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Disclaimer: 

Utmost care is taken for translation in order to reflect the original text. 

However, the translation should not be taken as a legal advice or opinion.  

 

ப ொறுப்புத் துறப்பு 

 மூலத்தினை  பிரதிபலிக்கும் வனையில் ம ொழியொக்ைம் இருப்பனத 

உறுதி மெய்ய  ிகுந்த அக்ைனை ைொட்டப்பட்டுள்ளது. எைினும், 

ம ொழியொக்ைத்னத ெட்ட அைிவுனரயொைவவொ அல்லது விளக்ை ொைவவொ 

ைருதக்கூடொது. 
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1(a) நிதிச் சட்டம் 2019-ல் சப்கொ விஷ்வொஸ் திட்டத்ததொடு 

பதொடர்புடடய சட்டப் ிரிவுகளின்  ட்டியல் 

 

சட்டப் ிரிவு 
எண்   

சட்டப் ிரிவுகளின்  த சுப ொருள் 

119. 
  

 ெிறு தனலப்பு  ற்றும்  மதொடக்ைம் 

120. வனரயனைைள் 

.121.  னைமுை வரிச் ெட்டங்ைளுக்கு இத்திட்டத்தின்  
மபொருத்தப்பொடு 

122. வரி நிலுனவைள். 

123. இத்திட்டத்தின் ைீழ் வழங்ைப்படவுள்ள நிவொரணங்ைள். 

124. இத்திட்டத்தின்ைீழ் வ ற்மைொள்ளக்கூடிய விண்ணப்பங்ைள். 

125. நிய ிக்ைப்பட்ட குழு விண்ணப்பங்ைனள ஆய்வு மெய்தல் 

126. நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவொல் மவளியிடப்படும் அைிக்னை. 

127. பினழைனளச் ெீர்மெய்தல். 



 

 

2 

சட்டப் ிரிவு 
எண்   

சட்டப் ிரிவுகளின்  த சுப ொருள் 

128. விடுவிப்புச் ெொன்ைிதழ் வழங்ைப்பட்டதும் விஷயம்  ற்றும் 
மதொடர்புனடய ைொல அளவு முடிவுக்கு வருதல் 

129. திட்டத்திற்ைொை வரம்புைள் . 

130. ஐயங்ைனளக் ைனளதல். 

131. விதிைனள உருவொக்குவதற்ைொை அதிைொரம். 

132. ஆனணைள், அைிவுறுத்தல்ைள்  இன்ைபிைவற்னை 
மவளியிடுவதற்ைொை அதிைொரம். 

133. ெிர ங்ைனள நீக்குதல் 

134.  அதிைொரிைளுக்ைொை பொதுைொப்பு 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

1(b) சட்டப் ிரிவுகளின் விரிவொக்கம் – ததர்ந்பதடுக்கப் ட்டடவ 

 

119. சிறு தடைப்பு மற்றும் பதொடக்கம் 

119. (1) இத்திட்டம் ெப்ைொ விஷ்வொஸ் (அனைவனரயும் அரவனணப்வபொம்) 

வழிவழியொை வந்த ெச்ெரவுைள் தீர்வுத் திட்டம்,2019 என்று அனழக்ைப்- படும் 

(இந்த அத்தியொயம் முழுக்ை “திட்டம்” என்று அனழக்ைப்படும்). 

(2)  த்திய அரசு அரெிதழில் அைிவிப்னப மவளியிடும் திைத்தில் இருந்து 

இத்திட்டம் அ லுக்கு வரும். 

 

120. வடையடறகள் 

120.இத்திட்டத்தில், இடத்திற்கு ஏற்ப வவறுமபொருள் மைொள்ள வவண்டிய 

அவெியம் ஏற்படும் சூழல்ைனளத் தவிர்த்து மபொதுவொை  

a) “அறிவிக்கப் ட்ட பதொடக” என்பது ெட்டப்பிரிவு 124-ன்  ைீழ் விண்ணப்பம் 

மெய்பவர் அைிவிக்கும் மதொனைனயவய குைிக்கும், 

b) “நிர்ணயிக்கப் ட்ட பதொடக” என்பது ெட்டப்பிரிவு 126-ன் படி 

நிய ிக்ைப்பட்ட குழு நிர்ணயிக்கும் மதொனைனயவய குைிக்கும். 

c) “வரி நிலுடவயில் உள்ள பதொடக” என்பது  னைமுை வரிச்ெட்டங்ைளின் 

ைீழ் ைீழ்ைண்ட சூழல்ைளில்  ீட்ை கூடிய மதொனைைனளக் குைிக்கும்— (i) 

ஏவதனும் ஒரு ஆனண அல்லது வ ல்முனையடீ்டு ஆனணக்கு எதிரொை எந்த 

வ ல்முனையடீும் முனையடீ்டுக்ைொை ைொலம் முடிவதற்குள் தொக்ைல் 

மெய்யப்படவில்னல; அல்லது (ii) விண்ணப்பம் மெய்பவவரொடு 

மதொடர்புனடய வ ல்முனையடீ்டு ஆனண முடினவ எட்டியுள்ளது; அல்லது 

(iii) விண்ணப்பம் மெய்பவர்  னைமுை வரி ெட்டத்தின் ைீழ் 30 ஜூன் 2019 
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அன்வைொ அதற்கு முன்ைவரொ தன்னுனடய வரிக் ைணக்னை தொக்ைல் மெய்து 

தொன் மெலுத்த வவண்டிய வரி நிலுனவனய அைிவித்துள்ளொர், ஆைொல், 

அதனைச் மெலுத்தவில்னல;  

d) “தீர்டவ பதொடக“ என்பது  னைமுை வரி ெட்டங்ைளின் ைீழ் மெலுத்த 

வவண்டிய  த்திய ைலொல் தீர்னவ, வெனவ வரி  ற்றும் வ ல்வரி 

ஆைியவற்னைக் குைிக்கும்;  

e) “பசலுத்த தவண்டிய பதொடக” என்பது நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவொல் நிர்ணயி- 

க்ைப்பட்டு, அைிக்னையின் மூலம் மதரியப்படுத்தப்படும் மதொனையொகும், 

இத்திட்டத்தின் பயன்ைனளப் மபைத் தகுதியுனடயவரொை இருக்ை வவண்டும் 

 ற்றும் வரி நிவொரணத்னதக் ைழித்தது வபொை  ீத ிருக்கும் வரி நிலுனவ 

ைணக்ைிடப்படும்; 

f) “தமல்முடறயீட்டு மன்றம்” என்பது உச்ெநீதி ன்ைம் அல்லது உயர்- 

நீதி ன்ைம் அல்லது சுங்ைம், ைலொல்  ற்றும் வெனவ வரி முனையடீ்டுத் 

தீர்ப்பொயம் (CESTAT) அல்லது ஆனணயர் (வ ல்முனையடீு) ஆைியவற்னைக் 

குைிக்கும்;  

g) “தணிக்டக” என்பது  னைமுை வரி ெட்டங்ைளின் படி விெொரனண, 

விெொரனண தவிர்த்து நுண்ணொய்வு, ெரிபொர்த்தல்,  ற்றும் வெொதனை 

மெய்தல் முதலியவற்னைக் குைிக்கும்  ற்றும் இந்தத் தணிக்னையொைது 

 த்திய ைலொல் அலுவலரிடம் இருந்து தணிக்னை மெய்வதற்ைொை 

எழுத்துப்பூர்வ ொை தைவல் ைினடக்ைப்மபற்ைதும் துவங்கும்; 

h) “விண்ணப் தொைர்” என்பவர் இச்ெட்டப்படி விண்ணப்பம் மெய்யத் 

தகுதியொைவர்  ற்றும் ெட்டப்பிரிவு 124-ன் படி விண்ணப்பிப்பவர் ஆவொர்;  
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i) “விண்ணப் ம்” என்பது ெட்டப்பிரிவு 124 ைீழ் மெய்யப்படும் விண்ணப்பம் 

ஆகும்;  

j) “அைசுத்துடற தமல்முடறயீடு” என்பது  னைமுை வரி ெட்டங்ைளின்படி 

வ ல்முனையடீு மெய்ய அதிைொரம் மபற்ை  த்திய ைலொல் அதிைொரியொல் 

தொக்ைல் மெய்யப்படும் வ ல்முனையடீு ஆகும்;  

k) “நியமிக்கப் ட்ட குழு” என்பது ெட்டப்பிரிவு 125ல் குைிக்ைப்படும் குழுவொகும்; 

l) “விடுவிப்புச் சொன்றிதழ்” ஆைது நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவொல் ெட்டப்பிரிவு 126-

ன் படி வழங்ைப்படும் ெொன்ைிதழொகும்; 

m)  ‘‘விசொரிப்பு அல்ைது விசொைடண’’ என்பது  னைமுை வரிச் ெட்டங்- 

ைளின்படி ைீழ்ைண்ட மெயல்பொடுைனளக் குைிக்கும், அனவ:— (i) 

வளொைங்ைனளச் வெொதனை மெய்வது; (ii) அனழப்பொனணனய அனுப்புவது; 

(iii) ைணக்குைள், ஆவணங்ைள் இன்ைபிை ஆதொரங்ைனளத் தரச்மெொல்வது; (iv) 

வொக்குமூலங்ைனளப் பதிவு மெய்வது; 

n) “மடறமுக வரிசட்டங்கள்” என்பது ெட்டப்பிரிவு 121-ல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 

ெட்டங்ைனளக் குைிக்கும்;  

o) “ஆடண என் து”  னைமுை வரிெட்டங்ைளின் ைீழ் வழங்ைப்பட்ட ைொரணம் 

விைவும் குைிப்பொனணனய (SCN) ஒட்டி வழங்ைப்படும் ைட்ட வவண்டிய 

வரினய தீர் ொைிக்கும்  னைமுை வரி ெட்டங்ைளின் அடிப்பனடயிலொை 

ஆனணனயக் குைிக்கும்;  

p) “தமல்முடறயீட்டு ஆடண” என்பது தன்முன் தொக்ைல் மெய்யப்பட்ட 

வ ல்முனையடீ்டின்  ீது வ ல்முனையடீ்டு  ன்ைம் வழங்கும் ஆனண- 

யொகும்;  
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q) “ந ர்” என்பது— (i) ஒரு தைிநபர்; (ii) ஒரு பிரிக்ைப்படொத இந்து குடும்பம்; (iii) 

ஒரு ைம்மபைி; (iv) ஒரு ெங்ைம்; (v) ஒரு வனரயறுக்ைப்பட்ட மபொறுப்புனட 

கூட்டு நிறுவைம்; (vi) ஒரு நிறுவைம் ; (vii) நபர்ைள் அல்லது தைிநபர்ைள் 

வெர்ந்த பதிவு மெய்யொத அல்லது பதிவொைொத கூட்டன ப்பு; (viii)அரெொங்ைம்; 

(ix) ஒரு உள்ளூர் அதிைொரி; (x)  த்திய ைலொல் விதிைள், 2002 விதி 2-ன் படி 

வரி மெலுத்துபவர் எை வனரயறுக்ைப்பட்டவர் ; (xi) வ ற்மெொன்ை 

பகுப்புைளில் அடங்ைொத மெயற்னையொை ெட்ட நபர்.  

r) ‘‘கணக்கிடப் ட்ட” என்பனத அதன் மவவ்வவறு வடிவங்ைவளொடு  னைமுை 

வரி ெட்டங்ைளின் ைீழ் ஒருவர் மெலுத்த வவண்டிய தீர்னவனய எழுத்து 

வடிவ ொைத் மதரிவிப்பனத குைிக்ைிைது ;  

s) “அறிக்டக“ என்பது ெட்டப்பிரிவு 126-ன் ைீழ் நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவொல் 

மவளியிடப்படும் அைிக்னையொகும் ;  

t) “வரி நிவொைணம்” என்பது ெட்டப்பிரிவு 123-ன் ைீழ் தள்ளுபடி மெய்யப்பட்ட 

மதொனைனயக் குைிக்கும் ;  

u) இத்திட்டத்தில் ைொணப்படும் வனரயறுக்ைப்படொத இன்ை பிை மெொற்ைள் 

 ற்றும் மவளிப்பொடுைள், ஆைியவற்ைின் மபொருள்  னைமுை வரி 

ெட்டங்ைளின் வழங்ைிவரும் மபொருனளவய மைொண்டிருக்கும். ஒருவவனள 

 னைமுை வரிச் ெட்டங்ைளில் இரண்டு அல்லது அதற்கு வ ற்பட்ட 

இத்தனைய மபொருள்ைளினடவய முரண்படும் வரும் என்ைொல், 

இத்திட்டத்திற்கு  ிைப் மபொருத்த ொை மபொருனளவய பின்பற்ை வவண்டும். 

 

122. வரி நிலுடவகள். 

122. இத்திட்டத்னதப் மபொறுத்தவனர, “வரி நிலுனவைள்” என்பது— 

a) எங்கு — 
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(i)மெலுத்த வவண்டும் என்று ஆனணயில் நிர்ணயிக்ைப்பட்ட ம ொத்த 

தீர்னவத்மதொனைக்கு எதிரொை வ ல்முனையடீு, வ ல்முனையடீ்டு  ன்ைத்தின் 

முன்பு 30 ஜூன், 2019 அன்று நிலுனவயில் இருக்ைிைது; 

(ii)வ ல்முனையடீ்டு  ன்ைத்தின் முன்பு ஆனணக்கு எதிரொை ஒன்றுக்கு 

வ ற்பட்ட வ ல்முனையடீுைள், ஒரு வ ல்முனையடீு விண்ணப்பதொரர் மெய்தது, 

 ற்மைொன்று வரித்துனையின் முனையடீு, வ ல்முனையடீ்டு  ன்ைத்தில் 

நிலுனவயில் இருக்கும் வ ல்முனையடீ்டில், ஒட்டும ொத்த ொைச் மெலுத்த 

வவண்டிய மதொனைக்கு எதிரொை விண்ணப்பதொரர்  னு ஒன்றும்  ற்றும் 

வரித்துனை மெலுத்த வவண்டிய தீர்னவத்மதொனை ெொர்ந்து வ ல்முனையடீு 

ஒன்றும் 30 ஜூன், 2019 அன்று நிலுனவயில் இருக்ைிைது; 

வ ற்குைிப்பிட்ட ெட்டக்கூறுைளில் உள்ள எதுவும் 30 ஜூன், 2019 அன்வைொ 

அதற்கு முன்ைவரொ வ ல்முனையடீ்டில் இறுதி விெொரனண நடந்து முடிந்த 

வழக்குைளுக்குப் மபொருந்தொது. 

எடுத்துக்ைொட்டு 1:  

ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN) ஒன்று விண்ணப்பதொரரிடம் ₹1000 

தீர்னவ, ₹100 அபரொதம் வைட்டு வழங்ைப்பட்டது. அதன் ீதொை முதல் ஆனண 

1000 தீர்னவ, ₹100 அபரொதம் இரண்னடயும் உறுதி மெய்தது. விண்ணப்பதொரர் 

வ ல்முனையடீ்டு அதிைொரியின் முன்ைர் முனையடீு மெய்ைிைொர். இங்வை 

வ ல்முனையடீு ₹1000 தீர்னவ விதிப்புக்கு எதிரொைவவ மதொடுக்ைப்பட்டுள்ளது . 

எைவவ, வரி நிலுனவ ₹1000 ஆை இருக்கும். 

எடுத்துக்ைொட்டு 2:  

ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN) ஒன்று விண்ணப்பதொரரிடம் ₹1000 

தீர்னவ, ₹100 அபரொதம் வைட்டு வழங்ைப்பட்டது. முதல் ஆனண ₹900 
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தீர்னவனயயும், அபரொத ொை ₹90-யும் மெலுத்த வவண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. 

இந்த ஆனணக்கு எதிரொை விண்ணப்பதொரர் வ ல்முனையடீு மெய்ைிைொர். இங்வை 

முனையடீ்டில் ₹900 என்ைிை தீர்னவ விதிப்னப எதிர்த்வத  னுமெய்யப்- 

பட்டுள்ளது. ஆைவவ, வரி நிலுனவ என்பது ₹ 900. 

எடுத்துக்ைொட்டு 3:  

ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண(SCN) ஒன்று விண்ணப்பதொரரிடம் ₹1000 

தீர்னவ, ₹100 அபரொதம் வைட்டு வழங்ைப்பட்டது. முதல் ஆனண ₹900 தீர்னவ- 

னயயும், அபரொத ொை ₹90-யும் மெலுத்த வவண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. இந்த 

ஆனணக்கு எதிரொை விண்ணப்பதொரர் வ ல்முனையடீு மெய்துள்ளொர். இந்த 

வழக்ைில் வரித்துனையும்  ீதமுள்ள தீர்னவயொை ₹100  ற்றும் அபரொதம் ₹10 ஐ 

உறுதி மெய்ய வவண்டும் என்று முனையடீு மெய்துள்ளது. இந்த 

வ ல்முனையடீ்டில் ₹900 கூட்டல் ₹100 தீர்னவ அதொவது ₹1000 தீர்னவக்கும் 

வ ல்முனையடீு மெய்யப்பட்டுள்ளது. ஆைவவ, இந்தச் சூழலில் வரி நிலுனவ 

₹1000 ஆகும். 

எடுத்துக்ைொட்டு 4:  

ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN) ஒன்று விண்ணப்- பதொரரிடம் ₹1000 

தீர்னவ வைட்டு வழங்ைப்பட்டது. முதல் ஆனண ₹1000 தீர்னவனயச் மெலுத்த 

வவண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. இந்த ஆனணக்கு எதிரொை விண்ணப்பதொரர் 

வ ல்முனையடீு மெய்தொர். முதல் முனையடீ்டு  ன்ைம் மெலுத்த வவண்டிய 

தீர்னவனய ₹900 ஆைக் குனைத்து உத்தரவிடுைிைது. இதற்கு எதிரொை 

இரண்டொவது வ ல்முனையடீ்னட விண்ணப்பதொரர் தொக்ைல் மெய்ைிைொர். இங்வை 

வ ல்முனையடீ்டில் ₹900 என்ைிை தீர்னவ விதிப்னப எதிர்த்வத 

 னுமெய்யப்பட்டுள்ளது. ஆைவவ, வரி நிலுனவ என்பது ₹900; 
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b)  னைமுை வரி ெட்டங்ைளின்படி ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN) 

ஆைது 30 ஜூன் 2019 அன்வைொ அதற்கு முன்ைவரொ விண்ணப்பதொரரிடம் 

வழங்ைப்பட்டது என்ைொல், இத்தனைய சூழல்ைளில், விண்ணப்பதொரர் ைட்ட 

வவண்டிய தீர்னவ மதொனை ஆைது: 

ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN) விண்ணப்பதொரனர தவிர வவறு ெில 

நபர்ைள் கூட்டொைவும், தைித்தைியொைவும் குைிப்பிட்ட அளவு மதொனைனயச் 

ெட்டப்படி மெலுத்த வவண்டும் என்ைிைது என்ைொல் ைொரணம் விைவும் 

குைிப்பொனணயில் (SCN) கூட்டொைவும், தைியொைச் மெலுத்த வவண்டிய 

மதொனைைனளச் வெர்த்து விண்ணப்பதொரர் மெலுத்த வவண்டிய வரி நிலுனவ 

ைணக்ைிடப்படும்; 

c) விண்ணப்பதொரருக்கு எதிரொை விெொரனண அல்லது விெொரிப்பு அல்லது 

தணிக்னையொைது நிலுனவயில் இருப்பவதொடு,  னைமுை வரிச்ெட்டங்ைளின் 

படி ைட்டவவண்டிய தீர்னவ மதொனை 30 ஜூன் 2019 அன்வைொ அதற்கு 

முன்ைவரொ ைணக்ைிடப்பட்டது 

d) விண்ணப்பதொரர் தொைொைவவ முன்வந்து மெலுத்த வவண்டிய 

வரித்மதொனைனயத் மதரிவித்தவதொடு, விண்ணப்பத்தில் தொன் மெலுத்த 

வவண்டிய ஒட்டும ொத்த தீர்னவனயக் குைிப்பிடுவது; 

e) விண்ணப்பதொரர் மெலுத்த வவண்டிய மதொனையொைது நிலுனவயில் 

இருக்கும் வபொது, வரி நிலுனவத்மதொனையொகும். 

 

123. இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப் டவுள்ள நிவொைணங்கள் 

123. (1) உட்பிரிவு (2)-ல் நிபந்தனைைளுக்கு உட்பட்டு, விண்ணப்பதொரருக்கு 

இத்திட்டத் தின் ைீழ் வழங்ைப்படும் நிவொரணம் ைீழ்ைண்டவொறு ைணக்ைிடப்படும் 
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முதல் தீர்ப்பு ஆனண வழங்ைப்பட வவண்டிய வழக்குைள் அல்லது 

வ ல்முனையடீ்டில் நிலுனவயில் இருக்கும் வழக்குைளில் ₹50 லட்ெம் வனர 

தீர்னவ வைொரப்பட்ட வழக்குைளில் 70% வரி நிவொரணமும், ₹ 50 லட்ெத்திற்கு வ ல் 

தீர்னவ வைொரப்பட்ட வழக்குைளில் 50% வரி நிவொரணமும் வழங்ைப்படும். 

விெொரனண, தணிக்னையில் உள்ள வழக்குைளிலும் தீர்னவயொைது 30 ஜூன் 2019 

அன்வைொ, அதற்கு முன்ைவரொ ைணக்ைிடப்பட்டிருந்தொல் வ ற்மெொன்ை 

நிவொரணங்ைள் உண்டு. 

• வரி நிலுனவைளில், ₹ 50 லட்ெம் அல்லது அதற்குக் குனைவொை தீர்னவ அளவுள்ள 

வழக்குைளில் வரி நிவொரணம் 60% ஆைவும், பிை வழக்குைளில் 40% ஆைவும் 

இருக்கும்.  

• தொைொைவவ முன்வந்து ைட்ட வவண்டிய வரினய அைிவிக்கும் நபர்ைள் தொங்ைள் 

அைிவித்த வரி நிலுனவைனள முழுன யொைச் மெலுத்த வவண்டும். 

a) ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN) அல்லது இத்தனைய குைிப்பொனணக்கு 

எதிரொை ஒன்று அல்லது அதற்கு வ ற்பட்ட வ ல்முனையடீுைள் 30 ஜூன், 

2019 நிலுனவயில் இருப்பவதொடு மதொடர்புனடய வரி நிலுனவைளில்  ற்றும் 

இத்தனைய சூழல்ைளில் தீர்னவத் மதொனையொைது ,— 

(i) ரூபொய் ஐம்பது லட்ெம் அல்லது அதற்குக் குனைவொைது, என்ைொல், வரி 

நிலுனவயில் எழுபது ெதவதீம்; 

(ii) ரூபொய் ஐம்பது லட்ெம் ரூபொய்க்கு வ ல் என்ைொல் வரி நிலுனவயில் 

ஐம்பது ெதவதீம்; 

b) ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனணவயொடு (SCN) மதொடர்புனடய வரி நிலுனவ- 

யொைது தொ தக் ைட்டணம் அல்லது அபரொதம்  ட்டுவ   ற்றும் இத்தனைய 

குைிப்பொனணயில் மெலுத்த வவண்டிய தீர்னவ மதொனை முழுவதும் 
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ைட்டப்பட்டு விட்டது அல்லது ைட்டவவண்டிய தீர்னவத்மதொனை 

எதுவு ில்னல என்ைொல், முழுத் தொ தக் ைட்டணம் அல்லது அபரொதம்; 

c) வரி நிலுனவைள் ஏற்ைைவவ மெலுத்த வவண்டிய ைொலங்ைொல ொைத் 

மதொடரும் நிலுனவைவளொடு (arrears) மதொடர்புனடயது  ற்றும்,— 

(i) தீர்னவத் மதொனை ரூபொய் ஐம்பது லட்ெம் அல்லது அதற்குக் 

குனைவொைது, என்ைொல், வரி நிலுனவயில் அறுபது ெதவதீம்; 

(ii) தீர்னவத்மதொனை ரூபொய் ஐம்பது லட்ெத்திற்கு வ ல் என்ைொல், வரி 

நிலுனவயில் நொற்பது ெதவதீம்; 

(iii)  னைமுை வரிச்ெட்டங்ைளின் ைீழ் தொக்ைல் மெய்த ைணக்குைளில், 

விண்ணப்பதொரர் தொன் மெலுத்த வவண்டிய தீர்னவத் மதொனைனயக் 

குைிப்பிடுைிைொர், ஆைொல், இத்மதொனைனயச் மெலுத்தவில்னல  ற்றும் 

இப்படிக் குைிப்பிடப்பட்ட தீர்னவத் மதொனையொைது,— 

(A) ரூபொய் ஐம்பது லட்ெம் அல்லது அதற்குக் குனைவொைது, என்ைொல், வரி 

நிலுனவயில் அறுபது ெதவதீம்; 

(B) ரூபொய் ஐம்பது லட்ெத்திற்கு வ ல் என்ைொல், வரி நிலுனவயில் நொற்பது 

ெதவதீம்; 

d) வரி நிலுனவைள் விண்ணப்பதொரருக்கு எதிரொை விெொரனண, விெொரிப்பு 

அல்லது தணிக்னைவயொடு மதொடர்புனடயது  ற்றும் மதொனையொைது 30 

ஜூன் 2019 அன்வைொ அதற்கு முன்ைவரொ ைணக்ைிடப்பட்டது என்ைொல்; 

(i) ரூபொய் ஐம்பது லட்ெம் அல்லது அதற்குக் குனைவொைது, என்ைொல், வரி 

நிலுனவயில் எழுபது ெதவதீம்; 

(ii) ரூபொய் ஐம்பது லட்ெம் ரூபொய்க்கு வ ல் என்ைொல் வரி நிலுனவயில் 

ஐம்பது ெதவதீம்; 
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e) விண்ணப்பதொரர் தொைொைவவ முன்வந்து வரி நிலுனவைனள அைிவித்தொர் 

என்ைொல், அங்கு, எந்த வரி நிலுனவ ெொர்ந்த நிவொரணமும் வழங்ைப்படொது. 

(2) உட்பிரிவு (1)ன் ைீழ் ைணக்ைிடப்படும் வரி நிவொரணம் ஆைது வ ல்முனை- 

யடீ்டு நனடமுனைைளின் எந்தக் ைட்டத்திலும்  னைமுை வரி ெட்டங்ைளின் 

படி மெலுத்தப்பட்ட முன்னவப்புத்மதொனை அல்லது விெொரனண, விெொரிப்பு 

அல்லது தணிக்னையின் வபொது மெலுத்தப்பட்ட னவப்புத்மதொனை ஆைியனவ 

விண்ணப்பதொரர் மெலுத்தவவண்டிய மதொனைனய அைிவிப்பதற்கு முன்பு 

ைழித்துக்மைொள்ளப்படும்: 

விண்ணப்பதொரர் முன்ைவர ைட்டிய முன்னவப்புத்மதொனை அல்லது 

னவப்புத்மதொனையொைது அவர் மெலுத்த வவண்டிய தீர்னவ என்று 

நிய ிக்ைப்பட்ட குழு அைிவித்துள்ள மதொனைனயவிட அதிை ொைதொை 

இருக்கும ன்ைொல் அவர் எந்தவனையிலும் பணத்னதத் திரும்பப்மபை 

(refund)தகுதியொைவர் அல்ல. 

 

124. இத்திட்டத்தின்கீழ் தமற்பகொள்ளக்கூடிய விண்ணப் ங்கள். 

124. (1) ைீழ்க்ைண்டவர்ைனளத் தவிர்த்த  ற்ை நபர்ைள் அனைவரும் 

இத்திட்டத்தின் ைீழ் விண்ணப்பிக்ைத் தகுதியொைவர்ைள்:— 

a) வ ல்முனையடீ்டு  ன்ைத்தில் வ ல்முனையடீு மெய்து அந்த 

வ ல்முனையடீ்டில் 30 ஜூன் 2019 அன்வைொ அதற்கு முன்ைவரொ இறுதி 

விெொரனண முடிந்துவிட்டது; 

b) விண்ணப்பதொரர் விண்ணப்பிக்ை விரும்பும் விஷயம் மதொடர்பொை  னைமுை 

வரிச்ெட்டங்ைளின் ைீழ் தண்டனைக்குரிய குற்ைம் புரிந்தவர் என்று தீர்ப்பொைி 

இருப்பது; 
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c)  னைமுை வரிச்ெட்டங்ைளின் ைீழ் ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN) 

தரப்பட்டு 30 ஜூன் 2019 அன்வைொ அதற்கு முன்ைவரொ இறுதி விெொரனண 

முடிந்துவிட்டது; 

d)  னைமுை வரிச்ெட்டங்ைளின் ைீழ் ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண(SCN) 

தவைொைப் பணம் திருப்பித் தரப்பட்டதற்ைொைவவொ (erroneous refund) அல்லது 

பணம் திருப்பித் தருவது ெொர்ந்வதொ தரப்பட்டுள்ளது; 

e) ஏவதனும் விெொரனண அல்லது விெொரிப்பு அல்லது தணிக்னைக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டு, எவ்வளவு வரி மெலுத்த வவண்டும் என்பனத 30 ஜூன் , 

2019 அன்வைொ அல்லது அதற்கு முன்ைவரொ ைணக்ைிடப்பட்டிருக்ைவில்னல ; 

f) தொைொைவவ முன்வந்து மெலுத்த வவண்டிய வரிைனள அைிவிப்பவர்,— 

(i) ஏவதனும் விெொரனண அல்லது விெொரிப்பு அல்லது தணிக்னைக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டவர் அல்லது 

(ii)  னைமுை வரிச்ெட்டங்ைளின் ைீழ் ைணக்கு தொக்ைல் மெய்து, அதில் 

மெலுத்த வவண்டிய வரினய குைிப்பிட்டுவிட்டுக் ைட்டொ ல் இருப்பவர்; 

g) தீர்வு ஆனணயத்தில் தீர்த்து னவத்தலுக்ைொை ஏற்ைைவவ விண்ணப்பம் 

தொக்ைல் மெய்திருப்பவர்; 

h)  த்திய ைலொல் ெட்டம், 1944-ன் நொன்ைொவது அட்டவனணயின் ைீழ்வருைிை 

மபொருட்ைனளக் னையொண்டு மைொண்டு விண்ணப்பம் தொக்ைல் மெய்ய 

முனைபவர்; (2) உட்பிரிவு (1) ன் ைீழ் விண்ணப்பத்னத  ின்ைணு வடிவத்தில் 

குைிப்பிடப்பட்ட முனையில் தொக்ைல் மெய்ய வவண்டும். 

125. நியமிக்கப் ட்ட குழு விண்ணப் ங்கடள ஆய்வு பசய்தல் 

125. (1) நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவொைது தொக்ைல் மெய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் 

ெரித்தன்ன னயச் ெட்டப்பிரிவு 124-ல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி ஆய்வு மெய்யும்: 



 

 

14 

விண்ணப்பதொரர் தொைொைவவ முன்வந்து தொன் மெலுத்த வவண்டிய வரி 

மதொனைனய அைிவிக்னையில் வ ற்மெொன்ை ஆய்னவ வ ற்மைொள்ளக் கூடொது. 

(2) நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவின் உள்ளடக்ைம்  ற்றும் மெயல்பொடுைள் அைிவுறுத்- 

தப்படும் வனையில் இருக்ை வவண்டும். 

 

126. நியமிக்கப் ட்ட குழுவொல் பவளியிடப் டும் அறிக்டக. 

126. (1) விண்ணப்பதொரர் தொன் மெலுத்த வவண்டிய மதொனை என்று 

விண்ணப்பத்தில் மதரிவித்த மதொனையும், அவர் மெலுத்த வவண்டிய மதொனை 

என்று நிய ிக்ைப்பட்ட குழு ைணக்ைிடும் மதொனையும் ஒன்ைொை இருக்கும் 

பட்ெத்தில், விண்ணப்பதொரர் மெலுத்த வவண்டிய மதொனைனயக் குைிப்பிடும் 

அைிக்னை விண்ணப்பம் மபைப்பட்ட அறுபது நொட்ைளுக்குள்  ின்ைணு 

முனையில் தரப்பட வவண்டும். 

2) விண்ணப்பதொரர் தொன் மெலுத்த வவண்டிய மதொனை என்று விண்ணப்- 

பத்தில் மதரிவித்த மதொனைனயவிட, அவர் மெலுத்த வவண்டிய மதொனை 

என்று நிய ிக்ைப்பட்ட குழு ைணக்ைிடும் மதொனை அதிை ொை இருக்கும் 

பட்ெத்தில், விண்ணப்பதொரர் மெலுத்த வவண்டிய மதொனைனயக் குைிப்பிடும் 

அைிக்னை விண்ணப்பம் மபைப்பட்ட முப்பது நொட்ைளுக்குள்  ின்ைணு 

முனையில் தரப்பட வவண்டும். 

3) உட்பிரிவு (2)ன் படி மெலுத்த வவண்டிய மதொனை ைணக்ைிடப்பட்டுத் 

மதரிவிக்ைப்பட்ட பின், அைிவிப்னப மவளியிடுவதற்கு முன்பு 

நிய ிக்ைப்பட்ட குழு விண்ணப்பதொரர் விரும்பிைொல் அவரின் 

வொதங்ைளுக்குச் மெவி டுக்ை வவண்டும்: வபொது ொை ைொரணங்ைனள விண்- 
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ணப்பதொரர் ெ ர்ப்பித்தொல் ஒவர ஒரு ஒத்தினவப்னப  ட்டும் நிய ிக்ைப்பட்ட 

குழு அனு திக்ைலொம். 

4) விண்ணப்பதொரரின் வொதங்ைனளச் மெவி டுத்த பின்பு, விண்ணப்பதொரர் 

மெலுத்த வவண்டிய மதொனைனய  ின்ைணு வடிவத்தில் அைிவிப்பொை 

விண்ணப்பம் மபைப்பட்ட அறுபது நொட்ைளுக்குள் மவளியிட வவண்டும். 

5) நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவொல் மெலுத்தப்பட வவண்டிய மதொனைனயக் குைிக்கும் 

அைிக்னை மபைப்பட்ட முப்பது நொட்ைளுக்குள் விண்ணப்பதொரர் இனணயவழி 

வங்ைிச்வெனவயின் மூலம் தீர்னவத்மதொனைனயச் மெலுத்த வவண்டும். 

6) விண்ணப்பதொரர் ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண(SCN)  அல்லது தீர்ப்பு 

அல்லது வரி நிலுனவைனளச் மெலுத்த மெொல்லி மைொடுக்ைப்பட்ட 

குைிப்பொனணைளுக்கு எதிரொை ஏவதனும் வ ல்முனையடீு அல்லது 

வ ற்வைொள் மெய்திருந்தொவலொ அல்லது பதில் வழங்ைியிருந்தொவலொ 

இத்தனைய வ ல்முனையடீுைள் உச்ெநீதி ன்ைம், உயர்நீதி ன்ைம் அல்லொத 

வ ல்முனையடீ்டு  ன்ைங்ைளில் நிலுனவயில் இருந்தொல் அனவ தொவை 

திரும்பப்மபைப்பட்டதொைக் மைொள்ளப்படும். 

7) எந்த உயர்நீதி ன்ைம் அல்லது உச்ெநீதி ன்ைத்தின் முன் 

ெ ர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள ரிட்  னு அல்லது வ ல்முனையடீு அல்லது 

வ ற்வைொள்ைளில் ெப்ைொ விஷ்வொஸ் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்திருப்பவர் 

வ ற்மெொன்ை ரிட்  னு அல்லது வ ல்முனையடீு அல்லது வ ற்வைொனள 

திரும்பப்மபை  னு மெய்ய வவண்டும். அனவ நீதி ன்ைத்தொல் 

ஏற்ைப்பட்டபின் அதற்ைொை ெொன்னை நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவின் 

முன்ெ ர்ப்பிப்பது அவெியம் ஆகும். இதனுடன் உட்பிரிவு (5)-ல் 
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குைிப்பிடப்பட்டுள்ள மதொனைனயச் மெலுத்தியதற்ைொை ெொன்னையும் 

ெ ர்ப்பிக்ை வவண்டும் 

8) நிய ிக்ைப்பட்ட குழு அைிவிப்பில் குைிப்பிட்ட மதொனைனயச் மெலுத்திவிட்டு, 

வ ல்முனையடீ்னட திரும்பப் மபற்ைதற்ைொை ஆதொரம் வதனவப்படும் 

சூழல்ைளில் அதனையும் உற்பத்தி மெய்த பின்பு, நிய ிக்ைப்பட்ட குழு 

விடுவிப்புச் ெொன்ைிதனழ வ ற்மெொன்ை மதொனை மெலுத்தல், 

திரும்பப்மபற்ைதற்ைொை ெொன்று ஆைியவற்னைச் ெ ர்ப்பித்த முப்பது 

நொட்ைளுக்குள்  ின்ைணு வடிவிைில் வழங்கும். 

 

127.  ிடழகடளச் சரீ்பசய்தல். 

127. விண்ணப்பதொரர் எவ்வளவு மதொனைனயச் மெலுத்த வவண்டும் என்ைிை 

அைிக்னைனய நிய ிக்ைப்பட்ட குழு மவளியிடும். இதில் ஏவதனும் ைணக்ைிடுதல் 

பினழைள் அல்லது எழுத்துப்பினழைள் இருந்தொல் இவற்னை முப்பது 

நொட்ைளுக்குள் ெரிமெய்து அைிக்னை மவளியிடலொம். இந்தப் பினழைள் 

அப்பட்ட ொைத் மதரிவதொை இருக்ை வவண்டும், இதனை விண்ணப்பதொரர் 

சுட்டிக்ைொட்டிவயொ அல்லது குழு தொைொைவவ முன்வந்து பினழனயச் ெரி 

மெய்யலொம். 

 

128. விடுவிப்புச் சொன்றிதழ் வழங்கப் ட்டதும் விஷயம் மற்றும் 

பதொடர்புடடய கொை அளவு முடிவுக்கு வருதல் 

128. (1) ெட்டப்பிரிவு 126-ன் படி தரப்படும் விடுவிப்புச் ெொன்ைிதழில் 

குைிப்பிடப்படும் மதொனை, ைொல அளவு ஆைியனவ ெம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் 

 ட்டும் இறுதியொைது ஆகும். வ லும், வ ற்மெொன்ை ெொன்ைிதழின்படி 
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a) விண்ணப்பதொரர் ெொன்ைிதழில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயம், ைொல அளவில் 

இைிவ ல் எந்தத் தீர்னவ, வட்டி அல்லது அபரொதம் மெலுத்த 

வவண்டியதிருக்ைொது; 

b) ெொன்ைிதழில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயம், ைொல அளவு ெொர்ந்து புதிய 

வழக்குைள் எதுவும்  னைமுை வரிச் ெட்டங்ைளின் அடிப்பனடயில் 

மதொடுக்ைப்படொது; 

c)  னைமுை வரிச் ெட்டங்ைளின் அடிப்பனடயில் வ ற்மெொன்ை ெொன்ைிதழில் 

ைணக்ைில் மைொள்ளப்பட்ட விஷயம், ைொல அளவு ெொர்ந்து புதிய வழக்குைள் 

எதுவும் மதொடுக்ைப்படொது. 

(2) வ ற்மெொன்ை உட்பிரிவு (1)ல் உள்ள எதுவும் ைீழ்ைண்டவற்னைத் தடுக்ைொது,— 

a) வ ல்முனையடீு, விண்ணப்பம்,  று ஆய்வு அல்லது வ ற்வைொளில் 

பங்குமபறும் எந்த நபரும் எந்த விஷயம் ெொர்ந்து வழக்ைொடப்படுைிைவதொ 

அதில்  த்திய ைலொல் அதிைொரி, இத்திட்டத்தின் ைீழ் விடுவிப்பு ெொன்ைிதனழ 

வழங்ைியதன் மூலம் தன்னுனடய முடினவ ஏற்றுக்மைொண்டொர் எை வொதிட 

முடியொது; 

b) விடுவிப்புச் ெொன்ைிதழ் குைிப்பிட்ட விஷயத்தில், குைிப்பிட்ட ைொலத்திற்கு 

வழங்ைப்பட்டது என்பது ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனணனயக் (SCN) 

ைீழ்ைண்ட சூழல்ைளில் வழங்குவதற்குத் தனடயொைொது,— 

(i) அவத விஷயத்தில் அடுத்தடுத்த ைொலத்திற்ைொை ைொரணம் விைவும் 

குைிப்பொனண (SCN) வழங்குதல்; அல்லது 

(ii) அவத ைொலத்தில் வவமைொரு விஷயத்திற்குக் ைொரணம் விைவும் 

குைிப்பொனண (SCN) வழங்குதல் ; 



 

 

18 

c) தொைொைவவ முன்வந்து அைிவிப்புைள் வ ற்மைொள்ளும் இத்தனைய 

சூழல்ைளில், விண்ணப்பதொரர் ெ ர்ப்பித்த விண்ணப்பங்ைள் எதிர்வரும் 

ைொலங்ைளில் வபொலியொைது என்று விடுவிப்புச் ெொன்ைிதழ் வழங்ைப்பட்ட 

ஓரொண்டிற்குள் ைண்டைியப்பட்டொல், இந்த விண்ணப்பம் 

ெ ர்ப்பிக்ைப்படவில்னல என்று ைருதி,  னைமுை வரி ெட்டங்ைளின் படி 

என்மைன்ை நடவடிக்னைைள் எடுக்ைப்படவவண்டுவ ொ அனவ 

மெயல்படுத்தப்படும். 

 

129. திட்டத்திற்ைொை வரம்புைள் . 

129. (1) இத்திட்டத்தில் மெலுத்தப்பட்ட எந்தத் மதொனையும்,— 

a)  னைமுை வரிச்ெட்டங்ைள் அல்லது வவமைந்த ெட்டத்தின் ைீழ் வரும் 

உள்ளடீ்டு வரி வரவு ைணக்ைின் மூலம் மெலுத்தப்படக்கூடொது ; 

b) எந்தச் சூழ்நினலைளிலும் திருப்பித்தரப்படொது; 

c)  னைமுை வரிச்ெட்டங்ைள் அல்லது வவமைந்த ெட்டத்தின் ைீழும் ைீழ்ைண்ட 

வனைைளில் உரின  வைொர முடியொது— 

(i) உள்ளடீ்டு வரி வரவொைப் பயன்படுத்துதல்; அல்லது 

(ii) விண்ணப்பத்தில் ைணக்ைில் மைொல்லப்பட்ட ைொல அளவு  ற்றும் 

விஷயத்- வதொடு மதொடர்புனடய ைலொல் தீர்னவக்குரிய மபொருட்ைள் அல்லது 

வரிவிதிப்புக்குரிய வெனவைனளப் மபற்ை எந்த நபரும் உள்ளடீ்டு வரி 

வரவொை உபவயொைப்படுத்தும் உரின  மபறுதல். 

(2) நிய ிக்ைப்பட்ட குழு ைணக்ைிட்ட மதொனையினைவிடக் கூடுதலொை 

மதொனைனய முன்னவப்புத் மதொனையொைவவொ அல்லது வவறு னவப்புத் 
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மதொனையொைவவொ மெலுத்தியிருந்தொல், இரண்டிற்கும் இனடவயயுள்ள 

வவறுபொட்டுத் மதொனை திரும்பத் தரப்படொது. 

134. அதிகொரிகளுக்கொன  ொதுகொப்பு 

134. (1) எந்த வழக்கு, குற்ைஞ்ெொட்டுதல் அல்லது ெட்ட நடவடிக்னைைளினை 

நன்ைம்பிக்னைவயொடு இத்திட்டத்னத அல்லது அதன்ைீழ் உருவொக்ைப்பட்ட 

விதினய நனடமுனைப்படுத்தும் வநொக்ைத்வதொடு மெயல்பட்ட  த்திய அரசு 

அல்லது  த்திய அரசு அதிைொரியின்  ீது மதொடுக்ை முடியொது. 

2) இத்திட்டத்னத அல்லது அதன்ைீழ் உருவொக்ைப்பட்ட விதினய 

நனடமுனைப்படுத்தும் வநொக்ைத்வதொடு மெயல்பட்ட  த்திய அரசு அல்லது 

 த்திய அரசு அதிைொரியின்  ீது வழக்கு தவிர்த்த வவமைந்த 

நடவடிக்னையும் மதொடுக்ை எண்ணுபவர்  த்திய அரசு அல்லது 

மதொடர்புனடய அதிைொரிக்கு எழுத்து வடிவத்தில் ஒரு  ொதத்திற்கு முன்வப 

முன்மைடுக்ைவுள்ள நடவடிக்னை  ற்றும் அதன் வினளவுைள் குைித்துத் 

மதரியப்படுத்த வவண்டும்  ற்றும் இவ்வினளவு மதொடங்ைிய நொளில் 

இருந்து மூன்று  ொதங்ைள் ைழித்வத நடவடிக்னைனயத் மதொடுக்ை வவண்டும். 

3) அதிைொரி  ீது விண்ணப்பதொரர் ைட்டவவண்டிய தீர்னவ மதொனை குைித்த 

ைணக்ைீட்டில்  ட்டும் நிைழ்ந்த பினழக்ைொை, அவர் முனைவைடொை நடந்து 

மைொண்டொர் என்பதற்கு ஆதொரம் இல்னல என்ைொல், எந்த 

நடவடிக்னைனயயும் மதொடரக்கூடொது.’’. 
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2(a) சப்கொ விஷ்வொஸ் (வழிவழியொக வந்த சச்சைவுகள் தரீ்வுத்) 

திட்ட விதிகளின்  ட்டியல் 

   

விதி எண்   விதிகளின்  த சுப ொருள் 

1. ெிறு தனலப்பு  ற்றும் துவக்ைம்  

2. வனரயனைைள் 

3.. ெட்டப்பிரிவு 125-ன் ைீழ் விண்ணப்ப படிவம்  

4. தொைியங்ைி ஒப்புனை  

5. நிய ிக்ைப்பட்ட  குழுவின் உள்ளடக்ைம்  

6. நிய ிக்ைப்பட்ட  குழுவின் ஆய்வுைள்  ற்றும் ைணக்ைிடுதல் 
மதொடர்பொை ெிக்ைல்,பிை 

7. மதொனை மெலுத்த  வவண்டிய படிவம்  ற்றும் முனை  

8. 
உயர்நீதி ன்ைம் அல்லது உச்ெநீதி ன்ைத்தில் தொக்ைல் மெய்த 
வ ல்முனையடீ்னடத் திரும்பப்மபற்ைன க்ைொை  ெொன்று  

9. விடுவிப்புச் ெொன்ைிதழ்  வழங்ைல்  
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2(b) விதிகளின் விரிவொக்கம் 

 

 

 

[இந்திய அரெிதழ்,  EXTRAORDINARY, பகுதி  II,பிரிவு  3, உட்பிரிவு  (i)-ல் 
மவளியிடப்பட வவண்டியது ] 

 

இந்திய அைசு  

நிதி அடமச்சகம்  

வருவொய்த்துடற  

மத்திய மடறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வொரியம்  

 

அைிவிப்பு எண். 04/2019  த்திய ைலொல்-NT 

 

புது மடல்லி,  21 ஆைஸ்ட், 2019 

 

GSR…….(E).- நிதி (எண்.2) ெட்டம், 2019, பிரிவு 120 உட்பிரிவு (2) 
தந்திருக்கும் அதிைொரத்தின் அடிப்பனடயில்  த்திய அரசு ெப்ைொ 
விஷ்வொஸ் (வழிவழியொை வந்த ெச்ெரவுைள்) தீர்வுத் திட்டம், 2019 
மெப்டம்பர் 1,2019 அன்று முதல் அ லுக்கு வரும் என்று நிய ிக்ைிைது .  

 

F.No. 267/78/19-CX8(Pt III) 

 

( ஜித் ைொன்) 
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[இந்திய அரெிதழ், EXTRAORDINARY, பகுதி  II,பிரிவு  3, உட்பிரிவு  
(i)-ல் மவளியிடப்பட வவண்டியது] 

இந்திய அைசு  

நிதி அடமச்சகம்  

வருவொய்த்துடற  

மத்திய மடறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வொரியம்  

 

அைிவிப்பு எண். 04/2019  த்திய ைலொல்-NT 

 

புது மடல்லி,  21 ஆைஸ்ட், 2019 

 

GSR…….(E).- நிதி (எண்.2) ெட்டம், 2019 (2019-ன் 23), ெட்டப்பிரிவு 132 
உட்பிரிவுைள்  (1)  ற்றும்  (2) வழங்ைியிருக்கும் அதிைொரத்தின் 
அடிப்பனடயில்  த்திய அரசு ைீழ்ைண்ட விதிைனள உருவொக்குைிைது :- 

 

1. சிறு தடைப்பு மற்றும் துவக்கம்.- (1) இவ்விதிைள் ெப்ைொ விஷ்வொஸ் 
(வழிவழியொை வந்த ெச்ெரவுைள் தீர்வுத்) திட்ட விதிைள், 2019 என்று 
அனழக்ைப்படும்.   

 

(2) இவ்விதிைள் மெப்டம்பர் 1, 2019 முதல் அ லுக்கு வரும்.   

 

2. வடையடறகள்- இவ்விதிைளில் இடத்திற்கு ஏற்ப வவறு மபொருள் மைொள்ள 
வவண்டிய அவெியம் ஏற்படும் சூழல்ைனளத் தவிர்த்து மபொதுவொை,   

 

 

(a) "திட்டம்" என்பது நிதி (எண்.2) ெட்டம், 2019 (2019-ன் 23), அத்தியொயம் 
V-ல் குைிப்பிடப்படும்  ெப்ைொ விஷ்வொஸ் (வழிவழியொை வந்த ெச்ெரவுைள் 
தீர்வுத்) திட்டம் என்று மபொருள்படும்; 

(b) "ெட்டப்பிரிவு" என்பது  நிதி (எண்.2) ெட்டம், 2019-ன் ெட்டப்பிரிவு 
என்று மபொருள்படும்;  

(c) "படிவம்" இவ்விதிைவளொடு பின்ைினணக்ைப்பட்டுள்ள படிவம் என்று 
மபொருள்படும்; 

(d) இவ்விதிைளில் பயன்படுத்தப்படும் வொர்த்னதைள்  ற்றும் 
மவளிப்பொடுைள் விதிைளில் வனரயறுக்ைப்படொ ல், ஆைொல்,திட்டத்தில் 
வனரயறுக்ைப்பட்டிருந்தொல் அவற்ைின் மபொருள் திட்டத்தில்  உள்ளவொவை  
இருக்கும்.  
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3. சட்டப் ிரிவு 125-ன் கீழ் விண்ணப் ப்  டிவம்.-  (1) ெட்டப்பிரிவு 125-ன்  படி  
விண்ணப்பதொரர் விண்ணப்பத்னத 31 டிெம்பர்,2019 அன்வைொ அதற்கு 
முன்ைவரொ   ின்ைணு முனையில் https://cbic-gst.gov.in-ல்  SVLDRS-படிவத்தில் 
ெ ர்ப்பிக்ை வவண்டும். 1(2) ஒவ்மவொரு வழக்ைிற்கும் தைித்தைிவய 
விண்ணப்பிக்ை வவண்டும்.  

 

விளக்ைம் .- இவ்விதியின்  வதனவக்ைொை, ஒரு “வழக்கு” என்பதன் மபொருள்– 
 

(a) ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண, அல்லது இத்தனைய 
குைிப்பொனணயொல்  மதொடரப்பட்ட  ஒன்று அல்லது அதற்கு வ ற்பட்ட 
முனையடீுைள் 30 ஜூன், 2019 அன்வைொ அதற்கு முன்ைவரொ நிலுனவயில் 
இருப்பது; அல்லது  

(b) ைொலங்ைொல ொைச்  மெலுத்த வவண்டிய வரிநிலுனவத் மதொனை; 

அல்லது  

(c) விெொரிப்பு அல்லது விெொரனண அல்லது தணிக்னையில் மதொனை 
30, ஜூன், 2019 அன்வைொ அதற்கு முன்ைவரொ ைணக்ைிடப்பட்டுவிட்டது; 

அல்லது  

(d) தொைொைவவ முன்வந்து வரிநிலுனவைனள அைிவிப்பது. (a voluntary 

disclosure) 
 

4. தொனியங்கி ஒப்புடக .-  விண்ணப்பம் மபைப்பட்டதும், தொைியங்ைி  

ஒப்புனை தைித்துவ ொை வ ற்வைொள் எண்வணொடு உருவொக்ைப்பட்டுக்  
ைணிைி முனைன யொல் உடவை தரப்படும்.    

 

5. நியமிக்கப் ட்ட குழுவின் உள்ளடக்கம் .- (1) ெட்டப்பிரிவு 126-ன்  ைீழ்  
வரும் நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவில் ைீழ்ைண்டவர்ைள் இருப்பொர்ைள்- 
 

(a) வரி நிலுனவைள் 50 லட்ெத்திற்கு வ லுள்ள வழக்குைளில் 
சூழலுக்கு ஏற்ப,  த்திய ைலொல்  ற்றும் வெனவ வரி முதன்ன  
ஆனணயர் அல்லது ஆனணயர்,சூழலுக்கு ஏற்ப  ற்றும் கூடுதல் 
ஆனணயர் அல்லது இனண ஆனணயர்,  த்திய ைலொல்   ற்றும் வெனவ 
வரி,: 
வ ற்மெொன்ைனவ, ஒவ்மவொரு  த்திய ைலொல்   ற்றும் வெனவ வரி 
ஆனணயரைத்திலும் இத்தனைய  ஒவர ஒரு நிய ிக்ைப்பட்ட குழு 
 ட்டுவ  இருக்ை வவண்டும் என்பதற்கு உட்பட்டது; 

 

(b) வரி நிலுனவைள் 50 லட்ெம் அல்லது அதற்குக்  குனைவொை உள்ள  
வழக்குைளில் சூழலுக்கு ஏற்ப,  த்திய ைலொல்  ற்றும் வெனவ வரி 
கூடுதல் ஆனணயர் அல்லது இனண  ஆனணயர்  ற்றும் சூழலுக்கு ஏற்ப  

https://cbic-gst.gov.in/
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துனண   ஆனணயர் அல்லது உதவி  ஆனணயர்,  த்திய ைலொல்   ற்றும் 
வெனவ வரி: 
வ ற்மெொன்ைனவ, ஒவ்மவொரு  த்திய ைலொல்   ற்றும் வெனவ வரி 
ஆனணயரைத்திலும் இத்தனைய  ஒவர ஒரு நிய ிக்ைப்பட்ட குழு  ட்டுவ  
இருக்ை வவண்டும் என்பதற்கு உட்பட்டது; 

 

(c) முதன்ன  கூடுதல் மபொது இயக்குைர் (தீர்ப்பளித்தல்) அல்லது  

கூடுதல் மபொது இயக்குைர் (தீர்ப்பளித்தல்), ெரக்குைள்   ற்றும் வெனவைள் 
புலைொய்வு மபொது இயக்குைரைம்,(DGGI),  ற்றும் கூடுதல் இயக்குைர் 
அல்லது இனண இயக்குைர்,  ெரக்குைள்   ற்றும் வெனவைள் புலைொய்வு 
ஆனணயரைம், மடல்லி  

 

(d) வ வல உள்ள உள்விதி (1)-ன்  உட்கூறுைள் (a)  ற்றும் (b)-ல் உள்ள 
நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவின் உறுப்பிைர்ைனளச் சூழலுக்கு ஏற்ப, முதன்ன த் 
தனலன  ஆனணயர், அல்லது தனலன  ஆனணயர்,  த்திய ைலொல்  
 ற்றும் வெனவ வரி நிய ிக்ை வவண்டும். 

 

(2) வ வல உள்ள உள்விதி (1)-ன்  உட்கூறு (c)-ன் நிய ிக்ைப்பட்ட 
உறுப்பிைர்ைனளச்  சூழலுக்கு ஏற்ப, முதன்ன  மபொது இயக்குைர் அல்லது 
மபொது இயக்குைர், ெரக்குைள்  ற்றும் வெனவைள் புலைொய்வு மபொது 
ஆனணயரைம்  இயக்குைர்,ெரக்குைள்  ற்றும் வெனவைள் புலைொய்வு மபொது 
இயக்குைரைம்,(DGGI), நிய ைம் மெய்வொர்.   

 

6. நியமிக்கப் ட்ட  குழுவின் ஆய்வுகள் மற்றும் கணக்கிடுதல் 
பதொடர் ொன சிக்கல், ிற.-  

 

(1) ெட்டப்பிரிவு 125-ன் ைீழ் ெ ர்ப்பிக்ைப்படும்  விண்ணப்பங்ைளில், தொைொைவவ 
முன்வந்து வரி நிலுனவனய அைிவிக்கும் சூழனல தவிர்த்து  ற்ை 
விண்ணப்பங்ைனள நிய ிக்ைப்பட்ட குழு விண்ணப்பதொரர் தொக்ைல் மெய்த 
ஆவணங்ைள்  ட்டு ில்லொ ல் துனைவெம்  இருக்கும் ஆவணங்ைனளக்  
மைொண்டும் ஆய்வு  மெய்யும். 
 

(2) ெட்டப்பிரிவு 127 உட்பிரிவுைள் (1)  ற்றும் (4) ஆைியவற்ைின் ைீழ், 
நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவொைது, விதி 3 உள்விதி (1)-ன் ைீழ் ெ ர்ப்பிக்ைப்பட்ட 
விண்ணப்பம் மபைப்பட்ட அறுபது நொட்ைளுக்குள் மெலுத்த வவண்டிய 
மதொனை விவரங்ைனளப் படிவம்  SVLDRS-3-ல்  ின்ைணு முனையில்  
அைிக்னையொை மவளியிட வவண்டும்: 

   வ ற்மெொன்ைனவ, இத்தனைய அைிக்னைனய, நிய ிக்ைப்பட்ட குழு 
மெலுத்த வவண்டிய மதொனை எதுவும் பொக்ைியில்னல என்று அைிவித்தல் 
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 ற்றும் உயர்நீதி ன்ைம் அல்லது உச்ெநீதி ன்ைத்தில் எந்த 
வ ல்முனையடீும் நிலுனவயில் உள்ளது என்ைிை சூழலில் 
மவளியிடக்கூடொது என்பதற்கு உட்பட்டது.   

 

(3) விதி 3 உள்விதி (1)-ன் ைீழ் ெ ர்ப்பிக்ைப்பட்ட விண்ணப்பத்தில் தொன் 
மெலுத்த வவண்டிய மதொனை என்று விண்ணப்பதொரர் மதரிவித்த 
மதொனைனயவிடக் கூடுதல் மதொனைனய விண்ணப்பதொரர் மெலுத்த 
வவண்டும் என்று ைணக்ைிடப்பட்டொல், நிய ிக்ைப்பட்ட குழு விண்ணப்பம் 
மபைப்பட்ட முப்பது நொட்ைளுக்குள்  ின்ைணு முனையில் படிவம்  SVLDRS-

2-ல் விண்ணப்பதொரர் மெலுத்த வவண்டிய மதொனைவயொடு அவருனடய 
தரப்னப மெவி டுப்பதற்ைொை வொய்ப்னப வழங்கும் குைிப்பொனணனயயும் 
வழங்ை வவண்டும்.  

 

(4) உள்விதி (3)-ல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள மெலுத்த வவண்டிய மதொனைவயொடு 
விண்ணப்பதொரர் உடன்பட்டொல் அல்லது  முரண்பட்டொல் தன்னுனடய 
எழுத்துப்பூர்வ ொை ெ ர்ப்பித்தல்ைள் அல்லது வநரடியொைச்  
மெவி டுத்தனல தள்ளுபடி மெய்யக்  வைொருதல் அல்லது ஒத்தினவப்னப 
வவண்டுதல் முதலியவற்ைில், வதனவயொைனத  படிவம் SVLDRS-2A-ல் 
குைிப்பிட்டு   ின்ைணு முனையில் அனுப்ப வவண்டும் : 

 

வ ற்மெொன்ைனவ, இந்த உடன்பொடு அல்லது முரண்பொடு வநரடி 
மெவி டுத்தல் வததி வனர தரப்படவில்னல  ற்றும் நிய ிக்ைப்பட்ட 
குழுவின் முன் தைிப்பட்ட மெவி டுத்தலுக்கு விண்ணப்பதொரர் 
வதொன்ைவில்னல என்ைொல் தன்ைிடமுள்ள ஆவணங்ைளின் 
அடிப்பனடயில் குழு முடிமவடுக்ைலொம் என்பதற்கு உட்பட்டது .  

 

(5) உள்விதி (4)-ன் ைீழ் ஒத்தினவத்தல் வவண்டப்பட்டொல்,நிய ிக்ைப்பட்ட 
குழு அதற்ைொை அனு தினய படிவம்  SVLDRS-2B-ல்  ின்ைணு முனையில் 
வழங்ைலொம் : 

 

வ ற்மெொன்ைனவ, ஒத்தினவப்பிற்குப்  பிைகு விண்ணப்பதொரர் 
நிய ிக்ைப்பட்ட குழு முன்பு தைிப்பட்ட மெவி டுத்தலுக்குத் 
வதொன்ைவில்னல என்ைொல், குழு தன்ைிடமுள்ள ஆவணங்ைளின் 
அடிப்பனடயில் முடிமவடுக்ைலொம் என்பதற்கு உட்பட்டது.   

 

(6) படிவம் SVLDRS-3, மவளியிடப்பட்ட முப்பது நொட்ைளுக்குள் நிய ிக்- 
ைப்பட்ட குழு தன்னுனடய ஆனணயில் உள்ள ைணக்ைீட்டு  பினழ 
அல்லது எழுத்துப்பினழனயச்  ெரி மெய்யலொம், இந்தப் பினழ 
அப்பட்ட ொைத் மதரிய வவண்டும், இப்பினழனய விண்ணப்பதொரர் 
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சுட்டிக்ைொட்டிவயொ அல்லது குழு தொைொைவவ  ின்ைணு முனையில் 
திருத்தப்பட்ட SVLDRS-3 படிவத்னத மவளியிட்டு ெரி மெய்யலொம்.   

 

7. பதொடக பசலுத்த தவண்டிய  டிவம் மற்றும் முடற.- நிய ிக்ைப்பட்ட  
குழு SVLDRS-3 ல் குைிப்பிட்டுள்ள மதொனைனய அைிக்னை மவளியிடப்பட்ட 
முப்பது நொட்ைளுக்குள் மதொனைனய  ின்ைணு முனையில் மெலுத்த 
வவண்டும்.  

 

8. உயர்நீதிமன்றம் அல்ைது உச்சநீதிமன்றத்தில் தொக்கல் பசய்த 
தமல்முடறயீட்டட திரும் ப்ப ற்றடமக்கொன சொன்று .-  ெட்டப்பிரிவு  

127 உட்பிரிவு (7)-ன் படி உயர்நீதி ன்ைம் அல்லது உச்ெநீதி ன்ைத்தில் 
தொக்ைல் மெய்யப்பட்ட வ ல்முனையடீு அல்லது ரிட்  னு அல்லது 
வ ற்வைொள் ஆைியவற்னைத்  திரும்பப்  மபற்ைதற்ைொை ெொன்னை 
விண்ணப்பதொரர்  ின்ைணுமுனையில் ெ ர்ப்பிக்ை வவண்டும். 

 

9. விடுவிப்புச் சொன்றிதழ் வழங்கல்.- தொன் நிர்ணயித்த மதொனைனயப்   
படிவம் SVLDRS-3-ல் குைிப்பிட்டுள்ளனத வபொல விண்ணப்பதொரர் 
மெலுத்திவிட்டொர் என்று நிய ிக்ைப்பட்ட குழு திருப்தியனடந்தொல், 
 ற்றும் விதி 8-ன் படி வ ல்முனையடீு அல்லது ரிட்  னு அல்லது 
வ ற்வைொனள திரும்பப்  மபற்ைதற்ைொை ெொன்னை ஏவதனும் 
வதனவக்வைற்ப தரப்பட்டொல், மதொனை மெலுத்தியது  ற்றும் வ ற்மெொன்ை 
ெொன்னை உற்பத்தி மெய்ததற்குப்  பிைகு, வ ற்மெொன்ைவற்ைில் எது 
இறுதியொைப் மபைப்பட்டவதொ  அதிலிருந்து  முப்பது நொட்ைளுக்குள் 
விடுவிப்பு ெொன்ைிதனழ SVLDRS-4 படிவத்தில்  ின்ைணு வடிவத்தில் 
தரவவண்டும்: 
 

வ ற்மெொன்ைனவ, ஒரு வவனள SVLDRS-3 நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவொல் விதி 
6 உள்விதி (2)-க்கு உட்பட்டு தரப்படவில்னல என்ைொல், விண்ணப்பம் 
ெ ர்ப்பிக்ைப்பட்ட முப்பதொவது நொளில் விடுவிப்புச் ெொன்ைிதழ் விதி 3 
உள்விதி (3)-ன் ைீழ் தரப்படும் என்பதற்கு உட்பட்டது.    

 
 

    F.No. 267/78/19-CX8 (Pt III)                                                                                                     
( ஜித் ைொன்) 

                   துனணஆனணயர், CX-8 
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2 (C) சப்கொ விஷ்வொஸ் (வழிவழியொக வந்த சச்சைவுகள் 

தரீ்வுத்) திட்டப் டிவங்கள், அவற்றின்  யன் ொடு: 

 

வ.எண்  டிவம்   டிவத்தின்  யன் ொடு  
 டிவத்டத  

தொக்கல் பசய் வர் 

1. SVLDRS-1 

இத்திட்டத்தில் வெர  https://cbic-

gst.gov.in-ல்  ின்ைணுமுனையில் 

விண்ணப்பத்தினை தொக்ைல் மெய்யும் 

படிவம். 

விண்ணப்பதொரர் 

2. SVLDRS-2 

விண்ணப்பதொரர் கூடுதலொைச் 

மெலுத்த வவண்டிய மதொனைக்ைொை 

அைிக்னை  ற்றும் மெவி டுத்தல் 

அனழப்னப வழங்கும் படிவம் 

அரசுத்துனை 

3. SVLDRS-2A 

நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவின் 

ைணக்ைீட்வடொடு 

உடன்பொடு,முரண்பொடு,எழுத்துப்பூர்வ

 ொை ெ ர்ப்பிப்பு,மெவி டுத்தலினை  

தள்ளுபடி மெய்தல், ஒத்தினவப்பு 

ஆைியவற்றுக்ைொை   னுனவத் 

தொக்ைல் மெய்யும் படிவம் 

விண்ணப்பதொரர் 

4. SVLDRS-2B 

ஒத்தினவப்பு  னுனவ 

நிய ிக்ைப்பட்ட குழு ஏற்ைனத  

மதரிவிக்கும் படிவம் 

அரசுத்துனை 

about:blank
about:blank
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5 SVLDRS-3 

தொைியங்ைி ஒப்புனை தரப்பட்ட 60 

நொட்ைளுக்குள் மெலுத்த வவண்டிய 

மதொனைனய விண்ணப்பதொரருக்கு 

மதரிவிக்கும் அைிக்னை 

மவளியிடப்படும் படிவம். 

அரசுத்துனை 

6 SVLDRS-4 

SVLDRS-3 குைிப்பிடப்பட்ட  

மதொனைனயச்  மெலுத்திய  30  

நொட்ைளுக்குள்  விடுவிப்புச் 

ெொன்ைிதனழ  வழங்கும் படிவம். 

அரசுத்துனை 
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3. அடிக்கடி தகட்கப் டும் தகள்விகள் 

 

தகள்வி 1. இந்தச் சப்கொ விஷ்வொஸ் (வழிவழியொக வந்த சச்சைவுகள் 

தீர்வுத்) திட்டம் , 2019 திட்டத்தின் கீழ்விண்ணப் ிக்க யொபைல்ைொம் 

தகுதியுடடயவர்கள்? 

 

பதில். ைீழ்ைொணும் பகுப்புைளில் அடங்கும் யொரும் திட்டத்தின் பிை 

விதிைளுக்கு உட்பட்டு ெப்ைொ விஷ்வொஸ் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்ைத் 

தகுதியுனடயவர்ைள் : 

(அ) வரி மெலுத்து ொறு தரப்பட்ட ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனணவயொ (SCN), 

அத்தனைய அக்குைிப்பொனணக்கு எதிரொை ஒன்று அல்லது அதற்கு 

வ ற்பட்ட வ ல்முனையடீுைவளொ நிலுனவயில் இருந்தொவலொ  ற்றும் 

இறுதி விெொரனண 30.06.2019 வனர நனடமபைொவிட்டொல் 

விண்ணப்பிக்ைலொம் 

(ஆ) அபரொதம், தொ த ொை வரி மெலுத்தலுக்ைொை ைட்டணம் 

ஆைியவற்றுக்ைொை  ட்டும் ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN)  தரப்பட்டு, 

அதற்ைொை இறுதி விெொரனண 30.06.2019 வனர நனடமபைவில்னல 

(இ)  ீட்ை கூடிய வரி நிலுனவைள் மைொண்டிருப்பவர்ைள் 

(ஈ) விெொரனண, தணிக்னையில் உள்ள வழக்குைளில் வரிப்பணம் 

ைணக்ைிடப்பட்டு அது ெம்பந்தப்பட்ட தரப்புக்கு ஒரு அைிக்னையின் 

மூலம் 30 ஜூன் , 2019 அன்வைொ அதற்கு முன்ைவரொ 

மதரிவிக்ைப்பட்டவர்ைள். 

(உ) தொைொைவவ முன்வந்து வரி மெலுத்த விரும்புபவர்ைள் 

 

தக. 2. இத்திட்டத்தின் கீழ் வரும் சட்டங்கள் யொடவ ? 
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ப. இத்திட்டம் ைீழ்ைண்ட ெட்டங்ைளுக்குப் மபொருந்தும் . அவற்ைின் மபயர்ைள் 

பின்வரு ொறு :- 

 த்திய ைலொல் ெட்டம் , 1944 (அ)  த்திய ைலொல் வரிப்பட்டியல், 1985 (அ) 

நிதிச்ெட்டம் 1994-ன் அத்தியொயம் V  ற்றும் அனவ ெொர்ந்து இயற்ைப்பட்டுள்ள 

விதிைள் ; 

(b) ைீழ்ைொணும் ெட்டங்ைள், முனைவய:- 

(i) விவெொய உற்பத்தி வ ல்வரிச்ெட்டம்,1940; 

(ii) ைொபி ெட்டம், 1942; 

(iii) ன க்ைொ சுரங்ை மதொழிலொளர் நல நிதி ெட்டம், 1946; 

(iv) ரப்பர் ெட்டம், 1947; 

(v) உப்பு வ ல்வரிச்ெட்டம், 1953; 

(vi)  ருந்து  ற்றும் ைழிவனை தயொரிப்புைள் (ைலொல் தீர்னவைள்) ெட்டம், 1955; 

(vii) ைலொல் கூடுதல் தீர்னவைள் (ெிைப்பு முக்ைியத்துவமுள்ள மபொருட்ைள்) 

ெட்டம் 1957; 

(viii) ைைி  மபொருட்ைள் (ைலொல்  ற்றும் சுங்ை கூடுதல் வரிைள்) ெட்டம், 1958; 

(ix) ெர்க்ைனர (ெிைப்புக் ைலொல் தீர்னவ ) ெட்டம் , 1959; 

(x) ஜவுளிைள் ை ிட்டி ெட்டம் , 1963; 

(xi) வினளமபொருள் வ ல்வரி ெட்டம் , 1966; 

(xii) சுண்ணொம்பு  ற்றும் வடொலன ட் சுரங்ை மதொழிலொளர் நல நிதிச் 

ெட்டம்,1972; 

(xiii) நிலக்ைரி சுரங்ைங்ைள் (பொதுைொப்பு  ற்றும் வளர்ச்ெி ெட்டம்) , 1974; 

(xiv) எண்மணய் மதொழில் (வளர்ச்ெி) ெட்டம், 1974; 

(xv) புனையினல வ ல்வரி ெட்டம், 1975; 

(xvi) இரும்பு தொது சுரங்ைங்ைள்,  ொங்ைைசீு தொதுசுரங்ைங்ைள்  ற்றும் குவரொம் 

தொது சுரங்ைத் மதொழிலொளர் நல வ ல்வரிச்ெட்டம், 1976; 
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(xvii) படீி மதொழிலொளர்ைள் நல வ ல்வரி ெட்டம் , 1976; 

(xviii) ைலொல் கூடுதல் தீர்னவைள் (ஜவுளி  ற்றும் ஜவுளிப்மபொருட்ைள்) ெட்டம், 

1978; 

(xix) ெர்க்ைனர வ ல்வரி ெட்டம், 1982; 

(xx) ெணல் உற்பத்தியொளர்ைள் வ ல்வரிச்ெட்டம், 1983; 

(xxi) வவளொண்  ற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்மபொருட்ைள் ஏற்று தி 

வ ல்வரி ெட்டம், 1985; 

(xxii) நறு ணப் மபொருட்ைள் வ ல்வரி ெட்டம், 1986; 

(xxiii) நிதிச்ெட்டம், 2004; 

(xxiv) நிதிச்ெட்டம், 2007; 

(xxv) நிதிச்ெட்டம், 2015; 

(xxvi) நிதிச்ெட்டம், 2016; 

(c)  த்திய அரசு அரெிதழில் அதிைொரப்பூர்வ அைிவிப்பின் மூலம் குைிப்பிடும் 

வவமைந்த ெட்டமும் இத்திட்டத்தின் ைீழ்வரும். 

 

 

தக 3. ஏததனும் விசொைடண அல்ைது விசொரிப்பு அல்ைது தணிக்டக 

துவங்கியிருப் ினும் வரி நிலுடவ கணக்கிடப் டவில்டை என்றொல் 

பதொடர்புடடயவர் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப் ிக்கத் தகுதியொனவைொ? 

 

ப. இல்னல. ஏவதனும் விெொரனண அல்லது விெொரிப்பு அல்லது தணிக்னை 

துவங்ைி, எவ்வளவு வரி மெலுத்த வவண்டும் என்பனத 30 ஜூன் , 2019 

அன்வைொ அல்லது அதற்கு முன்ைவரொ ைணக்ைிட்டிருக்ைவில்னல என்ைொல், 

மதொடர்புனடயவர் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்ைத் தகுதியுனடயவர் 

இல்னல. 
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தக 4. கொைணம் வினவும் குறிப் ொடண (SCN)  ல்தவறு விஷயங்கடள 

உள்ளடக்கியதொக இருக்கிறது எனினும், பதொடர்புடடயவர் கொைணம் 

வினவும் குறிப் ொடணயில் உள்ள சிை விஷயங்களுக்கொக மட்டும் 

தமற்பசொன்ன திட்டத்திற்கு விண்ணப்-  ிக்கைொமொ? 

 

ப. இல்னல. ஒருவர் ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனணயில் (SCN) உள்ள 

ஒட்டும ொத்த வரி நிலுனவக்கும் தொன் இத்திட்டத்தின் ைீழ் விண்ணப்பிக்ை 

வவண்டும். 

 

தக 5. கொைணம் வினவும் குறிப் ொடணயில் (SCN) உள்ள வரி நிலுடவடய 

முழுவதும் பசலுத்தி இருந்தொதைொ, அல்ைது வரி நிலுடவ எதுவுமில்டை 

என்றொலும் தொமதக் கட்டணம், அ ைொதம் ஆகியடவ மட்டும் 

நிலுடவயில் உள்ள சூழல்களில் சட்டப் ிரிவு 124(1) (b) -ன் கீழ் என்ன 

வரிச்சலுடக வழங்கப் டும்? 

 

ப. ஒட்டும ொத்த தொ தக் ைட்டணம் அல்லது அபரொதத்தில் இருந்து வரி 

விலக்கு வழங்ைப்படும். 

 

தக 6. நொன் தமல்முடறயீட்டு அடமப்புகளில் முடறயீடு பசய்துள்தளன் 

(ஆடணயர் (தமல்முடறயீடு ) /CESTAT). இந்த தமல்முடறயீட்டில் இறுதி 

விசொைடண 30 ஜூன் , 2019 அன்தறொ அல்ைது அதற்கு முன்னதைொ நடந்து 

முடிந்துவிட்டது. நொன் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியுடடயவைொ ? 

 

ப . இல்னல, ெட்டப்பிரிவு 125(1) (a)-ன் படி இத்திட்டத்தின் ைீழ் விண்ணப்பிக்ை 

நீங்ைள் தகுதியுனடயவர் இல்னல. 
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தக. 7. ஒருவர் பசலுத்த தவண்டிய தீர்டவ/வரி நிலுடவடயத் 

தீர்மொனித்துத் தீர்ப் ொடண வழங்கப் ட்டு அது 30.06.2019 க்கு முன்னர்க் 

டகக்கு வந்து தசர்ந்திருக்கிறது ஆனொல், முடறயீட்டட 01.07.2019 

அன்தறொ அதற்குப்  ிறதகொ தொக்கல் பசய்திருந்தொல் இத்திட்டத்திற்கு 

விண்ணப் ிக்கைொமொ? 

 

ப. இல்னல, இத்தனைய நபர்ைள் இத்திட்டத்தின் ைீழ் விண்ணப்பிக்ைத் 

தகுதியொைவர்ைள் இல்னல. 

 

தக. 8. மடறமுக வரி சட்டங்களின் கீழ் தண்டடனக்குரிய குற்றமொகக் 

கருதப் டும் சட்டப் ிரிவின் கீழ் குற்றவொளி என்று தீர்ப்பு வழங்கப்- 

 ட்டுள்ளது நொன் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப் ிக்கைொமொ? 

 

ப.  னைமுை வரி ெட்டங்ைளின் ைீழ் தண்டனைக்குரிய குற்ைம் என்று 

வனரயறுக்ைப்பட்ட ஏவதனும் ஒரு குற்ைத்னத புரிந்தவர் என்று தீர்ப்பு 

வழங்ைப்பட்டு இருந்தொல், அத்தனைய நபர் இத்திட்டத்தின் ைீழ் 

வரிச்ெலுனைைள் மபை தகுதியொைவர் இல்னல. 

 

தக. 9. எனக்கு மடறமுக வரி சட்டத்தின் அடிப் டடயில் கொைணம் 

வினவும் குறிப் ொடண (SCN) வழங்கப் ட்டுவிட்டது தமலும் இறுதி 

விசொைடண 30 ஜூன், 2019 அன்தறொ அதற்குமுன்னதைொ நடந்துவிட்டது. 

நொன் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப் ிக்க இயலுமொ? 

 

ப. இல்னல, இத்திட்டத்தின் ெட்டப்பிரிவு 125(1) (c) ன் ைீழ் நீங்ைள் 

தகுதியொைவர் இல்னல. 
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தக. 10. எனக்கு மடறமுக வரி சட்டத்தின் கீழ் தவறொகப்  ணம் திருப் ித் 

தைப் ட்டதற்கொகதவொ (erroneous refund) அல்ைது  ணம் திருப் ித் தருவது 

சொர்ந்ததொ கொைணம் வினவும் குறிப் ொடண (SCN) தைப் ட்டுள்ளது நொன் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப் ிக்க முடியுமொ? 

 

ப.இல்னல, இத்திட்டத்தின் ெட்டப்பிரிவு 125(1) (d) ன் ைீழ் நீங்ைள் 

தகுதியொைவர் இல்னல. 

 

தக. 11. மடறமுக வரி சட்டத்தின் கீழ் நொன் விசொைடண அல்ைது 

விசொரிப்பு அல்ைது தணிக்டகக்கு உள்ளொக்கப் ட்டுள்தளன். தமலும் இந்த 

விசொைடண அல்ைது விசொரிப்பு அல்ைது தணிக்டகயில் மூைம் நொன் 

பசலுத்த தவண்டிய தீர்டவ அளவு 30 ஜூன் 2019 அன்தறொ அதற்கு 

முன்னதைொ கணக்கிடப் டவில்டை. நொன் இத்திட்டத்தின் கீழ் 

விண்ணப் ிக்க முடியுமொ? 

 

ப. இல்னல, இத்திட்டத்தின் ெட்டப்பிரிவு 125(1) (e ) ன் ைீழ் நீங்ைள் 

தகுதியொைவர் இல்னல. 

 

தக. 12.மடறமுக வரி சட்டத்தின் கீழ் நொன் விசொைடண அல்ைது 

விசொரிப்பு அல்ைது தணிக்டகக்கு உள்ளொக்கப் ட்டுள்தளன். நொனொகதவ 

முன்வந்து என்னுடடய வரி நிலுடவடய அறிவிக்க விரும்புகிதறன். 

நொன் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப் ிக்கத் தகுதியுடடயவைொ ? 

 

ப. இல்னல, இத்திட்டத்தின் ெட்டப்பிரிவு 125(1) (f) (i) ன் ைீழ் நீங்ைள் 

தகுதியொைவர் இல்னல. 
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தக. 13. நொன் மடறமுக வரி சட்டத்தின் கீழ் மடறமுக வரி தொக்கடை 

(returns) பசய்துள்தளன். அந்தத் தொக்கைில் நொன் பசலுத்த தவண்டிய வரி 

நிலுடவடயத் பதரிவித்து உள்தளன். எனினும், வரிடய இன்னும் 

பசலுத்தவில்டை. தொனொகதவ முன்வந்து என்னுடடய வரி நிலுடவடய 

நொன் அறிவிக்கைொமொ? நொன் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப் ிக்கத் 

தகுதியுடடயவைொ? 

 

ப. இத்தனைய சூழலில் நீங்ைளொைவவ முன்வந்து வரி நிலுனவனய அைிவிக்ை 

இயலொது. எைினும், ெட்டப்பிரிவு 125(1) (f)(ii)-ன் ைீழ் நீங்ைள் அைிவிப்பு ஒன்னை 

தொக்ைல் மெய்யலொம் 

 

தக. 14. தீர்வு ஆடணயத்தில் என்னுடடய வழக்டக தீர்த்துத் தருமொறு 

விண்ணப் ித்துள்தளன். நொன் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப் ிக்கத் 

தகுதியுடடயவைொ? 

 

ப. இல்னல, தீர்வு ஆனணயத்தில் தீர்த்து னவத்தலுக்ைொை ஏற்ைைவவ 

விண்ணப்பம் தொக்ைல் மெய்திருந்தொல் இத்திட்டத்தின் ைீழ் விண்ணப்பிக்ை 

நீங்ைள் தகுதிமபை  ொட்டீர்ைள் . 

 

தக. 15. நொன் மத்திய கைொல் தீர்டவ விதிப் ின் கீழ் வருகிற மற்றும் 

மத்திய கைொல் சட்டம், 1944-ன் நொன்கொவது அட்டவடணயின் கீழ்வருகிற 

ப ொருட்கடளக் டகயொள்கிதறன். இத்தடகய கைொல் தீர்டவ 

விதிப்புக்குரிய ப ொருட்கள் சொர்ந்து நொன் அறிவிப்புகடளத் தொக்கல் 

பசய்யவிரும்புகிதறன். நொன் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப் ிக்கைொமொ? 

 

ப. இல்னல, இத்திட்டத்தின் பயன்ைனள நீங்ைள் மபை இயலொது. 
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தக. 16. நொன் எப் டி இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப் ிப் து? 

ப. இத்திட்டத்தின் ைீழ் விண்ணப்பிக்ைத் தகுதியுள்ளவர்ைள் அனைவரும் 

 ின்ைணு முனையில் தங்ைளுனடய விண்ணப்பங்ைனள https://cbic-gst.gov.in 

தளத்தில் தொக்ைல் மெய்யலொம். 

 

தக. 17 நொன் விண்ணப் த்டத மின்னணு முடறயில் தொக்கல் பசய்ததும் 

அதற்கொன ஒப்புடக வழங்கப் டுமொ? 

 

ப. ஆம். உங்ைளுனடய விண்ணப்பம் மபைப்பட்டதும் தொைொைவவ ஒப்புனை 

வழங்ைப்படும். இதில் தைித்துவ ொை எண் ஒன்று வழங்ைப்பட்டிருக்கும். 

இந்த எண்னண வருங்ைொலத்தில் எல்லொத் வதனவைளுக்கும் 

பயன்படுத்திக்மைொள்ள இயலும். உங்ைளின் விண்ணப்பம் இதற்மைன்று 

நிய ிக்ைப்பட்டுள்ள குழுவிற்குத் தொைொைவவ அனுப்பினவக்ைப்படும். அக்குழு 

உங்ைளின் விண்ணப்பத்னத ஏற்பது குைித்த முடினவ எடுக்கும். 

 

தக. 18. என் விண்ணப் த்தின் மீது இதற்பகன்று நியமிக்கப் ட்ட குழு 

எடுத்த இறுதி முடிடவ எப் டி அறிந்து பகொள்வது? 

 

ப. உங்ைள் விண்ணப்பம் ெ ர்ப்பிக்ைப்பட்ட அறுபது நொட்ைளில் உங்ைள் 

விண்ணப்பத்தின்  ீது எடுக்ைப்பட்ட இறுதி முடிவு  ின்ைணு முனையில் 

தங்ைளுக்குத் மதரியப்படுத்தப்படும். 

 

தக. 19. ‘வரி நிலுடவ’மற்றும் ‘வரி நிவொைணம்’ இைண்டுக்கும் என்ன 

தவறு ொடு? 

ப. ‘வரி நிலுனவைள்’ ஒட்டும ொத்த ொை அரெொங்ைத்துக்குச் மெலுத்த 

வவண்டிய தீர்னவனயக் குைிக்கும். ஒட்டும ொத்த ொைச் மெலுத்த வவண்டிய 

தீர்னவயில் வழங்ைப்படவுள்ள ெலுனைனய ‘வரி நிவொரணம்’ குைிக்ைிைது. 
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தக. 20. கொைணம் வினவும் குறிப் ொடண (SCN) ஒன்று என்னிடம் ₹ 1000 

தீர்டவ, ₹ 100 அ ைொதம் தகட்டு வழங்கப் ட்டது. அதன்மீதொன முதல் 

ஆடண (order in original) தீர்டவ, அ ைொதம் இைண்டடயும் உறுதி பசய்தது. 

நொன் தமல்முடறயீட்டு அதிகொரியின் முன்னர் முடறயீடு பசய்துள்தளன். 

என்னுடடய வரி நிலுடவ எவ்வளவு? 

 

ப. இங்வை நீங்ைள் மெலுத்த வவண்டிய வரி எைக் ைருதப்படுவது ₹ 1000. 

எைவவ, உங்ைளுனடய வரி நிலுனவ ₹ 1000 ஆை இருக்கும். 

 

தக. 21. கொைணம் வினவும் குறிப் ொடண (SCN) ஒன்று என்னிடம் ₹ 1000 

தீர்டவ, ₹ 100 அ ைொதம் தகட்டு வழங்கப் ட்டது. முதல் ஆடண ₹ 900 

தீர்டவடயயும், அ ைொதமொக ₹ 90-யும் பசலுத்த தவண்டும் என்று 

உத்தைவிட்டது. இந்த ஆடணக்கு எதிைொக நொன் தமல்முடறயீடு 

பசய்துள்தளன். இந்த வழக்கில் வரித்துடற எந்த முடறயீட்டடயும் 

தமற்பகொள்ளவில்டை. இந்த நிடையில், ‘வரி நிலுடவ’ எவ்வளவொக 

இருக்கும்? 

 

ப. இங்வை முனையடீ்டில் ₹ 900 என்ைிை தீர்னவ விதிப்னப எதிர்த்வத 

 னுமெய்யப்பட்டுள்ளது. ஆைவவ, வரி நிலுனவ என்பது ₹ 900. 

 

தக. 22. கொைணம் வினவும் குறிப் ொடண (SCN) ஒன்று என்னிடம் ₹ 1000 

தீர்டவ, ₹ 100 அ ைொதம் தகட்டு வழங்கப் ட்டது. முதல் ஆடண ₹ 900 

தீர்டவடயயும், அ ைொதமொக ₹ 90-யும் பசலுத்த தவண்டும் என்று 

உத்தைவிட்டது. இந்த ஆடணக்கு எதிைொக நொன் தமல்முடறயீடு 

பசய்துள்தளன். இந்தவழக்கில் வரித்துடறயும் மீதமுள்ள தீர்டவயொன ₹ 
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100 மற்றும் அ ைொதம் ₹ 10 ஐ உறுதி பசய்ய தவண்டும் என்று முடறயீடு 

பசய்துள்ளது. இப்த ொது வரி நிலுடவ எவ்வளவொக இருக்கும் ? 

 

ப. முனையடீ்டில் தவைொை ஆனண என்று எதிர்த்து  னு மெய்யப்பட்டுள்ள 

தீர்னவ ₹ 900 கூட்டல் ₹ 100 அதொவது ₹ 1000. ஆைவவ, இந்தச் சூழலில் வரி 

நிலுனவ ₹ 1000. 

 

தக. 23. கொைணம் வினவும் குறிப் ொடண (SCN) ஒன்று என்னிடம் ₹ 1000 

தீர்டவ தகட்டு வழங்கப் ட்டது. முதல் ஆடண ₹ 1000 தீர்டவடயச் 

பசலுத்த தவண்டும் என்று உத்தைவிட்டது. இந்த ஆடணக்கு எதிைொக 

நொன் தமல்முடறயீடு பசய்ததன். முதல் முடறயீட்டு அதிகொரியொன 

ஆடணயர் (தமல்முடறயீடு)/ CESTAT பசலுத்த தவண்டிய தீர்டவடய ₹ 

900 ஆகக் குடறத்து உத்தைவிட்டது. இதற்கு எதிைொக இைண்டொவது 

தமல்முடறயீட்டட CESTAT/உயர்நீதிமன்றம் முன்பு தொக்கல் பசய்ததன். 

இந்த வழக்கில் வரித்துடற எந்த தமல்முடறயீட்டடயும் தொக்கல் 

பசய்யவில்டை. இந்த நிடையில், ‘வரி நிலுடவ’ எவ்வளவொக இருக்கும்? 

 

ப. இங்வை முனையடீ்டில் ₹ 900 என்ைிை தீர்னவ விதிப்னப எதிர்த்வத 

 னுமெய்யப்பட்டுள்ளது. ஆைவவ, வரி நிலுனவ என்பது ₹ 900. 

 

தக. 24. மடறமுக வரி சட்டங்களின் டி கொைணம் வினவும் குறிப் ொடண 

(SCN) ஆனது 30 ஜூன் 2019 அன்தறொ அதற்கு முன்னதைொ வழங்கப் ட்டது. 

இத்தடகய சூழைில் , ‘வரி நிலுடவ’ எவ்வளவொக இருக்கும்? 
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ப. ெட்டப்பிரிவு 123(b)-ன் படி வரி நிலுனவயொைது மெலுத்தவவண்டிய 

தீர்னவ/வரி/வ ல்வரி என்று ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண(SCN)  குைிக்கும் 

அனைத்னதயும் உள்ளடக்ைியதொை இருக்கும். 

 

தக. 25. எனக்குக் கொைணம் வினவும் குறிப் ொடண (SCN) ஒன்று 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. அதில் என்டனத்தவிை தவறு சிை ந ர்களும் 

கூட்டொகவும், தனித்தனியொகவும் குறிப் ிட்ட அளவு பதொடகடயச் 

பசலுத்த தவண்டியவர்களொக உள்தளொம். இந்நிடையில் என்னுடடய 

வரி நிலுடவ என்னவொக இருக்கும் ? 

 

ப. ெட்டப்பிரிவு 123(b)-ன் படி வரி நிலுனவயொைது ைொரணம் விைவும் 

குைிப்பொனணயில் (SCN) நீங்ைள் கூட்டொை, தைியொைச் மெலுத்த வவண்டிய 

மதொனைைனளச் வெர்த்து வரி நிலுனவ ைணக்ைிடப்படும். 

 

தக. 26. கொைணம் வினவும் குறிப் ொடணயில் (SCN) முதன்டமயொகத் 

தீர்டவ பசலுத்ததவண்டியவர் மற்றும்  ிற தீர்டவ பசலுத்த தவண்டி- 

யவர்கள் இடணக்கப் ட்டுள்ளனர். வரித்பதொடகடயச் பசலுத்திவிட்- 

டொர்கள் என்றொல் இத்திட்டத்தின் கீழ் தமற்கூறிய  ல்தவறு  ிரிவினர் 

எப் டி இத்திட்டத்தில் விண்ணப் ிக்க இயலும்? 

 

ப. ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN) தீர்னவ மெலுத்தவவண்டியவரிடம் 

தீர்னவ, அபரொதம் ஆைியவற்னைக் வைொருவவதொடு குைிப்பொனணயில் 

அபரொதம் மெலுத்த வவண்டியவர்ைளொைப் பிைனரயும் குைிப்பிட்டுள்ளது. 

இந்நினலயில், முதன்ன யொைத் தீர்னவ மெலுத்த வவண்டியவர் தன்னுனடய 

வரி நிலுனவைனளச் மெலுத்திவிட்ட சூழலில் குைிப்பொனண மபற்ை பிைர் 
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தங்ைளுக்கு விதிக்ைப்பட்ட அபரொதத்னதத் தள்ளுபடி மெய்யும்படி 

இத்திட்டத்தின் ைீழ்விண்ணப்பிக்ைலொம். 

 

தக. 27. குறித்த கொைங்களில் தைப் டும் கொைணம் வினவும் 

குறிப் ொடணகள் (SCN)  இத்திட்டத்தின் கீழ் வருமொ? 

 

ப. ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN) முதல்முனை வழங்ைப்பட்டொலும், 

குைித்த ைொலங்ைளில் தரப்படும் அடுத்தடுத்த குைிப்பொனணைள் எதுவொைொலும் 

இறுதி விெொரனண 30.06.2019 அன்வைொ அதற்கு முன்ைவரொ நிைழவில்னல 

என்ைொல் அத்தனைய குைிப்பொனணைள் இத்திட்டத்தின் ைீழ் விண்ணப்பிக்ைத் 

தகுதியுனடயனவ. 

 

தக. 28. இத்திட்டத்தின் கீழ் என்பனன்ன நன்டமகள் கிட்டும்? 

 

ப. இத்திட்டத்தின் ைீழ் பல்வவறு நன்ன ைள் ைினடக்கும்: 

• ஒட்டும ொத்த வட்டி, அபரொதம் ஆைியனவ தள்ளுபடி மெய்யப்படும் 

• வழக்கு நடவடிக்னைைளில் இருந்து பொதுைொப்பு 

• முதல் தீர்ப்பு ஆனண வழங்ைப்பட வவண்டிய வழக்குைள் அல்லது 

வ ல்முனையடீ்டில் நிலுனவயில் இருக்கும் வழக்குைளில் ₹ 50 லட்ெம் வனர 

தீர்னவ வைொரப்பட்ட வழக்குைளில் 70% வரி நிவொரணமும், ₹ 50 லட்ெத்திற்கு 

வ ல் தீர்னவ வைொரப்பட்ட வழக்குைளில் 50% வரி நிவொரணமும் 

வழங்ைப்படும். விெொரனண, தணிக்னையில் உள்ள வழக்குைளிலும் 

தீர்னவயொைது 30 ஜூன் 2019 அன்வைொ, அதற்கு முன்ைவரொ 

ைணக்ைிடப்பட்டிருந்தொல் வ ற்மெொன்ை நிவொரணங்ைள் உண்டு. 
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• வரி நிலுனவைளில், ₹ 50 லட்ெம் அல்லது அதற்குக் குனைவொை தீர்னவ 

அளவுள்ள வழக்குைளில் வரி நிவொரணம் 60% ஆைவும், பிை வழக்குைளில் 

40% ஆைவும் இருக்கும். 

• தொைொைவவ முன்வந்து ைட்ட வவண்டிய வரினய அைிவிக்கும் நபர்ைள் 

தொங்ைள் அைிவித்த வரி நிலுனவைனள முழுன யொைச் மெலுத்த வவண்டும். 

 

தக. 29. தமல்முடறயீட்டில் பசலுத்தப் ட்ட முன்டவப்புத் பதொடகதயொ, 

அல்ைது விசொைடண, விசொரிப்பு அல்ைது தணிக்டகயின் த ொது 

பசலுத்தப் ட்ட பதொடகதயொ இத்திட்டத்தின் கீழ் நிவொைணம் 

தைப் டும்த ொது கணக்கில் பகொள்ளப் டுமொ? 

 

ப.  னைமுை வரி ெட்டங்ைளின் அடிப்பனடயில் மதொடுக்ைப்பட்ட 

வழக்குைளின் வ ல்முனையடீ்டில் மெலுத்தப்பட்ட முன்னவப்புத் 

மதொனைவயொ அல்லது விெொரனண, விெொரிப்பு அல்லது தணிக்னையின் வபொது 

மெலுத்தப்பட்ட மதொனைவயொ ைழிக்ைப்பட்டு  ீதமுள்ள மதொனைவய 

விண்ணப்பித்தவர் மெலுத்த வவண்டிய மதொனையொைக் ைணக்ைிடப்பட்டுத் 

மதரிவிக்ைப்படும். 

 

தக. 30. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒருவர் தரும் விவைங்கடள எப் டிச் 

சரி ொர்க்கப் டும்? 

 

ப. தொைொைவவ முன்வந்து வரிநிலுனவனய அைிவிப்பவர்ைனளத் தவிர்த்து 

 ற்ைவர்ைள் ெட்டப்பிரிவு 125-ன் படி ெ ர்ப்பிக்ைப்பட்ட விண்ணப்பங்ைள் 

அதற்மைன்று நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவொல் ஆய்வு மெய்யப்படும். 

விண்ணப்பதொரர் ெ ர்ப்பிக்கும் ஆவணங்ைள், துனைவெம் இருக்கும் 

ஆவணங்ைள் ஆைியவற்னைக் மைொண்டு ெரி பொர்த்தல் நிைழும். 
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தக. 31. விண்ணப் தொைர் தன்னுடடய தைப்ட  முன்டவக்கும் வொய்ப்பு 

தைப் டுமொ அல்ைது மறுக்கப் டுமொ? 

 

ப. ஆம். ெட்டப்பிரிவு 127(3)-ன் படி உட்பிரிவு (2)-ன் படி மெலுத்த வவண்டிய 

மதொனை ைணக்ைிடப்பட்ட பின்பு,நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவின் வரி நிவொரணக் 

ைணக்ைீட்டுடன் விண்ணப்பதொரர் முரண்பட வநரிடலொம். இத்தனைய சூழலில் 

விண்ணப்பதொரர் விரும்பிைொல் அவனர நிய ிக்ைப்பட்ட குழு ெந்தித்து 

அவரின் வொதங்ைளுக்குச் மெவி டுக்கும். 

 

தக. 32. இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப் ித்தவர் அவருக்கு 

நிர்ணயிக்கப் ட்ட பதொடகடய எந்த முடறயில், எத்தடன 

நொட்களுக்குள் பசலுத்த தவண்டும்? 

 

 

ப. இத்திட்டத்தின் ைீழ் விண்ணப்பித்தவருக்கு நிய ிக்ைப்பட்ட குழுவொல் 

நிர்ணயிக்ைப்பட்ட மதொனை ஆைது மதரிவிக்ைப்பட்டதில் இருந்து முப்பது 

நொட்ைளுக்குள்  ின்ைணு முனையில் மதொனைனயச் மெலுத்திட வவண்டும் 

 

தக. 33. ஒருவர் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப் ித்து இருந்தொல் 

தமல்முடறயீடுகடளத் திரும் ப் ப றுவதில் என்ன முடற 

 ின் ற்றப் டும்? 

 

ப. விண்ணப்பதொரர் ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண (SCN) அல்லது தீர்ப்பு 

அல்லது வரி நிலுனவைனளச் மெலுத்த மெொல்லி மைொடுக்ைப்பட்ட 

குைிப்பொனணைளுக்கு எதிரொை ஏவதனும் வ ல்முனையடீு அல்லது வ ற்வைொள் 

மெய்திருந்தொவலொ அல்லது பதில் வழங்ைியிருந்தொவலொ இத்தனைய 
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வ ல்முனையடீுைள் உச்ெநீதி ன்ைம், உயர்நீதி ன்ைம் அல்லொத 

வ ல்முனையடீ்டு  ன்ைங்ைளில் நிலுனவயில் இருந்தொல் அனவ தொவை 

திரும்பப்மபைப்பட்டதொைக் மைொள்ளப்படும். எந்த உயர்நீதி ன்ைம் அல்லது 

உச்ெநீதி ன்ைத்தின் முன் ெ ர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள ரிட்  னு அல்லது 

வ ல்முனையடீு அல்லது வ ற்வைொள்ைளில் ெப்ைொ விஷ்வொஸ் திட்டத்திற்கு 

விண்ணப்பித்திருப்பவர் வ ற்மெொன்ை ரிட்  னு அல்லது வ ல்முனையடீு 

அல்லது வ ற்வைொனள திரும்பப்மபை  னு மெய்ய வவண்டும். அனவ 

நீதி ன்ைத்தொல் ஏற்ைப்பட்டபின் அதற்ைொை ெொன்னை நிய ிக்ைப்பட்ட 

குழுவின் முன்ெ ர்ப்பிப்பது அவெியம் ஆகும். 

 

தக. 34. விண்ணப் தொைர் நிலுடவகடளச் பசலுத்தியதற்குச் சொன்றொக 

ஏததனும் சொன்றிதழ் தைப் டுமொ ? 

 

ப. ஆம் , நிய ிக்ைப்பட்ட குழு நிர்ணயித்த மதொனைனயச் மெலுத்திவிட்டு, 

எங்மைல்லொம் வ ல்முனையடீ்னட திரும்பப்மபை வவண்டுவ ொ அதனைத் 

திரும்பப் மபற்ைதற்ைொை ெொன்னையும் தரவவண்டும். இதன்பின்பு, 

நிய ிக்ைப்பட்ட குழு இந்தத் மதொனை மெலுத்தல்  ற்றும் வ ல்முனையடீ்னட 

திரும்பப் மபற்ைதற்ைொை ஆவணம் ெ ர்ப்பிக்ைப்பட்ட முப்பது நொட்ைளுக்குள் 

விடுவிப்புச் ெொன்ைிதனழ  ின்ைணு முனையில் வழங்கும். முப்பது நொட்ைள் 

என்பது இறுதியொை ஆவணம் ெ ர்ப்பிக்ைப்படும் வததியில் இருந்து 

ைணக்ைிடப்படும். 

 

தக. 35. நியமிக்கப் ட்ட குழு நிர்ணயிக்கும் பதொடகயில் கணக்கீட்டுப் 

 ிடழகள் இருந்தொல் அந்த அறிக்டகடயச் சரிபசய்ய இயலுமொ? 
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ப. விண்ணப்பதொரர் எவ்வளவு மதொனைனயச் மெலுத்த வவண்டும் என்ைிை 

அைிக்னைனய நிய ிக்ைப்பட்ட குழு மவளியிடும் இதில் ஏவதனும் 

ைணக்ைிடுதல் பினழைள் அல்லது எழுத்துப்பினழைள் இருந்தொல் இவற்னை 

முப்பது நொட்ைளுக்குள் ெரிமெய்து அைிக்னை மவளியிடலொம். இந்தப் 

பினழைள் அப்பட்ட ொைத் மதரிவதொை இருக்ை வவண்டும் இதனை 

விண்ணப்பதொரர் சுட்டிக்ைொட்டிவயொ அல்லது குழு தொைொைவவ பினழனயச் ெரி 

மெய்யலொம். 

 

 

தக. 36. இத்திட்டத்தின் கீழ் தைப் டும் விடுவிப்புச் சொன்றிதழொல் 

என்பனன்ன நன்டமகள்? 

 

ப. ெட்டப்பிரிவு 127-ன் படி தரப்படும் விடுவிப்புச் ெொன்ைிதழில் 

குைிப்பிடப்படும் மதொனை, ைொல அளவு ஆைியனவ ெம்பந்தப்பட்ட 

விஷயத்தில்  ற்றும் இறுதியொைது ஆகும். வ லும், வ ற்மெொன்ை 

ெொன்ைிதழின்படி (அ) விண்ணப்பதொரர் ெொன்ைிதழில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 

விஷயம், ைொல அளவில் இைிவ ல் எந்தத் தீர்னவ, வட்டி அல்லது அபரொதம் 

மெலுத்த வவண்டியதில்னல (ஆ) ெொன்ைிதழில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயம், 

ைொல அளவு ெொர்ந்து புதிய வழக்குைள் எதுவும்  னைமுை வரிச் 

ெட்டங்ைளின்அடிப்பனடயில் மதொடுக்ைப்படொது (இ)  னைமுை வரிச் 

ெட்டங்ைளின் அடிப்பனடயில் வ ற்மெொன்ை ெொன்ைிதழில் ைணக்ைில் 

மைொள்ளப்பட்ட விஷயம், ைொல அளவு ெொர்ந்து புதிய வழக்குைள் எதுவும் 

மதொடுக்ைப்படொது. 

 

தக. 37. தமற்பசொன்ன திட்டத்தின் கீழ்கட்டிய பதொடகக்கு உள்ளடீ்டு வரி 

வைவு எடுக்கைொமொ? 
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ப. இல்னல 

 

தக. 38. மடறமுக வரிச் சட்டங்கள் அல்ைது தவபறந்த சட்டத்தின் கீழ் 

வரும் உள்ளடீ்டு வரி வைடவ பகொண்டு நொன் இத்திட்டத்தில் 

பதொடகடயச் பசலுத்தைொமொ? 

 

ப. இல்னல. 

 

தக. 39. இத்திட்டத்தின் கீழ் பசலுத்திய  ணத்திடன நொன் refund-ஆகத் 

திரும் ப ற விண்ணப் ிக்கைொமொ? 

 

ப. இல்னல. 

 

தக. 40. சிை தவடளகளில், நியமிக்கப் ட்ட குழு கணக்கிட்ட 

பதொடகயிடனவிடக் கூடுதைொன பதொடகடய முன்டவப்புத் 

பதொடகயொகதவொ அல்ைது தவறு டவப்புத் பதொடகயொகதவொ 

பசலுத்தியிருந்தொல், இைண்டிற்கும் இடடதயயுள்ள தவறு ொட்டுத் 

பதொடக திரும் த் தைப் டுமொ? 

 

ப. இல்னல, இத்தனைய மதொனை திரும்பத் தரப்படொது. 

 

தக. 41. விண்ணப் த்தில் குறிப் ிடப் ட்ட விஷயம், கொை அளவு 

ஆகியடவ தவிர்த்த  ிறவற்றில் ஏததனும் நன்டம, சலுடக, வழக்கு 

நடவடிக்டககளில் இருந்து  ொதுகொப்பு ஆகியவடவத் தைப் டுமொ? 

 

ப. இல்னல. ெட்டப்பிரிவு 131-ன் படி, இத்திட்டத்தில் ைொணப்படும் எதுவும் 

இத்திட்டத்தில் ெ ர்ப்பிக்ைப்பட்ட விண்ணப்பங்ைளில் இடம்மபைொத விஷயம், 
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ைொலஅளவிற்கு எந்த வனையொை நன்ன , ெலுனை அல்லது வழக்கு 

நடவடிக்னைைளில் இருந்து பொதுைொப்பு ஆைியனவ தரப்படொது. 

 

தக. 42. விடுவிப்புச் சொன்றிதழ் ஆனது வருங்கொைத்தில் கொைணம் வினவும் 

குறிப் ொடணடய (SCN) வழங்குவதில் இருந்து (I) அடுத்தடுத்த 

கொைங்களில் விைக்கு தருமொ; அல்ைது (II) இதத கொைத்தில் தவபறொரு 

விஷயத்திற்குக் கொைணம் வினவும் குறிப் ொடண வழங்குவதில் இருந்து 

 ொதுகொப்பு தருமொ? 

 

ப. இல்னல, ெட்டப்பிரிவு 129 (2)(b)-ன் படி விடுவிப்புச் ெொன்ைிதழில் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ைொலத்தில் வழங்ைிவரும் (i) அவத விஷயத்தில் 

அடுத்தடுத்த ைொலத்திற்ைொை ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண(SCN)  

வழங்குவதற்குத் தனடயொைொது; அல்லது (ii) அவத ைொலத்தில் வவமைொரு 

விஷயத்திற்குக் ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண வழங்குவனதத் தடுக்ை 

முடியொது. 

 

தக. 43. தவறொன தகவல்கடளத் தொனொகதவ முன்வந்து இத்திட்டத்தின் 

கீழ் தரும் விண்ணப் தொைர் மீது என்ன நடவடிக்டக எடுக்கப் டும்? 

ப. ெட்டப்பிரிவு 129(c)-ன் படி தொைொைவவ முன்வந்து அைிவிப்புைள் 

வ ற்மைொள்ளும் இத்தனைய சூழல்ைளில், விண்ணப்பதொரர் ெ ர்ப்பித்த 

விண்ணப்பங்ைள் எதிர்வரும் ைொலங்ைளில் வபொலியொைது என்று விடுவிப்புச் 

ெொன்ைிதழ் வழங்ைப்பட்ட ஓரொண்டிற்குள் ைண்டைியப்பட்டொல், இந்த 

விண்ணப்பம் ெ ர்ப்பிக்ைப்படவில்னல என்று ைருதி,  னைமுை வரி 

ெட்டங்ைளின் படி என்மைன்ை நடவடிக்னைைள் எடுக்ைப்படவவண்டுவ ொ 

அனவ மெயல்படுத்தப்படும். 

[குைிப்பு: ‘ெட்டப்பிரிவு’ என்ைிை பதம் நிதி (No.2) ெட்டம், 2019 ஐ குைிக்ைிைது] 
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4. சிறு வழிகொட்டி (E-Flier) 

 

தநொக்கங்கள் 

• ைடந்த ைொல  த்திய ைலொல்  ற்றும் வெனவ வரி ெச்ெரவுைனள ஒவர 

நடவடிக்னையின் மூலம் முடிவுக்குக் மைொண்டுவருவது 

• ெட்டப்படி மெலுத்த வவண்டிய வரினய மெலுத்தொ ல் இருப்பவர்ைள் 

தொைொைவவ மெலுத்த வவண்டிய வரினய அைிவிப்பதற்ைொை வொய்ப்பினை 

வழங்குவது 

 

இத்திட்டத்தின் கீழ் வரும் வழக்குகள் 

• ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனணவயொ (SCN) அல்லது ைொரணம் விைவும் 

குைிப்பொனணனய ஒட்டி மதொடுக்ைப்பட்ட வ ல்முனையவீடொ 30 ஜூன் 2019 

அன்று நிலுனவயில் இருக்கும்  வழக்குைள் 

• ைொலங்ைொல ொைச் மெலுத்த வவண்டிய வரி நிலுனவைள் 

• விெொரனண, விெொரிப்பு அல்லது தணிக்னை வ ற்மைொள்ளப்பட்டு அவற்ைில் 

மெலுத்த வவண்டிய மதொனையொைது 30 ஜூன் 2019 அன்வைொ அதற்கு 

முன்ைவரொ ைணக்ைிடப்பட்டு விட்டது 

• தொைொைவவ முன்வந்து மெலுத்த வவண்டிய வரினய அைிவிப்பது. 

 

இத்திட்டத்தின் கீழ் வைொத வழக்குகள் 

 

•  த்திய ைலொல் ெட்டம், 1944-ன் நொன்ைொவது அட்டவனணயின் ைீழ் 

பட்டியலிடப்பட்ட மபொருட்ைவளொடு மதொடர்புனடய வழக்குைள் (இதன் ைீழ் 

புனையினல  ற்றும் குைிப்பிட்ட மபட்வரொலிய மபொருட்ைள் அடங்கும்) 
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•  த்திய ைலொல் ெட்டம் , 1944 அல்லது நிதிச்ெட்டம் , 1994-ன் ைீழ் குற்ைவொளி 

எை வரி மெலுத்துபவர் தீர்ப்பளிக்ைப்பட்ட வழக்குைள் 

•  தவைொைப் பணம் திருப்பித் தரப்பட்ட வழக்குைள் 

• தீர்வு ஆனணயத்தின் முன்பு நிலுனவயில் இருக்கும் வழக்குைள்  . 

 

இத்திட்டத்தின் கீழ் கிட்டும் நன்டமகள் 

 

• ஒட்டும ொத்த வட்டி, அபரொதம் ஆைியனவ தள்ளுபடி மெய்யப்படும் 

• வழக்கு நடவடிக்னைைளில் இருந்து பொதுைொப்பு 

• முதல் தீர்ப்பு ஆனண வழங்ைப்பட வவண்டிய வழக்குைள் அல்லது 

வ ல்முனையடீ்டில் நிலுனவயில் இருக்கும் வழக்குைளில் ₹ 50 லட்ெம் வனர 

தீர்னவ வைொரப்பட்ட வழக்குைளில் 70% வரி நிவொரணமும், ₹ 50 லட்ெத்திற்கு 

வ ல் தீர்னவ வைொரப்பட்ட வழக்குைளில் 50% வரி நிவொரணமும் 

வழங்ைப்படும். 

• விெொரனண, தணிக்னையில் உள்ள வழக்குைளிலும் தீர்னவயொைது 30 ஜூன் 

2019 அன்வைொ, அதற்கு முன்ைவரொ ைணக்ைிடப்பட்டிருந்தொல் வ ற்மெொன்ை 

நிவொரணங்ைள் உண்டு. 

• ைொலங்ைொல ொை இருந்து வரும் வரி நிலுனவைளில், ₹ 50 லட்ெம் அல்லது 

அதற்குக் குனைவொை தீர்னவ அளவுள்ள வழக்குைளில் வரி நிவொரணம் 60% 

ஆைவும், பிை வழக்குைளில் 40% ஆைவும் இருக்கும். 

• தொைொைவவ முன்வந்து ைட்ட வவண்டிய வரினய அைிவிக்கும் நபர்ைள் 

தொங்ைள் அைிவித்த வரி நிலுனவைனள முழுன யொைச் மெலுத்த வவண்டும். 

 

இத்திட்டத்தின்  ிற கூறுகள்: 

• னவப்புமதொனையொைச் மெலுத்தியதற்வைற்ப தீர்னவனயச் மெலுத்தும் வெதி 



 

 

49 

• மெலுத்த வவண்டிய வரி நிலுனவைனள  ின்ைணு முனையிவலவய 

மெலுத்த வவண்டும்  ற்றும் பிற்பொடு உள்ளடீ்டு வரி வரவொைப் பயன்படுத்த 

இயலொது. 

• முழுன யொைவும், இறுதியொைவும் ெச்ெரவில் உள்ள வழக்கு 

நடவடிக்னைைள் முடிவுக்கு வரும். ஒவர ஒரு விதிவிலக்கு தொைொைவவ 

முன்வந்து மெலுத்த வவண்டிய வரித்மதொனைனய அைிவிக்கும் சூழல்ைளில், 

மபொய்யொை அைிவிப்னப வ ற்மைொண்டிருப்பது மதரியவந்தொல் வழக்னை 

ஓரொண்டிற்குள் திரும்பவும் மதொடுக்ைச் ெட்டம் இடம்மைொடுக்ைிைது. 

• ைடந்தைொல, வருங்ைொல வரி நிலுனவைளுக்கு இத்திட்டத்தின் ைீழ் நிைழும் 

நடவடிக்னைைள் முன்வைொடியொைக் மைொள்ளப்படொது 

• இறுதி முடிவு விண்ணப்பம் ெ ர்ப்பிக்ைப்பட்ட அறுபது நொட்ைளுக்குள் 

மதரியப்படுத்தப்பட வவண்டும் 

• வரி நிலுனவ ைணக்ைீட்டில் முரண்பொடு ஏற்படும் வபொது. வநரடியொை 

விண்ணப்பதொரரின் தரப்னப மெவி டுக்ைொ ல் இறுதி முடினவ எடுக்ைக் 

கூடொது. 

• இத்திட்டத்தின் ைீழ் வ ற்மைொள்ளப்படும் நடவடிக்னைைள் முழுக்ை முழுக்ைத் 

தொைியங்ைித் மதொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும்.   
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5. சப்கொ விஷ்வொஸ்  ொய்வுப் டம் (Flowchart) 
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6. கடைச்பசொற்கள் 

வ. எண்.  ஆங்கிை மூைம் இடணயொன தமிழ்ச்பசொல் 

1. Amount in arrears  வரி நிலுனவயில் உள்ள மதொனை  

2. Amount declared  அைிவிக்ைப்பட்ட மதொனை 

3. Amount of duty  
தீர்னவ மதொனை 

 

4. Amount estimated  நிர்ணயிக்ைப்பட்ட மதொனை 

5. Audit   தணிக்னை 

6. 
Central Board of Indirect Taxes and 

Customs  

 த்திய  னைமுை வரிைள் 

 ற்றும் சுங்ை வொரியம் 

7. Cess  வ ல்வரி 

8. CESTAT 
சுங்ைம், ைலொல்  ற்றும் வெனவ 

வரி முனையடீ்டுத் தீர்ப்பொயம் 

9. Commissioner (Appeals)  ஆனணயர் (வ ல்முனையடீு) 

10. Declarant  விண்ணப்பதொரர் 

11. Departmental Appeal  அரசுத்துனை வ ல்முனையடீு 

13. Discharge Certificate  விடுவிப்புச் ெொன்ைிதழ் 

14. Dispute   ெச்ெரவுைள் 
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15. Duty  தீர்னவ 

16. Finance Act நிதிச்ெட்டம் 

17. Gazette  அரெிதழ் 

18. Hearing    மெவி டுத்தல் 

19. Indirect tax enactments     னைமுை வரிச்ெட்டங்ைள் 

20. Input Tax Credit    உள்ளடீ்டு வரி வரவு 

21. Immunity    பொதுைொப்பு 

22. Late Fee    தொ தக் ைட்டணம் 

23. Order    ஆனண 

24. Order in Original   முதல் ஆனண 

25. Penalty    அபரொதம் 

26. Person    நபர் 

27. Pre-Deposit    முன்னவப்புத்மதொனை 

28. SCN     ைொரணம் விைவும் குைிப்பொனண 

29. Tax Dues வரி நிலுனவைள் 

30. Tax Relief  வரி நிவொரணம் 
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ெரக்குைள்  ற்றும் வெனவைள் வரி  இரண்டொண்டுைனள  நினைவு  மெய்துள்ளது. 

ெரக்குைள்  ற்றும் வெனவைள்  வரி  அ லுக்கு வருவதற்கு  முந்னதய  ைொலத்து  

வழக்குைள்  மபரு ளவில்  நிலுனவயில் இருப்பது எைக்கு ைவனலயளிக்ைிைது. வெனவ 

வரி   ற்றும் ைலொல் மதொடர்புனடய  வழக்குைளில்   ட்டும் ₹ 3.75 லட்ெம்  வைொடிக்கு 

வ ற்பட்ட மதொனை முடங்ைியிருக்ைிைது. இந்த சுன னய  இைக்ைினவத்து விட்டு, 

மதொழிற்துனைனய முன்வைொக்ைி படீுநனட  வபொடனவக்ைவவண்டிய  வதனவ உள்ளது. 

ஆைவவ, நொன், இவ்வழக்குைனள வினரந்து  னபெல்  மெய்யக்கூடிய வழிவழியொை வந்த 

ெச்ெரவுைள் தீர்வுத் திட்டம் ஒன்னை அைிமுைப்படுத்துைிவைன். வர்த்தைம்  ற்றும் 

மதொழிற்துனையிைர் இவ்வொய்ப்னப பயன்படுத்திக் மைொண்டு வழிவழியொை வந்த  

வழக்குைளில் இருந்து தங்ைனள விடுவித்துக் மைொள்ள அனழக்ைிவைன்.  

 

 ொண்பு ிகு  நிதியன ச்ெர் திரு தி. நிர் லொ  ெீதொரொ ன் அவர்ைளின் நிதிநினல அைிக்னை, 

2019 உனரயிலிருந்து ெில  பகுதிைள்   

  

 

 ” 

 ” 

புதிய துவக்கம்  டடப்த ொம்!  
 


