


45వ వసత సవల పనన  
మండల సమవశం    

- వధన నరణయల, వశషల 



కేందర్ ఆరిధ్క మరియు కారొప్రేట్ వయ్వహారాల మంతిర శీరమతి నిరమ్ల సీతా
రామన్ అధయ్కష్తన 2021, సెపెట్ంబర్ 17న లకోన్ లో వసుత్ సేవల పనున్ 

మండలి – జీఎసీట్ కౌనిస్ల్ 45వ సమావేశం జరిగింది. అనేక ఇతర సూచ
నలతో పాటు, జీఎసీట్ నిబంధనలూ విధానాలోల్  మారుప్లూ, వివిధ వసుత్ వులు  

సేవల పై జీఎసీట్ సుంకానికి సంబంధించి మండలి కొనిన్ కీలక  సిఫారుసులను 
చేసింది.  హైదారాబాద్ CGST జోన్ సదరు సిఫారుస్లను సాధారణ 

పౌరులకు సులభంగా అరథ్మయేయ్ రీతిలో తెలుగులోకి అనువదించి,  
చిరు పుసత్క రూపంలో పర్చురిసుత్ నన్ది. 

  



పరోకష్ పనున్లను ఏకీకృతం చేసూత్ , “ఒకే దేశం ఒకే పనున్” నినాదం దావ్రా వసుత్  సేవల 
పనున్ విధానానిన్ నాలుగు సంవతస్రాల కిరతం అమలుచేయడం జరిగింది.  ఈ  వసుత్  
సేవల పనున్ చటట్ం సరళీకృత వాణిజయ్ విధానం మరియు పర్తిభావంతమైన పనున్ 
చెలిల్ంపు విధానానిన్అందించే కర్మంలో దిగివ్జయంగా నాలుగు సంవతస్రాలు పూరిత్ 
చేసుకోవటం ఎంతో ఆనందదాయకం.   
    కొరతత్ చటాట్ నిన్, సంబంధిత నిబంధనలను సులభమయిన రీతిలో వాయ్పార వేతత్లు, పనున్ 
చెలిల్ంపు దారులు, మరియు సామానయ్ పర్జల వదద్కు  చేరవేయటంలో హైదరబాద్ కేందర్ 
పనున్ల జోన్ మొదటి నుండి చాలా చొరవతో ముందుకు సాగుతుంది.  “ఔట్ రీచ్” 
కారయ్కర్మాల దావ్రానూ, “జిలాల్  జిలాల్ లో జి ఎస్ టి” వంటి విధాన రూప కలప్నలోనూ,  ఈ 
వే బిల్ పై తెలుగులో పుసత్కానిన్ అందించటంలోనూ మరియూ తెలుగులో FAQs  ను 
అందించటం దావ్రానూ, హైదరబాద్ జోన్ పనున్ చెలిల్ంపు దారులకు దగగ్ర అవుతూ, 
మొదటి నుండి వారి సందేహ నివృతిత్కై సేన్హ పూరవ్క చేయూత అందిసుత్ ంది.       
    ఇపుపడు అదే తరహాలో, 45 వ జాతీయ మండలి (Goods and Service Tax 
Council) సిఫారుస్లను, వాటి అమలులో వెలువరించిన నోటిఫికేషనుల్ , సరుక్లరల్ను 
సాథ్ నిక భాషలో సరళ పదధ్తిలో  పనున్ చెలిల్ంపు దారులకు చేరవేయాలనే సంకలప్ంతో, ఈ 
చిరు పుసత్కానిన్  తీసుకురావటం జరిగింది.  మా ఈ పర్యతన్ం దావ్రా, జి ఎస్ టి పనున్ 
చెలిల్ంపుకు సంబంధించిన తాజా నిబంధనలు మరియు సూచనలు అతి తకుక్వ 
సమయంలో పనున్ చెలిల్ంపు దారులకు చేరతాయని భావిసుత్ నాన్ను. 
    ఈ బృహత్ పర్యతన్ంలో భాగసావ్ములైన శీర ఎం.ఆర్.ఆర్.రెడిడ్, సికిందారబాద్ జి ఎస్ 
టి కమిషనర్, శీర వసుధా పర్సాద్ రావు, అడిషనల్ కమిషనర్, సికిందారబాద్ జి ఎస్ టి 
కమిషనరేట్, శీరమతి ఎన్. పిరయాంక, జాయింట్ కమిషనర్, ఆడిట్ 2  కమిషనరేట్, 
మరియు ఇతర అధికారులను మనసూఫ్రిత్గా అభినందిసుత్ నాన్ను.  

శీరమతి శివనాగ కుమారి, 
చీఫ్ కమిషనర్, 

సి జి ఎస్ టి హైదరాబాద్ జోన్. 
సెపెట్ంబర్, 2021 

 

మంద మట
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I. వవధ వసత వల సవలపై $ఎసట  సంకనన )రంచన స0రసల 
 
A. జీఎసీట్  పనున్లోల్  మినహాయింపుల రూపంలో కోవిడ్-19 సహాయక చరయ్లు 
 
1. కోవిడ్-19 చికితస్లో వినియోగించే కిరంది మందులపై పర్సుత్ తం (2021, సెపెట్ంబర్  30 వరుకు) ఉనన్  

జీఎసీట్ సుంకాల తగిగ్ంపు 2021, డిసెంబర్ 31 వరుకూ కొనసాగింపు. మందుల వివరాలు : 
 

l ఆంఫోటెరిసిన్ బీ (Amphotericin B) – nil 

l రెమిడ్ సివర్ (Remdesivir) – 5% 

l టోసిలీజుమాబ్ (Tocilizumab) – nil 

l హెపారిన్ వంటి రకత్ం గడడ్  కటట్ కుండా నిరోధించే ఔషధాలు (Anti-coagulants like Heparin) – 5% 

  
2. 2021, డిసెంబర్ 31 వరుకు కోవిడ్-19 చికితస్లో వాడే ఇతర మందులపై జీఎసీట్ సుంకాలను 5% 

వరుకు  తగి గ్ంపు 
 
l ఇటోలీజుమాబ్ (Itolizumab)      

l పోసాకోనజోల్( Posaconazole)   

l ఇనిఫ్ఫ్లికిస్మాబ్ (Infliximab)    

l ఫేవీపిరావిర్ (Favipiravir)   

l కాసిరీవిమాబ్, ఇమేడ్ విమాబ్ (Casirivimab & Imdevimab)  

l 2-డీఆకీస్- డీ-గూల్ కోజ్(2-Deoxy-D-Glucose)    

l బామాల్ నీవిమాబ్, ఎటెసేవిమాబ్ (Bamlanivimab & Etesevimab) 
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వివరణ              పర్సుత్ తరేటు  
 
    జీఎసీట్  సుంకాలోల్  మారుప్లు 

  1. వికలాంగులు వినియోగించే వాహనాలలో వాడే             అనువరిత్ంచే  5%  
రెటోర ఫిటెమ్ంట్ కిటుల్                     రేటు 

B.  వసుత్ వులకు సంబంధించి జీఎసీట్  సుంకాలోల్  మారుప్ల గురించి ముఖయ్మైన సిఫారుస్లు 
(ఇతరతార నిరణ్యించనంతవరకు, 1.10.2021 నుండి అమలులోకి)

  2.             ఐ.సీ.డీ.ఎస్.  వంటి పథకాల కొరకు ఫోరిట్ఫైడ్   
            (బలవరథ్క) బియయ్పు గింజలు                                                                              18%               5%   

  3.             కానస్ర్ చికితస్ కొరకు వాడే మందు  కేటూరడా                                               12%               5%   
  4.             సాధారణ డీజిల్ లో కలిపేందుకు చమురు కంపెనీలకు  

            సరఫరా చేసే బయోడీజిల్ (జీవ ఇంధనం) పంపిణీ                                  12%               5%   
  5.             ఇనుము, రాగి, అలూయ్మినియం, జింక్ వంటి  

            లోహాల ముడి ఖనిజాలు,కానస్నేట్రటుల్                                                                   5%                  18%   
  6.             నిరాధ్ రించబడిన పునరివ్నియోగ  

            ఇంధన సాధనాలు, విడిభాగాలు                                                                          5%                  12%   
  7.             కాగితాలతో చేయబడిన కారట్న్స్, బాకుస్లు, 

             సంచులు, డబాబ్లు, వగైరా                                                                                  12%/18%        18%   
  8.             పాలీయూరెథీనుల్  మరియు ఇతర పాల్ సిట్ కల్ వయ్రాథ్ లు                                       5%                  18%   
  9.             అనిన్ రకాల పెనున్లు                                                                                                 12%/18%        18% 
 10.            86వ అధాయ్యానికి చెందిన రైలేవ్ విడిభాగాలు,  

            రైలుబళుళ్, ఇతర సామగిర                                                                                       12%               18%   
  11.           కాగితాలతో చేయబడిన ఇతరతార వసుత్ వులు,  

            ఉదాహరణకు కారుడ్ లు, కేటలాగులు, ముదిరత సామగిర  
            తదితరాలు (టారిఫ్  49వ అధాయ్యం)                                                         12%               18%   

  12.           వయ్కిత్గత వినియోగానికై వాడే దిగువ మందుల దిగుమతి పై IGST  
            l జోలెగ్నాస్స్మా(Zolgensma)– వెనున్పూసను  
              దెబబ్తీసే స్ెప్నల్ మసుక్క్యులర్ అటోరఫీ వాయ్ధికి 
            l విలెట్పోస్(Viltepso) – డుషెన్ మసుక్లర్ డిసోట్ర ఫీ కోసం                

సంఖయ్
 కర్మ మారిన  

రేటు
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      l కేందర్ పర్భుతవ్ ఆరోగయ్ కుటుంబ సంకేష్మ,  
            ఔషధ మంతిరతవ్ శాఖలు  సిఫారసు చేసే  
            మసుక్క్యులర్ అటోరఫీ  మందులు                                                              12%                            Nil   

13.             భారత్-బంగాల్ దేశ్  సరిహదుద్  మారెక్టల్ లో  
            పంపిణీ అయేయ్ వసూత్ తప్తుత్ లకు IGST మినహాయింపు           రేటు                              Nil   

14.             చేప ఆహార తయారీ సమయంలో  
            అనూహయ్ంగా  వెలువడే వయ్రాథ్ లు – చేప నూనె మినహా                Nil                  (1.7.2017-       
                                                                                                                                                                     30.9.2019  
                                                                                                                                                                   మధయ్ కాలంలో) 

 

C. వసత తపతత ల పై $ఎసట  పననలల  ఇతర మరపల 
 
1. రివర్స్ ఛార్జ్ విధానం పరిధిలోకి చేరచ్బడడ్  మెంథా ఆయిల్ కర్యవికర్యాల నిబంధనలననుసరించి, 

నమోదు చేసుకొనని అమమ్కందారల్ నుండి అందుకునన్ మెంథా ఆయిల్ కు కొనుగోలుదారేల్ పనున్ 
చెలిల్ంచవలసి ఉంటుంది.  ఇకపై  మెంథా ఆయిల్ ఎగుమతులను,  హామీ పతర్ం – LUT, మరియు 
తదనంతర ITC  రిఫండల్ తో మాతర్మే అనుమతించబడును.  

  
2. 2022 ఆగసుట్  ఒకటవ తేదీ నుండీ, 20 లకష్ల రూపాయల లోపు అమమ్కం ఉనన్ ఇసుక బటీట్ లు పర్తేయ్క 

సంయోజన పథకం కిందికి తేబడతాయి. పథకం పర్కారం, ఇనుప్ట్ టాక్స్ కెరడిట్- ITC  లేకుండా ఉనన్  
ఇటుకలపై 6% జీఎసీట్  వసూలు చేయబడుతుంది. అదే ITC తీసుకునన్టల్ యితే, ఇటుకలపై 12% 
జీఎసీట్  వసూలు చేయబడుతుంది. 

 
D. పదరకషల, ?@ రంAలల  ఇనవరటడ డయట స్ట్రకచర  ల దదద బట  
 
మునుపు జరిగిన జీఎసీట్  సమావేశంలో జరిగిన చరచ్లకనుగుణంగా పాదరకష్లు, జౌళి రంగాలోల్  ఇనవ్రెట్డ్ 
డూయ్టీ సట్ర కచ్ర్  లో దిదుద్ బాటు. అపప్టికి వాయిదా పడడ్  జీఎసీట్  రేటల్ లో మారుప్ అంశం 01.01.2022 
నుండి అమలోల్ కి రానుంది. 

  
E. ఇటీవల కేరళ హైకోరుట్  జారీ చేసిన ఆదేశాలననుసరించి కొనిన్ పెటోర ఉతప్తుత్ లను జీఎసీట్  పరిధి లోనికి 
తెచేచ్ అంశం జీఎసీట్  మండలి పరిశీలన కొరకు ఉంచబడింది. చరచ్ల అనంతరం, పర్సుత్ త దశలో 
అటువంటి పర్తిపాదనకు ఆమోదం తెలుపడం సరికాదని మండలి అభిపారయపడింది. 



45వ వసుత్ సేవల పనున్ మండలి సమావేశం   విధాన నిరణ్యాలు, విశేషాలు 7

 F. సేవల పై సుంకం, మినహాయింపు పరిధులకు సంబంధించి జీఎసీట్ లో  ముఖయ్మైన మారుప్లు [ఇతరతార 
నిరణ్యించనంతవరుకు,1.10.2021 నుండి అమలులోకి] 

 కర్మ  
సంఖయ్  వివరణ    
  1. సముదర్ వాయుమారాగ్ లోల్  సరుకుల రవాణాకు  

సంబంధించి భారతదేశం నుండి ఎగుమతుల పై జీఎసీట్   
మినహాయింపులు  30.09.2022 వరుకు పొడిగింపు - -– Nil 

  2. వసుత్ వులను చేరవేసే వాహనాలపై ఫీజు చెలిల్ంపు  
అనంతరం జాతీయ పరిమ్టల్  కిరంద సేవలు 18% Nil 

  3. నైపుణయ్ అభివృదిధ్  శికష్ణ ఖరుచ్లో 75% పర్భుతవ్ం   
భరించిన సందరాభ్లు [పర్సుత్ తం పర్భుతవ్ం 100%  
ఖరుచ్ భరిసేత్నే ఈ మినహాయింపు వరిత్సోత్ ంది]. 18% Nil 

  4. AFC- ఆసియా మహిళల ఫుటాబ్ల్ కప్ కు  
సంబంధించిన సేవలు 18% Nil 

  5. లైసెన్స్ సేవలు / ఒరిజినల్ చితారలు,ధవ్ని ముదర్ణలు  
రేడియో టెలివిజన్ కారయ్కర్మాల పర్సార హకుక్లు  
[లైసెన్స్ సేవలు, పంపిణీలోల్  సామయ్ం తెచేచ్ందుకు] 12% 18%  

  6.  పర్చురణకరత్ల దావ్రా అందిన రికారెడ్డ్ మీడియా ముదర్ణ,  
పునరుమ్దర్ణ సేవలు (చితారలు/డిజిటల్ మీడియా నుండి  
కలర్ చితారల పిరంటింగ్ తో సమానత కోసం) 12% 18%  

  7. భారతీయ రైలేవ్ లకు IRFC సంసథ్  అందించే రవాణా  వాహనాల  లీజు  పై జి ఎస్ టి  
మినహాయింపు తీసివేయడమైనది 

  8. ఈ కామర్స్ ఆపరేటరుల్  అందించే ఈ కిరంది సేవలకు ఇకపై పనున్ చెలిల్ంచవలసి ఉంటుంది :  
  (i) ఎటువంటి మోటారు వాహనాల దావ్రానైనా పర్యాణికుల చేరవేత 

[2022, జనవరి ఒకటవ తేదీ నుండి అమలు]   
 (ii) రెసాట్ రెంట్ సేవలు, కొదిద్ మినహాయింపులతో. [2022, జనవరి ఒకటవ తేదీ నుండి అమలు]   
  9. లీజు వసుత్ వుల దిగుమతికి సంబంధించి IGST మినహాయింపులకు కొనిన్ సౌకరాయ్లను  

కలిప్ంచనునాన్రు, తదావ్రా:  
 (i) లీజు ముగిసిన/రదద్యిన  సందరాభ్లోల్ , మరియు 

(ii) SEZ లోల్  ఉనన్ కౌలుదారు ఫారవ్ర్డ్ చారీజ్ కింద జీఎసీట్  సొముమ్ను చెలిల్ంచినా,  భారత
దేశంలో ఆ  లీజుని మరొకరికి ఇచిచ్నా, జీఎసీట్  మినహాయింపు సౌకరయ్ం కొనసాగుతుంది.

  పర్సుత్ త 
రేటు

  మారిన రేటు
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G. వసత వలపై $ఎసట  రటల క సంబంధంచ సపషట త 

 

1. 14వ అధాయ్యం లో పేరొక్నన్ విధంగా, ఎటువంటి చేరికలు లేని సవ్చఛ్మైన 
హెనాన్( గోరింటాకు) పొడి పై  5% మేర జీఎసీట్  పనున్ వరిత్సుత్ ంది. 

2. HSN కోడ్ 2303 పరిధి లోని బూరవర్స్ సెప్న్ట్  గెరయిన్ (BSG), డైరడ్ 
డిసిత్ లర్స్ గెరయిన్స్ విత్ సాలుయ్బుల్ రెసిడూయ్స్ [DDGS], ఇతర రకాలైన అవ
శేషాలపై 5% జీఎసీట్  పనున్ వరిత్సుత్ ంది 

3. 3822 కింద పేరొక్నబడడ్  పర్యోగశాలల పరీకాష్పదారాథ్ లు, వసుత్ వులపై 12% 
జీఎసీట్  పనున్ వరిత్సుత్ ంది 

4. 2106 జాబితా లోని సువాసనభరిత తీపి సుపారీ, పరిమళ దర్వాయ్లతో 
కూడి, కోటింగ్ కల ఇలాచీ పై 18% జీఎసీట్  పనున్ వరిత్సుత్ ంది 

5. కారొబ్నేటెడ్ పళల్  రసాలు, పళల్  రసాలు సమిమ్ళితమైన కారొబ్నేటెడ్ పానీయాల 
పై 28 % జీఎసీట్  పనున్ వరిత్సుత్ ంది, అదనంగా 12% సెస్ చెలిల్ంచవలసి 
ఉంటుంది. జీఎసీట్  రేటల్  జాబితాలో ఈ విషయం పర్తేయ్కంగా పేరొక్నబ
డుతోంది. 

6. 1209 జాబితా పర్కారం, వాడకానికి అతీతంగా చింత గింజలపై ఇపప్టి
వరుకూ ఎటువంటి పనున్లు లేవు, ఐతే ఇకపై నాటడానికి వినియోగిం
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చేందుకు మినహా ఇతరతార వాడకంపై  5% జీఎసీట్  పనున్ వరిత్సుత్ ంది  
( 1.10.2021 నుండి అమలు). నాటేందుకు వాడే చింతగింజల పై పూరవ్ం 
లాగే ఎటువంటి పనున్ ఉండబోదు.  

7. UPS సిసట్ ంలు, ఇనవ్రట్ర్ తో పాటూ అమేమ్ ఎకస్ స్టరన్ల్ బాటరీలపై (లిథియం –
అయాన్ తరహా మినహా) 28% మేర జీఎసీట్  పనున్ వరిత్ంచనుండగా, UPS 
సిసట్ ంలు, ఇనవ్రట్రల్ పై 18% మేర జీఎసీట్  పనున్ చెలిల్ంచాలి. 

8. పర్తేయ్కమైన పునరివ్నియోగ ఇంధన పారజెకుట్ లపై  వసుత్ సేవలకు సంబంధించి, 
వరుసగా వసుత్ వులు సేవల జిఎసిట్  70:30 నిషప్తిత్ లో చెలిల్ంచవచుచ్. చెలిల్ంపు 
కాలం 1.7.2017 నుండి 31.12.2018. ఇదేవిధంగా గా జనవరి ఒకటి 
2019 రోజున కానీ, అటు తరువాత కాలానికీ వరిత్సుత్ ందని సిఫారుస్ చేయ
బడింది. 

9. ఫైబర్ డర్ముమ్ల విషయంలో నిరాధ్ రిత జిఎసిట్  రేటు గురించి సప్షట్ త కొరవ
డడంతో, గతంలో 12 శాతం జీఎసీట్  రేటుతో జరిపిన సపైల్లను కర్మబదీధ్ క
రించారు.  ఇకపై కారుగేటెడ్/ నాన్ కారుగేటెడ్ సహా అనిన్  పేపర్,  పేపర్ 
బోర్డ్ కంటైనరుల్  పై ఒకే రకంగా 18 శాతం జిఎసిట్  వరిత్సుత్ ంది. 

10. తాజా పళుళ్ డైర ఫూరటుల్ , నటల్  మధయ్ గల  అంతరం పై సప్షట్ త నిసూత్  తాజా పళళ్ 
పై 0%,  డైర ఫూరట్ లపై ఐదు శాతం,  ఎండబెటిట్ న నటల్  పై 12 శాతం జీఎసీట్  
వరిత్ంపజేయనునాన్రు. 

11. 3006 జాబితాలోని ఔషధ సామగిర పై జిఎసిట్ రేటు 18% కాక,  12 శాతంగా 
ఉంటుందని సప్షట్తనిచాచ్రు. 
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12. దిగుమతుల పై డైరెకట్ర్ జనరల్ ఆఫ్ హైడోరకారబ్న్స్ అందించే ఎసెనిష్యాలిటీ 
పతారనిన్ చూపితే సరిపోతుంది.  రాషాట్ర ల మధయ్ సరుకు బదిలీ అయిన 
పర్తిసారీ సరిట్ఫికెట్ తీసుకోవాలిస్న అవసరం లేదు. 

  

H. సవల పై $ఎసట   రటల  )రంచ సపషట త 

1. కేందర్ పథకం, 'వికలాంగ విదాయ్రుథ్ లకు ఉపకారవేతన పథకం' దావ్రా 
ఎనీజ్వోలు, కోచింగ్ సెంటరుల్  అందించే శికష్ణ సేవలకు జీఎసీట్  నుండి మిన
హాయింపు. 

2.  రెసాట్ రెంట్ సేవల కింద కౌల్ డ్ కిచెన్ లు, సెంటర్ల్ కిచెనల్లో అందించే సేవలు పై 
5% జీఎసీట్  

3. తినేందుకు సిదధ్ంగా ఉనన్ ఐస్ కీరమ్ ను  అమేమ్  ఐస్ కీరమ్ పారల్రుల్ , సదరు అమమ్
కాలపై  18 శాతం జీఎసీట్  చెలిల్ంచాలిస్ ఉంటుంది 

4. టోల్ పాల్ జాల వదద్  ఓవర్ లోడింగ్ చారీజ్లు పర్తేయ్కంగా వసూలు చేయరు. ఆ 
సరికే టోల్ కటిట్ నందుకు ఈ సౌకరయ్ం 

5. రాషట్ర  పర్భుతవ్ రోడుడ్ రవాణా సంసథ్ లు, సాథ్ నిక అధికార సంసథ్ లు అదెద్కు 
తీసుకునే వాహనాల('అదెద్  వాహనాలు') కిరంద  జిఎసిట్  మినహాయింపు.   

6. 01.07.2017 నుండి ఖనిజ అనేవ్షణ మైనింగ్ హకుక్లు వంటి సేవలపై 18 
శాతం జిఎసిట్  
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7. అమూయ్జెమ్ంట్ రైడుల్  కల అమూయ్జెమ్ంట్ పార్క్ లోల్  పర్వేశం కొరకు 18% 
జిఎసిట్  చెలిల్ంచాలిస్ ఉంటుంది. ఇటువంటి చోటల్  కాయ్సినో లు కూడా  
ఉనన్పుపడు మాతర్మే పర్వేశానికి 28 శాతం జిఎసిట్  చెలిల్ంచాలిస్ ఉంటుంది. 

8. మదయ్ం ఆహార ఉతప్తుత్ ల కిందికి రాదు. అందువలన ఆహారం ఆహార ఉతప్
తుత్ లకు సంబంధించి  జాబ్ వర్క్ సేవలు,  తదితర సేవలపై ఉనన్ 5% జిఎసిట్  
మదయ్ం తయారీకి వరిత్ంచదు.  

II. నషట్  పరిహారం అంశంలో జూన్ 2022 నుండి ఏపిరల్ 2026 వరకు గల 
కాలంలో నషట్ పరిహార పనున్ల దావ్రా రాబటేట్  సొముమ్, 2020-21, 2021-22 
మధయ్ కాలంలో  తీసుకునన్ అపుపలు రుణాలు తీరచ్డంలో ఖర్ెచ్ పోగలదని  
మండలి దృషిట్ కి తీసుకువెళల్ డం అయినది. ఈ నేపథయ్ంలో వివిధ కమిటీలు/వే
దికలు అందించిన సూచనలను సలహాలను మండలి ముందు ఉంచారు. 
మండలి దానిపై సుదీరఘ్ంగా చరిచ్ంచింది. 

ముఖయ్మైన  రంగాలోల్  ఇనవ్రెట్డ్   డూయ్టీ సట్ర కచ్ర్ దిదుద్ బాటు అంశానిన్ పరిశీలిం
చేందుకు మంతురల బృందం ఏరాప్టు చేయాలని జీఎసీట్  మండలి నిరణ్
యించింది; జిఎసిట్  ఆదాయం పెంపు హేతుబదీధ్ కరించేందుకు జీఎసీట్  రేటుల్  
మినహాయింపులను సమీకిష్ంచాలని నిరణ్యించింది.  అంతేకాక,ఈ-వే  బిలుల్  
వయ్వసథ్ లు, ఈ-ఇనావ్యిస్ లు, ఫాసాట్ గ్ డేటా పనితీరును సమీకిష్ంచేందుకు, 
మెరుగుదల,  అమలు విషయాలోల్  సాంకేతికత వినియోగం వంటి అంశాలను 
చరిచ్ంచేందుకు రాషాట్ర లు, కేందర్ం  మధయ్ సమాచార మారిప్డి,  సమీకృత 
సహకార కారాయ్చరణ వంటివి చరిచ్ంచేందుకు, వాటిని  అమలు చేసేందుకు 
కూడా  మంతురల బృందానిన్  ఏరాప్టు చేయాలని నిరణ్యించారు. 
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III. జీఎసీట్  చటాట్ లు విధివిధానాలకు సంబంధించి సిఫారుస్లు 

I. వాణిజయ్ం మెరుగుదల కోసం చరయ్లు :  

1. GST ITC-04 దరఖాసుత్  కోసం అవసరమైన నిబంధనలోల్  సడలింపు 

45(3) నిబంధన కింద FORM GST ITC-04 దరఖాసుత్  పూరించేందుకు 
కొనిన్ నిబంధనలను సడలించారు. అవి ఇలా ఉనాన్యి.  

a. మునుపటి ఏడు సగటు వారిష్క టరోన్వర్ 5 కోటల్ కు పైబడిన పనున్ చెలిల్ంపు
దారులకు ITC-04  ఫారానిన్ ఆరు నెలలకి ఒకసారి ఫైల్ చేయవలసి 
ఉంటుంది. 

b. మునుపటి ఏడు సగటు వారిష్క టరోన్వర్ 5 కోటల్  వరుకు ఉనన్ పనున్ చెలిల్ం
పుదారులు ITC-04 ఫారానిన్ ఏడాదికి ఒకసారి ఫైల్ చూపవలసి ఉంటుంది.  

 2. నికర కాయ్ష్ లయబిలిటీ పై మాతర్మే వడీడ్  చెలిల్ంచాలనన్ మండలి పూరవ్ 
నిరణ్యం దృషాట్ క్యు , సెకష్న్ 50(3) కింద CGST చటాట్ నిన్ అనంతర కాలంలో ( 
01.07.2017 నుండి అమలయేయ్లా)  సవరించారు.  

ఆ పర్కారం , ఇనుప్ట్ టాక్స్ కెరడిట్ సౌకరాయ్నిన్ తీసుకుని,  వినియోగిం
చుకుంటే మాతర్మే పనున్ చెలిల్ంపుదారులకు వడీడ్  ఇవవ్వలసి ఉంటుంది.  
కేవలం ఐటిసి సౌకరాయ్నిన్ తీసుకుంటే ఎటువంటి  వడీడ్  చెలిల్ంపులు ఉండవు. 
అదేవిధంగా 01.07.2017 నుండి అమలయేయ్లా “ఐటిసి సౌకరయ్ం,  
వినియోగం”   అనరహ్త  కేసులోల్  ఇంటెరస్ట్  ను 18 శాతం మేర వసూలు 
చేయాలని కూడా నిరణ్యించారు.  
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3. CGST IGST చిటాట్ లో వినియోగించబడని మిగులు సొముమ్ను వయ్కుత్ ల 
(వేరేవ్రు రాషట్ర లోల్  ఉనన్పప్టికీ ఓకే పాన్ ను కలిగి ఉనన్)ఖాతాలోల్ కి   బదిలీకి, 
కొనిన్ సురకిష్త పదధ్తుల దావ్రా, రిఫండ్ పర్కిరయ పర్సకిత్ లేకుండా చేసేందుకు  
అనుమతులు ఇవవ్బడాడ్ యి.  

 4. అసప్షట్ త లు తొలగింపు, చటట్ పరమైన వివాదాలకు తావులేని విధంగా వివిధ 
అంశాలలో సప్షట్ తనిచేచ్ందుకు,  పనున్ చెలిల్ంపుదారులకు లబిధ్  కొరకు కొనిన్ 
సరుక్క్యులరుల్  జారీ చేయబడాడ్ యి. అవి:  

a. “మధయ్వరిత్తవ్ సేవలు లేదా ఇంటరీమ్డియరీ సేవల గురించి సప్షీట్ కరణ” :  

b. సేవల ఎగుమతులు కు సంబంధించి ఐ జి ఎస్ టి 2017 చటట్ ం సెకష్న్ 2 (6) 
లోని ఐదవ సూతర్ం, పర్తేయ్క వయ్కిత్ గురించిన నిరాధ్ రణ కు సంబంధించి 
నిరవ్చన సప్షీట్ కరణ. భారతదేశం కంపెనీ చటాట్ లు 2013 కిరంద అధికారికంగా 
గురిత్ంచబడడ్  వయ్కిత్,  ఇతర దేశాలోల్  ఇదేవిధంగా గురిత్ంచబడిన వయ్కుత్ లు చటట్
పరంగా వేరేవ్రు విధాలుగా గురిత్ంచబడాడ్ రు.  అయితే వారు ఐ జి ఎస్ టి 
2017 చటట్ ం సెకష్న్ 2, సబ్ సెకష్న్ (6)లోని (v) వ సూతర్ం కింద నిరోధించ
బడజాలరు. 

C. కనన [ఎసట   అంశల )రంచన సపషటకరణ: 

 i. 01. 01.2021 నుండి అమలయేయ్ విధంగా, CGST 2017 చటట్ ం, సెకష్న్ 
16(4) కొరకు తతస్ంబందిత ఆరిథ్క సంవతస్రం గురించి, చలానా లో ఉనన్ 
తేదీని కాక, డెబిట్ నోట్ లేదా ఖరుచ్ పతర్ం జారీ చేయబడడ్  తేదీనే పరిగణ
నలోకి తీసుకోనునాన్రు. 
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ii. 48(4)నిబంధనకి  అనుగుణంగా  పంపిణీదారు రసీదును తీసుకునన్ 
పకష్ంలో,  పనున్ రసీదు నకలును వెంట పెటుట్ కోనవసరం లేదు. 

iii. ఎగుమతి సుంకం వరిత్ంచే వసుత్ వులపై ఎగుమతి సమయంలో అటిట్  ఎగుమతి 
సుంకం వసూలు చేయబడడ్పుపడు మాతర్మే, అవి CGST చటట్ ం, 2017 
లోని 54(3)  కింద విధించబడే నిబంధన పరిధిలోకి వచిచ్ రిఫండ్ జారీ 
కాబడదు.  

 5. CGST/IGST చటట్ ం 77(1) సెకష్న్, IGST చటట్ ం 19(1) లలో 
పేరొక్నన్ విధంగా దోషపూరిత చెలిల్ంపులకు సంబంధించి టాక్స్ రిఫండ్ అరీజ్ 
దాఖలు, తతస్ంబంధిత  సమయ పరిమితులు, విధి విధానాలలోని అసప్షట్ త  
తొలిగింపు వంటి అంశాలను  CGST నిబంధనలు, 2017 లో చేరచ్
నునాన్రు.  

  
 

J. GST సకరమ అమల కరక కరమబదధకరణ చరయల 

1.  రిఫండ్ కెల్యిముల్  దాఖలు, నమోదు పర్కిరయ రదుద్ ,ఉపసంహరణ వంటి వాటి 
కోసం ఆధార్ ధృవీకరణను అనివారయ్ం చేయడ ం.  

 2. Form GSTR-1 దరఖాసుత్ లు ఆలసయ్ంగా అందిన సందరాభ్లోల్  అపరాధ 
రుసుము సవ్తః సిదధ్ంగా జరిగేటటుల్ , FORM GSTR -3B దావ్రా తదుపరి 
ఓపెన్ రిటర్న్ దావ్రా సీవ్కరించేటుల్  మారుప్లు 
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3.  జిఎసిట్  లో నమోదు చేసి, సదరు పాన్ తో అనుసంధానమైన బాయ్ంకు ఖాతాలో 
మాతర్మే రిఫండ్ సొముమ్ను జమ చేయడం. 

4. CGST నిబంధనలు, 59(6) లో చేయబోవు మారుప్లు 01.01.2022 
నుండి అమలవుతాయి. సవరణల పర్కారం నమోదు అయిన వయ్కిత్  కిరతం నెల 
FORM GSTR-3B దావ్రా రిటర్న్ లను  చెలిల్ంచని పకష్ంలో, FORM 
GSTR-1 దాఖలు చేసేందుకు అనరుహ్ లౌతారు.   

5. FORM GSTR-1 IFF లో రసీదులు, డెబిట్ నోటల్ కు సంబంధించిన 
వివరాలు పొందుపరచి, FORM GSTR-2B దావ్రా పంపిణీదారు తెలి
యచేసేత్ మాతర్మే రసీదులు, డెబిట్ నోటల్ కు సంబంధించి ITC లబిధ్ ని పొందే 
వీలు ఉండేలా సవరణలు.   

 

K. $ఎసట  మండల యకట , రలస లన కనన నయమ నబంధనవ@ క  
కనన సవరణల సైతం చపటట లన సచంచంద. 

గమనిక: ఈ పర్కటనలో జీఎసీట్  మండలి కీలక సిఫారుసులను, నిరణ్యాలను 
సంబంధిత వరాగ్ లకు సులభంగా అరథ్మయేయ్ రీతిలో సరళమైన భాషలో 
అందించడం జరిగింది. ఇవే విషయాలను సంబంధిత పతిరకా పర్కటనలు, 
ఆదేశాలు,సరుక్లరుల్ , చటట్  సవరణల దావ్రా వెలల్డించినపుపడు మాతర్మే 
వాటికి  చటట్ బదధ్త కలుగుతుందని గమనించగలరు. 
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