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� ఎ� �  �  ����ష�  
 

ఇతర ప�� వ�వస� ల �����, � ఎ� � వ�వస� � ��, 
���� �ష� ��ం��వటం ఏ�� ���ర�� � ప� ధమ 
కర� వ�ం.      �ంద�   � ఎ� � ��॓  2017 ��� 22 ప� �రం, 
ఏ�� ���ర�� � � ఎ� � ప�� ప���� వ�� వ��  �� 
�వల సరఫ� ��� న�ట� ��,  ఏ ఏ ��� �� �� �ంద�  
��త �� ం�ల� అ�వం� సరఫ� ��� ��� ఆ� 
��� �� �ంద�  ��త �� ం�� అ��ం��� � ఎ� � 
���� �ష� �� ��� �����.  మ�� ఒ�  �ష� �ం� 
�� అవస�ల� బ��  వ��  �వల సరఫ� �య���� 
����� ���� �ష� ���వ��.  ���� �ష� ��� 
నట� �� వ��  �� �వల సరఫ����  తమ తమ ���� 
��ల �ం� ప�� వ�� �����.  అం� ��ం�, 
�� ��� ం�న ప��� ఇ� �� �� �� � �� 
�����.   
 

� ఎ� � ����  �ం� �  ���� �ష� ��ం��వటం వలన 
�� ఉప��� ఉ���.  � ఎ� � చట� ం, ���� �ష� 
��ం��న� ���, వ��  �� �వల సరఫ� ��� 
��� �� ం�.  ���� ��ల �ం� చట� బద� ం� ప��� 
వ�� ���వ�� మ�� ���� ��� �న� 
వ�� ��, �వల �ౖ  ��� ం�న ప��ల� ఇ� �� �� �� � 
���వ��.  సరఫ��� �� ���ళ� �ౖ  �� 
��� ం�న ప��� ఇ� �� �� �� � ���వ�� మ�� ఆ 
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�� �� � ప�� ��� ం�న� ��� వ��.  ������ 
చట� బద� �ౖ న ��� ం� ల��� ం� మ�� �ఘ�  
�����వృ�� � �డ�� �ధం� ��ం�� �� ఇతర ఆ�� క 
సంస� ల� ����ల� ఆ��రం ఏర���ం�. 
 
మన �లం�ణ �ష� �ం� ఏ�� ���ర�� � �� �� వ��   
�� �వల సరఫ� వలన క�� �త� ం (Aggregate) ��� క 
ట��వ� 20 ల�� �� అంత� �ం� �� ఉన�ట� ��, ఆ 
���ర�� � � ఎ� � ����  �ం� � ���� �ష� 
��ం��వల�న అవసరం ఉం�. ��� ��� 
�న��ం�� �� ఉ���.   

 
���� �ష� ��నం: 
���� �ష� ���� ��నం ��� � ఆ�� � ప� �� య.  �� 
�ర� � ఎ� � ���ల��� �ళ� నవసరం ��.  సరఫ� 
�� �దట�, https://www.gst.gov.in అ� �� �ౖ � �� 
����.  అక�డ, Services > Registration > New Registration అ� 
ఐ����� ఎం����.   ���� �ష� �సం ���� 
దర��� � REG-1 అం��. దర��� �  Part-A మ�� 
Part-B అ� �����  �ం� ద��� �����.  �ట�  
�దట Part-A � ఏ ఏ స����� �ం� పర�� 
��� �.  �ం�� సరఫ��� ఆ�య� ప�� �ఖ� 
PAN ��� �����. 
 

https://www.gst.gov.in/
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Part-A: 
�ౖ న ���న �� �� ఓ�� అ�న �మ�ట, ‘I am a’ అన� ఐ��కం 
�ంద ఉన� �� � �� ���  �ం�, ‘Taxpayer’ అ� ఐ����� 
ఎం����.   త��త ప�� ��� ం���� �క� 
�వ�� �ం� పర�� – �ష� �ం, ��� , ��� న� 
������  ఉన� చట� బద� �ౖ న �� (Legal Name), PAN 
నంబ�, ఈ��� అడ� � మ�య ��ౖ � �ంబ�.  
 
ఆ�ౖ , �� ంద క���� న� సంఖ�ల� (captcha) త� ��� 
��ప� ం ��, ‘PROCEED’ అ� బట� �ద �� ॓ ����.  
త��త, ఒక �ళ ఇ� PAN నంబ� �ద ఇతర ���� �ష� � 
ఉన�ట� ��, ఆ ���� �ష� నంబ��  అ�� క���� �.  అక�డ 
�� ‘PROCEED’ అ� బట� �ద �� ॓ ��� , ���ర�� � 
��ౖ � � మ�� ఈ�ౖ � � �ం� ���� OTP నంబ��  
వ�� �.  ఆ �ం� నంబ��  స��ౖన ��ల� ��ప� ం 
����.  మరల ‘PROCEED’ అ� బట� �ద �� ॓ ����.   
 
త��త, కం��ట� ���� �ద ����క �ఫ��� నంబ� 
(Temporary Reference Number – TRN)  ప� ద��త��ం�.  
Part-A � �ం�పర�న స����� అం�క�ం�న��  
(Acknowledgement) ��య�యబ��ం�. అ� �మ�ట 
Part-B � స����� �ం�పర��. 
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Part-B: 
Services > User Services > My Saved Applications అ� �ం॓ 
��� దర���  �క� Part-B � �రవ వ��.  అక�డ, TRN 
మ�� �� ంద క���� న� సంఖ�ల� (captcha) ��ప� ం ��, 
‘PROCEED’ అ� బట� �ద �� ॓ ����.  �మ�ట ��ౖ � � 
వ��న OTP  � �ం�పర��.  అ�� My Saved Applications 
�� క���� ం�.  Part-A � �ం�పర�న స��రం 
క���� ం�.  అక�డ �� �ౖ � క���� న� �� �మ� (Edit 
బట�) �ద �� ॓ ����.   అ��, స����� 
�ం�పరచవల�న ���  దర���  క���� ం�.   
 
దర���  Part-B, ఈ �� ంద ఇ��న 10 ���� (Tabs) � 
�భ�ంచబ� ఉం�ం�: 

Business Details 
Promoter/ Partners 
Authorized Signatory 
Authorized Representative 
Principal Place of Business 
Additional Places of Business 
Goods and Services 
State Specific Information  
Aadhaar Authentication  
Verification 

 
ఒ��క� ��గం �ద �� ॓ ��, అ��న స����� �ం� 
పర��.   స��రం �ం�పర� ��నం �లభ తరం�� 
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ఉం�ం�.  అం� వలన ���ర�� � ఎ�వం� ఇబ�ం�� 
��ం�� స����� ��ప� ం �య�టం �ధ�ం 
అ��ం�.     
 

ప� � ��గం � స����� �ం� పర�న �దప, ‘SAVE & 
CONTINUE’ బట� �ద �� ॓ ����.  అ� ��న �మ�ట, ఆ 
��గం � స��రం  ��ప� ం �బ�న� అ� ��య ��� , 
�ౖ న ఒక �॓ () ���  క���� ం�.  అ� అ�� �����  
స����� ��ప� ం ����.   
 
“Principal Place of Business” అ� ��గం� ఇ��న PIN �� 
� బ�� , �ష� � మ�� �ంద�   ప� ���ల� సంబం�ం�న 
�� పర�ౖ న ప��� (jurisdictions) ��య�య బడ��.   
 
�వర�, Verification ��గం� స����� సమ��ం��.     
ఈ ��గం�� ఆ�� ప� ��కరణ (Aadhar Authentication) 
�� సమ��ం��.  ���� �ష� ఒక యజ�� �� �ద 
���న�ట� ��, సద� వ���  ఆ�� నంబ� � సమ��ం��. 
���� �ష� ఒక వ���  �� �ద ��ం�, ఒక కం�� �� 
�గ��మ� సంస�  �� �ద అ��, ��� సంబం�ం�న  
ప� ���, �గ��� �� అ�కృత సంతకం�� 
(Authorised Signatory) ల� క�సం ఒక���ౖ � ఆ�� 
ప� ��కరణ �సం ఎం����.   
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ఒక �ళ దర��� �� ఆ�� ప� ��కరణ ���వటం� 
�ఫల�ౖ �, ���� �ష� �సం ఎ���న� ���ర స� ��� 
��క మ�న పద� �� ధృ�క�ంచటం (Physical Verification) 
జ���ం�. 
   
దర��� � ��ట� ���చ� ��� �� �� ఎల�� ��॓ 
����ష� �� ��� �� సమ��ం��.  దర���  
సమ��ం�న త��త, దర���  క� మ సంఖ� (Application 
Reference Number – ARN) కం��ట� ���� �ౖ  క���� ం�.  
�� ��� త��� ��ల� దర���  �� �� 
����వ��. 
 
సమ��ం�న �వ�� అ�� స�� ఉన�ట� ��, ���� �ష� 
నంబ� (GSTIN) క��న ���� �ష� స�� ��� (REG-6)  � �� 
��� �. 
 
���� �ష� �సం సమ��ం�న ప�� � ��, �వ�� �� 
స�� �క���, �వ�ల �సం ఇ��న ���� 
సంతృ�� కర�ౖ న స��నం ఇవ�క���, ���� �ష� �సం 
సమ��ం�న దర���  �రస�రణ� �� అ�� అవ�శం 
ఉం�.   
 

గమ�ంచవల�న ��� �ఖ� �ష��:  
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��� ���ల� ��� �సం ప�� ల� సమ��ంచవల� 
ఉం�ం�.  ఆ ప�� �, PDF �� JPEG ���� � �త� � 1 
MB ప��ణం �పల ఉం�� �గ� త�  �����.  
 

��ం॓ అ��ం� �వ�� తప��స� ��.  అ��, 
���� �ష� (GSTIN) వ��న త��త �ద� �� ��� 
అ�న��, ��ం॓ అ��ం� �వ�ల� �ం� పరచటం 
�సం ఒక ��గం క���� ం�. అక�డ ��ం॓ అ��ం� 
�వ�� �ం� పర�నట� ��,  ���ర�� � స��రం 
సవరణ జ���ం�.  ��ం॓ అ��ం� స��రం �� 
ఇ��  �ం� �ం� ��� �ష�ల� ఉపక��� ం�.  అం� 
వలన, సవరణ ��� ఇవ�టం మం��.   
 
ఇం�క �ఖ��ౖ న �షయం ఏమం�, దర���  Part-A 
సమ��ం�న త��త 15 ��ల �� Part-B � �� 
సమ��ం��.  �దం�, ��ప� ం ��న స��రం �త� ం 
��ం�.  మర� �దట �ం� స����� �ం� 
పరచవల� వ�� ం�.  
 

ఎవ�ౖ � సరఫ��� � ఎ� � ���� �ష� ���వల�న 
అవసరం ���� ��, తనంత ��� స�చ�ందం� 
���� �ష� ���వ��.  అ��, ���� �ష� ���న� 
త��త, �ట��� సమ��ంచటం, ప�� ��� ంచటం వం� 
���ల� తప��స�� ��ం��.  
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ఒక �ళ సంబం�త అ��� ధర��� � ఆ��ంచటం� 
�ఫలమ�నట� ��, ఈ �� ం� సంద��ల� ���� �ష� �సం 
సమ��ం�న దర��� � �నంతట అ� 
ఆ��ంచబ�న�� � ��ంచబ��ం�:  
 

(1) ఆ�� ప� ��కరణ ��� ���న� దర��� �  
��రణ సంద��ల�, 7 ��ల� 
ఆ��ంచబడనట� ��; 

(2) ఆ�� ప� ��కరణ జరగక, ��క ధృ�కరణ 
అవసర�ౖ న సంద��ల�, 30 ��ల� 
ఆ��ంచబడనట� ��, �� 

(3) ��న స��రం, �వరణ �� ప�� � ఇ��న 30 
��ల� దర���  ఆ��ంచబడనట� ��  

 ���� �ష� �సం సమ��ం�న దర��� � �నంతట అ� 
ఆ��ంచబ�న�� � ��ంచబ��ం�. 
 

���� �ష� �ం� �న��ం� ఉన� సరఫ� 
���: 
ఇంత� �ం� ���న �ధం�, ��� 23 ప� �రం  �ంత 
మం� సరఫ���ల� ���� �ష� �ం� �న��ం� 
ఉం�.  �� ఎవరన� – 

(1) ��� � ప�� ���ం� క��న వ��  �� �వల 
సరఫ� �� ��  

(2) పం�ం�న పంట� �త� � సరఫ� �� 
వ�వ�య���   
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(3) ��� సంద��ల�, ప�� ��� ంచవల�న �ధ�త 
సరఫ��� �ౖ  ��ం�, ������ �ౖ  
ఉం�ం�.  ��� �వ�� ���  ���జ� (RCM) 
అం��.  అ�వం� సరఫ���ల�  �� 
���� �ష� �ం� �న��ం� ఉం�ం�.  

(4) హస�  క���� ��� త�� ��న వ�� �ల� 
అంత�� ష� � సరఫ� ��� న�ట� ��, అ�వం� హస�  
క���ల� �� ��� �బంధనల� �బ� 
�న��ం� ఉం�ం�. 

(5) ఈ-�మ�� ఆప�ట� ��� జ�� సరఫ� �త� ం 
�ద ప�� ��� ంచవల�న �ధ�త ఈ-�మ�� 
ఆప�ట� �ౖ న ఉన�ట� ��, అ�వం� సరఫ� ���  
�� ���� �ష� �ం� �న��ం� �ం���. 

(6) అంత�� ష� � �వల సరఫ�   �� �� వర���. 
 

తప�� స�� ���� �ష� ���వల�న 
సరఫ����  (��� క ట��వ� � ��త� ం 
��ం�): 

(1) అంత�� ష� � సరఫ����.  ఎ�మ�ల� �� 
అంత�� ష� � సరఫ� �� ప�గ��� �.  అం�వల� , 
ప�� ��� ంచవల�న అవసరం ���� ��, 
ఎ�మ����  తప��స�� ���� �ష�  �����.   

(2) ��వ� ప�� ��� ం����  అన� ����కం� 
����� �� ��.   
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(3) �వ�� ���  పద� �� ప�� ��� ంచవల�న 
�������   

(4) తమ ��� జ��న సరఫ� �త� ం �ద �� ప�� 
��� ంచవల�న ఈ-�మ�� ఆప�ట��   

(5) ప�� ప���� వ�� సరఫ� ��� న� ��-���ం� 
సరఫ����   

(6) ��� 51 ప���� వ�� TDS ఆప�ట��.  �� PAN 
నంబ� ���� ��, TAN నంబ� �ౖ  � ఎ� � 
���� �ష� నంబ� �ందవ��.  

(7) �� �� తర�న వ��  �� �వల సరఫ� �� 
ఏ�ం�� �� ఇత��  

(8) ఇ��� స��� ��� ���ట�  
(9) ఈ-�మ�� ఆప�ట� ��� సరఫ� �� 

సరఫ����  
(10) తమ ��� వ��  �� �వల సరఫ� �� 

సరఫ��ర�  �ం� ప�� వ�� �� ప� ����� 
��� ంచ వల�న ఈ-�మ�� ఆప�ట��   

(11) �� ��ల �ం� మన �శం �� 
���� �ర� � సరఫ� �� OIDAR సరఫ����   

 

� ఎ� � ���� �ష� � సవరణ�:  
���� �ష� �సం �ం�� �ం�పర�న �వ�ల� 
ఏ�ౖ � ���� �యవల�న అవసరం వ�� , సవరణల �సం 
REG-14 అ� దర���  ���వ��.  అ��, సవరణల� 
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�ం� ���.  ఒక� core-field సవరణ�, �ం�� non-core 
field సవరణ�.  core-field సవరణ� అం�, (i) �గ� �� �� 
�� � �� ���, (ii) ప� �న ���ర స� ల ���� (principal 
place of business) �� అదన� ���ర స� ల ����   
(additional place of business) � సవరణ�, మ�� (iii) 
�గ����, �ౖ �క� �� , �దల� �� ���, �ల�ం� 
�� పద� �రమణల �రణం� �య�వల�న  సవరణ�.  
�గ�వ�� �� non-core field సవరణల �ంద� వ�� �.  
core field సవరణల �సం ���న� దర��� , త� అ��� 
ఆ�దం �సం పంపబ��ం�.  అ�, non-core field 
సవరణ� అ��, సరఫ����  �మం� �� 
���వ��.   
 
అ��, PAN నంబ� � సవరణ �దర�.  ఒక �ళ, ���ర 
పద� � � ��� �రణం�  PAN నంబ� ���, �� త�  PAN 
నంబ� �వ�ల� ��� ���� �ష� �����.   
 

���� �ష� ర��  ����ట: 
� ఎ� � ���� �ష� ర��  ����ట �ం� ���� 
ఉం�ం�.  ఒక�, ���� �ష� అవసరం ఇం� ఏ�త� ం 
�న��, సరఫ��� తన� ��� ���� �ష� ర��  
�ర� REG-16 దర���  ����ట (Voluntary 
cancellation).  ర��  ���వల�న ప��� � వ��న 30 
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��ల� ఈ దర��� � �����. సంబం�త అ��� 
దర���  ��న 30 ��ల� ర��  �యవల� ఉం�ం�.      
 
�ండవ పద� �, సరఫ��� �ౖ ఫ��ల (defaults) �రణం� 
���� �ష� ర��  �యవల�న ప��� � వ��న�� సంబం�త 
అ��� ర��  �య�టం (Suo-motu cancellation).   
 

���� �ష� ర��  ఉపసంహరణ (Revocation of 
Cancellation of Registration): 
సంబం�త అ��� �� �ఎ� � ���� �ష� � ర��  
��నట� ��, ఆ ర�� � ఉపసంహ�ం��వ���ౖ , 
సరఫ���� REG-21 దర���  ���� అవ�శం ఉం�.  
అ��, ఈ దర��� � ర��  ��న 30 ��ల �� 
�����.  ఈ ఉపసంహరణ దర���  �� ��, ���� �ష� 
ర�� � �రణ�ౖ న �ౖ ఫ��లన��ం�� సరఫ��� స� ���  
���.  �� ఉన� �ఎ� � �ట��� అ�� �ౖ � ����.  � ఎ� 
� బ��� అ�� ��� ం��.  అ�� ���� �ష� ర��  
ఉపసంహరణ �సం దర���  ���వ��. 
 

    
 

ఒ� �శం ఒ� ప��  
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