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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 192 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നി�തി �ടി�ിക പിരി��തിന് �േത�ക �ീം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ എം �േകഷ്  

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നി�തി �ടി�ിക പിരി��തിന്

�േത�ക �ീം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്

എ�േ�ാളം ഫല�ദമായി നട�ാ�ാൻ

കഴി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ജി.എസ് .ടി-�് ��� നിയമ�ളിേ��� നി�തി

�ടി�ികകൾ പിരി��തിന് സം�ാന�്

ആംെന�ി പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്.
�ടി�ികകൾ എ��ം െപെ��് തീർ�ാ�ി ��തൽ

�� ജി.എസ് .ടി-യിേല�് നൽ��തിെ�

ഭാഗമായാണ് കഴി� വർഷം ആംന�ി

പ�തികൾ �ഖ�ാപി�ി��ത്. ഇത�സരി�  ്വാ�്

നിയമ�ിേ��� നി�തി �ടി�ികകളിൽ പിഴ�ം

പലിശ�ം �ർ�മാ�ം ഒഴിവാ�ി െകാ��ക�ം

നി�തി �കയിൽ ഇളവ് അ�വദി�ക�ം െച�.
കഴി� വർഷെ� ആംെന�ി പ�തി �കാരം

ഒ� വ�ാപാരി�െട എ�ാ വർഷ�ളിെല നി�തി

�ടി�ിക�ം ഒ�മി�  ്മാ�േമ ആംെന�ി ഓപ്�്

െച�ാൻ സാധി�മായി���. ഇത് പല

വ�ാപാരിക�ം ആംെന�ി പ�തി

സ�ീകരി�ാതിരി��തിന് കാരണമായി. ഇതിൽ

നി�ം വ�ത��മായി ഈ വർഷെ� ആംെന�ി

പ�തിയിൽ വ�ാപാരികൾ�് ഓേരാ വർഷെ��ം

നി�തി �ടി�ികയിേ�ൽ ആംെന�ി ഓപ്�്

െച�വാ�� അവസരം നൽകിയി��്. ഇ�കാരം

കഴി� വർഷെ� ആംെന�ി പ�തി �കാരം

34402 അേപ�കളിൽ നി�ം 270.37േകാടി �പ

പിരിെ���ി��്. ഈ വർഷെ� ആംെന�ി

പ�തി �കാരം 30 െസ�ംബർ 2021 വെര 1379
അേപ�കളിൽ നി�ം 55.34േകാടി �പ

പിരിെ���ി��്. േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിൽ

നി�തി �ടി�ിക പിരിെ����തിനായി ഈ
സാ��ിക വർഷ�ിൽ �േത�ക �ീം ഒ�ം

�ഖ�ാപി�ി�ി�. കഴി� സാ��ിക വർഷം

�ഖ�ാപി� ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി വഴി
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6,40,71,324/- �പ പിരി�കി�ിയി��്. ഇതിെ�

കാലാവധി 31-03-2021-ൽ അവസാനി�.

(ബി) ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ�ിയതി�െട

എെ��ാം നവീകരണ �വർ�ന��ം നി�തി

ഘടനയിൽ എെ��ാം മാ���ം ഉ�ായി��്;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ൾ �മ�ിയി�� വാ�് �ട�ിയ

പേരാ� നി�തിക�ം േക� സർ�ാർ

�മ�ിയി�� സർവീസ്  ടാ�്, എൈ�സ്  ഡ��ി,
െസ�കൾ �ട�ിയവ�ം ഒ�മി� േചർ�ാണ്

ജി.എസ് .ടി നിയമം നട�ിലാ�ിയത്.
�ൻ��ായി�� നി�തി നിയമ�ളിൽ നി�ം

വ�ത��മായി ജി.എസ് .ടി

�ാപ��ാനാധി�ിതമായ നി�തിയാണ്.
ഇത�സരി�  ്ചര�ക�ം േസവന��ം

സ�ീകരി�� സം�ാന�ൾ�ാണ് നി�തി

ലഭി��ത്. വാ�് നിയമ�ിൽ നി�ം വ�ത��മായി

ചര�ക�െട�ം േസവന��െട�ം

അ�ർസം�ാന വിതരണ�ൾ�ം ഇൻ��് ടാ�്-
െ� ആ��ല�ം ലഭി�ം. ജി.എസ് .ടി-യിൽ

ചര�കൾ�ം േസവന�ൾ�ം നി�തി

�മ�വാ�� അധികാരം ജി.എസ് .ടി

കൗൺസിലിൽ നി�ി�മാണ്. േക� ധനകാര�

വ��് മ�ി അധ��നാ�� ജി.എസ് .ടി

കൗൺസിലിൽ എ�ാ സം�ാന�ളിെല�ം

ധനകാര� വ��് മ�ിമാർ അംഗ�ളാണ്.
ജി.എസ് .ടി വ�േതാട്  �ടി സം�ാന�ൾ�്

ചര�കളിേ�ൽ സ�ത�മായി നി�തി

�മ�വാ�� അധികാരം ന�മായി. ജി.എസ് .ടി

�ർ�മാ�ം വിവരസാേ�തിക വിദ�യിൽ

അധി�ിതമായ ഒ� നി�തി വ�വ�യാണ്.
നി�തിദായകെ� �യവി�യ�ൾ സംബ�ി�്

ജി.എസ് .ടി െന�് വർ�ിൽ ലഭ�മായ വിവര��െട

വിശകലന�ം മ�് ഏജൻസികളായ ഇൻകം ടാ�്,
ക�ംസ്  എ�ിവയിൽ സമർ�ി�ി��

വിവര��മായി വിശകലനം നട��തിന് േവ�ി

വ��ിൽ �േത�ക ഡാ�ാ അനലി�ി�ൽ

സംവിധാനം �പീകരി�ി��്. െടേ�ാ പാർ�ിൽ

�വർ�ി�� ഗവൺെമ�് �ാപനമായ

ഐ.ഐ.ഐ.ടി.എം.െക-�മായി സഹകരി�ാണ്

ഈ �വർ�നം നട��ത്. ചര�ക�േട�ം

േസവന��േട�ം േമഖല തിരി�� വിശകലന�ം

െത�ായി എ��ി�� ഇൻ��് ടാ�്

ക�പിടി��തി�� നടപടികെള�ം

അടി�ാനമാ�ി ആഡി�ം എൻേഫാ�്െമ�്

നടപടിക�ം സ�ീകരി��താണ്. വർഷാ��

റിേ��കൾ �� പരിേശാധന�ം ആ ഡി�ി�ം

വിേധയമാ�ിയാേല ഈ കാലയളവി��ിൽ

നട�ി�� നി�തി െവ�ി�ം െത�ായ ഇൻ��് ടാ�്

�ഡി�ം കെ��വാൻ സാധി�ക��. നി�തി
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നിർ�യ�ൾ അനിവാര�മായ വ�ത��

മാനദ��ൾ നി�യി�  ്�ൻഗണന പ�ിക

ത�ാറാ�ിയ േക�ക�െട പരിേശാധന

സമയബ�ിതമാ�ം കാര��മമാ�ം നട�ി

നി�തി നിർ�യ�ൾ സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ��തിന് നി�തി നിർണയ

അധികാരിക�െട ഡാഷ്  േബാർഡിൽ

ലഭ�മാ�ിയി��്. ജി.എസ് .ടി നിലവിൽ

വ�േതാ��ടി അതിർ�ിയിൽ നിലനി�ി��

െച�് േപാ�കൾ ഇ�ാതായി. േകരള�ിേല�്

വ�� സാധന��െട �ത�മായ േരഖകൾ

നൽകിയി��ത് െച�് േപാ�കൾ

വഴിയായി��. ഈ െച�് േപാ�കളിൽ

സംശയാ�ദമായ വാഹന�ൾ വിശദമായ

പരിേശാധന�ം വിേധയമാ�ിയി��. ജി.എസ് .ടി

നിലവിൽ വ�തിന് േശഷം അതിർ�ി വഴി��

ക��ട�് തട��തിന് േവ�ി�ം

സംശയാ�ദമായ വാഹന�ൾ

കെ���തി�മായി �ധാന അതിർ�ി

െചക്േപാ�കൾ േക�ീകരി�  ്എ.എൻ.പി.ആർ

ക�ാമറ �ാപി�  ്പരിേശാധന നട�ിവ��. ഈ
സംവിധാനം വഴി ഇ-േവ ബിൽ എ��ാ� ചര�്

വാഹന�ൾ തിരി�റി�വാ�ം ഈ വാഹന�ൾ

പരിേശാധന�് വിേധയമാ��തിന് േവ�ി

ഇ�ലിജൻസ്  സ്ക�ാഡിന് അലർ�് നൽ��തി�ം

സാധി�ം. �ടാെത ഒ� ഇ-േവ ബിൽ ഒ�ിൽ

��തൽ തവണ ചര�് നീ��തിന്

ഉപേയാഗി��ത് തട��തി�ം ചര�് നീ�ം

നട�ിയതിന് േശഷം ഇ-േവ ബിൽ ക�ാൻസൽ

െച��ത് തട��തി�ം ഇ�വഴി സാധി��.
നി�തി െവ�ി�് സംശയ�� വ�ാപാരിക�െട ചര�്

നീ�ം കെ��ി വിശദ പരിേശാധന�്

സ്ക�ാ�കെള അലർ�് െച��തി�ം ഈ
സംവിധാനം ഉപേയാഗി��. ജി.എസ് .ടി-യിൽ

ഫയൽ െച� വിവര�ൾ അടി�ാനമാ�ി േദശീയ

തല�ിൽ െറഡ്  �ാഗ് റിേ�ാർ�കൾ

��ി�ി��്. ഇതിെന അടി�ാനമാ�ി

സം�ാന തല�ിൽ െറഡ്  �ാഗ് റിേ�ാർ�കൾ

��ി�  ്ഉേദ�ാഗ�ർ�് ലഭ�മാ�ിയി��്.
വി�വരവി�� വ�ത�ാസം, ഇൻ��് ടാ�്

�ഡി�ി�� വ�ത�ാസം, ഇ-േവ ബിൽ ഡിെ�യർ

െച� �കയി�� വ�ത�ാസം, ടി.ഡി.എസ് /
ടി.സി.എസ്  റിേ��കളിൽ ഉ� വിവര�ൾ

എ�ിവ അടി�ാനമാ�ിയാണ് െറഡ്  �ാഗ്

റിേ�ാർ�കൾ നൽ��ത്. ജി.എസ് .ടി

നിയമ�ിന��തമായി സം�ാന ചര� േസവന



4 of 4

നി�തി വ��ിെ� കാര��മമായ

�വർ�ന�ൾ�േവ�ി വ��ിെന ��തൽ

നവീകരി��തി�ം �നഃസംഘടി�ി��തി���

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(സി)

ജി.എസ് .ടി. ന�പരിഹാരം നൽ��ത് േക�ം

നിർ�ൽ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ

നൽകാേമാ?

(സി) ജി.എസ് .ടി ന�പരിഹാരം നൽ��ത് േക�ം

നിർ�ൽ െച�ി�ി�. ജി.എസ് .ടി നട�ിലായതിെന

�ടർ�് സം�ാന�ൾ�് വർഷ�ി��ാ��

നി�തി ന�ം പരിഹരി��തിനായി

േകാ�ൻേസഷൻ ആ�് പാർലെമ�്

പാസാ�ിയി��് ഇതിെ� കാലാവധി 2022
�ണിൽ അവസാനി�ം. ഇ��കാരം

സം�ാന�ിന് ലഭി� ന�പരിഹാര �ക�െട�ം

ലഭിേ��ിയി�� �ക�െട�ം വിവരം

അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




