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ചരക്ക ്സേവന നികുതി (GST) 
GST- രാജ്യത്തുടനീളം ബാധകമായ ഒരു പരരാക്ഷ നികുതിയാണ ്ചരക്ക ്രേവന നികുതി. 

ചരക്കുകളുടടയും രേവനങ്ങളുടടയും ഉപര ാഗത്തിടന  അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 

നികുതിയാണിത.് രകന്ദ്രവും േംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരരേമയം ഒരു ടപാതു അടിത്തറയിൽ 

നികുതി ചുമത്തുന്ന ഇരട്ട ജ്ിഎസ്ടിയാണിത്. രകന്ദ്രം ചുമത്തുന്ന ജ്ിഎസ്ടിടയ ടേൻന്ദ്ടൽ 

ജ്ിഎസ്ടി (േിജ്ിഎസ്ടി) എന്നും േംസ്ഥാനങ്ങൾ ചുമത്തുന്നതിടന രേറ്റ ്ജ്ിഎസ്ടി (എസ്ജിഎസ്ടി) 

എന്നും വിളിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യടയ ഒരു ഏകീകൃത വിപണിയാക്കാൻ "ഒരു രാഷ്്ന്ദ്ടം ഒരു നികുതി" എന്ന രീതിയിൽ 

രാജ്യത്തിനാടകയുള്ള പരരാക്ഷ നികുതിയാണ് ജ്ിഎസ്ടി.ചരക്കുകളുടടരയാ 

രേവനങ്ങളുടടരയാ ഏത ്ഘട്ടത്തിലും "മൂലയം കൂട്ടിരേർക്കലിൽ" മാന്ദ്തരമ ഇത ്

കണക്കാക്കൂ. അന്ത്ിമ ഉപര ാക്താവ ്നികുതിയുടട ഒരു  ാഗം മാന്ദ്തരമ നൽകൂ. 

ജ്ിഎസ്ടിയുമായി ബന്ധടെട്ട ഏത ്കാരയവും ജ്ിഎസ്ടി കൗൺേിൽ തീരുമാനിക്കും. ജ്ിഎസ്ടി 

കൗൺേിലിനട്റ ടചയർമാൻ ഇന്ത്യയുടട ധനമന്ദ്ന്ത്ിയാണ.് 

രകരള പിഎേേ്ി പരീക്ഷയ്ക്ക ്ന്ദ്പേക്തമായ വിഷ്യമാണ ്ജ്ിഎസ്ടി. 

ജ്ിഎസ്ടിടയക്കുറിേുള്ള രലഖനം രകരള പിഎേേ്ി പരീക്ഷകൾക്ക ്തയ്യാടറടുക്കുന്നതിന ്

ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിസ്ഥാന വശ്ങ്ങളും ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. 

 

എന്താണ് ജിഎസ്ടി? 
ഗാർഹിക ഉപരയാഗത്തിനായി വിൽക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ോധനങ്ങൾക്കും രേവനങ്ങൾക്കും 

ചുമത്തുന്ന മൂലയവർധിത നികുതിയാണ ്ചരക്ക ്രേവന നികുതി (ജ്ിഎസ്ടി). ജ്ിഎസ്ടി 

അടയക്്കുന്നത ്ഉപര ാക്താക്കൾ ആണ,് എന്നാൽ അത് ചരക്കുകളും രേവനങ്ങളും 

വിൽക്കുന്ന ബിേിനേുകൾ േർക്കാരിരലക്ക ്അയയ്ക്കുന്നു.ന്ദ്പധാനടെട്ട ടെഡറൽ, 

േംസ്ഥാന പരരാക്ഷ നികുതികൾ േംരയാജ്ിെിേ ്േൃഷ്ടിേ നികുതിയാണിത.് 

രാജ്യത്തുടനീളം ബാധകമായ ഒരു പരരാക്ഷ നികുതിയാണിത്. GST എന്നത ്ഒരു 

ലക്ഷയസ്ഥാനടത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നികുതിയാണ,് അതായത ്ചരക്കുകരളാ 

രേവനങ്ങരളാ ഉൽൊദിെിക്കുന്ന േംസ്ഥാനരത്തക്കാൾ ഉപര ാഗം ടചയ്യുന്ന 

േംസ്ഥാനത്താണ ്ചുമത്തുന്നത.്2017 ജ്ൂലല 1 ന ്ഇന്ത്യൻ ഗവൺടമന്റ ്ഇന്ത്യൻ 

 രണഘടനയുടട നൂറ്റി ഒന്നാം ര ദഗതി നടെിലാക്കിയരൊൾ നികുതി നിലവിൽ വന്നു. 

കൂടാടത, 22% ടേേ ്അടല്ലങ്കിൽ 28% ന ്മുകളിലുള്ള മറ്റ ്ചാർജ്ുകൾ, വായുേഞ്ചാരമുള്ള 

പാനീയങ്ങൾ, വിലകൂടിയ ഓരട്ടാകൾ, പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവ രപാലുള്ള ചില 

കാരയങ്ങൾ ജ്ിഎസ്ടിക്ക ്വിരധയമാണ.്ജ്ിഎസ്ടി കാേ്രകഡിംഗിന്ടറരയാ ഇരട്ട 

നികുതിയുടടരയാ ന്ദ്പതികൂല െലങ്ങൾ ഗണയമായി കുറേു, ഒടരാറ്റ രദശ്ീയ വിപണിക്ക ്

വഴിടയാരുക്കി. അതിന്ടറ േുതാരയതയും േവയം-രപാലീേിംഗ ്േവ ാവവും കാരണം, 

ജ്ിഎസ്ടി നിയന്ദ്ന്ത്ിക്കുന്നത ്എളുെമായിരിക്കും. 
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101-ാാാ  ഭരണഘടനാ സഭദഗതി നിയമ  
രകന്ദ്ര എക്ലേേ ്തീരുവ, അധിക തീരുവ, േംസ്ഥാന വാറ്്റ, ചില രേവന നികുതി, 

േംസ്ഥാന-നിർദ്ദിഷ്ട് നികുതികൾ എന്നിവ േമന്ദ്ഗമായ ചരക്ക ്രേവന നികുതിയായി 

േംരയാജ്ിെിക്കുന്നതിനും ഈടാക്കാനും രശ്ഖരിക്കാനും രകന്ദ്രത്തിനും േംസ്ഥാനത്തിനും 

അധികാരം നൽകുന്നതിനും ജ്ിഎസ്ടി അവതരിെിക്കുന്നതിന ്ഇന്ത്യൻ  രണഘടനയിൽ 

ര ദഗതി ആവശ്യമാണ.് 101-ാാാം  രണഘടനാ ര ദഗതി നിയമം ടകാണ്ടുവന്ന 

 രണഘടനയുടട ആർട്ടിക്കിൾ 246 എ ന്ദ്പകാരമാണ ്ജ്ിഎസ്ടി ഈടാക്കാനുള്ള അധികാരം 

നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ IGST, CGST എന്നിവയുമായി ബന്ധടെട്ട ്നിയമങ്ങൾ 

നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം രകന്ദ്രത്തിന ്നൽകുകയും എസ്ജിഎസ്ടിയുമായി ബന്ധടെട്ട ്

നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം േംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്നൽകുകയും ടചയ്യുന്നു. 

  

ജിഎസ്ടി കൗൺേിൽ 
ജ്ിഎസ്ടി കൗൺേിലിന ്രനതൃതവം നൽകുന്നത ്രകന്ദ്ര ധനമന്ദ്ന്ത്ിയും മറ്റ ്അംഗങ്ങൾ രകന്ദ്ര 

റവനയൂ അടല്ലങ്കിൽ ധനകാരയ മന്ദ്ന്ത്ിയും എല്ലാ േംസ്ഥാനങ്ങളുടടയും ധനകാരയ അടല്ലങ്കിൽ 

നികുതിയുടട ചുമതലയുള്ള മന്ദ്ന്ത്ിമാരുമാണ.് ആർട്ടിക്കിൾ 279 എ ന്ദ്പകാരം ജ്ിഎസ്ടി 

കൗൺേിൽ ഒരു  രണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ.് ചരക്ക ്രേവന നികുതിയുമായി ബന്ധടെട്ട 

വിഷ്യങ്ങളിൽ ഇത ്രകന്ദ്ര-േംസ്ഥാന േർക്കാരുകൾക്ക ്ശ്ുപാർശ്കൾ നൽകുന്നു, 2016 ടല 

 രണഘടന (നൂറ്റിഒന്നാം ര ദഗതി) നിയമത്താൽ ഇത ്അവതരിെിേു. ടെഡറൽ 

ഗവൺടമനറ്ിന ്1/3 രവാട്ടും േംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്2/3 രവാട്ടും ല ിക്കുന്ന തരത്തിലാണ ്

കൗൺേിൽ ന്ദ്കമീകരിേിരിക്കുന്നത.് തീരുമാനടമടുക്കാൻ 3/4  ൂരിപക്ഷം ആവശ്യമാണ.് 

2017-18 ോമ്പത്തിക േർരവയും ജ്ിഎസ്ടി കൗൺേിലിനട്റ േഹകരണ ടെഡറലിേം 

ോരങ്കതികവിദയടയ അ ിനരിേു, അത് രകന്ദ്രടത്തയും േംസ്ഥാനങ്ങടളയും ഒരുമിേ ്

ടകാണ്ടുവരികയും മറ്റ ്പല നയ പരിഷ്ക്ാരങ്ങൾക്കും ബാധകമാക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. 

 

ജിഎസ്ടിയുടട തരങ്ങൾ 
 

മൂന്ന ്തരത്തിലുള്ള ജ്ിഎസ്ടി ചുമത്തിയിട്ടുണ്്ട, അതായത:് 

CGST:- 

രകന്ദ്ര ചരക്ക ്രേവന നികുതി (േിജ്ിഎസ്ടി) ഇന്ത്യ മുഴുവനും വയാപിേിരിക്കുന്നു, കൂടാടത 

എല്ലാ േംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ചരക്കുകളുടടരയാ രേവനങ്ങളുടടരയാ അടല്ലങ്കിൽ 

രണ്ടിനും ഈടാക്കും. 
SGST:- 

േംസ്ഥാന ചരക്ക ്രേവന നികുതി (എസ്ജിഎസ്ടി) അതാത ്േംസ്ഥാനം അടല്ലങ്കിൽ രകന്ദ്ര 

 രണ ന്ദ്പരദശ്ം മുഴുവനായും വയാപിെിക്കുന്നു, കൂടാടത എല്ലാ േംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള 

ചരക്കുകളുടടരയാ രേവനങ്ങളുടടരയാ വിതരണങ്ങളിൽ നിരന്നാ അടല്ലങ്കിൽ രണ്ടും 

ഈടാക്കും.. 
IGST:- 

േംരയാജ്ിത ചരക്ക ്രേവന നികുതി (IGST) ഇന്ത്യടയാട്ടാടക വയാപിേിരിക്കുന്നു, കൂടാടത 

എല്ലാ അന്ത്ർ േംസ്ഥാന ചരക്കുകളുടടയും രേവനങ്ങളുടടയും അടല്ലങ്കിൽ ഇവ രണ്ടിനും 

ഈടാക്കും. 
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ജിഎസ്ടിയുടട ടട ടൈൻ 
ജ്ിഎസ്ടി േർക്കാരിന്ടറ അ ിലാഷ് േങ്കൽെമായിരുന്നു. ജ്ിഎസ്ടിയുടട തുടക്കം 

മുതൽ നടെിലാക്കിയ േമയന്ദ്കമം ചുവടട നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

 2000 - ഇന്ത്യയുടട മുൻ ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്ത്ി ന്ദ്ശ്ീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്ര്പയി 

ജ്ിഎസ്ടിയുടട മാതൃക രൂപകല്പന ടചയ്യുന്നതിനായി ഒരു കമ്മിറ്റി 

രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തുടക്കമിട്ടു. 

 2004 - രകന്ദ്ര ഗവൺടമന്റ് ഓെ് ഇന്ത്യ മിേർ വിജ്യ് രകൽക്കറുടട 

രനതൃതവത്തിൽ ഒരു ടാേക്് രൊഴ്േ് രൂപീകരിേു. െിേ്ക്കൽ ടറേ്

രപാൺേിബിലിറ്റിയും ബജ്റ്റ് മാരനജ്്ടമന്റും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ 

ടാേ്ക് രൊഴ്േ് രൂപീകരിേത്, അത് അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 

 രണകൂടടത്ത ജ്ിഎേ്ടി ഉപരയാഗിേ് മാറ്റാൻ ശ്ുപാർശ് ടചയ്തു. 

 2006 - 2006-2007 ടല ബജ്റ്റ് േരമ്മളനത്തിൽ, അന്നടത്ത ഇന്ത്യയുടട ധനമന്ദ്ന്ത്ി 

ന്ദ്ശ്ീ പി ചിദംബരം തന്ടറ ന്ദ്പേംഗത്തിൽ 2010 ഏന്ദ്പിൽ 1 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ 

GST ടകാണ്ടുവരുടമന്ന് ന്ദ്പഖയാപിേു. 

 2009 - രകന്ദ്ര ഗവൺടമന്റും ടാേക് ്രൊഴേ്് കമ്മിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള 

ചർേകൾക്്ക രശ്ഷ്ം, ജ്ിഎസ്ടിടയക്കുറിേുള്ള ആദയ ചർോ പന്ദ്തം 

പുറത്തിറങ്ങി. 

 2011 - 115-ാാാം ര ദഗതി ബിൽ അവതരിെിക്കടെടുകയും പിന്നീട് അത് 

പാോക്കുകയും ടചയ്തു. ഈ ര ദഗതി ബിൽ ജ്ിഎസ്ടി 

അവതരിെിക്കുന്നതിടനക്കുറിോണ് പറയുന്നത്. 

 2014 - ഡിേംബറിൽ 122-ാാാം ര ദഗതി ബിൽ േർക്കാർ അവതരിെിേു. ഈ 

ബിൽ 115-ാാാം ര ദഗതി ബില്ലിന്ടറ ടമേടെട്ട പതിൊണ്. 

 2015 - ടമയ് 6 ന ്ജ്ിഎസ്ടി ബിൽ രലാക്സ യിൽ പാോക്കിടയങ്കിലും 

രാജ്യേ യിൽ പാോയില്ല. 

 2016 - ആഗേ് 3-ന ്ചില ര ദഗതികരളാടട GST ബിൽ രാജ്യേ യിൽ 

പാോക്കുകയും അതിനുരശ്ഷ്ം ടേപ്റ്റംബർ 8-ന് രാഷ്്ന്ദ്ടപതിയുടട അനുമതി 

ല ിക്കുകയും ടചയ്തു. ഇത ്101-ാാാം ര ദഗതി നിയമമായി മാറി. 2016 ടേപ്തംബർ 

12ന് ജ്ിഎസ്ടി കൗൺേിലും ഇക്കാരയം അറിയിേിരുന്നു. 

 2017 - മാർേ് മാേത്തിൽ, GST കൗൺേിൽ CGST, IGST, SGST, UTGST, 

രകാമ്പൻരേഷ്ൻ ടേേ ്നിയമം എന്നിവ ശ്ുപാർശ് ടചയ്തു, അത് ഏന്ദ്പിലിൽ 

പാോക്കി. തുടർന്ന്, ജ്ിഎസ്ടി കൗൺേിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ശ്ുപാർശ് ടചയ്തു, 

ജ്മ്മു കശ്മീർ ഒഴിടകയുള്ള എല്ലാ േംസ്ഥാനങ്ങളും ജ്ൂൺ 30-ന് അവരുടട 

എസ്ജിഎസ്ടി നിയമം പാോക്കി. ജ്ൂലല ഒന്നിന ്ഇന്ത്യയിൽ ജ്ിഎസ്ടി നിലവിൽ 

വന്നു. 
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ജിഎസ്ടിക്്ക കീഴിൈുള്ള ഇളവുകൾ 
CGST, IGST, SGST, UTGST എന്നിവയുടട വിവിധ വകുെുകൾക്ക ്കീഴിൽ ഇളവ ്നൽകാനുള്ള 

അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്്ട. ജ്ിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന ്ഒഴിവാക്കടെട്ട ചരക്കുകളുടടയും 

രേവനങ്ങളുടടയും ഒരു നീണ്ട പട്ടികയുണ്്ട. ഇളവുകടള നിർദ്ദിഷ്ട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ 

അടല്ലങ്കിൽ ഇടപാടുകൾ, നിർദ്ദിഷ്ട് വിതരണക്കാർ, നിർദ്ദിഷ്ട േവീകർത്താക്കൾ 

എന്നിങ്ങടന തരംതിരിക്കാം. അവശ്യ ോധനങ്ങടളയും രേവനങ്ങടളയും ജ്ിഎസ്ടിയിൽ 

നിന്ന ്ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്്ട. പാൽ, മുട്ട, ലസ്സി, പായ്ക്ക ്ടചയ്യാത്ത  ക്ഷയധാനയങ്ങൾ, 

വിദയാ യാേ രേവനങ്ങൾ, ആരരാഗയ രേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ രേവനങ്ങൾ 

എന്നിവടയ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്്ട. ചില വയവസ്ഥകളുടട പൂർത്തീകരണടത്ത 

അടിസ്ഥാനമാക്കി, ജ്ിഎസ്ടിക്ക ്കീഴിലുള്ള രജ്ിേ്രന്ദ്ടഷ്നിൽ നിന്ന ്ചില വയക്തികടളരയാ 

എംഎേഎ്ംഇ രപാലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങടളരയാ േർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

 

ജിഎസ്ടിക്കായി വിവിധ തൈങ്ങളിൽ നികുതി സവർതിരിക്കൽ 
ചരക്കുകളുടടരയാ രേവനങ്ങളുടടരയാ വിതരണം അന്ത്ർേംസ്ഥാന 

വിതരണമാരണാ  എന്നതിടന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ ്ജ്ിഎസ്ടി നിയമത്തിന ്കീഴിലുള്ള 

നികുതി രവർതിരിക്കുന്നത.് ചരക്കുകളുടടരയാ രേവനങ്ങളുടടരയാ 

േംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള വിതരണത്തിനട്റ കാരയത്തിൽ അടല്ലങ്കിൽ രണ്ടും, CGST, SGST 

എന്നിവയുടട തുലയ നിരക്ക ്ഈടാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഏടതങ്കിലും അന്ത്ർ-േംസ്ഥാന 

ചരക്കുകളുടടരയാ രേവനങ്ങളുടടരയാ കാരയത്തിൽ, ഐ.ജ്ി.എേ.്ടി. ഈടാക്കുന്നു. 

 

ജിഎസ്ടിയുടട സനട്ടങ്ങൾ 
താടഴ ജ്ിഎസ്ടിയുടട രനട്ടങ്ങൾ വിശ്ദമായി പരാമർശ്ിേിരിക്കുന്നു : 

 ജ്ിഎസ്ടി ഇരട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നു. 

 ഓൺലലൻ േമീപനം ലളിതവും ലളിതവുമാണ.് മുഴുവൻ ജ്ിഎസ്ടി ന്ദ്പന്ദ്കിയയും 

(രജ്ിേര്ന്ദ്ടഷ്ൻ മുതൽ റിരട്ടൺ െയലിംഗ ്വടര) ഓൺലലനിൽ പൂർത്തിയാകുകയും 

വളടര ലളിതവുമാണ്. 

 ബിേിനസ്സ ്ടചയ്യാനുള്ള എളുെം രന്ദ്പാത്സാഹിെിക്കുക - ടപാതുവായ നികുതി 

നിരക്കുകൾ, രജ്ിേര്ന്ദ്ടഷ്നുള്ള ടപാതു നടപടിന്ദ്കമങ്ങൾ, ടചറുകിട 

വയാപാരികൾക്കും വയവോയികൾക്കും ന്ദ്പരയാജ്നടെടുന്ന രകാരമ്പാേിഷ്ൻ 

സ്കീമുകൾ എന്നിവയുള്ള ഒരു ടപാതു വിപണി നൽകിടക്കാണ്്ട ോമ്പത്തിക 

തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ ജ്ിഎസ്ടി േഹായിക്കുന്നു. 

 ഗവൺടമനറ് ്വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ ്- നികുതി അടിേഥ്ാനത്തിൽ വർദ്ധനയും 

നികുതി അടവ ്പാലിക്കുന്നതിടല പുരരാഗതിയും ടകാണ്്ട േർക്കാരിനട്റ വരുമാനം 

ന്ദ്കമാതീതമായി വർദ്ധിക്കും. ജ്ിഎസ്ടിയുടട ടറരക്കാർഡ് രശ്ഖരണത്തിൽ നിന്ന ്ഇത ്

വയക്തമാണ.് 

 കാേര്കഡിംഗിനട്റ ന്ദ്പതികൂല െലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കൽ - ജ്ിഎേട്ിക്ക ്കീഴിൽ, 

ടമാത്തം 15 വയതയസ്ത തരം രകന്ദ്ര, േംസ്ഥാന നികുതികൾ ഒടരാറ്റ നികുതിയായി 

ഉൾടെടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. മുഴുവൻ മൂലയ ശ്ൃംഖലയിലുടനീളം, ഇടപാടുകൾക്കായി ഒരു 

കൂട്ടം മുൻ ഘട്ടങ്ങൾ അനുവദനീയമാണ.് ഇത് ബിേിനേിനട്റ ന്ദ്ദവയതയും 

മത്സരക്ഷമതയും ടമേടെടുത്തുന്നു. 
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 ഇത ്"രമക്ക ്ഇൻ ഇന്ത്യ" കാടമ്പയ്നിന ്ഒരു ഉരത്തജ്നമായി ന്ദ്പവർത്തിക്കുന്നു - ജ്ിഎസ്ടി 

ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു ഏകീകൃതവും ടപാതുവായതുമായ രദശ്ീയ 

വിപണിടയക്കുറിേുള്ള ആശ്യം രന്ദ്പാത്സാഹിെിക്കുന്നു, ഇത ്വിരദശ് നിരക്ഷപവും 

“രമക്ക ്ഇൻ ഇന്ത്യ” കാടമ്പയ്നും വർദ്ധിെിക്കും. 

ജിഎസ്ടിയുടട സദാഷങ്ങൾ 
ജ്ിഎസ്ടി ന്ദ്പവർത്തനടേലവ ്വർദ്ധിെിക്കുകയും ബിേിനേുകളുടട നികുതി ബാധയത 

വർദ്ധിെിക്കുകയും ടചയ്യും. ടപരന്ദ്ടാളിയം ഉൽെന്നങ്ങൾക്ക ്ജ്ിഎസ്ടി ബാധകമല്ല. കൂടാടത, 

പാലിക്കാത്തതിന ്പിഴയും ഉണ്ട.് ജ്ിഎസ്ടി 2007 ജ്ൂലല 1 മുതൽ ന്ദ്പാബലയത്തിൽ വന്നു. 

ജ്ൂലലയിൽ ജ്ിഎസ്ടിയിരലക്ക ്മാറുന്നതിന ്മുമ്പ ്ഏന്ദ്പിൽ മുതൽ ജ്ൂൺ വടര 

ബിേിനേുകൾ പഴയ നികുതി ഘടന ഉപരയാഗിക്കുന്നത ്തുടർന്നു. ചില ബിേിനേുകൾ 

ഒരര േമയം നികുതി െയൽ ടചയ്യുന്നതിനാൽ ഇത് വളടരയധികം ആശ്യക്കുഴെം 

േൃഷ്ടിേു. 

രജ്ിേ്രന്ദ്ടഷ്ൻ മുതൽ റിരട്ടൺ െയൽ ടചയ്യുന്നതുവടര ജ്ിഎസ്ടി േംവിധാനം പൂർണ്ണമായും 

ഓൺലലനിലാണ.് ജ്ിഎസ്ടി േംവിധാനം പൂർണമായും ഓൺലലൻ നികുതി 

േംവിധാനമാണ.് വലിയ ബിേിനസ്സുകൾക്ക ്പുതിയ േംവിധാനവുമായി രവഗത്തിൽ 

ടപാരുത്തടെടാൻ കഴിടെങ്കിലും ടചറുകിട േംരം ങ്ങൾക്ക ്ആധുനിക 

പരിഹാരങ്ങളുമായി അന്ദ്ത പരിചിതമായിരുന്നില്ല. 

റിയൽ എരേറ്റ ്വിപണിയിൽ ജ്ിഎസ്ടി േവീകരിേതിനുരശ്ഷ്ം വിലയിൽ 8% 

വർധനയുണ്ടായി, അതിനട്റ െലമായി ഡിമാൻഡിൽ 12% ഇടിവുണ്ടായി. ടടലിരകാം 

വയവോയത്തിന ്തിരിേടിയായി. ജ്ിഎസ്ടി ആവശ്യകതകൾക്ക ്അനുേൃതമായി, 

ടടലിരകാം കമ്പനികൾക്ക ്അവരുടട ഐടി ഇൻന്ദ്ൊേ്ന്ദ്ടക്ചറും രപയ്ടമനറ് ്

േംവിധാനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പുനഃന്ദ്കമീകരിരക്കണ്ടി വന്നു, ഇത ്ടചലവുകളിൽ 

ഗണയമായ വർദ്ധനവിന ്കാരണമായി. 

ഇന്ത്യയിൽ ജ്ിഎസ്ടി നടൊക്കിയരൊൾ ടടലിരകാം വയവോയം നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ 

രനരിട്ടു. ന്ദ്പധാന വിഷ്യങ്ങളിൽ വയക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ, നടൊക്കൽ ന്ദ്പശ്നമായി. 

 

ജിഎസ്ടിയിടൈ േമീപകാൈ േ ഭവവികാേങ്ങൾ 
േമീപ കാലത്ത ്ജ്ിഎസ്ടിയിൽ ഉണ്ടായ േം വ വികാേങ്ങടള താടഴ വിശ്ദമായി 

പരാമർശ്ിേിരിക്കുന്നു. 

 ജ്ിഎസ്ടി കൗൺേിലിന്ടറ 47-ാാമത് രയാഗം 2022 ജ്ൂണിൽ ചണ്ഡീഗഡിൽ 

നടന്നു. 

 ധനമന്ദ്ന്ത്ാലയത്തിന്ടറ കണക്കനുേരിേ്, ഏന്ദ്പിലിൽ ജ്ിഎസ്ടി കളക്ഷൻ 1.68 

ലക്ഷം രകാടി രൂപയിടലത്തി. 

 ജ്ിഎസ്ടി കൗൺേിലിന്ടറ 45-ാാമത് രയാഗത്തിൽ അഞ്ച ്ടപരന്ദ്ടാളിയം 

ഉൽെന്നങ്ങൾ ഇരൊഴും ജ്ിഎസ്ടിയുടട പരിധിക്്ക പുറത്താണ്. 

 നഷ്ടപരിഹാര ടേേും 2026 വടര നീട്ടിയിട്ടുണ്്ട. 

 ഇളവുകൾ, ഐടിേി, ഇൻരവായ്േുകൾ, രലറ്റ ്െീേ്, ടഡബിറ്റ് രനാട്ടുകൾ 

തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധടെട്ട േുന്ദ്പധാന തീരുമാനങ്ങളും ജ്ിഎസ്ടി 

കൗൺേിൽ എടുത്തു. 
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