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భ ుందఽభాట 

2016 ల న ట ుంఫర్ 8న 101వ భజముంఖ సవయణ అభలులోకూ భవడుం, ల న టుంఫర్ 15న 

జీ.ఎస్.ట ీ కౌతుసల్ ధోటికేషన్ యలెువడటుంణో జీ.ఎస్.ట ీ అభలుఔు భాయగుం 

సఽఖభఫ  ుంథి. 2017 ఏనరల్ 1వ ణేథ ీనఽుంచి ఈ పాభీ భోక్ష నఽనల సుంసకయణనఽ 

రయేశ్న టాట లతు రబ తవుం టటట దలగ భ ుందఽఔు సఖ తేననథి. కేుందర, భషట ర భోక్ష 

నఽనల అదికయులఔు, అలాగే యణిజమ వభగ లఔు జీ.ఎస్.టీ పావనలు, ఔరభాలు, 

యదాధాల ఖ భ ుంచి శిక్షణ ఇవవడుం ఈ థిశ్గ ఎదఽయబయమ అతిన దద  సయళ్లలో 

ఔటిగ ఉుంటటుంథి. 

జీ.ఎస్.టీన  ై కేుందర భషట ర అదికయులఔు శిక్షణ ఇఙేే ఫాధమతనఽ ఎక్ససజ్, ఔసటమ్సస  

కేుందరఫో యుడ  భ దలిోతు ధేషనల్ అకడతొ ఆఫ ఔసటమ్సస, ఎక్ససజ్ & ధాభోకటిక్సస 

(ఎన్ఎలఈఎన్) ఔు అగ ుంచడఫ  ుంథి. జీ.ఎస్.టీ వమవసథ  తుఙమేడుం 

తృర యుంతేుంచినపడె అుందఽఔు సుంలదధుంగ ఉుండేలా కేుందర, భషట ర రబ ణావలఔు 

ఙ ుంథిన సఽభాయు 60,000 భుంథి అదికయులఔు శిక్షణ ఇఙేే ఫిహతతయఫ  న 

ఔిఱతు ఎన్ఎలఈఎన్ (NACEN) ఙేటిటుంథి. ఎన్ఏలఈఎన్ ఈసభ కే క్షేతరసథ బ 

అదికయులఔు శిక్షణ ఇఙేే ుందఽఔు థేశ్యమత ుంగ 2,000 భుంథ ిశిక్షఔుల ఫిుంథాతున 

లదధుం ఙలే ఉుంచిుంథి. భ తత సభముం భాతరఫే అుందఽఫాటటలో ఉననుందఽన 

తయఖతి ఖథి శిక్షణణో తృటటగ ఎఔుకవభుంథితు ఙేయుఔుధేుందఽఔు యలుగ వయుేవల్ 

కల స్ యౄమ్సస, ఈ-లెభ నుంగ్ భాడామల్స వుంటి   అధఽధాతన సుంకేతిఔ సధధాలనఽ 

ఉయోగ ుంఙాలతు ఔడా రణాయఔలు యేసఽత ననథి. 
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  ఈ సభయథయ తుభభణ ఔిఱలో పాఖుంగ శిక్షణ, రశ్నలు-జయఫ ల సభాయేరల 

సుందయబుంగ లేఔభ ుంచిన సభాఙాయుం ఆదాయుంగ తయచఽగ యతునుంఙే రశ్నల 

జాతణానఽ యౄతృ ుంథిుంచిుంథి. అదికయులఔు, సదాయణ రజాతూకతుకూ జీ.ఎస్.ట ీ

చటటుం, థాతులోతు సాక్షభ యషమాలనఽ సఽలువపగ ఫో దిుంఙేుందఽఔు ఇథి శిక్షణ 

సధనుంగ ఉయోఖడెతేుంథి. కేుందర, భషట ర అదికయుల ఫిుందుం ఈ రరనవయతు 

సతొక్షుుంచిుంథి. ఈ పసతకతున యౄతృ ుంథిుంఙే ఔిఱలో తృలగగ నన అదకియులఔు, 

ఎన్ఎలఈఎన్ ఔు ధా అతేనుందనలు ణ యౌమజేసఽత ధాననఽ. 

   జీ.ఎస్.టీన ై నఽన అదికయులఔు, యణిజమ వభగ లఔు, సదాయణ రజాతూకతుకూ 

యజాా నుం ుంచడుంలో ఈ రరనవయ రపావవుంతఫ  న సధనుంగ ఉుంటటుందతు 

పాయసఽత ధాననఽ. రజల సౌఔభమయథుం యడెదల ఙేలన నభూధా జీ.ఎస్.ట ీ చటటుం 

ఆదాయుంగ ఈ ణొయౌయెయషన్ నఽ యౄతృ ుంథిుంచడఫ  ుంథి. ఆమా సభమాలలో వఙేే 

చటాట లు, తుఫుంధనలణో ఎన్ఎలఈఎన్ సవభ ుంచిన యెయషనల నఽ యెలువభ సఽత ుంథి. 

(సుంతఔుం) 

నజీబ ష 

ఙ ైయభన్, లతెఈల 
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దమఙేల తొ అతేతృర మాలు, సాచనలు dg.nacen-cbec@nic.in ఔు 

ుంఖలయు. 

    : 

mailto:dg.nzcen-cbec@nic.in
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జీ.ఎస్.టీన  ైఈ రరనవయతు 2016 జూన్ లో రజల కోసుం యడెదల ఙలేన నభూధా 

జీ.ఎస్.టీ చటటుం భ సబథా ఆదాయుంగ ఎన్ఏలఈఎన్ యౄతృ ుంథిుంచగ సో ర్స 

ట్ైనైయుల  సతొక్షుుంచడుం జభ గ ుంథి. ఈ రరనవయ కేవలుం శిక్షణ, అధమమన అవసభల 

తుతతతుం భాతరఫే ఉథేదశిుంచిుందతు ఖభతుుంచఖలయు. 

  ఈ పసతఔుంలోతు సభాఙాయుం కేవలుం సదాయణ అవగహన ఔయౌుంఙే తుతతతుం 

ఇవవడఫ  ుంథ.ి థీతుతు ధామమ సలహ లేథా అతేతృర ముంగ పాయుంచభదఽ. భభ తున 

యవభలఔు నభూధా జీ.ఎస్.టీ చటాట తున భ శ్రయౌుంచఖలయు. 
  



xi 
 

 

 

 

 

    ,                       (GST) 

  



xii 
 

  



3 
 

1.     ,                       (GST) 

     1.                          (GST)          ? 

     :                                                  .       

                                                 

                .                                       

                   .                                             

                       .                                 

             . 

     2.    గ     గ                        ? 

     :                                                         

ఈ                  . ఈ                                   

         . 

     3.                     .  .     క             ? 

     : ఈ                      .  .  .           .   

(i)                                    : 

 )                     

 )                 (      ,               ) 

  )                       (                              ) 



4 
 

  )                       (                      ) 

ఈ)                      (                        

         ) 

  )                           (     ) 

 )               

   )      ,                        ,         

(ii)  .  .                             

 )                               (    ) 

 )                   

  )             

  )              (           ) 

ఈ)                            (                      

   ) 

  )                        

 )                 

   )         ,       ,                     

    ,                                              ,         

 .  .                      ,      ,                   ,        , 

                     ,            .  .                           . 



5 
 

     4.                        .                 క          

        ? 

     :     .                                              ,       

                                      . ఈ                        

                       . 

   .                                                           

                         .  

                                                /      / 

                                                        

      (    )                   . 

ఈ                     ,                                    

             .                                            

      ,        ,            .  .                 . 

             ,                                                     . 

     5.   .  .  .                                   క      ? 

     :                     ,                    ,             

(      ),             ,          ,                           

                 ,          . 



6 
 

     6.  .  .                                      క                 

           ? 

     :                                       (           

            )                      . 

     6. )                      క            క                  

    ? 

     :                                  .                  . 

       ఈ                                                        

       . 

     7.        .  .                                   ? 

     :                              ,                                

   .                     .                                   

     /                                    .                  (CGST) 

            .                          .             .   (SGCT)    

         .                                ,                             

   .   (IGST)                     .  

     8.          .             క ? 

     :       ఓ                              ,                   

                                                     . 



7 
 

                                                ,           

                                                           . 

                 .                                           

                   . 

     9.  .  .  .                                       ?  

     :          (CGST)                 (IGST)                 . 

         (SGST)                     .  

     10.                              గ    ణ     క          ? 

     :                ,                                              

     .                                                    

      .                 (                    ,        , 

                       )                                 

       .                                                           

    .                          (                )                

                 .                                                   

               .                                                 

                         . 

  .  .                       ,                                  

                                                        



8 
 

                    .                 (              ) 
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కేుందరయమట్ ఙేభ ేన సయుఔుల యలువన  ై యదిుంఙ ే  భషట రయమట్ తయహలో కఔుుండా 

భ్ుండుుంటితూ కే ధయ లేథా యలువ  

ఆదాయుంగ యదిుంచడుం జయుఖ తేుంథి. సయపభథాయు, లవఔభ ుంఙేయయు థేశ్ుంలోతు ఏ 

తృర ుంతుంలో ఉధానయధథే ి లజీఎస్ టీ, యదిుంపణో రఫమేుం ఔయౌగ  ఉుండదఽ. కగ 

ఇదదయౄ భషట ర భ దిలో ఉుంటేధే ఎస్ జీఎస్ ట ీయదిుంచడుం జయుఖ తేుంథి. 

 ఉథాహయణ 1: యవయణ తుతతతుం ఊహతభఔుంగ లజీఎస్ ట ీ10 %, ఎస్ జీఎస్ ట ీ10 

% ఙొపన ఉుందనఽఔుుంథాుం. ఉతతర్ రథేశ్ లోతు ఔ హో ల్ లలే్ డీలర్ తన భషట ర 

భ దిలోతు ఔ తుభభణ ఔుంన తూకూ లటల్ ఫార్స భభ మ  భడ్సస  యౄ.100ఔు సయపభ 

ఙేరడనఽఔుుంథాుం. అపడె భౌయౌఔ ధయణోతృటటగ లజీఎస్ ట ీ కూుంద యౄ.10, 

ఎస్ జీఎస్ టీ కూుంద యౄ.10 ఙాభ ా ఙసేత డె. అతడె లజీఎస్ ట ీపాగతున కేుందర రబ తవ 
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కాణాలో, ఎస్ జీఎస్ ట ీ పాగతున సుంఫుందుింత భషట ర రబ తవ కాణాలో 

జభఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. అబణే అతడె ఈ నఖదఽ తోణాత తున 

(యౄ.10+యౄ.10=యౄ.20) నఖదఽ యౄుంలో ఉననళ్ుంగ ఙ యౌలుంఙాయౌసన అవసయుం 

లేదఽ. ణానఽ అథవియకే జభ నన  కొనఽగోళ్లన  ై(ఉథాహయణఔు ఇన్ పట్స న )ై ఙ యౌలుంచిన 

లజీఎస్ టీ, లేథా ఎస్ జీఎస్ టణీో ఈ లమఫయౌటతీు ల టాఫ ఙేసఽకొధే యసెఽలుఫాటట 

ఉుంటటుంథి. కతూ లజీఎస్ టీ ఙ యౌలుంపనఔు సుంఫుందిుంచి కొనఽగోళ్ల  లజీఎస్ టీ క్రడుట్ నఽ, 

అలాగ ే ఎస్ జీఎస్ ట ీ ఙ యౌలుంపలఔు ఎస్ జీఎస్ ట ీ క్రడుట్  భాతరఫ ే

ఉయోగ ుంచఽకోవచఽే. యేభే భాటలోల  ఙ తృలుంటే లజీఎస్ ట ీక్రడుట్ నఽ సదాయణుంగ 

ఎస్ జీస్ ట ీ ఙ యౌలుంపలఔు ఉయోగ ుంచభదఽ. ఆయధుంగధ ే ఎస్ జీఎస్ టీ (SGST) 

క్రడుట్ నఽ లజీఎస్ టీ (CGST) ఙ యౌలుంపలఔు ఉయోగ ుంచభదఽ. 

ఉథాహయణ 2: ఇుంకో ఉథాహయణ. ఊహతభఔుంగ లజీఎస్ ట ీ10 %, ఎస్ జీఎస్ ట ీ10 

% ఙొపన ఉుందతు అనఽకొుంథాుం. భ ుంఫ లైోతు ఔ అడవయటబజుంగ్ ఔుంన తూ 

భహభషట రలోధ ే ఉనన ఒ సఫ ఫల తమాభీ ఔుంన తూకూ యౄ.100 తోణాత తుకూ 

అడవయటబజుంగ్ లేవలు అుంథిుంచిుందతు అనఽఔుుంథాుం. అపడా మాడ్స ఔుంన తూ 

లజీఎస్ ట ీ కూుంద భౌయౌఔ యలువన ై యౄ.10, ఎస్ జీఎస్ ట ీ కూుంద యౄ.10 వసాలు 

ఙేసఽత ుంథి. సదయు ఔుంన తూ మజభాతు లజీఎస్ టీ పాగతున కేుందర రబ తవ కాణాలో, 

ఎస్ జీఎస్ టీ పాగతున సుంఫుందిుంత భషట ర రబ తవ కాణాలో జభఙేమాయౌస 

ఉుంటటుంథి. అబణ ే ఇుంతఔుభ ుంథే ఙ ననటటట గ అతడె ఈ నఖదఽ తోణాత తున 

(యౄ.10+యౄ.10=యౄ.20) నఖదఽ యౄుంలో ఉననళ్ుంగ ఙ యౌలుంఙాయౌసన అవసయుం 
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లేదఽ. ణానఽ అథవియకే జభ నన  కొనఽగోళ్లన ై (ఉథాహయణఔు.. లేటషనభీ, ఆసఽ 

భ ఔభలు, చితరకయుతు లేవల వుంటి ఇన్ పట్స న ై) ఙ యౌలుంచిన లజీఎస్ టీ, లేథా 

ఎస్ జీఎస్ టీణో ఈ లమఫయౌటీతు ల టాఫ ఙేసఽకొధే యెసఽలుఫాటట ఉుంటటుంథి. కతూ 

లజీఎస్ ట ీ ఙ యౌలుంపనఔు సుంఫుందిుంచి కొనఽగోళ్ల  లజీఎస్ ట ీ క్రడుట్ నఽ, అలాగే 

ఎస్ జీఎస్ టీ ఙ యౌలుంపలఔు ఎస్ జీఎస్ టీ క్రడుట్  భాతరఫే ఉయోగ ుంచఽకోవచఽే. యేభ ే

భాటలోల  ఙ తృలుంట ే లజీఎస్ ట ీ క్రడుట్ నఽ సదాయణుంగ ఎస్ జీస్ టీ ఙ యౌలుంపలఔు 

ఉయోగ ుంచభదఽ. ఆ యధుంగధే ఎస్ జీఎస్ టీ క్రడుట్ నఽ లజీఎస్ ట ీ ఙ యౌలుంపలఔు 

ఉయోగ ుంచభదఽ. 

     12.                    క                 ?  

     : పాయతథేశ్ుంలో భోక్ష నఽనల సుంసకయణల థిశ్గ జీఎస్ ట ీ ఔ కీలఔ 

భ ుందడెఖ  అవపతేుంథి. అధేఔ యకల కేుందర, భషట రల నఽనలనఽ కే నఽన 

కూుందఔు ఙేభ ే, భ ుందసఽథ  దశ్ నఽనల ల టాఫ ఔు అనఽభతిుంచడుం వలల  ఫహుళ్ 

నఽనల దఽష్రపాయల నఽుంచి ఫమటడవచఽే.  అలాగే ఔ ఉభభడు జాతీమ 

భాభ్కట్ ఏభటటఔు భాయగుం ఏయడెతేుంథి. యతుయోఖథాయులఔు థీతువలల  

నఖూడ ే అతిన దదలతధ  ఏతటుంట ే సయుఔులన ై నఽనల పాయుం తగ గతృో వడుం. 

రసఽత తుం ఇథి 25%-30% వయఔు ఉుంథి. జీఎస్ టీతు రయేశ్న టటడుం వలల  సవథశే్ర, 

యథేశ్ర భాభ్కటలలో భన ఉతతేత లఔు తోృ టతీతవుం సభఔయుతేుంథి. ఇథ ి ఆభ థఔ 

విథిధకూ థాభ తీసఽత ుందతు అధమమధాలు ణ యౌమజసేఽత ధానబ. నఽన భ ది, యణజిమ 

భ భాణాల న యుఖ దల, ఫ యుగ్సన నఽన ఙ యౌలుంపల వలల  కేుందర, భషట ర 
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రబ ణావలఔు ఆథాముం ఔడా న యుఖ తేుంథి. అుంతిభుంగ తృయదయశఔ లక్షణాల 

కయణుంగ ఈ నఽన అభలు సఽలబతయుంగ ఉుంటటుంథి.  

     13.        (IGST)          ? 

     : జీఎస్ టీ కూుంద కేుందర రబ తవుం అుంతర్ భషట ర వసఽత , లవేల సయపభన  ై

సభఖర జీఎస్ టీతు (ఐజీఎస్ ట)ీ యదిసఽత ుంథి. అుంతర్ భషట ర యణజిమ, యమతృభలలో 

పాఖుంగ జభ గే సయపభలన ై కేుందరుం యదిుంచి వసాలు ఙేలే ఈ జీఎస్ టీతు 

భజాముంఖుంలోతు 269ఏ అదిఔయణుం కూుంద వసఽత  లేవల భుండయౌ లతౄయసఽలఫేయఔు 

తృయలఫ ుంటట చటటుం థావభ సాచిుంచిన దధతిలో కేుందర, భషట ర ల భధమ ుంనణీ 

ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. 

    .14.                                               ? 

     : కేుందర, భషట ర లు సుంమ ఔతుంగ తుయణబుంఙే భేటల  రకయుం జీ.ఎస్.టీ వసాలు 

ఙేసత యు. జీ.ఎస్.టీ భుండయౌ లతౄయసఽల ఫేయఔు ఈ భేటలనఽ ధోటి  ైఙసేత యు. 

     15.  .  .                 ? 

     : కేుందర ఆభ థఔ భుంతిర (భుండయౌ ఙ ైయభన్ గ ఉుంటాయు), కేుందర భ్యెనామ 

సహమభుంతిర, భషట ర ల ఆభ థఔ/నఽనల రకభుంతేర లణో జీఎస్ ట ీ భుండయౌ 

ఏభటవపతేుంథి. కేుందర, భషట ర రబ ణావలఔు ఈ థిఖ వ అుంరలన ై భుండయౌ 

లతౄయసఽలు ఙేసఽత ుంథ.ి. 

(i) జీఎస్ ట ీ భ దలిో యయ్నభబయమ కేుందర, భషట ర రబ ణావలు, సథ తుఔ సుంసథలు 

 యదిుంఙ ేనఽనలు ల స్ లు, సర్ ఙాభీాలు  
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(ii) జీఎస్ టీ భ దిలోకూ వఙేే లేఔ తనహబుంప తృ ుంథే సయుఔులు, లేవలు 

(iii) న టరర యౌముం భ డుచభ యు, ళ ైలడ్స డీజల్, మోటార్ లభ ట్ (థతీుధే 

న టరర ల్  అతు నలుసత యు), సహజయమ వప, యభాధాలలో 

ఉయోగ ుంఙ ేటభ్సఫన్  ఇుంధనుంన  ైజీఎస్ టీ యదుింఙే ణథే ీ

(iv) నభూధా జీఎస్ టీ చటాట లు, సఽుంకలఔు సుంఫుందిుంచిన సాణరా లు, 

ఐజీఎస్ ట ీ ుంనణీ, సయపభ జభ గే తృర ుంతుంలో తృటిుంఙాయౌసన సాణరా లు 

(v) జీఎస్ టీ నఽుంచి తనహబుంప ఇయవయౌసన టభోనవర్ భ తతి 

(vi) నఽనభేటటల , జీఎస్ ట ీఫాముండ్సస ణో ఔడున భౌయౌఔ భేటల ణో సహ 

(vii) రఔితి యతేత లు లేథా ఉణాణాల సుందయబుంగ తుభీణత కలవమవదలిో 

అదనప  వనయుల లేఔయణఔు యదుింఙే రణేమఔ భేటట లేథా భేటటల  

(viii) ఈరనమ భషట ర లు, జభ భఔశ్రభర్, ళిభాచల్ రథేశ్, ఉతతభకుండ్స భషట ర లఔు 

 సుంఫుందిుంచి రణేమఔ ఏభటటల  

(ix) కౌతుసల్ అతైషటుం ఫేయకూ ఙేటేట  భభే ఇతయ అుంరలు 

     16.                             క          ? 

     : కేుంథార తుకూ భషట ర లఔు భధమ, భషట ర ల భధమ జీస్ టీకూ సుంఫుందిుంచి 

సుంతేలనుం తృటిుంచడుం జీఎస్ ట ీ భుండయౌ ముంణరా ుంఖుం ఫాధమతగ ఉుంటటుంథి. 

జీఎస్ ట ీ వమవసథలో సుంతేలన తుభభణుం ఏయయఙాయౌసన ఆవశ్మఔత భభ మ  

సయుఔులు, లవేలఔు జాతీమ భాభ్కట్ సభనవమయచడుం జీఎస్ టీ భుండయౌ 
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తుయవళిుంఙే యయధ యధఽల లక్షముంగ ఉుంటటుందతు భజాముంఖ (నాటా ఔటవ 

సవయణ) చటటుం సాచిసఽత ననథి. 

    .17.                           క       ? 

     :జీఎస్ ట ీభుండయౌ రతి తుయణముం సభాయేరతుకూ హజభ్స ఒటిుంగ్ లో తృలగగ నన 

సబ మల యబెటడ్్స ఒటలలో 3/ 4 రతుం ఫ జాభ టీణో జయగలతు భజాముంఖ (నాటా 

ఔటవ సవయణ) చటటుం సాచిసఽత ననథి. కేుందర రబ తవుం ఒటట యబెటజేీ తోతతుం 

డున ఒటలలో 1/3 వుంతేలు ఉుంటటుంథి. అలాగే తోతతుం అతున భషట ర ల ఒటిుంగ్ 

యెబటేజీ ఆ సభాయశే్ుంలో డున తోతతుం ఒటల  యలువలో 2/3 వుంతేలు 

ఉుంటటుంథి. తోతతుం జీఎస్ ట ీ భుండయౌ సబ మలోల  సఖుం భుంథి హజభ్సన క్షుంలో 

సభాయేరతుకూ కోయుం ఉననటటట గ పాయసత యు. 

     18.                                                ?  

     :సయుఔులు భభ మ  / లేఔ లవేల సయపభన ై నఽన భ దలిోకూ వఙేే వమకూత 

జీఎస్ టీ వమవసథ  కూుంద నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. సదయు వమకూత తనహబుంప 

భ తతి, ఉథా..యౄ.10 లక్షలు (ఈరనమ భషట ర లలో యౄ.5 లక్షలు),  

థాటినపడె నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌసన లమతయౌటీ ఏయడెతేుంథి. కొతున రణేమఔ 

సుందభబలలో ఈ భ తతి థాటఔతృో బధా నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌస వసఽత ుంథి. భషట రుం 

లోల జభ గే అతున వసఽత  భభ మ  / లేఔ లేవల సయపభలన ై లజీఎస్ టీ / 

ఎస్ జీఎస్ టీ ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. అలాగే భషట ర ల భధమ జభ గే అతున వసఽత  

భభ మ  / లేఔ లవేల సయపభలన  ైఐజీఎస్ ట ీఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. లజీఎస్ ట ీ/ 
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ఎస్ జీఎస్ ట ీభభ మ  ఐజీఎస్ ట ీ నఽనలు సుంఫుందిత చటాట లలోతు ఱ డామల్స లో 

తుభేదశిుంచిన భేటల  రకయుం ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.  

    19.                         క                      

             ? 

     : ఆభ థఔ సుంవతసయుంలో తోతతుం టభోనవయు యౄ.10 లక్షలు తుంచతు నఽన 

ఙ యౌలుంపథాయులఔు ఈ వమవసథ నఽుంచి తనహబుంప లతేసఽత ుంథి. (తోతతుం 

టభోనవయు అుంట ేనఽనఔు అయహఫ  న భభ మ  అయహుం కతు అతున సయపభలు ఔయౌన 

అతు అయథుం. ఎఖ భతి ఙలేే సయుఔులు భభ మ  / లేఔ లేవలఔు వభ తుంచదఽ. జీఎస్ ట ీ

వుంటి సఽుంకలనఽ తోతతుం నఽుంచి తనహబుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.) అఖిలపాయత 

సథ బ తృర తిథిఔన ై టభోనవయునఽ లెకూకుంఙాయౌస ఉుంటటుంథ.ి ఈరనమ భషట ర లఔు, 

లకూకుంఔు తనహబుంప భ తతి యౄ.5 లక్షలుగ ఉుంటటుంథి. రయశే్ 

తనహబుంపనఔు అయుహ లెనై నఽన ఙ యౌలుంపథాయులఔు తభ నఽననఽ ఇన్ పట్ 

టామక్సస క్రడుట్ (ఐటలీ) లభ్దదణో ఙ యౌలుంఙే అయహత ఉుంటటుంథి. అుంతర్ భషట ర సయపభలు 

జభ న ే నఽన ఙ యౌలుంపథాయులఔు లేథా భ వర్స ఙారా్ తృర తిథిఔన  ై నఽన 

ఙ యౌలుంఙేయభ కూ జీఎస్ టీ రయేశ్ తనహబుంప వభ తుంచదఽ.  
    20.                     క                         క       ? 

     :జీఎస్ టీ వమవసథ  కూుంద సయుఔులనఽ సుంతేలన ధాభఔయణ దధతి 

(హభోభధెైజ్డ  లసటుం ఆప ధాభన్ కేలచర్ – ళ చ్ఎస్ఎన్ కోడ్స)లో వభీగఔభ సత యు. యౄ.1.5 

కోటల  న ైచిలుఔు భభ మ  యౄ.5 కోటల  లోప టభోనవయు ఔయౌగ న నఽన 
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ఙ యౌలుంపథాయులు 2 డుజట్ కోడ్స, యౄ.5 కోటల  న చైిలుఔు టభోనవయు ఔయౌగ న నఽన 

ఙ యౌలుంపథాయులు 4 డుజట్ కోడ్స ఉయోగ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. యౄ.1.5 కోటల  లోప 

టభోనవయు ఔయౌగ న నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు తభ ఇధావబస్ లలో ఎలాుంట ి కోడ్స 

ఉయోగ ుంఙాయౌసన అవసయుం లేదఽ.  

  లేవలనఽ సభీవల స్ అకౌుంటిుంగ్ కోడ్స రకయుం వభీగఔభ సత యు. 

    21.              గ                            ?  

     :సయుఔులు భభ మ  లేవల థిఖభతితు అుంతర్ భషట ర సయపభలుగ 

భ ఖణిసత యు. థేశ్ుంలోకూ థిఖ భతి ఙేసఽకొధ ే సయుఔులు, లవేలన  ై ఐజీఎస్ ట ీ

యదిుంచడుం జయుఖ తేుంథి. ఖభమ సాతరుం తృర తిథిఔన ై నఽన యదిుంప ఉుంటటుంథి. 

ఎస్ జీస్ ట ీ నఽన ఆథాముం ఆ సయుఔులు భభ మ  లవేలనఽ ఎఔకడ 

యతుయోగ ుంచఽఔుుంటాభో ఆ భషట ర తుకే ఙ ుందఽతేుంథి.సయుఔుల భభ మ  లేవల 

థిఖ భతిన  ైఙ యౌలుంఙ ేజీఎస్ టీకూ ూభ త ల టాఫ అుందఽఫాటటలో ఉుంటటుంథి.  

    22.             గ               గణ      ? 

     :                                           .              

                                 .                         

              .                                            .  

     23.            క                           క          ? 

     :                               .50               

                                                         . ఈ 
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                      ,                     ,           . 

       ,                   1                          .         

                                                               

       .                                                    

                                                           .  

    24. క         క            క             క           

           ?  

     :                 . 

     25.                   ?                             ?  

     :                                                     . 

                                                         .       

            ,                 ,                    ,          

                                            

            .                .. 1)                           2) 

                                 3)                      

                                    5)                        

                                     ,                  

         6)                                           7)   
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                       ,                                 

                  

     ,        ,                                        

                                                      .       

                                                          

        .                                                      . 

19                                        (    2          )    

    ,     ,      ,                                            

                 .     ఈ   (CBEC)           1          (15         ) 

                                            .               

                                                                    

                                               . 

    26.                                       ? 

     : 

( )                                                          , 

     

( )               ,                                             

                                     ,      

(  )                                       
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                                 101                        . 
    27.                          క                                

    ?  

     :                                                     

           ,                               (                , 

                     ,                     )                  . 

               2/3               .                        

                    .                           ,                 

                         ఈ                            

                 .     

---  
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2.                                      
    .1.                        క          క        ? 

     :        (101      )                        246          

                                                        ,         

                         .                       ,             

                    246             2              269  

                                               .  
    .2.                                    ? 

     :                                                       . 

                                         ,        ,                   

                                   .       ,                 

7(1)        ,                 4(1)                        

                . 

    .3.                            క                   ? 

     :    .                         ,                           . 

    .4.                        క              క              ? 

     :                                             .             

                                                               

                 .  
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    .5.    క                                    క                   

                                       గ         క       

                                      గ      ? 

     :    .                                             

                                                  .     

                                        .                      

                  . 
    .6.          క                             క        ? 

     :     .                           1                   

                . 

    .7.    క            క                                    

     ? 

     :      ,                                                  

                                                 .  

    .8.                              ఒక             క            

           క       క          ? 

     :     .                                                   

                                     . 
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    .9.                                                  క       

                       ? 

     :    .                                                   

          . 

    .10. క                                                        

             ? 

     :    .                                                    

                        . 

    .11. క                                                    

          గ     క                                         

          ? 

     :    .                                                      

                                                              . 

                                                    . 

    .12. క             క                        ? 

     :    .                                                   

       .                                                  

            . 
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    .13. క                                క            క  

       .? 

     :                  .50                                  

               . 

    .14. క                                 క                     

         ? 

     :                                   2(6)             . 

                                     (               ,      

                                            ).             , 

            ,                               ,               

                                                                  

                           . 

    .15. క                                                        

  క                              ? 

     :                                                    

               ,                    ,                    

                  . (     8(3)                 ) 

    .16. క                            క                ? 

     :1     . 
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    .17.    క            క                             

                                              ? 

     :    .                                                     

                  . 

    . 18.                                         ? 

     :                                                         

                                                                 

                            .                             

                                        . 

    .19.                                   ? 

     :     .                  11                            

                  

    .20.      క               క                     క  క       

            ? 

     :                                                        

                  .                                            

                       .                                  

                                              .                   

                 . 
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    . 21.      ణ        క                 ,   క                

          ? 

     :    .          11                                    

                                                                . 

    .22.                       క                         

                            క         ? 

     :     .                          10                    

                                                      

                          ,                          .   
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3.            

    .1.                       క               ?  

     :                       (     )                              

           ఈ                         .  

                                                 . 

                                                         

                                                         

                                          . 

                                                  

                                                   

                                                    

         .  

    . 2.                                             క             

             క           ? 

     :     .                                                       

                                            . 

    .3.                                       ? 
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     :                                            30           

                             .                              

                .  

                               30                                 

                                                          

       . 

              ..                                           

                                                              

                . 

    .4.                                                   

       ? 

     :                                              ,             

                                                                  . 

                 3                                       

                                           . 

                                                              

                                  . (     9(1)       )  

    .5.                       ? 
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     :                 2(6)                                ఈ 

                               . 

(i)                                          , 

(ii)                       , 

(iii)                                                    

         

                                            .             ,   

          ,                                                 . 

                                                           ,   

                                     . 

    .6.                                            ? 

     :                     3                   5              

                                                                 

       .  

 )                                   

 )                          

  )                                        

  )                            

ఈ)       37                             
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  )                                                   

                                             

 )                        

   )                                                     

                                      

 )                            

  )                                                      

         

  )                                                     

                                                          

    .7.                                         క               ?  

     :                                                        

30                                                        

                    . 

    .8. ఒ              క                                      

             ఒ                       ? 

     :    .                                                        

                                           19,   -     (1) 
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                    .    

    .9. ఒక          ఒక                                            

                        ? 

     :     .      19,   -     (2)                                 

                                                              

                    . 
    .10.                                  క                     

    క          ?  

     :     .       19,   -     (3)        3                       

                                                              . 

                                                               . 

    .11.                        క                        (   ) 

                ? 

     :     .                       19                  

                              , 1961 (43-1961)      

                                 (   )                .  
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                           19,   -     (4 )                

                                          .                

                                               . 
    .12.                                                        

                       ఈ      క        ? 

     :      .      19,   -     (5)                            

                                                                  

                                                               

                                                            

         . 

    .13.             ఖ                                        

       ? 

     :     .                    -     (7)                  

                                                           

            .            19,   -     (8)                     

                                                       

                                                      

          ,                                              

       .  
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    . 14. ఒక                                               

           ? 

     :     .                                                    , 

          ,                                        

                    .    

    .15.                          క                          

                    ? 

     :               ,                       ,           

                                                                   

                     (    )                . ఈ              

                                               .          ,           

                        .                              

                       ఈ       (UIN)             .  

    .16.           క                                         

    ?   

     :ఈ                                                   

                          .                               

                             ( 2 )        .             

                              .  
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    .17.               క                                 ? 

     :                     (                                 

    ),                                                          , 

                                                              

                                   .  

    .18.                                ? 

     :                         2(21)                     

                .                                      

                                                             

    . 

    .19         (Non-resident)                           ? 

     :                         2(69)                         

                                                               . 

                                    . 

    .20                        క                     

           క                                                         ? 

     :                                                          

                             90                            .      
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                                          ఈ             90        

                     .  

    .21.                                                       

     క   గ                                                       

       ? 

     :     .                                                 

                                                            

                                           19         (1)        

                                    .                  

                                                   .       

               90                                               

                                        .  

    .22.                                                           ? 

     :      .      20                                          

                                                            

                                                    , 

                      .               (   )                

                                      .                  

                                                  . 
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    .23.                              క      క               ? 

      :     . ఈ                                           

        21                                                        

           .                                                 

                                                          

                                         ,                  

                      . 

    .24.  ఒక            (CGST)                                     

         (SGST)          క               ? 

     :     .             (                )                

                        (                )                  

             . (     21(6)) 

    .25.                                                    ? 

     :     .                       21(2)                  

                                                       . (       

                )                                          , 

(                      )                                    , 
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                     .                                    

                                         . (     21(4)) 

    . 26.          క             క      ,  క                 

                                            ? 

     :                                                            

            .      21(3). 

    . 27.                            క                               

       ?  

     :     . 

    .28. ఒ                                                      

                                                    ? 

     :    .                                19 (2)        

                                                              .  

    . 29.       (ISD)         ? 

     :                                          .            

                    2 (56)                  .                   

                                                          

                                                                   

   .  
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    .30. ఈ                                                           

          క                ? 

     :     .       (ISD)                                    

                                    .                        

         . 

    .31.                               క           ? 

     :     .                                               

                                     . 

    .32.                       (          క          )     

             .?   

     :                                                        

                  .                                             

           . (                -        3) 

    .33. ఈ                  ,           క ,                        

                 ,                                     ? 

     :     .         (GSTN)                ,                  

                            .                                

             .                                                 
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                               .                          

                           .  

                                                                  

                    . 

    . 34.                  క                                 ? 

     :    .                           43                     

        . 
    .35.                             గణ          క        క  

             ? 

     :     .                                                  

                                                              

                      . 

    .     .36.                                          గణ       

                         ? 

     :     .                      ,                           

                2(78)            2(75)               

           .                                   ,       

                                                 .  
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    .37.     (IT)       గ                                   

     క           క                      ? 

     :                                                       

      ఈ                            . 

                    (      )..                                      , 

                                                       

            .                                               

                                      ,                        .      

                                                        

                       .                     ,                   

                               .  

                 (    )..                                  

                                             ,                   

      ఈ         .                        (FCID)              

                                                           

                                                               . 

                                                                

           . 
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    .38.         (GSTN)                      క         క    క    

       ? 

     :                                          

                          . (                               

                              (DSC)                     

                                                  .)             

                                                         . 

    .39.         (On-line)   ఖ                              ? 

     :                   ,                                 

     ,                                                    

            .                                                         . 

                                                          

                                . (                      

19(9)).                                                   . 

    .40.        (Online application)   ఖ    క                  

   ణ                 ఖ                                     ? 

     :                                                  

                                                 ,          

                                            .                  
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                        . (                              ). 

                                                             

                   . 

    .41.              క ణక                     ? 

     :                                                        

                                   .                                 

                                         .                  

     19         (10)                (                          

    )                                                             

(                              )                              

       . 

    .42.   ఖ                                         ? 

     :                ,                                    

                       ఈ                        

               . ఈ                                          

           . 

    .     .43.         (GSTN)                                         

          ? 
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4.                              
    . 1                                   ? 

     :  యమతృయ తుయహణలో పాఖుంగ లేథా యసతయణలో పాఖుంగ కొుంత యలెఔు 
సయుఔులు భభ మ  / లేథా లవేలు సయపభ ఙేలన సుందయబుంలో జీఎస్ ట ీ కూుంద 
నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. రసఽత త భోక్ష చటాట ల కూుంద తమాభీ, అభభఔుం లేథా 
సభఔయేడుం వుంటియటిన ై యదిుంఙే నఽన సుందభబలతూన ఔడా ‘సయపభ’ అధ ే
నఽన సుందయబుంలో యయ్నుం అవపణాబ. 
    .2.                 
     :  సయపభ అధ ేభాటఔు యసత ితఫ  న అయథభ ుంథి. యమతృయుం కొనసగ ుంప 
లేథా యసతయణలో పాఖుంగ కొుంత యలెఔు జభ న ే అభభఔుం, ఫథియ్, వసఽత భాభ డు, 
ఇచిేపచఽేకోవడుం, లెలై న్స, అథ ద , య్జు, లేథా డుసో జల్ వుంటి అతునయకల 
సయుఔులు భభ మ  / లేథా లవేల సయపభ థతీులో పాఖుంగధే ఉుంటాబ. లవేల 
థిఖ భతి ఔడా థీతు భ దిలోకే వసఽత ుంథి. ఎలాుంటి ఙ యౌలుంప లేఔుుండా జభ నే కొతున 
యకల లాయథయేలు ఔడా ఈ భ దలిోకే వసత మతు నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం 
సాచిసఽత ననథి. 
    3.          గ                  
     : జీఎస్ ట ీచటటుం కూుంద సయుఔులు లవేల నఽన యదిుంప భ దలిోకూ వఙేే 
సయుఔులు భభ మ  / లేథా లేవల సయపభ ‘నఽన యమేదఖగ సయపభ’ కూుందఔు 
వసఽత ుంథి. 
     4.                                             
     : ‘సయపభ’ అధ ేతుయవచనుం కూుంద ఈ థిఖ వ అుంరలు ఉుంటాబ. 
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(i) సయుఔులు భభ మ  / లేథా లేవల సయపభ 
(ii) సయపభ కొుంత యలెఔు జయగయౌ 

(iii) యమతృయుం కొనసగ ుంప లేథా యసతయణలో పాఖుంగ సయపభ జయగయౌ 

(iv) నఽనయదిుంఙే తృర ుంతుంలో సయపభ జయగయౌ 

(v) సయపభన ై నఽన ఉుంటటుంథి 
(vi) నఽన ఙ యౌలుంప థావభ సయపభ జయగయౌ 

     5.                     ఒక           క     క           
         క                                            
   గణ      ? 

     :  అవపనఽ. లేవల థిఖ భతి (ల క్షన్ 3(1)(తె)) లేథా నభూధా జీఎస్ ట ీ
చటటుం ఱ డామల్-1లో ణ యౌనన ధయ ఙ యౌలుంప లేతు సయపభ వుంటియ 4వ రశ్నలోతు 
అుంరలనఽ సుంతినతయచనటికీ జీఎస్ ట ీచటటుం కూుంద సయపభగధే భ ఖణిసత యు. 
    6 .     3      క     గ             క     క            ణ ? 

     : సయుఔుల థఖి భతి అధథే ి యడుగ ఔసటమ్సస చటటుం, 1962 కూుందఔు 
వసఽత ుంథి. కగ ఐజీఎస్ టీ అధేథి భౌయౌఔ ఔసటమ్సస సఽుంకతుకూ అదనప సఽుంఔుంగ 
యదిుంచఫడెతేుంథి. 
    7.                    (GST)                           ?  
     :    అుంతర్ భషట ర సవముం సయపభలు నఽన భ దలిోకూ వసత బ. 
ఎుందఽఔుంటే నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఱ డామల్ 1(5) కూుంద భషట ర ల యభీగ భ జలేట రషన్ 
తృ ుంథాయౌస ఉుంటటుంథి. ఙ యౌలుంపలు ఏయ లేనటకీి ఈ తయహ లాయథేయలు నఽన 
భ దిలోకూ వసత బ. అబణ ే భషట రుంలో అుంతయగతుంగ జభ నే సవముం సయపభలు 
భాతరుం నఽన భ దలిోకూ భవప.  
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    8. ఒక             క              గణ                      
      /                              ?     
     :  ఏథ ధైా ఔ లాయథయేతు సయుఔుల సయపభగ భ ఖణిుంఙాలుంటే ట్ైటలి్ ణో 
తృటట సవదనీత ఔడా తతుసభ గ అవసయుం. ఔయళే్ ట్ైటిల్ ఫదలాబుంప 
జయఖఔతృో ణ ేఱ డాల  2(1) కూుంద సదయు లాయథయేతు లేవల సయపభగ భ ఖణిసత యు. 
కొతున సుందభబలలో ఆమోద తృర తిథిఔన ై లేథా ళ ైర్ భేేజ్ తయహ ఏభటట 
కూుంద సవదీనత భ ుందఽగధే ఫథియ్ అబతృోబ ట్ైటిల్ ఫథియ్ తదనుంతయ కలుంలో 
జయగొచఽే. ఇలాుంట ిలాయథేయలనఽ ఔడా సయుఔుల సయపభ గధే భ ఖణిసత యు. 
    9.                             ణ     గ             ?  
     : నభూధా జీస్ ట ీ చటటుంలో యమతృయుం కొనసగ ుంప లేథా యసతయణలో 
పాఖుంగ అధే థాతుకూ ఎలాుంటి తుయవచనుం గతూ, భీక్ష గతూ సాచిుంచలేదఽ. అబణ ే
సదాయణుంగ  యమతృయుం కొనసగ ుంప లేథా యసతయణలో పాఖుంగ అధేథాతుతు 
తుభధ భ ుంఙేదఽఔు ఈ థిఖ వ ణ యౌనన యమతృయ భకీ్షనఽ వభ తుంజేసత యు. 

1) సదయు లాయథయే చితతయథిధణో జభ నన లభ మస్ వమవహయభా? 

2) సదయు లాయథయే ళేతేఫదధఫ  న లేథా ఖ భ తుంచదగ న కొనసగ ుంప 
ఔయౌగ ఉుంటటుంథా? 

3) సదయు లాయథేయ లథయఫ  న భభ మ  ఖ భ తుంచదగ న యమతృయ సాణార ల 
భ దిలో ఔరభదధతిలో జభ గ ుంథేధా? 

4) సదయు లాయథయే రదానుంగ కొుంత యెలఔు లేథా లాపానేక్షణో నఽన 
ఙ యౌలుంప సయపభగ ఙేటిటనథేధా ఈ భీక్ష అడతృదడతృ 
అపడపడా జభ గే సయపభలు జీఎస్ ట ీ ఙ యౌలుంప భ దిలోకూ 
భఔుుండా చాసఽత ుంథి. 
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    10. ఒక                     ఒక                             
     క           ,                                         
       .    ణ             ? 

     : భదఽ. ఎుందఽఔుంటే ఈ సయపభ సదయు వమకూత తన యమతృయుం కొనసగ ుంప 
లేథా యసతయణలో పాఖుంగ ఙేమలేదఽ. న ైగ కొనఽగోలు సభముంలో అథ ి
యమతృభేతయ యతుయోగతుకూ ఉథేదశిుంచిుంథ ి ఔనఽఔ ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్  ఔడా 
వభ తుంజమేలేదఽ. 
    11 ఒక     క                   క    ఒక     క         
        గ                                . ఈ         
                       ? 

     : అవపనఽ. వసఽత ుంథి. న ైయైటేట లేథా యమతృభేతయ అవసభలఔు తజధసె్ 
అల ట్స నఽ ఉయోగ ుంచడుం ఱ డామల్-1 రకయుం సయపభగ భ ఖణిుంచఫడెతేుంథి. 
    12. ఒక క            ఘ                       క     క         
        క                    గణ      ?  
     :  అవపనఽ. ఔలఫ ఫ లేథా సుంగుం లేథా స ల ైటీ లేథా అలాుంట ిభభే ఇతయ 
సుంసథ  తన సబ మలఔు సయుఔులు లేథా లేవలు సభఔయేడుం సయపభ కూుంద 
భ ఖణిుంచఫడెతేుంథి. నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 2(17) కూుంద థితు 
‘యమతృయుం’ భ దలిో ఙేయేడఫ  ుంథి. 
    13.                                                    
    ? 

     :  భషట ర అుంతయగత సయపభలు భభ మ  అుంతర్ భషట ర సయపభలు అధేయ 
ఐజీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 3 భభ మ  3ఏ లో సషటుంగ తుయవచిుంచఫడాడ బ. 
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సాత లుంగ ఙ తృలుంట ేసయపభథాయులు, సయపభ కే భషట రుంలో ఉననటటబణ ేభషట ర 
అుంతయగత సయపభగనా, యేయుయేయు భషట ర లోల  ఉననటటబణే అుంతర్ భషట ర 
సయపభగనా భ ఖణసిత యు. 
     14.    క      గ  క            క                      
       .           క     ణ      ?    
     :  సయుఔుల ఉయోఖ హఔుక ఫథియ్తు లవేల సయపభగధే చాసత యు. 
ఎుందఽఔుంటే సదయు సయపభ ట్టైిల్ ఫదలాబుంప జయుఖలేదఽ ఔనఽఔ. ఇలాుంట ి
లాయథయేలనఽ నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ఱ డామల్-2 కూుంద రణేమకూుంచ లేవల 
సయపభగధే ఖ భ తుంచడఫ  ుంథి. 
     15.           క                                  క        
                    .        ? 

     :   వర్క కుంటరా ఔుట లనఽ భభ మ  కమటభ ుంగ్ సభీవసఽలనఽ నభూధా 
జీఎస్ టీ చటటుం ఱ డామల్-2 కూుంద లేవల సయపభగధే చాసత యు. 
    16.                                 క        క             
              గణ      .        ? 

జయఫ :  ళ ైర్ భేేజ్ దధతిలో సయపభ ఙలేే సయుఔులనఽ సయుఔుల సయపభ 
కూుందధే భ ఖణసిత యు. ఎుందఽఔుంటే తభవతి ణేథీలో ట్టైిల్ ఫదలాబుంప 
జయుఖ తేుంథి ఔనఽఔ. 
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5.  సయపభ సభముం 

    1.                     ? 

     :  సయభ సభముం అధేథి నఽన యదిుంప లమతయౌట ీ ఎపడె 
ఙోటటఙేసఽకొననథో  ణ లుపతేుంథి. ఎపడె సయపభ జభ గ నటటట  పాయుంఙాలో అథ ి
సాచిసఽత ుంథి. నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం సయుఔులు భభ మ  లేవలఔు యడుయడుగ 
సభముం సాచిుంఙ ేదధతితు సభఔయుసఽత ుంథి. 
    2.    క        క                                  
                 ? 

     :  నభూధా జీఎస్ టీ చటటుంలోతు ల క్షన్ 12 సయుఔుల సయపభ సభమాతున 
సాచిసఽత ుంథి. సయుఔుల సయపభలో ఈ థిఖ వ ణ యౌననయటిలో ఏథి భ ుందఽ 
జభ గ ణే అథి. అయ ఏవుంటే.. 

(i) సయపభథాయు సయుఔులనఽ ణొలగ ుంచిన ణేథీ, సయుఔుల సయపభఔు 
సయుఔుల ణొలగ ుంప అధేథి అవసయఫ  న సుందభబలోల . లేథా 

(ii) సయుఔులనఽ అుందజలేన ణథేీ, సయుఔుల సయపభఔు ణొలగ ుంప అధథే ి
అవసయుం కతు సుందభబలోల . లేథా 

(iii) న ైన తయౌనన భ్ుండె ఔడా వభ తుంచతు సుందభబలోల  సయపభథాయు 
ఇధావబస్ జాభీ ఙేలన ణేథీ. లేథా 

(iv) లవఔయత తన కాణాపసతకలోల  సయుఔులు అుందఽఔుననటటట   యలదఽనఽ 
ఙేభ ేన ణేథీ. 

    3.          క                                గణ      ? 

     :  తుయుంతయ సయుఔుల సయపభల సభముం అుంట ే
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ఏ) కాణాల వయుస లేటట్ ఫ ుంటటల  లేథా వయుస ఙ యౌలుంపలు ఉననటటబణ ే
యటి ఎక్సస న ైభీ ణేథీ. (వయుస లేటట్ ఫ ుంటటల  లేథా వయుస ఙ యౌలుంపలఔు 
సుంఫుంథిుంచినథ)ి 

తె)  కాణాల వయుస లేటట్ ఫ ుంటటల  లేథా వయుస ఙ యౌలుంపలు లేనటటబణ ే
ఇధావబస్ జాభీ అబన ణేథీ ఙ యౌలుంప అుందఽఔునన ణేథీ, 
భ్ుండుుంటిలో ఏథి భ ుందఽ జభ గ ణే అథి. 

    4.              క       క                         గణ      
        ? 

     : ఆమోథిత తృర తిథిఔన ై సయుఔులనఽ ుంనలేత  సయపభ జయుఖ తేుందతు 
సాచిుంఙ ే సభముం లేథా సయపభ తభవత ఆయుధెలలు ఏథ ి భ ుందఽ అబణ ే
అథి.    
    5.                       12     2,3,5      6              
          13                              క                 
                      .? 

     :  ల క్షన్ 12(7) భభ మ  13(7)లో ణ యౌననటటట గ కలావది రకయుం 
భ టర్న థాఔలు ఙేల ేసుందభబలోల  సదయు భ టర్న  లై్ ఙేల ేణేథ ీసయపభ సభముం 
అవపతేుంథి. ఇతయ సుందభబలోల  లజీస్ టీ, ఎస్ జీఎస్ టీ, ఐజీఎస్ ట ీ ఙ యౌలుంప ణేథ ీ
సయపభ ణేథ ీఅవపతేుంథి.   
    6.           క                                          
          .? 
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     : సయుఔుల భాథిభ గ కఔుుండా లేవల యషముంలో సదయు లవేల 
సయపభన ై తుభీణత ఖడెవపలో ఇధావబస్ జాభీ అబుంథా లేఔ ఖడెవప థాటని 
తభవత జాభీ అబముంథా అధేథాతుతు ఫటిట  సయపభ సభమాతున తుభధ భ సత యు. 
    7.       గ                                       
                      .?  
     : అలాుంటి సుందభబలోల  ఈ థిఖ వ ణ యౌననథాతులో ఏథి భ ుందఽ జభ గ ణ ే
థాతుతు సయపభ ణేథీగ భ ఖణిసత యు.. 

(i) లేవల సభఔయు ూయతబన ణేథీ, లేథా 
(ii) ఙ యౌలుంప అుందఽఔునన ణథేీ. 

    8.       గ                                              
       గణ      .?  
     : అలాుంట ి సుందభబలోల  ఈ థిఖ వ ణ యౌలనయటలిో ఏథి భ ుందఽ జభ గ ణ ే
అథ ిసయపభ ణేథీగ భ ఖణిసత యు.. 

(i) ఇధావబస్ జాభీ అబన ణథేీ, లేథా 
(ii) ఙ యౌలుంప అుందఽకొనన ణథేీ 

    9.                                 . ? 

     : సయపభథాయు కాణాపసతకలోల  ఙ యౌలుంపనఽ నమోదఽ ఙేలన ణేథ ీభభ మ  
అతతు ఫాముంఔు కాణాలో ఙ యౌలుంప జభ అబన ణేథీ, ఈ భ్ుండుుంటలిో ఏథి భ ుందఽ 
అబణే అథి. 
    10. ఒక                                            క       
                  .                                 
          .? 
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     : లవేల ఖరళీత లేవలు అుందఽఔుననటటట గ తన కాణా పసతకలోల  నమోద 
ఙేలే ణేథీతు సయపభ ణేథగీ భ ఖణిసత యు. 
    11. ఒక                                                     
                                          గణ      .? 

     : లేదఽ. ఇధావబస్ లో సాచిుంచిన ఫేయకే లేథా కొుంత తోతతుం ఙ యౌలుంచిన 
ఫేయకే సయపభ జభ గ నటటట  పాయసత యు.     
    12.                                                          
   గణ      .? 

     :   ఈ థిఖ వ ణ యౌనన ణథేీలోల  ఏథ ిభ ుందఽ అబణ ేఅథి సయపభ ణేథీగ 
భ ఖణిసత యు.. 

ఏ)  లేవలు అుందఽకొనన ణేథ ీ

తె)  ఙ యౌలుంప జభ గ న ణథే ీ

ల)  ఇధావబస్ అుందఽకొనన ణేథ ీ

డు)  సయపభథాయు కాణాపసతకలోల  డ తట్ అబన ణథేీ 
    13.                                          గణ      .? 

     : కుంటార ఔుట  థావభ ణ లుసఽకోఖయౌగ ణ ే ఙ యౌలుంప జయతృయౌసన ఖడెవప ణథే ీ
సయపభ ణథే ీఅవపతేుంథి. అలా ణ లుసఽకొధేుందఽఔు యలుకఔతృో ణ ేఙ యౌలుంప జభ గ న 
ణేథీ, ఇధావబస్ జాభీ అబన ణథేీ లేఔ తు ూభ తకూ ఙ యౌలుంపనఔు లుంక్ 
ఉననటటబణ ేతు ూయతబన ణథేీ, యటలిో ఏథి భ ుందఽ అబణే అథి. 
    14.  నఽన భేటట 1.6.2017 ణేథ ీతభవత 18 రతుం నఽుంచి 20 రణాతుకూ 
న భ గ ుంథి అనఽఔుుంథాుం. నఽన భేటట భాయునఔు భ ుందఽ ఏనరల్ 2017లో లవేల 
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సయపభ జభ గ  ఇధావబస్ ఔడా జాభీ అబనటికీ ఙ యౌలుంప 2017 జూన్ లో 
జభ గ ణే ఏ భేటట రకయుం నఽన లెఔకఔటాట యౌస ఉుంటటుంథి. 
     :   లేవలు 1.6.2017ఔు భ ుంథ ే సయపభ ఙమేడుం జభ గ ుంథి ఔనఽఔ 
తృతభేటట 18 రతుం రకయఫే నఽన లెకూకుంఙాయౌ. 
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జీఎస్ టీ కూుంద యలువ లెకూకుంప 
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6.                           
    1.                                                    . 
     :   నఽన యదిుంఙాయౌసన సయుఔులు భభ మ  లేవల సయపభ యలువ అధథే ి
సదాయణుంగ ‘లాయథయే యలువ’గ, అుంటే ఇయు యమతృయ క్షాలు యసయ 
సుంఫుంధుం ఔయౌగ  ఉుండతు సుందభబలోల  భభ మ  ధయ ఙ యౌలుంప అధేథి భాతరఫే ఏక్సఔ 
ఉథేదశ్ఫ  నపడె  లాయథేయ కూుంద ఙ యౌలుంచిన లేథా ఙ యౌలుంఙాయౌసన ధయ అననభాట. 
నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం లాయథేయల యలువ నఽుంచి కొతున ఙేయులు, 
తనహబుంపల ఖ భ ుంచి యవభ సఽత ుంథి.  ఉథాహయణఔు యసఽ ఙేల ే ధభవతే, 
సయపభఔు భ ుందఽ లేథా తభవత ఇఙేే తగ గుంప అధేయ లాయథయేల యలువ 
కూుందఔు భవప. 
    2.                       .?  
     : లాయథయే యలువ అధేథ ి సదాయణుంగ ఇయు యమతృయ క్షాలు యసయ 
సుంఫుంధుం ఔయౌగ  ఉుండతు సుందభబలోల  భభ మ  ధయ ఙ యౌలుంప అధేథి భాతరఫే ఏక్సఔ 
ఉథేదశ్ఫ  నపడె ఙ యౌలుంచిన లేథా ఙ యౌలుంఙాయౌసన ధయ లాయథయే  యలువగ 
భ ఖణిుంచఫడెతేుంథి. సయపభథాయు ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుండు, సయపభ ఖరళీత బభ ుంచిన 
తోతతుం ఔడా ఇుందఽలో పాఖఫే. 
    3.  లజీస్ ట,ీ ఎస్ జీఎస్ టీ, ఐజీఎస్ ట ీ భభ మ  సయుఔులు భభ మ  లవేల 
కూుంద యేయుయేయు యలువ లెకూకుంప యదాధాలు ఉుంటామా.? 

     : లేదఽ. భూడెనఽనలఔు ల క్షన్ 15 ఉభభడుగధే ఉుంటటుంథి. అలాగే 
సయుఔులు భభ మ  లవేలఔ ఇథ ిఉభభడుగధే వభ తసఽత ుంథి. 
    4.       క                                క            .?  
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     : కుంటార ఔుట  ధయ అధథేి లాయథేయ యలువగ యరలలఱుంచి నలువఫడెతేుంథి. 
నఽన లెకూకుంపనఔు అథే తృర తిథిఔగ ఉుంటటుంథి. 
అబణే ధయ అధేథ ి యమతృయ క్షాల భధమన ఖల సుంఫుంధుం తొద ఆదాయడు 
ఉుండడుం, కొతునయకల లాయథేయలు ఎలాుంటి ధయ లేఔుుండాధ ే జభ గ నటటట గ 
పాయుంచఫడడుం వలల , లాయథయే యలువ సభ గ అుంచధానఽ ఈ అుంరలనఽ 
అదిఖతుంచి తుభధ భ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. 
    5.                                                 
       .? 

     : లేదఽ. ధయ ఙ యౌలుంప అధథేి నఖదఽ యౄుంలో జయుఖతు, లేథా లాయథేయ 
జభ నన  యమతృయ క్షాలు యసయుం సుంఫుంధుం ఔయౌగ  ఉుండే సుందభఫలోల , ల క్షన్ 
15(4) ఔుంద భాతరఫే యలువ లెకూకుంప తుఫుంధనల భ శ్రయౌుంఙాయౌసన 
అవసయభవపతేుంథి. 
    6.          15(4)          క                              
                  .?  
     : లాయథయే యలువ నఽన లెకూకుంపనఔు ఆదాయడదగ నథిగ ఉుండేుందఽఔు 
జయుతృయౌసన కొతున సయుద ఫాటల నఽ ల క్షన్ 15(2)లో సాచిుంచడఫ  ుంథి. 
    7.      15(1)        క                               .?  
     : అవపనఽ. ల క్షన్ 15(2)లో ఙేభ ేన అుంరల భ శ్రలన తభవత 
ఆమోథిుంచవచఽే. అుంణేకఔుుండా సయపభథాయు భభ మ  లవఔయత సుంఫుందీఔులు 
అబనటికీ, ఆ సుంఫుంధుం ధయన ై రపావుం చాఔతృో ణే ఆమోథుించవచఽే. 
(భ సబథా జీఎస్ ట ీయౄల్ 3(4) యలువ లెకూకుంప తుఫుంధనల రకయుం) 
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    8.                                                      
               .?  
     : అవపనఽ. ఙేభేయౌస ఉుంటటుంథి. ుందుం రకయఫే సయపభ అనుంతయ 
తగ గుంప జభ ననటటబణ ే భభ మ  సయపభ సభముంలో లేథా భ ుంథే సదయు 
తగ గుంప ఖ భ ుంచి ణ యౌలనటటబణే భభ మ  సుంఫుందతి ఇధావబస్ లో 
ఙేభ ేనటటబణ ేత.  
    9.                                               
                                .? 

     : లేదఽ. సదాయణ యమతృయ యదానుంలో పాఖుంగ ఇచిేనయ, ఇధావబస్ లో 
ఙేభ ేనయ అబణే ఙేభేయౌసన అవసయుం ఉుండదఽ.    
    10.                                      .? 

     :యలువ లెకూకుంప తుఫుంధనలు (1) డఫ ఫ ఙ యౌలుంప లేఔుుండా లాయథేయలు 
జభ ననపడె, (2) యమతృయ క్షాలు యసయ సుంఫుందీఔులెై ఉననపడె లేథా 
సయపభథాయు  రణమేఔ తయఖతికూ ఙ ుంథనియయు అబనపడె, భభ మ  రఔటిత 
లాయథయే యలువ ఆదాయడదగ ుంథ ికనపడె వభ తసత బ. 
    11.   క                                              ? 

     : భ సబథా జీఎస్ ట ీ యలువ లెకూకుంప తుఫుంధనలోల తు యౄల్ 7(తె)లో 
ఇుందఽఔు సుంఫుందిుంచిన కయణాలు యవభ ుంచడఫ  ుంథి. అయ (1) సనకే్ష 
సయపభలలో అదిఔుంగ యలువ  న యుఖ దల ఉుండడుం, (2) సయపభల భాభ్కట్ 
యలువలో ఖణతూమఫ  న తగ గుంప లేథా ళ చిేుంప ఉుండడుం, భభ మ  (3) 
యవయణ, భ భాణుం, ధాణమత, తమాభ్సన సుంవతసయుం వుంటి యవభలోల  తపడె 
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రఔటనలుుండడుం, తోదలెైనయ. ఇథి కేవలుం సాచనతృర ముంగ ఉథేదశిుంచిుంథ ి
భాతరఫే, సుంూయణ జాతణా కదఽ.   
    12.                                                ణక  
               .?  
     : లాయథయే యలువ తుభధ యణఔు  భ సబథా జీఎస్ టీ యలువ లెకూకుంప 
తుఫుంధనలోల  భూడె దధతేలు ఇవవడఫ  ుంథి. అయ సనేక్ష దధతి, లెకూకుంప 
దధతి, తఖ లుఫడు దధతి. యటతు వయుస ఔరభుంలో యతుయోగ ుంఙాయౌ. ూమర్ 
ఏజ్ుంట్స, భతూ ఙేుంజర్స యషముంలో రణేమఔ యలువ లెకూకుంప దధతేలు 
సాచిుంచఫడాడ బ. ఇనాష యర్, ఎబర్ టరా యెల్ ఏజుంటట, లాటభీల ుంనణీథాయు, 
అభభఔుంథాయు వుంటయిభ  యషముంలో తదఽభ  భభ తున రణేమఔ తుఫుంధనలు 
యౄుంథిుంచవచఽే. 
    13                క                      15(2)            
            .?  
     : లాయథేయ యలువలో ఔలడాతుకూ అవకశ్భ నన ల క్షన్ 15(2)లో 
తుభేదశిుంచిన ఙేయులు ఈ కూుంథి యధుంగ ఉధానబ.. 

ఏ)  సయపభథాయు ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుండు, సయపభల  ఖరళీత జభ నన 
ఙ యౌలుంపలు, 

తె)  సయుఔులు లేథా లేవలు ఉచితుంగ లేథా భబతీ కూుంద సయపభ 
ఙేలనయ 

ల)  ఖరళీత సయపభ షయతే రకయుం ఙ యౌలుంఙాయౌసన భమయ్టస్ భభ మ  
లెైల న్స  జులు, 
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డీ)  భభే ఇతయ చటాట ల కూుంద యదిుంచిన నఽనలు (ఎస్ జీఎస్ ట ీ / 
లజీఎస్ ట ీలేథా ఐజీఎస్ టీబయతయఫ  నయ) 

ఈ)  సయపభథాయు సయపభఔు భ ుందఽ బభ ుంచిన కయుేలు, యడుగ ఙాభ ా 
ఙేమఫడునయ 

ఎఫ)  సయపభన ై  సయపభథాయు తృ ుంథిన సతసడీలు 
జీ)  సయపభథాయు యడుగ క్లబమ్స ఙేలన భీఇుంఫర్స ఫ ుంటటల  

ళ చ్) సయపభఔు భ ుంథే యెలలడబనయ కఔుుండా సయపభ తభవత ఇచిేన 
తగ గుంపలు (భాభూలుయమతృయ యదానుంలో పాఖుంగ ఇచిేనయ, 
ఇధావబస్ లో చానయ ఇుందఽలో ఙేయేభదఽ) 
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7.                    (GST Payment of Tax) 
     1.                                     .? 

     : జీఎస్ టీ వమవసథ  కూుంద భషట రుంలో అుంతయగతుంగ జభ గే సయపభలన ై కేుందర 
జీఎస్ టీ (లజీఎస్ టీ కూుంద ఙ యౌలుంఙేథి కేుందరుం కాణాలోకూ జభ అవపతేుంథి) భభ మ  
భషట ర జీఎస్ ట ీ (ఎస్ జీఎస్ ట ీ కూుంద ఙ యౌలుంఙ ేనఽన సుంఫుందతి భషట ర కాణాలో జభ 
అవపతేుంథి). అుంతర్ భషట ర సయపభలన ై ఇుంటిగేరటడ్్స జీఎస్ టీ ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. 
ఇుందఽలో లజీఎస్ టీ, ఎస్ జీఎస్ ట ీ అుంరలు ఉుంటాబ. థీతుకూణోడె కొతున 
తయఖతేలఔు ఙ ుంథని భ జసటర్డ వమఔుత లు టామక్సస డుడక్టడ్స ట్ సో ర్స (టీడఎీస్) 
భభ మ  టామక్సస ఔలెక్టడ్స ఎట్ సో ర్స (టీలఎస్) రబ తవ కాణాలో జభ ఙమేాయౌస 
ఉుంటటుంథి. థీతుకూ ణోడెగ, అవసయఫ  న ఙోటల  వడీడ ,  జభ భాధా, యుసఽభ  
భభ మ  ఇతయ ఙ యౌలుంపలు జయతృయౌస ఉుంటటుంథి. 
    2                             .? 
     : సథాయణుంగ సయుఔులు లేథా లేవల సయపభథాయు జీఎస్ ట ీఙ యౌలుంఙాయౌస 
ఉుంటటుంథి. అబణ ేథిఖ భతేలు భభ మ  ఇతయ ధోటి ైడ్స సయపభల వుంటి రణేమఔ 
సుందభబలోల  భ వర్స ఙారా్ ఫ కతుజుం కూుంద ఖరళీతన  ై నఽన ఙ యౌలుంప లమతయౌట ీ
ఉుంటటుంథి. భభ కొతున ఇతయ సుందభబలోల  భూడో వమకూతన  ై లమతయౌట ీ ఉుంటటుంథి. 
(ఉథాహయణఔు టలీఎస్ ఙ యౌలుంఙాయౌసన ఫాధమత ఈ-కభర్స ఆభేటర్ న ై ఉుంటటుంథ.ి 
అలాగే రబ తవ యపాగతుకూ టీడఎీస్ ఫాధమత ఉుంటటుంథి.) 
    3.                                            .?  
     : ల క్షన్ 12లో యవభ ుంచినటటట గ సయుఔుల సయపభ సభముంలో భభ మ  
ల క్షన్ 13లో సాచిుంచినటటట గ లవేల సయపభ సభముంలో ఙ యౌలుంఙాయౌ. 
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సదాయణుంగ నఫే ుంట్ అుందఽకోవడుం, ఇధావబస్ యడెదల ఙమేడుం లేథా 
సయపభ ూభ తఙేమడుం.. ఈ భూడె గటనలోల  ఏథ ిభ ుందఽ అబణే అథ ినఽన 
ఙ యౌలుంప సభముంగ ఉుంటటుంథి. యేయుయేయు భ లథతేలు, యేయుయేయు నఽన అుంరలు 
న ైన ఉదహభ ుంచిన ల క్షనలలో యవభ ుంచడఫ  ుంథి. 
    4               క        ఖ          .? 

     : జీఎస్ టీ వమవసథ కూుంద ఙ యౌలుంప ఔరభుంలో ఈ థిఖ వ అుంరలుుంటాబ. 
 జీఎస్ టీఎన్ కభన్ తోృ యటల్ లో యౄతృ ుంథిుంచిన  ఎలకటా తుక్స చలాధా 

థావభ అతున యకల ఙ యౌలుంపలు జయుఖ ణాబ. భామనఽమవల్ గ 
చలాధా లదధుం ఙమేాయౌసన అవసయుం లేదఽ. 

 నఽన ఙ యౌలుంపథాయుఔు ఎలాుంట ి ఇఫఫుందఽలు లేతు సఽలబఫ  న, 
ఏసభముంలో ఎఔకడునఽుంఙ ైధా ఙ యౌలుంపలు జభ నే సౌఔయముం 
ఔయౌుంచఫడెతేుంథి. 

 ఆన్ లెనై్ లో ఙ యౌలుంపలు జభ నే సౌలబముం 

 ఎలకటా తుక్స యౄుంలో నఽన వసాలు డేటా అుందఽఫాటటలో 
ఉుంటటుంథి. 

 నఽనవసాలు తోణాత తున యేఖుంగ రబ తవుం కాణాఔు జభఙలే ే
సౌఔయముం 

 కగ త యళిత లాయథయేలు 
 సతవయ అకౌుంటిుంగ్ భభ మ  భ తృో భ టుంగ్ 

 అతునయకల  యలదఽలనఽ ఎలకటా తుక్స గ సభ చాసఽకోవడుం  
 ఫాముంఔులఔు సయయఔిత యదానుం 

 డుజటల్ ఙాలాన్ బదరయచఽఔుధే సౌఔయముం 
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    5                  .? 

     : ఈ థిఖ వన ణ యౌనన దధతేత లోల  ఙ యౌలుంప జయవచఽే. 
i)  కభన్ తోృ యటల్ లో తుయవళిుంఙే నఽన ఙ యౌలుంపథాయు క్రడుట్ లెటార్ 

డ తట్ థావభ ఙ యౌలుంచవచఽే. అబణ ేఈ దధతిలో కేవలుం నఽన 
భాతరఫే ఙ యౌలుంచడాతుకూ యలవపతేుంథి. వడీడ , జభ భాధా, ఇతయ 
జులు క్రడుట్ లెడార్ డ తట్ థావభ ఙ యౌలుంచడుం ఔుదయదఽ.  

 ఇన్ పట్ న ై ఙ యౌలుంచిన నఽనల క్రడుట్  తృ ుంథుేందఽఔు అనఽభతి 
ఉుంటటుంథ ి భభ మ  థీతుతు అవపట్ పట్ టామక్సస ఙ యౌలుంపనఔు 
ఉయోగ ుంచఽకోవచఽే. అబణే లజీఎస్ ట ీ కాణాలోతు క్రడుట్ 
ఎస్ జీఎస్ టీ ఙ యౌలుంపలఔు అథయేధుంగ అటట నఽుంచి టట 
ఉయోగ ుంచడాతుకూ యలేల దఽ. కగ, ఐజీఎస్ ట ీ క్రడుట్ నఽ ఐజీఎస్ టీ, 
లజీఎస్ టీ భభ మ  ఎస్ జీఎస్ టీలఔు, అథ ే వయుస ఔరభుంలో 
ఉయోగ ుంచఽఔుధేుందఽఔు అనఽభతిసత యు.  

ii)  కభన్ తృో యటల్ లో నఽన ఙ యౌలుంపథాయు తుయవళిుంఙే కమష్ లెడార్ 
థావభ నఖదఽ డ తట్ ఙలే ఙ యౌలుంచవచఽే.   కమష్ లెడాభోల  యఔయకల 
దధతేలథావభ నఖదఽ జభ ఙమేవచఽే. అయ.. ఈ-నేఫ ుంట్ 
(ఇుంటభ్నట్ ఫాముంకూుంగ్, క్రడుట్ కర్డ, డ తట్ కర్డ), భ మల్ ట్ైమ్స గర స్ 
ల టిలెభుంట్ (ఆర్ టజీీఎస్) / ధేషనల్ ఎలకటా తుక్స పుండ్స టరా న్స పర్ 
(ధెఫ్టట), జీఎస్ ట ీ జభ ఙేలేుందఽఔు అనఽభతి తృ ుంథిన ఫాముంఔు 
రకలోల  కౌుంటర్ వదద  ధేయుగ ఙ యౌలుంప థావభ. 

    6.                               .? 
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     : సదాయణుంగ ధెలయభీ తృర తిథిఔన  ైతదఽభ  ధెల 20న నఽనల ఙ యౌలుంప 
జయగయౌ. ధెలయభీ భ టర్న ఫేయఔు ఙ యౌలుంపలు జభ నేటపడె నఖదఽనఽ లెడార్ 
నఽుంచి డ తట్ ఙేమాయౌ. డ తట్ ఎుంటీర నుంఫయునఽ భ టర్న లో ఎుంటర్ ఙేమాయౌ. 
ఇథివయకే యవభ ుంచినటటట గ క్రడుట్ లెడార్ థావభ ఔడా ఙ యౌలుంపలు జయతృ చఽే. ఇఔ 
నఽనలు భాభ ే ధలెయ అబణ ే ఏనరల్ 20వ ణేథీధాటికూ ఙ యౌలుంప జయగయౌ.  
ఔుంతృో జషన్ నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు ణ ైభైాలఔ దధతిలో ఙ యౌలుంపలు జయతృయౌ. 
ఙ యౌలుంప సభముం 0000 ఖుంటల నఽుంచి 2000 ఖుంటల భధమలో జయగయౌ. 
     7.                                       క                  
          .? 

     : లేదఽ. ల ల్ప అల స్డ  లమతయౌటలీో ఈ యదాధాతున అనఽభతిుంచయు. ఇతయ 
సుందభబలలో సుంఫుందిుంత అదికభ  కలభ తతి తృ డుగ ుంచడుం లేథా 
యబథాలలో ఙ యౌలుంచడుం వుంటియ అనఽభతిుంఙ ే అదికయుం ఔయౌగ  ఉుంటాయు. 
(నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 55) 
    8.                          ఖ                         క     
         .? 

     : అలాుంటి సుందభబలలో థాతుతు  ఙ లుల ఫాటబయమ భ టర్న గ భ ఖణిుంచయు. 
ూభ త నఽన ఙ యౌలుంప జయుఔతోృ ణ ే సదయు భ టర్న ఙ లుల ఫడు అబయమథిగ 
భ ఖణిుంచఫడదతు నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 27(3) సాచిసఽత ననథి. 
ఖరళీతఔు ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ (ఐటలీ) దకలుడాలుంటే ఙ లుల ఫాటబయమ భ టర్న 
థావభధే సధముం. యేభ ేయధుంగ ఙ తృలుంట ేల ల్ప అల స్డ  టామక్సస నఽ సయపభథాయు 
సుంూయణుంగ ఙ యౌలుంచి భ టర్న  ైల్ ఙలేేతధే, ఖరళీతఔు ఔడా భ టర్న  ైల్ ఙలేేతధ ే
ఖరళీతఔు ఐటీల ధియఔభ ుంచఫడెతేుంథి.  
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ల క్షన్ 28 రకయుం నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ల ల్ప అల స్డ  టామక్సస లమతయౌటీతు ూభ తగ 
ఙ యౌలుంఙేుంతవయఔు సదయు క్రడుట్ ఉయోగ ుంచఽకొధుేందఽఔు అనఽభతిుంచఫడదఽ.   
    9.        ఖ                            క                  
           గ   ఈ                                            
   గణ      .? 

     : రబ తవ కాణాఔు స భ భ జభ అబన ణేథీతు ఙ యౌలుంప ణేథీగ 
భ ఖణిసత యు. 
    10. ఈ-                .? 

     : రతి భ జసటర్డ నఽన ఙ యౌలుంపథాయు యొఔక నఖదఽ భభ మ  ఇన్ పట్ 
టామక్సస క్రడుట్ లేటట్ ఫ ుంటలనఽ ఎలకటా తుకూ లెడార్స లేథా ఈ-లెడార్స అతు నలుసత యు. 
థీతుకూణోడె రతి నఽనఙ యౌలుంపథాయు ఎలకటా తుక్స టామక్సస లమతయౌటీ భ జషటర్ ఔయౌగ  
ఉుండాయౌ. నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఔసభ  కభన్ తోృ యటల్ లో భ జషటర్ ఙసేఽఔుుంటే 2  
లెడాయుల  (కమష్ భభ మ  ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్) భభ మ  ఎలకటా తుక్స టామక్సస 
లమతయౌటీ భ జషటర్ అటరఫ టిక్స గ యౄతృ ుందఽణాబ. డామష్ ఫో యుడ న ై ఎలలపడా 
అయ ఔతునసత బ. 
    11.                              .? 

     : అథి నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఆ ధలె ఙ యౌలుంఙాయౌసన తోతతుం టామక్సస 
లమతయౌటీతు (ధెటిట ుంగ్ అనుంతయుం) చానసఽత ుంథ.ి 
    12.                     .? 

     : అతునయకల నఖదఽ జభలనఽ భభ మ  నఽన ఙ యౌలుంపథాయు నేభ ట 
జభ నన టడీీఎస్/టీలఎస్ తోణాత లు అతూన చానేథ ి కమష్ లెడార్. ఇథి యసతవ 
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సభముం ఆదాయుంగ సభాఙాభతున రదభ శసఽత ుంథి. జీఎస్ టీకూ సుంఫుందిుంచిన 
ఎలాుంట ిఙ యౌలుంపలధెైధా థీతుథావభ జయువచఽే. 
    13.                      .?  
     : ధెలయభీ భ టర్న లలో ల ల్ప అల స్డ  దధతిలో అుంచధా యేలన ఇన్ పట్ 
టామక్సస క్రడుట్ నఽ ఐటలీ లెడార్ చానసఽత ుంథి. ఈ లెడార్ లోతు క్రడుట్ నఽ కేవలుం నఽన 
ఙ యౌలుంపలఔు భాతరఫ ేఉయోగ ుంచవచఽే. వడీడ , జభ భాధా, ఇతయ యుసఽభ లఔు 
ఉయోగ ుంచడాతుకూ యలేల దఽ.   
    14.        (GSTN)క     క       క  క                 
    .? 

     : జీఎస్ టఎీన్ ఔు, ఫాముంఔు కోర్ ఫాముంకూుంగ్ స లమషన్ (లతెఎస్) భధమ 
భ మల్ ట్ైమ్స టృయ ే యౌుంకేజీ ఉుంటటుంథి. తతుఖీ భభ మ  ఙ యౌలుంపల లవఔయణఔు 
ఉథేదశిుంచిన ఎలకటా తుక్స లట రుంగ్ థావభ లనఐఎన్ (CPIN) అటరఫ టిక్స గ ఫాముంఔుఔు 
ఔలుఫడు ఉుంటటుంథి. ఙ యౌలుంపనఽ ధియఔభ సాత  ఙాలాన్ ఐడ ుంటికేషన్ నుంఫయు 
(లఐఎన్) అటరఫ టిక్స గ ఫాముంఔు నఽుంచి కభన్ తృో యటల్ ఔు ుంనుంచఫడెతేుంథి. 
ఫాముంఔు కమఱమయు లేథా టల్ల యు లేథా నఽన ఙ యౌలుంపథాయు భామనఽమవల్ గ 
ఇుందఽలో ఙలేేథ ిఏతొ ఉుండదఽ. 
    15.                                                   
          .? 

     :అవపనఽ. నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఙాలాన్ తౄమ్స తృక్షుఔుంగ తుుంన తదఽభ  
ూభ త ఙసేఽకొధేుందఽఔు యలుగ ‘లేవ్’ ఙసేఽకోవచఽే. లేవ్ ఙలేన చలాన్ ఔు 
తేథియౄప ఇఙేేభ ుందఽ  ‘ఎడుట్’ ఙసేఽకోవచఽే. ఙాలాన్ నఽ  ైనలెైజ్ ఙలేన 
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తభవత జ్నభేట్ ఙేల నఽన ఙ యౌలుంపల తుతతతుం ఉయోగ ుంచఽకోవచఽే. తన 
భ కయుడ ల తుతతతుం ఙ యౌలుంపథాయు ఙాలాన్ నఽ నరట్ ఙసేఽఔుధే సౌఔయముం ఉుంటటుంథి. 
    16                                           .? 

     : లేదఽ. ఙాలాన్ జ్నభేట్ ఙలేేుందఽఔు  జీఎస్ టఎీన్ తృో యటల్ లో లాగ న్ అబన 
తభవత నఽన చయౌలుంపథాయు లేథా అతతుకూ ఙ ుంథిన అదీఔిత వమకూత ఙ యౌలుంప 
యవభలనఽ అుందఽలో ఙభేేయౌస ఉుంటటుంథ.ి బయషమత్ ఉయోఖుం తుతతతుం ఙాలాన్ 
నఽ భధమలో లేవ్ ఙేసఽకోవచఽే. అబణే ఔసభ  ఙాలాన్  ైనలెైజ్ ఙలే లనఐఎన్  
(CPIN) జ్నభేట్ ఙేలన తభవత నఽన ఙ యౌలుంప థాయు సదయు ఙాలాన్ ఔు 
భాయులుఙేయులు ఙమేాలుంటే ఔుదయదఽ.  
     17.       క            గ                 .? 

     : అవపనఽ. జన్భేట్ ఙేలన తభవత థిళేనఽ భోజుల వయఔు ఙాలాన్ 
ఙ లుల ఫాటట అవపతేుంథి. ఆతభవత లసటమ్స థాతున తీలయసేఽత ుంథి. అబణ ే తన 
యలునఽ ఫటిట  ఙ యౌలుంపథాయు భభో ఙాలాన్ జ్నభేట్ ఙసేఽకోవచఽే.  
     18.         (CPIN)          .? 

     : లనఐఎన్ అుంటే కభన్ తోృ యటల్ ఐడ ుంటికేషన్ నుంఫయు. ఙాలాన్ జన్భేట్ 
ఙేలనపడె ఇథి ఇవవఫడెతేుంథి. చలాన్ నఽ ఖ భ తుంఙేుందఽఔు ఇఙేే 14 డుజటల  
యశిషట సుంకమ ఇథి.  న నై ణ యౌననటటట గ లనఐఎన్ 15 భోజుల వయఔు ఙ లుల ఫాటట 
అవపతేుంథి.  
    19.       (CIN)          .          ఖ       .? 

     : లఐఎన్ అుంటే ఙాలాన్ ఐడ ుంటికేషన్ నుంఫయు. ఇథి 14 డుజటల  
లనఐఎన్ ణోతృటటగ అదనుంగ భూడెడుజటల  ఫాముంఔు కోడ్స ఔయౌన 17 డుజటలణో 
ఉుంటటుంథి. అదీఔిత ఫాముంఔులు లేథా భ జర్వ ఫాముంక్స ఆఫ ఇుండుమా (ఆభీఫఐ)కూ 
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ఙ యౌలుంపలు భ టిట  తభ దఖగయునన సుంఫుందతి రబ తవ  కాణాలోల  యసతయఔుంగ 
జభ అబనపడె అయ లఐఎన్ నఽ జన్భేట్ ఙేసత బ. ఙ యౌలుంప జభ గ ుంథి 
భభ మ  సుంఫుందిత రబ తవ కాణాలో జభ అబుందనడాతుకూ ఇథ ి ఔ 
సాచనగ ఉుంటటుంథి. అదీఔిత ఫాముంఔు థావభ ఇథి నఽన ఙ యౌలుంపథాయుఔు అలాగే 
జీఎస్ టీఎన్ ఔు ఇథి ణ యౌమజమేఫడెతేుంథి.  
    20.      క           క                        క         
                       క               .? 

     : రసఽత త కలావద ి అవతల ఉుండ ే నఽన లమతయౌట ీ ఉుంట ే ఙ యౌలుంప 
జయతృయౌసన ఔరభుం ఖ భ ుంచి ల క్షన్ 35(8)లో సాచిుంచడఫ  ుంథి. అలాుంట ి
భ లథతేలోల  ఙ యౌలుంప యదానుం ఈ యధుంగ ఉుంటటుంథి.. భ ుందఽగ అథివయఔట ి
కలాతుకూ ఙ ుంథిన ల ల్ప అల స్డ  నఽన  భభ మ  వడీడ , తదఽభ  రసఽత త కలావదికూ 
ఙ ుంథిన ల ల్ప అల స్డ  నఽన భభ మ  వడీడ , ఆ నద ల క్షన్ 51 కూుంద 
ధియఔభ ుంచిన డుభాుండలణో సహ భభే ఇతయ తోణాత లుుంటే ఙ యౌలుంఙాయౌ. ఈ ఔరభాతున 
తతుసభ గ తృటిుంఙాయౌ.         
    21. ఈ-      (E-FPB)          .? 

     : ఈ-ఎఫ నతె అుంటే ఎలకటా తుక్స తోృ ఔల్ తృబుంట్ ఫరా ుంచ్. జీఎస్ టీ ఙ యౌలుంపలు 
లవఔభ ుంఙేుందఽఔు ఉథేదశిుంచిన అదీఔిత ఫాముంఔుల రకలు ఇయ.  రతి అదీఔిత 
ఫాముంఔు అఖిల పాయత లాయథయేలఔు కేఔ రకనఽ ఈ-ఎఫ నతెగ ధాతధేట్ 
ఙేసఽత ుంథి. అతున రబ ణావలఔు ఈ-ఎఫ నతెలు కోక ళ డ్స కూుంద యడుయడుగ 
కాణాలు ణ యుసత బ. ఈ యధుంగ తోతతుం 38 కాణాలు  
  (లజీఎస్ టీ, ఐజీస్ టీకూ కొకఔకటి, రతిభషట రుం భభ మ  కేుందర తృయౌత తృర ుంణాలఔు 
కొకఔక ఎస్ జీఎస్ ట ీ ఙొపన) ణ యయయౌస ఉుంటటుంథి. జీఎస్ ట ీ కూుంద ఈ-ఎఫ నతె 
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(E-FPB) అుందఽఔుధే తోణాత లు సదయు ఈ-ఎఫ నతెలో ఖల సుంఫుందతి కాణాలోల  
జభ అవపణాబ.  
ధెఫ్టట  / ఆర్ టజీీఎస్ (RTGS) లాయథయేలఔు ఆర్ తెఐ ఈ-ఎఫ నతెగ తుఙేసఽత ుంథి. 
    22.        (TDS)          .? 

     : టీడఎీస్ అుంట ేటామక్సస డుడక్టడ్స ఎట్ సో ర్స అతు అయథుం. ల క్షన్ 37 రకయుం 
రబ తవుం, రబ తవ అుండర్ టేకూుంగ్స సయపభథాయులఔు యౄ.10 లక్షలు లేథా 
అుంతఔుంఙ ే ఎఔుకవ కుంటార ఔుట  ఙ యౌలుంపలు జభ నటేపడె ఈ యదాధాతున 
అనఽసభ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. అలాుంటి ఙ యౌలుంపలు జభ నటేపడె సుంఫుందిత 
రఫ తవుం/ తృర దికయ సుంసథ  తోతతుం ఙ యౌలుంపలో 1% తగ గుంచఽకొతు సదయు తోణాత తున 
జీఎస్ టీ కాణాలో జభఙమేాయౌ. 
    23. ఈ                                         .? 

     : టీడఎీస్ కూుంద చాన ేతోతతుం సుంఫుందుింత సయపభథాయు ఎలకటా తుక్స కమష్ 
లెడార్ లో రతిపయౌసఽత ుంథ.ి నఽన, వడీడ , యుసఽభ  లేథా భభే ఇతయ లమతయౌట ీ
ఙ యౌలుంఙేుందఽఔు థీతున అతడె ఉయోగ ుంచఽకోవచఽే. 
    24.               క       గ                      క   
          .? 

     : టీడీఎస్ భఫటటట ఔుధే యపాఖుం సదయు తోణాత తున ఈ థిఖ వ దధతేలోల  
చానసఽత ుంథి.. 

1. అలా టడీీఎస్ భఫటటట ఔుధేయయు నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం 3వ 
ఱ డామల్ భభ మ  ల క్షన్ 19లో చానన భీతిలో తతుసభ గ 
భ జషటర్ ఙసేఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి. 
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2. అలా ఔధెలలో భఫటటట కొనన తోణాత తున తదఽభ  ధలె 10వ 
ణాభీకఽఔలాల   జభఙేల సదయు యషమాతున జీఎస్ టీఆర్ 7లో భ తోృ యుట  
ఙేమాయౌ. 

3. టీడీఎస్ గ జభఙేలన తోతతుం సయపభథాయు ఎలకటా తుక్స కమష్ 
లెడార్ లో ఔతునసఽత ుంథి. 

4. టీడీఎస్ భఫటటట ఔునన యపాఖుం ఎవభ  నఽుంచి భఫటటట ఔుధానభో ఆ 
వమకూతకూ 5 భోజులలోల సభ టక్ట్ జాభీ ఙమేాయౌ. అలా జయుఖతు 
క్షుంలో భోజుఔు యౄ.100 ఙొపన ఖభ షఠ ుంగ యౄ.5000 డుడఔటర్ 
ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. 

    25.       క               (TCS)          .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 43ల కూుంద ఈ-కభర్స ఆభేటర్ ఔు 
భాతరఫే ఇథ ి వభ తసఽత ుంథి. రతి ఈ-కభర్స ఆభేటర్ ణానఽ సయపభథాయుఔు 
ఙ యౌలుంఙాయౌసన తోతతుంలో కొుంత రణాతున (తదఽభ  జీఎస్ ట ీభుండయౌ థీతుతు కభయు 
ఙేసఽత ుంథి) ఆనసేఽకోయయౌ. అలా ఆనన తోణాత తున సదయు ఈ-కభర్స ఆభేటర్ 
తదఽభ  ధలె 10వ ణాభీకఽఔలాల  సుంఫుందతి జీఎస్ ట ీకాణాలో జభఙమేాయౌ.  ఈ 
టీలఎస్ తోతతుం సయపభథాయు ఎలెకటా తుక్స కమష్ లెడార్ లో రతిపయౌసఽత ుంథి. 
    26.                                                            
                          .? 

     : అవపనఽ. నఽన ఙ యౌలుంప జయుదలుేకొనన క్రడుట్ కయుడ నఽ 
ఙ యౌలుంపథాయు కభన్ తృో యటల్ తుయవళిుంఙే జీఎస్ టీఎన్ లో భ జషటర్ ఙసేఽకోయయౌస 
ఉుంటటుంథి. క్రడుట్ కయుడ  సభీవస్ తృ ర యెడైర్ నఽుంచి ధియఔయణ తృ ుంథేతుతతతుం 
జీఎస్ టీఎన్ ఏథ ధైా వమవసథనఽ రయేశ్న టేట ుందఽఔు జీఎస్ టఎీన్ రమతినుంచవచఽే. 
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యమతృయ సౌలబముం తుతతతుం ఎలాుంట ి దరవమ భ తతి లేఔుుండా క్రడుట్ కయుడ ల 
ఉయోగతున అనఽభతిుంచవచఽే. 
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8.                  
    1 ఈ-               .? 

     :  నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుంలోతు ల క్షన్ 43తె(డ)ీ తుయవచనుం రకయుం 
ఎలకటా తుక్స కభర్స అుంటే   ఎలకటా తుక్స ధెట్ వర్క థావభ, అుంట ే తృర థతఔుంగ 
ఇుంటభ్నట్ థావభ, ఈ-ఫ బల్, ఇన్ ల టుంట్ ఫ లేజుంగ్, షనుంగ్ కర్ట్, యెబ లవేలు, 
మూతువయసల్ డులరషన్ డుసకవభీ ఇుంటిగేరషన్ (మూడడీీఐ),  ైల్ టార న్స పర్ 
తృ ర టొకల్ (ఎఫ టీన), ఎలకటా తుక్స డాటా ఇుంటర్ ఙేుంజ్ (ఈడఐీ) తథతిభల థావభ, 
సయుఔులు భభ మ  / లేఔ లవేలు సయపభ ఙేమడుం, లేఔ అుందఽకోవడుం. 
ఇుందఽఔు సుంఫుందిుంచిన ఙ యౌలుంప ఆన్ లెనై్ లో జయుఖవచఽే లేఔ జయుఖఔతృో వచఽే. 
అుంతిభుంగ సయుఔులు భభ మ  / లేథా లేవలు ఆభేటర్ థావభ డ యౌవభ ీ
జయుఖవచఽే లేఔ జయుఖఔతృో వచఽే. 
    2. ఈ-                      .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుంలోతు ల క్షన్ 43తె(ఈ) తుయవచనుం రకయుం 
సయుఔులు భభ మ  / లేఔ లేవల సయపభఔు యలు ఔయౌుంఙే ఎలకటా తుక్స 
తృల ట్ తౄభతుకూ  రతమక్షుంగ లేఔ భోక్షుంగ మజభాతు అబవపుండు, నడున ే లేఔ 
తుయవళిుంఙే వమకూతతు ఈ-కభర్స ఆభేటర్ అుంటాయు. అథ ే యధుంగ ఎలకటా తుక్స 
తృల ట్ తౄయుం థావభ సదయు సయుఔులు భభ మ  / లేఔ లేవలఔు అవసయఫ  న లేథా 
సుంఫుంధుం ఔయౌగ  ఉుండే భభే ఇతయ లేవలు సభఔభేే సభాఙాభతున అుందజలే ే
వమకూత ఔడా ఇథ ే తుయవచనుం కూుందఔు వసత డె. స ుంతుంగ సయుఔులు / లవేలనఽ 
సయపభ ఙేలే వమకూత ఆభేటర్ గ భ ఖణిుంఫడడె. ఉథాహయణఔు అఫ జాన్, 
ఫ్ల ప కర్ట ఈ-కభర్స ఆభేటయుల గ భ ఖణిుంఫడెణాబ. ఎుందఽఔుంటే అయ 
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యసతయఔ సయపభథాయులఔు తభ లటాతౄయుం థావభ సయుఔుల సయపభఔు యలు 
ఔయౌసఽత ధానబ. (యటధిే భాభ్కట్ నేల స్ మోడల్ లేథా పపల్ ల్ ఫ ుంట్ మోడల్ 
అుంటటుంటాయు). అబణే ట్ైటాన్ సుంసథ  తన స ుంత యెబ ల టై్ థావభ యచీలు, నఖలు 
సయపభ ఙేలేత  ఆ సుంసథనఽ ఈ-కభర్స ఆభేటర్ గ భ ఖణిుంచయు. అథయేధుంగ 
అఫ జాన్, ఫ్ల ప కర్ట సుంసథలు తభ  స ుంతుంగ తమాయు ఙలేే సయుఔులు సయపభ 
ఙేలేత  యటికూ సుంఫుందిుంచినుంతవయఔు యటితు ఈ-కభర్స ఆభేటయుల గ 
భ ఖణిుంచయు. (యటిధ ేఇధెవుంటభీ మోడల్ అుంటటుంటాయు). 
?     3 ఈ-                                             
      .? 
     :  అవపనఽ. నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 19 భభ మ  ఱ డామల్-3 
రకయుం ఈ-కభర్స ఆభేటయలఔు రయేశ్ భ తతి లేదఽ భభ మ  యయు సయపభ 
ఙేలే యలువణో రఫేముం లేఔుుండా భ జసటర్ ఙబేుంచఽకోవడుం తతుసభ .  
    4. ఈ                       క                                 
              క       క          . ? 

     : లేదఽ. నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 19 భభ మ  ఱ డామల్-3 రకయుం 
అలాుంటి సయపభథాయలఔు రయేశ్ భ తతి లేదఽ భభ మ  యయు సయపభ ఙేల ే
యలువణో రఫమేుం లేఔుుండా భ జసటర్ ఙబేుంచఽకోవడుం తతుసభ .  
    5.                   .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుంలోతు ల క్షన్ 43తె(ఏ) తుయవచనుం రకయుం 
ఎలకటా తుక్స తృల ట్ తౄయుం ఔయౌగ  ఉుండు, తుయవళిసాత , అనల కేషన్ భభ మ  ఔభూమతుకేషన్ 
భ ఔభల థావభ తన స ుంత ఫరా ుండ్స ధేమ్స లేఔ టేరడ్స ధేమ్స కూుంద, ఔసటభర్  అవసయుం 
ఫేయఔు రణేమఔ లవేలు సభఔభేే వమఔుత లణో అనఽసుందానుం ఙలేే వమకూతతు 
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అగ్రగేటర్ గ నలుసత యు. ఉథాహయణఔు ఒలా కమబస అగ్రగేటర్ గ 
భ ఖణిుంచఫడెతేుంథి. 
    6.                                                     
      . ? 

     : అవపనఽ. నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 19 భభ మ  ఱ డామల్-3 
రకయుం అగ్రగేటయలఔు రయేశ్ భ తతి లేదఽ భభ మ  యయు సయపభ ఙలేే యలువణో 
రఫేముం లేఔుుండా భ జసటర్ ఙబేుంచఽకోవడుం తతుసభ .  
    7.       క             (      )          . ?  
     :నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 43ల(1) రకయుం ఈ-కభర్స ఆభేటర్ 
తన థావభ జభ గ న సయుఔులు భభ మ  / లేథా లవేల సయపభ తుతతతుం అసలు 
సయపభథాయుఔు ఙ యౌలుంఙ,ే ఙ యౌలుంఙాయౌసన తోతతుంలో నఽుంచి కొుంత భఫటటట కోయయౌస 
ఉుంటటుంథి. అలా డుడక్సట ఙలేన లేఔభ ుంచిన తోణాత తున టామక్సస ఔలెక్షన్ ఎట్ సో ర్స 
(టీలఎస్) అుంటాయు.  
    8.                      గ             ఈ-              
                          .? 

     :  అలాుంటి డుడక్షన్స లేథా నఽన  వసాలు ఙేమడాతుకూ ఈ థిఖ వన 
ణ యౌనన థాతులో ఏథి భ ుందఽ అబణ ేఅథ ిఖడెవపగ ఉుంటటుంథి.. 

(i) యసతయఔ సయుఔులు భభ మ  / లేఔ లవేల సయభథాయు కాణాఔు 
స భ భ జభ అబనపడె, 

(ii) సయపభథాయుఔు నఖదఽ యౄుంలో లేథా భభే ఇతయ యౄుంలో 
ఙ యౌలుంప జభ గ న సభముం. 
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    9.        ఖ   క  ఈ-                                
                 .     క                                    
              . ? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 43ల(3) రకయుం సదయు తోతతుం 
వసాలు ఙేలన ధలె ూయతబన తభవత 10 భోజులలో సుంఫుందతి రబ తవ 
కాణాలో జభఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. అలాగ ే నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 
43ల(4) రకయుం ఆభేటర్ తన తోృ యటల్ థావభ జభ నన ఫమటి సయపభలన  ై
వసాలు ఙలేన తోతతుం అతున తోణాత లఔు సుంఫుందిుంచిన లేటట్ ఫ ుంట్ నఽ ఎలకటా తుక్స 
యౄుంలో సదయు లేటట్ ఫ ుంట్  కమలెుండర్ ధలె ూయతబన తభవత థిభోజుల లోల 
 ైల్ ఙమేాయౌస ఉుంటిుంథి. యసతయఔ సయపభథాయు(ల) నేయుల , యయు ఙలేన సయపభల 
యవభలు భభ మ  యభ  నఽుంచి వసాలు ఙలేన స భ భ యవభలు  అుందఽలో 
ఙేభేయౌ. ఇుందఽఔు సుంఫుందిుంచిన తౄుం భభ మ  థాతుతు తుుంతృయౌసన తీయుణ నఽనలు 
జీఎస్ టీ తుఫుంధనలోల  యవభ ుంచడఫ  ుంథి. 
    10.                                    ఖ           
   గ   . ? 

     : ఆభేటర్ రబ తవ కాణాలో జభ ఙేలన సదయు టలీఎస్ తోతతుం, 
ఆభేటర్  ైల్ ఙలేన లేటట్ ఫ ుంట్ ఆదాయుంగ, భ జసటర్ ఙసేఽకొనన యసతవ 
సయపభథాయు (ఎవభ  నేయు తొద వసాలు ఙేరభో యయు) కమష్ లెడార్ లో 
రతిపయౌసఽత ుంథి.  యసతయఔ సయపభథాయు తన సయపభలఔు సుంఫుందుించి నఽన 
లమతయౌటీతు ధెయయేభేే సభముంలో థీతుతు ఉయోగ ుంచఽకోవచఽే. 
    11. ఈ-                                              
  క              .?      : అవపనఽ. నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 
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43ల(10) రకయుం జాబట్ ఔతషనర్ సథ బకూ తఔుకవ కతు అదికభ  ఈ థిఖ వ 
ణ యౌనన అుంరలన ై యవభలు సభభ ుంఙాయౌసుంథిగ కోయవచఽే.. 

(i) ఏథ ధైా ఖడెవపలో ఆభేటర్ థావభ జభ గ న సయుఔులు/ లేవల 
సయపభలు, 

(ii) ఆభేటర్ థావభ సయపభలు జభ న ేసయపభథాయు గోడౌన్ లోతు లేథా 
ఆభేటర్ ఔు ఙ ుంథిన భభ మ  యసతవ సయపభథాయు అదనప 
యమతృయ రథేశ్ుంగ భ జషటర్ ఙేసఽకొనన యేర్ హౌస్ లోతు సయుఔుల సట క్స. 

సభాఙాయుం కయయౌసుంథగి ధోటీసఽ అుందజేలన 5 భోజుల లోల ఆభేటర్ న  ై
సభాఙాభతున అుందజమేాయౌ. అలా ఙేమడుంలో యపలఫ  ణ ే యౄ.25,000 వయఔు 
జభ భాధా యదిుంచవచఽే. 
    12. ఈ-                                                .     
                              .? 

     : అవపనఽ. నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 43ల(4) రకయుం టీలఎస్ 
వసాళ్ల న  ైరతి ఆభేటర్ తన థావభ జభ గ న సయుఔులు భభ బ లేథా /లేవలన  ై
భఫటటట ఔునన టలీఎస్ యవభలణో వసాలు ఙలేన ధలె ూయతబన తభవత 10 
భోజులలో లేటట్ ఫ ుంట్ సభభ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. ఆ లేటట్ ఫ ుంటరల   తోతతుం ధెలభోజుల లో 
జభ గ న అతునయకల సయుఔులు భభ బ లేథా / లేవల యవభలు, 
సయపభథాయుయభీగ  భఫటటట ఔునన టీలఎస్ యవభలు అుందఽలో ణ యౌమజేమాయౌస 
ఉుంటటుంథి.  
?      13. ఈ-                                .         
          .? 
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     :ల క్షన్ 43ల(6) రకయుం ఔ కమలెుండర్ ధెలలో జభ గ న సయపభల 
యవభలు భభ మ  వసాలు ఙేలన తోతతుంన ై ఆభేటర్ సభభ ుంచిన 
లేటట్ ఫ ుంట్ నఽ సుంఫుందిుంత సయపభథాయు అథ ే కమలెుండర్ ధెలలో లేథా అుంతఔు 
భ ుందభ  కమలెుండర్ ధెలఔు సుంఫుందిుంచి ల క్షన్ 27 కూుంద సభభ ుంచిన 
ఙ లుల ఫాటబయమ భ టర్న లో ణ యౌననటిట  ఫమటకిూ జభ నన సయపభల యవభలణో 
సభ తృో లుే చాడడుం జయుఖ తేుంథి. ఔయేళ్ ఆభేటర్ లేటట్ ఫ ుంట్  ణ యౌననటటవుంట ి
నఽన వసాలు ఙేలన ఫమటి సయపభల యవభలు, సుంఫుందతి కలాతుకూ  
సయపభథాయు ణ యౌనన యవభలణో సభ తృో లఔతృో ణే ఆ సుంఖతి ఇదదభ కీ 
ణ యౌమజేమఫడెతేుంథ.ి 
    14.                 క           గ      .? 

     :ల క్షన్ 43ల(8) రకయుం సయపభ యలువ ఙ యౌలుంపలఔు సుంఫుందిుంచిన 
ణేడాలన ై సభాఙాయుం సభఔభ ేన తభవత సయపభథాయు తన యమయౌడ్స భ టర్న లో 
సవభ ుంప జయుఔతోృ ణ ేణేడాలు ఙోటట ఙేసఽకొననటటట  ణ యౌమజలేన కమలెుండర్ ధలె 
తదఽభ  ధెలలో సయపభథాయు ఓట్ పట్ లమతయౌటీకూ థాతుతు ఔలుడుం 
జయుఖ తేుంథి. సుంఫుందిత సయపభథాయు సయపభలఔు సుంఫుందిుంచి ఓట్ పట్ 
లమతయౌటీలో ఆ యధుంగ ఙేయేఫడున తోణాత తున అతడె ల క్షన్ 36 సబ-ల క్షన్ 
(1) ఔుంద ణ లుఫడున భేటల  రకయుం ఔలుఫడున ణథేీ నఽుంచి ఙ యౌలుంప జభ న ే
ణేథీవయఔు లెకూకుంచి వడీడతు జోడుుంచి జభఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. 
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9. జాబ వర్క  
    1                 .? 

     :  నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 2(62) రకయుం  భ జసటర్ ఙేసఽకొనన 
నఽన ఙ యౌలుంపథాయుఔు ఙ ుంథిన సయుఔులఔు సుంఫుందిుంచిన టీరట్ ఫ ుంట్ లేథా 
తృర ల స్ ఙేలన టేట  తుతు జాబ వర్క అతు నలువడుం జయుఖ తేుంథి. ఆ రకయఫే జాబ 
వయకర్ అధే వమకీతఔయణనఽ చాడాయౌస ఉుంటటుంథి. 
 ధోటికేషన్ నుం.214/86 – లఈ డటే్డ్స 23 భాభ ే, 1986 కూుంద ఇచిేన 
తుయవచనుం ఔధాన, సవభ ుంచిన ఫేయఔు, జాబ వయక తుయవచనుం భ ద ి యసతభ ుంచి 
తమాభణీో సభానఫ  న కయమఔలాుంగ జాబ వర్క నఽ తుభధ భ ుంచడఫ  ుంథ.ి  జీఎస్ ట ీ
వమవసథ కూుంద థీతుకూ సుంఫుందిుంచి ఇచిేన నఽన యదానుంలోధ ేభాభ న తుయవచనుం 
రతిపయౌసఽత ననథి. 
    2.                         క           క            
           .                        .     క .? 

     : లేదఽ. థీతుతు సయపభగ భ ఖణిుంచయు. నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం 1వ 
ఱ డామల్ లోతు 5 వయఔు తుఫుంధనల రకయుం భ జషట భ్సన నఽన ఙ యౌలుంపథాయు 
(నరతుసల్) జాబ వయకర్ ఔు ుంనే సయుఔులనఽ  ల క్షన్ 43(ఏ) కూుంద జభ న ే
సయపభల కూుంద భ ఖణిుంచడుం జయుఖదఽ. థాతుతు ఫటిట  భ జషట భ్సన నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయు జాబ వయకర్ ఔు ుంనే సయుఔులన  ై ఎలాుంటి జీఎస్ టీ యదుించఫడదతు 
ఙ వచఽే. 
    3                                   క                 
      క          క            .? 
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     : అవపనఽ. భ జషట భ్సన నఽన ఙ యౌలుంపథాయు (నరతుసల్) ఎలాుంటి నఽనలు 
ఙ యౌలుంచఔుుండాధ ే  జాబ వయకర్ ఔు జాబ వర్క తుతతతుం నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌసన 
సయుఔులనఽ ఎలాుంటి నఽనలు ఙ యౌలుంచఔుుండాధే ుంవచేతు 
సాచిసఽత ననథి.అథయేధుంగ ఔ జాబ వయకర్  నఽుంచి భభొఔ జాబ వయకర్ ఔు అలా 
అలా  కొతున షయతేలఔు లోఫడు ుంనుంచవచఽే. నఽన కూుందఔు భతు సయుఔుల 
లేథా తనహబుంప తృ ుంథిన సయుఔులనఽ జాబ వర్క ఔు ుంనుంఙాయౌస వలేత  అయ 
ల క్షన్ 43ఏ తుఫుంధనల భ దిలోకూ భవతు ఖ యుత ుంచఽకోయయౌ. 
    4.                                        . ? 

     : అవపనఽ. జాబ వయకర్ లవేల సయపభథాయు కూుందఔు వసత డె ఔనఽఔ సదయు 
జాబ వయకర్ టభోనవయు తుభేదశిత రయేశ్ భ ది థాటిణే తతుసభ గ భ జషటర్ 
ఙేసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి.  
    5.             గణ                                           
   క                                     .? 

సభాధనుం) లేదఽ. యటతిు నరతుసల్ ఔు ఙ ుంథని టభోనవయులోధ ేఔలతృయౌ. 
    6.             గణ                   గణ        క   క     
                                         .? 

     : అవపనఽ. అబణ ే ఆ జాబ వయకర్ తృర ుంఖణాతున నరతుసల్ తన అదనప 
యమతృయ తృర ుంఖణుంగ రఔటిుంఙాయౌ లేథా జాబ వయకర్ భ జసటర్డ వమకూత అబవపుండాయౌ 
లేథా సయుఔులు ధోటి ై అబనయె ైఉుండాయౌ. 
    7.                          క                 గణ              
             .? 
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     : జాబ వయకర్ తృర ుంఖణాతున తన అదనప యమతృయ తృర ుంఖణుంగ 
రఔటిుంచఔుుండా కేవలుం భ్ుండె సుందభబలోల  భాతరఫ ే నరతుసల్ యటితు ధేయుగ 
ఫమటికూ సయపభ ఙమేవచఽే. అయ ఏవుంటే జాబ వయకర్ భ జసటర్డ నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయు అబఉుండాయౌ లేథా నరతుసల్ సయపభ ఙేల ే సయుఔులు  ధోటి ైడ్స 
భ దిలోతుయ అబ ఉుండాయౌ. 
    8.        క                /        గ                 
        క  గ            .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుంలోతు 16ఏ ల క్షన్ లో జాబ వర్క కోసుం ుంన ే
ఇన్ పట్స/కమనటల్ ఖూడ్సస యషముంలో ఐటలీ తృ ుంథేుందఽఔు ఖల అవకరలు 
సషటుంగ యవభ ుంచఫడుధాబ. ఇన్ పట్స/కమనటల్ ఖూడ్సస యషముంలో టామక్సస 
క్రడుట్ ఈ థిఖ వ దధతిలో తృ ుందవచేతు అయ సాచిసఽత ధానబ.. 
జాబ వయకర్ ఔు జాబ వర్క  తుతతతుం ుంనన ఇన్ పట్స సదయు జాబ వర్క ూభ త 
ఙేసఽకొతు ుంనన ణేథీకూ 180 భోజుల లోల యెనఽఔఔు వఙేే క్షుంలో నరతుసల్ 
ఇన్ పట్ క్రడుట్స తృ ుంథుేందఽఔు అయహత తృ ుందఽణాయు. ఔయళే్ ఇన్ పట్స ధేయుగ 
జాబ వయకర్ ఔు ుంననటటబణ ేఅయ  అతతుకూ ఙభే న ణథేీతు లెఔకలోకూ తీసఽకోయయౌ. 
తుభీణత కలవమవదిలో సయుఔులు యెనఽఔఔు భఔతృో ణే ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ ణో 
సభానఫ  న తోణాత తున వడీడణోతృటట ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి.   ఇన్ పట్స 
యసతయఔుంగ యనెఽఔఔు వచిేనపడె క్రడుట్ నఽ తిభ గ  క్లబమ్స ఙేసఽకోవచఽే. 
    9.                      గ       క  క           . ? 

     : లేదఽ. భ జషటర్డ నఽన ఙ యౌలుంపథాయు నఽన భ దలిోకూ వఙేే సయుఔులనఽ 
జాబ వర్క ఔు ుంననపడె భాతరఫే ఇయ వభ తసత బ. యేభ ేభాటలోల  ఙ తృలుంట ే
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తనహబుంప తృ ుంథని లేథా నఽన భ దలిోకూ భతు లేథా ుంనయేయు భ జసటర్డ 
నఽన ఙ యౌలుంపథాయు కనపడె ఈ తుఫుంధనలు వభ తుంచవప. 
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10.  ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్  
    1.                             .? 

     : నభూధా జీస్ టీ చటటుం లోతు ల క్షన్ 2(57)లో భభ మ  ఐజీఎస్ టీ చటటుం 
ల క్షన్ 2(1)(డీ)లో ‘ఇన్ పట్ టామక్సస’ తుయవచిుంచఫడునథి. నఽన ఙ యౌలుంపథాయుఔు 
సుంఫుందిుంచి ఇన్ పట్ టామక్సస అుంటే లజీఎస్ ట ి చటటుం యషముంలో అబణ ే
{ఐజీఎస్ టీ, లజీఎస్ ట}ీ,  ఎస్ జీఎస్  యషముంలో అబణ ే { ఐజీఎస్ టీ, ఎస్ జీఎస్ ట ీ } 
కూుంద యమతృయ ఉయోఖుం లేథా యసతయణ తుతతతుం అతతుకూ జభ గే సయుఔులు 
భభ మ  / లేథా లవేల సయపభన ై యదిుంఙ ేనఽన భభ మ  ఇుందఽలో ల క్షన్ 7 
సబ-ల క్షన్ (3) కూుంద యదిుంఙే నఽన ఔడా ఇుందఽలో ఉుంటటుంథి.  
  అథ ేఐజీఎస్ ట ీచటటుం రకయఫ  ణే సయుఔులు భభ మ  / లేథా లవేల సయపభన  ై
యదిుంఙ ేఐజీఎస్ టీ, లజీఎస్ ట ీలేథా ఎస్ జీఎస్ ట ీఅననభాట. 
    2.       ,                                            క  
                            క             . ? 

     : లజీఎస్ టి చటటుం యషముంలో అబణే ఐజీఎస్ టీ, లజీఎస్ ట,ీ  ఎస్ జీఎస్ ట ీ
యషముంలో అబణ ే  ఐజీఎస్ టీ, ఎస్ జీఎస్ టీ, అథ ే ఐజీఎస్ ట ీ చటటుం రకయఫ  ణ ే
ఐజీఎస్ టీ, లజీఎస్ టీ, ఎస్ జీఎస్ ట ీఅతు అయథుం. 
 భూడుుంటి క్రడుట్ నఽ ఐజీఎస్ ట ీ లమతయౌటీతు ఙ యౌలుంఙేుందఽఔు 
ఉయోగ ుంచఽకోవచఽే. అలాగే ఐజీఎస్ టీ, లజీఎస్ టీ క్రడుట్ నఽ లజీఎస్ ట ీచటాట తుకూ, 
ఐజీఎస్ టీ, ఎస్ జీఎస్ ట ీక్రడుట్ నఽ ఎస్ జీఎస్ టీ చటాట తుకూ ఉయోగ ుంచవచఽే. ఇుంక 
లజీఎస్ ట ీ క్రడుట్ నఽ ఎస్ జీఎస్ ట ీ క్రడట్ నఽ ఔథాతుతు భభొఔథాతుకూ 
యతుయోగ ుంచభదఽ. 
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    3                                                గణ      .? 

     : అవపనఽ. ఇన్ పట్ టామక్సస తుయవచనుంలో ల క్షన్ 7 సబ-ల క్షన్ (3) కూుంద 
ఙ యౌలుంఙాయౌసన నఽన (భ వర్స ఙారా్) ఔడా ఙేభ  ఉుంటటుంథి. యమతృయుంలో పాఖుంగ 
లేథా యమతృయ యసతయణఔు ఉయోగ ుంచిన లేథా ఉయోగ ుంచదలుేకొనన 
సయుఔులు భభ మ  / లేథా లేవలన  ైక్రడుట్ తృ ుందవచఽే. 
    4.                        క  ,            ,       /      
       గ                   (      ,                     ) క    
       .? 

     : అవపనఽ. నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 2(54), 2(55) భభ మ  
2(20) వయుసగ థీతు కూుందఔు వసత బ. కేనటల్ ఖూడ్సస న  ైఙ యౌలుంచిన నఽననఽ క ే
ఇన్ సట ల్ ఫ ుంట్ కూుంద ఉయోగ ుంచఽకోవచఽే. 
    5          క                30                    క    ఖ     
                                            క         . (     
16(2)).? 

     : ఈ చటటుం కూుంద నఽన ఙ యౌలుంపనఔు లమతయౌటీ తృ ుంథని ణథేీకూ 
భ ుందఽభోజు వయఔు ఖల ఇన్ పట్ తులవలు, భభ మ  సఖుం ూయతబన సయుఔుల 
తులవలు భభ మ  ూభ తగ తమాభ్సన సయుఔుల తులవలన ై ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ 
తృ ుంథేుందఽఔు అయహత ఔయౌగ  ఉుంటాడె. అబణ ేభ జలేటషన్  లమతయౌట ీఏయడున 30 
భోజుల ఖడవప లోల భ జలేట రషన్ ఙబేుంచఽకోఔతోృ ణే భ జలేట రషన్ ఔు భ ుందభ  తులవన ై 
క్రడుట్ తృ ుందడాతుకూ అయహత ఉుండదతు ఖ యుత ుంచఽకోయయౌ. 
    6.      ణక  ఒక       1  గ    2017                         
క         15  గ    2017                    క     .            
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.........................      క  గ                            క       
         .? 

     : 31 జులె ై2017. 
    7                                                         
                             .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 16(2ఏ) రకయుం సవచఛుంద భ జలేట రషన్ 
తృ ుంథిన వమకూత భ జలేట రషన్ ణథేీకూ భ ుందఽభోజు వయఔు ఖల ఇన్ పట్ తులవలు, 
భభ మ  సఖుం ూయతబన సయుఔుల తులవలు భభ మ  ూభ తగ తమాభ్సన 
సయుఔుల తులవలన  ైఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ తృ ుంథేుందఽఔు అయహత ఔయౌగ  ఉుంటాడె. 
    8                                     క       క          / 
                                                           
                                                         
        .? 

     :  నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 16(6) రకయుం కేవలుం నఽన 
ఙ యౌలుంఙేుందఽఔు అయహఫ  న సయుఔులు భభ మ  / లేథా లేవల సయపభన ైధ ేఇన్ పట్ 
టామక్సస క్రడుట్ తృ ుందవచఽే. నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 16(7)లో భభ మ  
జీఎస్ టీ ఐటీల యౄల్స లో (ఇయ ఇుంక జాభీ ఙమేలేదఽ) ణ యౌనన దధతిలో క్రడుట్ ఔు 
అయహత ఔయౌగ న తోణాత తున లెకూకుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. కేనటల్ ఖూడ్సస న ై ఔడా 
సుంఫుందిుంత తుషతిత  రకయుం క్రడుట్ తృ ుందవచేతు ణ లుసఽకోవడుం భ కముం. 
     9.                                     క       క          
/                  ,                                       
                                                .? 
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     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 16(5) రకయుం కేవలుం యమతృయ 
అవసభలఔు యతుయోగ ుంఙే  సయుఔులు భభ మ  / లేథా లవేల సయపభన ైధ ే
ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ తృ ుందవచఽే. నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 16(7)లో 
భభ మ  జీఎస్ టీ ఐటీల యౄల్స లో (ఇయ ఇుంక జాభీ ఙేమలేదఽ) ణ యౌనన 
దధతిలో క్రడుట్ ఔు అయహత ఔయౌగ న తోణాత తున లెకూకుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. కేనటల్ 
ఖూడ్సస న ై ఔడా సుంఫుందిత తుషతిత  రకయుం క్రడుట్ తృ ుందవచేతు ణ లుసఽకోవడుం 
భ కముం. 
    10. ఒక                                                       
                          .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 16(8) రకయుం కాణా పసతకలోల  
ఉయోగ ుంచఔుుండా ఉనన ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ కొతత  వమకూతకూ ఫదలాబుంప 
జయుఖ తేుంథి. అబణ ే లమతయౌటసీ్ ఫదలాబుంపన  ై రణమేఔ షయతేనఽ ూభ త 
ఙేలేతధ ేఇథి జయుఖ తేుంథి. 
    11.                                         క          /      
                                                 .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 16(12) రకయుం, భ జసటర్డ నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయు సయపభ ఙేలన సయుఔులు భభ మ  / లేథా లేవలు ూభ తగ నఽన 
నఽుంచి తనహబుంప తృ ుంథిణ ేసదయు తనహబుంప  ణేథీకూ భ ుందఽభోజు వయఔు 
ఖల ఇన్ పట్ తులవలు, భభ మ  సఖుం ూయతబన సయుఔుల తులవలు భభ మ  
ూభ తగ తమాభ్సన సయుఔుల తులవలన  ై ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ ణో సభానఫ  న 
తోణాత తున ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. అలాుంటి సయుఔులన ై సదయు ఙ యౌలుంప జభ నన 
తభవత ఎలకటా తుక్స క్రడుట్ లెడార్ లో తఖ లుఫడు ఏథ ైధా ఉుంట ే అథ ి యదఽద  
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అబతోృ తేుంథి. ఙ యౌలుంఙాయౌసన తోణాత తున నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 16(13) 
లో ఇచిేన జీఏఏన (GAAP)రకయుం లెఔకఔటాట యౌస ఉుంటటుంథి. 
    12. ఒక                          7                           
     8                   క                       క           
               క         .? 

     : నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 16(12) రకయుం ఙ యౌలుంపథాయు ల క్షన్ 7 
కూుంద నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుండగ ల క్షన్ 8 కూుంద కుంతృౌుండుుంగ్ థఔుం రకయుం 
ఙ యౌలుంఙాలతు ఎుంచఽఔుుంటే అలాుంటి భాభ డుకూ భ ుందఽ ణేథవీయఔు ఖల ఇన్ పట్ 
తులవలు, భభ మ  సఖుం ూయతబన సయుఔుల తులవలు భభ మ  ూభ తగ 
తమాభ్సన సయుఔుల తులవలన  ైఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ ణో సభానఫ  న తోణాత తున 
ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. అలాుంటి సయుఔులన ై సదయు ఙ యౌలుంప జభ నన తభవత 
ఎలకటా తుక్స క్రడుట్ లెడార్ లో తఖ లుఫడు ఏథ ధైా ఉుంటే అథి యదఽద  అబతృో తేుంథి. 
ఙ యౌలుంఙాయౌసన తోణాత తున నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 16(13) లో ఇచిేన 
జీఏఏన (GAAP) రకయుం లెఔకఔటాట యౌస ఉుంటటుంథి. 
    13. ఒక                      క                                   
          గ                                            
              .                           .? 

     : నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 16(3) రకయుం, అతడె ల క్షన్ 7 కూుంద 
నఽన ఙ యౌలుంపనఔు లమతయౌటీ తృ ుంథని ణేథీకూ భ ుందఽభోజు వయఔు ఖల ఇన్ పట్ 
తులవలు, భభ మ  సఖుం ూయతబన సయుఔుల తులవలు భభ మ  ూభ తగ 
తమాభ్సన సయుఔుల తులవలన ై అతడె ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్  తృ ుందవచఽే.  
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    14.      ణక                                 30      2017   క  
క                                    .      31      2017      
       గ                                             . 
                               .? 

     : తె అధ ేఆ వమకూత 30 జులెై 2017 వయఔు ఖల ఇన్ పట్ తులవలు, భభ మ  
సఖుం ూయతబన సయుఔుల తులవలు భభ మ  ూభ తగ తమాభ్సన సయుఔుల 
తులవలన  ైఅతడె ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ ఔు అయహత తృ ుందఽణాడె.  
    15.             5    2017                  క    ఖ             
22    2017           క                 .           గ        
                      క                         గ   .? 

     : ఏ అధ ేఆ వమకూత 21 జూన్ 2017 వయఔు ఖల ఇన్ పట్ తులవలు, భభ మ  
సఖుం ూయతబన సయుఔుల తులవలు భభ మ  ూభ తగ తమాభ్సన సయుఔుల 
తులవలన  ైఅతడె ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ ఔు అయహత తృ ుందఽణాడె. 
    16.      16   -     (2)(2 )        -     (3)            
   క          /                              క         .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 16(4) రకయుం, సదయు సయపభఔు 
సుంఫుందిుంచిన ఇధావబస్ జాభీఅబ సుంవతసయుం ూయతబన తభవత నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయు ఐటలీకూ అయహత ఔయౌగ  ఉుండడె.    
    17.                      క                            
                                క          .? 
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     : అవపనఽ. నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 16ఏ(2) తుఫుంధనల రకయుం 
జాబ వర్క తుతతతుం జాబ వయకర్ ఔు ుంనన ఇన్ పట్స న ై నరతుసల్ ఇన్ పట్ టామక్సస 
క్రడుట్ తృ ుందడాతుకూ అయహత ఔయౌగ  ఉుంటాడె. 
    18.                      క                           
    కక                .? 

     :  180 భోజులు. 
  .19.                      క               180          
    కక                                                      . 
     :                                     180          
                                                             . 
                                                     

          . 

    20.                క             గ                           
ఈ   గ                                    .? 

ఏ)  జీభోభేటట సయపభలు 
తె)  తనహబుంప సయపభలు 
ల) భ్ుండా 

     :  జీభోభేటట సయపభలు  
    21.                      క               గ     
                కక                .? 

     : భ్ుండె సుంవతసభలు. 
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    22.                      క               గ           
                  కక    క                              
        .? 

     : నరతుసల్ సదయు కేనటల్ ఖూడ్సస న  ై తృ ుంథిన క్రడుట్ ణో సభానఫ  న 
తోణాత తున వడీడణో ఔయౌన ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. ఇన్ పట్స అుందఽఔునన తభవత 
క్రడుట్ నఽ తిభ గ  క్లబమ్స ఙేసఽకోవచఽే. 
    23. ఒక                                             
       క     .             క           క         ఒక       
               .                       క                  
                              .? 

     : లేదఽ. నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 16(9)(ఏ) రమాణఔిుల యయణా 
యమతృయుం లేథా మోటాయు యహధాల శిక్షణ యమతృయుంలో ఉనన వమకూత భాతరఫ ే
మోటాయు యహధాలన  ైఐటీలకూ అయుహ లతు ణ యౌమజసేఽత ననథి. 
    24.                                 గ                     , 
1961,                             గ                             
     క          .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 16(10) రకయుం సదయు నఽన 
కుంతృో ధెుంట్ న ై ఇన్ పటాట యక్సస క్రడుట్ అనఽభతిుంచఫడదఽ.  
    25.               క                              .?  
     :  నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 16(11) రకయుం ఐటీల తృ ుంథేుందఽఔు ఈ 
థిఖ వ ధాలుఖ  షయతేల తతుసభ గ ూభ త ఙేమాయౌ.. 
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ఏ)  భ జసటర్డ నఽన ఙ యౌలుంపథాయు సయపభథాయు జాభీ ఙేలన నఽన 
ఙ యౌలుంప తరుం తనదఖగయ ఔలయగ ఉుండాయౌ. 

తె)  నఽన ఙ యౌలుంపథాయు సదయు సయుఔులు భభ మ  / లేథా లవేలు 
అుందఽకొతు ఉుండాయౌ.  

ల)  సదయు సయపభన ై యేలన నఽననఽ యసతయఔుంగ  సభకయుఔు నఖదఽ 
యౄుంలోధో లేథా ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ యతుయోఖుం థావభ ఙ యౌలుంచి 
ఉుండాయౌ.  

డీ)  నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఆ యవభలణో ల క్షన్ 27 కూుంద భ టర్న థాకలు 
ఙేల ఉుండాయౌ. 

    26. ఒక                                     క             
                                                         .? 

     : నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 16(11) తుఫుంధనల రకయుం చివభ  లాట్ 
లేథా చివభ  యబథా అుందఽఔునన అనుంతయుం భ జసటర్డ నఽన ఙ యౌలుంపథాయు 
క్రడుట్ ఔు అయహత తృ ుందఽణాడె. 
    27.                    క                     క                
                    . (‘     ’- ‘      ’          ).? 

     : నఽన ఙ యౌలుంపథాయు సాచనల ఫేయఔు భూడో వమకూతకూ సయుఔులు డ యౌవభ ీ
ఙేలన ఇలాుంటి సుందభబలోల  నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 16(11) తుఫుంధనల 
రకయుం సదయు సయుఔులు నఽన ఙ యౌలుంపథాయు లవఔభ ుంచినటటట గ 
పాయుంచఫడెతేుంథి. ఎవభ  ఆథేరల ఫేయక్సణ ే భూడో వమకూతకూ సయుఔులు డ యౌవభ ీ
అమామయో సదయు వమకూతకే ఐటలీ లతేసఽత ుంథి. 
    28.               క               .? 
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     : నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 16(15) తుఫుంధనల రకయుం ఇధావబస్ 
జాభీ అబన ణథే ీ నఽుంచి భయుసటి ఆభ థఔ సుంవతసయుం ల న ట ుంఫర్ తభవత లేథా 
యభ షఔ భ టర్న  ైల్ ఙలేన ణేథ ీ తభవత, ఇుందఽలో ఏథీ భ ుందఽ అబణే అథి, 
ఐటీల తృ ుందడుం ఔుదయదఽ. 
 ఈ తుముంతరణ యెనఽఔ ఖల కయణఫేభుంటే భయుసటి ఆభ థఔ సుంవతసయుం ల న ట ుంఫర్ 
తభవత భ టర్న లో భాయులు అనఽభతిుంచఫడవప. ఔయేళ్ ల న ట ుంఫర్ ధెలఔు 
భ ుంథే యభ షఔ భ టర్న  ైల్ ఙలే ఉుంట ే ఆ ణథేీ తభవత  భాయులు 
అనఽభతిుంచయు.  
    29.                     క                     ?  
     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 16(9)లో ఐటీల  అనఽభతిుంచతు 
రతిఔల జాతణా ఇవవఫడుుంథి. థాతు రకయుం ఈ థిఖ వ అుంరలన ై ఐటలీ 
అనఽభతిుంచఫడదఽ. 

ఏ)  మోటాయు యహధాలు. యమతృయుంలో పాఖుంగ సయపభ ఙలేనయ 
అబణ ే లేథా థిఖ వ ణ యౌనన నఽన భ దలిోతు లవేలు 
సభఔయేడుం జభ గ ణ ేభాతరుం థీతుకూ తనహబుంప ఉుంటటుంథ-ి 

i) రమాణిఔుల యయణా, లేథా 
ii) సయుఔుల యయణా, లేథా 
iii) మోటాయు డ ైయైుంగ్ లో శిక్షణతువవడుం 

తె)  ఆహయుం-తృతూమాలు, ఓట్ డోర్ కమటభ ుంగ్, ఫూమటీ టీరట్ ఫ ుంట్, 
ఆభోఖమ లేవలు, కల భటిక్స-తృల లటక్స సయాభీ, ఔలఫ ఫ, ళ ల్త , ట్నస్ 
ల ుంటర్ సబమతవుం, జీయతతెభా, ఆభోఖమతెభా, ల లవపలోల  
ఉథో మఖ లకూఙేే య్వ్ టరా యెల్ లేథా హోమ్స టరా యెల్ ఔధెసషన్ వుంట ి
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రయోజధాలఔు సుంఫుందిుంచిన సయుఔులు భభ మ  / లేథా లేవలు, 
యటితు కేవలుం వమకూతఖత ఉయోగతుకూ లేథా ఉథో మగ  యతుయోఖుం 
తుతతతుం ఉయోగ ుంచినటటబణే. 

ల)   వర్క్ కుంటార ఔుట నఽ ూభ త ఙేలేుందఽఔు నరతుసల్ లేఔభ ుంఙే సయుఔులు 
భభ మ  / లేథా లవేలు, సదయు కుంటార ఔుట  తృల ుంటట భభ మ  
ముంణరా లు కఔుుండా లథభలత  తుభభణాతుకూ సుంఫుందిుంచినథ ి
అబఉుంటే. 

డీ)  నరతుసల్ లేఔభ ుంచిన సయుఔులు, భభే ఇతయ వమకూతకూ (సయుఔుల 
యౄుంలో లేథా భభే ఇతయ యౄుంలో) తృర భీట ఫదలాబుంప 
జయుఖతు క్షుంలో భభ మ  అయ ముంణరా లు, తృల ుంటట కఔుుండా 
లథభలత  తుభభణాతుకూ ఉయోగ ుంచినటటబణే. 

ఈ)  ల క్షన్ 8 కూుంద నఽన ఙ యౌలుంచిన సయుఔులు భభ మ  / లేథా 
లేవలు, 

ఎఫ) న ైయైేటట లేథా వమకూతఖత అవసభల తుతతత  ఉయోగ ుంచఽకొనన 
సయుఔులు భభ మ  / లేథా లేవలు, యటతు ఎుంతఫేయఔు 
ఉయోగ ుంచఽకొుంట ేఆఫేయఔు. 

    30. గ                                               
               ఔ                                        
   క                                   29              . 
                   గ      .? 
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     : ఇన్ యర్డ భభ మ  ఓట్ యర్డ యవభలు భ్ుండె సభ తృో లనపడె 
సయపభథాయు భ్ుండె ధెలలోల  సదయు ణడేానఽ సభ ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. అబధా అథ ి
కొనసగ ణ ేఐటీలతు ఖరళీత తిభ గ  ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. 
    31.                                     గ          
                                          .?   
     : నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 16(15) రకయుం ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ 
తృ ుంథిన కేనటల్ ఖూడ్సస సయపభ జభ గ నటటబణ ే నఽన ఙ యౌలుంపథాయు సదయు 
ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ ణో సభానఫ  న తోణాత తున, ఈ యషముంలో తుభేదశిుంచిన 
భ్సుంటేజీ తృబుంట్స తగ గుంచఽకొతు ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి లేథా ఆ కేనటల్ ఖూడ్సస 
లాయథయే యలువన  ై నఽన లెకూకుంచి ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి, ఇుందఽలో ఏథ ి
ఎఔుకయెైణ ేఅథి. 
    32.                                     క          
          .? 

జయఫ :  నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 16(16) రకయుం, తపడెగ తృ ుంథని 
క్రడుట్ నఽ నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 51 కూుంద భ జసటర్ ఙబేుంచఽకొనన నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయు నఽుంచి వసాలు ఙేమఫడెతేుంథ.ి   
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11.                                        

 

     1.                                           .?  
     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 2(56) రకయుం ఐఎస్ డ ీ (ISD) అుంట ే
ఇన్ పట్ లేవలు అుందఽకొననటటట గ ల క్షన్ 23 కూుంద జాభీఙలేే నఽన 
ఇధావబస్ లు అుందఽకొధే భభ మ  టామక్సస ఇధావబస్ యడెదల ఙేల ే సయుఔులు 
భభ మ  / లేథా లేవల సయపభథాయు యొఔక కభమలముం లేథా న ైన ణ యౌనన 
కే తృన్ నుంఫయు ఖల నఽన భ దలిోకూ వఙేే సయుఔులు భభ మ  లేథా లవేల 
సయపభథాయుఔు సయపభ ఙలేన సదయు సయుఔులు భభ మ  లేథా లేవలన ై ఙ యౌలుంఙ ే
లజీఎస్ ట ీ (భషట ర ల చటాట లెైణ ే ఎస్ జీఎస్ ట)ీ భభ మ  / లేథా ఐజీఎస్ ట ీ క్రడుట్ 
ుంనణీకూ ఉథేదశిుంచిన కభమలముం. క్రడుట్  ుంనణీకూ సుంఫుందిుంచి ఐఎస్ డీతు లవేల 
సయపభథాయుగ భ ఖణుించడుం జయుఖ తేుంథి. 
    2.                క            .? 

     : లేవల సయపభథాయుగ భ ఖణనలోకూ తీసఽకోఫడే ఐఎస్ డీకూ భ జలేట రషన్ 
ఙేబుంచఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి. (ఱ డామల్3 లోతు తుఫుంధన 5(vii)ణో ల క్షన్ 19 ఔయౌన 
చదయయౌ). భ జలేట రషన్ ఔు ఖల రయేశ్ భ తతి ఐఎస్ డీకూ వభ తుంచదఽ. అథయేధుంగ 
రసఽత త వమవసథ  (సభీవసఽ టామక్సస) కూుంద ఙేసఽఔునన ఐఎస్ డీ భ జలేట రషన్ జీఎస్ ట ీ
వమవసథఔు ఫదలాబుంచడుం ఔుదయదఽ. రసఽత తభ నన అతున ఐఎస్ డీలు, అయ 
ఐఎస్ డీలుగ కొనసగలనఽఔుుంటే, నాతన వమవసథ కూుంద ణాజాగ భ జలేట రషన్ 
ఙేబుంచఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి. 
    3.            ణ                /     ణ       .? 

     : ఈ థిఖ వ షయతేలఔు లోఫడు క్రడుట్ ుంనణీ జయుఖ తేుంథి. 
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ఏ. టామక్సస ఇధావబస్ లేథా సాచిుంచఫడున భభే ఇతయ డాఔుమఫ ుంట్ 
థావభ క్రడుట్ ుంనణీ జయగయౌ. 

తె.  ుంనణీఙలేన క్రడుట్ అుందఽఫాటటలో ఉననక్రడుట్ తోణాత తున 
తుంచభదఽ. 

ల.  ఏ సయపభథాయలక్సణే సదయు క్రడుట్ వభ తసఽత ుంథో  యభ కే క్రడుట్ ుంనణ ీ
జయగయౌ. 

డీ.  ఔటి ఔుంటే ఎఔుకవ భుంథ ి సయపభథాయులఔు క్రడుట్ 
వభ తుంఙేటటటబణే అుంతఔుభ ుందభ  ఆభ థఔసుంవతసయుం టభోనవయు 
తుషతితతు ఫటిట  ఆమా సయపభథాయలఔు ుంనణీ ఙమేాయౌ.  

    4.                                .? 

     : అవపనఽ. నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 27(6) రకయుం తదఽభ  ధలె 
13వ ణేథ ీలోగ జీఎస్ టఆీర్-6 తౄుం థావభ భ టర్న  లై్ ఙేమాయౌ.  
    5. ఒక క                  క           .? 

     : అవపనఽ. భాభ్కటిుంగ్ డుయజన్, ల ఔమభ ట ీ డుయజన్ వుంట ి యయధ 
కభమలమాలు యేయుయేయు ఐఎస్ డీల కొయఔు దయకాసఽత  ఙేసఽకోవచఽే.  
     6.              /                  ణ                        .? 

     :   అదనుంగ లేథా తపడె భీతిలో ఐఎస్ డ ీ జభ నన క్రడుట్ ుంనణ ీ
తోణాత తున అుంటే నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 51 రకయుం ుంనణీ ఙలేన 
క్రడుట్ నఽ, 18(1) భభ మ  18(2) ల క్షనల  రకయుం సదయు ఐఎస్ డీన  ై చయమ 
తీసఽకోవడుం థావభ లేథా ఖరళీతన ై చయమ థావభ భఫటటట ఔుుంటాయు.  
    7.                                                      
     క                               ణ         క           . ?  
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     :   అవపనఽ. యేయుయేయు భషట ర లోల  ఉనన మూతుటల ఔు లజీఎస్ టీ క్రడుట్ నఽ 
ఐజీఎస్ ట ీ క్రడుట్ కూుంద భభ మ  ఐజీఎస్ ట ీ క్రడుట్ నఽ ఐజీఎస్ టీ కూుంద ఐఎస్ డ ీ
ుంనణ ీఙలేేుందఽఔు యలుుంటటుంథి. (ల క్షన్ 17(1)) 
    8.                                              క                
               ణ         క           . ?  
     :   అవపనఽ. ఎస్ జీఎస్ ట ీ క్రడుట్ నఽ యేయుయేయు భషట ర లోల  ఉనన మూతుటల ఔు 
ఐజీఎస్ ట ీక్రడుట్  కూుంద ఐఎస్ డ ీుంనణ ీఙమేవచఽే. 
    9.                                                         
    ణ         క           .? 

     :  అవపనఽ. లజీఎస్ టీ, ఐజీఎస్ ట ీక్రడుట్ నఽ క ేభషట రుంలో ఉనన మూతుటల ఔు 
లజీఎస్ ట ీక్రడుట్  కూుంద ఐఎస్ డ ీుంనణ ీఙమేవచఽే. 
    10.                                                    ణ  
       .? 

     : అవపనఽ. ఎస్ జీఎస్ టీ భభ మ  ఐజీఎస్ ట ీక్రడుట్ నఽ ఎస్ జీఎస్ టీ క్రడుట్ గ 
ఐఎస్ డీ ుంనణీ ఙేమవచఽే. 
    11.                               ణ     గ  గ      .? 

     : ఏబయ ణార లణో క్రడుట్ నఽ ుంనణ ీ ఙేమవఙోే  ఇుంక సాచిుంచలేదఽ. 
కేవలుం తుభేదశిత ణరా ల థావభ భాతరఫ ేుంనణ ీఙమేాలతు చటటుం సాచిసఽత ననథి. 
    12.                         క                         ణ  
     .? 

     : అతున మూతుటటల  ఉయోగ ుంచఽకొధ ేఉభభడు క్రడుట్ నఽ ఆమా మూతుటల  
టభోనవయు ఆదాయుంగ తుషతిత  రకయుం ుంనణీ ఙమేవచఽే. 
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    13.                                               గ    క  
      ................       ణ          . ? 

ఏ)  ఐజీఎస్ టీ  
తె)  లజీఎస్ ట ీ

ల)  ఎస్ జీఎస్ ట ీ

     : ఏ)  ఐజీఎస్ ట ీ 
    14.                             ................             ణ  
        . ? 
ఏ)  ఐజీఎస్ ట ీ 
తె)  లజీఎస్ ట ీ

ల)  ఎస్ జీఎస్ ట ీ

డీ)  న ైథాతులో ఏథ ధైా. 
     : తె) లజీఎస్ టీ  
    15. ఒక  క     క                        క          
                             ........................ 

ఏ)  సదయు ఇన్ పట్ లేవలనఽ యతుయోగ ుంచఽఔునన ఆ భషట ర తుకూ ఙ ుంథిన 
ఔుంన తూలఔు యటి యభ షఔ టభోనవయు తుషతిత  రకయుం ుంనణ ీ
ఙేమఫడెతేుంథి. 

తె)  అుందయు సయపభథాయులఔు సభానుంగ ుంనణ ీఙేమఫడెతేుంథి. 
ల)  కేవలుం ఔ సయపభథాయుఔు భాతరఫ ేుంనణ ీఙమేఫడెతేుంథ.ి 
డీ)  ుంనణ ీఙమేడాతుకూ యలులేదఽ. 
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     : ఏ) సదయు ఇన్ పట్ లేవలనఽ యతుయోగ ుంచఽఔునన ఆ భషట ర తుకూ 
ఙ ుంథిన ఔుంన తూలఔు యట ి యభ షఔ టభోనవయు తుషతిత  రకయుం ుంనణ ీ
ఙేమఫడెతేుంథి. 
    16. ఒక                       ణ                     గ      
      క      .? 
     : అవపనఽ. అదనప క్రడుట్ నఽ ుంనణీ ఙేలేత  థాతుతు నఽన యపాఖుంయయు 
సదయు ఐఎస్ డీ నఽుంచి భఫటటట ఔుుంటాయు. 
    17.               క                      ణ                  
             .? 

     : చటటుంలోతు తుఫుంధనలఔు యయుదధుంగ క్రడుట్ ుంనణీ జభ గ ణ ేసదయు ుంనణ ీ
జభ గ న మూతుట్ నఽుంచి ఆ తోణాత తున వడీడణో సహ భఫటటట ఔుుంటాయు. 
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భ టర్న్ సభభ ుంఙే యదానుం భభ మ  
ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ నఽ సభ తృో లేడుం 
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12.  భ టర్న్ సభభ ుంఙే యదానుం భభ మ  ఇన్ పట్ టామక్సస 
 క్రడుట్ నఽ సభ తృో లేడుం 

    1.            క                .? 

     :  
ఏ) నఽన యపాగతుకూ సభాఙాయుం ణ యౌమభేే సధనుం 

తె)  నఽన యపాఖుం నఽన అనఽఖ ణమతనఽ తతుఖీ ఙేలేుందఽఔు 
ఉథేదశిుంచిన కయమఔరభుం. 

ల)  తుభీణత వమవద ి భ తతి లోల నఽన లమతయౌటీస్ నఽ కభయు 
ఙేమడుం,  ఔ ఖడెవపఔు  సుంఫుందిుంచిన నఽన లమతయౌటీతు 
రఔటిుంచడుం. 

డీ)  యదాన తుయణముం తీసఽఔుధేుందఽఔు యలుగ అవసయఫ  న సభాఙాయుం 
అుందజమేడుం 

ఈ)  నఽన యపాఖుం యొఔక ఆడుట్ భభ మ  నఽన ఎఖయతే తుయయణ 
కయమఔరభాల తుయవహణ.   

    2.                               ఖ        .? 

     : నఽన ఙ యౌలుంప రయేశ్ భ దిలోతుకూ వఙేే రతి నఽన ఙ యౌలుంపథాయు 
భ టర్న థాకలు ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. యౄ. 9 లక్షల యభ షఔ టభోనవయు థాటిన 
సయపభథాయు భ జలేట రషన్ ఙేబుంచఽకోయయౌ. అబణే  యౄ.10 లక్షల భ ద ిథాటణిేధ ే
అతనఽ నఽన ఙ యౌలుంప భ దిలోకూ వసత డె. అుంటే యౄ.10 లక్షల భ ది థాటిన 
అనుంతయుం అతడె భ టర్న్  లై్ ఙేమాయౌస వసఽత ుంథి. అుంతర్ భషట ర సయపభథాయులు, 
టీడీఎస్ భఫటటట ఔుధయేయు, ఈ-కభర్స థావభ సయుఔులు సయపభ ఙలేయేయు తో. 
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రణేమఔ తయఖతి కూుందఔు వఙేే వమఔుత లు భాతరుం తతుసభ గ భ జసటర్ ఙబేుంచఽకొతు 
భ టర్న్  ైల్ ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. (చా. ఱ డామల్ 3 భభ మ  భ జలేట రషన్ 
అదామముంలోతు 6వ రశ్న). 
    3.    క                                          .? 
     :భ జసటర్డ వమఔుత లఔు జభ నే సయపభలు, భ జసటర్ కతు వమఔుత లఔు 
(యతుయోఖథాయులఔు) జభ నే సయపభలు, క్రడుట్/డ తట్ ధోట్స, జీభో భేటట భభ మ  
తనహబుంప కూుంద జభ నే, ధాన్-జీఎస్ ట ీసయపభలు, ఎఖ భతేలు, భభ మ  
బయషమత్ సయపభల తుతతతుం అుందఽఔునన అడావన్స లు తథితయ ధలెభోజులల 
లోల జభ గ న యయధ యకల  సయపభలఔు సుంఫుందిుంచిన యవభలు జీఎస్ టీఆర్-
1లో  ైల్ ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి.  
    4.           క                      -1               
      .?    
     : లేదఽ. ఇధావబల స్ యొఔక సకన్డ  కనలు జీఎస్ టీఆర్-1ణోతృటటగ 
అప లోడ్స ఙమేాయౌసన అవసయుం లేదఽ. ఇధావబస్ ల లోతు కొతున తుభేదశిత 
పాగలలోతు కొుంత సభాఙాభతున భాతరఫే అప లోడ్స ఙమేాయౌ.  
    5.                                       .? 

     : లేదఽ. తె2తె లేథా తె2ల లస్ భభ మ  భషట రుం లోయౌ సయపభలు లేథా 
ఫమటి సయపభలు అధథేాతుతు ఫటిట  ఇథ ిఆదాయడు ఉుంటటుంథి.  
తె2తె సయపభలోల  అతునసయపభల ఇధావబస్ లు, అయ భషట రుం లోయౌ లేథా ఫమట ి
సయపభలు అబనటికీ, అప లోడ్స ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథ.ి ఎుందఽఔుంటే సయపభల 
ఖరళీతలు ఐటీల తృ ుందఽణాయు ఔనఽఔ సభ తోృ లేడుం అవసయభవపతేుంథి. 
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   తె2ల  సయపభలోల  సదాయణుంగ అప లోడుుంగ్ అవసయుం భదఽ. ఎుందఽఔుంట ే
కొనఽగోలుథాయు ఎలాుంట ి ఐటీల తీసఽకోడె. అబణ ేఅబణే ఖభమ ఆదాభ త సాతర 
తృర తిథిఔన ై యౄ.2.5 లక్షల యెచైిలుఔు యలువ ఔయౌగ న అుంతర్ భషట ర తె2తె 
సయపభల ఇధావబస్ లనఽ అప లోడ్స ఙమేాయౌ. భషట రుం లోయౌ సయపభలలో 
యౄ.2.5 లక్షల లోప ఇధావబస్ లు భభ మ  అతున భషట ర అుంతయగత 
ఇధావబస్ లఔు సుంఫుందిుంచి భషట ల యభీగ సభుంశ్ ఇలేత  సభ తృో తేుంథ.ి 
    6.                     క     ణ              
       .? 

     : లేదఽ. అసలు ఎలాుంట ియవయణ అప లోడ్స ఙమేాయౌసన అవసయభ ుండదఽ. 
సయుఔుల సయపభఔు సుంఫుందిుంచి ళ చ్ఎస్ఎన్ కోడ్స, లేవల సయపభఔు సుంఫుందిుంచి 
అకౌుంటిుంగ్ కోడ్స ఇలేత  సభ తృో తేుంథి.  ైల్  ఙలేే వమకూత ఎతున డుజటల  ఫేయఔు అప లోడ్స 
ఙేమాలధథేి   ఖత ఏడాథి టభోనవయున  ైఆదాయడు ఉుంటటుంథి.  
?     7.                            . ఒక                క     
           .? 
     : అవపనఽ. కేవలుం యలువ భాతరఫ ే కఔుుండా నఽన యదిుంఙ ే యలువనఽ 
డ్స ఙమేాయౌ. కొతున సుందభబలోల  భ్ుండా యతేననుంగ ఉుండవచఽే. 
   ఔయళే్ ఙ యౌలుంప అధేథ ి లేఔతృో ణే, అథ ి ఱ డామల్ 1 కూుందఔు వఙేే  సయపభ 
అబణే, నఽన యేమదఖగ యలువనఽ అప లోడ్స ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. 
    8.                              గ            -2       
       .? 

     : అవపనఽ. సయపభథాయు అప లోడ్స ఙమేతు ఇధావబస్ లనఽ ఖరళీత డ్స 
ఙేమవచఽే. అలాుంట ి ఇధావబస్ లన ై ణాణాకయౌఔ తృర తిథిఔన ై క్రడుట్ 



119 
 

ఇవవఫడెతేుంథి. అబణే ఇథ ిఅనుంతయుం సభ తోృ లేఫడెతేుంథి. ఔయేళ్ సభ తృో యౌే 
చాలనపడె సయపభథాయు ఇధావబస్ అప లోడ్స ఙమేలేదతు ణేయౌణ ేఇదదభ కీ ఆ 
యషముం ణ యౌమజేమఫడెతేుంథి. ఈ ణడేానఽ సభ ఙలేేత  ణాణాకయౌఔ క్రడుట్ 
ధియఔభ ుంచఫడెతేుంథి. కతూ ణేడా అలాగ ే కొనసగ ణ ే భాతరుం ణాణాకయౌఔుంగ 
అనఽభతిుంచిన క్రడుట్ యనెఽఔఔు తీసఽకోఫడెతేుంథి. 
    9.                         -2                             
  క            -1                                 .?   
     : జీఎస్ టీఆర్-2లో ఙాలా పాగలు యటుంతట అయ ేతుుండుతృో ణాబ. అబణ ే
థిఖ భతేలు, ధాన్ భ జసటర్డ వమఔుత ల నఽుంచి జభ నన కొనఽగోళ్ైల  లేథా ఔుంతృో జషన్ 
సయపభథాయుల  భభ మ  తనహబుంప/ధాన్-జీఎస్ ట/ీసఽధాన జీఎస్ ట ీ కూుంద 
జభ గ న సయపభలు తో. ఖరళీత భాతరఫే తుుందగ న యవభలు భాతరుం అతడ ే
తుుంతృయౌస ఉుంటటుంథి. 
    10.                క              .             , 
           .                          క           క      .? 

     : జీఎస్ టీఆర్-2లోతు యవభలు అవతయౌ క్షుం సభభ ుంచిన జీఎస్ టీఆర్-
1లోతు యవభలణో సభ తృో లఔతృో ణే, ఉబమక్షాలఔ ణ యౌమభ ేన తభవత ఔడా 
ణేడాలు కొనసగ ణే, థిదఽద ఫాటట జయుఖఔతృో ణే, ఐటీల యనెఽఔఔు తీసఽకోఫడెతేుంథి. 
ణేడాలు భ్ుండె కయణాల వలల  భవచఽే. తోదటథిి ఖరళీత యెైప నఽుంచి తృ యతృటట 
జయఖడుం. అపడె తదఽభ  చయమ ఉుండదఽ. భ్ుండవథి సయపభథాయు ఇధావబస్ 
జాభీఙేలనటికీ థాతుతు అప లోడ్స ఙలే నఽన ఔటటఔతృో బ ఉుండవచఽే. అలాుంట ి
సుందయబుంలో సయపభథాయుఔు వమతిభేఔుంగ సదయు తోతతుం వసాలుఔు చయమ 
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ఙేటటడుం జయుఖ తేుంథ.ి సయపభథాయు సయపభ జభ న థాతున ై నఽన ఙ యౌలుంచతు 
అతున సుందభబలోల  తతుసభ గ చయమలు తీసఽకోవడుం జయుఖ తేుంథి. 
    11. ఒక                      గ                          
    కక     క                      క                       
   గ      . ? 

     : ఏ దశ్లోధెైధా, తదఽభ  ఆభ థఔ సుంవతసయుం ల న ట ుంఫర్ లోగ సయపభథాయు 
ఇధావబస్ నఽ అప లోడ్స ఙేమవచఽే. ఖలల ుంతబన అలాుంట ి ఇధావబస్ లనఽ 
అప లోడ్స ఙేలన ధలెలోధే జీఎస్ టీఆర్-3 థావభ నఽననఽ, వడీడణో సహ ఙ యౌలుంఙాయౌ. 
అపడె ఖరళీత సదయు ఇధావబస్ న ై మతాతథుంగ ఈటీల తృ ుందఽణాయు. థాతుతు 
యెనఽఔఔు తీసఽఔుధే సుందయబుంలో ఖరళీత ఙ యౌలుంచిన వడీడ  ఔడా అటరఫేటడ్్స 
జీఎస్ టీఎన్ వమవసథ థావభ తిభ గ  తృ ుందఖలుఖ ణాడె. 
    12.        -2          క      .? 

     : జీఎస్ టీఆర్-2 లోతు రణమేఔత ఏతటుంటే సయపభథాయు తన జీఎస్ టీఆర్-
1లో ణ యౌనన యవభల ఆదాయుంగ జీఎస్ టీఆర్-2 లో ఖరళీత తృ ుంథని సయపభల 
యవభలు యటుంతట అయే తుుండుతృో ణాబ.  
    13.    క                               .? 

     : ఐటీల యెనఽఔఔు తీసఽఔునన సయపభ జభ గ న తభవత ఎపడ ైధా, అబణ ే
తదఽభ  ఆభ థఔ సుంవతసయుం ల న ట ుంఫర్ లోల, సయపభథాయు సదయు సయపభఔు 
ఙ ుంథిన ఇధావబస్ నఽ అప లోడ్స ఙలేేత , యనెఽఔఔు తీసఽఔునన క్రడుట్ 
పనయుదధభ ుంచఫడెతేుంథి. యెనఽఔఔు తీసఽఔుధ ేసుందయబుంగ ఙ యౌలుంచిన వడీడ  ఔడా 
యసఽ ఙమేఫడెతేుంథి. 
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    14. క                                               -1 
             -2                     .? 

     : లేదఽ. ఔుంతోృ జషన్ నఽన ఙ యౌలుంపథాయుల  ఫమటికూ లేథా లోయౌకూ జభ గే 
సయపభలన  ై ఎలాుంట ి లేటట్ ఫ ుంట్  లై్ ఙమేాయౌసన అవసయుం లేదఽ. ణ ైభైాలఔుం 
భ గ లన తభవత వఙేే 1వ ణథేీన యయు జీఎస్ టీఆర్-4 తౄయుంణో ణ ైభైాలఔ భ టర్న 
 ైల్ ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. యయు ఎలాుంట ి ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ ఔు అయహత ఔయౌగ  
ఉుండయు ఔనఽఔ జీఎస్ టఆీర్-2ణో యభ కూ ధే ఉుండదఽ. యయు ఖరళీతలఔు అలాుంట ి
క్రడుట్ నఽ థాకలు యేలేయు ఔనఽఔ జీఎస్ టఎీన్-1 అవసయుం ఏయడదఽ. యయు తభ 
భ టర్న లో ఫమటికూ జభ గే సయపభలు యటని ై ఙ యౌలుంచిన నఽన యవభలు సభభ లేత  
సభ తృో తేుంథి. యయు జభ నన కొనఽగోళ్ల  యవభలు ఔడా అుందఽలో ణ యౌమభేయౌస 
టటుంథి. అయ ఙాలావయఔు యటుంతట అయ ేనమోదవపణాబ. 
    15.                           (       )                     
                                         క             .? 

     : లేదఽ. ఐఎస్ డీలు కేవలుం జీఎస్ టఆీర్-6  ైల్ ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథ.ి 
అుందఽలో లేవలు సభఔభ ేనయభ  నఽుంచి లతేుంచిన క్రడుట్ యవభలు భభ మ   
అనఽఫుంధ సుంసథలఔు ుంనణ ీ ఙేలన క్రడుట్ యవభలు ఙేభేయౌ. ఈ అుంరలతూన 
భ టర్న లో ఇసత యు ఔనఽఔ లోయౌకూ, ఫమటికూ జభ గే సయపభలన ై  యడుగ లేటట్ ఫ ుంట్ 
సభభ ుంఙాయౌసన అవసయభ ుండదఽ. 
     16.                            క     (      )      
                                 గ   .? 

     : జీఎస్ టీ కూుంద నఽన భఫటటట ఔుధేయయు ఆ ధెలలో ఎవభ్వభ  దఖగయ ఎుంత 
నఽన భఫటటట ఔుననథీ, తోతతుం ఎుంత నఽన భఫటటట ఔుననథ ీజీఎస్ టఆీర్-7 తౄుం 
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థావభ తదఽభ  ధలె 10వ ణేథలీోగ సభభ ుంఙే భ టర్న లో ణ యౌమజసేత యు.  
నఽన భఫటటట ఔునన వమకూత అప లోడ్స ఙేలన నఽన యవభలు నఽన భఫటటఫడున 
వమకూత యొఔక జీఎస్ టఆీర్-2లో యటుంతట అయే వచిే ఙేయుణాబ. నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయు తన తయపపన జభ గ న ఙ యౌలుంపలన ై క్రడుట్ తృ ుంథేుందఽఔు తన 
జీఎస్ టీఆర్-2లో యటితు ధియఔభ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. ఈ క్రడుట్ తృ ుంథేుందఽఔు అతడె 
ఎలాుంట ి తరుం కగ తుం తొదగతూ, ఎలకటా తుక్స యౄుంలో గతూ సభభ ుంఙాయౌసన 
అవసయుం లేదఽ. నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ణానఽ తుయవళిుంఙే  భ కయుడ ల కొయఔు సభ టక్ట్ 
కయలుంటే ఉభభడు తృో యటల్ నఽుంచి డౌన్ లోడ్స ఙేసఽకోవచఽే.  
    17      క                               .? 

     : అపడపడె నఽన ఙ యౌలుంఙయేయు ఔుంతృో జషన్ లకుం కూుంద నఽన 
ఙ యౌలుంఙేయయు తనహ,జీఎస్ టీఆర్- 1 నఽుంచి 3 తృభల కూుంద భ టర్న  ైల్ 
ఙేలేయయుందయౄ, యభ షఔ భ టర్న  ైల్ ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథి. అపడపడా నఽన 
ఔటేటయయు, తుయలేతయ నఽన ఙ యౌలుంపథాయుల , ఐఎస్ డీలు, భూలుంలో నఽన 
భఫటటట ఔుధ ేఅదికయుం ఔయౌగ న వమఔుత లు యభ షఔ భ టర్న  ైల్ ఙేమాయౌసన అవసయుం 
లేదఽ. 
    18.      క                            ఒక    . ? 

     : లేదఽ. సదాయణ లేథా కుంతృౌుండుుంగ్ యౄుంలో నఽన ఙ యౌలుంఙయేయు యభ షఔ 
భ టర్న థాకలు ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. భ జలేట రషన్ యదఽద ఔు దయకాసఽత  ఙేసఽఔుననయయు 
భాతరఫే అుంతిభ భ టర్న థాకలు ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. యదఽద  ఙేసఽఔునన ణేథీకూ 
లేథా యదఽద  ఆయడయు జాభీ అబన ణథేీకూ భూడె ధెలల లోల థీతుతు థాకలు 
ఙేమాయౌ. 
    19.                                 ణ               . ? 
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     : జీఎస్ ట ీకూుంద యడుయడు లాయథయేల ఆదాయుంగ భ టర్న్ యౄతృ ుందఽణాబ 
ఔనఽఔ సవభ ుంచిన భ టర్న అధథేి థాకలు ఙమేాయౌసన అవసయుం భదఽ. 
ఇధావబస్ లనఽ లేథా డ తట్/క్రడుట్ ధోట్స నఽ భాభేయౌసన సుందయబుం తలెతితణేధ ే
సవభ ుంచిన భ టర్న అవసయుం ఏయడెతేుంథి. ఈసభ కే సభభ ుంచిన భ టర్న 
సవభ ుంఙే ఫదఽలుగ సవభ ుంఙాయౌసన లాయథయేలనఽ (ఇధావమ స్ లు లేథా 
డ తట్/క్రడుట్ ధోట్స) భాభేేలేత  సభ తృో తేుంథి. బయషమతేత లో సభభ ుంఙ ే
జీఎస్ టీఆర్1/లో అథివయఔటి యవభల భాయునఔు ఇవవఫడున టిటఔలోల  యటితు 
సవభ ుంచవచఽే.   
    20.                                        . ? 

     : నఽన ఙ యౌలుంపథాయుల  యయధ దధతేలోల  లేటట్ ఫ ుంటటల  భభ మ  భ టర్న్ 
థాకలు ఙమేవచఽే. తోదటగ  కభన్ తృో యటల్ లో ధేయుగ ఆన్ లెైన్ థావభ 
లేటట్ ఫ ుంటటల  భభ మ  భ టర్న్  ైల్ ఙమేవచఽే. అబణే న దద  సుంకమలో 
ఇధావబస్ లు ఉుండే నఽన ఙ యౌలుంపథాయులఔు ఈ దధతి ఫాదయఫుంథీగనా 
భభ మ  అదిఔ సభముం తీసఽఔుధేథిగనా ఉుండవచఽే. అలాుంటి నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయుల కోసుం ఆఫ లెైన్ లో లేటట్ ఫ ుంట్ యౄతృ ుంథిుంచఽఔుధే సౌఔయముం 
ఉుంటటుంథి. యయు అటరఫ టిక్స గ యవభలు సభఔయుేఔుధే నేజీలనఽ డౌన్ లోడ్స 
ఙేసఽఔుతు తభవత యటితు కభన్ తోృ యటల్ లో అప లోడ్స ఙమేాయౌ. జీఎస్ టీఎన్ 
కభన్ తోృ యటల్ ణో అనఽసుందానభబయమ జీఎస్ ట ీసఽయదా తృ ర యెడైర్స భమవయణాతున 
ఔడా యౄతృ ుంథిుంచిుంథి.  
    21.      క                                               
   గ ణ                . ?  



124 
 

     : జీఎస్ టీ వమవసథలో అతిభ కఫ  న యషముం ఫమటఔు జభ నన 
సయపభలన  ై తదఽభ  ధెల 10వ ణథేీ ధాటకిూ అతున యవభలనఽ సకలుంలో 
అప లోడ్స ఙేమడుం.  నఽన ఙ యౌలుంపథాయు జాభీఙేలే తె2తె ఇధావబస్ ల సుంకమ 
తొద ఇథి ఎుంత ఫాగ ఙేసత భధథేి ఆదాయడు ఉుంటటుంథి. సుంకమ తఔుకవగ ఉుంట ే
ఔకథ ఫఫఔు అప లోడ్స జభ గ తృో తేుంథి.  అబణ ేఇధావబస్ లు న దదసుంకమలో ఉుంట ే
ఔరభుం తఔుుండా ఇధావబస్ లు (లేథా డ తట్/క్రడుట్ ధోట్స) ఎటిఔపడె 
అప లోడ్స ఙమేాయౌ. యసతవ సభముం తృర తిథిఔన ఇధావబస్ లు ఎటిఔపడె 
అప లోడ్స ఙలేేుందఽఔు జీఎస్ టఎీన్ అనఽభతిసఽత ుంథి. యసతయఔ లేటట్ ఫ ుంట్ 
సభభ ుంఙేుంత వయఔు అప లోడ్స ఙేలన ఇధావబస్ ల సవయణలు ఔడా 
అనఽభతిసఽత ుంథి.  ఔనఽఔ నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు ఎటిఔపడె ఔరభుం 
తఔుుండా అప లోడ్స ఙేమడుం భుంచిథి. చివభ  తుతషుంలో యుఖ లు న డుణ ే
అప లోడుుంగ్ లో ఇఫఫుందఽలు తలెతతవచఽే. ఫకబలు ఏయడ ే రభాదుం ఔడా 
ఉుంటటుంథి. తభ సయపభథాయుల  తభఔు జభ న ేసయపభలన ై ఇధావబస్ లు అప లోడ్స 
ఙేలేలా జాఖరతతలు తీసఽకోవడుం భ్ుండో  భ కమఫ  న అుంశ్ుం. థీతువలల  ఎలాుంటి 
ఇఫఫుందఽలు లేఔుుండా ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ అుందఽఫాటటలోకూ వసఽత ుంథి. 
ఖరళీతలు తభ సయపభథాయుల  చివభ తుతషుం థాక ఆగ  లేథా ఖడెవప ణేథీవయఔు 
ఆఖఔుుండా ఎటిఔపడె తభ ఇధావయ్స లు అప లోడ్స ఙేలేలా తృోర తసళిుంఙాయౌ. 
తభ సయపభథాయుల  ఇధావబస్ లు అప లోడ్స ఙరేభ లేథా అధథే ి సభ చాసఽఔుధే 
యలు జీఎస్ ట ీ వమవసథ ఔయౌసఽత ుంథి. తభ నఽన ఙ యౌలుంప తీయుణ నఽనలనఽ, 
భ కముంగ ఎటిఔపడె ఆటర భ వయసల్స యవభలు ణ యౌమజేల ే సయపభథాయు 
ఇధావబస్ లు అప లోడ్స అవపతేధానమా, అధథేి ఖభతుుంఙ ేఅవకశ్ుం ఉుంటటుంథి. 
జీఎస్ టీ కభన్ తృో యటల్ లో అఖిలపాయత సథ బలో డేటా అుంణా ఔఙోట ేఉుంటటుంథి. 
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థీతుథావభ నఽన ఙ యౌలుంపథాయుఔు ఎుంణో సౌఔయముంగ ఉుంటటుంథి. ఇధావబస్ లనఽ 
యలెనైుంత సఽలబుంగ అప లోడ్స ఙేల ేసౌఔయముం ఔయౌుంఙేుందఽఔు ఔిఱ జయుఖ తేననథి. 
తవయలో ఇుందఽఔు అనఽఖ ణఫ  న భమవయణుం అుందఽఫాటటలోకూ వసఽత ుంథి. నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయుల  ఈ వమవసథనఽ రపావమ తుంగ ఉయోగ ుంచఽఔుతు వమవసథణో 
అనఽఖ ణమత సదిుంఙాయౌ. 
    22.                                                     
      . ?  
     : లేదఽ. భ జసటర్డ నఽన ఙ యౌలుంపథాయు కేుందర  లేథా భషట ర రబ ణావల 
ఖ భ తుంప తృ ుంథని టామక్సస భ టర్న నరనేయర్ థావభ భ టర్న  లై్ ఙేమవచఽే.  
    23.                             క                        . ?    
జయఫ :  ఖడెవప ణేథలీోగ భ టర్న న లై్ ఙమేతు వమకూత ఆలసమతుకూ రతిభోజుఔ 
యౄ.వుంద ఙొపన ఖభ షఠ ుంగ యౄ.ఐదఽ యలే వయఔు జభ భాధా ఙ యౌలుంఙాయౌస 
ఉుంటటుంథి.    
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13.  అల స్ ఫ ుంట్ భభ మ  ఆడుట్ 

    1.                                              .? 

     :  ఔ నఽన వమవదిలో ఎుంత నఽన ఙ యౌలుంఙాలో చటటుం కూుంద భ జసటర్ 

ఙేసఽఔునన వమకూత తనఔు ణాధ ే అుంచధా యేసఽఔుతు, సదయు అుంచధాన  ై ల క్షన్ 27 

రకయుం భ టర్న సభభ ుంఙాయౌ. 

    2. గ                    క                                

           .? 

     : అవపనఽ. నభూధా జీఎస్ టీ చటటుంలోతు ల క్షన్ 44 యవయణలో అుందఽఔు 

ఏభటట ఉననథి. ఇధావబస్ జాభీ అమన ఆయు ధెలల లోల సయపభథాయుఔు 

ఖరళీత సయుఔులనఽ యసఽ ఙలేేత  సదయు సయపభలన ై ఙ యౌలుంఙాయౌసన నఽన 

అుంతఔుభ ుందఽ యటని ై తీసఽఔునన ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ ణో సభానుంగ 

ఉుంటటుంథి. అుంటే భౌయౌఔుంగ సయపభ జభ గ న ణేథీ నఽుంచి ఆయు భాసల లోల 

ఖరళీత  ఔనఽఔ సయుఔులనఽ యసఽ ఙేలేత  భౌయౌఔ సయపభ సభముంలో ఎుంత 

లమతయౌటీ ఉుండథేో  ఆఫేయకే నఽన ఙ యౌలుంఙేలా ఈ తుఫుంధన రణేమకూుంచి అవకశ్ుం 

ఔయౌసఽత ుంథి. ఔయేళ్ భౌయౌఔ ఇధావబస్ ణథేీకూ ఆయు భాసల తభవత సయుఔులు 

యసఽ ఙేలేత  ఆ భోజు అభలోల  నఽన భేటట రకయుం ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. 

    3.                           2017             క                . ఈ 

   క          2017                  .      క        18           
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                        . 2017                18.5         

            .                                                  .? 

     :   18 రతుం. 

    4.                        క        క                         .? 

     : నఽన ఙ యౌలుంపథాయు లవమ అల స్ ఫ ుంట్ ఫేయఔు నఽన ఙ యౌలసత డె. 

ఔనఽఔ ణాణాకయౌఔ తృర తిథిఔన ై నఽన ఙ యౌలుంఙేుందఽఔు అతడె యజానత  ఙలేేత  

సుంఫుందిుంత అదికభ  నఽుంచి అుందఽఔు అనఽభతి తృ ుంథాయౌస ఉుంటటుంథి. యేభ ే

యధుంగ ఙ తృలుంటే ఏ నఽన అదికభ  ఔడా తనుంతట ణానఽగ ణాణాకయౌఔ 

నఽన ఙ యౌలుంపనఔు ఆథేశిుంచడె.  ఈ వమవహయుం నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 

44ఏ భ దిలోకూ వసఽత ుంథి. తుభ దషటఫ  న ఆయడయు థావభ తగ న సథ బ అదికభ  

అనఽభతిుంచిన తభవతధే ణాణాకయౌఔ నఽన ఙ యౌలుంప జయువచఽే. ఇుందఽఔగనా 

నఽన ఙ యౌలుంపథాయు యౌఖిత ూయవఔుంగ తగ నసథ బ అదికభ కూ ణాణాకయౌఔ 

తృర తిథిఔన ఎుందఽఔు ఙ యౌలుంఙాయౌస వసఽత ుంథో  యవభ సాత , యజానత  ఙసేఽకోయయౌ. ఇలాుంట ి

యజానతతు నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఈ థిఖ వ అుంరలనఽ తుభధ భ ుంచఽకోలేతు భ లథతేలోల  

భాతరఫే న టటట కోయయౌ. అయ ఏవుంటే, 

ఏ)  ణానఽ జయఫో బయ సయుఔులు లేథా లవేల యలువ, లేఔ 

తె)  ణానఽ జయఫో బయ సయుఔులు లేథా లేవలఔు వభ తుంఙే నఽనభేటట 

తుభధ భ ుంచడుం. 



130 
 

 అలాుంట ి సుందభబలోల  తుభేదశిత యౄుంలో నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఫాుండ్స భభ మ  

షభ ట ీలేథా ల ఔమభ టీ, సుంఫుందిత అదికభ  తుయణముం ఫేయఔు సభభ ుంఙాయౌ. 

    5.                       క       గ        .?   

     : అుంతిభ అల స్ ఫ ుంట్ ఆయడయుఔు సుంఫుందిత అదికభ  ణాణాకయౌఔ 

అల స్ ఫ ుంట్ న  ై ఆయడయు జాభీ ఙేలన ఆయుభాసల లోల ఆమోదభ దర తృ ుంథాయౌస 

ఉుంటటుంథి.  అబణ ేతగ న కయణాలు చానన క్షుంలో, యటితు యౌఖిత యౄుంలో 

నమోదఽ ఙేలనటటబణ,ే యటితు ణ యౌనన ఆయుభాసల ఖడెవపనఽ, 

ఏ)  భభో ఆయుభాసల వయఔు జాబుంట్ / అదనప ఔతషనర్ 

తృ డుగ ుంచవచఽే, భభ మ  

తె)  ఔతషనర్ తన తుయణముం ఫేయఔు తృ డుగ ుంచవచఽే. 

    6.       క          క                                

   క                                                .?  

     : అవపనఽ. యసతయఔుంగ నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌసన ణేథ ీనఽుంచి నఽన ఙ యౌలుంచిన 

ణేథీ వయఔు అతడె వడీడ  ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. 

    7.                       45          ఖ                         

                        ణ                       క      

   క      .? 

     : నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ణేడాలు ఆమోథుించిన తభవత 30 భోజుల లోల 

(సుంఫుందిుంత అదికభ  ఈ ఖడెవపనఽ తృ డుగ ుంచవచఽే) సుంతినత ఔయఫ  న యవయణ 
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ఇవవడుం లేథా సఫఫ నై ఖడెవపలో థిదఽద ఫాటట చయమలు ఙేటటడుం జయుఖతు క్షుంలో 

సుంఫుందిుంత అదికభ  ఈ థిఖ వ తుఫుంధనల రకయుం చయమలు ఙేటటవచఽే. 

ఏ)  చటటుంలోతు ల క్షన్ 49 రకయుం ఆడుట్  జభ నుంచవచఽే 

తె)  ల క్షన్ 50 రకయుం ఔతషనర్ ఇుందఽఔు ధాతధేట్ ఙలేన ఙాయటర్డ 

అకౌుంట్ుంట్ లేథా కస్ట  అకౌుంట్ుంట్ థావభ రణమేఔ ఆడుట్ 

జభ నుంచవచఽే. లేథా 

ల)  చటటుంలోతు ల క్షన్ 60 రకయుం తతుఖీ, సో థా భభ మ  సవదనీతలఔు 

చయమలు ఙేటటవచఽే. లేథా 

డీ)  చటటుంలోతు ల క్షన్ 51 రకయుం నఽన తోతతుం తుభధ యణఔు చయమలు 

ఙేటటవచఽే. 

    8.      46                                                

           క                              .? 

     : ఈ తుఫుంధన ఉతతభతీయు అల స్ ఫ ుంట్ కూుందఔు వసఽత ుంథి ఔనఽఔ నఽన 

ఙ యౌలుంపథాయుఔు ఎలాుంట ిధోటసీఽ ఇయవయౌసన అవసయుం ఉుండదఽ. 

    9.                              (     27      31     ) 

                           క                                      

         క                .?   

     : తగ నసథ బ అదికభ  భ ుందఽగ ఉలల ుంగనఔు తృలడున నఽన 

ఙ యౌలుంపథాయుఔు నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 32 రకయుం తుభీణత ఖడెవపలో, 
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నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 46 రకయుం ఇథ ిఔతూసుం 15 భోజులు, భ టర్న  ైల్ 

ఙేమాయౌసుంథిగ ఆథేశిసాత  భ ుందఽగ ధోటాసఽ జాభీఙసేత యు. ఇచిేనఖడెవపలో 

భ టర్న  లైు ఙమేడుంలో నఽన ఙ యౌలుంపథాయు యపలఫ  ణే సుంఫుందిుంత అదికభ  

భ టర్న సభభ ుంచతు వమకూత యొఔక నఽన అల స్ ఫ ుంట్ ఔు, తనఔు అుందఽఫాటటలో 

సుంఫుందిత మావతేత  సభాఙాభతున భ ఖణనలోకూ తీసఽఔునన అనుంతయుం, తన 

అతేమతతభ తుయణముం ఫయేఔు చయమలు ఙేటటవచఽే. నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 

46 రకయుం ఇుందఽఔు సదయు అదికభ కూ అదికభలు ఔయౌుంచడఫ  ుంథి. 
    10.                                             

          క      .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 46 రకయుం జాభీ ఙేలన ఉతతభ తుయణమ 

ఆథేరలు సదయు డుతౄల్ట  ఖడెవపఔు సుంఫుందిుంచి ఙ లుల ఫడు అబయమ భీతిలో నఽన 

ఙ యౌలుంపథాయు, ఉతతభ తుయణమ ఆథేరలు యలెువడున 30 భోజుల లోల  భ టర్న 

సభభ ుంచినటటబణ ే (అుంట ే భ టర్న థాకలు ఙేల ఆమన అల స్ ఙలేన నఽన 

ఙ యౌలుంచినటటబణే) సదయు ఆథేరలు యటుంతట అయ ేఉసుంహభ ుంచఫడణాబ.  

    11.      46       47                                     .? 

     : ల క్షన్ 46 భభ మ  47 కూుంద ఆయడయు జాభీకూ యభ షఔ భ టర్న  లై్ 

ఙేమాయౌసన ఖడెవప ణేథకీూ భూడె లేథా ఐదఽ సుంవతసభల వయఔు  కలభ తతి 

ఉుంటటుంథి. 



133 
 

    12.                                                             

                    .? 

     : నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 47 రకయుం తుభీణత నఽన ఖడెవపలన  ై

తన అతేమతతభ తుయణముం ఫేయఔు నఽన లమతయౌటీ అల స్ ఙలే ఆయడయు జాభీ 

ఙేమవచఽే. అబణ ేనఽన ఎఖయతేఔు సుంఫుందిుంచిన ఆభ థఔ సుంవతసయుంలో యభ షఔ 

భ టర్  ైల్ ఙమేాయౌసన ఖడెవప ణేథీకూ ఐదఽ సుంవతసభల లోల అలాుంటి ఆయడయు 

జాభీ ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి.  
    13.                              ణ                     .? 

     : భ్యెనామ రయోజధాలు కతృడేుందఽఔు ఈ థిఖ వ సుందభబలోల  నభూధా 

జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 48 రకయుం తక్షణ అల స్ ఫ ుంట్ ఔు ఆథేశిుంచవచఽే. 

ఏ)  నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌసన ఆవశ్మఔతఔు సుంఫుందిుంచిన ఆదాయుం 

తగ నసథ బ అదికభ  వదద  ఉననపడె, భభ మ  

తె)  తగ నసథ బ అదికభ  అల స్ ఫ ుంట్ ఆయడయు జాభీలో జాముం వలల  

భ్యెనామ రయోజనుంన ై రతిఔల రపావుం డెతేుందతు 

పాయుంచినపడె.  

సదయు ఆయడయునఽ అదనప ఔతషనర్ / జాబుంట్ ఔతషనర్ అనఽభతి తృ ుంథిన 

అనుంతయుం జాభీ ఙేసత యు. 

    14.                 క    ణ                             క  

         క                                .?    
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     : తక్షణ అల స్ ఫ ుంట్ ఆయడయు జాభీఙేమఫడున నఽన ఙ యౌలుంపథాయు సదయు 

ఆయడయు అుందఽఔునన 30 భోజుల లోల థాతు ఉసుంహయణఔు ఆ భ దకిూ ఙ ుంథని 

అదనప/జాబుంట్ ఔతషనర్ ఔు దయకాసఽత  ఙేసఽకోవచఽే. ఆ అదకిభ  సదయు 

ఆయడయు తృ యతృటటగ జాభీ అబుందతు పాయలేత  నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 51 

రకయుం నఽన లమతయౌటీతు తుభధ భ ుంఙాయౌసుంథిగ తగ నసథ బ అదికభ తు 

ఆథేశిుంచవచఽే. తక్షణ ఎల స్ ఫ ుంట్ ఆయడయు తపడెగ ఉుందతు పాయుంచినక్షుంలో 

సవముంగ ఔడా ఆమన ఈ థిశ్గ చయమలు ఙేటటవచఽే. (నభూధా జీఎస్ ట ీ

చటటుం ల క్షన్ 48 రకయుం). 

    15.                       ణ                           

                . ? 

     : లేదఽ. సయుఔులు యయణాలో ఉుండడుం లేథా గోథాుంలో తులవఙలే ఉుండడుం 

భభ మ   సయుఔులఔు సుంఫుందిుంచి నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఖ భ ుంచి తుభధ భ ుంచఽఔుధే 

యలు లేఔతోృ వడుం వుంట ిసుందభబలోల  అలాుంటి సయుఔులనఽ తన ఆదనీుంలో ఔయౌగ  

ఉనన వమకూతతు నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌసన వమకూతగ భ ఖణిుంచి అల స్ ఙమేఫడెతేుంథి. 

(నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం ల క్షన్ 48 రకయుం). 
    16.                                        .? 

     :నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం ల క్షన్ 49 రకయుం తన ఔతషనర్ థావభ 

సదాయణఫ  న భీతిలో లేథా రణేమఔఫ  న భీతిలో జాభీ ఙేలన ఆయడయు ఫేయఔు 

తుమతతేడ ైన లజీఎస్ టీ లేథా ఎస్ జీఎస్ ట ీ అదికభ  నఽన ఙ యౌలుంపథాయున  ై



135 
 

ఆడుట్ జయువచఽే. ఆడుట్ ఎతునసయుల  ఏయధుంగ జయతృలధేథి తదనుంతయ 

కలుంలో సాచిుంచఫడెతేుంథి. 

    17.              క                                    .? 

     : అవపనఽ. భ ుందసఽత  సభాఙాయుం ఇవవడుం తతుసభ . 

ఆడుటినయవళిుంఙేుందఽఔు ఔతూసుం 15 భోజుల భ ుందఽగ నఽన ఙ యౌలుంపథాయుఔు 

సభాఙాయుం ఇయవయౌ. 

    18.                          .?   

     : ఆడుట్ నఽ తోదలున టిటన 3 ధలెల లోగ లేథా తదఽభ  ఔతషనర్ 

అనఽభతి ఫేయఔు  భభో 6 భాసల లోగ, ూభ త ఙేమాయౌస ఉుంటటుంథ.ి 

    19.                          .?  

     : ఆడుట్ తృర యుంబ ణేథీ ఙాలా భ కమఫ  ుంథి.  ఎుందఽఔుంటే తోదలు న టిటన 

తభవత తుభీణత ఖడెవప లోగ థాతుతు ూభ త ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. ఆడుట్ తోదలు 

న టిటన ణథేీ అధథేి ఈ థఖి వ ణ యౌనన యటలిో ఏథి తభవత జభ గ ణ ేఅథి. 

ఏ)  ఆడుట్ అదికయులు అడుగ నటిట  భ కయుడ లు / అకౌుంటటల  యభ కూ ఏ ణథేీన 

అుందజలేేత  ఆ ణథేీ, లేథా 

తె)  నఽన ఙ యౌలుంపథాయు యమతృయసథలుంలో యసతయఔ ఆడుట్ తోదలెైన 

ణేథీ. 

    20.                 క                             .?  

     : నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఙేమాయౌసనయ. 
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ఏ)  అుందఽఫాటటలో ఉనన లేథా అదికయులు కోభ న అకౌుంటటల  / భ కయుడ లు 

యభ కూ అుందఽఫాటటలో ఉుంచడుం, 

తె)  ఆడుట్ తుయవహణఔు అదికయులు అడుగ న సభాఙాభతున యభ కూ 

సభఔయేడుం, 

ల)  సకలుంలో ఆడుట్ ూభ తకూ యభ కూ సహకయుం అుంథిుంచడుం. 

    21.                                                   .?  

     : తగ న సథ బ అదికభ  ఆడుట్ ూయతబన యెుంటధ ే ణానఽ తుభధ యణఔు 

వచిేన యషమాల ఖ భ ుంచి, యటికూ ఖల కయణాల ఖ భ ుంచి, నఽన ఙ యౌలుంపథాయుఔు 

సదయు తుభధ యణలఔు సుంఫుందిుంచి ఉుండ ేహఔుకల ఖ భ ుంచి,ఫాధమతల ఖ భ ుంచి నఽన 

ఙ యౌలుంపథాయుఔు ణ యౌమభేయౌ. 

    22.      క                            .? 

     : తతుఖీ, దభమపత  తోదలెైనయ జభ నే సుందయబుంగ కేసఽ ఙాలా 

సుంకూలషటఫ  ుంథిగ లేథా భఫటాట యౌసన భ్యెనామ భభీ పాభీతోతతుంలో ఉుండడుం వుంట ి

భ తత భ లథతేలోల  రణేమఔ ఆడుట్ జభ నుంచవచఽే. నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం 

ల క్షన్ 50 రకయుం ఇుందఽఔు సుంఫుందిుంచిన అదికయుం సుంఫుందతి అదికభ కూ 

ఉుంటటుంథి. 

    23.      క     క                         .? 

     : ఔతషనర్ భ ుందసఽత  అనఽభతి ఇచిేన తభవతధ ేరణేమఔ ఆడుట్ ధోటీసఽ 

జాభీ ఙసేత యు. 
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    24.      క                    .? 

     : ఔతషనర్ థావభ ధాతధేట్ ఙమేఫడున ఙాయటర్డ అకౌుంట్ుంట్ లేథా కస్ట 

అకౌుంట్ుంట్ ఈ ఆడుట్ జయుపణాయు. 
    25.                 క            క         క  గ     

       .?   

     : 90 భోజుల ఖడెవప లోల ఆడుటర్ తుయేథిఔ సభభ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. 

థీతుతు భభో 90 భోజుల వయఔు తృ డుగ ుంచవచఽే.  
    26.      క      ఖ                 .?  

భ కయుడ ల భ శ్రలన, ఆడుట్ వమముం, ఆడుటర్ ఔు ఙ యౌలుంఙాయౌసన యుసఽభ ణో సహ, 

అతున కయుేలనఽ ఔతషనర్ తుయణబుంచి ఙ యౌలసత యు. 

    27.      క                                                .? 

     : రణేమఔ ఆడుట్ పయౌణాలు/భ శ్రలనల ఆదాయుంగ, నభూధా జీఎస్ ట ీచటటుం 

ల క్షన్ 51 రకయుం చయమలు తీసఽఔుుంటాయు.     
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14.  నఽన యసఽ (భ పుండ్సస) 
    : 1.                     .? 

     :  నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 38లో నఽన యసఽ (భ పుండ్స) ఖ భ ుంచి 

చభ ేుండఫ  ుంథి. ల క్షన్ 38(2) తుఫుంధనల రకయుం ‘భ పుండ్స’లో పాయత్ నఽుంచి 

యథేరలఔు ఎఖ భతి ఙలేన సయుఔులు భభ మ  లేథా లవేలు లేథా పాయత్ నఽుంచి 

యథేరలఔు ఎఖ భతి ఙేలన సయుఔులు భభ మ  లేథా లేవలకోసుం 

యతుయోగ ుంచఽఔునన ఇన్ పట్స లేథా ఇన్ పట్ లేవలన ై ఔటిటన నఽన యసఽ 

లేథా ఎఖ భతేలుగ పాయుంఫడ ేసయుఔుల సయపభన ై ఙ యౌలుంచిన నఽన యసఽ 

లేథా ఉయోగ ుంచతు ఇన్ పట్ టామక్సస క్రడుట్ భ పుండ్స ఉుంటాబ. 

    : 2.                                     

               .? 

     :  అవపనఽ. అబణే ల క్షన్ 38 సబ-ల క్షన్ (2) రకయుం థిఖ వ 

సుందభబలలో భాతరఫ ేభ పుండ్స అనఽభతిుంచఫడెతేుంథి. 

I. ఎఖ భతి సఽుంఔుం ఙ యౌలుంఙాయౌసన అవసయుం లేతు సయుఔుల ఎఖ భతి, 

II. లేవల ఎఖ భతి, 

III. ఇన్ పట్స న ై నఽనభేటట అదిఔుంగ ఉుండు ఓట్ పట్స న ై నఽనభేటట 

తఔుకవగ ఉుండడుం వలల  క్రడుట్ తోృ ఖ డు ఉుండడుం. 

    : 3.                        గ            క     గ             

                                 .?   
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     :  లేదఽ. (నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం  ల క్షన్ 38(2) భ్ుండవ తుఫుంధన 

రకయుం అుందఽఔు యలు లేదఽ).  

    4.     క              (                       )        

            క                          .?   

     :  లేదఽ. థీతుతు కమభీ తౄభవర్డ ఙేమాలతు రతితృథిుంచడఫ  ుంథి.  

    5. ఒక                        /        /                   

            /                          .              ణ    

                 .                                 /        

                         గ      .?  

     :  లేదఽ. అతడె తగ నభీతిలో నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌ భభ మ  తృ యతృటటన 

ఙ యౌలుంచిన నఽన భ పుండ్స క్లబమ్స ఙేసఽకోయయౌ. (ఐజీఎస్ ట ీ ల క్షన్30 భభ మ  

జీఎస్ టీ ల క్షన్ 53). 

    6.                              క                 

                           క               .? 

     :  నఽన యదిుంచడుం జయుఖ తేుంథ.ి తదఽభ  యయు భ పుండ్స కోసుం 

దయకాసఽత  ఙసేఽకోవచఽే. 

{ఐఔమభజమ సభతి భభ మ  కనసలేట్స లేథా భమఫాయ కభమలమాలు మూతుక్స 

ఐటడ ుంటిటీ నుంఫయు తీసఽకొతు థాతుతొథే కొనఽగోళ్ైల  జభ తృయౌ. అపడా కొనఽగోళ్ైల  

సయపభథాయు  యొఔక ఓట్ యర్డ సయపభల భ టర్న లో యభ  నుంఫయు కూుంద 



142 
 

ఔతునసత బ. యటని ై నఽన యసఽ భుంజూయు ఙసేత యు. థీతుకొయఔు రణేమఔ 

ఔరభాతున ధోటి  ైఙమేడుం జయుఖ తేుంథి. జీఎస్ టీ ల క్షన్ 19 (6)}. 

    7.          క      క               .? 

     :  సుంఫుందతి ణథేీ తభవత భ్ుండళే్ల  లోల సదయు వమకూత నభూధా జీఎస్ ట ీ

చటటుం ల క్షన్ 38 తుఫుంధనల రకయుం భ పుండ్స ఔు దయకాసఽత  ఙసేఽకోయయౌ. 

    8.  క                                           .? 

     :  అవపనఽ. ఎఖభతేలు భభ మ  ఉయోగ ుంచతు ఐటలీకూ భాతరుం 

తనహబుంప ఉుంటటుంథి, ల క్షన్ 38 స్-ల క్షన్ (2) తుఫుంధనల ఫయేఔు (న ైన 

ఇచిేన 2వ రశ్ననఽ ఔడా చదవుండు). 

    9. ఒక              గ                                

          .? 

     :  అవపనఽ. అబణే అలా లెఔకఖటిటన స భ భనఽ యతుయోఖథాయుల 

సుంక్షేభ తుదికూ జభ ఙసేత యు. 

    10.                                        .? 

     :  అవపనఽ. అతున సుందభబలోల  90 భోజులు. ల క్షన్ 38 సబ-ల క్షన్ (4ఏ) 

కూుంద మావతేత  తోతతుంలో భ పుండ్స 80 రతుం వయఔు ఉుండ ే కొతున తయఖతేల 

ఎఖ భతేలఔు భాతరుం తనహబుంప ఉుంటటుంథి. ఔయళే్ భ పుండ్స భూడె 

భాసలోల  భుంజూయు ఙమేతు క్షుంలో డుతృయుట ఫ ుంటట వడీడణో సహ ఙ యౌలుంఙాయౌస 

ఉుంటటుంథి. 
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    11.                                 .? 

     :  అవపనఽ. థిఖ వ ణ యౌనన భ లథతేలోల  భ పుండ్స నఽ తుయౌనయమేవచఽే.  

 భ జసటర్డ డలీయు భ టర్న(లు) సభభ ుంచఔతృో ణే, యటతిు 

సభభ ుంఙేుంతవయఔు, 

 భ జసటర్డ నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఏథ ధైా నఽన, వడీడ  లేథా జభ భాధా 

ఔటాట యౌస ఉుండు, థాతున ై అన లేట్ అతాభ టీ/టిరఫ మనల్/కోయుట  ఎలాుంటి లేట  

ఇవవతు క్షుంలో, సదయు నఽన, వడీడ  లేథా జభ భాధా ఔటేటుంతవయఔు, 

 [భ పుండ్స ఙమేాయౌసన తోతతుంలోనఽుంచి తగ నసథ బ అదికభ  డీలయు 

ఙ యౌలుంచతు నఽన లు ఏయెైధా ఉుంట ేయటితు భఫటటట కోవచఽే].          

 భ పుండ్స ఆయడర్ అనలు కూుంద ఉుంటే, సదయు భ పుండ్స భుంజూయు వలల  

భ్యెనామఔు బుంఖుం యటలిుల తేుందతు ఫాయుంచిన క్షుంలో ఔతషనర్/ 

ఫో యుడ  భ పుండ్స నఽ తుయౌనయేమవచఽే – (నభూధా జీఎస్ ట ీ చటటుం 

ల క్షన్ 38 (9) రకయుం). 

    12.      11(  )               ,      38 (9)                      

                      క                .? 

     : అనల్ పయౌతుంగ లేథా తదఽభ  కభమచయణ వలల  నఽన ఙ యౌలుంపథాయు 

భ పుండ్స ఔు అయుహ డ ైణ ేవడీడ  ఔడా ఔయౌన ఙ యౌలుంచఫడెతేుంథి. 

    13.      క  క                               .? 
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     : యౄ. 1000 లోప భ పుండ్స భుంజూయు ఙేమఫడదఽ. (నభూధా జీఎస్ ట ీ

చటటుం ల క్షన్ 38 (11)).  

    14.      క                                        .? 

     : ఇథివయఔట ి చటాట ల కూుంద ఇయవయౌసన భ పుండ్స నఽ ఆమా చటాట ల రకయుం 

నఖదఽ యౄుంలో (లజీఎస్ ట ీ కూుంద) లేథా ఇథివయఔటి చటట  తుఫుంధనల రకయుం 

(ఎస్ జీస్ ట ీ కూుంద) ఙ యౌలుంచఫడెతేుంథి. థతీుతు ఐటీల  యౄుంలో భాతరుం 

యడెఔుధేుందఽఔు యలులేదఽ. (నభూధా జీఎస్ టీ చటటుం ల క్షన్ 156, 157, 

భభ మ  158). 

    15.           క                         గ      .? 

     : 80 రతుం వయఔు భ పుండ్స ఇయవయౌసన కొతున తయఖతేల ఎఖ భతేల 

భ పుండ్స లు, ల క్షన్ 38(4ఏ)లో సాచిుంచిన షయతేలు తుముంతరణలఔు లోఫడు, 

తతుఖీకూ భ ుంథ ేభుంజూయు ఙమేఫడణాబ. 

    16.  గ                              ,            క        

                .? 

     : ఎఖ భతిథాయుఔు ఎఖ భతి లాయథయేల తోణాత లు సుంవతసయ కలుం 

లోప అుందఽణాబ ఔనఽఔ భ పుండ్స దయకాసఽత  ధాటికూ తెఆర్ ల అుందఽఫాటటలో 

ఉుండఔతోృ వచఽే. ఔయేళ్ ఎఖ భతేల యలువ భ ుంథే అడావన్స యౄుంలో అుంథణి ే

తెఆర్ ల అుందఽఫాటటలో ఉుండవచఽే. అపడె తెఆర్ ల  యవభల సభయణ 

ఆదాయుంగధే భ పుండ్స ఏడాథి కలప ఔతూస ఖడెవప లోల లేథా ఆర్ తెఐ 
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తృ డుగ ుంచిన ఖడెవప రకయుం ఙ యౌలుంచవచఽే. డజీీఎఫ ట ీ (DGFT) లోతు ఈ-ఫార్ ల 

(e-BRCభాడామల్  జీఎస్ టీ భాడామల్ ఔు ఔలుఫడెతేుంథి.  

అబణే లేవల ఎఖ భతికూ సుంఫుందిుంచి భాతరుం భ పుండ్స ఔు భ ుంథే తెఆర్ ల 

తతుసభ గ అవసయభవపతేుంథి. 

    17.  గ             గ            గణ                    

 క                            .? 

     : యసతయఔుంగ సయుఔులు లేథా లేవల ఎఖ భతి జభ గ ణ ే ఖరళీత నఽన 

తృర థేశిఔ భ దికూ యెలుల ఉుండాయౌ ఔనఽఔ అఔరభాయాన సాతరుం వభ తుంజేముం 

ఔుదయదఽ. ఎఖ భతేలుగ భ ఖణిుంఫడ ే సయపభల యషముంలో భాతరుం థీతుతు 

వభ తుంజసేత యు. 

    18.            క                                        

             .? 

     : సుంఫుందతి వమకూత ణానఽ ఙ యౌలుంచిన నఽన భభ మ  వడీడ  తోతతుం, లేథా 

భ పుండ్స ఔు సుంఫుందిుంచి క్లబమ్స ఙమేఫడున భభే ఇతయ ఙ యౌలుంచిన తోతతుం ణానఽ 

భభే ఇతయ వమకూతకూ ఫదలాబుంచలేదతు యుజువప ఙలేే ణరా (లు), ఆదాభ(లు) 

సభభ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. – ల క్షన్ 38(3)తె. 

తదఽభ , నఽన ఙ యౌలుంపథాయులఔు ఊయట ఔయౌగ ుంఙే తుతతతుం న నై ణ యౌనన సబ-

ల క్షన్ భ పుండ్స తోతతుం యౄ.5 లక్షల లోప అబణ ే సవముం-రఔటన భాతరఫ ే

సభ తృో తేుందతు ఔడా ణ యౌమజసేఽత ననథి.    
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     19.            /             గ                          

      క         క                   క             

   గ  గ        .            క                        .? 

     : ఉుండదఽ. జీఎస్ టీలో అలాుంట ిఏభటట ఏథ ీలేదఽ. యయు నఽన ఙ యౌలుంచి 

సయుఔులు కొనఽగోలు ఙేమాయౌ భభ మ  తృో ఖ డున ఐటలీతు ల క్షన్ 38(2)లో 

చభ ేుంచిన తుఫుంధనల ఫేయఔు క్లబమ్స సభభ ుంచి భ పుండ్స తృ ుందవచఽే. 

    20.                          గ                                 

        క       క          .                                         

(                  )    క     గ       గ  గ        .        

 గ                                             గ  గ        . 

           ఈ            గ      .? 

     : జీఎస్ ట ీ కూుంద ఎఖ భతేలు జీభోభేటడ్్స గ ఉుంటాబ. అుంట ే ఎఖ భతి 

సయుఔులఔు ఎలాుంటి యసతయఔ నఽన లమతయౌట ీ ఉుండదఽ, కతూ అలాుంట ి

ఎఖ భతేల కోసుం ఉయోగ ుంఙే ఇన్ పట్ లన ై భాతరుం నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌస 

ఉుంటటుంథి. జీఎస్ ట ీ కూుంద తోృ ఖ డున ఇన్ పట్ లు భభ మ తమాభీ ఎఖ భతి 

సయుఔులన  ైభ పుండ్స అనఽభతిసత యు. 
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15.  అబయయూనలు – వసథళ్లు  
రశు 1.  క                                                    
                                            (           
      -ITC)                         క                 క      క  
                ?   
జవ్కఫ : మోసుం/గోమత/తపగ రఔటిుంచలేదతు సషటఫ  న కేసఽలలో అబణే 
ల క్షన్ 51ఎ వభ తసఽత ుంథి. మోసుం/గోమత/తపగ రఔటిుంచినటటల  ణేయౌణే ల క్షన్ 
51త వభ తసఽత ుంథి. 
రశు 2.                            51                                   

              క              ? 
జవ్కఫ : ఙ యౌలుంచవచఽే. అలాుంట ి సుందభబలలో సుంఫుందిత అదికభ  ధోటసీఽ 
జాభీఙేల ేయలేల దఽ. 
రశు3:      51                      క                                    
                 ? 
జవ్కఫ : ల క్షన్ 51ఎ, ఉ ల క్షన్ (1) కూుంద ధోటీసఽ అుందఽఔునన వమకూత 30 
భోజులలోగ వడీడణో ఔయౌన నఽన ఙ యౌలుంచినటలబణ ేజభ భాధా ఙ యౌలుంచనఔకయ లేదఽ. 
అుంణేకఔుుండా ఆ ధోటీసఽఔు సుంఫుందిుంచిన తదఽభ  చయమలతూన భ గ లనటేల  
భ ఖణిుంఙాయౌ. 
రశు4:      51 /                                          ? 
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జవ్కఫ : యభ షఔ లెఔకల టిటఔ (భ టర్న) యసతవ థాకలు భోజే తగ న ణేథీ... 
అబణే, థాకలు ఙమేాయౌసన ణథేీలోప భ టయున థాకలెైుంథా, కలేథా అననథ ి
భ ఖణనలోకూ వసఽత ుంథి. 
రశు5:      51 /                                              
                        ?   
జవ్కఫ : సుంజాబఱ ధోటీసఽ జాభీకూ తుభేదశిత వమవద ి ఏథీ లేదఽ. అబణే, ల క్షన్ 
51ఎ కూుంద కేసఽలలో ధోటీసఽ జాభీ లేథా తేథి తుయణమ రరకూరమ సుంఫుందిత ణేథ ీ
నఽుంచి భూడళే్లలోప, ల క్షన్ 51త కూుంద కేసఽలలో అబణ ే ఐథేళ్లలోప 
ూభ తకయయౌ. 
రశు6:                              51                            
                          క              ? 
జవ్కఫ : ఙ యౌలుంచవచఽే. ఉ ల క్షన్ (1) కూుంద ధోటీసఽ జాభీ, ఉ ల క్షన్ (2) కూుంద 
లేటట్ ఫ ుంట్  జాభీకూ భ ుందఽ నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌసన వమకూత ఆ నఽన తోణాత తున 
వడీడణోతృటట 15 రతుం జభ భాధాణో ఙ యౌలుంచవచఽే. ఇుందఽకోసుం తన స ుంత లెఔకల 
రకయుం లేథా సభ చిత అదికభ  అుంచధా యేలన రకయుం ఙ యౌలుంఙ ే యలుుంథ.ి 
అలాుంటి సుందభబలోల  ధోటీసఽ జాభీ ఙేమభదఽ. 
రశు7:      51                       క                                    
                 ?   
జవ్కఫ : నఽన/వడీడణోతృటట జభ భాధా ఔయౌన ఙ యౌలుంచినటలబణ ే తేథ ి తుయణముం 
అవసయుం ఉుండదఽ. ఉ ల క్షన్ (1) కూుంద ధోటీసఽ ధోటసీఽ అుందఽఔునన వమకూత నఽన 
తోతతుం, థాతున ై వడీడణోతృటట 25 రతుం జభ భాధానఽ 30 భోజులోల గ జభఙేలేత  ఆ 
ధోటీసఽఔు సుంఫుందిుంచిన అతున చయమల భ గ లనటేల  భ ఖణిుంఙాయౌ. 



151 
 

రశు8:      51                                        ,           
                                                                

                              ? 
జవ్కఫ : ఉుంథి. ఆథేరలు అుందఽఔునన 30 భోజులోల గ నఽన/వడీడణోతృటట 50 
రతుం జభ భాధానఽ సదయు వమకూత ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. ల క్షన్ 51 త, ఉ ల క్షన్ 
(6) కూుంద ఆథేరలు జాభీ అబన క్షుంలో నఽన, వడీడణోతృటట జభ భాధాలో 50 
రణాతుకూ సభానఫ  న నఽన తోణాత తున 30 భోజులోల గ ఙ యౌలలేత  సదయు నఽనఔు 
సుంఫుందిుంచి అతున చయమల భ గ లనటేల  భ ఖణుింఙాయౌ. 
రశు9:      51 ,                                     (51 ),       
(51 )                        క              ?  
జవ్కఫ : ల క్షన్ 51ఎ (7) రకయుం భూడళే్లలోగ, ల క్షన్ 51 త (8) రకయుం 
ఐథేళ్లలోగ ఆథేరలు జాభీ కఔతృో ణే ధామమ తుయణమ రరకూరమ భ గ లనటటల  
భ ఖణిుంచవచఽేనతు వసఽత లేవల నఽన నభూధా చటటుం (మోడల్ జీఎలట  లా- 
MGL) తుభేదశిసోత ుంథి. 
రశు10: ఒక          క                                             

   క              ?   
జవ్కఫ : వసఽత లేవల నఽన నభూధా చటటుం ల క్షన్ 52 రకయుం... ఇతయుల నఽుంచి 
ఈ చటటుం కూుంద నఽన వసాలు ఙేల ేరతి వమకీత తతుసభ గ ఆ తోణాత తున కేుందర 
లేథా భషట ర రబ తవ కాణాలో జభ ఙమేాయౌసుంథే. సయపభ ఙేలన ఏ వసఽత వపలన  ై
నఽన వసాలు ఙేరడో  అయ నఽన యదిుంచదగ నయ, కథా అననథాతుణో థీతుకూ 
తుతతతుం లేదఽ. 
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రశు11:                                     క          52క  
                                              ?   
జవ్కఫ : ధోటసీఽ జాభీఙమేాయౌ. సహజ ధామమ సాణరా వయతు 
అనఽసభ ుంచడుంణోతృటట ధోటీసఽ జాభీఙలేన ణేథీనఽుంచి ఔచిేతుంగ ఏడాథిలోగ 
ఆథేరలు జాభీ ఙమేాయౌ. అబణే, సుంజాబఱ ధోటీసఽ ఇవవడాతుకూ తుభేదశిత 
కలావద ి ఏథీ లేదఽ. అటటవుంట ి ఉదుంణాలలో థేళ్ల  తభవత ఔడా నఽన 
వసాలు ఙమేవచఽే. 
రశు12:      52                                         
                                        ?   
జవ్కఫ :  లేదఽ... అలాుంటి కలావద ి ఏథ ీ లేదఽ. అటటవుంటి ఉదుంణాలనఽ 
ఔనఽగొననటలబణ ే కలావదణిో తుతతతుం లేఔుుండా ధోటీసఽ జాభీ ఙమేవచఽే. 
అబణే, ధోటీసఽ జాభీఙరేఔ భాతరుం ఆ ణేథనీఽుంచి ఏడాథలిోగ ఆథేరలు జాభీ 
ఙేమడుం తతుసభ . 
రశు13:                                                       ? 

జవ్కఫ : సుంఫుంధిత అధకి్కరిక్రగల వ్ెసతలుఫాట్లు  క్రుందివిధుంగక ఉుంట్ాయి:- 
 ఎ) అటటవుంట ి వమఔుత లఔు ఙ యౌలుంఙాయౌసన తోతతుం ఏథ ైధా ఉుంట ే

అుందఽలోనఽుంచి తనహబుంచఽఔుధే యెసఽలుఫాటట లేథా భభో 
అదికభ  భ దలిో ఉుంటే సదయు అదికభ తు ఆ ఫయేఔు కోయవచఽే. 

బి)  సదయు వమకూతనఽుంచి ధయేుగ వసాలు ఙమేవచఽే లేథా భభో 
అదికభ  భ దలిో ఉుంట ేసుంఫుందిత   వమకూతకూ ఙ ుంథిన వసఽత వపలనఽ 
సవదీనుం ఙేసఽఔుతు యటి అభభఔుంథావభ భఫటాట లతు కోయవచఽే. 
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సి)  నఽన జభ ఙమేాయౌసన వమకూతకూ ఫకబడున యయు లేథా స భ భ 
ఙ యౌలుంఙాయౌసనయయు లేథా  యభ కూ సుంఫుందిుంచిన నఖదఽ ఔయౌగ న, 
అుందఽకోఫో బయ వమఔుత లఔు సభ చిత అదికభ  యౌఖితూయవఔ ధోటసీఽ 
జాభీథావభ కేుందర లేథా భషట ర రబ తవ కాణాఔు నఽననఽ 
జభఙమేాయౌసుంథిగ కోయవచఽే. 

డి)  తగ న ఉననతదికయ సథ నుం ఆమోదుంణో సదయు వమకూత స ుంత లేథా 
అతతు తుముంతరణలోతు లథయ, చభసఽత లనఽ జపత  ఙేల, స భ భ 
ఙ యౌలుంఙేథాక సవదీనుంలో ఉుంచఽకోవచఽే. అటటవుంటి చయమ తభవత 
ఔడా 30 భోజులతృటట సదయు ఆసఽత లనఽ యఔరబుంచి తథావభ 
లతేుంఙ ేతోతతుం నఽుంచి అతడె ఙ యౌలుంఙాయౌసన నఽనణోతృటట యఔరమ 
లాయథయేల వమమాతున తనహబుంచి, తగ యౌన స భ భనఽ 
అతడుకూ భ టటఙ వచఽే.  

ఇ)  నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌసన వమకూత ఫకబ డున తోణాత తున తుభధ భ సాత  
తమాయుఙలేన ధఽర యఔయణ ణరా తున అతడు స ుంత జలాల  ఔలెఔటయుఔు 
ుంవచఽే. థాతున అుందఽఔునన తభవత సదయు జలాల లో 
అతడుకయేెైధా ఆసఽత లుధాన, అఔకడ యమతృయ కయమఔలాతృలు 
తుయవళిసఽత ధాన, నఽన ఫకబ తోణాత తున బూత శిసఽత  ఫకబ 
వసాలు యౄనేణా ఔలెఔటర్ అతడునఽుంచి భఫటేట  యలుుంటటుంథి. 

రశు14:                                 క                   

                      ?   
జవ్కఫ : ఉుంథి. నఽన లవమ భథిుంనతేయ సుందభబలఔు భాతరఫ ే ఇథ ి
భ తతుం. ఙ యౌలుంప ఖడెవపనఽ ఔతషనర్/చీఫ ఔతషనర్ తృ డుగ ుంచవచఽే లేథా 
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లవమ భథిుంప భ టయునలలో థేతులోనా నేభొకననథ ికఔుుండా ఫకబ నఽనలో 
ఎుంత తోతతఫ  ధా ఙ యౌలుంఙేుందఽఔు చటటుం రకయుం అనఽభతిుంచవచఽే. ల క్షన్ 36 
కూుంద తుభేదశిుంచిన తుఫుంధనలు, షయతేలఔు లోఫడు వడీడసహ ఙ యౌలుంప తృర తిథిఔన 
సదయు వమకూతకూ 24 ధలెయభీ యబథాలఔు తుంచఔుుండా సభముం ఇఙేే యలుుంథి. 
అబణే, ఏ ఔక యబథాధెైధా తుభ దషట  ణేథలీోగ జభ ఙమేఔతోృ ణ ేఆధాటికూ ఎుంత 
ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉననథో  ఆ తోతతుం స భ భ ఫకబగ భ ఖణిుంచఫడు భభోసభ  
ధోటీసఽణో తుతతతుం లేఔుుండా వసాలు ఙమేఫడెతేుంథి. 
రశు15:          ణ/   ణ               ణ                  

                            ?  
జవ్కఫ : న ుంచిన ఫకబ నఽన తోణాత తున భాతరఫే నేభొకుంటృ అబమయథన 
ధోటీసఽనఽ జాభీ ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. పనభ వఙాయణ/సవయణ అబమయథన 
భ షకభతుకూ భ ుంథే తుభధ భ ుంచిన నఽన వసాలు రరకూరమనఽ అుంతఔుభ ుందఽనన 
దశ్నఽుంఙే కొనసగ ుంచవచఽే. 
రశు16:                                                         

                                                   గ             

       ?   
జవ్కఫ : నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌసన వమకూత తన యమతృయుం తోణాత తునలేథా ఒ 
పాగతునఅభభఔుం, ఫహుభతి, కౌలు, ఉననదఽననటటల  అగ ుంత, అథ ద  లేథా 
ఇతయణరా  యౄతృలోల  భభో వమకూతకూ ఫదలాబలేత  ఆ ఇదదయౄ వమఱటగ, సభఱటగ ఫాధమత 
వళిుంఙాయౌస ఉుంటటుంథ.ి సదయు యమతృయ ఫథియ్ కలుం వయఔ ఙ యౌలుంపథాయు నఽుంచి 
భయయౌసన నఽన, వడీడ  లేథా జభ భాధా ఫకబలు ఫథియ్ధాటికే తుభధ భ తఫ   
ఉధాన, ఫథియ్ తభవత కభభ్సధా ఫాధమత భాతరుం యభ దదభ న ైధా ఉుంటటుంథి. 
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రశు17: ఒక క     (                         )         (        )         

                                             ?   
జవ్కఫ : ఏథ ైధా ఔుంన తూ భూలయలేనపడె అుంతఔుభ ుందఽగతూ, ఆ తభవతగతూ 
నఽనలు, ఫకబలు వసాలు కలేదతు తుభధ యణ అబనపడె, సదయు సుంసథలో 
అటిథాక డ ైభ్ఔటయుల గ ఉనన రతి ఔకయౄ వమఱటగ, సభఱటగ ఙ యౌలుంపనఔు 
ఫాధఽమలవపణాయు. ఔుంన తూ వమవహభలఔు సుంఫుందిుంచి తన తీవర తుయలక్షముం, థాయుణ 
ఔయతయయమనేక్ష లేథా యధఽల ఉలల ుంగన వుంటయియే లేవతు, అుందఽవలల  ఫకబలు 
ఙ యౌలుంచఔతోృ వడాతుకూ ణానఽ కయణుం కదనన యవయణణో ఔ తష న ర్ నఽ సుంతినత  
యచఖయౌగ ణే త డ ైభ్ఔటయలుందయౄ ఫాధఽమలే అవపణాయు. 
రశు18: ఒక   గ           (                         )            

            గ                 ? 
జవ్కఫ : నఽన, వడీడ , జభ భాధాల ఙ యౌలుంపలో ఏ పాఖసవభమ సుంసథలోతు 
పాఖసవభ లెైధా వమఱటగ, సభఱటగ ఫాధఽమలవపణాయు. పాఖసవభ లలో ఎవభ్సధా 
యయతుంచఽఔుధేటలబణ ే ఆ ణథేీధాటికూ ఙ యౌలుంఙాయౌసన నఽన, వడీడ  లేథా 
జభ భాధాలఔు సుంఫుందిుంచి ఆ సభమాతుకూ లేథా ఆ తభవత సదయు 
పాఖసవతకూఖల ఫాధమత ఖ భ ుంచి ఔతషనయుఔు యౌఖితూయవఔ ధోటసీఽ థావభ 
ణ యౌమజేమాయౌస ఉుంటటుంథి. యయతుంచఽఔునన ధలెలోగ సదయు సభాఙాయుం 
ఇవవఔతోృ ణే, ఔతషనయుఔు ఆ వమవహయుం ఖ భ ుంచి ఎయుఔయఙే ణేథీథాక 
పాఖసవతన ై ఆ సుంసథ  ఫకబల ఫాధమత కొనసఖ తేుంథి. 
రశు19:                                                         

    క            క                                               

                       ? 
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జవ్కఫ : ఫాలమదశ్లోతుయయు, లేథా అశ్ఔుత లెైనయభ  తయపపన లేథా యభ  లతధకోసుం 
యమతృభతున సుంయక్షఔుడె/ధయభఔయత/రతితుద ి తుయవళిసఽత నన సుందయబుంలో థాతుకూ 
సుంఫుందిుంచి నఽన, వడీడ  లేథా జభ భాధా ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉననటలబణ ే సదయు 
సుంయక్షఔుడె/ధయభఔయత/రతితుదని ైధ ేయటితు యదుింఙాయౌస ఉుంటటుంథి. 
రశు20:                            గ   క    క           (     ) 

    క/                       (Court of Wards)      ణ   
                 ? 
జవ్కఫ : నఽన భ దలిోకూ వఙేే వమకూతకూ యమతృయుం ఉుండు, ఏథ ధైా ధామమసథ నుం 
ఆథేరల ఫేయఔు అతడు హఔుకబ ఔతఫ  న ఆలత  తుముంతరణ కోసుం సుంయక్షఔ/ఫ  నర్ 
యయథాల ధామమసథ నుం/భ తృలన జనయల్/అదికభ ఔ ధయభఔయత/భధమవభ త లేథా 
తుభవహఔుడె తుమతతేలెైన క్షుంలో సదయు యమతృభతుకూ సుంఫుందిుంచి ఆ 
వమకూతనఽుంచి వసాలు ఙమేాయౌసన నఽన, వడీడ , జభ భాధాలనఽ ఆలత  తుముంతరణ 
ఫాధమతలు తుయవభ తసఽత నన యభ న ైధ ేయదిుంచి భఫటాట యౌస ఉుంటటుంథి. 
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16.  జీఎసటీలో ునరిిచాయణలు, సమీక్ష – సవయణ 
రశు 1:                           క       క                   
                       ణ       క       ?   
జవ్కఫ : ఉుంథి. ఏథ ధైా ఆథేశ్ుం లేథా తుయణముం తనఔు వమతిభేఔుంగ జాభీ అబనటటల  
పాయుంచిన క్షుంలో ఫాదిత వమకూతకూ పనభ వఙాయణ కోభే హఔుకుంథి. అబణే, సదయు 
ఆథేశ్ుం “ధామమ తుయణమాదికయ సథ నుం” (adjudicating authority) జాభీ ఙలేనథ  ై
ఉుండాయౌ. అబణే, కొతున తుయణమాలు - ఆథేరలన ై (ల క్షన్ 93లో నభేొకననయ) 
భాతరుం పనభ వఙాయణ కోభే యలు లేదఽ. 
రశు 2:                         ,                                  

(CGST) క                                 గ        ?  
జవ్కఫ : లేదఽ. కేుందర వసఽత లవేల నఽన (CGST) ఔతషనర్ సదయు ఆథేరతున 
సవభ ుంచజాలయు. థీతుకూ సుంఫుందిుంచి కేుందర, భషట ర వసఽత లవేల నఽన (SGST) 
నభూధా చటటుంలో తేననఫ  న తుఫుంధనలుధానబ. లజీఎలట  యషముంలో ల క్షన్ 
79 (2) రకయుం... ఏథ ధైా ఆథేశ్ుం (ధామమ తుయణమాదికయ సథ నుం జాభీఙేలనథి) 
చటటఫదధఫ  థి, సభ్సనథ ికదతు లజీఎలట  ఔతషనర్ పాయలేత  అుందఽలో పనభ నయణముం 
తీసఽకోయయౌసన అుంరలనఽ తుభధ భ సాత , యటిన  ైరథభ పనభ వఙాయణ సథ నుం (పస్ట 
అనలేట్ అతాభ టీ-FAA)లో అబమయథన థాకలు ఙమేాయౌసుంథిగ తన కూుంథిసథ బ 
జీఎలట  అదికభ కూ ఆథేరలు జాభీ ఙమేవచఽే. అటటవుంట ి అబమయథననఽ 
పనభ వఙాయణ అబమయథనగ ఎఫఎఎ భ ఖణిుంచవచఽే. 
రశు 3:                                     ఖ        ?  
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జవ్కఫ : ఆథేశ్ుం లేథా తుయణముం ణ యౌమజలేన ణేథీ నఽుంచి భూడె ధలెల వమవదితు 
అబమయథన థాకలుఔు కలభ తతిగ తుయణబుంఙాయు. 
రశు 4:         క                    ఖ                ణ 

      /  ఖ       ఖ  క  క    ఈ                    ?   
జవ్కఫ : అవపనఽ. అటటవుంట ి దయకాసఽత లనఽ పనభ వఙాయణ అబమయథనగ 
భ ఖణిుంఙాయౌ ఖనఽఔ కలభ తతిణోతృటట పనభ వఙాయణ సుంఫుందిత 
తుఫుంధనలతూన ఔడా సదయు అబమయథనఔు వభ తసత బ.  
రశు 5:          ఖ                                     ణ 

       (    )       ?  
జవ్కఫ : ఉుంథి. తుభేదశిత 3 ధలెల భ తతి భ గ లన భోజు నఽుంచి అబమయథన 
థాకలుఔు ఔ ధెల ఆలసమతున సదయు సథ నుంలోతు అదికభ  (3+1) 
భతునుంచవచఽే. అబణే, ల క్షన్ 79 (4) తుఫుంధన తుభేదశిసఽత నన ఫేయఔు 
ఆలసమతుకూ ‘తగ న కయణుం’ ఉుండాయౌ. 
రశు 6:          ణ          ఖ        క                   క     
          ణ                         (    )       ?  
జవ్కఫ : ఉుంథి. సదయు యఙాయణాుంరలు ఉథేదశ్ూయవఔుంగ యసభభ ుంచినయ లేథా 
అళేతేఔఫ  నయ కవతు సుంతినత  ఙ ుంథిణ ే ఎఫఏఏగ వమవహభ ుంఙయేభ కూ యటితు 
అనఽభతిుంఙే అదికయుం ఉుంటటుంథి. 
రశు 7:               ణ                           గ             
                  ? 
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జవ్కఫ : రథభ పనభ వఙాయణ సథ నుం తన ఆథేశ్ుం నఔలునఽ అబమయథనథాయుఔు, 
ధామమ తుయణమాదికయ సథ నుంణోతృటట సుంఫుందిత అదికయభ దిఖల లజీఎలట , 
ఎలాఎలట  ఔతషనయలఔు అుందజేమాయౌ. 
రశు 8:              ణ                             (        

       )         ?   
జవ్కఫ : యయదుంలోతు తోతతుంలో 10 రతుం (అబణే, ఎలాఎలటకూ సుంఫుందిుంచి 
అదనప తుఫుంధనలుధానబ. యటికోసుం నభూధా చటాట తున భ శ్రయౌుంచవచఽే... 
12, 13 రశ్నలు చాడుండు). 
రశు 9:        గ              ?   
జవ్కఫ : ఎుంజీఎల్ ల క్షన్ 79(6)లోతు యవయణ రకయుం ‘‘యయదుంలోతు తోతతుం’’ 
అుంటే:- 

i) ల క్షన్ 46 లేథా 47 లేథా 48 లేథా 51 కూుంద తుభధ భ ుంచిన తోతతుం; 
ii) జీఎలట  జభ (Credit) తుఫుంధన 201 రకయుం ఙ యౌలుంఙాయౌసన 

తోతతుం; అలాగ ే
iii) యదిుంచిన యుసఽభ  లేథా జభ భాధా తోతతుం. 

రశు 10:                                    క /      

      /                 /      /                     

         ణ                                  ?   
జవ్కఫ : జపత  లేథా యసఽ తోతతుం/ఐటీల తగ గుంపనఔు ఫదఽలుగ 
సఽుంఔుం/అభధ యుసఽభ /జభ భాధానఽ న ుంచఽత ఆథేశ్ుం జాభీఙలే ేఅదికయుం 
ఎఫఎఎకూ ఉుంథి. అబణ,ే తనన ై రతితృథిత నషటథామఔ ఆథేరలతొద సుంజాబఱ 
ఇచఽేఔుధేుందఽఔు అబమయథనథాయుఔు తగ న అవకశ్ుం ఇచిే ఉుండాయౌ (ల క్షన్ 
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79(10)లోతు ణొయౌ తుఫుంధన). ఇఔ సఽుంఔుం న ుంప లేథా ఐటలీతు తపగ 
యతుయోగ ుంచఽఔుననటటల  తుయణబుంచటాతుకూ సుంఫుందిుంచి సదయు ఆథేరలఔు భ ుందఽ 
అబమయథనథాయుఔు తగ న సుంజాబఱ ధోటీసఽ జాభీఙేలన తభవత భాతరఫే ఎఫఎఎకూ 
ఆ అదికయుం ఉుంటటుంథి. అుంణేగఔ సదయు ఆథరేలనఽ ల క్షన్ 51కూుంద తుభేదశిుంచిన 
కలభ తతిలోప జాభీఙేమాయౌ (ల క్షన్ 79(10)లోతు భ్ుండో  తుఫుంధన). 
రశు 11:             (SGST)                    ణ                   

  ఖ        (                          )        (               )క  
                    ?   
జవ్కఫ : అబమయథన థాకలుఔు భ ుందఽ యయదుంలోతు తోతతుంలో 10 రతుం 
భ ుందఽగ జభ ఙేమాయౌ. లజీఎలట , ఎలాఎలటలు భ్ుండుుంటికీ ఇుందఽలో భాభేతొ 
ఉుండదఽ. అబణే, ఎలాఎలట  యషముంలో భాతరుం ఈ 10 రణాతుకూ అదనుంగ 
‘‘అబమయథనథాయు అుంగీఔభ ుంచిన ఫేయఔు ణానఽ సయలు ఙలేే ఆథేశ్ుంలో నేభొకనన 
నఽన, వడీడ , అభధ యుసఽభ , సఽుంఔుం, జభ భాధా వుంటియ ూభ తగ ఙ యౌలుంఙాయౌ.’’ 
అుంణేకఔుుండా ఎలాఎలట  ఔతషనర్ ఏ కేసఽధెైధా ‘‘తీవరఫ  నథి’’గ భ ఖణిలేత  
ధభవతేనఽ యయద తోతతుంలో 50 రణాతుకూ తుంచఔుుండా తుయణబుంఙాలతు 
రకాయఫ  న అదికయ సథ నుం రథభ పనభ వఙాయణ సథ ధాతుకూ దయకాసఽత  
ఙేమవచఽే. 
రశు 12: ‘‘            ’’              ? (                           )  
జవ్కఫ : యయద నఽన ఫాధమత యౄ.25కోటల ఔు తఔుకవకతుథ ైనపడె, అలాగ ే
సదయు నఽన ఙ యౌలుంపథాయున ై ఇథ ితుయౄనుంచదగ నథిగ తభరక పాయసఽత ననటటల  
ఎలాఎలట  ఔతషనర్ అతేతృర ముం (అుందఽఔు కయణాలనఽ యౌఖితూయవఔుంగ 
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నమోదఽఙమేాయౌ) వమఔతుం ఙేసఽత ననపడె థాతున ‘‘తీవరఫ  న కేసఽ’’గ 
తుయవచిుంచవచఽే. 
రశు 13:                         గ                           

క           గ   ?  
జవ్కఫ : సవభ ుంచఖలయు. ఎలాఎలట  చటటుంలోతు ల క్షన్ 80(1) అుందఽఔు అదికయుం 
ఇసోత ుంథి. తన థిఖ వసథ బ అదికయులు జాభీఙలేన ఆథేరతున తన భ శ్రలనఔు 
కోభ , తతుఖీ ఙమేవచఽే. సదయు ఆథేశ్ుం లోటటతృటలణో ఔడునదతు, వసాళ్లఔు 
నషటుం ఔయౌగ ుంఙథేిగ ఉుందతు పాయలేత  యవయణ ఇవవడుం కోసుం ధోటసీఽథాయుఔు తగ న 
అవకశ్తచిే, ఆ తభవత సవభ ుంచవచఽే. 
రశు 14:         ణ             గ               గ       

                                  క           క     

          ?  
జవ్కఫ : ఆథేశిుంచవచఽే. 
రశు 15:   గ                          ణ   క             క  
    క                             ?   
జవ్కఫ : ఉధానబ... ఏ ఆథేరననబధా ఔతషనర్ ఏబయ సుందభబలోల  
సవభ ుంచభదుంటే:- 
(ఎ) సదయు ఆథేశ్ుంన  ై ల క్షన్ 79 లేథా ల క్షన్ 82 లేథా ల క్షన్ 87 లేథా ల క్షన్ 
88ల కూుంద పనభ వఙాయణ కోభే అవకశ్ుం ఉననపడె; లేథా 
(బి) సదయు ఆథేశ్ుం లేథా తుయణముం జాభీ ఙలే, భూడేళ్ైల  థాటతిృో మాఔ సవయణ 
కోభ నపడె. 
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ఈ అవరోధాలతోపకట్ల భరిక్ొనిు ‘సుంకె్ళ్ు ’ వివరకల క్ోసుం MGLలోని సెక్ష న్  80ని 
దమచేసి రిశీలుంచుండి. 
రశు 16:                        ణ             క               
                   (Tribunal)        ?   
జవ్కఫ : పనభ వఙాయణ అబమయథనలో కూుంథ ిఅుంరలు పాఖుంగ ఉననపడె... 

 నఽన తోతతుం లేథా 
 ఉణాదకల కొనఽగోళ్ల  నఽన తనహబుంప లేథా 
 నఽన తోతతుంలో వమణామసుం లేథా 
 ఉణాదకల కొనఽగోళ్ల  నఽన తనహబుంప తోతతుంలో వమణామసుం 

లేథా 
 అభధ యుసఽుం తోతతుం లేథా 
 యుసఽభ  తోతతుం లేథా యౄ.1,00,000ఔధాన తఔుకవ తోతతుం 

జభ భాధా ఙ యౌలుంప ఆథేశ్ుం జాభీఙేలనపడె... సదయు 
పనభ వఙాయణ అబమయథననఽ లవఔభ ుంచ తుభఔభ ుంఙే యచక్షణాదికయుం 
ధభభసధాతుకూ ఉుంటటుంథి (ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 82(2)నఽ 
చాడుండు). 

రశు 17:                       ణ          ఖ  క           

   ?  
జవ్కఫ : ఆథేరలు అుంథిన ణేథ ీ నఽుంచి థాతున ై అబమయథన థాకలుథాక భూడె 
ధెలల కలుం. 
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రశు 18:          ణక           ఖ       3                      
                                      ?                  

   ?   
జవ్కఫ : ఉుంథి... భూడె ధలెల భ తతి థాటిన తభవత అబమయథనథాయు తగ న 
కయణుం చానణ ేఎుంత ఆలసమఫ  ధా భతునుంఙ ేఅదికయుం ధభభసధాతుకూ ఉుంటటుంథి. 
రశు 19:                                          ఖ  క  
                     ? 
జవ్కఫ : పనభ వఙాయణ అబమయథన థాకలు ఙలేన ణేథీనఽుంచి 45 భోజులు. 
రశు 20:        ,                                      ణ         

  ఖ                        ?   
జవ్కఫ :  

i) ఆథేశ్ుం లేథా తుయణముం వలల  ఫాదతిేడ నై వమకూత ఎఫఎఎ ఎదఽట 
పనభ వఙాయణ అబమయథన థాకలుఔు లజీఎలట  చటటుంలోతు ల క్షన్ 82 
కూుందఖల తుఫుంధనలే మతాతథుంగ ఎలాఎలట  చటటుంలోతు ల క్షన్ 82 
కూుంద ఔడా ఉుంటాబ. చయేల సుందయబుంగ ఈ ఫేయఔు సభానుంగ 
వభ తుంఙేలా తుయణబుంఙాయు. 

ii) న ైన నేభొకనన తుఫుంధనఔు అదనుంగ ఔతషనర్ జాభీఙలేన సవయణ 
ఆథేరలన ై పనభ వఙాయణ ధభభసనుంలో అబమయథన థాకలు అుంరతుకూ 
ఔడా ఎలాఎలట  చటటుంలోతు ల క్షన్ 82 వభ తసఽత ుంథ.ి 

iii) అబణే, ఎఫఎఎ జాభీఙేలన ఆథేరలన  ై భ్యెనామ యపాఖుం 
పనభ వఙాయణ అబమయథన థాకలుఔు సుంఫుందుించిన తుఫుంధనలు 
లజీఎలట  చటటుంలో ఉధాన యటితు ఎలాఎలట  చటటుంలో తృ ుందఽయచలేదఽ. 
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సవయణ అదికభలనఽ ఎలాఎలట  ఔ తష న ర్  (భషట ర లోల  ఎఫఎఎగ 
వమవహభ ుంఙయేయు ఔతషనయుఔు థిఖ వసథ బ అదికభ  
కవచఽేఖనఽఔ)ఔు ఔయౌుంచడఫే ఇుందఽఔు కయణుం.  

iv) థీుంణోతృటట ఫాదిత వమకూత ఎలాఎలట  రకయుం తనఔు వమతిభేఔుంగ జాభీ 
అబన ఆథేరలఔు అనఽఖ ణుంగ ణానఽ అుంగీఔభ ుంచిన ఫేయ నఽన, 
వడీడ , అభధ యుసఽభ , సఽుంఔుం, జభ భాధాలనఽ ూభ తసథ బలో 
భ ుందసఽత గ జభ ఙమేాయౌస ఉుంటటుంథి. 

రశు 21:                                                      
       ?    
జవ్కఫ : అవపనఽ... అబమయథనథాయు ల క్షన్ 79లోతు ఉ ల క్షన్ (6)(4) లేథా ల క్షన్ 
82లోతు ఉ ల క్షన్ (10)/(7) కూుంద జభఙేలన తోణాత తున ఎఫఎఎ లేథా 
పనభ వఙాయణ ధభభసనుం ఆథేరల ఫేయఔు యసఽ ఙలే ే సుందయబుంలో 
ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 85 రకయుం వడీడ  ఔడా ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. ల క్షన్ 39 
కూుంద తుభేదశిసఽత నన వడీడ  రతుం రకయుం అబమయథనథాయు స భ భ జభఙేలన 
ధాటినఽుంచి థాతున యసఽ ఙలేే ణేథథీాక లెఔకఖటిట  ఙ యౌలుంఙాయౌ. 
రశు 22:                            ణ    గ      క    ?   
 జవ్కఫ : ళ ైకోయుట ... కతూ, సదయు అబమయథనలో ల క్షన్ 87(1) కూుంద చటటయఫ  న 
రశ్న తలెతితనటటల  ళ ైకోయుట  సుంతినత  ఙ ుంథాయౌస ఉుంటటుంథి. అబణే, ధభభసనుం 
జాభీఙేలన ఆథేశ్ుంలోతు అుంరతున భ ఖణనలోకూ తీసఽకోవడుంలో సదయు 
లాయథయేలన  ై భ్ుండె లేథా అుంతఔనన ఎఔుకవ భషట ర లు లేథా ఒ భషట రుం-కేుందరుం 
భధమ  తేధానతేతృర మాలుననపడె; సయపభ రథేరతుకూ సుంఫుందిుంచి భషట ర ుంతయగత 
లేథా భషట ర ుంతయ; లేథా భ్ుండె లేథా అుంతఔధాన ఎఔుకవ భషట ర లు లేథా ఔ భషట రుం-
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కేుందరుం భధమ అతేతృర మపేథాలు ఉననపడె ధభభసనుం ఆథేరలన  ైపనభ వఙాయణ 
అబమయథన థాకలు యథేిఔ సఽనరుం కోభేట అవపతేుంథ ిత ళ ైకోయుట  భ దలిో ఉుండదఽ.  
రశు 23:                     ణ          ఖ  క              ?    
జవ్కఫ : ఆథేరలు అుందఽఔునన ణేథనీఽుంచి అబమయథన థాకలు ణేథధీాటికూ 180 
భోజులు. అబణే, తగ న కయణుం చాఖయౌగ ణ ే అుంతఔధాన ఎఔుకవ ఆలసమఫ  ధా 
భతునుంఙే అదికయుం ళ కైోయుట ఔుుంథి. 
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భ ుందసతు  ఆదేశుం 
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17.  భ ుందసతు  ఆదేశుం 
రశు 1:               (Advance Ruling)              ?  
జవ్కఫ : లజీఎలట/ఎలాఎలట  నభూధా చటాట లోల తు ల క్షన్ 94 రకయుం, ‘భ ుందసఽత  
ఆథేశ్ుం’ అుంటే... ల క్షన్ 97లో యవభ ుంచఫడున అుంరలు, సుంథేహలు తథితభలన  ై
సుంఫుందిత అదికయ సథ నుం దయకాసఽత థాయుఔు అుందజేల ేయౌఖితూయవఔ తుయణమభతు 
అయథుం (ల క్షన్ 99). 
రశు 2:      97                                            ?   
జవ్కఫ : థిఖ వ నేభొకనన అుంరలన ై భ ుందసఽత  ఆథేశ్ుం కోయవచఽే:- 

ఎ)   చటటుం కూుంద వసఽత వపలు లేథా లేవల వభీగఔయణ; 
బి)   చటట తుఫుంధనల ఫయేఔు జాభీ ఙమేఫడు, నఽన రతుంణో 

సుంఫుంధుంఖల అదికయ రఔటన అనవముం; 
సి)   చటట తుఫుంధనల కూుంద వసఽత వపలు లేథా లవేల యలువ తుయణమాయథుం 

అనఽసభ ుంఙాయౌసన సాణార వయ; 
డి)  ఉణాదఔ కొనఽగోళ్లన ై ఙ యౌలుంచిన లేథా ఙ యౌలుంఙాయౌసవఙేే నఽన 

తనహబుంప (ITC) అుంగీకయ యోఖమత; 
ఇ)   ఏయెైధా వసఽత వపలు లేథా లవేలన ై చటటుం రకయుం నఽన ఫాధమత 

తుయణముం; 
ఎఫ్)  చటటుం కూుంద దయకాసఽత థాయు నమోదఽ కయయౌస ఉననపడె; 
జి)  ఏయెధైా వసఽత వపలు లేవలఔు సుంఫుందిుంచి దయకాసఽత థాయు రణమేఔుంగ 

ఏథ ధైా ఙలేనపడె అథి సదయు అుంశ్ుం రకయుం వసఽత వపలు లేథా 
లేవల సయపభ కూుందఔు వఙేే అవకశ్ుం ఉననపడె. 
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రశు 3:             క       గ  క                     ?   
జవ్కఫ : అటటవుంటి ముంణార ుంఖుం ఏభటటఔుఖల యసత ిత లక్షముం ఏతటుంట:ే- 

i) దయకాసఽత థాయు ఙేటటఫో బయ రతితృథతి కయమఔలాతృల సుంఫుందిత 
నఽన ఫాధమతన ై భ ుందసఽత  సషటత ఇవవడుం; 

ii) యథేశ్ర రతమక్ష న టటట ఫడె (FDI)లనఽ ఆఔభ షుంచడుం; 
iii) యయథాలనఽ తగ గుంచడుం; 
iv) తృయదయశఔ, ఙౌక్సన దధతిలో యేఖుంగ ఆథేరయౌవవడుం. 

రశు 4:                        క       గ  (AAR) క         
       ?  
జవ్కఫ : ‘భ ుందసఽత  ఆథేశ్ఔ ముంణరా ుంఖుం’ (AAR)లో లజీఎలట , ఎలాఎలటల నఽుంచి 
ఙ భొఔ సబ మడె  ఉుండాయౌ. యభ తు కేుందర, భషట ర రబ ణావలు తుమతసత బ. యభ  
తుమాభకతుకూ యోఖమత, అయహత షయతేలు జీఎలట  నభూధా చటట తుఫుంధనలలో 
తుభేదశిుంచఫడాడ బ (ల క్షన్ 95). 
రశు 5:             క       గ                 (                   

             -AAAR)          ...     క                ?   
జవ్కఫ : ఏఏఆర్ ఇఙేే భ ుందసఽత  ఆథేరలన ై థాకలబయమ పనభ వఙాయణ 
అబమయథనలనఽ భ ుందసఽత  ఆథేశ్ఔ ముంణరా ుంఖ ఉతతభదికయ సుంసథ  (AAAR) 
యఙాభ సఽత ుంథి. ఇుందఽలో ఇదదయు సబ మలుుంటాయు. యభ లో ఔయుగ లజీఎలట  చీఫ 
ఔ తష న ర్ నఽ కేుందర ఎఖ భతి-థిఖ భతి సఽుంకల ఫో యుడ  (CBEC) 
తుమతసఽత ుంథి. దయకాసఽత థాయున  ై అదికయ భ దిఖల ఎలాఎలట  ఔతషనర్ భభొఔ 
సబ మడెగ ఉుంటాయు (ల క్షన్ 96). 
రశు 6:                ,                              ?   
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జవ్కఫ : రతి భషట ర తుకీ ఔ ఏఏఆర్, ఏఏఏఆర్  ముంణరా ుంగల వుంతేన ఉుంటాబ 
(ల క్షన్ 95, 96).  
రశు 7:                                   ?   
జవ్కఫ : ఏఏఆర్, ఏఏఏఆర్ లు ఇఙేే భ ుందసఽత  ఆథేరలు ల క్షన్ 102 రకయుం 
దయకాసఽత థాయు, అతడున  ైఅదికయభ దిఖల నఽన అదికభ కూ భాతరఫ ేవభ తసత బ. 
భషట రుంలో దయకాసఽత థాయువుంటి ఇతయ నఽన ఙ యౌలుంఙే వమఔుత లఔు వభ తుంచదననథ ి
ఇుందఽలోతు అుంతభయథుం. దయకాసఽత  ఙేసఽఔునన వమకూతకూ భాతరఫే సదయు భ ుందసఽత  
ఆథేరలు భ తతుం.  
రశు 8:                       క గ              ?   
జవ్కఫ : భ ుందసఽత  ఆథేశ్ుం వభ తుంపనఔు ఎలాుంట ి కలభ తతితు చటటుం 
నేభొకనలేదఽ. థాతుకూ ఫదఽలుగ యసతవ భ ుందసఽత  ఆథేరతుకూ భదదతేతుఙేే చటటుం, 
యసతయలు లేథా భ లథతేలు భాభేథాక అథ ి అభలులో ఉుంటటుందతు ల క్షన్ 
102లో తుభేదశిుంచిుంథి. 
రశు 9:                   క             ?  
జవ్కఫ : ఉుంథి... దయకాసఽత థాయు మోసూభ తుంగ లేథా యసతయలనఽ థాచిన టటడుం 
లేథా యసతయలనఽ వకీరఔభ ుంచడుంథావభ భ ుందసఽత  ఆథేశ్ుం తృ ుంథనిటటల  ఏఏఆర్, 
ఏఏఏఆర్ లు ఔనఽగొనన క్షుంలో ల క్షన్ 103 రకయుం ‘జాభీ ఙేలన ధాటినఽుంఙే’ (ab 

initio void) అథి యదదబనటటల  రఔటిుంఙే యలుుంథి. అటటవుంట ి భ లథతేలలో 
భ ుందసఽత  ఆథేశ్ఫే జాభీకలేదతు పాయుంచి లజీఎలట , ఎలాఎలట  చటాట లోల తు అతున 
తుఫుంధనలనఽ దయకాసఽత థాయుఔు వభ తుంజమేవచఽే (అబణే, ఇథ ి భ ుందసఽత  
ఆథేశ్ుం ఇచిేన ణేథనీఽుంచి యదదబనటటల  రఔటసిాత  ఆథేశ్ుం జాభీఙలేన ణేథీ భధమ 
కలాతున తనహబుంఙాయౌ). కతూ, దయకాసఽత థాయు యదననఽ యనన తభవత 
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భాతరఫ ే భ ుందసఽత  ఆథేశ్ుం యదదబనటటల  రఔటిసాత  ఉతతయువ జాభీఙేమాయౌస 
ఉుంటటుంథి. 
రశు 10:                                ?   
జవ్కఫ : భ ుందసఽత  ఆథేశ్ుం తృ ుంథ ే రకూరమనఽ ల క్షన్ 97, 98 యవభ సఽత ధానబ. 
భ ుందసఽత  ఆథేశ్ుం తృ ుందగోభే దయకాసఽత థాయు తుభేదశిత తౄయుం, దధతేలలో ఏఏఆర్ ఔు 
దయకాసఽత  ఙేసఽకోయలతు ల క్షన్ 97 నేభొకుంటరుంథి. దయకాసఽత  ఙేసఽఔుధ ే సయవయ 
రకూరమ, తౄయుం సవయౄుం జీఎలట  నభూధా తుఫుంధనలలో ఇవవఫడణాబ. 
భ ుందసఽత  ఆథేశ్ుం కోసుం దయకాసఽత  అనుంతయ రకూరమనఽ ల క్షన్ 98 యవభ సఽత ుంథి. 
దయకాసఽత థాయు ఎవభ  భ దిలోకూ వసత భో సదయు అదికభ కూ ఏఏఆర్ దయకాసఽత  
నఔలునఽ ుంన, సుంఫుందిత భ కయుడ ల సభయణ కోభయౌస ఉుంటటుంథి. అయ అుంథిన 
తభవత యటిణోతృటట అవసయఫ  ణ ే దయకాసఽత థాయు యవయణనఽ తీసఽఔుతు సదయు 
దయకాసఽత నఽ ఏఏఆర్ భ శ్రయౌసత యు. ఆ తభవత ఆమోదుం లేథా తియసకితి 
ణ యౌమజేసాత  ఆథేశ్ుం జాభీఙేసత యు. 
రశు 11:                           ఖ               క      

             ?   
జవ్కఫ : కొతున భ లథతేలలో దయకాసఽత నఽ తతుసభ గ తియసకభ ుంఙాయౌస వసఽత ుంథి. 
యటి ఖ భ ుంచి ల క్షన్ 98(2)లో నేభొకనన యవయణలు కూుంథియధుంగ ఉుంటాబ:- 

ఎ)   దయకాసఽత న ై తలెతితన సుంథేహుంతొద దయకాసఽత థాయుఔు 
సుంఫుందిుంచిన కేసఽ ఏథ ధైా ఎఫఎఎ, పనభ వఙాయణ ధభభసనుం లేథా 
ఏథ ధైా కోయుట  యఙాయణలో ఉననపడె; 
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బి)   దయకాసఽత న ై తలెతితన అథేయధఫ  న సుంథేహుంతొద దయకాసఽత థాయుఔు 
సుంఫుందిుంచిన ఏథ ధైా అుంశ్ుంతొద ఎఫఎఎ, పనభ వఙాయణ 
ధభభసనుం లేథా ఏథ ధైా కోయుట  అటికే తుయణముం రఔటిుంచినపడె; 

సి)   దయకాసఽత న ై తలెతితన అథేయధఫ  న సుంథేహుంతొద దయకాసఽత థాయుఔు 
సుంఫుందిుంచి చటట తుఫుంధనల కూుంద చయమలు తీసఽకోయయౌసన 
భ లథతేలు ఉననపడె;  

డి)   దయకాసఽత న ై తలెతితన అథేయధఫ  న సుంథేహుంతొద దయకాసఽత థాయుఔు 
సుంఫుందిుంచిన కేసఽలో ధామమ తుయణమాదికయ సథ నుం లేథా 
అుంచధాల అదికయ సథ నుం ఏథి వభ తలేత  అథి అటికే తుయణముం 
రఔటిుంచి ఉననపడె. దయకాసఽత నఽ తియసకభ సాత  జాభీఙలేే ఉతతయువ 
అుందఽఔు కయణాలేతటర ‘సఽసషట ’ యవయణణో ఔడు ఉుండాయౌ. 

రశు 12:   ఖ           క                                     

    ?   
జవ్కఫ దయకాసఽత నఽ అుంగీఔభ ుంచినటలబణే అథ ిఅుంథిన ధాటినఽుంచి 90 భోజులలో 
ఏఏఆర్ తన ఆథేరలనఽ రఔటిుంఙాయౌ. ఆథశే్ుం ఇఙేేభ ుందఽ దయకాసఽత నఽ, 
థాతుణోతృటట దయకాసఽత థాయు అుందజలేన ఇతయ సభాఙాభతున ణానఽ లేథా 
సుంఫుందిత రకాయఫ  న అదికభ  క్షుణనుంగ భ శ్రయౌుంఙాయౌ. అలాగే ఆథేరయౌఙేే 
భ ుందఽ దయకాసఽత థాయు లేథా యభ  అదీఔిత రతితుదణిోతృటట సదయు అదికయ 
భ దిఖల లజీఎలట/ఎలాఎలట  అదికయుల యవయణ ఔడా ఏఏఆర్ తఔ తీసఽకోయయౌ. 
రశు 13:                                  క                ? 
జవ్కఫ : ఏఏఆర్ లోతు సబ మల భధమ తేధానతేతృర మాలుుంటే... ఏబయ అుంరలన  ై
ణాభ  యపథేిసఽత ననథీ ఏఏఏఆర్  భ శ్రలనఔు తుయేథిుంఙాయౌ. ఏఏఏఆర్ లోతు సబ మలు 
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ఔడా ఏఏఆర్ తుయథేిుంచిన అుంరలన ై ఏకతేతృర ముం సదిుంచలేఔతోృ ణ ేఏ అుంశ్ుంలో 
సదయు పథేాతేతృర ముం ణొలఖలేథో  థాతున ై ఆథేశ్ుం ఇఙేే యలు లేదఽ. 
రశు 14:                         ణ        క గ            ?   
జవ్కఫ : ఏఏఏఆర్  సభక్షుంలో పనభ వఙాయణ అబమయథన థాకలుఔు సుంఫుందిుంచి 
జీఎలట  నభూధా చటటుంలోతు ల క్షన్ 99, 100 యవభ సఽత ధానబ. ఏఏఆర్ 
భ శ్రలనవలల  ఫాదితేడ నై దయకాసఽత థాయు  పనభ వఙాయణ కోయుత ఏఏఏఆర్ ఔు 
అబమయథన థాకలు ఙసేఽకోవచఽే. అలాగే ఏఏఆర్ భ శ్రలన పయౌణాలణో 
లజీఎలట/ఎలాఎలటలలోతు సుంఫుందిత భ దిఖల అదికభ  ఔడా ఏకీబయుంచఔతృో ణ ే
ఏఏఏఆర్ లో పనభ వఙాయణ అబమయథన థాకలు ఙేమవచఽే. లజీఎలట/ఎలాఎలట  
తుభేదశిత అదికభ ’ అుంటే భ ుందసఽత  ఆథేరల దయకాసఽత లఔు సుంఫుందిుంచి 
లజీఎలట/ఎలాఎలట  తృలన ముంణరా ుంఖుం తుమతతేడ నై అదికభ . సదయు అదికభ  
సదాయణుంగ దయకాసఽత థాయు ఉనన రథేశ్ప అదికభ  భ దిఖలయభ్స ఉుంటాయు. 
అలాుంటి సుందభబలోల  సుంఫుందిత అదికభ  లజీఎలట/ఎలాఎలట  అదికయ భ దిఖల 
యయవపణాయు. ఇఔ ఎలాుంటి పనభ వఙాయణ అబమయథధెైధా భ ుందసఽత  ఆథేశ్ుం అుంథిన 
ణేథ ీ నఽుంచి 30 భోజులోల గ థాకలు ఙమేాయౌ. అథ ి తుభేదశిత యౄుంలో 
ఉుండటుంణోతృటట తుభేదశిత దధతిలో థాతు భ శ్రలన సగయౌ. ఈ ఫయేఔు జీఎలట  
నభూధా తుఫుంధనలు సషటుం ఙేసఽత ధానబ. పనభ వఙాయణ అబమయథన థాకలెైన 
తభవత అబమయథనథాయుల యదన యనన అనుంతయుం 90 భోజులోల గ పనభ వఙాయణ 
సథ నుం ఆథేరలు జాభీఙేమాయౌ. పనభ వఙాయణ అబమయథనలోతు ఏ అుంశ్ుంణోధెధైా  
ఏఏఏఆర్ లోతు సబ మలు ఏకతేతృర మాతుకూ భలేఔతృో ణే సదయు అబమయథన కూుంద థాతున  ై
ఎలాుంట ిభ ుందసఽత  ఆథశే్ుం ఇవవభదతు తుయణబుంఙాయౌ. 
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రశు 15:                           క      ,                
       ?  
జవ్కఫ : ఇవవవచఽే. ఆథేశ్ుం జాభీ అబన తభవత భ కయుడ ల రకయుం అుందఽలో 
తృ యతృటటల  ఏయెధైా ఉుంటే యటితు సభ థిదదడాతుకూ ఆయు ధలెలోల గ ఏఏఆర్ , 
ఏఏఏఆర్ లు ఉతతయువలు ఇఙేేుందఽఔు చటటుంలోతు ల క్షన్ 101 అదికభలు 
ఔయౌుంచిుంథి. సదయు తృ యతృటలనఽ అదికయులే సవముంగ ఖ భ తుంచి ఉుండవచఽే లేథా 
దయకాసఽత థాయు లేథా తుభేదశిత అదికయభ దిఖల లజీఎలట/ఎలాఎలట  అదికభ  యభ  
దిఱటకూ ణ చిేనథి కవచఽే. అబణ ేసదయు థదిఽద ఫాటటవలల  దయకాసఽత థాయు నఽన 
ఫాధమత న యఖడుం లేథా ఉణాదఔ కొనఽగోలు నఽన తనహబుంప (ITC) 
భ భాణుం తఖగటుం వుంటి రపావుం డేటలబణే ఉతతయువ జాభీకూ భ ుందఽ 
దయకాసఽత థాయు యదన యనడుం తతుసభ . 
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18.  రిశుకాయ సుంఘుం 
రశు 1:           ఘ  (Settlement Commission)      క          ?  
జవ్కఫ : భ షకయ సుంగుం ఏభటట తృర థతఔ లక్షామలేతటుంటే:- 

i) నఽన ఙ యౌలుంపథాయులఔు రణామభానమ యయద భ షకయ భాయగుం 
చాడుం; 

ii) జీఎలటణో భ డుడున యయథాలోల  వమమబభ త, కలాతీత యఙాయణ 
రకూరమనఽ తనుంచి ఙ యౌలుంపనఽ యేఖవుంతుం ఙమేడుం; 

iii) నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు ఎఖయేతఔు తృలడునటలబణే సదయు 
అరతిషఠ  నఽుంచి సవచఛుంగ ఫమటడ ేఅవకశ్ుం ఔయౌుంచడుం; 

iv) నఽన ఫాధమతనఽ ూభ తసథ బలో యసతవుంగ యలెల డుుంఙే తృర తిథిఔన 
యయథాల భ షకభతుకూ నఽన ఙ యౌలుంపథాయు దయకాసఽత  ఙేసఽఔుధ ే
యేథిఔగ తులవడుం; 

v) తుభ దషట  భ లథతేలలో యఙాయణనఽ ఎదఽభొకధే ఫాధ నఽుంచి 
యమతృభతున యక్షుుంచఽఔుధే థిశ్గ యయథాల సతవయ భ షకభతుకూ 
తృోర తసళిుంచడుం. 

రశు 2:            ,                                                 
           (MGL)                      ?  
జవ్కఫ : జీఎలట  నభూధా చటటుంలో భ షకయ సుంగుం సుంఫుందిత తుఫుంధనలు 
సభఖర/ఏకీఔిత వసఽత లవేల నఽన చటటుం- IGST Act (ల క్షన్ 11 నఽుంచి 26) 
కూుంద భాతరఫ ే తృ ుందఽయచఫడాడ బ. భషట ర ుంతయగత లాయథయేలఔు ఙ ుంథిన నఽన 
ఫాధమత సుంఫుందతి కేసఽల భ షకయుం థీతుథావభ సధముం కదతు ఇథి సాచిసఽత ుంథి. 
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అబణే, భ షకయ సుంగుం ఏభటట ఙేసఽకోదలచిన భషట ర ల నఽన తృలన 
ముంణరా ుంగలు ఐజీఎలట  చటటుం కూుందఖల నభూధా ఆదాయుంగ అలా ఙసేఽకోవచఽే. 
అటటవుంటి భషట ర లఔు ఈ థిశ్గ యలుఔయౌుంఙే తుఫుంధననఽ ఐజీఎలట  నఽుంచి 
లజీఎలటలోకూ లవఔభ ుంచవచఽే. 
రశు 3:                                            ?  
జవ్కఫ : ల క్షన్ 11 రకయుం... కేసఽ అుంటే- భ షకయుం కోసుం దయకాసఽత  ఙసేఽఔుధే 
ణేథీధాటికూ ఐజీఎలట  చటటుం కూుంద నఽన యదిుంప, అుంచధా, వసాళ్లఔు సుంఫుందిుంచి 
ఐజీఎలట  అదికభ  లేథా ఎఫఎఎ (FAA) ఎదఽట థాతుకూ సుంఫుందిుంచిన యఙాయణ ఏథ ీ
అసుంూయణుంగ ఉుండఔడదఽ. పనభ వఙాయణ అబమయథనఔు కలుం తీభ తృో తు ధామమ 
తుయణమాదికయ సథ నుం ఆథేరతున ఔడా కేసఽగ భ ఖణిుంచవచఽే. కలభ తతి 
తీభ తృో మాఔ థాకలు ఙేల ే పనభ వఙాయణ అబమయథన లేథా ఎఖ వ ధామమాదికయ 
సథ నుం థిఖ వ ధామమాదికయ సథ ధాతుకూ తినుంనన కేసఽ ఔడా అసుంూయణ 
యఙాయణలో ఉననథిగ భ ఖణిుంచఫడదతు, అుందఽవలల  ఇటటవుంట ి కేసఽలలో 
భ షకయ దయకాసఽత  థాకలుఔు యలు లేదతు ఈ తుయవచనుం సషటుం ఙేసోత ుంథి. 
రశు 4:           ఖ              /    ణ            క         
       ?   
జవ్కఫ : భ షకయుం కోసుం థాకలబయమ రతి దయకాసఽత నఽ భషట ర ఙ ైయభన్ అధమక్షతన 
భభో ఇదదయు సబ మలునన ధభభసనుం యఙాభ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. దయలో ఉనన 
లేథా భ ట్ైభ్సన ళ ైకోయుట  ధామమభూభ త భషట ర ఙ యైభ న్ గ ఉుండాయౌ. తగ యౌన ఇదదయు 
సబ మలు లజీఎలట  తృలన ముంణరా ుంఖుం నఽుంచి తుమతతేలెనై సుంకేతిఔ సబ మలె ై
ఉుండాయౌ. 
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రశు 5:           ఖ                                       క       
         ?   
జవ్కఫ : ఏ అుంశ్ుంతొదధెైధా ధభభసనుంలోతు సబ మల భధమ తేధానతేతృర మాలు 
వమఔతఫ  న సుందయబుంలో ఆదిఔమ అతేతృర ముం తృర తిథిఔగ తుయణముం 
తీసఽకోవచఽేనతు ఐజీఎలట  చటటుంలోతు ల క్షన్ 14 తుభేదశిసోత ుంథి. అలాగే ఔ సబ మడె 
అుందఽఫాటటలో లేఔతృో బధా, గ్సభహ జభ్సధా, అధాభోఖముం లేథా కాయ కయణుంగ ఇదద భే 
సబ మలునన క్షుంలో యభే తుయణముం తీసఽకోవచఽే. ఇదదయు సబ మలునన 
సుందయబుంలోనా తేధానతేతృర ముం వమఔతఫ  ణ ే ఆ తభవత భూడో సబ మడు 
అతేతృర ముం కోభ , ఆదిఔమ అతేతృర ముం ఆదాయుంగ తుయణముం యలెువభ ుంచవచఽే. 
రశు 6:                 ఖ         క      క             ?   
జవ్కఫ : ఐజీఎలట  చటటుంలోతు ల క్షన్ 15 రకయుం... ఐజీఎలట  చటటుం కూుంద ఔటి లేథా 
అుంతఔధాన ఎఔుకవ సుంజాబఱ  ధోటీసఽలు అుందఽఔునన నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయులెవభ్సధా, యటిన  ై ధామమ తుయణమాదికయ సథ నుం లేథా ఎఫఎఎల 
సభక్షుంలో యఙాయణ అసుంూయణ లథతిలో ఉననటలబణే భ షకయుం కోసుం దయకాసఽత  
ఙేసఽకోవచఽే. 
రశు 7:                 ఖ          ఖ                        ?  
జవ్కఫ : భ షకయ దయకాసఽత లో ూభ తగ యలెల డుుంఙాయౌసన యసతయలు ఏతటుంటే:- 

i) సుంఫుందిత ఐజీఎలట  అదకిభ కూ యెలల డుుంచతు నఽన ఫాధమత; 
ii) సదయు నఽన ఫాధమత తృర నత ుంచిన తీయు; 
iii) అదనుంగ ఙ యౌలసత నతు అుంగీఔభ సఽత నన నఽనతోతతుం; 
iv) తపగ వభీగఔయణ, తఔుకవ ఙ యౌలుంపన ై పకోలు ధేథముంలో 

తనహబుంప రఔటనవుంటి ఇతయ యవభలు. 
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రశు 8: రిశుకాయ దయఖాసతు  సటికయణకు పకట్ిుంచాలిన షయతులేమిట్ి?    
జవ్కఫ : ఐజీఎలట  చటటుంలోతు ల క్షన్ 15 రకయుం... ఒ కేసఽఔు సుంఫుందిుంచి భ షకయ 
దయకాసఽత  లవఔయణ కోసుం కూుంథి షయతేలనఽ తఔ తృటిుంఙాయౌ:- 

ఎ)   ఐజీఎలట  చటటుం కూుంద దయకాసఽత థాయు సభభ ుంఙాయౌసన భ టయున(లు) 
అతూన సభభ ుంఙాడా లేఔ యవయణల నమోదఽ తభవత భ టయునలు 
సభభ ుంచఔతోృ వడాతుకూ సళేతేఔ భ లథతేలుననటటల  సుంతినత  ఙ ుంథ ి
ఆ అవసయుం లేదతు భ షకయ సుంగుం తనహబుంప ఇచిేుంథా; 

బి)   నఽన ఙ యౌలుంప అబమయథనఔు సుంఫుందిుంచి సుంజాబల ధోటీసఽ 
అుంథిుంథా లేఔ నఽన ఙ యౌలుంప అబమయథన జాభీఙేలనటటల  తుభధ భ సాత  
ఐజీఎలట  అదికభ  ఇచిేన ఆథేశ్ుం అుందటుంణోతృటట అథి ఎఫఎఎ 
సభక్షాన యఙాయణలో ఉుంథా; 

సి)   అదనుంగ ఙ యౌలుంఙేుందఽఔు దయకాసఽత థాయు అుంగీఔభ ుంచిన నఽన 
తోతతుం యౄ.5లక్షలు థాటిుంథా; 

డి)   లజీఎలట  చటటుం ల క్షన్ 36 కూుంద దయకాసఽత థాయు అుంగీఔభ ుంచిన 
అదనప నఽన తోణాత తున వడీడణోతృటట ఙ యౌలుంఙాడా; 

రశు 9:           ఖ          క    క                              ?   
జవ్కఫ : ఐజీఎలట  చటటుంలోతు ల క్షన్ 15 రకయుం... థిఖ వ నేభొకనన భ లథతేలలో 
భ షకయుం సుంగుం నఽన ఙ యౌలుంపథాయు దయకాసఽత నఽ అుంగీఔభ ుంచదఽ:- 

i) దయకాసఽత లో నేభొకననకేసఽన ై పనభ వఙాయణ ధభభసనుం లేథా 
కోయుట లో యఙాయణ ూభ తకనపడె; 
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ii) వసఽత వపలు/లవేలన  ై ఙ యౌలుంఙాయౌసన నఽన రతుం తుభధ యణ లేథా 
నఽన ఙ యౌలుంప ఫాధమత తుభధ యణణో భ డుడున అుంశ్ుం దయకాసఽత లో 
ఉననపడె; 

iii) తుభేదశిుంచిన ఫేయఔు యుసఽభ  ఙ యౌలుంచి ఉుండఔతృో ణే. 
రశు 10:           ఖ       ఖ                 ఖ              

   క        గ   ? 

     :     ...                     15       ... ఒక       ఖ         క 

  ఖ                        క      క              .   
రశు 11:           ఘ                             ?  
జవ్కఫ : భ షకభుంరలనఽ తుభేదశిసాత  భ షకయ సుంగుం జాభీఙలేే ఆథేరలోల తు 
సభుంశ్ుం ఏతటుంటే:-  

i) దయకాసఽత థాయు ఙ యౌలుంఙాయౌసన నఽన తోతతుం, వడీడ , అభధ 
యుసఽభ  లేథా జభ భాధా (ఈ తోణాత తున 30 భోజులోల గ లేథా 
తృ డుగ ుంఙాఔ భూడె ధెలలోల గ ఙ యౌలుంచఔతోృ ణ ే లజీఎలట  చటటుంలోతు 
ల క్షన్ 54ఔు అనఽఖ ణుంగ కేుందర రబ ణావతుకూ ఫకబ డునటటల  
భ ఖణిుంచి వడీడణో వసాలు ఙసేత యు); (ల క్షన్ 16); 

ii) భ షకయుం కూుంద ఫకబ స భ భల ఙ యౌలుంప యదానుం (ల క్షన్ 16); 
iii) దయకాసఽత  అుంథధేాటికూ ఎటటవుంటి యఙాయణఔు ఆథేరలు జాభీ అబ 

ఉుండఔతోృ ణే, నఽన ఫాధమతనఽ ూభ తగ, యసతయలణో యెలల డుుంచినటటల  
(ల క్షన్ 20) భ షకయ సుంగుం సుంతినత  ఙ ుంథిణ ే ఐజీఎలట  చటటుం 
కూుంద ఏథ ైధా ధేయుంన  ైయఙాయణ నఽుంచి యక్షణ భుంజూయు; 
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iv) ఐజీఎలట  చటటుం కూుంద ూభ తగ లేథా తృక్షుఔుంగ జభ భాధా యదిుంప 
నఽుంచి యక్షణ భుంజూయు (ల క్షన్ 20); 

v) తన సభక్షుంలో ఏథ ైధా యఙాయణ అసుంూభ తగ ఉననపడె కేసఽఔు 
దయకాసఽత థాయు ఆసఽత ల ణాణాకయౌఔ జపత నఔు ఆథేశిుంచవచఽే. కేుందర 
రబ ణావతుకూ ఫకబలతూన ఙ యౌలుంఙేల, ఆ ఫయేఔు యుజువపలనఽ 
భ షకయ సుంగాతుకూ సభభ లేత  సదయు ఆసఽత ల జపత  ఆథేరల 
రపావుం సభాతభవపతేుంథి (ల క్షన్ 17); 

vi) దయకాసఽత థాయు సహఔభ ుంచలేదతు భ షకయ సుంగుం 
అతేతృర మడుణే సదయు కేసఽనఽ ఐజీఎలట  అదికభ  భ దిఖల 
అదికభ కూ లేథా ఎఫఎఎకూ తినుంవచఽే. అటటవుంటి సుందభబలోల  
నఽన ఙ యౌలుంపథాయు భ షకయ సుంగాతుకూ సభభ ుంచిన సఔల 
సభాఙాభతున లేథా సుంగుం యఙాయణ పయౌణాలనఽ సుంఫుందిత 
తుయణమాదికయ సథ నుం అదికభ  ఉయోగ ుంచఽఔుధే యసెఽలుఫాటట 
ఉుంటటుంథ ి(ల క్షన్ 21); 

vii)  అుంతఔుభ ుందఽ భ గ ుంచిన కేసఽలోధెైధా థాతుణో సుంఫుంధభ నన 
అుంశ్ుంన ై యఙాయణనఽ పనఃతృర యుంతేుంచి సభ చిత ఆథేరలు 
జాభీఙమేవచఽే. అబణే, దయకాసఽత థాయు అుంగీకయుంణో భాతరఫ ే
ఇలా ఙమేడుం సధముం. అలాగే భ షకయ దయకాసఽత  థాకలు ఙేలన 
ణేథీ నఽుంచి లెకూకలేత  కేసఽ యఙాయణ భ గ ల ఐథళే్ైల  ూయతబ 
ఉుండఔతోృ ణధేే ఇలా ఙమేవచఽే (ల క్షన్ 18). 

రశు12:           ఘ                                         ?   
జవ్కఫ :   
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i) మోసుంథావభ లేఔ యసతయల వకీరఔయణథావభ భ షకయుం సుంగుం 
ఆథేరలనఽ తృ ుంథినటటల  ఆ తభవత ణేయౌన క్షుంలో సదయు ఆథేరలు 
ఙ లల వతు రఔటిుంచవచఽే. అనుంతయుం భ షకయ అబమయథన లవఔయణ 
దశ్ నఽుంచి రకూరమనఽ పనయుదధభ ుంచి యసతవ అదికయ సథ నుం లేథా 
పనభ వఙాయణ సథ నుం యఙాయణఔు భ షకయ సుంగుం 
అనఽభతిుంచవచఽే. ఈ అనఽభతి ఖ భ ుంచి సుంగుం సభాఙాయుం 
అుంథిన భ్ుండేళ్లలోగ కేసఽనఽ భ గ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి (ల క్షన్ 16). 

ii) యసతయలనఽ థాచినటటల  లేథా తపడె యుజువపలు సభభ ుంచినటటల  
లేథా భ షకయ ఉతతయువలో తుభధ భ ుంచిన తోణాత తున తుభేదశిత 
వమవదిలోగ ఙ యౌలుంచడుంలో యపలఫ  నటటల  ణయేౌన క్షుంలో ధేయ 
యఙాయణ లేథా జభ భాధా ఙ యౌలుంప నఽుంచి యక్షణ ఔయౌసాత  
అుంతఔుభ ుందఽ భ షకయ సుంగుం ఇచిేన ఆథేరలనఽ 
ఉసుంహభ ుంచవచఽే (ల క్షన్ 20).   

రశు 13:           ఘ            క                     ?  
జవ్కఫ : కూుంద నేభొకనన వమఔుత లు భ షకయ సుంగుం సదఽతృమాతున 
యతుయోగ ుంచఽఔుధే యలు లేదఽ:- 

i) భ షకయ సదఽతృమాతున ఏ వమకీత భ్ుండెసయలఔు తుంచి 
యతుయోగ ుంచఽఔుధే యలేల దఽ (ల క్షన్ 23); 
ii) ఔ అుంశ్ుంన ై భ షకయ ఆథేరలు జాభీ అమామఔ ఏ ఇతయ 
అుంశ్ుంన ైధా ఏ వమకూతకీ భయల దయకాసఽత  ఙేల ేఅవకశ్ుం లేదఽ. అలాగే సదయు 
కేసఽఔు సుంఫుందిుంచి ఏథ ైధా ధేయుంలో ఐజీఎలట  చటటుం కూుంద థోఱగ యుజుయెైధా 
లేథా దయకాసఽత థాయు సహకయుం లేనుందఽన భ షకయ సుంగుం సదయు 
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కేసఽనఽ సుంఫుందిత ధామమ తుయణమాదికయ సథ నుంలోతు అదికభ కూ తిన 
ుంనణ ేఔడా అవకశ్ుం ఉుండదఽ (ల క్షన్ 23). 

రశు 14:           ఘ    గ              ?  
జవ్కఫ : భ షకయ సుంగుం అదికభలు, యదాధాలనఽ ఐజీఎలట  చటటుంలోతు ల క్షనఽల  
25, 26 యవభ సఽత ధానబ. తృౌయసభితి-1908 కూుంద తృౌయ ధామమసథ ధాలఔుఖల 
అదికభలు ఈ సుంగాతుఔుధానబ. ఔక్షుథాయుల యౌఖిత సక్షమరోధన-తతుఖీ 
(discovery and inspection), వమకూత యఙాయణఔు హజయబయమలా ఙేమడుం, 
రభాణుం ఆదాయుంగ భీక్షుుంచడుం, కాణా పసతకలు-ఇతయ భ కయుడ లు 
సభభ ుంఙలేా తితడు ణవేడుం వుంటి అదికభలుధానబ. ధేయ సభితి-1973 ల క్షన్ 
195 అభలుఔు సుంఫుందిుంచి తృౌయ ధామమసథ నుంగ భ షకయ సుంగుం 
భ ఖణనలోకూ వసఽత ుంథ.ి పాయత శిక్షాసభితి (IPC)-1860లోతు ల క్షన్ 196 
అభలుఔు సుంఫుందిుంచి  సుంగుం సభక్షుంలో యఙాయణ ల క్షన్ 193, 228ల కూుంద 
ధామమరకూరమగధే భ ఖణిుంచఫడెతేుంథి. తన స ుంత యదాధాతున 
తుముంతిరుంచఽఔుధ ే అదికయుం సుంగాతుకూ ఉుంథి. యఙాయణలో తపడె సక్షమతలేత  
ఐనల  ల క్షన్ 193 కూుంద శిక్ష యదిుంఙే యెసఽలుఫాటట ఉుంథి. అలాగే 
ఉథేదశ్ూయవఔుంగ అవభాతుుంచడుం, భ షకయ రకూరమలోతు అదికభ కూ అవభోధుం 
ఔయౌుంచడుం వుంటయిటికూ ల క్షన్ 228 కూుంద శిక్ష యదిుంఙ ేఅదికభలుధానబ. కఫటిట  
తపడె సక్షముం ఇచిేధా, భ షకయ సుంగుం యఙాయణ రకూరమఔు అడెడ డుధా 
ఐనల  తుఫుంధనలనఽ రయోగ ుంచవచఽే. ఆథేరలు జాభీఙేరఔ భ కయుడ లణో 
తృో యౌేనపడె అుందఽలో తృ యతృటటల ననటటల  ఖ భ తలేత  సదయు ఆథేరల ణేథీనఽుంచి 
భూడె ధలెలోల గ సభ థదిదఖల అదికయుం సుంగాతుకూ ఉుంథి. అటటవుంటి తృ యతృటలనఽ 
సుంగుం తనుంతట ణానఽగ ఖ భ తుంచిధా, దయకాసఽత థాయు లేథా అదకియభ దిఖల 
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ఐజీఎలట  అదికభ  తభ దిఱటకూ ణ చిేధా సభ థిదదవచఽే. అబణే, థదిఽద ఫాటటణో 
నఽన ఫాధమత న యఖడుం లేథా ఉణాదఔ కొనఽగోలు నఽన తనహబుంప (ITC) 
భ భాణుం తఖగటుం వుంటి రపావుం డేటలబణే ఉతతయువ జాభీకూ భ ుందఽ 
దయకాసఽత థాయు యదన యనడుం తతుసభ . 
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19.  తనిఖీ, శోధన, శూకిధీనుం, నియబుంధుం 
రశు 1. ‘    ’ (Search)                    ?  
జవ్కఫ : ధామమరసత  ైతుగుంటటవప రకయుం, యయధ ధామమసథ ధాల తీయుల ఫేయఔు, 
సదాయణ భ పాషలో ‘రోధన’ అుంటే... ఖ త  సణామల యెయౌకూతీత, ధేభతుకూ 
సక్షామదాభల అధేవషణవుంటి రమణానలోల  పాఖుంగ రబ తవ ముంణరా ుంఖుం ఏథ ైధా 
సథలుం, రథేరలనఽ సుందభ శుంచి యటణిోతృటట వమఔుత లు, వసఽత వపలనఽ సఽతుశితుంగ 
సో థాఙమేడుం లేథా రోదిుంచడభతు తుయవచిుంచవచఽే. ఔ వమకూత లేథా యహనుం 
లేథా రథేశ్ుం వుంటయిట ిరోధననఽ సభ్సన, తృర భాణిఔ చటటఫదధ  అదికయుంఖల సుంసథ  
భాతరఫే తుయవళిుంచఖలదఽ. 
రశు 2. ‘   ’ (Inspection)                    ? 
జవ్కఫ : నభూధా జీఎలట  చటటుం (MGL) కూుంద ‘తతుఖీ’ అననథ ి కొతత  తుఫుంధన. 
‘రోధన’ఔధానఇథ ి సయళ్ఫ  నథి.  నఽన యదిుంచదగ న వమకూత, వసఽత  యయణా 
తుభవహఔుడె, పాుండాగయుం (warehouse) లేథా గ డడ ుంగ  (godown) 
మజభాతు లేథా యటి తుభవహఔుల యమతృయ తృర ుంఖణాలు లేథా రథేరలోల  
అదికయుల రయేరతుకూ ఇథి యలు ఔయౌసఽత ుంథి. 
రశు 3. ‘   ’     ణక               ,                ?  
జవ్కఫ : ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 60 రకయుం సుంమ ఔత ఔతషనయు లేథా అుంతఔధాన 
ఉననణాదికభ  యౌఖితూయవఔ అనఽభతిణో భాతరఫే లజీఎలట/ఎలాఎలట  అదికభ  
తతుఖీ ఙమేవచఽే. సుంఫుందిత వమకూత కూుంద నేభొకనన అుంరలలో థేతుక్సధా 
ఫాధఽమడ నైటటల  నభభదగ న కయణాలు ఉననపడె భాతరఫ ేసుంమ ఔత ఔతషనర్ 
లేథా అుంతఔధాన ఉననణాదికభ  తతుఖీకూ అనఽభతి ఇవవవచఽే. 
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i) సయపభ లాయథేయతు గోముంగ ఉుంచిణే; 
ii) ఙేతిలో ఉనన సయుఔు తులవలనఽ గోముంగ ఉుంచిణే; 
iii) ఉణాదఔ కొనఽగోళ్ల  నఽన తనహబుంప (ITC)నఽ అదనుంగ 

కోభ ణే; 
iv) నఽన ఎఖయేత కోసుం లజీఎలట/ఎలాఎలట  చటాట లోల తు ఏథ ధైా 

తుఫుంధననఽ అతిఔరతలేత ; 
v) యయణాథాయు లేథా పాుండాగయుం మజభాతు నఽన ఙ యౌలుంచతు 

వసఽత వపలనఽ ఉుంచఽఔుననపడె లేథా తభ కాణాలు, 
వసఽత వపలనఽ నఽన ఎఖయేతఔు థాభ తీలేలా థాచినపడె. 

రశు 4.   క   క               /    గణ                        ఈ      
                  ? 
జవ్కఫ : యలేల దఽ. కూుంద నేభొకననయటిలో థేతులోధెైధా తతుఖీ ఙలేేుందఽకే 
లజీఎలట/ఎలాఎలట  అదికభ కూ అనఽభతి ఇవవవచఽే. 

i) నఽన యదిుంచదగ న వమకూత యమతృయ తుయవహణ రథేరలు; 
ii) వసఽత  యయణా కయమఔలాతృలోల  ఉనన వమకూత నఽన యదిుంచదగ నయడె 

కఔతృో బధా అతడు యమతృయ తుయవహణ రథేరలు; 
iii) పాుండాగయుం లేథా గ డడుంఖ ల మజభానఽలు లేథా తుభవహఔుల 

యమతృయ రథేరలు 
రశు 5. ‘    -       ’                             
          ?  
జవ్కఫ : వసఽత వపలు, ణార లు, పసతకలు, థాభథ ల రోధన-సవదనీుం కోసుం 
సుంమ ఔత ఔతషనర్ లేథా అుంతఔధాన ఉననణాదికభ  తన కూుంథసిథ బ అదికభ కూ 
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యౌఖితూయవఔ అనఽభతి ఇవవవచఽే. జపత  ఙేమదగ న వసఽత వపలనఽ లేఔ తుభ దషట  
యఙాయణఔు సుంఫుందిుంచిన ణరా లు లేథా పసతకలు లేథా థాభథ లనఽ ఏథ ధైా 
రథేశ్ుంలో థాచినటటల  నభభదగ న కయణాలు ఉననపడె భాతరఫే సుంమ ఔత 
ఔతషనర్ లేథా అుంతఔధాన ఉననణాదికభ  అటటవుంటి అనఽభతి ఇవవవచఽే. 
రశు 6. ‘           ణ   ’              ?  
జవ్కఫ : నభభదగ న కయణుం అుంట ే రతమక్షుంగ ణ యౌమఔతోృబధా యసతయలనఽ 
ఎభ గ  ఉుండటుం... సదయు యసతయలు ణ యౌల ఉనన సభ చిత వమకూత సదయు 
యషముంలో సళతేేఔ తుయణమాతుకూ భఖలయు. పాయత శిక్షాసభితి-1860లోతు ల క్షన్ 
26 రకయుం... ‘‘ఔ వమకూతకూ ఔ యషముంన ై ‘నభభదగ న కయణుం’ ఉుందతు ఎలా 
ఙ ఖలభుంటే సదయు యషమాతున నభభడాతుకూ తగ న కయణుం ఉననపడ ేత 
భభో యధుంగ కదఽ.’’ నభభదగ న కయణభుంటే... ూభ త ఆణాభశ్రమ భ శ్రలన 
ఆదాయుంగ ఫ థిధ  ఔుశ్లతఖల జాఖరతతణో ఔడున అయథ తుయణముంథావభ తుషక్షుఔ 
తుభధ యణఔు భవడఫే. అథ ి ఔచిేతుంగ సుంఫుందిత సభాఙాయుం, భ లథతేల 
ఆదాయుంగ తుజాబతీఖల, సళేతేఔ వమకూత తుభధ యణగ ఉుండాయౌ. 
రశు 7.‘             ,        ’                         
‘            ణ    ’                                  క    
           ?  
జవ్కఫ : రోధనఔు అనఽభతి జాభీఙేలేభ ుందఽ సదయు అదికభ  తన నభభకతుకూ 
భూలఫ  న కయణాలనఽ రఔటిుంఙాయౌసన అవసయుం లేదఽ. అబణ,ే ఏ ఆదాభలు, 
సభాఙాయుంవలల  తనఔు ఆ నభభఔుం ఏయడుుంథో  థాతుఖ భ ుంచి యెలల డుుంఙాయౌ. రతి 
కేసఽలోనా నభభదగ న కయణాల నమోదఽ తతుసభ  కదఽ. కతూ, రోధధాదికయ 
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తరుం (search warrant) జాభీకూ భ ుందఽ ఆదాభలు/సభాఙాయుం వగ్సభలనఽ 
నమోదఽ ఙమేడుం భుంచిథి.  
రశు 8. ‘               ’          ..                      ?  
జవ్కఫ : రోధన తుయవహణఔు ఇఙేే యౌఖితూయవఔ అనఽభతిధ ే సదాయణుంగ 
రోధధాదికయ తరుం అుంటాయు. సుంమ ఔత ఔతషనర్ లేథా అుంతఔధాన 
ఉననణాదికభ  థీతున జాభీఙేమఖల సభ చిత అదికయులు.  రోధనఔు థాభ తీలన 
సళేతేఔ నభభఔుం ఉననటటల  సదయు తరుం సాచిుంఙాయౌ. రోధధాదికయ తరుంలో 
థిఖ వ నేభొకనన యవభలు తఔ ఉుండాయౌ:- 

i) సుంఫుందిత చటట తుఫుంధనల ఉలల ుంగన సవపావుం; 
ii) రోదిుంఙాయౌసన రథేశ్ుం; 
iii) రోధనఔు అనఽభతి తృ ుంథిన వమకూత నేయు, హో థా; 
iv) రోధధాదికయ తరుం జాభీఙేలన అదికభ  నేయు, హో థా, ఖ ుండరతు 

అదికయ భ దర (round seal); 
v) జాభీఙేలన రథేశ్ుం, ణేథీ; 
vi) రోధధాదికయ తరుం వయుస సుంకమ; 
vii) ఙ లుల ఫాటట కలుం... (ఔభోజు, భ్ుండె భోజులు వగ్సభ యవయుం) 

రశు 9.                                               
          ? 
జవ్కఫ : ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 70 రకయుం ఔ వమకూత కూుంథియధుంగ ఙలేనపడె 
వసఽత వపల జపత  ఙేమాయౌసన భ లథతి ఏయడెతేుంథి:- 
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i) ఈ చటటుం లేథా అుందఽలోతు తుఫుంధనలఔు యయుదధుంగ ఏయెైధా 
వసఽత వపలు సయపభ ఙేలనపడె, నఽన ఎఖయేతఔు థాభ తీల ే
చయమఔు తృలడునపడె; 

ii) ఈ చటటుం కూుంద నఽన యదిుంచదగ న ఏయెైధా వసఽత వపలనఽ లెఔకలోల  
చానపడె; 

iii) నమోదఽఔు దయకాసఽత  ఙమేఔుుండాధ ే ఈ చటటుం కూుంద నఽన 
యదిుంచదగ న ఏయెైధా వసఽత వపలనఽ సయపభ ఙలేనపడె; 

iv) నఽన ఎఖయేల ే ఉథేదశ్ుంణో లజీఎలట/ఎలాఎలట  చటాట లు, యటిలోతు 
తుఫుంధనలఔు యయుదధుంగ ఏయెధైా చయమలఔు తృలడునపడె. 

రశు 10.      ణ క                                        
       ? 
జవ్కఫ : తుభేదశిత తృర ుంఖణుంలో రోధనణోతృటట అఔకడు వసఽత వపలు (జపత  
ఙేమదగ నయ), ణార లు, పసతకలు, థాభథ లనఽ (ఎుంజీఎల్ కూుంద యఙాయణఔు 
వఙేేయ) సవదీనుం ఙేసఽఔుధే అదికయుం రోధధాదికభ కూ ఉుంథి. రోధనఔు 
అనఽభతిుంచిన రథేశ్ుంలో రయేరతుకూ తుభఔయణ ఎదఽభ్సనపడె తలుపలు ఫదదలు 
కొటేట  అదికయుం ఉుంథి. అలాగే రోధన సభముంలో ఏయెధైా వసఽత వపలు, కాణా-
భ కయుడ  పసతకలు లేథా ణరా లు థాచినటటల  ఔతునుంఙే అలభయలు లేథా న ట్టల 
తతుఖీకూ తియసకభ ుంచినపడె యటితు ఫదదలు కొటేట  అదికయుం ఔడా ఉుంథి. ఔయేళ్ 
తృర ుంఖణుంలోకూ రయేరధనే తుభఔభ లేత  థాతున లల్ ఙేమవచఽే. 
రశు 11.          ణ                   ? 
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జవ్కఫ : ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 60 (8) తుభేదశిసఽత నన రకయుం ధేయశిక్షా సభితి 
(Cr.P.C)-1973 తుఫుంధనలఔు అనఽఖ ణుంగ రోధన తుయవళిుంఙాయౌ. రోధన 
తుయవహణ రకూరమనఽ Cr.P.Cలో ల క్షన్ 100 యవభ సఽత ుంథి. 
రశు 12.          క             క                        ? 
జవ్కఫ : రోధన సుందయబుంగ కూుంథి సాణార వయతు తఔ తృటిుంఙాయౌ:- 

 సభ చిత అదికభ  జాభీఙేలన తృర భాణిఔ రోధధాదికయ తరుం 
లేఔుుండా ఏ తృర ుంఖణాతూనరోదిుంచభదఽ. 

 తుయసలోల  రోధన సుందయబుంగ సదయు ఫిుందుంలో ఔ భళిమా 
అదికభ  తతుసభ గ ఉుండాయౌ. 

 రోధన తృర యుంపాతుకూ భ ుందఽ తృర ుంఖణ ఫాధఽమతుకూ తభ ఖ భ తుంప 
కయుడ లనఽ చాడుంథావభ ణాఫ వభో అదికయులు తఔ 
ణ యౌమజేమాయౌ. 

 రోధన తృర యుంపాతుకూ భ ుందఽ రోధధాదికయణార తున తృర ుంఖణ 
ఫాధఽమతుకూ చాడుంథావభ థాతున అభలు ఙమేాయౌ. సదయు 
ణార తున ఆ వమకూత చాలనుందఽఔు యుజువపగ థాతున  ై సుంతఔుం 
తీసఽకోయయౌ. అలాగే ఔతూసుం ఇదదయు సక్షుల సుంతకలు ఔడా 
ఙేబుంఙాయౌ. 

 సథ తుఔ తుయసఽలెైన ఔతూసుం ఇదదయు సవతుంతర వమఔుత ల సభక్షుంలో 
రోధన తుయవళిుంఙాయౌ. అటటవుంటి వమఔుత లు 
లతేుంచఔతోృబధా/అుంగీఔభ ుంచఔతృో బధా ఇతయ తృర ుంణాతుకూ ఙ ుంథిన 
తుయసఽలనఽ సక్షులుగ ఉుండాలతు కోయవచఽే. రోధన లక్షామతున 
యభ కూ తఔ యవభ ుంఙాయౌ. 
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 రోధన రకూరమ తృర యుంపాతుకూ భ ుందఽ అదికయుల ఫిుందుంణోతృటట 
యభ యెుంట ఉనన సక్షులు ఔడా సదయు తృర ుంఖణ ఫాధఽమడె తభనఽ 
తతుఖీ ఙేలే యలు ఔయౌుంఙాయౌ. అలాగే రోధన ూయతమామఔ ఔడా 
భభోసభ  తభనఽ తతుఖీ ఙమేాయౌసుంథిగ తృర ుంఖణ ఫాధఽమడుతు 
తఔ కోభయౌ. 

 రోధన రకూరమ భ గ మగధే ుంచధాభా/భహజయునఽ 
అఔకడుఔఔకడ ే తమాయుఙమేడుం తతుసభ . 
సవదీనుం/అదఽపలోకూ తీసఽఔునన అతున వసఽత వపలు, ణార ల 
జాతణా యౄతృ ుంథిుంచి ుంచధాభా/భహజయుణో జతయఙాయౌ. 
ుంచధాభా/భహజయుణోతృటట సవదీనుం/అదఽపలోతు 
వసఽత వపలు/ణరా ల జాతణాన ై సక్షులు, తృర ుంఖణ 
మజభాతు/ఫాధఽమలణో తఔ సుంతకలు ఙబేుంఙాయౌ. అటటన ైన 
రోధధానఽభతి ఇచిేన అదికభ /అదికయులు ఔడా యటిన  ై
సుంతఔుం ఙమేాయౌ. 

 రోధన భ గ రఔ థాతు పయౌణాలన ై తుయథేిఔణోతృటట ణాభ  అభలు 
ఙేలన రోధధాదికయణార తున అదికయుల ఫిుందుం మతాతథుంగ 
థాతున జాభీఙేలన అదికభ కూ తిభ గ  సభభ ుంఙాయౌ. రోధనలో 
తృలగగ నన అదికయుల నయేలనఽ ఆ తరుం యెనఽఔ భమవచఽే. 

 రోధధాదికయ తరుం జాభీఙేల ే అదికభ  యటికూ సుంఫుందిుంచి 
జాభీ/యసఽ ణార ల యవభలణో నమోదఽ పసతకతున తఔ 
తుయవళిుంఙాయౌ. అలాగ ే అభలుఙేలన రోధధాదికయ ణార లనఽ 
నమోదఽఙలే, బదరయఙాయౌ. 
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 రోధననఽ తుభధ భ సాత  ుంచధాభా/భహజయు నఔలునఽ థాతు 
అనఽఫుంధుంసహ తృర ుంఖణ మజభాతు/ఫాధఽమలఔు అుందజమేాయౌ. 

రశు 13.                           /                            గణ    
           ? 
జవ్కఫ : రయశేిుంచవచఽే. ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 64ఔు అనఽఖ ణుంగనా రయేశ్ుం 
తృ ుందవచఽే. చటటుంలోతు ఈ తుఫుంధన లజీఎలట/ఎలాఎలట  లేథా ఔుంతృోట ర లర్ అుండ్స 
ఆడుటర్ జనయల్ (C&AG) ఆడుట్ ఫిుందుం లేథా కస్ట అకౌుంట్ుంట్ లేథా 
లజీఎలట/ఎలాఎలట  చటటుం ల క్షన్ 50 కూుంద తుమతతేడ నై ఙాయటర్డ అకౌుంట్ుంట్ ల నఽ ఏ 
యమతృయ తృర ుంఖణుంలోతుక్సధా అనఽభతిసఽత ుంథి. భఫడు రయోజన యక్షణాయథుం 
రోధధాదికయ తరుంణో తుతతతుం లేఔుుండా ఆడుట్, భ శ్రలన, తుభధ యణ, తతుఖీల 
తుయవహణఔు యలు ఔయౌసఽత ుంథి.  అబణే, ఇుందఽఔు లజీఎలట/ఎలాఎలట  
అదనప/సుంమ ఔత ఔతషనర్ సథ బఖల అదికభ  యౌఖితూయవఔ అనఽభతితు 
జాభీఙమేాయౌస ఉుంటటుంథ.ి నఽన యదిుంచదగ న వమకూత తన రదాన లేథా అదనప 
యమతృయ రథేశ్ుంగ నమోదఽ ఙమేతు యమతృయ తృర ుంఖణుంలో ఆడుట్ లేథా కాణాల 
తుభధ యణ ఙేమవలలన కాణా పసతకలు, ణార లు, ఔుంూమటయుల  వుంటియ ఔయౌగ  ఉుంట ే
అఔకడ రయేరతుకూ ఈ తుఫుంధన యసెఽలుఫాటట ఔయౌసఽత ుంథి. 
రశు 14.                                      ...               
  క                  ణ                  గ     ?   
జవ్కఫ : తృర భాణిఔ భ రోధధాదికయ తరుం లేతు (అుంటే సభ చిత అదికభ  
కఔుుండా ఇతయ అదికభ  జాభీఙేలన లేథా రోధధాదికయ తరుం లేఔుుండా) రోధన 
చటటుం అనఽభతిలేతు అఔరభభననథ ిసషటుం. అబణే, ఈ కయణుంణో తుుంథితేలు 
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లతధ  తృ ుందజాలయు. అఔరభ రోధన, సవదనీుంథావభ లేఔభ ుంచినథ ధైా సదయు 
సక్షామలు యఙాయణ, ధామమతుయణమ రకూరమలో ఆమోదయోఖమఫే.  
రశు 15. ‘       ’ (Seizure)                    ?  
జవ్కఫ : జీఎలట  నభూధా చటటుంలో ‘సవదనీుం’ అధ ే థాతున ఇతతతథుంగ 
తుయవచిుంచలేదఽ. ’లా లెకూసకన్ తుగుంటటవప’ తుయవచనుం రకయుం ‘సవదనీుం’ అుంటే... 
ఎవభ్సధా వమకూతకూ ఙ ుంథని స తేత నఽ ఔ అదకిభ  చటటఫదధ  రకూరమథావభ తన 
అదఽపలోకూ తీసఽకోవడఫే. సదాయణుంగ మజభాతు లేథా సుంయక్షఔుడెగ 
వమవహభ ుంఙే వమఔుత లు సదయు ఆలతతు వథియౌన టటడాతుకూ తుభఔభ ుంఙే క్షుంలో యభ  
అతైషట తుకూ యయుదధుంగ ఫలరయోఖుంణో థాతున సవదీనుం ఙసేఽకోవడుంగ థీతున అయథుం 
ఙేసఽకోవచఽే. 
రశు 16.         ,    ణ                        క                  
     క      ? 
జవ్కఫ : ఉుంథ.ి జీఎలట  నభూధా చటటుం ల క్షన్ 69 కూుంద ఔ అదికభ కూ యయణా 
సధధాలు (లాభ ీ లేథా భభేథ ైధా యహనుం)సహ యటలిో తయయౌసఽత నన 
వసఽత వపలు/సయుఔులనఽ సవదీనుం ఙసేఽఔుధే అదికయుం ఉుంథి. ఎుంజీఎల్  
తుఫుంధనలఔు యయుదధుంగ యయణా లేథా భాయగభధముంలో తులవ ఙేలన అటటవుంట ి
వసఽత వపలనఽ ఇలా సవదీనుం ఙసేఽకోవచఽే. అథేయధుంగ కాణాలోల  చాఔుుండా 
థాచిన లేథా తులవఙేలన వసఽత వపలనఽ ఔడా సవదీనుం ఙసేఽకోవచఽే. యటిన  ై
వభ తుంఙే నఽన ఙ యౌలుంప లేథా అుందఽఔు సభానఫ  న తోణాత తుకూ హతొతు 
సభభ ుంచిన తభవత అటటవుంట ివసఽత వపలు, యహధాలనఽ యడెదల ఙమేవచఽే. 
రశు 17. ‘       ’, ‘     ’ (Detention)            గ  
            ?  
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జవ్కఫ : చటటఫదధ  ఆథశే్ుం/ధోటీసఽథావభ తుభ దషట  సభముంలో ఆలత  మజభాతుకూ 
లేథా సుంయక్షఔుడుకూ ఆ తృర ుంఖణుంలోకూ అనఽభతి తుభఔభ ుంచడాతున ‘ఆపదల’గ 
నేభొకుంటాయు. ఇఔ ‘సవదీనుం’ అుంటే.. వసఽత వపలనఽ రబ తవ రక తన అదీనుంలోకూ 
తీసఽకోవడుం. వసఽత వపలనఽ జపత  ఙమేదగ న భ లథతేలుధానమతు 
పాయుంచినపడె ఆపదలఔు ఆథేరయౌసత యు. అలాగే యఙాయణ/భ రోధన తభవత 
వసఽత వపలు జపత  ఙమేదగ నవతు సళేతేఔ నతభఔ ఏయడునపడె భాతరఫే 
యటితు సవదీనుం ఙేసఽకోవచఽే. 
రశు 18. ‘                 ’ క                   క      
  ణ     ?  
జవ్కఫ : లజీఎలట/ఎలాఎలట  నభూధా చటటుంలోతు ల క్షన్ 60 కూుంద రోధన, 
సవదీధాలఔు సుంఫుందిుంచి కొతున యక్షణలుధానబ. అయేతటుంటే:- 

i) సవదీన వసఽత వపలు లేథా ణార లనఽ యటి తతుఖీకూ 
అవసయఫ  నథాతుఔధాన ఎఔుకవ కలుం అదఽపలో ఉుంచఽకోభదఽ; 

ii) ఏ వమకూతనఽుంచి ణార లనఽ సవదనీుం ఙేసఽఔుధానభో యయు యట ితౄ టర 
నఔళ్ైల  తీసఽకోవచఽే; 

iii) వసఽత వపల సవదీనుం తభవత 60 భోజులోల గ సుంఫుందతి వమకూతకూ 
ధోటీసఽ జాభీఙేమతు క్షుంలో ఆ వసఽత వపలనఽ యసఽ ఙమేాయౌస 
ఉుంటటుంథి. ఈ 60 భోజుల వమవదితు సభయథతూమ కయణాలుుంట ే
ఖభ షఠ ుంగ 6 ధెలల వయఔు తృ డుగ ుంచవచఽే; 

iv) సవదీనుం ఙేసఽఔునన వసఽత వపల జాతణానఽ సదయు సవదధీాదికభ  
యౄతృ ుంథిుంఙాయౌ; 
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v) ఎుంజీఎల్ లోతు తుఫుంధనల కూుంద తుభేదశిుంఙే తుభ దషఠ  వభగ ల వసఽత వపలలో 
(తవయగ తృడబయమయ, రభాదఔయఫ  నయ) ఉుంటే సవదీనుం 
ఙేసఽఔునన తక్షణుం యట ివమవహభతున భ షకభ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి; 

vi) Cr.P.C-1973లో రోధన, సవదీధాలఔు సుంఫుందిుంచిన 
తుఫుంధనలనఽ వభ తుంజేమాయౌ. అబణ,ే Cr.P.Cలోతు ల క్షన్ 
165కూుందఖల ఉ ల క్షన్ (5)ఔు సుంఫుందిుంచి ఒ భ కమఫ  న 
సవయణ ఏతటుంటే... రోధనలో పాఖుంగ తమాయుఙేలన భ కయుడ  
నఔళ్లనఽ ధేయ యఙాయణ సదికయతఖల సతొుంలోతు ఫజేలేట రట్ ఔు 
ుంటాతుకూ ఫదఽలుగ యటితు లజీఎలట  భ కమ ఔతషనర్/ 
ఔ తష న ర్ ణోతృటట ఎలాఎలట  ఔ తష న ర్ ఔు ుంతృయౌ.  

రశు 19.                           ణ                క             
   ణ                      ?  
జవ్కఫ : ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 61 కూుంద యయణా యహన ఫాధఽమడె అగ ుంఙాయౌసన 
వసఽత వపల (consignment) యలువ యౄ.50యేలఔధాన ఎఔుకయెణైే యటికూ 
సుంఫుందిుంచి తుభేదశిత ణార తున తనవదద  ఉుంచఽకోయయౌస భవచఽే. 
రశు 20. ‘      ’ (Arrest)                    ?  
జవ్కఫ : జీఎలట  నభూధా చటటుంలో ‘తుయఫుంధుం’ అధే థాతున తుయవచిుంచలేదఽ. 
అబణే, ధామమసథ ధాల తీయుల ఫేయఔు... ‘ఏథ ైధా చటటఫదధ  సుంసథ  లేథా 
ఆజాా నఽసయుం ఔ వమకూతతు అదఽపలోకూ తీసఽకోవడుం’గ భ ఖణిుంచవచఽే. భభో 
యధుంగ ఙ తణే... అదికయుంథావభ లేథా చటటఫదధ  అనఽభతితరుం లేఔుుండాధెైధా ఔ 
వమకూతతు అదఽపలోకూ తీసఽఔుతు, లేవచఛనఽ అభ ఔటటడాతున ‘తుయఫుంధుం’గ  
ఙ వచఽే. 
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రశు 21.                      ‘      ’        క           
                               గ   ?  
జవ్కఫ : ఎవభ్సధా వమకూత లజీఎలట/ఎలాఎలట  చటాట లోల తు ల క్షన్ 73 (1)(i), 73(1)(ii), 
73 (2) కూుంద తుభ దషట  శిక్షాయహ ధేయుం ఙేలనటటల  నభభథిగ న కయణాలునన క్షుంలో 
అతడు తుయఫుంధుం కోసుం లజీఎలట/ఎలాఎలట  ఔతషనర్ తభ కూుంథిసథ బ అదికభ కూ 
అనఽభతి ఇవవవచఽే. ఔ వమకూత నఽన ఎఖయేత తోతతుం యౄ.50 లక్షలఔధాన 
ఎఔుకవగ ఉననపడె లేథా ఏథ ైధా ధేయుంన ై లజీఎలట/ఎలాఎలట  చటటుం ల క్షన్ 73 
కూుంద థోఱగ ణేయౌణేధ ేఔ వమకూతతు తుయఫుందిుంచడుం సధమభతు థీతు అయథుం. 
    22.                                 క        ణ       ?  
     :                           62                      . 

        : 
i)                                                     

                                            . 

                24                           ; 

ii)              ,                                     
       /          /    ఔతషనర్                
    . ఈ సుందయబుంగ Cr.P.C-1973         436         

                                                 
        . 

iii)               ధిుం  Cr.P.C-1973                  . 

రశు 23.                              గ        ?  



202 
 

జవ్కఫ :                    Cr.P.C-1973 (2 of 1974)         
                 రకూరమఔు              .        /                  
              Cr.P.C-1973                                 . 
           57                              .                 
(Warrant)                                                          
                              .      ఈ       (            
                                                 ) 24       
       .                            అదికభ                    
Cr.P.C      56            ఈ                                  
                   యఙాయౌ.   .  .   -                       
1997      (1) SCC 416                                          
                                                     
జాభీఙేలుం  .             ఉ                                       
                               .         :- 

i) తుయఫుంధుంణోతృటట తుయఫుందితేలనఽ రశినుంఙ ే (interrogation) 
ఫాధమతలుఖల తోృ య్సఽ లఫఫుంథ ితభతభ నేయుల , హో థాలణో ఔడున 
ఔచిేతఫ  న ఖ భ తుంప సషటుంగ ఔతునుంఙేలా ఙొకకలన  ై
రదభ శుంఙాయౌ. ఆ ఫాధమతలలోఖల తృో య్సఽ ఫిుందుంలోతు అుందభ  
యవభలనా భ జసట  ర్ లో నమోదఽ ఙమేాయౌ. 

ii) అభ్సఽట  ఙేల ే సభముంలో సదయు తృో య్సఽ అదికభ  ‘తుయఫుంధుం 
భహజయు’ తమాయుఙలే అభ్సఽట  ణథేీ, సభముం నమోదఽణోతృటట 
ఔతూసుం ఔ సక్షుణో థాతున ై సుంతఔుం ఙబేుంఙాయౌ. సక్షు సుంతఔుం 
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ఙేలేయయు తుయఫుందతిేడు ఔుటటుంఫసబ మడె లేథా గౌయవతూమ డ నై ఆ 
తృర ుంత తుయల అబ ఉుండవచఽే. అుంణేగఔ థాతున ై తుయఫుందతిేడె 
ధఽర యఔయణ సుంతఔుం ఙేమాయౌ అభ్సటబన లేథా అదఽపలోకూ 
తీసఽకోఫడున వమకూతతు తోృ య్సఽ లేటషన్ లేథా రశినుంఙే కేుందరుం లేథా 
లేటషన్ తుయఫుంధప ఖథి (లాఔప)లో ఫుందిుంఙే క్షుంలో అభ్సఽట  
సభాఙాయుంసహ ఎఔకడెుంచిుంథ ీ యలెైనుంత తవయగ ఔతూసుం ఔక 
వమకూతక్సధా ఎయుఔయఙాయౌ. ఆ ఔక వమకూత తుయఫుంధుం భహజయులో సక్షు 
సుంతఔుం ఙలేన లేనళితేడె లేథా ఫుంధఽవప లేథా భ చమసఽథ డె 
లేథా రలరయోతేలాఱ కతుక్షుంలో అలాుంటయిడ  ైఉుండాయౌ. 

iv) తుయఫుందితేడు తదఽభ  లనేళితేడె, ఫుంధఽవప.. ఆ జలాల  లేథా 
టటణుం యలెుల తువలసఽత ననటలబణ ేఅభ్సఽట  ఙేలన 8 నఽుంచి 12 
ఖుంటలోల గ సదయు సభముం, తృర ుంతుం, తుయఫుందుింఙే రథేశ్ుం ఖ భ ుంచి 
తృో య్సఽలు తతుసభ గ యభ ణోతృటట సుంఫుందతి తోృ య్సఽ లేటషనఽఔు 
జలాల  ధామమసహమ సుంసథథావభ ట్యౌగర క్స దధతిలో సభాఙాయుం 
అుంథిుంఙాయౌ 

v) తుయఫుందిుంఙే రథేశ్ుంలోతు థినచయమ పసతఔుంలో సదయు వమకూత అభ్సఽట  
యవభలణోతృటట ఆ సభాఙాయుం ణ యౌమయచిన అతడు తదఽభ  
లేనళితేడెసహ ఏబయ తోృ య్సఽ అదికయుల అదఽపలో ఉననథ ీ
ణ యౌనేలా యభ  నేయుల , ఇతయ యవభలు ఔడా నమోదఽ ఙమేాయౌ. 

vi) అభ్సఽట  సభముంలో తుయఫుందితేలనఽ తఔ, లేథా యభ  యజానత  
ఫేయఔు ఔడా భీక్షుుంచి అతతు/ఆఫ  శ్భీయుంన ై చిధానన దద  
గమాలేయెధైా ఔతునలేత  యటితు అఔకడుఔఔకడ ే నమోదఽ ఙేమాయౌ. 
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థీతున  ై ‘తతుఖీ భహజయు’  తమాయుఙలే తుయఫుందితేలణోతృటట 
తృో య్సఽ అదికభ  ఔడా సుంతఔుం ఙేరఔ, నఔలునఽ యభ కూ 
అుందజమేాయౌ. 

vii) అభ్సఽట  ఙేలన అదికయులు అతడుతు తభ అదఽపలో ఉుంచఽఔునన 
క్షుంలో సఽశిక్షుతేడ ైన యెైదఽమడుణో రతి 48 ఖుంటలకొఔసభ  యెదైమ 
భకీ్షలు ఙేబుంఙాయౌ. సదయు యెైదఽమడె సుంఫుందిత భషట ర లేథా 
కేుందరతృయౌత తృర ుంత ఆభోఖమ లేవల సుంఙాలఔుడె తుమతుంచిన 
ఆమోథిత యెైదఽమల ఫిుందుంలోతు యభ్స ఉుండాయౌ. అుంణేకఔుుండా 
సుంఙాలఔుడె ఇలాుంట ియెైదఽమల ఫిుంథాతున ణాలక, జలాల సథ బలో 
ఔడా తుమతుంచి జాతణానఽ యౄతృ ుంథిుంఙాయౌ. 

viii) తుయఫుంధ భహజయుసహ న ైన నేభొకనన అతున ణరా ల నఔళ్లనఽ 
ఫేజలేట రట్ భ కయుడ ల కోసుం ుంతృయౌ. 

ix) రశినుంఙ ే సభముం తోతతుం కఔతృో బధా ఎుంణో కొుంత 
సభముంతృటట తుయఫుందితేడె తన ధామమయథితు 
ఔలుసఽఔుధేుందఽఔు అనఽభతిుంఙాయౌ 

x) అతున భషట ర, జలాల  కేుంథరా లోల  తృో య్సఽ ఔుంటరర లు యౄభ  ఉుండాయౌ. 
అభ్సఽట  ఙేల ే అదికయులు తుయఫుందతిేలఔు సుంఫుందిుంచిన అభ్సఽట , 
తుయఫుందిత రథేరల సభాఙాభతున 12 ఖుంటలోల గ అఔకడుకూ 
అుందజమేాయౌ. సదయు సభాఙాభతున ఔుంటరర లు యౄభ లు 
రసఽపటుంగ ఔతునుంఙలేా ధోటసీఽ ఫో యుడ లో రదభ శుంఙాయౌ. 

రశు 24.                  గ   -  గ                 (CBEC) 
                              ?   
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జవ్కఫ : కేసఽల సవపావుం, ధేయ తీవరత, ఎఖయలేన సఽుంఔుం లేథా తపథోవన 
యతుయోగ ుంచఽఔునన నఽన తనహబుంప భ భాణుంణోతృటట ఆదాభల 
సవపావుం, సక్షామలు ణాయుభాయుఙలే ేఅవకరలు, సక్షులనఽ రపాయతుం ఙమేడుం, 
దభమపత లో సహకయుం వగ్సభలననటితూ రతి కేసఽలోనా థేతుఔథిగ భ ఖణిుంచి 
అభ్సఽట న  ైతుయణముం తీసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథి. అభస్ఽట  అదికయుం రయోగ ుంఙే భ ుందఽ 
జాఖరతత గ భ ఖణనలోకూ తీసఽకోయయౌసన అుంరయౌయే:- 

I. ధేయుంన ై సభ చిత దభమపత  జభ గ ుందతు తుభధ భ ుంచఽకోయయౌ; 
II. అటటవుంట ివమకూత అదిశ్ముం కఔుుండా చాడాయౌ; 
III. వసఽత వపల వమవలథఔిత థ ుంఖయయణా, గోమతథావభ థిఖ భతి 

సఽుంఔుం ఎఖయేతణో భ డుడున కేసఽలు; 
IV. థ ుంఖనేయలణో, ఉతుకూలో లేతు వమఔుత లు/సుంసథల నేయలణో 

రచఛనన/తధాతొ, ఎఖ భతి/థిఖ భతేలఔు తృలడ ే గభధా 
మోసగళ్ైల  లేథా కీలఔ ఆభేటయుల  వగ్సభ; 

V. సఽుంఔుం ఎఖయేత ఉథేదశ్ుం రసఽపటుం కవడుం, అభధచిుంతన/ధేయ 
భనసతతవుం, సషటుంగ ణ యౌలే సుందభబలు; 

VI. సక్షామలనఽ ణాయుభాయు ఙేలే అవకరలనఽ తనుంచడుం; 
VII. సక్షులనఽ ఫ థిభ ుంచడుం లేథా రపాయతుం ఙమేడుం; 
VIII. పాభీసథ బలో సఽుంఔుం లేథా లయేనఽన... ఔతుషఠ ుంగ కోట ి

యౄతృమలఔు తుంచి.. ఎఖయేత 
రశు 25.                (cognizable)            ? 
జవ్కఫ : కేసఽ న టటదగ న ధేయభుంటే సదాయణుంగ తీవర ధేభల యపాఖుంలోకూ 
వఙేేవనన భాట. ఇటటవుంట ి యటని ై ఎవభ్సధా తోృ య్సఽ అదికభ కూ తుయఫుంధ 



206 
 

అనఽభతి తరుం లేఔుుండా అభ్సఽట  ఙమేఖల, కోయుట  అనఽభతిణో తుతతతుం లేఔుుండా 
దభమపత  తృర యుంతేుంచఖల అదికభలుుంటాబ. 
రశు 26.     ణ        (Non-cognizable)            ? 
జవ్కఫ : యఙాయణాయహుంకతు ధేయభుంటే సనేక్షుంగ తఔుకవ తీవరత ఖలథి. 
ఇటటవుంటియటని ై తుయఫుంధ అనఽభతి తరుం లేఔుుండా అభ్సఽట  ఙలేే, కోయుట  ఆథేరలు 
లేఔుుండా దభమపత  తృర యుంతేుంఙే అదికభలు తోృ య్సఽలఔు ఉుండవప. 
రశు 27.                         ,     ణ               ? 
జవ్కఫ : ఎుంజీల్ ల క్షన్ 73 (4) రకయుం నఽన యదిుంచదగ న వసఽత వపలు/లేవలన ై 
నఽన ఎఖయేత యౄ.2.5 కోటటల  థాటినపడె అథ ి కేసఽ న టటదగ న, ఫ బలుఔు 
యలేల తు (non-bailable) ధేభలు. ఇతయణరా  ధేభలతూన యఙాయణాయహుం కతుయ, 
ఫ బలు తృ ుందఖయౌగ నయే. 
రశు 28.                                      (summons)   
          గ   ?  
జవ్కఫ : లజీఎలట/ఎలాఎలట  అదీఔిత అదికభ  ఎవభ్సధా వమకూతతు తన ఎదఽట హజయు 
కయయౌసుంథిగ సభనఽల  జాభీఙేలేుందఽఔు ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 63 అదికయతసోత ుంథి. 
సక్షమతవవడాతుకూ లేథా ఏథ ధైా తరుం, వసఽత వప  సభయణఔు లేథా సదయు అదికభ  
తుయవళిుంఙే యఙాయణఔు హజయు కయలుంటృ సభనఽల  ఇవవవచఽే. ణార లు, ఇతయ 
వసఽత వపలనఽ ఔయౌగ  ఉనన, తుముంతిరసఽత నన వమకూత యటిలో తుభేదశిత ణరా లనఽ, 
వసఽత వపలనఽ సభభ ుంచడాతుకూ లేథా తుభేదశిత అుంరతుకూ సుంఫుందిుంచిన అతున 
ణార లనఽ, వసఽత వపలనఽ సభభ ుంఙేుందఽఔు సభనఽల  జాభీఙేమవచఽే. 
రశు 29.                   క                    ?  
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జవ్కఫ : సభనఽల  అుందఽఔునన వమకూత చటట  రకయుం సదయు అదికభ  సభక్షుంలో 
సవముంగగతూ, తన అదీఔిత రతితుది థావభగతూ హజయు కయయౌస ఉుంటటుంథి.  
అుంణేగఔ అదికభ  ఆథేశ్ుం ఫేయఔు భ శ్రలనలోఖల ఏ అుంశ్ుంతొదధెైధా 
యసతయలనఽ యెలలడుుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. థాతుణోతృటట అదికభ  కోభ న ణార లు, ఇతయ 
వసఽత వపలేయెైధా అుందజమేాయౌస ఉుంటటుంథి. 
రశు 30.                   క                     ణ        ? 
జవ్కఫ : సభనఽల  జాభీఙేలన అదికభ  సభక్షుంలో నడుఙే రకూరమనఽ ధామమ 
యఙాయణ రకూరమణో సభానుంగ భ ఖణిుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. సభనలలో నేభొకనన 
ణేథీన సళతేేఔ కయణుం లేఔుుండా గ్సభహ జభ్సణే పాయత శిక్షాసభితి (IPC) ల క్షన్ 174 
కూుంద యఙాయణనఽ ఎదఽభొకధాయౌస ఉుంటటుంథి. సభనల  లవఔయణ నఽుంచి తనుంచఽఔుధ ే
ఉథేదశ్ుంణో అదిశ్మఫ  ణ ేల క్షన్ 172 కూుంద యఙాయణనఽ ఎదఽభొకనఔ తదఽ. అలాగ ే
కోభ న ణార లు, ఎలకటా తుక్స భ కయుడ లు సభభ ుంచఔతృో ణే ల క్షన్ 175 కూుంద, తపడె 
సక్షమతలేత  ల క్షన్ 193 కూుంద యఙాయణనఽ ఎదఽభొకధాయౌస ఉుంటటుంథి. ఇయకఔుుండా 
సభనఽల  జాభీఙేలన లజీఎలట/ఎలాఎలట  అదికభ  ఎదఽట హజయుకఔతృో ణ ే
ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 66 (3)(d) అదనుంగ యౄ.25యేల జభ భాధా ఙ యౌలుంఙాయౌస 
ఉుంటటుంథి. 
రశు 31.                                   ? 
జవ్కఫ : క్షతేరసథ బలో సభనల  తుఫుంధనల దఽభ వతుయోగతున అభ ఔటేట ుందఽఔు కేుందర 
ఆభ థఔ భుంతిరతవ రకలోతు భ్యెనామ యపాఖుంలోఖల లతెఈల సభమానఽఔలుంగ 
భాయగదయశకలు జాభీ ఙసేోత ుంథ.ి యటలిో భ కమఫ  న కొతునటితు థిఖ వన 
చాడవచఽే:- 
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I. నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు సహఔభ ుంచతు సుందభబలోల  చివభ  భాయగుంగ 
భాతరఫే సభనఽల  జాభీఙమేాయౌ. అబణే, ఉననతసథ బ 
తృలఔవయగుంన  ైయటి యతుయోగతుకూ యలులేదఽ. 

II. సభనలలో పాష ఔఠ నుంగ, ధామమరకూరమానఽసయుంగ ఉుండఔడదఽ. 
అలా ఉుంటే యటితు అుందఽఔుననయయు చిభఔు, భానలఔ తితడెలఔు 
లోనవపణాయు. 

III. యమయేక్షఔులు (Superintendents) సభనఽల  జాభీఙలేేటలబణ ే
అుందఽఔు థాభ తీసఽత నన కయణాలేతటర యౌఖితూయవఔుంగ యవభ ుంచి, 
సహమ ఔతషనర్ సథ బకూ తఖగతు అదికభ  నఽుంచి యౌఖితూయవఔ 
భ ుందసఽత  అనఽభతి తృ ుంథాయౌ.  

IV. తుయవహణ యఫ  న కయణాలవలల  యౌఖితూయవఔ భ ుందసఽత  
అనఽభతి తృ ుందడుం సధముంకఔతృో ణ ే భౌఖిఔ/ తౄో న్ థావభ సదయు 
అదికభ  నఽుంచి అనఽభతి తీసఽకోవచఽే. అలాగే సదయు 
అనఽభతితు యౌఖితయౄుంలోకూ భాభ ే అదికభ కూ 
ణ యౌమజేమడుంథావభ సతవయ అనఽభతి సదిుంచవచఽే. 

V. సభనఽల  జాభీఙలేన అతున కేసఽలలో యటితు జాభీఙేలన అదికభ  ఔ 
తుయేథిఔ లేథా యఙాయణ రకూరమనఽ ఔుల త ుంగ కేసఽ  ైలులో 
నమోదఽఙలే, సభనల  జాభీకూ అనఽభతిుంచిన ఉననణాదికభ కూ 
సభభ ుంఙాయౌ. 

VI. ఔ న దద  ఔుంన తూ లేథా రబ తవయుంఖ సుంసథలఔు ఙ ుంథిన లఈయయ, 
లఎఫ యయ, జనయల్ ఫేధేజర్ వుంటి ఉననతసథ బ తృలఔవయగ 
అదికయులఔు తృర థతఔ సథ బలో సదాయణుంగ సభనఽల  
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జాభీఙమేఔడదఽ. దభమపత  సుందయబుంగ తుయణముం తీసఽకోవడుంలో 
యభ  తృతరవలల  భఫడుకూ నషటుం యటయౌలనటటల  సాచనతృర మ ఆదాభలు 
లతేుంచినడె భాతరఫే యభ కూ సభనఽల  జాభీఙేమవచఽే.   

రశు 32.                                        గ        ? 
జవ్కఫ : ఔ వమకూతకూ సభనఽల  జాభీఙమేడుంలో సదాయణుంగ తీసఽకోయయౌసన 
జాఖరతతలు ఇయ:ే 

i) తుభ దషట  సభయథనఔు అవకశ్ుంలేతు క్షుంలో హజయు కోయుత సభనఽల  
జాభీ ఙేమభదఽ. యఙాయణ ఙేటేట  భ లథతేలలో, వమకూత హజయు 
అవసయభతు భ ఖణిలేత  భాతరఫ ే సభనల  జాభీ అదికభతున 
యతుయోగ ుంఙాయౌ. 

ii) సదాయణుంగ అబణ ే థేథే సభనఽల  జాభీఙేమఔడదఽ. 
ఆచయణాతభఔుంగ, తుుంథితేల యజాూూలాతున ఔతూస సుంకమలో 
హజయుణోధే నమోదఽ ఙమేాయౌ. 

iii)  సభనలలో నేభొకనన హజయు సభమాతున తఔ తృటిుంఙాయౌ. ఔ 
వూమహుంలో పాఖుంగ జాఖరతత గ ఆలోచిుంచి తుయణముం తీసఽఔునన 
సుందభబలోల  త ఏ వమకీత తన యజాూూలుం నమోదఽకోసుం ఖుంటల 
తయఫడు యచేిచాలే భ లథతి ఔయౌుంచభదఽ. 

iv) భ కముంగ కభమలమ తుయేళ్లోల  యజాూూలాలనఽ నమోదఽ 
ఙేమాయౌ; అబణే, కేసఽలో యసతయలఔు అనఽఖ ణుంగ యజాూూలుం 
నమోదఽఔు సభముం, సథలాలఔు సుంఫుందిుంచి తనహబుంప 
ఇయవవచఽే.  
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రశు 33.        /                 క           క                   
          ? 
జవ్కఫ : ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 65 కూుంద సదయు చటటుం అభలులో లజీఎలట/ఎలాఎలట  
అదకియులఔు సహమడేుందఽఔు థిఖ వ నేభొకనన సథ మ లలోతు అదికయులఔు 
సదికయత ఔయౌుంఙాయు. ఈ ఫేయఔు  ఎుంజీఎల్ లో తుభేదశిుంచిన కేటగ భీలు ఇలా 
ఉధానబ:-  

I. తృో య్స్; 
II. ఔసటమ్సస; 
III. కేుందర/భషట ర లలో జీఎలట  వసాళ్ల అదికయులు; 
IV. కేుందర/భషట ర లలో బూత శిసఽత  వసాళ్ల  అదికయులు; 
V. అుందయు గర భదికయులు; 
VI. కేుందర/భషట ర రబ ణావలు ఖ భ తుంచిన ఇతయ కేటగ భీల అదికయులు. 
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20.  నేరకలు, జరిభానాలు, విచాయణ, నివదత్తు  
రశు 1.                  (MGL)                   ?  
జవ్కఫ : ధేభలు, జభ భాధాల ఖ భ ుంచి ఎుంజీఎల్ లోతు 16వ (XVI) అదామముం 
కోర డీఔభ సఽత ుంథి. ఇుందఽలో ల క్షన్ 66 కూుంద 21 ధేభల జాతణాణోతృటట తువితితకూ 
అయహతలేతు నఽన యదిుంచదగ న వమకూత థాతున తృ ుందడుం కోసుం ఙ యౌలుంఙాయౌసన 
జభ భాధా ఖ భ ుంచి ల క్షన్ 8 సాచిసఽత ుంథి. 
ధేభల జాతణా కూుంథయిధుంగ ఉుంథి:- 

1) తలుల  లేఔుుండా లేథా తపడె/అసభఖర తలుల ణో వసఽత  సయపభ; 
2) సయపభ ఙమేఔుుండాధే తలుల  జాభీ; 
3) వసాలు ఙలేన నఽననఽ భూడె ధలెలు థాటిధా జభ 

ఙేమఔతృో వడుం; 
4) ఎుంజీఎల్ ఔు యయుదధుంగ వసాలు ఙలేన నఽననఽ భూడె ధలెలు 

థాటిధా ఙ యౌలుంచఔతృో వడుం; 
5) ల క్షన్ 37 కూుంద భూలుం నఽుంచి నఽన కోతనఽ అభలు 

ఙేమఔతృో వడుం లేథా కోత తోతతుం తగ గుంచడుం లేథా భూలుంలో 
కోతన టిటన స భ భనఽ జభ ఙమేఔతోృ వడుం; 

6) ల క్షన్ 43C కూుంద భూలుం వదద  నఽన వసాలు ఙేమఔతృో వడుం, 
వసాలు తోణాత తున తగ గుంచడుం లేథా వసాలు ఙేలన నఽన 
తోణాత తున ఙ యౌలుంచఔతృో వడుం; 
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7) వసఽత వపలు, లేవల యసతవ యలదఽలు లేఔుుండాధ ేఉణాదఔ 
కొనఽగోళ్లన  ైఙ యౌలుంచిన నఽన తనహబుంప (ITC) నఽుంచి లతధ  
తృ ుందడుం లేథా యడెకోవడుం; 

8) మోసూభ త దధతేలలో ఏథ ైధా యసఽ తృ ుందడుం; 
9) నఽన ఎఖయతే ఉథేదశ్ుంణో ల క్షన్ 17ఔు యయుదధుంగ ఐటలీ లేయ 

ుంనణథీాయుథావభ సదయు లతధ  తృ ుందడుం, ఐటలీతు ుంనణీ 
ఙేమడుం; 

10) తపడె సభాఙాయుం ఇవవడుం, ఆభ థఔ వమవహభల భ కయుడ లలో 
అయసతయల నమోదఽ లేథా తపడె కాణాలు/ణార ల సభయణ; 

11) నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌసన ఫాధమత ఉధాన నమోదఽ ఙమేడుంలో యెైపలముం; 
12) నమోదఽఔు ఇయవయౌసన తతుసభ  యవభలోల  అయసతవ సభాఙాయుం 

ఇవవడుం; 
13) అదికభ  యధఽలఔు ఆటుంఔుం ఔయౌగ ుంచడుం లేథా ూభ తగ అడెడ కోవడుం; 
14) తుభేదశిత ణరా లు లేఔుుండా వసఽత వపల యయణా; 
15) నఽన ఎఖయతేఔు థాభ తీలేలా యభ షఔ యమతృయ భ భాణుంన  ైగోమత; 
16) చటటుం నేభొకుంటటనన దధతిలో కాణాలు/ణార లు తుయవళిుంచడుంలో 

యెైపలముం లేథా చటటుం తుభేదశిసఽత నన కలుం వయఔ యటితు 
బదరయచఔతృో వడుం; 

17)  ఏథ ైధా యఙాయణ సుందయబుంలో చటటుం/తుఫుంధనలఔు అనఽఖ ణుంగ 
అదికభ  కోభ న సభాఙాయుం/ణార లు సభభ ుంచఔతృో వడుం లేథా 
తపడె సభాఙాయుం/ణార లు అుందజమేడుం; 

18)  జపత  ఙేమదగ న వసఽత వపల సయపభ/యయణా/తులవ ఙమేడుం; 
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19)  భభొఔ వమకూతకూ ఙ ుంథని ‘వసఽత లవేల నఽన ఙ యౌలుంపథాయు ఖ భ తుంప 
సుంకమ’ (GSTIN)నఽ ఉయోగ ుంచి తలుల  లేథా తరుం 
జాభీఙమేడుం; 

20) పౌతిఔ సక్షామలనఽ ణాయుభాయు/ధాశ్నుం ఙమేడుం; 
21) చటటుం కూుంద అదఽప/సవదీనుం/అనఽసుందానుంలోతు వసఽత వపలనఽ 

అతభయమేడుం/ణాయుభాయు ఙేమడుం. 
రశు 2.  ‘       /            ’ (penalty)                    ?  
జవ్కఫ : ‘జభ భాధా/అభధ యుసఽభ ’ ఖ భ ుంచి ఎుంజీఎల్ తుయవచిుంచలేదఽ. కతూ, 
ధామమసథ ధాల తీయులు, ధామమరసత  ైతొభాుంస థీతు సవపాయతున ఇలా 
సాచిసఽత ధానబ:- 

 తుభ దషట  ధేయుం ఙేలనుందఽఔు చటటుం యదిుంఙే ణాణాకయౌఔ శిక్ష లేథా 
శిక్షకూుంద ఙ యౌలుంఙాయౌసన నఖదఽ తోతతుం; 

 ఔయతవమ తుయవహణలో పాఖుంగ యదితు తుయవభ తుంచఔతోృ వడుంన ై చటటుం 
లేథా ుందుం రకయుం యదిుంఙ ేశిక్ష. 

రశు 3. ‘       /            ’                             ణ 
          ?  
జవ్కఫ : ధామమ రసత ుైం, సహజ ధామముం-అుంతభా తీమ యణిజమ ుంథాల 
అభలు సాణార వయ తృర తిథిఔన తుభ దషట  ఔరభశిక్షణ ముంణరా ుంఖుం యదిుంఙే శిక్షధే 
జభ భాధా/అభధ యుసఽభ గ నేభొకనవచఽే. ఈ సదాయణ ఔరభశిక్షణ చయమనఽ 
చటటుంలోతు ల క్షన్ 68 యవభ సోత ుంథి. థీతు రకయుం... 

 ఏథ ధైా అుంశ్ుంన ై ఔ వమకూతకూ ధోటీసఽ జాభీఙమేఔుుండా యభ  యదననఽ 
భ ఖణనలోకూ తీసఽకోఔుుండా జభ భాధా యదిుంచభదఽ. యఙాయణలో 
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పాఖుంగ తనన  ైవచిేన ఆభోణలు తతు తుయౄనుంచఽఔుధే 
అవకరతున ణోలపచేభదఽ. 

 కేసఽఔు సుంఫుందిుంచిన అతున యసతయలు, భ లథతేల తోతతుం 
తృర తిథిఔన జభ భాధానఽ యదిుంఙాయౌ. 

 చటటుం, తుమభాలు లేథా తుఫుంధనల ఉలల ుంగన తీవరతఔు 
అనఽఖ ణుంగధే జభ భాధా యదిుంఙాయౌ. 

 జభ భాధా యదిుంప ఆథరేలలో ఉలల ుంగన సవపాయతున సషటుంగ 
నేభొకధాయౌ. 

 జభ భాధా యదిుంఙేుందఽఔు తృర తిథిఔగ తీసఽఔునన చటట 
తుఫుంధనలనఽ ఔడా సషటుంగ యవభ ుంఙాయౌ. 

ఇఔ జభ భాధా తోతతుం ఖణతూముంగ ఉుండభదతు చటటుంలోతు ల క్షన్ 68 
తుభేదశిసోత ుంథ.ి థీతు రకయుం... 

 ఏథ ధైా సవల ఉలల ుంగన (ఏథ ధైా తుఫుంధనల ఉలల ుంగన కేసఽలో 
నఽన ఎఖయతే తోతతుం యౄ.5యేలఔధాన తఔుకవగ ఉననపడె) 
లేథా 

 చటటుంలోతు యదానయఫ  న అవసయుం.. లేథా 
 మోసగ ుంఙే ఉథేదశ్ుంలేతు, తీవర తుయలక్షముంగ భ ఖణిుంచభతు, ణరా లలో 

సఽలబుంగ సభ థిదదఖల తృ యతృటట/యసభయణ (భ కయుడ లలో ఔతునుంఙే 
తృ యతృటటల గ చటటుం యటతిు నేభొకుంటరుంథి) జభ గ నపడె... 

అుంణేగఔ ఎుంజీఎల్ లో ఎఔకడ ఔకడ జభ భాధా తోణాత తున లేథా తుభీణత రణాతున 
చటటుం తుభేదశిసఽత ననథో  అఔకడ అథ ేవభ తుంఙాయౌ. 
రశు 4.                                     ణ         ? 
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జవ్కఫ : నఽన యదిుంచదగ న వమకూత ల క్షన్ 66లో యవభ ుంఙే ఏథ ధైా ధేభతుకూ 
తృలడుణే అతడుకూ యదిుంఙాయౌసన జభ భాధా థిఖ వ ణ యౌననథాతుఔధాన ఎఔుకవగ 
ఉుండాలతు ల క్షన్ 66 (1) ఙ ఫ ణోుంథి: 

 ఎఖయేలన నఽన తోతతుం, మోసూభ తుంగ యసఽ తృ ుంథని 
స భ భ; క్రడుట్ థావభ తృ ుంథిన లతధ  లేథా భూలుంలో నఽన 
తఔుకవ కోతన టటడుం లేథా అసలు వసాలు ఙమేఔతోృ వడుం లేథా 

 థియలే యౄతృమలు.  
ఇఔ నమోదఽ ఙేసఽఔునన నఽన యదిుంచదగ న వమకూత థేథే తఔుకవ నఽన 
ఙ యౌలసఽత ుంటే యదిుంఙాయౌసన జభ భాధా తోతతుం థిఖ వ నేభొకననథాతుఔధాన ఎఔుకవగ 
ఉుండాలతు ల క్షన్ 66(2) ఙ ఫ ణోుంథి: 

 తఔుకవగ ఙ యౌలుంచిన నఽన తోతతుంలో థిరతుం లేథా 
 థియలే యౄతృమలు. 

రశు 5.                  ‘                       ’         
   గణ      ?  
జవ్కఫ : ఆయు వయుస నఽన వమవధఽలలో భూడె భ టయునలఔు సుంఫుందిుంచిన 
భూడె సవల ఙ యౌలుంపలనఽ జభ భాధా యదిుంప కోసుం ‘పనభవిత సవల 
ఙ యౌలుంపలు’గ భ ఖణిుంఙాలతు ల క్షన్ 66(2) నభేొకుంటరుంథి. 
రశు 6.                  క       క          క                   
              ?  
జవ్కఫ : అవపనఽ. ల క్షన్ 66(3) ఇతయులఔు యౄ.25యేలథాక జభ భాధా 
యదిుంపనఽ సాచిసోత ుంథి. థీతున ఎవభ న  ైయదిసత యుంటే:- 
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 న ైన నేభొకనన 21 ధేభలఔు తృలడయేభ కూ సహమడే, 
తృోర తసళిుంఙేయయు, 

 జపత  ఙమేదగ న వసఽత వపల (లవఔభ ుంచడుం, సయపభ ఙమేడుం, 
తులవ లేథా యయణా ఙమేడుం) వమవహభలణో రఫేముం ఉననయయు, 

 చటాట తుకూ యయుదధుంగ లవేల లవఔభ ుంఙేయయు, సదయు వమవహభలణో 
రఫేముం ఉననయయు. 

 సభనఽల  జాభీఙలేన అదకిభ  ఎదఽట హజయుకతు యయు, 
 సయపభన ై చటటరకయుం తలుల  జాభీఙేమతు, తలుల లనఽ కాణాలోల  

చాతుయయు. 
రశు 7.                          క                   ఘ      
                  ?  
జవ్కఫ : ఎుంజీఎల్ కూుంద  జభ భాధానఽ రణేమఔుంగ సాచిుంచతు ఇతయ చటట 
ఉలల ుంగనలఔు తృలడ ేవమఔుత లనఽ యౄ.25యేలథాక జభ భాధాణో 
శిక్షుుంచవచఽేనతు ల క్షన్ 67 నేభొకుంటరుంథి.  
రశు 8.      ణ క                    ణ                             
                                         ?  
జవ్కఫ : చటటుం తుభేదశిుంచిన రకయుం తగ న ణార లు (తలుల , రఔటన) లేఔుుండా 
వసఽత వపలు యయణా ఙలేధా లేథా అటటవుంట ివసఽత వపలనఽ భాయగభధముంలో 
తులవఙేలధా లేథా పసతకలలో నమోదఽ ఙమేఔుుండా సయపభ/తులవ ఙలేధా 
యటితు యయణా ఙలేే యహనుంసహ వసఽత వపలనఽ అదఽపలోకూ తీసఽకోవచఽే. 
యటికూ వభ తుంఙ ేనఽన, వడీడ , జభ భాధాలనఽ ఙ యౌలుంఙాఔ లేథా సదయు స భ భఔు 
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సభానఫ  న తోణాత తుకూ హతొతరుం సభభ ుంఙాఔ వసఽత వపలనఽ, యహధాలనఽ 
యడెదల ఙమేవచఽే. 
రశు 9. ‘                      ’    (composition scheme)           
                                                         ?  
జవ్కఫ : ఎవభ్సధా వమకూత తన నఽన ఫాధమత తుభధ యణ కోసుం యజానత  ఙేలనపడె 
అతడె తువితికూ అనయుహ డతు ఖ భ తలేత  తుఫుంధనల రకయుం సదయు వమకూత ణానఽ 
ఙ యౌలుంఙాయౌసన నఽనఔు సభానఫ  న జభ భాధా ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుందతు ల క్షన్ 
8(3) ఙ ఫ ణోుంథి. అుంట.ే.. అుందభ లా నఽన యదిుంచదగ న వమకూతగ భ ఖణిుంచి 
నఽనఔు సభానఫ  న తోణాత తున అదనుంగ జభ భాధా కూుంద ఙ యౌలుంఙాయౌస 
ఉుంటటుంథి.  
రశు10. ‘    ’ (confiscate)             ?  
జవ్కఫ : ‘జపత ’ అధ ేథాతున చటటుంలో తుయవచిుంచ లేదఽ. ఈ పావన భోభనల  చటటుం 
నఽుంచి లవఔభ ుంచినథి. యభ  అయథుం రకయుం ఇథి ‘సవదీనుం ఙసేఽకోవడుం లేథా 
చఔరవభ త ఙతేేలోల కూ తీసఽకోవడుం’, ఆ తభవత భచభ ఔ ‘సకస్’ లేథా కజాధాఔు 
జభ ఙమేడుం అనన భాట. అమమర్ ధామమరసత  ైతుగుంటటవప థీతున ‘‘జభ భాధా 
కూుంద రబ తవ కజాధాఔు కేటాబుంచిన న ైయైటేట ఆలత , భజామతుకూ దాయతృో లన ఆలత ’’గ 
తుయవచిుంచిుంథి. 
రశు11.                                      ‘    ’ (confiscate) 
       ?  
జవ్కఫ : ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 70 కూుంద వసఽత వపలనఽ ఎపడ పడె జపత  
ఙేమవచఽేనుంటే:- 
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 నఽన ఎఖయతేఔు థాభ తీలే యధుంగ చటటుంలోతు ఏథ ైధా తుఫుంధననఽ 
ఉలల ుంఘిుంచి వసఽత వపలు సయపభ ఙమేడుం; లేథా 

 చటటుం తుభేదశిుంచిన ఫేయఔు ఏ యదానుంలోనా వసఽత  సయపభనఽ 
నమోదఽ ఙమేఔతోృ వడుం... లేథా 

 నమోదఽ ఙేసఽకోఔుుండాధే నఽన యదిుంచదగ న వసఽత వపలనఽ 
సయపభ ఙమేడుం... లేథా 

 నఽన ఎఖయలేే ఉథేదశ్ుంణో చటటుం లేథా తుఫుంధనలనఽ ఉలల ుంఘిుంచడుం. 
రశు12.                                         ?  
జవ్కఫ : జపత  అనుంతయుం సదయు వసఽత వపలన  ైహఔుక రబ ణావతుకూ ఫథయి్ 
అవపతేుంథి. థీతుకూ సుంఫుందిుంచి సభ చిత అదికభ  యజానత  ఫేయఔు రతి తోృ య్సఽ 
అదికభ  సదయు వసఽత వపల సవదీనుంలో ణోడడాయౌస ఉుంటటుంథి. 
రశు13.                                                       
             ?  
జవ్కఫ : ఇయవయౌ. వసఽత వపల జపత నఔు ఫాధఽమడ నై యటి మజభాతు లేథా 
సుంయక్షఔుడుకూ ల క్షన్ 70 (6) రకయుం జపత  సథ నుంలో జభ భాధా (వసఽత వపల 
భాభ్కట్ ధయఔు తుంచఔుుండా) ఙ యౌలుంఙే అవకశ్ుం ఇయవయౌ. సదయు వసఽత వపలన  ై
ఙ యౌలుంఙాయౌసన నఽన, ఇతయ యుసఽభ లఔు ఈ జభ భాధా అదనుం. 
రశు14.                              ణ                క         
                 ?  
జవ్కఫ : వసఽత ుంథి. చటటుం తుభేదశిసఽత నన సభ్సన ణార లు లేథా యవభలు లేఔుుండా 
వసఽత వపలనఽ యయణా ఙలేే యహనుం ఔడా ల క్షన్ 71 రకయుం జపత  భ దిలోకూ 
వసఽత ుంథి. అబణ,ే ఆ వసఽత వపలఔు సుంఫుందిుంచిన సభ్సన ణార లేయ లేవననథ ి
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తనఔు ణ యౌమదతు, వసఽత వపల మజభాతు/అతడు రతితుదణిో ఎలాుంట ియహసమ 
ుందుం లేదతు యహన మజభాతు తుయౄనుంచఽకోయయౌ. అలా ఙేమఖయౌగ ణే 
యహనుం జపత  భ దలిోకూ భదఽ. ఇఔ జపత  ఙలేన యహనుం అథ దఔు వసఽత వపలనఽ 
లేథా రమాణిఔులనఽ తయయౌుంఙేథ ైణే, థాతు జపత నఔు ఫదఽలు వసఽత వపలన  ై
ఙ యౌలుంఙాయౌసన నఽనఔు సభానఫ  న తోతతుం ఙ యౌలుంఙే అవకరతున యహన 
మజభాతుకూ ఇసత యు. సభ్సన ణరా లు లేఔుుండా వసఽత వపలు తయయౌుంఙ ేధేభతుకూ చటటుం 
సాచిసఽత ననఇతయ శిక్ష/చయమల యషముంలో క్షతృతుం లేఔుుండా  ల క్షనఽల  70 లేథా 
71 కూుంద జపత  లేథా జభ భాధా యదిుంఙాలతు ల క్షన్ 72 నేభొకుంటరుంథి.  
రశు15.     ణ (Prosecution)          ?  
జవ్కఫ : యఙాయణ అధథే ికేసఽ నమోదఽ లేథా ధామమయఫ  న చయమలఔు ధాుంథి; 
థోషేలన ై తృర థతఔ ఆభోణలనఽ నమోదఽఙలేే రకూరమ. ధేయశిక్షా సభితి 
(Cr.P.C)లోతు ల క్షన్ 198 తుయవచనుం రకయుం ‘యఙాయణ’ అుంట ేఔ వమకూతన ై కేసఽ 
నమోదఽ, ధామమయఫ  న చయమలు తృర యుంతేుంచడుం.  
రశు16.                ణ               ?  
జవ్కఫ : ఎుంజీఎల్  కూుంద ధేయ యఙాయణ రకూరమఔు యలునన ధేభలనఽ చటటుంలోతు 
ల క్షన్ 73 యవభ సోత ుంథ.ి ఈ ఫేయఔు సదయు 12 రదాన ధేభల జాతణా కూుంథియధుంగ 
ఉుంథి:-  

1) తలుల  లేఔుుండా వసఽత వపల సయపభ లేథా తపడె/అసభఖర తలుల  
జాభీ; 

2) వసఽత  సయపభ లేఔుుండాధే తలుల  జాభీ; 
3) వసాలు ఙలేన నఽననఽ భూడె ధలెలు థాటిధా 

ఙ యౌలుంచఔతోృ వడుం; 
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4) ఎుంజీఎల్ ఔు యయుదధుంగ వసాలు ఙలేన నఽననఽ భూడె ధలెలు 
థాటిధా ఙ యౌలుంచఔతృో వడుం;  

5) వసఽత వపలు, లేవల యసతవ యలదఽలు లేఔుుండాధ ేఉణాదఔ 
కొనఽగోళ్లన  ైఙ యౌలుంచిన నఽన తనహబుంప (ITC) నఽుంచి లతధ  
తృ ుందడుం లేథా యడెకోవడుం; 

6) మోసూభ త దధతేలలో ఏథ ైధా యసఽ తృ ుందడుం; 
7) నఽన ఎఖయతే ఉథేదశ్ుంణో తపడె సభాఙాయుం ఇవవడుం, ఆభ థఔ 

వమవహభల భ కయుడ లలో అయసతయల నమోదఽ లేథా తపడె 
కాణాలు/ణార ల సభయణ; 

8) అదికభ  యధఽలఔు ఆటుంఔుం ఔయౌగ ుంచడుం లేథా ూభ తగ అడెడ కోవడుం; 
9) జపత  ఙమేదగ న వసఽత వపల సయపభ/యయణా/తులవ ఙమేడుం వుంటి 

వమవహభలణో రఫమేుం; 
10)  చటాట తుకూ యయుదధుంగ లవేలు లవఔభ ుంచడుం, సదయు వమవహభలణో 

రఫేముం; 
11)  తభఔు సుంఫుందిుంచి చటటుం/తుఫుంధనల రకయుం అుందజమేాయౌసన 

సభాఙాయుం ఇవవఔతోృ వడుం లేథా తపడె సభాఙాయుం ఇవవడుం; 
12)  న ైన నేభొకనన 11 ధేభలోల  థేతుక్సధా తృలడే రమతనుం లేథా 

అుందఽఔు తృలడయేభ తు తోృర తసళిుంచడుం 
రశు17.          ణ                                ?  
జవ్కఫ : ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 73(1) కూుంద శిక్షల రణాయఔ కూుంథియధుంగ ఉుంటటుంథి: 
నేయ సిభావుం శిక్ష (క్కరకగకయవ్కస క్కలుం) 
యూ.250 లక్షలు మిుంచి నతు ఎగవ్ేత ఐదేళ్ు  వయకూ జెైలు, జరిభానా 
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యూ.50 లక్షలు-యూ.250 లక్షల భధయ 
ఎగవ్ేత 

భూడేళ్ు  వయకూ జెలైు, జరిభానా 

యూ.25 లక్షలు-యూ.50 లక్షల భధయ 
ఎగవ్ేత 

ఏడాది వయకూ జెైలు, జరభిానా 

భ్ుండోసభ  లేథా తదఽభ  ఏథ ైధా ధేయుంలో ఔడా థోష తుభధ యణ అబణే ఐథేళ్లథాక 
జ్ైలుశిక్షణోతృటట జభ భాధా యదిుంచవచఽేనతు ల క్షన్ 73 (2) నేభొకుంటరుంథి. 
అబణే, ఈ ధేభలోల  థేతుక్సధా ఔతూస శిక్ష ఆయు ధలెలఔధాన తఔుకవగ 
ఉుండఔడదఽ. 
రశు 18.                         ,     ణ               ?  
జవ్కఫ : ఎుంజీల్ ల క్షనఽల  73 (3), 73 (4) రకయుం... 

 నఽన ఎఖయతే యౄ.250 లక్షలు థాటినపడె అలాుంటివతూన కేసఽ 
న టటదగ న, ఫ బలుఔు యలేల తు (non-bailable) ధేభలు. 

 నఽన ఎఖయతే యౄ.250 లక్షలు థాటతు ధేభలు యఙాయణాయహుం 
కతుయ, ఫ బలు తృ ుందఖయౌగ నయే. 

రశు19.     ణ          క                                   
                 ?  
జవ్కఫ : అవపనఽ. తుభేదశిత అదికయ సథ నుం నఽుంచి భ ుందసఽత  అనఽభతి లేతుథ ేఏ 
వమకూతన ైధా యఙాయణ ఙేటేట  యలు లేదఽ. 
రశు20.               ణ          క            ‘          ’ 
(mensrea)                    క                    ?  
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జవ్కఫ : అవపనఽ. అబణే, ధేయూభ త భనఃలథతి లేతుథ ేఏథ ధైా ధేయుం జయఖదతు, 
అటటవుంట ిభానలఔ లథతి ఉతుకూ (అుంటే ధేయూభ త భనసతతవుం లేథా అభధ 
చిుంతన) ఉుంటటుందతు ల క్షన్ 76 పాయసఽత ుంథి.  
రశు21.               క      (culpable state of mind)          ?  
జవ్కఫ : ఏథ ైధా చయమఔు తృలడ ేసభముంలో ఒ ‘ధేయూభ త భానలఔ లథతి’ వుంటి 
భనసతతవుం ఉననపడె- 

 సదయు చయమ ఉథేదశ్ూయవఔఫే; 
 సదయు చయమ, థాతు భ ణాభాలనఽ అయథుం ఙేసఽకోవచఽే.. 

తుముంతిరుంచవచఽే; 
 సదయు చయమఔు తృలడే వమకూత తితడుకూ లోధె ైఉుండడె, చివయఔు 

అడడుంఔులనఽ ఔడా అదఖితసత డె; 
 సదయు చయమ చటటయయుదధభతు యశ్వలసత డె లేథా అుందఽఔు తగ న 

కయణాలుననటటల  పాయసత డె.  
రశు22.             క               క                                
    ణ          ?  
జవ్కఫ : ఙేటటవచఽే. ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 77 అుందఽఔు అవకశ్ుం ఔయౌసఽత ుంథి. 
ఔ ఔుంన తూకూ ఫాధఽమడెగ లేథా థాతు యమతృయ కయమఔలాతృల తుయవహణఔు 
ఫాధఽమడెగ ఉనన రతి వమకూతణోతృటట సదయు ఔుంన తూన ైధా చయమలు లేథా యఙాయణ 
ఙేటటవచఽే. సదయు ఔుంన తూకూ ఫాధఽమడ ైన వమకూత వమవహభలు నడెపతేననుందఽన 
ఆ ఔుంన తూ ఙలేే ధేభతుకీ అతడె ఫాధఽమడవపణాడె కఫటిట  యఙాభ ుంచి శిక్షుుంచవచఽే. 
ఔుంన తూ ఏథ ైధా ధేయుం ఙలేేత- 

 అథ ిఅనఽభతి/యహసమ ుందుంణో ఙేలనథిగనా, 
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 సదయు ఔుంన తూలోతు ఎవభ్సధా అదికభ  తుయలక్షముం అుందఽఔు కయణుంగ 
భ ఖణిలేత  ఆ ధేయుంలో సదయు అదికభ  థోఱ అవపణాయు. కఫటిట  
యఙాయణ తృర యుంతేుంచి తదనఽఖ ణుంగ శిక్షుుంచవచఽే. 

రశు23.             (compounding of offences)          ?  
జవ్కఫ : ‘ధేభల తువితిత ’ అుంట ేభ శ్రలన లేథా ఏథ ైధా న ైయైటేట ఉథేదశ్ుంణో యఙాయణ 
నఽుంచి తనహబుంచడుంగ ధేయ శిక్షాసభితి (Cr.P.C)లోతు ల క్షన్ 320 
తుయవచిసఽత ుంథి. 
రశు24.                               ?  
జవ్కఫ : సధమఫే. ఎుంజీఎల్ లోతు ల క్షన్ 78 రకయుం... థిఖ వ నేభొకననయ తనహ 
ఇతయ ఏ ధేయఫ  ధా తుభేదశిత నఖదఽ ఙ యౌలుంప (compounding)ణో తువితిత  
ఙేమవచఽే. అటటవుంటి ధేయ తువితిత  యఙాయణ తృర యుంపాతుకూ భ ుందఽ, ఆ తభవత 
ఔడా ఆమోదయోఖమఫ:ే 

 న ైన నేభొకనన 12 రదాన ధేభలలో 1 నఽుంచి 7 వయఔ (16వ రశ్నలో 
సాచిుంచినయ) ఉననయటిలో తుుంథతిేడ నై వమకూత అుంతఔుభ ుందఽ తువితిత  తృ ుంథి 
ఉుంటే; 

  న ైన నేభొకనన ధేభలలో 1 నఽుంచి 7 వయఔ ఉననయటికూ 
తృలడునయభ కూ ణోడడు/తృోర తసళిుంచిన వమకూత  అుంతఔుభ ుందఽ 
తువితిత  తృ ుంథి ఉుంటే; 

 ఎలాఎలట/ఐజీఎలట  చటాట ల కూుంద యౄ.కోటికూ తుంచి యలుయెనై 
సయపభలఔు సుంఫుందిుంచి ఏథ ధైా ధేభతుకూ తృలడునటటల  ఆభోణలు 
ఎదఽభొకుంటటనన వమకూత అుంతఔుభ ుందఽ న ైన నేభొకనన ధేభలలో 
తువితిత  తృ ుంథి ఉుంటే; 



226 
 

 లజీఎలట/ఎలాఎలట  చటాట లు కఔుుండా NDPSA లేథా 
FEMAలణోతృటట ఇతయ చటాట ల కూుంద ధేయుంగ భ ఖణిుంచఫఫే 
ఏథ ధైా ధేభతుకూ తృలడు ఉుంటే; 

 థీతుకూ సుంఫుందిుంచి సాచిుంచఫడున ఇతయ ధేయవభగ లు లేథా వమఔుత లు. 
నఽన, వడీడ , జభ భాధా, తువితిత  యుసఽభ  ఙ యౌలుంచిన తభవణే 
తువితిత  లతేసఽత ుంథి. అలాగే తువితిత  పయౌతుంగ అుంతఔుభ ుందఽ 
ఏథ ధైా చటటుం కూుంద కొనసఖ తేనన ధేయ యఙాయణలఔు ఎలాుంట ి
బుంఖుం ఔలఖదఽ.  

రశు25.              గ                             ?  
జవ్కఫ : ఉధానబ. తువితితకూ ఔతుషఠ  భ తతి థిఖ వ నేభొకనన తోణాత లఔధాన 
ఎఔుకవగ ఉుండాయౌ:- 

 50 రతుం నఽనణో భ డుడునయ లేథా; 
 యౄ.10,000... తువితితకూ ఖభ షఠ  భ తతి థిఖ వ నేభొకనన 

తోణాత లఔధాన ఎఔుకవగ ఉుండాయౌ:- 
 150 రతుం నఽనణో భ డుడునయ లేథా 
 యౄ.30,000. 

రశు26.                                     ణ        ? 
 జవ్కఫ : తువితిత  తోతతుం ఙ యౌలుంచిన తభవత ఈ చటటుం కూుంద తదఽభ  
చయమలుుండవతు ల క్షన్ 77 ఉ ల క్షన్(3) యవభ సోత ుంథ.ి అుంణేగఔ అటికే 
తృర యుంబఫ  న ధేయ యఙాయణ రరకూరమ ఉశ్తసఽత ుంథి. 
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21.  ఐజీఎసటీ  చటీ్ుం - సథూ ల రిశీలన 
రశు 1.        (IGST)          ?  
జవ్కఫ : ‘‘సభఖర వసఽత లేవల నఽన’’ (Integrated Goods and Services 

Tax-IGST) అుంట-ే అుంతభర షట ర (భషట ర ల భధమ) యమతృయుం లేథా యణిజముంలో 
పాఖుంగ వసఽత వపలు, లవేల సయపభన ై ఐజీఎలట  చటటుం కూుంద యదిుంఙ ేనఽన. 
రశు 2.                         ?  
జవ్కఫ : అుంతభర షట ర యమతృయుం లేథా యణిజముంలో పాఖుంగ వసఽత వపలు, లవేల 
సయపభ అుంట-ే సయపభథాయు ఉనన రథేశ్ుం, సయపభఙేలే రథేశ్ుం యేభేవయు భషట ర లోల  
ఉుండటుం (ల క్షనఽల  3(1), 3(2) ఐజీఎలట  చటటుం). 
రశు 3.                                           (GST)           
                   ?  
జవ్కఫ : అుంతభర షట ర వసఽత లేవల సయపభన ై కేుందర రబ తవుం ఐజీఎలట  యదిుంచి 
వసాలు ఙేసఽత ుంథి. భర షట ర లభధమ సయపభ అబయమ నఽన యదిుంచదగ న 
వసఽత లవేలన  ై లజీఎలట+ఎలాఎలటల యసత ిత యౄుంగ ఐజీఎలటతు యదిసత యు. 
వసఽత లవేలఔు ణానఽ జోడుుంచిన యలువన  ై అుంతభర షట ర అభభఔుంథాయు ఐజీఎలటతు 
ఙ యౌలసత డె. థీతుకూ భ ుందఽ ఉణాదకల కొనఽగోళ్లన  ై ఐజీఎలట , లజీఎలట , ఎలాఎలటల 
కూుంద ణానఽ ఙ యౌలుంచిన నఽననఽ సయుద ఫాటట (ITC) ఙేసఽఔుుంటాడె. ఐజీఎలట  
ఙ యౌలుంపలో వయతఔుడె యతుయోగ ుంచఽఔునన  ఎలాఎలటలోతు ఐటలీ జభనఽ ఎఖ భతి 
ఙేలే భషట రుం కేుంథార తుకూ ఫథియ్ ఙసేఽత ుంథి. థిఖ భతి ఙసేఽఔుననవయతఔుడె తన స ుంత 
భషట రుంలో ఉతతిత  నఽన ఫాధమతనఽ ధెయయేభేే సభముంలో ఐజీఎలటకూ జభ అబన 
ఐటీల  తోణాత తున కోయుణాడె. ఎలాఎలట  ఙ యౌలుంపలో యతుయోగ ుంచిన ఐజీఎలటలోతు 
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ఐటీలతు థిఖ భతి ఙేసఽఔుధే భషట ర తుకూ కేుందరుం ఫథియ్ ఙేసఽత ుంథి. సదయు 
వమవహభలనఽ భ షకభ ుంఙే ముంణరా ుంఖుంగ తుఙేల ే కేుందరరబ తవ సుంసథఔు ఈ 
సభాఙాభతున సభభ సత యు. ఈ లాయథయేలతునటిన  ై క్లబభ లనఽ సదయు సుంసథ  
భ శ్రయౌుంచి తుధఽలు ఫథియ్ ఙమేాయౌసుంథిగ సుంఫుందిత భషట ర లఔు సభాఙాయుం 
ుంపతేుంథి. 
రశు 4.                                      ?  
జవ్కఫ : ఐజీఎలట  భ సబథా చటటుంలో 11 అదామమాలు, 33 యపాగలు 
ఉధానబ. ఇతయ అుంరలోల  పాఖుంగ వసఽత  సయపభ సథ ధాతున తుభధ భ ుంఙే 
తుఫుంధనలనఽ ఈ భ సబథా తుయణబసఽత ుంథ.ి సయపభ కోసుం  వసఽత వపలనఽ 
యయణా ఙమేాయౌసనపడె లవఔభ ుంఙే వమకూతకూ అుందజలేేుందఽఔు యటితు ఙేయయలేన 
రథేశ్ఫ ే సయపభ సథ నుం అవపతేుంథి. సయపభ ఙలే ే వసఽత వపలనఽ యయణా 
ఙేమాయౌసన అవసయుం లేనపడె లవఔభ ుంఙ ే వమకూతకూ అుందజేలటేపడె అయ 
ఎఔకడెుంటాయో ఆ రథేశ్ఫే సయపభ సథ నభవపతేుంథి. ఔ ఙోట వసఽత వపల 
ఔయు (assembly) లేథా సథ న (installation) అవసయఫ  న క్షుంలో ఆ 
రథేశ్ఫే సదయు వసఽత వపలఔు సయపభ సథ నభవపతేుంథి. అుంతిభుంగ... 
యయణాథావభ సయపభ ఙేలే వసఽత వపలఔు యటితు లవఔభ ుంఙే రథేశ్ఫే సయపభ 
సథ నభవపతేుంథి. 
రశు 5.                         ?  
జవ్కఫ : ఐజీఎలట  నభూధావలల  రదాన రయోజధాలేతటుంటే:- 

ఎ.  అుంతభర షట ర లాయథయేలలో ఐటీల  శ్ిుంకలాతున తుయుంతభముంగ 
తుయవళిుంచవచఽే; 
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త.  అుంతభర షట ర అభభఔుంథాయు లేథా కొనఽగోలుథాయుఔు భ ుందసఽత  నఽన 
ఙ యౌలుంప, ఖణతూమ తుధఽల రతిషటుంబన ఫ డద ఉుండదఽ; 

ల.  నఽన ఙ యౌలుంపలో ఐటీల  యతుయోఖుంవలల  ఎఖ భతి భషట రుంలో 
యసఽ కోభయౌసన అవసయుం ఉుండదఽ; 

డు.  లవమ యమయేక్షణ నభూధా; 
ఇ.  సయళ్ఫ  న నఽన తృలన ముంణరా ుంఖుంణోతృటట తటసథ నఽనఔు 

బభోస; 
ఎఫ.  నఽన ఙ యౌలుంపథాయున  ై అదనప పాయుంలేతు, సయళ్ కాణాల 

తుయవహణ యెసఽలుఫాటట; 
జ.  నఽన యదాధాతుకూ ఉననతసథ బలో ఔటటట ఫాటటవలల  అతమదిఔ 

వసాళ్ల సభయథయుం. ‘యమతృయుం-యమతృయుం భధమ, యమతృయుం-
యతుయోఖథాయు భధమ లాయథేయల తుయవహణ సభయథయుం. 

రశు 6.              గ   / గ                          ?  
జవ్కఫ : జీఎలట  (ఐజీఎలట ) యదిుంపనఔు అతున థిఖ భతేలు/ఎఖ భతేలనఽ 
అుంతభర షట ర సయపభలుగ భ ఖణసిత యు. సుంపావమ నఽన యదిుంప తుతతతుం ఖభముం 
సాణార తున అనఽసభ సత యు. అుంటే ఎలాఎలట  యషముంలో థిఖ భతి 
ఙేసఽఔుననవసఽత వపలు యతుయోగ ుంఙే భషట ర కాణాలోకూ నఽన భఫడు యెళ్ైతేుంథి. 
థిఖ భతి ఙేసఽఔునన వసఽత లవేలన  ై ఙ యౌలుంచిన ఐజీఎలటలో ఐటీల  సదఽతృముం 
ఉుంటటుంథ ిఖనఽఔ సుంూయణ లతధ  ఙేఔయుతేుంథ ి(ఐజీఎలట  చటటుంలో ల క్షన్ 2 (ల)). 
రశు 7.            క              క                     క 
          క  గ          క                   ..                  
                                      ?  
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జవ్కఫ : వభ తసత బ. ఐజీఎలటలోతు ల క్షన్ 27 రకయుం అుందఽలోతు తుఫుంధనలు 
లజీఎలట  చటటుం కూుంద నఽన యదిుంపనఔు వభ తుంఙే తుఫుంధనల తయహలోధే ఐజీఎలట  
చటాట తుకీ వభ తసత బ. 
రశు 8.                         ?  
జవ్కఫ : ఐటలీతు యతుయోగ ుంచఽకోవడుం థావభ లేథా నఖదఽ యౄనేణా ఐజీఎలటతు 
ఙ యౌలుంచవచఽే. అబణ,ే ఐజీఎలట  ఙ యౌలుంప కోసుం ఐటీల యతుయోఖ ఔరభుం 
కూుంథియధుంగ ఉుంటటుంథి:-  

o ఐజీఎలటలో ణొలుత అుందఽఫాటటలోకూ వచిేన ఐటలీతు ఐజీఎలట  
ఙ యౌలుంపలో యతుయోగ ుంచఽకోయయౌ; 

o ఐజీఎలటలోతు ఐటీలతు సభ న టిటన తభవత లజీఎలట  కూుందఖల ఐటీలతు 
యతుయోగ ుంచఽకోయయౌ; 

o ఈ భ్ుండె ఐటీలలనఽ సయుద ఫాటట ఙసేఽఔునన అనుంతయుం భాతరఫ ే
ఎలాఎలట  కూుందఖల ఐటలీతు యడెఔుధే యెసఽలుఫాటట వయతఔుడుకూ 
లతేసఽత ుంథి. 

అటటన ైన ఔడా ఐజీఎలట  ఙ యౌలుంప ఫాధమత తగ యౌ ఉుంట ేభాతరఫే నఖదఽ యౄనేణా 
ఙ యౌలుంఙేుందఽఔు అనఽభతి లతేసఽత ుంథి. తనహబుంప (ఐటలీ)ల యతుయోఖుంథావభ 
ఐజీఎలట  ఙ యౌలుంప తుయవహణఔు జీఎలట  వమవసథ బభోస ఇసఽత ుంథి. 
రశు 9.       ,  గ   /  గ                                        ? 
జవ్కఫ : కేుందరుం, భషట ర ల భధమ భ షకయుం కూుంద నేభొకనన భ్ుండె దధతేలలో 
ఉుంటటుంథి:- 
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 క్ ుందరుం – ఎగ భత్త రకషీరుం: సయపభథాయు యతుయోగ ుంచఽఔునన 
ఎలాఎలటలోతు ఐటీలకూ సభానఫ  న తోణాత తున ఎఖ భతి భషట రుం 
కేుంథార తుకూ ఙ యౌలసఽత ుంథి. 

 క్ ుందరుం – దిగ భత్త రకషీరుం: భషట రుంలోల సయపభలన  ై ఎలాఎలట  
ఙ యౌలుంప సుందయబుంగ వయతఔుడె యడెఔునన ఐజీఎలటలోతు ఐటలీకూ 
సభానఫ  న తోణాత తున కేుందరుం ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. 

భ షకయ వమవదిలో వయతఔులుందయౄ సభభ ుంఙే యవభలతునటితూ భ ఖణనలోకూ 
తీసఽఔునన తభవత సుంచిత తృర తిథిఔన భ షకయుం జయుఖ తేుంథ.ి లజీఎలట , 
ఐజీఎలట  కాణాల యషముంలోనా భ షకయుం ఇథ ేతయహలో ఉుంటటుంథి. 
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22.  వసతు సవేల సయపరక రదేశుం 
రశు 1.                                           ?  
జవ్కఫ : సయపభ అబయమ వసఽత వపలఔు యతుయోఖసథ నఫ  న ఖభముంలో లేథా 
యతుయోఖ రథేశ్ుంలో నఽన యదిుంపనఽ సభయథుంగ అభలు ఙేమడఫే జీఎలట  
తృర థతఔ సాతరుం. అుందఽవలల  సయపభ తుఫుంధన సదయు సథ ధాతున అుంటే నఽన 
భఫడు ఙేభయౌసన నఽన యదిుంప భ ద ిసథ ధాతున తుయణబసఽత ుంథి. సదయు లాయథయే 
అథ ే భషట రుంలోతుథా లేఔ అుంతభర షట ర భ దికూ ఙ ుంథినథా అనన అుంరతున సయపభ 
రథేశ్ుం తుయణబసఽత ుంథి. తోతతుంతొద సయపభలు సుంఫుందతి భషట రుంలో ఉభభడుగ 
ఎలాఎలట , లజీఎలటల కూుందఔు వసత మా లేఔ అుంతభర షట ర సయపభగ ఐజీఎలట  కూుందఔు 
వసత మా అననథ ి తుయణబుంఙేుందఽఔు వసఽత లేవల సయపభ రథేశ్ుం తుభధ యణ 
అవసయుం. 
రశు 2.         ,                                  
    క     ?  
జవ్కఫ : వసఽత వపల సవయౄుం సకయుం (ఔుంటికూ ఔతునుంఙేథి) ఔనఽఔ యతుయోఖ 
ఖభముం తుభధ యణలో ఎటటవుంట ి సభసమ ఉుండదఽ. అబణ ే లేవలు తుభకయుం 
(ఔుంటికూ ఔతునుంచతుథి) కఫటిట  సయపభ ఖభమ తుభధ యణలో రదానుంగ కూుంథి అుంరల 
వలల  సభసమలు ఎదఽయవపణాబ:- 

(i) లేయ రథాన (అుంథిుంఙే) దధతితు సఽలబుంగ భాయేవచఽే. 
ఉథాహయణఔు ట్యౌతోౄ న్ లవేలనఽ భ ుందఽగ ఙ యౌలుంప/తభవత 
ఙ యౌలుంప వుంట ి యదాధాలఔు యసయుం భాయుేకోవచఽే. తలుల  
యదిుంఙాయౌసన చియుధాభా భాయేవచఽే. తలుల  యదిుంఙయేభ  
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చియుధాభా భాయవచఽే. సఫ్టట  యేర్ భయభభతే లేథా తుయవహణ 
దధతి ఆన్ ల టై్ (ర థేశ్ుం) నఽుంచి ఆన్ లెైన్  (ఇుంటభ్నట్)ఔు 
భాయవచఽే. ఫాముంఔుల లవేల కోసుం లోఖడ కాణాథాయులు 
ఫాముంఔుఔు యెమాల యౌస భగ, ధేడె ఎఔకడునఽుంచబధా కాణాథాయు 
లేవలు తృ ుంథ ేయదానుం అభలులోకూ వచిేుంథి; 

(ii) అుంథిుంఙ ే లవే, లేయ రథాత (Service provider) లేయ ఖరళీత 
(Service receiver)ల రథేశ్ తుభధ యణ సధముం కఔతృో వచఽే లేథా 
ఔదయౌఔలేయ ఔతునుంచవపఖనఽఔ జాడ ఔనఽగొనడుం థాథాప 
అసధమఫ  నుందఽవలల  గోమత తృటిుంచడుం ఔడా ఙాలా సఽలువప; 

(iii) లేవలుంథిుంఙేుందఽఔు లయే రథాతఔు తుభ దషట  తృర ుంతుం తతుసభ  
కదఽ.. అలాగే లయేఖరళీత ఔడా ఎఔకడెధాన లవేలు తృ ుందఖయౌగే 
యలుుంథి. తలుల  యదిుంఙే చియుధాభానఽ ణ లలయభేలోగ భాయేఖల 
యలుుంథి; 

(iv) కొతున సుందభబలోల  రదాన భూలుం ఔటికూ తుంచిన రథేరలఔు 
యసతభ ుంచవచఽే. ఉథాహయణఔు భ్సలు భాయగుం, జాతీమ యహథాభ  
లేథా నథిన ై వుంణ న తుభభణుం వుంటియ ఔ భషట రుంలో తోదలెై భభో 
భషట రుంలో భ గ మవచఽే. అథయేధుంగ ఔ లతుభా ుంనణీ, 
రదయశనలన ై భ థరా ఔ హఔుక (copy right)నఽ కేఔ 
లాయథయేణో సుంఔరతుంజమేవచఽే. లేథా ఔ యణిజమ రఔటన 
లేథా కయమఔరభాతున థేశ్యమత ుంగ కే సభముంలో రసయుం 
ఙేమవచఽే. ఔ యభాన సుంసథ  థేశ్ుంలోతు ఏ భ్ుండె 
తృర ుంణాలభధమధెధైా రమాణాతుకూ యడెఔుధలేా సఽభాయు థ ి
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ణార లణో టిక్టటల  (seasonal tickets) జాభీఙేమవచఽే. ఢుయ్ల 
ఫ టరర  జాభీఙలేన కయుడ నఽ ఆ సుంసథఔు ణ యౌమఔుుండా ఔ వమకూత ఢుయ్ల 
లేథా ధోబడా లేథా పభథీాఫాద్ లో యతుయోగ ుంచవచఽే. కయుడ  జాభీ 
సభముంలో ఙ యౌలుంప సుందయబుంగ రథేరలు, రమాణాలనఽ ఢుయ్ల 
ఫ టరర  ఔనఽగొనలేదఽ ఖనఽఔ ఇవతూన సధమఫే; 

(v) లేవలతూన తుయుంతయ భ ణాభాతుకూ ఖ యబయమయేఖనఽఔ కొతత  సయళ్లనఽ 
యసఽయుతేుంటాబ. ఉథాహయణఔు 15-20 ఏళ్ల  కూుందట ఇుంటిక ే
ధేయుగ (DTH) టీయ రసభల ఖ భ ుంచి ఎవయౄ ఊళిుంచి ఉుండయు. 
ఇుంటినఽుంఙ ేసఔల సభాఙాయుం, ఫాముంఔు వమవహభలు, టిక్టల  జాభీ, 
అుంతభా లుం (ఇుంటభ్నట్), సుంఙాయ ట్యౌతౄో న్ (తోఫ ైల్) వగ్సభ ఔడా 
ఇలాుంటయిే; 

రశు 3. ఒక                             ణక                    , 
              ?  
జవ్కఫ : లేవలణో భ డుడున యయధ అుంరలనఽ సయపభ రథేశ్ తుభధ యణఔు 
రణామభానముం భాయగుంగ యతుయోగ ుంచవచఽే. ఇతయ భాభగ లణో తృో యౌలేత  సయపభ 
రథేశ్ తుభధ యణలో ఈ భాభగ లు భభ ుంత ఫ యుగ్సన పయౌణాతునసత బ. అయతేటుంటే:- 

(ఎ)  లేయ రథాత ఉనన తృర ుంతుం; 
(త)  లేయఖరళీత ఉనన తృర ుంతుం; 
(ల)  సదయు కభమచయణ రథశే్ుం/తు సగే రథేశ్ుం; 
(డు)  లేయ యతుయోఖ తృర ుంతుం; 
(ఇ)  యసతవ లతధ  తృ ుంథే వమకూత లేథా ఙేయుతేనన రథేశ్ుం 
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రశు 4.              (        క   )     (B2B);        -
   గ     (B2C)                                  ణక          
                 ?  
జవ్కఫ : యమతృయ సుంసథల భధమ లాయథయేలలో ఖరళీత ణానఽ ఙ యౌలుంచిన 
నఽనలనఽ జభ కూుంద భ ఖణిసత డె కఫటిట  ఆ లాయథేయలు సయవసదాయణుం. 
యమతృభల భధమ సయపభలోల  వసాలు ఙేలన వసఽత లేవల నఽన రబ ణావతుకూ ఔ 
ఫాధమతనఽ, ఖరళీతఔు ఔ స తేత నఽ సిఱటసఽత ుంథి. సదయు సయపభల వలల  బయషమతేత  
నఽనల ఙ యౌలుంప సభముంలో ఉణాదఔ నఽన తనహబుంపనఔు ఖరళీత 
అయుహ డవపణాడె. ఇటటవుంటి లతధ  తృ ుంథే యలుననుందఽన యమతృయ సుంసథల భధమ 
లాయథయేలలో థాథాప అతున సుందభబలోల నా ఖరళీత ఉనన రథేశ్ుం 
కీలఔభవపతేుంథి. ఖరళీత సదాయణుంగ సదయు వసఽత వపలనఽ లేథా యటికూ యలువ 
జోడుుంచిన ఉతతేత లనఽ యతుయోఖథాయుఔు సయపభ ఙేసత డె. త2త లాయథేయ 
తదఽభ  త2ల లాయథేయగ భాభ నపడె భాతరఫ ే  సయపభ అననథ ి
యతుయోఖుంగ భాభ నటటల  లెఔక. ఇఔ తే2ల లాయథయేలోల  సయపభ అననథ ి
అుంతిభుంగ యతుయోఖుంగ భాభ  ఙ యౌలుంచిన యసతవ నఽనలు రబ ణావతుకూ 
దకలుడణాబ. 
రశు 5.                                                   ?  
జవ్కఫ : ఖరళీతఔు అుందజమేడుం కోసుం ఎఔకడ ైణే వసఽత వపల ఔదయౌఔ ఆగ తృో తేుంథో 
అథ ేసయపభ రథేశ్ుం అవపతేుంథి (ల క్షన్ 5 (2) ఐజీఎలట  చటటుం). 
రశు 6.                     క                         క         
                               ?  
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జవ్కఫ : భూడో వమకూతధ ే ఆ వసఽత వపల ఖరళీతగ పాయుంచి అయ ఙేభ న రథేరధేన 
సదయు వమకూత రదాన యమతృయ సథ నుంగ భ ఖణసిత యు. (ల క్షన్ 5 (2ఎ), ఐజీఎలట  
చటటుం). 
రశు 7.   క,      ,      ,                          ణ         
                                             ?  
జవ్కఫ : వసఽత వపల యషముంలో యటితు ఎకూకుంచిన తృర ుంణాధనే సయపభ రథేశ్ుంగ 
భ ఖణిసత యు (ల క్షన్ 5(5), ఐజీఎలట  చటటుం). అబణే, లేవల యషముంలో 
యయణాలో పాఖుంగ ణొలుత ఫమలేద భే (departure) తృర ుంతఫ ే సయపభ రథేశ్ుం 
అవపతేుంథి (ల క్షన్ 6(11), ఐజీఎలట  చటటుం).   
రశు 8.                  (B2B)                              
     ణ            ?  
జవ్కఫ : ఐజీఎలట  చటటుంలో యతుయోగ ుంచిన థాలు నమోథతి నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయులు, నమోదఽకతు నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు. నమోథిత వమకూతకూ సయపభ 
ఙేలనపడె అతడెనన తృర ుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం. ఖరళీత ఔడా నమోథితేడ ే
ఔనఽఔ అతడు చియుధాభా ఎలలపడా అఔకడే ఉుంటటుంథి కఫటిట  థాధేన 
రణామభానమ సయపభ రథేశ్ుంగ భ ఖణిుంచవచఽే. 
రశు 9.         గ                                       ణ 
           ?  
జవ్కఫ : నమోదఽకతు ఖరళీతల యషముంలో సదాయుంగ ఖరళీత ఉననథే సయపభ 
రథేశ్ుం అవపతేుంథి. అబణే, అధేఔ సుందభబలోల  ఖరళీత చియుధాభా లబముం కదఽ. 
అటటవుంట ికేసఽలలో లవేల సయపభథాయు ఉనన తృర ుంతఫ ేరణామభానమ సయపభ 
రథేశ్ుం అవపతేుంథి. 
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రశు10.                                                ...         -
                      గ                                        
గ        ?  
జవ్కఫ : ఔటిఔధాన ఎఔుకవ భషట ర లోల  యహథాభ  వుంట ిలథభలత  ఉననటలబణ ేఏబయ 
భషట ర భ దలిో ఉనన యహథాభ  పాఖుం రకయుం థాధేన సయపభ రథేశ్ుంగ ఖ భ తుంచి ఆ 
ఫేయఔు లేవల యలువనఽ రణమేఔుంగ తుభధ భ ుంచి వసాలు ఙమేాయౌ. ఈ సుందయబుంగ 
కుంటార ఔుట  షయతేల రకయుం లేథా అథ ి లేఔతృో ణే ుందుం రకయుం లేథా ఇతయ 
ఏభటట ఆదాయుంగ అయేయ లేఔతోృ ణ ే ఈ అుంశ్ుంన ై తుభేదశిుంచిన అుంరల ఫేయఔు 
సళేతేఔ తృర తిథిఔన తుభధ భ ుంఙాయౌ (ఐజీఎలట  చటటుంలోతు ల క్షన్ 6 (5)ఔు యవయణ 
తుఫుంధన).  
రశు11.                        ఓ     క    (                         ) 
                       ?  
జవ్కఫ : లేయ ఖరళీత నమోథ ైన వమకూత లేథా సుంసథ  అబణే లవేల సయపభ రథేశ్ుం 
సదయు సుంసథ  లేథా వమకూత ఉనన తృర ుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం అవపతేుంథి. అబణ,ే 
ఖరళీత నమోదఽకతు వమకూత లేథా సుంసథ  అబనపడె సదయు కయమఔరభుం లేథా 
యేడెఔ తుయవళిుంఙే తృర ుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం అవపతేుంథి. కూరక్ట్ నఽ యయధ భషట ర లోల  
తుయవళిసత యుఖనఽఔ, లవేలఔు తుభేదశిత ఏకీఔిత తోతతుం ఙ యౌలసత యు కఫటిట  ఆమా 
భషట ర లోల  యలువనఽ తుషతిత  రకయుం తుభేదశిుంచి లెకూకుంఙాయౌ (ఐజీఎలట  చటటుంలోతు 
ల క్షన్ 6(8)కూ యవయణ తుఫుంధన). 
రశు12.                              ణ                        ?  
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జవ్కఫ : ఖరళీత నమోథిత వమకూత అబణే, అతడెనన తృర ుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం. 
అబణే, నమోథిత వమకూత కనపడె యయణా కోసుం వసఽత వపలు అగ ుంచిన 
తృర ుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం అవపతేుంథి. 
రశు13. ఒక                       ,                      ణ           
                ?  
జవ్కఫ : సదయు వమకూత నమోథతిేడ ణైే ఖరళీత ఉనన తృర ుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం 
అవపతేుంథి. నమోథతిేడె కతు క్షుంలో భ ుంఫ ై-ఢుయ్ల రమాణుంలో ఫమలేద భ న 
తృర ుంతుంగ భ ుంఫ ైతు, ఢుయ్ల నఽుంచి తిభ గ  మనఫ  నపడె ణాజా రమాణుంగ 
భ ఖణిుంచి ఢుయ్లతు సయపభ రథేరలుగ భ ఖణుింఙాయౌ (ఐజీఎలట  చటటుంలోతు ల క్షన్ 
6(11)కూ యవయణ తుఫుంధన). 
రశు14. ఒక               క             ణ       క                 
     /                               ?  
జవ్కఫ : ఈ ఉదుంతుంలో బయషమత్ రమాణాతుకూ టిక్ట్/తృస్ జాభీ ఙసేఽత ననుందఽన 
ఆ సభముంలో రమాణాయుంబ రథేశ్ుం ణ యౌమదఽ. కఫటిట  రమాణాయుంబ తృర ుంతుం 
సయపభ రథేశ్ుం కఫో దఽ. ఇటటవుంటి సుందభబలోల  థాతుకూ అనఽయెైన తుఫుంధననఽ 
వభ తుంజమేాయౌ (ల క్షన్ 6(10) (త), ఐజీఎలట  చటటుంలోతు యసెఽలుఫాటలనఽ 
చాడవచఽే).  
రశు15.           క    క                  ?               
            గణ       ?  
జవ్కఫ : తోఫ లై్ తౄో న్ లేవల ఔుంన తూలు యయధ భషట ర లోల  లవేలు 
అుంథిసఽత ననుందఽన, ఆ లేవలోల  అదిఔరతుం అుంతభర షట ర భ దిలో ఉననుందఽవలల  
యయునన తృర ుంణాతున సయపభ రథేశ్ుంగ ఖ భ తుంచజాలుం. అలా ఙేలేత  యతుయోఖ 
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సాతరబుంఖఫ   భఫడు తోతతుం సయపభథాయులునన కొతున భషట ర లఔు యయెలతృో తేుంథి. 
కఫటిట  సదయు ఔధెక్షన్ భ ుందఽగ ఙ యౌలుంప(prepaid)/తభవత ఙ యౌలుంప 
(postpaid) యపాగలోల  థేతుకూుందఔు వసఽత ుంథో  చాడాయౌ. తోృ స్ట  న బడ్స  ఔధెక్షన్ 
అబణే లయేఖరళీత చియుధాభాఖల తయౌలుంగ్ తృర ుంతుం సయపభ రథేశ్ుం అవపతేుంథి. 
నరన బడ్స ఔధెక్షన్ అబణ ే థీతుకూ ఙ యౌలుంప ఎఔకడ జయుఖ తేుంథో లేథా సదయు 
కయుడ లు/యయచయల యఔరమ తృర ుంణాతున సయపభ రథేశ్ుంగ ఖ భ తుంఙాయౌ. అబణ,ే 
ఇుంటభ్నట్ లేథా ఆన్ లెైన్ ఙ యౌలుంప ఙేలేత  లయే ఖరళీత ఉనన తృర ుంణాధనే సయపభ 
రథేశ్ుంగ భ ఖణిుంఙాయౌ. 
రశు16.         ఒక             గ        (   క )          ఈ 
(      )                                   ?   
జవ్కఫ : లేయరథాత (దమాభ ) భ కయుడ లలో నమోథ ైన ఫేయఔు లయేఖరళీత ఉనన 
తృర ుంతఫే భ ఖణలోకూ వసఽత ుంథి కఫటిట  సయపభ రథేశ్ుం గోయ అవపతేుంథ.ి  
రశు17. ఒక                   క    -                గ          
    క                                ?   
జవ్కఫ : సదయు లేవ ఆ వమకూత కాణాఔు భ డుడునథ ికఔతృో ణే లయేరథాత ఉనన 
భధాయౌ సయపభ రథేశ్ుం అవపతేుంథి. అథే అతడుకూ కాణాణో భ డుడునథ ణై ే
లేయరథాత (ఫాముంఔు) భ కయుడ ల రకయుం అతడు చియుధాభాఖల భ ుంఫ ై సయపభ 
రథేశ్భవపతేుంథి. 
రశు18. గ         ఒక                                          
       ...             ణ                           ...        
                ?   
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జవ్కఫ : సదయు లవేలుంథిుంచిన సయపభథాయు తెభా ఔుంన తూ భ కయుడ లలోతు 
లేయఖరళీత చియుధాభాఖల తృర ుంతఫే సయపభ రథేశ్ుం కఫటిట  ఖ భగ వ్ ధే 
భ ఖణనలోకూ తీసఽకోయయౌ (ల క్షన్ 6(14) ఐజీఎలట  చటటుంలోతు యసెఽలుఫాటలనఽ 
చాడవచఽే). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



245 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

జీఎసటీ  పో యీ ల లో పకర థమిక  

వ్కయపకయ రక్రమి 
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23.  జీఎసటీ  పో యీ ల లో పకర థమిక వ్కయపకయ రక్రమి 
రశు 1:         (GSTN)          ?      
జవ్కఫ : వసఽత లేవల నఽన చటరుం (GSTN) లాపానేక్ష లేతు ఒ రబ తవ సుంసథ . 
కేుందర, భషట ర రబ ణావలు, నఽన ఙ యౌలుంపథాయులుసహ ఇతయ పాఖసవభ లఔు 
యసయ పాఖసవభమ సభాఙాయ సుంకేతిఔ భ జాా న (IT) భౌయౌఔ సదఽతృమాలు, 
లేవలు అుంథసిఽత ుంథి. నఽన ఙ యౌలుంపథాయులుందభ కీ తృర థతఔ (Frontend)ఫ  న 
భ జలేట రషన్, భ టయునలు, ఙ యౌలుంపలు తథతియ లేవలుంథిసఽత ుంథి. రబ తవుం-నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయులఔు సభనవమ ఔయతగ వమవహభ సఽత ుంథి. 
రశు 2:                క    (Genesis)     ? 
జవ్కఫ : జీఎలట  వమవసథ  థఔుం ఔ యశిషట , సుంకూలషట  సభాఙాయ సుంకేతిఔ 
కభమయుంబుం. థేశ్ుంలో ణొయౌసభ గ నఽన ఙ యౌలుంపథాయుకోసుం ఏఔయౄ సభనవమ 
ముంణరా ుంఖుం ఏభటటఔు రమతినసఽత ుంథ ి కఫటేట  ఇథ ి యశిషటఫ  నథి. అుంణేకదఽ... 
కేుందర-భషట ర ల భధమ యసయ పాఖసవభమ, ఉభభడు ఐట ీభౌయౌఔ సదఽతృమాలనఽ 
ఔయౌసఽత ుంథి. రసఽత తుం కేుందర, భషట ర ల నఽన తృలన తేనన చటాట లు, తుముంతరణలు, 
రకూరమలు, సవయౄతృల సభాహయుంగ ఉుండటుంవలల  యట ిఐట ీవమవసథలు సవతుంతర 
సుంసథలాల  తుఙేసఽత ధానబ. వసఽత లేవల నఽన అభలు కోసుం యటతునటితూ ఏఔుం 
ఙేమడుం సుంకూలషట  కయమఫే. నఽన తృలన ముంణరా ుంగలనఽ (కుేందర, భషట ర, 
కేుందరతృయౌత తృర ుంణాల) కేసథ బ ఐటీ భ జాా న సథ బకూ ఙేయుసాత  తోతతుం భోక్ష 
నఽనల భమవయణ వమవసథనఽ ఏకీఔితుం ఙమేాయౌస భవడఫ ేఇుందఽఔు కయణుం. 
ఇుందఽలో పాఖుంగ నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు, ఇతయ ఫాహమ పాఖసవభ ల కోసుం 
సవయౄ, సభనవమాలనఽ ఏఔభీతికూ ణయేయౌస ఉుంథి. థీుంణోతృటట జీఎలట  అననథ ి
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‘ఖభముం’ తృర తిథిఔగ యదిుంఙ ే నఽన కఫటిట , అుంతభర షట ర వసఽత లవేల యణిజామతుకూ 
యలుగ కేుందర, భషట ర ల భధమ యేఖవుంతఫ  న భ షకయ ముంణరా ుంఖుం అవసయుం. 
ఫలఫ  న ఐట ీ భౌయౌఔ సదఽతృమాల వమవసథణోతృటట పాఖసవభ ల (నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయులు, భషట ర లు, కేుందర రబ తవుం, ఫాముంఔులు, భ జయువ ఫాముంఔుసహ) 
భధమ సభాఙాభతున లేఔభ ుంచి, భ షకభ ుంచి, ఆథానరథాధాతుకూ లదధుంఙేమఖల 
యెధెనభ ఔ వుంట ిలయే వమవసథ  ఔడా ఉననపడె భాతరఫ ేఇథి సధముం. 
 ఈ అుంశ్ుంన  ై 21/7/2010ధాట ి భషట ర ఆభ థఔ భుంతరే ల సదికయ సుంగుం 
(EC) తన 4వ సభాయేశ్ుంలో చభ ేుంచిుంథి. ఈ సుందయబుంగ ‘‘జీఎలట  కోసుం ఐట ీ
భౌయౌఔ సదఽతృమాలన ై సదికయ ఫిుందుం’’ (EG) ఏభటటఔు ఆమోదుం 
ణ యౌనుంథి. థీతుకూ అధమక్షుడె డాఔటర్ నుందన్ తూలేఔతు కగ- కేుందర భ్యెనామ రక 
అదనప కయమదభ శ, లతెఈల  సబ మడె (B&C), డ ైభ్ఔటర్ జనయల్ (లసటమ్సస-
లతెఈల), ఆభ థఔ వమవహభల సలహథాయు (కేుందర ఆభ థఔ భుంతిరతవ రక), ఈల 
సబమ కయమదభ శ, ఐదఽ భషట ర ల (భహభషట ర, అససుం, ఔభణ టఔ, శిేభఫ ుంగల్, 
ఖ జభత్) యణజిమ నఽనల ఔతషనయుల  ఇుందఽలో సబ మలుగ 
తుమతతేలమామయు. జీఎలటఎన్ నేభ ట ఉభభడు తృో యటల్ అభలుకోసుం జాతీమ 
సభాఙాయ వమవసథ/రణేమఔ రయోజన సుంసథ  (NIU/SPV) ఏభటటఔు 
యదయిదాధాలు యౄతృ ుంథుింఙే ఫాధమతనఽ ఈజీకూ అగ ుంచిుంథి. అలాగే NIU/SPV 
తుభభణ సవయౄుం, భ శ్రలధాుంరల (terms of reference)నఽ లతౄయసఽ 
ఙేమాలతు కోభ ుంథి. థీతు సిఱట , సభఖర అభలుఔు వూమహుం, భాయగ రణాయఔ (road 

map) తథతిభల యౄఔలనణోతృటట శిక్షణ, యసతయణ వుంటియటని ధైా దిఱట  
సభ ుంఙాలతు సాచిుంచిుంథి. 
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 ఆభ థఔ భుంతిరతవ రక ఏభటట ఙేలన ‘యశిషట థకల సుంకేతిఔ సలహ 
ఫిుందుం’ (TAGUP) 2010 భాభ ే ధెలలో రజా రయోజనుం దిఱటణో NIUనఽ 
న ైయైేటట ఔుంన తూగ ఏభటట ఙమేాలతు లతౄయసఽ ఙేలుంథి. జీఎలటసహ పాభీ, సుంకూలషట  
రబ తవ ఐటీ థకల అభలుఔు ఇథ ి అవసయభతు నేభొకుంథి. జీఎలట , టిన్, 
ఎతూఎస్ వుంట ి యయధ ఐట ీ థకలఔు సుంఫుందిుంచి సుంకేతిఔ, వమవసథ యఫ  న 
సభసమల భ శ్రలన ఫాధమతలణో TAGUP ఏభట్ైుంథి. 
 సదికయ ఫిుందుం (EG) 2010 ఆఖసఽట  2వ ణథే ీనఽుంచి 2011 ఆఖసఽట  8వ 
ణేథ ీ భధమ యదయిదాధాలన  ై చభ ేుంచడాతుకూ ఏడెసయుల  సభాయేశ్ఫ  ుంథి. అతున 
అుంరలన ైధా తఖ యధుంగ చయేలు సగ న తభవత జీఎలట  వమవసథ  థఔుం 
అభలుకోసుం SPV సిఱటకూ లతౄయసఽ ఙలేుంథి. అవసభలు న యుఖ తేనన 
యణావయణుంలో సభయథ, యశ్వసతూమ లేవలుంథిుంఙ ే థిశ్గ GSTN SPVతు 
రబ ణేవతయ సుంసథగ ఏభటట ఙమేాలతు EG లతౄయసఽ ఙలేుంథి. తుయవహణ 
లేవచఛ, రబ తవ వూమహతభఔ తుముంతరణ, వమవసథ ఖత తుభభణుంలో సయళ్త, 
తుయణమ యేఖుం, సభయథ భానవ వనయుల తుమాభఔుం-తులఫ టటట ఔుధే సభయథత వుంట ి
కీలఔ భతతేలనఽ భ శ్రయౌుంఙాఔ ఇుందఽలో 49 రతుం రబ తవ యటా (కేుందరుం- 

24.5%, భషట ర లు- 24.5%) ఉుండాలతు సాచిుంచిుంథి. 
 జీఎలటఎన్ సఽతునత తృతర, అుందఽలో లబమభబయమ సభాఙాయుం దిషట య థాతున ై 
రబ తవ వూమహతభఔ తుముంతరణ అుంరతున EG భ ఖణనలోకూ తీసఽఔుుంథి. ఆ 
ఫేయఔు ఎలయన ై రబ తవ వూమహతభఔ తుముంతరణఔు లతౄయసఽ ఙేలుంథి. ఈ థిశ్గ 
ఫో యుడ  ఔయు, రణేమఔ భ షకయ ముంణరా ుంగలు, పాఖసవభ ల ుందుం, 
డుపమటషేన్ తొద రబ ణావదికయుల తుమాభఔుంణోతృటట జీఎలటఎన్ ఎలయణో 
రబ ణావల ుంథాలు వుంట ి చయమలు తీసఽకోయలతు ధొకూకఙ నుంథి. అథ ే
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సభముంలో వమఱటగ కేుందరుం (24.5%), సభఱటగ భషట ర లు (24.5%) ఏ ఇతయ 
న ైయైేటట సుంసథఔధాన అదిఔుంగ 49 రతుం యటాణో అతిన దద  పాఖసవభ లుగ 
ఉుండేలా పాఖసవభమ తుభభణ ఔరభాతున ఔడా సాచిుంచిుంథి. 
 వుందరతుం పయౌణాలు భఫటేట  యధుంగ ఔుంన తూతు నడునేుందఽఔు తగ న 
సుంకేతిఔత రభాణాల అవసభతున ఔడా సషటుం ఙసేాత , థీతు యమతృయ భ జాా నుం 
కేుందర, భషట ర రబ ణావదికయుల ఙతేిలో ఉుండాలతు నేభొకుంథి. అబణే, వితిత  
ధెైపణముంలో తీలతృో తు దధతేలణో ఈ ఔుంన తూతు NSDL తయహలో సవతుంతరుంగ 
నడునేుందఽఔు తగ న అణామధఽతుఔ సుంకేతిఔ భ జాా నుం ఔయౌగ న వితిత  తుపణ లు 
అవసయుం ఎుంతబధా ఉుంథి. భభోయెైప తుయవహణ లేవచఛ సౌలబముం దిషట య 
రబ ణేవతయ ఔుంన తూ ఏభటటఔ EG లతౄయసఽ ఙేలుంథి. 
 ఈ లతౄయసఽలనఽ 2011 ఆఖసఽట  19ధాట ిభుంతేర ల సదికయ సుంగుం (EC) 
భూడో సభాయేశ్ుం భ ుందఽుంఙాయు. ఆ తభవత 2011 అకోట ఫయు 14ధాటి ధాలుగో 
సభాయేశ్ుంలోనా సభభ ుంఙాయు. జీఎలటఎన్ ఔు సుంఫుందిుంచి జీఎలట  కోసుం ఐట ీ
భౌయౌఔ సదఽతృమాలు, రబ తవ తుముంతరణలో లాపానేక్ష లేతు ల క్షన్ 25 ఔుంన తూ 
సథ నఔు EG ఙలేన లతౄయసఽలనఽ ధాలుగో సభాయేశ్ుంలో EC ఆమోథిుంచిుంథి. 
అనుంతయుం ఎలయ ఏభటటన ై భ్యనెామరక ుంనన తరుంలో థాతున న నై 
యవభ ుంచిన తయహలో వసఽత లవేల నఽన ధటె్ వ యుక (GSTN)గ నలయలతు 
నేభొకుంథి. అనుంతయుం 2012 ఏనరల్ 12ధాటి కేుందర భుంతిరభుండయౌ సభాయేశ్ుం ఈ 
రతితృదననఽ భ శ్రయౌుంచి ఆమోదుం ణ యౌనుంథి. థీుంణోతృటట భుంతిరవయగుం 
ఆమోథిుంచిన భభ కొతునఅుంరలు కూుంథియధుంగ ఉధానబ:- 
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i. జీఎలటఎన్-ఎలయ ఏభటటఔు భ ుందఽగ అుందఽలో న టటట ఫడు 
న టేట ుందఽఔు సభభతిుంఙే తగ న రబ ణేవతయ సుంసథలనఽ ఆభ థఔ 
భుంతిరతవరక ఖ భ తుంచి సతొఔభ ుంఙాయౌ. 

ii. ఎలయన  ైరబ తవ వూమహతభఔ తుముంతరణఔు ఫో యుడ  ఔయు, రణమేఔ 
భ షకయ ముంణరా ుంగలు, పాఖసవభ ల ుందుం, డుపమటేషన్ 
తొద రబ ణావదికయుల తుమాభఔుంణోతృటట జీఎలటఎన్ ఎలయణో 
రబ ణావల ుంథాలు వుంట ిచయమలు తీసఽకోయయౌ. 

iii. జీఎలటఎన్-ఎలయ డ ైభ్ఔటయల ఫో యుడ లో 14 భుంథ ి డ ైభ్ఔటయుల  ఉుండాయౌ. 
యభ లో కేుందరుం నఽుంచి భ ఖ గ యు, భషట ర ల నఽుంచి భ ఖ గ యు వుంతేన 
ఉుండాయౌ. ఙ ైయభ న్ నఽ కేుందర, భషట ర ల సుంమ ఔత ఆమోద ముంణరా ుంఖుం 
థావభ తుమతుంఙాయౌ. భభో భ ఖ గ యు డ ైభ్ఔటయలనఽ న ైయైటేట 
పాఖసవభ ల నఽుంచి, లఫధ  రతిషేఠ ల నఽుంచి భ ఖ గ యు సవతుంతర 
డ ైభ్ఔటయలనఽ తుమతుంఙాయౌ. జీఎలటఎన్-ఎలయ లఈయయనఽ ఫళియుంఖ 
ఎుంనఔ రకూరమథావభ ఎుంనఔ ఙమేాయౌ. 

iv. వూమహతభఔ తుముంతరణ, అవసయఫ  న ధెైపణామతున 
న ుంతృ ుంథిుంచడాతుకూ యలుగ జీఎలటఎన్ ఎలయలో 
రబ ణావదికయులనఽ డుపమటేషన్ తొద తుమతుంచడాతుకూ 
సుంఫుందిత తుఫుంధనలనఽ సడయౌుంఙాయౌ. 

v. జీఎలటఎన్ ఎలయకూ లవమాదాయ భఫడు నభూధా థిశ్గ తన 
లేవలనఽ యతుయోగ ుంచఽఔుధే నఽన అదికయ సుంసథలు, నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయులన ై యతుయోఖ యుసఽభ  యదిుంఙే యెసఽలుఫాటట 
ఉుండాయౌ. 
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vi. అధేఔ నఽనల సుంసథలణో భ డుడున సభఖర భోక్ష నఽన లేవలు 
అుంథిుంఙ ేఫాధమణామ త యరలష జాతీమ సుంసథగ జీఎలటఎన్ ఎలయ 
యౄతృ ుంథాయౌ. తదనఽఖ ణుంగ ఇతయ లయేరథాత సుంసథలు ఇథ ే
యఔఫ  న సభఖర లేవలుంథిుంఙ ే యోచన ఙలేేటలబణ ే జీఎలటఎన్ 
ఎలయ లేవల కోసుం అదకిభ ఔ ుందుం ఙేసఽఔుధేలా ఉుండాయౌ. 

vii. జీఎలటఎన్ ఎలయ ఏభటట తృర యుంబుం, ఆ తభవత భూడళే్లతృటట 
యధఽల తుయవహణ కయుేల తుతతతుం  పనభవితుం కతు, 
సహమతుద ి కూుంద ఔకసభ  యౄ.315 కోటల నఽ కేుందర రబ తవుం 
భుంజూయు ఙసేఽత ుంథి.  

భుంతిరభుండయౌ తుయణమాలఔు అనఽఖ ణుంగ థిఖ వ నేభొకనన యటాల 
ఔరభుంణో ఔుంన తూల చటటుం-1956 ల క్షన్ 25కూుంద లాపానేక్ష లేతు 
న ైయైేటట యౌతట్డ్స ఔుంన తూగ జీఎలట  ధటె్ వర్క నమోథ ైుంథి:- 

కేుందర రబ తవుం 24.5% 

భషట ర రబ ణావలు 24.5% 

ళ చ్ డీఎఫ ల  10.0% 

ళ చ్ డీఎఫ ల ఫాముంఔు 10.0% 

ఐలఐలఐ ఫాముంఔు 10.0% 

ఎన్ఎస్ఈ లేట రట జక్స ఇధెవస్ట  ఫ ుంట్ ఔుంన తూ 10.0% 
ఎల్ఐల హౌజుంగ్  ధైాన్స యౌతట్డ్స  11.0% 
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సఽథీయఘకలుం తృటట తఖ యధుంగ చయేలు సగ న అనుంతయుం భషట ర ల ఆభ థఔ 
భుంతరే ల సదికయ సుంగుం (EC), కేుందర రబ ణావల ఆమోదుంణో GSTN రసఽత త 
యౄుం సుంతభ ుంచఽఔుుంథ.ి 
రశు 3:                         ? 
జవ్కఫ : ఉభభడు జీఎలట  తోృ యటల్ థావభ జీఎలటఎన్ కూుంథి లేవలు అుంథిసఽత ుంథి:- 

(ఎ)   భ జలేట రషన్ (రసఽత త నఽన ఙ యౌలుంపథాయు రయేశ్ుంసహ తృన్ 
ఆదాభ త భ జలేట రషన్ నుంఫయు జాభీ); 

(త)    ఙ యౌలుంప రయేశ్భాభగ లు, ఫాముంకూుంగ్ వమవసథలణో యట ి
అనఽసుందానుంసహ ఙ యౌలుంపల తుయవహణ; 

(ల)    భ టయునల థాకలు, భ శ్రలన; 
(డు)    కాణాలు, ధోటికేషనఽల , సభాఙాయుం, వమవహభల రఖతి 

అనఽసయణ (status tracking)సహ    నఽన ఙ యౌలుంపథాయుల 
తుయవహణ; 

(ఇ)     నఽన తృలన సుంసథ  కాణా, ఆవభా (ledger)ల తుయవహణ; 
(ఎఫ)   కేుందరుం, భషట ర ల భధమ, ఐజీఎలట  భ షకయ కభమలముం 

(Clearing house) సుంఫుందిత భ షకయ ఖణన (ఐజీఎలట  
భ షకయుంసహ); 

(జ) థిఖ భతేలన  ై జీఎలట  యరలలషణ, సభనవముం, ఔసటమ్సస యపాఖ 
EDI వమవసథలణో అనఽసుందానుం; 

(ళ చ్)  MISసహ అవసయుం తృర తిథిఔన సభాఙాయుం, యమతృయ 
ధెైపణముం; 
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(ఐ)    ఉభభడు జీఎలట  తోృ యటల్, నఽన తృలన వమవసథల భధమ 
సభనవమ తుయవహణ; 

(జ్)    పాఖసవభ లఔు శిక్షణ అుంథిుంచడుం; 
(క్)     నఽన అదికయ సుంసథలఔు యరలలషణలు, యమతృయ ధెైపణముం 

అుంథిుంచడుం; 
(ఎల్)   భ రోధన, ఉతతభ కభమచయణలన  ై అధమమనుం, 

పాఖసవభ లఔు శిక్షణనుంథిుంచడుం. 
రశు 4:        ,         /   ఈ                       ? 
జవ్కఫ : వసఽత లేవల నఽన తృలనలో నఽన ఙ యౌలుంపథాయు తృర భ కముంఖల 
భ జలేట రషన్, తలుల ల అప లోడుుంగ్ , భ టయునలు తుుండుం, నఽన ఙ యౌలుంపలు 
తథితభలనఽ జీఎలట  వమవసథ తుయవళిసఽత ుంథి. తదనఽఖ ణుంగ కేుందర, భషట ర ల 
భ దిలోతు నఽన తృలన సుంసథలు తభ చటటఫదధ  యధఽలతునటితూ (భ జలేట రషనల ఔు 
ఆమోదుం, భ టయునల భ శ్రలన, భ రోధన-తతుఖీ తుయవహణ వగ్సభ) తుయవభ తుంఙాయౌస 
ఉుంటటుంథి. అుంటే, తృర థతఔ (frontend) లేవలనఽ జీఎలటఎన్ అుంథలిేత  తదఽభ  
యపాగల (backend)నఽ కేుందర, భషట ర రబ ణావలు తభుంతట ణాఫ ే అతేవిథిధ  
ఙేసఽకోయయౌస ఉుంటటుంథ.ి అబణే, (2వ నభూధాగ నలవఫడెతేనన) 24 
భషట ర లు తభ యపాగలనఽ ఔడా అతేవిథిధ  ఙలే ఇయవలతు జీఎలటఎన్ నఽ కోభబ. 
లతెఈలణోతృటట తగ యౌన (1వ నభూధా) భషట ర లు తదఽభ  యపాగలనఽ 
అతేవిథిధ  ఙమేడుంణోతృటట ణాఫే తుయవళిుంఙాలతు తుయణబుంచఽఔుధానబ. 
రశు 5:                              ? 
జవ్కఫ : భ జలేట రష న్  కోసుం దయకాసఽత నఽ జీఎలట  తృో యటల్ థావభ ఆన్ లెనై్ లో 
సభభ ుంఙాయౌ. తృన్, యమతృయ తుమభావయ (Business Constitution), ఆదార్, 
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CIN/DIN వగ్సభ (వభ తుంఙేయధుంగ)లనఽ CBDT, UID, MCA తథితయ సుంసథల 
తుఫుంధనలఔు అనఽఖ ణుంగ ఆన్ లెైన్ లో తుభధ భ సత యు. తథావభ ఔతూస తర 
సభయణణో ఆ వమవహభలు ూయతవపణాబ. దయకాసఽత ల సభాఙాయుం, సకతుుంగ్ 
ఙేలన యట ిభదదతే ణరా లనఽ జీఎలటఎన్ కేుందర/భషట ర లఔు ుంపతేుంథి. అటటన నై 
ఏయెధైా సుంథేహలు, ఆమోదుం/తియసకితేల సభాఙాయుంణోతృటట నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయుల డౌన్ లోడ్స ఔు యలుగ డుజటల్ సుంతకలణో ఔడున భ జలేట రషన్ 
ణార లనఽ అయ తిభ గ  జీఎలటఎన్ ఔు ుంపణాబ.  
రశు 6:                   (Infosys)               ? 
జవ్కఫ : జీఎలట  వమవసథ యౄఔలన, అతేవిథిధ , యసతయణల కోసుం ఐట ీ సుంకేతిఔ 
సుంసథ  ఇధోపలస్ నఽ ఏక్సఔ ‘తుయవహణ లేయరథాత’ (Managed Service 

Provider-MSP)గ జీఎలటఎన్ తుమతుంచిుంథి. అనఽవ యత న సఫ్టట  యేర్, 
ఉఔయణాలు, భౌయౌఔ సదఽతృమాల ఔలనసహ వమవసథ తృర యుంబుం నఽుంచి 
ఐథేళ్లతృటట కయమఔలాతృలు, తుయవహణ ఫాధమతనఽ ఔడా అగ ుంచిుంథి. 
రశు 7:                          క   ణ      ? 
జవ్కఫ : జీఎలట  తోృ యటల్ ఇుంటభ్నట్ థావభ (నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు, యభ  కాణాలు 
తుయవళిుంఙే తుపణ లు/నఽన వమవహభల ధామమయదఽలఔు), నఽన 
తృలధాదికయులఔు అుంతయగత ధటె్ సదఽతృముంథావభ అుందఽఫాటటలో ఉుంటటుంథి. 
జీఎలట  సుంఫుందిత లవేలతునటికీ ఇథ ికేఔ ఉభభడు తోృ యటల్... ఉథాహయణఔు:- 

i. నఽన ఙ యౌలుంపథాయు భ జలేట రషన్ (కొతత , సవదీనుం, యదఽద  
వగ్సభలకోసుం); 

ii. తలుల ల అప లోడ్స , కొనఽగోలుథాయు కొనఽగోళ్ల  పసతఔుం మాుంతిరఔ 
నమోదఽ, తుమతత కయౌఔ జీఎలట  భ టయునల థాకలు; 
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iii. నఽన ఙ యౌలుంపసహ తృర తితుధమ ఫాముంఔులణో అనఽసుందానుం; 
iv. ఐటీల, నఖదఽ ఆవభా , యుణఫాధమత పసతఔుం; 
v. నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు, నఽన అదికయులు, ఇతయ పాఖసవభ ల 

కోసుం MIS తుయేదన; 
vi. నఽన అదికయుల కోసుం యమతృయ ధెైపణముం(BI)/యరలలషణ.   

రశు 8:             ణ                  ? 
జవ్కఫ : అతున భషట ర లు/కేుందరతృయౌత తృర ుంణాల యణిజమ నఽనల రకలు, కేుందర 
నఽన తృలన సుంసథలు, నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు, ఫాముంఔులు, ఇతయ 
పాఖసవభ లఔు ఉభభడు వసఽత లేవల నఽన వమవసథ  అనఽసుందానత ఔయౌసఽత ుంథి. 
నఽన ఙ యౌలుంపథాయు నఽుంచి నఽనల వితిత  తుపణ లు, నఽన అదికయులు, 
జీఎలట  తృో యటల్, ఫాముంఔులు, కాణాల తుయవహణ సుంసథలు వుంట ిపాఖసవభ లుంణా ఈ 
భమవయణ వమవసథలో ఇతడు ఉుంటాయు. థిఖ వ ఇచిేన భేకాచితర టుం జీఎలట  
భమవయణ వమవసథ తోణాత తూన సాచిసఽత ుంథి. 
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రశు 9:                     (GSP)          ? 
జవ్కఫ : వసఽత లేవల నఽన వమవసథనఽ MSPగ తుమతుంచిన ఇధోపలస్ సుంసథ 
అతేవిథిధ  ఙసోేత ుంథి. కీలఔ జీఎలట  వమవసథ  అతేవిథిధ , అవసయఫ  న ఐటీ భౌయౌఔ 
సదఽతృమాల ఔలన, ఐథేళ్లతృటట వమవసథఔు ఆతిథముంణోతృటట కయమఔలాతృలు 
నడడుం, తుయవహణ తథితభలతూన ఇుందఽలో పాఖుంగ ఉుంటాబ. 
  నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు అతున ణార లనా ఎలకటా తుక్స యౄుంలోధ ే
సభభ ుంఙేలా చాడాలననథ ి రతితృథిత జీఎలట  వమవసథ ఉథేదశ్ుం. ఈ లక్షామతున 
సదిుంఙాలుంట ే తలుల ల సభాఙాయుం అప లోడ్స , ఐటీల  క్లబభ లు 
సభ చాసఽకోవడుం, కాణాథాయులయభీ ఆవభా ల సిఱట , భ టయునల అప లోడ్స , నఽనల 
ఙ యౌలుంప, సదయు ణార లన ై డుజటల్ సుంతఔుం వగ్సభల కోసుం నఽన ఙ యౌలుంపథాయుఔు 
ఉఔయణాలు అవసయుం. 
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జీఎలట  వమవసథలలో నఽన ఙ యౌలుంపథాయుల రయేరతుకూ  ‘రబ తవుం నఽుంచి యమతృయుం’ 
(G2B) తోృ యటల్ అుందఽఫాటటలో ఉుంటటుంథ.ి ఇథ ఔక భాయగఫే కఔుుండా తనఔు 
అనఽయెనై భూడో క్షుం అనఽవయతన (third party application)లథావభ ఔడా 
నఽన ఙ యౌలుంపథాయు జీఎలట  వమవసథణో సుందానుం కఖల అవకశ్ుం ఉుంథి. 
డ స్క టాప , తోఫ ైల్ , ఇత య స భ నవ మ భాభగ లోల  అనఽసుందాధాతుకూ ఔడా జీఎలట  
వమవసథ  యలు ఔయౌసఽత ుంథ.ి సఽయక్షుత జీఎలట  APIలథావభ జీఎలట  వమవసథ  భూడోక్షుం 
అనఽవయతధాలణో సుందానభవపతేుంథి. అటటవుంట ి అనఽవయతధాలతునుంటితూ 
భూడోక్షుం లయేరథాతలే అతేవిథిధ  ఙేసఽకోయయౌ. ఇటటవుంటి లేయరథాతలఔు 
ఇచిేన సభూళిఔ ధాభఫే ‘జీఎలట  సఽయధ తృ ర యెైడర్’ (GSP). 
జీఎలట  కీలఔ వమవసథణో భ జలేట రషన్, నఽన ఙ యౌలుంపలు, భ టయునల సభయణణో 
వమవహభలణోతృటట ఇతయ సభాఙాయ ఆథానరథానుం కోసుం నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయులు జీఎలట  వమవసథలోతు తృో యటల్ థావభ లేథా జీఎల భమవయణ వమవసథ 
అుంథిుంఙ ే అనఽవయతధాల థావభ సుందానుం కవచఽే. ఇఔకడ జీఎలలు జీఎలట  
వమవసథ  APIల యడఔుంథాయు రతితుద ిసుంసథలుగ భాభ  నఽన ఙ యౌలుంపథాయులఔు 
రణామభానమ సుందాన ఔలన థిశ్గ అనఽవయతధాలు, యబె తృో యటళ్లనఽ 
యౄతృ ుంథసిత బ. 
రశు10:                                      ? 
జవ్కఫ : జీఎలలు అతేవిథిధ  ఙలేే అనఽవయతధాలు జీఎలట  వమవసథ ఖత APIలథావభ 
జీఎలట  వమవసథఔు సుందానభవపణాబ. జీఎలల యధఽలలో కొతున ఇలా ఉుంటాబ:- 

 నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు, జీఎలట  వమవసథలోతు నఽన భ టయునల 
తమాభథీాయుల (TRP) కోసుం యయధ అనఽవయతధాలు/సభనవమ 
భ జాా ధాలనఽ అతేవిథిధ  ఙేసత బ. 
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 నఽన ఙ యౌలుంపథాయులఔు ఇతయ యలువ జోడుుంప లవేలు 
అుంథసిత బ. 

జీఎలట  వమవసథణో సుంసథల భ జలేట రషన్ నఽుంచి తలుల ల సభాఙాయుం అప లోడ్స , భ టయునల 
సభయణథాక కయమఔలాతృలు నడున ే నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు, ఇతయ 
పాఖసవభ ల కోసుం యనాతన, సౌలబమ దధతేలనఽ జీఎలలు యౄతృ ుంథిుంఙాయౌస 
ఉుంటటుంథి. అుందఽవలల  భ్ుండె సభనవమ భాభగ లుుండాయౌ. యటిలో ఔట ిఅనఽవయతన 
యడఔుంథాయు-జీఎల భధమ, భభొఔటి జీఎల-జీఎలట  వమవసథ  భధమ సభనవముం 
ఙేసత బ.  
రశు11:           గ                     క            ? 
జవ్కఫ : జీఎల అుందజేల ే నఽన కాణాల తమాభీ సఫ్టట యరే్ ఇటిక ే
సఖ తేనన యసత ిత నఽన సుంఫుంధ కభమచయణఔు భభ ుంత థోహదకభ  
అవపతేుంథి. భ్ుండె తృమల రకూరమ (delta process)ణో భ డుడున 
తలుల లు/భ టయునల అప లోడ్స , యటితు సభనవముం ఙసేఽఔుధే లవేనఽ ఔడా 
జీఎలలు అుంథిలేత  నఽన ఙ యౌలుంపథాయులఔు భభ ుంత సహమకభ  అవపతేుంథి. 
జీఎలట  తోృ యటల్ యషముంలో తలుల ల సభాఙాయుం లేథా భ టర్న అప లోడ్స  ఙేల ేభభో 
ఔసయతేత నఽ సవముంగ ఙేటాట యౌస ఉుంటటుంథ.ి జీఎలట  తృో యటలోల  సభనవముం, 
లక్షణాలు నఽన ఙ యౌలుంపథాయులుందభ కీ కయేధుంగ అుందఽణాబ ఖనఽఔ అయ 
తృర థతఔ సవయౄుం, లక్షణాలణో ఉుంటాబ. భభోయెైప తుభ దషట  నఽన ఙ యౌలుంప 
ఫిుంథాల (పాభీ నఽనలు ఙ యౌలుంఙే సుంసథలఔు ూభ త ఆటరఫేటడ్్స ఆభ థఔ వమవసథ , 
ఎస్ఎుంఈలఔు అయధ మాుంతిరఔ వమవసథ , చినన సుంసథలఔు ఏ వమవసథ లేఔుుండా) 
అవసభలఔు తగ నటటల  భభ తున సభనవమ భాభగ లు, యసత ిత లక్షణాలణో 
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జీఎలలు లేవలుంథిుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. అుంణేగఔ జీఎలలణో తోృ యౌలేత  పాభీ 
భ భాణుంఖల జీఎలట  తోృ యటల్ యటలిాగ అుంత చఽయుగగ  ఉుండదఽ. 
  జీఎలట   ైయౌుంగ్ సదఽతృముం కోసుం రసఽత త సఫ్టట  యేర్ లోధ ే
అనఽవయతధాతున జీఎలలు యౄతృ ుంథిుంచవచఽే. లేథా ఎస్ఎుంఈలు, చినన నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయులు తభ అభభకలు/కొనఽగోళ్లనఽ, జీఎలట   ైయౌుంగ్ నఽ ఆఫ లెైన్ లో 
ల ్రడ్స ఱట్ వుంటిథాతు థావభ తుుంన జీఎలట  తోృ యటలోల  భ శ్రలన కోసుం అప లోడ్స  ఙేల ే
సదఽతృముం ఔయౌుంచవచఽే. అథయేధుంగ నఽన సుంరథిుంపథాయుల (TC) కోసుం 
యభ  ఔక్షుథాయుల జాతణానఽ చానే డామష్ ఫో యుడ  సౌఔభమతున  జీఎలలు 
అుంథిుంచవచఽే. థీతువలల  తుభ దషట  ఔక్షుథాయు నేయుతొద కూలక్స ఙేమడుం థావభ యభ కూ 
సుంఫుందిుంచిన కభమచయణ, న ుండుుంగ్ నఽలతూన తక్షణుం రతమక్షభవపణాబ. 
అలాగ ే యనాతన/యలువ జోడుుంప సదఽతృమాలనఽ ఔడా అుంథిుంచడుం థావభ 
ఇతయ జీఎలలణో భాభ్కట్ తోృ టలీో భ ుందఽుండవచఽే. (భూలుం: 
http://www.gstn.org/ecosystem/faq_question.php). 
రశు12:                                                     

                      ?   
జవ్కఫ : జీఎలటఎన్ థావభ నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు తుయవళిుంఙే యధఽలేతటుంటే:- 

 నఽన ఙ యౌలుంపథాయుగ నమోదఽఔు దయకాసఽత , లవమ యవభల 
తుయవహణ; 

 జభ భాధాలు, వడీడలుసహ నఽనల ఙ యౌలుంప; 
 తలుల ల సభాఙాయుం అప లోడ్స , భ టయునలు/యభ షఔ తుయేథిఔల 

సభయణ; 
 భ టర్న/నఽన లెడార్ /నఖదఽ లెడార్ ల రఖతిన ై సతొక్ష. 
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రశు13:                                         ,                        

                ?  
జవ్కఫ : జీఎలటఎన్ సభాఙాభతున కూుంథి యధఽల కోసుం నఽన అదికయులు 
తదఽభ  వమవహభలోల  యతుయోగ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి:- 

 నఽన ఙ యౌలుంపథాయుల నమోదఽ/భ జలేట రషన్ దయకాసఽత ల 
ఆమోదుం/తియసకితి; 

 భషట ర నఽనలన ై నఽన భ తృలన 
(భ శ్రలన/తతుఖీ/యసఽ/పనభ వఙాయణ అబమయథన/భ రోధన); 

 MIS ఇతయ యధఽలు. 
రశు14:              క               గ                     ? 
జవ్కఫ : లేదఽ... జీఎలటఎన్ ఎలాుంట ి కొతత  ఖ భ తుంపనఽ సిఱటుంచదఽ. సయపభథాయు 
GSTIN, తలుల  నుంఫయు, HSN/SAC Codeణో ఔడున ఆభ థఔ సుంవతసయుం 
తథితభల సఫేభళ్నఫే రతి వయుసనా యశిషటుం ఙేసఽత ుంథి. 
రశు15:                                        ? 
జవ్కఫ : ఙమేవచఽే. తలుల ల సభాఙాభతున ఏ సభముం తృర తిథిఔగధెైధా 
లవఔభ ుంచఖల యసెఽలుఫాటట జీఎలట  తోృ యటలోల  ఉుంథ.ి భ ుందఽగ లాయథయే 
ఙేలనయయు ఎుంత తవయగ అప లోడ్స  ఙేలేత  అుంత భుంచిథి, ఎుందఽఔుంట ేఖరళీత తన 
కొనఽగోలు పసతఔుంలో థాతున చాసఽకోవడాతుకూ యలుగ అథి రతితుంతసఽత ుంథి. 
రశు16:                                  క            క ణ    
          ? 
జవ్కఫ : అవపనఽ.  ల ్రడ్స ఱట్  (Microsoft Excel)వుంట ిఉఔయణాలనఽ జీఎలటఎన్ 
ఉచితుంగ అుంథసిఽత ుంథ.ి యటి సముంణో నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు తలుల ల 
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సభాఙాభతున అుందఽలో తుుంన కేసభ  అప లోడ్స  ఙమేవచఽే. ఇథి ఆఫ లెైన్  
ఉఔయణుం కఫటిట  తలుల ల భ ుందసఽత  సభాఙాయుం తృ ుందఽయచఽకోవచఽే. ఇలా 
కొతున వుందల తలుల లనఽ ఔడా ఆ తభవత అప లోడ్స  ఙమేవచఽే. 
రశు17: లెడార్   ,     ఖ          క                        క    
                  ? 
జవ్కఫ : అవపనఽ. ఏ సభర్ట తౄో ధోల ధెధైా సుంఫుందిత సభాఙాభతునచాసఽకోఖల 
యధుంగ జీఎలట  తోృ యటల్ యౄతృ ుంథిుంచఫడెణోుంథి. కఫటిట  నఖదఽ, యుణఫాధమత, ఐటీల 
వగ్సభ లెడార్ లనఽ తోఫ లై్ తోౄ ధోల నా చాసఽకోవచఽే. 
రశు18:                                గ గ        (user ID),     
             క                     ణ  క       క    గ గ        
(user ID),                          ? 
జవ్కఫ : ఇసఽత ుంథ.ి నఽన ఙ యౌలుంపథాయులనఽ యభ  యతుయోఖ ఖ భ తుంప (user 
ID), తృస్ వ ర్డ  కోభే అవసయుం లేఔుుండా నఽన వమవహభల తుపణ లఔు రణేమఔ 
యతుయోఖ ఖ భ తుంప (user ID), తృస్ వ ర్డ లనఽ జీఎలటఎన్ అుందజేసఽత ుంథ.ి తథావభ 
యయు తభ ఔక్షుథాయుల తయపపన యభ కూ సుంఫుందిుంచిన తు ఙమేవచఽే. ఆ 
ఫేయఔు జీఎలట  చటటుం అనఽభతిసఽత నన యధుంగ తేథ ి సభయణ తనహ నఽన 
ఙ యౌలుంపథాయుల తుతు తుపణ లు ూభ తఙేమవచఽే. తేథ ిసభయణనఽ భాతరుం 
నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు ఔకసభ  ఇఙేే తృస్ వ ర్డ  (OTP)నఽ లేథా డుజటల్ 
సుంతఔప స భ టకట్్ నఽ ఉయోగ ుంచి ూభ తఙేసత యు. 
రశు19:                                                        
             ణ            గ   ? 
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జవ్కఫ : భాయుేకోఖలయు. జీఎలటఎన్ తోృ యటలోల  నఽన తుపణ ల నేయు భ ుందఽఖల 
ఎుంనఔనఽ ణొలగ ుంచి, కొతత  తుపణ ల నేయునఽ సాచిలేత  సభ తృో తేుంథి. 
రశు20:              ,                              గ              

                                          ఖ           ? 
జవ్కఫ : లేదఽ. లతెడటీీ సభాఙాయ భూలుం నఽుంచి తృన్ తుభధ యణ ూయతబణ ే
అలాుంటి నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు ణాజా దయకాసఽత  ఙమేనఔకయ లేదఽ. జీఎలట  తోృ యటల్ 
యభ కూ ణాణాకయౌఔ GSTIN ఇసఽత ుంథ.ి జీఎలట  నమోదఽ తౄయుం రకయుం సుంఫుందిత 
సభాఙాయుం ఇఙేేుందఽఔు యలుగ ఇథి ఆయు ధెలలతృటట ఙ లుల ఫాటటలో ఉుంటటుంథి. 
ఆ రకూరమనఽ ూభ తఙేమగధ ే ణాణాకయౌఔ నమోదఽ రశ్వత నమోదఽగ 
భాయుతేుంథి. తదఽభ  ఖడెవపనఽ తుభేదశిసాత  సుంఫుందిత నఽన అదికయ సుంసథలు 
ధోటికేషన్ జాభీఙసేత బ. 
రశు21:                  క    ణ                       క  
                                                  
         ? 
జవ్కఫ : అవపనఽ. జీఎలట  తోృ యటలోల  రతి రకూరమఔు సుంఫుందిుంచి యడుయోలణో ఔడున 
ఔుంూమటర్ ఆదాభ త శిక్షణాుంరలనఽ జీఎలటఎన్ యౄతృ ుంథసిోత ుంథి. యటితు జీఎలట  
తృో యట ల్ స హ నఽన తృలన సుంసథల యబె ల ైట్ ల లో ఉుంచఽతేుంథి.  
రశు22:                                                         , 
                                   ? 
జవ్కఫ : అవపనఽ. నఽన ఙ యౌలుంపథాయులు జీఎలట  ఉభభడు తృో యటలోల  సభభ ుంఙ ే
వమకూతఖత, యమతృయ సుంఫుందిత సభాఙాయుం ూభ త యహసముంగ ఉుండేయధుంగ 
జీఎలటఎన్ అతున చయమల తీసఽఔుుంటరుంథి. ‘తృతర ఆదాభ త రయేశ్ తుముంతరణ’ 
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(Role Based Access Control-RBAC) దధతిలో ఈ చయమలు 
తీసఽఔుుంటటుంథి. అలాగే నఽన ఙ యౌలుంపథాయుల కీలఔ సభాఙాయుం ఫటావడా, తులవ 
సుందయబుంగ థాతున సఽయక్షుతుం ఙేసఽత ుంథ.ి అదీఔిత నఽన తృలధాదికయులఔు 
భాతరఫే ఆ సభాఙాభతున చాడటుం, చదవడుం సధముం. 
రశు23:                                                క       ? 
జవ్కఫ : సభాఙాయ, లయే బదరత కోసుం జీఎలట  వమవసథ  థఔుం అణామధఽతుఔ బదరత 
చటార తున యతుయోగ సఽత ుంథి. అధఽధాతన తుభోధకలు (firewall), ఙొయఫాటట 
టిటయతే (intrusion detection), అతున సుందభబలోల నా సభాఙాయ యహసమ 
సుంకేతీఔయణ (data encryption), ఆనఽతృలనఽ సుంూయణ తతుఖీ (complete 

audit trail), నాతన భ వయతఔ రకూరమథావభ తుయుంతయ భాయులణో ణాయుభాయు 
తుభోధుం (tamper proofing), తుయవహణ సఫ్టట  యేర్ -ఆతిథమ కఠ నముం (OS and 

host hardening) తథితయ యౄతృలోల  జీఎలటఎన్ అతముంత టషిఠ  జాఖరతతలు 
తీసఽఔుుంటటుంథి. థీుంణోతృటట తృర థతఔ, భాధమతఔ కయమఔలాతృల ఆథేశ్ఔ-
తుముంతరణ కేుంథార లనఽ ఔడా ఏభటట ఙేసోత ుంథి. ఇయ తుయుంతయ యమయేక్షణథావభ 
హతుఔయఫ  న థాడెలనఽ ఎటిఔపడె భ ుందసఽత గధ ే అడెడ ఔుుంటాబ. 
సదాయణ, అసదాయణ భ పల నఽుంచి యక్షణ కోసుం భూల సుంకేణాతున(source 

code) తుయుంతయుం సకన్ ఙమేడుంథావభ సఽయక్షుత సుంకేతీఔయణ దధతేలనఽ ఔడా 
జీఎలటఎన్ రయేశ్న టటనఽుంథి. 
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24.  భధయుంతయ నిఫుంధనలు 
రశు 1:                                                          
    /      (CENVAT/ITC)                                ?      
జవ్కఫ : అవపనఽ. నమోథతి నఽన ఙ యౌలుంపథాయు అటటవుంట ి జభలు 
తృ ుందడాతుకూ అయుహ డే. సదయు తోణాత లనఽ యభ  ఎలకటా తుక్స జభ (credit)ల 
ఆవభా లో జభ ఙసేత యు – ల క్షన్ 143. 
రశు 2:                        2016-17              క          

         (capital goods)                 క     ...                   

31                                           2017       5        

    క       (                 ).                             
2017-18            (CENVAT)              గ   ?  
జవ్కఫ : అవపనఽ. సదయు వమకూత 2017-18లో ూభ త జభ తృ ుందడాతుకూ అయుహ డే- 
ల క్షన్ 144(1)కూ యవయణ. 
రశు 3:                     ‘X, Y’                  క          

        .    ,                      క                        క  
                                    గ   ?  
జవ్కఫ : అటటవుంటి వసఽత వపల తొద జీఎలటలోధే కఔుుండా భ నఽట ిచటటుం కూుంద 
ఔడా ఐటీల  లతేుంఙటేలబణే భాతరఫ ే ఇపడె జభ తృ ుందడాతుకూ అతడె 
అయుహ డవపణాడె. సదయు భ్ుండె వసఽత వపలఔు భ నఽట ి చటటుంలో క్రడుట్ లేదఽ 
ఖనఽఔ జీఎలటలో థాతున కోయజాలడె-  ల క్షన్ 144(1)కూుంద షయతే. 
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రశు 4: ఒక                                   క     .             
                              ?   క                           
       ? 
జవ్కఫ : ఆ యధుంగ తపడె భాయగుంలో తృ ుంథని ఐటీలతు జీఎలట  కూుంద భాతరఫ ే
తిభ గ  భఫడణాయు- ల క్షన్ 143 నఽుంచి 146. 
రశు 5:                             క   క                      

                    క                                      

                           ణ      ? 
జవ్కఫ : ఔ ఉతతితథాయు యౄ.60 లక్షల యభ షఔ యమతృయ భ భాణుం 
ఖలయడనఽఔుుంథాుం. భ నఽటి చటటుం రకయుం అతడె చిననతయహ భ శ్రభ 
(SSI) కూుంద నమోదఽనఽుంచి తనహబుంప తృ ుంథాడె. అబణే, జీఎలట  కూుంద 
తృర థతఔ యమతృయ భ భాణుం భ తతి యౄ.10 లక్షలఔధాన అథ ిఎఔుకవ  కఫటిట  
ఇపడె భ జసటర్ ఙసేఽకోయయౌసుంథే- ల క్షన్ 9.; ఔ యమతృభ  యభ షఔ యమతృయ 
భ భాణుం యమట్ భ తతిఔధాన తఔుకవగ ఉుండు ఈ-కభర్స తుభవహఔులథావభ 
యమతృయుం ఙేసఽత ధాన జీఎలట  కూుంద నమోథ ై తీభయౌసుంథే. అటటవుంట ివమఔుత లఔు ఔతుషఠ  
భ తతి ఏథీ ఉుండదఽ- ల క్షన్ 145నఽ ల క్షన్ 9, ఱ డామలు IIIణో ఔయౌన 
చదఽవపకోయయౌ.  
రశు 6:                           ఒక                            

                                               ?   
జవ్కఫ : లేదఽ. లేవల యుంగతుకూ యమట్ వభ తుంచదఽ. థాతుకూుంద వసఽత వపలు భాతరఫ ే
భ ఖణనలోకూ వసత బ. 
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రశు 7: ఒక                                                     
                        .1000                    క     .            

                                           క     .        
                              గ   ?   
జవ్కఫ : లేదఽ. అతడె సయళ్ నఽన లెకూకుంప థకతుకూ భాభ న భయుధాడ ే
ఐటీల  జభఔు సభానఫ  న తోణాత తున ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. ఆ స భ భనఽ 
ఎలకటా తుక్స జభల లెడార్  థావభ లేథా ఎలకటా తుక్స నఖదఽ లెడార్  థావభగతూ 
ఙ యౌలుంచవచఽే. ఎలకటా తుక్స జభల లెడార్  థావభ ఙ యౌలలేత  థీతుకూ తుంచి ఉనన ఐటీల 
తులవ భ భ గ తృో తేుంథ-ి థీతుకూ సుంఫుందిుంచిన ల క్షన్ 147. 
రశు 8:        (Central Sales Tax Act)                         
              క             ణ                 .     ,              
                                                ,                
      ,                           ? 
జవ్కఫ : భ ుందఽగ సదయు వసఽత వపలు జీఎలట  కూుంద నఽన యదిుంచదగ నయయ, కథో  
యౄఢు ఙేసఽకోయయౌ. ఆ తభవత జీఎలట  రయశే్న టిటన ఆయు ధెలల తభవత ఆ 
వసఽత వపలు తిభ గ వఙాేమా అననథ ి చాడాయౌ. ఈ భ్ుండుుంటికీ ‘అవపనఽ’ అననథ ి
సభాదానఫ  ణే వసఽత వలు యసఽ ఙేలన వమకూత జీఎలట  కూుంద నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌ. 
అబణే, జీఎలట  తృర యుంబఫ  న ఆయు ధెలలోల గ వసఽత వపలు యసఽ ఙేల ఉుంటే, అయ 
ఖ భ తుంచదగ న లథతిలో ఉుంట ే అతడె ఎలాుంట ి నఽన ఙ యౌలుంచనఔకయలేదఽ. ఇఔ 
భ నఽట ి చటటుం రకయుం అభభకల సభముంలో నఽన ఙ యౌలుంచి ఉుంటాడె 
కఫటిట , అథి ఆయుధెలల వమవదికూలోగ జభ గ న లాయథేయ కఫటిట- సుంఫుందిత ల క్షన్ 
149.  
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రశు 9:                              ణ                            

                                       క  ,                    

                                                               ?   
జవ్కఫ : ఉుండదఽ. కూుంథి భ లథతేలలో తమాభీథాయు లేథా తుపణ డె ఎలాుంట ి
నఽన ఙ యౌలుంచనఔకభేలదఽ:- 

 భ డు థాభథ లు/సఖుం ూయతబన వసఽత వపలనఽ భ నఽట ి చటట 
తుఫుంధనల కూుంద, జీఎలట  రయేశ్ ణథేీకూ భ ుంథ ేుంననపడె; 

 ూయతబన వసఽత వపలనఽ తుపణ డె జీఎలట  రయేశ్ ణథేీకూ ఆయు 
ధెలలఔు భ ుంథే (లేథా తృ డుగ ుంచిన భ్ుండె ధెలల వమవదిలోగ) 
యసఽ ఙలేనపడె; ఉతతితథాయు, వితిత  తుపణ డె తభవదదఖల 
భ డు థాభథ ల తులవ యవభలనఽ తుభేదశిత తౄయుంలో జీఎలట  రయేశ్న టేట  
ణేథీన రఔటిుంచినపడె; థీతుకూ సుంఫుందిుంచిన ల క్షనఽల  150, 151. 

రశు 10:                          ణ                       క     
         ? 

జవ్కఫ : వితిత  తుపణ డే నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. అుంణేగఔ ఉతతితథాయు 
ఔడా తుభేదశిత కలభ తతి భ గ లనుందఽన నఽన ఙ యౌలుంపనఔు 
ఫాధఽమడవపణాడె- ల క్షనఽల  150(1), 151 (1). 
రశు 11:                          గణ                      
                                                       ? 
జవ్కఫ : ఙమేవచఽే. భ నఽట ిచటాట ల రకయుం సదయు వసఽత వపలనఽ నమోథిత 
నఽన యదిుంచదగ న వమకూత తృర ుంఖణాతుకూ ుంననపడె జీఎలట  రయేశ్న టిటన ఆయు 



271 
 

ధెలలోల గ లేథా తృ డుగ ుంచిన వమవదలిోగ ఎఖ భతిన  ై నఽన ఙ యౌలుంచిగతూ, 
ఙ యౌలుంచఔుుండాగతూ ఫథియ్ ఙమేవచఽే- ల క్షన్ 152  
రశు 12: ఒక    క                                             

                        ,                                    
                                       ?   
జవ్కఫ : తుభీణత రరకూరమ కోసుం జీఎలట  రయేరతుకూ భ ుంథే ుంననుందఽన ఉతతితథాయు 
లేథా వితిత  తుపణ డె జీఎలట  ఙ యౌలుంచనఔకభేలదఽ. సదయు రకూరమ ఉతతిత  కూుందఔు 
భఔతృో వడఫేగఔ జీఎలట  రయేశ్ుం తభవత 6 ధెలలోల గ (లేథా తృ డుగ ుంచిన ఖడెవప 2 
ధెలలోల గ) తిభ గ  వచిేనుందఽన నఽన ఙ యౌలుంఙ ేఫాధమత లేదఽ- ల క్షన్ 152. 
రశు 13:                            ణ                   

                                                       ?    
జవ్కఫ : సదయు వసఽత వపలు జీఎలట  కూుంద నఽన భ దిలోకూ వఙేేయగ ఉననపడె 
యటితు ుంనన వమకూత నఽన ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి. అలాగే తుమతత థినుం నఽుంచి 
ఆయు ధలెల తభవత ుంనధా నఽనఔు ఫాధఽమడవపణాడె- ల క్షన్ 152. 
రశు 14:        150, 151, 152                         గ               
                   ?  
జవ్కఫ : లేదఽ. అథ ి థానుంతటథిగ వభ తుంఙేథి కదఽ. తగ న కయణాలు 
చాననపడె భాతరఫ ేసభ చిత అదికభ  తృ డుగ ుంప ఆథేరయౌసత యు. 
రశు 15:        ణక               /                         
             ? 
జవ్కఫ : ధయల సవయణ తభవత 30 భోజులోల గ నఽన యదిుంచదగ న వమకూత  
డ తట్/క్రడుట్ ధోట్ జాభీఙేమవచఽే. థిఖ వసథ బకూ ధయల సవయణ జభ గ ణే నఽన 
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యదిుంచదగ న వమకూత తన నఽన ఫాధమతనఽ తగ గుంచఽఔుధేుందఽఔు అనఽభతి 
లతేసఽత ుంథి. అబణే, తలుల  లేథా క్రడుట్ ధోట్ ఖరళీత సదయు ధయల తఖ గ దలఔు 
అనఽఖ ణుంగ తన ఐటలీతు తగ గుంచఽఔుననపడె భాతరఫ ే ఇథ ి సధముం- ల క్షన్ 
153. 
రశు 16:                                                   /     
  గ           ? 

     :                                                       
                    -      154. 

రశు 17:                                        /                 
                  గ           ? ఒక                       
                    ? 

జవ్కఫ : ఈ భ్ుండె సుందభబలోల నా భ నఽట ి చటటుంలోతు తుఫుంధనల రకయఫే 
సదయు వమవహభలనఽ భ షకభ ుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి- ల క్షన్ 155/156. 
రశు 18:          ణ         ణ                          క  
   క                               ?                  క        
         ? 
జవ్కఫ : యసఽ రరకూరమ భ నఽట ిచటటుం రకయుం భాతరఫ ేఉుంటటుంథి. ఔయేళ్ 
ఏథ ధైా భఫటాట యౌస ఉుంట ేభాతరుం జీఎలటకూుంద ఫకబ నఽనగ భఫడణాయు. 
రశు 19:                                         ణ           
                                              ? 

జవ్కఫ : యసఽ రరకూరమ భ నఽట ి చటటుం రకయుం భాతరఫే ఉుంటటుంథ-ి ల క్షన్ 
158. 
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రశు 20:                   క      క    ఒ                          
                                                             ?  
జవ్కఫ : అటటవుంటి సయపభల తొద జీఎలటధే ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథి- ల క్షన్ 159. 
రశు 21:                                        క      క    ,   

   క       క           క,                                      క    
                 ?  
జవ్కఫ : వసఽత లేవల సయపభ కోసుం జీఎలటకూ భ ుందఽ కలుంలో భ నఽట ిచటటుం 
రకయఫే ుందుం ఔుదఽయుేఔుతు, నఽన ఔడా ఙ యౌలుంచి ఉుంట ే అటటవుంట ి
వసఽత లవేల సయపభ తొద జీఎలట  అభలులోకూ వచిేనటికీ ఎలాుంటి నఽన 
ఙ యౌలుంచనఔకభేలదఽ- ల క్షన్ 160. 
రశు 22:                                             
    క                  (               క     )              
    క        ,                        ?  
జవ్కఫ : లేదఽ. సదయు వసఽత లేవల సయపభన  ై నఽన/సఽుంకలనఽ భ నఽట ి
చటటుం రకయుం ూభ తగ ఙ యౌలుంచి ఉుంట ేభయల ఙ యౌలుంచనవసయుం లేదఽ- ల క్షన్ 161. 
రశు 23:                     ISD                              
                                      ణ         ? 
జవ్కఫ : అవపనఽ. అటటవుంట ి లవేలఔు సుంఫుందిుంచిన తలుల లు జీఎలటకూ భ ుందఽ 
లేథా అభలులోకూ వచిేన ణథేీన అుంథామననథాతుణో తుతతతుం లేఔుుండా ుంనణ ీ
ఙేసత యు- ల క్షన్ 162. 
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రశు 24:                                                         
(                )                                            

    గ   ?  
జవ్కఫ : కూుంథ ి షయతేలనఽ అతడె సుంతినతయచఖయౌగ ణే ఐటలీతు రతితుద ి
తృ ుందఖలడె:- 

 సదయు రతితుది జీఎలట  కూుంద నమోథ ై ఉుండాయౌ; 
 రదానవమకూత, రతితుద ి ఇదదయౄ తభవదదఖల సయఔు తులవల 

యవభలనఽ జీఎలట  అభలులోకూ వఙేే భ ుందఽభోజు సషటుంగ 
రఔటిుంచి ఉుండాయౌ; 

 అటటవుంట ివసఽత వపల తలుల లు తుమతత థనిుం భ ుందఽ భోజుధాటికూ 
12 ధలెల కూుందట జాభీఙలేనయె ై ఉుండాయౌ; 

 సదయు వసఽత వపలన ై ఐటీలతు రదాన వమకూత యసఽ తీసఽకోవడమో, 
యతుయోగ ుంచఽకోవడఫే ఙేల ఉుండఔడదఽ. ఈ తుఫుంధన ఎలాఎలట  
చటాట తుకూ భాతరఫే వభ తసఽత ుంథి- ల క్షన్ 162A, 162B. 

రశు 25:                                                     
                                క     క                 
                               ? 
జవ్కఫ : అవపనఽ. సదయు వసఽత వపలు జీఎలట  కూుంద నఽన యదిుంచదగ నయెైణ ేయటితు 
తియసకభ ుంచిన వమకూత తుమతత థినుం నఽుంచి ఆయు ధెలల తభవత (2 ధెలల 
తృ డుగ ుంప ఔడా ఇచిే ఉుండవచఽే) యటితు తిన ుంననపడె నఽన 
ఙ యౌలుంఙాయౌస ఉుంటటుంథ.ి ఈ తుఫుంధన ఎలాఎలట  చటాట తుకూ భాతరఫ ేవభ తసఽత ుంథి- ల క్షన్ 
162D. 


