎగుమత్ర స్ునాన శాతెం ప్న్ున ప్రిధలో ఉెంట్ుెంద.
ఎగుమత్రదారు బాెండు స్మరిపెంచి స్ుెంకెం చలిీ ెంచకుెండా ఎగుమత్ర చేసి ఐట్ీసట
వ్ాప్స్ు కరరవచుి... లేదా ఎగుమత్ర స్మయెంలో ఐజీఎసటట చలిీ ెంచి ఆ తరావత స్దరు
ప్న్ున వ్ాప్స్ు కరరవచుి. ఇక దగుమతుల మీద కస్ట మ్సై ట్ారిఫ్ యాక్ట (CTA)
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నిబెంధన్లన్ు అన్ుస్రిెంచి ఐజీఎసటట విధెంచాలిై ఉెంట్ుెంద. ఆ మేరకు దగుమతులు
చేస్ుకున్న స్మయెంలో కస్ట మ్సై చట్ట ెంకిెంద స్ుెంకెంతోపాట్ు ప్న్ున విధసాురు (సక్షన్
5 ఐజీఎసటట చట్ట ెం).
Q 6. How will imports/exports be taxed under GST?
Ans. All imports/exports will be deemed as inter-state supplies for the
purposes of levy of GST (IGST). The incidence of tax will follow the
destination principle and the tax revenue in case of SGST will accrue to the
State where the imported goods and services are consumed. Full and
complete set-off will be available as ITC of the IGST paid on import on goods
and services. Exports of goods and services will be zero rated. The exporter
has the option either to export under bond without payment of duty and
claim refund of ITC or pay IGST at the time of export and claim refund of
IGST. The IGST on imports is leviable under the provisions of the Customs
Tariff Act and shall be levied at the time of imports along with the levy of
the Customs Act (Section 5 of the IGST Act).
ప్రశ్న 7: ఐజీఎసటట చలిీ ెంచే విధాన్మేమిట్ి?
జవ్ాబు: ఐట్ీసటని వినియోగిెంచుకరవడెం దావరా లేదా న్గదు రూపేణా ఐజీఎసటటని
చలిీ ెంచవచుి. అయితే, ఐజీఎసటట చలిీ ెంప్ు కరస్ెం ఐట్ీసట వినియోగ కెమెం కిెందవిధెంగా
ఉెంట్ుెంద:

ఐజీఎసటట కిెంద తొలుత అెందుబాట్ులోకి వచిిన్ ఐట్ీసటని ఐజీఎసటట

చలిీ ెంప్ులో వినియోగిెంచుకరవ్ాలి;


ఐజీఎసటటలోని ఐట్ీసని
ట స్రిపట్ిటన్ తరావత సటజీఎసటట కిెందగల ఐట్ీసటని

వినియోగిెంచుకరవ్ాలి;


ఈ ర్ెండు ఐట్ీసల
ట న్ు స్రుేబాట్ు చేస్ుకున్న తరావత మాతరమే

ఎసటా ఎసటట కిెందగల ఐట్ీసని
ట వ్ాడుకునేెందుకు వరు కుడికి అన్ుమత్ర
ఉెంట్ుెంద.
ఇవనీన వినియోగిెంచుకున్న తరావత కయడా ఐజీఎసటట కిెంద ఇెంకా ప్న్ున చలిీ ెంచాలిై
ఉెంట్ే మాతరమే న్గదు రూపేణా చలిీ ెంచేెందుకు అన్ుమత్ర లభిస్ుుెంద. వివిధ ఐట్ీసల
ట
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వినియోగెందావరా ఐజీఎసటట చలిీ ెంప్ు కెమెం స్జావుగా సాగిపో యిేలా జీఎసటట వూవస్ి
చయస్ుకుెంట్ుెంద.
Q 7. How will the IGST be paid?
Ans. The IGST payment can be done utilizing ITC or by cash. However, the
use of ITC for payment of IGST will be done using the following hierarchy, 

First available ITC of IGST shall be used for payment of IGST;
 Once ITC of IGST is exhausted, the ITC of CGST shall be used for
payment of IGST;
 If both ITC of IGST and ITC of CGST are exhausted, then only the
dealer would be permitted to use ITC of SGST for payment of IGST.
Remaining IGST liability, if any, shall be discharged using payment in cash.
GST System will ensure maintenance of this hierarchy for payment of IGST
using the credit.
ప్రశ్న 8: కేెందరెం, ఎగుమత్ర/దగుమత్ర రాష్టాటేల మధూ ప్రిష్టాకరెం ఏ విధెంగా చేసు ారు?
జవ్ాబు: కేెందరెం, రాష్టాటేల మధూ ప్రిష్టాకరెం కిెంద పేరొకన్న ర్ెండు ప్దా తులలో
ఉెంట్ుెంద:

కేెందరెం – ఎగుమత్ర రాషట ెంే : స్రఫరాదారు వినియోగిెంచుకున్న ఎసటాఎసటటలోని

ఐట్ీసటకి స్మాన్మైన్ మొతాునిన ఎగుమత్ర రాషట ెంే కేెందారనికి చలిీ స్ు ుెంద.


కేెందరెం – దగుమత్ర రాషట ెంే : రాషట ెంే లోప్ల స్రఫరాలపై ఎసటా ఎసటట చలిీ ెంప్ు

స్ెందరుెంగా వరు కుడు వ్ాడుకున్న ఐజీఎసటటలోని ఐట్ీసటకి స్మాన్మైన్
మొతాునిన కేెందరెం చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
ప్రిష్టాకర కాలెంలో వరు కులెందరూ స్మరిపెంచే వివరాలన్ు ప్రిగణన్లోకి తీస్ుకున్న
తరావత ఒక రాషట ే ప్రిధలో స్ెంచిత పారత్రప్దకన్ ప్రిష్టాకరెం సాగుతుెంద. సటజీఎసటట,
ఐజీఎసటట ఖ్ాతాల విషయెంలోన్య ప్రిష్టాకరెం ఇదే తరహాలో ఉెంట్ుెంద.
Q 8. How will the settlement between Centre, exporting state and
importing state be done?
Ans. There would be settlement of account between the Centre and the
states on two counts, which are as follows-
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• Centre and the exporting state: The exporting state shall pay the amount
equal to the ITC of SGST used by the supplier in the exporting state to the
Centre.
• Centre and the importing state: The Centre shall pay the amount equal to
the ITC of IGST used by a dealer for payment of SGST on intra- state
supplies.
The settlement would be on cumulative basis for a state taking into account
the details furnished by all the dealer in the settlement period. Similar
settlement of amount would also be undertaken between CGST and IGST
account.
ప్రశ్న 9: ప్రతూే క ఆరిికమెండలి (SEZ)లోని ప్రిశ్మ
ె లకు లేదా అభివృదా దారుకు
స్రఫరాలన్ు ఎలా ప్రిగణిసు ారు?
జవ్ాబు: ప్రతూే క ఆరిిక మెండలి అభివృదా దారుకు లేదా అెందులోని ప్రిశ్మ
ె లకు
స్రఫరాలన్ు కయడా భౌత్రక వస్ుు ఎగుమతుల తరహాలోనే స్ునాన శాతెం ప్న్ున
స్రఫరాలుగా ప్రిగణిసు ారు. ప్న్ునలు చలిీ ెంచకుెండానే సజ్లకు స్రఫరాలు చేస,ి
వ్ాట్ిపై ఐట్ీసట వ్ాప్స్ు కరరే వ్ెస్ులుబాట్ు స్రఫరాదారుకు ఉెంట్ుెంద (సక్షన్ 16
ఐజీఎసటట చట్ట ెం).
Q 9. What treatment is given to supplies made to SEZ units or developer?
Ans. Supplies to SEZ units or developer shall be zero rated in the same
manner as done for the physical exports. Supplier shall have option to make
supplies to SEZ without payment of taxes and claim refunds of input taxes
on such supplies (section 16 of the IGST Act).
ప్రశ్న 10: ఐజీఎసటట , సటజీఎసటట చట్ాటలోీ వ్ాూపార స్ెంవిధాన్ెం, నిబెంధన్ల అన్ువరు న్
అవస్రాలు ఒకేలా ఉెంట్ాయా?
జవ్ాబు: రిజిసేటష
ే న్, రిట్రునల దాఖ్లు, ప్న్ున చలిీ ెంప్ుల విషయెంలో
స్ెంవిధాన్ెం, నిబెంధన్ల అన్ువరు న్ అవస్రెం ఒకేలా ఉెంట్ాయి.. అెంచనా, ఆడిట్,
విలువ నిరాారణ, స్రఫరా స్మయెం, ఇనావయిస్ు, అకౌెంట్ు
ీ , రికారు్లు, వివ్ాద
ప్రిష్టాకరెం, అపటపళ్ల
ీ వగ్ర
స ా విషయెంలో ఐజీఎసటట చట్ట ెం... సటజీఎసటట చట్ట ెం న్ుెంచి కొనిన
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నిబెంధన్లన్ు తచుికున్నద. (ఐజీఎసటట చట్ట ెం సక్షన్ 20)
Q 10. Are business processes and compliance requirement same in the
IGST and CGST Acts?
Ans. The procedure and compliance requirement are same for processes
likes registration, return filing and payment of tax. Further, the IGST act
borrows the provisions from the CGST Act as relating to assessment, audit,
valuation, time of supply, invoice, accounts, records, adjudication, appeal
etc. (Section 20 of the IGST Act).

******
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22.వస్ుు సేవల స్రఫరా ప్రదేశ్ెం
(Place of Supply of Goods and Service)
ప్రశ్న 1: జీఎసటట కిెంద వస్ుుసేవల ‘స్రఫరా సాిన్ెం’తో అవస్రమేమిట్ి?
జవ్ాబు: స్రఫరా అయిేూ వస్ుువులకు వినియోగసాిన్మైన్ గమూెంలో లేదా వినియోగ
ప్రదేశ్ెంలో ప్న్ున విధెంప్ున్ు స్మరిెంగా అమలు చేయడమే జీఎసటట పారథమిక స్యతరెం.
అెందువలీ స్రఫరా నిబెంధన్ స్దరు సాినానిన అెంట్ే ప్న్ున రాబడి చేరాలిైన్ ప్న్ున
విధెంప్ు ప్రిధని నిరాయిస్ుుెంద. స్దరు లావ్ాదేవీ అదే రాషట ెంే లోనిదా లేక అెంతరాెషట ే
ప్రిధకి చెందన్దా అన్న అెంశానిన నిరాయిెంచేద స్రఫరా సాాన్మే. మొతు ెంమీద
స్రఫరాలు స్ెంబెంధత రాషట ెంే లేదా కేెందరపాలిత పారెంతెంలో ఉముడిగా
ఎసటా ఎసటట+సటజీఎసటటల కిెందకు వసాుయా లేక అెంతరాెషట ే స్రఫరాగా ఐజీఎసటట కిెందకు
వసాుయా అన్నద నిరాయిెంచేెందుకు వస్ుుసేవల స్రఫరా సాినానిన నిరాారిెంచడెం
అవస్రెం.
Q 1. What is the need for the Place of Supply of Goods and Services under
GST?
Ans. The basic principle of GST is that it should effectively tax the
consumption of such supplies at the destination thereof or as the case may
at the point of consumption. So place of supply provision determines the
place i.e. taxable jurisdiction where the tax should reach. The place of
supply determines whether a transaction is intra-state or inter-state. In
other words, the place of Supply of Goods or services is required to
determine whether a supply is subject to SGST plus CGST in a given State or
union territory or else would attract IGST if it is an inter-state supply.
ప్రశ్న 2. వస్ుువులు, సేవల విషయెంలో స్రఫరా నిబెంధన్లు భిన్నెంగా
ఎెందుకుెంట్ాయి?
జవ్ాబు: వస్ుువుల స్వరూప్ెం సాకారెం (కెంట్ికి కనిపిెంచేద) కన్ుక వినియోగ గమూెం
నిరాారణలో ఎట్ువెంట్ి స్మస్ూ ఉెండదు. అయితే సేవలు నిరాకారెం (కెంట్ికి
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కనిపిెంచనిద) కాబట్ిట స్రఫరా గమూ నిరాారణలో ప్రధాన్ెంగా కిెంద అెంశాల వలీ
స్మస్ూలు ఎదురవుతాయి:(i)

సేవ్ా ప్రదాన్ (అెందెంచే) ప్దా త్రని స్ులభ్ెంగా మారివచుి.

ఉదాహరణకు ట్ెలిఫో న్ సేవలన్ు ముెందుగా చలిీ ెంప్ు/తరావత చలిీ ెంప్ు
వెంట్ి విధానాలకు ప్రస్పరెం మారుికరవచుి. బిలుీ విధెంచాలిైన్
చిరునామా మారివచుి. బిలుీ విధెంచేవ్ారి చిరునామా మారవచుి.
సాఫ్ట వ్ేర్డ మరముతు లేదా నిరవహణ ప్దా త్ర ఆన్సైట్ (ప్రదేశ్ెం) న్ుెంచి
ఆన్ల న్
ై (ఇెంట్ర్నట్)కు మారవచుి. బాూెంకుల సేవల కరస్ెం లోగడ
ఖ్ాతాదారులు బాూెంకుకు వ్ెళ్ీ లలిై రాగా, నేడు ఎకకడిన్ుెంచయినా
ఖ్ాతాదారు సేవలు ప ెందే విధాన్ెం అమలులోకి వచిిెంద;
(ii) అెందెంచే సేవ, సేవ్ా ప్రదాత (Service provider) సేవ్ా గెహీత
(Service receiver)ల ప్రదేశ్ నిరాారణ సాధూెం కాకపో వచుి లేదా
కదలికలేవీ కనిపిెంచవుగన్ుక జాడ కన్ుగొన్డెం దాదాప్ు
అసాధూమైన్ెందువలీ గోప్ూత పాట్ిెంచడెం కయడా చాలా స్ులువు;
(iii) సేవలెందెంచేెందుకు సేవ్ా ప్రదాతకు నిరిేషట పారెంతెం తప్పనిస్రి
కాదు.. అలాగే సేవ్ాగెహీత కయడా ఎకకడునాన సేవలు ప ెందగలిగే
వీలుెంద. బిలుీ విధెంచే చిరునామాన్ు తలీ వ్ారేలోగా మారిగల
వీలుెంద;
(iv) కొనిన స్ెందరాులోీ ప్రధాన్ మూలెం ఒకట్ికి మిెంచిన్ ప్రదేశాలకు
విస్ు రిెంచవచుి. ఉదాహరణకు ర్సలు మారా ెం, జాతీయ రహదారి లేదా
న్దపై వెంతన్ నిరాుణెం వెంట్ివి ఒక రాషట ెంే లో మొదల ై మరో రాషట ెంే లో
ముగియవచుి. అదేవిధెంగా ఒక సినిమా ప్ెంపిణ,ీ ప్రదరశన్లపై
ముదారప్క హకుక (copy right)న్ు ఒకేఒక లావ్ాదేవీతో
స్ెంకెమిెంప్జేయవచుి. లేదా ఒక వ్ాణిజూ ప్రకట్న్ లేదా కారూకెమానిన
దేశ్వ్ాూప్ు ెంగా ఒకే స్మయెంలో ప్రసారెం చేయవచుి. ఒక విమాన్ స్ెంస్ి
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దేశ్ెంలోని ఏ ర్ెండు పారెంతాలమధూనెన
ై ా ప్రయాణానికి వ్ాడుకునేలా
స్ుమారు ప్ద ప్తారలతో ట్ిక్ట్ీ ు (seasonal tickets) జారవచయ
ే వచుి.
ఢిల్లీ మట్రర జారవచస
ే ిన్ కారు్న్ు ఆ స్ెంస్ి కు తలియకుెండా ఒక వూకిు ఢిల్లీ
లేదా నోయిడా లేదా ఫరవదాబాద్ లో వినియోగిెంచవచుి. కారు్ జారవ
స్మయెంలో చలిీ ెంప్ు స్ెందరుెంగా ప్రదేశాలు, ప్రయాణాలన్ు ఢిల్లీ మట్రర
కన్ుగొన్లేదు గన్ుక ఇవనీన సాధూమే;
(v) సేవలనీన నిరెంతర ప్రిణామానికి గురయిేూవ్ేగన్ుక కొతు
స్వ్ాళ్ీ న్ు విస్ురుతుెంట్ాయి. ఉదాహరణకు 15-20 ఏళ్ీ కిెందట్ ఇెంట్ికే
నేరుగా (DTH) ట్ీవీ ప్రసారాల గురిెంచి ఎవరూ ఊహిెంచి ఉెండరు.
ఇెంట్ిన్ుెంచే స్కల స్మాచారెం, బాూెంకు వూవహారాలు, ట్ిక్ట్ీ జారవ,
అెంతరాాలెం (ఇెంట్ర్నట్), స్ెంచార ట్ెలిఫో న్ (మొబైల్) వగ్సరా కయడా
ఇలాెంట్ివ్;ే
Q 2. Why are place of supply provisions different in respect of goods and
services?
Ans. Goods being tangible do not pose any significant problems for
determination of their place of consumption. Services being intangible pose
problems w.r.t determination of place of supply mainly due to following
factors:
(i) The manner of delivery of service could be altered easily. For example,
telecom service could change from mostly post-paid to mostly pre-paid;
billing address could be changed, billers address could be changed, repair or
maintenance of software could be changed from onsite to online; banking
services were earlier required customer to go to the bank, now the
customer could avail service from anywhere;
(ii) Service provider, service receiver and the service provided may not be
ascertainable or may easily be suppressed as nothing tangible moves and
there would hardly be a trail;
(iii) For supplying a service, a fixed location of service provider is not
mandatory and even the service recipient may receive service while on the
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move. The location of billing could be changed overnight;
(iv) Sometime the same element may flow to more than one location, for
example, construction or other services in respect of a railway line, a
national highway or a bridge on a river which originate in one state and end
in the other state. Similarly, a copy right for distribution and exhibition of
film could be assigned for many states in single transaction or an
advertisement or a programme is broadcasted across the country at the
same time. An airline may issue seasonal tickets, containing say 10 leafs
which could be used for travel between any two locations in the country.
The card issued by Delhi metro could be used by a person located in Noida,
or Delhi or Faridabad, without the Delhi metro being able to distinguish the
location or journeys at the time of receipt of payment;
(v) Services are continuously evolving and would thus continue to pose
newer challenges. For example, 15-20 years back no one could have
thought of DTH, online information, online banking, online booking of
tickets, internet, mobile telecommunication etc.
పరశ్న 3. ఒక లావాదేవీలో సరఫరా పరదశ్
ే ం నిరాిరణకు ఉపయోగించే పరత్ాామానయ,
సంభావా అంశాలేవి?
జవ్ాబు: సేవలతో ముడిప్డిన్ వివిధ అెంశాలన్ు స్రఫరా ప్రదేశ్ నిరాారణకు
ప్రతాూమానయెం మారా ెంగా వినియోగిెంచవచుి. ఇతర మారాాలతో పో లిసేు స్రఫరా
ప్రదేశ్ నిరాారణలో ఈ మారాాలు మరిెంత మరుగ్న్
స ఫలితానినసాుయి. అవ్ేమిట్ెంట్ే:(ఎ) సేవ్ా ప్రదాత ఉన్న పారెంతెం;
(బి) సేవ్ాగెహీత ఉన్న పారెంతెం;
(సి) స్దరు కారాూచరణ ప్రదేశ్ెం/ప్ని సాగే ప్రదేశ్ెం;
(డి) సేవ్ా వినియోగ పారెంతెం;
(ఇ) వ్ాస్ు వ లబిా ప ెందే వూకిు లేదా చేరుతున్న ప్రదేశ్ెం
Q 3. What proxies or assumptions in a transaction can be used to
determine the place of supply?
Ans. The various element involved in a transaction in services can be used
as proxies to determine the place of supply. An assumption or proxy which
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gives more appropriate result than others for determining the place of
supply, could be used for determining the place of supply. The same are
discussed below:
(a) location of service provider;
(b) the location of service receiver;
(c) the place where the activity takes place/ place of performance;
(d) the place where it is consumed; and
(e) the place/person to which actual benefit flows
ప్రశ్న 4. వ్ాూపార స్ెంస్ి ల (న్మోదత వూకుుల) మధూ (B2B); వ్ాూపారెంవినియోగదారు (B2C) మధూ లావ్ాదేవీలలో స్రఫరా ప్రదశ్
ే ెం నిరాారణకు వ్ేరవే రు
నిబెంధన్ల అవస్రెం ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: వ్ాూపార స్ెంస్ి ల మధూ లావ్ాదేవీలలో గెహీత తాన్ు చలిీ ెంచిన్ ప్న్ునలన్ు
జమ కిెంద ప్రిగణిసు ాడు కాబట్ిట ఆ లావ్ాదేవీలు స్రవసాధారణెం. వ్ాూపారాల మధూ
స్రఫరాలోీ వస్యలు చేసిన్ వస్ుుసేవల ప్న్ున ప్రభ్ుతావనికి ఒక బాధూతన్ు, గెహీతకు
ఒక స తు
ు న్ు స్ృష్ిటస్ు ుెంద. స్దరు స్రఫరాల వలీ భ్విషూతు
ు ప్న్ునల చలిీ ెంప్ు
స్మయెంలో ఉతాపదక ప్న్ున మిన్హాయిెంప్ున్కు గెహీత అరుుడవుతాడు. ఇట్ువెంట్ి
లబిా ప ెందే వీలున్నెందున్ వ్ాూపార స్ెంస్ి ల మధూ లావ్ాదేవీలలో దాదాప్ు అనిన
స్ెందరాులోీన్య గెహీత ఉన్న ప్రదేశ్ెం కీలకమవుతుెంద. గెహీత సాధారణెంగా స్దరు
వస్ుువులన్ు లేదా వ్ాట్ికి విలువ జోడిెంచిన్ ఉతపతు
ు లన్ు వినియోగదారుకు స్రఫరా
చేసు ాడు. బి2బి లావ్ాదేవీ తదుప్రి బి2సి లావ్ాదేవీగా మారిన్ప్ుపడు
మాతరమే స్రఫరా అన్నద వినియోగెంగా మారిన్ట్ు
ీ ల కక. ఇక భి2సి లావ్ాదేవీలోీ
స్రఫరా అన్నద అెంత్రమెంగా వినియోగెంగా మారి చలిీ ెంచిన్ వ్ాస్ు వ ప్న్ునలు
ప్రభ్ుతావనికి దఖ్లుప్డతాయి.
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Q 4. What is the need to have separate rules for place of supply in respect
of B2B (supplies to registered persons) and B2C (supplies to unregistered
persons) transactions?
Ans. In respect of B2B transactions, the taxes paid are taken as credit by the
recipient so such transactions are just pass through. GST collected on B2B
supplies effectively create a liability for the government and an asset for the
recipient of such supplies in as much as the recipient is entitled to use the
input tax credit for payment of future taxes. For B2B transactions the
location of recipient takes care in almost all situations as further credit is to
be taken by recipient. The recipient usually further supplies to another
customer. The supply is consumed only when a B2B transaction is further
converted into B2C transaction. In respect of B2C transactions, the supply is
finally consumed and the taxes paid actually come to the government.
పరశ్న 5: వసుావులు త్ొలగించిన సంద్రాాలోల సరఫరా స్ాథనం ఏద్వుత ంద?
జవ్ాబు: సటవకరు కు అెందజేయడెం కరస్ెం ఎకకడైతే వస్ుువుల కదలిక ఆగిపో తుెందో అదే
స్రఫరా సాిన్ెం అవుతుెంద (సక్షన్ 10 ఐజీఎసటట చట్ట ెం).
Q 5. What would be the place of supply where goods are removed?
Ans. The place of supply of goods shall be the location of the goods at the
time at which the movement of goods terminates for delivery to the
recipient. (Section 10 of IGST Act)
ప్రశ్న 6: మూడో ప్క్షెం స్యచన్మేరకు స్రఫరాదారు వస్ుువులన్ు ఒక వూకిుకి అెందజేసేు
స్రఫరా సాిన్ెం ఏదవుతుెంద?
జవ్ాబు: మూడో ప్క్షానేన ఆ వస్ుువుల సటవకరు గా భావిెంచి అవి చేరిన్ ప్రదశ
ే ానేన స్దరు
వూకిు ప్రధాన్ వ్ాూపార సాిన్ెంగా ప్రిగణిసు ారు. (సక్షన్ 10 ఐజీఎసటట చట్ట ెం).
Q 6. What will be the place of supply if the goods are delivered by the
supplier to a person on the direction of a third person?
Ans. It would be deemed that the third person has received the goods and
the place of supply of such goods shall be the principal place of business of
such person. (Section 10 of IGST Act)
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ప్రశ్న 7: నౌక, విమాన్ెం, ర్ల
స ు లేదా మోట్ారు వ్ాహన్ెంవెంట్ి రవ్ాణా సాధనాల దావరా
స్రఫరా చేసన్
ి ప్ుపడు స్రఫరా ప్రదశ్
ే ెం ఏదవుతుెంద?
జవ్ాబు: వస్ుువుల విషయెంలో వ్ాట్ిని ఎకికెంచిన్ పారెంతానేన స్రఫరా ప్రదేశ్ెంగా
ప్రిగణిసు ారు (సక్షన్ 10 ఐజీఎసటట చట్ట ెం). అయితే, సేవల విషయెంలో రవ్ాణాలో
భాగెంగా స్దరు సాధన్ెం తొలుత బయలేే రే పారెంతమే స్రఫరా ప్రదేశ్ెం
అవుతుెంద (సక్షన్ 12, 13 ఐజీఎసటట చట్ట ెం).
Q 7. What will be the place of supply where the goods or services are
supplied on board a conveyance, such as a vessel, an aircraft, a train or a
motor vehicle?
Ans. In respect of goods, the place of supply shall be the location at which
such goods are taken on board. (Section 10 of IGST Act)
However, in respect of services, the place of supply shall be the location of
the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey.
(Section 12 and 13 of IGST Act)

ప్రశ్న 8. వ్ాూపార స్ెంస్ి ల మధూ (B2B) సేవల స్రఫరాలో స్రఫరా ప్రదశ్
ే ెంపై సాధారణ
స్ెంభావూత ఏద?
జవ్ాబు: ఐజీఎసటట చట్ట ెంలో వినియోగిెంచిన్ ప్దాలు న్మోదత ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు,
న్మోదుకాని ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు. న్మోదత వూకిుకి స్రఫరా చేసన్
ి ప్ుపడు
అతడున్న పారెంతమే స్రఫరా ప్రదేశ్ెం. గెహీత కయడా న్మోదతుడే కన్ుక అతడి
చిరునామా ఎలీ ప్ుపడయ అకకడే ఉెంట్ుెంద కాబట్ిట దానేన ప్రతాూమానయ స్రఫరా
ప్రదేశ్ెంగా ప్రిగణిెంచవచుి.
Q 8. What is the default presumption for place of supply in respect of B2B
supply of services?
Ans. The terms used in the IGST Act are registered taxpayers and nonregistered taxpayers. The presumption in case of supplies to registered
person is the location of such person. Since the recipient is registered,
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address of recipient is always there and the same can be taken as proxy for
place of supply.
ప్రశ్న 9. న్మోదుకాని గెహత
ీ ల మధూ స్రఫరాలో స్రఫరా ప్రదశ్
ే ెంపై సాధారణ
స్ెంభావూత ఏద?
జవ్ాబు: న్మోదుకాని గెహీతల విషయెంలో సాధారెంగా గెహీత ఉన్నదే స్రఫరా
ప్రదేశ్ెం అవుతుెంద. అయితే, అనేక స్ెందరాులోీ గెహీత చిరునామా లభ్ూెం కాదు.
అట్ువెంట్ి కేస్ులలో సేవల స్రఫరాదారు ఉన్న పారెంతమే ప్రతాూమానయ స్రఫరా
ప్రదేశ్ెం అవుతుెంద.
Q 9. What is the default presumption for place of supply in respect of
unregistered recipients?
Ans. In respect of unregistered recipients, the usual place of supply is
location of recipient. However, in many cases, the address of recipient is not
available, in such cases, location of the supplier of services is taken as proxy
for place of supply.
ప్రశ్న10: సిి రాసిు స్రఫరా ప్రదశ్
ే ెం అద ఉన్న పారెంతమే... మరి ఢిల్లీ-ముెంబై మధూ
వివిధ రాష్టాటేలగుెండా రహదారి నిరిుసేు దేనిన స్రఫరా సాిన్ెంగా గురిుెంచాలి?
జవ్ాబు: సిిరాసిు ఒకట్ికనానఎకుకవ రాష్టాటేలోీ ఉన్నట్ీ యితే సేవల స్రఫరా ప్రత్ర
రాషట ెంే లోన్య సాగిన్ట్ు
ీ భావిెంచాలి. ఈ స్ెందరుెంగా కుదరిన్ ఒప్పెందెం ప్రకారెం లేదా
అెంగవకరిెంచిన్ షరతుల మేరకు లేదా ఇతర ఏరాపట్ుకు తగిన్ట్ు
ీ వ్ేరేవరుగా వస్యలు
చేసిన్ సేవల మొతు ెం విలువలో నిషపత్రు ప్రకారెం ఆయా రాష్టాటేల సేవల స్రఫరాన్ు
ప్రతేూకెంగా నిరాయిెంచాలి. ఇలాెంట్ి ఒప్పెందాలు, అెంగవకారాలు, ఏరాపట్ీ వెంట్ివి లేకపో తే
మరేదైనా స్హేతుక పారత్రప్దకన్ నిరాారిెంచాలి (దేశీయ స్రఫరాలకు స్ెంబెంధెంచి
ఐజీఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 12(3)కు వివరణతో ఉప్ నిబెంధన్).
Q 10. The place of supply in relation to immovable property is the
location of immovable property. Suppose a road is constructed from Delhi
to Mumbai covering multiple states. What will be the place of supply?
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Ans. Where the immovable property is located in more than one State, the
supply of service shall be treated as made in each of the States in
proportion to the value for services separately collected or determined, in
terms of the contract or agreement entered into in this regard or, in the
absence of such contract or agreement, on such other reasonable basis as
may be prescribed in this behalf. (The Explanation clause to section 12(3) of
the IGST Act, for domestic supplies)
ప్రశ్న 11: వివిధ రాష్టాటేలోీ నిరవహిెంచే ఓ కారూకెమెం (ఐపటఎల్ కిెకట్
్ సిరస్
వ వెంట్ిద)
విషయెంలో స్రఫరా సాిన్ెం ఏద?
జవ్ాబు: కీెడలు, తదతర కారూకెమాల విషయెంలో సేవ్ా గెహీత న్మోదన్
ై వూకిు లేదా
స్ెంస్ి అయితే స్దరు కారూకెమ నిరవహణ కరస్ెం సేవలెందెంచే ప్రదేశ్మే సేవల స్రఫరా
సాిన్ెం అవుతుెంద.
అయితే, గెహీత న్మోదుకాని వూకిు లేదా స్ెంస్ి అయిన్ప్ుపడు స్దరు కారూకెమెం
లేదా వ్ేడుక నిరవహిెంచే పారెంతమే స్రఫరా ప్రదేశ్ెం అవుతుెంద. కిెక్ట్న్ు వివిధ
రాష్టాటేలోీ నిరవహిసు ారుగన్ుక, సేవలకు నిరేేశ్చత ఏకీకృత మొతు ెం చలిీ సు ారు కాబట్ిట
ఆయా రాష్టాటేలోీ విలువన్ు నిషపత్రు ప్రకారెం నిరేేశ్చెంచి ల కికెంచాలి (ఐజీఎసటట చట్ట ెంలోని
సక్షన్ 12(7)కు వివరణతో ఉప్ నిబెంధన్).
Q 11. What would be the place of supply of services provided for
organizing an event, say, IPL cricket series which is held in multiple
states?
Ans. In case of an event, if the recipient of service is registered, the place of
supply of services for organizing the event shall be the location of such
person.
However, if the recipient is not registered, the place of supply shall be the
place where event is held. Since the event is being held in multiple states
and a consolidated amount is charges for such services, the place of supply
shall be taken as being in each state in proportion to the value of services so
provided in each state. (The Explanation clause to section 12(7) of the IGST
Act)

371

ప్రశ్న 12: కొరియర్డ సేవలదావరా వస్ుువులు రవ్ాణా చేసేు స్రఫరా సాిన్ెం ఏద?
జవ్ాబు: దేశీయ స్రఫరాల త
ై .ే .: గెహీత న్మోదత వూకిు అయితే, అతడున్న పారెంతమే
స్రఫరా సాిన్ెం. అయితే, న్మోదత వూకిు కాన్ప్ుపడు రవ్ాణాకరస్ెం వస్ుువులు
అప్పగిెంచిన్ పారెంతమే స్రఫరా సాిన్మవుతుెంద (సక్షన్ 12 ఐజీఎసటట చట్ట ెం).
అెంతరాాతీయ స్రఫరాల త
ై .ే .: రవ్ాణా సేవల విషయెంలో వస్ుువుల గమూసాిన్మే
స్దరు సేవల స్రఫరా సాిన్ెం అవుతుెంద. కొరియర్డ సేవల విషయెంలో రవ్ాణా కరస్ెం
వస్ుువులన్ు కొరియర్డకు అప్పగిెంచిన్ ప్రదేశ్మే స్రఫరా సాిన్ెం అవుతుెంద. అయితే,
స్దరు కొరియర్డ సేవలు దేశ్ెం లోప్ల పాక్షికెంగా అెందెంచిన్ప్పట్ికీ సేవల స్రఫరా
సాినానిన భారతదేశ్ెంగానే ప్రిగణిెంచాలి (సక్షన్ 13(3), 13(6), 13(9) ఐజీఎసటట
చట్ట ెం).
Q 12. What will be the place of supply of goods services by way of
transportation of goods, including mail or courier?
Ans. In case of domestic supply: If the recipient is registered, the location of
such person shall be the place of supply.
However, if the recipient is not registered, the place of supply shall be the
place where the goods are handed over for transportation (section 12 of the
IGST Act.
For international supplies: The place of supply of transport
services, other than the courier services, shall be the destination of goods.
For courier, the place of supply of services is where goods are handed over
to courier. However, if the courier services are performed even partially in
India, the place of supply shall be deemed as India (section 13(3), 13(6) and
13(9) of the IGST Act).
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ప్రశ్న13: ఒక వూకిు ముెంబై న్ుెంచి ఢిల్లీ, త్రరిగి ముెంబై మధూ ప్రయాణిసేు స్రఫరా
ప్రదశ్
ే ెం ఏదవుతుెంద?
జవ్ాబు: స్దరు వూకిు న్మోదతుడైతే గెహీత ఉన్న పారెంతమే స్రఫరా ప్రదేశ్ెం
అవుతుెంద. న్మోదతుడు కాని ప్క్షెంలో ముెంబై-ఢిల్లీ ప్రయాణెంలో బయలేే రిన్
పారెంతెంగా ముెంబైని, ఢిల్లీ న్ుెంచి త్రరిగి ప్యన్మైన్ప్ుపడు తాజా ప్రయాణెంగా
ప్రిగణిెంచి ఢిల్లీని స్రఫరా ప్రదేశాలుగా ప్రిగణిెంచాలి (ఐజీఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్
12(9)కి వివరణతో ఉప్ నిబెంధన్).
Q 13. What will be the place of supply of passenger transportation
service, if a person travels from Mumbai to Delhi and back to Mumbai?
Ans. If the person is registered, the place of supply shall be the location of
recipient. If the person is not registered, the place of supply for the forward
journey from Mumbai to Delhi shall be Mumbai, the place where he
embarks.
However, for the return journey, the place of supply shall be Delhi as the
return journey has to be treated as separate journey. (The Explanation
clause to section 12(9) of the IGST Act)
ప్రశ్న 14: ఒక వూకిు దేశ్ెంలో ఎకకడికన
్స ా ప్రయాణిెంచేెందుకు ఎయిరిెండియా స్ెంస్ి
ట్ికట్
్ /పాస్ ఇసేు స్రఫరా సాిన్ెం ఏదవుతుెంద?
జవ్ాబు: ఈ ఉదెంతెంలో భ్విషూత్ ప్రయాణానికి ట్ిక్ట్/పాస్ జారవ చేస్ు ున్నెందున్ ఆ
స్మయెంలో ప్రయాణారెంభ్ ప్రదేశ్ెం తలియదు. కాబట్ిట ప్రయాణారెంభ్ ప్రదేశ్ెం స్రఫరా
సాిన్ెం కాబో దు. ఇట్ువెంట్ి స్ెందరాులోీ నిరాారిత నిబెంధన్ వరిుస్ు ుెంద (ఐజీఎసటట చట్ట ెం
సక్షన్ 12(9)కి ఉప్ నిబెంధన్ జోడిెంప్ు).
Q 14. Suppose a ticket/ pass for anywhere travel in India is issued by M/s
Air India to a person. What will be the place of supply?
Ans. In the above case, the place of embarkation will not be available at the
time of issue of invoice as the right to passage is for future use. Accordingly,
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place of supply cannot be the place of embarkation. In such cases, the
default rule shall apply. (The proviso clause to section 12(9) of the IGST Act)
ప్రశ్న 15: మొబల్
ై ఫో న్ కనెక్షన్కు స్రఫరా సాిన్ెం ఏద? స్రఫరాదారు ఉన్నదే
అవుతుెందా?
జవ్ాబు: దేశీయ స్రఫరా అయితే..: మొబైల్ ఫో న్ కెంపనీలు వివిధ రాష్టాటేలోీ సేవలు
అెందస్ుున్నెందున్, ఆ సేవలోీ అధకశాతెం అెంతరాెషట ే ప్రిధలో ఉన్నెందువలీ వ్ారున్న
ప్రదేశానిన స్రఫరా సాిన్ెంగా గురిుెంచలేెం. అలా చేసేు వినియోగ స్యతరెం భ్ెంగమై రాబడి
మొతు ెం స్రఫరాదారులున్న కొనిన రాష్టాటేలకు వ్ెళిీపో తుెంద. కాబట్ిట స్దరు కనెక్షన్
ముెందుగా చలిీ ెంప్ు (prepaid)/తరావత చలిీ ెంప్ు (postpaid) విభాగాలోీ దేనికిెందకు
వస్ుుెందో చయడాలి. పో స్ట పయిడ్ కనెక్షన్ అయితే సేవ్ా గెహీత చిరునామాగల బిలిీ ెంగ్
పారెంతెం స్రఫరా సాిన్ెం అవుతుెంద. పటరపయిడ్ కనెక్షన్ అయితే దీనికి చలిీ ెంప్ులు సాగే
పారెంతానిన లేదా స్దరు కారు్లు/వ్ోచరీ వికెయ పారెంతానిన స్రఫరా సాిన్ెంగా
గురిుెంచాలి. అయితే, ఇెంట్ర్నట్ లేదా ఆన్ల న్
ై చలిీ ెంప్ు చేసేు సేవ్ా గెహీత ఉన్న
పారెంతానేన స్రఫరా సాిన్ెంగా ప్రిగణిెంచాలి.
అెంతరాాతీయ స్రఫరా అయితే..: సేవ్ా గెహీత ఉన్న పారెంతమే ట్ెలికెం సేవల స్రఫరా
సాిన్ెం అవుతుెంద.

Q 15. What will be the place of supply for mobile connection? Can it be
the location of supplier?
Ans. For domestic supplies: The location of supplier of mobile services
cannot be the place of supply as the mobile companies are providing
services in multiple states and many of these services are inter-state. The
consumption principle will be broken if the location of supplier is taken as
place of supply and all the revenue may go to a few states where the
suppliers are located.
The place of supply for mobile connection would depend on whether the
connection is on postpaid or prepaid basis. In case of postpaid connections,
the place of supply shall be the location of billing address of the recipient of
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service.
In case of pre-paid connections, the place of supply shall be the place where
payment for such connection is received or such pre-paid vouchers are sold.
However, if the recharge is done through internet/e-payment, the location
of recipient of service on record shall be the taken as the place of service.
For international supplies: The place of supply of telecom services is the
location of the recipient of service.
ప్రశ్న16. గోవ్ాలోని ఒక వూకిు ఢిల్లీలోగల దళ్లరి (బోర కర్డ)దావరా ఎన్ఎస్ఈ (ముెంబ)ై లో
ష్ేరీ ు కొన్నట్ీ యితే స్రఫరా ప్రదశ్
ే ెం ఏద?
జవ్ాబు: సేవ్ాప్రదాత (దళ్లరి) రికారు్లలో న్మోదైన్ మేరకు సేవ్ాగెహీత ఉన్న
పారెంతమే ప్రిగణలోకి వస్ుుెంద కాబట్ిట స్రఫరా ప్రదేశ్ెం గోవ్ా అవుతుెంద.
Q 16. A person in Goa buys shares from a broker in Delhi on NSE (in
Mumbai). What will be the place of supply?
Ans. The place of supply shall be the location of the recipient of services on
the records of the supplier of services. So Goa shall be the place of supply.
ప్రశ్న17. ఒక వూకిు ముెంబై న్ుెంచి కులయ
ీ -మనాలి వ్ెళిీ మనాలిలోగల ఐసటఐసటఐ
బాూెంకు సేవలు ప ెందతే స్రఫరా ప్రదశ్
ే ెం ఏద?
జవ్ాబు: స్దరు సేవ ఆ వూకిు ఖ్ాతాకు ముడిప్డిన్ద కాకపో తే సేవ్ాప్రదాత ఉన్న
మనాలి స్రఫరా ప్రదేశ్ెం అవుతుెంద. అదే అతడికి ఖ్ాతాతో ముడిప్డిన్దైతే
సేవ్ాప్రదాత (బాూెంకు) రికారు్ల ప్రకారెం అతడి చిరునామాగల ముెంబై స్రఫరా
ప్రదేశ్మవుతుెంద.
Q 17. A person from Mumbai goes to Kullu-Manali and takes some
services from ICICI Bank in Manali. What will be the place of supply?
Ans. If the service is not linked to the account of person, place of supply
shall be Kullu i.e. the location of the supplier of services. However, if the
service is linked to the account of the person, the place of supply shall be
Mumbai, the location of recipient on the records of the supplier.

375

ప్రశ్న 18: గురాావ్లోని ఒక వూకిు ఎయిరిెండియా విమాన్ెంలో ముెంబై న్ుెంచి ఢిల్లీ
వ్ెళ్ు లడు... అతడు తన్ ప్రయాణ బీమాన్ు ముెంబన్
ై ుెంచి ప ెందన్ట్ీ యితే స్రఫరా
సాిన్ెం ఏదవుతుెంద?
జవ్ాబు: స్దరు సేవలెందెంచిన్ బీమా కెంపనీ రికారు్లలోని సేవ్ా గెహీత
చిరునామాగల పారెంతమే స్రఫరా సాిన్ెం అవుతుెంద కాబట్ిట గురాావ్నే ప్రిగణన్లోకి
తీస్ుకరవ్ాలి (ఐజీఎసటట చట్ట ెం సక్షన్ 12(13)కు ఉప్ నిబెంధన్ జోడిెంప్ు).
Q 18. A person from Gurgaon travels by Air India flight from Mumbai to
Delhi and gets his travel insurance done in Mumbai. What will be the
place of supply?
Ans. The location of the recipient of services on the records of the supplier
of insurance services shall be the place of supply. So Gurgaon shall be the
place of supply. (Proviso clause to section 12(13) of the IGST Act)
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జీఎసటట పో రటల్ లో పారథమిక వ్ాూపార ప్రకిెయ

378

23. జీఎసటట పో రటల్ లో పారథమిక వ్ాూపార ప్రకెియ
(GSTN and Frontend Business Process on GST Portal)
ప్రశ్న 1: జీఎసటట ఎన్ (GSTN) అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: వస్ుుసేవల ప్న్ున చట్రెం (GSTN) లాభాపేక్ష లేని ఓ ప్రభ్ుతవ స్ెంస్ి . కేెందర,
రాషట ే ప్రభ్ుతావలు, ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులుస్హా ఇతర భాగసావములకు ప్రస్పర
భాగసావమూ స్మాచార సాెంకేత్రక ప్రిజఞ ాన్ (IT) మౌలిక స్దుపాయాలు, సేవలు
అెందస్ుుెంద. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులెందరికీ పారథమిక (Frontend)మైన్ రిజిసేటష
ే న్,
రిట్రునలు, చలిీ ెంప్ులు తదతర సేవలెందస్ుుెంద. ప్రభ్ుతవెం-ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులకు
స్మన్వయ కరు గా వూవహరిస్ు ుెంద.
Q 1. What is GSTN?
Ans. Goods and Services Tax Network (GSTN) is a not-for-profit, nongovernment company promoted jointly by the Central and State
Governments, which will provide shared IT infrastructure and services to
both central and state governments including tax payers and other
stakeholders. The Frontend services of Registration, Returns, Payments, etc.
to all taxpayers will be provided by GSTN. It will be the interface between
the government and the taxpayers.
ప్రశ్న 2: జీఎసటట ఎన్ (Goods & Services Tax Network-GSTN)న్ు ఎెందుకు
స్ృష్ిట ెంచాలిై వచిిెంద?
జవ్ాబు: జీఎసటట వూవస్ి ప్థకెం ఒక విశ్చషట , స్ెంకిీషట స్మాచార సాెంకేత్రక కారాూరెంభ్ెం.
దేశ్ెంలో తొలిసారిగా ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుకరస్ెం ఏకరూప్ స్మన్వయ యెంతారెంగెం
ఏరాపట్ుకు ప్రయత్రనస్ుుెంద కాబట్ేట ఇద విశ్చషట మన్
ై ద. అెంతేకాదు... కేెందర-రాష్టాటేల
మధూ ప్రస్పర భాగసావమూ, ఉముడి ఐట్ీ మౌలిక స్దుపాయాలన్ు కలిపస్ుుెంద.
ప్రస్ు ుతెం కేెందర, రాష్టాటేల ప్న్ున పాలన్ భిన్న చట్ాటలు, నియెంతరణలు, ప్రకిెయలు,
స్వరూపాల స్మాహారెంగా ఉెండట్ెంవలీ వ్ాట్ి ఐట్ీ వూవస్ి లు స్వతెంతర స్ెంస్ి లాీ
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ప్నిచేస్ు ునానయి. వస్ుుసేవల ప్న్ున అమలు కరస్ెం వీట్నినట్ినీ స్మీకృతెం చేయడెం
స్ెంకిీషట కారూమే. ప్న్ున పాలన్ యెంతారెంగాలన్ు (కేెందర, రాషట ,ే కేెందరపాలిత పారెంతాల)
ఒకేసి ాయి ఐట్ీ ప్రిజఞ ాన్ ప్రిణత్ర సాియికి చేరుస్య
ు మొతు ెం ప్రోక్ష ప్న్ునల ప్రాూవరణ
వూవస్ి న్ు ఏకీకృతెం చేయాలిై రావడమే ఇెందుకు కారణెం. ఇెందులో భాగెంగా ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారులు, ఇతర బాహూ భాగసావముల కరస్ెం స్వరూప్, స్మన్వయాలన్ు
ఏకరవత్రకి తేవ్ాలిై ఉెంద. దీెంతోపాట్ు ‘జీఎసటట’ అన్నద గమూెం పారత్రప్దకగా విధెంచే
ప్న్ున కాబట్ిట, అెంతరాెషట ే వస్ుుసేవల వ్ాణిజాూనికి (ఐజీఎసటట) వీలుగా కేెందర, రాష్టాటేల
మధూ వ్ేగవెంతమన్
ై ప్రిష్టాకర యెంతారెంగెం అవస్రెం. బలమైన్ ఐట్ీ మౌలిక
స్దుపాయాల వూవస్ి తోపాట్ు భాగసావముల (ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు, రాష్టాటేలు, కేెందర
ప్రభ్ుతవెం, బాూెంకులు, రిజరువ బాూెంకుస్హా) మధూ స్మాచారానిన సేకరిెంచి,
ప్రిషకరిెంచి, ఆదాన్ప్రదానానికి సిదాెంచేయగల వ్ెనెనముక వెంట్ి సేవ్ా వూవస్ి కయడా
ఉన్నప్ుపడు మాతరమే ఇద సాధూెం. ఈ లక్షాూలన్ు సాధెంచడెం కరస్మే జీఎసటటఎన్
స్ృష్ిటెంచబడిెంద.
Q 2. What was need to create GSTN?
Ans. The GST System Project is a unique and complex IT initiative. It is
unique as it seeks, for the first time to establish a uniform interface for the
tax payer and a common and shared IT infrastructure between the Centre
and States. Currently, the Centre and State indirect tax administrations
work under different laws, regulations, procedures and formats and
consequently the IT systems work as independent sites. Integrating them
for GST implementation would be complex since it would involve
integrating the entire indirect tax ecosystem so as to bring all the tax
administrations (Centre, State and Union Territories) to the same level of IT
maturity with uniform formats and interfaces for taxpayers and other
external stakeholders. Besides, GST being a destination based tax, the interstate trade of goods and services (IGST) would need a robust settlement
mechanism amongst the States and the Centre. This is possible only when
there is a strong
IT Infrastructure and Service back bone which enables capture, processing
and exchange of information amongst the stakeholders (including
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taxpayers, States and Central Government, Bank and RBI). To achieve these
objectives GSTN was created.
ప్రశ్న 3: జీఎసటట ఎన్ ఆవిరాువ కెమెం (Genesis) ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ఈ అెంశ్ెంపై 21/7/2010నాట్ి రాషట ే ఆరిిక మెంతురల సాధకార స్ెంఘెం
(EC) తన్ 4వ స్మావ్ేశ్ెంలో చరిిెంచిెంద. ఈ స్ెందరుెంగా ‘‘జీఎసటట కరస్ెం ఐట్ీ మౌలిక
స్దుపాయాలపై సాధకార బృెందెం’’ (EG) ఏరాపట్ుకు ఆమోదెం తలిపిెంద. దీనికి
అధూక్షుడు డాకటర్డ న్ెందన్ నీలేకని కాగా- కేెందర ర్వ్ెన్యూ శాఖ్ అదన్ప్ు కారూదరిశ,
సటబీఈసట స్భ్ుూడు (B&C), డైరక
్ టర్డ జన్రల్ (సిస్టమ్సై-సటబీఈసట), ఆరిిక వూవహారాల
స్లహాదారు (కేెందర ఆరిిక మెంత్రరతవ శాఖ్), ఈసట స్భ్ూ కారూదరిశ, ఐదు రాష్టాటేల
(మహారాషట ,ే అసాైెం, కరాాట్క, ప్శ్చిమబెంగాల్, గుజరాత్) వ్ాణిజూ ప్న్ునల
కమిషన్రుీ ఇెందులో స్భ్ుూలుగా నియమితులయాూరు. జీఎసటటఎన్ పేరిట్ ఉముడి
పో రటల్ ఏరాపట్ుతోపాట్ు ‘జాతీయ స్మాచార వూవస్ి ’/‘ప్రతేూక ప్రయోజన్ స్ెంస్ి ’
(NIU/SPV) ఏరాపట్ుకు విధవిధానాలు, స్మగె అమలు వూూహెం రూప ెందెంచే
బాధూతన్ు ఈజీకి అప్పగిెంచిెంద. అలాగే NIU/SPV నిరాుణ స్వరూప్ెం,
ప్రిశీలనాెంశాల (terms of reference)న్ు సిఫారస్ు చేయాలని కరరిెంద. దీని స్ృష్ిట,
స్మగె అమలుకు వూూహెం, మారా ప్రణాళిక (road map) తదతరాల
రూప్కలపన్తోపాట్ు శ్చక్షణ, విస్ు రణ వెంట్ివ్ాట్ిపన
ై ా దృష్ిట సారిెంచాలని స్యచిెంచిెంద.
ఆరిిక మెంత్రరతవ శాఖ్ ఏరాపట్ు చేసన్
ి ‘విశ్చషట ప్థకాల సాెంకేత్రక స్లహా బృెందెం’
(TAGUP) 2010 మారిి నెలలో ప్రజా ప్రయోజన్ెం దృష్ిటతో NIUన్ు పవ్
ై ట్
ే ు కెంపనీగా
ఏరాపట్ు చేయాలని సిఫారస్ు చేసిెంద. జీఎసటటస్హా భారవ, స్ెంకిీషట ప్రభ్ుతవ ఐట్ీ ప్థకాల
అమలుకు ఇద అవస్రమని పేరొకెంద. జీఎసటట, ట్ిన్ (TIN), ఎనీపఎస్(NPS) వెంట్ి
వివిధ ఐట్ీ ప్థకాలకు స్ెంబెంధెంచి సాెంకేత్రక, వూవసాిప్రమైన్ స్మస్ూల ప్రిశీలన్
బాధూతలతో TAGUP ఏరాపట్ెైెంద.
సాధకార బృెందెం (EG) 2010 ఆగస్ుట 2వ తేదీ న్ుెంచి 2011 ఆగస్ుట 8వ తేదీ
మధూ విధవిధానాలపై చరిిెంచడానికి ఏడుసారుీ స్మావ్ేశ్మైెంద. అనిన అెంశాలపైనా
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తగువిధెంగా చరిలు సాగిన్ తరావత జీఎసటట వూవస్ి ప్థకెం అమలుకరస్ెం SPV స్ృష్ిటకి
సిఫారస్ు చేసిెంద. అవస్రాలు పరుగుతున్న వ్ాతావరణెంలో స్మరి, విశ్వస్నీయ
సేవలెందెంచే దశ్గా GSTN SPVని ప్రభ్ుతేవతర స్ెంస్ి గా ఏరాపట్ు
చేయాలని EG సిఫారస్ు చేసిెంద. నిరవహణ సేవచి, ప్రభ్ుతవ వూూహాతుక నియెంతరణ,
వూవసాిగత నిరాుణెంలో స్రళ్త, నిరాయ వ్ేగెం, స్మరి మాన్వ వన్రుల నియామకెంనిలబట్ుటకునే స్మరిత వెంట్ి కీలక ప్రామితులన్ు ప్రిశీలిెంచాక ఇెందులో 49 శాతెం
ప్రభ్ుతవ వ్ాట్ా (కేెందరెం- 24.5%, రాష్టాటేలు- 24.5%) ఉెండాలని స్యచిెంచిెంద.
జీఎసటటఎన్ స్ునినత పాతర, అెందులో లభ్ూమయిేూ స్మాచారెం దృష్టాటా దానిపై
ప్రభ్ుతవ వూూహాతుక నియెంతరణ అెంశానిన EG ప్రిగణన్లోకి తీస్ుకుెంద. ఆ మేరకు
ఎసటపవీపై ప్రభ్ుతవ వూూహాతుక నియెంతరణకు సిఫారస్ు చేసిెంద. ఈ దశ్గా బో రు్
కయరుప, ప్రతేూక ప్రిష్టాకర యెంతారెంగాలు, భాగసావముల ఒప్పెందెం, డిప్ుూట్ేషన్ మీద
ప్రభ్ుతావధకారుల నియామకెంతోపాట్ు జీఎసటటఎన్ ఎసటపవీతో ప్రభ్ుతావల ఒప్పెందాలు
వెంట్ి చరూలు తీస్ుకరవ్ాలని నొకికచపిపెంద. అదే స్మయెంలో వూష్ిటగా కేెందరెం
(24.5%), స్మష్ిటగా రాష్టాటేలు (24.5%) ఏ ఇతర పవ్
ై ట్
ే ు స్ెంస్ి కనాన అధకెంగా 49
శాతెం వ్ాట్ాతో అత్రపదే భాగసావములుగా ఉెండేలా భాగసావమూ నిరాుణ కెమానిన
కయడా స్యచిెంచిెంద.
వెందశాతెం ఫలితాలు రాబట్ేట విధెంగా కెంపనీని న్డిపేెందుకు తగిన్ సాెంకేత్రకత
ప్రమాణాల అవస్రానిన కయడా స్పషట ెం చేస్ు య, దీని వ్ాూపార ప్రిజఞ ాన్ెం కేెందర, రాషట ే
ప్రభ్ుతావధకారుల చేత్రలో ఉెండాలని EG పేరొకెంద. అయితే, NSDL తరహాలో వృత్రు
నెైప్ుణూెంప్రెంగా దీట్ెైన్ ప్దా తులతో ఈ కెంపనీని స్వతెంతరెంగా న్డిపేెందుకు తగిన్
అతాూధునిక సాెంకేత్రక ప్రిజఞ ాన్ెం కలిగిన్ వృత్రు నిప్ుణుల అవస్రెం ఎెంతయినా ఉెంద.
మరోవ్ెైప్ు నిరవహణ సేవచి స లభ్ూెం దృష్టాటా ప్రభ్ుతేవతర కెంపనీ
ఏరాపట్ుకయ EG సిఫారస్ు చేసిెంద.
ఈ సిఫారస్ులన్ు 2011 ఆగస్ుట 19నాట్ి మెంతురల సాధకార స్ెంఘెం
(EC) మూడో స్మావ్ేశ్ెం ముెందుెంచారు. ఆ తరావత 2011 అకరటబరు 14నాట్ి నాలుగో
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స్మావ్ేశ్ెంలోన్య స్మరిపెంచారు. జీఎసటటఎన్కు స్ెంబెంధెంచి జీఎసటట కరస్ెం ఐట్ీ మౌలిక
స్దుపాయాలు, ప్రభ్ుతవ నియెంతరణలో లాభాపేక్ష లేని సక్షన్ 25 కెంపనీ
సాిప్న్కు EG చేసిన్ సిఫారస్ులన్ు నాలుగో స్మావ్ేశ్ెంలో EC ఆమోదెంచిెంద.
అన్ెంతరెం ఎసటపవీ ఏరాపట్ుపై ర్వ్ెన్యూశాఖ్ ప్ెంపిన్ ప్తరెంలో దానిన పైన్
వివరిెంచిన్ తరహాలో వస్ుుసేవల ప్న్ున నెట్వరుక (GSTN)గా పిలవ్ాలని పేరొకెంద.
అన్ెంతరెం 2012 ఏపిరల్ 12నాట్ి కేెందర మెంత్రరమెండలి స్మావ్ేశ్ెం ఈ ప్రత్రపాదన్న్ు
ప్రిశీలిెంచి ఆమోదెం తలిపిెంద. దీెంతోపాట్ు మెంత్రరవరా ెం ఆమోదెంచిన్
మరికొనినఅెంశాలు కిెందవిధెంగా ఉనానయి:i. జీఎసటటఎన్-ఎసటపవీ (GSTN-SPV) ఏరాపట్ుకు ముెందుగా అెందులో
పట్ుటబడి పట్ేటెందుకు స్ముత్రెంచే తగిన్ ప్రభ్ుతేవతర స్ెంస్ి లన్ు ఆరిిక
మెంత్రరతవశాఖ్ గురిుెంచి స్మీకరిెంచాలి.
ii. ఎసటపవీపై ప్రభ్ుతవ వూూహాతుక నియెంతరణకు బో రు్ కయరుప, ప్రతేూక
ప్రిష్టాకర యెంతారెంగాలు, భాగసావముల ఒప్పెందెం, డిప్ుూట్ేషన్ మీద
ప్రభ్ుతావధకారుల నియామకెంతోపాట్ు జీఎసటటఎన్-ఎసటపవీతో ప్రభ్ుతావల
ఒప్పెందాలు వెంట్ి చరూలు తీస్ుకరవ్ాలి.
iii. జీఎసటటఎన్-ఎసటపవీ డైర్కటరీ బో రు్లో 14 మెంద డైర్కటరీ ు ఉెండాలి. వీరిలో
కేెందరెం న్ుెంచి ముగుారు, రాష్టాటేల న్ుెంచి ముగుారు వెంతున్ ఉెండాలి. చైరున్న్ు
కేెందర, రాష్టాటేల స్ెంయుకు ఆమోద యెంతారెంగెం దావరా నియమిెంచాలి. మరో
ముగుారు డైర్కటరీన్ు పవ్
ై ట్
ే ు భాగసావముల న్ుెంచి, ముగుారు స్వతెంతర
డైర్కటరీన్ు లబా ప్రత్రషుల న్ుెంచి ఎెంపిక చేసి నియమిెంచాలి. జీఎసటటఎన్ఎసటపవీ CEOన్ు బహిరెంగ ఎెంపిక ప్రకిెయదావరా ఎెంపిక చేయాలి.
iv. వూూహాతుక నియెంతరణ, అవస్రమైన్ నెైప్ుణాూనిన పెంప ెందెంచడానికి
వీలుగా జీఎసటటఎన్ ఎసటపవీలో ప్రభ్ుతావధకారులన్ు డిప్ుూట్ేషన్ మీద
నియమిెంచడానికి స్ెంబెంధత నిబెంధన్లన్ు స్డలిెంచాలి.
v. జీఎసటటఎన్ ఎసటపవీకి సటవయాధార రాబడి న్మూనా దశ్గా తన్ సేవలన్ు
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వినియోగిెంచుకునే ప్న్ున అధకార స్ెంస్ి లు, ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులపై
వినియోగ రుస్ుము విధెంచే వ్ెస్ులుబాట్ు ఉెండాలి.
vi. అనేక ప్న్ునల స్ెంస్ి లతో ముడిప్డిన్ స్మగె ప్రోక్ష ప్న్ున సేవలు
అెందెంచే బాధూతాయుత విశేష జాతీయ స్ెంస్ి గా జీఎసటటఎన్ ఎసటపవీ
రూప ెందాలి. తదన్ుగుణెంగా ఇతర సేవ్ాప్రదాత స్ెంస్ి లు ఇదే రకమైన్ స్మగె
సేవలెందెంచే యోచన్ చేసేట్ీయితే జీఎసటటఎన్ ఎసటపవీ సేవల కరస్ెం అధకారిక
ఒప్పెందెం చేస్ుకునేలా ఉెండాలి.
vii. జీఎసటటఎన్ ఎసటపవీ పారరెంభ్ెం, ఆ తరావత మూడేళ్ీపాట్ు విధ నిరవహణ
ఖ్రుిల నిమితు ెం స్హాయనిధ కిెంద ఒకకసారి రూ.315 కరట్ీ న్ు ప్ున్రావృతెం
కాని సాయెంకిెంద కేెందరెం మెంజూరు చేస్ు ుెంద.
Q 3. What is the genesis of GSTN?
Ans: Requirements of strong IT Infrastructure was discussed in the 4th
meeting of 2010 of the Empowered Committee of State Finance Ministers
held on 21/7/2010. In the said meeting the EC approved creation of an
‘Empowered Group on IT Infrastructure for GST’ (referred to as EG) under
the chairmanship of Dr. Nandan Nilekani with Additional Secretary (Rev),
Member (B&C) CBEC, DG (Systems), CBEC, FA Ministry of Finance, Member
Secretary EC and five state commissioners of Trade Taxes (Maharashtra,
Assam, Karnataka, West Bengal and Gujarat) as members. The Group was
mandated to suggest, inter alia, the modalities for setting up a National
Information Utility (NIU/ SPV) for implementing the Common Portal to be
called GST Network (GSTN) and recommend the structure and terms of
reference for the NIU/ SPV, detailed implementation strategy and the road
map for its creation in addition to other items like training, outreach etc.
In March 2010, TAGUP constituted by the Ministry of Finance had
recommended that National Information Utilities should be set up as
private companies with a public purpose for implementation of large and
complex Government IT projects including GST. Mandate of TAGUP was to
examine the technological and systemic issues relating to the various IT
projects such as GST, TIN, NPS, etc.
The EG had seven meetings between 2nd August 2010 and 8th August 2011
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to discuss the modalities. After due deliberations, the EG recommended
creation of a Special Purpose Vehicle for implementing the GST System
Project. To enable efficient and reliable provision of services in a demanding
environment, the EG recommended a non- Government structure for the
GSTN SPV with Government equity of 49% (Centre – 24.5% and States –
24.5%) after considering key parameters such as independence of
management, strategic control of Government, flexibility in organizational
structure, agility in decision making and ability to hire and retain competent
human resources.
In view of the sensitivity of the role of GSTN and the information that would
be available with it, the EG also considered the issue of strategic control of
Government over GSTN. The Group recommended that strategic control of
the Government over the SPV should be ensured through measures such as
composition of the Board, mechanisms of Special Resolution and
Shareholders Agreement, induction of Government officers on deputation,
and agreements between GSTN SPV and Governments. Also, the
shareholding pattern would ensure that the Centre individually and States
collectively are the largest stakeholders at 24.5% each. In combination, the
Government shareholding at 49% would far exceed that of any single
private institution.
EG also brought out the need to have technology specification to run this
company so that there is 100 percent matching of returns. The business
knowledge resides with the officials of Government of India and States.
However, professionals with sophisticated technology knowledge will be
required to run this company independently, similar to NSDL which is
working professionally and independently. EG also recommended a nongovernment company as that will have operational freedom.
These recommendations were presented before the Empowered Committee
of State Finance Ministers in its 3rd meeting of 2011 held on 19th August
2011 and in the 4th meeting of 2011 of the EC held on 14th Oct 2011. The
proposal of the EG on IT infrastructure for GST regarding GSTN and
formation of a not-for-profit section 25 company with the strategic control
of the Government were approved by the Empowered Committee of State
Finance Ministers (EC) in its meeting held on14.10.11.
The note of Department of Revenue for setting up a Special Purpose Vehicle
to be called Goods and Services Tax Network (GSTN-SPV) on the lines
mentioned above was considered by the Union Cabinet on 12th April 2012
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and approved. The Union cabinet also approved the following:
i. Suitable and willing non-government institutions will be identified and
firmed up by the Ministry of Finance to invest in GSTN-SPV prior to its
incorporation.
ii. The strategic control of the Government over the SPV would be ensured
through measures such as composition of the Board, mechanisms of Special
Resolution and Shareholders Agreement, induction of Government officers
on deputation, and agreements between GSTN SPV and Governments.
iii. The Board of Directors of GSTN SPV would comprise 14 Directors with 3
Directors from the Centre, 3 from the States, a Chairman of the
Board of Directors appointed through a joint approval mechanism of Centre
and States, 3 Directors from private equity stake holders, 3 independent
Directors who would be persons of eminence and a CEO of the GSTN SPV
selected through an open selection process.
iv. Relaxation in relevant rules to enable deputation of Government officers
to the GSTN SPV for exercise of strategic control and for bringing in
necessary domain expertise.
v. GSTN SPV would have a self- sustaining revenue model, where it would
be able to levy user charges on the tax payers and the tax authorities
availing services.
vi. GSTN SPV to be the exclusive national agency responsible for delivering
integrated indirect Tax related services involving multiple tax authorities.
Accordingly, any other service provider seeking to deliver similar integrated
services would be required to enter into a formal arrangement with GSTN
SPV for the services.
vii. A one- time non- recurring Grant- in aid of Rs. 315 crores from the
Central Government towards functioning of the SPV for a three-year period
after incorporation.
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ప్రశ్న 4: జీఎసటట ఎన్ వ్ాట్ాల స్వరూప్ెం, రాబడి న్మూనా ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: (ఎ) వ్ాట్ాల స్వరూప్ెం: మెంత్రరమెండలి నిరాయాలకు అన్ుగుణెంగా దగువ
పేరొకన్న వ్ాట్ాల కెమెంతో కెంపనీల చట్ట ెం-1956 సక్షన్ 8 కిెంద లాభాపేక్ష లేని
పవ్
ై ేట్ు లిమిట్ెడ్ కెంపనీగా జీఎసటటఎన్ న్మోదైెంద:-

కేెందర ప్రభ్ుతవెం

2

రాషట ే ప్రభ్ుతావలు

2

హెచ్డీఎఫ్సట

1

హెచ్డీఎఫ్సట బాూెంకు

1

ఐసటఐసటఐ బాూెంకు

1

ఎన్ఎస్ఈ సేటట్
ే జిక్ ఇనెవస్ట మెంట్ కెంపనీ

1

ఎల్ఐసట హౌజిెంగ్ ఫన
ై ాన్ై లిమిట్ెడ్

1

స్ుదీరఘకాలెం పాట్ు తగువిధెంగా చరిలు సాగిన్ అన్ెంతరెం రాష్టాటేల ఆరిిక మెంతురల
సాధకార స్ెంఘెం (EC), కేెందర ప్రభ్ుతావల ఆమోదెంతో GSTN ప్రస్ు ుత రూప్ెం
స్ెంతరిెంచుకుెంద.
(బి) రాబడి న్మూనా: జీఎసటటఎన్-ఎసటపవీని పారరెంభిెంచడెం కరస్ెం 2013లో
కేెందర ప్రభ్ుతవెం రూ.315 కరట్ీ ఆరిిక స్హాయానికి కేెందర ప్రభ్ుతవెం ఆమోదెం తలిపిెంద.
ఈ నేప్థూెంలో 31/03/2013 న్ుెంచి 31.03.2016 వరకు రూ.143.96
కరట్ు
ీ విడుదల చేసిెంద. ఈ వూవధలో కెంపనీ ఏరాపట్ు, విధుల పారరెంభ్ెం కరస్ెం ఈ
మొతు ెం న్ుెంచి రూ.62.11 కరట్ు
ీ మాతరమే ఖ్రుిచేయగా, మిగిలిన్ నిధులన్ు
ప్రభ్ుతావనికి వ్ాప్స్ు చేశారు. ఆ తరావత 2016-17 ఆరిిక స్ెంవతైరెంలో జీఎసటటఎన్
కరస్ెం ఒక వ్ాణిజూ బాూెంకు రుణెం మెంజూరు చేసెంి ద. జీఎసటట పో రటల్ దావరా కేెందర,
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రాష్టాటేలకు సేవలెందెంచే స్మాచార, సాెంకేత్రక ప్రిజఞ ాన్ వ్ేదక ఏరాపట్ుతోపాట్ు 27
రాష్టాటేలు, కేెందరపాలిత పారెంతాలకు తదన్ెంతర సేవలెందెంచే స్దుపాయాల అభివృదా కి
ఈ రుణానిన వినియోగిసు ారు. జీఎసటటఎన్ రాబడి న్మూనాన్ు రాషట ే ఆరిికమెంతురల
సాధకార స్ెంఘెం (EC) ఇప్పట్ికే ఆమోదెంచిెంద. దీని ప్రకారెం జీఎసటట పో రటల్ సేవల
వినియోగెం కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు, ఇతర భాగసావముల తరఫున్
కేెందరెంతోపాట్ు రాష్టాటేల/కేెందరపాలిత పారెంతాల ప్రభ్ుతావలు స్మాన్ెంగా వినియోగ
రుస్ుము చలిీ సు ాయి. ఆయా రాష్టాటేలోీ న్మోదయిేూ ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల స్ెంఖ్ూ
ఆధారెంగా వినియోగ రుస్ుములో అవి చలిీ ెంచాలిైన్ భాగానిన నిరాయిసాురు.
Q 4. What is the equity structure and Revenue Model of GSTN?
Ans. (a) Equity Structure: - In compliance of the Cabinet decision, GST
Network was registered as a not-for-profit, non-Government, private
limited company under section 8 of the Companies Act, 1956 with the
following equity structure:

Central Govt

2

State Govts

2

HDFC

1

HDFC Bank

1

ICICI Bank

1

NSE Strategic Investment Co

1

LIC Housing Finance Ltd

1
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The GSTN in its current form was created after taking approval of the
Empowered Committee of State Finance Ministers and Union Government
after due deliberations over a long period of time.
(b) Revenue Model: An amount of 315 Cr. was approved by the Govt. of
India as Grants-in-Aid for initial setting up of the GSTN-SPV in 2013.
During the period 31.03.2013 to 31.03.2016, an amount of Rs
143.96 Crores was released as Grant-In-Aid to GSTN out of Rs 315 Crores
approved by Govt of India. Out of the grant-in-aid received, only Rs. 62.11
Cr was spent during this period in setting of the Company and making it
functional. The balance grant was returned to Govt. of India. During FY
2016-17, GSTN has got loan sanctioned from a commercial bank to meet
expenditure over setting up the IT Platform to provide services to the
Center and States through GST portal and developing the backend for 27
States and Union Territories. The Revenue model for GSTN has been
approved by the Empowered Committee of State Finance
Ministers under which user charges will be paid by the Centre and
States/UTs equally on behalf of taxpayers and other stakeholders for
availing services from the GST Portal. The user charges will be shared
equally by the Centre and the States. The user charges for States will be
apportioned amongst them based on
number of registered taxpayers.
ప్రశ్న 5: జీఎసటట ఎన్ అెందెంచే సేవలేమిట్ి?
జవ్ాబు: ఉముడి జీఎసటట పో రటల్ దావరా జీఎసటటఎన్ కిెంద సేవలు అెందస్ుుెంద:(ఎ)

న్మోదు (ప్రస్ు ుత ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు ప్రవ్ేశ్ెంస్హా పాన్

ఆధారిత రిజిసేటష
ే న్ స్ెంఖ్ూ జారవ; 2016 న్వెంబరు న్ుెంచే ఈ ప్రకయ
ిె
పారరెంభ్మైెంద);
(బి)

చలిీ ెంప్ు ప్రవ్శ్
ే మారాాలు, బాూెంకిెంగ్ వూవస్ి లతో వ్ాట్ి

అన్ుస్ెంధాన్ెంస్హా చలిీ ెంప్ుల నిరవహణ;
(సి)
(డి)

రిట్రునల దాఖ్లు, ప్రిశీలన్;
ఖ్ాతాలు, నోట్ిఫికేషన్ు
ీ , స్మాచారెం, వూవహారాల ప్రగత్ర అన్ుస్రణ

(status tracking)స్హా
(ఇ)
(ఎఫ్)

ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల నిరవహణ;

ప్న్ున పాలన్ స్ెంస్ి ఖ్ాతా, ఆవరాా(ledger)ల నిరవహణ;
కేెందరెం, రాష్టాటేల మధూ (ఐజీఎసటట ప్రిష్టాకరెంస్హా), ఐజీఎసటట
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ప్రిష్టాకర కారాూలయెం (Clearing house) స్ెంబెంధత ప్రిష్టాకర గణన్;
(జి)

దగుమతులపై జీఎసటట విశేీషణ-స్మన్వయెం, కస్ట మ్సై

విభాగ EDI వూవస్ి లతో స్ెంధాన్ెం;
(హెచ్)

MISస్హా అవస్రెం పారత్రప్దకన్ స్మాచారెం, వ్ాూపార నెైప్ుణూెం;

(ఐ)

ఉముడి జీఎసటట పో రటల్, ప్న్ున పాలన్ వూవస్ి ల మధూ

స్మన్వయ నిరవహణ;
(జ్)

భాగసావములకు శ్చక్షణ అెందెంచడెం;

(క్)

ప్న్ున అధకార స్ెంస్ి లకు విశేీషణలు, వ్ాూపార నెప్
ై ుణూెం

అెందెంచడెం;
(ఎల్)

ప్రిశోధన్, ఉతు మ కారాూచరణలపై అధూయన్ెం.

Q 5. What services will be rendered by GSTN?
Ans. GSTN will render the following services through the Common GST
Portal:
(a) Registration (including existing taxpayer migration, a process which
began on 8th Nov 2016);
(b) Payment management including payment Gateways and integration
with banking systems;
(c) Return filing and processing;
(d) Taxpayer management, including account management, notifications,
information, and status tracking;
(e) Tax authority account and ledger Management;
(f) Computation of settlement (including IGST Settlement) between the
Centre and States; Clearing house for IGST;
(g) Processing and reconciliation of GST on import and integration with EDI
systems of Customs;
(h) MIS including need based information and business intelligence;
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(i) Maintenance of interfaces between the Common GST Portal and tax
administration systems;
(j) Provide training to stakeholders;
(k) Provide Analytics and Business Intelligence to tax authorities; and
(l) Carry out research and study best practices.
ప్రశ్న 6: జీఎసటట ఎన్, రాష్టాటేలు/సటబీఈసటల మధూ స్మన్వయ వూవస్ి ఏద?
జ: వస్ుుసేవల ప్న్ున అమలులో ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు పారముఖ్ూెంగల సేవలు...
రిజిసేటష
ే న్, బిలుీల అప్లోడిెంగ్, రిట్రునలు నిెంప్డెం, ప్న్ున చలిీ ెంప్ులు తదతరాలన్ు
జీఎసటట వూవస్ి నిరవహిస్ు ుెంద. తదన్ుగుణెంగా కేెందర, రాష్టాటేల ప్రిధలోని ప్న్ున పాలన్
స్ెంస్ి లు తమ చట్ట బదా విధులనినట్ినీ (రిజిసేటష
ే న్ీ కు ఆమోదెం, రిట్రునల ప్రిశీలన్,
ప్రిశోధన్-తనిఖీ నిరవహణ వగ్సరా) నిరవరిుెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
అెంట్ే... పారథమిక (frontend) సేవలన్ు జీఎసటటఎన్ అెందసేు తదుప్రి విభాగాల
(backend)న్ు కేెందర, రాషట ే ప్రభ్ుతావలు తమెంతట్ తామే అభివృదా చేస్ుకరవ్ాలిై
ఉెంట్ుెంద. అయితే, 27 రాష్టాటేలు (2వ న్మూనా రాష్టాటేలు) తమ తదుప్రి
విభాగాలన్ు కయడా అభివృదా చేసి ఇవ్ావలని జీఎసటటఎన్న్ు కరరాయి. సటబీఈసటతోపాట్ు
మిగిలిన్ 9 రాష్టాటేలు (1వ న్మూనా) తదుప్రి విభాగాలన్ు తామే అభివృదా చేస్ుకుని,
నిరవహిెంచాలని నిరాయిెంచాయి. న్మూనా-1 రాష్టాటేలు/సటబీఈసట కరస్ెం ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారులు స్మరిపెంచే ప్ూరిు గణాెంకాలలో (న్మోదు, రిట్ర్డన, చలిీ ెంప్ు వగ్సరా)
అవస్రమని భావిెంచిన్ వ్ాట్ిని స్మాచారెం, విశేీషణ కరస్ెం వ్ాట్ితో ప్ెంచుకుెంట్ారు.
Q 6. What is the interface system between GSTN and the States/CBEC?
Ans. In GST regime, while taxpayer facing core services of applying for
registration, uploading of invoices, filing of return, making tax payments
shall be hosted by GST System, all the statutory functions (such as approval
of registration, assessment of return, conducting investigation and audit
etc.) shall be conducted by the tax authorities of States and Central
governments.
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Thus, the frontend (GST Portal services) shall be provided by GSTN and the
backend modules shall be developed by states and Central Government
themselves. However, 27 states (termed as Model-2 states) have asked
GSTN to develop their backend modules also. The CBEC and rest of the 9
states (Model 1) have decided to develop and host the back-end modules
themselves. For Model 1 states/ CBEC full data (registration, return,
payment etc.) submitted by taxpayers will be shared with them for
information and analysis as deemed fit by them.
ప్రశ్న 7: న్మోదులో జీఎసటట ఎన్ పాతర ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: న్మోదు కరస్ెం దరఖ్ాస్ుున్ు జీఎసటట పో రటల్ దావరా ఆన్ల ైన్లో స్మరిపెంచాలి.
పాన్, వ్ాూపార నియమావళి (Business Constitution), ఆధార్డ, CIN/DIN వగ్సరా
(వరిుెంచేవిధెంగా)లన్ు CBDT, UID, MCA తదతర స్ెంస్ి ల నిబెంధన్లకు
అన్ుగుణెంగా ఆన్ల ైన్లో నిరాారిసు ారు. తదావరా కనీస్ ప్తర స్మరపణతో ఆ
వూవహారాలు ప్ూరు వుతాయి.
దరఖ్ాస్ుుల స్మాచారానిన సాకన్ చేసిన్ వ్ాట్ి మదే తు ప్తారలన్ు జీఎసటటఎన్
కేెందర/రాష్టాటేలకు ప్ెంప్ుతుెంద. అట్ుపైన్ ఏవ్ెైనా స్ెందేహాలు, ఆమోదెం/త్రరస్కృతుల
స్మాచారెంతోపాట్ు ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల డౌన్లోడ్కు వీలుగా డిజిట్ల్ స్ెంతకాలతో
కయడిన్ రిజిసేటష
ే న్ ప్తారలన్ు అవి త్రరిగి జీఎసటటఎన్కు ప్ెంప్ుతాయి.
Q 7. What will be the role of GSTN in registration?
Ans. The application for Registration will be made Online on GST Portal.
Some of the key data like PAN, Business Constitution, Aadhaar, CIN/DIN etc.
(as applicable) will be validated by the GST Portal online with the respective
agency i.e. CBDT, UID, MCA etc., thereby ensuring minimum need for
submission of documentation.
The application data along with supporting scanned documents shall be
sent by GSTN to states/ Centre, which in turn shall send the query, if any, or
approval or rejection intimation and digitally signed registration to GSTN
for eventual download by the taxpayer.
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ప్రశ్న 8: జీఎసటట ఎన్లో ఇనోుసిస్ (Infosys) స్ెంస్ి పాతర ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: జీఎసటట వూవస్ి రూప్కలపన్, అభివృదా , విస్ు రణల కరస్ెం ఐట్ీ సాెంకేత్రక స్ెంస్ి
ఇనోుసిస్న్ు ఏక్సక ‘నిరవహణ సేవ్ా ప్రదాత’ (Managed Service Provider-MSP)గా
జీఎసటటఎన్ నియమిెంచిెంద. అన్ువరు న్ సాఫ్ట వ్ేర్డ, ఉప్కరణాలు, మౌలిక స్దుపాయాల
కలపన్స్హా వూవస్ి పారరెంభ్ెం న్ుెంచి ఐదేళ్ీపాట్ు కారూకలాపాలు, నిరవహణ బాధూతన్ు
కయడా అప్పగిెంచిెంద.
Q 8. What is the role of Infosys in GSTN?
Ans. GSTN has engaged M/S Infosys as a single Managed Service Provider
(MSP) for the design, development and deployment of GST system,
including all application software, tools and Infrastructure and for
operating & maintaining the system for a period of 5 years from the Go-Live
date.
ప్రశ్న 9: జీఎసటట ఎన్ ఉముడి పో రటల్ పారథమిక లక్షణాలేమిట్ి?
జవ్ాబు: జీఎసటట పో రటల్ (www.gst.gov.in) ఇెంట్ర్నట్ దావరా ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారులు, వ్ారి ఖ్ాతాలు నిరవహిెంచే నిప్ుణులు/ప్న్ున స్లహాదారులకు
అెందుబాట్ులో ఉెంట్ుెంద. అలాగే ప్న్ున పాలనాధకారులకు అెంతరా త నెట్
స్దుపాయెందావరా అెందుబాట్ులో ఉెంట్ుెంద. కిెంద పేరొకన్న జీఎసటట స్ెంబెంధత
సేవలనినట్ికీ ఇద ఒకేఒక ఉముడి పో రటల్:i. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల న్మోదు (కొతు రిజిసేటష
ే న్, పాతద సావధీన్ెం/రదుే
వగ్సరాలకరస్ెం);
ii. బిలుీల అప్లోడ్, కొన్ుగోళ్ీ ప్ుస్ు కెం యాెంత్రరక న్మోదు, నిరేేశ్చత తేదీలీ ో
జీఎసటట రిట్రునల (GSTR-1, 2, 3, 4, 5 వగ్సరా) దాఖ్లు;
iii. చలానా స్ృష్ిటదావరా ప్న్ున చలిీ ెంప్ుస్హా పారత్రనిధూ బాూెంకులతో
అన్ుస్ెంధాన్ెం;
iv. ఐట్ీస,ట న్గదు ఆవరాా, రుణబాధూత ప్ుస్ు కాలు;
v. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు, ప్న్ున అధకారులు, ఇతర భాగసావముల
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కరస్ెం MIS నివ్ేదన్;
vi. ప్న్ున అధకారుల కరస్ెం వ్ాూపార నెైప్ుణూెం(BI)/విశేీషణ.
Q 9. What are the basic features of GST common portal?
Ans. The GST portal (www.gst.gov.in ) is accessible over Internet (by
Taxpayers and their CAs/Tax Advocates etc.) and Intranet by Tax Officials
etc. The portal is going to be one single common portal for all GST related
services e.g.–
i. Tax payer registration (New, surrender, cancelation, amendment etc.);
ii. Invoice upload, auto-drafting of Purchase register of buyer, GST Returns
filing on stipulated dates for each type of return (GSTR [1, 2, 3, 5, 9.etc];
iii. Tax payment by creation of Challan and integration with agency Banks;
iv. ITC and Cash Ledger and Liability Register;
v. MIS reporting for tax payers, tax officials and other stakeholders;
vi. BI/Analytics for Tax officials.
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ప్రశ్న 10: జీఎసటట ప్రాూవరణ వూవస్ి మూలభావన్ ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ఈ ఉముడి వస్ుుసేవల ప్న్ున వూవస్ి అనిన రాష్టాటేలు/కేెందరపాలిత పారెంతాల
వ్ాణిజూ ప్న్ునల శాఖ్లు, కేెందర ప్న్ున పాలన్ స్ెంస్ి లు, ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు,
బాూెంకులు, ఇతర భాగసావములకు అన్ుస్ెంధాన్ెం కలిపస్ుుెంద. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు
న్ుెంచి ప్న్ునల వృత్రు నిప్ుణులు, ప్న్ున అధకారులు, జీఎసటట పో రటల్, బాూెంకులు,
ఖ్ాతాల నిరవహణ స్ెంస్ి లు వెంట్ి భాగసావములెంతా ఈ ప్రాూవరణ వూవస్ి లో ఇమిడి
ఉెంట్ారు. దగువ ఇచిిన్ రేఖ్ాప్ట్ెం జీఎసటట ప్రాూవరణ వూవస్ి మొతాునీన స్యచిస్ుుెంద.

395

Q 10. What is the concept of GST Eco-system?
Ans. A common GST system will provide linkage to all State/UT Commercial
Tax departments, Central Tax authorities, Taxpayers, Banks and other
stakeholders. The eco-system consists of all stakeholders starting from
taxpayer to tax professional to tax officials to GST portal to Banks to
accounting authorities. The diagram given below depicts the whole GST
eco-system.

396

ప్రశ్న 11: జీఎసటట స్ువిధ పర వ్ెడ
ై ర్డ (GSP) అెంట్ే ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: జీఎసటట స్ెంబెంధత అనిన కారూకలాపాలన్ు ప్ూరిు చేస్ుకరవడెం కరస్ెం స్దరు
వూవస్ి ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులకు ఒక జీఎసటట పో రటల్న్ు అెందుబాట్ులో ఉెంచుతుెంద.
అయితే, విస్ు ృత వరాాల (చిన్న-మధూతరహా, భారవ, స్యక్షు ప్రిశ్మ
ె లు, వ్ాూపారాలు)
ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు ఉన్న నేప్థూెంలో భిన్నమైన్ సేవలన్ు అెందెంచాలిై వస్ుుెంద.
ఆ మేరకు వ్ారి కొన్ుగోళ్ల
ీ /అముకాల ఆవరాాలన్ు జీఎసటట అన్ుకయల రూప్ెంలోకి
మారిడెం, వ్ారు ఖ్ాతాలు తయారుచేసే భిన్నరకాల సాఫ్ట వ్ేర్డన్ు తన్ వూవస్ి తో
స్మీకృతెం చేస్ుకరవడెం... ఐట్ీసట అభ్ూరిన్ల స్రిపో లిక/తేడాలు, ప్న్ున బాధూత,
రిట్రునల దాఖ్లు వగ్సరాలన్ు ఎప్పట్ికప్ుపడు చయస్ుకరగలిగే వ్ెస్ులుబాట్ు
కలిపెంచాలి. బిలుీలు స్మరపణ అవస్రెంగన్ుక భారవ లావ్ాదేవీలున్న పదే స్ెంస్ి లు
అలా చేయడెం అసాధూెం కాబట్ిట జీఎసటట వూవస్ి తో యాెంత్రరక స్మన్వయెం కరస్ెం తగు
మారాాలు అవస్రెం. అట్ువెంట్ి ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల కరస్ెం ఒక ప్రాూవరణ వూవస్ి
అవస్రెం.
జీఎసటట వూవస్ి విజయవెంతెం కావడెంలో ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు స లభ్ూెం కీలకెం
కాబట్ిట ఈ ప్రాూవరణ వూవస్ి స్దరు మూడో ప్క్షెం అన్ువరు నాలన్ు డస్క
ట్ాప్/మొబల్
ై వ్ేదకలదావరా అెందస్ుుెంద.
ఈ కారణాలనినట్ి రవతాూ జీఎసటటతో అన్ుస్ెంధాన్ెం, తదన్ుగుణ అన్ువరు నాలు
రూప ెందెంచుకరగల సామరిాెం ఉన్న మూడో ప్క్షప్ు ప్రాూవరణ వూవస్ి అవస్రెం.
ఇట్ువెంట్ి సేవలెందెంచేవ్ారికే ఉముడిగా ‘‘జీఎసటట స్ువిధ పర వ్ెడ
ై ర్డ’’ లేదా GSPగా
నామకరణెం చేశారు.
Q 11. What is GSP (GST Suvidha Provider)?
Ans. GST System will provide a GST portal for taxpayers to access the GST
System and do all the GST compliance activities. But there will be wide
variety of tax payers (SME, Large Enterprise, Micro Enterprise etc.) which
may require different kind of facilities like converting their purchase/sales
register data in GST compliant format, Integration of their Accounting
Packages/ERP with GST System etc., various kind of dashboards to view
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Matched/Mismatched ITC claims, Tax liability, Filing status etc. As invoice
level filing is required, so large organizations may require an automated
way to interact with GST system as it may be practically impossible for
them to upload large number of invoices through a web portal. So an ecosystem is required, which can help such taxpayers in GST compliance.
ప్రశ్న 12: జీఎసటట స్ువిధ పర వ్ెడ
ై రీ పాతర ఎలా ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల కరస్ెం జీఎసటపలు అభివృదా చేసే అన్ువరు నాలతో...
రిట్రునల దాఖ్లు, స్మాచార యాెంత్రరక విస్ు రణ స్దుపాయెంతో కొన్ుగోలు ప్ుస్ు కాల
స్మన్వయెం, జీఎసటట స్ెంబెంధత కారూకలాపాలకు ఆమోదెం/త్రరస్కృత్ర/
మారుపచేరుపలకు అన్ువ్ెైన్ తక్షణ వ్ేదక (dash board)లు వెంట్ివి ఏరాపట్వుతాయి.
భారవ స్ెంఖ్ూలో బిలుీల అప్లోడ్, ఒకే కెంపనీలో భిన్నరకాల అన్ువరు నాల వినియోగెం
(మధూతరహా, భారవ స్ెంస్ి లకు అవస్రెం) వెంట్ి అవస్రాలు తీరేిెందుకు ఇలాెంట్ి
వూవస్ి అవస్రెం. అలాగే ప్న్ునల వృత్రు నిప్ుణులు తమ కక్షిదారుల జీఎసటట
కారూకలాపాలన్ు నిరవహిెంచాలిై ఉెండట్ెంతోపాట్ు ప్రస్ు ుత ఖ్ాతాల తయారవ
అన్ువరు నాలు/ERP వెంట్ివ్ాట్ిని ఏకీకృతెం చేస్ుకరవ్ాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 12. What will be the role of GST Suvidha Providers (GSP)?
Ans. GSP will be developing applications having features like return filing,
reconciliation of purchase register data with auto populated data for
acceptance/rejection/Modification, dashboards for taxpayers for quick
monitoring of GST compliance activities. they may also provide role based
access to divide various GST related activities like uploading invoice, filing
returns etc., among different set of users inside a company (medium or
large companies will need it), Applications for Tax Professional to manage
their client’s GST compliance activities, Integration of existing accounting
packages/ERP with GST System, etc.
ప్రశ్న13: జీఎసటపల వినియోగెంతో ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులకు ప్రయోజన్మేమిట్ి?
జవ్ాబు: ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు జీఎసటట కిెంద నిరవహిెంచాలిైన్ విధులనినట్ినీ జీఎసటట
పో రటలీ ో ప్ూరిు చేయవచుి. అయితే, కొనిన విధుల నిరవహణకు అదన్ప్ు మారా ెంగా
జీఎసటపలు ఉప్యోగప్డతాయి. వ్ాట్ి సేవల వినియోగెంపై నిరాయెం ప్ూరిుగా ప్న్ున
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చలిీ ెంప్ుదారులదే. ఈ నేప్థూెంలో జీఎసటపలు అెందెంచే నిరిేషట సేవలు కిెందవిధెంగా
ఉెంట్ాయి:1. పటడఎ
ీ ఫ్, సటఎసటవ, వర్డ్ తదతర అపిీ కేషన్ీ తో రూప ెందెంచిన్ బిలుీలన్ు జీఎసటట
అన్ుకయల రూప్ెంలోకి మారిడెం;
2. జీఎసటట పో రటల్ న్ుెంచి యాెంత్రరకెంగా విస్ు రిెంచిన్ కొన్ుగోళ్ీ ప్ుస్ు కెంలోని
స్మాచార స్మన్వయెం (పో రటల్/వ్ాూపారి ఇెందుకరస్ెం వ్ేరేవరు అన్ువరు నాలు
వినియోగిెంచి ఉెండవచుి);
3. అనేక శాఖ్లు కలిగి ఉన్న స్ెంస్ి ఆయా శాఖ్లవ్ారవ బిలుీలన్ు జీఎసటట
వూవస్ి కు చేరాిలిై ఉెంట్ుెంద. అయితే, జీఎసటట వూవస్ి ఒకక వినియోగదారు
గురిుెంప్ు-పాస్ వర్డ్ మాతరమే ఇస్ుుెందగన్ుక ఇెందుకర మరో మారా ెం అవస్రెం. ఆ
మేరకు ఆయా శాఖ్లు, ఆయా విధులకు తగిన్ అన్ువరు న్ెంతో స్ెంధాన్ెం
కావ్ాలిై ఉెంట్ుెంద.
4. ప్లు రాష్టాటేలోీ న్మోదైన్ కెంపనీ అనిన శాఖ్ల వూవహారాలన్ు ఒకేసారి ఒకే
తరపై చయస్ుకరవ్ాలని భావిెంచవచుి;
5. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల ైన్ తమ కక్షిదారుల కరస్ెం ప్న్ునల వృత్రు నిప్ుణులు
ఒకే డాూష్ బో రు్దావరా చకకబట్ేటెందుకు ప్రతూే క అన్ువరు నాలు
అవస్రమవుతాయి.
పైన్ పేరొకన్నవనీన కొనిన ఉదాహరణలు మాతరమే. రకరకాల ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారులకు భిన్న విధాల న్
ై అవస్రాలు ఉెంట్ాయి. ఇట్ువెంట్ి
అవస్రాలన్నట్ినీ జీఎసటపల దావరా నెరవ్ేరుికరవచుి.
Q 13. What are the benefits to taxpayers in using the GSPs?
Ans. At the outset it is clarified that all required functions under GST can be
performed by a taxpayer at the GST portal. GSP is an additional channel
being made available for performing some of the functions and use of their
services is optional. Some of the specific solution(s) which could be offered
by the GSPs to meet specific requirements of Taxpayers for GST compliance
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are given below:
1. Conversion of their current invoice format generated by their existing
accounting software, which could be in csv, pdf, excel, word format, into
GST compliant format.
2. Reconciliation of auto populated data from GST portal with their
purchase register data, where purchase register data can be on excel, csv or
in any proprietary database and uploaded data from GST format could be in
json/csv.
3. Organization having various branches will need a way to upload branch
wise invoices, as GST System will only provide one user-id/password for GST
system access. An application having role based access and different view
for different branches will be needed.
4. A company registered in multiple States may require unified view of all
branches in one screen,
5. GST professionals will need some specific applications to manage and
undertake GST compliance activities for their client Tax payers from one
dashboard, etc.
Above are just a few illustrations. There will be many more requirements of
different sets of Tax payers. These requirements of taxpayers can be met by
GSPs.
ప్రశ్న 14: జీఎసటట ఎన్ రూప ెందెంచి నిరవహిెంచే ఉముడి జీఎసటట పో రటలీ ో ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారుల పాతర ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: జీఎసటటఎన్ ఉముడి పో రటల్న్ు ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల అనిన అవస్రాలయ తీరేి
ఏక్సక ప్రదేశ్ెంగా భావిెంచవచుి. ఈ పో రటల్ దావరా జీఎసటటఎన్ నిరవహిెంచే కొనిన
కారూకలాపాలు కిెందవిధెంగా ఉెంట్ాయి:

న్మోదు కరస్ెం దరఖ్ాస్ుు/న్మోదు రదుే/స్వరణ, సటవయ వివరాల

నిరవహణ;


వడీ్ లు, జరిమానాలు, రుస్ుములుస్హా ప్న్ునల చలిీ ెంప్ు (బాూెంకు

పో రటలీ ో లేదా బాూెంకు పారెంగణెంలో చలిీ ెంప్ు జరుగుతుెంద గన్ుక
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తదన్ుగుణెంగా చలానా రూప్కలపన్);


సాధారణ సాియిన్ుెంచి మిశ్ెమ, తదతర ప్న్ున వరాాలోీకి ప్న్ున

చలిీ ెంప్ుదారు హో దా మారుప


బిలుీల స్మాచారెం అప్లోడ్, రిట్రునలు/వ్ారిిక నివ్ేదకల స్మరపణ;


పో రటల్ స్ృష్ిటెంచే విశ్చషట అన్ువరు న్ స్ెంకేత స్ెంఖ్ూ (ARN) సాయెంతో

రిట్ర్డన/ప్న్ున ఆవరాా/న్గదు ఆవరాాల ప్రగత్రపై స్మీక్ష;


ప్న్ున వ్ాప్స్ు తదతరాల కరస్ెం దరఖ్ాస్ుు దాఖ్లు;



రిట్ర్డన/ప్న్ున/ఆవరాా/న్గదు ప్ుస్ు కెం తదతరా సిిత్రగతుల స్మీక్ష.

Q 14. What are the functions which a taxpayer will perform at the GST
Common Portal being developed and maintained by GSTN for the
taxpayers?
Ans. GST Common Portal is envisaged as one-stopshop for all requirements under GST for the taxpayers. Illustrative list of
functions that can be performed by taxpayers through GST Portal managed
by GSTN are:
Application for registration as well as amendment in registration,
cancellation of registration and profile management;
Payment of taxes, including penalties, fines, interest, etc. (in terms of
creation of Challan as payment will take place at bank’s portal or inside a
bank premises);
Change of status of a taxpayer from normal to Compounding and viceversa;
Uploading of Invoice data & filing of various statutory returns/Annual
statements;
Track status of return/tax ledger/cash ledger etc. using unique
Application Reference Number (ARN) generated on GST Portal.


File application for refund etc.

Status review of return/tax ledger/cash ledger
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ప్రశ్న 15: జీఎసటట ఎన్ అభివృదా చేసే జీఎసటట వూవస్ి లో కేెందర, రాష్టాటేల ప్న్ున అధకారుల
పాతర ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: జీఎసటట పో రటల్ దావరా ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు స్మరిపెంచే
స్మాచారెం/దరఖ్ాస్ుులన్ు కిెంద అధకార విధుల కరస్ెం ప్న్ున అధకారులు
వినియోగిెంచుకుెంట్ారు:

ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల న్మోదు/ఆమోదెం/రదుే/త్రరస్కృత్ర;



ప్న్ున ప్రిపాలన్ (మదెంప్ు/తనిఖీ/వ్ాప్స్ు/ప్ున్రివచారణ/ప్రిశోధన్);



వ్ాూపార విశేీషణ, MIS ఇతర అధకార విధులు.

Q 15. What will be the role of tax officers from State and Central Govt in
respect of the GST system being developed by GSTN?
Ans. The officers will use information/ application submitted by taxpayer on
GST Portal for following statutory functions:
• Approval/rejection for enrollment/registration of taxpayers;
• Tax administration (Assessment / Audit /Refund / Appeal/ Investigation
etc.);
• Business Analytics, MIS and other statutory functions.
ప్రశ్న 16: ప్రత్ర బిలు
ీ వరుస్కయ జీఎసటట ఎన్ విశ్చషట గురిుెంప్ున్ు స్ృష్ిట స్ు ుెందా?
జవ్ాబు: స్ృష్ిటెంచదు... జీఎసటటఎన్ ఎలాెంట్ి కొతు గురిుెంప్ున్ు స్ృష్ిటెంచదు.
స్రఫరాదారు GSTIN, బిలుీ న్ెంబరు, ఆరిిక స్ెంవతైరెం స్మేుళ్న్మే ప్రత్ర బిలుీ
వరుస్న్య ప్రతూే కెం చేస్ు ుెంద.
Q 16. Will GSTN generate a unique identification for each invoice line in
GSTN system?
Ans. No, GSTN will not generate any new identification. The combination of
Supplier’s GSTIN, Invoice no and Financial year will make each Invoice
unique.
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ప్రశ్న 17: బిలు
ీ ల స్మాచారానిన ఏ రోజుకారోజు అప్లోడ్ చేయవచాి?
జవ్ాబు: చేయవచుి. బిలుీల స్మాచారానిన ఏ స్మయెం పారత్రప్దకగానెైనా
సటవకరిెంచగల వ్ెస్ులుబాట్ు జీఎసటట పో రటలీ ో ఉెంద. ప్న్ున చలిీ ెంచే స్రఫరాదారు
బిలుీలన్ు ఎెంత తవరగా అప్లోడ్ చేసేు ప్న్ున చలిీ ెంచే గెహీత అెంతే తవరగా తన్
కొన్ుగోలు ప్ుస్ు కెంలో దానిన స్మన్వయెం చేస్ుకరవచుి. అలాగే స్రఫరాదారు చివరి
నిమిషెంలో ఆదురాే ప్డాలిైన్ ప్రిసి త్ర ఉెండదు.
Q 17. Can invoice data be uploaded on day to day basis?
Ans. Yes, GST Portal will have functionality for taxpayers to upload invoice
data on any time basis. Early upload of invoices by supplier taxpayer will
help receiver taxpayer in early reconciliation of data in Invoices as well as
help supplier taxpayer in avoiding last minute rush of uploading returns on
the last day.
ప్రశ్న 18: జీఎసటట పో రటలీ ో బిలు
ీ ల స్మాచారెం అప్లోడ్కు జీఎసటట ఎన్ ఉప్కరణాలు
అెందస్ుుెందా?
జవ్ాబు: అవున్ు. స్రడ్ష్టట్ (Microsoft Excel)వెంట్ి ఉప్కరణాలన్ు జీఎసటటఎన్
ఉచితెంగా అెందస్ుుెంద. వీట్ి సాయెంతో ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు బిలుీల స్మాచారానిన
అెందులో నిెంపి ఒకేసారి అప్లోడ్ చేయవచుి. ఇద ఆఫ్ల ైన్ ఉప్కరణెం కాబట్ిట
కొన్ుగోళ్ల
ీ /బిలుీల స్మాచారెం ప ెందుప్రచి ఉెంచుకరవచుి. ఆ తరావత జీఎసటట పో రటలీ ో
అప్లోడ్ చేయట్ానికి అన్ువ్ెైన్ తుదరూప్ెంలోకి మారుికరవచుి.
Q 18. Will GSTN provide tools for uploading invoice data on GST portal?
Ans. Yes, GSTN will provide spreadsheet like tools (such as Microsoft Excel),
free of cost, to taxpayers to enable them to compile invoice data in the
same and generate files which can then be uploaded on GST portal. This will
be an offline tool which can be used to input/capture invoice data without
being online and then generate final files in compatible format for
uploading to GST portal.
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ప్రశ్న 19: ఆవరాాలు, ఇతర ఖ్ాతాలు చయస్ుకరగల మొబల్
ై యాప్లన్ు కయడా
జీఎసటట ఎన్ అెందస్ుుెందా?
జవ్ాబు: అెందస్ుుెంద... ఏ సాుర్డట ఫో నోీనెన
ై ా స్ెంబెంధత స్మాచారానినచయస్ుకరగల
విధెంగా జీఎసటట పో రటల్ రూప ెందెంచబడుతోెంద. కాబట్ిట న్గదు, రుణబాధూత, ఐట్ీసట
వగ్సరా ఆవరాాలన్ు మొబైల్ ఫో నోీన్య చయస్ుకరవచుి.
Q 19. Will GSTN be providing mobile based Apps to view ledgers and
other accounts?
Ans. The GST portal is being designed in such a way that it can be seen on
any smart phone. Thus ledgers like cash ledger, liability ledger, ITC ledger
etc. can be seen on a mobile phone using compatible browsers.
ప్రశ్న 20: ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల ప్క్షాన్ వ్ారి వినియోగ గురిుెంప్ు (user ID),
పాస్వర్డ్ తో నిమితు ెం లేకుెండా జీఎసటట వూవహారాల నిప్ుణులకు ప్రతూే క వినియోగ
గురిుెంప్ు (user ID), పాస్వర్డ్ లన్ు జీఎసటట ఎన్ ఇస్ుుెందా?
జవ్ాబు: ఇస్ుుెంద. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులన్ు వ్ారి వినియోగ గురిుెంప్ు (user ID),
పాస్వర్డ్ కరరే అవస్రెం లేకుెండా ప్న్ున వూవహారాల నిప్ుణులకు ప్రతేూక వినియోగ
గురిుెంప్ు (user ID), పాస్వర్డ్ లన్ు జీఎసటటఎన్ అెందజేస్ు ుెంద. తదావరా వ్ారు తమ
కక్షిదారుల తరఫున్ చట్ట ెం అన్ుమత్రెంచిన్ మేరకు ప్ని చేయవచుి.
Q 20. Will GSTN provide separate user ID and password for GST
Practitioner to enable them to work on behalf of their customers
(Taxpayers) without requiring user ID and password of taxpayers, as
happens today?
Ans. Yes, GSTN will be providing separate user ID and Password to GST
Practitioner to enable them to work on behalf of their clients without asking
for their user ID and passwords. They will be able to do all the work on
behalf of taxpayers as allowed under GST Law.
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ప్రశ్న 21: పన్
ై పేరొకన్న స్దుపాయెం కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు తన్ వూవహారాలు
చయసే ప్న్ున నిప్ుణులన్ు మారుికరగలరా?
జవ్ాబు: మారుికరగలరు. జీఎసటటఎన్ పో రటలీ ో ప్న్ున నిప్ుణుల పేరు ముెందుగల
ఎెంపికన్ు తొలగిెంచి, కొతు నిప్ుణుల పేరున్ు స్యచిసేు స్రిపో తుెంద.
Q 21. Will tax payer be able to change the GST Practitioner once chosen in
above mentioned facility?
Ans. Yes, a taxpayer may choose a different GST Practitioner by simply
unselecting the previous one and then choosing a new GST Practitioner on
the GST portal.

ప్రశ్న 22: ప్రస్ు ుతెం సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, సేవ్ాప్న్ున లేదా రాషట ే వ్ాూట్ కిెందగల ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారులు జీఎసటట కిెంద తాజా న్మోదు కరస్ెం దరఖ్ాస్ుు చేయాలా?
జవ్ాబు: అవస్రెం లేదు... సటబీడీట్ీ స్మాచార మూలెం న్ుెంచి పాన్ నిరాారణ
ప్ూరు యితే అలాెంట్ి ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు తాజాగా దరఖ్ాస్ుు చేయన్కకర లేదు.
జీఎసటట పో రటల్ వ్ారికి తాతాకలిక GSTIN ఇస్ుుెంద. జీఎసటట న్మోదు ఫారెం ప్రకారెం
స్ెంబెంధత స్మాచారెం ఇచేిెందుకు వీలుగా ఇద ఆరు నెలలపాట్ు చలుీబాట్ులో
ఉెంట్ుెంద. ఆ ప్రకిెయన్ు ప్ూరిుచేయగానే ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు హో దా జీఎసటటకి
మారిన్ట్ు
ీ చయప్ుతుెంద. చట్ట ెం అమలు మొదలయిేూ రోజున్ దాన్ెంతట్ అదే
అమలులో ఉన్నట్ు
ీ కనిపిస్ు ుెంద. అట్ుపన్
ై ప్న్ున చలిీ ెంప్ు, రిట్ర్డన దాఖ్లు
తదతరాలన్ు జీఎసటట పో రటల్ దావరా నిరవహిెంచుకరవచుి.
జీఎసటటఎన్ ఇప్పట్ికే కొెందరికి తాతాకలిక వినియోగ గురిుెంప్ు (user ID),
పాస్వర్డ్ లన్ు మెంజూరు చేయడెంతోపాట్ు ఈ విషయానిన ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులకు
తలియజేసేెందుకు వీలుగా ప్న్ున అధకారులకు అెందజేసిెంద. ప్రస్ు ుత ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారులు జీఎసటటకి మారడెం కరస్ెం పో రటల్ దావరా న్మోదు చేస్ుకునే ప్రకయ
ిె న్ు
2016 న్వెంబరు 8న్ పారరెంభిెంచారు. ఈ మేరకు 2017 మారిి నెలాఖ్రునాట్ికి
న్మోదు చేస్ుకున్నవ్ారిలో చాలామెంద తమ తాతాకలిక ఐడీని అెందుకరవడెంతోపాట్ు
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కొతు విధాన్ెంలోకి మారిపో యిన్వ్ారు కయడా చాలామెంద ఉనానరు. మరినిన వివరాల
కరస్ెం ఇెంట్ర్నట్రీ https://www.gst.gov.in//helpన్ు చయడవచుి.
Q 22. Will existing taxpayers under Central Excise or Service Tax or State
VAT have to apply for fresh registration under GST?
Ans. No, the existing taxpayers under taxes which are to be subsumed
under GST and whose PAN have been validated from CBDT database will
not be required to apply afresh. They will be issued provisional GSTIN by
GST portal, which will be valid for six months. Such taxpayers will be
required to provide relevant data as per GST enrollment form online on GST
Portal. On completion of data filing the status of taxpayer will change to
Migrated. On appointed day the status of taxpayer will change to Active
and he will be able to comply with requirements of GST regime for payment
of taxes, filing of returns etc., on GST Portal.
GSTN has issued Provisional IDs and passwords to all such taxpayers and
the same has been shared with tax authorities for conveying the same to
the taxpayers. Enrolment of existing taxpayers for GST started at GST portal
on 8th November 2016 and by end of March 2017 a large number of them
have activated the Provisional ID and many have completed the migration
process. More details are available at https://www.gst.gov.in/help

ప్రశ్న 23: జీఎసటట పో రటల్ ప్నితీరుకు స్ెంబెంధెంచిన్ అెంశాలపై ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల
స లభ్ూెం కరస్ెం ఎలాెంట్ి స్రెంజామాన్ు జీఎసటట ఎన్ అెందుబాట్ులో ఉెంచుతుెంద?
జవ్ాబు: జీఎసటట పో రటలీ ో ప్రత్ర ప్రకిెయకు స్ెంబెంధెంచి వీడియోలతో కయడిన్ కెంప్ూూట్ర్డ
ఆధారిత శ్చక్షణ స్రెంజామా (CBT)న్ు జీఎసటటఎన్ రూప ెందసోు ెంద. వీట్ిని జీఎసటట
పో రటల్స్హా ప్న్ున పాలన్ స్ెంస్ి ల వ్ెబ్సైట్లలో ఉెంచుతుెంద. సటబీట్ీలతోపాట్ు ప్న్ున
చలిీ ెంప్ుదారుల అవగాహన్ కరస్ెం ప్లు రకాల వినియోగ స్యచిక (యూజర్డ
మాన్ుూవల్)లు, తరచయ అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ) వగ్సరాలన్ు కయడా పో రటలీ ో
ఉెంచుతుెంద. ఇవ్ేకాకుెండా ఇప్పట్ికే ఒక స్హాయ వ్ేదక
(helpdesk@gst.gov.in)న్ు కయడా పారరెంభిెంచిెంద. ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు
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దీనిదావరాగానీ లేదా ఫో న్ (న్ెం.0124-4688999) చేసి కయడా తమ స్ెందేహాలన్ు
నివృత్రు చేస్ుకరవచుి. ఇక న్మోదు ప్రకయ
ిె పై స్మాచారెం కరస్ెం CBT, FAQ,
వినియోగ స్యచికలకరస్ెం https://www.gst.gov.in//helpన్ు చయడవచుి.
Q 23. What material will be provided by GSTN, on various aspects of
working on GST portal, for the benefit of taxpayers?
Ans. GSTN is preparing Computer Based Training materials (CBT’s) which
have videos embedded into them for each process to be performed on the
GST portal. These will be put on the GST portal as well as on the website of
all tax authorities. Apart from CBT’s, Various User Manuals, FAQ’s etc., will
also be placed on GST Portal for education of the taxpayers. Apart from it, a
helpdesk has been set up for the taxpayers for logging of their tickets via
mail (helpdesk@gst.gov.in) or phone (0124-4688999). CBT, FAQ and User
Manual for enrolment process are available
at https://www.gst.gov.in/help.
ప్రశ్న 24: ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు జీఎసటట పో రటలీ ో స్మరిపెంచే రిట్రునలు, న్మోదు
స్మాచారానికి గోప్ూత ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: ఉెంట్ుెంద... ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారులు జీఎసటట ఉముడి పో రటలీ ో స్మరిపెంచే
వూకిుగత, వ్ాూపార స్ెంబెంధ స్మాచారెం ప్ూరిు రహస్ూెంగా ఉెండేవిధెంగా జీఎసటటఎన్
అనిన చరూలయ తీస్ుకుెంద. ‘పాతర ఆధారిత ప్రవ్ేశ్ నియెంతరణ’ (Role Based Access
Control-RBAC) ప్దా త్రలో ఈ చరూలు తీస్ుకుెంట్ుెంద. అలాగే ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుల
కీలక స్మాచారెం బట్ావడా, నిలవ స్ెందరుెంగా దానిన స్ురక్షితెం చేస్ు ుెంద. అధీకృత
ప్న్ున పాలనాధకారులకు మాతరమే ఆ స్మాచారానిన చయడట్ెం, చదవడెం సాధూెం.
Q 24. Will the return and registration data furnished by the taxpayers on
the GST Common Portal will remain Confidential?
Ans. Yes, all steps are being taken by GSTN to ensure the confidentiality of
personal and business information furnished by the taxpayers on GST
Common Portal. This will be done by ensuring Role Based Access Control
(RBAC) and encryption of critical data of taxpayers both during transit and
in storage. Only the authorized tax authorities will be able to see and read
the data.

407

ప్రశ్న 25: జీఎసటట వూవస్ి భ్దరత కరస్ెం జీఎసటట ఎన్ ఎట్ువెంట్ి చరూలు తీస్ుకుెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: స్మాచార, సేవ్ా భ్దరత కరస్ెం జీఎసటట వూవస్ి ప్థకెం అతాూధునిక భ్దరత
చట్ారనిన వినియోగిస్ు ుెంద. అధునాతన్ నిరోధకాలు (firewall), చొరబాట్ు ప్ట్ిటవ్త
ే
(intrusion detection), అనిన స్ెందరాులోీన్య స్మాచార రహస్ూ స్ెంకేతీకరణ (data
encryption), ఆన్ుపాన్ుల స్ెంప్ూరా తనిఖీ (complete audit trail), న్యతన్
ప్రివరు క ప్రకయ
ిె దావరా నిరెంతర మారుపలతో తారుమారు నిరోధెం (tamper
proofing), నిరవహణ సాఫ్ట వ్ేర్డ-ఆత్రథూ కాఠిన్ూెం (OS and host hardening) తదతర
రూపాలోీ జీఎసటటఎన్ అతూెంత ప్ట్ిష జాగెతులు తీస్ుకుెంట్ుెంద. దీెంతోపాట్ు పారథమిక,
మాధూమిక కారూకలాపాల ఆదేశ్క-నియెంతరణ కేెందారలన్ు కయడా ఏరాపట్ు చేసు ో ెంద.
ఇవి నిరెంతర ప్రూవ్ేక్షణదావరా హానికరమైన్ దాడులన్ు ఎప్పట్ికప్ుపడు
ముెందస్ుుగానే అడు్కుెంట్ాయి. సాధారణ, అసాధారణ ముప్ుపల న్ుెంచి రక్షణ కరస్ెం
మూల స్ెంకేతానిన(source code) నిరెంతరెం సాకన్ చేయడెందావరా స్ురక్షిత
స్ెంకేతీకరణ ప్దా తులన్ు కయడా జీఎసటటఎన్ ప్రవ్ేశ్పట్ట న్ుెంద.

Q 25. What are the security measures being taken by GSTN to ensure
security of the GST system?
Ans. GST Systems project has incorporated state of art security framework
for data and service security. Besides high end firewalls, intrusion detection,
data encryption at rest as well as in motion, complete audit trail, tamper
proofing using consistent hashing algorithms, OS and host hardening etc.,
GSTN is also establishing a primary and secondary Security Operations
Command & Control center, which will proactively monitor and protect
malicious attack in real time. GSTN is also ensuring secure coding practices
through continuous scanning of source code & libraries being used in GST
system to protect against commonly known and unknown threats.
As Tax payer convenience will be the key to success of GST regime, this
eco-system will also provide Tax payer options of using third party
applications, which can provide different kind of interfaces on
desktop/mobile for them to be GST compliant.
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All above reasons require an eco-system of third party service providers,
who have access to GST System and capability to develop such
applications. These service providers have been given a generic name, GST
Suvidha Providers or GSP.

********

409

మధూెంతర నిబెంధన్లు
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4. మధూెంతర నిబెంధన్లు
(Transitional Provisions)
ప్రశ్న 1: జీఎసటట కి ముెందునాట్ి చట్ట ెం కిెంద చివరి రిట్రున ప్రకారెం జమ అయిన్ సన్
వ్ాూట్/ఐట్ీసట (CENVAT/ITC)లు జీఎసటట కిెంద ఐట్ీసగ
ట ాలభ్ూమవుతాయా?
జవ్ాబు: ప్న్ున చలిీ ెంప్ున్కు మిశ్ెమ ప్థకానిన ఎెంచుకరని న్మోదత వూకిు కొతు
చట్ట ెం అమలు తేదీకి ముెందున్న జమలు ప ెందడానికి అరుుడే. జీఎసటటకి ముెందునాట్ి
చట్ట ెం కిెంద చివరి రిట్రున ప్రకారెం స్దరు మొతాులన్ు వ్ారి ఎలకాటానిక్ జమల ఆవరాాలో
జమ చేసు ారు. ఇెందుకు కొనిన షరతులు కయడా ఉెంట్ాయి. (సటజీఎసటట/ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం
సక్షన్ 140 (1)).
Q 1. Will CENVAT credit (or VAT credit) carried forward in the last return
prior to GST under existing law be available as ITC under GST?
Ans. A registered person, other than a person opting to pay tax under
composition scheme, shall be entitled to take credit in his electronic credit
ledger the amount of CENVAT (or VAT credit) credit carried forward in the
return of the last period before the appointed day, subject to the conditions
stated therein. (Section 140(1) of the CGST/SGST Act)
ప్రశ్న 2: ఆ షరతులేమిట్ి?
జవ్ాబు: ఆ షరతులేమిట్ెంట్ే:(i)

ఈ చట్ట ెం కిెంద పన్
ై పేరొకన్న జమ మొతు ెం ఉతాపదక ప్న్ున జమ

(ఐట్ీసట) కిెంద అన్ుమత్రెంచబడాలి.
(ii)

ప్రస్ు ుత చట్ాటల (కేెందర స్ుెంకెం, వ్ాూట్) ప్రకారెం జీఎసటట అమలులోకి

వచిిన్ తేదీన్ుెంచి ఆరు నెలల ముెందు కాలానికి స్ెంబెంధెంచిన్ అనిన
రిట్రునలన్ు న్మోదత వూకిు స్మరిపెంచి ఉెండాలి;
(iii)

పైన్ చప్ుపకున్న జమ.. కేెందర ప్రభ్ుతవెం జారవ చేసన్
ి నోట్ిఫికేషన్ీ
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ప్రకారెం వస్ుువుల తయారవ, మరియు కిీయర్డ చేసిన్వి కాకయడదు.
ఎసటా ఎసటట చట్ట ెం కిెందగల మరొక షరతున్ు దగువన్ చయడవచుి:స్దరు జమ మొతు ెం కేెందర అముకప్ు ప్న్ున చట్ట ెం-1956లోని సక్షన్ 3, సక్షన్
5లోని ఉప్సక్షన్ (3), సక్షన్ 6, సక్షన్ 6A లేదా సక్షన్ 8లోని ఉప్ సక్షన్ 8లకు
స్ెంబెంధెంచిన్ ఏదన
ై ా క్ీయిముకు వరిుెంప్జేయదగిన్దన
ై ా అద కేెందర అముకప్ు ప్న్ున
(రిజిసేటష
ే న్-ట్రోనవర్డ) నిబెంధన్లు-1957లోని నిబెంధన్ 12 నిరేేశ్చస్ుున్న విధెంగా,
స్దరు గడువులోగా నిరాారణ చేస్ుకరకపో తే ఆ మొతు ెం ఎలకాటానిక్ జమల ప్ుస్ు కెంలో
జమకు అరుమైన్ద కాదు;
అయితే, కేెందర అముకప్ు ప్న్ున (రిజిసేటష
ే న్-ట్రోనవర్డ) నిబెంధన్లు-1957లోని
నిబెంధన్ 12 నిరేేశ్చస్ుున్న విధెంగా నిరాారణ చేస్ుకున్న ప్క్షెంలో పన్
ై పేరొకన్న జమకు
స్మాన్మన్
ై మొతాునిన ప్రస్ు ుత చట్ట ెం ప్రకారెం వ్ాప్స్ు చేయాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 2. What are those conditions?
Ans. The conditions are that: (i) the said amount of credit is admissible as input tax credit under this Act;
(ii) the registered person has furnished all the returns required under the
existing law (i.e. Central Excise and VAT) for the period of six months
immediately preceding the appointed date;
(iii) the said amount of credit does not relate to goods manufactured and
cleared under such notifications as are notified by the Central
Government.)
Under SGST law there will be one more condition as given below: So much of the said credit as is attributable to any claim related to section
3, sub-section (3) of section 5, section 6, section 6A or sub-section (8) of
section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 that is not substantiated in the
manner, and within the period, prescribed in rule 12 of the Central Sales Tax
(Registration and Turnover) Rules, 1957 shall not be eligible to be credited
to the electronic credit ledger:
However, an amount equivalent to the credit specified above shall be
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refunded under the existing law when the said claims are substantiated in
the manner prescribed in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and
Turnover) Rules, 1957.
ప్రశ్న 3: న్మోదత ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు 2017-18 జూన్ తమ
ై ాసికెంలో ప్రస్ు ుత
చట్ట ెం (సెంట్రల్ ఎక్ైస జ్) ప్రకారెం మూలధన్ వస్ుువులు (capital goods) కొన్ుగోలు
చేశాడన్ుకుెందాెం... దీనిపై బిలు
ీ జూన్ 30వ తేదక
ీ ి ముెందే సటవకరిెంచినా స్దరు
మూలధన్ వస్ుువులు 2017 జూల ై 5వ తేదన్
ీ అెందుకునానడు (అెంట్ే జీఎసటట
కాలెంలో)... అట్ువెంట్ప్ుడు స్దరు వూకిు జీఎసటట కాలెంలో సన్వ్ాూట్ (CENVAT)
ప్ూరిు జమ ప ెందగలడా?
జవ్ాబు: ప ెందగలడు... స్దరు వూకిు 2017-18లో ప్ూరిు జమ ప ెందడానికి అరుుడేకాకపో తే స్దరు జమ ప్రస్ు ుత చట్ట ెం మేరకు సన్వ్ాూట్ కిెంద జమకు లోబడి
ఉెండట్ెంతోపాట్ు సటజీఎసటట చట్ట ెం లోని సక్షన్ 140(2) ప్రకారెం కయడా జమకు
అరుమైన్దై ఉెండాలి.
Q 3. A registered person, say, purchases capital goods under the existing
law (Central Excise) in the June quarter of 2017-18. Though the invoice
has been received within 30th June but the capital goods are received on
5th July, 2017 (i.e. in GST regime). Will such a person get full credit of
CENVAT in GST regime?
Ans. Yes, he will be entitled to credit in 2017-18 provided such a credit was
admissible as CENVAT credit in the existing law and is also admissible as
credit in CGST - section 140(2) of the CGST Act.
ప్రశ్న 4: ‘X, Y’ అనే వస్ుువులకు ప్రస్ు ుత చట్ట ెం (సెంట్రల్ ఎక్ైస జ్) ప్రకారెం మూలధన్
వస్ుువులుగా వ్ాూట్ జమ వరిుెంచదు. కానీ, వ్ాట్ికి జీఎసటట లో సాిన్ెం కలిపెంచిన్ెందువలీ
న్మోదత ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారు ఇప్ుపడు జమ కరరగలడా?
జవ్ాబు: అట్ువెంట్ి వస్ుువుల మీద జీఎసటటలోనే కాకుెండా మున్ుప్ట్ి చట్ట ెం కిెంద
కయడా ఐట్ీసట లభిెంచేట్ీయితేనే ఇప్ుపడు జమ ప ెందడానికి అరుుడవుతాడు. స్దరు
ర్ెండు వస్ుువులకు మున్ుప్ట్ి చట్ట ెంలో ఆ వ్ెస్ులుబాట్ు లేదుగన్ుక జీఎసటటలో దానిన
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కరరే వీలేీదు (సక్షన్ 140(2) కిెంద వివరణతో షరతు).
Q 4. VAT credit was not available on items 'X' & 'Y' as capital goods in the
existing law (Central Excise). Since they are covered in GST, can the
registered taxable person claim it now?
Ans. He will be entitled to credit only when ITC on such goods are
admissible under the existing law and is also admissible in GST. Since credit
is not available under the existing law on such goods, the said person
cannot claim it in GST – proviso to section 140(2) of the SGST Act.
ప్రశ్న 5: ఒక వూకిు తప్ుపడు ప్దా త్రలో ఐట్ీసట ప ెందాడన్ుకుెందాెం (ప్రశ్న4 చయడెండి)...
అట్ువెంట్ప్ుపడు ప్రస్ు ుత చట్ట ెం లేదా జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద దానిన త్రరిగి రాబట్ట గలరా?
జవ్ాబు: ఆ విధెంగా తప్ుపడు మారా ెంలో ప ెందన్ ఐట్ీసటని ప్రస్ు ుత చట్ట ెం కిెంద రాబట్ిట
ఉెండకపో తే జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద ప్న్ున బకాయిగా ప్రిగణిెంచి రాబడతారు.
Q 5. Assuming the registered person has wrongly enjoyed the credit
(Refer to Q4) under the existing law, will the recovery be done under the
GST Law or the existing law?
Ans. The recovery relating to ITC wrongfully enjoyed, unless recovered
under the existing law, will be recovered as arrears of tax under GST.
ప్రశ్న 6: న్మోదతుల న్
ై ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకుులకు ప్రస్ు ుత చట్ట ెం (సెంట్రల్
ఎక్ైస జ్/వ్ాూట్) ప్రకారెం న్మోదు బాధూత లేకపో యినా జీఎసటట కిెంద న్మోదు
కావ్ాలిైన్ అవస్రెంపై ర్ెండు ఉదాహరణలివవెండి?
జవ్ాబు: ఒక ఉతపత్రు దారు రూ.60 లక్షల వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం
గలవ్ాడన్ుకుెందాెం. మున్ుప్ట్ి చట్ట ెం ప్రకారెం అతడు చిన్నతరహా ప్రిశ్మ
ె (SSI)
కిెంద న్మోదున్ుెంచి మిన్హాయిెంప్ు ప ెందనా జీఎసటట కిెంద ప్రవ్ేశ్ వ్ాూపార ప్రిమాణ
ప్రిమిత్ర రూ.20 లక్షలకనాన అద ఎకుకవ కాబట్ిట ఇప్ుపడు న్మోదు
తప్పదు. (సక్షన్ 22).
ఒక వ్ాూపారి వ్ారిిక వ్ాూపార ప్రిమాణెం వ్ాూట్ ప్రిమిత్రకనాన తకుకవగా
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ఉన్నప్పట్ికీ ఈ-కామర్డై నిరావహకులదావరా వ్ాూపారెం చేస్ు ున్నట్ీ యితే జీఎసటట కిెంద
న్మోదై తీరాలిైెందే. అట్ువెంట్ి వూకుులకు కనిష ప్రవ్ేశ్ ప్రిమాణ ప్రిమిత్ర ఏదీ
ఉెండదు (సక్షన్ 24).
Q 6. Give two examples of registered taxable persons who are not liable
to be registered under the existing law (Central Excise / VAT) but are
required to be registered under GST?
Ans. A manufacturer having a turnover of say Rs 60 lakh who is enjoying SSI
exemption under the existing law will have to be registered under GST as
the said turnover exceeds the basic threshold of Rs 20 lakh - section 22.
A trader having turnover below the threshold under VAT but, making sales
through e-commerce operator will be required to be registered in GST.
There will be no threshold for such person(s) – section 24.
ప్రశ్న 7: జీఎసటట అమలులోకి వచేినాట్ికి ఒక సేవ్ా ప్రదాత వదే వ్ాూట్ చలిీ ెంచిన్
కొన్ుగోళ్ీ నిలవ ఉెంట్ే అతడికి ఐట్ీసని
ట అన్ుమత్రసాురా?
జవ్ాబు: అన్ుమత్రసాురు... జీఎసటట చట్ట ెంలోని సక్షన్ 140(3) ప్రకారెం అతడు ఐట్ీసట
ప ెందడానికి అరుుడే.
Q 7. Will ITC be allowed to a service provider on VAT paid inputs held as
stock on the appointed day?
Ans. Yes, he will be entitled to input tax credit on inputs held in stock in
accordance with the provisions of section 140(3).
ప్రశ్న 8: జీఎసటట అమలులోకి వచిిన్ తేదక
ీ ి ముెందు రోజున్ ఒక న్మోదత వూకిుకి
అతడి చివరి వ్ాూట్ రిట్రునలో రూ.10,000 మేర అదన్ప్ు ఐట్ీసట ఉెందన్ుకుెందాెం.
జీఎసటట కిెంద అతడు మిశ్ెమ ప్న్ున ల కికెంప్ు ప్థకానికి మారాడన్ుకుెందాెం. అలాెంట్ి
స్ెందరుెంలో అతడు ఐట్ీసని
ట జీఎసటట కి బదల్ల చేస్ుకరగలడా?
జవ్ాబు: చేస్ుకరలేడు... అతడు మిశ్ెమ ప్న్ున ల కికెంప్ు ప్థకానికి మారితే వ్ాూట్
కిెందగల ఐట్ీసటని జీఎసటటకి బదల్ల చేస్ుకరవడెం కుదరదు (సక్షన్ 140(1).
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Q 8. A registered person has excess ITC of Rs 10, 000/- in his last VAT return
for the period immediately preceding the appointed day. Under GST he
opts for composition scheme. Can he carry forward the aforesaid excess
ITC to GST?
Ans. The registered person will not be able to carry forward the excess ITC
of VAT to GST if he opts for composition scheme – Section 140(1).
ప్రశ్న 9: సటఎసటట (CST Act) చట్ట ెం కిెంద అముకాల వ్ాప్స్ున్ు ఆరు నెలలోీగా వ్ారిిక
వ్ాూపార ప్రిమాణెం న్ుెంచి తగిాెంచవచుి. అయితే, జీఎసటట అమల న్
ై ఆరు నెలల
తరావత కొన్ుగోలుదారు వస్ుువులు వ్ాప్స్ు చేస,ేు వ్ాట్ిపై ప్న్ునన్ు జీఎసటట కిెంద
ల కికెంచవచాి?
జవ్ాబు: జీఎసటట అమలులోకి వచేి తేదీకి ఆరు నెలలోీప్ు పాత చట్ట ెం ప్రకారెం స్దరు
వస్ుువుల అముకెంపై ప్న్ున చలిీ ెంచి ఉెంట్ే, జీఎసటట అమలులోకి వచాిక
కొన్ుగోలుదారు ఆ వస్ుువులన్ు వ్ాప్స్ు చేసన్
ి ప్ుపడు వ్ాట్ిని అతడు వికెయిెంచిన్ట్ు
ీ
ప్రిగణిెంచి జీఎసటట కిెంద ప్న్ున విధెంచడమన్నద కిెంద ప్రిసత
ిి ులపై ఆధారప్డి
ఉెంట్ుెంద:(i)

స్దరు వస్ుువులు జీఎసటట కిెంద ప్న్ున విధెంచదగిన్వ్ో, కాదో రూఢి

చేస్ుకరవ్ాలి;
(ii)

కొన్ుగోలుదారు జీఎసటట చట్ట ెంకిెంద న్మోదన్
ై దీ, లేనిదీ చయడాలి;

అయితే, కొన్ుగోలుదారు జీఎసటట కిెంద న్మోదుకాని వూకిు అయిన్ప్ుపడు, స్దరు
వస్ుువులన్ు జీఎసటట అమలు తేదీ న్ుెంచి ఆరు నెలలోీప్ు (లేదా గరిషెంగా మరో ర్ెండు
నెలల ప డిగిెంప్ు వూవధకి లోబడి) వ్ాప్స్ు చేసి ఉెంట్ే, అవి గురిుెంచగలిగిన్ సిిత్రలో
ఉన్నప్ుడు అముకెందారు స్దరు ప్న్ున వ్ాప్స్ుకు (సటఎసటట కిెంద) అరుుడే (సక్షన్
142(1).
Q 9. Sales return under CST (i.e. Central Sales Tax Act) is allowable as
deduction from the turnover within six months? If, say, goods are
returned in GST regime by a buyer within six months from appointed day,
will it become taxable in GST?
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Ans. Where tax has been paid under the existing law [CST, in this case] on
any goods at the time of sale, not being earlier than six months prior to the
appointed day, and such goods are returned by the buyer after the
appointed day, the sales return will be considered as a supply of the said
buyer in GST and tax has to be paid on such supply, if, –
(i) the goods are taxable under the GST Law; and
(ii) the buyer is registered under the GST Law.
However, the seller is entitled to refund of such tax [CST, in this case] paid
under the existing law if the aforesaid buyer is an unregistered person
under GST and the goods are returned within 06(six) months (or within the
extended period of maximum two months) from the appointed day and the
goods are identifiable - Section 142(1).
ప్రశ్న 10: ముడి వస్ుువులు లేదా పాక్షికెంగా తయార్న్
స వస్ుువులన్ు ప్రస్ు ుత చట్ట ెం
కిెంద చిరుదో ూగ ఉపాధ ప్నికరస్ెం ప్ెంప్గా, వ్ాట్ి ప్ని ప్ూరు యాూక జీఎసటట అమలులోకి
వచిిన్ తేదీ తరావత అెందుకుెంట్ే తయారవదారు లేదా చిరుదో ూగ శాెమికుడు ప్న్ున
చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: అవస్రెం లేదు... కిెంద ప్రిసిితులలో తయారవదారు లేదా నిప్ుణుడు ఎలాెంట్ి
ప్న్ున చలిీ ెంచన్కకరేీదు:(i)

ముడి వస్ుువులు/పాక్షికెంగా తయార్న్
స వస్ుువులన్ు మున్ుప్ట్ి చట్ట

నిబెంధన్ల కిెంద, జీఎసటట ప్రవ్ేశ్ తేదీకి ముెందే చిరుదో ూగ శాెమికుడికి
ప్ెంపిన్ప్ుపడు;
(ii)

ప్ూరు యిన్ వస్ుువులన్ు చిరుదో ూగ శాెమికుడు జీఎసటట ప్రవ్ేశ్ తేదీ తరావత

ఆరు నెలలోీప్ు (లేదా ప డిగిెంచిన్ ర్ెండు నెలల వూవధలోగా) త్రరిగి
ప్ెంపిన్ప్ుపడు;
(iii)

చిరుదో ూగ శాెమికుడి వదే గల ముడి ప్దారాిల నిలవ వివరాలన్ు

అతడితోపాట్ు తయారవదారు కయడా నిరేేశ్చత ఫారెం దావరా జీఎసటట ప్రవ్ేశ్పట్ేట
తేదీన్ ప్రకట్ిెంచిన్ప్ుపడు;
దీనికి స్ెంబెంధెంచిన్ సక్షన్ు
ీ 141(1), 141(2), 141(4).
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అయితే, స్దరు ముడి వస్ుువులన్ు/పాక్షికెంగా తయార్సన్ వస్ుువులన్ు ఆరు
నెలలోీగా (లేదా ప డిగిెంచిన్ ర్ెండు నెలల వూవధలోగా) త్రపిప ప్ెంప్న్ప్ుపడు
వినియోగిెంచుకున్న ఐట్ీసటని త్రరిగి రాబట్ట వచుి.
Q 10. Shall a manufacturer or a job worker become liable to pay tax if the
inputs or semi-finished goods sent for job work under the existing law are
returned after completion of job work after the appointed day?
Ans. No tax will be payable by the manufacturer or the job worker under
the following circumstances: –
(i) Inputs/ semi-finished goods are sent to the job worker in accordance
with the provisions of the existing law before the appointed day.
(ii) The job worker returns the same within six months from the appointed
day (or within the extended period of maximum two months).
(iii) Both the manufacturer and the job worker declare the details of inputs
held in stock by the job worker on the appointed day in the prescribed form.
The relevant sections are 141(1), 141(2) & 141 (4).
However, if the said inputs/semi- finished goods are not returned within six
months (or within the extended
period of maximum two months), the input tax credit availed is liable to be
recovered.

ప్రశ్న 11: నిరిేషట వూవధలోగా చిరుదో ూగ శాెమికుడు వస్ుువులన్ు త్రరిగి ప్ెంప్కపో తే
ఏమవుతుెంద?
జవ్ాబు: ఉతాపదక ప్న్ున జమ కరస్ెం ఉప్యోగిెంచుకున్న
వస్ుువులు తయారవదారుని వదే కు కొతు చట్ట ెం అమలోీకి వచిిన్ తేదీ న్ుెంచి ఆరు
నెలలోీగా (ప డిగిెంప్ు గరిషెంగా మరో 2 నెలలు) త్రరిగిరాని ప్క్షెంలో తయారవదారుడు
ప్న్ున చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
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జీఎసటట ప్రవ్ేశ్ తేదీ తరావత ఆరు నెలలోీప్ు (లేదా ప డిగిెంచిన్ ర్ెండు నెలల
వూవధలోగా) వస్ుువులన్ు తయారవదారు వ్ాూపార ప్రదేశానికి ప్ెంప్కపో తే చిరుదో ూగ
శాెమికుడే ప్న్ున చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద.
Q 11. What happens if the job worker does not return the goods within
the specified time?
Ans. Input tax credit availed by manufacturer will be payable by said
manufacturer on the said goods if they are not returned to the place of
business of the manufacturer within six months (or within the extended
period of maximum two months) from the appointed day –
ప్రశ్న 12: ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు పారెంగణానికి ప్ూరు యిన్ వస్ుువులన్ు ప్రవక్షకరస్ెం
ఉతపత్రు దారు ప్ెంపిన్ప్ుపడు వ్ాట్ిని అతడికి బదల్ల చేయవచాి?
జవ్ాబు: చేయవచుి. ప్రవక్ష కరస్ెం ప్ెంపిన్ స్దరు వస్ుువులన్ు న్మోదత ప్న్ున
విధెంచదగిన్ వూకిు పారెంగణానికి ప్ెంపిన్ప్ుపడు జీఎసటట ప్రవ్ేశ్పట్ిటన్ ఆరు నెలలోీగా
(లేదా ప డిగిెంచిన్ ర్ెండు నెలల వూవధలోగా) దేశ్ెంలోనే అయితే ప్న్ున చలిీ ెంచి,
ఎగుమత్ర కిెందనెైతే ప్న్ున చలిీ ెంచకుెండా బదల్ల చేయవచుి (సక్షన్ 141(3).
Q 12. Can a manufacturer transfer have finished goods sent for testing
purpose to the premises of any other taxable person?
Ans. Yes, a manufacturer can transfer finished goods sent for testing
purpose to the premise of any other registered person on payment of tax in
India or without payment of tax for exports within six months (or within the
extended period of maximum two months)– section 141(3)
ప్రశ్న 13: ఒక ఫాూకటరవ న్ుెంచి ప్ూరు యిన్ వస్ుువులన్ు నిరవాత ప్రరకెయ
ి
కరస్ెం మున్ుప్ట్ి
చట్ట కాలెంలో ప్ెంప్గా అవి జీఎసటట మొదల న్
ై రోజు లేదా ఆ మరునాడు త్రరిగి వసేు
జీఎసటట చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: లేదు... నిరవాత ప్రరకిెయ కరస్ెం ప్ూరు యిన్ వస్ుువులన్ు జీఎసటట ప్రవ్ేశానికి
ముెందే ప్ెంపిన్ెందున్, జీఎసటట ప్రవ్ేశ్ెం తరావత 6 నెలలోీగా (లేదా ప డిగెంి చిన్ గడువు
2 నెలలోీగా) అవి మళీీ త్రరిగి వచిిన్ెందున్ జీఎసటట చలిీ ెంచన్కకరేీదు (సక్షన్ 141(3).
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Q 13. If finished goods removed from a factory for carrying out certain
processes under existing law are returned on or after the appointed day,
whether GST would be payable?
Ans. No tax under GST will be payable if finished goods removed from
factory prior to the appointed day to any other premise for carrying out
certain processes are returned to the said factory after undergoing tests or
any other process within six months (or within the extended period of
maximum two months) from the appointed day - section 141(3).
ప్రశ్న 14: ప్రస్ు ుత చట్ట కాలెంలో తయార్న్
స వస్ుువులన్ు తయారవ ప్రకయ
ెి
ప్రిధలోకి
రాని ఏదన
ై ా ప్రవక్షల కరస్ెం చిరుదో ూగ శాెమికుడికి ప్ెంపిన్ స్ెందరుెంలో జీఎసటట కిెంద
ప్న్ున చలిీ ెంచాలిైన్ ప్రిసత్ర
ిి ఎప్ుపడు ఏరపడుతుెంద?
జవ్ాబు: స్దరు తయార్న్
స వస్ుువులన్ు జీఎసటట అమలు పారరెంభానికి ముెందు రోజున్
చిరుదో ూగ శాెమికుడి వదే కు ప్రవక్షల కరస్ెం ప్ెంపిన్ స్ెందరుెంలో జీఎసటట అమలు
తేదీన్ుెంచి ఆరు నెలలోీగా (లేదా ప డిగిెంచిన్ వూవధ ర్ెండు నెలలోీగా) అవి త్రరిగి
తయారవదారు పారెంగణానికి చేరకపో తే తయారవదారు ప ెందన్ ఐట్ీసటని అతడి న్ుెంచి
త్రరిగి రాబట్ాటలిై ఉెంట్ుెంద (సక్షన్ 141 (3)).
Q 14. When tax shall become payable in GST on manufactured goods sent
to a Job worker for carrying out tests or any other process not amounting
to manufacture under the existing law?
Ans. Where manufactured goods are sent to a job worker prior to the
appointed day for carrying out tests or any process not amounting to
manufacture under the existing law and if such goods are not returned to
the manufacturer within six months (or within the extended period of
maximum two months) from the appointed day, the input tax credit availed
by the manufacturer will liable to be recovered if the aforesaid goods are
not returned within six months from the appointed day. – Section 141(3)
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ప్రశ్న 15: ర్ెండు నెలల గడువు ప డిగెంి ప్ు సక్షన్ 141 కిెంద దాన్ెంతట్దే
అమలవుతుెందా?
జవ్ాబు: లేదు. అద దాన్ెంతట్దగా వరిుెంచేద కాదు. తగిన్ కారణాలు చయపిన్ప్ుపడు
కమిషన్ర్డ గడువు ప డిగిసు ారు.
Q 15. Is extension of two months as discussed in section 141 automatic?
Ans. No, it is not automatic. It may be extended by the Commissioner on
sufficient cause being shown.
ప్రశ్న 16: ధరల స్వరణ కరస్ెం తగిాెంప్ు/జమ ప్తరెం (డబిట్/క్ెడట్
ి నోట్) జారవకి
కాలప్రిమిత్ర ఉెందా?
జవ్ాబు: ధరల స్వరణ తరావత 30 రోజులోీగా ప్న్ున విధెంచదగిన్
వూకిు డబిట్/క్ెడిట్ నోట్ జారవచయ
ే వచుి. దగువసాియికి ధరల స్వరణ జరిగితే
ప్న్ున విధెంచదగిన్ వూకిు తన్ ప్న్ున బాధూతన్ు తగిాెంచుకునేెందుకు అన్ుమత్ర
లభిస్ుుెంద. అయితే, బిలుీ లేదా క్ెడట్
ి నోట్ గెహీత స్దరు ధరల తగుాదలకు
అన్ుగుణెంగా తన్ ఐట్ీసటని తగిాెంచుకున్నప్ుడు మాతరమే ఇద సాధూెం (సక్షన్
142(2).
Q 16. What is the time limit for issue of debit/credit note(s) for revision of
prices?
Ans. The taxable person may issue the debit/credit note(s) or a
supplementary invoice within 30 days of the price revision.
In case where the price is revised downwards the taxable person will be
allowed to reduce his tax liability only if the recipient of the invoice or credit
note has reduced his ITC corresponding to such reduction of tax liability–
section 142(2).
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ప్రశ్న 17: ప్రస్ు ుత చట్ట ెం కిెంద పెండిెంగ్లో ఉన్న వ్ాప్స్ు రావ్ాలిైన్ ప్న్ున/వడీ్
ప్రిసిిత్ర ఏమిట్ి?
జవ్ాబు: ప్రస్ు ుత చట్ట ెంలోని నిబెంధన్ల ప్రకారమే స్దరు పెండిెంగ్ క్ీయిములన్ు
ప్రిషకరిెంచాలిై ఉెంట్ుెంద (సక్షన్ 142(3).
Q 17. What will be the fate of pending refund of tax/interest under the
existing law?
Ans. The pending refund claims will be disposed of in accordance with the
provisions of the existing law – section 142(3).
ప్రశ్న 18: ప్రస్ు ుత చట్ట ెం కిెంద పెండిెంగ్లో ఉన్న సన్వ్ాూట్/ఐట్ీసట వ్ాప్స్ు
అభ్ూరిన్లపై అపటపలు లేదా స్మీక్ష స్ెంగత్ర ఏమవుతుెంద? ఒకవ్ేళ్ అద స ెంత
అముకాలపై బాధూత అయితే ఏమవుతుెంద?
జవ్ాబు: జీఎసటట ఉనికిలోకి వచేినాట్ికి అమలులో ఉన్న చట్ట ెం కిెంద క్ీయిమ్స
స్ెంబెంధత ప్ున్రివచారణ, స్వరణ, స్మీక్ష వెంట్ివి కొన్సాగుతున్నట్ీ యితే ఆ చట్ట
నిబెంధన్ల ప్రకారమే స్దరు వూవహారాలన్ు ప్రిషకరిెంచాలిై ఉెంట్ుెంద. అలాగే
సన్వ్ాూట్/ఐట్ీసట లేదా అముకప్ు ప్న్ున వ్ాప్స్ు అన్ుమత్రెంచాలిై ఉనాన అదే చట్ట ెం
ప్రకారమే వ్ాప్స్ు చేయాలి. అయితే, స్దరు చట్ట ెం కిెంద రాబట్ాటలిైన్వ్ేమైనా ఉెంట్ే
వ్ాట్ిని మాతరెం జీఎసటట కిెంద ప్న్ున బకాయిలుగా ప్రిగణిెంచి రాబట్ాటలి(సక్షన్
142(6)/142(7).
Q 18. What will be fate of any appeal or revision relating to a claim of
CENVAT/ITC on VAT which is pending under the existing law? If say, it
relates to output liability then?
Ans. Every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to a
claim for CENVAT/input tax credit or any output tax liability initiated
whether before, on or after the appointed day, will be disposed of in
accordance with the existing law and any amount of credit of CENVAT/
input tax credit or output tax found admissible for refund will have to be
refunded in accordance with the existing law. However, any amount which
becomes recoverable will have to be recovered as arrears of tax under the
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GST Law---Section 142(6)/142(7).
ప్రశ్న 19: ప్ున్రివచారణ లేదా స్వరణ ఉతు రువలు ప్న్ున చలిీ ెంప్ుదారుకు
అన్ుకయలమత
ై ే జీఎసటట కెంి ద వ్ాప్స్ు ఉెంట్ుెందా? ఉతు రువ అతడికి ప్రత్రకయలమత
ై ే
ఏమవుతుెంద?
జవ్ాబు: వ్ాప్స్ు ప్రరకయ
ిె
అప్పట్ి చట్ట ెం ప్రకారెం మాతరమే కొన్సాగుతుెంద.
రాబట్ాటలిైెంద ఏదైనా ఉెండి, అప్పట్ి చట్ట ెం ప్రకారెం రాబట్ిట ఉెండకపో తే మాతరెం
జీఎసటటకిెంద బకాయి ప్న్ునగా రాబడతారు (సక్షన్ 142(6)/142(7).
Q 19. If the appellate or revisional order goes in favour of the assessee,
whether refund will be made in GST? What will happen if the decision
goes against the assessee?
Ans. The refund will be made in accordance with the provisions of the
existing law only. In case any recovery is to be made then, unless recovered
under existing law, it will be recovered as an arrear of tax under GST –
sections 142(6) & 142(7)
ప్రశ్న 20: ప్రస్ు ుత చట్ట ెం ప్రకారెం స్వరిెంచిన్ రిట్రునల స్మరపణ వలీ వ్ాప్స్ు
చలిీ ెంచాలిై వసేు జీఎసటట కిెంద దానెనలా ప్రిషకరిసు ారు?
జవ్ాబు: రిట్రునల స్వరణ వలీ వ్ాప్స్ు చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ే జీఎసటట అమలులోకి వచిిన్
తరావత కయడా పాత చట్ట ెం మేరకే వ్ాప్స్ు చేయాలిై ఉెంట్ుెంద (సక్షన్ 142(9)(బి).
Q 20. How shall the refund arising from revision of return(s) furnished
under the existing law be dealt in GST?
Ans. Any amount found to be refundable as a consequence of revision of
any return under the existing law after the appointed day will be refunded
in cash in accordance with the provisions of the existing law – section
142(9)(b).
ప్రశ్న 21: మున్ుప్ట్ి చట్ట ెం కిెంద కుదురుికున్న ఒప్పెందెం ప్రకారెం జీఎసటట కాలెంలో
వస్ుుసేవలు స్రఫరా చేసన్
ి ట్ీ యితే ఏ చట్ట ెం కిెంద ప్న్ున చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద?
జవ్ాబు: అట్ువెంట్ి స్రఫరాల మీద జీఎసటటనే చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద (సక్షన్ 142(10)

423

సటజీఎసటట చట్ట ెం).
Q 21. If any goods or services are supplied in GST, in pursuance of
contract entered under existing law, which tax will be payable?
Ans. GST will be payable on such supplies– section 142(10) of the CGST Act.
ప్రశ్న 22: మున్ుప్ట్ి చట్ట ెం కిెంద నిరిేషట వస్ుుసేవల స్రఫరాకు అెంగవకరిెంచి, ఆ
మేరకు ప్న్ున కయడా చలిీ ెంచాక, వ్ాట్ిని జీఎసటట కాలెంలో స్రఫరా చేసేు జీఎసటట కయడా
చలిీ ెంచాలిై వస్ుుెందా?
జవ్ాబు: లేదు... వస్ుు, సేవల స్రఫరాల విషయెంలో పాత చట్ట ెం ప్రకారెం విధెంచిన్
ప్న్ునల కెంట్ే ఎకుకవ... జీఎసటట ప్రకారెం చలిీ ెంచాలిైన్ అవస్రెం లేదు. సక్షన్ 142
(11).

Q 22. Tax on a particular supply of goods/services is leviable under the
existing law. Will GST be also payable if the actual supply is made in GST
regime?
Ans. No tax will be payable on such supply of goods/services under GST to
the extent the tax is leviable under the existing law – section 142(11).
ప్రశ్న 23: జీఎసటట అమలులోకి వచాిక పాత చట్ట ెం కిెంద ఏదన
ై ా మదెంప్ు లేదా
నాూయ నిరాయెం ప్రకారెం ప్న్ున మొతు ెం, వడీ్ , అప్రాధ రుస్ుము లేదా జరిమానా
వ్ాప్స్ు చేయదగిన్వ్ే. జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద కయడా అట్ువెంట్ి మొతు ెం వ్ాప్స్ు
చేయదగిన్దేనా?
జవ్ాబు: లేదు... ప్రస్ు ుత చట్ట ెం ప్రకారెం న్గదు రూపేణా ఆ మొతు ెం వ్ాప్స్ు
కుదరదు (సక్షన్ 142(8)(బి) సటజీఎసటట చట్ట ెం).
Q 23. In pursuance of any assessment or adjudication proceedings
instituted, after the appointed day, under the existing law, an amount of
tax, interest, fine or penalty becomes refundable. Shall such amount be
refundable under the GST law?
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Ans. No refund of such amount will be made in cash under the existing law
– section 142(8)(b) of the CGST Act.
ప్రశ్న 24: మున్ుప్ట్ి చట్ట ెం ప్రకారెం ISD కిెంద సేవలు ప ెందన్ట్ీ యితే దానికి
స్ెంబెంధెంచి ఐట్ీసని
ట జీఎసటట ప్రవ్శ
ే ాన్ెంతరెం ప్ెంపిణీ చేసు ారా?
జవ్ాబు: చేసు ారు... అట్ువెంట్ి సేవలకు స్ెంబెంధెంచిన్ బిలుీలు జీఎసటటకి ముెందు లేదా
అమలులోకి వచిిన్ తేదీన్ అెందాయన్నదానితో నిమితు ెం లేకుెండా ప్ెంపిణీ
చేసు ారు (సక్షన్ 140(7) సటజీఎసటట చట్ట ెం).
Q 24. If services are received by ISD under the earlier law, can the ITC
relating to it be distributed in GST regime?
Ans. Yes, irrespective of whether the invoice(s) relating to such services is
received on or after the appointed day – section 140(7) of the CGST Act.
ప్రశ్న 25: రాషట ే వ్ాూట్ చట్ట ెం కిెంద మూలెంలో ప్న్ున కరత విధెంచాలిైన్ వస్ుువులన్ు
వికెయిెంచి, బిలు
ీ కయడా జారవచస
ే ి ఉెంట్ే, జీఎసటట అమలులోకి వచాిక బిలు
ీ పై చలిీ ెంప్ు
చేసన్
ి ప్ుపడు కొతు చట్ట ెం ప్రకారెం మూలెంలో కరత పడతారా?
జవ్ాబు: లేదు... అట్ువెంట్ి స్ెందరుెంలో జీఎసటట చట్ట ెం కిెంద మూలెంలో ప్న్ున కరతన్ు
అమలు చేయరు.
Q 25. Where any goods are sold on which tax was required to be
deducted at source under State VAT law and an invoice was also issued
before the appointed day, shall deduction of tax at source shall be made
under this Act if the payment is made after the appointed day?
Ans. No, in such case no deduction of tax at source shall be made under
GST.
ప్రశ్న 26: జీఎసటట రాకముెందు అధకారిక ఆమోదెంతో ప్ెంపిన్ వస్ుువులు కొతు చట్ట ెం
అమలులోకి వచిిన్ ఆరు నెలల తరావత అముకెందారుకు త్రరిగి వసేు వ్ాట్ిపై జీఎసటట
చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెందా?
జవ్ాబు: అవున్ు. స్దరు వస్ుువులు జీఎసటట కిెంద ప్న్ున విధెంచదగిన్వ్ెైతే వ్ాట్ిని
త్రరస్కరిెంచిన్ వూకిు జీఎసటట అమలులోకి వచిిన్ తేదీన్ుెంచి ఆరు నెలల తరావత (లేదా
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2 నెలల గరిష ప డిగిెంప్ు తరావత) వ్ాట్ిని త్రపిప ప్ెంపిన్ స్ెందరుెంలో స్దరు
వస్ుువులన్ు ఆమోదెంతో ప్ెంపిన్ వూకేు ప్న్ున చలిీ ెంచాలిై ఉెంట్ుెంద (సక్షన్
142(12)).
Q 26. Goods were sent on approval not earlier than six months before the
appointed day but are returned to the seller after 6 months from the
appointed day, will tax be payable under GST?
Ans. Yes, if such goods are liable to tax under GST and the person who has
rejected or has not approved the goods, returns it after 6 months (or within
the extended period of maximum two months) from the appointed day. In
that case tax shall also be payable by the person who has sent the goods on
approval basis- section 142(12).

****

426

