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567ைர 

ம�திய கலா
 ம�� ��க��ைற (CBEC), ேதசிய ��க, கலா
 ம�� 

ேபாைத ம;<� த%$� பயி�சி ைமய (NACEN)கீ? ெசய
ப% உய0நிைல 

பயி�சி நி�வன�தாம
 வழ�க$ப#ட சர�� ம�� ேசைவ வ�$ ப�றி 

அ��க� ேக#க$ப% ேக&விகF�� மிகG ந6றாக ெதா��� 

விள�க$ப#%&ள�.  இ<த சர�� ம�� ேசைவ$ ப�றி அ��க� ேக#க$ப% 

ேக&விக& ெதா�$ைப 2016, ெச$டப0 மாத 21ேததிய6� மாK�மி� 

நிதியைம1சரா
 ெவளியிட$ப#ட�.  சர�� ம�� ேசைவ வ�1 ச#ட�தி6 

மாதி�ைய அ�$பைடயாக� ெகாKட�.இ<த சர�� ம�� ேசைவ$ ப�றி 

அ��க� ேக#க$ப% ேக&விக& ெதா�$ைபநா% 5Mவ� பர$�வைத உ�தி 

ெசNய இைவ மாநில ெமாழிகளி
 ெமாழிெபய0�க$ப#%&ள�. 

5த
 பதி$� ெவளியிட$ப#ட உடேனேய எKண�ற �றி$பிட�த�க வள01சிக& 

ஏ�ப#%&ள�. CGST, SGST, IGST, UTGST ஆகியவ�றி6 இ� வைரயிலான ச#ட 

வைரGக& ம�� விதி5ைறகளி6 ெதா�$�ட6 இழ$பீ#%வ� 

ேபா6றவ�றி�� GST கG6சி
 ஒ$�த
 அளி��வி#ட�.  ம�திய 

மேசாதா�கைள பாராFம6ற�தி
 அறி5க$ப%�த$ப%  மாநில 

சப<த$ப#ட ச#ட�கைள அ<த<த மாநில ச#டம6ற�தி
 நிைறேவ�ற 

ேவK%.  5த�பதி$� ெவளியி% ேபா�  அளி�க$ப#ட உ�திெமாழியி6ப�, 

இரKடா பதி$�  பாராFம6ற�தி
 56ேப அறி5க$ப%�த$ப#ட 

மேசாதா�களி6 அ�$பைடயி
 ேதசிய ��க, கலா
 ம�� ேபாைத ம;<� 

த%$� பயி�சி ைமய�தா
  (NACEN) தயா��க$ப#%&ள�. DG, NACEN ம�� 

அவ0களி6 �Mவின0க& எ%��� ெகாKட 5ய�சி�� என� மனமா0<த 

பாரா#%�க&.ேமX, வ� அதிகா�க&, வ0�தக0க&, ம�� ெபா�ம�க& 

ம�தியி
 GST ப�றிய அறிைவY, விழி$�ண0ைவY ஏ�ப%��வத�� இ� 

மிக ெந%<Zர ெச
X எ6� நா6 உ�தியாக ந�கிேற6. 

 

 

நஜ\$ ஷா 

ம�திய கலா
 ம�� ��கவ�� �ைற. (CBEC) 

  



உ&ளட�க 
 
1.சர�� ம�� ேசைவ வ�$ ப�றிய கKேணா#ட (GST) 
2. வ� வ^X/விதி$�, வ� வில�� 
3.  பதிG 
4.  வழ�க
எ6றெசா
லி6ெபா;Fவ \1� 
5.   ச$ைள ேநர 
6.     ஜிஎb�மதி$பி%த
  
7.     ஜிஎb�வ�ெசX��த
 
8.     மி6னd வ0�தக. 
9.     பணி எ%�� ெசNத
 
10.   உ&ள \#% வ� வரG 
11    GST-யி
 உ&ள \#% ேசைவ பகி0பவ0 ப�றிய ேகா#பா% 
12   வ;மானவ�தா�க
ெசய
5ைறக&ம��உ&ள \#%வ�கட6 
13.  மதி$ப%ீம��தணி�ைக 
14.  பண தி;ப$ ெப�த
 
15.  ேகா��ைகக&ம��மீ#� 
16.  ஜிஎb�யி
5ைறயீ%க&, ம�ஆNGம��சீராNG 
17.  56ன\#%�த\0$� (AdvanceRuling) 
18.  ைபச
 அைம$� - ந\�க$ப#ட� (Omitted / Deleted) 
19.  ஆNG, ேசாதைன, ைகயக$ப%�த
ம��ைக� 
20.  ��ற�க&, அபராத�க&, வழ��ம��காெபௗK�� 
21.  IGST ச#ட – ஒ#%ெமா�த$ பா0ைவ 
22.  சர��க& வழ�க
 இட ம�� ேசைவ 
23.  ஜி.எb.�.எ6. ம��ஃ$ரK#எK# (FRONTEND)  ெதாழி
 
24.  மா�ற�தி6வைரயைறக& 
  



 

தயா�$�: 

5ைபயிX&ள  NACEN6  y%த
 இய��ந0  தி;. சமீ0 பஜாz அவ0களி6 
ேம�பா0ைவயி6 கீ? 5ைப NACEN6 உதவி இய��ந0 தி;. த\ப� மாதாம�� 
5ைப CESTAT6 ப�ேசாதக0 தி;. ச{சீ| நாய0ஆகிேயாரா
 இைண<� 
தயா��க$ப#ட� 

ப�சீலி�தவ0க&: 
 
தி;. P.K. ெமாஹ<தி, ஆேலாசக0, CBEC (அ�தியாய 1); 
தி;.விஷா
 பிரதா$ சி�, DC(GST), GST ெகா&ைக$ பி�G, CBEC(அ�தியாய 2); 
Dr. P.D. வேகலா, CCT, �ஜரா� (அ�தியாய 3&7); 
தி;. D.P. நாேக<திர �மா0, Pr. ADG, DGCEI, ெப�க�; (அ�தியாய 4 5த
 6); 
தி;. உேப<திர �$தா, ஆைணய0, GST, CBEC (அ�தியாய8 5த
 11); 
தி;. �#வி� பாKேட, CCT, க0நாடகா (அ�தியாய 12); 
தி;. அ;K �மா0 மி�ரா, இைண ெசயலாள0, CTD,  பிஹா0 (அ�தியாய13); 
தி;.காலி� அ6வ0, 5�நிைல JCT ேம�� வ�காள (அ�தியாய 14 & 24); 
தி;.அஜN ெஜயி6, Pr. ஆைணய0, ��க��ைற, அஹமதாபா� (அ�தியாய15); 
தி;. ேப�கீ ெபஹா� அக0வா
, 5த6ைமஆைணய0, ��க��ைற; 
தி;.ஷஷா�� $�யா, ADG, DG GST, CBEC (அ�தியாய 17 5த
 20); 
தி;.G.D. ேலாஹானி, CCE, ஃப�தாபா� (அ�தியாய 21 & 22); 
ம�� தி;.பிரகா� �மா0, CEO, GSTN (அ�தியாய 23). 
 
அ��க� ேக#க$ப% ேக&விக& �றி�த விம�சன�க& ம�� 
அபி$பிராய�க& dg.nacen-cbec@nic.in மி6ன{சX�� அ7$பG. 
 

ெபா�$�� �ற$� 
 
GSTைய$ ப�றி அ��க� ேக#க$ப% ேக&விகைள NACENஆ
 ெதா��க$ப#ட�, 
அைத CGST/SGST/IGST/UTGST ச#ட�களி6 ஆதார�0வ பயி�சியாள0களா
 
ப�ேசாதி�க$ப#ட�.  GSTைய$ ப�றி ெத�<� ெகா&ளG ம�� பயி�சி�� 
ம#%ேம இ<த FAQ பய6ப%�த$பட ேவK%. 
 
இ<த சி�ேற##�
 உ&ள தகவ
க& ஒ; ெபா�வான கKேணா#ட�ைத 
வழ��வத�� ம#%ேம உ;வா�க$ப#டைவக&.  இைவகைள ச#ட 
அறிGைரகளாகேவா அ
ல� விள�க�களாகேவா நா ��<�� ெகா&ள� 
yடா�. ேமX ச�யான தகவ
கF��, சப<த$ப#ட CGST/SGST/IGST/UTGST 
ச#ட�கைள பா0�� ெத�<� ெகா&Fமா� ேக#%� ெகா&ள$ப%கிறா0க&.  
 
இ<த FAQ �றி$பி% CGST ம�� SGST ச#ட�க& CGST/SGST எ6ேறா CGST 
ச#ட ம�� SGST ச#ட எ6ேறா ெப;பாலான விதிகளி
 



அைடயாள$ப%�த$ப%கி6றன.  CGST ச#ட�க& பாராFம6ற�தி
 
நிைறேவ�ற$ப%கி6றன. SGST ச#ட�க& அ<த<த மாநில ச#டம6ற�களி
 
நிைறேவ�ற$ப%கி6றன.  �றி$பி#ட ஒ; சில விதிக& மாநில�தி�காக 
ம#%ேம ேச0�க$ப%,  CGST ச#ட�தி
 அைவ இட ெபறா�. 
  



1. சர�� ம�� ேசைவ வ�$ ப�றிய கKேணா#ட (GST) 

ேக&வி 1.  சர�� ம�� ேசைவ வ� எ6றா
 எ6ன (GST)? 

பதி
 : சர�� ம�� ேசைவகைள �க0ேவா0 மீ� விதி�க$ப% ஒ;  

இல�கி6 அ�$பைடயிலான வ�யா�.  56� இ;<த நிைல�� 5ரணாக 

ெசX�த$ப#ட வ�யி6 மதி$�ட6,  உ�ப�தியாவதிலி;<� இ�தி �க0G வைர 

அைன�� நிைலகளிX வ� விதி�க$பட ேவK% எ6� 

56ெமாழிய$ப#ட�.  �;�கமாக1 ெசா6னா
,  ஒேர மதி$� y#% வ�ேய 

விதி�க$ப%. ேமX, இ<த வ�1�ைம இ�தியாக �க0ேவா0 மீேத 

�ம�த$ப%. 

ேக&வி 2.  �க0ேவா0 மீதான இல�� அ�$பைடயிலான வ� எ6பத6 ச�யான 

க;�� எ6ன? 

பதி
 : வ� வ^
 ெசNY அதிகார �க0ேவா0 இட�தி6 வ� அதிகார 

வர��� உ#படேவK%  எ6� வழ�க
 இட ப�றி �றி$பிட$ப#%&ள�. 

ேக&வி 3.  த�ேபா�&ள எ<ெத<த வ�க& GST��& ஐ�கியமாகிற�? 

பதி
 : GST
  மா�ற ெபற$ேபாகி6ற வ�க& பி6வ;மா�:- 

(அ).  ம�திய அர� த�ேபா� வ� விதி�கி6ற�, வ^X ெசNகி6ற� 

க). ம�திய கலா
 வ� 

ங). கலா
 வ�க&  (ம;��வ ம�� கழி$பைற ஏ�பா%க&) 

ச).  y%த
 கலா
 வ�க&( சிற$� 5�கிய��வ வாN<த சர��க& ) 

ஞ).  y%த
 கலா
 வ�க& (ஜGளிக& ம�� ஜGளி ெபா;#க&) 

ட).  y%த
 கலா
 வ�க& (ஈ%ெசN வ� CVD எ6� ெபா�வாக அறிய$ப#ட�) 

ண). சிற$�� y%த
 கலா
 வ�க& (SAD) 



த).  ேசைவ வ� 

ந).  இ� வைர சர�� ம�� ேசைவக& வழ�கலி
 ெதாட0�ைடய ம�திய 

மிைக வ�க&ம�� ேம
வ�க& 

(ஆ).  GST��& ஐ�கியமா� மாநில வ�க&:- 

க).  மாநில மதி$�� y#% வ� 

ங).  ம�திய வி�பைன வ� 

ச). ஆடபர வ� 

ஞ). �ைழG வ� (அைன�� வ�வ�களிX) 

ட). ெபாM�ேபா�� ம�� ேகளி�ைக வ� (உ&F0 வ� ந\�கலாக) 

ண).  விளபர�களி6 மீதான வ� 

த). ெகா&5த
 வ� 

ந). �X�க
 சீ#% (லா#ட�), ப<தய ம�� ^தா#ட மீதான வ� 

ப). இ� வைர சர�� ம�� ேசைவக& வழ�கலி
 ெதாட0�ைடய மாநில�தி6 

மிைக வ�க&ம�� ேம
வ�க&. 

ம�திய  அரசா
 விதி�க$ப#ட வ�க&, ேம
வ� ம�� மிைகவ� ப�றி 

�னிய6 ம�� மாநில�கF�� GSTகG6சி
 ப�<�ைர�க ேவK%. இதி
 

மாநில ம�� உ&�0 அைம$�களி6 வ�க& GST��&  ஐ�கியமாகி வி%. 

ேக&வி 4.  ேமேல �றி$பி#ட வ�கைள GST��& ஐ�கிய$ப%��வத�� எ6ன 

ெகா&ைகக& பி6ப�ற$ப%கி6றன? 

பதி
: GST��& ஐ�கிய$ப%��வத�கான சா�திய�y�கைள அைடயாள 

கKடறிய,  ம�திய, மாநில ம�� உ&�0 வ�க& ப�ேசாதி�க$ப#ட�.  



அ$ப� அைடயாள கKடறிய$ப% ேபா� கவன�தி
 ெகா&ள 

ேவK�யைவக&:- 

அ).  சர�� வழ�க
 அ
ல� ேசைவக& வழ�கலி
 56� மைற5க 

வ�களாக  வ^லி�க$ப#டைவக&,  இ$ேபா�  GST வ� அ
ல� வ� விதி$�க& 

மா�றியைம�க$பட ேவK%. 

ஆ).  இற��மதி,  ெபா;#க& உ�ப�தி, அ
ல� ேசைவக& வழ��த
 ஒ; 

5ைனயிX,  சர�� ம�� ேசைவக& வழ�க
 �க0G ம�5ைனையY 

ப�மா�ற ச�கிலியி6 ப�திகளாக வ� அ
ல�  வ� விதி$�க& 

மா�றியைம�க$பட ேவK%. 

இ).  ஐ�கிய$ப%�த$ப#டத6 விைளவாக மாநில�தி�க&F, மாநில�க& 

அளவிX வ� வில�� �5கமாக நைடெபறேவK%.  சர�� ம�� 

ேசைவகளி
 �றி$பாக ெதாட0ப�ற வ� ம��  க#டண�கைள, GST6 கீ? 

மா�றியைம�க yடா�. 

ஈ). �னிய6 ம�� மாநில�கF�கான ேந0ைமயான வ;வாN�� தா�கேள 

தனி�தனியாக 5ய�சி ெசNய ேவK%. 

ேக&வி 5. எ<ெத<த$ ெபா;#கைள ெவளியிலி;<� கKகாணி�க ேவK% 

எ6� GST 5�ெவ%��&ள�? 

பதி
 :101வ� அரசியலைம$� தி;�த 2016 ப� தி;�தியைம�க$ப#ட 366(12A) 

அரசியலைம$� பி�G சர�� ம�� ேசைவக& ப�றி விள��கி6ற�. அத6ப�, 

மனித6 உ#ெகா&F ம� விநிேயாக ந\�கலாக, சர�� அ
ல� ேசைவக& 

வழ�க
 அ
ல� இரK��� மீதான வ� எ6� விள��கி6ற�.  எனேவ, 

அரசியைல$பிX&ள GST6 விள�க�தி6ப�. மனித6 உ#ெகா&F ம�ைவ 

GSTயிலி;<� ெவளிேய�றிவி#ட�.க1சா ெப#ேரா
, ேமா#டா0 எ�ெபா;& 

(ெப#ேரா
), அதி ேவக �ச
,  இய�ைக எ�வாY ம�� விமான ட0ைப6 

எ�ெபா;& ஆகிய ஐ<� ெப#ேராலிய$ ெபா;#கைள GST�� ெவளியி
 



த�காலிகமாக ைவ��&ள�.  எ<த ேததியிலி;<� அைவ GST��& ேச0�க 

ேவK% எ6பைத GST கG6சி
 5�G ெசNY. ேமX, மி6சார5 

GSTயிலி;<�  ெவளிேய�றி வி#ட�. 

ேக&வி 6. GST அறி5கமானபி6 ேமேல �றி$பி#ட ெபா;#களி6 மீதானவ� 

விதி$பி6 நிைல எ6னவா�? 

பதி
 :த�ேபாைத மதி$� y#% வ� ம�� ம�திய ��க வ� விதி$� 

5ைறையேய ேமேல �றி$பி#ட ெபா;#களி6 மீ� ெதாட0<� 

கைடபி��க$ப%. 

ேக&வி 7.  �ைகயிைல ம�� �ைகயிைல$ ெபா;#களி6 மீதான GST6 

நிைல$பா% எ6ன? 

பதி
 : �ைகயிைல ம�� �ைகயிைல$ ெபா;#க&  GST�� உ#ப#ட�.  

y%தலாக இ<த ெபா;#களி6 மீ� ம�திய ��க வ�ைய y%தலாக விதி�க 

ம�திய அரசா�க�தி�� அதிகார உ&ள�.   

ேக&வி 8  எ6ன வைகயான  GSTஐ அம
ப%�த தி#டமிட$ ப#%&ள�? 

பதி
 : ெபா�வான வ� விதிகளி6 அ�$பைடயி
  ம�திய மாநில அர�கFட6 

இைண<� இர#ைட GSTஐ ஒேர சமய�தி
 விதி�க$ ேபாகி6ற�.  உ& மாநில 

சர��க& வழ�க
 மீ� ம�திய அரசா
  சர�� ம�� ேசைவக& வ� 

விதி�க$ப% ம�� ேசைவக& ம�திய GST எ6� அைழ�க$ப%. மாநில 

ம�� �னிய6 பிரேதச�தினா
 விதி�க$ப% வ�க& மாநில சர�� ம�� 

ேசைவ வ�  SGST UTGST எ6� வழ�க$ப%.  அேத ேபா
,  

ஒ;�கிைண�க$ப#ட சர�� ம�� ேசைவ வ� (IGST) விதி�க$ப% ம�� 

ஒ|ெவா; மாநில�கF�கிைடேயY  நைடெப� சர�� ம�� ேசைவக& 

வழ�கைல ம�திய அர� நி0வகி�கி6ற� 

ேக&வி 9. இர#ைட GST6 அவசிய எ6ன? 



பதி
 :  இ<தியா ஒ; y#டா#சி நா% ஆ�.  ச#ட$ப� வ� விதி��, அ<த 

வ�ைய வ^
 ெசNவத�� ம�திய, மாநில அரசா�க�கF�� அதிகார 

வழ�க$ப#%&ள�.  அரசியைல$பி6 ப�<�ைரயி6ப� அதிகார�கைள பி���� 

ெகாKடத6 அ�$பைடயி
 இ; அரசா�க�கF�� நிைறேவ�ற ேவK�ய 

தனி$ப#ட ெபா�$�க& உ&ளன. அத�கான ஆதார�கைள ெப;�க ேவK�ய 

அவசிய5 உ&ள�. நிதி y#டா#சியி6க அரசியலைம$பி6 ேதைவ�ேக�ப, 

ஒ;  இர#ைட GST இ;��. 

ேக&வி 10.  வ� விதி$பத��, GSTஐ  நி0வகி$பத�� எத�� அதிகார 

உ&ள�?   

பதி
 :  மாநில�கF,  �னிய6 பிரேதச�கF வ�விதி�� , SGST UTGST 

நி0வகி�தாX, ம�திய அர� வ� விதி��, CGST ம�� IGSTையY 

நி0வகி��. 

ேக&வி 11.  இ<திய அரசியலைம$� சமீப�தி
 GST அைம$பி
 தி;�த 

ெசNத� ஏ6? 

பதி
: த�ேபா� ம�திய மாநில�திறகிைடேயயான நிதி வலிைம அரசியைல$பி
 

ஜனநாயக�தி6ப� மிகG ெதளிவாக உ&ள�.  இதி
, அவரவ0 இட�தி
 எ<த 

அ��மீற
களி
ைல. மனித6 உ#ெகா&F ம�, அபி6, ேபாைத$ ெபா;& 

ந\�கலாக ம�ற உ�ப�தி$ ெபா;&களி6 மீ� வ� விதி�� அதிகார ம�திய 

அர��� இ;�� நிைலயி
 வி�பைன வ�ைய விதி$பத�� மாநில�தி�� 

அதிகார உK%.  மாநில�கF�கிைடேயயான வி�பைனகளி
, ம�திய 

வி�பைன வ�ைய (CST) விதி�� அதிகார ம�திய அர��� இ;<தாX, அ<த 

வ�ைய வ^லி��, தாேன ைவ��� ெகா&F அதிகார மாநில அர�கF�ேக 

உ&ள�.   ேசைவகைள ெபா;�தவைரயி
. ேசைவ வ� விதி$ப� ம�திய 

அரசி6 தனி$ப#ட அதிகார ஆ�. 

GST அறி5க�ைத அரசியலைம$பி
 தி;�த ெசNய ேவண%.  ஏென6றா
,  

ஒேர சமய�தி
 வ�ைய விதி��,  வ^
 ெசNY அதிகார�ைத ம�திய, மாநில 



அர�க& ெபற ேவK%.  இ<த ேநா�க�தி�காக, 101வ� அரசியலைம$� ச#ட 

2016 தி;�த�தி6 ப�, இ<திய அரசியலைம$பி
 தி;�த ெசNய$ப#ட�. , GST 

வ�கைள விதி��, அைத வ^லி$பத�கான அதிகார�ைத ம�திய, மாநில 

அர�கF�� அரசியலைம$� 246A பி�G வழ��கி6ற�. 

ேக&வி 12.  �றி$பி#ட சர�� ம�� ேசைவக&  ப�வ0�தைனயி
 எ$ப� 

ஒேர சமய�தி
 ம�திய GST(CGST) , ம�� மாநில GST (SGST)6 கீ? வ� விதி�க 

5�Y? 

பதி
: ப�<�ைர�க$ப#ட ெதாட�க வர��� கீ? நட�� ப�வ0�தைனக&,  

GSTயா
 ெவளியிலி;<� கKகாணி�க$ப% சர��க&, வில�களி�க$ப#ட 

சர�� ம�� ேசைவக& ந\�கலாக,  ம�ற சர�� ம�� ேசைவக& வழ�கலி6 

ஒ|ெவா; ப�வ0�தைனகF�� CGST ம�� SGSTயா
 ஒேர சமய�தி
 வ� 

விதி�க5�Y. ேமX,  சர��களி6 மீ� விதி�க$ப#ட ம�திய மதி$� y#% 

வ� உ#பட மாநில y#% வ� ேபால
லாம
,  இ;வ; அேத  விைல�� 

அ
ல� மதி$��� வ� விதி�க ேவK%.  வி�பவ0, வா��பவ0 இ;$பிட 

நா#���& இ;��ேபா� ம�திய சர�� ம�� ேசைவ வ� (CGST) 

5�கியமானத
ல. ஆனா
 வி�பவ0, வா��பவ0 இ;$பிட மாநில�தி��& 

இ;��ேபா� மாநில சர�� ம�� ேசைவ வ� (SGST) விதி�க$ப%.  

வைரபட 1.  CGST6 விகித 10% எனG, SGST6 விகித 10% எனG 

க�பைனயாக ைவ��� ெகா&ேவா.  உ�தர$பிரேதச�திX&ள ெமா�த 

வி�பைனயாள0 ஒ;வ0 இ;� க#�க& ம�� கபிகைள அேத 

மாநில�திX&ள ஒ; க#%மான கெபனி�� �.100�� வி�பைன ெசNகிறா0 

எ6� ைவ��� ெகா&ேவா.  அ<த வி�பைனயாள0 �.10 CGST�காகG, �.10 

SGST�காகG ெபா;#களி6 அ�$பைட விைலயிலி;<� y%தலாக க#டண 

வ^லி�கிறா0.  CGSTஐ ம�திய அரசிட ெசX�திவி#%, SGST6 ப�திைய 

மாநில�தி6 கண�கி
 ெபறலா.  நி1சயமாக, ஏெனனி
, வா�� ேபாேத CGST 

ம�� SGST ெசX�திவி#டதா
, அவ0 ெரா�கமாக �.20ஐ ெசX�த ேவK�ய 

அவசியமி
ைல (உ&ள \% எ6� yறலா).  CGST ெசX��வதா
 CGST�கான 



சXைகைய ம#%ேம ெபற அ7மதிYK%. அேதசமய  SGST�கான சXைகைய 

மாநில GSTயிட தனியாக ெபற ேவK%. ேவ� வைகயி
 ெசா
ல 

ேவK%ெம6றா
,  ெபா�வாக,  CGST கட7�காக ெசX�த$ப% ெதாைகைய 

SGST�காக பய6ப%�� 5�யா�. அேதேபா
,  SGST கட7�காக ெசX�த$ப% 

ெதாைகைய CGST�காக பய6ப%�� 5�யா�. 

வைரபட 2.  CGST6 விகித 10% எனG, SGST6 விகித 10% எனG மீK% 

க�பைனயாக ைவ��� ெகா&ேவா.  5ைபயிX&ள ஒ; விளபர கெபனி, 

மஹாரா��ராவி��&ேள இ;�கி6ற ஒ; ேசா$� கெபனி�� விளபர 

ேசைவைய �. 100�� வழ��கிறா0.அ<த விளபர கெபனி, �. 10 

CGST�காகG, �. 10 SGST�காகG ேசைவ க#டண�தி6 அ�$பைட 

விைலயிலி;<� y%தலாக க#டண வ^லி�கி6ற�.  CGSTஐ ம�திய அரசிட 

ெசX�திவி#%, SGST6 ப�திைய மாநில�தி6 கண�கி
 ெபறலா.  நி1சயமாக, 

ஏெனனி
, வா�� ேபாேத CGST ம�� SGST ெசX�திவி#டதா
, அவ0 

ெரா�கமாக �.20ஐ ெசX�த ேவK�ய அவசியமி
ைல (காகித ம�� 

எM�ெபா;&க&, அXவலக உபகரண�க&,  கைல ேசைவக& ேபா6றைவக& 

உ&ள \% எ6� yறலா).  CGST ெசX��வதா
 CGST�கான சXைகைய 

ம#%ேம ெபற அ7மதிYK%. அேதசமய  SGST�கான சXைகைய மாநில 

GSTயிட தனியாக ெபற ேவK%. ேவ� வைகயி
 ெசா
ல 

ேவK%ெம6றா
,  ெபா�வாக,  CGST கட7�காக ெசX�த$ப% ெதாைகைய 

SGST�காக பய6ப%�த 5�யா�. அேதேபா
,  SGST கட7�காக ெசX�த$ப% 

ெதாைகைய CGST�காக பய6ப%�த 5�யா�. 

ேக&வி 13.  GSTயினா
 நா#%�� கிைட�க$ெப� ந6ைமக& எ6ன? 

பதி
 :  இ<தியாவி6 மைற5க வ� �ைற சீ0தி;�த�தி
 ஒ; மிக 

5�கியமானப�யாக இ<த GST அறி5க இ;��.  இ<த மா�ற�தா
 அதிக 

எKணி�ைகயி
 ம�திய ம�� மாநில வ�க&, ஒேர வ�யாக மா�ற ெப�. 

56y#�ேய வ�கைள ெசX�த அ7மதி�க$ப%.  இ� விழ$ேபா� 

ேமாசமான விைளைவ த%$பேதா%, ெபா�வான ேதசிய1 ச<ைத�கான வழிைய 



வ���.  த�ேபா� 25-30 மதி$ப%ீ ெசNய$ப#ட ெபா;#களி6 மீதான 

ஒ#%ெமா�த  வ�1 �ைமைய �ைற�� எ6பதா
 �க0ேவா0�� இ� மிக$ 

ெப�ய லாபமா�.  GST அறி5க�தா
, உ&நா% ம�� ெவளிநா#% 

ச<ைதயி
 ந5ைடய ெபா;#கF�� மிக$ ெப�ய ேபா#� ஏ�ப%. இ� 

உடன� ெபா;ளாதார வள01சி�கான ZK%ேகாலாக இ;�� ஆNGக& 

ெத�வி�கி6றன. வ�� தள�ைத வி�Gப%��த
, வ0�தக அளைவ ெப;�கிய�, 

ம�� வ��� கீ?ப�த
 ேபா6றவ�றினா
, ம�திய ம�� மாநில�கF�� 

வ;வாN ஆதாய உ&ள�. கைடசியாக ஆனா
 �ைற<தைவ அ
ல, இ<த 

வ�யி6 ெவளி$பைட� த6ைம, நி0வகி$பத�� �லபமாக இ;��. 

ேக&வி 14. GST எ6றா
 எ6ன? 

பதி
 :GST6 ஆFைமயி6 கீ?, ஒ; ஒ;�கிைண�க$ப#ட GSTஐ(IGST) சர�� 

ம�� ேசைவக& வழ�க
 மீ� ம�திய அரசா
 விதி�க$ப#%, அைத 

வ^லி��.அரசியலைம$� 269A பி�வி6ப�, மாநில�கF�கிைடேயயான 

வ0�தக ம�� வணிக வழ�கலி6 மீ� ம�திய அர� வ� விதி�� அைத 

வ^லி�க ேவK%.  அ<தமாதி� வ�கைள மாநில ம�� �னிய6 

பிரேதச�கF�கிைடயி
 பகிர<தளி�� வைகயி
, சர�� ம�� ேசைவக& 

வ� கG6சிலி6 ப�<�ைரயி6 மீ� பாராFம6றச#ட$ப� வழ�க$படலா. 

ேக&வி 15.  GST6 வ� விகித�ைத 5�G ெசNவ� யா0? 

பதி
 :ம�திய மாநில அரசா�க& இைண<� CGSTம�� SGST வ� விகத�கைள 

5�G ெசNகி6றன.இ<த விகித�க& GST6 ப�<�ைரகளி
 ெத�வி�க$ப%. 

ேக&வி 16.  GST கG6சிலி6 ப�� எ6ன? 

பதி
 : GST கG6சி
 ம�திய நிதி அைம1ச0(கG6சிலி6 தைலவ0),  மாநில 

அைம1ச0 (வ;வாN), ம�� மாநில நித ம�� வ� விதி$� அைம1ச0க& 

ஆகிேயாைர ெகாKட அைம$பா�. இ<த அைம1ச0க& மாநில ம�� 

�னிய6 பிரேதச�கF�� ப�<�ைரகைள ெகாK% ெச
வா0க&. 



அ). வ�க&, ேம
வ� ம�� மிைகவ�க& ம�திய  அரசா
 விதி�க$ப% 

இதி
 மாநில ம�� உ&�0 அைம$�களி6 வ�க& GST��&  ஐ�கியமாகி 

வி%. 

ஆ).GSTயிலி;<� சர�� ம�� ேசைவகF�� வ� விதி�கலா அ
ல� 

வில�களி�கலா. 

இ).  க1சா ெப#ேரா
, ேமா#டா0 எ�ெபா;& (ெப#ேரா
), அதி ேவக �ச
,  

இய�ைக எ�வாY ம�� விமான ட0ைப6 எ�ெபா;& ஆகிய 

ெபா;#க&.GSTேததி அறிவி�த நாளிலி;<� வ� விதி�க$ப%. 

ஈ) GST மாதி� ச#ட,வ�� ெகா&ைகக&, IGSTஐ பகி0<தளி�த
, ம�� 

வழ�க
 இட�ைத நி0வாகி�த
. 

உ) வ;டா<திர வி�பைன அளG ெதாட�கநிைல வர��� கீேழ இ;<தா
 

சர�� ம�� ேசைவகF�� GSTயிலி;<� வில�களி�க$ப%. 

ஊ) GST6 அ�$பைட வ� விகித���� உ#பட வ� விகித. 

(vii) ஏதாவ� சிற$� விகித அ
ல� இய�ைக சீ�ற அ
ல� ேபரழிG ேபா6ற 

சமய�தி
 y%த
 ஆதாய�கைள அதிக��க �றி$பி#ட கால�தி�� விகித  

(viii) வடகிழ�� மாநில�க&. ஜ5 & கா�மீ0, இமாசல$ பிரேதச ம�� 

உ�தரகாK# 5தலியவ���� சிற$� ஏ�பா%க& 

(ix) GST சப<த$ப#ட ேவ� ஏதாவ� விஷய�கைள,GST கG6சி
 த\0மானி��. 

ேக&வி 17.  GSTகG6சிலி6 வழிகா#%� ெகா&ைக எ6ன? 

பதி
:ம�திய மாநில�களிைடேயY, மாநில�கF�கிைடேயY உ&ள 

ப
விதமான அச�களி
 இண�கமான ^?நிைலைய ஏ�ப%வத�� GST 

கG6சி
 உ�தியளி�க ேவK%. ��ெறா6றா அரசிய
 தி;�தச#ட, 

20166 ப� GST6ஒ; இண�கமான க#டைம$பி�� அவசியமாண வழிகா#%த
 

வழ�கG, ம�� சர��க& ம�� ேசைவகF�� ஒ; இண�கமான ேதசிய 



ச<ைத ேமப%��த
 ேபா6றத67ைடய ப
ேவ� ெசய
பா%களி
 GST 

கG6சி
 விழி$�ண0Gட6 இ;�க ேவK%. 

ேக&வி 18. GST அைம$பா
 எ|வா� த\0மா6�க& எ%�க$ப%கி6றன? 

பதி
 :��ெறா6றா அரசிய
 தி;�தச#ட, 20166 �றி$பி#%&ளப� 

y#ட�தி�� 3/4��� �ைறயாத அளவி
 உ�$பின0க& கல<� ெகாK% 

வா�களி�க ேவK%.  உ�$பின0க& அளி�த ெப;பா6ைம வா��களி6 

அ�$பைடயி
 தா6 GST கG6சி
 ஒ|ெவா; த\0மான�ைதY எ%�க 

ேவK%. பதிவான வா��களி
 1/3 வா��க& ம�திய அரசா�க����, 

அைன�� மாநில அரசா�க�கF�� ஒ#%ெமா�தமாக 2/3 வா��கF 

வழ�க$ப#%&ள6 GST கG6சி
 உ�$பின0களி6 ெமா�த எKணி�ைகயி
 

பாதி�� ேம
 ப�ேக�றா
 தா6 y#ட�ைத நட�த5�Y. 

ேக&வி 19.  GST ஆFைமயி6 கீ? GST ெசX�த ேவK�யவ0க& யா0? 

பதி
 : சர�� ம��/அ
ல� ேசைவக& வழ�க
 மீ� வ� ெசX�த ேவK�ய 

நப0 GST ஆFைமயி6 கீ? வ� ெசX�த ேவK%. வ� ெசX�த ேவK�ய 

நப�6 வ;டா<திர வி�பைன அளG வரபான �பாN 20 ல#ச�ைத கட�� 

ேபா� வ� ெசX�த ேவK% (வடகிழ�� மாநில�க& ம�� சிற$� அ<தb� 

மாநில�கF�� �பாN 10 இல#ச), சில �றி$பி#ட அச�களி
 வ� ெசX�த 

ேவK�ய நப0, த6வி�பைனயி6 அளG வரைபகட�கா வி#டாX GST 

ெசX�த ேவK%. மாநில�கF��&ேளேய நட�� அைன�� சர�� ம�� / 

அ
ல� ேசைவக& வழ�க
 மீ� CGST/SGST ெசX�த ேவK%. அைன�� 

மாநில�கF�� இைடயிலான சர�� ம��/அ
ல� ேசைவக& மீ� IGST 

ெசX�த ேவK%. சப<த$ப#ட ச#ட ப#�ய
களி
 �றி$பிட$ப#%&ள 

விகித$ப� CGST/SGST ம�� IGST ெசX�த$பட ேவK%. 

ேக&வி 20. GST6 ஆFைமயி6 கீ? சிறிய அளG வ� ெசX��பவ0கF�கான 

ஆதாய�க& எ6ன? 

பதி
: ஒ; நிதியாK�6 ஒ#%ெமா�த வி��5த
 �பாN 20 ல#ச வைர 

(வடகிழ�� மாநில�க& ம�� சிற$� அ<தb� மாநில�கF�� �பாN 10 

இல#ச), உ&ளவ0கF�� வ� ெசX��வதிலி;<� வில�� அளி�க$ப%. 



ஒ; நப�6 5<ைதய நிதியாK�6 வி��5த
 �பாN 50 ல#ச�தி�� 

�ைறவாக இ;<தா
, எளிைம$ப%�த$ப#ட ெதா�$�� தி#ட�ைத 

ேத0<ெத%��, வி��5தலி6 மீ� ஒ; மாநில�திX&ள சXைக விகித�தி
 

வ�ைய ெசX�த ேவK%. 

(வ� விதி$����ய அைன�� வழ�கலி6 ஒ#%ெமா�த மதி$�, வழ�க
 

ம�� ெபா;#க& ஏ��மதி ம��/அ
ல� ேசைவகளி
 வில��, ம�� 

GSTயிலி;<� வில�� ேபா6ற அைன�� ஒ#%ெமா�த வி��5தலி
 

அட��). ஒ#%ெமா�த வி��5த
 அகில இ<திய அ�$பைடயி
 

கண�கிட$ப%. வடகிழ�� மாநில�க& ம�� சிற$� அ<தb�&ள 

மாநில�கF�� ெதாட�க நிைல வரபி
 �பாN 10 இல#ச 

வில�களி�க$ப#%&ள�),உ&ள \#% வ� வரGட6 (ITC) ேச0��வ� ெசX�� 

5ைறைய ெத�G ெசNதா
 வ� ெசX�� அைனவ; இ<த ெதாட�க நிைல 

வர� வில�ைக$ ெபற த�திYைடயவ0களாவா0க&.  வ� ெசX��பவ0க& 

மாநிX�களிைடயி
 வழ�க
 ெசNபவ0  

அ
ல� ேந0மாறான வ� விதி$� அ�$பைடயி
 வ� ெசX��பவ0கF�� இ<த 

ெதாட�கநிைல வர� வில�� ெபற� த�தி இ
ைல. 

ேக&வி 21. GST ஆFைமயி6 சர�� ம�� ேசைவக& எ|வா� 

வைக$ப%�த$ப%கி6றன? 

பதி
: GST ஆFைமயி6 சர�� கீM&ள சர��க& HSN (இைசவான ெபய�% 

5ைற) �றிய%ீ எKைண$ பய6ப%�தி வைக$ப%�த$ப%கி6றன. வ� 

ெசX��பவ�6 வி��5த
 �பாN 1.5 ேகா��� அதிகமாகG, �பாN 5 

ேகா���� �ைறவாகG இ;<தா
, அவ0 2 இல�க அைடயாள �றிய%ீ 

எKைண பய6ப%�த ேவK%.வ� ெசX��பவ0க& வி��5த
 வி�பைன 

�பாN 5 ேகா� அ
ல� அத�� அதிகமாக உ&ளவ0க& 4 இல�க அைடயாள 

�றிய%ீ எKைண பய6ப%�த ேவK%. வ;டா<தர வி�பைன 1.5 ேகா���� 

கீ? உ&ளவ0க& அவ0கFைடய விைல$ப#�யி
 HSN அைடயாள எKைண� 

�றி$பிட� ேதைவயி
ைல. ேசைவக& கண�கீ% அைடயாள �றியீ% 

எKணி6ப� (SAC) ேசைவக& வைக$ப%�த$ப%கி6றன. 



ேக&வி 22. GST6 கீ? இற��மதிகF�� எ$ப� வ� விதி�க$ப%கி6ற�?   

பதி
 : சர��ம�� ேசைவகளி6 இற��மதிக& மாநில�கF�கிைடயிலான 

வழ�கலாகேவ க;த$ப% நா#���& இற��மதி ெசNய$ப% சர��க& 

ம�� ேசைவக& மீ� IGST விதி�க$ப%. வ�யி6 நிைல$பா% இல�� 

ேகா#பா#ைட பி6ப�ற ேவK%. சர��ம�� ேசைவக& �கர$ப% ேபா�, 

SGST �ல வ� வ;வாN மாநில�தி�� வ<� ேச; சர��க& ம�� 

ேசைவகளி6 இற��மதிக& மீ� GST ெசX�த$ப#ட� 5Mவ�மாகG ம�� 

5�றிXமாகG கிைட��ப� அைம�க$ப#%&ள�. 

 

ேக&வி 23. GST6 கீ? ஏ��மதிக& எ$ப� நட�த$ப%கி6ற�?   

பதி
 :�zய விகித வழ�க
களி6 அ�$பைடயி
 ஏ��மதிக& 

ெசNய$ப%கி6றன.. ஏ��மதி ெசNய$ப% சர�� ம�� ேசைவகF�க வ� 

ெசX�த அவசியமி
ைல. இ;$பி7 உ&ள \#% வ� வரG சXைக உ&ள�. 

அைதேய  ஏ��மதியாள0கF�� தி;$பி� ெகா%��ப�யாகG அைமயப 

ெப��&ள�.  ஏ��மதியாள0கF�� சXைககைள ெத�G ெசNY 

வாN$�&ள�. அதாவ� ெவளிய%ீகளி6 மீதான வ�ைய ெசX�திவி#%, பி6ன0 

அைத IGSTயாக தி;ப$ ெப��� ெகா&ளலா அ
ல� வ�ைய ெசX�தாம
 

ஒ$ப<த ப�திர�தி6 கீ? ஏ��மதி ெசN�வி#%, உ&ள \#% வ� வரவாக 

(ITC)அைத தி;$பிதர� ேகாரலா  



ேக&வி 24.GST6 கீ? ெதா�$� வ� ேநா�க எ6ன? 

பதி
 :சிறிய அளG வ� ெசX��பவ0களி6 ஒ#%ெமா�த வி��5த
 கட<த 

நிதியாK�
 �பாN 50 இல#ச வைர இ;<தா
, அவ0க& ெதா�$� வ�� 

தி#ட�தி�� த�தி ெப�வா0க&. இ<த தி#ட�தி6 கீ?, ஒ; வ� ெசX��பவ0 

ஒ; மாநில�தி
 த67ைடய ஒ#%ெமா�த வி��5தலி
 ஒ; 

;றி$பி#டசதவ \த�ைத ITC சXைகயி6றி வ� ெசX�தலா.உ�ப�தியாள0கF�� 

CGST ம�� SGST/UTGST�� வ� விகித 1%��. ம�றைவகF�� 0.5%�ைறவாக 

இ;�கா�. ம�க& �கர�y�ய உணG வழ�க
 அ
ல� ேவ� ஏதாவ� 

ெபா;#க& ேபா6ற �றி$பி#ட ேசைவகF��, ப#�ய
 II ப�தி 6(b)
 

�றி$பி#%&ளப� 2.5% ஆ�. ஒ; வ� ெசX��பவ0 ெதா�$� வ�ைய ெத�G 

ெசNதா
, அைத வா��ைகயாள0களிட வ^லி�க 5�யா�.  GST 

ப�<�ைரகளி6ப� ஐப� ல#ச எ6ற வரைப ஒ; ேகா�யாக அரசா�க 

உய0�த வாN$�&ள�. 

மாநில�கF�கிைடயி
 வழ�க
 அ
ல� மி6னd வ0�தக இய��பவ0 

�ல வழ�கைல ெசNY வ� ெசX��பவ0 வ^
 ெசNY வ� ஆதார, 

ெதா�$� வ� தி#ட�தி�� த�தி ெபற 5�யா�. 

 

ேக&வி 25. ெதா�$� வ� தி#ட க#டாயமா அ
ல� வி;$பமா? 

பதி
 : வி;$ப� ெத�வா�. 

ேக&வி 26.  GSTN எ6றா
 எ6ன?GST
  அத6 ப�� எ6ன? 

பதி
 :GSTN எ6றா
 சர�� ம�� ேசைவ வ� ெந#ெவா0� எ6� 

அ0�த.GST6 ேதைவகைள$ �0�தி ெசNவத�காகஅைம�க$ப#ட�தா6, ஒ; 

சிற$� �றி�ேகா& நி�வன என அைழ�க$ப% GSTNஎ6பதா�. ஒ; தகவ
 

ெதாழி
�#ப� க#டைம$பி
 ஒ; ப�களி$�,  ம�திய ம�� மாநில 

அரசா�க�களி6 ேசைவக&, வ� ெசX��பவ0க& ம�� ேவ� 

ப��தா00கF�� GSTஐ அம
ப%��வதி
 GSTN ெப; ப�� வகி�கி6ற�. 

ஒ6��ெகா6� ெதாட0�ைடயவ�ைற உ&ளட�கிய GSTN6 ெசய
பா%க&:- 



அ) பதிG ெசNய வசதி ெசNத
; 

ஆ) வ;மான வ� தா�கலி6 விவர�க& ம�திய ம�� மாநில 

ஆைணய�கF�� அ7$�த
; 

இ) IGST6 கண�கீ% ம�� த\0G காdத
; 

ஈ) வ�கி ெந#ெவா0��ட6 ெசX�த$ப#ட .வ� விவர�கைள ச�பா0�த
.; 

உ) வ� ெசX��பவ�6 வ;வான வ� தா�கலி6 தகவ
 அ�$பைடயி
 

ம�திய ம�� மாநில அரசா�க�கF�� ப
ேவ� ேமலாKைம தகவ
 

நி�வண (MIS)அறி�ைககைள� வழ��த
; 

ஊ) வ� ெசX��பவ0களி6 �யவிவர ஆNGகைள வழ��த
 ம�� 

எ) ப�ேசாதைன இய�க�ைத ச�யாக வழி நட��த
, ேந0மாறான ம�� 

உ&ள \% வ� வரைவ மீK% தி;$பக ெபற ேகா;த
; 

GSTN ஒ; ெபா�வான GST வைலவாயி
 ம�� பதிG அ$ளிேகஷ6b, பண 

ெசX��த
, வ;மானவ� தா�க
, MIS / அறி�ைகக& 5தலியனவ�ைற 

வள0��� ெகாK�;�கி6ற�. த�ேபா�&ள வ� நி0வாக தகவ
 ெதாழி
�#ப 

நி�வன�கைள, GSTN ெபா�வான வைலவாயிXட6 ஒ;�கிைண�� வ� 

ெசX��ேவா;�� இைட5க�கைள உ;வா��கி6ற�.ேமX 19 மாநில�க& 

ம�� �னிய6 பிரேதச�கF�� (மாதி� II மாநில�க&) மதி$ப%ீக&, 

தணி�ைக, தி;$பி� த;த
, ேம
5ைறயீ% 5தலிய பி65ைண மாதி�கள  

GSTN உ;வா��கி6ற�.  CBEC ம�� மாதி� I மாநில�களி
 (15 மாநில�க&) 

அவ0கேள த�கFைடய GSTஐ பி65ைண அைம$�கைள ேமப%�தி� 

ெகா&கி6றன0. ஒ;�கிைண�க$ப#ட GST6 565ைண அைம$�ட6 

பி65ைண அைம$�க& �0�தி ெசNய$ப#% 56y#�ேய ப�ேசாதி�க$பட 

ேவK%. 

 
ேக&வி 27.  GST ஆFைமயி6 கீ? எ|வா� பிர1ைனக& த\0�க$பட$ 

ேபாகி6றன? 



பதி
 : சர�� ம�� ேசைவ வ� கG6சி
 ஒ; பிர1ைன�� த\0Gகாண எ<த 

5ைறையY ைகயாFவத�� அரசியலைம$� ��ெறா6றா ச#ட தி;�த, 

2016 வழிவ��கிற� 

அ), இ<திய அரசா�க ம�� ஒ6� அ
ல� அத�� ேம�ப#ட மாநில�க& 

இைடயி
; அ
ல�  

ஆ) இ<திய அரசா�க ம�� ஏதாவ� ஒ; மாநில அ
ல� மாநில�க& 

ஒ;�ற5, ஒ6� அ
ல� அத�� ேம�ப#ட மாநில�க& ம��ற5; அ
ல� 

இ) இரK% அ
ல� அத�� ேம�ப#ட மாநில�கF�கிைடயி
 கG6சிலி6  

சிபா��களினா
 எMகி6ற அ
ல� அம
ப%��ேபா� உ;வா� 

பிர1ைனக&ல 

ேக&வி 28.  இண�கமான மதி$பீ% ெசய
5ைறயி6 அவசிய எ66? 

பதி
 :CGST/SGST ச#ட 149வ� பி�வி6ப�,  ஒ; �றி$பி#ட அளவ \%கைள 

ெபா;�� இண�க$ பதிG அ�$பைடயி
 ஒ|ெவா; பதிG ெசNத நப;�� 

இண�க$ மதி$ப%ீ ஒ��க$ப#%&ள�. அ<த மதி$ப%ீக& ெபா�ெவளியி
 

ெவளியிட$ப%கி6ற�.  இ� ஒ; வ;�கால வா��ைகயாள;�� அ<த 

விநிேயாகbத0 ப�றிய இண�க மதி$பீ% பா0�� ெத�<� ெகா&ள 5�Y. 

பிற� அ<த �றி$பி#ட விநிேயாகbத;ட6 ஒ$ப<த ெசN� ெகா&ளலாமா 

அ
ல� ேவKடாமா எ6பைத 5�G ெசN� ெகா&ள 5�Y. வ� 

ெசX��ேவா0 ம�தியி
 ஒ; ஆேரா�கியமான ேபா#�ைய உ;வா��. 

ேக&வி 29.  நடவ��ைக எ%�க$பட ேவK�ய உ�ைம� ேகார
 GST�� 

உ#ப%மா? 

பதி
 :CGST/SGST ச#ட  2(52)வ� பி�வி6ப�,  நடவ��ைக எ%�க$பட 

ேவK�ய உ�ைம� ேகார
அைன�� சர��க& எ6ேற க;த$ப%.  

CGST/SGST ச#ட 7வ� பி�Gட6 ப#�ய
 III ப���ேபா�, சர�� 

வழ�கலாகேவா அ
ல� ேசைவ வழ�கலாகேவா க;த$படாத ெசய
பா%க& 



அ
ல� ப�மா�ற�க& ப#�யலிட$ப#%&ளன.  ப#�யலிட$ப#ட நடவ��ைக 

எ%�க$பட ேவK�ய உ�ைம� ேகார
க& லா#ட�, ப<தய, ம�� ^தா#ட 

தவிர ேவ� ஏதாவ� நடவ��ைககளி
 ஈ%ப%தலா�.  எனேவ. தா6 லா#ட�, 

ப<தய, ம�� ^தா#ட ேபா6றைவகைள GST6 கீ? வழ�கலாக 

க;த$ப%கி6ற�. ம� ற நடவ��ைக எ%�க�y�ய உ�ைம ேகார
க& 

அைன�� வழ�கலாக க;த$படவி
ைல. 

ேக&வி 30. பா�கா$� ப�திர ப�மா�ற�க& GST
 வ� ெசX�த ேவK%மா? 

பதி
 :  சர�� ம�� ேசைவகளி6 விள�க�திலி;<� பா�கா$� ப�திர 

ப�மா�ற�க& �றி$பாகேவ உ#ப%�த$படவி
ைல. எனேவ, பா�கா$� ப�திர 

ப�மா�ற�க& GST�� வ� ெசX�த ேவK�யதி
ைல. 

ேக&வி 31,  வ;மானவ� தகவலி6 க;�� எ6ன? 

பதி
 : வ;மானவ� தகவலி6 அ�$பைட1 சி<தைனேய தனி$ப#ட �6றா 

நப�டமி;<� ேசக��க$ப#ட தகவ
 �லமாக பதிG ெசNத நப�6 இண�க 

அளைவ ப�ேசாதி$பதா�.  CGST/SGST ச#ட 150வ� பி�வி6ப�, பதிG 

ெசNய$ப#ட பதிேவ%க&, கண�� விவர$ப#�, அ
ல� ஏதாவ� �றி$பி#ட 

கால இைடெவளி வ;மான வ� தா�க
 அ
ல� வ� ெசX�த$ப#ட தகவ
க& 

அட�கிய ஆவண�கைள பராம��க ேவK�ய� பல அதிகா�களி6 

ெபா�$பா�.  ேமX, சர�� ம�� ேசைவக& ப�மா�ற�கனி6 ம�ற 

விவர�க&, அ
ல� இரK%, அ
ல� வ�கி கண��க& ெதாட0பான 

ப�மா�ற�க&, அ
ல� மி6 �க0G, அ
ல� ெகா&5த
 ப�மா�ற, 

வி�பைன அ
ல� சர�� ப�மா�ற�க& அ
ல� ெசா��க& அ
ல� 

உ�ைமக& அ
ல� த�ேபா� நைட5ைறயி
 இ;�� எ<தெவா; ச#ட�தி6 

கீM&ள ெசா�தினா
 கிைட�� வ#� ஆகிய அைன�� தகவ
கைளY 

வ;மான வ� தா�கலி6 ேபா� க#டாயமாக இைண�க ேவK%. அேத 

தகவ
கைள �றி$பி#ட கால�தி
,  �றி$பி#ட ேநர�தி��&, அேத ப�வ�தி
 

ம�� 5ைறயிX, அ<த அதிகா�யிட அ
ல� 5கவ�ட 



ப���ைர�க$ப#ட$ப� ெகா%�க$பட ேவK%. அ$ப� ெகா%�க� தவறினா
, 

பி�G 1236 ப� அவ0கF�� அபராத விதி�க$ப%ம 

ேக&வி 32.  ெவ|ேவறான கெபனிக&, ெவ|ேவறான வைகயான ெம6ெபா;& 

கண��� ெதா�$ைப ைவ��&ளன. ஒ; �றி$பி#ட வ�வைம$பி
 பதிேவ�ற 

ெசN� ைவ$ப� க#டாயமா�க$படவி
ைல.  இ<த மாதி� சி�கலான 

ெம6ெபா;ைள �ைற எ$ப� ைகயாF / ப���? 

பதி
 :CGST/SGST ச#ட 153வ� பி�வி6ப�,  இ<த விஷய�தி6 இய
�, சி�க
 

ம�� வ;வாயி6 மீ�&ள ஈ%பா#டா
, �ைற ஏதாவ� மீளாNG, விசா��த
, 

ஆNG அ
ல� ேவ� ஏதாவ� நைட5ைறக& ேபா6றவ�ைற நி�ண0களி6 

உதவிைய �ைற ெப�. 

ேக&வி 33.  ெப�ந0 தி;$பிய7$பிய சர��கF�கான வ� நடவ��ைக GST
 

உ&ளதா?   

பதி
 :  ஆமா உ&ள�.  இ<த ^?நிைலைய பி�G 34 விசா��கி6ற�.  

வழ�க$ப#ட சர�ைக தி;$பிய7$பிய ெப�ந;��, சர�� அ7$பிய பதிG 

ெசNத நப0, விவர�க& அட�கிய கட6 �றி$ைப (credit note)வழ�க ேவK%.  

ெச$டப0 மாத�ைத� ெதாட0<� வ; வ;ட� கைடசியில
லாம
, 

எ$ெபாM� வழ�க$ப#டேதா அ
ல� ெதாட0பான வ;டா<திர வ;மானவ� 

தா�க
 ெசNத ேததியிேலா, 5�ப#ட� எ�வாக இ;<தாX,  கட6 �றி$ைப 

(credit note) வழ�கியமாத�தி
 வ;மானவ� தா�கலி
 கட6 �றி$� (credit note) 

விவர�கைள அ7$�ந0 ெவளியிட ேவK%.  ெப�ந0 த67ைடய ச�யான 

வ� தா�க
 அேத வ� ெசX�� கால�தி
, உ&ள \% வ� வரைவ (ITC) தி;ப$ 

ெப�வத�கான �ைற$� ெதாட0�ைடயவ��ட6 இ<த கட6 �றி$� (credit note) 

விவர�க& ஒ$பி#%$ பா0�க$ப% அ
ல� அ%�த%�� வர�y�ய வ� 

ெசX�தம கால ம�� அ7$�ந�6 ெவளிய%ீ வ� ெசX�தலி6 �ைற$ைப 

தி;ப$ ெப� உ�ைமேகா;தXட6 ெப�ந�6 ITC தி;ப$ ெப� 



உ�ைமேகா�லி
 ெதாட0�ைடய �ைற$�ட6 ஒ$பி#%$ பா0�க$ப%.  

இ�தியாக ஒ$��ெகா&ள$ப#ட தகவைல இ; தர$பின;�� ெத�வி�க$ப%. 

ேக&வி 34. எதி0 லாபமீ#% நடவ��ைக எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: CGST/SGST ச#ட 149வ� பி�வி6ப�,  சர�� ம�� ேசைவக& 

வழ�கலி
 மீ� ஏதாவ� �ைற$� வ� விகித அ
ல� ITC சXைகைய, 

விைலைய ேதைவயான அளG �ைற$பத6 �ல ெப�ந;�� வழ�க$ப%. 

ITCஐ ேவ� பதிG ெசNத நபரா
 ெபற$ப#%&ளதா அ
ல� வ� விகித�தி6 

�ைற$� உKைமயிேலேய, சர�� ம�� ேசைவகளி6 விைலயி
 

ேதைவயான அளG �ைற�க$ப#%&ளதா அ
ல� இரK% அவரா
 

அ7$ப$ப#டதா எ6� ப�ேசாதி�க அரசா�க�தா
 ஒ; அதிகா� 

நியமி�க$ப%வா0. 

     ******* 

  



2. வ� வ^X/விதி$�, வ� வில�� 

ேக&வி 1. வ� விதி�� அதிகார GST�� எ�கி;<� ெபற$ப%கி6ற�? 

பதி
 :அறி5க$ப%�த$ப#ட அரசியலைம$� ��றிெயா6றாவ�  தி;�த 

ச#ட, 2016ஆ
 அறி5க$ப%�த$ப#ட அரசியலைம$� பி�G 246A6 ப� 

பாராFம6ற மாநில ச#டம6ற இரK% GSTYட6 இைண<� ச#ட�கைள 

இய��.  அதாவ� ம�திய வ�(CGST), ம�� மாநில வ�(SGST) அ
ல� 

�னிய6 பிரேதச  (UTGST).  இ;$பி7, மாநில�கF�கிைடேயயான வ0�தக 

ம�� வணிக ெதாட0பான ச#ட�ைதஅதாவ� ஒ;�கிைண�க$ப#ட 

வ�ைய(IGST)  இய�� சிற$� அதிகார�ைத பாராFம6ற �லமாக 

ச#டம6ற�தி�� பி�G 246A6 உ#பி�G 2 உட6 பி�G 269A வழ��கி6ற�. 

ேக&வி 2. GST6 கீ? வ�விதி$��� உ#பட�y�யைவக& எ6றா
 எ6ன? 

பதி
 : சர��க& ம��/அ
ல� ேசைவக& வழ�க
 அ
ல� இரK% GST6 

கீ? வ�விதி$��க$பட� y�யைவக&. மாநில�தி��& நட�� சர��க& 

வழ�க
 மீ� CGST/SGST ம�� UTGSTவ� விதி�க$ப%. மாநில�கF�கிைடேய 

நட�� நட�� சர��க& வழ�க
 மீ� IGST வ� விதி�க$ப%.  

ேக&வி 3. ப�சீல�க$படாத வழ�கX,  GST6 கீ?வழ�க
 வரபி��& 

வ;மா? 

பதி
 :ஆமா. CGST/SGST ப#�ய
 I
 �றி$பி#%&ள ெசய
பா%க& ம#%ேம 

வரபி��& வ;.  இ<த விதி5ைறக& IGST ம��  UTGSTX 

பி6ப�ற$ப%. 

ேக&வி 4. ஒ; அற�க#டைள �ல வழ�க$ப% அ�தியாவசியமான 

ெபா;#கF�� வ� விதி�க$ப%மா? 

பதி
 :  ப�மா�ற�க& வியாபார�ைத ெப;�� ேநா�கிலி;<தா
,வழ�க$ப#ட 

ெபா;#கF�� GST6 கீ?வ� விதி�க$ப%.ேமX,  இதி
 



அற�க#டைள�கF�� வழ�க$ப%வதி
 �ல ெகா%�க
 வா�க
 

வியாபார இ
ைலெய6றா
, GST6 கீ?வ� விதி�க$பட மா#டா�. 

ேக&வி 5.  சர��க&  ம�� ேசைவக& வழ��வத�கான ப�மா�ற�கைள 

அறிவி$ப� யா0? 

பதி
 : ஒ; ெசய
பா%க& சர�� வழ�க
 ம�� சர�� வழ�க
 இ
ைல 

எ6�, அ
ல� ேசைவக& வழ�க
 ம�� ேசைவக& வழ�க
 இ
ைல 

எ6�, இைவக& சர�� வழ�கேலா ேசைவக& வழ�கேலா இரK%ேம 

இ
ைல எ6� GST கG6சிலி6 ப�<�ைரகளி6ப� ம�திய, மாநில 

அரசா�க�க& அறிவி�கலா. 

ேக&வி 6.  ெதா�$� வழ�க
 ம�� y#% வழ�க
 எ6றா
 எ6ன?  இைவ 

இரK% ஒ6��ெகா6� எ|வா� ேவ�ப%கி6றன?   

பதி
 :ெதா�$� வழ�க
 எ6றா
 வ� விதி�க$பட ேவK�ய இரK% அ
ல� 

அத�� ேம�ப#ட சர�� ம�� ேசைவக& வழ�க
க& அ
ல� இரK% 

அ
ல� ஏதாவ�ட6 இைண<ேதா, இய
பான 5ைறயி
 ெதா��க$ப%.  

அ
ல� வியாபார�தி6 சாதாரண 5ைறயி
 ஒ6ேறாெடா6� இைண�� 

வழ�க$ப#டதி
 ஒ6� 5த
 வழ�கலா�.  உதாரணமாக, ஒ; 

வா��ைகயாளர ெதாைல�கா#சி$ ெப#� வா��கிறா0 எ6� ைவ��� 

ெகா&ேவா. அத7ட6 உ�தரவாத ம�� பராம�$� ஒ$ப<த5 ேச0<� 

அவ;��� கிைட��.  இ� தா6 ெதா�$� வழ�கலா�.  இ<த 

உதாரண�தி
, ெதாைல�கா#சி ெப#� 5த
 வழ�கலா�, உ�தரவாத 

ம�� பராம�$�  இரK% இைண$�1 ேசைவயா�. 

ஒ6��� ேம�ப#ட நப;�� y#டாக வழ�க$ப% சர�� ம�� ேசைவக& 

வழ�க
 அ
ல� சாதாரணமாக தனி�தனியாக வழ�க� y�யவ�ைற 

ஒ6ேறாெடா6� இைண�� ஒ�ைற விைல�� வி�க$ப% எ<தெவா; 

இைண�தX y#% வழ�க
 எ6பதா�.  உதாரணமாக, ஒ; கைட�கார0 

�ளி0$பதன$ ெப#�Yட6  தKண\0 பா#�
கைளY ேச0�� வி�கிறா0 எ6� 



ைவ��� ெகா&ேவா. பா#�
க& ம�� �ளி0$பதன$ ெப#� இரK��� 

விைலயி#% தனி�தனியாக வி�க5�Y.  

ேக&வி 7.  GST6 கீ? ெதா�$� வழ�க
 ம�� y#% வழ�கX�கான 

நடவ��ைகக& எ6ன? 

பதி
: ெதா�$� வழ�கலி
 5த
 வழ�க$ப#ட வழ�கX�ேக வ� 

விதி�க$ப%.  y#% வழ�கலி
 �றி$பி#ட சர�� ம�� ேசைவகளி6 

வழ�கலாக க;தி அதிகப#ச வ� விகித விதி�க$ப%. 

ேக&வி 8. சர�� ம�� ேசைவக& GST6 கீ? வ� விதி�க$ப%மா? 

பதி
: மனித6 உ#ெகா&F மச� ந\�கலாக ம�ற அைன�� சர�� ம�� 

ேசைவகF�� GST6 கீ?  வ� விதி�க$ப%க1சா ெப#ேரா
, ேமா#டா0 

எ�ெபா;& (ெப#ேரா
), அதி ேவக �ச
,  இய�ைக எ�வாY ம�� விமான 

ட0ைப6 எ�ெபா;& ஆகியவ�றி��  வ;கி6ற காலக#ட�தி
 வ� 

விதி�க$ப%.  இத�கான ேததிைய GSTகG6சிலி6 ப�<தைரகளி6ப� 

அரசா�க�தா
 அறிவி�க$ப%. 

ேக&வி 9.  ேந0மாறான வ� விதி$� எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: அறிவி�க$ப#ட வழ�க
களி6 வைககைள$ ெபா��தவைர 

அமாதி�யான சர�� ம�� ேசைவகைள வழ�கிய அ7$�ந;�� பதி
 

வழ�க$ப#ட சர�� ம�� ேசைவக& ெப��� ெகா&பவ�டமி;<� தா6 வ� 

வ^
 ெசNய$ப%. 

ேக&வி 10.  ேந0மாறான வ�விதி$� ெசய
5ைற ேசைவகF�� ம#%ேம 

ெபா;<�மா?   

பதி
 : ெபா;<தா�.  GSTகG6சிலி6 ப�<தைரகளி6ப� அரசா�க�தி6 

அறிவி$�$ப�. ேந0மாறான வ�விதி$� சர�� ம�� ேசைவக& வழ�கலாகிய 

இரK���ேம ெபா;<�.  



ேக&வி 11.  பதிG ெசNயாத நப�டமி;<� சர��க& வழ�க$ப#டா
, 

எ$ப�$ப#ட தா�க�ைத ஏ�ப%��? 

பதி
 : பதிG ெசNயாத நப�டமி;<� சர��க& வழ�க$ப#டா
, சர�� ம�� 

ேசைவகைள$ெப��� ெகாKட, பதிG ெசNய$ப#ட நப0 ேந0மாறான வ� 

விதி$� ெசய
5ைறயி6 கீ? வ� ெசX�த� கடைம$ப#டவ0 ஆவ0. 

ேக&வி 12.  வழ��பவ0 அ
ல� ெப�பவ0 இவ0கைள� தவிர ேவ� யாராவ� 

தGST6 கீ? வ� ெசX�தபடேவK%மா? 

பதி
 :ஆமா.  ம�திய மாநில அரசா�க& �றி$பி#ட வைகயான சில 

ேசைவகF�� வ� விதி��&ள�. அ� மி6னd வ0�தக இய��பவ0 

ேசைவகளா�.  ேசைவகைள அத6 வழியாக வழ�க$ப#�;<தா
, அைன�� 

ச#ட விதி5ைறகF இ<த மி6னd வ0�தக இய��பவ0 ேசைவகF�� 

ெபா;<�.  அமாதி� ேசைவகைள வழ�கிய நப0 வ� ெசX�த 

கடைம$ப#டவ0 ஆவா0. 

ேக&வி 13. ெதா�$� வ�� தி#ட�தி6கீ? வ� ெசX��வத�கான வர� எ6ன? 

பதி
 :  கட<த நிதியாK�6 ஒ#%ெமா�த வி��5த
  �.50 ல#ச எ6ப� 

ெதா�$� வ�� தி#ட�தி6 வர� ஆ�.   ெதா�$� தி#ட�தி6 சXைகைய 

த�ேபாைதய நிதியாK�6 வி��5த
 �.50 ல#ச�தி
 ெப��� ெகா&ளலா. 

ேக&வி 14.  ெதா�$�� தி#ட�தி6 வ� விகித எ6ன? 

பதி
 : ெவ|ேவ� �ைறகF�� ெவ|ேவறான ெதா�$� வ� விகித உ&ள�.  

மாநில�க& ம�� �னிய6 பிரேதச�திX&ள சாதாரண சர�� 

வழ��பவ;�� (வணிக0க&) ெதா�$� வ� விகித 0.5%  ஆ�.  மாநில�க& 

ம�� �னிய6 பிரேதச�திX&ள உ�ப�தியாள0க& ெதா�$� வ�� தி#ட�ைத 

ெத�G ெசNதா
,  அத�� வ� விகித 1%  ஆ�.  மாநில�க& ம�� 

�னிய6 பிரேதச�திX&ள உணவக ேசைவகF�� ெதா�$� வ� விகித 2.5%  

ஆ�.  ஒ; ச#ட$பிரவி6 கீ? உ&ள விகித�களா�, ம�ற 



ச#ட$பி�GகF�� இேதவிகித�க& ெபா;<�.  ஆைகயா
, 1%, 2% ம�� 

5%(CGST ம�� SGST/UTGST6 கீ? ெதா�$� வ� விகித) எ6ப� 5ைறேய 

சாதாரண வழ��பவ0, உ�ப�தியாள0 ம�� உணவக ேசைவகF�கான திற6 

வாN<த ெதா�$� வ� விதகிதமா�. 

ேக&வி 15.  ெதா�$� வ�� தி#ட�ைத ெத�G ெசNத ஒ; நப0 நட$� 

நிதியாK�6 வி��5த
 வரபான �. 50 ல#ச�ைத� வ;ட 5�வத��& 

கட<� வி#டா0.  அதாவ�, வி��5த
 �. 50 ல#ச�ைத �சபர��& கட<� 

வி#டா0 எ6� ைவ��� ெகா&ேவா.  ெதா�$� வ�� தி#ட�தி6 கீ? 

எ{சிY&ள மாத�கF��, அதாவ� 31 மா01 வைர, வ� ெசX�த 

அ7மதி�க$ப%வாரா? 

பதி
 : இ
ைல.  நிதியாK�6 ஒ#%ெமா�த வி��5த
 வரபான �. 50 

ல#ச�ைத கட<த அேத நாளிலி
 ெத�G1 ெசNய$ப#ட சXைக� தானாகேவ 

காலாவதியாகிவி%. 

ேக&வி 16.  பல5ைற பதிG ெசNத ஒ; வ� ெசX�� நப0, ஒ; சில 

பதிGகF�� ம#% ெதா�$� வ� தி#ட�ைத ெத�G ெசNய த�தி உ&ளதா? 

பதி
 : பதிG ெசNய$ப#ட அைன�� நப0கF�� ஒேர நிர<தர கண�� 

எKணி6 (PAN) �ல தா6 ெதா�$� வ�� தி#ட�ைத ெத�G ெசNய 5�Y. 

ஒ; பதிG ெசNத நப0 சாதாரண தி#ட�ைத ெத�G ெசN�வி#டா0 எனி6, 

ம�றவ0க& ெதா�$� வ� தி#ட�தி�� த�திய�றவ0க& ஆவா0க&. 

ேக&வி 17. உ�ப�தியாள0 ம�� ேசைவ வழ��பவரா
 ெதா�$� வ�� 

தி#ட�தி
 சXைக ெபற 5�Yமா? 

பதி
 : 5�Y.  உ�ப�தியாள0க& ெதா�$� வ� தி#ட�ைத ெத�G ெசNய 

5�Y.  இ;<தாX, ஒ; ெபா;#க& உ�ப�தியாள0 மீ�  GSTகG6சிலி6 

ப�<�ைரகளி6ப� அறிவி$� வ<தா
, அவரா
 இ<த தி#ட�ைத ெத�G ெசNய 



5�யா�.  உணவக�கைள� தவிர ம�ற ேசைவகF�� இ<த தி#ட�ைத ெபற 

5�யா�.   

ேக&வி 18.  ெதா�$� வ�� தி#ட�ைத ெத�G ெசNய த�திய�றவ0க& யா0? 

பதி
 :  ெப�யளவி
, பதிG ெசNதி;�கி6ற நப0களி
 ஐ<� வைகயானவ0க&, 

ெதா�$� வ�� தி#ட�ைத ெத�G ெசNய த�திய�றவ0க&. அவ0க& :- 

அ)  உணவக ேசைவ�கான வழ��பவ0 தவிர ம�ற ேசைவக& வழ��பவ0., 

ஆ) CGST ச#ட / SGSTச#ட / UTGST ச#ட�கF�� கீ? வ� ெசX�தாத சர�� 

வழ��பவ0; 

இ) மாநில�கF�கிைடயி
 சர�� வழ��பவ0; 

உ) ஒ; மி6னd வ0�தக இய��பவ0 �ல சர��கைள வழ�� நப0; 

ஊ) அறிவி�க$ப#ட சில ெபா;#களி6 உ�ப�தியாள0; 

ேக&வி 19. பதிG ெசNதி;�கி6ற நப0 ெதா�$� வ�� தி#ட�தி6 கீ? உ&ள \#% 

வ� வரைவ உ�ைம� ேகார 5�Yமா? 

பதி
 : 5�யா�.  பதிG ெசNதி;�கி6ற நப0 ெதா�$� வ�� தி#ட�தி6 கீ? 

உ&ள \#% வ� வரைவ உ�ைம� ேகார த�திய�றவ0. 

ேக&வி 20.  ெதா�$� வ�� தி#ட�தி6 கீ? பதிG ெசNதி;�கி6ற நப�டமி;<� 

வா�கிய வா��ைகயாள0ெதா�$� வ�ைய உ&ள \#% வ� வரவாக உ�ைம ேகார 

5�Yமா? 

பதி
 :  ேகார 5�யா�. ெதா�$� வ�� தி#ட�தி6 கீ? பதிG ெசNதி;�கி6ற 

நப�டமி;<� வா�கிய வா��ைகயாள0ெதா�$� வ�ைய உ&ள \#% வ� வரவாக 

உ�ைம ேகார 5�யா�, ஏென6றா
, ெதா�$� வ� வழ��பவரா
 வ� 

விைல$ப#�ைய தர 5�யா�. 

 



ேக&வி 21.  வா��ைகயாள�டமி;<� ெதா�$� வ�ைய வ^
 ெசNயலாமா? 

பதி
 : yடா�.  ெதா�$� வ�� தி#ட�தி6 கீ? பதிG ெசNதி;�கி6ற நப;�� 

வ� வ^
 ெசNய அ7மதி கிைடயா�. ெதா�$� வ� வழ��பவரா
 வ� 

விைல$ப#�ைய தர 5�யா� எ6ப� இத6 ெபா;ளா�.  

ேக&வி 22.  ெதா�$� வ�� தி#ட�தி�� த�திைய த\0மானி$பத�� 

‘ஒ#%ெமா�த வி��5தைல’ கண�கி%வ� எ$ப�? 

பதி
 : ‘ஒ#%ெமா�த வி��5தைல’  கண�கி% 5ைறைய பி�G 2(6)
 

ெகா%�க$ப#%&ள�. அத6ப�,  ஒேர நிர<தர கண�� எKdைடய  (PAN) 

நப�6 ெவளிேய வழ�கியவ�றி6 மதி$�தா6 (வ� விதி�க$பட ேவK�ய 

வழ�க
+வில�களி�க$ப#ட வழ�க
+ஏ��மதி+மாநில�கF�கிைடயிலான 

வழ�க
)‘ஒ#%ெமா�த வி��5த
’   எ6பத6 ெபா;ளா�. ம�திய வ� 

(CGST),  மாநில வ� (SGST),  �னிய6 பிரேதச வ� (UTGST), ஒ;�கிைண<த வ� 

(IGST)  ம�� இழ$ப%ீ ேம
வ� இவ�றி
 எதிலி;<� வ� 

விதி�க$படாதைவ.  ேமX, உ&ள \#% வழ�கலி6 மதி$� மீ� ேந0மாறான வ� 

விதி$பி6 கீ? வ� ெசX��$பட ேவK�யவ�ைற ஒ#%ெமா�த வி��5த
 

கண�கீ�6 ேபா� கண�கி
 எ%��� ெகா&ள$படவி
ைல. 

ேக&வி 23.  ஒ; நப0 விதிகைள மீறி ெதா�$� வ� தி#ட�ைத ெத�G ெசNதா
, 

இத�� ச#ட பி6விைளGக& எ6ன? 

பதி
 :வ� ெசX�� நப0, தன�� த�தியி
ைல எ6� ெத�<ேத, ெதா�$� 

வ�� தி#ட�தி6 கீ? வ� ெசX�தினா0 எ6றா
, அ<த நப0 

தKடைன���யவ0. ேமX, வ� ம�� தKடைனைய த\0மானி�க பி�G 73 

அ
ல� 74 விதிக& இத��$ ெபா;<�.   

 

 



ேக&வி 24.  GST விதி�த வ��� வில�� அளி�� அதிகார�ைத 

அரசா�க�தி��& GST ச#ட வழ�கிY&ளதா? 

பதி
 : ஆமா வழ�கிY&ள�.  ம�க& நல7�காக, சர�� ம�� ேசைவக& 

அ
ல� இரK��� GST வ� விதி$பிலி;<� 5�றிXமாகேவா அ
ல� 

நிப<தைன அ�$பைடயிேலா வில�களி�க 5�Y. இத�� GST கG6சிலி6 

ப�<�ைரகளி6ப�, ம�திய மாநில அர�க&, ெமா�தமாகேவா அ
ல� 

ப�திையேயா வில�� அளி�கலா. ஒ; விதிவில�கான த6ைமயி
 

^?நிைலயி6 ஏ�ப, ஒ; சிற$� ஆைண பிற$பி��, எ<த சர��கF�� 

அ
ல� ேசைவகF�� அ
ல� இரK��� வ� வில�� அளி�க 

அரசா�க�தா
 5�Y.  SGST ச#ட ம�� UTGST ச#டபப�, CGST6 கீ? 

அ7மதி�க$ப#ட எ<த வில�� ச#ட$ப� yற$ப#டதா�. 

ேக&வி 25.  சர�� ம�� ேசைவக& அ
ல� இரK��� மீ� 

வ^லி�க$ப#ட வ� ெமா�த�தி�� 5�றிX அ7மதி�க$ப#ட வில�களி�த 

பி6. ஒ; நப0 வ� ெசX�த ேவK%மா? 

பதி
 : வ� ெசX�த ேவKடா.  வில�களி�க$ப#ட சர��க& ம�� 

ேசைவக& அ
ல� இரK��� அதிக திற6ப#ட விகித�தி6 வ� வ^லி�க� 

yடா�. 

  ------------------- 

  



3.  பதிG 

ேக&வி . 1 GST
 பதிG ெசNவதா
 எ6ென6ன ந6ைமக& கிைட��? 

பதி
: சர��க& ம�� ேசைவ வ� (GST) ஆFைமயி6 கீ? பதிG ெசN� 

ெகா&வதா
 வ0�தக�கF�� பி6வ; ந6ைமக& கிைட�கி6ற� . 

• சர�� அ
ல� ேசைவக& வழ��பவ0 ச#டப� அ�கீக��க$ப%கிறா0. 

• உ&ள \#% சர��க& அ
ல� ேசைவகFகளி6 5ைறயாக கண�கி
 

கா#ட$ப#%வ�க& ெசX�த$ப#,�;<தா
,  அைதசர�� அ
ல� 

ேசைவக& வழ�க
 அ
ல� இரK���மான GST வ� பா�கிைய 

ெசX�த பய6ப%�தலா. 

• சர�� வா�கியவ0களிடமி;<� ச#ட$ப� அ�கீக��க$ப#ட வ�ைய  

வ^
 ெசNய ேவK% . வா��பவ0க& ம�� வி�பவ0கF�� 

வழ�க$ப#ட சர�� அ
ல� ேசைவகF�காக ெசX�த$ப#ட வ��கான 

சXைகயாக மா�றப%கிற�. 

• GST6 கீ? ம�ற பல6க& ம�� தனி1சXைகக& கிைட$பத�� த�தி 

ெபற5�Y. 

ேக&வி 2. GST
 பதிG ெசNயாத ஒ; நப0 ITCஐ$ ெபற உ�ைம ேகார ம�� 

வ�ைய வ^லி�க 5�Yமா? 

பதி
: 5�யா�. GST பதிG ெசNயாத ஒ; நப0 அவ;ைடய 

வா��ைகயாள0களிடமி;<� GST வ^லி�கG 5�யா�, அவ0 GST�� 

ெசX�திய உ&ள \#% வ� வரைவ ெபற உ�ைம ேகாரG 5�யா�. 

ேக&வி 3. அமலா�க$ப% பதிG  ேததி எ�?  

பதி
:பதிG ெசNய ேவK�ய நப0, பதிG�கான விKண$ப�ைத 5$ப� 

நா#கF��& சம0$பி�க ேவK%. அ$ப� சம0$பி�க$ப#டGட6, நப�6 

பதிGெசNய ேவK�ய ேததிேய பதிG அமலா�க ெப� ேததியா�. 



பதிG ெசNய ேவK�ய நப0, பதிG�கான விKண$ப�ைத 5$ப� 

நா#கF��$பி6 சம0$பி�தா
, அ<த, நப�6 பதிG�� அ7மதி கிைட�த$ 

பி6னேர, பதிG அமலா�க ெப� ேததியா�.   

வ� ெசX�� ெதாட�கநிைல வரபி��& உ&ள நப0, தானாக 56வ<� 

பதிG ெசNய வி;பினா
, பதிவாைண கிைட�த ேததியிலி;<�, பதிG 

அமாலா�க ெப�. 

ேக&வி 4. GST மாதி� ச#ட�தி6 கீ? யாெர
லா பதிG ெசNய ேவK�ய 

கடைம$ப#டவ0க&? 

பதி
: வ� ெசX��வத��#ப#ட வழ�கைல 5கவ0க& உ#பட எவெர
லா 

வழ��கிறா0கேளா, அவ0க& அைனவ; CGST/SGST 2017 ச#ட,  22 

பி�வி6ப� பதிG ெசNய கடைம$ப#டவ0க&. அதாவ�, GST ச#ட$ப� சர�� 

வழ��த
 / அ
ல� ேசைவக& வ� விதி�க$பட ேவK�யைவக&, அவ�6 

ஒ#%ெமா�த வி��5த
 நிதியாK�6 ெதாட�கநிைல வரபான 20 ல#ச�ைத 

கட<�வி#டா
, வ� ெசX�த  ேவK�ய மாநில�திேலா அ
ல� �னிய6 

பிரேதச�களான �
லி அ
ல� ��1ேச�தானாக 56வ<� பதிG ெசNய 

ேவK%.   

இ<திய அரசியலைம$�1 ச#ட$பி�G 279A(4)(g) �றி$பி#%&ளப�, பதிெனா6� 

சிற$�வைக$ப#ட நிைலகளில, ெதாட�கநிைல வர� �.10 ல#ச உ&ளைவக& 

பதிG ெசNய� கடைம$ப#டவ0க&.  

அவ0களி6 ஒ#%ெமா�த வி��5த
, ெதாட�கநிைல வர� �. 20 

ல#ச�தி�� கீழி;<தாX,  

ச#ட$ பி�G 246 ப� �றி$பி#%&ளப� சில வைக$ப#ட வழ��பவ0க& 

க#டாய பதிG ெசNய ேவK%. 



ச#ட$ பி�G 236 ப�, த67ைடய ேவளாK ெபா;#க& வழ��  ஒ; 

விவசாயி பதிG ெசNய ேவK�யதி
ைல.  ஒ; நப0 GST ச#ட�தி6 கீ? 

பிர�ேயகமாக ெசNY வ�யி
லாத அ
ல�  ெமா�த5 வில�களி�க$ப#ட 

சர�� ம�� / அ
ல� ேசைவகF�� பதிG ெசNய ேவK�ய 

அவசியமி
ைல. 

ேக&வி 5.  ஒ#%ெமா�த வி��5த
 எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: CGST/  SGST62(6) ச#ட$பி�வி6ப�,  ஒ#%ெமா�த மதி$ைபY 

உ&ளட�கிய “ஒ#%ெமா�த வி��5த
” எ6றா
 :- 

அ)  அைன�� வ� ெசX�த ேவK�ய வழ�க
, 

ஆ)அைன�� வ� வில�களி�க$ப#ட  வழ�க
, 

இ) சர��க& ம��/அ
ல� ேசைவ ஏ��மதிக&, 

ஈ)ஒேர PAN இ;�� ஒ; நப�6 மாநில�திைடேயயான வழ�க
. 

ேமேல �றி$பி#டைவக& அைன�தி<திய அ�$பைடயி
 கண�கிட$ப#%, CGST 

ச#ட,  SGST ச#ட,  UTGST ச#ட ம�� ITGSTச#ட கீ? வ� வில�� 

அளி�க$ப%கி6ற�. ெசா<த கண�கிலி;<ேதா அ
ல� தன�  ெமா�த 

5த¢�6 �லமாகேவா வழ�கைல ெசNத வ� ெசX�� நப0 ஒ#%ெமா�த 

வி��5தைல ேச0��� ெகா&ளலா. 

உ&ள \% வழ�கலி6 மதி$� ம�� ேந0மாறான வ� அ�$பைடயி
 வழ�கலி6 

மதி$� மீதான விதி�க$ப#டவ� ஆகியவ�ைற ஒ#%ெமா�த வி��5தXட6 

ேச0�க$படவி
ைல. 

பணிைய 5��த பி6,  அ<த ெபா;&களி6 மதி$ைப பணி எ%�� ெசNபவ�6 

வி��5தXட6  ேச0�க$படவி
ைல.  5த¢#�6 சர�� வழ�கலாகேவ 

க;த$ப%. 5த¢#�6 வி��5தலி
 அைவ ேச0�க$ப% 

 

 

 

 



ேக&வி 6.  எ<ெத<த வைககF�� பதிG ெசNய ேவK�ய� மிக அவசிய? 

பதி
 :CGST/  SGST ச#ட$பி�G 246 ப�, கீ?கKட வைகயான நப0கF�� 

அவ0களி6 ெதாட�கநிைல வர� எ�வாக இ;<தாX, க#டாயமாக பதிG 

ெசNய ேவK%. 

க)  மாநில�கF�கிைடயிலான வழ�கைல1 ெசNY நப0க& 

ங) தி#டமிடாம
 வ� ெசX�� நப0க& 

ச) ேந0மாறான வ� விதி$பி6 கீ? வ� ெசX�த ேவK�ய நப0க& 

ஞ) பி�G 96 உ#பி�G(5)6 ப�, மி66d வ0�தக இய��பவ0 வ� ெசX�த 

ேவK�யவ0 

ட) இ<தியாவி
 வசி�காம
 வ� ெசX�த ேவK�யவ0க& 

ண) பி�G 51கீ? வ� பி��த ெசNய ேவK�ய நப0க& 

த) பதிG ெசNத வ� ெசX�� நப;�� பதிலாக ஒ; 5கவேரா அ
ல� ேவ� 

யாேரா சர�� ம��/அ
ல� வழ�க
கைள ெசNதா
 

ந) உ&ள \#% ேசைவ விநிேயாகbத0 (ச#ட$ப� பதிG ெசNதி;<தாX அ
ல� 

ெசNயாவி#டாX) 

ப) பி�G 526 ப� வ� வ^லி�க ேவK�ய நப0க& 

ம) ஒ|ெவா; மி6னd வ0�தக இய��பவ0 

ய) பதிG ெசNய$ப#ட நபைர� தவிர, ஆ6ைல6 தகவ
க& ம�� தரGதள 

மீ#� ேசைவக& ேபா6றவ�ைற ெவளிநா#�6 ஒ; இட�திலி;<�, 

இ<தியாவிX&ள ஒ; நப;�� வழ�� ஒ|ெவா; நப;. 

ர) கG6சிலி6 ப�<�ைரயி6ப� ம�திய அ
ல� மாநில அர�களா
 

அறிவி�க$ப#ட அமாதி� நப0க& அ
ல� நப0களி6 வ0�க 

 
ேக&வி 7. GST6 கீ?  பதிG ெசNவத�கான கால வர� எ6ன? 

பதி
 :  நிப<தைனகF��#ப#%  பதிG விதிகளி6 கீ?  ப�<�ைர�த$ப� பதிG 

ெசNய ேவK�ய ேததியிலி;<� 5$ப� நா#கF��& ஒ; நப0 பதிG ெசNய 

கடைம$ப#டவ0,  ஒ; தி#டமிட$படாத வ� ெசX��பவ0 ம�� இ<தியாவி
 



வசி�காம
 வ� ெசX��பவ0 ஆகியவ0 வியாபார ெதாட��வத�� �ைற<த� 

ஐ<� நா#கF�� 56பாவ� பதிG ெசNவத�� விKண$பி�தி;�க ேவK%.  

 
ேக&வி 8.  ஒேர PAN எKைண ைவ��� ெகாK%, ஒ; நப0 ெவ|ேவ� 

மாநில�களி
 இய�கி� ெகாK�;�கிறா0.  அவ0 ஒேர ஒ; பதிG ெசN�, 

இய�க 5�Yமா? 

பதி
 : 5�யா�.  CGST/  SGST6 ச#ட$பி�G 226 உ#பி�G (1)ப�,  ஒ; நப0 

GST ெசX�த ேவK�யவராக இ;<தாX, ஒ; வியாபார ெசNபவராக 

இ;<தாX, அவ0 எ<ெத<த மாநில�தி
 ெசNகி6றாேரா அ<த<த  இட�தி
 

தனி�தனியாக பதிG ெசNய ேவK�ய� ஒ|ெவா;வ�6 கடைமயா�. 

 
ேக&வி 9.  ஒேர மாநில�தி
 பல வியாபார$ ப�திகைள ைவ�தி;�� ஒ; 

நப0, ெவ|ேவ� இட�தி
 பதிG ெசN� ெகா&ள 5�Yமா? 

பதி
 : 5�Y.  ச#ட$பி�G 256 உ#பி�G(2)6 விதிகளி6ப�,  ப�<�ைர�த 

நிப<தைனகளி6ப�,  பல வியாபார$ ப�திகைள ஒேர மாநில�தி
 

ைவ�தி;�� ஒ; நப0 தன� ஒ|ெவா; வியாபார�ைதY  தனி�தனியாக 

பதிG ெசN� ெகா&ளலா.  

 
ேக&வி 10,  GST ெசX�த� ேதைவயி
லாத  நப0, தாமாகேவ 56வ<� பதிG 

ெசN� ெகா&ள ஏதாவ� வழி5ைறக& உ&ளதா? 

பதி
 :     பதிG ெசN� ெகா&ள 5�Y.  ச#ட$பி�G 256 உ#பி�G(3)6 

விதிகளி6ப�,வ� ெசX�த அவசியமி
லாத ஒ; நப0, பி�G 22கீ?  தாமாகேவ 

56வ<� பதிG ெசN� ெகா&ள 5�Y.  ேமX, ஒ; வ� ெசX�� 

நப;���யச#ட விதி5ைறக& இவ;�� ெபா;<�.   

 
ேக&வி 11.  PAN ைவ�தி;$பவ0கF�� பதிG ெசNவ� க#டாயமா? 

பதி
 :ஆமா.  வ;மான வ� ச#ட, 96 (1961 
  43)கீ? நிர<தர கண�� எK 

வழ�க$ப#ட ஒ|ெவா; நப; CGST/  SGST ச#ட$பி�G  25(6)ப� பதிG ெசNய 

த�திYைடயவ0க& ஆவ0.   



இ;$பி7,  ேம��y�$ப#ட ச#ட$பி�G 25(6)ப�, பிரG 52 கீ? ஒ; நப;�� 

வ� பி��த ெசNNய ேவK%மானா
, அவ�ட PAN�� பதிலாக, yற$ப#ட 

வ;மான வ� ச#ட�தி6 கீ? ஒ; வ� பி��த ம�� வ^
 கண�� எK 

இ;<தா
 தா6, பதிG ெசNY த�திேய ெப�வா0.   

 
ேக&வி 12.  , அத���ய அதிகா�யி6 �லமாக �ைற, ஒ; நப0 மீ� �ேவா 

ேமா#ேடா ெதாடர இ<த ச#ட�தி6 கீ? வழ�� பதிG ெசNய 5�Yமா? 

பதி
.  5�Y.  ச#ட$பி�G 256 உ#பி�G(8)6 விதிகளி6ப�, இ<த ச#ட�தி6 

கீ? பதிG ெசNய ேவK�ய ஒ; நப0 பதிG ெசNய தவறினா
, அத���ய 

அதிகா�, இ<த ச#ட�தி6 கீ? எ<த பாரப#ச5 இ
லாம
 நடவ��ைக எ%�க 

5�Y அ
ல� பதிG ச#ட�தி
 ப�<�ைர��&ளப�,  த�ேபா� 

அமலிலி;�� ேவ� ஏதாவ� ச#ட$ப� அ<த நப�6 மீ�வழ�� ெதாடர பதிG 

ெசNயலா.   

 
ேக&வி 13.  அத���ய அதிகா��� பதிG�கான விKண$ப�ைத நிராக��க 

5�Yமா? 

பதி
  :  நிராக��க 5�Y.  CGST/  SGST6 ச#ட$பி�G 256 உ#பி�G 10வ�  

விதியி6ப�,அத���ய அதிகா� ஒ; விKண$ப�ைத ச�பா0�த$ பிற� 

நிராக��க 5�Y.   

 
ேக&வி 14.  எ<த நப;�� அ7மதி�க$ப#ட பதிG நிர<தரமா? 

பதி
 :  ஆமா. ஒ$பைட�த
, ர�� ெசNத
, இைடந\�க ெசNத
, அ
ல� 

த&Fப� ெசNத
 ேபா6ற ெசய
க& நைடெப�றாெலாழிய.  அ7மதி�க$ப#ட 

பதிG சா6றித? நிர<தரமான�.   

 
ேக&வி 15.   ஐ�கிய நா%க& சைப GST6 கீ? பதிG ெசNவ� அவசியமா? 

பதி
 :   ஆமா.  CGST/  SGST6 ச#ட$பி�G 25(9)6 விதியி6ப�, 

அறிவி�க$ப#ட ஐ�கிய நா%க& சைபக&, Zதரக அ
ல� அய
நா#% 

Zதரக�க& ம�� அறிவி�க$ப#ட ேவ� சில ம�ற நப0க& அைனவ; GST 



வைலவாயி
 �லமாக பிர�ேயக அைடயாள எKைண (UIN) ெபற ேவK�ய� 

அவசிய.  இ<த �றி$பி#ட அைடயாள அைம$�, GSTIN அைம$�ட6 

இண�கமாக இ;$பதா
. இ� நா% 5M�க ஒேரா மாதிர சீராக இ;��.  

ம�திய, மாநில அர�கF�� இ�ேவ ெபா�வானதா�.  அவ0களா
 

அறிவி�க$ப#ட சர�� வழ�க
 ம�� ேசைவக& ெபற$ப#டதி6 மீ� 

ெசX�த$ப#ட வ�ைய தி;ப$ ெபற உ�ைம ேகா;ேபா�,  இ<த UIN  

ேதைவ$ப%கி6ற�.   

 
ேக&வி 16.  ஐ�கிய நா%க& சைபகF�� வழ�� வ� ெசX�� நப�6 

ெபா�$� எ6ன? 

பதி
 :  இ<த மாதி� அைம$�கF�� வழ�� வ� ெசX�� அ7$�ந0 

அவ0கFைடய விைல$ப#�யி6 மீ� UINஐ �றி$பிட ேவK%.  ேமX, இ<த 

வழ�க
க& ஒ; அ7$�ந�டமி;<� ம�ெறா; பதிG ெசNய$ப#ட 

நப;���தா6 வழ�க ேவK%.  அ<த விைல$ப#�ைய அ7$�நரா
 

பதிேவ�ற ெசNய$ப%. 

 
ேக&வி 17.  அர� நி�வன�க& பதிG ெசNய ேவK�ய� அவசியமா? 

பதி
 :UIN எ6ற அைடயாள எKைண அர� அதிகா�க& ம�� GST சர��கைள 

ெவளி�0 வழ�கலி
 ஈ%படாத ஆனா
. மாநில�தி��& வா�கலிலி ஈ%ப% 

ெபா�� �ைற நி�வன�கF��,  சப<த$ப#ட மாநில வ� அதிகா�களா
, GST 

வைலவாயி
 வழியாக  வழ�க$ப%.   

 
ேக&வி 18.தி#டமிடாம
 வ� ெசX��பவ0க& யா0? 

பதி
 :CGST/  SGST6 ச#ட$பி�G 2(20)
 தி#டமிடாம
 வ� ெசX�� நப0 ப�றி 

விள�க$ப#%&ள�. மாநில�தி
 அ
ல� �னிய6 பிரேதச�திேலா ஒ; 

நிைலயான வ0�தக அXவலக ைவ��� ெகா&ளாம
 இ;��ம. ஒ; நப0 

சர�� ம�� ேசைவக& வழ�க
 ப�மா�ற�தி
 எ$ெபாMதாவ� 

ஈ%ப#டாேலா, அ
ல� வ0�தக�தி�� உதவி ெசNதாேலா, அ
ல� 5த¢% 



ெசNதாேலா, அ
ல� 5கவேரா, அ
ல� ேவ� ஏதாவ� வழியி
வ0�தக 

ெசNபவ0க& எ6� ெபா;&. 

 
ேக&வி 19.  இ<தியாவி
 வசி�காம
/வ0�தக இடமி
லாம
 வ� 

ெசX��பவ0 யா0? 

சர��க& ம�� ேசைவக& வழ�கலி
 5த¢% ெசNதவ0 அ
ல� 5கவ0 

அ
ல� ேவ� ஏதாவ� வழியிேலா, இ<தியாவி
 வசி�காம
 அ
ல� 

நிைலயான வ0�தக விலாசமி
லாம
 எ$ெபாMதாதவ� வ0�தக�ைத 

ெசNபவ0கF�� CGST/  SGST6 ச#ட$பி�G 2(77)6 ப� இ<தியாவி
 

வசி�காம
/வ0�தக இடமி
லாம
 வ� ெசX��பவ0 எ6� ெபா;&. 

 
ேக&வி 20.  இ<தியாவி
 வசி�காம
/வ0�தக இடமி
லாம
 வ� 

ெசX��பவ0 ம�� தி#டமிடாம
 வ� ெசX��பவ0கF�� வழ�க$ப#ட 

பதிG1 சா6றித?ெச
Xப�யா� காலவர� எ6ன ? 

பதி
 : பதிG விKண$ப�தி
 �றி$பி#%&ள கால அ
ல� பதிG ெசNத 

நா#களிலி;<� ெதா6£� நா#க& வைர காலவரபா�. இ;<தாX, இதி
 

எ� 56னதாக காலாவதியாகிறேதா அ�ேவ இ<தியாவி
 வசி�காம
/வ0�தக 

இடமி
லாம
 வ� ெசX��பவ0 ம�� தி#டமிடாம
 வ� 

ெசX��பவ0கF�� வழ�க$ப#ட பதிG1 சா6றித?ெச
Xப�யா� 

காலவரபா�.  வ� ெசX��பவ�6 ேகா��ைகைய ஏ��, அத���ய 

அதிகா�, ெதா6£� நா#க& எ6� ேமேல� yற$ப#ட காலவரைப ேமX, 

ெதா6£� நா#கF�� மிகாம
 காலந\#�$� ெசNயலா. 

 
ேக&வி 21. இ<தியாவி
 வசி�காம
/வ0�தக இடமி
லாம
 வ� ெசX��பவ0 

ம�� தி#டமிடாம
 வ� ெசX��பவ0க& இ<த சிற$� வைகயி6 கீ? பதிG 

ெசNY ேபா� ஏதாவ� 56y#�ய வ� ெசX�த$பட ேவK%மா? 

பதி
 :56y#�ய வ� ெசX�� ேவK%.  சாதாரண வ� ெசX��பவ;�� 

பதிவி6 ேபா� 56பண ெசX�த� ேதைவயி
ைல.  ஆனா
, பி�G 27(2)6 

ப�,தி#டமிடாத வ� ெசX��பவ0 ம�� இ<தியாவி
 வசி�காம
/வ0�தக 



இடமி
லாம
 வ� ெசX��பவ0கF��, விKண$ப�தி
 �றி$பி#%&ள 

கால�தி�� ெசX�த ேவK�ய வ� பா�கி�� இைணயான பண�ைத, பதிG 

விKண$ப�ைத சம0$பி��  ேபா� 56பணமாக ெசX�த ேவK%.  

�றி$பி#ட கால�ெக%வான ெதா6£� நா#கF�� பிற� ந\#��க$ப#% பதிG 

ெசNதா
.  �றி$பிட$ப#ட ந\#�$� கால�ெக%வான ெதா6£� நா#கF��,  

ெசX�த$பட ேவK�ய வ� பா�கி�� இைணயான பண�ைத y%த
 

56பணமாக ெசX�த$பட ேவK%. 

 
ேக&வி 22.  பதிG1 சா6றித? தி;�த ெசNதX�� அ7மதி�க$ப%மா? 

பதி
 :பி�G 286 ப�, விKண$ப சம0$பி�க$ப#ட ேததியிலி;<� 15 சாதாரண 

ேவைல நா#கF��&,  பதிG�� விKண$பி�தவ0 அ
ல� அவரா
 

நியமி�க$ப#டவ0, தி;�த ெசNய ேவK� சம0$பி�த தகவ
கைள தி;�த 

ெசNவத�� அ7மதி�கேவா அ
ல� நிராக��கேவா அத���ய அதிகா��� 

அதிகார உ&ல�. 

சில �றி$பி#ட 5�கியமான இட�திX&ள தகவ
கைள ம#%ேம தி;�த 

ெசNய அத���ய அதிகா���  அ7மதிYK% எ6ப� �றி$பி#�த�க�.  

இ;$பி7, GST சாதாரண வைலவாயி
 வழியாக பதிG சாKறிதழி6 ம�ற 

இட�களி
 தி;�த ெசNவத�காக சம0$பி�க$ப% விKண$ப�கF�� 

தி;�த ெசNய அ7மதிYK%.  

 
ேக&வி 23  பதிG1 சா6றிதைழ ர�� ெசNய அ7மதிYKடா? 

பதி
 :ர�� ெசNய 5�Y,.  CGST/  SGST6 ச#ட$பி�G 29
 �றி$பி#%&ளப� 

சில ச<த0$ப�களி
 அத���ய அதிகா� ச#ட�தி6ப� அ7மதி�க$ப#ட பதிG 

ர�� ெசNY அதிகார உ&ள�.  �றி$பிட$ப#%&ள� கால�ெக%G��&, 

இற<த நப0 �றி�த வழ�கி
, பதிG ெசNய$ப#ட வ� ெசX��பவராேலா 

அ
ல� அவ�6 ச#ட வா��களா
 வழ�க$ப#ட ஒ;  விKண$ப�தி6 

அ�$பைடயிேலா அ
ல� தன� ெசா<த நடவ��ைகயினாேலா. பதிG1 

சா6றிதைழ அத���ய அதிகா�யா
 ர�� ெசNய 5�Y.   பதிGக& 

விதிகளி6ப�, பதிG ெசNய$ப#ட வ� ெசX��பவராேலா அ
ல� அவ�6 



ச#ட வா��களாேலா பதிG1 சா6றிதைழ ர��1 ெசNய� ேகா� சம0$பி�க$ப#ட 

விKண$ப�தினாX அ
ல� அத���ய அதிகா� த6னி1ைசயாக பதிG 

சா6றிதைழ ர�� ெசNய எ%�க$ப#ட5�வானாX,  SCN��  பதி
 கிைட�த 

ேததியிலி;<� 30 நா#கF��& பதிG1 சா6றித? ர�� ெசNய ேவK%. 

 
ேக&வி 24.  CGST6 கீ? பதிG ர�தா� ேபா� SGST6 கீM ர�தா�மா? 

பதி
 :  ஆமா, ர�தா�.  ஒ; ச#ட�தி6 (CGST) கீ? ர�தா� பதிG, 

ம�ெறா� ச#ட�தி6(SGST) கீM ர�தானதாகேவ க;த$ப%. (பி�G 29(4)) 

 
ேக&வி  25.  பதிGகைள த6னி1ைசயாக அத���ய அதிகா�க& ர�� ெசNய 

5�Yமா? 

பதி
 :5�Y. CGST/  SGST ச#ட$பி�G 29(2)6 கீ? சில �றி$பி#ட 

ச<த0$ப�களி
 அத���ய அதிகா�க& பதிைவ த6னி1ைசயாக ர�� ெசNய 

5�Y.  ஒ; ெதா�$� வ0�தக0 வ;மான வ� தா�கைல �றி$பி#ட 

கால�தி��& ெதாட0<� �6� 5ைற ெசNயாதி;�த
,  ஒM�காக வ� 

ெசX��பவ0 ெதாட0<� ஆ� மாத�க& வைர வ;மான வ� தா�க
 

ெசNயாதி;�த
,  ம�� தானாகேவ பதிG ெசNத ேததியிலி;<� ஆ� 

மாத�கF��& எ<த வ0�தக5 ெசNயாதி;�த
 ேபா6ற ச<த0$ப�களி
  

ப�<�ைர�க$ப#ட விதிகைளமீறிய  காரண�கF�காக CGST ச#டவிதிகளி6 கீ? 

த6னி1ைசயாக நடவ��ைக எ%�க 5�Y.  ஒ; அதிகா� ர�த ெசNY 

நடவ��ைக எ%$பத��56 5ைறயான சில வழ�கமான ச#ட� 

ெகா&ைககைள பி6ப�ற ேவK%. (பி�G 29(2)(e)விதி). 

 
ேக&வி 26.  பதிG ெசNய$ப% ேபா�,  ெத�<ேத தவறான தகவ
கைள 

த;த
, ேமாச�, ம�� உKைமகைள மைற�த
 ேபா6றவ�றி6 மீ� எ6ன 

நடவ��ைக எ%�க$ப%? 

பதி
 :   அமாதி� வழ��களி
, கட<த கால நிக?GகF�� ெபா;<த�y�ய 

வைகயி
 பதிைவ அத���ய அதிகா�யா
 ர�� ெசNய 5�Y.(பி�G 29(2)(e) 

விதி). 



 

ேக&வி 27.  GST ச#ட�தி6 கீ? ேசைவகF�� ஒ;�கிைண�க$ப#ட பதிைவ 

ெத�G ெசNய 5�Yமா? 

பதி
 :    5�யா�.  ஒ|ெவா; மாநில�திலி;<� ெசNய$ப% வ���#ப#ட 

வழ�கைல அவ0 ெசNY ேபா� தனி�தனியான பதிGக& ெசNய ேவK%. 

 
ேக&வி 28.  ஒ; மாநில�தி
 ப
ேவ� ப�தியி
 த67ைடய வ0�தக$ 

ப�திைய ைவ�தி;�� ஒ; வ� ெசX��பவ0, ஒேர த67ைடய ஒ|ெவா; 

ப�தி�� தனி�தனியான பதிைவ ெசNய ேவK%மா? 

பதி
 :ேதைவயி
ைல. இ;$பி7, CGST6 ச#ட 2017, பி�G 29(2)6 ப�, வ� 

ெசX��பவ0 த67ைடய ெவ|ேவறான வ0�தக$ ப�தி�� தனி�தனியாக 

பதிG ெசNய ெத�G ெசNய 5�Y. 

 
ேக&வி 29.  ISD எ6பவ0 யா0 

பதி
 :ISD எ6றா
 உ&ள \#% ேசைவ விநிேயாகbத0 எ6� ெபா;&.  CGST/  

SGST ச#ட$பி�G 2 (61)6 ப� அத�� விள�க5 தர$ப#%&ள�.  உ&ள \#% 

ேசைவகF�கான ெப�ேபா� தர$ப% வ� விைல$ப#�ைய ெப�வத��, 

அத6 சXைகையஅ7$�ந0 ப�தி�� (ஒேர PAN ைவ�தி;$பவ0க&)சமான 

அளவி
 ப�கீ#%� ெகா%$பத�கா6 அ�$பைடயி
 உ;வா�க$ப#ட ஒ; 

அXவலக ஆ�. 

 
ேக&வி 30.  வ� ெசX��பவ0 ஏ�கனேவ ேவெறா6��காக பதிG 

ெசNதி;<தாX, ISD�காக தனியாக பதிG ெசNய ேவK%மா? 

பதி
 :  ஆமா.  ISD பதிG எ6ப� சாதாரண பதிவிலி;<� ேவ�ப#ட, வ� 

ெசX��பவ�6 ஒ; அXவலக�தி�� ம#%ேம ஆ�. 

 
ேக&வி 31.  வ� ெசX��பவ;�� பல ISD�க& ைவ��� ெகா&ளலாமா? 

பதி
 :    ைவ��� ெகா&ளலா.  ெவ|ேவ� அXவலக�கF�� வ� 

ெசX��பவ0 ISD�காக பதிG ெசNய விKண$பி�கலா.   



 

ேக&வி 32.  வ0�தக�ைத மா�� ேபா� பதிG� ெதாட0பாக ெசNய 

ேவK�ய� எ6ன? 

பதி
 : வ0�தக�ைத மா�றி� ெகா&F ேததியிலி;<ேதா அ
ல� வா���ைம 

ெப� ேததியிலி;<ேதா, பதிG ெசNய ேவK�ய� மா�றி� ெகா&பவ0 அ
ல� 

வா��தார�6 ெபா�$பா�.  ேமX,  மா�� ேததியிலி;<ேதா, வா���ைம 

ெப� ேததியிலி;<ேதா �தியதாக பதிG ெசNய ேவK%. 

 
ேக&வி 33. ம�திய ��க/ேசைவ வ� மதி$�� y#% வ� ச#ட�தி6 கீ?  பதிG 

ெசNத வ� ெசX��பவ0/வி�பைனயாள0க& �திதாக பதிG ெசNய ேவK%மா? 

பதி
 :ேதைவயி
ைல.  அைன�� வ� ெசX��பவ0/வி�பைனயாள0க& 

GSTNலி;�� GSTIN ெந#ெவா0�கி��  மா�ற 5�Y.  நியமி�க$ப#ட நாள6�, 

GSTIN எKdட6 ஒ; த�காலிக பதிG1 சா6றிதைழ வழ��. �ைற 

அதிகா�களா
 ஆ� மாத�தி��& ப�ேசாதைன ெசNத பி6 இ�தியான பதிG1 

சா6றித? வழ�க$ப%. த�காலிக பதிவிலி;<� இ�தி பதிG�� மா�ற 

ெசNவத�� ேதைவயான அைன�� ஆவண�க& ம�� தகவ
கைள 

�றி$பி#ட� கால�தி��& பதிG ெசNத விKண$பதார0 சம0$பி�க ேவK%.  

அ$ப� சம0$பி�க தவறியத6 விைளவாக த�காலிக GSTIN எK வழ��த
 ர�� 

ெசNய$ப%. 

எ�ேகெய
லா அவ0க& வ0�தக ெசNகிறா0கேளா அ<த<த மாநில�களி
 

�திதாக விKண$பி�க  ேசைவ வ� ெசX��பவ0கF�� ஒ;�கிைண�க$ப#ட 

பதிG உ&ள�. 

 
ேக&வி 34.  பணி எ%�� ெசNபவ0க& க#டாயமாக பதிG ெசNய ேவK%மா? 

பதி
 :ேவKடா.  ஒ; பணி  எ%�� ெசNபவ0 எ6பவ0 ேசைவகைள 

வழ��பவ0. ப�<�ைர�க$ப#ட வ;டா<திர ெதாட�கநிைல வரபான 20/10 

ல#ச�ைத அவ0 கட��ேபா�, பதிG ெசNய ேவK�ய� அவசிய. 

 



ேக&வி 35.   பணி எ%�� ெசNபவ0 வ0�தக ெசNY இட�திலி;<� 

சர��கைள வழங�வத�� அ7மதி உKடா ? 

பதி
 : அ7மதி உK%.  ஆனா
, பணி எ%�� ெசNபவ0 பதிG ெசNத 

இட�திலி;<� ம#%, அ
ல�, தன� y%த
 வ0�தக ெசNY இட எ6� 

த67ைடய பிரதான வ0�தக ெசNY இட�ைத அறிவி�காத வைர. 

 
ேக&வி 36.  பதிG ெசNய$ப%ேபா�, வ� ெசX��பவ0 தன� அைன�� 

வ0�தக இட�கைளY அறிவி�க ேவK%? 

பதி
 : ஆமா. தன� பிரதான வ0�தக ெசNY இட ம�� வ0�தக 

ெசNY இட எ6� அைன�ைதY தனி�தனியாக CGST/  SGST6 கீ? 

5ைறேய பி�G 2(89) ம�� பி�G 2(85)
 விள�கமளி�க$ப#%&ள�.  வ� 

ெசX��பவ0 த67ைடய பிரதான வ0�தக ெசNY இட�ைதY..ம�ற வ0�தக 

இட�களி6 y%த
 விவர�கைளY பதிG ெசNY ப�வ�தி
 அறிவி�க 

ேவK%. 

 
ேக&வி 37. தகவ
 ெதாழி
�#ப க#டைம$� இ
லாத வி�பைனயாள0க& 

அ
ல� சி� வி�பைனயாள0கF�� எ6� ஏேத7 எளிைமயான 5ைற 

உ&ளதா? 

பதி
 :வ� ெசX��பவ0க&, lTஆ0வலராக இ
லாததா
, அவ0கFைடய 

ேதைவைய �0�தி ெசNY வைகயி
, பி6வ; சXைகக& 

வழ�க$ப#%&ளன. 

வ;மான வ� தா�க
 தயா��த
 (TRP):  ஒ; வ� ெசX�� நப0 த67ைடய 

பதிG விKண$ப/வ;மான வ� தா�கைல தானாகேவா அ
ல� TRP6 

�ைணYடேனா தயா0 ெசN� ெகா&ளலா.  வ� ெசX��பவ0 த; 

தகவலகளி6 அ�$பைடயி
 ப�<�ைர�க$ப#ட ப�வ�தி
 வ;மான வ� 

தா�கேலா அ
ல� ெசா
ல$ப#ட பதிG ஆவண�கைளேயா TRP தயா0 ெசNத 

த;.  TRPயினா
 தயா0 ெசNய$ப#ட ப�வ�தி
 ஏேத7 தவ�க& 

இ;<தா
, அத�கான ச#ட¤தியான ெபா�$� வ� ெசX��பவைர ம#%ேம 



சா;. அ$ப� ஏேத7 தவ�க& அ
ல� தவறான தகவ
கF�காக 

தர$ப#டத�காக TRP எ<த வைகயிX ெபா�$ேப�க 5�யா�. 

வசதி ைமய (FC): �ஜி#�லா�க, ம��/அ
ல� ப�வ�க& பதிேவ�ற 

ம�� அ�கீக��க$ப#ட அதிகா� ைகெயM�தி#ட �;�க தாFட6 y�ய 

ஆவண�கைள ேபா6றவ�றி�� ெபா�$பா�. ேமX, வ� 

ெசX��பவ0கள�� அைத வழ��வ� அவ0க& ெபா�$பா�.  அைடயாள 

�றிய%ீ ம�� கடG1 ெசா
ைல பய6ப%�தி தரGகைள பதிேவ�ற 

ெசNதபி6, ஒ$�ைக�காக அ<த பதிேவ�ற ஆவண�கைள ஒ; காகித�தி
 

அ1ெச%��, அதி
 FC ைகெயா$பமி#%, வ� ெசX��பவ�ட அவ;ைடய 

பதிேவ%�காக ஒ$�வி�க ேவK%.  FC bேக6 ெசN�, பதிேவ�ற ெசNத 

�;�க� தா&களி
 ைகெயா$பமிட அ�கீக��க$ப#டவ0க& 

ைகெயா$பமி%வா0க&. 

 
ேக&வி 38. GSTN பதிவி
 �ஜி#ட
 ைகெயா$பமி% வசதி ஏதாவ� உ&ளதா? 

பதி
 :வ� ெசX��பவ0 ைகெயா$பமி#ட விKண$ப��ட6 ச�யான �ஜி#ட
 

ைகெயா$ப�ைத பய6ப%�தி சம0$பி�க ேவK%. விKண$ப�தி
 மி6னd 

ைகெயா$பமி%தX�� இ; ெத�G 5ைறக& உ&ள� அ
ல� ம�ற 

சம0$பி�த
 ஆதா0 எK பய6ப%�தி மி6னd ைகெயா$ப, அ
ல� DSC 

வழியாக சம0$பி�கலா.  அதாவ�, GST வைலவாயி
 வழியாக வ� 

ெசX��பவ;ைடய �ஜி#ட
 ைகெயா$ப சா6றிதைழ பதிG ெசNத
 ஆ�.  

இ;$பி7, கெபனிக& அ
ல� �ைற<த 5த¢#�
 y#% வியாபார 

ெசNபவ0க& DSC வழியாக ம#%ேம ைகெயா$பமிட ேவK% எ6ப� க#டாய.  

ைகெயா$ப ேதைவகF�காக DSC சா6றித?க& 2 ம�� 3 நிைல�� ம#% 

ஏ��� ெகா&ள$ப%. 

 
ேக&வி 39.  ஆ6ைல6 பதிGக& மீதான 5�Gக& எ%$பத�கான காலவைர 

எ6ன? 

பதி
 : தகவ
க& ம�� பதிேவ�ற ெசNய$ப#ட தரGக& அைன�� 

ச�யாக இ;<தா
, மாநிவ ம�� ம�திய அதிகா�க& விKண$ப�தி�� 3 



சாதாரண ேவைல நா#கF��& பதிXைர�க ேவK%.  �றி$பி#ட 

கால�தி��&, விKண$ப�தி
 தர$ப#ட தகவ
களி
 ஏேத7 ��ற, 

�ைறகளி;$பதாக அதிகா�க& ெத�வி�தா
, தகவ
 ெத�வி�க$ப#ட  7 

நா#கF��& விKண$பதார0 அ<த ��ற �ைறகைள ந\�கி ச�ெசN� தர 

ேவK%.  அத6பிற�, வ� ெசX��பவ0 �ைறகைள ந\�கி ெகா%�த 

ேததியிலி;<� 7 நா#களி
 மாநில ம�� ம�திய அதிகா�க& அ<த 

விKண$ப�ைத ஏ���ெகா&ளேவா அ
ல� நிராக��கேவா ேவK%.  ஒ; 

ேவைள �றி$பி#ட காலவரபி��& �ைற அதிகா�களிடமி;<� எ<தவித 

பதிX கிைட�க$ெபறவி
ைலெயனி
, பதிG நைட5ைறகைள வைலவாயி
 

தானாகேவ இய��. 

 
ேக&வி 40.  ஆ6ைலனி
 விKண$பி�க$ப% ம7வி6 மீ� எM$ப$ப% 

ச<ேதக�கF��, எ�தைன நா#கF��& விKண$பதார0 பதிXைர வழ�க 

ேவK%? 

பதி
 :ப�ேசாதைன நைடெப��� ெகாK�;�� ேபா�, ஒ; வ� அதிகா� 

ம7வி6 மீ� ச<ேதக�ைத எM$பினாேலா, ஏதாவ� தவ�கைள 

கKடறி<தாேலா, அைத உடேன GST6 ெபா� வைலவாயி
 வழியாக 3 

நாடகF��&, சப<த$ப#ட விKண$பதார;�� ெத�வி$பேதா% 

ம#%ம
லாம
 ம�ற வ� அதிகா�கF�� ெத�வி�க ேவK%.  

�ைறபா%க& �றி�த தகவ
 கிைட�த ேததியிலி;<� 7 நா#கF��&, 

ச<ேதக���கான பதிXைர/தவைற தி;��த
/ேக&வி�கான பதிைல 

விKண$பதார0 ெத�வி�க ேவK%.   

y%த
 ஆவண�க& அ
ல� ெதளிGைரக& கிைட�க$ 

ெப�றGட6.சப<த$ப#ட அதிகா� ெதளிவைர கிைட�த ேததியிலி;<� 

சாதாரண 7 ேவைல நா#கF��& பதிXைர�க ேவK%. 

 
ேக&வி 41.  பதிைவ ம�$பத�கான நைட5ைறக& எ6ன? 

பதி
 :ஒ; ேவைள பதிG ம��க$ப#டா
, சப<த$ப#ட விKண$பதார;�� 

அ<த நிராக�$��கான காரண�ைத வாNெமாழி உ�தரவி6 �ல 



ெத�வி�க$ப%. விKண$பதார0 அதிகா�யி6 5�ைவ எதி0�� 

ேம
5ைறய%ீ ெசNயலா.  CGST6 ச#ட$பி�G 266 உ#பி�G (2)6 ப�, CGST 

ச#ட/  SGST ச#ட�தி6 கீ?ஒ; அதிகா�யா
 பதிG ம7 நிராக��க$ப#டா
,  

SGSTச#ட/ UTGSTச#ட/CGST  ச#ட�தி6 கீ? அ<த பதிG ம7ம�ற வ� 

அதிகா�களாX நிராக��க$ப#டதாகேவ க;த$ப%, 

 
ேக&வி 42. ம7 ந\�க ெதாட0பான தகவ
க& ெத�வி�க$ப%மா? 

பதி
 :GST6 ெபா� வைலவாயிலா
, ��{ெசNதியாகேவா அ
ல� ஈெமயில 

வழியாகேவா ம7ைவ அ�கீ��த� அ
ல� நிராக��த காரண�ைத 

விKண$பதார;�� ெத�வி�க$ப%.  இ<த நிைலயி
, ச#ட¤தியான 

தகவ
கைளY ம7தார;�� வழ�க$ப%. 

 
ேக&வி 43.   GSTN வைலவாயி
 வழியாக பதிG1 சா6றிதைழ பதிவிற�க 

ெசN� ெகா&ள 5�Yமா? 

பதி
 :பதிGக& அ�கீக��க$ப#ட நிைலயி
, ம7தார0 பதிG1 சா6றிதைழ GST 

ெபா�  வைலவாயி
 வழியாக பதிவிற�க ெசN� ெகா&ளலா. 

 
ேக&வி 44. .   பதிG ர�� ஆைணைய ர�� ெசNய 5�Yமா? 

பதி
 :ர�� ெசNய 5�Y.  ஒ; ேவைள அத���ய அதிகா� த6னி1ைசயாக 

5�ெவ%�� 5ைறயிேலா, வ� ெசX��பவ0  அ
ல� வா��தார0 

விKண$பி�காத நிைலயி
 5தலி
 ர�� ெசNய$ப#�;<தா
. ர�தாைணைய 

ர�� ெசNய 5�Y.  த6னி1ைசயாக 5�ெவ%�� 5ைறயி
 பதிG ர�� 

ெசNய$ப#�;<தா
, ர�தாைண கிைட�த ேததியிலி;<� 30 நா#கF��& 

அத���ய அதிகா�யிட ர�தாைனைய ர�� ெசNய� ேகா� ம7 அளி�க 

ேவK%.  ர�தாைணைய ர�த ெசNவத�கான ம7ேவா அ
ல� தகவ
கேளா 

/ ெதளிவைரேயா கிைட�த ேததியிலி;<� 30 நா#கF��&,  அத���ய அதிகா� 

பதிG ர�தாைணைய ர�� ெசNயலா அ
ல� பதிG ர�தாைணைய ர�� 

ெசNய� ேகா�ய ம7ைவ நிராக��கலா. 

 



ேக&வி 45.  ஒ; நப�6 பதிைவ ர�� ெசNய$ப% ேபா�,  அ<த நப0 வ� 

வில��காக ெசNதி;<த பதிG ர�த ெசNய$ப%மா? 

பதி
 : ஆமா.  CGST / SGST ச#ட$பி�G29(5)6 ப�, பதிG ர�தான ஒ|ெவா; 

வ� ெசX�� நப;, மி66d பண வ0�தைன/கட6 பதிேவ#�6 

�லமாகேவா ஒ; ெதாைகைய ெசX�த ேவK%. உ&ள \#�
 ேத�கிய 

ைகயி;$� அளைவ$ ெபா��� உ&ள \#% வ�யி6 வரG�� இைணயான 

ெதாைக, பாதி ேவைல நிைறG$ ெப�ற நிைலயி
 உ&ள \%க&, நிைறG ெப�ற 

நிைலயிX&ள ெபா;#களி6 ைகயி;$� அ
ல� பதிG ர�� ெசNய$ப#ட 

ேததி�� 56 ெத�வி�க$ப#ட ெபா;#களி6 5த¢%  ம�� இய<திர�க& 

அ
ல� அமாதி� ெபா;#களி6 மீ� ெசX�த ேவK�ய  ெவளியீ% வ�, 

இதி
 எ� அதிகமாக உ&ளேதா அ<�� ெதாைக�� இைணயான� ெதாைகைய  

ெசX�த ேவK%. 

 
ேக&வி 46.  தி#டமிடாம
 வ� ெசX�� நப;��, இ<தியாவி
 

வசி�காம
/வ0�தக இடமி
லாம
 வ� ெசX�� நப;�� இைடேய உ&ள 

ேவ�பா%க& எ6ன? 

பதி
 :தி#டமிடாம
 வ� ெசX�� நப0 ம�� இ<தியாவி
 வசி�காம
 / 

வ0�தக இடமி
லாம
 வ�  ெசX�� நப0க&  ப�றி CGST/SGST ச#ட�க& 

5ைறேய பி�G 2(20), பி�G 2(77)
 தனி�தனியாக விள�க தர$ப#%&ள�.   

தி#டமிடாம
 வ� ெசX�� 

நப0 

 

இ<தியாவி
வசி�காம
/வ0�தக 

இடமி
லாம
 வ�  ெசX�� நப0 

எ<த ஒ; நிைலயான வ0�தக 

இட5 இ
லாம
 ஒ; 

மாநில�தி��& அ
ல� 

�னிய6 பிரேதச�தி��&, 

சர��க& ம�� ேசைவக& 

வழ�கலி
 எ$ெபாMதாவ� 

இ<தியாவிவ எ<த ஒ; நிைலயான வ0�தக 

இடேமா அ
ல� இ;$பிடேமா இ
லாம
, 

சர��க& ம�� ேசைவக& வழ�கலி
 

எ$ெபாMதாவ� ஈ%ப%பவ0க& 



ஈ%ப%பவ0க& 

PAN எK உைடயவ0 PAN எK கிைடயா�. அ$ப� PAN 

எKணி;<தா
, தி#டமிடாம
 வ� 

ெசX�� நப0 ேபா
 பதிG ெசN� ெபற 

ேவK%. 

சாதாரண வ� ெசX�� 

நப;�காந பதிG$ ப�வமான GST 

REG-01 எ6ற அேத$ ப�வேம 

இத�� ெபா;<� 

இ<தியாவி
 வசி�காம
/வ0�தக 

இடமி
லாம
 வ�  ெசX�� நப;�ெக6� 

GST
 தனி$ப#ட பதிG ப�வ உ&ள�.  

வணிக,வ0�தக ப�மா�ற 

ம�� ப�வ0�தைனக& 

நி1சய ேம�ெகா&ள ேவK%. 

எ<த விதமான வைரய��க$ப#ட வ0�தக 

ேசாதைனY கிைடயா�. 

சாதாரணமான GSTR-1, GSTR-2 

ம�� GSTR-3 ேபா6ற 

சாதாரணமான வ;மான வ� 

தா�க
கைள ெசNய ேவK%. 

GSTR-5 எ6ற தனி$ப#ட எளிதா�க$ப#ட 

வ;மான வ� தா�கைல ெசNய ேவK%. 

அைன�� உ&ள \%கF�கான 

உ&ள \#% வ�1 சXைகைய(ITC) 

ெபற உ�ைம� ேகார 5�Y. 

இற��மதி ெசNய$ப#டைவகF�� ம#%ேம 

உ&ள \#% வ�1 சXைக (ITC)ெபற 5�Y 

 

 

  



4.  வழ�க� எ�ற ெசா�லி� ெபா��� வ  !"� 

ேக 1.     ஜிஎb�யி6 கீ? வ� விதி$����ய நிக?G எ6றா
 எ6ன? 

பதி
.    ஜிஎb�யி6 கி? வ�விதி$����ய நிக?G எ6ப� வியாபார�திேலா 

வியாபார�தி6 56ேன�ற���ேகா நிக?�த$ப% சர��க& அ
ல� 

ேசைவக& அ
ல� இரKைடY ஏேத7 ஒ; ம�பய7�காக வழ��த
 

ஆ�.   நட$பி
 உ&ள மைற5க வ�1 ச#ட�களி6 கீ? வ�விதி$����ய 

நிக?Gகளாக� க;த$ப% உ�ப�தி, வி�பைன அ
ல� ேசைவயா��த
 

ஆகியைவ ‘வழ�க
’ எ6ற வ�விதி$����ய நிக?வி6 கீ? 

உ#ப%�த$ப#%வி#டன.  

ேக 2.     ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? ‘வழ�க
’ எ6பத6 �றியில�� எ6ன? 

பதி
. ‘வழ�க
’ எ6ற ெசா
 வி�வான ெபா;ைள� ெகாKட�. 

வியாபார�தி
 ஈ%ப% ஒ; நப0 ஏேத7 ஒ; ம�பய7�காக சர��க& 

அ
ல� ேசைவக& அ
ல� இரKைடY, வி�பைன, இடமா�ற, 

பKடமா�ற, ப�மா�ற, உ�ம, வாடைக, ��தைக ஆகியவ���� வி%த
 

ஆகியவ�ைற1 ெசNத
 அ
ல� ெசNவதாக ஒ$��ெகா&த
 ஆகியவ�ைற 

இ� உ&ளட��கிற�. ேசைவகைள இற��மதி ெசNவைதY உ&ளட��கிற�. 

ஜிஎb� ச#ட மாதி�, ம�பய6 எைதY ெப���ெகா&ளாம
 ெசNய$ப%  

ேக 3.     வ� விதி$����ய வழ�க
 எ6றா
 எ6ன? 

பதி
.    ‘ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ?, சர��க& ம�� ேசைவக& வ�ைய 

ஈ0�� சர��க& அ
ல� ேசைவக& அ
ல� இரKைடY வழ�க
 தா6 

’வ� விதி$����ய’ வழ�க
 என$ப%.  

ேக 4.     சிஜிஎb� / எbசி்ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? வழ�க
 எ6பைத 

வைரய��க� ேதைவயான அ�தியாவசிய� y�க& யாைவ? 

பதி
. ‘வழ�க
’ எ6� வைரய��க$பட பி6வ; y�க& 

நிைறேவற$ப#�;�க ேவK%, அதாவ�- 



(i)   நிகM ெசய
பா% சர��க& அ
ல� ேசைவக& அ
ல� இரKைடY 

வழ�கியைத உ&ளட�கியி;�க ேவK%.  

(ii) ேவ� வைகயி
 �றி$பிட$படாதவைர, அ<த வழ�க
 ஒ; ம�பய7�காக 

நிக?�த$ப#டதாக இ;�க ேவK%.  

(iii) வியாபார�தி6 ப�தியாகேவா அ
ல� வியாபார 56ேன�ற���காகேவா 

வழ�க
 நிக?�த$ப#�;�க ேவK%.  

(iv) வ� விதி$����ய நில$ ப�தி��& வழ�க
 நட<தி;�க ேவK%.  

(v) வழ�க
 வ� விதி$����ய வழ�கலாக இ;�க ேவK%: ம�� 

(vi) வ� விதி$����ய நபரா
 வழ�க
 நிக?�த$ப#�;�க ேவK%. 

ேக 5. ேம�ெசா6ன அளGேகா
களி
 ஒ6ேறா அ
ல� அத�� 

ேமலானைவேயா நிைறேவ�ற$படாத ஒ; ப�வ0�தைனைய ஜிஎb�யி6 கீ? 

வழ�க
 எ6� க;த 5�Yமா? 

பதி
. ஆ. வியாபரமாகேவா அ
ல� அத6 56ேன�ற���� உ#ப#ேடா 

உ#படாமேலா (பி�G 7(1) (பி)), ம�பய7�காக ேசைவகைள இற��மதி 

ெசNத
 உ&ளி#ட சில ச<த0ப�களி
, அ
ல� சிஜிஎb�./எbஜிஎb� 

ச#ட�தி6 அ#டவைண-1
 �றி$பிட$ப#%&ளப� ம�பயனி
லாம
 

நிக?�த$ப% வழ�க
 ஆகியவ�றி
 ேக&வி எK 4�கான பதி
யி
 

�றி$பிட$ப#%&ள y�க& ஒ6ேறா அத�� ேமலானைவேயா 

நிைறேவ�ற$படவி
ைல எ6றாX அைவ வழ�கலாக� க;த$ப#% ஜிஎb� 

வ� விதி$���&ளாகலா.  

ேக  6 பி�G 7
 சர��க& இற��மதி �றி$பிட$படேவ இ
ைலேய. ஏ6? 

பதி
. சர��க& இற��மதி, ��க1 ச#ட 19626 கீ? தனியாக� 

ைகயாள$ப%கிற�. அத6ப�, ��க� க#டண1 ச#ட 19756 கீழான அ�$பைட 

��க வ�Yட6, y%த
 ��க வ�யாக ஐஜிஎb� விதி�க$ப%கிற�,  



ேக 7 ஜிஎb�யி6 கீ? �ய-வழ�க
க& வ� விதி$����யைவயா? 

பதி
.  ைகயி;$�1 சர�� இட மா�ற�க&, ஒ; கிைளயிலி;<� 

ம�ெறா6��� மா��த
 அ
ல� அ7$�1 சர�� வி�பைன ஆகிய �ய-

வழ�க
க& இரK% மாநில�கF�கிைடயி
 நட�� �ய –வழ�க
க&, 

அ<த$ ப�வ0�தைனகளா
 ம�பய6 எ�G கிைட�க$ேபாவதி
ைல 

எ6றாX ஐஜிஎb� வ� விதி$����யைவ தா6. ஜிஎb� ச#ட�தி6 

22ஆவ� பி�வி6கீ? ஒ; வழ��ன0, சர��க& அ
ல� ேசைவக& அ
ல� 

இரKைடY வ�விதி$����ய வழ�கலாக நிக?��ேபா� அைத எ�கி;<� 

ெசNகிறாேரா அ<த மாநில அ
ல� �னிய6 பிரேதச�தி6 ஜிஎb� 

ச#ட�தி6 கீ? பதிGெசN�ெகா&ள ேவK%. ஒேர மாநில����& நிகM 

�ய-வழ�க
க& வ0�தக$ ப�தியாக$ பதிG ெசNயாம
 இ;<தா
 வ� 

விதி$����யத
ல.  

ேக 8.  ஒ; ப�வ0�தைன சர��க& வழ�க
 எ6� க;த$பட ச#ட உ�ைம 

ம�� / அ
ல� உைடைம மா�ற அவசியமா? 

பதி
: உ�ைம, உைடைம ஆகிய இரK% மா�ற$ப#டா
 தா6 ஒ; 

ப�வ0�தைனைய சர��க& வழ�க
 எ6� க;த 5�Y. ஒ;ேவைள 

உ�ைம மா�ற$படவி
ைல எ6றா
, அ#டவைண II (1) (பி)யி6ப� அ� 

ேசைவ வழ�கலாகேவ க;த$ப%. சில ேந0Gகளி
 உைடைம உடன�யாக 

மா�ற$ப#%வி%, உ�ைம எதி0கால�தி
 தா6 ம�ற$ப%. உதாரணமாக 

ஏ�பி6 அ�$பைடயிலான வி�பைன ம�� தவைண 5ைற வி�பைன 

ஆகியைவ. இ�ேபா6ற ப�வ0�தைனக& சர��க& வழ�க
 எ6ேற 

க;த$ப%.  

ேக 9. வியாபார�தி6ேபாேதா அ
ல� அத6 56ேன�ற���காகேவா 

நட�த$ப% வழ�க
” எ6றா
 எ6ன? 

பதி
.   பி�G 2(17)
 வைரய��க$ப#%&ளப�, பண சா0<த பய7�காகேவா 

அ� இ
லாமேலா நிக?�த$ப% வணிக, வ0�தக, உ�ப�தி, ெதாழி
, 



உ&ளி#ட அைன�� “வியாபார” ஆ�.  அெதா% ேமேல �றி$பி#ட 

ெசய
பா%களி6 இைடநிக?வாக அ
ல� அவ����� �ைணயாக நிகM 

ெசய
பா%க& அ
ல� ப�வ0�தைனகF வியாபார�தி
 அட��. ேமX, 

ம�திய அர� அ
ல� ஒ; மாநில அர� அ
ல� உ&ளா#சி அைம$� ஒ; 

ெபா� அதிகார ைமய எ6ற நிைலயிலி;<� ெசNY எ<த ஒ; 

ெசய
பா#ைடY வியாபார எ6� ெபா;&ெகா&ளலா.  ேமேல 

ெசா6னவ�றிலி;<�, வியாபார�ைத 56ேன��த
 எ6பத�கான 

வைரயைற�� உ#ப#ட அைன�� ெசய
பா%கF ஜிஎb� ச#ட�தி6ப� 

வழ�க
 எ6� வைக$ப%�த$ப% எ6ப� �றி$பிட�த�க�.   

ேக 10.   ஒ; நப0, ெசா<த$ பய6பா#%�காக வா�கிய காைர ஒ; 

ஆK%��$ பிற� ஒ; வணிக�ட வி��வி%கிறா0. இ<த$ ப�வ0�தைன 

சிஜிஎb� / எbஜிஎb�-யி6 கீ? வழ�க
 எ6� க;த$ப%மா? 

காரண�கFட6 விள��க.  

பதி
.  இ
ைல ஏென6றா
 அ<த நபரா
 ஒ; வியாபாரமாகேவா 

வியாபார�தி6 56ேன�ற���காகேவா அ<த வழ�க
 நிக?�த$படவி
ைல. 

ேமX அ<த� கா0, வியாபார��ட6 ெதாட0பி
லாத பய6பா#%�காக 

வா�க$ப#டதா
 அைத வா��ைகயி
 அத�� உ&ள \#% வ� வரG 

அ7மதி�க$ப#�;�கா�.  

ேக 11.   ஒ; �ளி�#� வணிக0, தன� சர��� ைகயி;$பிலி;<த ஒ; 

�ளி�#�ைய� தன� ெசா<த பய6பா#%�காக நிர<தரமாக வ \#�
 

ேபா#%வி%கிறா0. இ<த ப�வ0�தைன வழ�க
 எ6� க;த$ப%மா? 

பதி
: ஆ. அ#டவைண-1 ெதாட0 எK 16ப�, உ&ள \#% வ� வரG 

ெபற$ப#ட வியாபார1 ெசா��களி6 நிர<தர பய6 மா�ற அ
ல� 

வி�பைன, அவ�றா
 எ<த ம�பய7 ெபற$படவி
ைல எ6றா
 ஜிஎb� 

இ6 கீ? வழ�க
 எ6ேற க;த$ப%.    



ேக 12.   ஒ; ம6ற அ
ல� ச�க அத6 உ�$பின0கF�� வழ�� 

ேசைவ அ
ல� சர��க& வழ�க
 எ6� க;த$ப%மா இ
ைலயா? 

பதி
. ஆ. ம6ற, ச�க, ச�க� �M உ&ளி#ட அைம$��ளா
 அவ�றி6 

உ�$பின0கF�� வழ�$ப% அைன�� வசதிகF வழ�க
 எ6� 

க;த$பட ேவK%. இ� சிஜிஎb� / எbஜிஎb� ச#ட�தி6 பி�வி
 2(17). 

‘வியாபார’ எ6பத6 வைரயைற��& வ;கிற�.  

ேக 13.   ஜிஎb� ச#ட�தி6ப� வழ�க
 எ6பத6 வைகக& எ6ென6ன? 

பதி
. (i) வ� விதி$����ய அ
ல� வ� வில�� ெபற�y�ய வழ�க
க&.  

(ii இரK% மாநில�கF�கிைடயி
 அ
ல� ஒேர மாநில����& நட�� 

வழ�க
க&. (iii) ெதா�$� ம�� கல$� வழ�க
க& ம�� (iv) �zய 

வ�விகித வழ�க
க&.  

ேக 14. இரK% மாநில�கF�கிைடயிலான வழ�க
க& ம�� ஒேர 

மாநில����& நிகM வழ�க
க& எ6பைவ யாைவ? 

பதி
.  இரK% மாநில�கF�கிைடயிலான வழ�க
க& ம�� ஒேர 

மாநில����& நிகM வழ�க
க& ஆகியைவ 5ைறேய ஐஜிஎb# 

ச#ட�தி6 பி�G 7(1), 7(2) ம�� 8(1), 8(2) ஆகியவ�றி
 

வைரய¦�க$ப#%&ளன. ெபா�Gஆக வழ��பவ0 இ;�� இட5 

வழ�க
 நைடெப� இட5 ஒேர மாநில எ6றா
 அ�  ஒேர 

மாநில����& நிகM வழ�க
. ெவ|ேவ� மாநில�க& எ6றா
 அ� 

இரK% மாநில�கF�கிைடயிலான வழ�க
. 

ேக 15. ஒ; சர�ைக$ பய6ப%�� உ�ைமைய ேவெறா;வ;�� அளி$ப� 

சர�� வழ�க
 எ6� க;த$ப%மா ேசைவ வழ�க
 எ6� க;த$ப%மா? 

ஏ6? 

பதி
.   ஒ; சர�ைக$ பய6ப%�� உ�ைமைய ேவெறா;வ;�� அளி$ப� 

ேசைவ வழ�க
 எ6ேற க;த$ப% ஏென6றா
 இ$ப�$ப#ட வழ�கலி
 



ெபா;ளி6 உ�ைமயாள0 மா�ற$படவி
ைல. இ�ேபா6ற ப�வ0�தைனக&, 

சிஜிஎb� / எbஜிஎb� ச#ட�தி6 அ#டவைண-II6ப� ேசைவ வழ�க
 

எ6ேற �றி$பிட$ப#%&ளன.  

ேக&வி 16.   பணிக&, ஒ$ப<த�க& ம�� ேக#ட�� ேசைவக& சர�� 

வழ�கலாக� க;த$ப%மா ேசைவ வழ�களாக� க;த$ப%மா? 

பதி
:    பணிக&, ஒ$ப<த�க& ம�� ேக#ட�� ேசைவக& ஆகியைவ 

ேசைவ வழ�கலாகேவ க;த$ப%. அைவ இரK%, மாதி� ஜிஎb� 

ச#ட�தி6 அ#டவைண-II6 ெதாட0 எK 6 (ஏ) ம�� (பி)) ஆகியவ�றி
 

இைவ இரK% �றி$பிட$ப#%&ளன.  

ேக&வி 17.   ெம6ெபா;& வழ�க
, ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? சர�� 

வழ�கலாக� க;த$ப%மா ேசைவ வழ�கலாக� க;த$ப%மா? 

பதி
: தகவ
 ெதாழி
�#ப ெம6ெபா;ைள வள0�ெத%�த
, வ�வைம�த
, 

$ேரா�ராமி�, தவகவைம�த
, தMவ
, தர உய0��த
, ேமப%��டத
, 

ெசய
ப%��த
 ஆகியைவ ேசைவ வழ�க
 எ6�, மாதி� ஜிஎb� ச#ட�தி6 

அ#டவைண-IIஇ6 ெதாட0 எK (2) (�)இ
 ப#�யலிட$ப#%&ளன.  

ேக&வி 18.   தவைண� ெகா&5த
 தி#ட�தி
 வழ�க$ப% சர��க& சர�� 

வழ�கலாக� க;த$ப%மா ேசைவ வழ�களாக� க;த$ப%மா? ஏ6? 

பதி
: தவைண� ெகா&5த
 தி#ட�தி
 வழ�க$ப% சர��க&, சர�� 

வழ�கலாகேவ க;த$ப%. ஏெனனி
 அதி
 வ;�கால� ேததியிலாவ�  

ெபா;ளி6 உ�ைமயாள0 மா�ற நிக?கிற�.  

ேக&வி 19.   சிஜிஎb� / எbஜிஎb� / Y�ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? ெதா�$� 

வழ�க
 எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: வ� விதி$����ய நப0, ெப�ந;�� இரK% அ
ல� அத�� ேம�ப#ட 

சர�� ம�� ேசைவ அ
ல� அவ�றி6 ஏதாவ� ஒ; ேச0�ைகைய 

வழ��வேத ெதா�$� வழ�க
 என$ப%. இைவ இய
பாக ஒ6��ெகாK% 



இைண$�ெகாKட ஒ6றாக க#ட$ப#% வழ�க$ப%, ஏேத7 ஒ6� 

5த6ைம வழ�கலாக இ;��.  உதாரணமாக சர��க& க#ட$ப#% ஒ; 

இட�திலி;<� ம�ெறா; இட���� கா$ப#ீ%ட6 அ7$$ப%ேபா�, சர��க& 

வழ�க
, க#%வத�கான ெபா;#க&, ேபா��வர�� ம�� கா$ப#ீ% 

ஆகியைவ ெதா�$� வழ�க
 ஆ�. இவறி
 சர�� வழ�க
தா6 5த6ைம 

வழ�க
.  

ேக&வி  20.   ெதா�$� வழ�கX�கான வ�$ ெபா�$� ஜிஎb�யி6 கீ? எ$ப� 

நி0ணயி�க$ப%கிற�? 

பதி
: இரK% அ
ல� அத�� ேம�ப#ட வழ�க
கைள உ&ளட�கிய ெதா�$� 

வழ�கலி
 அவ�றி
 ஒ6� 5த6ைம வழ�கலாக இ;�ைகயி
 அ<த 

5த6ைம வழ�க
 எ�ேவா அ�ேவ வழ�க
 எ6� க;த$ப%.  

ேக&வி 21.   கலைவ வழ�க
 எ6றா
 எ6ன? 

பதி
:  கலைவ வழ�க
 எ6ப� சர��க& ம�� ேசைவகளி6 இரK% 

அ
ல� அத�� ேம�ப#ட தனி$ப#ட வழ�க
க& அ
ல� இ� ேபா6ற 

ஏ�7 ஒ; ேச0�ைக. இ� ஒ; வ�விதி$����ய நபரா
 ஒ6��ெகா6� 

இைண�க$ப#% ஒேர விைல�� அளி�க$ப#�;�க ேவK%. இ�த� வழ�க
 

ெதா�$� வழ�கலாக இ
லாம
 இ;�க ேவK%. உதாரணமாக 

அைட�க$ப#ட உணGக&, இனி$�க&, சா�ேல#க&, ேக��க&, உல0 கனிக&, 

கா�¦#ட$ப#ட �ளி0பான�க& ம�� பழரச�க& ஆகியவ�ைற உ&ளட�கிய 

ஒ; �#ைடயி
 ஒேர விைல�� வழ�க$ப%வ� கலைவ வழ�க
 என$ப%. 

இதி
 ஒ|ெவா; ெபா;ைளY தனியாகG வழ�க 5�Y. ஒ6ைற 

ம�ெறா6� சா0<தி;�கவி
ைல. 

ேக&வி 22.   கலைவ வழ�க
 மீதான வ�$ ெபா�$� ஜிஎb�யி6 கீ? 
எ|வா� நி0ணயி�க$ப%கிற�?  

பதி
: இரK% அ
ல� அத�� ேம�ப#ட வழ�க
கைள உ&ளட�கிய கலைவ 

வழ�க
, எ<த$ ெபா;ளி6 வழ�க
 ஆக$ ெப�ய வ� விகித�����யேதா 

அத6 வழ�கலாகேவ க;த$ப%.  



ேக&வி 23.   சர�� வழ�கலாகG க;த$படாத ேசைவ வழ�கலாகG 

க;த$படாத ெசய
பா%க& ஏேத7 உ&ளனவா? 

பதி
: ஆ.  மாதி� ஜிஎb� ச#ட�தி6  அ#டவைண- III சில ெசய
பா%கைள 

ப#�யலி%கிற�.  (i)  ஒ; ேவைலயா& ேவைல நிமி�தமாகேவா அ
ல� 

ேவைலYட6 ெதாட0�ைடயதாகேவா ேவைலெகா%�தவ;��1 ெசNY 

ேசைவக&, (iiச#ட$ப� அைம�க$ப#ட ந\திம6ற�க& அ
ல� த\0$பாய�களி6 

ேசைவக&, (iii) நாடாFம6ற, ச#டம6ற உ�$பின0க&, உ&ளா#சி 

அைம$�களி6 உ�$பின0க&, அரசியலைம$� பணியாள0க& ஆகிேயா�6 

பணிக& (iv)  தகன, அட�க, �%கா% அ
ல� பிணவைற1 ேசைவக& ம�� 

(v) நில வி�பைன ம�� (vi) லா#ட�, ப<தய ம�� ^தா#ட அ
லாத 

உ�ைம� ேகா��ைகக& ஆகியைவ சர�� வழ�கX இ
ைல ேசைவ 

வழ�கX இ
ைல எ6ேற க;த$ப%.  

ேக&வி 24.   ஜிஎb�யி6 கீ? �zய விகித வழ�க
 எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: சிற$�$ ெபா;ளாதார மKடல�ைத உ;வா��பவ0 அ
ல� சிற$�$ 

ெபா;ளாதார மKடல$ பி�G�காக சர��க& ம�� / அ
ல� ேசைவகைள 

ஏ��மதி ெசNவ� அ
ல� சர��க& ம�� / அ
ல� ேசைவகைள 

வழ��த
 ஆகியைவ �zய விகித வழ�க
 என$ப%.  

ேக&வி 25.   ம�பய6 இ
லாத ேசைவ இற��மதி ஜிஎb�யி6 கீ? 

வ�விதி$����யதா? 

பதி
:     ஜிஎb�யி6 பி�G 7
 �றி$பி#%&ளப�, ம�பய6 இ
லாம
 

ேசைவகைள இற��மதி ெசNவ� வழ�க
 அ
ல.   ஆனா
 அ#டவைண I-

இ6 ெதாட0 எK 4இ
 �றி$பி#%&ளப�,  ஒ; வ�விதி$����ய நப0, வியபார 

56ேன�ற�தி6 ப�தியாக� ெதாட0�ைடய நப�டமி;<ேதா அ
ல� 

ெவளிநா#�
 இ;�� த67ைடய ேவெறா; நி�வன�திலி;<ேதா 

ேசைவகைள இற��மதி ெசNவ� அத�� ம�பய6 எ�G ெபறவி
ைல 

எ6றாX வழ�க
 எ6ேற க;த$ப%.  



      -------------- 

  



5.   ச$ைள ேநர� 

ேக&வி 1: ச$ைள ெசNய$பட ேவK�ய ேநர எ�? 

பதி
: ச$ைள ெசNய$ப% ேநரமான� ச$ைள�கான ஜிஎb� வ� 

ெசX�த$ப%ேபா� ெசய
ப%�த$ப#�;�க ேவK%. ேமX ஜிஎb� வ�1 

ச#ட எ$ேபா� ச$ைள ெசNய$பட ேவK% எ6பைதY �றி�கிற�. 

சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட ெபா;#க& ம�� ேசைவக& ச$ைள 

ெசNய$பட ேவK�ய ேநர�கைள� தனி�தனியாக விள��கிற�.  

ேக&வி 2: ெபா;#க& ம�� ேசைவக& ச$ைள ெசNய$ப% ேநர ம�� 

ஜிஎb� வ� ெசX�த ேவK�ய ேநர எ�?  

பதி
: சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட    பி�G 12,  13 ெபா;#க& ச$ைள 

ெசNய ேவK�ய ேநர�ைத y�கிற�. ெபா;#க& ச$ைள ெசNய ேவK�ய 

ேநர பி6வ;வனவ�றி�� 56 நைடெப�.  

(i) ச$ைளய0 இ6வாNb வழ�கிய ேததி அ
ல� பி�G 316 கீ? ச$ைள�கான 

இ6வாNb ெகா%�க அவ;�� விதி�க$ப#%&ள கைடசி ேததி;  

(ii) ச$ைள�கான பண�ைத$ ெப� ேததி  

ேக&வி 3: ெபா;#க& ம�� ேசைவகF�கான வG1ச0க& 

ெகா%�க$ப#�;��ப#ச�தி
 ச$ைள ெசNய ேவK�ய ேநர எ�?  

பதி
: ெபா;#க& ம�� ேசைவகF�கான வG1ச0க& 

ெகா%�க$ப#�;��ப#ச�தி
 ச$ைள ெசNய ேவK�ய ேநரமான�,  

அ)    வG1ச0 வழ�க$ப#ட ேததி, ச$ைள அ<த1 சமய�தி
 நட�க 5�<தா
 

ச$ைள ெசNயலா. அ
ல�,  

ஆ) ம�ற எ
லா1 சமய�களிX வG1ச0 ெபற$ப% ேததி.  

 



ேக&வி 4: ச$ைள ேநர�ைத கK%பி��க 5�யாத ^?நிைலகளான 

சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட பி�G 12 அ
ல� 136 �ைண$பி�G 2,3,4 

ஆகியவ�றி6 ேபா� ச$ைள ேநர�ைத எ$ப� 5�G ெசNவ�? 

பதி
: பி�G 12(5) ம�� 13 (5) ஆகியவ�றி
 �றி$பிட$ப#%&ள� ேபால, 

�றி$பி#ட கால இைடெவளியி
 கண�� தா�க
 ெசNய$ப#�;<தா
, அ<த 

பி�யா��க
 தா�கX�கான ேததி ச$ைள�கான ேநரமாக இ;��. ம�ற 

சமய�களி
 CGST/SGST/IGST ேபா6ற வ�க& ெசX�த$ப% ேததியாக இ;��.  

ேக&வி 5:      ‘பண ெசX��த
 சீ#% ேததி’ எ6ப� எ6ன?  

பதி
:    பண ெசX�தைல ச$ைளய�6 கண��$ ��தக�தி
 பதிG 

ெசNவத�� 5<ைதய ேததி அ
ல� பண அவர� வ�கி� கண�கி
 வரG 

ைவ�க$ப% ேததி ஆ�. 

ேக&வி 6:    ஒ;ேவைள, ப�தியளG 56பண தர$ப#�;<தா
 அ
ல� 

ப�தி பண���கான இ6வாNb தர$ப#�;<தா
 ச$ைள ெசNய$ப% 

ேநர�தி
 5Mைமயாக ச$ைள ெசNய$ப%மா?  

பதி
: இ
ைல. இ6வாNஸி
 �றி$பிட$ப#%&ள அ
ல� ெபற$ப#ட 

ப�தியளG பண�தி6 அளG�� ம#%ேம  ச$ைள இ;��.  

ேக&வி 7: ெசX�த$ப##ட வ�ைய� தி;ப ெப� நிக?Gகளி
 

ெபா;#களி6 ச$ைள ேநர எ6ன?  

பதி
:  ச$ைள ேநர�க& பி6வ; ேததிகF�� 56 இ;��:  

அ)   ெபா;#களி6 சீ#�
 உ&ள ேததி 

ஆ)        பண ெசX�த$ப#ட ேததி  

இ)   ச$ைளய0 வழ�கிய இ6வாNb ேததியிலி;<� 30 நா#கF��& 

 



ேக&வி 8: ெசX�த$ப##ட வ�ைய� தி;ப$ ெப� நிக?Gகளி
 

ேசைவகளி6 ச$ைள ேநர எ6ன? 

பதி
:  ச$ைள ேநர�க& பி6வ; ேததிகF�� 56 இ;��  

அ)         பண ெசX�த$ப#ட ேததி 

ஆ) ச$ைளய0 வழ�கிய இ6வாNb ேததியிலி;<� 60 நா#கF��& 

ேக&வி 9: ஒ;ேவைள ச$ைளய;��1 ெசX�த ேவK�ய ெதாைகயி
 வ#�, 

தாமத� க#டண அ
ல� அபராத அ
ல� தவறவி#ட 5<ைதய 

க#டண�க& ஏேத7 ேச0�க$ப#�;��ப#ச�தி
 ச$ைளயி6 ேநர எ6ப� 

எ6னவாக இ;��?  

பதி
: ச$ைளய;��1 ெசX�த ேவK�ய ெதாைகயி
 வ#�, தாமத� 

க#டண அ
ல� அபராத அ
ல� தவறவி#ட 5<ைதய க#டண�க& 

ஏேத7 ேச0�க$ப#�;��ப#ச�தி
 ச$ைள ேநர எ6ப� ச$ைளய0 அ<த� 

y%த
 க#டண�கைள$ ெப� ேததியி
 இ;��.  

ேக&வி 10: வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப%வத�� 56ேபா பி6ேபா 

ச$ைள நட<தி;<தா
, அ<த ச$ைளயி6 ேநர�தி
 மா�ற இ;��மா?  

பதி
:  ஆ. அ<த1 சமய�களி
 பி�G 146 விதி5ைற ெசய
ப%�த$ப%.  

ேக&வி 11: வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப%வத�� 56ேபா பி6ேபா 

ச$ைள நட<தி;<தா
, அ<த ச$ைளயி6 ேநர எ6னவாக இ;��? 

பதி
:     இ� ேபா6ற சமய�களி
 ச$ைளயான�,  

(i) வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப#ட பிற� ச$ைள�கான இ6வாNb 

வழ�க$ப#% அத�கான பண5 ெபற$ப#�;<தா
, பண ெபற$ப#டத�கான 

சீ#�6 ேததி அ
ல� இ6வாNb வழ�க$ப#ட ேததி இரK�
 56னதாக 

வ; ேததி. 



(ii)     வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப%வத�� 56 இ6வாNb 

வழ�க$ப#% ஆனா
 வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப#ட பிற� பண 

ெபற$ப#�;<தா
 ச$ைளயான�, இ6வாNb வழ�க$ப#ட ேததியி
 நட��.  

(iii)      வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப%வத�� 56 பண ெபற$ப#% 

ஆனா
 வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப#ட பிற� இ6வாN 

வழ�க$ப#�;<தா
 ச$ைளயான�, பண ெபற$ப#ட சீ#�
 உ&ள ேததியி
 

நட��. 

ேக&வி 12: வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப#ட பிற� ச$ைள 

ெசNய$ப#�;<தா
, ச$ைள ேநர எ6ன?  

பதி
:  இ� ேபா6ற சமய�களி
 ச$ைளயான�,  

(i) வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப%வத�� பி6 பண ெபற$ப#% 

ஆனா
 வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப%வத�� 56 பிற� இ6வாN 

வழ�க$ப#�;<தா
 ச$ைளயான�, பண ெபற$ப#ட சீ#�
 உ&ள ேததியி
 

நட��. 

(ii) வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப%வத�� 56 இ6வாN வழ�க$ப#%, 

பண5 ெபற$ப#�;<தா
 ச$ைள ேததியான�, பண ெபற$ப#ட சீ#�
 

உ&ள ேததி அ
ல� இ6வாNb வழ�க$ப#ட ேததி இரK�
 56னதாக 

உ&ள ேததி.   

(iii) வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப#ட பி6 இ6வாN வழ�க$ப#%, 

ஆனா
 வ� விகித�களி
 மா�ற ெசNய$ப%வத�� 56 பண 

ெபற$ப#�;<தா
 ச$ைள ேததியான�, இ6வாNb வழ�க$ப#ட ேததி ஆ�.   

ேக&வி 13: வ� விகிதமான� 18 சதவிகித�திலி;<� 20 சதவிகிதமாக 1.6.2017 

ேததியிலி;<� உய0�த$ப%கிற� எ6� ைவ���ெகா&ேவா. இ<த மா�ற 

நட$பத�� 56 ஏ$ர
 2017
 ேசைவ வழ�க$ப#% அத�கான இ6வாNஸு 

வழ�க$ப#�;�கிற�, ஆனா
 அத�கான பண ஜூ6 2017இ
 வ� 



விகித�தி
 மா�ற ெசNய$ப#ட பிற� ெபற$ப%கிற� எ6றா
 எ<த வ� 

விகித கண�கி
 எ%���ெகா&ள$ப%? 

பதி
:  1.6.2017�� 56� வழ�க$ப#ட ேசைவக& எ6பதா
 பைழய வ� 

விகிதமான 18 சதவிகித தா6 கண�கி
 எ%���ெகா&ள$ப%.  

ேக&வி 14: வ� விகிதமான� 18 சதவிகித�திலி;<� 20 சதவிகிதமாக 1.6.2017 

ேததியிலி;<� உய0�த$ப%கிற� எ6� ைவ���ெகா&ேவா. வ� விகித�தி
 

மா�ற ெசNய$ப#ட பிற� ஜு6 2017இ
 ச$ைள ெசNய$ப#%, இ6வாNஸு 

வழ�க$ப#ட ெபா;#கF�கான 5M$ பண5 56பணமாக ஏ$ர
 

2017இேலேய ெபற$ப#�;<தா
 எ6ன வ� விகித கண�கி
 

எ%���ெகா&ள$ப%? 

பதி
:  ெபா;#கF, இ6வாNஸு 1.6.2017 ேததி��$ பி6னேர 

வழ�க$ப#�;$பதா
 �திய வ� விகிதமான 20 சதவ \ததா6 கண�கி
 

எ%���ெகா&ள$ப%.  

ேக&வி 15: ச$ைள ெசNய$ப% ெபா;#கF�கான இ6வாNb 

வழ��வத�கான கால அளG எ6ன?     

பதி
: சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட பி�G 316 ப� பதிG ெசNய$ப#ட வ�1 

ெசX��பவ0 ெபா;#க&, அளG, ம�� ெபா;#களி6 மதி$�, ெசX�த 

ேவK�ய வ�, ம�� பிற விவர�க& ப� பி6வ; சமய�களி
 

இ6வாNb வழ�க ேவK%:  

(அ) ெபா;#க& அ7$ப$ப%வத�காக எ%�க$ப%ேபா�, அதாவ� ெபா;#க& 

ச$ைள�காக அ7$ப$ப%ேபா�;  

(ஆ) ெபா;#க& ெடலிவ� ெசNய$ப% ேபா� அ
ல� பிற சமய�களி
 

ெப�பவ;�� ெபா;#க& கிைட��ேபா�.  

 



ேக&வி 16: ச$ைள ெசNய$ப% ேசைவகF�கான இ6வாNb 

வழ��வத�கான கால அளG எ6ன? 

பதி
:   சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட பி�G 316 ப� பதிG ெசNய$ப#ட வ�1 

ெசX��பவ0, ச0விb வழ��வத�� 56 அ
ல� பி6, ஆனா
 இதி
 

�றி$பிட$ப#ட கால அளG��& இ6வாNb வழ�க$ப#�;�க ேவK%. 

இ6வாNb ஆன� ேசைவக& �றி�த விவர�க&, அவ�றி6 மதி$�, ெசX�த 

ேவK�ய வ� ம�� �றி$பி#ட பிற விவர�கFட6 வழ�க$பட ேவK%.  

ேக&வி 17: ெபா;#க& ெதாட01சியாக ச$ைள ெசNய$ப#%வ; ப#ச�தி
 

இ6வாNb வழ��வத�கான கால அளG எ6ன?  

பதி
: ெபா;#க& ெதாட01சியாக ச$ைள ெசNய$ப#% வ; ப#ச�தி
, 

அவ���கான கண�� அறி�ைகக& அ
ல� ெப�$பட ேவK�ய பண 

ஆகியவ�ைற ெவ�றிகரமாக1 ெசய
ப%�தி இ;<தா
, அவ���கான 

இ6வாNb ஒ|ெவா; ச$ைள��மான கண�� அறி�ைக ெசய
ப%��ேபா� 

அ
ல� பண ெபற$ப%ேபா� அ
ல� அவ���� 56ேபா வழ�க$பட 

ேவK%.  

ேக&வி 18: ேசைவக& ெதாட01சியாக ச$ைள ெசNய$ப#% வ; ப#ச�தி
 

இ6வாNb வழ��வத�கான கால அளG எ6ன?  

பதி
:   ேசைவக& ெதாட01சியாக ச$ைள ெசNய$ப#% வ; ப#ச�தி
, 

 (அ) காK#ரா�#�
 பண ெப�வத�கான ெக% ேததி �றி$பிட$ப#�;�� 

ப#ச�தி
 ேசைவைய$ ெப�பவ0 தர ேவK�ய பண�ைத த; ேததி�� 56 

அ
ல� பி6 இ6வாNb வழ�க ேவK%. ஆனா
 அேத சமய�தி
 ச0வ \b 

ச$ைள ெசNதவ0 தன�� பண வ;கிறேதா இ
ைலேயா இத�காக 

�றி$பிட$ப#%&ள கால இைடெவளியி
 இ6வாNb வழ�க$பட ேவK%.  

(ஆ) காK#ரா�#�
 பண ெப�வத�கான ெக% ேததி �றி$பிடாத ப#ச�தி
 

ஒ|ெவா; 5ைற ச$ைள ெசNய$ப#ட ேசைவகF�கான பண 



ெபற$ப%வத�� 56 அ
ல� பி6 வழ�கலா ஆனா
 இத�காக 

�றி$பிட$ப#%&ள கால இைடெவளியி
 வழ�க$பட ேவK%. 

(இ) ெசX�த$ப#ட பண நிைறGெப�ற ச$ைளேயா% ெதாட0�ைடயதாக 

இ;<தா
, அத�கான இ6வாNb ச$ைள நிைறG ெப�வத�� 56 அ
ல� 

பி6 வழ�கலா ஆனா
 இத�காக �றி$பிட$ப#%&ள கால இைடெவளியி
 

இ6வாNb வழ�க$பட ேவK%.   

ேக&வி 19: இ6வாNb வழ��வத�� ெபா;#க& அ7$ப$ப%வத�� 

அ
ல� வி�பைன�கான அ7மதி கிைட$பத��மான கால அளG எ6ன?  

பதி
: ச$ைள�� அ7$ப$ப#ட அ
ல� வி�பைன�கான அ7மதி ெப�ற 

அ
ல� தி;ப எ%���ெகா&ள$ப% ச$ைளயி6 ேபா� அ
ல� ச$ைள�� 

56� அ
ல� அ7மதி ெசNய$ப#% ஆ� மாத�கF��& இ;��.  

     ---------------------- 

  



6.           ஜிஎ,- மதி$பி1த�     

ேக 1. ஜிஎb� வ� விதி$� 5ைறயி
 வ� விதி�க$ப% ெபா;ளி6 மதி$� 

எ6னவாக இ;��?      

பதி
: வழ�கமாக, வ� விதி�க$ப% ெபா;#க& அ
ல� ேசைவகளி6 மதி$� 

'ப�வ0�தைன மதி$�' அதாவ� அ<த$ ெபா;F�கான விைல, ப�வ0�தைனயி
 

ஈ%பவ0பவ0கFைடய ெதாட0பி
லாம
, கண�கி
 எ%���ெகா&ள$ப% 

அத6 விைல ம#%ேம அத6 மதி$� ஆ�. சிஜிஎb� / எbஜிஎb� ச#ட�தி6 

பி�G 15 ப�வ0�தைன மதி$�களி6 வைரயைற��& வ; விஷய�கைளY, 

விதிவில��கைளY ப�றி ேமX வி�வாக1 ெசா
கிற�.  உதாரண����, 

ப�வ0�தைன மதி$� வைரயைற��& தி;$பி அளி�க$ப% கண��க&, 

ெபா;#க& ச$ைள ெசNய$ப%ேபா� அ
ல� அத�� 56� சில 

நிப<தைனகF��#ப#% வழ�க$ப% கழிGக& ஆகியைவ ேச0�க$பட 

மா#டா�.  

ேக 2.     ப�வ0�தைன மதி$� எ6றா
 எ6ன? 

பதி
.  ப�வ0�தைன மதி$� எ6ப� வழ�க$ப% ெபா;& அ
ல� ேசைவ�� 

வழ�க$ப% விைல அ
ல� வழ�க$பட ேவK�ய விைல ஆ�. இதி
 

வி�பவ0 ம�� வா��பவ0 ஆகிய இ;வ�6 ெதாட0� எ�G 

இ;�கா�.  வழ�க$ப% ெபா;F�கான விைல ம#%ேம கண�கி
 

எ%���ெகா&ள$ப%.  இதி
 ச$ைளய0 வழ�க ேவK�ய ெதாைகY 

ேச0�க$ப%. ஆனா
 அ�G ச$ைள ெசNதத�காக வா�கியவ0 ெகா%�ததி
 

ேச0<ததாக ம#%ேம இ;��.  

ேக 3.     சிஜிஎb�, எbஜிஎb� ம�� ெபா;#க& ம�� ேசைவக& 

ஆகியைவ ஒ|ெவா6��� தனி�தனியாக மதி$ப%ீ வசதிக& இ;�கிறதா?  

பதி
.  இ
ைல, பி�G 15 இ<த �6� வைக வ�கF��, ெபா;#க& ம�� 

ேசைவகF�� ெபா�வானேத.  



 

ேக 4.    கா6#ரா�# விைல ச$ைள ெசNய$ப% ெபா;F�கான மதி$ைப� 

த\0மானி$பத�� ேபா�மானதாக இ
ைலயா?  

பதி
.    கா6#ரா�# விைலயான� மிக� �றி$பாக 'ப�வ0�தைன மதி$�' எ6ேற 

�றி$பிட$ப%கிற�. ேமX வ�ைய� கண�கி%வத�� இ�ேவ 

அ�$பைடயாகG உ&ள�. ஆனாX, ெபா;ளி6 விைலயான�, 

ப�வ0�தைனயி
 ஈ%ப%பவ0களி6 தைலய%ீகளா
 அ
ல� �றி$பி#ட 

ப�வ0�தைனகளி
 விைலயி
லாத ச$ைள நட��ேபா� தா�க����#ப#டா
 

அத�கான மதி$பான� ஜிஎb� மதி$பி%த
 விதிகளி6ப� நி0ணயி�க$ப%.  

ேக 5.     ஜிஎb� மதி$பி%த
 விதிக& எ
லா1 சமய�களிX ேதைவ$ப%மா?  

பதி
.  இ
ைல, பி�G 156  �ைண பி�G (1)6 கீ? மதி$� கKடறிய 5�யாத 

சமய�களி
 ம#%ேம ஜிஎb� மதி$பி%த
 விதிக& ேதைவ$ப%.  

ேக 6.   பி�G 15இ6  �ைண$ பி�G (1)இ6 கீ?  நி0ணயி�க$ப% ப�வ0�தைன 

மதி$� ஏ���ெகா&ள� த�கதா?  

பதி
.  ஆ, ஆனா
 பி�G 15(2)இ
 உ&ள வைரயைறகைள1 ச�பா0�த பி6ேப 

ஏ���ெகா&ள$ப%. ேமX, வழ��பவ0 ம�� ெப�பவ0 இ;வ; 

ப�வ0�தைன மதி$பி
 ெதாட0�ைடயவ0களாக இ;<தாX, அவ0கFைடய 

தைலய%ீ விைலயி
 தா�க�ைத ஏ�ப%�தாத ப#ச�தி
 அ<த$ ப�வ0�தைன 

மதி$� ஏ���ெகா&ள� த�கேத.  

ேக 7.  ச$ைள��$ பிறகான கழிGக& அ
ல� ஊ�க1 சXைகக& ப�வ0�தைன 

மதி$பி
 ேச0�க$ப%மா?  

பதி
.   ஆ. ஒ$ப<த�தி6ப� வழ�க$ப% ச$ைள��$ பிறகான கழிGக& 

ச$ைளயி6ேபாேதா அ
ல� ச$ைள�� 56ேபா அறிய$ப#% அ<த� கழிGக& 

சப<த$ப#ட இ6வாNஸி
 ேச0�க$ப%. ெபா;ைள$ ெப�பவ0 அ<த� 



கழிGகF�கான வ�ைய1 ெசX�தினா
 இ<த கழிGக& ஜிஎb� ச#ட பி�G 

156 கீ? வில�� அளி�க அ7மதி�க$ப#�;�கிற�.  

ேக 8.     ச$ைளயி6 ேபாேதா அ
ல� அத�� 56பாகேவா வழ�க$ப% 

ச$ைள�� 5<ைதய கழிGக& ப�வ0�தைன மதி$பி
 ேச0�க$ப%மா?  

பதி
. இ
ைல, வழ�கமான வ0�தக 5ைறகளி6ப� இ<த� கழிGக& 

அ7மதி�க$ப#%&ளன. ஆனா
 அைவ இ6வாNஸி
 5ைறயாக$ பதிG 

ெசNய$பட ேவK%.  

ேக 9.     எ$ேபாெத
லா மதி$பி%த
 விதிக& பய6ப%�த$ப%கி6றன?  

பதி
.  மதி$பி%த
 விதிக& (i) 5Mைமயாகேவா அ
ல� ப�தியாகேவா 

பண�தி6 வைரயைறகளி
 இ
லாம
 இ;<தா
; (ii) ப�வ0�தைனயி
 

ஈ%ப%பவ0க& தைலய%ீ இ;<தா
 அ
ல� �றிபி$#ட வைக ச$ைளய�6 

ச$ைளயாக இ;<தா
; ம�� (iii) நி0ணயி�க$ப#ட ப�வ0�தைன மதி$� 

நபகமானதாக இ
லாம
 இ;<தா
.  

ேக 10.  பி�G 15(2) 
 �றி$பிட$ப#%&ள, ப�வ0�தைன மதி$பி
 

ேச0�க$ப%வத�கான வைரயைறக& எ6ென6ன?  

பதி
.  பி�G 15(2) 
 �றி$பிட$ப#%&ள, ப�வ0�தைன மதி$பி
 

ேச0�க$ப%வத�கான வைரயைறக&: 

அ) ெபா;ைள வா��பவ�ட ச$ைளய0 வா��, எbஜிஎb� / சிஜிஎb� 

ச#ட ம�� ஜிஎb� (மாநில�களி6 வ;வாN இழ$��கான ஈ#%�ெதாைக) 

ச#ட அ
லாத பிற ச#ட�களி6 கீ? விதி�க$ப% எ<தெவா; வ�, கலா
 

வ�, ெசb, ம�� க#டண�க&   

ஆ) �றி$பி#ட ெபா;ளி6 ச$ைள��, ச$ைளய0 தர ேவK�ய எ<த ஒ; 

ெதாைகY இதி
 அட��. ஆனா
 இைவ ெபா;ைள வா�கியவ�ட தா6 



ெபற$ப%, ெபா;&/ேசைவகளி6 உKைமயான விைலைய தவி0�த பிற 

க#டண�க&.   

இ) த�ெசய
 ெசலGக&, அதாவ� ெபா;ைள வா��பவ�ட ச$ைளய0, 

ெபா;#க& அ
ல� ேசைவைய வழ��ேபாேதா அ
ல� வழ��வத�� 

56னேரா ெப; கமிஷ6 ம�� ேப�கி� ெசலG ேபா6ற எ<தெவா; 

ெதாைகY.  

ஈ) எ<த ஒ; ச$ைள�� தாமத$ப%�த$ப% ப�வ0�தைனகF�� 

விதி�க$ப% வ#� அ
ல� தாமத க#டண அ
ல� அபராத ஆகியைவ.  

உ) ம�திய ம�� மாநில அர�க& த; மானிய�க& தவி0��, ேநர�யாக 

விைலYட6 ெதாட0�ைடய பிற மானிய�க&.  

      ---------------------- 

  



7.                 ஜிஎ,- வ3 ெச456த�  

  ேக&வி 1: ஜிஎb� வ�5ைறயி
 எ6ென6ன வ�க& ெசX�த 

ேவK�யி;�கி6ற�?  

பதி
:  ஜ ிஎb� வ�5ைறயி
 , மாநில�கF�கிைடயி
 நட�� எ<த 

ஒ; ச$ைள�� ம�திய ஜிஎb� வ� ெசX�த$பட ேவK%, (CGST-

இ� ம�திய அரசி6 கண�கி
 வரG ைவ�க$ப%) ம�� 

மாநில/�னிய6 பிரேதச ஜிஎb� வ� ெசX�த$பட ேவK% (SGST, 

இ� மாநில அரசி6 கண�கி
 வரG ைவ�க$ப%). ஒ; மாநில����&ேளேய 

நட�� எ<த ஒ; ச$ைள�� ஒ;�கிைண�க$ப#ட ஜிஎb� (IGST) வ�ைய 

ெசX�த ேவK%, இ� சிஜிஎb�, எbஜிஎb� இரK�6 அச�கைளY 

ெகாK�;��. y%தலாக, �றி$பி#ட வைககளி6 கீ? பதிG 

ெசNய$ப#�;$பவ0க& ஆதார�தி
 பி��க$ப#ட வ�(TDS), ஆதார�தி
 

ேச0�க$ப#ட வ�(TCS) ஆகியவ�ைறY அர���1 ெசX�த ேவK�யி;��. 

ேமX வ#�, அபராத, க#டண�க& ம�� பிற ப�வ0�தைனக& ெசX�த 

ேவK�ய ப#ச�தி
 அைவY ெசX�த$பட ேவK%.  

ேக&வி 2:    யா0 ஜிஎb� வ�ைய1 ெசX�த ேவK%?  

பதி
: ெபா�வாக, ெபா;#க& ம�� ேசைவகைள வழ��பவ0 ஜிஎb� 

வ�ைய1 ெசX�த ேவK%. ஆனாX, சில �றி$பி#ட வைககளி
, அதாவ� 

இற��மதி ம�� பிற �றி$பிட�த�க ச$ைள ேபா6றவ�றி
 வ� 

ெபா;#கைள$ ெப�பவ0, �வ0b சா0z ெம�கானிச�தி6 கீ? ெசX�த 

ேவK�யி;��. ேமX, சில �றி$பி#ட மாநில�கF�கிைடயிலான 

ேசைவக& வழ��த
 விஷய�களி
, ஜிஎb� வ� இ-காம0b 

ஆ$ேர##ட0க& தா�க& ெசNY ேசைவ ச$ைளயி6 வழிேய ெசX�த 

ேவK�யி;��. ேமX அர� �ைறக&, �றி$பி#ட வர��� ேமலான 

ப�வ0�தைனகF�� [S.51(1)(d)இ6 கீ? ஒ; காK#ரா�# �. 2.5 ல#ச] அத6 



ெமா�த மதி$பி
 பி��க$ப% வ�$ பி��த ெவKடா0கF�� வழ�க$பட 

ேவK%. இ-காம0b ஆ$ேர#ட0க& அவ0க& �ல 

ெசNய$ப%  ச$ைளகF�கான வ� ேசக��க$ப#% அர� கண�கி
 வரG 

ைவ�க$ப% [ெமா�த மதி$� – வ� ெசX�த$பட ேவK�ய ெபா;#க& 

அ
ல� ேசைவகளி6 ஒ;�கிைண�க$ப#ட மதி$� ஆனா
 சி ஜிஎb� 

ச#ட 2017 ஜிஎb� பி�G 9(5)இ6 கீ? ச0வ \b ஆபேர#ட0 ெசX�த ேவK�ய 

ேசைவகளி6 மதி$� இதி
 ேச0�க$பட மா#டா�]  

ேக&வி 3:     எ$ெபாM� ஜிஎb� வ�க& ெசX�த 

ேவK�யி;�கிற�? 

பதி
:  பி�G 126 கீ? ெபா;#க& ச$ைள ெசNய$ப%ேபா�, பி�G 136 

கீ? ேசைவக& ச$ைள ெசNய$ப% ேபா� ஜிஎb� வ�க& ெசX�த$பட 

ேவK%.  

வ� ெசX�� ேநர எ6ப� ெபா�வாக, பண ெப�ேபா�, இ6வாNb 

ெகா%��ேபா� அ
ல� ச$ைள 5MைமயைடY ேபா� ஆகிய �6� 

நிக?Gகளி6ேபா� வ;. எதி0பாராத ெவ|ேவ� �?நிைலக& ம�� 

ெவ|ேவ� வ� 5ைறக& ேம��றி$பிட$ப#ட பி�Gகளி
 

விள�க$ப#�;�கி6றன.  

ேக&வி 4:     ஜ ிஎb� வ� ெசX�த
 5ைறய ி6 5�க ிய 

அச�க& எ6ென6ன?  

பதி
:     ஜிஎb� ச#ட�களி6 கீ? ெசNய$ப% பண ெசX�த
 5ைறகளி6 

அச�க& பி6வ;மா�:  

 • ஜிஎb�யி6 ெபா� இைணயதள�தி
 அைன�� வைகயான வ� 

ெசX�த
கF�� மி6னd விKண$ப�க& உ;வா�க$ப%கி6றன. எனேவ 

ைகயா
 �0�தி ெசNY விKண$ப�களி6 ேதைவ இ
ைல.  



 • வ� ெசX��பவ;�கான வசதிக& எளிைமயாகG, எ<த ேநர�திX, 

எ�கி;<� வ� ெசX�� வைகயிX உ;வா�க$ப#%&ளன.  

 • ஆ6ைல6 �ல வ� ெசX�� வசதி; 

 • லாஜி�க
 வ� ப�வ0�தைன விவர�க& மி6னd வ�வி
 உ&ளன; 

 • வ� வ;வாN அர�� கண�� மிக விைரவாக அ7$ப$ப%கி6ற�.  

 • காகித�க& அ
லாத ப�வ0�தைனக&; 

 • ேவகமான கண�� நி0வகி$� ம�� அறி�ைகயிட
; 

 • அைன�� ப�வ0�தைன சீ#%கF மி6னd வ�வி
 கிைட�கி6றன.  

 • வ�கிகF�கான ெசய
5ைறக& எளிைம$ப%�த$ப#%&ளன.  

• �ஜி#ட
 விKண$ப1 சீ#%கF�கான கிட�� வசதி. 

 ேக&வி 5:    எ$ப� வ� ெசX�தலா?  

 பதி
: பி6வ; 5ைறகளி
 வ� ெசX�தலா;  

(i) ெபா�வான தள�தி
 வ� ெசX��பவ0 நி0வகி��வ; கட6 

��தக�திலி;<� ெசX�தலா. இத6 �ல வ� ம#%ேம ெசX�த 5�Y. 

வ#�, அபராத ம�� பிற க#டண�க& கட6 ��தக�திலி;<� ெசX�த 

5�யா�. வ� ெசX��பவ0க& ெசX�த$ப#ட வ�கைள இ6�# ேட�b 

கிெர#டாக எ%���ெகா&ளG, அவ�ைற அG#�# ேட�b ெசX�தX�காக$ 

பய6ப%�தி�ெகா&ளG அ7மதி�க$ப%கிறா0க&. ஆனாX, சிஜிஎb�யி6 

எ<தெவா; இ6�# ேட�b கிெர�#%, எbஜிஎb� வ�1 ெசX�தX�காக$ 

பய6ப%�த 5�யா�. அேதேபா
 இத6 மா�� வழி5ைறY 



அ7மதி�க$பட மா#டா�. ஐஜிஎb� கிெர�#ைட ஐஜிஎb�, சிஜிஎb� 

ம�� எbஜிஎb� எ6ற வ�ைசயி
 பய6ப%�தி�ெகா&ளலா.  

 (ii) ெபா�� தள�தி
 வ� ெசX��பவ0 நி0வகி�� வ; பண$ ��தக�தி
 

இ;<� பணமாக1 ெசX�தலா. பண$ ��தக�தி
 மி6னd ப�வ0�தைனக& 

(இKட0ெந# ேப�கி�, கிெர�# கா0%,  ெடபி# கா0%) �ல பண ைவ$� 

ைவ�க ேவK%;  ம�� ஆ0�ஜிஎb,/ேநஷன
 எல�#ரானி� ஃபK# 

#ரா6bப0 (ெநஃ$#); அ�கீக��க$ப#ட வ�கிகளி
 பணமாக1 ெசX��வத6 

�ல5 ஜிஎb� வ�ைய1 ெசX�தலா.  

ேக&வி 6:    எ$ெபாM� ச$ைளய0 ெசX�த ேவK�ய வ� ெபற$ப%?  

 பதி
:  சாதாரண வ� ெசX��பவ0 ஒ;வ0 ெசX�த ேவK�ய வ�யான� 

மாத அ�$பைடயி
 அ%�� வ; மாத�தி6 20ஆ ேததியி
 ெசX�த$பட 

ேவK%. பணமாக ெசX��வதாக இ;<தா
 5தலி
 பண$ ��தக�தி
 

அைவ ைவ$� ைவ�க$பட ேவK%. வ� ெசX��ேபா� அதிலி;<� 

ெசX�தி�ெகா&ளலா. ஒ|ெவா; வ� ெசX�தலி6ேபா� எ%�க$ப% 

ெதாைக பதிG ெசNய$ப%. 56ேப �றி$பி#ட� ேபா
,கட6 

��தக�திலி;<� வ� ெசX�தலா. மா01 மாத���கான வ� ஏ$ர
 மாத 

20ஆ ேததி ெசX�த$பட ேவK%. நி�வன சா0பாக வ� ெசX��ேவா0 

காலாK% அ�$பைடயி
 வ� ெசX�த ேவK%.  

 ேக&வி 7: வ� ெசX��வத�கான கால வர� ந\#��க$படG அ
ல� 

தவைண 5ைறயி
 ெசX�தG வாN$பி;�கிறதா?  

 பதி
: இ
ைல, இைவ ெச
ஃ$-அெசb% வ�1 ெசX�தலி
 

அ7மதி�க$ப%வதி
ைல. பிற நிக?Gகளி
, கால வர�, தவைண 5ைற 

வ� ெசX�தX சிஜிஎb� / எbஜிஎb� ச#ட பி�G 806 ப� அ7மதி�� 

அதிகார ஆைணய���� உK%.  



ேக&வி 8:     வ� ெசX��பவ0 வ�� கண�� தா�க
 ெசN� , வ�1 

ெசX�தாம
 இ;<தா
 எ6ன ஆ�?  

பதி
: அ�ேபா6ற சமய�களி
, தா�க
 ெசNய$ப#ட கண��, கண�கி
 

எ%���ெகா&ள$பட மா#டா�. பி�G 2 (117) ஆன� பி�G 39இ6 �ைண$ 

பி�G (1) தா�க
 ெசNய$ப#ட கண���கான 5M வ�ையY 

ெசX�தியி;<தா
 ம#%ேம அ� ஏ���ெகா&ள$ப#ட கண��� தா�க
 

ஆ�. அ<த� கண��� தா�கலி
 ம#%ேம ெபா;#கைள$ ெப�பவ0 இ6�# 

ேட�b கிெர�#ைட$ பய6ப%�தி�ெகா&ள அ7மதி�க$ப%வா0. ேவ� 

வா0�ைதகலி
 ெசா6னா
, ச$ைளய0 வ�� கண�� தா�க
 ெசN�, 5M 

ெச
ஃ$-அெசb% வ�ையY ெசX�தினா
 ம#%ேம, ெபா;ைள$ ெப�றவ0 

தா�க
 ெசNத வ��கான இ6�# ேட�b கிெர�# வசதி ஏ���ெகா&ள$ப%.  

ேக&வி 9: க ாேசாைல வழ�க$ப#ட ேதத ி  அ
ல� ப�வ0�தைன 

ெசNய$ப#ட ேதத ி  அ
ல� அர�� கண�க ி
 வரG ைவ�க$ப#ட 

ேதத ி  ஆக ிய இரK�
 எ<த� ேதத ி  ெசX�த ேவK�ய 

வ��கான ெடபாச ி#  ேதத ியாக  எ%���ெகா&ள$ப%?  

பதி
:   அர�� கண�க ி
 வரG ைவ�க$ப#ட ேதத ி  கண�க ி
 

எ%���ெகா&ள$ப% .  

ேக&வி 10:   இ-ெல#ஜ0க& எ6றா
 எ6ன?  

பதி
: மி6னd ெல#ஜ0க& அ
ல� இ-ெல#ஜ0க& எ6பைவ பதிG 

ெசNய$ப#ட வ� ெசX��பவ�6 பண$ ப�வ0�தைனக& ம�� இ6�# 

ேட�1 கிெர�# ஆகியவ�றி6 அறி�ைககளா�. ேமX, ஒ|ெவா; வ� 

ெசX��ேவா;�� மி6னd வ� விவர அறி�ைகக& உK%. ஜிஎb�எ6 

எ6ற ெபா� தள�தி
 ஒ;5ைற வ� ெசX��பவ0 பதிG ெசN�வி#டா
, 

இரK% இ-ெல#ஜ0க& (பண ம�� இ6�# ேட�b கிெர�# ெல#ஜ0) 

ம�� மி6னd ெசX�த$பட ேவK�ய வ� அறி�ைக ஆகியைவ 



தானாகேவ உ;வாகிவி%. அைவ ந5ைடய ேட�ேபா0�
 எ$ேபா� 

பா0�� வைகயி
 இ;��.  

ேக&வி 11:   ெசX�த$பட ேவK�ய வ� அறி�ைக எ6ப� எ6ன?  

 பதி
:  ெசX�த$பட ேவK�ய வ� அறி�ைக எ6ப� வ� ெசX��பவ0 

ெசX�த ேவK�ய �றி$பி#ட மாத���கான ெமா�த வ� விவர�கைளY 

ெகாK�;��  

 ேக&வி 12:   ேக� ெல#ஜ0 எ6ப� எ6ன? 

 பதி
:   ேக� ெல#ஜ0 எ6ப� பண �ல ெசNய$ப#ட அைன�� 

ைவ$�க&, ம�� வ� ெசX��பவ�6 கண�கி
 ெசNய$ப#%&ள ��எb / 

�சிஎb ஆகியவ�றி6 விவர�கF அட�கிய அறி�ைக ஆ�. இ<த� 

தகவ
க& நிக? ேநர�தி
 (Real Time) ெசய
ப%�த$ப%கி6றன. இ<த ெல#ஜைர 

ஜிஎb� கண�கி
 ெசNய�த�க எ<த$ ப�வ0�தைனகF�� 

பய6ப%�தி�ெகா&ளலா.  

 ேக&வி 13:   இ6�# ேட�b கிெர�# ெல#ஜ0 எ6ப� எ6ன? 

பதி
:    மாத கண��� தா�கலி
 ெச
ஃ$-அெசb% ெசNய$ப#ட இ6�# 

ேட�b கிெர�# விவர�க& இ6�# ேட�b கிெர�# ெல#ஜ�
 இடெப�. 

இ<த ெல#ஜ�
 உ&ள கிெர�# ஆன� வ� ெசX��வத�காக ம#%ேம 

பய6ப%�த$ப% ம�� வ#�, அபராத, ம�� பிற க#டண�க& 

ெசX��வத�காக$ பய6ப%�த$பட மா#டா�.  

 ேக&வி 14:   ஜிஎb�எ6 ம�� அ�கீக��க$ப#ட வ�கிக& இைடயிலான 

ெதாட0� எ6ன?  

பதி
:    ஜிஎb�எ6 ம�� அ�கீக��க$ப#ட வ�கிக& (சிபிஎb) 

இைடயிலான ெதாட0பான� �ய
 ைடமி
 ெசய
ப%. சிபிஐஎ6 (CPIN) 



ஆன� தானாகேவ வ�கி வழியாக மி6னd ச�பா0�த
 நிக?G�காக 

அ7$ப$ப% ம�� வ� ம�� க#டண�கைள$ ெப�வ� ம�� 

ப�வ0�தைன விKண$ப1 சீ#% எK (CIN) வ�கிக& தானாகேவ ஜிஎb�எ6 

ெபா��தள���� அ7$ப$ப#% ப�வ0�தைன விKண$ப�தி6 ஒ$�த
 

நிைறGெசNய$ப#டைத  உ�தி ெசNY. இ<த ெசய
5ைறயி
 வ�கி 

காசாள0, கண�காள0 அ
ல� வ� ெசX��பவ0 உ#பட எ<த மனித� 

தைலயீ% இ;�கா�.  

ேக&வி 15:   வ� ெசX��பவ0 பல 5ைற ப�வ0�தைன விKண$ப�கைள1 

ெசNய 5�Yமா?  

பதி
: ஆ, வ� ெசX��பவ0 ப�வ0�தைன விKண$ப1 சீ#%கைள$ 

ப�தியாக நிர$பி, த�காலிகமாக ேசமி�� ைவ���ெகாK% பி6ன0 yட 

நிைறG ெசNய 5�Y. ேசமி�க$ப#ட விKண$ப நிைறG ெசNவத�� 56 

‘தி;�த’ ெசNவத�� அ7மதி�க$ப%கிற�. வ� ெசX��பவ0 

விKண$ப�ைத நிைறG ெசNத பிற�, வ� ெசX��வத�கான 

ப�வ0�தைனைய1 ெசNய விKண$ப�ைத ெஜ6ேர# ெசNயலா. பண 

ெசX��பவ0 அ<த விKண$ப�ைத� தன� பதிG�காக அ1� 

எ%���ெகா&F வ1திY உ&ள�.  

ேக&வி 16:    ஆ6ைலனி
 உ;வா�க$ப#ட விKண$ப�ைத தி;�த 

5�Yமா?  

பதி
: 5�யா�. ப�வ0�தைன விKண$ப�ைத உ;வா�க வ� ெசX��பவ0 

அ
ல� அவரா
 அ7மதி�க$ப#ட நப0 ஜிஎb�எ6 தள�தி
 உ&�ைழ<த 

பிற� வ� ெசX�த ேவK�ய விவர�கைள உ&ளிட ேவK%. பி6ன0 

நிைறG ெசNதாக இ;<தா
 இைடயி
 விKண$ப�ைத ேசமி���ெகா&ள 

5�Y. ஆனா
 ஒ;5ைற விKண$ப நிைறG ெசNய$ப#% சிபிஐஎ6 எK 

உ;வா�க$ப#%வி#டா
, பிற� எ<த மா�ற�கைளY அதி
 ெசNய 

5�யா�.  



ேக&வி 17:  ப�வ0�தைன விKண$ப1 சீ#%�� வாலி#� கால இ;�கிறதா?  

பதி
:  ஆ, ப�வ0�தைன விKண$ப1 சீ#% உ;வா�க$ப#டதிலி;<� 15 

நா#கF�� அத6 வாலி#� இ;��. பி6ன0 சிbட�திலி;<� 

நி�க$ப#%வி%. ஆனாX, ேதைவெய6றா
 வ� ெசX��பவ0 வசதி�ேக�ப 

ம�ெறா; விKண$ப1 சீ#ைட உ;வா�கி� ெகா&ளலா.  

ேக&வி 18:  சிபிஐஎ6 எ6ப� எ6ன?  

பதி
:   சிபிஐஎ6 எ6பத6 வி�வா�க ெபா� தள அைடயாள எK (Common 

Portal   Identification Number –CPIN). இ� ப�வ0�தைன விKண$ப1 சீ#% 

உ;வா�க�தி6 ேபா� வழ�க$ப%. 14 இல�க எK ெகாKட இ<த சிபிஐஎ6 

எKைண ைவ�� விKண$ப1 சீ#ைட அைடயாள காண 5�Y. ேமேல 

�றி$பி#ட� ேபால, சிபிஐஎ6 எKd 15 நா#க& ம#%ேம வாலி#� 

ெகாKட�.  

ேக&வி 19: சிஐஎ6 எ6ப� எ6ன, அத6 ேவைல எ6ன?  

 பதி
: சிஐஎ6 எ6பத6 வி�வா�க விKண$ப அைடயாள எK (CIN- Challan 

Identification Number). 17 இல�க எK ெகாKட இத6 இதி
 14 இல�க�க& 

சிபிஐஎ6 ம�� 3 இல�கமான� வ�கியி6 அைடயாள எK ஆ�. 

சிஐஎ6  எ6ப� அ�கீக��க$ப#ட வ�கிக&/ �ச0| வ�கி ஆகியவ�றா
 

ப�வ0�தைன நிைறவைட<�, அர� கண�கி
 வரG ைவ�த பிற� 

உ;வா�க$ப%கி6ற�. இ<த எK உ;வா�க தா6 ப�வ0�தைன 

நட<தத��, அர�� கண�கி
 வரG ைவ�தத��மான அைடயாள. சிஐஎ6 

எK வ� ெசX��பவ;��, ஜிஎb�எ6 தள���� வ�கி தர$பிலி;<� 

ெத�வி�க$ப%.  

 ேக&வி 20. வ� ெசX��பவ0 5<ைதய மாத�கF�கான வ�கைளY 

ெசX�த ேவK% எனி
, வ� ெசX��தலி6 வ�ைசக& எ6ப� எ6னவாக 

இ;��?  



பதி
: பி�G 49(8) நட$� வ�� கண�� தா�க
 தாK� ெசX�த$பட ேவK�ய 

வ� விவர�களி6 வ�ைசகைள நி0ணயி�கிற�. அத6ப�, ெசX�த$பட 

ேவK�ய வ� வ�ைசக& பி6வ;மா�; 5தலி
 ெச
ஃ$-அெசb ெசNய$ப#ட 

வ� ம�� 5<ைதய கால�களி6 பா�கி  க#டண�க&; அத6 பிற� நட$� 

ெச
ஃ$ அெசb% வ� ம�� பிற க#டண�க&; பி6ன0 பி�G 73 

அ
ல� 74இ6 கீ? ெசX�த ேவK�ய� உ#பட ேவ� ஏேத7 க#ட�க& 

ெச
�த ேவK�யி;<தா
 ெசX�த$பட ேவK%. இ<த வ�ைசயி
 தா6 

ப�வ0�தைனக& ெசய
ப%�த$பட ேவK%.  

ேக&வி 21:  ேமேல �றி$பிட$ப#%&ள “பிற க#டண�க&” எ6ப� எைத� �றி�கிற�? 

பதி
:  “பிற க#டண�க&” எ6ப� வ#�, அபராத, க#டண�க& ம�� 

ச#ட�தி6 விதி5ைறகளி6 கீ ? ெசX�த$பட ேவK�ய பிற 

க#டண�க& ஆகியவ�ைற� �றி�கிற�.  

 ேக&வி 22:   இ-எஃ$பிபி (E-FPB) எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: இ-எஃ$பிபி எ6ப� எல�#ரானி� ஃேபாக
 பாயிK# பிரா61சி6 

�;�க. இைவ ஜிஎb� வ� க#டண�கைள$ ெப�வத�காக 

அ�கீக��க$ப#ட வ�கிகளி6 கிைளக& ஆ�. ஒ|ெவா; அ�கீக��க$ப#ட 

வ�கிY, இ<தியா 5Mவ�மான ப�வ0�தைனகF�� ஒேர ஒ; இ-எஃ$பிபி 

கிைளைய ம#%ேம ைவ�தி;�க ேவK%. இ<த இ-எஃ$பிபி கிைள 

ஒ|ெவா; அர� �ைறகளி6 தைலைம அXவலக���� ஒ; கண�ைக� 

ெதாட�க ேவK%. ெமா�த 38 கண��க& (சிஜிஎb�, ஐஜிஎb� 

கண��க& ம�� மாநில�க&/�னிய6 பிரேதச அர�கF�கான எbஜிஎb� 

கண��க&) ெதாட�க$பட ேவK%. இ-எஃ$பிபி �ல ெபற$ப% வ� 

ம�� க#டண�க&, அ<த இ-எஃ$பிபி கிைள வச ைவ��&ள ச�யான 

ஜிஎb� கண�கி
 வரG ைவ�க$பட ேவK%. ெநஃ$# / ஆ0�ஜிஎb 

ப�வ0�தைனகF�� �ச0| வ�கி இ-எஃ$பிபி கிைளயாக ெசய
ப%.  



ேக&வி 23:   ��எb (TDS) எ6ப� எ6ன? 

பதி
: ��எb (TDS) எ6ப� ஆதார�தி
 கழி�க$ப% வ� ஆ�. பி�G 51 ப�, 

அர� ம�� அர� ேம�பா0ைவயி
 ம�� பிற �றி$பி#ட நி�வன�க& 

காK#ரா�# ப�வ0�தைனகைள1 ெசய
ப%��கிற�. அதாவ� �. 2.5 

ல#ச���� ேமலான ச$ைள�கான ெமா�த மதி$� காK#ரா�# 

ப�வ0�தைனகளி
 தா6 ெசய
ப%�த$ப%. இ�ேபா6ற 

காK#ரா�#%களி6 கீ? ெசNய$ப% ப�வ0�தைனகளி6 ேபா�, �றி$பி#ட 

அர�/ஆைணய ச$ைளயி6 ெமா�த மதி$பி
 1% கழி�க$ப#%, �றி$பி#ட 

ஜிஎb� கண�கி
 வரG ைவ�க$ப%.  

ேக&வி 24:   இ<த ��எb ெசய
5ைறயி
 ச$ைளய0 த67ைடய வ�� 

கண�� தா�க
 ெசNYேபா� எ�தைகய ப�� வகி�கிறா0?  

பதி
:   ��எb-ஆக கா#ட$ப% எ<தெவா; ெதாைகY �றி$பி#ட 

ச$ைளய�6 மி6னd ேக� ெல#ஜ�
 �றி$பிட$ப%. அவ0 இ<த 

ெதாைகைய அவ0 த67ைடய வ�, வ#� ம�� பிற க#டண�கைள1 

ெசX�த$ பய6ப%�தி�ெகா&ளலா.  

ேக&வி 25:   ��எb ெசய
5ைற�கான கண�ைக1 ெசய
ப%�த 

வி;�பவ0 அதைன எ$ப�1 ெசய
ப%��வ�?  

பதி
: ��எb ெசய
5ைற�கான கண�ைக பி6வ; வழிகளி
 

ெசய
ப%�தலா:  

 1.      ��எb ெசய
5ைற�கான கண�ைக1 ெசய
ப%�த வி;�பவ0 

சிஜிஎb� / எbஜிஎb� ச#ட பி�G 246 கீ? க#டாயமாக$ பதிG ெசNய 

ேவK%.   

 2.      ெபற$ப#ட ��எb ெதாைகைய அ%�� வ; மாத�தி6 10வ� நா& 

ஜிஎb�ஆ0 7இ6 ப� வரG ைவ�க ேவK%.  



3.       ��எb எ6� ெடபாசி# ெசNய$ப#ட விவர�க& ச$ைலய�6 

எல�#ரானி� ேக� ெல#ஜ�
 �றி$பிட$பட ேவK%.  

 4.      அர�� கண�கி
 ��எb ெதாைகைய வரG ைவ�த பிற� 5 நா#களி
 

அத�கான சா6றிதைழ ��எb கழி�க$ப#டவ;�� வழ�க ேவK%. 

தவறினா
 ஒ; நாைள�� �. 100 வ \த, �. 5000 வைர ��எb கண�ைக1 

ெசய
ப%��பவ0 க#ட ேவK�யி;��.  

ேக&வி 26:  ஆதார�தி
 ேச0�க$ப#ட வ� (TCS) எ6ப� எ6ன?  

பதி
:  சிஜிஎb� / எbஜிஎb� ச#ட பி�G 52இ6ப� இ� இ-காம0b 

ஆபேர#ட0கF�� ம#%ேம ெபா;<�. அைன�� இ-காம0b ஆபேர#ட0க&, 

ஏெஜK%க& அ
லாதவ0க& கண�கிட$ப#ட ெதாைக, “ச$ைளயி6 ெமா�த 

மதி$பி
” ஒ; சதவிகித���� மிகாம
 ேசக��க$ப%. மாத அ�$பைடயி
 

அ<த� ெதாைக இ-காம0b ஆபேர#ட0க& �ல �றி$பி#ட ஜிஎb� கண�கி
 

அ%��வ; மாத�தி6 10ஆ ேததியி
 வரG ைவ�க$பட ேவK%. �சிஎb 

ஆக ைவ$� ைவ�க$ப% ெதாைகயான� ச$ைளய�6 எல�#ரானி� ேக� 

ெல#ஜ�
 பதிG ெசNய$ப%.  

ேக&வி 27: ”வ� ெசX��வத��#ப#ட ச$ைளயி6 ெமா�த மதி$�” எ6றா
 எ6ன?  

பதி
: ”வ� ெசX��வத��#ப#ட ச$ைளயி6 ெமா�த மதி$�” எ6ப� வ� 

ெசX��வத��#ப#ட ெபா;#க& அ
ல� ேசைவக& ஒ; மாத 5Mவ� 

ஆபேர#ட�6 வழியாக பதிG ெசNய$ப#ட வ� ெசX��ேவா0 ெசNY 

அைன�� ச$ைளகளி6 ஒ;�கிைண�க$ப#ட ெமா�த மதி$பா�. பி�G 9(5)6 கீ? 

�றி$பிட$ப#ட ேசைவக& ம#% இதி
 வில�� அளி�க$ப%கிற�. ெமா�த 

மதி$பி
 இவ�றி6 மதி$� கழி�க$ப#% ச$ைளய�ட ெகா%�க$ப%. 



ேக&வி 28:   ஜிஎb�எ6 தள�தி
 ஜிஎb� ப�வ0�தைனகF�காக 

கிெர�# கா0% விவர�க& 56y#�ேய பதிG ெசNய$பட 

ேவK�ய� அவசியமா?  

பதி
: ஆ. வ� ெசX��பவ0 த67ைடய கிெர�# கா0% விவர�கைள ெபா� 

ஜிஎb�எ6 தள�தி
, வ� ெசX��வத�� 56 பதிG ெசNய ேவK%. 

ஜிஎb�எ6 தர$பிலி;<�, வ� ெசX��பவ�6 கிெர�# கா0% விவர�க&, 

அ<த ேசைவைய வழ�� வ�கிக& �ல ச�பா0�க$ப#% உ�தி 

ெசNய$ப%. கிெர�# கா0% பய6ப%�தி ெசNY ப�வ0�தைனக&, 

ெதாழி
க& தைடயி
லாம
 நட�க ேவK% எ6பத�காக எ<தவித வர� 

இ
லாம
 அ7மதி�க$ப%கிற�.  

      ------------- 

  



8.                 மி�ன9 வ:5தக� 

 ேக;வி 1. மி�ன9 வ:5தக� எ�றா� எ�ன? 

 பதி�: எKணியமா�க$ப#ட ெபா;#க& உ&ளி#ட சர��க& அ
ல� ேசைவக& 

அ
ல� இரKைடY மி6னd ெந#ெவா0� �ல ச$ைள ெசNவேத 

மி6னd வ0�தக எ6� வைரய��க$ப#%&ள�. 

 
 ேக;வி 2. மி�ன9 வ:5தக ஆபேர=ட: எ�பவ: யா:? 

 பதி�; மி6னd வ0�தக�தி6 பி6னணியி
 எKணியமான/மி6னd 

வசதிைய1 ெசா<தமாக ைவ��&ளவ0/ெசய
ப%��பவ0/நி0வகி$பவ0 மி6னd 

வ0�தக ஆபேர#ட0 என$ப%வா0. 

 
 ேக;வி 3. மி�ன9 வ:5தக ஆபேர=ட: பதி@ ெசA6ெகா;ள ேவB-ய6 

அவசியமா? 

 பதி�: ஆமா. ஆரப வில�கி6 ஆதாய மி6னd வ0�தக ஆபேரட;�� 

இ;�கா�; ேமX அவ0க& ச$ைள ெசNY ெபா;#களி6 மதி$� எ$ப� 

இ;<தாX அவ0க& பதிG ெசN� ெகா&ள ேவK�யதாக இ;��. 

 
 ேக;வி 4. சரDEக;/ேசைவகைள மி�ன9 வ:5தக� Fல� ச$ைள 

ெசAG� ஆபேர=ட�DE ஆர�பகால விலDE கிைடDEமா? 

 பதி�: கிைட�கா�. ச$ைள ெசNY ெபா;#களி6 மதி$� எ6னவாக 

இ;<தாX ஆரபகால வில�� இ<த ச$ைளய0கF��� கிைட�கா�. 

மி6னd வ0�தக �ல ஆபேர#ட0 ச$ைள ெசNதி;<தா
 ம#%ேம 

இ�ேதைவ �0�தியா�; இத�கான வைரையY அவ0 ெப��� ெகா&வா0. 

 
 ேக;வி 5. வழDகமான ச$ைளய�DE$ பதிலாக5 தா� ச$ைள ெசAG� 

ெபா�=க;/த�� ேசைவDகான வ3ைய மி�ன9 வ:5தக ஆபேர=ட: 

ெச456வாரா? 

  



பதி�: ஆ; ஆனா
 சில �றி$பிட$ப#ட ேசைவகF�� ம#%தா6 இ$ப�. 

அ|வாறான சமய�களி
 ேசைவக& மி6னd வ0�தக �ல ெபற$ப#டா
 

அவ�ைற� த; ஆபேர#டரா
 வ� க#ட$ப%; தர$ப% ேசவ�� 

வ�க#% இ�தைகய மி6னd வ0�தக ஆபேர#ட;கF�� ச#ட�தி6 

அைன��$ பி�GகF ெபா;<�. 

  
ேக;வி 6. Eறி$பிட$ப=ட சில ேசைவகைள வழ�கி, வ3 க=ட ேவB-ய 

நிைலயிலி�DE� மி�ன9 வ:5தக ஆபேர=ட:க�DE ஆர�பகால விலDE 

இ�DEமா? 

 பதி�: இ;�கா�. �றி$பிட$ப#ட சில ேசைவகைள வழ�கி, வ� க#ட 

ேவK�ய நிைலயிலி;�� மி6னd வ0�தக ஆபேர#ட0கF�� ஆரப கால 

வ� வில�� தர$பட மா#டா�. 

  
ேக;வி 7. வ3 வIலிDE� ேசா:, (TCS) எ�றா� எ�ன? 

 பதி�: மி6னd வ0�தக 5ைறயி
 ச$ைள ெசNய$ப% ெபா;#களி6 நிகர 

மதி$பி6 ஒ; சதவ \த� ெதாைகைய மி6னd வ0�தக ஆபேர#ட0 தாேன வ^
 

ெசN� ெகா&ளலா; இ|வித ச$ைளக& �ல வ^லி�க$ ப% இ�ெதாைகேய 

‘வ� வ^லி�� ேசா0b’ (TCS) என$ப%கிற�. 

  
ேக;வி 8. மி�ன9 வ:5தக5தி� வா-Dைகயாள:க; தா� வா�E� 

ெபா�=கைள நிராக3$ப6 மிக$ ெபா6வான6. இJவாறா5 தி��ப5 

தர$ப1� ெபா�=கைள நிKவன�க; எJவாK அ=ஜ,= ெசAகி�றன? 

 பதி�: ஒ; மி6னd வ0�த நி�வன தன� ச$ைளகளி6 நிகர மதி$பி6 மீ� 

கண�கி#%�தா6 வ�ைய வ^லி�கிற�. ேவ� விதமாக� yறினா
 

நிராக��க$ப% ச$ைளக& வ� விதி�க$பட ேவK�ய ச$ைளகளி6 சராச� 

மதி$பி
 அ#ஜb# ெசNய$ப%கி6றன. 

  

 



ேக;வி 9. ‘வ3 விதிDக$ப1� ச$ைளகளி� நிகர மதி$M’ எ�றா� எ�ன? 

 பதி�: ‘ச$ைளகளி6 நிகர மதி$�’ எ6ப� வ� விதி�க$பட ேவK�ய ெபா;#க& 

அ
ல�/ம�� ேசைவகளி6 ச$ைளயி6 சராச� மதி$பா�; மி6னd வ0�தக 

ஆபேர#டரா
 வ� 5Mவ� ெசX�த$பட ேவK�ய த6ைமYைடய 

ேசைவக& இதி
 அட�கா�. �றி$பி#ட மாத�தி
 ச$ைளய0களிட தி;$பி 

அ7$ப$ப#ட (வ� உ&ள) ச$ைளகளி6 சராச� மதி$ைப� கழி�த பி6 வ; 

இ�ெதாைகயான� அைன�� பதிG ெப�ற நப0களாX மி6னd வ0�தக 

ஆபேர#ட0 �ல அமாத�தி
 ெசX�த$ ப#�;�கலா. 

  
ேக;வி 10. ச$ைளய:களி� சா:பி� ஒJெவா� மி�ன9 வ:5தக 

ஆபேர=ட�� வ3ைய வIலி5ேத ஆக ேவB1மா? 

 பதி�: ஆ; ச$ைளயி6 அ�$பைடயி6 மி6னd வ0�தக ஆபேர#டரா
 

வ^லி�க$ப% வ�ைய ஒ|ெவா; மி6னd வ0�தக ஆபேர#ட; வ^லி�ேத 

ஆக ேவK%. 

  
ேக;வி 11. மி6னd வ0�தக ஆபேர#ட0 அJவாK வ3ைய வIலிDக உகPத 

ேநர� (கால�) எ6? 

 பதி�: ச$ைள ெடலிவ� ெசNய$ப% மாத�திேலேய அத�கான வ�ைய 

மி6னd வ0�தக ஆபேர#ட0 வ^லி�கலா. 

  
ேக;வி 12. வIலாE� TCS ெதாைகைய அரசா�கD கணDகி� ெச45த 

மி�ன9 வ:5தக ஆபேர=ட�DE இ�DE� கால அள@ எ�ன? 

பதி�:  மி6னd வ0�தக ஆபேர#டரா
 வ^லி�க$ப% ெதாைகயான� ெதாைக 

வ^லி�க$ப#ட மாத 5�<� 10 நா#கF��& ெபா;�தமான அரசா�க� 

கண�கி
 ெசX�த$ப#டாக ேவK%. 

  

 

 



ேக;வி 13: TCS த�னா�தா� உ�வாகிற6 எ�K ச$ைளய:க; எ$ப- 

நிைன56Dெகா;ள R-G�? 

 பதி�: ெபா;�தமான அர�� கண�கி
 மி6னd வ0�தக ஆபேர#டரா
 

ெசX�த$ப% TCS ெதாைக மி6னd வ0�தக ஆபேர#ட0 சம0$பி�� 

அறி�ைகயி6 அ�$பைடயி
 பதிG ெப�ற ச$ைளய�6 (வ� ெசX�த$ப#ட 

வ�கி� கண�கி6 ெசா<த�கார0) பண� ெகா&கலனி
 (cash ledger) கா#ட$பட 

ேவK%.  ச$ைளக& அ�$பைடயி
 ச$ைளய0 வ�ைய1 ெசX��ைகயி
 இ� 

பய6ப%�த$பட ேவK%. 

  
ேக;வி 14. மி�ன9 வ:5தக ஆபேர=ட: ஏதாவ6 அறிDைகைய! 

சம:$பி5தாக ேவB1மா? எPெதPத விஷய�க; அJவறிDைகயி� இட� 

ெபUறாக ேவB1�? 

 பதி�: ஆ; மி6னd �ல தர$ப#ட சர��க&/ேசைவக&, சர��/ 

ேசைவகளி6 ெவளி$�ற ச$ைள, நிராக��க$ப#ட சர��/ேசைவக& ம�� 

ஒ|ெவா; ச$ைள மாத�தி��$ பி6வ; மாத�தி6 5த
 10 நா#கF��& 

TCS-ஆக வ^லி�க$$#ட ெதாைக ேபா6ற விவர�கைள ஒ|ெவா; மி6னd 

வ0�தக ஆபேர#ட; ஒ; மி6னd அறி�ைகயி6 �ல ெத�வி�தாக 

ேவK%. ஒ|ெவா; ஆK�X நிதியாK% 5�<த பி6 வ; �சப0 31-

ஆ ேததி��& ஆK�6 நிலவர�ைத� y� ஆKடறி�ைகைய1 

சம0$பி$ப� ஆபேர#ட�6 கடைமயா�. 

  
ேக;வி 15. மி�ன9 வ:5தக5 6ைறயி� ‘ேம=சி�’ எ�பத� ேகா=பா1 

எ�ன; அ6 எJவாK ேவைல ெசAG�? 

 பதி�: ச$ைள விவர�க& ம�� ஒ|ெவா; ஆபேர#ட; த6 அறி�ைகயி
 

அமாத�தி
 வ^லானதாக� y� ெதாைக ஆகியைவ ச$ைளய0க& 

அமாத�தி�ேகா அ
ல� 5<ைதய மாத�தி�ேகா சம0$பி�� ெவளி$�ற 

ச$ைள ெதாட0பான விவர�கேளா% ேம#சி� ெசNய$ப%. வ� 

வ^ைல�க$ப#ட ெவளி$�ற ச$ைள ப�ற ஆபேர#ட0 த6 அறி�ைகயி
 



த<�&ள தகவ
க& அ� ெதாட0பாக ச$ைளய�ட உ&ள விவர�கFட6 

‘ேம#சி�’ ஆகவி
ைலெயனி
 இ$பிரசிைன ப�றி இ; தர$பின;�� 

ெத�வி��விடேவK%. 

  
ேக;வி 16. விவர�க; ‘ேம=சி�’ ஆகாம� இ�Pதா� எ�ன நிகV�? 

 பதி�: ெசX�த$ப#ட ெதாைக�� எதிரான ச$ைளயி6 மதி$�  - அ� ெதாட0பான 

�ைற �#��கா#ட$ப#% ச$ைளயரா
 அ� அவர� மாதா<திர �ட0னி
 

தி;�தி�ெகா&ள$படாம
 இ;<தா
 – �ைற ப�றி ச$ைளய;��� 

ெத�வி�கப$#ட மாத�தி6 அ%�த மாத அவ0 ெசX�த ேவK�ய 

ெதாைகYட6 இ� y%தலாக1 ேச0��� ெகா&ள$ப%. அவர� நிXைவ� 

ெதாைகயி
 இ� ேச0�க$ப#ட பி6 அ<த ச$ைளய0 ெசX�� ேததியி
 

�றி$பிட$ப% �றி$பி#ட ச$ைள�கான ெதாைகைய வ�Yட7 வ#�Yட7 

ெசX��வா0. 

  
ேக;வி 17. வ�மான வ3 அதிகா3க�DED W1தலான அதிகார�க; 

ஏேதX� உ;ளனவா? 

 பதி�: �ைண ஆNவாள0 பதவி��� �ைறயாத பதவியி
 இ;�� எ<த 

அதிகா�Y �றி$பி#ட தகவ
கைள� ேகா� மி6னd ஆபேர#ட;�� 

ேநா#�b ெபற$ப% ேததியிலி;<� 15 ேவைல நா#கF��& த�<த பதி
 

அ7$�ப� ேகா; ேநா#�ைஸ அ7$பலா. 

     ------------------- 

  



9.                 ேவைல$ பணி 

ேக&வி 1: ேவைல$ பணி எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: ேவைல எ6றா
 ேவெறா; பதிG ெசN�&ள, வ� ெசX�� நப�6 

சர��க& மீ� ஒ;ரா
 ��ய$ப% நிக?5ைற (அ) ெசN5ைறைய$ ப�றி$ 

��<� ெகா&வதா�. ேவெறா;வ�6 சர��கைள� ைகயாF அ
ல� 

$ராசb ெசNY நப0 ‘ேவைல$ பணியாள0’ எ6� சர��கF��1 

ெசா<த�கார0 ‘பணி அளி$பவ0’ எ6� அைழ�க$ப%கி6றன0. 

23.03.1986 ேததியி#ட அறிவி�ைக எK.214/86-CE-
 உ&ள வைரயைறைய விட 

ேம�ெசா6ன வைரயைற மிக வி�வானதா�. இ<த அறிவி�ைகயி
 ேவைல$ 

பணி எ6றாேல உ�ப�திதா6 என$ ெபா;& y� வித�தி
 

வைரய��க$ப#%&ள�. எனேவ, ‘ேவைல$ பணி’ எ6பத6 வைரயைற இ$ேபா� 

அம
ப%�த$பட$ ேபா� GST வ� பி6னணியி
 ேவைல$பணி ெதாட0பான 

வ� விதி�தலி6 அ�$பைட� தி#ட�தி
 உ&ள மா�ற�கைள$ பிரதிபலி�கிற�. 

ேக&வி 2: வ� ெசX��பவ�டமி;<� ஒ; ேவைல$ பணியாள;�� 

அ7$ப$ப% சர�� ச$ைளயாகG, GST வ���#ப#டதாகG ஆ�மா? ஆ 

எ6றா
 ஏ6 அ$ப� ஆகிற�? 

பதி
: ச$ைள எ6ப� வி�பைன, இடமா�ற உ&ளி#ட அைன�� ச$ைள 

வ�வ�கைளY உ&ளட�கியதா
 இ� ச$ைளயாக� க;த$ப%. ஆயி7 

நிப<தைனகFட6 y�ய தகவ
 ெத�வி�க$ப##ட பதிG ெசNத வ� ெசX�� 

நப0 (பணி அளி$பவ0) எ|வளG இ6�#க& ம��/அ
ல� ேகபிட
 

சர��கைளY வ�யி6றி ேவைல$ பணி�காக ேவைல$பணியாள;�� 

அ7$பலா; அ�கி;<� அ� பிற ேவைல$பணியாள0கF��1 ெச
லலா; வ� 

ெசX��பவ0 அ<த இ6�#கைளY ேகபிட
 சர��கைளY ேவைல$ 

பணியாள0 ெதாழி
 ��Y இட�திலி;<� ேவைல 5�<த பி6னேரா அ
ல� 

அைவ அ7$ப$ப#ட 1 வ;ட/3 வ;ட�கF��& இ<தியாG��& எ6றா
 வ� 



ெசX�திேயா அ
ல� ஏ��மதி1 சர�� எ6றா
 வ� ெசX�தாமேலா அைத� 

தி;ப எ%��� ெகாK% வரலா. 

ேக&வி 3: ேவைல$ பணியாள0 க#டாய பதிG ெசNதாக ேவK%மா? 

பதி
: ஆ; ேவைல$ பணி ஒ; ேசைவ எ6பதா
, அவர� நிகர லாப 

எதி0பா0�க$ப% ஆரப நிைலைய விட அதிகமாக இ;�� ப#ச�தி
 

ேவைல$ பணியாள0 க#டாய பதிG ெசNய ேவK�ய நிைலயி
 உ&ளா0. 

ேக&வி 4: ேவைல$ பணியாள�6 இட�திலி;<� ேநர�யாக ச$ைள 

ெசNய$ப% பணி அளி$பவ�6 சர��க& ேவைல$ பணியாள�6 நிகர லாப� 

கண�கி
 எ%���ெகா&ள$ப%மா? 

பதி
: மா#டா�; அைவ பணி அளி$பவ�6 நிகர லாப� கண�கி
தா6 வ;. 

ஆயி7, ேவைலைய1 ெசN� 5��க ேவைல$ பணியாள0 பய6ப%�� 

சர��க& / ேசைவகளி6 மதி$� ேவைல$ பணியாள0 ச$ைள ெசNY 

ேசைவகளி6 மதி$பி
 ேச0���ெகா&ள$ப%. 

ேக&வி 5: இ6�#க& ேகபிட
 சர��கைளY தன� இட�தி��� 

ெகாK%வராம
 ேநர�யாக ேவைல$ பணியாள�6 இ;$பிட�தி�� பணி 

அளி$பவ0 அ7$�வாரா? 

பதி
: ஆ, பணி அளி$பவ0 அ|வா� ெசNய அவ;�� அ7மதி உK%. 

அ�தைகய ^ழலி
 இ6�# (அ) ேகபிட
 சர�கி6 மீ� பணி அளி$பவரா
 

வ��கட6 ெபற$ப%. இ6�# / ேகபிட
 சர��கைள 1-3 ஆK%கF��& 

தி;ப$ ெப�றாக ேவK%; அ|வா� ெபறாவி#டா
 ஒ�ஜின
 வ0�தக$ 

ப�மா�ற ச$ைளயாக� க;த$ப#% அத�ேக�ற வ�ைய பணி அளி$பவ0 

ெசX�த ேந�%. 

  



ேக&வி 6: இ6�#க& ேகபிட
 சர��கைளY ேவைல$ பணியாள�6 

இ;$பிட�திலி;<� தன� இட�தி��� ெகாK% வராம
 ேநர�யாக பணி 

அளி$பவ0 ச$ைள ெசNவாரா? 

பதி
: ஆ. பதிG ெசNயாத ஒ; ேவைல$ பணியாள�6 5கவ�ைய� தா6 

ெதாழி
 ��Y y%த
 இடமாக பணி அளி$பவ0 அறிவி�தி;<தா
 அ|வா� 

ெசNயலா. ேவைல$ பணியாள0 பதிG ெசNதவராக இ;<தா
, சர��க& 

அவர� இ;$பிட�திலி;<ேத ச$ைள ெசNய$படலா. ஆைணயாள0 அறிவி�� 

ேவைல$ பணி�கான சர�ைக ேநர�யாக ேவைல$ பணியாள�6 

இ;$பிட�திலி;<� ச$ைள ெசNயலா. 

ேக&வி 7: ேவைல$ பணியாள�6 இ;$பிட�ைத� தன� y%த
 ெதாழி
 

��Y இடமாக அறிவி�காம
 எ�தைகய ^ழலி
 பணி அளி$பவரா
 சர�ைக 

ேநர�யாக ேவைல$ பணியாள�6 இ;$பிட�திலி;<� ச$ைள ெசNய 5�Y? 

பதி
: ேவைல$ பணியாள0 ெதாழி
 ��Yமிட�ைத� தன� y%த
 ெதாழி
 

��Yமிடமாக அறிவி�காம
 சர�ைக இ;வித ^ழ
களி
 பணி அளி$பவரா
 

ேநர�யாக ச$ைள ெசNய5�Y: ேவைல$ பணியாள0 பதிG ெப�ற வ� 

ெசX�� நபராக இ;<தா
 (அ
ல�) ஆைணயாள�6 அறிவி$பி6ப� 

அ�தைகய சர��கைள ச$ைள ெசNவதி
 பணி அளி$பவ0 ஈ%ப#�;<தா
. 

ேக&வி 8: ேவைல$ பணியாள;�� அ7$ப$ப% இ6�#/ேகபிட
 சர�ைக ITC-

ஆக எ%�க� ேதைவ$ப% ச#ட$ பி�Gக& யாைவ? 

பதி
: இ6�#/ேகபிட
 சர�ைக�தா6 ெதாழி
 ��Yமிட�தி
 ெப�� பி6 

அைத� தி;$பி அ7$பினாX அைவ 5தலி
 தன� இட�தி�� வராம
 

ேவைல$பணியாள�6 இட���ேக ேநர�யாக அ7$ப$ப#டாX, 

ேவைல$பணியாள;�� அ7$ப$ப% இ6�#/ேகபிட
 சர�கி6 மீதான 

வ�ைய� கடனாக$ ெபற பணி அளி$பவ;�� உ�ைம உK%. ஆயி7 

ேவைல$ பணிைய1 ெசN� 5��தGட6 அைவ அ7$ப$ப#ட 1-3 



ஆK%கF��& இ6�#/ேகபிட
 சர��க& மீK% தி;ப$ ெப�றாக 

ேவK% அ
ல� ேவைல$ பணியாள�6 இட�திலி;<� ச$ைள 

ெசNய$ப#டாக ேவK%. 

ேக&வி 9: �றி$பி#ட கால அளG��& ேவைல$ பணியாள�6 இட�திலி;<� 

இ6�#/ேகபிட
 சர��க& தி;ப$ ெபற$படாவி#டா
 அ
ல� ச$ைள 

ெசNய$படாவி#டா
 எ6ன நிகM? 

பதி
: �றி$பி#ட கால அளG��& ேவைல$ பணியாள�6 இட�திலி;<� 

இ6�#/ேகபிட
 சர��க& தி;ப$ ெபற$படாவி#டா
 (அ) ச$ைள 

ெசNய$படாவி#டா
 அைவக& பணி அளி$பவரா
 ேவைல$ பணியாள;�� 

பணி அளி$பவ� ெவளிேய அ7$பிய அேத தின�தி
 (அ
ல� இ6�#/ேகபிட
 

சர��க& ேவைல$ பணியாள�6 இட���� ேநர�யாக அ7$ப$ப#% அவரா
 

ெபற$ப#ட ேததியி
) ச$ைள ெசNய$ப#டதாக அ0�த. ஆகேவ, பணி 

அளி$பவ0 இத�� வ� ெசX�த ேந�%. 

ேக&வி 10. க;வி/ெபா;#க& உ&ளி#ட சில ேகபிட
 சர��கைள ஒ; 5ைற 

பய6ப%�தினா
 மீK% பய6ப%�த 5�யா�; ெபா�வாக அவ�ைற 

bகிரா$பாக வி�க$ப%கி6றன. ேவைல$ பணி ச#ட�களி
 இ�ேபா6ற 

சர��கைள எ$ப�� ைகயாFகி6றன0? 

பதி
: ேகபிட
 சர��கைள �6றாK%கF��& தி;$பி� ெகாK% வ; 

ச#ட நிப<தைன ேமா
%க&, சாய�க&, க;விக&/ெபா;#க& அ
ல� சி� 

க;விகF��$ ெபா;<தா�. 

ேக&வி 11. ேவைல$ பணியி
 உ;வா� கச%/bகிரா$ைப எ$ப�� 

ைகயா&வ�? 

பதி
: ேவைல$ பணியாள0 தா6 ெதாழி
 ��Y இட�திலி;<� வ� 

ெசX�த$ப% ப#ச�தி
 அவ0 பதிG ெப�றவராக இ;<தா
 ேவைல$ 



பணியி
 உ;வா� கச%/bகிரா$ைப ேநர�யாக ச$ைள ெசNயலா; அ|வா� 

பதிG ெசNயாதப#ச�தி
 அைவ வ� ெசX�த$ப#ட பி6 பணி அளி$பவரா
 

ச$ைள ெசNய$ப%. 

ேக&வி 12. இைடவழி1 சர��கF ேவைல$ பணி�� அ7$ப$ப%மா? 

பதி
: ஆ. ேவைல$ பணியி
 ‘இ6�#’ எ6றா
 ேவ� நிக?5ைறைய1 சா0<த 

இைடவழி1 சர��க& அ
ல� இ6�#களி
 பணி அளி$பவ0 (அ) ேவைல$ 

பணியாள0 ெசNY ெசN5ைற ஆகியைவ அட��. 

ேக&வி 13. ேவைல$ பணிYட6 ெதாட0�ைடய கண�ைக$ பராம�$ப� 

யா;ைடப ெபா�$�? 

பதி
: ேவைல$ பணிYட6 ெதாட0�ைடய இ6�#/ேகபிட
 சர��களி6 

5ைறயான கண��கைள$ பராம��� ெபா�$� பணி அளி$பவ;ைடயதா�. 

ேக&வி 14: ேவைல$ பணி ெதாட0பான ச#ட$ பி�Gக& அைன�� வைக1 

சர��கF�� ெபா;<�மா? 

பதி
: பதிG ெப�ற வ�ெசX�� நப0 வ��கான சர�ைக அ7$�ேபா�தா6 

ேவைல$பணி ெதாட0பான ச#ட$பி�Gக& ெபா;<�. ேவ� வைகயி
 

ெசா6னா
, வில�� ெப�ற வ�ய�ற சர��கF�� (அ) பதிG ெசNத 

வ�ெசX�� நப0 தவிர ேவெறா;வ0 சர�ைக அ7$பினா
 இ|விதி5ைறக& 

ெபா;<தா�. 

ேக&வி 15: ேவைல$ பணி ெதாட0பான ச#ட$ பி�Gகைள 5தலாமவ0 பி6ப�ற 

ேவK�ய� க#டாயமான ஒ6றா? 

பதி
: இ
ைல. சிற$பான ெசN5ைறைய$ பி6ப�றாம
 GST ெதாைகைய1 

ெசX�திய$ பி6 இ6�#/ேகபிட
 சர��கைள பணி அளி$பவ0 அ7$பலா. 

அ1சமய�தி
 ேவைல$ பணியாள0 இ6�# வ��கடைன எ%�� $ராசb 



ெசNய$ப#ட சர��கைள (ேவைல$ பணி 5�<தGட6) GST ெசX�த$ப#ட 

பி6ன0 ச$ைள ெசNவா0. 

ேக&வி 16. ேவைல$ பணியாள; பணி அளி$பவ; ஒேர மாநில அ
ல� 

�னிய6 பிரேதச�தி
தா6 இ;<தாக ேவK%மா? 

பதி
: ேவைல$ பணி�கான ச#ட$ பி�Gக& IGST ச#ட#திX UTGST 

ச#ட�திX பி6ப�ற$ப#%&ளதா
 இத�� அவசிய இ
ைல. எனேவ, பணி 

அளி$பவ; ேவைல$ பணியாள; ஒேர மாநில�தி
/�னிய6 பிரேதச�தி
 

இ;�கலா (அ) ெவ|ேவ� மாநில/�னிய6 பிரேதச�தி
 இ;�கலா. 

     --------------------------- 

  



10.             இ�M= வ3Dகட� 

    ேக;வி 1. இ�M= வ3 எ�றா� எ�ன? 

 பதி�: பதிG ெப�ற ஒ;வ;�� ச$ைள ெசNய$ப% சர��க& அ
ல�/ம�� 

ேசைவகளி6 மீ� விதி�க$ப% ம�திய வ� (CGST), மாநில வ� (SGST), 

ஒ;�கிைண<த வ� (IGST) அ
ல� �னிய6 பிரேதச வ�ேய (UTGST) இ6�# 

என$ப%. இதி
 தைலகீ? க#டண 5ைறயி
 ெசX�த$ப% வ�, 

ஒ;�கிண$� வ�1 சர��, இற��மதி ெசNய$ப% சர��களி6 மீதான ேசைவ 

வ� ஆகியைவ அட��. ெதா�$� வ�யி
 ெசX�த$ப#ட வ� இதி
 

அட�கா�. 

  
ேக;வி 2. தைலகீ] க=டண Rைறயி� ெச45த$ப1� GST இ�M= வ3யாகD 

க�த$ப1மா? 

    பதி�:    ஆ. இ6�# வ� ப�றி வைரய���ேபா� தைலகீ? க#டணமாக1 

ெசX�த$ப#ட வ�Y கண�கி
 எ%��� ெகா&ள$ப%. 

  
ேக;வி 3: இ�M= வ3யி� இ�M= சரDEக;, இ�M= ேசைவக; மUK� 

ேகபிட� சரDEகளி� மீ6 ெச45திய வ3 (CGST/IGST/SGST) அட�Eமா? 

    பதி�:    ஆ; இதி
 இ6�# சர��க&, இ6�# ேசைவக& ம�� ேகபிட
 

சர��களி6 மீ� ெசX�திய வ� அட��. ேகபிட
 சர��களி6 மீ� 

ெசX�த$ப#ட வ��கடைன ஒேர தவைணயி
 ெசX�த அ7மதி உK%. 

  
ேக;வி 4: சரDEக;/ேசைவக; ச$ைளDகாக ெச45த$ப1� அைன56 

இ�M= வ3Dகான கடX� GST-யி� அXமதிDக$ப1கிறதா? 

    பதி�:    சர��க& அ
ல�/ம�� ேசைவக& மீ� �ம�த$ப% இ6�# வ� 

மீதான கடைன எ%��� ெகா&ள பதிG ெசNத ஒ;வ;�� உ�ைம உK%; சில 

நிப<தைனக&/க#%$பா%களி6 ேப�
 ெதாழி
 56ேன�ற���காக$ 

பய6ப%�த$ப% (அ) அத�ெகன$ பய6ப%�� ேநா�க ெவளி$ப%. 

  



 

ேக;வி 5: ITC ெபKவதUE5 ேதைவயான நிபPதைனக; எ�ென�ன? 

    பதி�:    ITC ெப�வத��$ பதிGெப�ற வ� ெசX�� நப0    பி6வ; நா6� 

நிப<தைனகைள$ �0�திெசNய ேவK%: 

 (அ) வ� விைல$ப#� (அ) கட6 விவர (அ) ேவ� ஏதாவ� வ� ெசX�திய 

ஆவண�க& (�றி$பிட$ப#%&ள� ேபா
) அவ�ட இ;�க ேவK%; 

(ஆ) சர��க& அ
ல�/ம�� ேசைவகைள அவ0 ெப�றி;�க ேவK%; 

(இ) அர��� ச$ைள ெசNத சர�கி6 மீதான வ�ைய ச$ைளய0 ெசX�தி இ;�க 

ேவK%; 

(ஈ) பி�G 39-6 கீ? �ட06கைள அவ0 சம0$பி�தி;�க ேவK%. 

  
ேக;வி 6. விைல$ப=-DE எதிரான சரDEக; ெமா5தமாக அ�ல6 

தவைணகளி� ெபற$ப=டா� பதி@ெபUற நப: ITC ெபற எJவாK தEதி 

ெபKவா:? 

    பதி�:    கைடசி தவைண சர�� வ<த பி6�தா6 பதிG ெசNத நப0 கட6 ெப� 

த�தி ெப�வா0. 

  
ேக;வி 7. இ�M= வ3Dகடைன ச$ைளDகான வ3ைய ச$ைளய�DE! 

ெச45தாம� யாராலாவ6 ெபற R-Gமா? 

    பதி�:    ஆ, அவ0 ITC-ஐ$ ெபறலா; ஆனா
 விைல$ப#� ெவளியிட$ப#ட 180 

நா#கF��& மீத�ைத வ�Yட6 அவ0 ெசX�தியாக ேவK%. தைலகீ? 

க#டண அ�$பைடயி
 வ� ெசX�த$ப%ேபா� இ<நிப<தைன ெபா;<தா�. 

  
ேக;வி 8. விைல$ப=- ெவளியிட$ப=ட 180 நா=க�DE; மீத5ைத வ3Gட� 

அவ: ெச45தாம� ITC-ஐ ெபUKDெகாBடா� எ�ன நிகV�? 

    பதி�:    ITC ெதாைக அ<நப�6 அG#�# வ� மீத��ட6 ேச0�க$ப#% வி%. 

அ��ட6 வ#�ையY அவ0 ெசX�தியாக ேவK%. ஆயி7, மீத�ைத 

வ�Yட6 ெசX�திய பி6 அவ0 ITC-ஐ$ ெப��� ெகா&ளலா. 



  

ேக;வி 9. வ3 ெச456� நபைர5 தவிர ேவெறா�வ�DE சரDEக; 

ெடலிவ3 ெசAய$ப=டா� ITC யா�DED கிைடDE�? 

    பதி�:    வ� ெசX�� நப0 ேக#%� ெகாKடத6 ேப�
 ேவெறா;வ;�� 

சர��க& ெடலிவ� ெசNய$ப#டாX பதிG ெசN�&ள நப0 ெப�றதாகேவ 

ெபா;& ெகா&ள$ப%. எனேவ, யா;ைடய ேகா��ைகயி6 ேப�
 3-வ� 

பா0#��� சர�� ெடலிவ� ெசNய$ப#டேதா அவ;�ேக ITC கிைட��. 

  
ேக;வி 10. ITC-ஐ$ ெபUKD ெகா;ள இ�DE� கால அள@ எ�ன; அதUகான 

காரண�க; யாைவ? 

    பதி�:    சர��க&/ேசைவகைள ச$ைள ெசNதத�கான விைல$ப#� (அ)    கட6 

�றி$பி�ெகதிராக பி�G 39-6 கீ? அத�கான ேததி 5�<த பி6 �ட0ைன 

நிதியாK% 5�<த பி6 வ; ெச$டப�
 சம0$பி�தாX (கட6 �றி$�ட6 

ெதாட0�ைடய விைல$ப#� இ;<தாX) பதிG ெசNத நபரா
 ITC-ஐ$ 

ெபற5�யா�; எனேவ; அ%�த நிதியாK�6 அ�ேடாப0 20 அ
ல� வ;டா<திர 

�ட0ைன சம0$பி�� ேததி (இரK�
 எ� 56 வ;கிறேதா) ITC-ஐ$ ெபற 

இ�திநா& ஆ�. 

  
இ�க#%$பா#%��$ பி6னணியி
 இ;�� க#%$பா% எ6னெவ6றா
 

சம0$பி�க$ப#ட �ட0ைன அ%�த நிதியாK% ெச$டப;��$ பி6 மா�ற 

5�யா�. வ;டா<தர �ட0ைன ெச$டப;�� 56 சம0$பி�தி;<தா
, 

அ|வா� சம0$பி�த பி6 எ|வித மா�ற5 ெசNய 5�யா�. 

  
ேக;வி 11. பதி@ ெசAத வ3 ெச456� நப: ேகபிட� சரDEகளி� 

ெசல@Dகான வ3 அ�ச5ைத5 ேதAமானமாக வ�மான வ3!ச=ட� 1961-� 

கீ] கா=-னா�, அ$ேபா6 அவ�DE ITC கிைடDEமா? 

    பதி�:    ேதNமான கா#ட$ப%    ேம�ெசா6ன வ� அச���� இ6�# கட6 

வசதி தர$பட மா#டா�. 



  

ேக;வி 12. வ3 ெச456� சரDE அ�ல6/மUK� ேசைவ ச$ைளDகாக$ 

பய�ப15த$ப1� ஒJெவா� இ�M= மீ6� GST-யி� கீ] வ3Dகட� 

ெச45தியாக ேவB1மா? 

    பதி�:    ஆ; ஆனா
 ச#ட�தி
 �றி$பிட$ப#%&ள சி� வில�க$ப#�யலி
 

உ&ள ெபா;#கைள� தவிர, அைன��$ ெபா;#கF�� கட6 வசதி உK%. 

அ<தர�க$ பய6பா% ெதாட0�ைடய பல ெபா;#க& ப#�யலி
 உ&ளன; 

அவ�றி6 இ6�# பய6பா% (ஆைல, இய<திர தவிர), தகவ
 ெதாட0� 

ேகா�ர�க&, ெதாழி�சாைலகF�� ெவளிேய அைதெயா#�1 ெச
X 

ைப$ைல6க& ேபா6ற �திய அைசயா ெசா�ைத உ;வா�க உதGகிற�. வ� 

ஏN$பி
 பி�ப#% பி6ன0 ெசX�த$ப#ட வ�கF இதி
 அட��. 

  
ேக;வி 13. தகவ� ெதாழி�d=ப56ைறயி� இ�DE� வ3 ெச456� ஒ� 

நப: நி:வாக இயDEந:களி� பய�பா=1Dகாக ேமா=டா: வாகன� 

வா�Eகிறா:. அJவாகன� வா�E�ேபா6 GST-DE$ பதிலாக ITC-ைய! 

ெச45த R-Gமா? 

    பதி�:    5�யா�. பயணிக& பயணி��/சர��க& ப�மா� (அ) ேமா#டா0 

வாகன$ பயி�சி த; ேபா��வர��� �ைறயி
 இ;<தா
 ம#%ேம 

ஒ;வரா
 ேமா#டா0 வாகன�தி6 மீ� ITC-ஐ$ ெபற 5�Y. 

  
ேக;வி 14. சிலசமய� ப�ேவK காரண�களா� சரDEக; அழிP6, 

ெதாைலP6 வி1கி�றன. அJவாK நிக]Pதா� அ!சரDEகளி� மீ6 ITC 

கிைடDEமா? 

    பதி�:    கிைட�கா�; ெதாைல<த, தி;ட$ப#ட, அழி<� ேபான அ
ல� 

த&Fப�யான சர��களி6 மீ� ஒ;வ;�� ITC கிைட�கா�. y%தலாக, ப�சாக 

(அ) இலவச சாபிளாக� தர$ப% சர��கF�� ITC கிைட�கா�. 

  



ேக;வி 15. பதி@ ெசA6;ள நப: ெதாழி� நட5த! ெசAG� க=1மான$ 

பணியி� பய�ப15த$ப1� சரDEக;/ேசைவக; மீ6 ITC கிைடDEமா? 

    பதி�:    அைசயா1 ெசா���கைள� க#%வத�� (ஆைல, இய<திர தவிர) ITC 

கிைட�கா�. ஆைல/இய<திர ஆகியைவ �மிYட6 அ
ல� க#டைம$�ட6 

ெபா;�த$ப#ட க;விக&/உபகரண�க& (அ) இய<திர�க& ம#% இதி
 

அட��. இவ�றி
 நில5 க#�ட5 அட�கா�. 

  
ேக;வி 16. ITC� Mதிதாக$ பதி@ ெசAய ஒ�வ: எ�ன ெசAய ேவB1�? 

    பதி�:    பதிG�� விKண$பி�� நப0 bடா�, இ6�# வ�வ�தி
 பாதி/5M� 

5�<த நிைலயி
 இ;�� bடா��க& மீ� இ6�# வ��கடைன$ ெபறலா; 

இ|விKண$ப பதிG கிைட�க$ ெப� நாF�� ஒ; நா& 56னதாகேவ 

தர$பட ேவK%. பதிG ெப� நப0 அ<த� �றி$பி#ட நாளிலி;<� 30 நா#க& 

வைர பதிG�� விKண$பி�தி;<தா
, bடா�/இ6�# 5�<த/5�யாத 

நிைலயி
 இ;�� சர��களி6 வ�வி
 ைவ�தி;�� இ6�# வ��கடைன$ 

பதிG ெப�வத�� ஒ; நா& 56னதாகேவ ெப��� ெகா&ளலா. 

  
ேக;வி 17. ஒ� நப: 01 ஆக,1, 2017 அ�K வ3 ெச45தியாக ேவB1�; 

அவ: பதிைவ 15 ஆக,=, 2017 அ�K ெபUறி�Pதா� அவ: ,டாD வ-வி� 

இ�DE� இ�M= வ3Dகடைன$ ெபற5 தEதியானவராக ஆவா:: 

(அ) 01 ஆக,1, 2017 Rத� 

(ஆ) 31 ஜூைல, 2017 Rத� 

(இ) 15 ஆக,1, 2017 Rத� 

(ஈ) கடPத கால5தி� அ-$பைடயி� அவ: கட� ெபற R-யா6 

    பதி�:    31 ஜூைல, 2017 5த
 

  

 



ேக;வி 18. தானகேவ வி�$ப56ட� R�வP6 பதி@ ெசAG� நப3� 

,டாDகி� இ�DE� இ�M=1க; மீதான இ�M= வ3DகடXDE எ�ன 

தEதி ேதைவ? 

    பதி�:    தானாகேவ 56வ<� பதிG ெசNY நப�6 bடா�கி
 இ;�� 

இ6�#%க& மீ� பாதி 5��க$ப#ட/5��க$ப#ட சர��கF�� பதிG 

ெசNவத�� 5<ைதய தின இ6�# வ��கட7��� த�திY&ளவ0தா6. 

 
ேக;வி 19. பதி@ ெசAத நப3� க=டைம$பி� ஏதாJ6 மாUறமி�Pதா� 

அ$ேபா6 இ�M= வ35 தEதி எ$ப- நி:ணயிDக$ப1�? 

    பதி�:    இழ$ைப இடமா�ற ெசNய சிற$� வசதி இ;�� ப#ச�தி
    பதிG 

ெசNத நபரா
 த6 மி6னd கட6 ெல#ஜ�
 மீதமி;�� இ6�# 

வ��கடைன$ �திய கண���� மா�ற 5�Y. 

  
ேக;வி 20. வ3 க=1� நப: சரDEக; அ�ல6/மUK� ேசைவகைள 

வ3க=1�, வ3க=டாத ச$ைளDகாக$ ெபK�ேபா6 பதி@ ெபUற வ3க=1� 

நப�DE இ�M= வ3Dகட� கிைடDEமா? 

    பதி�:    வ� இ;�� ச$ைளகF�கான சர��    அ
ல�/ம�� ேசைவ�கான 

இ6�# வ��கட6 பதிG ெசNத நப;��� கிைட��. அவ;���ய கட6 வசதி 

விதி5ைற$ப� கண�கி#% 5�G ெசNய$ப%. 

  
ேக;வி 21. வ3 இ�DE� ச$ைளக�Dகான சரDE அ�ல6/மUK� 

ேசைவக�DE ம=1� இ�M= கட� வசதி தர$ப=டா�, ஏUKமதி 

ெசAய$ப1� ச$ைளக; மீ6 விலDE தர$ப=1 தனா� ெப�� இ�M= கட� 

வசதி இழ$M ஏUபடாதா? 

    பதி�:    இ6�# கட6 வசதிைய அ7மதி�க    ஜ\ேரா தர ச$ைளக& வ� இ;�� 

ச$ைளகF��& வ;ப� அைம�க$ப#%&ளன. ஜ\ேரா தர ச$ைளயி6 வ \1� 

ப�றிய விவர ஒ;�கிண<த GST ச#ட�தி
 வில�� அளி�க$ப#%&ள 

ச$ைளகளி6 விவர�கFட6 ேச0��� தர$ப#%&ள�. 

  



ேக;வி 22. கட� வசதிைய$ ெபற வ3 இ�DE� ச$ைளக�Dகான 

கணDகி1தலி� பி�வ�� எவUைற! ேச:56Dெகா;ள ேவB1�? 

    (அ) ஜ\ேரா-தர ச$ைளக& 

(ஆ) வில�� ச$ைளக& 

(இ) இரK% 

 பதி�:    ஜ\ேரா-தர ச$ைளக& 

  
ேக;வி 23. பதி@ ெபUற ஒ� நபரா� ெபற$ப1� சரDEக;/ேசைவக; ஒ� 

பEதி ெதாழி4Dகாக@� மீத� ேவK ேநாDக56Dகாக@� 

பய�ப15த$ப=டா�, அPநப�DE இ�M= வ3D கட� கிைடDEமா? 

    பதி�:    பதிG ெசNத நப0    சர�� அ
ல�/ம�� ேசைவயி6    இ6�# வ�� 

கடைன$ ெபற� த�தியானவ0. அவ;���ய கட6 வசதி விதி5ைற$ப� 

கண�கி#% 5�G ெசNய$ப%. 

  
ேக;வி 24. ெதாE$M வ3ய�லாத நிைலயி� வ3 ெச456� ஒ� நப: 

ஆர�பகால நிைலைய5 தாB- இய�பான வ3ெச456� நபராகிறா:. 

அவ�DE ITC கிைடDEமா; அ$ப-யானா� எPத5 ேததியிலி�P6 கிைடDE�? 

    பதி�:    அவ;�� bடா�கி
 இ;�� இ6�#%க&/பாதி 5��க$ப#ட அ
ல� 

5��க$ப#ட இ6�#%க& ம�� ேகபிட
 சர��களி6 அ�$பைடயி
 

(ப�<�ைர�க$ப#ட சதவ \த$ �&ளிகளா
 �ைற�க$ப#ட) ெதா�$� வ��� அவ0 

த�தி இழ�� ேததி�� ஒ; நா& 56� வைர ITC வசதி கிைட��. 

அவ;���ய கட6 வசதி விதி5ைற$ப� கண�கி#% 5�G ெசNய$ப%. 

  
ேக;வி 25. வ�கிக�DE ஏேதX� சிற$பான பி3@க; இ�Dகி�றனவா? 

    பதி�:    வ�கி அ
ல� �றி$பி#ட சிற$பான ேசைவகைள ச$ைள ெசNY 

வ�கியி
லாத நிதி நி�வன�தி�� விகிதாசார கட6 வசதி அ
ல� அத6 

த�தி�ேக�ற இ6�# வ��கடனி
 50% கிைட��. 

  



ேக;வி 26. பதி@ ெசAத தி� ‘அ’ ெதாE$M வ3ைய 30.07.2017 வைர 

ெச45திவPதா:. ஆனா� 1.07.2017 Rத� Rைறயான தி=ட5தி� வ3 ெச45த 

ேவB-ய நிைலDE வP6 வி=டா:. அவ�DE ITC கிைடDEமா? 

    பதி�:    தி; ‘அ’ bடா�கிX&ள இ6�#%�ளி6 இ6�# வ��கட7�� பாதி 

5��க$ப#ட/5��க$ப#ட சர��கF�� ேகபிட
 சர��களி6 அ�$பைடயி
 

(ப�<�ைர�க$ப#ட சதவ \த$ �&ளிகளா
 �ைற�க$ப#ட) ெதா�$� வ��� 

30.07.2017 அ6� 5M� த�திY&ளவராவா0 

  
ேக;வி 27, தி� ‘ஆ’ தாமாகேவ R�வP6 விBண$ப$ ப-வ5ைத 05.06.2017 

அ�K i:5தி ெசA6 பதிைவ 22.06.2017 அ�K ெபUKவி1கிறா:. தி� ‘ஆ’ 

,டாDகிலி�DE� இ�M= வ3Dகடைன$ ெபற ___ அ�K தEதி ெபKவா:. 

    பதி�:    தி; ‘ஆ’ bடா�கிலி;�� இ6�#%க& மீ� பாதி 5��த/5�த 

இ6�#%களி6 மீ�மான வ��கடைன$ ெபற 21.06.2017 5த
 த�தி 

ெப�றாவராவா0. ஆனா
 ேகபிட
 சர��களி6 மீதான இ6�# வ��கட6 

அவ;��� கிைட�கா�. 

  
ேக;வி 28. பதி@ ெசA6;ள ஒ�வரா� ச$ைள ெசAய$ப1� சரDE; 

மUK�/அ�ல6 ேசைவக; விலDE$ ெபUறைவயாக இ�P6 அவ: 

ெதாE$Mவ35 தி=ட5ைத நா-னா� இ�M= வ3Dகட� எ�ன ஆE�? 

    பதி�:    பதிG ெசNதவ0 தா6 வி;$ப ெத�வி�� நாF�� 5<ைதய நா& 

த6னிடமி;�� bடா��களி6 அைடபைடயி
 (அ) வில�� ெப� நாF�� 

5<ைதய நா& அ�$பைடயி
 இ6�# வ��கட7�� நிகரான ெதாைகைய1 

ெசX�த ேவK%. ேகபிட
 சர��கைள$ ெபா��தவைர ெசX�த ேவK�ய 

ெதாைக சதவ \த$ �&ளிைய� கழி��� கண�கிட$ப%. கட6 ெல#ஜ�6 

கணிசமான ெதாைக மீதமி;<தா
 மி6னd கட6 ெல#ஜ�லி;<�/ேக� 

ெல#ஜ�லி;<� ெதாைகைய$ பி��த ெசN� ெகா&ளலா. கிெர�# 

ெல#ஜ�
 இ;�� மீதி�ெதாைக காலாவதியாகிவி%. 

  



ேக;வி 29. ITC-ஐ$ ெபற ஏதாவ6 Eறி$பி=ட கால அள@ இ�Dகிறதா? 

    பதி�:    �திய பதிைவ$ ெபா��தவைர ெதா�$� வ�யிலி;<� சாதாரண 

தி#ட���� மாறினா
 – வில�� ெப�றதிலி;<� வ� ெசX�� ச$ைள�� 

மாறினா
, சப<த$ப#ட நப0 அ<த ச$ைள�கான வ� விைல$ப#� ெவளியான 

ேததியிலி;<� ஓராK% 5�<த பி6தா6 ITC-ஐ$ ெபற 5�Y. 

  
ேக;வி 30. ெபKபவ: சம:$பிDE� உ=Mற ச$ைள விவர�க; ச$ைளய: 

சம:$பிDE� 3ட:னி� உ;ள ெவளி$Mற ச$ைள விவர�க�ட� 

ஒ56$ேபாகாத ப=ச5தி� எ�ன ஆE�? 

    பதி�:    அ|வா� நிக?<தா
 இ; பா0#�கF�� தகவ
 ெத�வி�க$ப%. 

ஒ��$ேபாகாத பிர1சிைன ச�ெசNய$படாவி#டா
, அ|வா� பிரசிைன 

ெத�வ�க$ப#ட மாத�தி6 அ%�த மாத அவ0 சம0$பி�� �ட0னி
 

ெப�பவ0 கண�கி
 அத�கான ெதாைக ேச0�க$ப#%வி%. 

  
ேக;வி 31. ஒ56$ேபானபி� இ�M= கட� வசதி தர$ப1மா? 

    பதி�:    மா#டா�. இ6�# கட6 வசதி த�காலிகமாக 2 மாத�கF���தா6 

தர$ப%. ச$ைள விவர�கைள� க#டைம$ேப ேசாதி�� �ைறபா%க& ப�றி 

ச$ைளய;�� ெப�பவ;�� ெத�வி��வி%. �ைறபா%க& அத6 பி67 

ெதாட0<தா
, தர$ப#ட ITC தானாகேவ தி;ப$ ெபற$ப%. 

  
ேக;வி 32. தUகாலிகமாக5 தர$ப=ட ITC-ஐ எ�லாD கடைனG� அைடDக$ 

பய�ப15தலாமா? 

    பதி�: Wடா6.    சம0$பி�க$ப% �ட0னி
 �ய மதி$ப%ீ ெசNய$ப#ட அG#�# 

வ�ைய1 ெசX�த ம#%ேம த�காலிக ITC-ைய$ பய6ப%�தலா. 

  
ேக;வி 33. ITC ெபற$ப=ட ேகபிட� சரDEக; வ3ெச456� நபரா� ச$ைள 

ெசAய$ப1�ேபா6 வ3யி� தாDக� எ$ப- இ�DE�? 

    பதி�: இ�M= கட� வசதி    ேகபிட
 சர��க& அ
ல� ஆைல/இய<திர மீ� 

ெபற$ப#டா
 பதிG ெசNதவ0 ேகபிட
 சர��க& (அ) ஆைல/இய<திர மீதான 



இ6�# கட6 வசதி�� நிகரான, சதவ \த$ �&ளி அைட$பைடயி
 �ைற�க$ப#ட 

ெதாைகையேயா அ
ல� ேகபிட
 சர��க& ப�மா�ற�தி6 மீதான வ�ையேயா 

(எ� அதிகேமா அைத) ெசX��வா0. 

  
ேக;வி 34. ேகபிட� சரDEக; மீ6 ITC ெபUற பதி@ ெசAதவ: ேகபிட� 

சரDEகைள ச$ைள ெசAதா� வ3யி� தாDக� எ�னவாக இ�DE�? 

    பதி�:    பதிG ெசNதவ0    ITC-�� நிகரான, சதவ \த$ �&ளி அைட$பைடயி
 

�ைற�க$ப#ட ெதாைகையேயா அ
ல� ேகபிட
 சர��க& ப�மா�ற�தி6 

மீதான வ�ையேயா (எ� அதிகேமா அைத) ெசX��வா0; ஆனா
 பல6 தராத 

ெச�க�க&, ேமா
%க&/சாய�க&, க;விக&/உபகரண�கைள$ ெபா��தவைர, 

அைவ bகிரா$பாக ச$ைள ெசNய$ப#டா
 அ<நப0 ப�மா�ற மதி$பி�கான 

வ�ைய1 ெசX�த ேவK%. 

     ----------------------- 

  



11.             GST-யி�    உ;ள =1 ேசைவ பகி:பவ: பUறிய ேகா=பா1 

    ேக;வி 1. உ;ள =1 ேசைவ பகி:பவ: (ISD) எ�றா� எ�ன? 

    பதி�:    ISD    எ6ப� சர��க& ம��/அ
ல� ேசைவகF�கான, உ&ள \#% 

ேசைவகைள$ ெப�வத�கான வ� விைல$ப#�ைய$ ெபறG, சர��க& 

அ
ல�/ம�� ேசைவக& மீ� விதி�க$ப% ம�திய வ� (CGST), மாநில வ� 

(SGST), ஒ;�கிைண<த வ� (IGST) அ
ல� �னிய6 பிரேதச வ� (UTGST) ப�றிய 

�றி$பி#ட ஆவண�கைள ெவளியிடG, ஒேர PAN/ISD உ&ளவ0கF�காகG 

உ&ள ஒ; அXவலக. 

     
ேக;வி 2. ISD-யி� பதி@ ெபற5 ேதைவயான தEதிக; எ�ன? 

    பதி�:    ஏ�கனேவ பதிG ெசNதி;<தாX ISD-யாக$ பதிGெபற� தனியாக$ பதிG 

ெசNதாக ேவK%. பதிGகF�கான ஆரபகால எ
ைல ISD-��$ ெபா;<தா�. 

த�ேபாைதைய தி#ட�தி6 கீ? (அதாவ� ேசைவ வ�) ISD பதிG GST தி#ட�தி�� 

மா�ற$பட மா#டா�. இ;�� ISD-�க& அைனவ; ISD ஆக1 ெசய
பட 

வி;பினா
 �திய தி#ட�தி6 கீ? �திதாக$ பதிGெசN�ெகாKடாக ேவK%. 

     
ேக;வி 3. ISD கட� வசதிைய5 தர ேதைவயா� ஆவண�க; எ�ன? 

    பதி�    இத�ெகன தனியாக வ�வைம�க$ப#%&ள ஒ; ஆவண�தி6 �ல 

கட6 வசதி தர$ப%. இ<த ஆவண�தி
 தர$ப% உ&ள \#% கட6 வசதி� 

ெதாைக �றி$பிட$ப#�;��. 

     
ேக;வி 4. ISD எ�லா ச$ைளய:க�DE� உ;ள =1 கட� வசதி த�மா? 

    பதி�:    தரா�. பதிG ெப�ற, உ&ள \#% ேசைவகைள� தம� ெதாழி
 

56ேன�ற����$ பய6ப%�� நப0கF�� ம#%ேம உ&ள \#% ேசைவக& 

மீதான கட6 வசதி தர$ப%. 

     
ேக;வி 5. ெதாழிைல ேம�ப156வ6, அதUகான உ;ள  =1 ேசைவகளி� 

அள@ இரBைடG� இைண$ப6 ச$ைளய:க�DE$ ெப��பா4� ஒ� 



சவாலாகேவ இ�Dகிற6. அPநிைலயி� ISD-யா� ITC பகிர� எ$ப-! 

ெசAய$ப1�? 

    பதி�:    இ1^ழலி
 பகிர
 ஒ; ^�திர�தி6 அ�$பைடயி
 ெசNய$ப%. 

5தலாவதாக, உ&ள \#% ேசைவ தர$ப#% உ&ள \#% கட6 வசதி ெப�பவ0க& 

ம#% இ$பகிரலா
 பலனைடவ0. இரKடாவதாக, ஆபேரஷன
 �னி#க& 

ம�தியி
 ம#% பகிர$ப%. �6றாவ�, ஒ; மாநில/�னிய6 பிரேதச�தி
 

ெப�பவ�6 லாப���� உ&ள \#% ேசைவ பகிர$ப% அைனவ�6 

சராச��� உ&ள விகித அ�$பைடயி
 பகிர$ப%. இ�தியாக, பகிர$ப% 

கட6 வசதி இத�கான எ
ைலைய மீற�yடா�. 

     
ேக;வி 6. ISD-Dகாக$ பய�ப15த$ப1� இலாப� எJவள@? 

    பதி�:    ISD-�காக$ பய6ப%�த$ப% லாப�தி
 எ|வித வ�ேயா அ
ல� 

அரசியலைம$�1 ச#ட ஏழாவ� பி�வி6 கீ? ப#�ய
 1-
 �ைழG 84/ப#�ய
 

2-. �ைழG 51, 54இ
 �ம�த$ப% எ|வித வ�ேயா அட�கா�. 

     
ேக;வி 7. ISD 3ட:ைன ஃைப� ெசAய ேவB1மா? 

    பதி�:    ஆ; ISD �ட0ைன அ%�த மாத 13-ஆ ேததி��& சம0$பி�தாக 

ேவK%. 

     
ேக;வி 8. ஒ� நிKவன� ப�ேவK ISD-Dகைள ைவ5தி�Dகலாமா? 

    பதி�:    ஆ;    மா0�ெக#�� பி�G, பா�கா$�$ பி�G உ&ளி#ட ப
ேவ� 

அXவலக�க& தனி�தனி ISD-�� விKண$பி�� அவ�ைற$ ெபறலா. 

     
ேக;வி 9. ISD-யா� தவறாக/உப3யாக5 தர$ப=ட கடைன மீ=பதUகான ச=ட$ 

பி3@க; எ�ன? 

    பதி�:    உப�யாக/தவறாக� தர$ப#ட கட6 அைத$ ெப�றவ0களிடமி;<� 

வ#�Yட6 பி�G 73 (அ) 74-6 கீ? மீ#க$படலா. 

     



ேக;வி 10.    CGST, IGST கட� வசதிக; ISD-யா� IGST கடனாக ப�ேவK 

மாநில�களி� இ�$பவ:க�DE5 தர$படலாமா? 

    பதி�:    5�Y. CGST கட6 வசதி IGST ஆகG, IGST கட6 வசதி CGST ஆகG 

ப
ேவ� மாநில�களி
 இ;$பவ0கF�� ISD-யா
 தர$படலா. 

     
ேக;வி 11. SGST/UTGST கட� வசதிக; IGST கட� வசதியாக ISD-யா� ப�ேவK 

மாநில�களி� இ�$பவ:க�DE5 தர$படலாமா? 

    பதி�:    ஆ; SGT/UTGST கட6 வசதி IGST கட6 வசதியாக$ ப
ேவ� 

மாநில�களி
 இ;$பவ0கF�� ISD-யா
 தர$படலா. 

     
ேக;வி 12. CGST/IGST கட� வசதிைய CGST கடனாக ISD த�மா? 

    பதி�:    ஆ; ஒேர மாநில�தி
 இ;$பவ0கF�� CGST/IGST கட6 CGST கடனாக 

ISD-யா
 தர$படலா. 

     
ேக;வி 13. SGST/UTGST மUK� IGST கட� வசதி SGST/UTGST கடனாக5 

தர$படலாமா? 

    பதி�:    தர$படலா; SGST/IGST கடைன SGST/UTGST கடனாக ஒேர மாநில�தி
 

இ;$பவ0கF�� ISD-யா
 தர$படலா. 

     
ேக;வி 14. ISD-யி� கட� ெபK� அைனவ�DE� ெபா6வான கடனாக இைத 

எ$ப-5 த�வ6? 

    பதி�:    ெபா��கடான அைனவராX பய6ப%�த$ப% கடைன ISD ‘�ேரா 

ேர#டா’ அ�$பைடயி
 – அதாவ� அைத$ ெப� ஒ|ெவா;வ�6 லாப, 

அைனவ�6 லாப சராச� ஆகியவ�றி6 அ�$பைடயி
 – தரலா. 

     

  



ேக;வி 15. ISD-யான6 CGST/IGST கட� வசதிைய ெவளி மாநில5தி� 

இ�$பவ:D�DE ______ ஆக5 தரலா�: 

    (அ) IGST 

(ஆ) CGST 

(இ) SGST 

    பதி�:    (அ) IGST 

     
ேக;வி 16. CGST கட� வசதிைய மாநில56DE; ISD _____ஆக5 த��: 

    (அ) IGST 

(ஆ) CGST 

(இ) SGST 

(ஈ) இதி� ஏதாவ6 ஒ�K 

    பதி�:    (ஆ) CGST 

     
ேக;வி 17. உ;ள =1 ேசைவகைள$ பய�ப156� ஒ�KDE� ேமUப=ட 

ச$ைளய:க; ெச456� வ3 மீதான கட� _________ 

    (அ) ஒ� மாநில5தி� Mேரா ேர=டா அ-$பைடயி� உ;ள =1 ேசைவகைள$ 

பய�ப15திய ச$ைளய:க�DE ம=1� இ6 பகிர$ப1� 

(ஆ) எ�லா ச$ைளய:க�DE� சமமாக5 தர$ப1� 

(இ) ஒேர ஒ� ச$ைளய�DE ம=1� தர$ப1� 

(ஈ) அPத மாநில5தி� Mேராேர=டா அ-$பைடயி� உ;ள =1 ேசைவகைள$ 

பய�ப15திய ச$ைளய:க�DE ம5தியி� ம=1� இ6 பகிர$ப1� 

    பதி�:    (அ) ஒ; மாநில�தி
 �ேரா ேர#டா அ�$பைடயி
 உ&ள \#% 

ேசைவகைள$ பய6ப%�திய ச$ைளய0கF�� ம#% இ� பகிர$ப% 

        

    

    
 



ேக;வி 18. தர$ப=ட உப3D கடைன    ISD-யிடமி�P6 6ைறயினரா� மீ=க 

R-Gமா? 

    பதி�:    5�யா�. தர$ப#ட உப��கடைன வ#�Yட6 ெப�றவ0களிடமி;<� 

தி;ப மீ#கலாேம தவிர ISD-யிடமி;<� அ
ல. பி�G 73 (அ) 74-6 கீ? உ&ள 

விதி�ளி6ப� தர$ப#ட கட6 தி;ப மீ#க$ப%. 

     
ேக;வி 19. ச=ட$ பி3@களி� ெசா�ல$ப=டதUE$ Mற�பான வழிகளி� 

தர$ப=ட கட� எ�ன ஆE�? 

    பதி�:    ச#ட�தி��$ �றபான வழிகளி
 தர$ப#ட கட6 அ� யா;��� 

தர$ப#டேதா அவ�டமி;<� வ#�Yட6 மீ#க$ப%. 

     ------------------ 

  



12. வ�மான வ3 தாDக� ெசய�Rைறக; மUK� உ;ள =1 
வ3 கட� 
 
ேக. 1.  வ�மான வ3 கணDE5 தாDக� ெசAG� ேநாDக� எ�ன? 

பதி� 

அ)  வ� நி0வாக�தி�� தகவ
 ப�மா�ற 5ைறைம; 

ஆ)  வ� நி0வாக�தி6 விதி5ைறகF�� உ#ப#% நட$பைத ச�பா0�� 

தி#ட; 

இ)  வைரய��க$ப#ட கால எ
ைல��& வ� ெசX��ேவா�6 

வ�$ெபா�$�க& இ�தி ெசNய$ப%த
; ஒ; �றி$பி#ட காலக#ட�தி�கான 

வ�$ெபா�$�கைள அறிவி�க; 

ஈ)  ெகா&ைக 5�ெவ%�த
கF��� ேதைவயான உ&ள \%கைள வழ��த
; 

உ)  வ� நி0வாக�தி6 தணி�ைக ம�� ஏN$��� எதிரான தி#ட�க& 

ேமலாKைம. 

 
ேக. 2.   ஜி.எ,.-. ெரஜ மி� யா: வ�மான வ3 தாDக� ெசAய ேவB1�? 

பதி
.    ஜி.எb.�.யி6 கீ? பதிG ெசNதி;�� ஒ|ெவா;வ; ஏேதா ஒ; 

வைகயி
 வ;மான வ� கண��� தா�க
 ெசNய ேவK%. பதிG ெசN�&ள 

ஒ; நப0, மாத ஒ; 5ைற (சாதாரண வழ��பவ0) அ
ல� காலாK% 

அ�$பைடயி
 ச0G தி#ட�ைத (composition scheme) ேத0G ெசNY வழ��பவ0 

வ;மான வ� கண��� தா�க
 ெசNய ேவK%. ஒ; ஐ.எb.�., மாதா<திர 

வ;மான வ� கண��� தா�க
 ெசNய ேவK%. அதி
 அ<த� �றி$பி#ட 

மாத�தி
 விநிேயாகி�க$ப#ட கட6 விவர�க& கா#ட$பட ேவK%. வ�ைய 

பி��த ெசNய ேவK�ய நப0 (�.�.எb.) ம�� வ� வ^லி�க ேவK�ய நப0 

(�.சி. எb.) இ;வ;ேம மாதா<திர வ;மான வ� கண��� தா�க
 ெசNய 

ேவK%. இதி
 பி��த ெசNய$பட/வ^லி�க$பட ேவK�ய ெதாைகக& 

ம�� பிற விவர�க& ப�<�ைர�க$படலா. ��Y�ைம ெபறாத வ�ெசX�த 

ேவK�ய நப;yட தா6 ெசய
ப#ட காலக#ட�தி�கான வ;மான வ� 

கண��� தா�க
 ெசNய ேவK%.  



 

ேக. 3  ெவளி$Mற விநிேயாக5தி� எPத வைக விவர�க; வ�மான வ3 

கணDகி� தாDக� ெசAய$பட ேவB1�? 

பதி�     ஒ; சாதாரண பதிG ெப�ற வ�மானவ� ெசX�� நப0, ஒ; 

மாத�தி
 பதிG ெசNத நப0கF�� ெவளி$�ற வழ�க
க&, பதிG 

ெசNயாதவ0கF�கான ெவளி$�ற வழ�க
க& (வா��ைகயாள0க&), வரG/ப�� 

�றி$�க&, �zஜியமாக ேர# ெசNய$ப#டைவ, விதிவில�� அளி�க$ப#ட 

ம��  ஜி.எb.�. அ
லாத வழ�க
க&, ஏ��மதிக&, ம�� எதி0கால 

வழ�கX�காக$ ெபற$ப#ட 56பண, ேம�ெகாKட ெவளி$�ற வழ�க
க& 

ேபா6ற ப
ேவ� வழ�க
கைள, ெவளி$�ற விநிேயாக விவர�கைள 

ஜி.எb.�.ஆ0-1-
 தா�க
 ெசNய ேவK%. 

 
ேக 4     ஜி.எ,.-.ஆ:-1-Xட� ,ேக� ெசAய$ப=ட விைல$ப=-க; 

பதிேவUற� ெசAய$பட ேவB1மா?   

பதி�.  bேக6 ெசNய$ப#ட விைல$ப#�க& எைதY பதிேவ�ற ெசNய� 

ேதைவயி
ைல. விைல$ப#�களி
 உ&ள சில �றி$பி#ட ப�<�ைர�க$ப#ட 

தகவ
 ப�திக& ம#%ேம பதிேவ�ற ெசNய$படேவK%.  

 
ேக  5    அைன56 விைல$ப=-க�� பதிேவUற� ெசAய$பட ேவB1மா? 

பதி
:   ேவKடா. அ� B2B அ
ல� B2Cயா எ6பைத$ ெபா;�� இ<த 

வழ�க
க& மாநில�தி��&ளா அ
ல� மாநில�கF�� இைடேயயா 

எ6பைத$ ெபா;�� அைமY. 

B2B வழ�க
கF��, இத6 வழ�க
க& மாநில�தி��&ேள அ
ல� 

மாநில�கF�� இைடேயயிலானைவ என எ�வாக இ;<தாX அைன�� 

விைல$ப#�கF பதிேவ�ற ெசNய$பட ேவK%. ஏ6 அ$ப�? ஏென6றா
, 

ெப�பவ0க& ஐ.�.சி. எ%$பா0க& எ6பதா
, அ� விைல$ப#�Yட6 

ஒ$பிட$பட$பட ேவK%.  

 



 B2C வழ�க
கF��, ெபா�வாக வா��பவ0 ஐ.�.சி. எ%�க மா#டா0க& 

எ6பதா
, பதிேவ�ற ேதைவ$படாம
 இ;�கலா. ஆனா
 ேபாN1ேச;மிட 

அ�$பைடயிலான ெகா&ைகைய நைட5ைற$ப%�த, மாநில�கF�� 

இைடேயயான, B2C வழ�க
களி
 2.5 ல#ச�தி�� ேம
 மதி$�&ள 

விைல$ப#�க& பதிேவ�ற ெசNய$பட ேவK%. மாநில�கF�� 

இைடேயயான 2.5 ல#ச�தி�� �ைறவான மதி$�&ள விைல$ப#�க& ம�� 

அைன�� மாநில�தி��&ளான விைல$ப#�கF��, மாநிலவா�யான 

�;�கமான �றி$� ேபா�.  

 
ேக;வி 6  விைல$ப=-யி� உ;ள ஒJெவா� ெபா��DEமான விவர�க; 

அைன56� பதிேவUற� ெசAய$பட ேவB1மா? 

பதி
.  ேவKடா. உKைமயி
, விவர�க& பதிேவ�ற ெசNய$பட ேவK�ய 

ேதைவயி;�கா�. ெபா;&கைள வழ��தX�கான ெஹ1.எb.எ6. �றியீ% 

ம�� ேசைவக& வழ��தX�கான கண�கிய
 �றிய%ீ ம#%ேட பதிேவ�ற 

ெசNய$பட ேவK%. �0�திெசNபவ0 பதிேவ�ற ெசNய$பட ேவK�ய 

�ைற<தப#ச இல�க எKக& கட<த ஆK�
 அவர� வி��5தைல$ 

ெபா;�� அைமY. 

 
ேக 7.   ஒJெவா� ப3வ:5தைனG� அளிDக$பட ேவB1மா? எPத 

ச4ைகG� அளிDக$படவி�ைல எ�றா� எ�ன ஆE�? 

பதி
.    ஆ. மதி$� ம#%ம
லாம
 வ�விதி�க$பட ேவK�ய மதி$�yட 

அளி�க$பட ேவK%. சில சமய�களி
, இரK% ெவ|ேவறாக இ;�கலா. 

எ<த சXைகY அளி�க$படவி
ைல, ஆனா
 வழ�க
 அ#டவைண 1-6 

ெநறிகளி6ப� எ6றா
, ப�<�ைரயி6ப� வ�விதி�க$பட ேவK�ய 

மதி$�yட கண�கிட$ப#%, பதிேவ�ற ெசNய$பட ேவK%. 

 
ேக 8.   ஒ� ெபKன: தன6 ஜி.எ,.-.ஆ:.-2-� வழ�Eபவ: தவறவி=ட 

தகவைல வழ�க R-Gமா? 



பதி
.  5�Y, தன� வழ��ன0 பதிேவ�ற ெசNயாத விைல$ப#�கைள$ 

ெப�ன0 தாேன வழ�க 5�Y. இ<த மாதி�யான விைல$ப#�களி
 கட7 

த�காலிகமாக வழ�க$% ஆனா
, அ� ஒ$ப%ீ#%�� உ#ப%�த$ப%. 

ஒ$பி%ேபா�, வழ��பவ0 விைல$ப#�ைய பதிேவ�ற ெசNயவி
ைல 

எ6றா
, இ;வ;�� இ� �றி�� ெத�வி�க$ப%. இ<த$ ெபா;<தா�த6ைம 

ச�ெசNய$ப#டா
, தா�காலிக கட6 உ�திெசNய$ப%. ஆனா
, 

ெபா;<தா�த6ைம ெதாட0<� இ;<�வ<தா
, இ<த� ெதாைக, ெப�பவ�6 

ெவளிய%ீ வ� ெபா�$பி
, 5ரKபா% ெவளி$ப#%&ள அ<த மாத�தி�� 

அ%�த மாத�தி�கான வ;மான வ� கண��� தா�கலி
 ேச0�க$ப%  

 
ேக. 9  வ�மான வ3விதிDக$படDW-ய ஒ� நப: தன6 ஜி.எ,.-.ஆ:.-2-� 

ஏதாவ6 வழ�க ேவB1மா அ�ல6 எ�லாேம ஜி.எ,.-.ஆ:.-1லி�P6 

தானாகேவ வி3வைடGமா (auto- populated)? 

பதி
.    ஜி.எb.�.ஆ0.-2விலி;<� ஒ; ெப; ப�தி வி�வைடY அேத 

ேநர�தி
, ெப�நரா
 ம#%ேம �0�தி ெசNய 5�கிற இற��மதிக& ஏ��மதி 

விவர�க&, பதிG ெசNயாத அ
ல� கல<த வழ��ன0க& ம�� விதிவில��/ 

ஜி.எb.�-அ
லாத/ஒ6�மி
லாத ஜி.எb.� வழ�க
க& 5தலிய சில 

வா�கியத�கான விவர�க&. 

 
ேக. 10  விைல$ப=-க; ெபா�Pதாவி=டா� எ�னாE�? ஐ.-.சி. 

ெகா1Dக$பட ேவB1மா அ�ல6 மKDக$பட ேவB1மா? மKDக 

ேவB1� எ�றா�, வழ�Eபவ�DE எதிராக எ�ன நடவ-Dைக எ1Dக$பட 

ேவB1�? 

பதி
. ஜி.எb.�.ஆ0.-2 
 உ&ள விைல$ப#� இத6 எதி0தர$� ஜி.எb.�.ஆ0-

1ேனா% ெபா;<தாவி#டா
, இ<த$ ெபா;�தமி6ைம �றி�� வழ��பவ;�� 

ெத�வி�க$ப%. ெபா;�தமி6ைம இரK% காரண�களா
 ஏ�படலா. 

5தலி
, ெப�பவ0 ெசNY  தவறா
 இ� ஏ�படலா, அ$ப� எ6றா
, 

ேம�ெகாK% எ<த நடவ��ைகY ேதைவயி
ைல. இரKடாவதாக, �றி$பி#ட 

அ<த விைல$ப#� வழ��னரா
 அளி�க$ப#�;�கலா ஆனா
, அைத அவ0 



பதிேவ�ற ெசNயவி
ைல. ேமX அத�கான வ� ெசX�தியி;�கிறா0. 

இ$ப�$ப#ட ^ழலி
, ெப�பவ0 பய6ப%�தியி;�� ஐ.�.சி. அவர� 

ெவளிய#ீ% வ� ெபா�$பி
 ேச0�க$ப%, �;�கமாக ெசா
ல$ேபானா
, 

வழ��ன0 ஒ; ெபா;ைள வழ�கிவி#% அத�கான வ�ைய ெசX�தவி
ைல 

எ6றா
, அைன��$ ெபா;<தாைமகF நடவ��ைககF���தா6 

வழிேகாX. 

 
ேக 11. வழ�Eபவ: பி�ன: தவைற உண:P6 தகவைல அளி56வி=டா�, 

தி�5த� ெசAய$ப=ட உ;ள =1 வ3Dகட� ெதாட:பான ச=டi:வ நிைல 

எ�னவாக இ�DE�? 

பதி
. எ<த க#ட�திX, ஆனா
 அ%�� நிதியாK�6 ெச$டப0 மாத���� 

56பாக வழ��ன0 தன�  ஜி.எb.�.ஆ0.-3
 ஏ�ெகனேவ பதிேவ�ற ெசNய� 

தவறிய மாத�தி�கான விைலப#�கF�கான வ�Y வ#�Y ெசX�தி 

பதிேவ�ற ெசNயலா. வழ��ன0 தன� ெபா;<தாமைய ச�ெசNதி;�� 

ெதாைக அளG��, ெப�பவ0 தன� ெவளிய#ீ% வ� ெபா�$ைப 

கழி���ெகா&ளலா. தி;�த ெசNய$ப% ேநர�தி
 ெப�நரா
 வழ�க$ப#ட 

வ#�� ெதாைகY அவர� மி6னd பண ேபேர#�
 ெதாைகைய வரG 

ைவ$பத6 �ல அவ;��� தி;$பி அளி�க$ப%. 

 
ேக. 12     ஜி.எ,.-.ஆ:.-2வி� சிற$M அ�ச� எ�ன? 

பதி
.     ஒ; ெப�பவ0 ெப� வழ�க
க& அவர� எதி0தர$பான வழ��ன0 

தன�  ஜி.எb.�.ஆ0.-1
 �0�திெசNதி;�� விவர�களி6 அ�$பைடயி
 

தானாகேவ வி�வைடY எ6ப�தா6 ஜி.எb.�.ஆ0.-26 சிற$� அச. 

 
ேக 13. ச:@ தி=ட5தி� (composition scheme) கீ] உ;ள வ3 ெச456பவ:க�� 

Wட ஜி.எ,.-.ஆ:.-1 மUK� ஜி.எ,.-.ஆ:.-2-ைவ தாDக� ெசAய ேவB1மா? 

பதி
.  ேவKடா. ச0G வ� ெசX��பவ0க&, ெவளிய%ீ அ
ல� உ&ள \� 

வழ�கX�கான எ<த அறி�ைகையY தா�க
 ெசNய ேவKடா. இவ0க& 

ஜி.எb.�.ஆ0.-4 ப�வ�தி
 காலாK% 5�<� அ%�� வ; மாததி6 18- 



ேததி��& காலாK% வ;மான வ� கண��� தா�க
 ெசNய ேவK%. 

இவ0கF�� உ&ள \% வ�� கட7�� த�தி இ
லாதவ0க& எ6பதா
, 

இவ0கF�� ஜி.எb.�.ஆ0-2 ேவா% எ<த� ெதாட0� கிைடயா� ேமX 

வ��கட6 ச0G வ�யி6 கீ? ெசX�த$ப%வதா
, இவ0கF�� ஜி.எb.�.ஆ0-1 

ேனா% எ<த� ெதாட0� கிைடயா�. இவ0கFைடய வ;மான வ� கண��� 

தா�கலி
 இவ0க& வ� ெசX�� விவர�கேளா% த�க& ெவளிய#ீ% 

வழ�க
களி6 விவர�களி6 �;�க�ைத அறிவி�க ேவK%. த�கள� 

காலாK% வ;மான வ� கண��� தா�க
 ெசNYேபாேத த�கFைடய 

ெகா&5த
 விவர�கைளY வழ�க ேவK%, இவ�றி
 ெப;பாலானைவ 

தாமாகேவ வி�வைடY.  

ேக. 14 உ;ள =1 ேசைவ விநிேயாக,த:க; (ஐ.எ,.-.Dக;) த�க; வ�மான 

வ3 கணDE5 தாDகலி� உ;ள =1 மUK� ெவளியீ=1 வழ�க�களி� தனி 

அறிDைகைய தாDக� ெசAய ேவB1மா? 

பதி
 : ேவKடா.  ஐ.எb.�.�க&, ஜி.எb.�.ஆ0-6 ப�வ�தி
 ம#%ேம த�க& 

வ;மான வ� கண��� தா�க
 ெசNய ேவK%. ேசைவ 

வழ��ேவா�டமி;<� தா�க& ெப�ற கட6 விவர�க& ம�� ெப�ன0 

�னி#கF�� தா�க& விநிேயாகி�த கட6 விவர�க& வ;மான வ� கண��� 

தா�கலி
 இ;�க ேவK%. இவ0கள� வ;மான வ� கண��� தா�கலிேலேய 

இ<த அச�க& இடெப��வி%வதா
, உ&ள \#% ம�� ெவளிய#ீ% 

வழ�க
கF�� தனியாக எ<த அறி�ைகY தா�க
 ெசNய ேவK�ய 

ேதைவயி
ைல. 

ேக. 15.  வ3 ெச456பவ3டமி�P6 அவர6 ச�பள� அ�ல6 வ�மான5தி� 

பி-5த� ெசAய$ப1� வ3ைய எ$ப-5 தி��ப$ ெபKவா:? இைத5 தி��ப$ 

ெபKவதUE பண� பி-5தவ3டமி�P6 ெபற$ப=ட -.-.எ,. சா�றிதைழ 

அவ: தாDக� ெசAய ேவB1மா?   



பதி
. ஜி.எb.�.யி6 கீ?, பண பி��த ெசNபவ0, தா6 யா�டமி;<� பண 

பி��த ெசNகிறாேரா அவர� விவர�கைளY த6னா
 ேம�ெகா&ள$ப#ட 

அைன�� பி��த�கைளY �றி�த விவர�கைளY தன� ஜி.எb.�.ஆ0-7 

ப�வ�தி
 பி��த�க& ேம�ெகா&ள$ப#ட மாத�தி�� அ%�த மாத 10- 

ேததி��& �0�தி ெசN� வ;மான வ� கண��� தா�க
 அறி�ைகயி
 

அளி$பா0. பி��த ெசNபவ0 பதிேவ�ற ெசNY பி��த�க& �றி�த 

விவர�க& யா�ட பி��த ெசNய$ப%கிறேதா அவர� ஜி.எb.�.ஆ0-2 

ப�வ�தி
 தானாகேவ வி�வைடY. த6 சா0பி
 பி��த ெசNய$ப#ட 

ெதாைகைய$ ெப�வத�� பி��த ெசNய$ப#டவ0 தன� ஜி.எb.�.ஆ0-2 

ப�வ�தி
 இ<த விவர�கைள உ�தி ெசNய ேவK% இ<த ெதாைகைய 

ெப�வத�காக அவ0 எ<த சா6றித? அ
ல� மி6னd ப�வ�கைளYேயா 

சம0$பி�க� ேதைவயி
ைல. சா6றிதMyட வ� ெசX��பவ0 ஆவண�கைள 

ப�திர$ப%��வத�காக ம#%ேம ேதைவ, இைத இவ0 ெபா� வைலவாயிலி
 

பதிவிற�க ெசN�ெகா&ளலா. 

ேக.  16    எPத வைகயான வ3ெச456ேவா: வ�டாPதிர வ�மான வ3 

கணDE5  தாDக� ெசAய ேவB1�? 

பதி
       ஜி.எb.�.ஆ0-1 5த
 ஜி.எb.�.ஆ0-3 ப�வவைர �0�திெசNY 

வ;மான வ� கண��� தா�க
 ெசNY அைன�� வ�ெசX��ேவா0, 

ஐ.�.எb. தவிர, 5ைறைம��#படாத/ ��Y�ைம ெபறாத, ச0G தி#ட�தி6 கீ? 

வ� ெசX��பவ0க&, �.�.எb./ �.சி.எb. பி��த ெசNபவ0க& ஆகிய 

அைனவ; வ;டா<திர வ;மான வ� கண��� தா�க
 ெசNய ேவK%. 

��Y�ைம ெபறாத ஐ.�.எb.க& ம�� சபள அ
ல� வ;மான�தி
 வ� 

பி��த / வ^
 ெசNய அதிகார ெப�ற நப0க& வ;டா<தர வ;மான வ� 

தா�க
 ெசNய ேவKடா. 

 



ேக. 17   ஆB1 வ�மான வ3 கணDE5 தாDக4� இKதி  வ�மான வ3 

கணDE5 தாDக4� ஒ�Kதானா? 

பதி
    இ
ைல. ஆK% வ;மான வ� கண��� தா�கைல சாதாரண வ� 

ெசX��ேவாராக$ பதிG ெசN�&ள ஒ|ெவா;வ; சம0$பி�க ேவK%. 

இ�தி வ;மான வ� கண��� தா�கைல பதிைவ ர�� ெசNவத�காக 

விKண$பி�� நப0க& தா�க
 ெசNய ேவK%. இ<த இ�தி வ;மான வ� 

கண��� தா�க
, கா6ச
 ெசNய$ப#ட ேததியிலி;<� �6� மாத�தி��& 

அ
ல� ர�� ெசNY உ�தரG பிற$பி�க$ப% ேததியி
 �0�தி ெசNய$பட 

ேவK%. 

 
ேக. 18.  வ�மான வ3 கணDE5 தாDக� ெசAய$ப=ட பிறE, ஏதாவ6 

தி�5த�க; ெசAய$பட ேவB1� எ�றா� அைத எJவாK ெசAய 

ேவB1�? 

பதி
:  ஜி.b.�.யி
 தனி$ப#ட ப�வ0�தைனகளி6 விவர�களிலி;<� 

வ;மான வ� கண��� தா�க
 ெசNய$ப%கிற� எ6பதா
, தி;�த$ப#ட 

வ;மான வ� கண��� தா�கX�� எ<த ேதைவY ஏ�படா�. விைல$ப#�க& 

அ
ல� ப��/வரG �றி$� ெதா�$�க& மா�ற$பட ேவK% எ6றா
 

ம#%ேம ஒ; வ;மான வ� கண��� தா�கலி
 ஏதாவ� மா�ற�க& 

ேதைவ$ப%. ஏ�ெகனேவ தா�க
 ெசNய$ப#ட வ;மான வ� கண�� 

அறி�ைகயி
 தி;�த�க& ெசNவத�� பதி
, அ<த$ ப�வ0�தைனகளி6 

(விைல$ப#�க& அ
ல� ப��/வரG �றி$� ெதா�$�க&) மா�ற$பட ேவK�ய 

விவர�கைள ம#% மா�றி�ெகா&F வசதிைய அைம$� வழ��கிற�. 

இைவ �றி$பாக, ஏ�ெகனேவ அறிவி�த விவர�களி
 மா�ற�க& 

ெசN�ெகா&வத�காகேவ உ&ள எ<த எதி0கால ஜி.எb.�.ஆ0.1 அ
ல� 2 

அ#டவைணகளி6 எதி
 ேவK%மானாX மா�றி�ெகா&ளலா. 

 
 



ேக. 19  வ3 ெச456ேவா: த�க; வ�மான வ3D கணDைக எJவாK 

தாDக� ெசAய ேவB1�? 

 பதி
: வ� ெசX��ேவா0 வ;மான வ�� கண�� அறி�ைகக& ம�� 

வ;மான வ� கண��� தா�க
கைள ப
ேவ� வழி5ைறகளி
 

ேம�ெகா&ளலா. 5தலி
, அவ0க& த�கள� வ;மான ம�� ெசலG 

விவர�கைள ேநர�யாக ெபா�வான இைணயதள வைலவாயிலி
 தா�க
 

ெசNயலா. ஆனா
, ஏராளமான விைல$ப#�கைள இைண�க 

ேவK�யி;$பதா
, வ� ெசX��ேவா;�� இ� சலி$�#% ேவைலயாகG 

அதிகமான ேநர ெசலவிட ேவK�யதாகG இ;��. இ$ப�$ப#ட வ� 

ெசX��ேவா;��, தானாகேவ வர�y�ய விவர�கைள பதிவிற�க ெசNத 

பிற�, இைணயதள வாயிலாக அ
லாத வசதிைய$ பய6ப%�தி வ;மான 

ம�� ெசலG விவர�கைள� தயா0 ெசN�, அவ�ைற$ ெபா�வான 

வைலவாயிலி
 பதிேவ�ற ெசNயலா. ஜி.எb.�.எ6. உ;வா�கிY&ள 

ஜி.எb.�. �விதா வசதி, ெபா�வான வைலவாயிXட6 இைண��. 

 
ேக. 20   ஜி.எ,.--யி� கீ] வ�� விதிகைள எPத சிDக4� இ�லாம� 

பி�பUKவதUE வ3ெச456� ஒ�வ: எPத மாதி3யான 

R�ென!ச3Dைககைள ேமUெகா;ள ேவB1�? 

பதி
        வழ�க
 விவர�கைள ஜி.எb.�.ஆ0-1 ப�வ�தி
 அ%�த மாத 

10- ேததி��& தவறாம
 பதிேவ�ற ெசNவ� ஜி.எb.�. விதிகளி
 மிக 

5�கியமான ஒ; விதியா�. எ<தளG�� இ� மிக சிற<த 5ைற எ6ப� வ� 

ெசX��ேவா0 வழ�� B2B விைல$ப#�களி6 எKணி�ைகைய$ ெபா;�த�. 

இ<த எKணி�ைக �ைறவானதாக இ;<தா
, வ� ெசX��ேவா0 அைன�� 

தகவ
கைளY ஒேர தடைவயி
 பதிேவ�ற ெசN�விடலா. ஆனா
, 

விைல$ப#�களி6 எKணி�ைக அதிகமானதாக இ;<தா
, அவ�ைற (அ
ல� 

ப�� / வரG �றி$ேப%க&) 5ைறயான கால இைடெவளியி
 பதிேவ�ற 

ெசNய ேவK%. விைல$ப#�கைள அ|வ$ேபா� பதிேவ�ற ெசNய 

ஜி.எb.�.எ6. இட த;. வ;மான, ெசலG விவர அறி�ைக இ�தியாக 



தா�க ெசNய$ப% வைரயி
, பதிேவ�ற ெசNய$ப#ட விைல$ப#�கைள 

வ� ெசX��ேவா0 மா�றி அைம$பத�� ஜி.எb.�.எ6. அைம$பி
 வசதி 

உ&ள�. எனேவ, 5ைறயாக விைல$ப#�கைள பதிேவ�ற ெசNவத�� இ� 

எ$ேபா�ேம வ� ெசX��ேவா;��$ பல6 தர�y�யதாக இ;��. 

கைடசிேநர ெந;�க�யா
 பதிேவ�ற ெசNவ� சி�கலா� இதனா
 

வி%ப%த
, தவ�க& என க% இட;�� ஆளாக ேந�%. த�கF�� 

சர��க&, ெபா;#கைள வழ��ேவா�டமி;<� ெகா&5த
 ெசNதத�கான 

விைல$ப#�க& பதிேவ�ற ெசNய$ப#%&ளதா எ6பைத வ� ெசX��ேவா0 

ெதாட0<� ச�பா0�� உ�தி$ப%�தி�ெகா&ள ேவK%. எ<த வித ெந;�க�Y 

தாமத5 இ
லாம
 உ&ள \#% வ� சXைகைய$ பய6ப%�தி�ெகா&வைத 

உ�திெசNவத�� இ� உதவியாக இ;��.  ெகா&5த
 ெசNேவா0, 

த�கF�� சர��கைள வி�பைன ெசNேவா0, ெக% ேததியிேலா அ
ல� அத�� 

ஓ�; தின�க& 56னதாகேவா விைல$ப#�கைள பதிேவ�ற ெசNவைத 

வி%�� 5ைறயான கால இைடெவளியி
 பதிேவ�ற ெசNYமா�, 

ெகா&5த
 ெசNேவா0 வி�பைனயாள0கைள ஊ��வி�க ேவK%. 

த�கF�கான விைல$ப#�கைள வி�பைனயாள0க& பதிேவ�ற 

ெசN�&ளா0களா எ6பைத ெகா&5த
 ெசNேவா0 ச�பா0���ெகா&ளG 

வசதி உ&ள�. வ� ெசX��பவ0 எ<தளG 5Mைமயான அைன�� 

தகவ
கைளY வழ�கிY&ளா0 எ6ப� �றி�த விவர�க&, �றி$பாக ச�யான 

ேநர�தி
 அவ0 தன� வழ�க
 விைல$ப#�கைள பதிேவ�ற ெசNவ� 

ெதாட0பான விவர�க&, வி�பைனயாளரா
 வழ�க$ப#ட விைல$ப#�களி
 

தானாகேவ நிகM தி;�த�க& �றி�த விவர�களி6 பதிGகைளY 

ஜி.எb.�.எ6. அைம$� வழ��. ஜி.எb.�-6 ெபா�வான வைலவாயி
 ஒ; 

இட�தி
 பா6 இ<தியா தரைவ� ெகாK�;�� இைவ வ�ெசX��ேவா;�� 

மதி$� வாN<த ேசைவகைள ெப�வத�� வழிவ���. 5ைறயான கால 

இைடெவளிகளி
 எ|வளG �லபமாக 5�Yேமா அ|வளG �லபமாக 

விைல$ப#�கைள$ பதிேவ�ற ெசNவத�கான 5ைன$�க& 

ேம�ெகா&ள$ப#% வ;கி6றன. இ<த ேநா�க�ைத நிைறேவ��வத�கான 



ஈேகா-அைம$� உ;வா�க$ப% எ6� எதி0பா0�க$ப%கிற�. ஜி.எb.�-யி6 கீ? 

வ; விதிகைள எ<த சி�கX இ
லாம
 பி6ப��வத�� இ<த ஈேகா 

அைம$ைப வ� ெசX��ேவா0 திற7ட6 பய6ப%�தி�ெகா&ள ேவK%.  

 
ேக 21:  வ3ெச456ேவா: தானாகேவ வ�மான� மUK� ெசல@ 

விவர�கைள தாDக� ெசAய ேவB1மா? 

பதி
: ேவKடா. பதிGெசN�ெகாKட வ�ெசX��ேவா0yட தன� வ;மான 

ம�� ெசலG விவர�கைள, ம�திய அ
ல� மாநில வ� நி0வாக�தா
 

ஏ���ெகா&ள$ப#ட வ;மான வ� கண�� அறி�ைக தயா��� ஒ;வ0 

�ல தா�க
 ெசNயலா.       

 
ேக. 22   Eறி$பி=ட ேததிDE; வ�மான வ3 கணDE அறிDைக5 தாDக� 

ெசAயாவி=டா� எ�ன விைள@க; ஏUப1�? 

பதி
: பதிG ெசN�&ள ஒ; நப0 �றி$பி#ட ேததி��$ பிற�, வ;மான வ� 

கண��� தா�க
 ெசNதா
, தாமத� க#டணமாக தாமதி�த ஒ|ெவா; நாF 

�� �பாN வ \த ெசX�த ேவK%. இ� அதிகப#ச ஐ<தாயிர வைர 

ேபாகலா. ெக% ேததி��& வ;டா<தர வரG ெசலG கண�� அறி�ைக தா�க
 

ெசNய� தவறினா
, ஒ|ெவா; நாF �� �பாN தாமத� க#டண ெசX�த 

ேவK%. அ<த சமய�தி
 அறி�ைக தா�க
 ெசNவ� ெதாட0<� தாமத 

ெசNய$ப#டா
, அதிகப#சமாக அவர� ெமா�த ஒ; மாநில�தி
 இவர� 

வி��5த
 ெதாைகயிலி;<� கா
 சதவிகித (0.25%) கண�கிட$ப#% 

வ^லி�க$ப%. 

 
ேக. 23    ஒ�KDE� ேமUப=ட தடைவ ஒேர ஆவண5தி� அ-$பைடயி� 

ஐ.-.சி. எ1Dக$ப=டா� எ�ன ஆE�? 

பதி
: ஒ6��� ேம�ப#ட தடைவ ஒேர ஆவண�தி6 அ�$பைடயி
 ஐ.�.சி. 

எ%�க$ப#�;$பைத (உ�ைமேகாரலி6 நகெல%$�) அைம$� கKடறி<தா
, 

அ$ப�$ப#ட வ� சXைக ெப�ந�6 வ;மான வ� கண��� தா�கலி
 

உ�ப�தி வ� ெபா�$பி
 ேச0�க$ப%.     



 

ேக.  24  ஜி.எ,.-.ஆ:-1 மUK� ஜி.எ,.-.ஆ:-2 விUE இைடேய காண$ப1� 

ெபா�Pதாைமத�ைமைய அைம$M கBடறிP6  உUப5தி வ3யாக பி-5த� 

ெசAய$ப=1 மீ=க$ப=ட, ெதாைகைய உ3ைம ேகார R-Gமா?  

பதி
: 5�Y, தவ� கKடறிய$ப#ட விைல$ப#�க& அ
ல� ப�� 

�றி$�க& எ�வாக இ;<தாX அவ�றி6 விவர�கைள தன� தன� மாதா<தர 

/ காலாK% ெச
Xப�யா� வ;மான வ� கண��� தா�கலி
 அறி$பத6 

�ல வழ��னரா
 ெபா;<தாைம ச�ெசNய$ப#ட பிற� . இ<த ெதாைக, 

அ%�� வ; வ� ெசX�� காலக#ட�தி
 உ�ப�தி வ� ெபா�$பிலி;<� 

�ைற�க$ப%வத6 �ல ம�உ�ைம ேகார 5�Y. [பி�G 42 (7)].  

வி�பைனயாளரா
 வழ�க$ப#ட வரG �றி$�கைள$ ெபா;�தவைரயி
 ச#ட$ 

பி�G 43-
 இேத ேபா6ற விதிக& உ;வா�க$ப#%&ளன.    

     ---------------------- 

  



13.  மதி$பீ1 மUK� தணிDைக 
 
ேக&வி 1:  ச#ட�தி6 கீ? ெசX�த$பட ேவK�ய வ�கைள மதி$ப%ீ ெசNY 

ெபா�$� யா;�� உ&ள�? 

பதி
:  ச#ட�தி6 கீ? பதிG ெசNய$ப#ட அைனவ;ேம தா6 ஒ; வ� 

காலக#ட�தி
 எ|வளG வ� ெசX�த ேவK% தாமாகேவ மதி$ப%ீ ெசN� 

ெகா&ளலா, அ$ப� மதி$ப%ீ ெசNத பிற� ச#ட$ பி�G 39-6 கீ? ேதைவ$ப% 

வ;மான ம�� ெசலG விவர�கைள தா�க
 ெசNயலா. 

 
ேக&வி 2:  வ� ெசX�த ேவK�ய ஒ; நப0 தா�காலிக அ�$பைடயி
 

எ$ேபா� வ� ெசX�த 5�Y? 

பதி
: வ� ெசX�த ேவK�ய ஒ;வ0 �ய-மதி$ப%ீ அ�$பைடயி
 வ� ெசX�த 

ேவK%, தா�காலிக அ�$பைடயி
 வ� ெசX��வத�கான ேகா��ைக வ� 

ெசX��பவ�டமி;<� வரேவK%, பி6ன0 அ� உ�ய அXவலரா
 

அ7மதி�க$ப%. ேவ� விதமாக ெசா
வெத6றா
, எ<த அதிகா�Y 

த�காலிக அ�$பைடயி
 வ� ெசX�த ேவK% எ6� தானாகேவ உ�திரவிட 

5�யா�. இ� சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.� ச#ட�தி6 60-வ� பி�வி6ப� 

நி0வகி�க$ப%கிற�. உ�ய அதிகா� தாேன பிற$பி�த உ�தரG �ல  

அ7மதி�த பிறேக த�காலிக அ�$பைடயி
 வ� ெசX�த$படலா. இ<த 

ேநா�க�தி�காக, வ�ெசX�த ேவK�ய நப0 உ�ய அதிகா���, தா6 

த�காலிகமாக வ� ெசX�த ேவK�யத�கான காரண�ைத விள�கி எM�� 

�ல ஒ; ேகா��ைக அ7$ப ேவK%. ஒ; நப0 பி6வ; விஷய�கைள� 

த\0மானி�க 5�யாத ச<த0$ப�களி
 ம#%ேம இ$ப�$ப#ட ேகா��ைகைய 

வி%�கலா: 

 (அ)   தா6 வழ�க ேவK�ய ெபா;&க& ம�� ேசைவகளி6 மதி$�, 

அ
ல� 

(ஆ)   தா6 வழ�க ேவK�ய ெபா;&க& ம�� ேசைவகF��� தா6 

ெசX�த ேவK�ய வ� விகித�தி6 மதி$ைப� த\0மானி$ப�. 

 



இ<த ச<த0$ப�களி
 வ� ெசX�த ேவK�ய நப0 ப�<�ைர�க$ப#ட 

ப�வ�தி
, ஒ; ப�திர�ைத உ�ய அதிகா�, ெபா;�தமாக க;� வைகயி
 

உ�தி ப�திர அ
ல� ஈ#% ப�திர��ட6 தயா0ெசNய ேவK%.  

 
ேக&வி 3: இ�தி மதி$ப%ீ ேம�ெகா&ள$பட ேவK�ய சமீப�திய கால எ6ன? 

பதி
: த�காலிக மதி$ப#ீ��கான உ�தரவி6 ேததியி;<� ஆ� மாத 

கால�தி��& இ�தி மதி$ப%ீ�கான உ�தரைவ உ�ய அதிகா� பிற$பி�க 

ேவK%.  ஆனா
, ேபா�மான காரண�க& கா#ட$ப#%, காரண�க& எM�தி
 

பதிG ெசNய$பட ேவK% எ6பதா
, ேமேல �றி$பி#ட ஆ� மாத காலக#ட 

பி6வ;பவ0களா
 ந\#��க$படலா:  

(அ) இைண / y%த
 ஆைணய0 �ல ேமX ஆ� மாத கால�தி�� 

மிகாம
, ேமX 

(ஆ)  இ<த ந\#��க$ப#ட கால ஆைணய0 ெபா;�தமான� என க;� 

ேமX நா6� ஆK% கால�தி�� மிகாம
.  

எனேவ த�காலிக மதி$ப%ீ தா�காலிகமாகேவ அதிகப#ச ஐ<� ஆK% 

கால�தி�� ந\��கலா.    

ேக&வி 4:  இ�தி மதி$ப#ீ�6ப� வ� ெபா�$� த�காலிக மதி$ப#ீைடவிட 

அதிகமாக இ;<தா
, வ�ெசX��ேவா;�� அத�கான வ#� ெசX�த 

ேவK�ய ெபா�$� உ&ளதா? 

பதி
: ஆ. வ� ெசX�த ேவK�ய ேததியிலி;<� அவ0 வ� ெசX�திய 

ேததி வைரயிX அத�கான வ#�ைய ெசX�� ெபா�$� உ&ள�.  

ேக&வி 5: சி.ஜி.எb.� ச#ட 61-வ� பி�வி6 கீ?, அதிகா� ஒ;வ0, மீளாNG 

ெசNY சமய�தி
, தா�க
 ெசNய$ப#%&ள வ;மான ம�� ெசலG 

விவர�களி
 கKடறிய$ப#ட 5ரKபா%கF�கான உ�ய விள�க 

அளி�க$படவி
ைல எ6றா
, ேவ� எ6ன மா�� வழி உ&ள�? 



பதி
: வ� ெசX�த ேவK�ய நப0, தகவ
 ெத�வி�க$ப#ட ேததியிலி;<� 30 

நா#கF��& (சப<த$ப#ட அதிகா�யா
 ந\#��க$படலா) தி;$திகரமாக 

விள�க வழ�கவி
ைல எ6றா
, அ
ல� 5ரKபா%கைள ஏ�ற பி6 

5ரKபா%க& ஏ���ெகா&ள$ப#ட மாத�தி
 வ;மான ம�� ெசலG 

அறி�ைகயி
 அவ�ைற ச�ெசNY நடவ��ைககைள ேம�ெகா&ள� 

தவறினா
, உ�ய அதிகா� பி6வ; விதிகளி
 ஏதாவ� ஒ; மா�� 

வழிைய� ேத0<ெத%$பா0:  

(அ)   ச#ட$ பி�G 65இ6 கீ? கண��� தணி�ைக நட��த
 

(ஆ)  ச#ட$ பி�G 66இ6 கீ? இ<த ேநா�க�தி�காகேவ ஆைணயரா
 

நியமி�க$ப#ட ஒ; ப#டய� கண�காள0 ெசலG கண�காள0 அ
ல� ஒ; 

விேசஷ கண��� தணி�ைக நட�த வழிகா#%த
; அ
ல�,  

(இ)  ச#ட$ பி�G 67இ6 கீ? ஆNG ேம�ெகா&த
, ேதட
, பறி5த
 ஆகிய 

நைட5ைறகைள$ பி6ப��த
; அ
ல� 

(ஈ)  ச#ட$ பி�G 73 அ
ல� 74-6 கீ? வ� ம�� பிற நிXைவக& �றி�� 

த\0மானி$பத�கான அ%�த நடவ��ைகைய� ெதாட��த
. 

ேக&வி 6:  வ� ெசX�த ேவK�ய ஒ;வ0, ச#ட$ப� [(ச#ட$பி�G 39 

(மாதா<தர/காலாK%)] அ
ல� 45 (இ�தி வ;மான வ� கண��� தா�க
) 

வ;மான ம�� ெசலG விவர�கைள� தா�க
 ெசNய� தவறினா
, வ� 

அதிகா� ச#ட�0வமான மா�� வழி எ6ன? 

பதி
: வ;மான ம�� ெசலG விவர�கைள� தா�க
 ெசNய� தவறிய வ� 

ெசX�த ேவK�ய நப;�� 5தலி
 உ�ய அதிகா� சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. 

எb.� ச#ட�தி6 45-வ� பி�வி6 கீ? பதிைன<� நா#கF��& வ;மான வ� 

கண�ைக தா�க
 ெசNய1 ெசா
லி ஒ; அறி�ைகைய அ7$�வா0. 

ெகா%�க$ப#%&ள காலக#ட�தி��& வ�ெசX�த ேவK�ய நப0 வ;மான 

வ�கண�ைக� தா�க
 ெசNய� தவறினா
, உ�ய அதிகா� த6னிட இ;�� 

இ� ெதாட0பான அைன�� விஷய�கைளY க;�தி
 ெகாK% வ;மான 



வ��கண��� தா�க
 ெசNய� தவறியவ�டமி;<� வரேவK�ய வ�� 

ெதாைகைய ெப�வத�காக தானாகேவ 5�GெசN� நடவ��ைககைள எ%$பா0. 

(ச#ட$பி�G 62). 

 
 ேக&வி 7: ச#ட$ பி�G 60இ6 கீ? �
லியமாக கணி�க$ப#ட மதி$ப#ீ% 

உ�தரG எ<த ச<த0$ப�களி
 தி;ப$ ெபற$ப%? 

பதி
: உ�ய அதிகா� சி. ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.� ச#ட�தி6 62-வ� பி�வி6 

ப� உ�ய அதிகா�யா
 வழ�க$ப#ட �
லியமாக கணி�க$ப#ட மதி$ப#ீ% 

உ�தரG ெபற$ப#ட 5$ப� நா#கF��& ெப�ன0, தவறவி#ட 

காலக#ட�தி�கான ஒ; ெச
Xப�யாக�y�ய வ;மான வ� கண�ைக� 

தா�க
 ெசN� வி#டா
, உ�தரG தானாகேவ வாபb ஆகிவி%.  

 
ேக&வி 8:  மதி$ப#ீ% உ�தரைவ பிற$பி$பத�கான கால வைரயைற ச#ட$பி�G 

62-6 கீ? (ெபb# ஜ#zம6#) ம�� 63-வ� பி�வி6 கீ? (தா�க
ெசNயாத) 

எ6ன? 

பதி
: ச#ட$ பி�G 62 அ
ல� 63-6ப� மதி$ப#ீ% உ�தரைவ பிற$பி$பத�கான 

கால வைரயைற, வ;டா<திர வரG ெசலG அறி�ைக தா�க
 ெசNவத�கான 

ெக% ேததியிலி;<� ஐ<� ஆK% கால. 

 
ேக&வி 9:  வ� ெசX�த ேவK�ய ஒ;வ0, பதிG ெபற� தவறினா
 அவ;�� 

ச#ட ¤தியி
 எ6ன மா�� வழி உ&ள�? 

பதி
: இ$ப�$ப#ட நிைலயி
 சப<த$ப#ட நப0 ெசX�த ேவK�ய வ�ைய 

உ�ய அதிகா� சி. ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.� ச#ட�தி6ப� தன� �
லியமான 

கணி$பி6 அ�$பைடயி
 வ�விதி$� கால�தி�� மதி$ப%ீ ெசN� உ�தரG 

பிற$பி�கலா. ஆனா
, இ<த உ�தரG, வ� ெசX�த$படாத நிதி ஆK%�கான 

வ;டா<திர வரG ெசலG அறி�ைக தா�க
 ெசNய$ப%வத�கான ெக% 

ேததியிலி;<� ஐ<தாK%கF��& பிற$பி�க$பட ேவK%.  

 



ேக&வி 10:   எ$ப�$ப#ட ^?நிைலகளி
 ஒ; வ� அதிகா� �;�கமான 

மதி$ப#ீைட ெதாட�கலா? 

பதி
: சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.� ச#ட�தி6 64-வ� பி�வி6 கீ?, 

வ;மான�தி6 சா0<த நலைன$ பா�கா$பத�காக பி6வ; நிைலகளி
 

�;�கமான மதி$ப%ீ ெதாட�க$பட ேவK%:  

(அ)  ச#ட$ப� வ� விதி$��� உ&ளா� ஒ; நப;�� ச#ட$ப� வ� ெசX�த 

ேவK�ய ெபா�$� உ&ள� எ6பத�கான ஆதார உ�ய அதிகா�யிட 

இ;��ேபா� 

(ஆ)  மதி$ப%ீ உ�தரைவ$ பிற$பி$பதி
 ஏ�ப% தாமத�தா
 வ;வாN சா0<த 

நல6 ேமாசமாக பாதி�க$ப%ேபா�,  

y%த
 ஆைணய0/ இைண ஆைணய�டமி;<� அ7மதி ேகார$ப#ட பிற� 

இ<த உ�தரG பிற$பி�க$பட ேவK%. 

 
ேக&வி 11:   �;�கமான மதி$ப#ீ% உ�தரG�� எதிராக வ�ெசX��பவ;�� 

ேம
5ைறய#ீ% த\0G தவிர ேவ� மா�� வழிக& எ6ன உ&ள�? 

பதி
: �;�கமான மதி$ப#ீ% உ�தரG பிற$பி�க$ப#ட வ� ெசX�த ேவK�ய 

ஒ; நப0, அ<த உ�தரG ெபற$ப#ட 5$ப� நா#கF��& தன� ப�தியி6 

அதிகார எ
ைல��& உ&ள y%த
/இைண ஆைணய�ட அைத வாபb 

ெப�மா� ேகாரலா. ேம��றி$பி#ட அதிகா� உ�தரG பிைழயாக இ;$பதாக 

உண0<தா
, அைத அவ0 வாபb ெபற1ெசN�, உ�ய அதிகா�யிட சி.ஜி.எb.�/ 

எb.ஜி. எb.� ச#ட�தி6 73 அ
ல� 74 வ� பி�Gகளி6ப� வ� ெபா�$ைப� 

த\0மானி�� பணிைய ேம�ெகா&Fமா� அறிG��தலா. �;�கமான 

மதி$ப#ீ% உ�தரG தவ� எ6பைத� கKடறி<தா
, y%த
/இைண ஆைணய0 

இேத மாதி�யான நடவ��ைகைய$ பி6ப�றி தானாகேவ ச#ட$ப� 

நடவ��ைகைய ேம�ெகா&ளலா. (சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.� ச#ட�தி6 64-

வ� பி�G). 

  



ேக&வி 12:  வ� ெசX�த ேவK�ய ஒ; நப;�� எதிராக �;�கமான 

மதி$ப#ீ% உ�தரG பிற$பி�க ேவK�ய� அவசியமா? 

பதி
: இ
ைல. ஒ; சில சமய�களி
, ெபா;&க& ஓ�ட�திலி;<� ம�ெறா; 

இட�தி�� வ<� ெகாK�;<தா
 அ
ல� கிட�கி
 ேசமி�க$ப#%&ள 

நிைலயி
 வ� ெசX�த ேவK�ய ஒ; நப;�கான வ�ைய இ$ப�$ப#ட 

ெபா;&களி6 அ�$பைடயி
 உ�திெசNய$பட 5�யா�, இ<த$ 

ெபா;&கF�� ெபா�$ேப��&ள ஒ; நப0தா6 வ�ெசX�த$பட ேவK�ய 

நபராக க;த$ப#% ெசX�த$பட ேவK�ய வ� மதி$பிட$பட ேவK% 

(சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.� ச#ட�தி6 64-வ� பி�G).   

 
ேக&வி 13. வ�X��ேவா;�கான கண��� தணி�ைகைய யா0 ேம�ெகா&ள 

5�Y? 

பதி
: கீேழ விள�க$ப#%&ள� ேபால ஜி. எb.� ச#ட�தி
(�களி
) நா6� 

வைக கண��� தணி�ைக ப�<�ைர�க$ப#%&ள�:  

(அ)  ப#டய� கண�காள0 அ
ல� ெசலG கண�காளரா
 ேம�ெகா&ள$ப% 

கண��� தணி�ைக:  பதிG ெப��&ள ப�<�ைர�க$ப#ட வைரயைற�� ேம
 

வ;மான ஈ#% ஒ|ெவா; நப;, தன� கண��கைள ஒ; ப#டய� 

கண�காள0 அ
ல� ெசலG கண�காளைர� ெகாK% கண��� தணி�ைக 

ெசN�ெகா&ள ேவK%, (சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.� ச#ட�தி6 35(5)-வ� 

பி�G) 

(ஆ)  �ைறயினா0 கண��� தணி�ைக: சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. அ
ல� 

Y.�. ஜி. எb.�. ஆைணய0 அ
ல� ேவ� அதிகா�யா
 அ�கீக��க$ப#ட 

ெபா�வான அ
ல� �றி$பி#ட உ�தரவி6 ேப�
 எ<த ஒ; பதிG ெப�ற 

நப;�� கண��� தணி�ைக ெசNயலா. இத�கான காலக#ட ம�� 

கண��� தணி�ைக 5ைற உ�ய ேநர�தி
 ப�<�ைர�க$ப%.  (சி.ஜி.எb.�/ 

எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 65-வ� பி�வி6ப�) 

 



(இ)  விேசஷ கண��� தணி�ைக: மீளாNG, விசாரைண, ஆNG அ
ல� ேவ� 

எ<த நடவ��ைகயி6 எ<த ஒ; க#ட�திX �ைறயி6 க;��$ப� மதி$� 

ச�யானப� அறிவி�க$படவி
ைல அ
ல� ெபற$ப#ட கட6 சாதாரண 

வைரயைறகF��& இ
ைல எ6றா
, �ைறயா
 நியமி�க$ப#ட ப#டய� 

கண�காள0 அ
ல� ெசலG கண�காளைர விேசஷ கண��� தணி�ைக 

ெசNYமா� �ைற உ�தரவிடலா. (சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 66-

வ� பி�வி6ப�) 

 
ேக&வி 14:   கண��� தணி�ைக ேம�ெகா&ள$ப%வத�� 56 ஏதாவ� 

56y#�ய தகவ
 ெத�வி�க$பட ேவK%மா? 

பதி
: ஆமா. கண��� தணி�ைக ேம�ெகா&ள$ப%வத�� �ைற<த� 15 

ேவைல நா#கF�� 56பாகவாவ� வ� ெசX��பவ;�� 56y#�ய 

தகவ
 ெத�வி�க$பட ேவK%. 

 
ேக&வி 15:    கண��� தணி�ைக �0�தி ெசNய$பட ேவK�ய கால அவகாச 

எ6ன? 

பதி
: கண��� தணி�ைக� ெதாட�க$ப#ட 3 மாத கால�தி��& கண��� 

தணி�ைக �0�திெசNய$பட ேவK%. இ<த கால அவகாச, அதிகப#ச 6 

மாத�கF�� ஆைணயரா
 ந\#��க$பட 5�Y. 

 
ேக&வி 16:  தணி�ைக �வ�க எ6றா
 எ6ன? 

தணி�ைக �வ�க எ6ற வா0�ைத மிகG 5�கிய, காரண, கண��� 

தணி�ைக� ெதாட�க$ப#ட இ<த ேததியிலி;<� வழ�க$ப#%&ள கால 

வைரயைற��& �0�தி ெசNய$பட ேவK%.   தணி�ைக �வ�க எ6ப� 

பி6வ;வனவ�ைற� �றி��:  

(அ)  எ<த� ேததியி
 ஆவண�க&/கண��க& கண��� தணி�ைக 

அதிகா�களிட சம0$பி�க ேவK% எ6ற ஆைண பிற$பி�க$ப%கிறேதா, 

அ
ல� 

 



(ஆ)  வ� ெசX��பவ0 வியாபார ெசNY இடதா6 கண��� தணி�ைக 

நைடெப� நி�வன  

  
ேக&வி 17: கண�� தணி�ைக அறிவி$ைப$ ெப�, வ� ெசX�� நப�6 

கடைமக& எ6ென6ன? 

பதி
: வ� ெசX�த ேவK�யநப0 பி6வ;வனவ�ைற ேம�ெகா&ள ேவK%:  

(அ)   ைகயி
 இ;�� அ
ல� அதிகா�க& ேகா�ய கண��க&/ஆவண�கைள 

ச�பா0$பத�� வசதி ஏ�ப%�தி� தரேவK%, 

(ஆ)  கண��� தணி�ைக ேம�ெகா&வத�காக அதிகா�கF��� ேதைவ$ப% 

தகவ
கைள வழ�க ேவK%, ேமX 

(இ)  கண��� தணி�ைக ச�யான ேநர�தி
 �0�தியைடய ேவK�ய 

உதவிகைள ெசNத
. 

 
ேக&வி 18:  கண��� தணி�ைக 5�<த பிற� உ�ய அதிகா� ேம�ெகா&ள 

ேவK�ய நடவ��ைக எ6ன? 

பதி
: கண��� தணி�ைக 5�<த 30 நா#கF��& வ�ெசX�த ேவK�ய 

நப;�� தன� கK%பி�$�க&, அத�கான காரண�க& ம�� அ<த 

கK%பி�$�க& �றி�த வ�ெசX�த ேவK�ய நப�6 உ�ைமக& ம�� 

கடைமக& ஆகியவ�ைற$ ப�றிய தகவ
கைள� ெத�வி�க ேவK%. 

 
ேக&வி 19:  எ<த1 ^ழலி
 விேசஷ கண��� தணி�ைக நி�வ$படலா? 

பதி
: மீளாNG, விசாரைண 5தலிய வைரயைற��#ப#ட ^ழ
களி
 ஒ; 

விேசஷ கண��� தணி�ைக ஏ�பா% ெசNய$படலா. இதி
 ஒ; விஷய 

சி�கலான� அ
ல� வ;வாN இழ$� மிக அதிகமாக இ;<தா
, இ� 

கவன�தி�� வ;. இ<த அதிகார சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 66-

வ� பி�வி6ப� வழ�க$ப#%&ள�. 

 
 
 



ேக&வி 20:   விேசஷ கண��� தணி�ைக�கான அறிவி$��கான தகவைல யா0 

வழ�க 5�Y? 

பதி
: ஆNவாள�6 56y#�ய அ7மதி ெப�ற பிறேக உதவி / �ைண 

ஆNவாள0 விேசஷ கண��� தணி�ைக�கான அறிவி$ைப வழ�க ேவK%. 

 
ேக&வி 21:  விேசஷ கண��� தணி�ைகைய யா0 ேம�ெகா&வா0? 

பதி
: ஆNவாளரா
 நியமி�க$ப#ட ஒ; ப#டய�கண�காள0 அ
ல� ஒ; 

ெசலG கண�காள0 இ<த கண��� தணி�ைகைய ேம�ெகா&ளலா.  

 
ேக&வி 22:   கண��� தணி�ைக அறி�ைகைய சம0$பி�க ேவK�ய கால 

வைரயைற எ6ன? 

பதி
: கண��� தணி�ைகயாள0 90 நா#கF��& அ
ல� ேமX 

ந\#��க$ப#ட 90 நா#கF��& இ<த அறி�ைக சம0$பி�க$பட ேவK%.  

 
ேக&வி 23:   விேசஷ கண��� தணி�ைக�கான ெசலைவ யா0 ஏ�பா0க&? 

பதி
: தணி�ைகயாள;�� வழ�க$பட ேவK�ய ஊதிய உ&பட ஆNG 

ம�� கண��� தணி�ைக�கான ெசலைவ த\0மானி$ப�, ஏ���ெகா&வ� 

ஆNவாள0தா6.  

 
ேக&வி 24:   விேசஷ கண��� தணி�ைக��$ பி6 வ�விதி$� அதிகா�க& 

எ6ன நடவ��ைகக& எ%�கலா? 

பதி
: சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 73 அ
ல� 74-வ� பி�வி6ப� 

விேசஷ தணி�ைகயி
 கKடறி<த / ஆராN<த விஷய�களி6 அ�$பைடயி
 

நடவ��ைக� ெதாட�க$படலா.   

     ------------------- 

  



14.  பண� தி��ப$ ெபKத� 

ேக&வி 1:  பண தி;ப$ ெப�த
 எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: சி.ஜி.எb.� / எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 54 பி�வி
 பண தி;ப$ 

ெப�த
 �றி�� விவாதி�க$ப#%&ள�. 

“பண தி;ப$ ெப�தலி
” பி6வ;வன உ&ளட�கிY&ளன: 

(அ)  மி6னd பண ேபேர#�
 மீதமி;$பதாக வரG ெசலG அறி�ைகயி
 

உ�ைம ேகார$ப#ட எ<த� ெதாைக, 

(ஆ)   பி6வ; நிைலயி
 பய6ப%�த$படாத, விைத, உர ம�� பKைண 

சாதன�கF�கான வ�1 சXைக (1) வ� விதி�க$படாத ெபா;&க& 

வி�பைனயி
 ெசX�த$படாத வ�, அ
ல� (2) உ�ப�தி$ ெபா;&கF�கான 

(வ� விதி�க$படாத அ
ல� 5Mைமயாக வில�� அளி�க$ப#ட ெபா;&க& 

அ
லாத) வ� விகித�ைதவிட ெகா&5த
 ெபா;&கF�கான வ�விகித 

அதிகமாக இ;$பதா
, கட6 ெமா�தமாக ேச0<தி;�த
,  

(ஆ)  எ<த மாதி�யான ெகா&5தX�� ஐ�கிய நா%க& சைபயி6 சிற$� 

அ<தb� ெப�ற அைம$�, அ
ல� ஐ�கிய நா%க& சைப (பி�விேலஜb 

ம�� இ�னி#�b) ச#ட 1947-6ப� ப#�யலிட$ப#ட ப
ேவ� நா%களி6 

அர� நிதி நி�வன�க& ம�� அைம$�க&, ெவளிநா%களி6 இைண Zதரக, 

அ
ல� Zதரக வ� ெசX�தியி;�த
   

ேக&வி 2 : பய6ப%�த$படாத  ெகா&5த
 வ��கான கட6 தி;ப$ 

ெபற$ப% ெதாைகயாக அ7மதி�க$ப%மா? 

பய6%�த$படாத ெகா&5த
 வ��கான கட6 ெதாைகைய$ பி6வ; 

^?நிைலகளி
 ச#ட$ பி�G 54-6 �ைண$ பி�G (3)-6 விதிகளி6ப� தி;ப$ 

ெப�வத�� அ7மதி�க$ப%:- 



(1) வ� ெசX�தாம
, வ� விதி�க$படாத ெபா;&கைள வி�பைன 

ெசNYேபா�;  

(2) உ�ப�தி$ ெபா;&கF�கான (வ� விதி�க$படாத அ
ல� 5Mைமயாக 

வில�� அளி�க$ப#ட ெபா;&க& அ
லாத) வ� விகித�ைதவிட ெகா&5த
 

ெபா;&கF�கான வ�விகித அதிகமாக இ;$பதா
, கட6 ெமா�தமாக 

ேச0<தி;��ேபா�, 

ஆனா
, ஏ��மதி வ��� உ#ப#ட ெபா;&கைள ெவளிநா%கF�� ஏ��மதி 

ெசNYேபா�, ேசைவ அ
ல� ெபா;& வழ��ந0 அ
ல� இரKைடY 

வழ��பவ0 தன� ேசைவ அ
ல� ெபா;F�காக ம�திய வ�ைய� தி;ப$ 

ெப�றாேலா, அ�தைகய ெபா;& / ேசைவ�காக1 ெசX�த$ப#ட ஒ;�கிைண<த 

வ�ைய� தி;ப$ ெப�ேபாேதா பய6ப%�த$படாத ெகா&5த
 வ��கான 

கடைன தி;ப$ ெபற 5�யா�. 

ேக&வி 3:  ஏ��மதி த\0ைவ உ#ப#ட ெபா;&கைள இ<தியாவிலி;<� 

ெவளிநா%கF�� ஏ��மதி ெசNYேபா� பய6ப%�த$படாத ெகா&5த
 

வ��கான கட6 ெதாைகைய�  தி;ப$ ெபற 5�Yமா? 

பதி
: சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 54-வ� பி�G, 3-வ� 

உ#பி�வி6ப� ஏ��மதி த\0ைவ உ#ப#ட ெபா;&கைள இ<தியாவிலி;<� 

ெவளிநா%கF�� ஏ��மதி ெசNYேபா� பய6ப%�த$படாத ெகா&5த
 

வ��கான கட6 ெதாைகைய�  தி;ப$ ெபற 5�யா�. 

ேக&வி 4: பய6ப%�த$படாத ெகா&5த
 வ��கட6 ெதாைகைய நிதியாK�6 

5�வி
 தி;ப$ ெபற 5�Yமா? (ஜி.எb.�. அறி5க ஆன பிற�) 

பதி
: இ$ப�$ப#ட பய6ப%�த$படாத ெகா&5த
 வ��கட6 ெதாைகைய 

நிதியாK�6 5�வி
 தி;ப$ ெப� விதி5ைற எ�G ஜி.எb.�. விதியி
 

இ
ைல. அ� அ%�த நிதியாK%��� ெகாK% ெச
ல$ப%.  



ேக&வி 5: வ� விதி�க$பட ேவK�ய ஒ; நப0, மாநில�கF�� இைடேய/ 

மாநில�தி��& தா6 வழ�கிய ெபா;&கF�� ஐ.ஜி.எb.�/ சி.ஜி.எb.�/ 

எb.ஜி.எb.� தவ�தலாக1 ெசX�திவி#டா0, ஆனா
 இைத� ெதாட0<� இ<த� 

தவ� ெதளிவா�க$ப#%வி#ட�. சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி.எb.� ெதாைக தவறாக 

ெசX�த$ப#ட ஐ.ஜி.எb.�. ெதாைகயி
 சம6 ெசNய$ப%மா அ
ல� தவறாக 

ெசX�த$ப#ட எb.ஜி.எb.� /ஐ.ஜி.எb.� ெதாைக, சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி.எb.�. 

ெதாைகயி
 சம6 ெசNய$ப%மா? 

பதி
: வ� ெசX�த ேவK�ய ஒ; நப0 சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி.எb.� அ
ல� 

தவறாக ெசX�த$ப#ட ஐ.ஜி.எb.� அ
ல� சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி.எb.� 

ெதாைகயி
 சம6 ெசN�ெகா&ள 5�யா�. ஆனா
, அ|வா� தவறாக 

ெசX�த$ப#ட வ�ைய தி;ப$ ெப� உ�ைம ெப��&ளா0 - சி.ஜி.எb.�/ 

எb.ஜி.எb.� ச#ட�தி6 77-வ� பி�வி6ப�. 

ேக&வி  6: Zதரக�க& அ
ல� ஐ�கிய நா%க& சைபயா
 ேம�ெகா&ள$ப#ட 

ெகா&5த
கF�� வ�விதி�க$ப%மா அ
ல� வில�� அளி�க$ப%மா? 

பதி
: Zதரக�க& அ
ல� ஐ�கிய நா%க& சைபயா
 ேம�ெகா&ள$ப#ட 

ெகா&5த
கF�� வ�விதி�க$ப%, இ� பி6ன0 சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி.எb.� 

ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி6 2-வ� உ#பி�வி6ப� பண தி;ப$ 

ெப�வத�காக� ேகார$படலா. இ<த� ேகா��ைக சி.ஜி.எb.�/ 

எb.ஜி.எb.�.யி6 பண தி;ப$ ெப� விதி5ைறகளி
 ப�<�ைர�க$ப#ட 

5ைறயி
 ெபா;&க& ெபற$ப#ட மாத�தி6 கைடசி ேததியிலி;<� ஆ� 

மாத�க& 5�வைடவத��& �0�திெசNய$பட ேவK%.  

[ஐ�கிய நா%களி6 அைம$� ம�� ெவளிநா%களி6 இைண Zதரக அ
ல� 

Zதரக�க& (சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 26 பி�வி6 1-வ� 

உ#பி�வி6ப�) தனி$ப#ட அைடயாள எKைண (Unique Identity Number) ெபற 

ேவK%. ேமX இ<த அைம$�களா
 ேம�ெகா&ள$ப#ட ெகா&5த
க&, 



வி�பைனயாள0(களி6) உ�ப�தி வழ�க
க& வ;மான வ� கண��� தா�கலி
 

இவ0கள� தனி$ப#ட அைடயாள எKணி
 கா#ட$ப%] 

ேக&வி 7:  பண தி;ப$ ெப�வத�கான கால வைரயைற எ6ன? 

பதி
: சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி
 வழ�க$ப#%&ள 

விள�க�தி6ப� “ெபா;�தமான ேததி” யிலி;<� இரK% ஆK%க& 

5�வைடவத��& பண தி;ப$ ெப�வத�கான ேகா��ைகைய ஒ; 

விKண$பதார0 ேகார ேவK%.  

ேக&வி 8: நியாயம�ற 5ைறயி
 ேவெறா;வ0 பல6ெப� ேகா#பா% (principle 

of unjust enrichment) பண தி;ப$ ெப�தலி
 ெபா;<�மா? 

பதி
: பண தி;ப$ ெப�தலி
 பி6வ; ஒ;சில ச<த0$ப�கைள� தவிர 

ம�ற அைன�� ச<த0$ப�கF�� நியாயம�ற 5ைறயி
 ெவெறா;வ0 

பல6ெப� ேகா#பா% ெபா;<�:  

1) வ� விதி�க$படாத ெபா;&க& அ
ல� ேசைவக& அ
ல� இரK%ேம 

அ
ல� வ� விதி�க$படாத வி�பைன$ ெபா;&க& உ�ப�தி ெசNய$ 

பய6ப% ெகா&5த
க& அ
ல� ெகா&5த
 ேசைவகF�� ெசX�த$ப#ட 

வ�ைய� தி;$பி வழ��த
  

(2) பி6வ;வன ெதாட0பான பய6ப%�த$படாத ெகா&5த
 வ��கட6 (அ) வ� 

விதி�க$படாத, வ�ெசX�த$படாத வி�பைனக&, அ
ல�,  

(ஆ) உ�ப�தி$ ெபா;&கF�கான வ� விகித�ைதவிட ெகா&5த
 

ெபா;&கF�கான வ�விகித அதிகமாக இ;$பதா
, கட6 ெமா�தமாக 

ேச0<தி;��ேபா�,  

(இ)  வழ�க$படாத விைல$ப#� வழ�க$படாத, வி�பைன�காக, ெசX�த$ப#ட 

வ�ைய 5Mைமயாகேவா அ
ல� ஒ; ப�தியாகேவா தி;$பி� ெகா%�த
;  



(ஈ) சி.ஜி.எb.� / எb.ஜி.எb.� ச#ட�தி6 77-வ� பி�வி6 ப� தவறாக 

வ^லி�க$ப#%, மாநில அ
ல� ம�திய அரசிட ெசX�த$ப#ட வ�ைய 

தி;$பி� ெகா%�த
  

(உ) வ�1�ைம அ
ல� ெசX�த$ப#ட வ#� ேவ� எ<த நப;�� 

மா�ற$படவி
ைல எ6றா
; 

(ஊ)  அர� அறிவி�க�y�ய வ�1�ைமைய ஏ���ெகாKட இ$ப�$ப#ட ேவ� 

வைகயான நப0க&    

ேக&வி  9:  வ� ெசX��வ� �க0ேவா;�� மா�ற$ப% நிைலயி
, பண 

தி;ப$ ெப�வத�� அ7மதி வழ�க$ப%மா?  

பதி
:  ஆ, அ|வா� தி;ப வழ�க$ப#ட ெதாைக �க0ேவா0 நல நிதியி
 

வரG ைவ�க$ப%. -  சி.ஜி.எb.� / எb.ஜி.எb.�.  ச#ட�தி6 57-வ� 

பி�வி6ப�. 

ேக&வி 10: பண தி;ப வழ�க$ப%வத�கான ஏதாவ� கால வைரயைற 

உKடா? 

பதி
: ஆ, அைன�� வைகயிX ச�யாக$ �0�தி ெசNய$ப#ட விKண$ப 

ெபற$ப#ட 60 நா#கF��& பண தி;ப வழ�க$பட ேவK%. இ<த� 

�றி$பி#ட 60 நா#கF��& பண தி;ப வழ�க$படாவி#டா
, சி.ஜி.எb.�/ 

எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 57-வ� பி�வி6ப� அறிவி�க$ப#ட வ#� விகி��ட6 

பண வழ�க$பட ேவK%.  

ஆனா
, தா�காலிகமாக$ பண தி;ப$ ெப�தலி
 சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. 

எb.�. ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி6 �ைண$ பி�G 6-6 ஒ; சில பி�Gகளி
 

பதிGெப�ற நப0களா
 ேம�ெகா&ள$ப#ட வ� விதி�க$படாத வி�பைனகளி
, 

உ�ைம ேகார$ப#ட ெதாைகயி
 90% தி;ப வழ�க�y�ய ^?நிைலயி
, 

இ<த தா�காலிகமாக பண தி;ப$ ெப�வத�கான ேகா��ைக ஏ�க$ப#ட 7 

நா#கF��& அ<த� ெதாைக வழ�க$பட ேவK%.  



ேக&வி 11: பண தி;ப வழ�க$ப%வ� வ;மான வ���ைறயினரா
 நி��தி 

ைவ���ெகா&ள 5�Yமா? 

பதி
: 5�Y. பி6வ; ^ழ
களி
 பண தி;ப வழ�க$ப%வ� நி��தி 

ைவ�க$படலா:  

1. அ�தைகய வ;மான வ� கண�ைக� தா�க
 ெசNYவைர எ<த வித 

வ;மான வ� கண��� தா�கைலY ெசNய அவ0 தவறியி;<தா
; 

2. பதிG ெசNத வ� விதி�க$பட ேவK�ய நப0 ஏதாவ� வ�, வ#�, 

அ
ல� அபராத ெசX�த ேவK�யி;<தா
, அ� ேம
 5ைறய#ீ% 

ஆைணய/த\0$பாய/ ந\திம6ற�தா
 நி��திைவ�க$படாம
 இ;<தா
, 

அ$ப�$ப#ட வ�, வ#�, அ
ல� அபராத� ெதாைகைய அவ0 ெசX�� 

வைரயி
;  

       உ�ய அதிகா�, சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி6 

�ைண$ பி�G 10 (d)-6ப�, ெசX�த$படாத வ�க&, வ#�, அபராத, 

தாமத�க#டண ஏதாவ� இ;<தா
 அவ�ைற தி;ப வழ�க ேவK�ய 

ெதாைகயிலி;<� கழி���ெகா&ளலா. 

3. ஆைணய0, பண தி;ப வழ�� உ�தரG ேம
 5ைறயீ#�6 கீ? 

இ;<தாேலா அ$ப� தி;ப வழ�� ெதாைகயா
 சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. 

ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி6 �ைண$ பி�G 11-6ப� தவறான ெசய
பா%க& 

அ
ல� ேமாச� ெசய
க& இ<த ேம
 5ைறய#ீ�6 வ;மான�ைத ேமாசமாக 

பாதி�� எ6� இவ0 க;தினாேலா தி;ப வழ�க ேவK�ய எ<த வைகயான 

ெதாைகையY நி��தி ைவ���ெகா&ளலா.  

ேக&வி 12: சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி6 �ைண$ 

பி�G 11-6ப� பண தி;ப வழ�க$ப%வ� நி��தி ைவ���ெகா&ள$ப#டா
, 

வ� விதி�க$பட ேவK�ய நப;�� வ#�� ெதாைக வழ�க$ப%மா? 



பதி
: ேம
 5ைறயீ#�6 அ
ல� ேம�ெகாK% நடவ��ைகயி6 விைளவாக 

வ� விதி�க$பட ேவK�ய நப0 பண தி;ப$ ெப�வத�� உ�ைம 

உ&ளவராக மாறினா
, சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி6 

�ைண$ பி�G 12-6ப� வ#��ெதாைக$ ெபறG உ�ைம ெப�கிறா0.  

ேக&வி: 13.  பண தி;ப$ ெப�வத�� ஏதாவ� �ைற<தப#ச ஆரப�ெதாைக 

எ6�  உ&ளதா? 

பதி
: சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி6 �ைண$ பி�G 14-

6ப� ெதாைக 1000 �பாN�� �ைறவாக இ;<தா
, எ<த ெதாைகY தி;ப 

வழ�க$பட மா#டா�.  

ேக&வி  14: இ$ேபாைதய ச#ட$ப� தி;ப ெசX�த ேவK�ய ெதாைக 

எ|வா� ெசX�த$ப%? 

பதி
: இ$ேபாைதய ச#ட$ப� தி;ப ெசX�த ேவK�ய ெதாைகைய 

த�ேபாைதய ச#ட�தி6 விதி5ைறகளி6ப� பணமாக ெசX�த$பட ேவK%, 

அ� ஐ.�.சி.யாக கிைட�கா�.  

ேக&வி 15: ஆவண�க& ச�பா0பா0�க$ப%வத�� 56 பண தி;ப 

வழ�க$ப%மா? 

பதி
: வ� விதி�க$படாத ெபா;&க& அ
ல� ேசைவக& அ
ல� 

இரKைடY (அறிவி�க$பட�y�ய பதிGெப�ற நப0க& அ
லாதவ0க&) 

வி�பைன ெசNத பதிG ெசNய$ப#ட ஒ; நப0 பண தி;ப$ ெபற� 

ேகா��ைக வி%��ேபா�, 90% ெதாைகைய த�காலிக அ�$பைடயி
 

ச�பா0$பத�� 56னேர தி;ப$ெபற அ7மதி�க$படலா. சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. 

எb.�. ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி6 உ# பி�G 6-6ப� விதி�க$பட�y�ய 

நிப<தைனக& ம�� க#%$பா%கF�� உ#ப#%, இ<த அ7மதி வழ�க$ப%.  

ேக&வி  16: ஏ��மதிகளி
 பண தி;ப$ ெபற ேவK�ய நிைலயி
, 

இத�கான அ7மதி�� பி.ஆ0.சி. அவசியமா?  



பதி
: ஏ��மதி ெபா;&கF�கான பண தி;ப$ ெப�தலி
, இத�கான 

விKண$ப�ைத$ �0�திெசNய பி.ஆ0.சி. ஆவண அவசிய எ6� பண 

தி;ப$ ெப�வத�கான விதி5ைறகளி
 ப�<�ைர�க$படவி
ைல. ஆனா
, 

ஏ��மதி ேசைவகF�கான பண தி;ப$ ெப�த
 விKண$ப��ட6 பி.ஆ0.சி. 

விவர�க& சம0$பி�க$பட ேவK�ய� அவசிய.  

ேக&வி: 17  சிற$�$ ெபா;ளாதார மKடல� ெதாழி�yட�கF�� ஏ��மதி 

ெசNYேபா� வி�பைன ெசNYேபா�,  நியாயம�ற 5ைறயி
 

ேவெறா;வ0 பல6ெப� ேகா#பா% ெபா;<�மா? 

பதி
: வ� விதி�க$படாத ெபா;&கைள வி�பைன ெசNYேபா� நியாயம�ற 

5ைறயி
 ேவெறா;வ0 பல6ெப� ேகா#பா% ெபா;<தா� (அதாவ� சிற$�$ 

ெபா;ளாதார மKடல ெதாழி�yட�கF�� ஏ��மதி ெசNYேபா� 

வி�பைன ெசNYேபா�).  

ேக&வி 18: த6ைன$ ெபா;�தவைரயி
 இ<த� ேகா#பா%, ெபா;<தா� 

எ6பைத விKண$பதார0 எ|வா� நி�பி$பா0? 

பதி
: தி;ப$ ெப�வத�கான ேகா��ைகயி
 இடெப��&ள ெதாைக 2 

ல#ச �பாN�� �ைறவாக இ;<தா
. விKண$பதார0, த6னிட5&ள 

ஆவண அ
ல� ேவ� எ<த சா6�களி6 அ�$பைடயி
, ஒ; அறிவி$ைப 

சம0$பி�க ேவK%. இதி
, வ�1�ைமைய ேவ� யா;�� தா6 

மா�றி�ெகா%�கவி
ைல எ6பதா
, பண�ைத தி;ப$ ெப�வத��� தன��� 

த�தி உ&ள� என அவ0 சா6றளி�க ேவK%. ஆனா
, தி;ப$ ெப� 

ெதாைக 2 ல#ச�தி�� அதிகமாக இ;<தா
, வ�1�ைம ேவ� யா;�� 

மா�ற$படவி
ைல எ6பத�கான ஒ; ப#டய� கண�காள0 அ
ல� ெசலG� 

கண�காள�6 சா6றிதைழ விKண$பதார0 சம0$பி�க ேவK%.    

ேக&வி 19: வா#/சி.எb.�. விதியி6 கீ? த�ேபா� ெதாழி
5ைற 

ஏ��மதியாள0க&, ஒ; அறிவி$� ப�வ�ைத சம0$பி��, வ�ெசX�தாம
 

ெபா;&கைள வா�க 5�Y. இ<த 5ைற ஜி. எb.�.யி
 இடெப��&ளதா? 



பதி
: ஜி. எb.�. ச#ட�தி
 இ$ப�$ப#ட சXைக இடெபறவி
ைல. அவ0க& 

வ� ெசX�தி$ ெபா;&கைள� ெகா&5த
 ெசNய ேவK%. சி.ஜி.எb.�/ 

எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி6 உ#பி�G 1, 54-வ� பி�வி6 

உ#பி�G 3-6ப� ெசX�த$ப#ட வ� அ
ல� பய6ப%�த$படாத ெகா&5த
 

வ��கான கட6 ெதாைகைய தி;ப$ ெப�வத�� ேகா��ைக வி%�கலா.   

ேக&வி 20: த�ேபாைதய ம�திய ச#ட�தி6ப�, ஏ��மதியாள0க& வ� 

ெசX�த$ப#ட ெகா&5தைல$ ெபறG, அதி
 ஐ.�.சி.ைய பய6ப%�தி  

ெபா;&கைள ஏ��மதி ெசNயG (ஐ.�.சி.ைய$ பய6ப%�திய பி6) அவ0க& 

அ7மதி�க$ப%கிறா0க&. அத6 பிற� ஏ��மதிகளி
 ெசX�த$ப#ட வ�� 

ெதாைகைய தி;ப$ ெபற ேகாரலா. இ<த 5ைற ஜி.எb.�.யிX ெதாட;மா?  

பதி
: இ<த வழி5ைற ஜி.எb.�.யிX இடெப��&ள�. ஐ. ஜி.எb.� ச#ட 

16-வ� பி�வி6ப�, பதிG ெசNய$ப#ட, வ� ெசX�� ஒ; நப0 பி6வ; 

இரK% வாN$�களி
 ஒ6ைற� ெத�GெசNயலா. ஐ. ஜி.எb.� ெசX�தாம
 

ப�திர அ
ல� க�த வாயிலான உ�திரவாத ெகா%�� 

ெபா;&க&/ேசைவகைள ஏ��மதி ெசNயலா, ஐ.�.சி. ெதாைகைய� தி;ப$ 

ெபற ேகா��ைக வி%�கலா. அ
ல� ஐ. ஜி.எb.� ெசX�தி 

ெபா;&கைள/ேசைவகைள அவ0 ஏ��மதி ெசNயலா. இ$ப� ெசX�த$ப#ட ஐ. 

ஜி.எb.� ெதாைகைய� தி;ப$ ெபற ேகா��ைக வி%�கலா.  

ேக&வி 21: பண தி;ப$ ெப� ேகா��ைக ெதாட0பான ஒ$�ைக எ|வளG 

கால அவகாச�தி��& அளி�க$பட ேவK%?   

பதி
: சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 49-வ� பி�வி6 உ#பி�G 6-6ப� 

ஒ; விKண$பதார0 மி6னd ெரா�க பதிேவ#�லி;<� பண தி;ப$ 

ெப�வ� ெதாட0பான ேகா��ைகைய உ�ய வ� ெசX�� கால�தி�கான வரG 

ெசலG அறி�ைகயி6 �ல சம0$பி��ேபா�, இத�கான ஒ$�ைக இ<த 

அறி�ைக தா�க
 ெசNய$ப#ட உடேனேய அ7$ப$ப%. ம�ற அைன�� 

ச<த0$ப�களிX பண தி;ப$ ெப� ேகா��ைக�கான ஒ$�ைக, இ<த 



விKண$ப கிைட�க$ெப�ற ேததியிலி;<� 15 நா#கF��& 

விKண$பதார;�� அ7$ப$ப%.  

ேக&வி  22:  த�காலிகமாக பண  தி;$பி�ெகா%�க$ப%வத�கான கால 

அவகாச எ6ன? 

பதி
: சி.ஜி.எb.�/ எb.ஜி. எb.�. ச#ட�தி6 54-வ� பி�வி6 உ#பி�G 6-6ப� 

வ� விதி�க$படாத ெபா;&க& வி�பைனைய$ ெபா;�தவைரயி
, பண 

தி;ப$ ெப�வத�காக ேகார$ப#ட ெதாைகயி
 90% வைரயி
, இத�கான 

விKண$ப ெபற$ப#ட 7 நா#கF��& த�காலிகமாக வழ�க$ப%. 

ேக&வி 23: பண தி;ப$ ெப�வத�காக தா�க
 ெசNY ப�வ�தி�� 

�றி$பி#ட ஏதாவ� வ�வ உ&ளதா?  

பதி
: பண தி;ப$ ெப�வத�காக தா�க
 ெசNY ஒ|ெவா; ேகாரX 

ஜி.எb.�. ஆ0.எஃ$.�.1 ப�வ�தி
 �0�தி ெசNய$பட ேவK%. ஆனா
, 

மி6னd ெரா�க ேபேர#�
 உ&ள மீதமி;�� ெதாைகைய� தி;ப$ 

ெப�வத�காக ேகார
, மாதா<திர/ காலாK% வரG ெசலG தா�க
 ப�வ 

ெபா;�தமான ஜி.எb.�.ஆ03, ஜி.எb.�.ஆ04 அ
ல� ஜி.எb.�.ஆ07 இவ�றி
 

கால�தி�� ெபா;�தமான ப�வ�தி
 தா�க
 ெசNய$பட ேவK%.  

ேக&வி 24: பண தி;ப$ ெப�வைத அ7மதி$பத�� �றி$பி#ட ஏதாவ� 

வழி5ைற உ&ளதா? 

பதி
: பண தி;ப$ ெப�வத�கான ேகா��ைக 5ைறயாக இ;<தா
, உ�ய 

அதிகா� ஜி.எb.�. ஆ0.எஃ$.�-06 ப�வ வாயிலாக பண வழ��வைத 

அ7மதி$பா0. ஜி.எb.�. ஆ0.எஃ$.�-05 ப�வ வாயிலாக அ7மதி ஆேலாசைன 

வழ�க$ப%. தி;ப வழ�க$பட ேவK�ய ெதாைக விKண$பதார;�� அவ0 

ெகா%�த வ�கி� கண�கி
 மி6னd பண$ ப#%வாடா 5ைறயி
 வரG 

ைவ�க$ப%.  



ேக&வி 25: பண தி;ப$ ெப� ேகாரலி
 �ைறபா%க& இ;<தா
 எ6ன 

ஆ�? 

பதி
: பண தி;ப$ ெப�வத�கான ேகா��ைகயி
 ஏதாவ� �ைறபா%க& 

இ;<தா
, அ� �றி�� 15 நா#கF��& �#��கா#ட$பட ேவK%. ஜி.எb.�. 

ஆ0.எஃ$.�-03 ப�வ வாயிலாக உ�ய அதிகா�, �ைறபா%கைள 

விKண$பதார;��1 �#��கா#� இவ�ைற நிவ0�தி ெசNத பிற�, பண 

தி;$ப$ ெப�வத�கான ப�வ�ைத� தா�க
 ெசNYப�, ெபா�வான 

இைணயதள வைலவாயி
 �லமாக ேக#%�ெகா&ள ேவK%.    

ேக&வி 26: எ<த� காரண5 ெசா
லாம
 பண தி;ப$ ெப� 

ேகா�ைகைகய நிராக��க 5�Yமா? 

பதி
: நிராக��க 5�யா�. இ<த� ேகா��ைக ஏ���ெகா&ள�y�யத
ல என 

உ�ய அதிகா� 5�GெசNதா
 அவ0 ஜி.எb.�. ஆ0.எஃ$.�-08 ப�வ வாயிலாக 

விKண$பதார;�� ஒ; ேநா#�b அ7$ப ேவK%. ஜி.எb.�. ஆ0.எஃ$.�-09 

ப�வ�தி
 இத�கான பதிைல அளி��ப� விKண$பதாரைர ேக#%�ெகா&ள 

ேவK%. விKண$பதார�6 பதிைல ப�சீலி�த$ பிற� 15 நா#கF��& இ<த 

அதிகா� பண தி;ப$ ெப�வத�கான ேகா�ைகைய ஏ�ற�ெகா&ளலா 

அ
ல� நிராக��கலா. இத�கான உ�தரைவ ஜி.எb.�. ஆ0.எஃ$.�-06  ப�வ 

வாயிலாக ம#%ேம அவ0 பிற$பி$பா0.   

      --------------- 

  



15   ேகா3Dைகக; மUK� மீ=M 

ேக&வி 1: �ைறவாக ெசX�த$ப#ட அ
ல� ெசX�த$படாத வ� அ
ல� 

தவறாக தி;$பி ெகா%�க$ப#ட ெதாைக அ
ல� ெகா&5த
 வ��கான 

கடைன தவறாக$ ெப�ற� அ
ல� பய6ப%�தி�ெகாKட� ெதாட0பான 

நடவ��ைககF�கான ச#ட$ பி�Gக& எைவ?  

பதி
: ேமாச�யி
 ஈ%ப%த
, தகவ
கைள மைற�� ைவ�த
, தவறான 

அறி�ைக ெகா%�த
 ஆகியவ���� இடமளி�காதப#ச�தி
 ச#ட$ பி�G 

73இ6ப� நடவ��ைக எ%�கலா. 

ேமாச�யி
 ஈ%ப%த
, தகவ
கைள மைற�� ைவ�த
, தவறான அறி�ைக 

ெகா%�த
 ஆகிய ��ற�கைள ஈ%ப#�;��ப#ச�தி
 ச#ட$ பி�G 74இ6ப� 

நடவ��ைக எ%�கலா.  

ேக&வி 2: வ�விதி$��� உ&ளாக�y�ய நப0, ச#ட$ பி�G 73இ6ப� விள�க 

ேக#% ேநா#�b அ7$ப$ப%வத�� 56னேர வ#�Yட6 ேச0�� பண 

ெசX�தியி;<தா
 எ6ன நட��?  

பதி
: இ<த மாதி�யான ^ழலி
 உ�ய அதிகா� ேநா#�b அ7$ப மா#டா0. 

ச#ட$ பி�G 73 உ#பி�G 6.  

ேக&வி 3: ச#ட$ பி�G 73இ6ப� விள�க ேக#% ேநா#�b அ7$ப$ப#%, 

அத6 பிற� இ<த ேநா#�ைச$ ெப�றவ0 உ�ய வ#�Yட6 பண ெசX�தி 

இ;<தா
, இ� ெதாட0பாக, த\0$� வழ�க ேவK�ய ேதைவ உ&ளதா? 

பதி
: ேநா#�b அ7$ப$ப#ட 30 நா#கF��& சப<த$ப#ட நப0 வ#�Yட6 

ேச0�� வ� ெசX�தியி;<தா
, எ<த அபராத5 க#ட ேவK�யதி
ைல 

ேமX அ<த ேநா#�b ெதாட0பான அைன�� நடவ��ைககF 

5�<�வி#டன எ6� க;த$ப%. (ச#ட$ பி�G 73 உ#பி�G 8)  

 



ேக&வி 4: விள�க ேக#% ேநா#�b அ7$�வத�கான உ�ய ேததி எ�? 

பதி
: (1) ச#ட$ பி�G 73-ஐ$ பய6ப%�த�y�ய நிைலயி
, (ேமாச�, 

உKைமகைள மைற�த
, ேவK%ெம6ேற தவறான வரG ெசலG 

அறி�ைகைய� தா�க
 ெசNத
 ஆகியவ�றி
 ஈ%படாத ^ழலி
), சப<த$ப#ட 

நிதியாK%�கான வ;டா<திர வரG ெசலG அறி�ைகைய தா�க
 

ெசNவத�கான ெக% ேததியிலி;<�, விள�க ேக#% ேநா#�b 

அ7$�வத�கான ேததி கண�கிட$ப%.  

விள�க ேக#% அ7$ப$ப#ட ேநா#�b ெதாட0பான த\0$� வ;டா<திர வரG 

ெசலG அறி�ைக தா�க
 ெசNவத�கான ெக% ேததியிலி;<� �6� வ;ட 

கால�தி��& வழ�க$பட ேவK%. த\0$� வழ��வத�கான கால 

வைரயைற�� �ைற<தப#ச �6� மாத�கF�� 56னதாக விள�க 

ேக#% ேநா#�b அ7$ப$பட ேவK%. (ச#ட$ பி�G 73, உ#பி�G 2 & 10)  

(ii)  ச#ட$ பி�G 74-ஐ பய6ப%�த�y�ய நிைலயி
, (ேமாச�, உKைமகைள 

மைற�த
, ேவK%ெம6ேற தவறான வரG ெசலG அறி�ைகைய� தா�க
 

ெசNத
 ஆகியவ�றி
 ஈ%ப#%&ள ^ழலி
), சப<த$ப#ட நிதியாK%�கான 

வ;டா<திர வரG ெசலG அறி�ைகைய தா�க
 ெசNவத�கான ெக% 

ேததியிலி;<�, விள�க ேக#% ேநா#�b அ7$�வத�கான ேததி 

கண�கிட$ப%. விள�க ேக#% அ7$ப$ப#ட ேநா#�b ெதாட0பான த\0$�, 

வ;டா<திர வரG ெசலG அறி�ைக தா�க
 ெசNவத�கான ெக% ேததியிலி;<� 

ஐ<� வ;ட கால�தி��& வழ�க$பட ேவK%. த\0$� வழ��வத�கான கால 

வைரயைற�� �ைற<தப#ச ஆ� மாத�கF�� 56னதாக விள�க ேக#% 

ேநா#�b அ7$ப$பட ேவK%. (ச#ட$ பி�G 74, உ#பி�G 2 & 10)  

ேக&வி 5: த\0$� வழ��வத�� ஏதாவ� கால வைரயைற உ&ளதா?  

பதி
: (i) ச#ட$ பி�G 73-ஐ பய6ப%�த�y�ய நிைலயி
, (ேமாச�, 

உKைமகைள மைற�த
, ேவK%ெம6ேற தவறான வரG ெசலG 

அறி�ைகைய� தா�க
 ெசNத
 ஆகியவ���� இடெகா%�காத ^ழலி
), 



த\0$� வழ��வத�கான கால வைரயைற, சப<த$ப#ட நிதியாK%�கான 

வ;டா<திர வரG ெசலG அறி�ைக தா�க
 ெசNய$ப%வத�கான ெக% 

ேததியிலி;<� அ
ல� தவறாக பண தி;$பி அளி�க$ப#ட 

ேததியிலி;<�/ெகா&5த
 வ��கான கடைன தவறாக$ பய6ப%�தி�ெகாKட 

ேததியிலி;<� �6றாK%க& ஆ�. (ச#ட$ பி�G 73, உ#பி�G 10)  

(ii) ச#ட$ பி�G 74-ஐ$ பய6ப%�த�y�ய நிைலயி
, (ேமாச�, உKைமகைள 

மைற�த
, ேவK%ெம6ேற தவறான வரG ெசலG அறி�ைகைய� தா�க
 

ெசNத
 ஆகியவ�றி
 ஈ%ப#%&ள ^ழலி
), த\0$� வழ��வத�கான கால 

வைரயைற, சப<த$ப#ட நிதியாK%�கான வ;டா<திர வரG ெசலG அறி�ைக 

தா�க
 ெசNய$ப%வத�கான ெக% ேததியிலி;<� அ
ல� தவறாக$ பண 

தி;$பி அளி�க$ப#ட ேததியிலி;<�/ெகா&5த
 வ��கான கடைன தவறாக$ 

பய6ப%�தி�ெகாKட ேததியிலி;<� ஐ<தாK%க& ஆ�. (ச#ட$ பி�G 74, 

உ#பி�G 10) 

ேக&வி 6:  வ�விதி$��� உ&ளாக�y�ய நப0, ேமாச�, உKைமகைள 

மைற�த
, ேவK%ெம6ேற தவறான வரG ெசலG அறி�ைகைய� தா�க
 

ெசNத
 ஆகியவ�றி
 ஈ%ப#%&ள ^ழலி
 விள�க ேக#% ேநா#�b 

அ7$�வத�� 56பாக உ�ய வ#�Yட6 பண ெசX�தியி;<தா
 அவ;�� 

ஏதாவ� வில�� அளி�க$ப%மா? 

பதி
: அளி�க$ப%. வ� விதி$��� உ&ளாக�y�ய நப0, தா6 ெசX�த 

ேவK�ய ெதாைகைய வ#� ம�� தானாகேவ அ
ல� உ�ய அதிகா�யா
 

த\0மானி�க$ப#ட, ெசX�த$பட ேவK�ய வ�� ெதாைகயி6 15% அபராத� 

ெதாைகையY ேச0��� க#டலா எ6ற வாN$� அளி�க$ப%கிற�, இ|வா� 

ெதாைக ெசX�த$ப#ட பிற� அ|வா� ெசX�த$ப#ட வ� ெதாட0பாக எ<த 

ேநா#�� வழ�க$பட மா#டா�. (ச#ட$ பி�G 74, உ#பி�G 6).    



ேக&வி 7: ச#ட$ பி�G 74இ6ப� விள�க ேக#% ேநா#�b அ7$ப$ப#%, 

அத6 பிற� இ<த ேநா#�ைச$ ெப�றவ0 உ�ய வ#�Yட6 பண ெசX�தி 

இ;<தா
, இ� ெதாட0பாக, த\0$� வழ�க ேவK�ய ேதைவ உ&ளதா? 

பதி
: ச#ட$ பி�G 74இ6 உ#பி�G 1இ6 கீ? ேநா#�b அ7$ப$ப#ட 30 

நா#கF��& சப<த$ப#ட நப0 வ#�Yட6 ேச0�� அ<த வ�� ெதாைகயி6 

25% சமமான அபராத� ெதாைகYட6 வ� ெசX�தியி;<தா
, அ<த ேநா#�b 

ெதாட0பான அைன�� நடவ��ைககF 5�<�வி#டன எ6� க;த$ப%. 

(ச#ட$ பி�G 73 உ#பி�G 8) 

ேக&வி 8: ச#ட$ பி�G 74இ6ப� ேநா#�b ெதாட0பான வழ�க$ப#ட த\0$பி
 

வ��ெதாைக ம�� அபராத உ�திெசNய$ப#டா
, ேநா#�b ெப�றவ;�� 

அபராத �ைற�க$ப%வத�கான ஏதாவ� வாN$� உ&ளதா?   

பதி
: உ&ள�. உ�தரவி
 த\0மானி�க$ப#ட வ�� ெதாைகைய, வ#� ம�� 

அ�தைகய வ�� ெதாைகயி6 50% சமமான அபராத� ெதாைகYட6 ேச0�� 

உ�தரG பிற$பி�க$ப#ட 30 நா#கF��& அ<த நப0 ெசX�திவி#டா
, அ<த 

ேநா#�b ெதாட0பான அைன�� நடவ��ைககF 5�<�வி#டன எ6� 

க;த$ப%. (ச#ட$ பி�G 74 உ#பி�G 11) 

ேக&வி 9:  ச#ட$ பி�Gக& 73 ம�� 74-
 ேநா#�b வழ�க$ப#%, 

த\0$��காக �றி$பி#%&ள ேநர$ப� உ�தரG பிற$பி�க$படவி
ைல எ6றா
  

எ6ன ஆ�? 

பதி
: இ<த ச#ட$ பி�Gகளி6ப� �றி$பி#ட காலக#ட�தி��& உ�தரG 

பிற$பி�க$படவி
ைல எ6றா
, ச#ட$ பி�G 75இ6 உ#பி�G 106ப� த\0$� 

நடவ��ைகக& 5�<�வி#டன எ6� க;த$ப%.  

ேக&வி 10:  ஒ; நப0 ேவெறா; நப�டமி;<� வ� வ^லி�கிறா0. ஆனா
, 

வ^லி�த ெதாைகைய அரசிட சம0$பி�கவி
ைல எ6றா
 எ6ன நடவ��ைக 

எ%�க$ப%?   



பதி
: இ<த1 ச#ட�தி6ப� வ�யாக வ^லி�க$ப#ட ெதாைக அர���� 

க#டாயமாக ெசX�த$பட ேவK%. இ�தைகய ெதாைக ெசX�த$படாம
 

இ;<தா
 உ�ய அதிகா�, அ<த� ெதாைகைய அவ�டமி;<� ெபறG அேத 

ெதாைக�� சமமான அபராத� ெதாைக�� விள�க ேக#% ேநா#�b 

(எb.சி.எ6.) அ7$�வா0.   (ச#ட$ பி�G 74 உ#பி�G 1 ம�� 2)  

ேக&வி 11: ச#ட$ பி�G 76இ6 உ#பி�ைவ  மீ�வைகயி
 வ^லி�க$ப#ட� 

ெதாைக ெடபாசி# ெசNய$படவி
ைல எ6றா
, எ%�க$பட ேவK�ய உ�ய 

நடவ��ைக எ6ன? 

பதி
: விள�க ேக#% ேநா#�b அ7$ப$ப%, அ|வா� அ7$ப$ப#டா
, 

இ<த  ேநா#�b அ7$ப$ப#ட ஓராK%��& இய�ைக ந\தி ேகா#பா#ைட$ 

பி6ப�றி உ�தரG பிற$பி�க$ப%. (ச#ட$ பி�G 74 உ#பி�G 2 5த
 6 வைர)  

ேக&வி 12:  ச#ட$பி�G 76இ6ப�, வ� வ^லி�க$ப#%&ள� ஆனா
, அர��� 

ெசX�த$படவி
ைல எ6ற நிைலயி
  ேநா#�b அ7$�வத�கான கால 

வைரயைற எ6ன?  

பதி
: இத�� எ<த� கால வைரயைறY இ
ைல. இ$ப�$ப#ட விஷய 

நைடெப�ற� கKடறிய$ப#ட உட6 எ<த கால வைரயைறY இ
லாம
 

ேநா#�b அ7$ப$பட ேவK%.   

ேக&வி 13:  வ��ெதாைகைய$ ெப�வத�காக உ�ய அதிகா�யிட உ&ள 

வழி5ைறக& எ6ென6ன? 

பதி
: வர ேவK�ய பா�கிைய$ பி6வ; 5ைறயி
 உ�ய அதிகா� தி;பி$ 

ெப�வா0:  

(அ) அ�தைகய நப;��� த;வத�காக, வ� அதிகா�க& பி��த ெசN� 

ைவ�தி;�� ெதாைகயிலி;<� இ<த நிலிைவ� ெதாைக 

பி����ெகா&ள$ப%.  



ஆ) அ$ப�$ப#ட நப;��1 ெசா<தமான ெபா;&கைள நி��திைவ���ெகா&த
 

அ
ல� வி�பைனெசNத
 �லமாக தி;பி$ ெப�த
; 

(இ) யா�டமி;<� நிXைவ� ெதாைக வர ேவK�Y&ளேதா அ
ல� இனிேம
 

நிXைவயாக இ;��ேமா அ<த நப0 அ
ல� யா0 பண�ைத ைவ�தி;�கிறாேரா 

அவ�டமி;<�, அவ;�கான பண�ைத அ
ல� கண�ைக ைவ�தி;$பவ;$பவ0 

�ல ம�திய அ
ல� மாநில அர��� உ�ய கட6 ெதாைகைய$ ெப���தர 

ேவK%.  

(ஈ)  இ$ப�$ப#ட நப;��1 ெசா<தமான அைசY அ
ல� அைசயா 

ெசா��கைள அ<த� ெதாைக தி;ப1 ெசX�த$ப%வைர நி��தி 

ைவ���ெகா&Fத
. 30 நா#கF��& நிXைவ� ெதாைக தி;$பி1 

ெசX�த$படாவி#டா
, இ<த1 ெசா��க& வி�க$ப%. இ<த வி�பைன 

நடவ��ைககF�� ஆ� ெசலG ம�� அவ0 ெசX�த ேவK�ய ெதாைக 

இ<த வி�பைன �ல தி;ப$ ெபற$ப%.  

(உ)  இ�தைகய நப0 ெசா<தமாக ெசா�� ைவ�தி;�� அ
ல� ��யி;�� 

அ
ல� வியாபார நட�� இட�தி6 மாவ#ட ஆ#சியாள0 �லமாக, இ<த� 

ெதாைக நில வ;மான நிXைவ ேபால. 

(ஊ)  உ�ய மாஜி�ேர#%�� விKண$பி$பத6 �ல, அவ0 தா6 விதி�த 

அபராத ேபாலேவ இைத� க;தி� ெதாைகைய� தி;ப$ ெப�வத�கான 

நடவ��ைக எ%$பா0.  

(எ) இ<த1 ச#ட�தி6ப�  

ஏ)  சி.ஜி.எb.�. நிXைவ� ெதாைக எb. ஜி.எb.� நிXைவைய$ ேபால 

தி;ப$ ெபற 5�Y, அேத ேபால எb. ஜி.எb.� நிXைவ ெதாைகைய 

ஜி.எb.�. நிXைவ� ெதாைக ேபால தி;ப$ ெபற 5�Y. (ச#ட$ பி�G 79 

உ#பி�G1, 2,3,4) 



ேக&வி 14 ெசX�த$பட ேவK�ய வ� பா�கிைய� தவைணகளி
 

ெசX�தலாமா? 

பதி
: இ�தைகய ேகா��ைக பா0ைவ�� வ;ேபா�, பண ெசX��வத�கான 

கால அளைவ ந\#�$ப� �றி$பி#ட நபரா
 �ய மதி$ப%ீ ெசNய$ப#% 

�ட0னி
 கா#ட$ப#%&ள இழ$பி�ெகதிரான ெதாைகைய ச#ட�தி6 கீ? 

அதிகப#சமாக 24 மாத� தவைணகளி
 எ|வளG ேவK%மானாX ெசX�த 

அ7மதி$ப� (பி�G 50இ6 கீM&ள வைரயைறக&/நிப<தைனகF�ேக�ப 

கண�கிட$ப#ட வ#�Yட6 ேச0��) ஆைணயாள0 (அ) 5த6ைம 

ஆைணயாள�6 வி;$பமா�. ஆயி7, �றி$பி#ட ேததி வைர ஏதாவ� ஒ; 

தவைண� ெதாைகைய1 ெசX�த 5�யாம
 ேபானாX அ�ேததியி
 இ67 

ெசX�த ேவK�ய ெமா�த� ெதாைகY 56னறிவி$� ஏ�மி6றி பி��த 

ெசNய$ப#% வி% (பி�G 80). 

ேக&வி 15: உ�தி ெசNய$ப#ட வ�� ெதாைக ேம
 5ைறயீ#�
 / �விஷ6 

நடவ��ைககளி
 அதிகமானா
 அைத வ^லி$பத�கான நைட5ைற எ6ன?  

பதி
: �மாK%�கான ேநா#�b நிXைவயி
 உ&ள ெதாைக�� ம#%ேம 

வழ�க$பட ேவK%. இ<த� ெதாைக ஏ�ெகனேவ ேம
5ைறய%ீ /�விஷ6 

ைபச
 ெசNய$ப%வத�� 56பாகேவ உ�திெசNய$ப#% வி%வதா
, பண 

தி;ப$ெப� நடவ��ைகக& அ<த ேம
5ைறயீ%/�விஷ6 ைபச
 

ெசNய$ப%வத�� 56பாக ெதாடரலா. (ச#ட$ பி�G 84 (அ))   

ேக&வி 16: வ� விதி$��� உ&ளா� ஒ; நப0, வ� பா�கிYட6 அவர� 

ெதாழிைல இ6ெனா;வ;�� மா�றி�ெகா%�தா
, வ� பா�கியி6 நிலவர 

எ6ன?    

பதி
: இ<த நிXைவ� ெதாைக இ�தைகய மா�ற�தி�� 56பாக� 

த\0மானி�க$ப#% ெசX�த$படாம
 இ;�கறதா அ
ல� மா�ற�தி��$ பிற� 

த\0மானி�க$ப#டதாக இ;<தாX, யா;�� அ<த� ெதாழி
 

மா�ற$ப#%&ளேதா அ<த நப;��, y#டாகG தனியாகG வ�ைய1 



ெசX�� ெபா�$� உ&ள�, வ�, வ#� அ
ல� அபராத நிXைவைய வ� 

ெசX�த ேவK�ய நப0 தன� ெதாழிைல ம�றவ;�� மா�றி�ெகா%�� 

வைரயிலான கால�தி��1 ெசX�த ேவK%. (ச#ட$ பி�G 85இ6 உ#பி�G 1) 

ேக&வி 17:  நி�வன (வ� விதி�க$பட ேவK�ய நப0) திவாலாகிவி#டா
, வ� 

நிXைவ எ6னவா�?  

பதி
: ஏதாவ� ஒ; நி�வன �ட$ப%ேபா�, ெசா���கைள 

பராம�$பத�காக நியமி�க$ப% அதிகா�யான �சீவ0 (லி�விேட#ட0) தன� 

நியமன �றி�� ஆைணய;�� 30 நா#கF��& தகவ
 ெத�வி�க ேவK%. 

இ<த� தகவ
 கிைட�க$ ெப�ற� ஆைணய0 ெசX�த$பட ேவK�ய 

வ�/நிXைவ� ெதாைக எ|வளG எ6பைத லி�விேட#ட;�� �6� 

மாத�கF��& அறிவி�க�y%.  (ச#ட$ பி�G 88இ6 உ#பி�G 1,2) 

ேக&வி 18: திவாலா�ேபா�, நி�வன�தி6 (வ� விதி�க$பட ேவK�ய நப0) 

இய��ந0கF�� உ&ள ெபா�$� எ6ன?   

பதி
: எ<த தனியா0 நி�வன5 �ட$ப%ேபா� ஏதாவ� வ�ேயா அ
ல� 

ேவ� நிXைவகேளா நி�வன திவாலாவத�� 56னேரா அ
ல� பி6னேரா 

5�G ெசNய$ப#%, அைவ வ^லி�க$படாம
 இ;<தா
, வ� ெசX�த$படாத 

கால�தி
 நி�வன�தி6 இய��னராக இ;<த ஒ|ெவா; நப;�� 

y#டாகேவா அ
ல� தனியாகேவா நிXைவைய ெசX�� ெபா�$� உ&ள�. 

ஆனா
, நிXைவ� ெதாைக ெசX�த$படாம
 இ;<தத��, கெபனி 

நடவ��ைககளி
 எ<த விதமான கவன� �ைறேவா, கடைம தவறிய ெசயேலா 

அ
ல� த�க& தர$பி
 இ
ைல எ6பைத ஆைணய;��� தி;$தி ஏ�ப% 

வைகயி
 நி�பி�தா
, இ<த நிXைவைய1 ெசX�த ேவK�யதி
ைல.  

 



ேக&வி 19: ெசX�த$பட ேவK�ய வ� பா�கிைய1 ெசX��வதி
 

பா0#ன0ஷி$ (partnership) நி�வன�தி6 வ� ெசX�� பா0#ன0கள� இழ$� 

எ6னவாக இ;��? 

பதி
: எ<த ஒ; y#டணி நி�வன�தி6 y#டாளிகளாக (partners) இ;<தாX 

வ�பா�கி, வ#� (அ) அபராத� ெதாைகைய1 அைனவ; ேச0<ேத ெசX�தியாக 

ேவK%. 

ஏதாவ� ஒ; y#டாளிY பணியிலி;<� ஓNG ெப�ேபா� அ� �றி�� 

ஆைணயாள;�� ஒ; அறிவி�ைக �ல ெத�வி�க ேவK�ய� நி�வன 

(அ) y#டாளிகளி6 கடைம ஆ�. 

பணியிலி;<� ஓNG ெப� ஒ; y#டாளி a<த� ேததி வைர க#ட$பட 

ேவK�ய வ�பா�கி, வ#� (அ) அபராத� ெதாைகைய1 (ஏ�கனேவ 

நி0ணயி�க$ப#டாேலா அ
ல� பிற� நி0ணயி�க$ப#டாேலா) ெசX�த� 

கடைம$ப#டவராவா0. 

பணி ஓNG ெப�� ஒ; மாத����& இ��றி�த விவர எ�G அவ;��� 

ெத�ய$ப%�த$படவி
ைல எ6றா
, ஆைணயாள;�� இ|விவர�க& 

ெத�வி�க$ப%வைர அ�ெதாைகைய அவ0 ெசX�த� கடைம$ப#டவ0 எ6� 

அ0�த (பி�G 90). 

ேக&வி 20: ஒ;வ�6 ெதாழிைல� கா$பாள0 (guardian) அ
ல� �ரb� அ
ல� 

அவ0 ைமனராக இ;�� ப#ச�தி
 ேவெறா; 5கவ0 (agent) எ%�� 

நட�தினா
 ெசX�த ேவK�ய வ� எ$ப� ெசX�த$ப%? 

பதி
: வ� பா�கி இ;�� ெதாழிைல எ%�� நட�� கா$பாள0 (அ) �ரb� 

(அ) ைமன�6 5கவ0 அ
ல� இய�க 5�யாத நிைலயி
 இ;�� 

ஒ;வ�6 சா0பி
 ெதாழி
 ��பவ0 வ�/அபராத� ெதாைகைய1 ெசX�த� 

கடைம$ப#டவராவா0; ெசX�தாவி#டா
 அ�ெதாைகயான� அவ�டமி;<� 

மீ#க$ப#டாக ேவK% (பி�G 91); 



ேக&வி 21: ெதாழி
 ��Y ஒ;வ�6 ெதாழி
 வளாக ந\திம6ற� 

க#%$பா#�
 இ;<தா
 எ6ன ஆ�? 

பதி
: வ� பா�கி/வ#�/அபராத ெசX�த ேவK�ய, ெதாழி
 ��பவ�6 

ெதாழி
 வளாக ந\திம6ற/நி0வாக அXவல0/அதிகார�0வ �ரb�/ ந\திம6ற 

ஆைணயா
 நியமி�க$ப#ட ேமலாள�6 க#%$பா#�
 இ;<தா
, இய
பாக 

வ� ெசX�� ஒ;வ;�� நி0ணயி�க$ப%வ� ேபா
 அவ�டமி;<� 

வ�/வ#�/அபராத வ^லி�க$ப% (பி�G 92). 

      --------------------- 

  



16.  ஜிஎb�யி
 5ைறய%ீக&, ம�ஆNG ம�� சீராNG 

ேக&வி 1: தன�ெகதிரான உ�தரG அ
ல� 5�வினா
 பாதி�க$ப#டவ0 அைத 

எதி0�� 5ைறய%ீ ெசNய உ�ைம உ&ளதா? 

பதி
: ஆ. ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? ெவளியிட$ப#ட உ�தரG அ
ல� 

5�வினா
 பாதி�க$ப#டா
, அவ0 ச#ட$ பி�G 107இ6ப� அைத எதி0�� 

5ைறயிட உ�ைம உK%. ேம�ப� உ�தரG அ
ல� 5�G, "ச#ட�0வ 

உ�ைம பைட�த அதிகா�யா
" அறிவி�க$ப#�;�க ேவK%. 

அேத சமய�தி
, சில 5�Gக& ம�� உ�தரGக& (ச#ட 1216 

ெதாட0�ைடய) 5ைறய%ீ ெசNய$பட 5�யாதைவ. 

ேக&வி 2: ேம
 5ைறய%ீ ஆைணய�தி
 5ைறயீ% ெசNவத�கான கால 

வைரயைற எ6ன? 

பதி
: பாதி�க$ப#டவ0, அத�கான 5�G அ
ல� உ�தரG கிைட�க$ப#ட 

ேததியிலி;<� �6� மாத�தி��& ேம
 5ைறய%ீ ெசNய ேவK%. 

வ;வாN� �ைற��� கால வைரயைற, 6 மாத�க&. இத��&ளாக ம� ஆNG 

நைட5ைறக& 5��க$ப#%, ேம
 5ைறய#ீ% ஆைணய�தி
 தா�க
 

ெசNய$பட ேவK%. 

ேக&வி 3: ேம
 5ைறய#ீ% ஆைணய0, ேம
 5ைறயீ#% தாம�ைத 

அ7மதி�க அதிகார ெப�றி;�கிறாரா? 

பதி
: ஆ. ச#ட 107(4)இ
 �றி$பிட$ப#%&ள 'ச�யான காரணிகளி'6 

அ�$பைடயி
 ேம
 5ைறய#ீ%�கான காரண�க& இ;<தா
 ஆைணய0, 

ேம
 5ைறயீ% ெசNய ேவK�ய காலவைரயைறயி6 கைடசி� ேததியிலி;<� 

1 மாத வைர அதாவ� (3+1/6+1) தாமத�ைத அ7மதி�கலா. 

 



ேக&வி 4: ேம
 5ைறய#ீ% ம7வி
 ெகா%�க$படாத y%த
 விவர�கைள� 

தா�க
 ெசNய அ7மதி�க ேம
 5ைறயீ#% ஆைணய;�� அதிகார 

உ&ளதா? 

பதி
: ஆ. y%த
 விவர�க& ம7வி
 ேச0�க$படாதத�� ச�யான காரண 

இ;�கிற� எ6பைத$ ப�றி  அவ0 தி;$தியைடY ப#ச�தி
 அவ�ைற 

அ7மதி�க அதிகார உK%. 

ேக&வி 5: ேம
 5ைறய#ீ% ஆைணய�6 உ�தரG யா;�� ெத�ய$ப%�தபட 

ேவK%? 

பதி
: ேம
 5ைறயீ#% ஆைணய�தி6 உ�தரவி6 நக
கைள, ேம
 5ைறயீ% 

ெசNதவ0, எதி0� தர$பாள0, ம��ம த\0$பாய�தி6 அதிகா� ஆகிேயா;�� 

ஜிஎb� ம�� எbஜிஎb� Y�ஜிஎb�யி6 ந\திப�பாலன ஆைணய;�� 

அளி�க$பட ேவK%. 

ேக&வி 6: ஒ|ெவா; 5ைற ேம
 5ைறயீ% ெசNY ேபா�, 56ைவ$�� 

ெதாைகயாக ஆைணய�திட அளி�க ேவK�ய ெதாைக எ|வளG? 

எ<த உ�தரைவ எதி0�� ேம
 5ைறய%ீ ெசNகிறாேரா அதி
 அறிவி�க$ப#ட 

அபராத, 5M வ�, அத�கான வ#�, அபராத� ெதாைக, க#டண�க& 

ஆகியவ��ட6, அ<த உ�தரவி
 �றி$பிட$ப#ட வ�� ெதாைகயி
 10% 

ேச0��, 56ைவ$�� ெதாைகயாக ேம
 5ைறய#ீ% ஆைணய�தி
 ெசX�த 

ேவK%. 

ேக&வி 7: 56ைவ$�� ெதாைகைய அதிக��க ேவK% எ6� ேம
 

5ைறய#ீ% ஆைணய�திட (AA) வ�� �ைற 5ைறய%ீெசNய 5�Yமா? 

பதி
: இ
ைல. 5�யா�. 

 

 



ேக&வி 8: மீதியி;�� ெதாைகைய எ$ப� மீ#ெட%$ப�? 

பதி
: ேமேல �றி$பி#டப� 56ைவ$�� ெதாைக அளி�க$ப#ட பி6ன0, 

மீதியி;�� ெதாைகைய மீ#ெட%$ப� ச#ட$ பி�G 107 (7)இ6ப� தைட 

ெசNய$ப#டதாக� க;த$ப%. 

ேக&வி 9: ேம
 5ைறய#ீ�6ேபா�, AA ஏ�ெகனேவ அறிவி�க$ப#ட உ�தரவி
 

காண$ப#ட வ� / அபராத / தKடைன ம�� தி;$தியளி�� ெதாைக / ITC - 

ைய� �ைற$ப� ஆகியனவ�றி�� அதிகார உ&ளதா? 

பதி
:  பறி5த
 ெசNவத��$ பதிலாக விதி�க$ப% தKடைன / க#டண / 

அபராத ஆகியனவ�ைற உய0��வத�� அ
ல� தி;$பி அளி�க ேவK�ய 

ெதாைகைய� �ைற$பத��, அ
ல� அளி�க$ப#ட வ��கட6 ெதாைகைய� 

�ைற$பத�� AA-வி�� அதிகார உK%. இத�� ஏ�ெகனேவ அளி�க$ப#ட 

த\0$பாைண�� எதிராக, ம7தார0 த�<த காரண�கைள அளி�தி;�க ேவK%. 

(ச#ட$ ப�G 107 (11)இ6ப�)  

ேக&வி 10: எ<த� காரண�தி�காகவாவ�, த6னிட 5ைறய%ீ ெசNய$ப#ட 

வழ�ைக ம�ப�Y, த\0$பாைணய�தி�� அ7$ப AA வி�� அதிகார உ&ளதா? 

பதி
: இ
ைல ச#ட$ பி�G 107(11)இ6ப� AA தா6 விசா��த பி6�,  ச�யான�, 

ந\தி வரபி�� உ#ப#ட�. 5ைறயான� எ6� தா6 க;� த\0$ைப வழ�க 

ேவK%. ஏ�ெகனேவ அளி�க$ப#ட த\0$ைப உ�தி ெசNேதா தி;�திேயா 

அ
ல� ரத�ெசNேதா எ$ப�Y த\0$ைபY வழ�கலா.ஆனா
, வழ�ைக 

ஏ�ெகனேவ த\0$� வழ�கிய ஆைணய�தி��� தி;$பி அ7$ப� yடா�.  

ேக&வி 11: சிஜிஎb� / எbஜிஎb� அதிகா� இ<த1 ச#ட�தி6ப� ஏ�ெகனேவ 

அவர� கீ? நிைல அதிகா�க& அறிவி<த உ�தரைவ மா�ற 5�Yமா? 

பதி
: ச#ட$ பி�G 2 (99)இ6ப� நியமன ெசNய$ப#ட ம�ஆNG அதிகா�, 

ச#ட$ பி�G 108இ6ப� இ<த அதிகார�ைத$ ெப�கிறா0. ச#ட$ பி�G 108இ6ப�, 

இ<த அதிகா�, தன� கீ?நிைல அதிகா�களா
 அளி�க$ப#ட உ�தரGக&. 



5�Gக& ஆகியவ�ைற ஆNG ெசNவத�ேகா, தவ� எ6ற 5�ெவ%$பத�ேகா 

அதிகார பைட�தவ0. இ� வ� வ;வாN�� இைட�� விைளவி$ப� 

ச#ட�தி��$ �றபான�, 5ைறய�ற�. �றி$பி#ட உKைம� தகவ
கைள 

கண�கி
 எ%��� ெகா&ளாதி;<� இைவ, உ�தரG ெவளியிட$ப#ட சமய�தி
 

ெத�ய வ<தாX, இ
லாவி#டாX, இ<தியாவி6 தைலைம� கண��� 

தணி�ைகயாள�6 கKடறி பதிவி6  அ�$பைடயி
 விைளவாக இ;<தாX, 

இ|வாறான காரண�களா
, ேதைவயானா
, சப<த$ப#டவ0கF�� விள�க 

தர அ7மதி�த பிற�, ஏ�ெகனேவ அளி�க$ப#ட உ�தரைவ மா�றலா. 

ேக&வி 12: 'ம� ஆNG அதிகா�' தன� கீ?நிைல அதிகா�களா
 அறிவி�க$ப#ட 

உ�தரG நைட5ைற$ப%�த� yடா� எ6� ஆைண பிற$பி�க 5�Yமா? 

பதி
: ஆ, 5�Y. 

ேக&வி 13: ஜிஎb� யி6 ப� ம�ஆNG அதிகா� தன� கீ?நிைல அதிகா�களி6 

ஆைணைய மா�� அதிகார�தி��� தைடேபாட ஷர���க& உ&ளனவா? 

பதி
: ஆ. ம�ஆNG அதிகா�யினா
, ஏ�ெகனேவ (a) ெவளியிட$ப#ட 

த\0$பாைண, ச#ட$ பி�G 107இ6 கீ?,அ
ல� 112-6 கீ? அ
ல� 1176 கீ? 

அ
ல� 1186 கீ? ெவளியிட$ப#டா
, ம� ஆNG அதிகா� தைலயிட 5�யா�. 

(b) 107(2) ச#ட�தி
 �றி$பி#%&ள கால அவகாச, 5�G�� வராத நிைல, 

அ
ல� த\0$பாைன வழ�க$ப#ட நாளிலி;<� �6றாK%க& கட<த நிைல 

ஆகியன இ;<தாX, ம� ஆNG அதிகா� தைலயிட 5�யா�. 

(c) இ<த உ�தரG, இ<த1 ச#ட$ பி�வி6 கீ? ஏ�ெகனேவ ம� ஆNG�காக 

விசாரைண�� எ%���ெகா&ள$ப#�;<தாX, ம�ஆNG அதிகா�யா
 

தைலயிட 5�யா�. 

 

 



ேக&வி 14: 5ைறய#ீ% ம7ைவ ஏ�க ம��க, த\0$பாய�தி�� எ$ேபா�  

அ
ல� எ<த சமய�களி
 அதிகார உ&ள�? 

பதி
: 5ைறய#ீ% ம7, வ��ெதாைக, அ
ல� உ&ள \ட% வ��கட6, அ
ல� 

வ�விதி$பி
 வி�தியாச, அ
ல� உ&ள \#% வ��கடனி
 உ&ள வி�தியாச, 

இ<த  உ�தரG ெதாட0பான க#டண, அபராத, இ� ேபா6ற வழ��களி
 

வழ�கமாக 5�வா� தKடைன அபராத� ெதாைக  �. 50,000�� மிகாம
 

இ;�க ேவK%. இ<த நிைல இ;<தா
தா6, ச#ட$ பி�G 112(2)இ6ப� 

த\0$பாய, வழ�ைக விச��க ம��கலா. 

ேக&வி 15: த\0$பாய�தி�� 56� 5ைறயீ% ெசNவத�கான கால வைரயைற 

எ6ன? 

பதி
: ம7தார0 எ<த உ�தரG�� எதிராக 5ைறயீ% ெசNகிறாேரா, அ<த 

உ�தரG ெபற$ப#ட ேததியிலி;<�, �6� மாத�கள��& 5ைறய%ீ ெசNய 

ேவK%. �ைறைய$ ெபா��த ம#�
 ம�ஆNG �ல ெபற$ப#ட 

உ�தரைவ ப�சீலைன ெசNத பி6�, உ�தரG பிற$பி�க$ப#ட ேததியிலி;<� 

ஆ� மாத�தி��& 5ைறய%ீ ெசNய ேவK%. 

ேக&வி 16: ச#ட�தி�க உ#ப#ட 3/6 மாத�கF�� ேம
 ேம
 5ைறய%ீ 

ெசNதா
, அ<த 5ைறய#ீைட ம6னி�� ஏ�க� த\0$பாய�தி�� அதிகார 

இ;�கிறதா? 

பதி
: ஆ. �றி$பி#ட 3/6 மாத�கைள� கட<� அ%�த �6ற மாத�க& வைர 

தாமதமாக� தா�க
 ெசNய$ப% 5ைறய#ீ��� த�<த காரண�க& 

இ;<தா
, அைத ஏ���ெகாK% வழ�� விசாரைண நட�த� த\0$பாய�தி�� 

அதிகார இ;�கிற�. 

 

 



ேக&வி 17: த\0$பாய�தி6 56, ���� விசாரைண ஆ#ேசப�க& அட�கிய 

�றி$பாைணைய தா�க
 ெசNய காலவைரயைற எ6ன? 

பதி
: 5ைறயீ% �றி�தான ஒ$�ைக� �றி$� ெப�ற ேததியி
 இ;<� 45 

நா#க&. 

ேக&வி 18: தி;$பி அளி�க$ப% y%த
 ெதாைக ம�� 56 ைவ$�� 

ெதாைக ஆகியவ�றி�� வ#� அளி�க$பட ேவK%மா? 

பதி
: ஆ. ச#ட$ பி�G 115இ6ப�, ம7தாரரா
 107இ6 �ைண$ பி�G (6), 

ம�� 112இ6 �ைண$ பி�G (8) ஆகியவ�றி6 கீ? ைவ$பாக அளி�க$ப% 

ெதாைக, ம��ம ேம
 5ைறய#ீ% த\0$பாய�தி6, ேம
 5ைறய#ீ% 

ஆைணய�தா
 வழ�க$ப%, த\0$பினா
, ெகா%�க$பட ேவK�ய ெதாைக�� 

ச#ட$ பி�G 56 இ
 �றி$பி#டப� வ#� விகித��ட6 அளி�க$பட ேவK%. 

இ<த� ெதாைக எ$ேபா� ெபற$ப#டேதா அதிலி;<� தி;பி அளி�� நா& 

வைர கண�கி#% அளி�க$பட ேவK%. 

ேக&வி 19: த\0$பாய�தி6 உ�தரைவ எதி0�� எ<த அைம$பி6 56, 5ைறய%ீ 

ெசNயலா? 

பதி
: வ#டார த\0$பாய�தி6 மாநில அம0G அ
ல� அம0G ம6ற�க&, உய0 

ந\திம6ற�க&, உய0 ந\திம6ற�தி6 கீ? வ; அதாவ�, இம6ற�களி6 

த\0$ைப எதி0�� ேம
 5ைறய#ீ�
 த\0�க$பட ேவK�ய ச#ட1 சி�க
 

அட�கிY&ள� எ6� க;தினா
, (ச#ட$ பி�G 117(1) அ<த 5ைறய#ீைட 

விசாரைண�� ஏ�கலா. ஆனா
 ேதசிய அம0G ம6ற, ம�� பிரா<திய 

அம0G ம6ற�க&, உய0ந\தி ம6ற�தி6 விசாரைண வரபி6 கீ? வரா�. இ 

ம6ற�க& அளி�� த\0$பாைனைய எதி0�� 5ைறய%ீ ெசNய 

ேவK%மானா
 உ1ச ந\திம6ற�தி
தா6 ெசNய 5�Y. (ச#ட$ பி�G 

109(5)இ6ப� வழ�கலி6 இட �றி�தான பிர1சிைனகளி
 உ;வா� ேம
 

5ைறய%ீகைள, ேதசிய  அம0G ம�� பிரா<திய அம0G ம6ற�களிX 

த\0மான ெசNய 5�Y) 



ேக&வி 20: உய0ந\திம6ற�தி
 ேம
 5ைறயீ%, ெசNவத�கான கால 

வைரயைற எ6ன? 

பதி
: எ<த உததரைவ எதி0�� 5ைறயீ% ெசNகிறாேரா அ� ெதாட0பான 

உ�தரைவ$ ெப�ற நாளிலி;<� 180 நா#கF��& ேம
 5ைறய%ீ ெசNய 

ேவK%. 

     -------------------- 

  



17.  56ன\#%� த\0$� (Advance Ruling) 

ேக&வி 1: 56ன \#%� த\0$� எ6றா
 எ6ன? 

சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட$ பி�G 95இ6ப�Y, Y�ஜிஎb� ச#ட$ப�G 

12இ6ப� 56ன \#% த\0$� எ6றா
,  ேம
 5ைறய#ீ% ஆைணய�தி�� 

இ;�� அதிகார�ைத$ ப�றிய�. இத6ப� ம7தார�6 5ைறய%ீ, ச#ட$ 

பி�G 97(2)இ6 கீ? வ; ேக&விக& ப�றிய� எ6றா
, அ
ல� 

சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட$ பி�G 100(1)6 கீ?வ; ேக&விக& எ6றா
, 

அதிX �றி$பாக ம7தார0 ெதாட0�ைடய சர�� வழ�க
 ம��/அ
ல� 

ேசைவ வழ�க
 ெதாட0பான விஷய�க& இ;<தா
, அவ�றி�கான 5�ைவ, 

த\0$ைப, 56ன \டாக வழ�க ேம
 5ைறய#ீ%� த\0$பாய�தி�� அதிகார 

உ&ள�. 

ேக&வி 2: எ<ெத<த ேக&வி��$ பதிலாக 56ன\#%� த\0$ைப� ேகார 5�Y? 

(1) சர�� அ
ல� ேசைவக& அ
ல� இரK�6 வைக$பி�Gக& �றி�த 5�G 

ெசNவ�. 

(2) ஜிஎb� ச#ட�களி6 ஷர��களி6 அ�$பைடயி
, வழ�க$ப#ட 

அறிவி�ைககளி6 ெபா;<� த6ைம ப�றி 5�G ெசNவ�. 

(3) வழ�க$ப#ட சர��க& அ
ல� ேசைவக& அ
ல� இரK�6 ேநர, 

ம�� மதி$ப%ீ �றி�� 5�G ெசNவ� 

(4) ெசX�த$ப#ட அ
ல� ெசX�த$ப#டதாக� yற$ப% உ&ள \#% வ�� 

கடைன அ7மதி$ப� �றி�த 5�G. 

(5) இ<த1 ச#ட�தி6 கீ?, சர��க& ம�� ேசைவகF�காக ெசX�த ேவK�ய 

வ�$ ெபா�$ேப�ற
 �றி�� 5�G ெசNவ� 

(6) ம7தார0, இ<த ச#ட�தி6 கீ? பதிG ெசNய$பட ேவK%மா எ6ப� ப�றி 

5�G ெசNவ�. 



(7) சர��க& ம�� ேசைவக& ெதாட0பாக ம7தார0 ெசNத �றி$பி#ட 

ெசயைல$ ப�றி 5�G ெசNவ�. 

சர��க& வழ�க
 ம�� ேசைவக& அளி�த
 ஆகிய பத�கF�� 

ச#ட�0வமான அ0�த�களி6 கீ? அைவ வ;கி6றனவா எ6பைத 5�G 

ெசNத
 ஆகியன. 

ேக&வி 3: 56ன \#%� த\0$� எ6ற 5ைறைம இ;$பத6 ேநா�க எ6ன? 

பதி
: இ�ேபா6ற ஆைணய உ;வா�க ெபா�வான காரண�க&  

(1) ம7தார0 எ%���ெகாK�;�� ெசய
பா%, அ
ல� ேகா��ைக, 

ெதாட0�ைடய வ�� கட6பா% ப�றி உ�தி ெசNவத��. 

(2) ேநர� ெவளிநா#% 5த¢#ைட� கவ0வத�� 

(3) வழ��களி6 எKணி�ைகைய� �ைற$பத��. 

(4) த\0$� வழ�� 5ைறைய ெவளி$பைடயா�கG விைரவாகG ெசலG 

�ைறவான 5ைறயிX ெசNவத��. 

ேக&வி 4: ஜிஎb�யி6 கீ? 56ன\#%� த\0$� வழ�� ஆைணய�தி6 (AAR) 

அைம$� 5ைற எ6ன? 

பதி
: 56ன\#%� த\0$பாய ஆைணய (AAR) சிஜிஎb�யி6 ஒ; உ�$பின0 

எbஜிஎ
�/Y�ஜிஎb� ைய1 ேச0<த ஒ;வ0, ஆகிய இ;0, இவ0கைள 

5ைறேய மாநில ம�� ம�திய அர�க& நியமி��. 

ேக&வி 5: 56ன \#%� த\0$��காக 5ைறயீ% ெசNபவ0அத�காக$ பதிG 

ெசNதி;�க ேவK%மா? 

பதி
: இ
ைல. ேதைவயி
ைல. ஜிஎb� ச#ட�களி6 கீ? பதிG ெசNதி;�� 

யா0 ேவK%மானாX 5ைறயீ% ெசNயலா. இ� தவிர, இ|வா� பதிG 

ெசNய வி;� நப; 5ைறய%ீ ெசNயலா ச#ட$ பி�G (95(b)) 



ேக&வி 6: 56ன\#%� த\0$ைப$ ெபற எ$ேபா� விKண$ப சம0$பி�க$பட 

ேவK%? 

பதி
: 56ன \#% த\0$பாைண ெப�வத��, �றி$பி#ட வணிக� ெதாட0� 

(சர��க& வழ�க
 ம�� ேசைவக&) �றி�த பணிைய ஏ�� 56பாகேவ 

விKண$பி�கலா. அ
ல� வழ�க
 ெதாட0பான பணிைய எ%���ெகா&F 

சமய�தி
, அ� ப�றிY இ;�கலா. இதி
 இ;�� ஒேர தைட அ
ல� 

க#%$பா% எ6னெவ6றா
, எM$ப$ப% ேக&வி ஏ�ெகனேவ விசாரைணயி
 

இ;�க�yடா�. அேதேபால, விKண$பதா�6 ேவ� வழ��களி
 இேத ேக&வி 

எM$ப$ப#%, 5�G ெசNய$ப% நிைலயி
 இ;�க� yடா�. 

ேக&வி 7: 56ன \#% த\0பாைண ஆைணய, எ|வளG கால�தி��& தன� 

த\0$ைப வழ�க ேவK%? 

பதி
: சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட பி�G 98(6)இ6ப� ம7தா�க
 ெசNத 

ெதா6£� நா#கF��& த\0$� வழ�க$பட ேவK%. 

ேக&வி 8: 56ன\#%� த\0$பாய�தி�� அ%�தக#ட ேம
 5ைறய#ீ% 

56ன \#%� த\0$பாய (AAAR) எ�? 

பதி
: 56ன\#% த\0$பாய�தி6 ேம
 5ைறய#ீட� த\0$பாய�ைத (AAAR) 

எbஜிஎb�/Y�ஜிஎb�) ச#ட ஆகியவ�றி6 கீ? உ;வா�கலா. இ�தா6 

�றி$பி#ட மாநில, �னிய6 பிரேதச�தி�கான ேம
 5ைறய#ீட� 

த\0$பாயமாக இ;��. 56ன\#%� த\0$பா
 பாதி�க$ப#ட ம7தாரேரா, �ைற 

சா0<த அதிகா�ேயா ேமல 5ைறய%ீ ெசNயலா. 

ேக&வி 9: ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? எ�தைன AAR ம�� AAAR உ;வா�க$ப%? 

பதி
: ஒ|ெவா; மாநில�தி�� ஒ; AAR ம�� ஒ; AAAR ெசய
ப%. 

 

 



ேக&வி 10: 56ன\#% த\0$� யா;��$ ெபா;<�? 

பதி
: AAR ம�� AAAR ஆகியவ�றி6 த\0$பாைண, ச#ட$ பி�G 97(2)6 கீ? 

5ைறய%ீ ெசNதி;<� ம7தார0 ம�� அவர� வ� விதி$� ச#ட 

வரெப
ைல��& இ;�� வ���ைற அதிகா� ஆகிேயாைர� க#%$ப%��. 

இத��$ ெபா;& எ6னெவனி
, மாநில�தி
 பிற இட�களி
 இ;�� வ� 

விதி$��� உ#ப#ட நப0கF��$ ெபா;<தா�. 56ன\#% வ� விதி$��� 

உ#ப#ட நப0கF��$ ெபா;<தா�. 56ன \#ட த\0$பாைன�காக, ம7 

ெசNதவர�� ம#%ேம அ<த� த\0$பாைண க#%$ப%��. 

ேக&வி 11: 56ன\#% த\0$பாைனண�� உய0 ந\திம6ற அ
ல� உ1ச 

ந\திம6ற த\0$பி
 �றி$பி% அளG�கான 567தாரண மதி$��ைம 

இ;�கிறதா? 

பதி
: இ
ைல. 56ன\#%� த\0$பாைணைய$ ெபா��தவைரயி
 அ� எ<த 

விஷய�தி�காக ஆைண பிற$பி�க$ப%கிறேதா, அைத ம#%தா6 

க#%$ப%��. அத�� 567தாரண மதி$��ைம கிைடயா�. அேத சமய�தி
 

ம7தாரைர� தவிர ம�றவ0கைளY வலிY��� மதி$��ைம 

ெப�றி;�கிற�. 

ேக&வி 12: 56ன\#%� த\0$� எ|வளG கால�தி��$ ெபா;<�? 

பதி
: இத�காக ச#ட�தி
 �றி$பி#ட கால எ�G �றி$பிட$படவி
ைல. 

அத�� பதிலாக 103(2) ச#ட$பி�வி6ப�, 56ன\#%� த\0$�, அ� ெதாட0�ைடய 

ச#ட, உKைம நிைல, அ
ல� ^?நிைலக&, ஆகியன மாறாத அ�$பைட� 

த\0$�ட6 ஒ�திைசG இ;�� வைரயி
 ெபா;<�. அதாவ�, ஒ; 

த\0$பாைணைய ஒ#� ஒ$ப<த$ ப�மா�ற�க& நட�� வைரயிX, அ� 

ெதாட0பான ச#ட�க&, உKைம நிைல ம�� ^?நிைலக& மாறாத 

வைரயிX, அ� ெச
லப�யா�. 



ேக&வி 13: 56ன \#%� த\0$பாைணைய ெச
ல�த�கத
ல எ6� அறிவி�க 

5�Yமா? 

பதி
: ச#ட$ பி�G 104(1)இ6ப� AAR அ
ல� AAARஇ6 56ன\#%� த\0$பாைண 

ெச
லா� எ6� அறிவி�க$பட ேவK%மானா
 அ<த� த\0$ைப, ம7தார0 

ேமாச�யான வழிகளி
 ெப�றி;<தா
, ஆதார�கைள மைற��, உKைம 

நிைலைய தி��� அ
ல� தவறாக அ0�த$ப%�திY த\0$� ெபற$ப#�;$ப� 

கKடறிய$ப% நிைல எMேபா� த\0$ைப ெச
லா� அறிவி$ப� 

சா�தியதா6  இ� ேபா6ற ^?நிைலயி
 ஜிஎb� ச#ட�களி
 உ&ள 

அைன�� ஷர���கF, ம7தார;��$ ெபா;<� (ஆனா
 56ன\#ட� 

த\0$� வழ�க$ப#ட கால கண�கி
 எ%���ெகா&ள$படா�. இ�, இ<த� த\0$� 

ெச
லா� எ6� அறிவி�க$ப% வைர, த\0$� ம7தாரைர விசாரைண ெசNத 

பிறேக வழ�க 5�Y. 

ேக&வி 14: 56ன\#%� த\0$ைப$ ெபற வழி5ைறக& எ6ன? 

பதி
: ச#ட$ பி�Gக& 97 ம�� 98 ஆகியனவ�றி
 56ன\#%� த\0$ைப$ 

ெப� நைட5ைறக& விள�க$ப#% இ;�கி6றன. இைத$ெபற வி;�, 

ம7தார0 அத�கான ப�வ�ைத, 5ைறயாக$ �0�தி ெசN� விKண$பி�க 

ேவK%. அைத எ$ப� �0�தி ெசNவ� எ6ப� ப�றிய விவரமான �றி$�க&, 

'விதி5ைறக&' ப�தியி
 தர$ப#%&ளன. விKண$ப�ைத$ ெப���ெகாKட�, 

அைத சப<த$ப#ட அதிகா��� அ� ெதாட0பான ஆவண�கைள� ேக#%$ 

ெப� விKண$ப��ட6, அ� ெதாட0பான ஆவண�கைளY ைவ�� ஆNG 

ெசNY. ேதைவ$ப#டா
 விKண$பதாரைரY அைழ�� விசாரைண ெசNY. 

இத6 பிற�அ<த விKண$ப�ைத ஏ�பதா நிராக�$பதா எ6ப� 5�G 

ெசNய$ப%. 

 

 



ேக&வி 15: எ<ெத<த1 ^?நிைலகளி
 56ன\#% த\0$பாைண ேகா; 

விKண$ப உ�தியாக நிராக��க$ப%? 

பதி
: ஜிஎb�  ச#ட�களி6 ஷர���களி
 எ<த அச�ைத$ ப�றிய ேக&வி, 

விள�க�ைத, விKண$பதார0 எM$�கிறாேரா, அேத ேக&வி ஏ�ெகனேவ 

விசாரைண�ெகன நிXைவயி
 இ;<தா
 அ
ல� த�தி ெப�ற ம6ற�களா
 

5�G ெசNய$ப#% இ;<தா
, விKண$பதார�6 ம7 த&Fப� ெசNய$ப% 

விKண$ப நிராக��க$ப#டா
 அத�கான விள�க�கFட6 வாNெமாழி 

உ�தரG �ல நிராக��க$ப%. 

ேக&வி 16: விKண$ப 5ைறய%ீ ஆகியன AARஇ
 ஏ��� ெகா&ள$ப#ட 

பி6� எ6ன நைட5ைறக& பி6ப�ற$ப%?  

பதி
: விKண$ப விசாரைண�� ஏ��� ெகா&ள$ப#டGட6 அத�கான 

த\0$பாைண, அதிலி;<� 90 நா#கF��& அறிவி�க$பட ேவK%. த\0$பாைண 

வழ�க$ப% 56�, விKண$ப�ைதY அ� ெதாட0பான அதிகா� அளி�த 

விள�க ஆவண�கைளY பா0�� ஆNG ெசNY. 

த\0$� வழ�க$ப% 56�, விKண$பதார0 அ
ல� அவர� பிரதிநிதி 

ஆகிேயாைரY வழ��� ெதாட0பான அதிகா�கைளY 

சிஜிஎb�/எbஜிஎb�/Y�ஜிb� விசா��த பிறேக த\0$� வழ�க$ப%. 

ேக&வி 17: AAR உ�$பின0களிைடேய த\0$பாைண �றி�� ெவ|ேவறான 

அபி$பிராய�க& இ;<தா
 எ6ன நட��? 

பதி
: AARஇ6 இரK% உ�$பின0களிைடேய க;�� ேவ�பா% இ;<தா
, எ<த 

அச�தி
 அ|வா� க;�� ேவ�பா% இ;�கிறேதா, அைத AAAR 

விசாரைண�� அ7$பிவி%வா0க&. ஒ;ேவைள AAAR உ�$பின0கF இ� 

ப�றி உ�தியான 5�G எ%�க 5�யா� ேபானா
 �றி$பி#ட ேக&விைய$ 

ப�றி 56ன \#%� த\0$� வழ�க 5�யா� எ6� க;த$ப%. 



ேக&வி 18: AAR த\0$பாைணைய எதி0�� ேம
 5ைறய%ீ ெசNய அ7மதி�� 

வழி5ைறக& எ6ன? 

பதி
: AAAR6 56 ேம
 5ைறய%ீ ெசNவத�கான வழி5ைறக&, 

சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட 100 ம�� 101 பி�GகளிX Y�ஜிஎb� ச#ட$ 

பி�G 14இX விள�க$ப#%&ளன. 

AAR6 த\0$பினா
 தா6 பாதி�க$ப#�;$பதாக விKண$பதார0 நிைன�தா
, 

AAARஇட ேம
 5ைறய%ீ ெசNயலா. அேதேபால, சிஜிஎb� / எbஜிஎb� / 

Y�ஜிஎb� யி6 ச#ட வரெப
ைல�� உ#ப#ட அதிகா�Y AAR6 

5�ேவா% ஒ��$ ேபாகாவி#டா
, அவ; AAARஇட ேம
 5ைறயீ% 

ெசNயலா. இதி
 சிஜிஎb�/எbஜிஎb� அதிகா� எ6றா
 

சிஜிஎb�/எbஜிஎb� நி0வாக�தா
 நியமி�க$ப#டவ0 எ6� ெபா;&. 

சாதாரணமான ^?நிைலயி
 விKண$பதார0 இ;�� ச#ட வரெப
ைல$ 

ப�தியி
 உ&ள அதிகா�தா6 சிஜிஎb�/எbஜிஎb�  யி6 அதிகார�0வ 

ச#ட$பிரதி ¤தியாக ெசய
ப%வா0. 56ன \#%� த\0$பாைன ெப�ற 5$ப� 

நா#கF��&, ேம
 5ைறய%ீ ெசNய$பட ேவK%. இ<த விKண$ப 

அத�கான விதி5ைறகF�� உ#ப#%, ச�பா0�க$ப#%, அத6 பி6 5ைறய%ீ 

தா�க
 ெசNய ேவK%.  

இ<த 5ைறயீ% தா�க
 ெசNத, 90 நா#கF��&, இ; தர$பினைரY 

விசா���, த\0$பாைணைய வழ�க ேவK%. AAARஇ6 உ�$பின0க&, த\0$� 

�றி�� க;�� ேவ�பா%க& எM<தா
, அ<த� �றி$பி#ட விஷய �றி�� 

எ<த 56ன\#%� த\0$பாைணY வழ�க$படா� எ6� க;த$ப%. 

ேக&வி 19: 56ன\#ட த\0$பாைணகைள எதி0��, உய0 ந\திம6ற அ
ல� உ1ச 

ந\திம6ற�தி
 5ைறய%ீ ெசNய 5�Yமா? 

பதி
: சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட�தி
 ேம
 5ைறய#ீ% ஆைணய�தி6 

56ன \#% த\0$பாைணைய எதி0�� 5ைறய%ீ ெசNவத�� இட இ
ைல. 



அளி�க$ப#ட த\0$பாைண விKண$பதார0 ம�� ச#ட வரெப
ைல�கான 

அதிகா�ையY க#%$ப%��.  

அேத சமய�தி
 �# ம7 ெதாட0பான ச#ட அதிகார உய0 ந\திம6ற�திட5, 

உ1ச ந\திம6ற�திட5 இ;�கிற� எ6ப� �றி$பிட�த�க�. 

ேக&வி 20: த\0$பாைணயி
 தவ�க& இ;<தா
, அைத� தி;�த AAR ம�� 

AAAR உ�தரவிட 5�Yமா? 

பதி
: ஆ. 5�Y. AAR, AAAR ஆகிய இரK% ஆைணய�கF��, த�கள� 

உ�தரவி
 தி;�த�க& ெசNய அதிகார இ;�கிற�. இைத, தவ� 

கKடறிய$ப#ட ஆ� மாத�கF��&ளாக� தி;�த$பட ேவK%. இ<த� 

தவைற, ஆைணய;ேம த�கள� ஆவண�க& �ல கKடறியலா. 

விKண$ப�தார0  அதைன� �#�� கா#டலா அ
ல� இ<த ெதாட0�ைடய 

சிஜிஎb�/எbஜஎb� அதிகா�Y தவைற� கKடறி<� ஆைணய�தி6 

கவன�தி��� ெகாK%வரலா. இ<த� தி;�த�தினா
 ெசX�த ேவK�ய 

வ�� ெதாைக அதிகமானாேலா அ
ல� உ&ள \#% வ��கட6 �ைற<தாேலா, 

விKண$பதார0 ம�� சிஜிஎb�/எbஜிஎb� அதிகா�ையY ம�ப�Y 

விசா���வி#%�தா6 இ�தி உ�தரG வழ�க$பட ேவK%. 

      ------------ 

  



18 -  ைபச� அைம$M -   ந\�க$ப#ட� (Omitted / Deleted) 

  



 

அ�தியாய -19 ஆNG, ேசாதைன, ைகயக$ப%�த
 ம�� ைக� 

ேக&வி 1: 'ேசாதைன' எ6ற ெசா
X��$ ெபா;& எ6ன? 

ச#ட அகராதியி
 உ&ளப�Y, ப
ேவ� ந\திம6ற� த\0$� 

அறிவி$�களி6ப�Y, 'ேசாதைன' எ6பத�� எளிைமயான ெபா;&, ஒ; ��ற1 

ெசயைல, மைற$பத�காக ஒளித� ைவ�க$ப% சா#சி, ஆதார�ைத� 

கK%பி��க அரசா�க இய<திர�தா
 ப�தி, வ#டார, நப0 ேபா6வ�ைற 

கவனமாக ேசாதி�� அறிவ�. இத6  ெதட0பான நப0, அவர� வாகன�க&, வ \% 

அXவலக ஆகியவ�ைறY ேசாதி�� அறிவ�. த�<த ச#ட அ�கீகார ெப�ற 

அதிகா�தா6 இைத1 ெசNய ேவK%. 

ேக&வி 2: 'ஆNG' எ6ற பத�தி�கான ெபா;& எ6ன? 

பதி
: சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட�தி
 �திதாக1 ேச0�க$ப#%&ள ஷர��. இ� 

ேசாதைனைய விட க%ைம �ைறவான நடவ��ைக. இத6 �ல, அதிகா�க&, 

வ�விதி$��� உ#ப#ட நப�6 ெதாழி
 ெசNY இட, அ
ல� ெபா;& 

ேசமி$� கிட��க&, சர��கைள ைவ�� கிட��க& ஆகியவ�ைற ஆNG 

ெசNய 5�Y. 

ேக&வி 3: 'ஆNG' ெசNயலா எ6பைத யா0,எ<த ^?நிைலயி
 உ�தரவிட 

5�Y? 

பதி
: சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட$ பி�G 676 ப� அத6 அதிகா� ஆNைவ 

ேம�ெகா&ளலா எ6பத�� எM�� �ல அதிகார5, உ�தரG 

அளி$பத��, இ��ைறயி6 இைண ஆைணய0 அ
ல� அத�� ேம�ப#ட 

அதிகா����தா6 உ�ைம உ&ள�. 

எ<த இட�தி
 யாைர� �றி�� ஆNG ேம�ெகா&ள ேவK% எ6பத�கான 

ச�யான காரண�க& உ&ளன எ6� அவ0 நபினா
, இ<த உ�தரைவ$ 

பிற$பி�கலா. அத�கான காரண�களாவன: 



1. ெபா;& வழ�க
 ப�மா�ற�தி
 விவர�கைள ேவK%ெம6ேற மைற�த
 

2. சர��� ைகயி;$ைப$ ப�றிய விவர�கைள மைற�த
 

3. மிக அதிகமான உ&ள \#% வ�� கடைன� ேகா�$ ெப�றி;$ப� 

4. வ� ெசX�தாம
 த$பி�க, அ
ல� தவி0�க, சிஜிஎb�/எbஜிஎb� 

ச#ட�திX&ள ஷர���கைள� தவறாக$ பய6ப%�தியி;$ப�. 

5. சர��$ ேபா��வர�ைத ெதாழிலாக ேம�ெகாK�;$பவ0, அ
ல� ேசமி$� 

கிட��களி6 உ�ைமயாள0, வ� ெசX�தாத சர��கைள ைவ�தி;�த
 

அ
ல� வ� ெகா%$பைத� தவி0��ப�யான கண�ைக� கா#%வ�, அ
ல� 

சர��கைள மைற$ப� ஆகியன. 

ேக&வி 4: இ��ைறயி
 5ைறயான அதிகார ெப�ற அதிகா�, இ<த ச#ட$ 

பி�வி6 கீ? ச<ேதக����&ளா� நப�6, எ
லா வித 

ெசா���க&/உ�ைமY&ள இட�க& ஆகியவ�ைற ஆNG ெசNய அதிகார 

அளி�க 5�Yமா? 

பதி
: 

1. வ�விதி�க� த�க நப�6 ெதாழி
/வ0�த ெசNY எ
லா இட�கF 

2. சர��$ ேபா��வர��� ெதாழிைல ெசN� வ;, நப�6 ெதாழி
/வ0�தக, 

வ� விதி�க�த�க நபராக இ;<தாX, பதிG ெசNயாவி#டாX, அவர� 

ெதாழி
/வ0�தக$ பணியிட�க&., 

3. ெபா;& ேசமி$�� கிட��க&, சர�� ேசமி$� கிட��க& ஆகியவ�ைற 

ெசா<தமாக ைவ�தி;$பவ0 அ
ல� அ<த இட�ைத நி0வகி$பவ�6 

ஆகிேயா�6 ெதாழி
/வ0�தக நைடெப� அைன�� இட�க& ேபா6ற 

அைன�� இட�கைளY ஆNG ெசNயல.  

 



 

ேக&வி 5: சிஜிஎb� ச#ட�தி6 ஷர���களி6ப�, ேசாதைன ெசNவ�, 

பறி5த
 ெசNவ� ஆகியவ�ைற நட��மா� யா0 உ�தரவிட 5�Y. 

பதி
: இைண ஆைணய0 அ
ல� அத�� ேம
 பதவியி
 உ&ள 

அதிகா�தா6, ேசாதைன ெசNயG, சர��க&, ஆவண�க&, கண��$ 

��தக�க& அ
ல� ெதாட0�ைடய ெபா;#க& ஆகியனவ�ைற பறி5த
 

ெசNயவத�� எM���0வ உ�தரைவ அளி�கலா. அவ0, இ|வா� 

ெசNவத��� த�<த ஆதார�க&, காரண�க& ஆகியன இ;�கி6றன எ6� 

நபினா
 அவ�ைற1 ேசாதைன ெசN� ேத�� கKடறி<� பறி5த
 ெசNய 

உ�தரவிட அதிகார உ&ள�. 

ேக&வி 6: 'ந�த�கான காரண�க&' எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: ந�வத�கான காரண�க& எ6றா
, �றி$பி#ட விஷய�ைத$ ப�றிய 

உKைமகைள� ெத�<தி;$ப�தா6.இ� ேநர�யாக� ெத�<தைவ 

இ
ைலெய6றாX, சாதாரண காரண அறிG&ள எ<த மனித; அைத$ ப�றி 

ஒேர விதமான 5�G���தா6 வ;வா0க&. 

IPC ச#ட$ பி�G 26 6 ப�, ஒ;வ0 �றி$பி#ட விஷய�ைத நப� காரண, 

அவ�டம அைத$ ப�றி ேவ� விதமாக ந�வத�� எ<த 5கா<திர5 

இ
லாதி;$பததா6. 'ந�வத�கான காரண' எைத� �றி�கிற� எ6றா
 

அறிG�0வமான அ�கைறYட6, �றி$பி#ட விஷய�ைத$ ப�றி, மிக� 

கவனமான மதி$ப%ீ ெசN�, ேநா�க�தி6 அ�$பைடயிலான உ�தி$பா#% 

நிைல�� வ;வ�தா6. இைத ேந0ைமயான, ம�� நியாயமான மனித7ைடய 

5�வாக, இ� ெதாட0பான ^?நிைலக& ம�� ெபா;#களி6 அ�$பைடயி
 

இ;�க ேவK%. 

 

 



ேக&வி 7:  ேசாதைன ம�� ப�5த
 நடவ��ைககF�� அ7மதி 

வழ��வத��56, அத�கான நப�த�<த காரண�க& இ;�கி6றனவா 

எ6பைத அத���ய அதிகா� எM���ல பதிG ெசNய 

ேவK�ய�  க#டாயமா? 

பதி
: இ� ேபா6ற நபி�ைக �றி�தான காரண�கைள, அதிகா� எMதி பதிG 

ெசNத பி6ன0தா6, ஆNG ேசாதைன ம�� பறி5தX�� ஆைண 

வழ�க$ப% எ6பதி
ைல எ6றாX, அ<த அதிகா�, எைத ைவ�� அ|வா� 

ந�கிறா0 எ6பைத ெவளி$ப%�த ேவK%. ஒ|ெவா; வழ�கிX இ�ேபால 

ந�வத�கான காரண�கைள பதிG ெசNய� ேதைவயி
ைல. ஆனாXyட, 

ெபா;#க&/தகவ
க& ேபா6றைவ �றி�� பதிG ெசNத பி6 ேசாதைன�கான 

ஆைண வழ��வ� ந
ல�. 

ேக&வி 8: ேசாதைன ெசயலாைண எ6றா
 எ6ன? அதி
 எ6ென6ன 

விவர�க& இ;��? 

பதி
: ேசாதைன நட�த அதிகார அளி�� ெவளியிட$ப% எM�� �0வ 

ஆவணதா6 ேசாதைன ெசயலாைண. இைத அளி$பத�� இைண ஆைணய0 

ம�� அவ;�� ேம�ப#ட அதிகா�கF���தா6 அதிகார இ;�கிற�. 

ேசாதைன ெசயலாைணயி
, அ|வா� ேசாதைன நட��வத��� ேதைவயான 

காரண�க& �றி$பிட$ப#% இ;�க ேவK%. ேசாதைன1 ெசயலாைணயி
, 

பி6வ; விவர�க& �றி$பிட$ப#�;�க ேவK%. 

1. மீற$ப#ட ச#ட�தி6 �றி$�, பி�G ஆகிய விவர�க&. 

2. ேசாதைனெசNய ேவK�ய இட விவர 

3. இ<த ேசாதைன நட�த அதிகார உ&ள நப�6 ெபய0 ம�� பதவி 

விவர�க& 



4. இ<த ேசாதைன1 ெசயலாைணைய வழ�கிய அதிகா�யி6 ெபய0 ம�� 

அவர� பதவியி6 5Mவிவர. இத7ட6 அவ;�கான அதிகார வ#ட 

5�திைர. 

5. ஆைண வழ�க$ப#ட ேததிY இட5 

6. ேசாதைன1 ெசயலாைணயி6 ெதாட0 எK 

7. அ<த ஆைண ெச
Xப�யா� ேததி, கால ப�றிய விவர (உ.) ஒ6� 

அ
ல� இரK% நா& ேபா6ற விவர. 

ேக&வி 9: சிஜிஎb�/எbஜிஎb� ச#ட�தி6ப� ெபா;#கைள எ<த1 

^?நிைலயி
 பறி5த
 ெசNய 5�Y? 

பதி
: SGST/CGST ச#ட�தி6 130ஆவ� பி�வி6ப�, பி6வ; 

கா�ய�கைள/ெசய
கைள யாராவ� ெசNதா
, ெபா;#க&/சர��க& பறி5த
 

ெசNய$ப%. 

1. வ� ஏN$� ெசNய ேவK% எ6ற ேநா�க��ட6 ச#ட�தி6 ஷர���கைள 

மீறி சர��கைள வழ��வேதா அ
ல� ெப�வ� ேபா6றவ�ைற1 ெசNதா
, 

பறி5த
 நடவ��ைக இ;��. 

2. சர��கF��, இ1ச#ட�தி6ப� ெசX�த ேவK�ய வ�ைய ெசX�தாம
 

இ;$ப� 

3. எ<த சர�காக இ;<தாX, அத�கான பதிGக& எைதY ெசNயாம
 

பிற;�� வழ��வ� அத6 �ல வ�க#டாம
 இ;$ப� 

4. CGST/SGST ச#ட�தி6 அ
ல� அத6 பி�Gக& ம�� விதி5ைறகF�� 

எதிராக நட<�ெகாK%, அத6 �ல வ�ைய1 ெசX�தாம
 இ;$ப�. 

ேக&வி 10: ஒ; 5ைறயான ேசாதைனயி6ேபா�, அைத அம
ப%�� அதிகா� 

எ6ன அதிகார�கைள$ பய6ப%�தலா? 



பதி
: ேசாதைனைய நட�� அதிகா�, பறி5த
 ெசNய ேவK�ய சர�ைக, 

ஆவண�க&, கண��$ ��தக�க& அ
ல� இ� ெதாட0பான பிற ெபா;#க& 

ஆகியவ�ைற� ேத�$ பறி5த
 ெசNயலா. 

ேதடலி6ேபா�, �றி$பி#ட இட�தி
 �ைழய ெசNய அ7மதி ம��க$ப#டா
, 

அைத உைட�க அதிகார உK%. அ�ேபால, ேசாதைன��&ளா� இட�தி
 

�#ட$ப#ட அலமா� பேீரா�க&, ெப#�க& ேபா6றவ�ைற� திற�க1 ெசா
லி, 

ம��க$ப% ப#ச�தி
, அவ�ைற உைட��� திற�கG, அ<த இட�ைத ��, 

தைட�கா$� ெசNயG அவ;�� அதிகார இ;�கிற�. 

 

 

ேக&வி 11: ேசாதைன நட�� வழி5ைறக& எ6ன? 

CGST/SGST ச#ட$பி�G 67(10)6ப�, ேசாதைனக&, 1975ஆ ஆKைடய ச#ட$பி�G 

1006 ப�, ��றவிய
 நைட5ைற வழிகா#% ெநறிகளி6ப� நட�த$பட 

ேவK%. 

ேக&வி 12: ேசாதைன நடவ��ைகயி6ேபா� கைட$பி��க ேவK�ய அ�$பைட 

5ைறைமக& எ6ன? 

பதி
: ேசாதைனகளி6ேபா�, பி6வ; வழிகா#% ெநறி5ைறகைள$ பி6ப�ற 

ேவK%. 

5ைறயான ேசாதைன1 ெசயலாைண இ
லாமல எ<த இட�ைதY ேசாதைன 

ெசNய� yடா�. 

வ \%களி
 ேசாதைன ெசNYேபா�, ேசாதைன� �Mவி
 ஒ; ெபK 

அதிகா�யாவ� உட6 ெசNய ேவK%. 



ேசாதைன ஆரபி�� 56ன0, அத�காக1 ெச
X இட�தி
, 

சப<த$ப#டவ;��� த�கள� அைடயாள அ#ைடகைள� காKபி�க 

ேவK%. 

ேசாதைன �வ�� 56னதாக, அ<த இட�தி6 உ�ைமயாள0 அ
ல� நி0வாகி 

ஆகிேயா�ட ேசாதைன ெசயலாைணைய� காKபி�� அைத அவ0 

��<�ெகாKடத�� அைடயாளமாக, அவர� ைகெயா$ப�ைத$ ெபற ேவK%. 

அத7ட6yட இரK% சா#சிகளி6 ைகெயM�ைதY ெபற ேவK%. 

ேசாதைனைய, தனி$ப#ட இ;வர� 56னிைலயி
 ெசNய$பட ேவK%. அ<த 

நப0க&, அ<த$ ப�திைய ேச0<தவராக இ;$ப� ந
ல�. ஒ;ேவைள 

அ$ப�$ப#ட நப0க& கிைட�கவி
ைல/யா; 56வரவி
ைல/வி;$பமி
ைல 

எ6ற ^?நிைல இ;<தா
, அேத இட�தி��$ ப�க�தி
 இ;�� ப�தியி
 

இ;<� நப0கைள அைழ�� வ<� ேசாதைன�� சா#சிகளாக ைவ��� 

ெகா&ளலா. யாராக இ;<தாX, அவ0களிட ேசாதைன�கான காரண�ைத 

�;�கமாக1 ெசா
லி$ ��ய ைவ$ப� அவசியமான�. 

ேசாதைன�� 56பாக அத�காக ெச
X அதிகா�க& ம�� சா#சிக& 

ஆகிேயா0 அ<த இட�தி6 உ�ைமயாள0, நி0வாகி, த�கைள ேசாதைன ெசNய 

அ7மதி�க ேவK%. அ�ேபால, ேசாதைன 5�<த பி6ன;, அேத ேபா6ற 

ேசாதைன�� உ#ப%�தி�ெகா&ள ேவK%. 

ேசாதைன எ$ப� நைடெபற$ ேபாகிற� எ6ற தி#ட ஆவண, அ<த இட�தி
 

தயா��க$பட ேவK�ய� அவசியமான�. அ� ேபால, ேசாதைன 5�<த�, 

ைக$ப�ற$ப#ட ஆவண�க& / ெபா;#க& / சர��க& ஆகியன ப#�யலிட$பட 

ேவK%. இ<த$ ப#�யலி
, அ<த இட�தி6 உ�ைமயாள0/ெபா�$பாள0, 

ப#�யலி
 உ&ளவ�ைற தனி�தனியாக ேசாதி�� அறி<� 'ஆ' எ6ற 

ஒ$�ைகYட6 ைகெயM�திட ேவK%. இைத ேசாதைன அதிகா�யி6 56 

ெசNய ேவK%. 



ேசாதைன 5�<தGட6 ேசாதைன1 ெசயலாைணைய ெவளியி#ட அதிகா��� 

அ<த ஆைணயி6 அச
 பிரதிைய, ேசாதைனயி6 விைளG, விவர 

ஆகியவ�றி6 விள�க அறி�ைகையY உட6 ைவ��, அவ�ட வழ�க 

ேவK%. இ<த அறி�ைகயி
 ேசாதைனயி
 ப�� ெப�ற அதிகா�களி6 ெபய0 

விவர�கைள ேசாைன1 ெசயலாைணயி6 பி6�ற�தி
 �றி$பிட$பட ேவK%. 

ேசாதைன1 ெசயலாைணைய வழ�� அதிகா�, அவரா
 வழ�க$ப#ட 

ெசயலாைணகைள$ ப�றிய விவர$ பதிேவ#ைட பராம��க ேவK%. 

ேசாதைன நட�த$ப#ட வித �றி�த மகஜ0 ம�� அத6 இைண$� 

ஆவண�கைள இட�தி6 உ�ைமயாள0/ெபா�$பாள0 ஆகிேயா�ட ஒ$�ைக1 

சீ#%ட6 வழ�க$பட ேவK%. 

 

ேக&வி 13: CGST/SGST அதிகா� ேவ� எ<த ^?நிைலகளிலாவ� �றி$பி#ட 

ெதாழிலக/அXவலக�ைத� தன� க#%$பா#�
 ெகாK% வர 5�Yமா? 

பதி
: ஆமா. CGST/SGST ச#ட$பி�G 65 6ப�, சப<த$ப#ட அதிகா� 

�றி$பி#ட இட�ைத� தன� க#%$பா#�
 ெகாK%வர 5�Y. இ<த 

ச#ட�தி6 ஷர��$ப� CGST/SGST அ
ல� C&AG அ
ல� த�தி ெப�ற ெசலG 

கண�காள0, அ
ல� ப#டய� கண�காள0 ஆகிேயா0 அட�கிய தணி�ைக� 

�Mைவ CGST/SGST ச#ட�தி6 பி�G 66-6ப�  �றி$பி#ட ெதாழி
/வ0�தக 

வளாக�ைத� த�கள� உ�ைமயி
 எ%���ெகா&ள 5�Y. இவ0க& அ<த 

நி�வன�தி
 வரG ெசலG கண��க&, ஆNGக&, ச�பா0�த
 ேபா6றவ�ைற1 

ெசN�, �ைற�� வ;வாN வ;வைத உ�தி ெசNவ�, ம�� பா�கா$ப� 

ேபா6றவ�ைற1 ெசNகி6றன0. ஆனா
 இைத1 ெசNவத�� CGST/SGST யி6 

ஆைணய0 அ<தbதி
 உ&ளவ0 உ�தரைவ வழ�க ேவK%. இத6 

�லமாக�தா6, வ�விதி$பி�� உ&ளான நப�6 ெதாழி
 ம�� வ0�தக 

ெசNY இட�தி
, அ<த இட�ைத� தன� க#%$பா#�
 ெகாK% வர 5�Y. 



அ� ம#%மி6றி அவர� கண�� ஆவண�க&, கண��$ ��தக�க&, 

கணிணிக& ேபா6றவ�ைற� த�கள� உ�ைமயி
 எ%���ெகா&ள 5�Y. 

ேக&வி 14: பறி5த
 ெசNத
 எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: GST மாதி�1 ச#ட�தி
, பறி5த
 �றி��, தனியாக விள�க$படவி
ைல. 

ச#ட ெல�ஸிக6 அகராதியி
, இ<த$ பத�தி�� ெபா;& விள�க 

அளி�க$ப#% இ;�கிற�. ச#ட நைட5ைறயி6ப�, �றி$பி#ட ெசா��, சர�� 

ஆகியன, அவர� ஆFைகயி6 கீ? ெகாK% வ;வ�தா6. இைத இ$ப�� 

ெகாK% வ;வ�, சப<த$ப#டவ�6 ஒ$�த
 இ
லாம
 பலவ<தமாக  

எ%��� ெகா&ள
 எ6� yறலா. இ�தா6 பறி5த
 எ6� 

�றி$பிட$ப%கிற�. 

 

ேக&வி 15: ஜிஎb� ச#ட�களி6ப�, சர��கைளேயா, ேபா��வர�� 

வாகன�கைளேயா, பி��� ைவ�க 5�Yமா? 

பதி
: ஆ. CGST/SGST ச#ட$பி�G 129-6 ப�, ஒ; அதிகா��� சர��கைளY, 

அவ�ைற ஏ�றி�ெகாK% ெச
X வாகன�கைளY, நி��தி� தன� 

க#%$பா#�6 கீ? ெகாK% வர அதிகார இ;�கிற�. ேம�ப� சர��க&, 

வK�க& ஆகியன, CGST/SGSTயி6 ச#ட�கைள மீறி சர��க&, இ;$�க& 

ஆகியனவ�ைற, கண�� எ�G கா#டாம
 ேசமி$ப�, ப���வ� 

ேபா6றவ�ைற� கKடறி<தா
, அ�தைகய சர��கைளY, அவ�ைற� 

ெகாK% ெச
ல$ பய6ப% வாகன�கைளY நி��தி� தன� க#%$பா#�
 

ெகாK% வர 5�Y. 

ேக&வி 16: த%�� நி��த
 ம�� பறி5த
 ஆகிய இரK��� உ&ள 

ச#ட¤தியிலான ேவ�பா%க& எ6ன? 

பதி
: த%�� நி��த
 எ6றா
, �றி$பி#ட நப0, ெசா��, சர��, வாகன�க& 

ஆகியவ�ைற உ�ைமயாள�6 க#%$பா#�லி;<� மீ#% த%�� நி��தி� 



ெகா&வதா�. இத�கான ச#ட�0வ தா�கீ� அ7$பிய பி6 அத�கான 

உ�ைமY&ள அதிகா� இ<த$ பணிைய ேம�ெகா&வா0. பறி5த
 எ6றா
 

�ைற சா0<த அதிகா�க&, ெசா���கைள� த�கள� க#%$பா#�
 ேநர�யாக� 

ெகாK% வ;வ�தா6. த%�� நி��த
 எ6ப�, பறி5த
 ெசNய ேவK�ய 

நிைலயி
 உ&ள ெபா;#கைள� த%�� நி��தி� த�கள� ெபா�$பி
 

எ%���ெகா&வ� பறி5த
 எ6றா
, 5ைறயான விசாரைண��$ பிற� தவ� 

ெசNதி;�கிறா0 எ6� உ�தி ெசNய$ப#ட பி6� ெபா;#கைள, சர��, 

வாகைன�கைள� ைகயக$ப%��வ�தா6 பறி5த
. 

ேக&வி 17: GST ச#ட�களி6ப� ேசாதைன ம�� பறி5தX�� 

நடவ��ைககளி
 உ&ள பா�கா$� அச�க& எ6ன? 

பதி
: CGST/SGST ச#ட�தி
, ேசாதைன அ
ல� பறி5த
 ெதாட0பான 

அதிகார�தி
 உ&ள க#%$பா%களாவன; 

1. பறி5த
 ெசNய$ப#ட சர��க& அ
ல� ஆவண�க& ஆகியனவ�ைற 

ேசாதைன ெசNய ேவK�ய கால அளG�� பி6 நி��தி ைவ�தி;�க� yடா�. 

2. பறி5த
 ெசNய$ப% ஆவண�கைள, அவர� உ�ைமயாள0 நக
 எ%�� 

ைவ���ெகா&ளலா. 

3. பறி5த
 ெசNய$ப#ட சர��க& �றி�தான ேநா#�b அவ�றி6 

உ�ைமயாள;�� அ7$ப$பட ேவK%. அ|வா� அ7$பாவி#டா
, 

பறி5த
 ெசNத சர��க&, ஆவண�க& ேபா6ற அைன�� தி;$பி 

அளி�க$பட ேவK%. இ<த கால ேநர, நியாயமான காரண�க& இ;<தா
, 

ேமX ஆ� மாத�கF�� ந\#��கலா 

4. பறி5த
 ெசNய$ப#ட சர��க& 5ைறயாக$ ப#�யலிட$பட ேவK%. 

5. GST ச#ட�களி6ப� பறி5த
 ெசNய$ப#ட சில வைக$ப#ட சர��கைள 

(அMகி$ ேபாக� y�யன, மனித;��, ���1 ^ழX�� ேக% 

உKடாக�y�யன) உடன�யாக அழி��விடலா. 



6. ேசாதைன ம�� பறி5த
 ெசNவத�கான 5ைறைம, 1973- ஆKைடய 

��றவிய
 ச#ட நைட5ைற விதிகளி6 ப� பி6ப�ற$ப%. ஆனா
 இ<த1 

ச#ட நைட5ைற$ப%�தலி
 மா�ற இ;��. ��றவிய
 நைட5ைற1 ச#ட 

விதிகளி6 165 பி�வி6 �ைண$பி�G (5)இ6ப� ேசாதைனயி6 ேபா� 

ைக$ப�ற$ ெபா;#கைள$ ப�றிய ப#�யைல அ;கிலி;�� 

மாஜிb�ேர#�ட அ7$ப$ பட ேவK%. ஆனா
 CGST/SGST �ைறைய$ 

ெபா��தவைர ைக$ப�றப#ட, பறி5த
 �ைற சா0<த 5த6ைம ஆைணய0 

அ
ல� ஆைணய0 ஆகிேயா;�� அ7$ப$பட ேவK%. 

ேக&வி 18: வ� ெசX�த$பட ேவK�ய சர��கைள எ%��1 ெச
Xேபா�, 
அத7ட6 இ;�க ேவK�ய சிற$� ஆவண உ&ளதா?  

பதி
: CGST/SGST யி6 68வ� ச#ட$பி�வி6ப�, �றி$பி#ட மதி$��� அதிகமாக 

உ&ள சர��கைள எ%��1 ெச
Xமேபா� அத�கான ஆவண�கைள எ%��1 

ெச
வ� அவசியமான�. 

ேக&வி 19: 'ைக�' எ6ற பத�தி�கான ெபா;& எ6ன?  

பதி
: CGST/SGST ச#ட$ பி�Gகளி
 ைக� எ6றா
 எ6ன எ6பத�கான 

விள�க எ�G அளி�க$படவி
ைல. அேத ேநர�தி
, ந\திம6ற த\0$�களி6ப� 

'ைக�' எ6றா
 ச#ட�0வமான அதிகார�தி6 கீ? ஒ; நபைர� ெகாK% 

வ;வ�தா6. ேவ� விதமாN ெசா
வெத6றா
, ச#ட�0வமான அதிகார 

அைம$பி6 �ல, அ
ல� ச#ட$�0வமான பி�யாைண �ல ஒ; நப�6 

�த<திர க#%$ப%�த$ப#ட� எ6றா
 அ<த நப0 ைக� ெசNய$ப#�;�கிறா0 

எ6� ெபா;&. 

ேக&வி 20: CGST/SGST ச#ட�தி6ப� உ�ய அதிகா� �றி$பி#ட நபைர� ைக� 

ெசNய ஆைண பிற$பி�க 5�Yமா? 

பதி
: CGST/SGST யி6 ஆைணய0 ஒ; CGST/SGST அதிகா���, �றி$பி#ட நபைர� 

ைக� ெசNய அதிகார அளி�க 5�Y. அ<த நப0 CGST/SGST ச#ட$ பி�G 

132(1) (a), (b), (c), (d) அ
ல� 132 (2) ஆகியவ�றி6 ப� தவ� ெசNதி;<தா
 



அவைர� ைக� ெசNய ஆைணயிட 5�Y. இ|வா� ைக� ெசNய$பட அ<த 

நப0 �. 2 ேகா�கF�� ேம
 வ� ஏN$� ெசNதி;�க ேவK% அ
ல� 

ஏ�ெகனேவ CGST ச#ட�களி6ப� ��றவாளி எ6� நி�பண ஆகியி;�க 

ேவK%. 

ேக&வி 21: CGST/SGST ச#ட�தினப� ைக� ெசNய$ப#டவ;�� உ&ள பா�கா$� 

அச�க& எ6ன? 

பதி
: இ<த அச�க& ச#ட$ பி�G 69இ6 கீ? இ;�கி6றன அைவயாவன: 

1. ைக� ெசNய$பட ேவK�ய ��ற�தி�காக, ைக� ெசNய$ப%கிறா0 எ6றா
, 

அத�கான காரண�க& அவ;�� எM���0வமாக அளி�க$பட ேவK%. 

அ%�த 24 மணி ேநர�தி��& அவைர மாஜிb�ேர#�ட அைழ��1 ெச
ல 

ேவK%.  

2. ைக� ெசNய$ப#டாக ேவK% எ6கிற அளG�� ��ற ெசNயாத அேத 

சமய, ைக� ெசNவ� அ<த சமய�தி
 ேதைவயான� எ6ற நிைலயி
 ைக� 

ெசNய$ப% நபைர CGST/SGST -யி6 �ைண ஆைணயேர ஜாமினி
 வி%தைல 

ெசNய 5�Y. 1973 ��றவிய
 நைட5ைற ெசய
பா#% விதி5ைற1 

ச#ட�தி6ப� (436) காவ
�ைற அதிகா��� இ;�� அேத அதிகார 

CGST/SGST இைண/�ைண ஆைணய0கF�� வழ�க$ப#%&ள�. 

3. அைன�� ைக� நடவ��ைககF 1973ஆ ஆKைடய ��றவிய
 

நைட5ைற1 ச#ட விதிகளி6ப� இ;�க ேவK%. 

ேக&வி 22: ைக� நடவ��ைகயி6ேபாத கைட$பி��க ேவK�ய 

56ென1ச��ைக1 ெசய
பா%க& எ6ன? 

பதி
: ��றவிய
 நைட5ைற1 ச#ட 1973 (19746 2வ� பி�G) 

விதி5ைறகளி6ப�, சில நைட5ைறக& பி6ப�ற$பட ேவK%. இத6ப�, 

CGST/SGST யி6 அைன��� கள அதிகா�கF ேம�ப� ச#ட�ைத$ ப�றி மிக 

ந6றாக அறி<தி;�க ேவK%. 



இதி
 இ;�� மிக 5�கியமான ஷர�தான, பி�G 57இ6 ப�, யாராவ� 

ஒ;வைர$ பி�யாைண இ
லாம
 ைக� ெசNதா
 நியாயமான காரண�க& 

இ6றி அதிக கால�தி��� காவலி
 ைவ�க� yடா�. அ$ப�ேய காரண�க& 

இ;<தாX, 24 மணி ேநர�தி�� அ%�த க#ட நடவ��ைக எ%�க$பட 

ேவK%. (ைக� ெசNய$ப#ட நபைர அ<த இட�திலி;நத அXவலக�தி�� 

அைழ�� வ; பயண ேநர அதிகமாத
 தவிர)  ச#ட$ பி�G 56இ6ப� ைக� 

நடவ��ைகைய எ%�த அதிகா�, ைக� ெசNய$ப#டவைர மாஜிb�ேர#� 

அைழ��1 ெச
ல ேவK%. 

D.K. பாஸு எதி0 ேம�� வ�காள  அரசா�க இைடேய நட<த வழ�கி
 மிக 

5�கியமான த\0$� வழ�க$ப#டத. இ<த வழ�கி
 1997(1) SCC 4166 ப�, 

மா#சிைம த�கிய உ1ச ந\திம6ற ைக� நடவ��ைககளி6ேபா� கைட$பி��க 

ேவK�ய விதி5ைறக& ெதளிவாக எ%��ைர�க$ப#ட�. இ<த� த\0$� 

காவ
�ைற ெதாட0�ைடய�தா6 எ6றாX, ைக� ெசNய அதிகார உ&ள 

அைன��� �ைறகF இைத$ பி6ப�ற ேவK% எ6ப� அவசியமாகிற�. 

வழிகா#% ெநறி5ைறக& கீேழ ெகா%�க$ப#%&ளன. 

1. ைக� ெசNY நடவ��ைககளி
 ஈ%ப% காவ
�ைற அதிகா�க&, த�கள� 

அைடயாள, ெபய0 ெதளிவாக� ெத�கிறா0 ேபால அைடயாள அ#ைட 

அணி<தி;�க ேவK%. இ|வா� ைக� ெசNய$ப#ட நபைர விசாரைண 

ெசNY அதிகா�க& ெபய0, அத�கான �றி$�$ ��தக�தி
 பதிG ெசNய$பட 

ேவK%. 

2. ைக� ெசNய$ப% ேநர�தி
 அ� ப�றிய விவர� �றி$ைப சப<த$ப#ட 

காவ
�ைற அதிகா� தயா��க ேவK%. அைத, ைக� ெசN$ப%பவ�6 

�%ப உ�$பின0 அ
ல� அநத$ ப�தியி
 உ&ள ம�யாைத� ��ய நப0 

ஒ;வ�6 சா#சி� ைகெயM�� ெபற$பட ேவK%. இ<த விவர� �றி$பி
 

ைக� ெசNய$ப% ேததி ம�� ேநர �றி$பிடபட ேவK%.  



3. ைக� ெசNய$ப#ட நப0, விசாரைண�காக அைழ�� வர$ப#டGட6, அவைர 

எ�� ைவ�� விசாரைண ெசNய இ;�கிற\0க& எ6பைத, அவர� நKப0, 

�%ப உ�$பின0, நல வி;பி, அ
ல� ைக� ெசNய$ப#டேபா�, அ<த 

விவர� �றி$பி
 சா#சி ஒ$பமி#டவ0 ேபா6றவ0களி
 யா�டமாவ� விவர 

ெத�வி�க ேவK%. 

4. ைக� ெசNய$ப#ட ேநர, இட �றி��, அவர� நKப0, �%ப உ�$பின0 

ஆகிேயா0 ெவளி மாவ#ட�களி
 இ;<தா
 அவ;��� ைக� ப�றிய தகவைல 

அ<த மாவ#ட ச#ட உதவி அைம$பி6 �ல ெத�வி�க ேவK%. ைக� 

ெசN$ப#டவர� ஊ�
 உ&ள காவ
 நிைலய�திX தகவ
 ெத�வி�க 

ேவK%. இ<த தகவ
, ைகதான 8-12 மணி ேநர�கF��&ளாக� ெத�வி�க 

ேவK%. 

5. ைக� ெசNய$ப% இட�தி
, காவ
�ைற ைட�யி
 அ� ப�றி விவர, 

அைத$ ப�றி ெத�வி�க$ப#ட நப�6 ெபய0, யா;ைடய ெபா�$பி
 ைக� 

ெசNப$#டவ0 இ;$ப0 எ6ப� ேபா6ற விவர�க& பதிG ெசNய$பட ேவK%. 

6. ைக� ெசNய$ப%பவ0 ேக#%�ெகா&F ப#ச�தி
, அவ0 ம;��வ 

¤தியாக$ ப�ேசாதி�க$பட ேவK%. அவர� உடலி
 சிறிய, ெப�ய காய�க& 

இ;<தா
, அைவ, ஆNG� �றி$பி
 பதிG ெசNய ேவK%. இதி
 ைக� 

ெசNய$ப#டவ�6 ஒ$ப, ைகத ெசNY அதிகா�யி6 ஒ$ப ஆகியன இ;�க 

ேவK%. 

7. ைக� ெசNய$ப#டவ;�� 48 மணி ேநர�கF�� ஒ; 5ைற ம;��வ$ 

ப�ேசாதைன ெசNய$பட ேவK%. த�தி வாN<த ம;��வ0 �ழாைம, அ<த<த 

மாநில அ
ல� ம�திய �காதார� �ைற ெசயல0 நியமி$பா0. 

8. ைக� ெசNதைத$ ப�றிய அைன�� ஆவண�கF, மாஜிb�ேர#�ட 

சம0$பி�க$பட ேவK%. 



9. விசாரைணயி6ேபா�, ைக� ெசNய$ப%பவ0, தன� வழ�கறிஞைர$ பா0�க 

அ7மதி�க$பட ேவK%. அேத சமய விசாரைண நட��ேபாெத
லா 5M 

ேநர5 இ|வா� ச<தி�க அ7மதி�க� ேதைவயி
ைல. 

10. ைக� ெசNத�, அைத$ ப�றி காவ
 �ைற க#%$பா#% அைற��� 

ெத�வி�க$பட ேவK%. அதி
 ைகத ெசNய$ப#டவ0 விவர, அவ0 எ�ேக 

ைவ�� விசா��க$ப%வா0 ேபா6ற விவர�ைத, சப<த$ப#ட அதிகா�, 

ெத�வி�க ேவK%. அ�ேக, இ<த விவர�க& அைனவ; அறிYமா� 

அறிவி$�$ பலைகயி
 காKபி�க$பட ேவK%. 

ேக&வி 23: CBEC-யி
 ைக�, ெசNய$ பி6ப�ற$ப% வழிகா#% ெநறி5ைறக& 

எ6ன? 

பதி
: ைக� ெசNய$பட ேவK%மா எ6ற 5�G ப
ேவ� அச�களி6 

அ�$பைடயி
 எ#ட$ப%கிற�. ��ற�தி6 த6ைம, வ� ஏN$� எ<த அளG�� 

நட<தி;�கிற�, வ��கட6, தவறான 5ைறயி
 எ|வளG ெப�றி;கிறா0, 

ஆதார�களி6 நபக�த6ைம, ம�� தர, ஆதார�கைள மா�ற, அழி�க 

5�Yமா எ6ப� ப�றிய ��த
 இத�கான சா#சிைய சப<த$ப#ட நப0, 

தா�க ஏ�ப%�த 5�Yமா? அவ0 நைடெபற விசாரைண�� ஒ��ைழ$பாரா? 

ேபா6ற பல அச�கைளY சீ0Z�கி$ பா0�� அத6 பி6ன0, ைக� 

நடவ��ைக 5�G ெசNய$ப%. இைவ தவிர,  

1. ��ற�ைத$ ப�றி 5ைறயான விசாரைண நைடெப�வைத உ�தி ெசNயG 

2. சப<த$ப#ட நப0 தைலமைறவாவைத� த%�கG 

3. 5ைற$ப%�த$ப#ட வைகயி
 சர��கைள� கட��வ� ெதாட0பான 

வழ��க&, ெபா;#கைள/சர��கைள மைற$பத6 �ல ��க வ�கைள� 

க#டாம
 இ;$ப�,  



4. ேபாலியான ெபய0களி
, நப0க& �லமாக, பினாமிக& வழியாக ஏ��மதி, 

இற��மதி வ0�தக�களி
 ஈ%ப% ^�திரதா�களி6 அ
ல� மிக 5�கிய 

நப0க& 

5. சா#சிகைள கைல��, தா�க�ைத ஏ�ப%�� வாN$�கைள� த%$பத��. 

6. சா#சிய�கைள பய5���வ�, பிற வழிகளி
 க#%$பட1 ெசNவ� ம�� 

ஒ; ேகா��� அதிகமான ��கவ� அ
ல� ேசைவ வ�ைய� க#டாம
 

இ;$ப�. 

ேபா6ற காரண�கF, ^?நிைலகF, ைக� நடவ��ைக ப�றி த\0மானி��. 

ேக&வி 24: ைக� ெசNதX���ய ��ற எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: ெபா�வாக, ��றவிய
 ச#ட விதி5ைறகளி6ப� ைக� ெசNதX��ய 

��ற எ6றா
, க%ைமயான ��ற�கைள1 சா0<த ச#டவிேராத1 ெசயலா�. 

இ|வா� ��ற ெசNத நபைர காவ
�ைற அதிகா� பி�யாைண இ
லாம
 

ைக� ெசNயG, ந\திம6ற அ7மதியி6றி விசாரைண ெதாட�கG அதிகார 

உK%. அேத சமய�தி
 ஜிஎb� எ6ப� சிற$�1ச#ட எ6பதா
, இ� ேபா6ற 

நடவ��ைகைய இத�கான அதிகார ெப�ற அதிகா�க&தா ேம�ெகா&ள 

5�Y. 

ேக&வி 25: ைக� ெசNய$பட� ேதைவயி
லாத ��ற எ6ப� எ6ன? 

பதி
: ைக� நடவ��ைக ேதைவயி
லா ��ற எ6றா
, பி�யாைண 

இ
லாம
, காவ
�ைற அதிகா�யா
 ைக� ெசNய 5�யா�. அ� ேபால 

விசாரைணY ந\திம6ற உ�தரவி6றி� �வ�க 5�யா�. இத�கான சிற$�1 

ச#ட இ;�க ப#ச�தி
 ம#% ைக� நடவ��ைகையY, விசாரைணY 

அ7மதியி6றி சா�திய$ப%. 

ேக&வி 26: CGST ச#ட$ப� ைக� ெசNய ேவK�ய ��ற, ைக� ெசNய� 

ேதைவயி
லாத ��ற எைவ? 



பதி
: CGST/SGST ச#ட$பி�G 132-6 ப� வ�விதி$��� உ&ளான சர��க&, 

ெபா;%�� அ
ல� ேசைவக& ஆகியவ�றி
 வ� ஏN$� அ
ல� உ&ள \#% 

வ��கட6 தவறாக$ ெப�ற� அ
ல� தி;ப$ ெப� ெதாைக ஆகியன �.5 

ேகா��� அதிகமானா
 அ� ைக� ெசNய$பட ேவK�ய, ஜாமீ6 ெபற 

5�யாத ��ற. இைத�தவிர பிற ��ற�க&, ைக� ெசNய� 

ேதைவயி
லாதைவ. ஒ; ேவைள ைக� ெசNய$ப#டாX, ஜாமீ6 

வழ�க$பட� y�ய ��ற. 

ேக&வி 27: CGST ச#ட�திப� �ைற  அதிகா� எ$ேபா� �றி$பி#ட நபைர, 

அைழ$பாைண அ7$பலா? 

CGST/SGST ச#ட$பி�G 70-6ப� இ<த� �ைறயி
 அதிகார ெப�ற அதிகா�, 

�றி$பி#ட நபைர, தா6 விசா��� விஷய, பிர1சிைன, ��ற ப�றி சா#சி 

ெசா
லேவா, �றி$பி#ட ஆவண�ைத� ெகாK% வ;ப�ேயா அ
ல� ேவ� 

எத�காகG, அவ;�� அைழ$பாைண அ7$பலா. அ<த நப�ட இ;��, 

ஆவண�க&, �றி$பி#ட அைடயாள ம�� விவரண ெகாKட ெபா;& 

ஆகியவ�ைற எ%�� வ;மா� அைழ$பாைண அ7$பலா. 

ேக&வி 28: இ|வா� அைழ$பாைண ெப�றவ�6 ெபா�$�க& யாைவ? 

பதி
: அைழ$பாைண ெப�றவ0, அைத ஏ���ெகா&& ச#ட$�0வமான 

கடைமY&ளவராக ஆகிறா0. அவேரா அ
ல� அவர� ஒ$�த
 ெப�ற 

பிரதிநிதிேயா, அைழ$பாைண அ7$பிய அதிகா�ைய ச<தி�ேதயாக ேவK%. 

அவ0 எ%�� வர1 ெசா6ன ஆவண அ
ல� ெபா;& ேபா6றவ�ைற 

நி1சயமாக1 சம0$பி�க ேவK%. 

ேக&வி 29: அைழ$பாைணைய ஏ�க ம��தா
 ஏ�ப% விைளGக& எ6ன? 

அைழ$பாைண அ7$பிய அதிகா�யி6 56 நிகM ெசய
5ைறகைள�� 

ச#ட�0வ அ�கீகார 5Mவ� உK%. இ|வா� அைழ$பாைண ெபற$ப#ட 

பி6ன0, 5ைறயான காரண�க& இ6றி, அ�ேக ெச
லாம
 இ;<�வி#டா
, 



இ<திய தKடைன1 ச#ட பி�G 1776 கீ? அவ0 ேம
 வழ��� ெதாடர 

5�Y. அைழ$பாைணைய$ ெபறாம
 தவி0��வி#டா
, IPC 172இ6ப� 

வழ��� ெதாடர$ப%. அைழ$பாைண ஏ�� வ<� ேக#க$ப#ட ஆவண�க&, 

ெபா;#க&, மி6னd$ பி�Gகைள ெகா%�காவி#டா
 IPC 175இ6ப� வழ��� 

ெதாடர$ப%. அவ0 தவறான சா#சிய, ேவK%ெம6� மைற��$ 

ேபா6றவ�ைற ெசNதா
 IPC 193இ6ப� வழ��� ெதாடர$ப%. இைவ தவிர 

CGST/SGST அதிகா�யி6 அைழ$பாைண$ப� வராவி#டா
 CGST/SGST ச#டபி�G 

122(3)6 கீ? �. 25,000 அபராத ெசX�த ேந�%. 

ேக&வி 30: அைழ$பாைண அ7$�வத�கான வழிகா#% ெநறிக& எ6ன? 

பதி
: ம�திய கலா
 ம�� ��கவ�� �ைற (CBEC) நிதி அைம1சக�தி6, 

வ;வாN��ைற, அைழ$பாைணக& தவறாக$ பய6ப%�த$பட� yடா� 

எனபைத உ�தி ெசNய, அ|வ$ேபா�, வழிகா#% ெநறி5ைறகைள1 ����� 

அ7$�வ. 5�கிய வழிகா#% ெநறி5ைறக& வ;மா�. 

1. அைழ$பாைணைய� கைடசி நடவ��ைகயாக ம#டேம இ;�க ேவK%.யா0 

ஒ��ைழ�க ம��கிறா0கேளா அவ0கF�� ம#%தா6 அ7$ப 

ேவK%.அைழ$பாைணைய உய0 நி0வாக அதிகா�கF�� அ7$ப�yடா�. 

2. அைழ$பாைணயி
 பய6ப% ெமாழி க%ைமயாகேவா, ச#ட ஷர���க& 

அதிக ேச0<ேதா இ;�க� yடா�. இதனா
, அைத$ ெப�பவ;�� மன 

உைள1ச
, அவமான உண0G ஆகியன உKடாக� yடா�. 

3. அைழ$பாைணைய அ7$� கKகாணி$பாள0, அத�கான உ�தரைவ �ைண 

ஆைணய0 நிைலயி
 உ&ள அதிகா�யிட எM�� �0வ அ7மதி ெபற 

ேவK%. இ|வா� அ7$�வத�கான காரண�கைள எM�� �0வமாக பதிG 

ெசNய ேவK%. 

4.அ|வா� எM��$� �0வ அ7மதி ெபற 5�யாத ச<த0$ப�களி
, 

சப<த$ப#ட அதிகா��� ெதாைலேபசி வாயிலா நிைலைமைய விள�கி 



அ7மதி ெபற ேவK%. அத6 பிற� 5�<த அளG�� விைரவாக, 

எM���0வமாக அ7மதி ேக#% ெபற ேவK%. 

5. அைழ$பாைண அ7$$$ப% எ
லா வழ��களிX, அவ�ைற அ7$� 

அதிகா�, அைத$ப�றிய அறி�ைகஅ
ல� நடவ��ைக ப�றி சி� 

விவர��றி$ைப வழ�� ஆவண�தி
 �றி$பிட ேவK%. இைத, அைழ$பாைண 

வழ�க ஒ$�த
 அளி�த உயரதிகா�யிட வழ�க ேவK%. 

6. ேம
ம#ட நி0வாக அதிகா�களான CEO, CFO ெபா���ைற நி�வன�க& 

ம�� ெப�ய நி�வன�தி6 ெபா� ேமலாள0க& ஆகிேயா;�� எ%�தGட6 

அைழ$பாைண அ7$ப� yடா�. வ� வ;வாN ந�டமானத��� காரணமாக 

இ;<த 5�ெவ%�� நைட 5ைறகளி
, அவ0கள� ப�களி$�, ெதாட0� 

இ;�கிற� எ6ப� உ�தியான பி6ன0தா6, அைழ$பாைண அ7$ப$பட 

ேவK%. 

ேக&வி 31: அைழ$பாைண அ7$�வத��� கைட$பி��க ேவK�ய 

56ென1ச�கைக நடவ��ைகக& எ6ன? 

பதி
: யா;�காவ� அைழ$பாைண அ7$� 56ன0, ைகயாள ேவK�ய 

56ென1ச��ைக நடவ��ைககளாவன: 

1. அைழ$பாைணைய அ7$ப நியாயமான காரண�க& இ;�க ேவK�ய� 

அவசியமான�. �றி$பி#ட நபைர$ ப�றி விசாரைண நட�கிற�, அவர� இ;$� 

மிக அவசியமான� எ6ப� உ�தியான பி6ன0தா6 அைழ$பாைண அ7$ப$பட 

ேவKட. 

2. அைழ$பாைண அ7$ப$ப#டவ0 வ<தGட6, அவர� ேநர மதி�க$பட 

ேவKட.சமய வைரயி
 விைரவாக அவர� வா���ல�ைத$ பதிG ெசNய 

ேவK%. அவைர� கா�க ைவ$ப� எ6ப� விசாரைணயி6 உபாயமாக 

இ;<தா
 கா�க ைவ$பதி
 தவறி
ைல. 



4. ெபா�வாக, அைழ$பாைண ஏ�� வ;பவர� வா���ல�ைத, அXவலக 

ேநர�திேலேய பதிG ெசNய ேவK%. அேத சமய, வழ�கி6 த6ைமயா
, 

வா���ல�ைத$ ெப� ேநர5, இட5 மா�வதி
 தவறி
ல. 

ேக&வி 32: CGST/SGST அதிகா�கF�� உதவ ேவ� �ைற சா0<த அதிகா�க& 

இ;�கிறா0களா? 

பதி
: CGST/SGST ச#ட$ பி�G 72இ6ப� பி6வ; �ைறசா0<த அதிகா�க&, 

உதவி ெசNய அதிகார ெப�றவ0க& ம#%மி6றி, உதவி ெசNய� கடைமY 

அவ0கF�� இ;�கிற�. 

அ<த� �ைறக&: 

1. காவ
 �ைற 

2. ரயி
ேவ �ைற 

3. ��க� �ைற 

4. GST வ^
 ெசNY மாநிலய/�னிய6 பிரேதச ம�� ம�திய அர� 

அதிகா�க& 

5. நில ஆய� த\0ைவ வ^லி�� மாநில/�னிய6 பிரேதச ம�� ம�திய 

அரசி6 அதிகா�க& 

6. அைன�� கிராம அதிகா�க& 

7. மாநில/ம�திய அர�களா
 ேகா; அைன��� �ைற அதிகா�க& 

     ------------------ 

  



20. "��ற�க&, அபராத�க&, வழ�� ம�� காெபௗK��.  

ேக&வி 1: CGST/SGST ச#ட$ப� எைவெய
லா ��ற�க& எ6� க;த$ப%? 

பதி
: CGST/SGST ச#ட$ப� இ��ைற ெதாட0பான ��ற�க& ம�� 

அவ���கான தKடைனக& அ�தியாம XXI இ
 காண$ப%கிற�. இதி
 ச#ட$ 

பி�G 122-6 ப� 21 வைகயான ��ற�க& ப#�யலிட$ப#%&ளன.இைத� தவிர 

ச#ட$ பி�G 10-இ6ப� வ�விதி$பி�� உ#ப#ட நப0, அவ;�� உ�ைமயி
லாத 

y%த
 சXைக ெப�றா
 அ�G ��றதா6.  

��ற�களி6 ப#�ய
 வ;மா�: 

1. 5ைறயான வி�பைன விைல விவர1 சீ#% இ
லாம
 / தவறான வி�பைன 

விைல விவர1 சீ#�6 அ�$பைடயி
 ெபா;& வழ�க
. 

2. ெபா;#கைள வழ�காம
 வி�பைன விவர1 சீ#% அளி$ப� 

3. வா��ைகயாள�டமி;<� ெபற$ப#ட வ�ைய �6� மாத�கF�� ேமலாக 

�ைறயி
 ெசX�தாம
 இ;$ப� 

4. CGST/SGST ச#ட�ைத மீறி திர#�ய வ�ைய, �6� மாத�கF�� ேம
 

ெசX�தாம
 இ;$ப�. 

5. ெசலவின ஆரப நிைலயி
 வ� பி��த ெசNயா� இ;�த
, அ
ல� 

�ைறவாக வ�$ பி��த ெசNத
 அ
ல� ச#ட$ பி�G 516 ப� பி��த 

வ��ெதாைகைய, �ைற��1 ெசX�தா� இ;�த
. 

6. ச#ட$ பி�G 52-இ6ப� பி��த ெசNய ேவK�ய வ�ைய$ பி��த 

ெசNயாம
 இ;$ப�, �ைறவாக$ பி��த ெசNவ� ம�� பி��த ெசNத 

ெதாைகைய �ைறயி
 ெசX�தாம
 இ;$ப�. 

7. உKைமயிேலேய சர��கைள$ ெபறாமX, அ
ல� ேசைவைய$ 

ெபறாமX, உ&ள \#% வ�� கடைன$ ெப�வ� அ
ல� பய6ப%��வ�. 

8. ேமாச�யான 5ைறயி
 y%த
 ெதாைக எ6� ெப�வ� 



9. உ&ள \#% வ��கடைன ெப�வ�/அைத உ&ள \#% ேசைவ விநிேயாகbத0 

�ல ெசNவ�. இ�, ச#ட$ பி�G 20�� எதிரான�. 

10. வ� ஏN$� ெசNY ேநா�க��ட6, தவறான� தகவ
க& த;வ�, 

ெபாNயான நிதிநிைல ஆவண�கைள� தயா0 ெசNவ�. 

11. வ� ெசX�த ேவK�யவராக இ;<தாX, அத�கான பதிைவ ெசNயாம
 

இ;$ப�. 

12. பதிG ெசNYேபா�, அத�கான விKண$ப நிைலயி
 தவறான 

தகவ
கைள� த;வ�. அ
ல� அத�� அ%��வ; பதிவி6ேபா� இ|வா� 

ெசNவ�. 

13. வ���ைற அதிகா� தன� கடைமைய ெசNயவிடாம
 த%$ப� 

14. ேதைவயான ஆவண�க& இ6றி சர��$ ேபா��வர�� ேம�ெகா&வ�. 

15. ஒ#%ெமா�த வ;வாைய� �ைற��1 ெசா
வ�, மைற$ப�, அத6 �ல 

வ� ெசX��வைத� தவி0$ப�. 

16. ச#ட�தி
 உ&ளப� கண�ைக பராம��காம
 இ;$ப�/ஆவண�கைள 

5ைறயாக உ;வா�காத�/ச#ட�தி
 கK%&ளப�யான காலக#ட�தி
, 

கண�ைக, ஆவண�கைள ைவ�தி;�காம
 எ%$ப�. 

17. வ�� �ைற ெதாட0பான நடவ��ைககளி6 ேபா�, சப<த$ப#ட அதிகா� 

ேக#� தகவ
க&/ஆவண�க& ேபா6றவ�ைற தவறான 

தகவ
க&/ஆவண�கைள� த;வ�. 

18. பறி5த
 ெசNய$பட� y�ய சர��கைள, ேசமி�� 

ைவ$ப�/வழ��வ�/வாகன�க& �ல ெகாK%ெச
வ�. 

19. ம�ெறா; நப;ைடய GSTIN எKைண$ பய6ப%�தி வி�பைன விைல 

விவர1சீ#% அ
ல� ஆவண�கைள அளி$ப�,  



20. ெபா;& சா0<த ஆதார�கைள1 ேசத$ப%��வ�/மா��வ�/அழி$ப�. 

21. த%�� நி��த$ப#ட பறி5தலான/ச#ட�தி6ப� நி��தி ைவ�க$ப#ட 

சர��கைள ேசத$ப%��வ�/வி��வி%வ�  

ேக&வி 2: அபராத  எ6ற பத�தி6 ெபா;& எ6ன? 

பதி
: CGST/SGST ச#ட�தி
 அபராத எ6ற ெசா
 விள�க$படவி
ைல. ஆனா
 

த\0$�க&, அறிவி$�க& ஆகியன �ல அபராத எ6பத�கான விள�க 

பி6வ;மா� விள�க$ப#%&ளள�. 

�றி$பி#ட ��ற�ைத ெசNவத�காக தா�காலிக தKடைன வழ�க$பட
 

அ
ல�, ச#ட�தி6ப� �றி$பி#ட ெதாைக அபராதமாக விதி�க$பட
 

ஒ$ப<த$ப� �றி$பி#ட பணிைய ெசNயாதத�காக விதி�க$ப% ச#ட�0வமான 

அபராத. 

ேக&வி 3: அபராத�க& விதி�க$ப%மேபா� கைட$பி��க  ேவK�ய ெபா�வான 

க#%$பா#% ெநறிக& எைவ? 

பதி
: அபராத விதி$ப� அர� சா0<த சில க#%$பா% ெநறியைறகFட6தா6 

இ;�க ேவK%. இ� ந\திம6ற ஆைணக&/க;���க&, இய�ைக ந\தி� 

ேகா#பா%க&, ச0வேதச வ0�தக ம�� ஒ$ப<த�கைள ஆFைம ெசNY 

ேகா#பா%க&, ேபா6றைவ அட��, இைவகைள� க;�தி
 ெகாK% 

உ;வா�க$ப#ட ச#ட 126 பி�வி
 காண$ப% அச�களாவன 

யா;�� எதிராக ��ற1சா#டக& எM<�&ளேதா, அவ;�� அத�கான விள�க� 

காரண ேகா� ேநா#�b அ7$ப ேவK%. அத6 பிற� 5ைறயாக 

விசாரைண நட�தி, அத6 �ல அவ;��� த6னிைல விள�க அளி�க 

வாN$� ெகா%$பத�� 56� அபாராத எைதY விதி�க� yடா�. 

அபராத� ெதாைக, வழ�கி6 ^?நிைலக&, ம�� உKைமகளி6 

அ�$பைடயி
 த\0மானி�க$ப%. 



மீற$ப#ட விதி5ைறக&, ச#ட$ பி�Gகைள மீதியி;�� த6ைம, அளG, 

நிைல ஆகியவ�ைற$ ெபா��� அபராத 5�G ெசNய$ப%. 

அபராத� ெதாைகைய அறிவி�� உ�தரவி
, எ<த1 ச#ட�ைத மீறியத�காக 

இ<த அபராத விதி�க$ப%கிற� எ6ப� ெதளிவாக� �றி$பிட$ப%. 

எ<த1 ச#ட�தி6 கீ? அபராத விதி�க$ப%கிற� எ6பத அவ;�க� 

ெத�வி�க$பட ேவK%. 

ச#ட$ பி�G 126, இைத$ ப�றி இ67 ெதளிவாக விள�கிY&ள�. �றி$பாக 

எத�ெக
லா மிக அதிகமான அபரா விதி�க$படா� எ6ப� 

ெத�வி�க$ப#ட&ள�. 

அைவயாவன: 

�ைறவான ச#ட மீற
 (அதாவ� �.5000-�� �ைறவாக வ� ஏN$�$ 

பிர1சிைன) இ;நதா
, அ
ல�  

ச#ட�0வமான ேதைவ அ
ல� 

ச�ெசNய$பட� y�ய தவ�. ஆவண�களி
 விவர வி%ப#%$ ேபா�த
 

(இைத ெவளி$பைடயாக� ெத�Y தவ� எ6� ச#ட y�கிற�) இவ�ைற 

ேமாச� ெசNய ேவK% எ6ற எKண�தி
 ெசNயாம
 கவன$ பிசகா
 

நட$ப�. 

அ�Gமி6றி CGST/SGST ச#ட�தி
 �றி$பி#ட விதி மீற
கF��, �றி$பி#ட 

அபராத எ6றி;$ப� அ$ப�ேய பி6ப�ற$ப%. 

ேக&வி 4: CGST/SGST ச#ட�தி
 �றி$பிட$ப#ட அபராத� ெதாைகயி6 அளG 

எ6ன? 

பதி
: ச#ட$ பி�G 122(1)-
 122 ச#ட$ பி�வி6ப� தவ�/��ற ெசNதா
, 

பி6; ெதாைககைள விட அதிகமான அபராத� ெதாைக இ;��. 



க#டாம
 தவி0�த வ��ெதாைக/ேமாச�யான வழிகளி
 ெபற$ப#ட y%த
 

ெதாைக/வ��கடனாக$ ெப�ற ெதாைக/பி��த ெசNயாத 

வ^லி�காத/�ைறவாக$ பி��த ெசNத/�ைறவாக வ^லி�கக$ப#ட ெதாைக 

அ
ல� 

�. 10,000/.  இைத� தவிர, ச#ட$ பி�G 122(2) இ6ப� வ� ெசX��பவ0 எ6� 

பதிGெசNய$ப#ட நப0 வ� ெசX�தாம
 ேபானா
, அ
ல� �ைறவாக வ� 

ெசல�தினா
 அ
ல� வழ�கX�கான வ�யி
, �ைறவாக1 ெசX��வ� 

ஆகியனவ�றி
 அபராத� ெதாைக பி6வர நிைலயிலி;<� அதிகமாக 

இ;��. 

வ� ெசX�தாம
 வி#ட அ
ல� �ைறவாக1 ெசX�தியதி
 10% 

�. 10,000/ 

ேக&வி 5: வ� விதி$���&ளான நபைர� தவிர ம�றவ0கF�� அபராத� 

ெதாைக �றி$பிட$ப#%&ளதா? 

பதி
: ஆமா! ச#ட$ பி�G 122(3)இ6ப� �. 25,000/தி�� ேமலாக அபராத 

விதி�க$ப% நப0, 

56 �றி$பி#ட 21 ��ற�கF��� ZK�வி%த
 ம�� �ைண ேபாவ�. 

பறி5த
 ெசNய$பட� y�ய சர��கைள/ெபா;#க& சா0<� எ<த 

வித�திலாவ� (ெப�வ�, வழ��வ�, ேசமி�� ைவ$ப� அ
ல� 

ஓ�ட�திலி;<� இ6ெனா; இட�தி�க மா��வ�) ெதாட0� ைவ�தி;�த
 

ச#ட�தி��$ �றபான வித�தி
 ேசைவகைள வழ��வ� அ
ல� அதி
 

ெதாட0� இ;$ப� 

அைழ$பாைண வ<� அைத அல#சிய ெசN�, ஆஜராகாம
 இ;$ப� 

தன� கண��$ பராம�$பி
 வி�பைன, விைல1 சீ#% வழ�காம
 இ;�த
 

அ
ல� அ|வா� வழ�க$ப#டைத கண�கி
 கா#டாம
 இ;$ப�. 



ேக&வி 5: CGST/SGST ச#ட�தி
 தனியாக� காண$படாத விதிமீற
கF�� எ6ன 

அபராத விதி�க$ப%? 

பதி
: CGST/SGST ச#ட$பிதிG 125-6 ப� இ1ச#ட�ைத மீ�கிற நப0கF�� 

�றி$பி#ட அபராத� ெதாைக எ�G �றி$பிட$படாவி#டாX, விதிமீற
 

எ6ப� நி�பண ஆனா
 அவ;�� �.25,000/ வைர அபராத விதி�க$ப%. 

ேக&வி 6: ெச
ல�த�க ஆவண�க& ஏ�மி6றி எ%��1 ெச
ல$ப% சர��க& 

அ
ல� 5ைறயான பதிேவ%களி
 �றி�காம
 ெகாK% ெச
ல 

5ய�சி�தத�� எ6ன நடவ��ைக எ%�க 5�Y? 

பதி
: ச#ட$ப� (விைல விவர1 சீ#% ம�� (அ
ல�) ெபா�$ேப�� 

அறி�ைக) ஆகியன இ
லாம
 யாராவ� எ<த சர�ைகயாவ� எ%��1 

ெச6றாேலா, அ
ல� பயண�தி6ேபா�, எ<த ஆவணேமா, கண�ேகா 

இ
லாம
, இைட1 ேசகர ெசNதாேலா அ<த வைகயான சர��க& அைவ 

ெகாK% ெச
ல$ப% வாகன�ேதா% த%�� நி��த$ப#% �ைறயி6 

க#%$பா#%��� ெகாK% வர$ப%. 

சர�� வாகன�களி6 உ�ையைமயாள0 56வ;த
: இ� ேபா6ற சர��க&, 

அவ���ெகன விதி�க$ப% வ�ையY, அைத$ேபால 100% அபராதமாகG 

க#�வி#% அ
ல� அத�க இைணயாக, கா$�$ ப�திர�கைள� ெகா%�தா
, 

அ<த1 சர�� வாகன ஆகியன வி%வி�க$ப% வில�� அளி�க$ப#ட 

சர��க&, ெபா;#க& எ6றா
 அவ�றி6 மதி$பி
 2% அ
ல� �.25000 

ஆகியவ�றி
 எ� �ைறேவா, அ<த� ெதாைக அபராதமாக வ^லி�க$ப%. 

உ�ைமயள0 56வராதேபா�: இ� ேபா6ற சர��க& அவ�றி6 மதி$பி
 50% 

ம�� அத�கான வ� ஆகியனவ�ைற அ
ல� அவ���� இைண$பான 

கா$ப%ீ ப�திர�கைள அளி�தா
 ம#%ேம, சர��க& வி%வி�க$ப%. 

வில�� அளி�க$ப#ட சர��க& எ6றா
 சர�கி6 மதி$பி
 5% அ
ல� 

�.25,000 (எ� �ைறேவா அ�) அபராத ெசX�திய பி6 சர�� வி%வி�க$ப%. 



ேக&வி 7: ெதா�$� வ�� தி#ட�தி
 (Composition) அத�கான த�தியி6றி ேச; 

நப;�� எ6ன அபராத? 

பதி
: ச#ட$ பி�G 10(5)இ6ப� எ<த ஒ; நப;, ெதா�$� வ�� தி#ட�தி
 

ேசர� த�தியி
லாம
, அ<த சXைகைய அ7பவி�க 5ய�சி�தா
,அவ0 

சாதாரணமாக ெசX�த ேவK�ய வ�� ெதாைக, அைத� தவிர இேத ெதாைக�� 

சமமான அபராத ஆகியவ�ைற அவ0 ெசX�த ேவK%. 

ேக&வி 8: ைகயக$ப%�த
 எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: ைகயக$ப%தத
 எ6ற வா0�ைத�� ச#ட�தி
 விள�க ஏ� 

அளி�க$படவி
ைல. இ<த� க;�திய
 ேரா நா#%1 ச#ட�தி
 இ;<� 

எ%�க$ப#ட�. ஒ;வ;ைடய ெபா;& ச�ரவ0�தியா
 ைகயக$ப%�த$ப#%, 

அ� ராzய�தி6 க;¸ல�தி
 ேச0�க$ப%. ைகயக$ப%�த
 எ6ற 

வா0�ைத�� ஐய0 அவ0களி6 ச#ட அகராதியி
 இத�கான ெபா;&, தனி 

நப;�� ெசா<தமான ெசா���கைள, அபராத�தி6 �லமாக க;¸ல�தி
 

ேச0$ப�, அைத அரசா�க உ�ைமயாக� ெகா&வ� 

�;�கமாக ெசா
வெத6றா
 சர�கி6 உ�ைமைய அரசா�க�தி�� 

மா��வ�தா6. 

ேக&வி 9: CGST/SGST ச#ட$ப� எ<த ^?நிைலகளி6ேபா� சர��கைள� 

ைகயக$ப%�தலா? 

பதி
: CGST/SGST ச#ட 130-இ6ப� யாராவ� ஒ;வ0 பி6வ; ெசய
களி
 

ஈ%ப#டா
, அவர� சர��க& ைகயக$ப%�த$ப%. 

இ��ைறயி
 எ<த ஒ; ச#ட�தி��$ �றபாக, எதிராக, சர��கைள வழ�க
, 

ெப���ெகா&ள
 ஆகியவ�ைற ெசNவ� இதனா
 அத�கான வ�ைய 

ெசX�தாம
 இ;$ப� (அ
ல�) 

ச#ட�தி6ப� சர��க& ப�றி விவர�கண�� பராம��காம
 இ;$ப�, (அ
ல�) 



பதிG�காக விKண$பி�காம
 இ;<�, அேத சமய வ�விதி$��� உ&ளான 

ெபா;#கைள/சர��கைள வழ��வ� (அ
ல�) 

CGST/SGST ச#ட�திX&ள விதி5ைறகF�� எதிராக �றி$பி#ட சர��கைள 

அத�கான வாகன�களி
 5ைறயாக எ%��$ ேபாகாம
, பிற வாகன�களி
 

எ%��1 ெச
வ� (இத7ட6 yட, வாகன�தி6 உ�ைமயாள;��� ெத�யாம
 

எ%��1ெச6றா
) (அ
ல�) 

ச#ட�தி6ப� ெசX�த ேவK�ய வ�ைய� க#டாம
 தவி0�� ேநா�க�தி
 

ெசய
ப%வ� ஆகியன ச<த0$ப�க& ெசய
பா%க& இ;<தா
 அ<த$ ெபா;& / 

சர�� / வாகன ைகயக$ப%�த$ப%. 

ேக&வி 10: 5ைறயான அதிகார ெப�ற அதிகா�யா
 'ைகயக$ப%�த$ப#ட 

சர��களி6’ நிைல எ6ன? 

பதி
: ைகயக$ப%�த$ப#ட சர��களி6 உ�ைமக&, அரசா�க�திட இ;��. 

வ���ைற அதிகா�யி6 ேவK%ேகாளிஇ6ப�, எ<த ஒ; காவ
�ைற 

அதிகா�Y, அ<த சர�ைக அரசா�க�தி6 உ�ைம$ப%��வத�� 

எ%���ெகா&ள உதGவா0. 

ேக&வி 11: ைகயக$ப%�திய பிற� சப<த$ப#ட நப0 அைத மீ#%� 

ெகா&வத�� வாN$� வழ�க$ப%வ� அவசியமா? 

பதி
: ஆ. ச#ட$ பி�G 130(2)-இ6ப� அ<த ெபா;&/சர�கி�� உ�ைமயாள0 

அ
ல� ெபா�$பாள0 ஆகிேயா0 அ<த$ ெபா;#களி6 மதி$� அளவி�� 

அபராத ெசX�தி மீ#%1 ெச
லலா எ6ற ெத�G அளி�க$பட ேவK%. 

இ<த� ெதாைகYட6 அ<த சர�கி�� ெசX�த$பட ேவK�ய வ��ெதாைக ம�ற 

க#டண�க& ஆகியவ�ைறY ேச0�� அபராதமாக1 ெசX�த ேவK%. 

 

 



ேக&வி 12: 5ைறயான ஆவண�க& இ6றி சர��கைள எ%��1 ெச
X 

வாகன�கைள� ைகயக$ப%�த 5�Yமா? 

பதி
: ஆ. 5ைறயான ஆவண�க&, அறிவி�ைகக&, ஆதார�க& ஏ�மி6றி 

இ;�� சர��கைள எ%��1 ெச
ல வாகன5 ைகயக$ப%�த ச#ட$ பி�G 

130-இ6ப� வ���ைற�� உ�ைமYK%. அேத சமய�தி
 இ� ேபாலநட$ப� 

தன�ேகா, அ
ல� த6னா
 நியமி�க$ப#ட பிரதிநிதி�ேகா ெத�யாம
, வாகன 

பய6ப%�த$ப#�;�கிற� எ6பைத அவ0 நி�பி�தா
 வாகன 

ைகயக$ப%�த$படா�. 

ேக&வி 13: ��ற வழ��� ெதாட0த
 எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: ��ற வழ���ெதாட0த
 எ6றா
, ச#ட நடவ��ைககைள� 

�வ��வத
, ��ற ��<தவ0�� எதிராக உ&ள ��ற1சா#%கைள 

ச#ட�0வமாக ெவளி$ப%�த
, ��றவிய
 நைட5ைற விதி5ைறக& பி�G 

198-இ6ப�, ��ற வழ��� ெதட0த
 எ6றா
, �றி$பி#ட நப;�� எதிராக ச#ட 

நடவ��ைககைள� �வ��த
 எ6ற விவ��கிற�. 

ேக&வி 14: CGST/SGST ச#ட�தி6ப� எ<ெத<த ��ற�கF�காக வழ��� 

ெதாடரலா? 

பதி
: CGST/SGST ச#ட$ பி�G 132-6 ப� 12 வைகயான ��ற�க&, வழ��� 

ெதடார ேவK�ய அளG�� ெப�ய ��ற�க& எ6� விதி5ைறக& 

y�கி6றன. அைவயாவன: 

1. ெபா;& வி�பைன விவர விைல சீ#% இ
லாம
 ெபா;& வழ�க
, 

அ
ல� ேபாலியான/தவறான வி�பைன விைல விவர1 சீ#%�� ெபா;& 

வழ�க
. 

2. ெபா;& வழ�க
 இ
லாம
 வி�பைன விைல விவர சீ#% த;வ� 

3. வ^லி�த வ�ைய 3 மாத�கF�� ேம
 க#டாம
 இ;$ப� 



4. உKைமயி
 சர��கைள$ ெபறாம
/ேசைவகைள$ ெபறாம
 உ&ள \#% 

வ��கட6 வசதிைய$ ெப�வ� அ
ல� பய6ப%��வ�. 

5. ேமாச�யான 5ைறயி
 y%த
 வ�ைய� தி;ப$ ெப�த
 

6. வ� ஏN$�, ேமாச�யான 5ைறயி
 ITC-.ஐ$ ெப�வ� அ
ல� 1 லி;<� 5 

வைர �றி$பி#%&ள ��ற அச�க& தவிர ேவ� 5ைறயி
 y%த
 

ெதாைகைய$ ெப�வ� 

7. வ� க#டாம
 இ;�க, தவறான தகவ
 ேவK%ெம6ேற ேபாலியாக 

தயா��க$ப#ட நிதி நிைல ஆவண�க&/ேபாலியான கண�� விவர�க& வ� 

ஏ�$பத�ெக6ற உ;வா�க$ப#ட ஆவண�க&  

8. வ�� �ைற அதிகா�ைய� தன� கடைமைய ெசNய விடா� 

த%�த
/மறி�த
 

9. பறி5த
 ெசNய$பட� y�ய சர��கைள� ைகயாFத
, அதாவ� 

அவ�ைற$ ெப�வ�, வழ��வ�, ேச0�� ைவ$ப� ம�� இடம மாற 

வாகன�க& �ல உதGவ� 

10. ச#ட�தி��$ �றபாக ேசைவகைள$ ெப�வ�/அ<த1 ேசைவகைள 

வழ��வதி
 ெதாட0பி;$ப� 

11. சா#சி/ஆதாரமாக இ;�க�y�ய ெபா;&கைள அழி$ப� அ
ல� 

ேசத$ப%��வ� 

12. ச#ட�தி6ப� �ைற�� ெத�ய$ப%�த ேவK�ய தகவைல அளி�காம
 

மைற$ப�/தவறான தகவைல� த;வ� 

13. ேம��றி$பி#ட ��ற�கைள ேநர�யாக ெசNவ� அ
ல� ெசNவத��� 

�ைண ேபாவ�/ZK%வ� 

 



ேக&வி 17: CGST/SGST ச#ட�தினப� நி�பி�க$ப% ��ற�கF�� எ6ன 

தKடைன? 

பதி
: ச#ட$ பி�G 132(1)
 தKடைன ப�றிய விவர வழ�க$ப#%&ள�. 

அத6 விவர வ;மா� 

��ற�தி6 வைக தKடைன (சிைற�தKடைன…) 

�. 5 ேகா��� ேம
 வ� ஏN$� அ
ல� ெதாட0<� �.250 ல#ச வ� ஏN$�  

 5 வ;ட�க& ம�� அபராத 

�. 2இலி;<� �.5 ேகா� வைர வ� ஏN$�  

 3 வ;ட�க& ம�� அபராத 

�.1 ேகா�யிலி;<� 2 ேகா� வைர வ� ஏN$�  

 1 வ;ட ம�� அபராத 

ேபாலி ஆவண�க& 

அதிகா�ைய கடைம ெசNயவிடா� த%�த
 

ஆவண�கைள தி;��த
 

 6 மாத�க&  

ேக&வி 15: CGST/SGST ச#ட$ப� எைவெய
லா உடன�யாக ைக� ெசNய$பட 

ேவK�ய ��ற�க&, உடன�யாக ைக� ெசNய� ேதைவயி
லாத ��ற�க&? 

பதி
: CGST/SGST ச#ட$ பி�G 132(4) ம�� 132(4)-இ6ப�, 

�.5 ேகா�கF��� �ைறவாக வ� ஏN$� ெசNதா
 அ� உடன�யாக� ைக� 

ெசNய$பட ேவK�ய ��ற அ
ல. அ$ப�ேய ைக� ெசNதாX, ஜாமீ6 

ெபற�y�ய� 



�.5 ேகா�கF�� ேம
 வ� ஏN$� ெசNY அைன�� விதமான ��ற�கF, 

உடன�யாக� ைக� ெசNய$பட ேவK�யைவ. இத�� ஜாமீ6 கிைடயா�. 

ேக&வி 16: வழ��� ெதாட; 56பாக, அத�கான அ7மதிைய சப<த$ப#ட 

அதிகா�யி6 அ7மதி ெப�வ� அவசியமா? 

பதி
: ஆமா. இத�காகேவ அதிகார ெப�றி;��, த�<த அதிகா�Y, 

அ7மதி ெப�ற பி6ன0தா6 வழ��� ெதாட; பணி �வ�க$பட ேவK%. 

ேக&வி 17: CGST/SGST ச#ட�தி6ப�,அத6 ச#ட�தி
 ெம6b�யா எ6� 

�றி$பிட$ப% ��ற ெசNY மனநிைல அ
ல� ��ற��வத�கான 

ேநா�க இ;<தா
தா6 வழ��� ெதாடரலா எ6� இ;�கிறதா? 

பதி
: ஆமா. அேத ேநர�தி
 ச#ட$ பி�G 135 க;�வ� எ6னெவ6றா
, 

��ற ெசNY மனநிைல இ
லாவி#டா
, அ<த� ��ற�ைத1 ெசNய 

5�யா� எ6ப�தா6. 

ேக&வி 18: ��ற ��Y மனநிைல எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: �றி$பி#ட ெசயைல1 ெசNYேபா� '��ற ெசNY மனநிைல' எ6ப� 

�றி$பி#ட மனநிைலயி
 இ;$ப�. உதாரணமாக, 

ெசNY ெசய
 ேவK%ெம6� ேநா�க�ேதா% ெசNய$ப%கிற�. 

அ<த1 ெசயX, அத6 விைளGகF, ��<�ெகா&ள$ப%வ� ம�� 

க#%$ப%��வ�. 

ெசயைல1 ெசNபவ0, யா;ைடய வலிY��தX இ6றி1 ெசNவ� ம#%மி6றி, 

அ<த ெசயைல1 ெசNவத�கான தைடகைள 5றிய���, நிைன�தைத1 

ெசNவ�. 

தா6 ெசNY ெசய
 ச#ட�தி��$ �றபான� எ6ப� ெத�<தி;$ப� அ
ல� 

ெத�<தி;�க� காரண�க& இ;$ப� 



ேக&வி 19: CGST/SGST ச#ட�தி6ப� நி�வன���� எதிராக வழ��� ெதாடர 

5�Yமா? 

பதி
: ஆ. CGST/SGST ச#ட$ பி�G 137-இ6ப� யா0 ஒ;வ0, �றி$பி#ட 

நி�வன�தி6 ெதாழி
 நட�� வித�தி��$ ெபா�$பாக இ;�கிறாேரா, அவ0 

தா அ<த நி�வன ெசNத தவ�/��ற�தி�� அவ0 ெபா�$� ஏ�க ேவK%. 

ஏென6றா
, நி�வன ஏதாவ� தவ� ெசNதி;<தா
, அ� - 

அவர� ஒ$�த
 அ
ல� ஒ��ைழ$�ட6தா6 நட<தி;�� 

அ
ல� அவர� அல#சியதா6 காரண எ6றா
, 

அ�G ஒ; ��றமாகேவ க;த$ப#%, அவ0 மீ� நடவ��ைக எ%�க$ப#%, 

அத�கான தKடைன வழ�க$ப%. 

ேக&வி 20. ��ற�கைள� ‘கK%ெகா&ளாம
 வி#%வி%த
’ எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: இ<திய� ��றவிய
 ச#ட�தி6 பி�G 320-
 ‘கK%ெகா&ளாம
 

வி#%வி%த
’ எ6ப� ‘ெவெற<த� காரண���காகேவா’ (அ) பிர�திேயக� 

காரண�தினாேலா ��ற ��பவைர� தK��காம
 வி#% வி%வைத� 

�றி�கிற�. 

ேக&வி 21. CGST/SGST ச#ட�தி6 கீ? ��ற கK%ெகா&ளாம
 

வி#%விட$படலாமா? 

பதி
: ஆ. CGST/SGST ச#ட$ பி�G 138-6 கீ? பி6வ;பைவ தவிர மீத5&ள 

��ற�களி
 �றி$பிட$ப#%&ள ெதாைக ெசX�த$ப#டபி6 ‘கK%ெகா&ளாம
 

வி#%விட$ப%த
’ ந\திம6ற நடவ��ைக�� 56� அ
ல� பி6� 

அ7மதி�க$ப%கிற�: 

* ெப;� ��ற�களான 12இ
 (ேக&வி 16-
 ெசா
ல$ப#டைவ) 1 5த
 6 

வைரY&ள ��ற�க& (��ற சா#ட$ப#டவ0 ேம�ெசா6ன ��ற�க& 

ஏதாவ� ஒ6றி�காக 56ேப இ|வா� ‘விட$ப#�;<தா
’); 



*  இ;�� 12 ெப;���ற�களி
 1 5த
 6 வைரY&ள ��ற�க& நிகழ 

உதGத
 (��ற சா#ட$ப#டவ0 ேம�ெசா6ன ��ற�க& ஏதாவ� ஒ6றி�காக 

56ேப இ|வா� ‘விட$ப#�;<தா
’); 

* SGST/IGST ச#ட�தி
 �.1 ேகா��� அதிகமாக ச$ைள ெசNத� ெதாட0பாக 

ேம�ெசா6னைவ தவிர ேவ� ��ற�தி
 ��ற சா#ட$ப#டவ0 ேம�ெசா6ன 

��ற�க& ஏதாவ� ஒ6றி�காக 56ேப இ|வா� விட$ப#�;<தா
; 

* NDPSA (அ) FEMA (அ) CGST/SGST ச#ட தவிர ேவெற<த ச#ட�தி6 கீ? 

��றமாக� க;த$ப% அைன��� ��ற�கF; 

‘விட$ப%த
’ எ6ப� வ�, வ#�/அபராத�ைத 5Mவ�மாக1 ெசX�திய பி6ன0 

ம#%ேம அ7மதி�க$பட ேவK%; ேவெற<த ச#ட�தி6 கீ? 

நிXைவயிலி;�� எ|வித நடவ��ைகY இதனா
 பாதி�க$படா�. 

ேக&வி 22: ��ற�ைத� ‘கK%ெகா&ளாம
 வி#%வி%வத��’ நிதி ெதாட0பான 

எ
ைலக& ஏதாவ� வைரய��க$ப#%&ளனவா? 

பதி
: ஆ. பி6வ;வனவ�றி
 எ� அதிகேமா அ� இத�கான �ைற<தப#ச 

எ
ைலயாக� க;த$ப%: 

  * வ�$பண�தி
 50%; அ
ல� 

  * �.10,000/- 

பி6வ;வனவ�றி
 அதிகமான� அதிகப#ச எ
ைலயாக� க;த$ப%: 

  * வ�$பண�தி
 150%; அ
ல� 

  * �.30,000/- 

 

 



ேக&வி 23. CGST/SGST ச#ட�தி
 ‘கK%ெகா&ளாம
 வி#%வி%தலி6’ 

விைளGக& எ6னவாக இ;��? 

பதி
: பி�G 138 உ#பி�G (3)-6 கீ? வி#%வி%வத�கான ெதாைகைய1 

ெசX�திய பி6ன0 இ1ச#ட�தி6 கீ? சப<த$ப#ட நப0 மீ� ேவெற<த 

நடவ��ைகY எ%�க$பட மா#டா�; இத�� 56 அவ;�ெகதிராக 

நிXைவயி
 இ;�� ��றவிய
 நடவ��ைககF நி��த$ப%. 

      -------------- 

  



21. IGST ச#ட – ஒ#%ெமா�த$ பா0ைவ 

ேக&வி 1: IGST எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: ஒ;�கிைண�க$ப#ட சர��க& ம�� ேசைவ வ� எ6றா
 IGSTயி6 

கீ?, மாநில�கF�� இைடேய நட�� வணிக அ
ல� வ0�தக 

ஆகியவ�றி�காக வழ�க$ப% சர��க& ம�� ேசைவகF�கான வ�. 

ேக&வி 2: மாநில�க& இைடயிலான வழ�க
 எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: வணிக அ
ல� வ0�தக சா0<த விஷய�கF�காக, 

மாநில�களிைடேய நட�� சர��க& ம�� ேசைவக& வழ�கலா. 

வழ��பவ0 ம�� அைத$ ெப�பவ0 ஆகிேயா0 ெவ|ேவ� மாநில�களி
 

ேவ� �னிய6 பிரேதச�களி
 மாநில�தி�� ஒ; �னிய6 பிரேதச�தி
 

இ;$ப�தா6 இைவ தவிர இற��மதி ெசN$ப% சர��க& ம�� ேசைவக&, 

SEZ கF�� ெதாழி
 வி�Gப%��ேவா;��, அ
ல� மாநில�கF�� 

இைடயி
 இ
லாத வழ�க
 ஆகியன இதி
 அட��. (IGST-6 ச#ட$ பி�G - 

8) 

ேக&வி 3: மாநில�க& இைடயிலான ெபா;& வழ�க
க& ம�� ேசைவகைள 

எ|வா� IGSTயி6  கீ? வ� விதி�க 5�Y? 

மாநில�க& இைடயிலான சர�� வழ�க
கF�� IGST- ஐ ம�திய அர� 

வ^லி��. IGSTஎ6பத CGST ம�� SGST ஆகியவ�ைற ேச0�� மாநில�க& 

இைடயி
 நட�� அைன�� விதமான வ�விதி$��� உ&ளாக� y�ய 

சர��க& ம�� ேசைவக& வழ�க
கF�� இ<த வ� விதி�க$ப%.இ; 

மாநில�கF�கிைடேய வி�பைன ெசNபவ0 IGST வ�ைய ெசX��வா0. இைத 

அவ;�ெக6� ஏ�ெகனேவ இ;�� IGST, CGST. SGST கட7�ைமைய அவர� 

வா�கிய ெபா;& மதி$ப#ீ%�� எதிராக சீரைமG ெசN�வி#% மீதி� 

ெதாைகைய IGST வ�யாக1 ெசX��வா0. 



ஏ��மதி ெசNY மாநில, SGST - யி
 வ^லானைத IGST�கான வ�யாக1 

ெசX��. இற��மதி ெசNY வ0�தக0, தன� ெவளிய#ீ% வ�1�ைமைய 

IGST- யி6 �லமான வ;வாைய� தன�� வர ேவK�ய வ;வாயாக பாவி�� 

அைத� ேகா�$ ெப�வா0. 

அேதேபால IGST �லமாக$ ெப�ற வ;வாைய, இற��மதி ெசNY 

மாநில�தி��� தி;$�வா0க& இ<த� ெதாைக SGST- ��1 ெசX��வத��$ 

பய6ப%�தியதாக இ;��. 

இைத$ ப�றிய தகவ
க&, அத�கான ம�திய 5கைம ைமய�தி�க� 

ெத�வி�க$ப%. இ�தா6 ம�திய மாநில அர�களி6 இைடேய நட�� 

வணிக ெதாட0�ைடய அைன�ைதY தன� க#%$பா#�
 ெகாK% வ<� 

நி0வகி��. ம�திய மாநில அர�களி
 யா0, யா;�� எ|வளG தர ேவK% 

எ6பைத1 ெசா
லி, நிதி வழ�கைல1 சீரைம��. 

ேக&வி 4: IGST வைரG1 ச#ட�தி6 5�கிய அச�க& யாைவ? 

பதி
: IGST வைரG1 ச#ட 9 அ�தியாய�களி
 25 பி�Gக& ெகாKட�. ச#ட, 

ெபா;&க& வழ�� இட�ைத� த\0மானி$பத�� த\0மானி�க விதிகைள 

வ���&ள�. இத6ப� வழ�க
 எ6ப� சர��க& பிராயண$ப%த
 

அட�கிய�. ெபா;& வழ�க
 இட எ6ப�, சர��களி6 ெபய01சி 5�Y 

இட. அ��தா6  அைத$ ெப�வத�� ெகாK% ேச0�த
 எ6ப� நைடெப�. 

இைத�தா6 ெபா;& வழ�க
 இட எ6� விதி5ைற y�கிற�. 

ெபா;#களி6 ெபய0G இ
லாதேபா�, அைத$ ெப���ெகா&பவ0 எ�� வ<� 

ெப�கிறாேரா, அ�தா6 ெபா;& வழ�க
 இடமாக� க;த$ப% வழ�� 

ெபா;&, �றி$பி#ட இட�தி
 ஒ6றிைண$� ெசNய$ப#% 5Mைமயான 

ெபா;& உ;வா�க$ப#டா
, அ�தா6 ெபா;& வழ�க
 இட எ6� 

க;த$ப%. இ�தியாக ெபா;#க&, சர��க& ஆகியன பயண வழியி
 

வழ�க$ப#டா
, அ� ெபற$ப% இடதா6 ெபா;& வழ�� இட. 



அ�ேபால, ெபா;ைள வழ��பவ;, ெப�பவ;, இ<தியாவி7& இ;<தா
, 

அ� உ&நா#% வழ�க
 அ
ல� ெபா;ைள வழ��பவேரா, ெப�பவேரா 

ெவளிநா#�
 இ;<தா
, அ� ச0வேதச வழ�க
க& எ6� க;த$ப%. இைத$ 

ப�றி அ%�த அ�தியாய�தி
 விள�கமாக� ெகா%�க$ப#%&ள�. 

இவ��ட6 ம�ற சில �றி$பி#ட வழி5ைறகF இ;�கி6றன. வைலதள 

வாயிலாக� தகவைல$ ெப�� வ� ெசX�த
; ெவளிநா#�
 இ;�� ஒ;வ0, 

இ<தியாவி
 உ&ள பதிG ெசNய$படாத ஒ;வ;�� �றி$பி#ட தரG� தள�ைத 

அd�க ெசNய அ7மதி$ப�. இத�காக, ச#ட$ பி�G 14, IGST ச#ட$ப�, மிக 

எளிைமயான 5ைறயி
 பதிG ெசN�ெகா&ள 5�வ�. 

ேக&வி 5: IGST மாதி�யி6 சாதக அச�க& எ6ன? 

பதி
: IGST மாதி�யி6 உKடா� ெப; சாதக அச�களாவன: 

1. மாநில�கF�� இைடயிலான ITC ப�மா�ற�ைத தைடகளி6றி பராம��க 

5�வ� 

2. மாநில�க& இைடயிலான வி�பைனயாள0 ம�� வா��பவ0 ஆகிேயா;�� 

56னதாக வ�ெசX�த� ேதைவயி
லாத நிைல, ம�� ெப�ய அளவிளலான 

நிதி 5ட�க இ;தர$பின;�� ஏ�படாதி;�த
 

3. ஏ��மதி ெசNY மாநில�தி�� உப�$ பண தி;$�த
 எ6ப� கிைடயா�. 

ஏென6றா
 வ� ெசX��ேபாேத ITC 5Mவ� பய6ப%�த$ப#% வி%. 

4.�யமாக கKகாணி�க ஏ�ற மாதி�. 

5.வ� விதி$ைப எளிைமயாக ைவ�தி;$பத6 5ல, வ� ந%நிைல� 

த6ைமைய உ�தி ெசNகிற�. 

6. மிக எளிைமயான கண�கீ#% 5ைற இ;$பதா
, வ� ெசX��பவ0 ப
ேவ� 

விதிகF�� உ#பட ேவK�ய அவசிய இ
லாத நிைல. 



7. மிக அதிக அளவிலான க#%$ப%தைல உ�தி ெசNய வழி ெசN� 

ெகா%$பதா
, அதிகமான வ�வ^
 ெசNய திறனான வழிைய உ;வா��கிற�. 

இ<த மாதி� �ல, ெதாழிலி
 இ;<� ெதாழிX�� ம�� ெதாழிலி
 இ;<� 

வா��ைகயாள;�� எ6ற இ; விதமான ப�மா�ற�கைளY ைகயாள 

5�Y. 

ேக&வி 6: இற��மதிY/ஏ��மதிY GST-யி6 கீ? எ|வா� வ� விதி$� ெசNய 

5�Y? 

பதி
: எ
லா விதமான இற��மதி/ஏ��மதி ஆகியன GST (IGST) வ� 

விதி$பி�கான மாநில�க& இைடயிலான வ0�தகமாக� க;த$ப%. 

வ�க#%வ� யா0 எ6ற ேக&வி��, சர��க& எ�ேக ெச6� அைடகி6றனேவா 

அவ0க& ம�� SGST வ�ைய$ ெபா��த ம#�
 இற��மதி ெசNய$ப#ட 

ெபா;#க& ம�� எ<த மாநில�தி��1 ெச
கிறேதா, யா0 அைத 

பய6ப%��கிறா0கேளா அ<த மாநிலதா6 வ� ெசX�த ேவK%. இதி
 

இ�தியான, 5Mைமயான எதி¤% கிைட�க வாN$� உ&ள�. ஏென6றா
 IGST 

யி6 ITC வ� இற��மதி ெசNய$ப#ட சர��கF��, ேசைவகF�� 

ெசX�த$ப#% வி%. ஏ��மதி ெசNய$ப% சர��க& ம�� ேசைவகF�� 

வ� ஏ�மி
ைல. ஏ��மதி ெசNபவ0. ப�திர உ�திரவாத�தி6 ேப�
 ஏ��மதி 

ெசNயலா. அ�G ��கவ� எ�G ெசX�தாம
 இைவ தவிர ITC ஐ 

தி;ப� த;மா� ேகாரலா. அ
ல� ஏ��மதி ெசNY சமய�தி
 IGST 

ெசX�தி வி#%, அத6 பி6 IGST தி;$�த
 ேகாரலா இற��மதிகF�� 

விதி�க$ப% IGST ��க வ�� க#டண1 ச#ட�தி6 பி�Gகளி
 

வ�விதி$���&ளா� இற��மதி ெசNY கால�தி
, ��க1 ச#ட�தி6 ப�Y 

வ�விதிப$ இ;��. (IGST-6 ச#ட$ பி�G 5) 

 

 

 



ேக&வி 7: IGST ஐ எ$ப� ெசX�த ேவK%? 

பதி
: ெசX�த ேவK�ய IGST ெதாைகைய ITC-ஐ$ பய6ப%�திேயா 

பணமாகேவா ெசX�தலா. அேத சமய ITC-ஐ� க#டண ெசX�த$ப 

பய6ப%�தினா
 பி6வ; 5ைறகளி
 ெசNய ேவK%. 

5தலி
 இ;�� IGST-யி6 ITC-ைய�தா6 IGST க#டண ெசX�த$ 

பய6ப%�தலா. 

IGST-யி6 ITC த\0�தGட6 CGSTயி6 ITC - IGST க#டண ெசX�த 

பய6ப%�தலா 

IGSTயி6 ITCY, GST.-யி6 ITC- Y த\0<தGட6தா6 வ� ெசX��பவ0 SGST -

யி6 ITC ஐ$ பய6ப%�தி, IGSTயி6 க#டண�ைத1 ெசX�த அ7மதி�க$ப%வா0 

இத��$ பிற� ெசX�த ேவK�ய IGST மீதி இ;<தா
 அைத பண �ல 

ெசX�தலா. GST 5ைறைம ேம�ப� நிைலகளி
 ம#%ேம கட6 வசதிைய$ 

பய6ப%�தி IGST க#டண�ைத ெசX�த உ�தி ெசNகிற�. 

ேக&வி 8: ஏ��மதி ெசNY, மாநில, இற��மதி ெசNY மாநில, ம�திய 

அர� ஆகியவ�றிைடேய ஒ$ப<த எ6ப� எ$ப� இ;��? 

பதி
: மாநில அர�கF��, ம�திய அர���மிைடேய இரK% விதமான 

ஒ$ப<த� கண�கீ#% 5ைற இ;��. 

ம�திய அரச ம�� ஏ��மதி ெசNY மாநில ஏ��மதியி
 ஈ%ப% 

மாநில ெபா;& வழ��பவ0 பய6ப%�� IGST யி6 ITC ெதாைக�� ஈடான 

ெதாைகைய ம�திய அர��� ெசX��. 

ம�திய அர� இற��மதி ெசNY மாநில5: ம�திய அர�, இ<த வாணிப 

ெதாட0�&ள �ல0, மாநில�களிைடேயயான வழ�க
கF�கான SGST 

க#டண�ைத ெசX��வத��$ பய6ப%�திய IGST யி6 ITC ெதா¬�� ஈடான 

ெதாைகைய ம�திய அர� ெசX�� 



இைவ ெதாட0பான மாநில அளவிலான ஒ$ப<த �றி$பி#ட மாநில�தி
 உ&ள 

அைன�� �ல0கF ஒ$ப<த கால�தி
  த; விவர�களி6 ஒ#%ெமா�த 

கண�கீ#�6 அ�$பைடயி
 இ;�� இேத ேபா6றெதா; ஒ$ப<த$ப� ெதாைக 

அளி�த
 CGST ம�� IGST -�� இைடேய எ%���ெகா&ள$ப%. 

ேக&வி 9: SEZ பி�Gக& அ
ல� ேமபா#டாள;�� வழ�க$ப% ெபா;#க& 

எ|வா� க;த$ப%? 

பதி
: SEZ பி�Gக& அ
ல� ேமபா#டாள;�� அளி�க$ப% ெபா;& 

வழ�க
க&, ஆகியன 5த6ைம (physical) ஏ��மதிகF�� இ;��. 

�zய சதவிகித க#டண�க& 5ைறைமேய இத�� ெபா;<�. ெபா;& 

வழ��பவ0 வ�க& ஏ�மி6றி SEZ �� ெப�கிறா0. அத6 பிற� அ� ேபா6ற 

வழ�க
கF�கான உ&ள \#% வ�ைய தி;ப$ ெபறலா. IGST-யி6 ச#ட$ 

பி�G 16இ6ப�) 

ேக&வி 10: ெதாழி
 5ைறைமக&, ேதைவயான விதிகF�� உட6ப%த
 

ஆகியன IGST/CGST ச#ட�களி6ப� ஒ6றானைவயா? 

ெதாழி
 5ைறைமக&, விதிகF�� உ#ப% அச�க& ஆகியன பதிG 

ெசNத
, வரG - ெசலG கண��க& தா�க
 ெசNவ�, வ� ெசX�த
 

ேபா6றவ�றி�� ஒ6ேறதா6. இ� தவிர CGST ச#ட�களி
 சிலவ�ைற 

மா�றாம
 அ$ப�ேய IGST ச#ட தனதாக இைண���ெகாK%&ள�. 

மதி$பாNG கண��$ ப�ேசாதைன, மதி$ப%ீ, ெபா;& வழ�க
 ேநர விைல 

விவர1சீ#% கண�கீ#ட 5ைறக&, வழ�� விவகார 5ைறைமக& 5ைறயீ% 

ேபா6றைவ இதி
 அட�� (IGST யி6 ச#ட$ பி�G 20). 

      --------------- 

  



22. சர��க& வழ�க
 இட ம�� ேசைவ 

ேக&வி 1: GST- யி6 கீ? சர��க& வழ�க
 இட ம�� ேசைவக& 

ஆகியவ�றி6 ேதைவ எ6ன? 

பதி
: GST - யி6 அ�$பைட� ேகா#பா% எ6னெவனி
 வழ�க$ப% 

ெபா;#க& எ�ேக �கர$ப%கிறேதா அ<த இட�தி
 வ�விதி$� நட�க ேவK% 

எ6ப�தா6. வழ�க$ப% இடதா6 அ<த$ ெபா;#களி6 வ�விதி$பி���ய 

ச#ட வரெப
ைல. ெபா;& வழ�� இடதா6, அ<த$ ப�மா�ற 

மாநில�தி��&ளா அ
ல� மாநில�கF�� இைடயிலா எ6பைத உ�தி 

ெசNகிற�. ேவ� விதமாN ெசா
வதானா
, ெபா;& வழ�க
 இட�ைத உ�தி 

ெசNவத6 �லதா6 அ<த$ ெபா;& SGST ம�� CGST வ� விதி$பி��& 

வ;மா எ6பைத 5�G ெசNய 5�Y. இ<த வழ�க
 மாநில�கF�� 

இைடேய எ6றா
, அ� IGST-யி6 கீ? வ;. 

ேக&வி 2: வழ�க
 ெதாட0பான ச#ட ஷரத��க& சர��க& ம�� ேசைவக& 

ஆகியனவ�றி
 ேவ�பா%க& இ;$ப� ஏ6? 

பதி
: சர��க& எ6றா
 எளிதி
 கKடறிய 5�ய�y�யைவ எ6பதா
 அைவ 

எ�ேக பய6ப%�த$ப%கி6றன எ6பைத எளிதி
 ெத�<�ெகா&ளலா. ஆனா
 

ேசைவக& எளிதி
 அறிய$பட 5�யாதைவ. அத�கான காரண�க& யாவன:  

1.ேசைவைய அளி�� வித�ைத மிக எளிதாக மா�ற 5�Y. உதாரணமாக, 

தகவ
 ெதாழி
�#ப ெபா��தவைர ெப;பாலான ெதாட0�க& ேசைவ��$ 

பி6 (Post paid) க#டண எ6பதிலி;<� ெப;பாலான ெதாட0�க&, ேசைவ�� 

56 (Prepaid) எ6� மாறிவிட 5�Y. க#டண விலாச�கைள எளிதி
 

மா�றலா. க#டண வ^லி$பவ0களி6 விலாச�கைளY எளிதி
 மா�றலா. 

ெம6ெபா;& பM� பா0�த
 அ
லத பராம�$� ேசைவக& பயனாளிகளி6 

இட�தி��1 ெச
வத�� பதிலாக, கணிணியி6 �லமாக ெசNய 5�Y. 

வ�கி1 ேசைவக& சில வ;ட�கF�� 56� வைர, வா��ைகயாள0 வ�கி��1 

ெச
ல ேவK�ய ேதைவ இ;<த� இ6ைறய காலக#ட�தி
 வா��ைகயாள0 



எ
லா ேசைவகைளY எ�கி;<� ேவK%மானாX ெப���ெகா&ள 

5�கிற�. 

2. ேசைவைய அளி$பவ0 ேசைவைய$ ெப�பவ0, அளி�க$ப% ேசைவ ஆகிய 

எ�Gேம உ�திெசNய$பட 5�யாத நிைல எM<தி;�கிற�. இவ�ைற� 

கKடறிவ� க�ன. ஏென6றா
 கKடறிY வித�தி
 வழி�தட ெபா;& 

எ6� எ�G இ
ைல. 

3. ேசைவைய அளி$பவ0�� நிைலயான இட எ�G ேதைவயி
ைல. அ� 

ேபால, ேசைவைய$ ெப�பவ; ஓ�ட�தி
 இ;�க� ேதைவயி
ைல. அ� 

ேபால ேசைவ� க#டண இட�ைதY இரேவா% இரவாக மா�ற 5�Y. 

4. ஒேர அச, பணி, ேசைவ ஆகியைவ பல இட�கF�� பரவலா. 

உதாரணமாக, ரயி
 பாைத க#%மான எ6� எ%���ெகாKடா
 ஒ; 

மாநில�திலி;<� �வ�கி, ம� மாநில�தில 5�யலா. அ� ேபால ஒ; 

திைர$பட எ6� எ%���ெகாKடா
, அைத ெவளியி%வத�கான 

கா$��ைமைய$ பல மாநில�கF�� அளி�க ேவK%மானா
, அைத ஒேர ஒ; 

வணிக உட6பா% அ
ல� ஒ; விளபர அ
ல� ஓ�ட�தி
 அத�கான 

நிக?1சிைய நட�தி, அைத ஒளிபர$�வ� ேபா6றைவ �ல ெசNய 5�Y. 

விமான நி�வன சீஸ6 ��ெக#%கைள வி�பைன ெசNயலா.அதி
 10 

பயண \1சீ#%க& இ;�கலா. அைத நா#�
 எ<த இ; இட�கF�கிைடேய 

ேவK%மானால பயண ெசNய$ பய6ப%�த 5�Y அேத ேபால ெட
லி 

ெம#ேரா வழ�� பயண அ#ைடைய ைவ���ெகாK% ேநாNடா, ெட
லி, 

ப�தாபா� ஆகிய இட�களி
, எ�கி;<� ேவK%மானாX பயண ெசNய 

5�Y. ெட
லி ெம#ேராவி��, அ<த அ#ைட�கான பண�ைத ெப�ேபா�, 

பிரயாணி, பயண இட�க& ப�றி பி��தறிய 5�யா�. 

5. �திதாக$ பல ேசைவக& உ;வாகிவ;கி6றன எ6பதா
 ��$�� சவா
கF 

உ;வாகி�ெகாKேடயி;��. உதாரணமாக 15-20 வ;ட�கF�� 56னா
, 

DTH, வைலதள �லமாக� தகவ
 ��ெக#%க& பதிGெசNத
, வ�கி$ பணி 



ெச
ேபசி �லமாக தகவ
 ெதாட0�க& ஆகியனவ�ைற எKணி$ பா0�தி;�க 

5�யா�. 

ேக&வி 4: எ<த ஒ; வணிக/வ0�த1 ேசைவ ப�மா�ற�திX, எ6ன விதமான 

பதிலிக& அ
ல� அ7மான�கைள$ பய6ப%ததி$ ெபா;& வழ�� 

இட�ைத� த\0மானி�கலா? 

பதி
: ேசைவக& ெதாட0பான வணிக$ ப�மா�ற�தி
 உ&ள பல அச�க& 

பதிலிகளாக� க;திஅத6 �ல ெபா;& வழ�கலி6 இட�ைத� கKடறியலா. 

அ7மான, பதிலி ஆகியன மிக$ ெபா;�தமான 5�ைவ அளி��. அத6 

�ல ெபா;& வழ�� இட�ைத உ�தி ெசNய 5�Y. அைவயாவன:  

1. ேசைவ அளி$பவ0 இ;�� இட 

2. ேசைவைய$ ெப�பவ0 இ;�� இட 

3. �றி$பி#ட ெசய
பா% / நிக?G /நிக?1சி நட<த இட. 

4. பய6ப%�த$ப#ட இட, ம�� 

5. எ<த இட�தி
 யா;�� உKைமயான பல6 ெச6ற� 

ேக&வி 4: B 2 B (பதிG ெசNத நப0கF�� ெபா;& வழ�க
) ம�� B 2 C 

(பதிG ெசNயாத நப0கF�க  ெபா;& வழ�க
) ஆகியவ�றி�� ெபா;& 

வழ�� இட �றி��� தனி�தனியான விதி5ைறக& இ;�க ேவK�யத6 

அவசிய எ6ன? 

பதி
: B 2 B வணிக$ ப�வ0�தைனேபா�, அைத$ ெப�பவ0, அத�கான வ�ைய 

கடனாக$ ெப�வதா
, அ� ேபா6ற வணிக ப�மா�ற�க& இய
பாக� 

கட<�ேபா�. B 2 B வழ�க
களி
 வ^லி�க$ப% CGST உKைமயி
, 

அரசா�க�தி�� ஒ; ெபா�$ைப உ;வா��கிற�. இ� ெபா;&கைள$ 

ெப�பவ0கF�� ெசா��ேபால. ஏெனனி
 ெபா;ைள/ேசைவைய$ ெப�பவ0, 

எதி0கால� கட6கைள$ ெப�வத�� உ&ள \#%� கடைன$ பய6ப%�த 5�Y. 



ஏென6றா
 B 2 B ப�மா�ற�தி6ேபா�, அைத$ ெப�பவர� இட, எ
லா 

^?நிைலகைளY கவனி��� ெகா&F. ஏென6றா
 அ%�� வ; 

கட6கைள, ெபா;#கைள$ ெப�பவ0 தன� ெபா�$பி
 ஏ�பா0. ெபா�வாக, இ� 

ேபால ெபா;#கைள$ ெப�பவ0, அைத ம�ெறா; வா��ைகயாள;�� 

வழ��வா0. ஆகேவ வழ�க$ப#ட ெபா;&, B 2 B ப�மா�ற�திலி;<� B 2 C 

ப�மா�றமாக மா�ற$ப#டGட6தா6, அ<த$ ெபா;& பய6ப%�த$ப%. B 2 C 

ப�மா�ற�தி6ேபா�தா6, பய6ப%�த$ப#% அத�கான வ�க& அரசா�க�தி�� 

வ<� ேச;. 

ேக&வி 5: சர��க& எ%�க$ப#ட பி6, ெபா;& வழ�க
 இட எ�வாக 

இ;��? 

பதி
: ெபா;#க& வழ�க$ப#ட இட எ6ப�, அைத$ ெப�பவ;�காக� 

�றி$பி#ட இட�தி
, ேநர�தி
, அ<த$ ெபா;#களி6 ெபய0G, பயண 

5�G�� வ;. அ<த இடதா6 ெபா;#க& வழ�க$ப#ட இட எ6� 

க;த$ப%. 

ேக&வி 6: ெபா;#கைள வழ��பவ0, �6றாவ� நப�6 வழிகா#டலி6ப�, 

�றி$பி#ட நப;��� ெகாK% ேச0�கிறா0 எ6ற நிைலயி
, ெபா;& வழ�க
 

இட எ�?  

பதி
: இ<த ^ழலி
, �6றாவ� நப0தா6 ெபா;#கைள$ ெப�றதாகG, 

ெபா;#க& வழ�க$ப#ட இடதா6, அவர� ெதாழி
 நட�� இடமாகG 

க;த$ப%. 

ேக&வி 7: வழ�க$ப% ெபா;#க&, பயண�தி
 இ;�� வாகன�களி
, 

க$பலாக, விமானமாக, ரயிலாக அ
ல� ேமா#டா0 வாகனமாக இ;<தா
 

ெபா;& வழ�க$ப#ட இட எ�? 

பதி
: இ$ப�$ப#ட ^ழலி
, எ<த இட�தி
 ெபா;#க&/சர��க& 

ெபற$ப#டேதா, அ<த இடதா6 ெபா;#க& வழ�க$ப#ட இட(IGST ச#ட�தி6 



10வ� பி�G) அேத சமய�தி
, ேசைவகைள$ ெபா��தம#�
, பயணி�� 

வாகன�தி6 ஆரப$ ப�திதா6 (இட) ெபா;& வழ�க$ப#ட இட எ6� 

க;த$ப% (IGST ச#ட�தி6 12 ம�ற 13 பி�Gக&) 

ேக&வி 8: B 2 B ப�மா�ற�தி6 ேபா� ெபா;& வழ�க
 இட இ�வாக�தா6 

இ;�� எ6� இய
பான அ7மான எ�? 

பதி
: IGST ச#ட�தி6ப� பய6ப%�த$ப% பத�க&, பதிG ெசNய$ப#ட வ� 

ெசX��ேவா0 ம�� பதிG ெசNய$படாத வ� ெசX�தேவா0.  பதிG 

ெசNய$ப#ட நப;�� ெபா;#க& வழ�க$ப%ேபா�, அவ0 இ;�� 

இடதா6, ெபா;& வா�க
 இடமாக� ெகா&ள$ப%. ஏென6றா
, அவ0 பதிG 

ெசNத வ� ெசX��பவராக இ;$பதா
, அவர� 5M விவர5, 

பதிவாகியி;��. அைதேயyட அவர� பதவி விலாசமாகG 

எ%���ெகா&ளலா. 

ேக&வி 9: பதிG ெசNய$படாதவ0கF��$ ெபா;& வழ�கலி6ேபா� எ6ன 

விதமாக அ7மான இ;��? 

பதி
: பதிG ெசNய$படாதவ0கF��$ ெபா;& ெபற$ப#ட இடதா6 ெபா;& 

வழ�� இடமாக� க;த$ப%.ஆனா
 பல சமய�களி
 ெபா;ைள$ ெப� 

நப�6 விலாசக இ
ைலெய6றா
, ெபா;ைள வழ�கியவ�6 / ேசைவக& 

அளி�தவ�6 இடதா6, ெபா;& வழ�� இட�தி�� பதிலியாக� க;த$ப%.  

ேக&வி 10: ெபா�வாக அைசயா1 ெசா��&ள இடதா6 ெபா;& வழ�� 

இடமாக� க;த$ப%. உதாரணமாக �
லியிலி;<த 5ைப வைர 

ெந%{சாைல ேபாட$ப%கிற�. வழியி
 பல மாநில�கைள� கட�கிற�. இ$ப� 

இ;��ேபா�, ெபா;& வழ�க
 இட எ�? 

பதி
:  அைசயா1 ெசா�� ஒ; மாநில�தி�� y%தலாக$ பரவியி;�� 

ப#ச�தி
, ேசைவ வழ�க
 எ6ப� ஒ|ெவா; மாநில�திX நைடெப�ற பணி, 

அத�கான ஒ$ப<த, ஆகியனவ�ைற ைவ�� அ<த<த மாநில�தி
 



அளி�க$ப#ட ேசைவ எ6� தனி�தனியாக� க;த$ப#%, ெபா;& வழ�க
 

இட எ� எ6� த\0மானி�க$ப%. அ� ேபால, ஒ$ப<த இ
லாதி;<தா
 IGST 

உ&�0 வழ�க
க& ச#ட$ பி�G 12(3) - 6ப� த\0மான ெசNய$ப%. 

ேக&வி 11: IPL கி��ெக# ேபா#�கைள$ ேபால ஒ; நிக?1சி பல மாநில�களி
 

நட�த$ப%ேபா�, ேசைவக& வழ�� இடமாக எ� க;த$ப%? 

பதி
: எ<த ஒ; நிக?வாக இ;<தாX அ<த ேசைவைய$ ெப�பவ0 பதிG 

ெசNதவராக இ;<தா
 இ|வைகயான ேசைவகைள அளி�� நப0 

எ�கி;�கிறாேரா, அவ0 இ;�� இடதா6 ேசைவ வழ�க
 இடமாக� 

க;த$ப%  

அேத சமய, ேசைவைய$ ெப�பவ0 பதிGெசNதிராவி#டா
, அ<த நிக?G 

நட�� இடதா, ேசைவ வழ�க
 இடமாக� க;த$ப%. இ<த நிக?G பல 

மாநில�களி
 நைடெப�வதா
, அ� நட�� ஒ|ெவா; இட�திX 

ேசைவயி6 அளவி�� ஏ�றப�, மதி$பிட$ப%. இ� ப�றிய வி�வான விள�க 

IGST ச#ட 12(7) �றி$பிட$ப#%&ள�. 

ேக&வி 12: ெபா;&கைள$ ேபா��வர�தி6 �லமாக� ெகாK% ெச
X 

ேசைவக&, (இதி
 க�த$ ேபா��வர�� ம�� y�ய; அட��) இ;<தா
 

ெபா;& வழ�க
 இடமாக எைத� க;�வ�? 

பதி
: உ&�0 வழ�க
 எ6ற ப#ச�தி
, அைத$ ெப�பவ0 பதிG 

ெசNதி;<தா
 அ<த நப�6 இடதா6 ெபா;& வழ�� இடமாக� 

க;த$ப%. 

அவ0 பதிG ெசNயாமலி;<தா
, ெபா;#க& எ%��1 ெச
ல$ப#%, எ�ேக 

ெகா%�க$ப%கிறேதா அ
ல� ேசக��க$ப%கிறேதா அ<த இடதா6 ெபா;& 

வழ�க
 இடமாக� க;த$ப%. (IGST ச#ட 12 பி�G) 

ச0வேதச வழ�க
க&: ேபா��வர�� ேசைவ வழ�க
 இட�க&, ெகா�ய0 

ேசைவகைள� தவிர ம�றைவ, அ<த ெபா;& ேபாN1 ேச; இடமாக இ;��. 



y�யைர$ ெபா��தம#�
, ேசைவக& வழ�� இட எ6றா
 ெபா;#க&, 

க�த�கைள� ெகாK% ேச0�� இடதா6 ெபா;& வழ�க
 இட. அேத 

சமய, இ$ப�� ெகா%��ேபா�, அ� ேசர ேவK�ய இட, சி� அளவி
 

இ<தியாவி
 இ;<தாX வழ�க
 இ<தியாவி
 நட<ததாக� க;த$ப%. (IGST 

ச#ட$ பி�G 13(3), 13(6) ம�� 13(9) ஆகியன. 

ேக&வி 13: ஒ; நப0 5ைபயிலி;<� ெட
லி, ம�ப�Y 5ைப எ6றவா� 

பயண ெசNதா
, எ<த இட, பிரயாணி�கான ேபா��வர��1 ேசைவ 

வழ�கலாக� க;த 5�Y? 

பதி
: அ<த நப0 பதிG ெசNதி;<தா
, ேசைவ வழ�க
 இட ேசைவைய$ 

ெப�பவர� இடதா6. அவ0 பதிG ெசNயாவி#டா
, ேம
 ேநா�கி1 ெச
X 

பயண எ�கி;<� �வ��கிறேதா அ�தா6 ேசைவ வழ�க
 இட. 

உதாரணமாக, 5ைப ெட
லி மா0�க�தி
 ெட
லிதா6 ேசைவ வழ�க
 

இட. 

அேத சமய தி;பி வ; பயண�தி
 வழ�� இட எ6றா
 �
லியாகேவ 

இ;��. இைத� தனி$ பயணமாகேவ க;த ேவK%. (IGST ச#ட, 12(9) 

பி�வி�கான விவர� �றி$�) 

ேக&வி 14: ஏ0 இ<தியா நி�வன �றி$பி#ட ஒ; நப;�� இ<தியா 5Mவ� 

ெச
ல�y�ய அ7மதி1 சீ#%/பயண1 சீ#% வழ��கிற� எ6� ைவ��� 

ெகா&ேவா, இதி
 வழ�கலி6 இட எ�வாக இ;��? 

பதி
: இ<த விஷய�ைத$ ெபா��தவைர வி�பைன விைல1சீ#% 

அளி�க$ப%ேபா�, எ�கி;<� பயண ெதாட��வ� எ6பைத$ ப�றிய 

விவர கிைட�கா�. ஏென6றா
 பிரயாண�தி�கான அத6 வழிகF�கான 

அ7மதி எதி0கால பய6பா#%���தா6. ஆகேவ, வழ�க
 இட �ற$ப% 

இடமாக இ;�க 5�யா� இ� ேபா6ற ச<த0$ப�களி
 ஏ�ெகனேவ இ;�� 

ச#ட விதி5ைற (IGST-யி6 12(9) பி�G) ெபா;<�. 



ேக&வி 15: ெச
ேபசி இைண$�கF�கான வழ�க
 இட எ6னவாக இ;�க 

5�Y? ெபா;& வழ��பவ�6 இடமாக இ� இ;�க 5�Yமா? 

பதி
: உ&நா#% வழ�க
கைள$ ெபா��தவைர, ெபா;& வழ��பவ�6 

இடமாக இ;�க 5�யா�.ஏென6றா
 ெச
ேபசி நி�வன�க& பல 

மாநில�களி
, இ<த ேசைவகைள வழ�கிவ;கிற�. இதி
 பல ேசைவக&, 

மாநில�கF�கிைடயி
  இ;�கிற�. ெபா;& வழ��பவ0களி6 இடதா6, 

வழ�க
 இட எ6� எ%���ெகாKடா
 �க0G� ேக#பா% வXவிழ<� 

விட. ஏென6றா
, எ
லா வ;வாY, ெபா;& வழ��ேவா0 இ;�� சில 

மாநில�கF�� ம#% ெச6�வி%. 

ஆகேவ ெச
ேபசி இைண$� வழ�க
 இட எ6ப�, அ<த இைண$�, ேசைவ�� 

56 க#டண ேசைவ��$ பி6 க#டண ஆகியவ�றி6 அ�$பைடயி
 

த\0மானமா�. ேசைவ��$ பி6 க#டண (Post paid) இைண$பாக இ;<தா
, 

அ� �றி�த க#டண1 சீ#�
 இ;��ம விலாச எ<த$ப�தியி
 இ;�கிறேதா, 

அ�தா6 ேசைவ வழ�க
 இடமாக� க;த$ப%. ேசைவ�� 56 க#டண 

(Pre paid) இைண$� எ6றா
, இ<த� க#டண எ<த இட�தி
 ெபற$ப%கிறேதா, 

அ�தா6 ேசைவ வழ�க
 இடமாக� க;த$ப%. அேத சமய, ேசைவ 

��$பி�த
 (Recharge) வைலதள வழியாக நட<தா
 அைத$ ெப�பவ0 இ;�� 

இடதா6, ேசைவ வழ�க
 இடமாக இ;��.  

ச0வேதச ெபா;& வழ��ேவா0: இ<த1 ேசைவகைள$ ெப�பவ0 இ;�� 

இட�க&தா, ேசைவ வழ�� இடமாக� க;த$ப%. 

ேக&வி 16: ேகாவாவி
 இ;�� ஒ;வ0, �
லியி
 இ;�� ஒ; 

ப���தரக�6 �ல 5ைபயி
 இ;�� NSE-யி6 ப��கைள வா��கிறா0. 

வழ�க
 இட எ6னவாக இ;��? 

பதி
: இ<த ேசைவகைள வழ�� நப0க&/நி�வன�களி6 க#டண1 

சீ#%களி
, வழ�க
 இட, அைத$ ெப�பவ�6 விலாசமாக�தா6 இ;�� 



எ6பதா
 அ�தா6 வழ�க
 இட. ஆகேவ ேகாவா-தா6 வழ�க
 இடமாக 

இ;��. 

ேக&வி 17: ஒ;வ0 5ைபயிலி;<த �
X-மனாலி��1 ெச
கிறா0. 

அ�கி;�� ICICI வ�கியி6 ேசைவக& சிலவ�ைற$ ெப�கிறா0. வழ�க
 

இட எ6னவாக இ;��? 

பதி
: அ<த நப0 ெப� ேசைவ, அவர� வ�கி� கண��� ெதாட0பான� 

இ
ைலெய6றா
, வழ��பவ�6 இட. அேத சமய அ<த நப0 ெபற 

ேசைவ, அவர� வ�கி� கண��கட6 சப<த$ப#% இ;<தா
, ேசைவ 

வழ�� இட 5ைபயாக� க;த$ப%. ஏென6றா
 வழ��பவ�6 

ஆவண$ பதிGகளி
 அ<த ேசைவைய$ ெப�றவர� விலாசதா6 

�றி$பிட$ப#% இ;��. 

ேக&வி 18: �0கா6 (Gurgaon) ப�தியி
 வசி�� ஒ; நப0, ஏ0 இ<தியா 

விமான �ல 5ைபயிலி;<� ெட
லி��1 ெச
கிறா0. அவ;�கான 

பயண� கா$ப%ீ 5ைபயி
 ெசN�ெகா&கிறா0 இதி
 வழ�க
 இட எ�வாக 

இ;��? 

பதி
: ெபா;&/ ேசைவ வழ��பவ�6 ேசைவ$ பதிG ஆவண�களி
, அைத$ 

ெப�றவர� விலாசதா6 �றி$பிட$ப#% இ;�� எ6பதா
, அ�தா6 

வழ�க
 இடமாக� க;த$ப% (IGST ச#ட$ பி�வி6 ஷர�� 12(13)). 

      ----------------- 

  



23. ஜி.எ,.-.எ�. மUK� ஃ$ரB=எB= (FRONTEND)  ெதாழி� 

ஜி.எb.�.எ6. – வைலதள$ பய6பா#% 5ைற 

ேக&வி 1: ஜி.எb.�.எ6. எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: சர��க& ம�� ேசைவக& வ� வைல�ெதாட0பைம$� (Goods and services 

tax network) எ6ப�, லாபேநா�கி6றி, ம�திய ம�� மாநில அர�களா
 

உ;வா�க$ப#ட, அர� சாரா நி�வன.  இத6 �ல ம�திய ம�� மாநில 

அர�கF�� வ� ெசX��ேவா0 ம��, பய7�ைமயாள0கF��1 ேசைவ 

அளி�க உ;வா�க$ப#ட� தா6 இ�. இதி
 56தள1 ேசைவக&, பதிGக&, 

தி;$�த
க& (Returns) க#டண�க& ெசX�த
, ேபா6றைவ வழ�க$ப%. இ<த 

வைலதள, அர���, வ� ெசX��ேவா;�� இைடேய ெதாட0�ைமயமாக 

இ;��. 

ேக&வி 2: ஜி.எb.�.எ6. உ;வா��வத�கான ேதைவ எ6ன? 

பதி
: ஜி.எb.�.எ6. 5ைறைம�தி#ட எ6ப� தனி��வ ெப�ற சி�கலான 

தகவ
 ெதாழி
�#ப 56 5ய�சி. இைத� தனி�த6ைம ெப�ற� எ6� 

�றி$பிட� காரண, வ� ெசX��ேவா0, ம�திய ம�� மாநில அர� ஆகிேயா0 

y#டாக$ பய6ப%�த$ப% தகவ
 ெதாழி
 �#ப� க#டைம$� இ�. 

த�ேபா� ம�திய, மாநில மைற5க வ� நி0வாக�க& தனி�தனி1 ச#ட�களி6 

கீ? இய��கி6றன. அதனா
 அவ�றி�கான தகவ
 ெதாழி
 �#ப 

வைலதள�கF தனி�தனியாகேவ இ;�கி6றன. 

இவ�ைற ஜி.எb.�. அம
ப%�தX�காக ஒ6றிைண$ப� மிக1சி�கலான 

விஷயமாகேவ இ;��. ஏென6றா
 ஒ#% ெமா�த மைற5க வ� விதி$� 

5ைறைய ஒ;�கிைண$பத6 �ல, ெவ|ேவ� வ� நி0வாக அைம$�கைள 

(ம�திய மாநில ம�� �னிய6 பிரேதச�க&) ஒேர மாதி�யான தர�தி
 

தகவ
 ெதாழி
 �#ப 5ைறைமகளாக மா�றி, ஒேர விதமான வ�வைம$�ட6, 

வ� ெசX��ேவா0, ம��மி;�� ெவளி பய7�ைமயாள0க& ேபா6றவ0க& 



ெதாட0� ெகா&ள�த�க தள அைம�க$ப#ட ேவK%. இைத� தவிர, 

ஜி.எb.�.  வ� விதி$பி6 அ�$பைடயி
, அைத ேநா�கமாக� ெகாK% 

இய�� 5ைறயாதலா
 மாநில�க& இைடயிலான சர�� ம�� ேசைவக& 

ஆகியவ�றி6 வணிக, வ0�தக  ேபா6றவ����, ெசய
பட�த�க ��$�&ள 

த\0GகF�கான வழி 5ைறகாd 5ைறைம அவசியமான�. 

இ� எ$ேபா� சா�தியமா� எ6றா
, வXவான தகவ
 ெதாட0�� க#டைம$�, 

ம�� இ<த விஷய�தி6 பய7�ைமயாள0களிைடேய தகவ
 ப�மா�ற, 

அைத ச� பா0$ப�, ஆNG ெசNவ� ேபா6றவ�ைற1 சா�தியமா�� 

5�ெகX� ேபா6ற ேசைவ மிக 5�கிய. இதி
 பயனாளியாக, வ� 

ெசX��ேவா0 மாநில�க&, ம�திய அர�, வ�கி ம�� �ச0| வ�கி ஆகியன 

இதி
  அட��. 

இ<த ேநா�க�கைள அைடவத��� தா6 ஜி.எb.�.எ6. உ;வா�க$ப#ட�. 

ேக&வி 3: ஜி.எb.�.எ6.எ$ப�உதயமான�? 

பதி
: 

21.7.2010இ
நட<தமாநில�களி6நிதியைம1ச0களி6உய0அதிகார�கமி#�யி6 (EC) 

4 – ஆவ� y#ட�தி
 மிகவXவான தகவ
 ெதாழி
�#ப�க#டைம$� ேதைவ 

எ6ப� விவாதி�க$ப#ட�. 

இ<த� y#ட�தி
 ஜி.எb.�. �� வXவான தகவ
 ெதாழி
�#ப�க#டைம$ைப 

உ;வா�க உய0நிைல அதிகார��M ஒ6� உ;வா�க$ப#ட�. இத6 

தைலவராக டா�ட0 ந<த6 ந\
ேகனி, y%த
 ெசயலாள0 (வ;வாN��ைற) 

ம�� உ�$பின0களாக (B&C) CBEC, DG (5ைறைமக&) CEEC எஃ$எ 

ம�தியநிதி��ைற ECயி6 ெசயல0 ம�� ஐ<� மாநில�க& வ0�தக 

வ���ைறயி6 ஆைணய0க& (மஹாரா��ரா, அbஸா, க0நாடகா, 

ேம��வ�காள, �ஜரா�) ஆகிேயா0 உ�$பின0களாக இ;$பா0க&. 



இ<த� �Mம தா6, ேதசிய� தகவ
 பய6பா% (NIC/SPV) எ6ற ைமய 

உ;வா�க� ேதைவயான வழி 5ைறக&, ெசய
5ைறக& ஆகியவ�ைற 

ப�<�ைர�க ேவK%. இைதைவ��, ஜி.எb.�. வைலதள (ஜி.எb.�.எ6.) 

எ6ற ெபா�வான, ெபா� �ைழவாயி
 உ;வா�கேவK% எ6ப� தா6 

ேநா�க. ேதசிய� தகவ
 பய6பா#% ைமய, அத6 அைம$�, ெசய
ப% 

வழி5ைறக& ஆகியைவ அட�கிய விள�கமான அம
ப%�� 

தி#டவைரயைரைய$ ப�<�ைர ெசNயேவK%. இைத எ$ப� உ;வா��வ� 

எ6பத�கான ெசய
வைரயைற�தி#ட5 உ;வா��வ� ம#%மி6றி இ� 

ெதாட0பான பயி�சியளி$�, ம�றவ0கைள அd�வ� ேபா6றவ�ைற$ ப�றிY 

விவரமாக இ<த��M ப�<�ைரக& ெசNயேவK%. 

2010 மா01 மாத 10ஆ ேததி, நிதியைம1சக TAGUP-ஐ உ;வா�கிய�. 

ேதசிய�தகவ
 பய6பா#%ைமய�க&, தனியா0 நி�வன�க& ேபால 

உ;வா�க$பட ேவK%. இத6 ெபா�வான ேநா�க5, ஜி.எb.�. உ&ளி#ட 

ெப�ய சி�கலான தகவ
 ெதாழி
�#ப�தி#ட�கைள உ;வா�கி 

அம
ப%�தேவK% எ6ப�தா6. TAGUP-��� ெகா%�க$ப#டபணி, ஜி.எb.�., 

TIN, NPS ேபா6ற தகவ
 ெதாழி
�#ப�தி#ட�க& ெதாட0�ைடய 

ெதாழி
�#ப1சி�க
கைள ஆNG ெசN�, த\0ைவ� கKடறிவ�தா6. 

உய0ம#ட அதிகார��Mம (EG) ஆகb# 2010இலி;<� 2011 ஆகb# வைரயி
 

சில y#ட�க& நட<தன. ந\Kட ெந�ய ஆேலாசைன� y#ட�கF��$ பி6ன0 

ஜி.எb.�. 5ைறைம�தி#ட�ைத அம
ப%�த சிற$� ேநா�க அைம$ைப 

உ;வா�க$ ப�<�ைர ெசNத�. ஏ�ெகனேவ அதிக எதி0$�க& உ&ள 

^?நிைலயி
 திறைமயான, நப�த�<த ேசைவக& அளி�க$ப%வைத உ�தி 

ெசNய �திய அர�சாரா அைம$� ஒ6ைற ஜி.எb.�.எ6. SPV �காகேவ EG 

உ;வா�க ேவK%. அதி
 49% ப��க& (ம�தியஅர� 24.5, மாநில�க& 24.5%) 

எ6றவித�தி
 அரசா�க ைவ�தி;�க ேவK%. இ<த 5�G�� வ;வத�� 

56பாக, �த<திரமான நி0வாக, 5�கிய அச�களி
 அரசா�க�தி6 

க#%$பா%, ெநக?G�த6ைமYடனான இய�க அைம$�, 5�G ெசNவதி
 



ேவகமான ெசய
பா%க&, திறைமயான மனிதவள ஆ�றைல ேவைல�� 

அம0��வ�, அவ0கைள� ெதாட0<� ேவைலயி
 இ;��ப� ெசNவ� 

ஆகியனப�றிY  EG விள�கமான ப�<�ைரகைள அளி�தி;<த�. 

ஜி.எb.�.எ6. அைம$பி6 மிக 5�கியமான ப��, அத7& ேசர�y�ய மிக 

5�கியமான தகவ
க& ஆகியனவ�றா
, அரசா�க  இதைன� தன� 

க#%$பா#�
 ைவ�தி;�க ேவK% எ6� வி;பிய�. SPV மீதான 

அரசா�க�தி6 க#%$பா%, அத�கான நி0வாகம6ற உ;வா�க, சிற$�� 

த\0மான�க& உ�ைம, ப��தார0களி6 ஒ$ப<த 5ைறைமகைள� 

க#%$ப%�த
, அரசா�க�தி6 சா0பி
 அதிகா�க& இ;$ப�, ம�� 

ஜி.எb.�.எ6. SPV ம�� அர��கிைடேய ஒ$ப<த�க& ப�� உ�ைமேய, 

ம�தியஅரசி�� 24.5% எ6� அைன�� மாநில�களி6 y#%$ப�� 24.5 எ6� 

இ;��. இரK% ேச0<தா
 ேபச எ<த தனியா0 நி�வன�ைத� கா#�X, 

மிக அதிகமாக இ;��.  

இ<த நி�வன�ைத� தகவ
 ெதாழி
�#ப�தி6 அ�$பைடயி
 மிக1 சீராக 

நட�தேவK%, அ$ேபா� தா6 100% எதி0பா0$ப� நட�� எ6ற 

அ�$பைடயி
 ெசய
ப#% EG இத�கான ெதாழி
நைட5ைற அறிG�திற6 

இ<திய அர� ம�� மாநில�களி6 அதிகா�களிட இ;<த�.    ஆனாX yட 

தகவ
 ெதாழி
�#ப�ைத 5Mவ� பய6ப%��வதா
 

ெதாழி
5ைறசா0<தவ0க& இ<த நி�வன�ைத நட�தேவK%. உதாரணமாக 

இேத ேபா6ற ஒ;நி�வனமான NSDC �த<திரமான 5ைறயி
 

இய��வதம#%மி6றி, ெதாழி
5ைற�திற6 பைட�தவ0க& தா இைத 

நி0வகி�கி6றன0. அர� சாராநி�வனமாக இ;<தா
, �த<திரமாக1 

ெசய
பட5�Y எ6� EG ப�<�ைர�த�.  

இ<த$ப�<�ைரக&,  2011 ஆகb% மாத 19ஆ ேததியி
 நட<த மாநில�களி6 

நிதி அைம1ச0க& அட�கிய உய0அதிகார��M, 3 ஆவ� y#ட�தி
, 



விவாதி�க$ப#ட�. இ� தவிர 2011 ஆ ஆK%, அ�ேடாப0 மாத 14ஆ ேததி 

நட<த 4ஆவ� EC y#ட�தி
 இ$ப�<�ைரக& ம�ப�Y விவாதி�க$ப#டன. 

ஜி.எb.�.எ6. ெதாட0பான ஜி.எb.�.��� தகவ
 ெதாழி
�#ப� க#டைம$�ட6 

லாபமி
லா ேநா��ட6 ச#ட$பி�G 25இ6 அ�$பைடயி
 நி�வன�ைத 

உ;வா��வ�, அத7ைடய அ�$பைட உ�ைம�க#%$பா% அரசிடேம 

இ;�கேவK% எ6பன ேபா6ற ப�<�ைரகைள மாநிலநிதி அைம1ச0களி6 

உய0 அதிகாரகமி#� ஏ���ெகாKட�. இத�கான y#ட 14.10.11 அ6� 

நட<த�. 

வ;வாN��ைற, சிற$� ேநா��வணிக (SPV) ஒ6ைற உ;வா�கி அைத 

சர��க& ம�� ேசைவக& வ�வைலயிைண$� எ6ப� ப�றிய (ஜி.எb.�.எ6. 

- SPV) �றி$ைப ம�திய ம<தி�சைபயி6 ப�சீலைன�� ைவ�க$ப#ட இைத 

அைம1சரைவ 2012 ஆ ஆK% ஏ$ர
 மாத 12ஆ ேததி  அ�கீகார அளி�� 

ஏ��� ெகாKட�. இைத�தவிர ம�திய அைம1சரைவ பி6வ; 

ஷர���கைளY ஏ���ெகாKட�. 

1. ஜி.எb.�.எ6. – SPV யி
 5த¢% ெசNய ெபா;�தமான, வி;$ப5&ள 

அர�சாரா நி�வன�கைள, நிதி அைம1சக அைடயாள கK% ஆNG ெசN� 

5�GெசNY. 

2. SPVயி
 மீதான அரசி6 க#%$பா%, அத6 இய��ன0�Mம உ;வா�க, 

சிற$�� த\0மான�க& ெகாK%வ; 5ைறைமகைள� த\0மானி�த
, ம�� 

ப��தார0க& ஒ$ப<த, அர� அதிகா�கைள மா��$பணியாக அம0��வ� 

ம�� ஜி.எb.�.எ6. / SPV ம�� அர�களிைடேய ஒ$ப<த�க&. 

3. ஜி.எb.�.எ6. SPVயி6 இய��ன0 �Mம�தி
 14 இய��ன0க& இ;$பா0க&. 

இதி
 ம�திய அரசிலி;<� 3 இய��ன0கF, 3 மாநில�களி
 இ;<�, 3 

இய��ன0க& தனியா0 ப��தார0களிடமி;<�, 3 இய��0க& 

ெப;மதி$பி���ய ச5க$ ெப�ேயா0க&, இவ0கைள� தவிர 

�Mம�திNதைலவராக, ம�திய, மாநில அர�க& இைண<த ஒ; 5ைறைமயி6 



�ல ேத0<ெத%�க$ப%வா0. ஜி.எb.�.எ6.. /SPV 6 CEO ெவளி$பைடயான 

ேத0G 5ைறயி
 ேத0<ெத%�க$ப%வா0. 

4. அர� அதிகா�க& மா��$பணியாக இ�ேக பணியா�ற ஏ�வாக Cஜி.எb.�. 

SPVஇ6 விதி5ைறக& தள0�த$ப%. இத6�ல, அ<த அைம$ைப� 

க#%$ப%�த5�Y.  இைத� தவிர இ<த�ைறைய$ ப�றி� க��ண0<� 

ெகா&ள5�Y. 

5. ஜி.எb.�.எ6. / SPV த6ைன�தாேன நி0வகி���ெகா&F அளG�� 

வ;மான�ைத உ;வா��ப�யான க#டைம$ைப� ெகாKட�. வ� 

ெசX��ேவா�டமி;<� பயனாளி�க#டண, ம�� இ<த அைம$பிலி;<� 

ேசைவைய$ெப� வ���ைற ஆைணய, ைமய�களிலி;<� க#டண 

வ^லி$ப� �லமாக வ;மான�ைத ஈ#%. 

6. ஜி.எb.�.எ6. /SPV அைம$� தா6, ஒ;�கிைண�க$ப#டவ�க& ெதாட0பான 

ேசைவகைள வழ�� தனி உ�ைம ெப�ற ேதசிய 5கைமயா�. ேவ� 

யாராவ� இ� ேபா6ற ேசைவைய வழ�க 56வ<தா
, அவ0க& இ<த 

அைம$�ட6 ஒ$ப<த ெசN� ெகா&வ� அவசியமான�. 

7. இ<த SPV உ;வா�க$ப#டபி6ன0, அ� இய��வத�� ஒ; 5ைற �ழ�சி 

இ
லாத மா6ய� ெதாைகயாக �.315 ேகா� வழ�க$ப%. இ� �6� 

வ;டகால ெசய
பா#��கான�. 

ேக&வி 4 ஜி.எb.�.எ6.6 விகித$ப�� அைம$� ம�� வ;வாN க#டைம$� 

எ6ன? 

விதித$ப�� அைம$� ம�திய அைம1சரைவயி6 5�G�� ஏ�றா�ேபால, 

ஜி.எb.�. வைலயைம$� லாப ேநா�கி
ைல அர� சாரா தனியா0 லிமிெட# 

நி�வனமாக, கெபனிக& ச#ட  8இ6ப� (1956 ஆK%) பி6வ; 

விகித$ப��க& அைம$�ட6 இய��கிற�. 

ம�தியஅரசா�க                            24.5% 



மாநிலஅர�க&                                24.8% 

HDFC                                             10% 

HDFC வ�கி                                   10% 

ICICI வ�கி                                    10% 

NSE அ�$பைட�தி#ட5�¢#%நி�வன                    10% 

LIC வ \#%வசதிநிதியைம$�லிமிெட#                    10% 

ஜி.எb.�.எ6.இ6 த�ேபாைதய அைம$�,  ந\Kட ெந%�கால, பல க#ட 

விவாத�கF��$பி6, மாநில அர�களி6 நிதியைம1சக0க&, ம�திய அரசி6 

நிதியைம1ச0 ஒ$�தைல$ெப���தா6 உ;வா�க$ப#ட�. 

வ;வாN மாதி� 2013ஆ ஆK�
 ஜி.எb.�.எ6. SPV உ;வா�கி1 ெசய
பட 

ம�திய அர� மா6யமாக �.315 ேகா�க& த;வத�� ஒ$�த
 வழ�க$ப#ட�. 

இ<த�ெதாைக 31.3.2015 லி;<� 31.3.2015 வைரயிலான ெசலவின�கF�கான�. 

5த
க#டமாக �. 143.96 ேகா�க& வழ�க$ப#ட�. இதி
 ேம��றி$பி#ட 

காலக#ட�தி
  62.11 ேகா�க& ம#%ேம ெசலவழி�க$ப#ட�, மீதி� ெதாைக 

அரசா�க�தி�� தி;$பியளி�க$ப#ட�. 2017-17 நிதியாK�6 ேபா�, 

ஜி.எb.�.எ6. CVP ஒ; வணிக வ�கியிலி;<� தன�கான நிதிைய$ ெப�ற�. 

இைதைவ��� ெகாK% ம�திய, மாநில அர��� ேசைவக& அளி$பத��� 

தகவ
 ெதாழி
�#பதள ஒ6ைற அைம�த�. இதி
 ஜி.எb.�. வைலதள 

�ைழவாயி
 �ல இ1ேசைவக& அளி�க$பட ஏ�பா%க& ெசNய$ப#டன. 

இத7ட6, 27 மாநில�க& ம�� �னிய6 பிரேதச�க& ஆகியவ�ைற$ ப�றிய 

தகவ
கைள1 ேசக��� ைவ�த�. ஜி.எb.�.எ6.இ6 வ;வாN மாதி�ைய 

ம�திய, மாநில அர�களி6 நிதியைம1ச0க& அட�கிய உய0 அதிகார 

ம#ட�கமி#� அ�கீகார ெசNத�. இத6ப� ஜி.எb.�. வைலதள�திலி;<� 

ேசைவகைள$ ெப� வ� ெசX��ேவா0, ம�� 5&ள 



உ�ைம$ப�காளி$பாள0க& பய6ப%��வத�� அவ0க& சா0பாக ம�திய மாநில 

�னிய6 பிரேதச அர�க& சமமான அளவி
  க#டண�ைத அளி��. 

மாநில�கF�கான பயனாளிக& க#டண�ைத1 சமமாக$ பகி0<� ெகா&வா0க&. 

இ� பதிG ெசNய$ப#ட வ� ெசX��ேவா�6 எKணி�ைகைய$ ெபா��� 

இ;��. 

ேக&வி 5 ஜி.எb.�.எ6. வைலதள எ<த விதமான ேசைவகைளஅளி��? 

பதி
: ஜி.எb.�.எ6. கீேழ �றி$பி#ட ேசைவகைள ஜி.எb.�. வைலதள 

�லமாக அளி��. 

1. பதிG ெசNவ� (இ$ேபா�&ள, இட ெபய0<தி;�� வ� ெசX�தேவா, பதிG 

ெசNயலா. இ<த 5ைறைம, 2015 நவப0 8இலி;<� �வ�கிய�.  

2. க#டண நி0வாக, இதி
 ப
ேவ� மி6னd பண$ப�மா�ற�க& �ல5 

வ�கி1ேசைவகேளா% ஒ;�கிைண$� ஏ�ப%��வத6 வழியாகG 

சா�தியமா��த
 

3. �ட06 தா�க
 ெசNதX அத6 ெசய
 5ைறகF, 

4. வ� ெசX��பவ0 நி0வாக இதி
 கண�� நி0வாக, 

அறிவி�ைகக&அ7$�த
 / ெவளியி%த
,  தகவ
 ம�� நிைலப�றி 

ெதாட0தகவ
 ெப�வ�. 

5. வ���ைற ஆைணய�தி
 கண�� ம�� ெல#ஜ0 நி0வாக. 

6. ம�திய, மாநில அர�களிைடேய க#டண�க& / ப�களி$� ேபா6றைவ�றி�� 

(ஜி.எb.�.எ6 .உட6பா% உ#பட) 5�வான உ;வா��த
 Iஜி.எb.�. �கான 

அைன�ைதY 5ைற$ப%��வ�. 

7. ெபா;&க& / ேசைவக& இற��மதி 5ைறைமக&, ம�� 

சமரச�தி#ட�கைள உ;வா�க ம�� ��க��ைறயி6 EDI 5ைறைமகேளா% 

ஒ;�கிைண$ப�. 



8. MISஐ1சா�தியமா��வ� ேதைவகளி6 அ�$பைடயி
 தகவ
க& ம�� 

ெதாழி
 / வ0�தக �றி�த ஏ��மதி தகவ
க&அளி$ப�. 

9. ெபா�வான ஜி.எb.�. ேபா0ட
 ம�� வ� நி0வாக5ைறைமகளிைடேய 

க;��$ப�மா�ற�ைத$ ப�மா�வ�. 

10. பய7�ைமயாள0கF��� ேதைவயான பயி�சி அளி$ப�. 

11. வ���ைற அதிகா�கF�� ெதாழி
/ வ0�தகநிைல �றி�� ஆNG� 

தகவ
கைளY ஒ��� தகவ
கைளYஅளி$ப�. 

12. ப
ேவ� ஆNGகைள ேம�ெகா&வ� ம�� சிற<த நைட5ைறகைள� 

�றி�� ஆNG ெசNவ�. 

ேக&வி 6: ஜி.எb.�.எ6. / மாநில�க& / CBEC ஆகிேயா;�கிைடேய உ&ள 

ஒ;�கிைண$� 5ைறைம எ6ன? 

பதி
: ஜி.எb.�. நி0வாக 5ைறயி6 கீ? வ� ெசX��பவ;�� ேதைவ$ப% 

மிக 5�கியமான ேசைவகளான, பதிG ெசNவத�� விKண$பி$ப�, வி�பைன 

விைல1சீ#%கைள (Invoices) தரேவ�ற ெசNவ�, �ட06 தா�க
 ெசNவ�, வ�� 

க#டண�கைள ெசX��த
 ஆகியனவ�ைற ஜி.எb.�.யி6 தள�தி
 ெசN� 

ெகா&ளலா. எ
லா விதமான ச#ட¤தியிலான ெசய
பா%க& (பதிGகைள 

அ�கீகார ெசNவ�, தா�க
 ெசNய$ப#ட �ட06 கண�ைக மதி$பீ% ெசNவ�, 

ேதைவயான விசாரைணகைள ேம�ெகா&வ� ம�� கண�கீ% ேபா6றைவ) 

ம�திய, மாநில அர�கைள1 சா0<த வ���ைற அதிகா�க& ேம�ெகா&வா0க&. 

இத6 �ல ஆரபக#ட$பணிக& (ஜி.எb.�.) வைலதளவாயி
 �லமான 

ேசைவக&) ேசைவகைள ஜி.எb.�.எ6. வழ�� பி67&ள பணிகF�கான 

ெசN5ைற� க#டைம$ைப மாநில�கF, ம�திய அர�, தா�களாகேவ 

உ;வா�கி�ெகா&F. அேத சமய�தி
 27 மாநில�க& (இவ�ைற மாதி� 2 

மாநில�க& எ6� �றி$பி%வா0க&. த�கF�கான பி6க#ட$பணிகF�கான 

ெசN5ைற�க#டைம$ைப ஜி.எb.�.எ6. உ;வா�கி�தரேவK% எ6� 



ேக#%�ெகாKடா0க&. BEC ம�� 5&ள 9 மாநில�க& (மாதி� - 1) ஆகியன, 

த�கF��� ேதைவயான 5ைறைமைய� தா�கேள உ;வா�கி ெகா&வத�காக 

அறிவி�தன. மாதி� 1 மாநில�க& / CEEC யி6 வச உ&ள (பதிGக&, 

�ட06க&, ெசX�த$ப#ட க#டண�க&) வ� ெசX��ேவாரா
 சம0$பி�க$ப#ட 

5Mவிவர�க& ேதைவயி6 அ�$பைடயி
 பரbபர ப�மாறி�ெகா&ள$ப%. 

இ� தகவX�காகG ஆNGகைள ேம�ெகா&வத�காகG இ;�கலா. 

ேக&வி 7: பதிG ெசNவதி
 ஜி.எb.�.எ6.இ6 ப�களி$� எ6ன? 

பதி
: பதிG ெசNவத�கான விKண$ப$ப�வ. ஜி.எb.�. ேபா0டலி
, ஆ6-

ைல6 ேசைவயாக$ ெபறலா. 5�கிய� தகவ
களான 'பா6' எK, ெதாழி
, 

வ0�தக விவர�க&, ஆதா0, CIN/DIN ஆகியன (ேதைவயி6 அ�$பைடயி
) 

அ<த<த 5கைமகளி6 தகவ
 ஒ;�கிைண$� �ல ஜி.எb.�. ேபா0ட
 ச� 

பா0��. (அதாவ� CBDT, UID, MCA ேபா6றைவ) இத6 �ல �ைற<த ப#ச 

ஆவண�க& ம#%ேம அளி�தைல உ�தி ெசNY. விKண$பவிவர அத�� 

ஆதார�களாக ைவ�க$ப% bேக6 ெசNத ஆவண�க& ஆகியன, 

ஜி.எb.�.எ6. �ல, மாநில�க& / ம�திய அர� ஆகியனவ�றி�� 

அ7$ப$ப% இவ�ைற ஆNG ெசNதபி6 ேதைவயான விள�க�க& ேகா�ேயா, 

அ
ல� ெபற$ப#ட விவர�கைள ஏ���ெகா&வ�, நிராக�$ப�, 

ேபா6றவ�ைறY இைத$ப�றிய தகவ
கைள மி6னd �லமான அதிகார� 

ைகெயா$ப��ட6 ஜி.எb.�.எ6.-�� அ7$பிைவ�க$ப%. வ� ெசX��ேவா0, 

இைத� தரவிற�க ெசN� ெகா&ளலா. 

ேக&வி 8: ஜி.எb.�.எ6.இ
 இ6ஃேபாஸிb நி�வன�தி�� ப�� எ6ன? 

பதி
: இ6ஃேபாஸிb நி�வன�ைத�தா6 ஒ�ைற நி0வாக1 ேசைவ அளி�� 

அைம$பாக (MSP) பணியைம0�திY&ள�. ஜி.எb.�.எ6. 5ைறைமைய 

வ�வைம�� உ;வா�கி, பய6பா#��� ஏ�றவா� ெசNவ� இத6 பணி. இதி
 

எ
லாவிதமான விKண$ப�க& ெம6ெபா;& உ;வா�க, உபகரண�க& 

ம�� அ�$பைட�க#டைம$� ஆகியவ�ைற உ;வா�கி, இ<த ஒ#% ெமா�த 



5ைறைமையY, ேநரைல வ�வ�தி
 பய6பா% ஆரபி�த நாளிலி;<�  5 

வ;ட�க& பராம�$ப� இ<நி�வன�தி6 ெபா�$பா�. 

ேக&வி 9: ஜி.எb.�. ெபா� வைலதளக�தி6 அ�$பைட அச�க& எ6ன? 

பதி
: ஜி.எb.�. வைலதள (WWW.GRT.GOV.IN) இைணய தள� ெதாட0� �லமாக 

(வ� ெசX��ேவா0 ம�� அவ0கள� (சி.ஏ.�க& / வ� விவகார�க& 

ெதாட0பான வழ�கறிஞ0க&) வ���ைற அதிகா�க& ேபா6றவ0க&. இ<த 

வைலதளக தா6 ஜி.எb.�. ேசைவக& ெதாட0பான அைன��� 

ெதாட0�கF�� ஒேர �ைழG வைலதள எ6� yறலா. இ�தைகய 

ேசைவக& வ;மா�: 

1. வ� ெசX��ேவா0 பதிG (�தியைவ, ஒ$�ைட$�க&, ர��க&, தி;�த�க& 

ேபா6றைவ) 

2. வி�பைன விைல1சீ#% (invoice) தரேவ�ற ெசNவ�, ெபா;& வா��பவர� 

பதிG�� �றி$ைப� தயா�$ப�, ஒ|ெவா; வைகயான �ட07�� ஏ�ற வா� 

�ட06 தா�க
 ெசNவ�, (ஜி.எb.�. (1,2,3,5,6, ம�� 9...) 

3. வ� ெசX��வத�கான சலாைன (Challan) உ;வா��வ� ம�� 5கைம 

வ�கிகFட6 ஒ;�கிைண$� 

4. ITC ம�� பண$ப�மா�ற ெல#ஜ0 ம�� ெபா�$�$ பதிேவ% 

5. வ� ெசX��ேவா0, வ���ைற அதிகா�க& ம�� ப�கீ#டாள0க& 

ேபா6ேறா;�� MIS அறி�ைகைய� ெத�வி$ப� / அ7$�வ� 

6. B1/ வ���ைற அதிகா�கF�கான ஆNவறி�ைகக& 

ேக&வி 10: ஜி.எb.�. 5Mைம� ெதாட0� (Eco-system) 5ைற எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: ெபா�வான ஜி.எb.�. 5ைறைமயி6ப� அைன�� மாநில / �னிய6 

பிரேதச வணிகவ���ைற$ பி�Gக&, ம�திய வ���ைற அதிகா�க&, வ� 

ெசX��ேவா0, வ�கிக& ம�� பிற ப�கீ#டாள0க& ஆகிேயா;�� 



இைண$�க& வழ��. 5Mைம� ெதாட0�5ைறைம எ6றா
 வ� 

ெசX��ேவா�
 இ;<� வ� ெதாட0பான ெதாழ
�ைற வ
Xன0க&, 

வ���ைற அதிகா�க& ஜி.எb.�. வைலதள, வ�கிக&, கண�கீ#% 

ஆைணய�க&, அதிகா�க& ஆகியஅைனவைரY உ&ளட�கிய�. ஜி.எb.�.யி6 

5Mைம� ெதாட0� 5ைறைமைய (Eco-system) விள�� வைரபட கீேழ 

தர$ப#%&ள�. 

ேக&வி 11:  ஜி.எb.பி (ஜி.எb.�. �விதாஅளி$பாள0க&) எ6றா
 எ6ன? 

பதி
: ஜி.எb.�. 5ைறைம, ஜி.எb.�. வைலதளயக�ைத வ� ெசX��ேவா0 

ஜி.எb.�. �ல நட�க�y�ய எ
லா விதமான கா�ய�கைளY ெசN� 

ெகா&ள அத6 வைலதள�ைத$ பய6ப%�தஅ7மதி�கிற�. ஆனா
 ப
ேவ� 

விதமான வ� ெசX��ேவா0 இ;$பா0க&. SME ெப; நி�வன�க& சி� 

நி�வன�க&, ம�� பிற வைகயறா) இவ0கF�� ெவ|ேவ� விதமான 

வசதிக& ேதைவ$ப%. உதாரணமாக அவ0கள� ெபா;#க& வா�கிய� / 

வி�பைன பதிG� தகவ
கைள, ஜி.எb.�.-�� ஒ��$ ேபாகிறா0 ேபால 

5ைறைமைய, மா��வ�, அவ0கள� கண�கீ#% 5ைறYட6 ஜி.எb.�. 

5ைறைமேயா% ஒ;�கிைண�த
 ேபா6றைவ...  

இ�தவிர, ப
ேவ� வைகயான, ெபா;<� / ெபா;�தம�ற ITC உ�ைம� 

ேகார
க&, வ�$ ெபா�$�க&, தா�க
 ெசNY நிைல$ப�க&, ேபா6றவ�ைற$ 

பா0�தறிவ�. வி�பைன விைல1சீ#�6 நிைலைய$ ப�றிய தா�க
 ெசNவ� 

ேதைவயான� எ6பதா
 ெப; நி�வன�கF�� ஜி.எb.�. 5ைறைமேயா% 

த6னிய�கமான 5ைறயி
 ெதாட0� ெகா&ள 5�வ� அவசியமா�. 

ஏென6றா
 அவ0கF�� மிக அதிக எKணி�ைகயிலான வி�பைன 

விைல1சீ#%க& ம�� பிற ஆவண�கைள ஒ; வைலதளவாயிலி6 �ல 

தரேவ�ற ெசNய 5�யா�. அதனா
தா65Mைம�ெதாட0�5ைறைம (Eco-

system) ேதைவ$ப%கிற�. இத6 �ல அைத$ ேபா6ற வ� ெசX��ேவா0 

ஜி.எb.�. விதி5ைறகளி6 ப� நட<� ெகா&ள உதவிகரமாக இ;��. 



ஜி.எb.�.யி6 ெவ�றி, வ� ெசX�� ேவா;�� இண�கமான வசதிக& 

உ;வா��வதி
 தன6 அட�கியி;�கிற�.  இ� ேபா6ற 5Mைமய� ெதாட0� 

5ைறைம, வ� ெசX��ேவா;�� �6றாவ� நப0 விKண$ப�கைள 

$பய6ப%�த� ெத�Gகைள வழ��கிற�. இத6 �ல ேமைச� கணிணி / 

ெச
ேபசி ஆகியவ�றி6 �ல ெதாட0� ஏ�ப%�தி� ெகாK% ஜி.எb.�. 

விதி5ைறகF�� இண�கமாக ெசய
பட ஏ�வாக இ;��. 

ேம� �றி$பி#ட காரண�களினா
 �6றா நப0 ேசைவ அளி$பவ0கF�� 

ஏ�ெகனேவ இ;�� ஜி.எb.�. பய6பா#% உ�ைமYட6 5Mைம� ெதாட0� 

5ைறைமைய$ பய6ப%�தி பய6பா#% 5ைறகைள உ;வா�� திற7ட6 

ம�றவ0கF�� இ� ேபா6ற ேசைவகைள அளி$பா0க&. இ� ேபா6ற ேசைவ 

அளி$பவ0கF�� ஜி.எb.�.  �விதா அளி$பாள0க& அ
ல�  GSP எ6� ெபய0. 

ேக&வி 12: ஜி.எb.�. �விதாஅளி$பாள0கFைடய (GSP) ப��எ6ன? 

பதி
: வ� ெசX��ேவா0, �ட06 தா�க
  ெசNத
, ஜி.எb.�. 

விதி5ைறகF�� இண�கமான ெசய
பா%க& உ&ளனவா எ6� 

கKகாணி$ப� இைத� தவிர, ப
ேவ� விதமான ஜி.எb.�. ெதாட0�ைடய 

நடவ��ைககF�காக உதாரணமாக வி�பைன விைல1சீ#%கைள� தரேவ�ற 

ெசNத
, �ட06 bதா�க
 ெசNத
 ேபா6றைவகைள 

பய6ப%��பவ0கF�கான தனி�தனியாக உ�ைம ெப�வைத சா�தியமா��வ�. 

வ���ைறயி
 ெதாழி
 5ைறயி
 ஆேலாசகராக இ;$பவ0க&, த�களி6 

வா��ைகயாள0 ேசைவ ெசNய அவ0கள� ஜி.எb.�. ெசய
பா%கF�� 

இண�கமாக இ;��ப� நி0வகி$ப�, ஏ�ெகனேவ, இ;�� கண�கீ#% 

5ைறக& / ERP ஆகியனவ�ைற ஜி.எb.�. 5ைறைமேயா% இைண$ப� 

ஆகியன. 

ேக&வி 13: GSPகைள$ பய6ப%��வதா
 வ� ெசX��ேவா;�� எ6ன 

லாப�க& / அ7yல�க& எ6ன? 



பதி
: வ� ெசX�� நப0 ஜி.எb.�. �லமாக1 ெசNய�y�ய ெசய
பா%கைள 

ஜி.எb.�. வைலதள�திேலேய ெசN� ெகா&ள 5�Y எ6பைத� �றி$பி%வ� 

அவசியமான�. GSP எ6ப� �றி$பி#ட சில ெசய
கைள1 ெசNவத�� இ;�� 

y%த
 வழி�தட எ6� yறலா. அவ0கள� ேசைவகைள$ ெப�வ�, 

தனி$ப#ட நப�6 வி;$ப�ைத$ ெபா��த�.  வ� ெசX��ேவா0, GSP �க& 

�லமாக ஜி.எb.�.யி6 ேசைவகைள$ ெப� அளவி��� த�கள� 

ெசய
பா%கைள எ$ப� மா�றி� ெகா&வ� எ6பத�கான த\0ைவ GSP�க& 

�ல ெபறலா. அவ�றி
 சில ேசைவக& �றி�� இ�ேக 

�றி$பிட$ப#�;�கி6றன. 

1. இ$ேபா� இ;�� கண�கீட% ெம6ெபா;& �ல உ;வா�க$ப#ட 

வி�பைன விைல1சீ#% அைம$ைப, அ� CSV, PDF, WORD, EXCEL, WORD FORMAT 

ேபா6றவ�றிலி;<� ஜி.எb.�. ஏ�ற�ெகா&Fப�யான வ�வ�தி�� 

மா�றலா 

3. ப
ேவ� கிைளகைள உைடய ெப�ய நி�வன, த�களத கிைளவா�யாக 

வி�பைன விைல1சீ#%கைள தரேவ�ற ெசNயேவK%.  ஜி.எb.�. 

5ைறயி6 ப� ஒ; பயனாளி�� ஒ; பயனாளி அைடயாள / கடG1ெசா
 

ஆகியவ�ைற அளி�� ஒ|ெவா; விKண$ப�தி��, அதன� ெசய
 

ேதைவ�� ஏ�றப�தா6 உ�ைம கிைட�� எ6பதா
, ெவ|ேவ� 

கிைளகF�� ெவ|ேவ� வைகயான ெசய
 ேதைவ. 

1. இ$ேபா� இ;�� கண�கீட% ெம6ெபா;& �ல உ;வா�க$ப#ட 

வி�பைன விைல1சீ#% அைம$ைப, அ� CSV, PDF, WORD, EXCEL, WORD FORMAT 

ேபா6றவ�றிலி;<� ஜி.எb.�. ஏ���ெகா&Fப�யான வ�வ�தி�� 

மா�றலா 

3. ப
ேவ� கிைளகைள உைடய ெப�ய நி�வன, த�கள� கிைளவா�யாக 

வி�பைன விைல1சீ#%கைள� தரேவ�ற ெசNய ேவK%. ஜி.எb.�. 

5ைறயி6ப� ஒ; பயனாளி�� ஒ; பயனாளி அைடயாள / கடG1ெசா
 



ஆகியவ�ைற அளி�� ஒ|ெவா; விKண$ப�தி��, அதன� ெசய
 

ேதைவ�� ஏ�றப�தா6 உ�ைம கிைட�� எ6பதா
, ெவ|ேவ� 

கிைளகF�� ெவ|ேவ� வைகயான ெசய
 ேதைவ ேநா�க ஆகியன இ;�க 

ேவK%. 

4. ஒ6��� ேம�ப#ட மாநில�களி
 பதிG ெசNதி;�� நி�வன�தி��, 

அத6 ெசய
பா%கைள ஒ6றாக$ பா0�தறித
 மிக� ேதைவயான ஒ6றா�. 

5. ஜி.எb.�.  ெதாழி
 வ
Xன0க&, வ� ெசX�� த�கள� 

வா��ைகயாள;��� ேதைவயான வித�தி
 விKண$ப�க& ேதைவயாக 

இ;��. அ$ேபா� தா6 ஜி.எb.�. ேசைவைய$ பய6ப%�தவத�� 

ஏ�றா�ேபால மா�ற 5�Y. ேம��றி$பி#டைவ சில அச�க& தா. 

ெவ|ேவ� வைகயான வ� ெசX��ேவா;��, ெவ|ேவ� வைகயான 

ேதைவகளாக இ;��. இவ�ைற GSP�களா
 நிைறேவ�ற 5�Y. 

ேக&வி 14: வ� ெசX��ேவா;�காக,  ஜி.எb.�.எ6.ஆ
 உ;வா�கி, 

பராம��க$ப% ஜி.எb.�. வைலதள�தி
 வ� ெசX��ேவாரா
 எ6ென6ன 

ெசய
கைள1 ெசNய 5�Y? 

ஜி.எb.�. ெபா� வைலதள, வ� ெசX��ேவா;��� ேதைவயான 

அைன�ைதY ெபறG, ெசN� ெகா&ளG, 5�Y. ஜி.எb.�.எ6. �லமாக 

நி0வகி�க$ப% ஜி.எb.�. வைலதள�தி6 �ல வ� ெசX��ேவா0 ெசN� 

ெகா&ள�y�ய பணிகளி6 சி� ெதா�$� இ�ேக அளி�க$ப#%&ள�. 

பதிG ெசNவத�கான விKண$ப, ஏ�ெகனேவ �0�தி ெசNததி
 மா�ற�க& 

ெசNவ�, பதிைவ ர�� ெசNவ�, ஒ#% ெமா�த கண�ைக நி0வகி$ப�. வ� 

ெசX��வ�, இதி
 அபராத�க&, y%த
 ெதாைக, வ#� ேபா6றவ�ைறY 

ெசX�த 5�வ�. (ெசலா6 வழியாக க#டண ெசX�த, அைத வ�கியி6 

வைலதள வாயிலாக அைத$ ப�றி அறி<�, உ;வா��வ� ேபா6றைவ) 



வ� ெசX��ேவா�6 நிைல, y%த
 எ6பதிலி;<� சாதாரணமான நிைல அ� 

ேபால சாதாரண நிைலயிலி;<� y#% எ6ற நிைல�� மா��வ�. 

வி�பைன விைல1சீ#% விவர�தரGக& ப
ேவ� ச#ட�0வமான �ட06க& 

ம�� ஆK% அறிவி�ைகக& ஆகியவ�ைற� தரேவ�ற ெசNத
 

�ட06 / வ� ெல#ஜ0 / பண$ப�மா�ற ெல#ஜ0 / ேபா6ற பலவ�ைற 

ஜி.எb.�.  ேபா0#ட
 �ல, தனி�த6ைம வாN<த விKண$ப �றியீ#% எK 

(ARN) �ல கKகாணி$ப� 

y%த
 க#டண�ைத� தி;ப$ ெப�வத�கான விKண$ப�ைத� தா�க
 

ெசNவ� �ட06க& / வ� ெல#ஜ0 / பண$ ப�மா�ற ெல#ஜ0 ஆகியவ�றி6 

நிைலப�றிய மீ& பா0ைவ. 

ேக&வி 15: ஜி.எb.�.எ6. �லமாக உ;வா�க$ப#ட ஜி.எb.�. 5ைறைமயி
 

மாநில, ம�திய அர�களி6 வ�� �ைற அதிகா�களி6 ப�களி$� / நிைல எ6ன? 

பதி
: அதிகா�க&, இவ�றிலி;<� கிைட�� வ� ெசX��ேவா�6 தகவ
க& 

/ விKண$ப�க& / ஆகியவ�ைற$ பி6வ; ச#ட�0வமான ெசய
பா%கF�� 

பய6ப%�தி� ெகா&வா0க&. உ�$பினராவத�கான விKண$ப�ைத ஏ�ப� / 

நிராக�$ப� / வ� ெசX��ேவா�6 பதிைவ ஏ�ப� ம�$ப�. 

வ� நி0வாக (மதி$ப%ீ ெசNத
 / ஆ�# / y%த
 ெதாைகைய� 

தி;ப�ேகா; விKண$ப�ைத ஆNG ெசNத
) ேவK%ேகா&) �லனாNG. 

வ� நி0வாக (மதி$ப%ீ ெசNத
 / ஆ�# / y%த
 ெதாைகைய� 

தி;ப�ேகா; விKண$ப�ைத ஆNG ெசNத
) ேவK%ேகா&) �லனாNG. 

ெதாழி
/வ0�தகநிைல, ப�றியஆNG, MIS 

ம��5&ளச#ட¤தியிலானெசய
பா%க&. 

ேக&வி 16: ஒ|ெவா; வி�பைனவிைல1 சீ#%வ�ைச�� ஜி.எb.�.எ6. 

5ைறைமயி
 தனி�தனியான தனி��வ மி�க அைடயாள�ைத உ;வா��மா? 



பதி
: இ
ைல.  ஜி.எb.�.எ6. �திய அைடயாள�ைத உ;வா�கா�. வழ�க
 

ெதாழிலி
 இ;�� நப�6 ஜி.எb.�.எ6. எK, வி�பைன விைல1சீ#% எK 

ம�� நிதியாK% ஆகியன ேச0<� ஒ|ெவா; வி�பைன விைல1சீ#ைடY 

தனி��வ5ைடயதாக மா�றிவி%. 

ேக&வி 17: வி�பைன விைல1சீ#�6 (Invoice) விவர�கைள தினச� தரேவ�ற 

ெசNய 5�Yமா? 

ஆ. ஜி.எb.�. வைலதள�தி
 வி�பைன விைல1சீ#�6 விவர�கைள 

எ$ேபா� ேவK%மானாX தரேவ�ற ெசN� ெகா&F வசதி இ;�கிற�. 

எ<த அளG�� விைரவாக, வழ�க
 ெபா�$ைப ேம�ெகா&F வ� ெசX�� 

வ0�தக0 / வணிக6 / ேசைவயளி$பவ0 தன� வி�பைன விைல1சீ#ைட� 

தரேவ�ற ெசNகிறாேரா, இவ�ைற$ ெப� வ� ெசX�� வா��ைகயாள0, 

வி�பைன வ�1 சீ#�6 விவர�கைள ைவ�� விைரவாக 5�G ெசNய$ப%. 

இத6 �ல, ெபா;& வழ�� வ� ெசX�� நப0 அத�ேக�றா�ேபால 

அத��$ ெபா�$ேப�க 5�Y. இதனா
 ெபா;& வழ��பவ0, �ட06கைள 

ஜி.எb.�.யி
 தரேவ�ற ெசNய ேவK� ெந;�க��� உ&ளாக மா#டா0. 

ேக&வி 18: வி�பைன விைல1சீ#ைட ஜி.எb.�. வைலதள�தி
 தரேவ�ற 

ெசNய� ேதைவயான உபகரண�கைள அளி��மா? 

பதி
: ஆ. வ� ெசX��ேவா;�க ஜி.எb.�.எ6. bபிெர# ஷ\# 

ேபா6றவ�ைறY (ைம�ேரா சாஃ$# எ�ெஸ
) இலவசமாக அளி�� இத6 

�ல, வி�பைன விைல1சீ#% விவர�கைள� திர#டG, அத6 பி6, அவ�ைற 

ஜி.எb.�. வைலதள�தி
 தரேவ�ற ெசNயG, 5�Y. இ� இைணய 

ெதாட0பி
லாத உபகரண, இதி
 வி�பைன விைல1சீ#% விவர�கைள உ&ள \% 

/ தரG ேபா6றவ�ைற இைணயதள� ெதாட0பி6றிேய, ேவK�ய விவர�கைள1 

ேச0�� இ�தி� ேகா$ைப� தயா0 ெசN�,  ஜி.எb.�. வைளதள�தி��& 

தரேவவ�ற ெசNY5ைற�� மா�ற ெசNய 5�Y. 



ேக&வி 19: ஜி.எb.�.எ6. ெல#ஜ0 கைளY, ம�ற கண�கீ%கைளY ெச
 ேபசி 

பய6பா%க& (Mobile Apps) �ல காKபத�� வசதி ஏ�ப%�தி� ெகா%�க$ப%மா? 

பதி
: ஆமா. ஜி.எb.�. வைலதள நவ \ன �Kணறி ெச
 ேபசியி6 �ல 

பா0�� அறய 5�கிறா0 ேபால�தா6 வ�வைம�க$ப#% இ;�கிற�. இத6 

�ல பண ெல#ஜ0, ெபா�$� ெல#ஜ0, ITL ெல#ஜ0 ேபா6ற ெல#ஜ0கைள$ 

பா0ைவயிடலா. 

ேக&வி 20: ெதாழி
 5ைறயி
 ஜி.எb.�.  சா0<த ெதாழி
 

5ைனேவாராக  இ;<�, தன� வா��ைகயாள;�� அவ0களி6 சா0பி
 

பணி��ய அவர� ெசா<த அைடயாள1 ெசா
 ம�� கடG1ெசா
ைல� 

ேக#காம
 �திய பயனாளி அைடயாள ம�� கடG1ெசா
ைல வழ��மா? 

பதி
: ஆ. ஜி.எb.�. ேசைவைய ெதாழி
 5ைறயி
 ெசN� வ;ேவா;�� 

அவர� அைடயாள ம�� கடG1ெசா�க& ேக#காம
, �திய பயனாளி 

அைடயாள�ைதY கடG1ெசா
ைலY ஜி.எb.�.எ6. அளி��. இ� 

ஜி.எb.�.  ச#ட அ7மதி�கிற�. 

ேக&வி 21: இ� ேபால ஒ;5ைற ேத0G ெசNத ஜி.எb.�. ேசைவ வழ�� 

ெதாழி
 5ைனேவாைர வ� �ம��ேவா0 மா�ற 5�Yமா? 

பதி
: ஆ. வ� ெசX��ேவா0, அவ;�� வி;$பமானா
 ேவெறா; ஜி.எb.�. 

ெதாழி
 5ைனேவாைர ேத0<ெத%��� ெகா&ளலா. 

ேக&வி 22: இ$ேபாதி;�� ம�திய ��க வ�அ
ல� ேசைவ வ�அ
ல� 

மாநில ’வா#’ ஆகியவ�றி6 கீ? வ; வ� ெசX��ேவா0, ஜி.எb.�.யி6 கீ? 

ம�ப�Y பதிG ெசNய ேவK%மா? 

பதி
: ேதைவயி
ைல. இ$ேபாைதய வ� ெசX��ேவா0, அ�G ஜி.எb.�.யி6 

கீ? ெகாK%வர$பட இ;�� வ� வைடகளி
 ஏ�ெகனேவ ப�� ெப�றி;�� 

நப0, அ�Gஅவர� PAN எK, CBDT தகவ
திர#�6 �ல ஆNG ெசNய$ப#% 

உ�தி ெசNய$ப#ட�. இத6 காரணமாக, ஜி.எb.�.��$ �திதாக விKண$பி�க� 



ேதைவயி
ைல. அவ0கF�� ஜி.எb.�.எ6. தா�காலிகமாக ஜி.எb.�. 

வைலதள �ல வழ�க$ப%. இ� ஆ�மாத�கF��1 ெச
Xப�யா�. 

இ�ேபா6ற வ� ெசX��ேவா0, ஜி.எb.�.யி
 ேச0வத�கான ேதைவயான 

விவரஙகைள வழ�க ேவK%.  இ�ேபா6ற விவர�கைள� தா�க
 ெசNத 

பிற�, வ� ெசX��பவ�6 நிைல 'இட$ ெபய0G' 5��க$ப#ட�. (Migrated) எ6ற 

மா�ற ெப�. இ|வா� மாறிய பி6� அவ0 வ�கைள1 ெசX��வத�� 

�ட06க& தா�க
 ெசNவத�� ஜி.எb.�.எ6. இ� ேபா6ற தா�காலிக 

அைடயாள�க& ம�� கடG1ெசா�க& வழ�கிய வ� ெசX��ேவா0 ப�றி, 

வ���ைற அதிகா�கF��� ெத�வி��வி%. அ�கி;<� தா6 சப<த$ப#ட 

வ� ெசX��ேவா;��� தகவ
 ெச
X. 2016 நவப0 8ஆ ேததி, ஜி.எb.�. 

வைலதள�தி
 ேச0<த வ� ெசX��ேவா0கF�� 2017 மா01 மாத இ�தியி
 

ெப;பாேலா;�� தா�காலிக அைடயாள அளி�க$ப#% இட ெபய; 

ெசய
பா#ைட 5���வி#டன0. ேமX விவர�கF�� https://www.grt.gov.in/help 

எ6ற வைலதள�தி
 ெபறலா. 

ேக&வி 23: வ�க#%ேவா�6 வசதி�காக, ஜி.எb.�. வைலதள�தி
 பணி ெசNய 

ஜி.எb.�.எ6. எ<த  விதமான பய6ப%ெபா;&கைள� த;? 

பதி
: ஜி.எb.�.எ6. கணிணி அ�$பைடயிலான பயி�சி உபகரண�கைள� (CBTS) 

த;. இவ�றி
, ஜி.எb.�. வைலதள�தி
 ெசNய ேவK�ய ஒ|ெவா; 

ெசய
பா%கைள$ ப�றிY வ \�ேயா$ பட�க& உட6 இைண�க$ப#% 

இ;��. இைவ ஜி.எb.�. வைலதள�தி
 இ;$ப� ம#%மி6றி, அவ�ைற 

நைட5ைறயி
 விள�� வைகயி
 இ;��. இைவ எ
லா வ� விதி$� 

ஆைணய�களிX, அவ�றிவைலதள�களிX காd ப�யாக 

ைவ�தி;$பா0க&. CBT'S தவிர ப
ேவ� விதமான பயனாளிக& வழிகா#�, 

எ$ேபா� ேக#க$ப% ேக&விக&, ேபா6றைவ உ&ளி#டைவ, வ� 

ெசX��ேவா0�� பல விஷய�கைள� க���தர பல விவர�க& ஜி.எb.�. 

வைலதள�தி
 ேச0�க$ப%. இைவ தவிர வ� ெசX��ேவா;�� உதG 

இட உ;வா�க$ப#% அ�ேக அவ0க& த�கள� �ைழG1சீ#%கைள ெமயி
 



�ல (helpdesk@ஜி.எb.�..gov.in) அ
ல� ெதாைலேபசி எK (012-4688999) ஆகியன 

�றி$பிட$ப#�;�கி6றன. CBT, FAQ ம��  பயனாளிகF�கான உதவி� 

ைகேய% ஆகியன. ஜி.எb.�. யி
 ேச0வத�� உதவி ெசNய� ேதைவயான 

நைட5ைற ெசய
பா%கைள உ&ளட�கிய�. இைத https://www/ஜி.எb.�..gov.in/help 

எ6ற வைலதள 5கவ�யிலி;<� ெப���ெகா&ளலா.  

 

ேக&வி 24: ஜி.எb.�. ெபா�வைலதள�தி
 வ� ெசX��ேவாரா
 அளி�க$ப#ட 

�ட06 ம�� பதவி விவர�க& ரகசியமாக ைவ�க$ப%மா? 

பதி
: ஆமா. ஜி.எb.�. ெபா�வைலதள�தி
 வ� ெசX��ேவா�6 தனி$ப#ட 

ம�� ெதாழி
 ப�றிய தகவ
க&, ரகசியமாக ைவ�க$ப% நிைலயி6 

அ�$பைடயி
 உ�ைமெப� க#%$பா% (RABC) �ல5 வ� ெசX��ேவா�6 

5�கியமான விவர�க& மா� ேபா�, ேசமி$பிX �;�க$ப#ட வ�வ�தி
 

விவர�க& இ;��. உ�ய அதிகார ெப�ற வ���ைற அதிகா�க& தா6 

அவ�ைற$ பா0�கG ப��கG 5�Y. 

 
ேக&வி 25: ஜி.எb.�. 5ைறைமயி
 பா�கா$� அச�ைத உ�தி ெசNய 

ஜி.எb.�.எ6.-ஆ
 எ%�க$ப#ட பா�கா$� நடவ��ைகக& எ6ன? 

பதி
: ஜி.எb.�. 5ைறைம� தி#ட, அதி
 ேச0�க$ப%, விவர�க& ம�ற 

ேசைவக&ஆகியவ�ைற அதி நவ \ன பா�கா$� அச�கைள1 ேச0�தி;�கிற�. 

கணிணியி
 மிக$ பா�கா$பான த%$பா6க&, ரகசியமாN �ைழய 

5ய�சி$பைத� கKடறிவ�, தரேவ�ற ெசய1த விவர�கைள ச�ேகதவ�வி
 

�;��வ�, அவ�ைற சாதா நிைலயிX பய6பா#% நிைலயிX இேத 

வ�வி
 இ;$ப� யா; மா�ற ேசத$ப%�த 5�யாத அளG��$ பா�கா$� 

அச�க& ேபா6றவ��ட6 OS, host heardering ச�ேகத வா0�ைதக& ெதாட0<� 

மா��த
 ஆகியன ெசய
 ப%�த$ப%கி6றன. இைவ தவிர ஜி.எb.�.எ6. 

அ�$பைட ம�ற இரKடா க#ட$ பா�கா$� ெசய
பா%க& ெசய
பா% 

ம�� க#%$பா#% ைமய உ;வா�க$ ப#�;�கி6றன. இவ�றி6 �ல 

எ$ேபா� இ<த வைலதள�தி
, அ7மதி ெபறாத யாராவ� �க 5ய�சி�தா
, 



அைத எதி0�கG, தகவ
கைள� கா$பா�றG ெதாட0<� கKகாணி$பி
 

இ;<� வ;கிற�. இைவெய
லா தவிர, �றிய#ீட ைமGகைள$ பா�கா�க 

இவ�றி6 ஆதார� �றிய#ீடைமைவ� ெதாட0<� bேக6 ெசNவ� (lIABRARIES) 

ைல$ர�கைள� ெதாட0<� ஜி.எb.�.யி6 பய6ப%�த
 �ல ெபா�வாக� 

ெத�<த ம�� ெத�<திராத அ1���த
கF�� எதிராக இய�கி$ பா�கா$� 

அளி$ப� உ�தி ெசNய$ப%கிற�.  

      ------------------ 

  



24.  மா�ற�தி6 வைரயைறக& 

ேக&வி -1: ஜி.எb.�. ச#ட வ;வத�� 56னா
 கைடசி �ட0னி
 

56ென%��1 ெச
ல$ப#ட CENVAT  கட6 (அ
ல� வா# கட6), இ$ேபா�&ள 

ஜி.எb.�. – யி6 கீ? ITC – எ6பதாக இ;��மா? 

பதி
: பதிG ெசNய$ப#ட ஒ; நப0, காெபாஸிஷ6 தி#ட�தி6 கீ? வ� 

ெசX��வதாக ெத�G ெசNதாெலாழிய, அவ0 தன� மி6னd கட6 ெல#ஜ�
, 

கைடசி �ட0னி
 56ென%��1 ெச
ல$ப#ட CENVAT  கட6 (அ
ல� வா# 

கட6) ெதாைக�� ஈடாக� கட6 ெபற 5�Y. �திய ச#ட�தி
 இ;�� இ� 

�றி�தான நிப<தைனகF�� உ#ப#ட�. (Cஜி.எb.�./ Sஜி.எb.�. ச#ட$ பி�G 

140(1)). 

ேக&வி 2: அ<த நிப<தைனக& யாைவ?  

பதி
: அ<த நிப<தைனக& வ;மா� 

1) இ<தb ச#ட�தி6 கீ?, ஏ�ெகனேவ இ;�� கட6 ெதாைக உ&ள \#% 

வ�� கடனாக ஏ�க அ7மதி�க$ப%வ� 

2) பதிGெசNத நப0 இ$ேபாதி;�� ச#ட�தி6ப� (உ.. ம�திய ��க 

ம�� வா#) அைன�� �ட06களY சம0$பி�தி;�க ேவK%. இ� 

�றி$பி#ட ேததி�� ஆ� மாத�கF�� 5<தியதாக இ;�க ேவK%. 

3) இ<த� கட6 ெதாைக �றி$பாைண எK ….. இ6 கீ? வி�க$ப#ட 

சர��க& ெதாட0பானதாக இ;�க� yடா�. இ� தவிர இத6 பிறா� ெசX�த$ 

ப#ட வா#�6 தி;ப$ ெப� பணமாக இ;�க� yடா�. 

4) ஜி.எb.�. – ச#ட�தி6 கீ? இ67ெமா; நிப<தைனY இ;�கிற�. அ� 

வ;மா�.  

ம�திய வி�பைன வ�1 ச#ட 1956 6 பி�G 3, பி�G 5 ம��  6 6 �ைண 

பி�G (3) அ
ல� பி�G 86 �ைண பி�G (8) ஆகியவ�றி6 கீ? வ; 



எ<தெவா; �ெளN5ட7 ெதாட0�ைடய கிெர�#க&, ம�திய வி�பைன வ� 

(பதிG ம�� வி�பைன) விதி5ைறக&, 19576 விதி எK 12
 �றி$பி#%&ள 

கால வர� ம�� ெசய
5ைறகளி6ப� ெசய
ப%�த$படவி
ைல எ6றா
 

அைவ எல�#ரானி� �ெர�# ெல#ஜ�
 பதிG ெசNய$பட 

த�திய�றைவயாகேவ க;த$ப%.   

அேத சமய, ேமேல �றி$பி#டத�� இைணயான ெதாைக, இ$ேபாைதய 

ச#ட�தி6 கீ? தி;ப அளி�க$பட ேவK%மனா
, அத�கான ேகா��ைகக&1957 

ஆK�6 ம�திய வி�பைன வ� (பதிG ம�� ெமா�த வ;வாN) ச#ட�தி6 12 

– ஆ விதி 5ைறயி
 �றி$பி#%&ளப� இ;�கிற� எ6ப� நி�பணமானா
 

வழ�க$படலா. 

ேக&வி 3: பதிG ெசNத ஒ; நப0 �லதன ெபா;#கைள இ$ேபாதி;�� ��க 

வ�1 ச#ட�தி6ப� ஜூ6 காலாK%� கால க#ட�தி
 2017 – 2018 வா��கிறா0. 

அத�கான வி�பைன விைல1 சீ#% ெபற$ப#ட� ஜ\6 30 –ஆ ேததிதா6 

எ6றாX 5த¢#% சர�� ெபற$ப##ட�, 5, ஜ\ைல, 2017 (அதாவ� ஜி.எb.�. – 

யி6 ச#ட ஆFைமயி
). இ<த நப;�� ஜி.எb.�. -ஆFைமயி
 CANVATஇ6 

5M� கட6 ெபற 5�Yமா? 

பதி
: ஆ 5�Y. அவ;�� 2017 – 2018 காலக#ட�தி
 கட6 ெபற� த�தி 

உK%. அேத சமய, ேபா6ற கட6 CANVAT கடனாக$ ெபறலா எ6ப� 

இ$ேபா� இ;�� ச##ட�தி
 இ;<தா
. ேமX, Cஜி.எb.�. ச#ட�தி
 

Cஜி.எb.�. – பி�G 140 (2)இ6ப� கடனாக அளி�க$படலா எ6� இ;�க 

ேவK%. 

ேக&வி 4: இ$ேபா� இ;�� ச#ட�தி6ப�, (��க� த\0ைவ) VAT கட6 எ6ப� 

‘x’&’y’ எனபவ�றி�� 5த¢#% சர��க& எ6பதாக� கிைடகா�. ஆன
 அைவ 

ஜி.எb.�.யி
 ேச0�க$ப#%&ளன. அ$ப�யானா
, பதிG ெசNத 

வ�ெசX��பவ0 எ6றி;$பதா
 இ<த� கடைன$ ெபற 5�Yமா?         



பதி
: அ� ேபா6ற ெபா;#க& ITC யி
 இ$ேபாதய ச#ட�தி6ப� அ7மதி�க$ 

ப#�;<தா
, அத7ட6 yடேவ ஜி.எb.�. யிX அ7மதி�க� த�க� 

எ6றி;<தா
 அவ;�� அ<த� கடைன$ ெபற உ�ைம உK%. ஒ;ேவைள, இ� 

ேபா6ற கடைன த�ேபாைதய ச#ட�களி6ப� ெபற 5�யா� எ6றா
 அவ0 

ஜி.எb.�.யி
 ெபற 5�யா�.  Sஜி.எb.�.யி6 ச#ட$ பி�G 140(2). 

ேக&வி 5: பதிG ெசNய$ப#ட ஒ; நப0, த�ேபாைதய ச#ட�தி6 ப�தவறாக 

கடைன$ ெப��வி#டா0 எ6� ைவ��� ெகா&ேவா. இைத� தி;ப 

வ^லி$ப�, ஜி.எb.�. ச#ட�தி6ப� நட��மா? அ
ல� த�ேபாைதய 

ச#ட�தி6ப� நட��மா? 

ITC தவறாக அ7பவி�தைத மீ#ப� த�ேபாைதய ச#ட$பப� 5�யா� எ6றா
, 

அ<த� ெதாைக நிXைவ� ெதாைகயாக, ஜி.எb.�.  ச#ட�தி6ப� 

வ^லி�க$ப%. 

ேக&வி 6: பதிG ெசNத, வ� ெசX�த ேவK�ய ஒ; நப0 இ$ேபா� இ;�� 

��க� த\0ைவ ச#ட$ப� பதிG ெசNய ேவK�ய அவசிய இ
ைல 

எ6பத��, அேத சமய, ஜி.எb.�. ச#ட�தி6 கீ? பதிG ெசNய ேவK�ய� 

அவசிய எ6ப�கான இரK% உதாரண�கைள� த;க. 

பதி
: ஒ; உ�ப�தியாள�6 ஆK% ெமா�த வ;மான �. 60 ல#ச. அவ0 

த�ேபாைதய ச#டÀதி6ப�,  ss – < வில��$ ெபறவராகிறா0. ஆனா
 

ஜி.எb.�. ச#ட�தி6ப� பி�G (22) 6ப�, அவர� ஆK�6 ெமா�த வ;மான 

ச#ட வரபான �. 20 ல#ச�தி�� ேம
 இ;�கிற�. 

ஒ; வணிக;�� ஆK�6 ெமா�த வ;வாN VAT6 வரைபவிட� �ைறGதா6. 

ஆனா
 அவ0 கணிணி �லமாக வி�பைன ெசNY வணிக0 �லமாக தன� 

ெபா;ைள வி�பதா
, அவ0 ஜி.எb.�.யி6 கீ? பதிG ெசNய$ பட 

ேவK�யவராகிறா0. இ� ேபா6ற நப0கF��, ச#ட$ பி�G 24இ6ப� 

இ1சXைகக& கிைடயா�. 



ேக&வி 7:  �றி$பி#ட தின�தி
, VAT வ� ெசX�த$ப#ட இ6�#கைள 

bடா��களாக� ெகாK�;�� ேசைவ வழ��ந;�� ITC அ7மதி�க$ப%மா? 

பதி
: ஆ. ச#ட$ பி�வி6ப� அவர� இ�தைகய bடா��கF�� இ6�# 

வ�� கட6 ெபற உ�ைம உK%.  

ேக&வி 8: பதிG ெசNத ஒ; நப0, கைடசி வா# தி;$�� ெதாைகயி
 y%தலாக 

ITC �.10,000 ெப�றா0. ஜி.எb.�.யி6 கீ? அவ0 காெபாஸிஷ6 தி#ட�தி6 கீ? 

இ;�க� ெத�G ெசNகிறா0. அவரா
 y%த
 ITCைய 56ென%��1 ெச
ல 

5�Yமா?  

பதி
: பதிG ெசNத நபரா
, ITCயி6 வா# உப�� ெதாைகைய காெபாஸிஷ6 

தி#ட�தி6 கீ? இ;�க� ெத�G ெசNவதா
 - ச#ட$ பி�G 140 (1)ஐ 

56ென%��1 ெச
ல 5�யா�. 

ேக&வி 9: ம�திய வி�பைன வ�1 ச#ட�தி6 கீ? வி�பைன ஆன ெபா;#க& 

தி;�த
 எ6ப� ஒ#%ெமா�த வ;வாயிலி;<�, ஆ� மாத�கF��& 

கழி��� ெகா&ள� y�யதா? உதாரணமாக ெபா;ைள வா�� ஒ; நப0 

ஜி.எb.�. ஆFைமயி
 இ;��ேபா� ெபா;ைள� தி;$�கிறா0.இ� �றி$பி#ட 

நாளிலி;<�ஆ� மாத�கF��&ளாக நட�கிற�. இ� ஜி.எb.�. – யி6 கீ? 

வ�விதி$பி�� உ�யதா? 

பதி
: அமலி
 இ;�� ஒ; ச#ட�தி6ப� வா�கிய� எ<த$ ெபா;ளாக 

இ;<தாX அத�� வ�Y (இ<த விஷய�ைத$ ெபா��தவைர, CST) 

ஏ�ெகனேவ ஒ$$�� ெகாKட நாF�� ஆ� மாத�கF��& ெசX�தியாகி 

வி#ட�. வா�கியவ0 அ<த சர�கிைன, ஏ�ெகனேவ ஒ$�� ெகாKட நாF��$ 

பி6ன0 தி;$பி அ7$பி வி%கிறா0. அ|வா� அ7$ப$ப#ட சர�ைக வழ�க
 

எ6�தா6 ஜி.எb.�. y�கிற�. அத�கான வ� ெசX�த$ படேவK%. 

இத��கான இரK% நிப<தைனக&. 



1) அ<த1 சர��க& ஜி.எb.�.  ச#ட$ப� வ� விதி$��� உ#ப#டதாக 

இ;�க ேவK%. 

2) ெபா;ைள வா�கியவ0 ஜி.எb.�. வ�யி6 கீ?பதிG ெசNதி;�க 

ேவK%. 

அேத சமய ெபா;ைள வி�றவ0, ஒ; ேவைள வா�கியவ0 த�ேபாைதய 

ச#ட$ப� பதிG ெசNதிரா வி#டா
, அ�தைகய வ�ைய ( CST)  உ�ைம 

ெப�றி;�கிறா0. இ� தவிர, 

அ<த1 சர��க& ஆ� மாத�கF��& (அ
ல� ந\##��க$ப#ட கால வைரயாக, 

அதிக ப#ச ேமX இரK% மாத�க&) தி;ப அ7$ப$ ப#�;�க 

ேவK%.அ<த சர��க& அைடயாள காd வைகயி
 இ;�க ேவK%. 

ச#ட$ பி�G 140 (1). 

ேக&வி 10: ஒ; உ�ப�தியாள0 அ
ல� பணி� ெதாழிலாளி ஆகிேயா0 பாதி 

5��க$ப#ட ெபா;#கைள, 5Mவ�மாக 5���� �றி$ப#ட தின�தி��$ 

பிற� அ7$�கிறா0க&. த�ேபாைதய ச#ட�தி6ப�, இவ0க& வ� ெசX�த� 

கடைம$ப#டவ0களா? 

பதி
: இ
ைல. பி6 வ; ^?நிைலகளி
 உ�ப�தியாளேரா, பணி� 

ெதாழிலாளேரா எ<த வ�ையY ெசX�த ேவK�யதி
ைல  

1) உ&ள \%க& அ
ல� பாதி 5��க$ ப#ட ெபா;#க&, இ$ேபாதி;�� 

ச#ட�களி
 உ&ள ஷர���களி6ப�, �றி$பி#ட நாF�� 56� அ7$பி 

ைவ�க$ப% நிைல 

2) பணி� ெதாழிலாளி, அவ�ைற ஆ� மாத�கF��&ளாக, (அ
ல� அத�� 

ேம
 ந\#��க$ப#ட காலக#ட�தி��&) �றி$பி#ட நாளி
 தி;$பி 

அ7$பிவி%கிறா0. 



3) உ�ப�தியாள0 ம�� ெதாழிலாளி ஆகிேயா0 பணி� ெதாழிலாளியிட 

இ;<த ைகயி;$�1 சர�ைக$ ப�றி �றி$பி#ட நாளி
 அத�கான ப�வ�தி6 

வாயிலாக அறிவி�� வி%கிறா0க&.  

இ� ெதாட0பான ச#ட$ பி�Gக& – 141(1), 141(2), & 141(4) 

அேத சமய�தி
, அ<த ெபா;#க& ஆ� மாத�கF��& (அ
ல� ந\#��க$ப#ட 

அதிகப#ச காலமான, ேமX இரK% மாத�கF��&) தி;ப 

அ7$ப$படாவி#டா
, பய6ப%�திய வ��கட6 மீ#ெட%�க$ப%. 

ேக&வி 11: ேவைலயா#க& �றி$பி#ட ேநர�தி
 ெபா;#கைள� தி;$பி1 

ெசX�தவி
ைல எ6றா
 எ6ன ஆ�?  

பதி
: ேவைலயா#க& ெபா;#கைள, நி0ணயி�க$ப#டநாளி
 இ;<� ஆ� 

மாத����& (அ
ல� ேமX அதிகப#சமாக ந\#��க$ப#ட இரK% 

மாத�கF��&) உ�ப�தியாள�6 ெதாழி
 நட�� இட����� தி;ப� 

ெகாK%வ<� ேச0�கவி
ைல எனி
 அ<த$ ெபா;#கF�கான வ� 

அவ�டமி;<�தா6 ெபற$ப% – பி�G 141(1), 141(2) 

ேக&வி 12:  உ�ப�தியாள0 ேசாதைன�காக அ7$ப$ப#ட 5Mைமயைட<த 

ெபா;#கைள, வ� ெசX��பவ0 ேவ�  யா;�ேக7 தர 5�Yமா?  

பதி
: ஆ, உ�ப�தியாள0 ேசாதைன�காக அ7$பிய 5Mைமயைட<த 

ெபா;#கைள, ஆ� மாத�கF��& (அ
ல� ேமX அதிகப#சமாக 

ந\#��க$ப#ட இரK% மாத�கF��&) இ<தியாவி
 வ� ெசX�த$ பதிGெசNத 

ேவ� நி�வன�கF��� தரலா அ
ல� வ� ெசX�த ேவK�ய அவசியம�ற 

ஏ��மதி �ல அ7$பி�ெகா&ளலா. -141(3) 

ேக&வி 13: ெதாழி�சாைலயிலி;<� அ7$ப$ப#ட 5Mைமயைட<த ெபா;#க& 

த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ? நி0ணயி�க$ப#ட நாளி
 அ
ல� அத��$ பி6 

தி;$பி அளி�க$ப#%வி#டா
 ஜிஎb� வ� ெசX�த ேவK�யி;��மா?  



பதி
: ெதாழி�சாைலயிலி;<� 5Mைமயைட<த ெபா;#க& நி0ணயி�க$ப#ட 

நாF�� 56 பிற நி�வன�கF�� அ
ல� ேசாதைன�காக அ7$ப$ப#% 

ேசாதைன ெசய
பா%க& 5�<� மீK% நி0ணயி�க$ப#டநாளிலி;<� ஆ� 

மாத�கF��& (அ
ல� ேமX அதிகப#சமாக ந\#��க$ப#ட இரK% 

மாத�கF��&) தி;$பி வழ�க$ப#டா
 ஜிஎb� ச#ட பி�G 141(3)இ6 கீ? 

எ<த வ�Y இ
ைல.  

ேக&வி 14: உ�ப�தி ெசய
பா#�6 கீ? வராத, ேசாதைன ெசய
பா%க& 

அ
ல� ேவ� ெசய
பா%கF�காக ேவ� நி�வன�ைத1 சா0<த 

ேவைலயாF�� அ7$ப$ப#ட உ�ப�தி ெசNய$ப#ட ெபா;#கF��� 

த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ?  எ$ேபா� ஜிஎb� வ�யான� ெசX�த ேவK� 

வ;?  

பதி
:  நி0ணயி�க$ப#டநாF�� 56 உ�ப�தி ெசNய$ப#ட ெபா;#க& 

ேசாதைன�காகேவா அ
ல� ேவ� ெசய
பா%கF�காகேவா பிற நி�வன 

ேவைலயாF�� அ7$ப$ப#�;<தா
 த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ?, அ<த$ 

ெபா;#க& நி0ணயி�க$ப#டநாளிலி;<� ஆ� மாத�கF��& (அ
ல� ேமX 

அதிகப#சமாக ந\#��க$ப#ட இரK% மாத�கF��&) தி;$பி 

வழ�க$படாவி#டா
 ஜிஎb� வ�ைய அ<த ேவைலயா& ெசX�த 

ேவK�யி;��. ேமX உ�ப�தியாள0 அ7பவி�� அ<த இ6�# ேட�b 

கிெர�#%, அ<த$ ெபா;#க& நி0ணயி�க$ப#டநாளிலி;<� ஆ� 

மாத�கF��& தி;$பி வழ�க$படாதப#ச�தி
  அவ�டமி;<� தி;$பி 

வா�க$ப% - பி�G 141(3)   

ேக&வி 15:  பி�G 141இ
 �றி$பிட$ப#%&ள இரK% மாத ந\#�$� எ6ப� 

தானாகேவ ெசய
ப%�த$ப%மா?  

பதி
: இ
ைல, தானாக1 ெசய
ப%�த$பட மா#டா�. ஏ���ெகா&ள� த�க 

காரண�கைள� ெத�வி�த பி6னேர ஆைணயரா
 அ� ந\#��க$ப%.  



ேக&வி 16:   விைலகைள ம�ப�சீலைன ெசNவத�� ெடபி#/கிெர�# விவர� 

�றி$�கைள வழ��வத�கான கால வர� எ6ன?  

பதி
: வ� ெசX�த ேவK�ய நப0 ெடபி#/கிெர�# விவர� �றி$�க& அ
ல� 

ச$ளிெமKட� இ6வாNb விைல ம�ப�சீலைன�� 30 நா#கF��& 

சம0$பி�க ேவK%.  

விைலக& கீ?ேநா�கி ம�ப�சீலைன ெசNய$ப#டா
,  வ� ெசX��பவ0 

அவ;ைடய வ�ைய� �ைற���ெகா&ள அ7மதி�க$ப%வா0 அ�G 

ெபா;ைள$ ெப�றவ0 இ6வாNb அ
ல� கிெர�# �றி$�களி
 இ6�# 

ேட�b கிெர�# �ைற�க$ப#�;<தா
 ம#%ேம இ<த வ�� �ைற$� 

ஏ���ெகா&ள$ப% –பி�G 142(2). 

ேக&வி 17:   த�ேபா� ச#ட�தி
 நிXைவயி
 உ&ள தி;$பி வழ�க$பட 

ேவK�ய வ�/வ#� ேபா6றவ�றி6 விதி எ6ன?  

பதி
.  நிXைவயி
 உ&ள தி;$பி வழ�க$பட ேவK�ய வ�/வ#� 

ேபா6றைவ த�ேபா�&ள  ச#ட பி�G 142(3)இ6 ப� வழ�க$ப%.  

ேக&வி 18:  த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ? நிXைவயி
 உ&ள VAT வ�யி6 

மீதான CENVAT/ITC ேபா6றவ�ைற$ ெப�வத�கான ேகா��ைக அ
ல� 

ப�சீலைனயி6 விதி எ6ன? அ� ெவளிய#ீ% வ�Yட6 ெதாட0�ைடயதாக 

இ;<தா
? 

பதி
: CENVAT / ITC அ
ல� நி0ணயி�க$ப#டநா#கF�� 56 அ
ல� பி6 

ெசய
ப%�த$ப#ட எ<தெவா; ெவளிய#ீ% வ� ஆகியவ�றி6 மீதான அைன�� 

ேகா��ைகக&, ம�ப�சீலைனக&, ஆNGக& அ
ல� �றி$�க& த�ேபா�&ள 

ச#ட�தி6 கீ? ெசய
ப%�த$ப%. ம�� தி;$பி வழ�க$பட ேவK�ய 

CENVAT / ITC அ
ல� ெவளியீ#% வ� ெதாைக நிXைவயி
 இ;$ப� 

ெத�யவ<தா
 த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ? வழ�க$ப%. அேதேபா
 எேத7 



ெதாைக தி;$பி எ%�க$பட ேவK�யி;<தா
 அைவ ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? 

நிXைவ வ�களாக எ%���ெகா&ள$ப% - பி�G 142(6)/142(7). 

ேக&வி 19: ேம
5ைறய%ீ அ
ல� ம�ப�சீலைன அெசÁ�� சாதகமாக 

மாறினா
, ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? ¤ஃபK# ெசNய$ப%மா? ஒ;ேவைள 5�G 

அெசÁ�� எதிராக மாறினா
 எ6ன ஆ�?  

பதி
: த�ேபா�&ள ச#ட�தி
 உ&ள விதி5ைறகF�� ஏ�பேவ ¤ஃபK# 

5ைறக& ெசய
ப%�த$ப%. த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ? ஏேத7 

மீ#கேவK�ய ெதாைக மீ#க$படாம
 இ;<தா
 ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? 

நிXைவ வ�யாக மீ#க$ப% – பி�Gக& 142(6) & 142(7) 

ேக&வி 20: த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ? ெசய
ப%�த$ப#ட கண��� தா�க
 

ப�சீலைனயி
 ஏேத7 ¤ஃபK# ெசNய$பட ேவK�யதாக இ;<தா
 அ� 

ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? எ$ப� ைகயாள$ப%?  

பதி
: த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ? ெசய
ப%�த$ப#ட கண��� தா�க
 

ப�சீலைனயி6 விைளவாக ஏேத7 ¤ஃபK# ெசNய$பட ேவK�யி;<தா
 

நி0ணயி�க$ப#டநாF��$ பி6ன0 ெரா�கமாக த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 

விதி5ைறகF�� ஏ�பேவ ¤ஃபK# ெசNய$ப#%வி% – பி�G 142(9)(பி). 

ேக&வி 21: ஜிஎb�யி
 எ<தெவா; ெபா;#க& ேசைவக& ச$ைள 

ெசNய$ப#டாX, த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ? அத�கான கா6#ரா�# பதிG 

ெசNய$ப#�;<தா
, எ<த வ�ைய ெசX�த ேவK�யி;��?  

பதி
:  அ<த ச$ைளகF�� ஜிஎb� வ� ெசX�த$பட ேவK�யி;�� - 

ஜிஎb� ச#ட பி�G 142(10)  

ேக&வி 22: த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ? ெபா;#க& ம�� ேசைவகF�� வ� 

வி��க$ப#�;�� ப#ச�தி
, ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? ச$ைள ெசNய$ப#டா
 

ஜிஎb� வ�Y ெசX�த ேவK�யி;��மா?  



பதி
: த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ? ெபா;#க& ம�� ேசைவகF�� வ� 

விதி�க$ப#�;�� ப#ச�தி
, ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? ச$ைள ெசNய$ப#டா
 

எ<த ஜிஎb� வ�Y ெசX�த ேவK�யதி
ைல – பி�G 142(11). 

ேக&வி 23: த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ?, நி0ணயி�க$ப#டநாF��$ பிற� 

ெசய
ப%�த$ப#ட எ<த ஒ; அெசbெமK# அ
ல� ந\திம6ற 

நடவ��ைககF�கான ¤ஃபK# ெசNய$பட ேவK�ய வ�, வ#�, அபராத 

ஆகியைவ ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? ெகா%�க$ப%மா?  

பதி
: த�ேபா�&ள ச#ட�தி6 கீ? எ<த ¤ஃபK# ெதாைகY ெரா�கமாக� 

தர$பட மா#டா� - சிஜிஎb� ச#ட பி�G 142(8)(b)  

ேக&வி 24:  5<ைதய ச#ட�தி6 கீ? ஐஎb� ெப�ற ேசைவகF�கான இ6�# 

ேட�b கிெர�# ஜிஎb� ச#ட�தி
 வழ�க$பட  5�Yமா?  

பதி
: ஆ, இ�ேபா6ற ேசைவகேளா% ெதாட0�ைடய இ6வாNb 

நி0ணயி�க$ப#டநாளி
 ெபற$ப#�;<தாX ச� அ
ல� அத��$ பிற� 

ெபற$ப#�;<தாX ச� வழ�க$ப% – சிஜிஎb� ச#ட பி�G 140(7). 

ேக&வி 25: மாநில VAT வ�1 ச#ட�தி6 கீ?, ெபா;#கைள எ�� வி�றாX 

வா# வ� பி��க$ப%. ஆனா
 நி0ணயி�க$ப#டநாF�� 56 இ6வாNb 

வழ�க$ப#% ஆனா
 நி0ணயி�க$ப#டநாF��$ பிற� பண 

ெசX�த$ப#�;<தா
 வ�$ பி��தமான� இ<த1 ச#ட�தி6 கீ? 

ெசய
ப%�த$ப%மா?  

பதி
: இ
ைல, இ� ேபா6ற நிக?Gகளி
 ஆதார விைலயி
 ெசNய$ப% 

வ�$ பி��தமான� ஜிஎb� ச#ட�தி6 கீ? ெசய
ப%�த$ப%.  

ேக&வி 26:   ஒ$�தலி6 ேப�
 அ7$ப$ப#ட ெபா;#க& 

நி0ணயி�க$ப#டநாF�� 5<ைதய ஆ� மாத�கF�� 56பாக 

அ7$ப$படவி
ைல ஆனா
 அ<த ெபா;#க& நி0ணயி�க$ப#டநாF��$ பிற� 



ஆ� மாத கழி�� வி�றவ;�ேக தி;$பி வழ�க$ப#டா
, அத�� ஜிஎb� 

ச#ட�தி6 கீ? வ� ெசX�த ேவK%மா?  

பதி
: ஆ, அ$ப�$ப#ட ெபா;#க& ஜிஎb� வ� ச#ட�தி6 கீ? வ�1 

ெசX�த$பட ேவK�யி;<தா
, ெபா;#கைள� தி;$பி அளி�� நப0 அ
ல� 

ெபா;#கைள ஒ$�த
 ெசNயாத நப0, நி0ணயி�க$ப#ட நாF��$ பிற� ஆ� 

மாத (அ
ல� ேமX அதிகப#சமாக ந\#��க$ப#ட இரK% மாத�க&) 

கழி�� தி;$பி வழ�� ப#ச�தி
 வ� ெசX�த ேவK�யி;��. ேமX 

இ<த நிக?Gகளி
 ெபா;#கைள ஒ$�தலி
 ேப�
 அ7$பியவ; வ� 

ெசX�த ேவK�யி;�� - பி�G 142(12). 

     ---------------------------- 


