45 వ GST మండలి సమావేశంలో
చేసిన
GST చట్టం మరియు విధానాలపై
కీలక సిఫార్సు లు

GST Policy Wing, CBIC

FORM ITC-04 దాఖలు చేయుట్కు తగ్గ ిన
తరచుద్నం
సమసయ & హేతుబద్ధత : :
ప్రస్తుతం రన్ను
చెల్ం
ల పుదారులు త్రైమాసిక ప్ాతిరదికన,
FORM GST ITC-04 రిటర్ను న్న దాఖలు చేయాల్ి ఉంటంది,
ఇందులో జాబ్ వర్క ర్నకు రంరబడిన మరియు జాబ్ వర్క ర్న
న్నండి పందిన అన్ను వస్తువుల వివరాలు ఉంటాయి.

ు ల తర్ల్ంపు సమయంలో,
జాబ్ వర్నక
కోసం వస్తవు
సర్ఫరాదారు, డెల్వరీ చలాన్న్న సిద్ం
ధ చేయాల్ మరియు ఇ-వే
బిలులన్న రూపందిచాల్.
FORM GST ITC-04 అద్నపు రన్న; మరియు రన్ను
చెల్ం
ల పుదారులు, ప్రత్యే కంచి చిను రన్ను చెల్ం
ల పుదారులు,
త్రైమాసిక ప్ాతిరదికన GST ITC-04 లో రిటర్ను దాఖలు
చేయడం చాలా కష్ం
ట .

FORM ITC-04 దాఖలు చేయుట్కు తగ్గ ిన
తరచుద్నం
ర
ని ణయాలు:

CGST రూల్సు 2017 యొకక నిబంధన 45 (3) లో సవరణ
దాా రా ఈ క్రంది విధంగా అనుమతంచవచుు .

 గడిసిన ఆరి ిక సంవతు రంలో పనుు
చెలిలంపుదార్సని
వారి ిక మొతతం ట్ర్ను వర్ రూ. 5 కోట్లల పైన ఉంటే, FORM
ITC-04 ని ఆర్స నెలలకు ఒకసారి ఫైల్స చేయాలి.
 గడిసిన ఆరి ిక సంవతు రంలో పనుు
చెలిలంపుదార్సని
ు టర్ను వర్న రూ. 5 కోటల లోరల ఉంటే, ఏటా
వారి ిక మొతం
FORM ITC-04 న్న ఫైల్ చేయాల్.
 CGST
రూల్ి
చేయబడుతంది.

2021

లో

సవర్ణ

తద్న్నగుణంగా

ు లన్న
 జాబ్
వర్నక
కోసం
వస్తవు
రంాల్ి న
చెల్ం
ల పుదారులంద్రికీ ఇది ప్రయోజనం చేకూరుస్స్తుంది.

రన్ను

సేవల ఎగుమతర సంబంధంచిన సప ష్త
ట - IGST చట్టం
2017 సెక్షన్ 2 (6) యొకక ష్రతు (v) (ప్రత్యే కమైన వే స్క ు స్ాపరన
- establishment of distinct person )
విష్యం :
• “సేవల ఎగుమత”, IGST చటం
ట , 2017 - సెక్షన్ 2 (6) లో
న్నర్వ చించబడింది. IGST చటం
ట , 2017 సెక్షన్ 2 (6) యొకక స్ాల్
(v) లో పేర్కక ను ఒక ష్ర్త ప్రార్ం- సేవల సర్ఫరాదారు
మరియు ప్రహీత ( సెక్షన్ 8 లోన్న వివర్ణ 1 ప్రార్ం ),
establishment of distinct person అనలేము.

• ఏదేమైనా, IGST చటం
ట 2017 సెక్షన్ 8 ప్రార్ం వివర్ణ 1 లో
ు
"ప్రత్యే కమైన వే కన్న
స్ాపింంచడం (establishment of distinct
person) " అనే రదాన్ను అర్ పం చేస్తకోవడంలో అసప ష్త
ట ార్ణంగా,
సేవల ఎగుమతిదారుల రిఫండ్ స్ెయి్లు
ల
తిర్సక రించ
బడుతనాు యి మరియు ఫీల్్ ఫార్మే ష్న్ల దావ రా డిమాండ్లు
జారీ చేయబడుతనాు యి.
• ఇది న్నవారించద్గిన వాే జాే ల పెరుగుద్లకు దారితీస్ంుంది.

ట - IGST చట్టం
సేవల ఎగుమతర సంబంధంచిన సప ష్త
2017 సెక్షన్ 2 (6) యొకక ష్రతు (v) (ప్రత్యే కమైన వే స్క ు స్ాపరన
- establishment of distinct person )
నిరయ
ణ ం:
 కంపెనీల చట్టం, 2013 క్పకారం భారతదేశంలో ఏరాప ట్ల
చేయబడడ కంపెనీ మరియు ఒక విదేశీ కంపెనీ (ఏ ఇతర దేశాల
చట్టటల క్రంద్ ఏరాప ట్ల చేయబడడ కంపెనీ ) వేర్వా ర్స/ విభిను
వయ కుతల చట్టపరమైన సంసిలుగా పరిగణిసాతర్స అంతే గానీ IGST
చట్టం 2017 సెక్షన్ 8 లోని 1 వ వివరణ క్పకారం establishments
of distinct persons గా పరిగణించబడర్స.
 సేవల ఎగుమతగా పరిగణించబడుతును ందుకు IGST చటట్టం
2017 లోని సెక్షన్ 2 లోని సబ్-సెక్షన్ (6) యొకక ష్రతు (v)
దాా రా అట్లవంటి వయ కుతల మధయ సరఫరా నిర్నధంచబడదు.
 ఈ విష్యానిు
సప ష్టం చేయడానిర సర్సక య లర్
161/17/2021-GST తేదీ 20.09.2021 జారీ చేయబడింది.

నం.

 ఈ వివరణ , సందిగ ధతను తొలగ్గంచడంలో మరియు సేవల
ఎగుమతుల కు సంబంధంచిన వాయ జాయ లను తగ్గ ించడంలో
సహాయపడుతుంది, తదాా రా అధక సంఖయ లో పనుు

GST చట్టం రంద్ “Intermediary సరీా స్” పై సప ష్త
ట
విష్యం :
IGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 13 (8) ప్రార్ం, " intermediary " సరీవ స్
యొకక స్పే లస్ అఫ్ సపెల ల అనేది సరీవ స్ ప్పవైడర్న ఉను ప్రదేశం
అవుతంది.
 అందువల,ల భార్తదేశంలో రన్ను
చెల్ం
ల పుదారుడు దేశాన్నక
ు
వెలురల ఉను ఏ వే కకైనా
intermediary " సరీవ స్ చేసినపుప డు
దాన్నన్న జీర్న ర్వటెడ్ సరఫరాగా పరిగణించర్స. విదేశీ కరెన్సి లో
ల పు అందుకును రప టికీ, IGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 16 ప్రార్ం
చెల్ం
రిఫండ్ పందే అర్ హతవుండదు.
" Intermediary సేవల" విష్యంలో GST అధిారులు విభిను
రద్త
ధ లన్న ఆచరిస్తు ఉండటం వల ల , రీఫండ్ స్ెయి్లన్న
ల
తిర్సక రించడం మరియు/లేదా డిమాండ్ నోటీస్తలు ఇచ్చు టవలన
వివాదాన్నక దారితీస్తునాు యన్న, వాణిజే ం మరియు రరిప్శమ అనేక
ఇబబ ందులన్న ఎదుర్కక ంటను ద్న్న పేర్కక ంటూ పెద్ద సంఖే లో

GST చట్టం రంద్ “Intermediary సరీా స్” పై సప ష్త
ట

నిర ణయం:
IGST చటం
ట
యొకక
ప్రస్తుత న్నబంధనల ప్రార్ం
'మధే వరి ు సేవల' రరిధిన్న సప ష్ం
ట చేయడాన్నక సరుక ే లర్న
జారీ చేయడం
• ఈ విష్యాన్ను
సప ష్ం
ట
చేయడాన్నక జారీ చేసిన
సరుక ే లర్న నం 159/15/2021-GST త్యదీ 20.09.2021.
ట న్న తొలగించడంలో మరియు
• సరుక ే లర్న జారీ అసప ష్త
“Intermediary సరీవ స్”
యొకక
వాే ఖ్యే నాన్నక
సంబంధించిన
వాే జాే లన్న
తగి గంచడంలో
సహాయరడుతంది, తదావ రా పెద్ద సంఖే లో రన్ను
చెల్ం
ల పుదారులకు ప్రయోజనం చేకూరుతంది

ట –
GST యొకక వివిధ సమసయ లపై సప ష్త
Circular No. 160/ 16/2021-GST dated 20.09.2021
సమసయ 1:
ట లోన్న సెక్షన్ 16 (4) లో సవర్ణన్న, 01.01.2021
 CGST చటం
న్నండి అమలులోక తెస్తు
ITC పంద్డం కోసం ఇచేు
ఇన్వాయిస్ త్యదీ న్నండి డెబిట్ నోట్ జారీ చేసే త్యదీన్న డీల్ంక్
చేయడం జరిగింది.
 అయిత్య CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 16 (4) ప్రార్ం సంబంధిత
'ఆరి పక సంవతి ర్ం’ యొకక
రడువు త్యదీన్న న్నర్ ణయించడం కోసం
అంతరీ లన ఇన్వాయిస్ జారీ చేసిన త్యదీ నా లేక డెబిట్ నోట్ జారీ
చేసిన త్యదీ నా,
ఏది తీస్తకోవాల్ అనే సందేహాలు
తలెతుతనాు యి.

• వివరణ:
01.01.2021 నుండి, డెబిట్ నోట్ల విష్యంలో, సెక్షన్ 16 (4)
క్పకారం సంబంధత ఆరి ిక సంవతు రానిు నిరయ
ణ ంచేదిడెబిట్ నోట్ జారీ చేసిన తేదీ మాక్తమే కానీ అంతటరీ లన

GST యొకక వివిధ సమసయ లపై సప ష్త
ట –
Circular No. 160/ 16/2021-GST dated 20.09.2021
సమసయ 2:
 CGST
రూల్ి ,
2017
లోన్న
138A (1)
న్నబంధనలు
ాటిస్తును పుప డు, వస్తువుల భౌతిక కద్ల్క సమయంలో
ధృవీకర్ణ కోసం QR కోడ్ ఇన్వాయిస్న్న ఉతప తి ు చేయడం
సరిపోతందా లేదా ఇన్వాయిస్ యొకక భౌతిక ాపీన్న కూడా
తీస్తకు వెళ్ళా లా అనే సందేహాలు ఇ-ఇన్వాయిస్లన్న ఉతప తి ు
చేసే రన్ను చెల్ం
ల పుదారుల లో లేవనెత్తుయి.

• నిర ణయం:
• ఒక సరుక ే లర్న దావ రా సప ష్త
ట జారీ చేయబడుతంది:
• CGST న్నబంధన 48 (4) ప్రార్ం న్నర్మ దశంచిన రద్తి
ధ లో
సర్ఫరాదారు
దావ రా
ఇ-ఇన్వాయిస్
జనర్మట్
చేసినపుప డు రన్ను ఇన్వాయిస్ యొకక భౌతిక ాపీన్న
తీస్తెళ్ లవలసిన అవసర్ం లేదు .

• కవ క్ రెాప న్ి (QR) కోడ్న్న ఎలత్రాటన్నక్గా పందురరిచిన
ఇన్వాయిస్ రిఫరెన్ి నంబర్న (IRN) కల్గి ఉంటే సరైన

GST యొకక వివిధ సమసయ లపై సప ష్త
ట –
Circular No. 160/ 16/2021-GST dated 20.09.2021
సమసయ 3:
 ఉరయోగించన్న
ITCన్న
రిఫండ్
చేయడాన్ను న్నషేధించే
CGST/SGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 54 (3) యొకక రెండవ న్నబంధన,
జీర్న ర్మట రల ఎగుమతి వస్తువుల ఎగుమతల విష్యంలో
ు ుందా అనే సందేహాలు తలెత్తుయి.
వరిస్త

• నిర ణయం:
• ఒక సరుక ే లర్న దావ రా సప ష్త
ట జారీ చేయబడుతంది:
• కస్
ట ి ఎగుమతి స్తంకం విధించ బడిన వస్తువులన్న
ఎగుమతి చేసినపుప డు మాప్తమే , పోగు రడిన ఐటిసి రిఫండ్
పంద్డం న్నండి సెక్షన్ 54 (3) కంద్ ఉను రరిమితి
ు ుంది.
వరిస్త
• కస్
ట ి
షెడ్యే ల్లో లేదా కస్
ట ి
నోటిఫికేష్న్ దావ రా
ఎగుమతి స్తంకం NIL ర్మట ఉను
వస్తువులు ఎగుమతి
చేసినపుప డు, CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 54 (3) ప్రార్ం

CGST చట్టంలోని సెక్షన్ 77 మరియు IGST చటట్టం
సెక్షన్ 19 క్పకారం, ఇవా బడే రిఫండ్ విష్యం లో,
రాష్టష్ం
ట తర
సరఫరా
తర్సవాత
అంతక్రాష్టష్ట
సరఫరాగా పరిగణింపబడినపుప డు మరియు అట్ల
ట
ఇటూగా పరిగణింపబడినపుప డు - సప ష్త
కోసం
సర్సక
లర్
సెక్షన్
19 జారీ..
ఇలంటి నిబంధన ఉంది: ఇష్యయ మరియు
హేతుబద్ధత:

 CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 77, అంతప్రాత్రష్ ట సర్ఫరాగా
రరిరణనలోక తీస్తకును సర్ఫరాలకు సంబంధించి CGST
మరియు SGST గా చెల్ం
ల చిన మొత్తున్ను తిరిగి చెస్ల్స్త
ల ుంది.
ాన్స, అంతప్రాత్రష్ ట రన్ను (IGST) చిల్ం
ల చిన తరువాత్య దీన్నన్న
రరిరణలోక తీస్తకుంటంది.

 CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 77/ IGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 19 క
సంబంధించి
ఇరప టికీ CGST న్నబంధనలలో న్నరిష్
ద ట న్నయమం
చేయబడలేదు.

CGST చట్టంలోని సెక్షన్ 77 మరియు IGST చట్టం
సెక్షన్ 19 క్పకారం, ఇవా బడే రిఫండ్ విష్యం లో,
రాష్టష్ం
ట తర
సరఫరాను
తర్సవాత
అంతక్రాష్టష్ట
సరఫరాగా పరిగణింపబడినపుప డు మరియు అట్ల
ట
ఇటూగా పరిగణింపబడినపుప డు సప ష్త
కోసం
సర్సక
లర్
జారీ (1/2) సందేహాలు:
వీటిర
సంబంధంచి
CGST చటం
ట
సెక్షన్ 77/ IGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 19 లో
"తద్నంతర్ం
జరిగిన"
రద్ం
యొకక
వివర్ణ, రన్ను
చెల్ం
ల పుదారుడు రాత్రష్ం
ట తర్ సర్ఫర్న్న, అంతరాత్రష్ ట సర్ఫరాగా
చేసినటయి
ల త్య, తద్నంతర్ం రన్ను అధిారులు కన్నగంటేనే
రీఫండ్ వస్తుందా లేదా రన్ను చెల్ం
ల పుదారుడు సవ యంగా
కన్నగను పుప డు కూడా అందుబాటలో ఉంటంద్.
రీఫండ్ ె
స్ యి్
ల
కోసం సంబంధిత త్యదీ మరియు సమయ రరిమితి,
ఏదైనా ఉంటే.

CGST చట్టంలోని సెక్షన్ 77 మరియు IGST చట్టం సెక్షన్ 19
క్పకారం, ఇవా బడే రిఫండ్ విష్యం లో, రాష్టష్ం
ట తర
సరఫరాను
తర్సవాత
అంతక్రాష్టష్ట
సరఫరాగా
పరిగణింపబడినపుప డు
మరియు
అట్ల
ఇటూగా
ట కోసం సర్సక లర్ జారీ (2/2)
పరిగణింపబడినపుప డు - సప ష్త
నిర ణయం:
కౌన్ని ల్ సిఫారుి :

CGSTరూల్ి 2017 లో 89 న్నబంధనలకు సబ్-రూల్ (1 ఎ) చొింప ంచడం
కోసం న్నర్మ దశంచడం:
CGST చటం
ట సెక్షన్ 77/ IGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 19 కంద్ అటవంటి
రీఫండ్ స్ెయి్లన్న
ల
దాఖలు చేసే విధ్యనం; సరైన రీతిలో రన్ను చెల్ం
ల పు
త్యదీ న్నండి రెండు సంవతి రాల రడువు ముగియడాన్నక ముందు అలాంటి
వారస్త స్ెయి్లన్న
ల
దాఖలు చేయవచ్చు .
రత కేస్తల కొర్కు, రూల్ 89 లో సబ్ రూల్ (1A) చొింప ంచిన త్యదీ న్నండి
రెండు సంవతి రాలలో ె
స్ యి్లన్న
ల
దాఖలు చేయాల్.
దీన్నన్న సప ష్ం
ట చేయడాన్నక సరుక ే లర్న జారీ:
"తరువాత జరిగినది" అనే రద్ం; రన్ను
చెల్ం
ల పుదారుడు చేసిన రాత్రష్ం
ట తర్ సర్ఫరాన్న అంతప్రాత్రష్ ట సర్ఫరాగా
రరిరణిచినపుప డు మరియు అంతప్రాత్రష్ ట సర్ఫరాన్న రాత్రష్ం
ట తర్ సర్ఫరాగా
రరిరణిచినపుప డున్న ఈ రెండు సంద్రాా లలోన్న
వరి ుస్తుంది. రన్ను
చెల్ం
ల పుదారుడు లేదా రన్ను అధిారి, ఇద్రి
ద లో యెవరు కన్నగనాు న్న
రీఫండ్ ె
స్ యి్
ల
చేస్తకొనవచ్చు న్న.

సెక్షన్ 50 క్పకారం అనర హమైన ITC పై
డ సప ష్త
ట
సమసయ వ
: డ్డపై

ు
అనర్ హమైన ITC రివర్ి ల్పై వరించే
వడీక
్ సంబంధించి సందేహాలు
తలెత్తు యి.
CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 50 ప్రార్ం "అనర్ హమైన ITC లభించిన మరియు
విన్నయోగించిన" లేదా "అర్ హత లేన్న ITC" పై రన్ను చెల్ం
ల పుదారు వడీ్
చెల్ం
ల చాలా అనే సందేహాలు తలెత్తు యి.
నిర ణయం:
న్నకర్ నరదు ప్ాతిరదికన వడీన్న
్ వస్తలు చేయాలనే మున్నరటి న్నర్ ణయం
ు
యొకక స్తూ రిన్న
రరిరణనలోక తీస్తకుంటే, అనర్ హమైన ITCన్న తీస్తకొన్న
మరియు ఉరయోగించినటయి
ల త్య వడీన్న
్ 18%వస్తలు చేయాల్.
ఈ విష్యంలో సప ష్త
ట ఇవావ లన్న కౌన్ని ల్ సిఫారుి చేసింది: సెక్షన్ 50 (3)
లో సవర్ణ, 43 వ సమావేశంలో కౌన్ని ల్ సిఫార్స్త చేసినటలగా, తీస్తకున్న
మరియు ఉరయోగించ్చకును
అనరుహలైన ఐటిసిపై వడీ్ చెస్ల్ం
ల పున్న
ు
01.07.2017 న్నండి వరించబడున్న.
సెక్షన్ 50 ప్రార్ం వడీ్ ర్మటన్న తెల్యజేయడాన్నక జారీ చేసిన నోటిఫికేష్న్,
పునరావృతమయ్యే విధంగా (w.e.f. 01.07.2017) సవరించిన సెక్షన్ 50 (3)
నోటిఫై అయ్యే వర్కు, ITC పందిన మరియు విన్నయోగించినందుకు 18%
వడీ్ ర్మటన్న పేర్కక నవచ్చు .
అవసర్మైన చటట సవర్ణ ఆరి పక బిలుల 2022 లో తీస్తకురాబడుతంది.

విభిను వే కుుల మధే CGST / IGST నరదు లెడర్న
జ బాే లెన్ి
బదిలీ (ఒకే PAN కల్గి ఉండి వివిధ రాత్రరటలోల నమోదు చేయబడ్
సంసలు
ప )

సమసయ మరియు హేతుబద్ధత:
ప్రస్తుతం, విభిను సంసల
ప
మధే
బదిలీ
అన్నమతించబడుటలేదు.

ఎలత్రాటన్నక్ నరదు బాే లెన్ి

ాన్-ఇండియా ఉన్నకన్న కల్గి ఉను కంపెన్సలు ఒక రాత్రష్ం
ట లో
అద్నపు నరదు లెడర్న
జ బాే లెన్ి న్నరురయోరంగా ఉను పుప డు
మర్కక రాత్రష్ం
ట లో తగినంత నరదు బాే లెన్ి లేనపుప డు మూలధన
అడం
్ క సవాలున్న ఎదుర్కక ంటనాు యి.
GST చటం
ట ఇరప టికే ఎలత్రాటన్నక్ ాే ష్ లెడర్న
జ లో ఉరయోగించన్న
బాే లెన్ి న్న రీఫండ్ చేయడాన్నక అన్నమతిస్తుంది. అయిత్య,
రీఫండ్ ప్ాసెసింగ్ మరియు మంజూరులో ఆలసే ం ఉంది.

FORM GST PMT-09, ఇరప టికే రన్ను
చెల్ం
ల పుదారులకు
ఎలత్రాటన్నక్ ాే ష్ లెడర్న
జ లో లభించే రన్ను , వడీ,్ పెనాలీ ట మొద్లైన
మొత్తున్ను IGST, CGST మరియు SGST / UTGST కంద్ తగిన
రన్ను / Cess Head కు బదిలీ చేయడాన్నక వీలు కల్ప ంచింది.

విభిను వే కుుల మధే CGST / IGST నరదు లెడర్న
జ బాే లెన్ి
బదిలీ (ఒకే PAN కల్గి ఉండి వివిధ రాత్రరటలోల నమోదు చేయబడ్
సంసలు
ప )

నిరయ
ణ ం:

కౌనిు ల్స సిఫార్సు :

CGST మరియు IGST నరదు లెడర్న
జ లో ఉరయోగించన్న బాే లెన్ి
విభిను వే కుుల మధే బదిలీ చేయడాన్నక అన్నమతించబడవచ్చు ,
ట ్ వే కకు
ఐత్య ఆరిజిసర్న
DRC-07 బాధే త ఉంటే అలాంటి బదిలీ అన్నమతించబడదు.
ఫైనాన్ి
బిలుల 2022
తీస్తకురాబడత్తయి.

దావ రా

అవసర్మైన

చట ట

సవర్ణలు

ఈ న్నర్ ణయం రాత్రరటల రెవెన్యే పై ఎలాంటి ప్రభావం చూరకుండా,
వివిధ
రాత్రరటలోల
బహుళ్
రిజిత్రసేష్
ట న్లు
పందిన
రన్ను
చెల్ం
ల పుదారుల ల్కవ డిటీన్న రుగురర్చడంలో సహాయరడుతంది.

ు
GST వరింపు
మరియు
రరిాలనా
చర్ే లకు సంబంధించిన
సిఫారుి లు

ఇపప టికే ఉను పనుు చెలిలంపుదార్సలకు ఆధార్
ఆధారిత క్పమాణీకరణ
సమసయ మరియు హేతుబద్ధత:
CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 25 లోన్న సబ్ సెక్షన్ (6A) ప్రార్ం
ఇరప టికే ఉను రన్ను చెల్ం
ల పుదారులకు ఆధ్యర్న ప్రమాణీకర్ణన్న
అందిస్తుంది:
ప్రతి నమోదిత వే క ు ధృవీకర్ణ లేదా ఆధ్యర్న నంబర్నన్న కల్గి
ఉనాు ర్నే రుజువున్న సమరిప ంచాల్.
వే కకు
ఆధ్యర్న
నంబర్న
కేటాయించబడన్న
సంద్రాా లలో
అాధ్యర్ణమైన న్నర్వ హణ కోసం ఒక న్నబంధన ఉంది.

ఆధ్యర్న ధృవీకర్ణ/ ఆధ్యర్న కల్గి ఉను టల రుజువు చేయడంలో
విఫలమైత్య, అలాంటి వే కకు కేటాయించిన రిజిత్రసేష్
ట న్ చెలదు
ల .
కొత ు రిజిత్రసేష్
ట న ల కోసం ఆధ్యర్న ప్రమాణీకర్ణ ఇరప టికే అమలు
చేయబడింది.
ఐటిసి మరియు రీఫండ్ దురివ న్నయోగాన్ను అరికటడా
ట న్నక, సెక్షన్ 25
లోన్న సబ్-సెక్షన్ (6 ఎ) న్నబంధనల ప్రార్ం ఇరప టికే ఉను రన్ను
చెల్ం
ల పుదారులకు
ఆధ్యర్న
ప్రమాణీకర్ణ
ద్శలవారీగా

ఇపప టికే ఉను పనుు చెలిలంపుదార్సలకు ఆధార్
ఆధారిత క్పమాణీకరణ
నిరయ
ణ ం:
రీఫండ్ మరియు రిజిత్రసేష్
ట న్ ర్దుదన్న పునరి దంచడాన్నక ఆధ్యర్న
ప్రమాణీకర్ణన్న తరప న్నసరి చేయాలన్న కౌన్ని ల్ సిఫారుి చేసింది.
CGST న్నబంధనలలో తద్న్నగుణంగా సవర్ణ చేయబడుతంది.
GSTN మరియు DG సిస్
ట ి దావ రా IT సంసిద్త
ధ చేసిన తరావ త,
ఆ సవర్ణలు తెల్యజేయబడత్తయి.

నకలీ రిజిత్రసేష్
ట న్లన్న న్నర్నధించడాన్నక మరియు ఐటిసి మరియు
రీఫండ్ల మోసపూరిత విన్నయోగాన్ను
న్నర్నధించడాన్నక
ఈ
న్నర్ ణయం అమలు చేయాయబడుతంది.

ట న్ పందిన పాన్ మరియు ఆధార్తో
GST రంద్ రిజిష్టసేష్
అనుసంధానించబడిన బ్య ంక్ ఖాతాలో రీఫండ్ కోసం
CGST నిబంధనలలో సవరణ
సమసయ మరియు హేతుబద్ధత:

05.10.2020 న జరిగిన GST కౌన్ని ల్ 42 వ సమావేశంలో, ఏ ాన్ మరియు
ఆధ్యర్నన్న ఉరయోగించి రిజిత్రసేష్
ట న్ పందినర్న, అదే ాన్ మరియు ఆధ్యర్నతో
అన్నసంధ్యన్నంచబడిన బాే ంక్ అకౌంట్క రీఫండ్ రంింణీ చేయబడున్న.

ఇది డబ్బబ బాటన్న సృష్ం
ట చడంలో సహాయరడుతంది మరియు ఏదైనా
రీఫండ్
మోసపూరితంగా పందినటయి
ల త్య, ఉదేదశంచిన లబిధదారుడిన్న
రటటకోవడం స్తలభం అవుతంది.

నిర ణయం:

కౌనిు ల్స సిఫార్సు :

CGST న్నబంధనలలోన్న 10A న్నబంధనన్న
సవరించడం దావ రా, ఏదైనా
న్యతన రన్ను చెల్ం
ల పుదారుడు అదే PAN తో తెరిచిన బాే ంక్ ఖ్యత్తల
వివరాలన్న మాప్తమే అందించరలరు, దాన్నపై GST రిజిత్రసేష్
ట న్ పంద్బడింది
మరియు ాన్ తరప న్నసరిగా యజమాన్న ఆధ్యర్నతో అన్నసంధ్యన్నంచబడి
ఉండాల్ (in case of proprietorship concern).
రూల్ 96C చొింప ంచడం వలన GST కంద్ రిజిత్రసేష్
ట న్ తీస్తకును అదే
ాన్తో పందిన బాే ంక్ ఖ్యత్తలో మాప్తమే రీఫండ్ రంింణీ చేయబడుతంది
మరియు యాజమాన్న యొకక ాన్ కూడా ఆధ్యర్నతో ల్ంక్ చేయబడాల్ (in case
of proprietorship concern).

దాఖలు చేయడం

మునుపటి నెల FORM GSTR-3B దాఖలు
చేయకపోతే, FORM GSTR-1 ని
సమరిప ంచడానిర అనుమత లేదు
సమసయ మరియు హేతుబద్ధత:
CGST న్నబంధనల 2017, న్నబంధన 59 (6) (01.01.2021 న్నండి
ు రడచిన రెండు
అమలులోక వచిు ంది) ఒక నమోదిత వే కక,
నెలలక సంబంధించిన
FORM GSTR-3B న్న దాఖలు
చేయన్నయెడల, FORM GSTR-1 లో వస్తువులు/సేవల బాహే
సర్ఫరాల వివరాల నమోదు అన్నమతించబడదు.
రెవెన్యే లీకేజీన్న న్నవారించడాన్నక ఈ న్నబంధన మరింత
కఠినతర్ం ావాల్. నిరయ
నిబంధన
ణ ం:

ని సవరించవచుు :

59 (6)

రిజిసర్న
ట ్ వే క ు మున్నరటి నెల / రన్ను ాలాన్నక సంబంధించి FORM
GSTR-3B లో రిటర్ను ఇవవ కపోత్య, FORM GSTR-1 లో వస్తువులు /
సేవల
బాహే
సర్ఫరాల వివరాలన్న పందురర్చడాన్నక
అన్నమతించబడదు.
ఈ సవర్ణ 01.01.2022 న్నండి అమలులోక వస్తుంది.

GSTR -2B లో ఉను ఇన్వాయస్లు/డెబిట్ నోట్లపై ITC
వినియోగానిు నియంక్తంచడానిర రూల్స 36 (4) కు సవరణ
సమసయ మరియు హేతుబద్ధత:
ఆరి ధక చటం
ట , 2021 లోన్న సెక్షన్ 109, CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 16 , సబ్సెక్షన్ (2) లో స్ాల్ (aa) న్న పందురర్చడం దావ రా GSTR-1 లో
నమోదుచేయబడినా ఇనవ స్తల పై ప్రహీత ఇన్పుట్ టాక్ి ప్ెడిట్ (ITC)
పంద్డాన్ను రరిమితం చేయడం.
ప్రస్తుతం, CGST రూల్ి , 2017 న్నబంధన 36 (4) ప్రార్ం, GSTR -1 లో
సర్ఫరాదారులు అందించిన ఇన్వాయిస్ల వివరాల ఆధ్యర్ంగా
నమోదిత వే క ు 1.05 రెటల ప్ెడిట్న్న పంద్వచ్చు i.e రిటర్ను దాఖలు
చేసిన త్యదీన GSTR-2A లో ఉను ప్ెడిట్.
GSTN, రన్ను చెల్ం
ల పుదారుల GSTR-2B ప్రార్ం అందుబాటలో
ఉను
ITC ఆధ్యర్ంగా GSTR-3B లో ఆటో-ాపులేష్న్ ITC న్న
ప్ార్ంభించింది.

CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 16 లో సవర్ణ తెల్యజేయబడిన తరావ త,
రన్ను
చెల్ం
ల పుదారుల GSTR-2B లో అందుబాటలో ఉను
ఇన్వాయిస్లు/డెబిట్ నోటలపై ప్ెడిట్ పంద్డాన్ను ల్ంక్ చేయడాన్నక
రూల్ 36 (4) న్న సవరించాల్ి న అవసర్ం ఉంది.
నిర ణయం: ఇన్వాయిస్లు/డెబిట్ నోటలపై ITC విన్నయోగాన్ను GSTR-2B
లో అందుబాటలో ఉంచడాన్నక రరిమితం చేయడాన్నక రూల్ 36 (4) న్న

CGST చటం
ట , 2017 (1/2) సెక్షన్ 54 లో సవర్ణ
సమసే 1:
సబ్ సెక్షన్ (2) లో సవర్ణ సమయ ఒక ప్కమరాహితే ం ఉంది,
CGST చటం
ట , 2017 లోన్న సెక్షన్ 55 ప్రార్ం అంతర్ గత
సర్ఫరాలపై చెల్ం
రీఫండ్ స్ెయి్
దాఖలు
ల చిన రన్ను
ల
చేయడాన్నక ాల వే వధిలో వెత్తే సం ఉను ది.
సెక్షన్ 54 లోన్న సబ్-సెక్షన్ (2) ప్రార్ం, రీఫండ్ స్ెయి్
ల
చేయడాన్నక త్రైమాసికం ముగింపు న్నండి 6 నెలల ాలరరిమితి
న్నర్మ దశంచబడింది. ాన్స, సెక్షన్ 54 (1) లో రిఫండ్ స్ె లయి్లన్న
దాఖలు చేయడాన్నక సంబందిత త్యదీ న్నండి ాలరరిమితి 2
సంవతి రాలు.
నోటిఫికేష్న్ నం. 20/2018-CT, 28.03.2018 ప్రార్ం రీఫండ్
దాఖలు చేయడాన్నక పేర్కక ను ాలరరిమితి 18 నెలలు.

CGST చటం
ట , 2017 (1/2) సెక్షన్ 54 లో సవర్ణ
నిర ణయం:
సెక్షన్ 55 ప్రార్ం రీఫండ్ దాఖలు చేయడాన్నక రెండు సంవతి రాల
ాలరరిమితిన్న అందించడాన్నక, CGST చటం
ట , 2017 లోన్న సెక్షన్ 54
లోన్న సబ్-సెక్షన్ (2) న్న సవరించడం.

సెక్షన్ 54 (2) లోన్న న్నబంధనలన్న సెక్షన్ 54 (1) న్నబంధనలతో
సమలేఖనం చేయడాన్నక ఈ ప్రతిాద్న సహాయరడుతంది.
సమసయ 2:

సబ్ సెక్షన్ (10) లో సవరణ

CGST చటం
ట , 2017 యొకక సెక్షన్ 54 లోన్న సబ్-సెక్షన్ (10) ఉర-సెక్షన్
(3) ప్రార్ం రీఫండ్ చెల్ం
ల పు ఆరడాన్ను (refund of unutilised ITC) /
రీఫండ్
చేయవలసిన
సొముే న్న
ావ దినం
చేస్తకోవడాన్ను
అన్నమతిస్తుంది.
ఏదేమైనా, CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 79 (1) (a) ప్రార్ం, ఒక వే స్క ు న్నండి
చెల్ం
ల చాల్ి న ఏదైనా మొత్తు న్ను అతన్నక చెల్ం
ల చాల్ి న రీఫండ్ దావ రా
పంద్వచ్చు .

నిర ణయం: CGST చటం
ట , 2017 లోన్న సెక్షన్ 54 లోన్న సబ్-సెక్షన్ (10) న్న
"సబ్-సెక్షన్ (3) కంద్ రదాలన్న తొలగించడం దావ రా సవరించడం.
సెక్షన్ 54 లోన్న న్నబంధనలన్న చటం
ట
కంద్ పేర్కక ను
రికవరీక
సంబంధించిన న్నబంధనలతో సమలేఖనం చేయడాన్నక ఈ ప్రతిాద్న

CGST చట్టం, 2017 సెక్షన్ 54 లో సవరణ
(2/2) 3: సెక్షన్ 54 లోన్న వివర్ణ (2) లో సవర్ణ - స్తంకం
సమసయ

చెల్ం
ల పు లేకుండా SEZ క చేసిన జీర్న ర్మటెడ్ సర్ఫరాలకు
సంబంధించి సేకరించిన ITC యొకక రీఫండ్ ె
స్ యి్
ల
దాఖలు
చేయడాన్నక సంబంధిత త్యదీ

 CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 54 ప్రార్ం
వివర్ణ (2) లో
"సంబంధిత త్యదీ" న్నర్వ చనం ప్రార్ం, రన్ను చెల్ం
ల చకుండా
SEZ క అందించిన సర్ఫరాలకు సంబంధించి ఉరయోగించన్న
ల
ITC యొకక రీఫండ్ ె
స్ యి్
కోసం ప్రస్తుతం సంబంధిత త్యదీ
న్నర్వ చించబడలేదు.
 ఉరయోగించిన ITCక సంబంధించిన రీఫండ్ ె
స్ యి్క
ల
సంబంధించిన సంబంధిత త్యదీన్న GSTR -3B రిఫండ్ ె
స్ యి్
ల
ఏర్ప డే ాలాన్నక సంబంధించిన ల్ంక్ చేయడాన్నక CGST
సవర్ణ చటం
ట , 2018 క 01.02.2019 చేసిన సవర్ణ ార్ణంగా ఈ
ు ది. సెక్షన్ 54 లోన్న సబ్-సెక్షన్ (3)
ప్కమరాహితే ం తలెతిం
యొకక ా
స్ ల ్ (ii) న్నబంధన మాప్తమే పేర్కక నబడింది, అనగా
విలోమ విధి న్నరాే ణం (inverted duty structure) ార్ణంగా
మాప్తమే.

 దీన్న ార్ణంగా, రన్ను

చెల్ం
ల చకుండా SEZ క అందించిన

CGST చట్టం, 2017 సెక్షన్ 54 లో సవరణ
(2/2)
సమసయ 3: సెక్షన్ 54 లోన్న వివర్ణ (2) లో సవర్ణ - స్తంకం
చెల్ం
ల పు లేకుండా SEZ క చేసిన జీర్న ర్మటెడ్ సర్ఫరాలకు
సంబంధించి సేకరించిన ITC యొకక రీఫండ్ స్ెయి్
ల
దాఖలు
చేయడాన్నక సంబంధిత త్యదీ

ణ ం:
నిరయ
ట , 2017 యొకక సెక్షన్ 54 ప్రార్ం వివర్ణ
CGST చటం
(2) లో ా
స్ ల ్ (ba) న్న చేర్ు డందావ ర్, SEZక జీర్న ర్మటెడ్
సపెలల
ల కు (రన్ను చెల్ం
ల చిన మరియు రన్ను చెల్ం
ల చన్న)
సంబంధించి రీఫండ్ కొర్కు త్యదీన్న పేర్కక నడం కోసం.

తదుపరి ఓపెన్ GSTR-3B లో GSTR-1 యొకక
ఆలసయ ర్ససుము సేకరణ విధానం

సమసయ మరియు హేతుబద్ధత:
CGST చటం
ట లోన్న సెక్షన్ 47 లోన్న సబ్-సెక్షన్ (1) రడువు
త్యదీలోగా రిటరుు లు దాఖలు చేయడంలో విఫలమైనందుకు
ఆలసే రుస్తము విధించడాన్ను అందిస్తుంది.

GSTR-3B కోసం ఆలసే రుస్తము వలె ాకుండా, FORM
GSTR-1 పోర్ టల్లో ఆలసే ంగా దాఖలు చేయడాన్నక ఆలసే
రుస్తమున్న లెకక ంచడాన్నక మరియు సేకరించడాన్నక ప్రస్తుతం
ఎలాంటి విధ్యనం లేదు మరియు GSTR-1 కోసం ఆలసే ంగా
ఉచితంగా చెల్ం
ల పు అనేది
స్వవ య అంచనా ఆధ్యర్ంగా మాప్తమే.
FORM GSTR-3B లో రిటర్ను అందించే ముందు FORM GSTR1 యొకక స్వెవ న్నయ
ి ల్ ఫైల్ంగ్ మరియు FORM GSTR-1 న్న
తరప న్నసరిగా
దాఖలు చేయడాన్నక చటట సవర్ణలు చేయడాన్నక GST కౌన్ని ల్
ఇరప టికే 43 వ సమావేశంలో సిఫారుి చేసింది.

తదుపరి ఓపెన్ GSTR-3B లో GSTR-1 యొకక
ఆలసయ ర్ససుము సేకరణ విధానం
నిర ణయం:
కౌన్ని ల్ సిఫారుి : GSTR -1 కోసం ఆలసే రుస్తము పోర్ టల్లో
తదురరి ఓపెన్ GSTR-3 Bలో సవ యంచాలకంగా ఉండాల్.
ాబోయ్య రన్ను ాలాల కోసం (జూలై, 2021 రన్ను ాలం న్నండి)
పోర్ టల్లో అదే అమలు చేయబడుతంది.

ఈ న్నర్ ణయం, ఆలసే ంగా GSTR-1 దాఖలు చేయడంపై ఆలసే
రుస్తము వస్తలు ప్రప్కయన్న ప్కమబదీక
ధ రిస్తుంది మరియు
GSTR-1
సాలంలో
దాఖలు
చేయడంలో
రన్ను
ు పెంచ్చతంది.
ల పుదారులన్న పై వతిడి
చెల్ం

