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ପ୍ର :  ଜଏିେଟ ିକଣ  
ଉ :  ଜଏିସଟ ିହେଉଛ ିବସୁ୍ତ ଓ ହସବା ଟକିସ ଯାୋ ବସୁ୍ତ କମି୍ବା ହସବା କମି୍ବା ଉଭୟର ହଯାଗାଣ ଉପହର 

 ଲଗାଯାଏ ।  ହଯାଗାଣ ହେଉଛ ି ହଗାଟଏି ନ୍ୟାୟିକ ଶବ୍ଦ ଯାୋର ପରସିର ଅତ ି ବୟାପକ ଏବଂ 
 ବଭିିନ୍ନ  ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥହନ୍ୈତକି କାଯଥୟକଳାପ ଏୋର ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ ।   ଯଦ ିନ୍ରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଭାବହର କୁୋଯାଇ ନ୍ 
 ଥିବ,  ହଯାଗାଣ ନ୍ଶିି୍ଚତ ଭାହବ ବଦଳ ମ୍ୂଲୟ (କ୍ଷତପୂିରଣ) ପାଇଁ କରାଯିବ ଏବଂ ତାୋ ବୟବସାୟର 
 ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିନ୍ମି୍ହନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ହେବା ଆବଶୟକ ।  ଉଦାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜହଣ ପାଇକାରୀ ବହିେତା ଦ୍ଵାରା 
 ଏକ ସମ୍ମତ ମ୍ୂଲୟହର ଜହଣ ଖଚୁୁରା ବୟବସାୟୀଙୁ୍କ ବସୁ୍ତର ବେିି ହେଉଛ ିଏକ ପ୍ରକାର ହଯାଗାଣ ।  
ପ୍ର : ଦକଉ ଁଦ ାଗାଣ ଉପଦେ ଜଏିେଟ ିଲାଦଗ ?  
ଉ : ଜଏିସଟ ିସବୁ ପ୍ରକାରର ହଯାଗାଣ ଉପହର ଲଗାଯାଏ ହଯଉଁଗୁଡକି (୧) ବଦଳ (କ୍ଷତପୂିରଣ) ପାଇଁ 
 ହୋଇର୍ାଏ ଏବଂ (୨) ବୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିନ୍ମି୍ହନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ।   ଏଥିହର ହକହତକ ବୟତେିମ୍ ର୍ାଏ 
 ହଯହତହବହଳ ଏେ ି ସର୍ତ୍ଥଗୁଡକି ପୂରଣ ହୋଇ ନ୍ ର୍ାଏ, ତର୍ାପି ହଯାଗାଣ ହୋଇଥିବା ବହିବଚନ୍ା 
 କରାଯାଏ, ଉଦାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ବନି୍ା ବଦଳ ମ୍ଲୂୟହର ଆନ୍ତଃ-ରାଜୟ ମ୍ାଲ 
 ସ୍ଥାନ୍ାନ୍ତରଣ ।  
ପ୍ର :  େମସ୍ତ ବସୁ୍ତ କମିବା ଦେବା କମିବା ଉଭୟ ଉପଦେ ଜଏିେଟ ିଲାଗୁ ଦେବ କ ି? 
ଉ : ନ୍ାେିଁ, ମ୍ଦ ଉପହର ଜଏିସଟ ି ଲଗାଣ ଆଇନ୍ହର ନ୍ହିେଧ କରାଯାଇଛ ି ।  ଜଏିସଟ ି ପରାମ୍ଶଥଦାତା 
 ପରେିଦ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ତାରଖିଠାରୁ ଅହଶୌଧିତ ହତୈଳ, ହପହରାଲ, ଡହିଜଲ, 
 ହବୈମ୍ାନ୍କି ଟବଥାଇନ୍ ଜାହଳଣୀ ପ୍ରକୃତକି ଗୟାସ ଉପହର ଜଏିସଟ ିଲାଗୁ ହେବ ।   ବଦୁିୟତକୁ ଜଏିସଟ ି
 ଲଗାଣରୁ ବାଦ ଦଆିଯାଇଛ ି ।  ଏେ ି ଆଇନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତଭୂିତ ି ବସୁ୍ତ ନୁ୍ହେଁ କ ି ହସବା ନୁ୍ହେଁ ଏବଂ 
 ହସଥିପାଇଁ ପ୍ରତଭୂିତରି ହଯାଗାଣ ଟକିସ ହଯାଗୟ ନୁ୍ହେଁ ।  ହସେଭିଳ ିଆେୁର ିଅହନ୍କ ବସୁ୍ତ ଓ ହସବାକୁ 
 ଜଏିସଟ ିଲଗାଣରୁ ଛାଡ କରାଯାଇଛ ି।  
ପ୍ର : ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ ବସୁ୍ତ କମିବା ଦେବାେ ଦ ାଗାଣ ଉପଦେ ଦକଦତ ପ୍ରକାେେ ଜଏିେଟ ିଲାଗୁ ଦେବ ? 
ଉ : ଜଏିସଟ ି ହେଉଛ ି ଉଭୟ ହକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ଦ୍ଵାରା ଏକା ସମ୍ୟହର ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ହଦ୍ଵୈତ  
 ଲଗାଣ ।   ରାଜୟ/ହକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତହର (ଅନ୍ତଃ-ରାଜୟ ହଯାଗାଣ) ପ୍ରହତୟକ ହଯାଗାଣ 
 ଉପହର ଲଗା ଯାଉଥିବା ଜଏିସଟରି ଦୁଇଟ ିଅଂଶ ରେବି- ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟକିସ ଏବଂ ରାଜୟ/ହକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି 
 ଅଞ୍ଚଳ ଟକିସ ଯାୋ ଯର୍ାେହମ୍ ସଜିଏିସଟ ି(CGST) ଏବଂ ଏସଜଏିସଟ(ିSGST)/ଇଉଟଜିଏିସଟ ି
 (UTGST) ନ୍ାମ୍ହର ଭଲଭାହବ ଜଣାଶଣୁା ।  ରାଜୟ/ହକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଚଳ ବାୋହର (ଆନ୍ତଃ-
 ହଯାଗାଣ) ପ୍ରହତୟକ ହଯାଗାଣ ପାଇ ଁ ଆଇଜଏିସଟ ି (IGST) ନ୍ାମ୍ହର ଭଲଭାହବ 
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 ଜଣାଶୁଣା,ସମ୍ନ୍ିବତ ଟକିସ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।  ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଏିସଟ ିଏବଂ ରାଜୟ/ହକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଚଳ 
 ଜଏିସଟରି ୋର ସମ୍ାନ୍ ।  ସାଧାରଣତଃ, ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଏିସଟ ି ଏବଂ ରାଜୟ/ହକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 
 ଜଏିସଟରି ସମ୍ଷ୍ଟି ସେ ସମ୍ାନ୍ ଏକ ୋରହର ଆଇଜଏିସଟ ିଲାଗୁ କରାଯାଏ । 
 
ପ୍ର : ଏେ ିଆଇନ ଅନୁ ାୟୀ କଣ ଜଦଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ୍ୁଇଟ ିକତ୍ତତୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ,  ଥା ଦକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୋଜୟ, 
 ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ଅନୁମତ,ି େମୀକ୍ଷଣ ଆ୍ ିପାଇ ଁଅନୁଦୋଧ କେିବାକୁ ପଡବି ?  
ଉ : ନ୍ାେିଁ, ସବୁ କାମ୍ ପାଇଁ ଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ହକବଳ ହଗାଟଏି ଟକିସ କର୍ତ୍ଥୁ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ହଭଟବିା 
 ଆବଶୟକ ।  ହକନ୍ଦ୍ରର ହେଉ କ ିରାଜୟର ହେଉ, ପ୍ରହତୟକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କର ହଗାଟଏି ପ୍ରଶାସନ୍କି 

 କାଯଥୟ।ଳୟ ରେବି । ହଗାଟଏି ଟକିସ କର୍ତ୍ଥୃ ପକ୍ଷ ହଯମ୍ତି ିଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ପାଇଁ ସଜିଏିସଟ,ି 
 ଏସଜଏିସଟ/ିଆଇଜଏିସଟ/ିଇଉଟଜିଏିସଟ ି ଆଇନ୍ ଅନ୍ତଗଥତ ସମ୍ସ୍ତ କାମ୍ କରପିାରହିବ, ହସଥିପାଇ ଁ
 ହବୈଧାନ୍କି ବୟବସ୍ଥା (ବରୁିଦ୍ଧ କ୍ଷମ୍ତାପନ୍ନ) କରାଯାଇଛ ି।  ପ୍ରତ ିପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ 

 ଟକିସ କର୍ତ୍ଥୃ ପକ୍ଷ ବେିୟହର ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ । ସଜିଏିସଟ,ି ଏସଜଏିସଟ/ିଆଇଜଏିସଟ/ି 

 ଇଉଟଜିଏିସଟ ିନ୍ମି୍ହନ୍ତ ହଗାହଟ ସାଧାରଣ ପଞି୍ଜକରଣ ମ୍ଞ୍ଜରୁ କରାଯାଇର୍ାଏ ।  
ପ୍ର : ଲକ୍ଷୟସ୍ଥଳ ଆଧାେିତ ଉପଦ ାଗ ଟକିେ କଣ ? 
ଉ : ହଯହତହବହଳ ହଗାଟଏି ରାଜୟହର ହଯାଗାଣ ସଜୃନ୍ େୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜୟହର ତାର 
 ଉପହଯାଗ େୁଏ, ହସହତହବହଳ ଏେ ି ଦୁଇ ରାଜୟରୁ ହଯ ହକୌଣସ ି ହଗାଟକିହର ଟକିସ ହଦୟ 
 ହୋଇର୍ାଏ ।  ଏକ ଲକ୍ଷୟସ୍ଥଳ ଆଧାରତି ଉପହଯାଗ ଟକିସ ହକ୍ଷତ୍ରହର, ହଯଉ ଁରାଜୟହର ହଯାଗାଣର 
 ଉପହଯାଗ ହୋଇର୍ାଏ ହସଠାହର ଟକିସ ହଦୟ ହୋଇର୍ାଏ ।   ସଜୃନ୍-ସ୍ଥଳ ଆଧାରତି ଟକିସ 
 ହକ୍ଷତ୍ରହର,  ହଯଉଁ ରାଜୟହର ହଯାଗାଣର ସଜୃନ୍ ହୋଇର୍ାଏ, ହସଠାହର ଟକିସ ହଦୟ ହୋଇର୍ାଏ ।   
 ଜଏିସଟ ି ମ୍ୂଳତଃ ଏକ ଲକ୍ଷୟସ୍ଥଳ ଆଧାରତି ଉପହଯାଗ ଟକିସ ।  ଉଦାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦ ି
 ହଚନ୍ନାଇହର ହଗାଟଏି ହମ୍ାଟର କାରର ଉତ୍ପାଦନ୍ େୁଏ, କନୁି୍ତ ଘଟଣାେହମ୍ ମ୍ମୁ୍ବାଇହର ଜହଣ ଗ୍ରାେକଙ୍କ 
 ଦ୍ଵାରା ଖରଦି କରାଯାଏ, ହତହବ ଏସଜଏିସଟ ି (ବା ଆଇଜଏିସଟହିର ରାଜୟ ଅଂଶ) ତାମ୍ଲିନ୍ାଡୁକୁ 
 ହଦୟ ନ୍ ହୋଇ ମ୍ୋରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜୟକୁ ହଦୟ ହେବ ।   
ପ୍ର : େେକାେଙୁ୍କ କଏି ଜଏିେଟ ିଦ୍ଦବ ? 
ଉ : ସାଧରଣତଃ, ହଯାଗାଣ କରୁଥିବା ହଯାଗାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରେୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରବିା ପହର 

ସରକାରଙୁ୍କ ଜଏିସଟ ିପଇଠ ହୋଇର୍ାଏ ।  ହଯାଗାଣ ଗ୍ରେୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଦଳ ମ୍ଲୂୟର ଅଂଶ ଭାହବ 
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ହଯାଗାଣକାରୀ ଜଏିସଟ ିଆଦାୟ କରନ୍ତ ି।  ହକହତକ ଅସାଧାରଣ ହକ୍ଷତ୍ରହର, ପାଲଟା ଚାଜଥ ଭିର୍ତ୍ହିର 
ଗ୍ରେତିା ସରକାରଙୁ୍କ ଜଏିସଟ ିପଇଠ କରବିା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରୁେନ୍ତ ି।   

ପ୍ର : ନଦିବଶ୍ ଟକିେ ଜମାୋଶ୍ ିକଣ ?  
ଉ : ଜହଣ ବୟବସାୟୀ ବୟକି୍ତ ତାଙ୍କର ବୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ପ୍ରେିୟାହର ପୁନ୍ଃ ହଯାଗାଣ କରବିା 

ଉହର୍ଦ୍ଦଶୟହର ବଭିିନ୍ନ ବସୁ୍ତ କଣିନ୍ତ/ିହସବା ପ୍ରାପ୍ତ କରରି୍ାନ୍ତ ି।  ହଯହତହବହଳ ଏେଭିଳ ିକଣିାକଣି ି େୁଏ, 
ତାଙ୍କ ହଯାଗାଣକାରୀ ତାଙ୍କ ଉପହର ଟକିସ ଲାଗୁ କରଥିିହବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରଥିିହବ ।  
ହଯ ହେତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟକିସ ଆଦାୟ ହୋଇଛ,ି ହସ ତାଙ୍କ ହଯାଗାଣକାରୀଙୁ୍କ ପଇଠ କରଥିିବା 
ଟକିସର ଜମ୍ାରାଶ ି ସୁବଧିା ପ୍ରାପ୍ତ କରପିାରହିବ (ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥହର, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଉଥିବା ପୁନ୍ଃ 
ହଯାଗାଣ ଉପହର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଦୟ ହେଉଥିବା ଟକିସ ପଇଠ ପାଇଁ ହସ ଏେ ି ରାଶ ି ବୟବୋର 
କରପିାରହିବ) ।   

ପ୍ର :  ଜଏିେଟ ିବାଣିଜୟ ଉପଦେ ଅନୁପାଳନ ଭାେ ବଢାଇବାକୁ  ାଉଛ ିକ ି?  
ଉ : ନ୍ାେିଁ ।  ପ୍ରକାରାନ୍ତହର, ଅନୁ୍ପାଳନ୍ ଭାରର ହ୍ରାସ ଓ ପ୍ରେୟିାକୁ ଅଧିକ କାଯଥୟକ୍ଷମ୍ କରବିାହର ଜଏିସଟ ି
 ସାୋଯୟ କରବି ।  ସାରା ହଦଶହର ସମ୍ାନ୍ ଭାବହର ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଜଏିସଟ ିହେଉଛ ିଏକ ସରଳ 
 ଟକିସ ।  ନୁ୍ୟନ୍ତମ୍ ମ୍ନୁ୍େୟ େସ୍ତହକ୍ଷପ ହେଲାଭଳ ିଜଏିସଟକୁି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଜଏିସଟଏିନ୍ 
 ଦ୍ଵାରା ସଂଚାଳନ୍ ହେଉଥିବା ଦୃଢ ଆଇଟ ିପଲାଟଫମ୍ଥ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ହର କାଯଥୟକାରୀ ହେଉଛ ି।   ଆେୁର ିମ୍ଧ୍ୟ, 
 ପୂବଥବର୍ତ୍ଥୀ ସମ୍ୟହର ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ, ହସବା ଟକିସ, ଭୟାଟ ଆଦ ିଟକିସ ପାଇ ଁହକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜୟ 
 ସେ ଅହନ୍କ ଅନୁ୍ପାଳନ୍ର ଅବଶୟକତା ପଡୁଥିଲା ।  ସାରା ହଦଶହର ଜଏିସଟ ି ଅପ୍ରତୟକ୍ଷ ଟକିସ 
 ପାଇଁ ଏକକ ଏବଂ ସମ୍ାନ୍ ଅନୁ୍ପାଳନ୍ ବୟବସ୍ଥା କରଛି ି। ଜଏିସଟ ିଅନୁ୍ସାହର, ଟକିସଦାତା ଓ ଟକିସ 
 କର୍ତ୍ଥୃ ପକ୍ଷ ମ୍ଧ୍ୟହର ଆମ୍ନ୍ା-ସାମ୍ନ୍ା ହଭଟ ନ୍ ର୍ାଇ ହକବଳ ହଗାଟଏି ଇଣ୍ଟରହଫସ ରେବି ଏବଂ 
 ପ୍ରହତୟକ କାଯଥୟ ବାସ୍ତବକିରୁପହର ଅନ୍ଲାଇନ୍ହର ହେବ ।  
ପ୍ର : ଜଏିେଟ ିଅଧୀନଦେ ପଞ୍ଜୀକେଣ ପାଇଁ େବତନମିନ େୀମା କଣ ? 
ଉ : ସାରା ହଦଶହର ହଗାଟଏି ପୟାନ୍ ଆଧାରହର େସିାବ ହୋଇ ହମ୍ାଟ ବେିି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ  (ବସୁ୍ତର 
 ହଯାଗାଣ ପାଇଁ) ଅଧିକ ବୟବସାୟ କରୁଥିବା ବୟକି୍ତ ଜଏିସଟ ିଅଧୀନ୍ହର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରବିା ଆବଶୟକ 

 ।  ଜଏିସଟ ି ଆଇନ୍ର ୨୪ ଧାରାହର ଉହେଖ ଅନୁ୍ସାହର ଏେ ି ନ୍ୟିମ୍ ପାଇ ଁ ହକହତକ 
 ବୟତେିମ୍ ଅଛ ି।  କଥିତ ଆଇନ୍ର ୨ (୬) ଧାରାହର ହମ୍ାଟ ବେିିର ସଂଜ୍ଞା ନ୍ରୂିପଣ କରାଯାଇଛ ି।  
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 ହସବା ହଯାଗାଣ ହକ୍ଷତ୍ରହର, ହମ୍ାଟ ବେିିର ସବଥନ୍ମି୍ନ ସୀମ୍ା ହେଉଛ ି୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।  ହକହତକ 

 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାେୟା ରାଜୟ ହକ୍ଷତ୍ରହର, ସବଥନ୍ମି୍ନ ବେିି ଆେୁର ିକମ୍ ରଖା ଯାଇଛ ି।  
ପ୍ର : ଜଦଣ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକେଣ କେିବା ପାଇଁ ୍ାୟୀ କ ି? 
ଉ : ନ୍ାେିଁ ।  କୃେିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବସୁ୍ତର ହଯାଗାଣ ପାଇଁ ଜହଣ କୃେକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବିା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁ୍େନ୍ତ ି।  
ପ୍ର :  େବତନମିନ େୀମା ଛାଡେ େୁବଧିା ପାଇବା ପାଇଁ େବୁଠାେୁ ମୁଖ୍ୟ ୋବଧାନତା କଣ ଦନବା ଆବଶ୍ୟକ  ? 
ଉ : ସବଥନ୍ମି୍ନ ସୀମ୍ାର ଲାଭ ହନ୍ଉଥିବା ଅଣ,ୁ କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଉହଦୟାଗ ହକୌଣସ ିଆନ୍ତଃ-ରାଜୟ ହଯାଗାଣ 
 କରହିବ ନ୍ାେିଁ, ଯଦଓି ହସେ ି ଅଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଉହଦୟାଗ ଅନ୍ୟ ରାଜୟରୁ ହଯାଗାଣ ଗ୍ରେଣ 
 କରପିାରହିବ ।  
ପ୍ର : ଦ ଉ ଁ ବସୁ୍ତ କମିବା ଦେବାକୁ ଦ ାଗାଣ ଜଏିେଟେୁି ଛାଡ କୋ ାଇଅଛ,ି ମଁ ୁ ଦକବଳ ଦେଗୁଡକିେ 
 ଦ ାଗାଣ ବୟବୋୟଦେ ନଦି ାଜତି ଅଛ ି।  ମଁୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କେବିା ପାଇଁ ୍ାୟୀ େେବି ିକ ି? 
ଉ : ନ୍ାେିଁ ।  
ପ୍ର :  ୍ ିମଁ ୁପଞ୍ଜୀକେଣ ପାଇ ଁଆଦବ୍ନ କେି ନ ଥିବ,ି ଦତଦବ ମଁୁ ଦକମିତ ିଦ ାଗାଣ କେିବ ି? 
ଉ : ହଯହତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ, ଆପଣ ଜଏିସଟରି ସାଧାରଣ ହପାଟଥାଲହର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆହବଦନ୍ 

କରହିବ ଏବଂ ଆହବଦନ୍ ସନ୍ଦଭଥ ସଂଖୟା (ଏଆରଏନ୍) ହନ୍ହବ ।  ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୟବସାୟକୁ 
ହରାକହିବ ନ୍ାେିଁ ଏବଂ ଜଏିସଟଏିଆଇଏନ୍ ବନି୍ା ବଲିହର ହଯାଗାଣ କରବିା ଚାଲୁ ରଖିହବ ।  ବେିି 20 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅତେିମ୍ କରବିାର କମି୍ବା 24 ଧାରାହର ଉେିଖିତ ସର୍ତ୍ଥମ୍ାନ୍ଙ୍କମ୍ଧ୍ୟରୁ ହକୌଣସ ିହଗାଟଏି 
ସର୍ତ୍ଥ ଲାଗୁ ହେବାର ୩୦ ଦନି୍ ମ୍ଧ୍ୟହର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆହବଦନ୍ ନ୍ଶି୍ଚୟ ଜମ୍ା କରହିବ ।  
ପଞ୍ଜୀକରଣ ପହର, ଜଏିସଟ ିଆଇନ୍ର ୩୧ (୩) (କ) ଅନ୍ତଗଥତ ଦଆିଯାଇଥିବା ଅନୁ୍ମ୍ତ ିଅନୁ୍ସାହର, 
ଆପଣ ପଞି୍ଜକରଣର ପ୍ରଭାବୀ  ତାରଖି ଏବଂ ଜଏିସଟଆିଇଏନ୍ ସଷୃ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତାରଖି ମ୍ଧ୍ୟହର 
କରଥିିବା ହଯାଗାଣ ନ୍ମି୍ହନ୍ତ ସଂହଶାଧିତ ବଲି ଜାର ି କରପିାରହିବ ।  ପଞ୍ଜୀକରଣ ପହର ଦାଖଲ 
କରଥିିବା ପ୍ରର୍ମ୍ ରଟିନ୍ଥହର ଏେସିବୁ ହଯାଗାଣ ଏବଂ ତା ଉପହର ପଇଠ କରଥିିବା ଟକିସ ଦଶଥାଇବା 
ଜରୁରୀ ଅହଟ ।  

ପ୍ର : ଜଏିେଟ ିଅଧୀନଦେ େ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକେଣ ପାଇ ଁକପିେ ିଆଦବ୍ନ କୋ ିବ  ?  ଦକଦତ୍ନି ମଧ୍ୟଦେ 
 ପଞ୍ଜୀକେଣ ମଞ୍ଜେୁ ଦେବ ? 
ଉ : ନୂ୍ତନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇ ଁ ଫାରମ୍ ଜଏିସଟ ି ଆରଇଜ ି -୦୧ହର ଆହବଦନ୍ ହବୈଦୁତକି ଉପାୟହର 
 ଜଏିସଟରି ସାଧାରଣ ହପାଟଥାଲହର କରବିାକୁ ପଡବି ।    ଆପର୍ତ୍ ିଉଠଥିିବା ଆହବଦନ୍ଗୁଡକୁି ଛାଡ,ି 
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 ଯଦ ିସମ୍ସ୍ତ ବବିରଣୀ ଏବଂ ତର୍ୟ ଠକି ର୍ାଏ, ହତହବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତହିନ୍ାଟ ିକାଯଥୟଦବିସ ମ୍ଧ୍ୟହର 
 ମ୍ଞ୍ଜରୁ କରାଯିବ ।   
ପ୍ର : ଛଦପଇବା ପଦେ ଛାପା ବେ ିବକୁିଥିବା ମଁ ୁଜଦଣ କୁ୍ଷଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟାଗୀ   ଏବଂ ଦମାେ ବାଷକି 
 ବକି୍ର ି୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେୁ ଅଧିକ ।   ମଁ ୁଦକବଳ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଛବ,ି ଚତି୍ରାଙ୍କନ କମିବା େଙ୍ଗଦ୍ବା ବେ ି
 ଛପାଏ  ାୋ ଜଏିେଟେୁି ଛାଡ ୍ଆି ାଇଛ ି। ମଁୁ ପଞ୍ଜୀକେଣ କେବିା ଆବଶ୍ୟକ କ ି? 
ଉ : ନ୍ାେିଁ ।  ବେିି ଯାୋ ହେଉନ୍ା କାେିଁକ,ି ଜହଣ ବୟକି୍ତ ହକବଳ ଛାଡ ହୋଇଥିବା ହଯାଗାଣ କରୁଥିହଲ 
 ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବିା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁ୍େଁନ୍ତ ି। ଜଏିସଟ ିଆଇନ୍ର ଧାରା ୨୩ (୧) (କ) ହଦଖନୁ୍ତ । 
ପ୍ର : ଦମାେ ବକି୍ରି ନଧିତାେିତ େବତନମିନ େୀମାଠାେୁ କମ େଦେ  ୍ ି ମଁୁ ଦେଚ୍ଛାକୃତ ଭାଦବ ପଞ୍ଜୀକେଣ 
 କେିଥାଏ, ପଞ୍ଜୀକେଣ ପେବତ୍ତତୀ େମୟେ ଦ ାଗାଣ ଉପଦେ ଦମାଦତ ଟକିେ ଦ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ 
 ପଡବି କ ି? 
ଉ େଁ । ଆପଣଙ୍କର ବେିି ନ୍ଧିଥାରତି ସବଥନ୍ମି୍ନ ସୀମ୍ାଠାରୁ କମ୍ ସହେ ଯଦ ିଆପଣ ହସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ପଞ୍ଜୀକରଣ  
 କରରି୍ାନ୍ତ,ି ହତହବ ଆପଣ ଜହଣ ସାଧାରଣ ଟକିସ ହଯାଗୟ ବୟକି୍ତ ଭାହବ ଗଣା ଯିହବ ଏବଂ ଆପଣ 
 ହଯାଗାଣ ଉପହର ଟକିସ ହଦବା ଆବଶୟକ ଯଦବିା ତାୋ ସବଥନ୍ମି୍ନ ସୀମ୍ା ଠାରୁ କମ୍ ଅହଟ ।  
ପ୍ର : ଜଦଣ ଟକିେ୍ାତା ପଞ୍ଜୀକେଣ ପ୍ରମାଣପାତ୍ର କପିେ ିପାଆନ୍ତ ି? 
ଉ : ଜଏିସଟ ି ସାଧାରଣ ହପାଟଥାଲ (www.gst.gov.in) ରୁ ଜହଣ ଟକିସଦାତା ନ୍ହିଜ ପଞ୍ଜୀକରଣ 
 ପ୍ରମ୍ାଣପତ୍ର ଡାଉନ୍ହଲାଡ କରପିାରହିବ । 
ପ୍ର : ଥଦେ ୍ଆି ାଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକେଣ ବବିେଣୀ େଂଦଶ୍ାଧନ ଦୋଇ ପାେବି କ ି? 
ଉ : େଁ , ସଂହଶାଧନ୍ ପାଇଁ ଅନୁ୍ହରାଧ ଅନ୍ଲାଇନ୍ହର କରାଯିବା ଆବଶୟକ ।  ହକହତକ ଅତୟାବଶୟକ 
 ତର୍ୟକୁ ଛାଡ,ି ଯାୋ ଅନୁ୍ମ୍ତହିଯାଗୟ ନୁ୍ହେଁ, ଫାରମ୍ ଜଏିସଟ ି ଆରଇଜ ି -14ହର ସଂହଶାଧନ୍ର 
 ବବିରଣୀ ଦାଖଲ କର ିପଞ୍ଜୀକରଣ ବବିରଣୀହର ଅନ୍ୟ ସମ୍ସ୍ତ ସଂହଶାଧନ୍  କମ୍ଥଚାରୀମ୍ାନ୍ଙ୍କ ବନି୍ା 
 େସ୍ତହକ୍ଷପହର ପରବିର୍ତ୍ଥନ୍ କରା ଯାଇପାରବି ।   ହକହତକ ସଂହଶାଧନ୍ ପାଇଁ ଅନୁ୍ହମ୍ାଦନ୍ ଦରକାର 
 ହୋଇପାହର ।  ଅନୁ୍ହମ୍ାଦନ୍ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ତର୍ୟ ଗୁଡକି ହେଲା – ବୟବସାୟର ହବୈଧାନ୍କି 
 ନ୍ାମ୍, ବୟବସାୟର ସ୍ଥାନ୍ ଓ ଠକିଣା ଏବଂ ହଦୈନ୍ନ୍ଦନି୍ କାଯଥୟକଳାପ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରେୁଥିବା ଅଂଶୀଦାର 
 କମି୍ବା ନ୍ହିଦଥଶକମ୍ାନ୍ଙ୍କର ହଯାଗଦାନ୍, େଟାଯିବା ବା ଅବସର ।  ବନି୍ା ଅନୁ୍ହମ୍ାଦନ୍ହର ହଯଉଁ ତର୍ୟ 
 ସଂହଶାଧନ୍ ହୋଇପାରବି, ହସଗୁଡକିର ଉଦାେରଣ ହେଲା – ହଟଲିହଫାନ୍ ନ୍ମ୍ବର, ଇ-ହମ୍ଲ ଆଇଡ,ି 

 ବୟାଙ୍କ ଖାତା ଇତୟାଦରି ପରବିର୍ତ୍ଥନ୍ ।  
ପ୍ର : ଦକଉ ଁୋଜୟଦେ ଜଦଣ ବୟକି୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦୋଇପାେବି ? 

http://www.gst.gov.in/
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ଉ : ହଯଉ ଁହଯଉ ଁରାଜୟରୁ ଜହଣ ବୟକି୍ତ ଜଏିସଟ ିଅନ୍ତଗଥତ ବେଗିଥାମ୍ୀ ହଯାଗାଣ କରୁଥିହବ ବା କରବିାକୁ 
 ଚାେୁଁଥିହବ, ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରେୁଥିବା ବୟକି୍ତ ହସେ ିହସେ ିରାଜୟହର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବିା 
 ପାଇଁ ଆହବଦନ୍ କରହିବ ।  ପ୍ରତ ିରାଜୟହର, ହକବଳ ହଗାଟଏି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହନ୍ବାର ଆବଶୟକତା 
 ଅଛ,ି ଯଦବିା ହଗାଟଏି ରାଜୟହର ଟକିସଦାତା ଏକାଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହନ୍ବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ୍ ।  
ପ୍ର :  ଜଏିେଟ ିଅଧୀନଦେ େମସ୍ତ ଉତ୍ପା୍ନକାେୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦେବାେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛ ିକ ି? 
ଉ : ନ୍ାେିଁ, ଏମ୍ିତ ି ହକୌଣସ ି ବୟବସ୍ଥା ନ୍ାେିଁ, ହଯଉଁଥିହର ସବଥନ୍ମି୍ନ ସୀମ୍ା ବା ହଯାଗାଣର ପ୍ରକାରକୁ ଛାଡ ି
 ଜହଣ ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀ ନ୍ଜିକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କହରଇହବ ।  ଉଦାୋରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଛାଡ କରାଯାଇଥିବା ବସୁ୍ତ 
 କାରବାର କରୁଥିବା ଜହଣ ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀ କମି୍ବା ହଯଉଠ ି ତାଙ୍କର ବେିି ହକବଳ ଅନ୍ତଃ-ରାଜୟ ଏବଂ 
 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାର ଆବଶୟକ ନ୍ାେିଁ ।  
ପ୍ର : ଟକିେ ୁକ୍ତ ବଲି ଜାେି କେବିା ପାଇଁ କଏି ୍ାୟୀ ଏବଂ ଦକଦତ କତିା ନକଲଦେ ଜାେ ିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ 
 ? 
ଉ : ବସୁ୍ତ,କମି୍ବା ହସବା କମି୍ବା ଉଭୟ ହଯାଗାଣ କରୁଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ଟକିସଯୁକ୍ତ ବଲି ଜାର ିକରବିା 
 ଆବଶୟକ (ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ାର ଲାଭ ହନ୍ଉଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ଏବଂ ଛାଡ ହୋଇଥିବା ବସୁ୍ତ କମି୍ବା 
 ହସବା ହଯାଗାଉଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ବାଦ ହଦଇ) । ବଲି ତନି୍ ି କତିା ନ୍କଲହର ଜାର ି ହେବା 

 ଆବଶୟକ ।  ହେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୂଳ ନ୍କଲ, ପରବିେନ୍କାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵତିୀୟ ନ୍କଲ ଏବଂ ବହିେତାଙ୍କ 

 ହରକଡଥ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ନ୍କଲ ।  ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ହର ତର୍ା ଛାଡ ହୋଇଥିବା ବସୁ୍ତ କମି୍ବା 
 ହସବା  ହଯାଗାଉଥିବା ଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ଟକିସଯୁକ୍ତ ବଲି ପରବିହର୍ତ୍ଥ ହଯାଗାଣ ବଲି ଜାର ି
 କରହିବ ।  
ପ୍ର : ଟକିେ ୁକ୍ତ ବଲିଦେ ଦକଉ ଁବବିେଣୀ େନ୍ନଦିବଶ୍ତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ?  
ଉ : ଏେ ିମ୍ମ୍ଥହର ନ୍ୟିମ୍ ୪୬ହର ନ୍ଧିାଯଥୟ ବବିରଣୀ ଟକିସଯୁକ୍ତ ବଲିହର ସନ୍ନହିବଶତି ହେବ ।  ନ୍ୟିମ୍ହର  
 ନ୍ଧିାଯଥୟ ମ୍ୁଖୟ ବବିରଣିଗୁଡକି ହେଲା – ନ୍ାମ୍, ଠକିଣା ଏବଂ ହଯାଗାଣକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରେତିା (ଯଦ ି
 ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିହବ) ଙ୍କ ଜଏିସଟଆିଇଏନ୍, ହଗାଟଏି ଅନ୍ନ୍ୟ ବଲି ସଂଖୟା ଏବଂ ଜାର ି ତାରଖି, 
 ବସୁ୍ତର ବର୍ଣ୍ଥନ୍ା, ବସୁ୍ତର ମ୍ଲୂୟ, ଟକିସ ୋର, ଟକିସ ରାଶ ିଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ।   
ପ୍ର :  ୍ ିକାେବାେେ ମୂଲୟ ବେୁତ କମ, ତଥାପି ବଲି ଜାେି କେିବା ଆବଶ୍ୟକ କ ି?  
ଉ : ହଯାଗା ଯାଇଥିବା ବସୁ୍ତ/ହସବାର ମ୍ଲୂୟ ୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିହଲ, ଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ 
 ଟକିସଯୁକ୍ତ ବଲି ନ୍ ହଦଇ ପାରନ୍ତ,ି ଯଦ ିଗ୍ରେତିା ଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ହୋଇ ନ୍ ଥିହବ ଏବଂ ଗ୍ରେତିା 



8 
 

 ଏ ଭଳ ି ବଲି ନ୍ ମ୍ାଗନ୍ତ ି (ମ୍ୂଲୟ ଯାୋ ହେଉନ୍ା କାେିଁକ,ି ଯଦ ି ଗ୍ରେତିା ବଲି ମ୍ାଗନ୍ତ,ି ହତହବ ତାୋ 

 ନ୍ଶିି୍ଚତ ଜାର ି କରାଯିବ) । ଏଭଳ ି ସ୍ଥିତହିର, ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ଦନି୍ର ହଶେହବହଳ ଏଭଳ ି ସମ୍ସ୍ତ 

 ହଯାଗାଣ ପାଇଁ ହଗାହଟ ଏକତ୍ରତି (କନ୍ହସାଲିହଡହଟଡ) ବଲି ଜାର ିକରହିବ ।  
ପ୍ର : ବସୁ୍ତ ପାଇଁ ଦକଦତଦବଦଳ ଟକିେ ୁକ୍ତ ବଲି ଜାେି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ?  
ଉ : ବସୁ୍ତ ସ୍ଥାନ୍ାନ୍ତରଣ ସମ୍ୟହର ବା ତା ପୂବଥରୁ ବସୁ୍ତ ପାଇଁ ଟକିସଯୁକ୍ତ ବଲି ଜାର ିହେବ ।  ବସୁ୍ତର ନ୍ରିନ୍ତର 
 ହଯାଗାଣ ହକ୍ଷତ୍ରହର, େସିାବ ଫର୍ଦ୍ଦଥ/ହଦୟ ପ୍ରାପି୍ତ ସମ୍ୟହର ବା ତା ପୂବଥରୁ ଏୋ ଜାର ିକରାଯିବ ।  
ପ୍ର : ଛାଡ ଦୋଇଥବା ବସୁ୍ତ ଦ ାଗାଣ ଦକ୍ଷତ୍ରଦେ କମିବା  ଦ ଦତଦବଦଳ ମିଶ୍ର  ଦ ାଜନା ଅନ୍ତଗତତ ଟକିେ 
 ପଇଠ େୁଏ, ଜଦଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ଟକିେ ୁକ୍ତ ବଲି ଜାେ ିକେିବା ଆବଶ୍ୟକ କ ି?  ଦ ାଗାଣ ବଲି, 
 ଟକିେ ୁକ୍ତ ବଲି ଠାେୁ କପିେ ଅଲଗା ?  
ଉ : ନ୍ାେିଁ ।  ଏଭଳ ିହକ୍ଷତ୍ରହର, ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ହଯାଗାଣ ବଲି ଜାର ିକରହିବ, ଟକିସଯୁକ୍ତ ବଲି ନୁ୍ହେଁ ।  
 ଉଭୟ ନ୍ାମ୍ ସନ୍ନେିତି ବବିରଣୀହର ହଯାଗାଣ ବଲି ଟକିସଯୁକ୍ତ ବଲି ଠାରୁ ଅଲଗା ।  ଯଦଓି, ହଯାଗାଣ 
 ବଲିହର ଦଶଥାଯାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବବିରଣୀ ଟକିସଯୁକ୍ତ ବଲି ସେତି ସମ୍ାନ୍,  ହଯାଗାଣ ବଲିହର 
 ଟକିସ ୋର ଏବଂ ଟକିସ ଲଗାଣର ରାଶ ିଦଶଥା ଯାଇ ନ୍ ର୍ାଏ  କାରଣ ତାୋ ଆଦାୟ ହୋଇପାରବି 
 ନ୍ାେିଁ । 
ପ୍ର :  ୍ ି ବସୁ୍ତ ଥେକୁ ଥେ (ଦେମି-ନକଡ ଡାଉନ କଣି୍ଡେନ) ପେବିେନ କୋ ାଏ, ଦତଦବ ପୂର୍ଣ୍ତ ବଲି 
 ଦକଦତଦବଦଳ ଜାେି ଦେବ ?  
ଉ : ହଯହତହବହଳ ବସୁ୍ତ ର୍ରକୁ ର୍ର (ହସମ୍ି-ନ୍କଡ ଡାଉନ୍ କଣି୍ଡସନ୍) ପରବିେନ୍ କରାଯାଏ, ବସୁ୍ତର ପ୍ରର୍ମ୍ 
 ର୍ର ହପ୍ରରଣ ପୂବଥରୁ ପୂର୍ଣ୍ଥ ବଲି ଜାର ିହେବ ।  ପରବର୍ତ୍ଥୀ ହପ୍ରରଣ ପାଇଁ େସ୍ତାନ୍ତରଣ ଚାଲାଣ ଜାର ି
 କରାଯିବ ।  ବଲିର ମ୍ୂଳ ନ୍କଲ ହଶେ ହପ୍ରରଣ ସେତି ପଠାଯିବ ।    
ପ୍ର : ଦଛାଟ ବୟବୋୟୀ ଏବଂ ଉତ୍ପା୍ନକାେୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜଏିେଟ ି ଅଧୀନଦେ ଟକିେ ପଇଠ ନମିଦନ୍ତ 
 ଦକୌଣେ ିଦ ାଜନା ଅଛ ିକ ି? 
ଉ : େଁ ।  ମ୍ିଶ୍ର ଲଗାଣ ହେଉଛ ି ବସୁ୍ତ ହଯାଗାଣ ନ୍ମି୍ହନ୍ତ ହଦଢ ହକାଟ ି ଟଙ୍କା (ଜମ୍ମ ୁ ଓ କାଶମୀର ଏବଂ 
 ଉର୍ତ୍ରାଖଣ୍ଡକୁ ମ୍ହିଶଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାେୟା ରାଜୟ ପାଇଁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ପଯଥୟନ୍ତ ବେିି ଥିବା ହଛାଟ 
 ଟକିସଦାତାମ୍ାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଥିବା ଟକିସ ଲଗାଣର ଏକ ବକିଳ୍ପ ପଦ୍ଧତ ି।  ଏୋ ଏକ 
 ପ୍ରକାରର ବେିି ଟକିସ ।  ଏେ ି ହଯାଜନ୍ାର ଲକ୍ଷୟ ହେଉଛ ି ହଯ ହଛାଟ ଟକିସଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 
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 ସରଳୀକରଣ ଟକିସ ବୟବସ୍ଥା ।  ହଯାଜନ୍ାଟ ି ଇଚ୍ଛାଧୀନ୍ ଏବଂ ହଛାଟ ବୟବସାୟୀ, ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀ 
 ଏବଂ ହରଷୁ୍ଟରାଣ୍ଟମ୍ାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ।  
  ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ମ୍ଧ୍ୟ ପୂବଥ ଆର୍କି ବେଥହର ବାେିକ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯଥୟନ୍ତ ବେି ିଥିବା ହସବା 
 ପାଇଁ (ହସମ୍ାନ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁହଯଉଁମ୍ାହନ୍ ବର୍ତ୍ଥମ୍ାନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ପାଇଁ ହଯାଗୟ ନୁ୍େଁନ୍ତ)ି  ୬ 
 % ଟକିସ ୋରହର (ସଜିଏିସଟ ି୩ % + ଏସଜଏିସଟ ି୩ %) ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛ ି।  ହତ୍ରୈମ୍ାସକି  
 ଟକିସ ପଇଠ ସେ ହସମ୍ାହନ୍ ହଗାଟଏି ବାେକି ରଟିନ୍ଥ ଦାଖଲ କରବିା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରେହିବ ।  ଏୋ 
 ତା ୦୧-୪-୨୦୧୯ ଋଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇସାରଛି ି।  
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଲଗାଣ ଚୟନ କେବିା ପାଇ ଁ ଦ ାଗୟତା ମାନ୍ଣ୍ଡ କଣ ? େଜିଏିେଟ ି ଏବଂ ଏେଜଏିେଟ ି
 ଉଦଦ୍ଦଶ୍ୟଦେ ଦକଉଁ େତନ୍ତ୍ର ପାେୟା ୋଜୟଗୁଡକିଦେ ମଶି୍ର ଲଗାଣ ପାଇ ଁବକି୍ରିେ େୀମା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
 ଦେବ ?  
ଉ : ବସୁ୍ତ ହଯାଗାଣ କରୁଥିବା ହଛାଟ ଟକିସଦାତା, ହଯଉମଁ୍ାନ୍ଙ୍କର ପୂବଥ ଆର୍କି ବେଥହର ହମ୍ାଟ ବେିି ହଦଢ 
 ହକାଟ ିଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନ୍ ଥିଲା, ମ୍ଶି୍ର ହଯାଜନ୍ା ହେଉଛ ିହସମ୍ାନ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁଜଏିସଟ ିପଇଠ କରବିା 
 ନ୍ମି୍ହନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ହଯାଜନ୍ା ।   ହକହତକ ରାଜୟ, ଯର୍ା - ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରହଦଶ, ମ୍ଣିପୁର, 
 ହମ୍ଘାଳୟ, ମ୍ିହଜାରମ୍,  ନ୍ାଗାଲାଣ୍ଡ, ସକି୍କିମ୍, ତ୍ରପୁିରା ଏବଂ ଉର୍ତ୍ରାଖଣ୍ଡ ହକ୍ଷତ୍ରହର ପୂବଥ ଆର୍କି 
 ବେଥହର ବେିିର  ସୀମ୍ା ହେଉଛ ି୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।  
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଅନ୍ତଗତତ ଟକିେ ପଇଠ କେବିା ପାଇଁ ଦକଉଁ ଫାେମଦେ ଜଦଣ ଟକିେ୍ାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ 
 େୂଚନା ୍ଆି ିବା ଆବଶ୍ୟକ ? 
ଉ : ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଇଚ୍ଛାଧୀନ୍ ଏବଂ ତାୋ ଚୟନ୍ କରାଯାଇଛ ିହବାଲି ଫାରମ୍ ଜଏିସଟ ିଆରଇଜ ି-୦୧ 
 ଜହଣ ନୂ୍ତନ୍ ଟକିସଦାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୂଚନ୍ା ହବୈଦୁତକି ଉପାୟହର ଦଆିଯିବ ଆବଶୟକ ।  ଜହଣ ବୟକି୍ତ 
 ଯିଏ କ ିପଞ୍ଜୀକରଣ ହନ୍ଇ ସାରଛିନ୍ତ ିଏବଂ ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ାହର ପଇଠ କରବିା ପାଇଁ ଚୟନ୍ କରନ୍ତି,  
 ହସ ତାର ସୂଚନ୍ା ହବୈଦୁୟତକି ଉପାୟହର ଫାରମ୍ ଜଏିସଟ ିସଏିମ୍ପି -୦୨ହର ହଦବା ଆବଶୟକ । 
ପ୍ର : ଜଦଣ ଉତ୍ପା୍ନକାେୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ର ଦ ାଜନାଦେ ଟକିେେ ୋେ ଦକଦତ ?  
ଉ : ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀମ୍ାନ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁରାଜୟ କମି୍ବା ହକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଚଳହର ମ୍ିଶ୍ର ୋର ହେଉଛ ିବେିିର ୧ % 
 (ସଜିଏିସଟ ି୦.୫ % + ଏସଜଏିସଟ ି୦.୫ %) 
ପ୍ର :  େବୁ ଉତ୍ପା୍ନକାେୀ ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ପାଇଁ ଦ ାଗୟ କ ି?  
ଉ : ନ୍ମି୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀଙୁ୍କ ଛାଡ ିଜହଣ ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀ ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଚୟନ୍ କରବିା ପାଇଁ ହଯାଗୟ 
 ହେହବ : 
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 (କ) ପୂବଥ ଆର୍କି ବେଥହର ଯାୋର ହମ୍ାଟ ବେି ିହଦଢ ହକାଟ ିଟଙ୍କା ଅତେିମ୍ କରଥିିବ, 
 (ଖ) ଯିଏ ହକୌଣସ ିବସୁ୍ତ କମି୍ବା ହସବାର ଆନ୍ତଃ-ରାଜୟ ବେଗିଥାମ୍ୀ ହଯାଗାଣ କରୁଥିହବ 
 (ଗ) ଯିଏ ଜହଣ ଇ-ବାଣଜିୟ ସଞ୍ଚାଳକ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ହର ବସୁ୍ତ ହଯାଗାଣ କରନ୍ତ ି
 (ଘ) ଯିଏ ନ୍ମି୍ନଲିଖିତ ବସୁ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ୍ କରନ୍ତ ି: 
  

େମ୍କି 
ସଂଖୟା  ଟାରଫି ହେଡ ବର୍ଣ୍ଥନ୍ା 

୧ ୨୧୦୫ ୦୦ ୦୦  
ହକାକା ର୍ାଇ ବା ନ୍ ର୍ାଇ ଆଇସେିମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
ଖହଦୟାପହଯାଗୀ ବରଫ  

୨ ୨୧୦୬ ୯୦ ୨୦ ପାନ୍ ମ୍ସଲା  
୩ ୨୪ ତମ୍ାଖ ୁଏବଂ ଉତ୍ପାଦତି ତମ୍ାଖ ୁବକିଳ୍ପ  

 
ପ୍ର : ଜଦଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ଦକଦତଦବଦଳ ଟକିେ ଦ୍ବ ? 
ଉ :  ଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ମ୍ାସକିଆି ଭିର୍ତ୍ହିର ପରବର୍ତ୍ଥୀ ମ୍ାସର ୨୦ ତାରଖି ବା ତା ପୂବଥରୁ ଜଏିସଟ ି
 ପଇଠ କରବିା ଆବଶୟକ ଏବଂ ଯଦ ି ହସ ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଚୟନ୍ କରଥିିହବ, ହତହବ ହସ 
 ହତ୍ରୈମ୍ାସକି ଭିର୍ତ୍ହିର ହତ୍ରୈମ୍ାସ ସରବିା ପର ମ୍ାସର ୧୮ ତାରଖି ଆ ତା ପୂବଥରୁ ଜଏିସଟ ିପଇଠ କରବିା 
 ଆବଶୟକ ।  
ପ୍ର : ଦଗାଟଏି ଆଥକି ବଷତ ଭିତଦେ ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଚୟନ କେିଥିବା ଜଦଣ ବୟକି୍ତଙ୍କେ ବଷତ ମଝଦିେ ବକି୍ର ି
 ଦ୍ଢ ଦକାଟ/ି୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତକି୍ରମ କଲା, ଧେନୁ୍ତ ଡଦିେମବେ ମାେଦେ ତାଙ୍କେ ବକି୍ର ି ଦ୍ଢ 
 ଦକାଟ/ି୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତକି୍ରମ କଲା । ବଷତେ ଅବଶ୍ଷି୍ଟ ଅଂଶ୍ ପାଇ ଁ (ମାର୍ଚ୍ତ ୩୧ ପ ତୟନ୍ତ) ତାଙୁ୍କ 
 ମିଶ୍ର ଦ ାଜନାଦେ ଟକିେ ପଇଠ କେିବା ପାଇ ଁଅନୁମତ ି୍ଆି ିବ କ ି?  
ଉ :  ନ୍ାେିଁ ।  ବେଥ ଭିତହର ହଯଉଁ ଦନି୍ ଠାରୁ ହମ୍ାଟ ବେି ିହଦଢ ହକାଟ/ି୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତେିମ୍ କରବି, 
 ହସହବଠାରୁ ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ାହର ଟକିସ ପଇଠ କରବିାର ବକିଳ୍ପ ସମ୍ାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ।  ର୍ହର ହସ 
 ସବଥନ୍ମି୍ନ ସୀମ୍ା ଅତେିମ୍ କହଲ, ହସ ସୀମ୍ା ଅତେିମ୍ କରବିାର ସାତ ଦନି୍ ମ୍ଧ୍ୟହର ହଯାଜନ୍ାରୁ 
 ଅପସାରଣ ନ୍ମି୍ହନ୍ତ ଫାରମ୍ ଜଏିସଟ ି ସଏିମ୍ପି -୦୪ହର ସୂଚନ୍ା ଦାଖଲ କରହିବ । ଏ ସମ୍ପକତି 
 ନ୍ୟିମ୍ାନୁ୍ଯାୟୀ, ଫାରମ୍ ଜଏିସଟ ିଆଇଟସି ି-୦୧ହର ନ୍ହିବଶ  ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ଦ୍ରବୟର ଜମ୍ାର ବବିରଣୀ 
 ସମ୍ବଳତି ଫର୍ଦ୍ଦଥ ମ୍ଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରହିବ ।  ଏୋ ତାଙୁ୍କ ନ୍ହିବଶ ଟକିସ ଜମ୍ାରାଶ ି ଶଙୃ୍ଖଳାହର ହଯାଗ 
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 ହଦବା  ନ୍ମି୍ହନ୍ତ ସୋୟକ ହେବ ଏବଂ ହସ ଅତେିମ୍ କରଥିିବା ଦନି୍ ଗଚ୍ଛତି ଥିବା ନ୍ହିବଶ/ବସୁ୍ତ 
 ଉପହର ପଇଠ  କରଥିିବା ଟକିସର ଜମ୍ା (ହଫରସ୍ତ) ପାଇପାରହିବ ।   
 
ପ୍ର : ମିଶ୍ରେ ଲାଭ ଦନବା ପାଇଁ, ମିଶ୍ର ଉଦଦ୍ଦଶ୍ୟଦେ ଦମାଟ ବକି୍ରି କପିେ ିେେିାବ ଦେବ ? 
ଉ : ସବଥ ଭାରତୀୟ ବେିି ଭିର୍ତ୍ହିର ହମ୍ାଟ ବେିି େସିାବ ହେବ ।  ଜଏିସଟ ିଏବଂ ହସସକୁ ବାଦ ହଦଇ, ଏକା 
 ସ୍ଥାୟୀ ଖାତା ସଂଖୟା (ପୟାନ୍) ଥିବା ବୟକି୍ତମ୍ାନ୍ଙ୍କର ଟକିସହଯାଗୟ ହଯାଗାଣର ହମ୍ାଟ ମ୍ୂଲୟ 
 (ଅନ୍ତମ୍ଥୁଖୀ ହଯାଗାଣର ମ୍ଲୂୟକୁ ଛାଡ,ି ଯାୋ ଉପହର ଜହଣ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଲଟା ଚାଜଥ ଭିର୍ତ୍ହିର 
 ଟକିସ ପଇଠ େୁଏ), ଛାଡ ହଯାଗାଣ, ବସୁ୍ତ କମି୍ବା ହସବା କମି୍ବା ଉଭୟର ରପ୍ତାନ୍ ିଏବଂ ଅନ୍ତଃ-ରାଜୟ  
 ହଯାଗାଣ ଏଥିହର ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ େୁଏ ।  
ପ୍ର : ଦ ଉଁ ବୟକି୍ତ ମିଶ୍ର ଦ ାଜନାଦେ ଟକିେ ପଇଠ କେିବା ପାଇଁ ଚୟନ କେିଥିଦବ, ଦେ ତାଙ୍କେ ଅନ୍ତମତୁଖ୍ୀ 
 ଦ ାଗାଣ ଉପଦେ ନଦିବଶ୍ ଟକିେ ଜମାୋଶ୍ ିପାଇ ପାେଦିବ କ ି? 
ଉ : ନ୍ାେିଁ, ଜହଣ ଟକିସହଯାଗୟ ବୟକି୍ତ ଯିଏ ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ାହର ଟକିସ ପଇଠ କରବିା ପାଇ ଁ ଚୟନ୍ 
 କରଥିିହବ, ହସ ଜମ୍ାରାଶ ି ଶଙୃ୍ଖଳାରୁ ବାୋର ରେହିବ ।   ହଯାଗାଣ ପ୍ରାପି୍ତ ଉପହର ହସ ନ୍ହିବଶ 
 ଟକିସ  ଜମ୍ା ହନ୍ଇ ପାରହିବ ନ୍ାେିଁ ।    
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନାଦେ ଜଦଣ ଉତ୍ପା୍ନକାେୀ ତାଙ୍କ ଦ ାଗାଣେ ବଲି କପିେି କେିଦବ ? ମିଶ୍ର 
 ଉତ୍ପା୍ନକାେୀଙ୍କ ଠାେୁ ବସୁ୍ତ କଣିୁଥିବା ଜଦଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ନଦିବଶ୍ ଟକିେ ଜମାୋଶ୍ ି ଦନଇ 
 ପାେଦିବ କ ି? 
ଉ : ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ାହର ଟକିସ ପଇଠ କରବିା ପାଇ ଁ ଚୟନ୍ କରଥିିବା ଜହଣ ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀ ଟକିସଯୁକ୍ତ 
 ବଲି ଜାର ିକରପିାରହିବ ନ୍ାେିଁ, କନୁି୍ତ ହସ ହଯାଗାଣ ବଲି ଜାର ିକରହିବ ।  ହଯାଗାଣ ବଲିହର କରଥିିବା 
 ହଯାଗାଣ ଉପହର ହସ ହକୌଣସ ି ଟକିସ ଆଦାୟ କର ି ପାରହିବ ନ୍ାେିଁ ଏବଂ ହସଥିହର ହକବଳ 
 ହଯାଗାଣ ପାଇଁ  ଲାଗୁ କରଥିିବା ଦର/ମ୍ଲୂୟ ହଦଖାଇବା ଆବଶୟକ ।  ଫଳତଃ, ମ୍ଶି୍ର 
 ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବସୁ୍ତ କଣିୁଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ନ୍ହିବଶ ଟକିସ ଜମ୍ାରାଶ ି ହନ୍ଇ ପାରହିବ 

 ନ୍ାେିଁ  । 
ପ୍ର :  ୍ ିଜଦଣ ବୟକି୍ତ ଏକାଧିକ ୋଜୟଦେ ପଞ୍ଜୀକେଣ କେଥିିଦବ, ଦେ ମିଶ୍ର ଲଗାଣ ଅଧୀନଦେ ଦଗାଟଏି 
 ୋଜୟଦେ ଟକିେ ପଇଠ କେିବା ପାଇଁ ଚୟନ କେିପାେଦିବ କ ିଏବଂ ଅନୟ ୋଜୟଦେ ନୁଦେଁ ?  
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ଉ : ନ୍ାେିଁ  ।  ହଗାଟଏି ରାଜୟହର ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଚୟନ୍ କରଥିିବା ବେିୟହର ଏକ ସୂଚନ୍ା ଅନ୍ୟ 
 ରାଜୟହର ଏକା ସ୍ଥାୟୀ ଖାତା ସଂଖୟା (ପୟାନ୍)ହର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ସ୍ତ ବୟବସାୟ ସ୍ଥାନ୍ ପାଇ ଁ
 ସୂଚନ୍ା ହବାଲି ବହିବଚନ୍ା କରାଯିବ । 
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଲଗାଣେ ଦବୈଧତା ଦକଦତ ?  
ଉ : ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ହର ଟକିସ ପଇଠ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ କରଥିିବା ପସନ୍ଦ ହସ ପଯଥୟନ୍ତ ହବୈଧ 
 ରେବି ହଯ ପଯଥୟନ୍ତ ଆଇନ୍ହର ଥିବା ସମ୍ସ୍ତ ସର୍ତ୍ଥ ହସ ପୂରଣ କରୁଥିହବ ।  ଏେ ିପସନ୍ଦର ନ୍ବୀକରଣ 
 କରବିାର ଆବଶୟକତା ନ୍ାେିଁ ।  
 
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଲଗାଣଦେ ଟକିେ ପଇଠ କେୁଥିବା ଜଦଣ ବୟକି୍ତ ଦ ାଜନାେୁ ନଜିକୁ ପ୍ରତୟାୋେ କେିପାେିଦବ କ ି
 ?  
ଉ : େଁ, ଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ଯିଏ ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ାରୁ ନ୍ଜିକୁ ପ୍ରତୟାୋର କରବିାକୁ ଚାେୁଁଥିହବ, ହସ 
 ଫାରମ୍ ଜଏିସଟ ି ସଏିମ୍ପି -04ହର ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳତି ଆହବଦନ୍ ହଦଇପାରହିବ ।  ପ୍ରତୟାୋର 
 ତାରଖିହର ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରହର ଗଚ୍ଛତି ଥିବା ନ୍ହିବଶ (କଞ୍ଚାମ୍ାଲ) ଏବଂ ଅଦ୍ଧଥ-ସଂପୂର୍ଣ୍ଥ ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଥ 
 ହୋଇଥିବା ବସୁ୍ତହର ସମ୍ାେତି ଥିବା ନ୍ହିବଶ (କଞ୍ଚାମ୍ାଲ)ର ନ୍ହିବଶ ଟକିସ ଜମ୍ାରାଶ ିଦାବ ିକରବିାକୁ 
 ଯଦ ିହସ ଚାେୁଁଥିହବ, ହତହବ ପ୍ରତୟାୋର ତାରଖିର ୩୦ ଦନି୍ ମ୍ଧ୍ୟହର ହସ ଫାରମ୍ ଜଏିସଟ ିଆଇଟସିି 
 -୦୧ହର ହସେ ିସବୁ ଗଚ୍ଛତି ଦ୍ରବୟର ବବିରଣୀ ସମ୍ବଳତି ଫର୍ଦ୍ଦଥ ଦାଖଲ କରବିା ଆବଶୟକ ।  
ପ୍ର : ଦଗାଟଏି ସ୍ଥାନେ ପ୍ରତୟାୋେ େୂଚନା େବୁ ବୟବୋୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ  ଲାଗୁ ଦେବ କ ି?  
ଉ : େଁ ।  ହକୌଣସ ିରାଜୟ ବା ହକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଚଳହର ହକୌଣସ ିବୟବସାୟ ସ୍ଥାନ୍ ନ୍ମି୍ହନ୍ତ ହକୌଣସ ିସୂଚନ୍ା 
 କମି୍ବା ଆହବଦନ୍ ଏକା ସ୍ଥାୟୀ ଖାତା ସଂଖୟା (ପୟାନ୍)ହର ହଯ ହକୌଣସ ି ରାଜୟ ବା ହକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି 
 ଅଞ୍ଚଳହର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ସ୍ତ ବୟବସାୟ ସ୍ଥାନ୍ମ୍ାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତୟାୋର ନ୍ମି୍ହନ୍ତ ସୂଚନ୍ା ହବାଲି 

 ବହିବଚନ୍ା କରାଯିବ । 
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଅଧୀନଦେ ଟକିେ ପଇଠ କେୁଥିବା ଜଦଣ ବୟକି୍ତ େପ୍ତାନ ିକେିପାେିଦବ କ ିକମିବା େତନ୍ତ୍ର 
 ଅଥତଦନୈତକି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବସୁ୍ତ ଦ ାଗାଣ କେିପାେଦିବ କ ି?  
ଉ : ନ୍ାେିଁ, କାେିଁକ ି ନ୍ା ଘହରାଇ ରାଫିକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରପ୍ତାନ୍ ି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥହନ୍ୈତକି ଅଞ୍ଚଳକୁ ହଯାଗାଣ 

 ଆନ୍ତଃ-ରାଜୟ ହଯାଗାଣ ହବାଲି ବହିବଚନ୍ା କରାଯାଏ ।  ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ହର ଟକିସ ପଇଠ 
 କରୁଥିବା ଜହଣ ବୟକି୍ତ ବସୁ୍ତର ଆନ୍ତଃ-ରାଜୟ ବେଗିଥାମ୍ୀ ହଯାଗାଣ କରପିାରହିବ ନ୍ାେିଁ । 
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ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଅଧୀନଦେ ଜଦଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ କପିେ ିଟକିେ ପଇଠ କେିଦବ ?  
ଉ : ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ହର ଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କର ନ୍ହିବଶ ଟକିସ ଜମ୍ାରାଶ ି ନ୍ ଥିବ ଏବଂ 
 ସାଧାରଣ ହପାଟଥାଲହର ଚାଲୁକରାଯାଉଥିବା ନ୍ଗଦ େସିାବ ଖାତାହର ହଡବଟି କର ି ହସ ତାଙ୍କର 

 ସମ୍ସ୍ତ ଟକିସ ପଇଠ କରହିବ।  ଟକିସଦାତା ତାଙ୍କ ସୁବଧିା ଅନୁ୍ସାହର ଇହଲହକ୍ରାନ୍କି ନ୍ଗଦ ହଲଜର 
 ହଯ ହକୌଣସ ିସମ୍ୟହର ନ୍ଗଦ ଜମ୍ା କରପିାରହିବ ।  
 
 
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଅଧୀନଦେ ଜଦଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ପ୍ରତ ିମାେଦେ ଟକିେ ପଇଠ କେଦିବ କ ି?  
ଉ : ନ୍ାେିଁ, ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ହର ଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ପ୍ରତ ିମ୍ାସହର ତାଙ୍କର ଟକିସ ପଇଠ କରହିବ 

 ନ୍ାେିଁ ।  ଆତ୍ମ-ନ୍ରୂିପିତ ଟକିସ ହତ୍ରୈମ୍ାସକି ଭିର୍ତ୍ହିର ହସେ ି ହତ୍ରୈମ୍ାସର ପରବର୍ତ୍ଥୀ ମ୍ାସର 18 ତାରଖି 
 ସୁଦ୍ଧା ପଇଠ କରବିା ପାଇଁ ଏବଂ ପୂବଥ ଆର୍କି ବେଥର ରଟିନ୍ଥ ଅହପ୍ରଲ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରବିା ପାଇ ଁ
 ଟକିସଦାତାମ୍ାନ୍ଙୁ୍କ ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ହର ଅନୁ୍ମ୍ତ ିଦଆିଯାଇଛ ି।  
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଅଧୀନଦେ ଜଦଣ ଉତ୍ପା୍ନକାେୀଙୁ୍କ ଦକଉ ଁଦକଉଁ େେିାବ େଖିବାକୁ ପଡବି ?  
ଉ : ଜହଣ ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀ ହକଉଁ ହକଉଁ ଖାତା ରଖିହବ, ତାର ବବିରଣୀ ଖାତା ଓ ହରକଡଥ ପାଇ ଁ ଥିବା 

 ନ୍ୟିମ୍ହର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି।  ହସେ ିଖାତାଗୁଡକି ବୟବସାୟର ସାଧାରଣ ପ୍ରେିୟାହର ହଯ ହକୌଣସ ିକୁ୍ଷଦ୍ର 
 ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଲଖା କରାଯାଇର୍ାଏ ।  ଖାତାଗୁଡକିହର ହଲଖା ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୁଖୟ  
 ବବିରଣୀଗୁଡକି ମ୍ଧ୍ୟହର ହଯାଗାଣ ହୋଇଥିବା ବସୁ୍ତ, ପାଲଟା ଚାଜଥ ପାଇ ଁ ହଯାଗୟ ହେଉଥିବା 
 ଅନ୍ତମ୍ଥୁଖୀ ହଯାଗାଣ, ଇନ୍ଭଏସ, ହଯାଗାଣ ବଲି, େସ୍ତାନ୍ତର ଚାଲାଣ, ହେଡଟି ହନ୍ାଟ, ହଡବଟି ହନ୍ାଟ, 
 ପ୍ରାପି୍ତ ରସଦି, ପଇଠ ରସଦି, ହଫରସ୍ତ ରସଦି ଆଦ ିଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ ।  
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଅଧୀନଦେ ଜଦଣ ଉତ୍ପା୍ନକାେୀ ପାଉଥିବା ଓ କେୁଥିବା ପ୍ରତ ିଦ ାଗାଣେ େବଦିଶ୍ଷ 
 େେିାବ େଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କ ି?  
ଉ : ନ୍ାେିଁ, ପାଇଥିବା ଓ କରଥିିବା ହଯାଗାଣ, ପ୍ରେିୟାହର ଥିବା, େଜ ିଯାଇଥିବା, ନ୍ଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଇତୟାଦ ି
 ବସୁ୍ତର ସବହିଶେ େସିାବ ରଖିବାର ଆବଶୟକତା ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ହର ଜହଣ ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀଙୁ୍କ 

 ଲାଗୁ େୁଏ ନ୍ାେିଁ ।  ଏେଭିଳ ିବୟକି୍ତ ବସୁ୍ତର ଉତ୍ପାଦନ୍, ବସୁ୍ତର ଅନ୍ତମ୍ଥୁଖୀ ଓ ବେମି୍ଥୁଖୀ ହଯାଗାଣ, ଗଚ୍ଛତି 
 ବସୁ୍ତ, ଟକିସ ହଦୟ ଓ ପଇଠର ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସଠକି େସିାବ ରଖିହବ । 
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ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଅଧୀନଦେ ଜଦଣ ଉତ୍ପା୍ନକାେୀ ନଦିବଶ୍ ଟକିେ ଜମାୋଶ୍ିେ େେିାବ େଖିବା 
 ଆବଶ୍ୟକ କ ି?  
 ଉ : ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ହର ଜହଣ ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀ ନ୍ହିବଶ ଟକିସ ଜମ୍ାରାଶ ିଇତୟାଦରି େସିାବ ରଖିବା 
 ଆବଶୟକ ନୁ୍ହେଁ କାରଣ ନ୍ା ନ୍ହିବଶ ଟକିସ ଜମ୍ାରାଶ ିପାଇବା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଅନୁ୍ମ୍ତ ିଦଆିଯାଏ ନ୍ା 

 ହସ ଟକିସ ଦଶଥାଇ ବଲି ଜାର ିକରପିାରନ୍ତ;ି  ଯାୋ ହେତା ନ୍ହିବଶ ଟକିସ ଜମ୍ାରାଶ ିପାଇ ପାରହିବ । 
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଅଧୀନଦେ ଜଦଣ ଉତ୍ପା୍ନକାେୀ ୋତଦେ (ମାନୁୟାଲି) ତାଙ୍କେ େମସ୍ତ େେିାବ ଖ୍ାତା 
 େଖି ପାେିଦବ କ ି? ଏବଂ ଦ ାଗାଣ ବଲି ୋତଦେ (ମାନୁୟାଲି) ଜାେ ିକେି ପାେଦିବ କ ି? 
 ଉ : େଁ, ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ହର ଜହଣ ଉତ୍ପାଦନ୍କାରୀ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧତି ନ୍ୟିମ୍ହର ଉେିଖିତ ଥିବା ସର୍ତ୍ଥ 
 ଅନୁ୍ସାହର ତାଙ୍କର ସମ୍ସ୍ତ େସିାବ େମ୍ାନ୍ବୟହର ନ୍ମ୍ବର ହୋଇଥିବା ହରଜଷି୍ଟରହର ରଖି ପାରହିବ ଏବଂ 
 ହଯାଗାଣ ବଲି ମ୍ଧ୍ୟ ୋତହର (ମ୍ାନୁ୍ଆଲି) ଜାର ିକରପିାରହିବ ।  
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଅଧୀନଦେ ଜଦଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ଦକୌଣେି ନଦିବଶ୍ (ଇନପୁଟ)େ ଖ୍େି୍ ଏବଂ 
 ଉତ୍ପା୍ ଦ ାଗାଣେ ଏଚଏେଏନ ଦକାଡ ଶ୍ଖିିବା ଆବଶ୍ୟକ କ ି?  
ଉ : ନ୍ାେିଁ, ମ୍ଶି୍ର ହଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ହର ଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତ ହଯାଗାଣ ବଲିହର ବା ହଫରସ୍ତହର ତାଙ୍କର 
 ଉତ୍ପାଦର ଏଚଏସଏନ୍ ହକାଡ ଦଶଥାଇବା ଆବଶୟକ ନୁ୍ହେଁ ।  
ପ୍ର : ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଅଧୀନଦେ ଜଦଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ୍ାଖ୍ଲ କୋ ାଉଥିବା େିଟନତଦେ ଦକଉ ଁ
 ବବିେଣୀଗୁଡକି ପ୍ର୍ାନ କୋ ିବା ଆବଶ୍ୟକ ?  
ଉ : ରଟିନ୍ଥହର ପ୍ରଦାନ୍ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବବିରଣୀଗୁଡକୁି ଜାଣବିା ପାଇଁ ଜଏିସଟଆିର -୪ ହଦଖନୁ୍ତ ।  
ଏୋ  ଏକ ଅତ ିସରଳ ରଟିନ୍ଥ ହଯଉଁଥିହର ବେଗିଥାମ୍ୀ ହଯାଗାଣର ବବିରଣୀ, ହସବା ଆମ୍ଦାନ୍ୀର ବବିରଣୀ 
 କମି୍ବା ଅନ୍ୟ ହଯାଗାଣ, ଯାୋ ପାଲଟା ଚାଜଥ ଏବଂ ଅନ୍ତମ୍ଥୁଖୀ ହଯାଗାଣକୁ ଲାଗୁ କରାଇ ର୍ାଏ, 
 ଦଶଥାଯାଇର୍ାଏ ।  
ପ୍ର :  ୍ ିତାଙ୍କେ ଦେବାେ ଅଂଶ୍ ବେୁତ କମ ଥାଏ, ଦତଦବ ଜଦଣ ବସୁ୍ତେ ଉତ୍ପା୍ନକାେୀ/ବୟବୋୟୀ ମିଶ୍ର 
 ଦ ାଜନା ଚୟନ କେିପାେଦିବ କ ି?  
ଉ : ଜହଣ ବୟକି୍ତ ଯିଏ ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ାହର ଟକିସ ପଇଠ କରବିା ପାଇଁ ଚୟନ୍ କରନ୍ତି, ହତହବ ରାଜୟ/ହକନ୍ଦ୍ର 
 ଶାସତି ଅଞ୍ଚଳହର ପୂବଥ ଆର୍କି ବେଥହର ବେିିର ୧୦ % ରୁ ଅଧିକ ହେଉ ନ୍ ଥିବ ବା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 
 ହଯଉଁଟ ିଅଧିକ, ହସ ହସତକି ିମ୍ଲୂୟର ହସବା (ହଯଉଗୁଁଡକି ସଡୁିଲ ୨ ପାରା ୬ର ଧାରା (ଖ)ହର 

 ଦଶଥାଯାଇଛ,ି ତାକୁ ଛାଡ)ି ହଯାଗାଣ କର ିପାରହିବ ।  
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ପ୍ର : ଜଦଣ ଦେବା ଦ ାଗାଣକାେୀ ମିଶ୍ର ଦ ାଜନା ଚୟନ କେପିାେଦିବ କ ି?  
 ଉ : େଁ ।  ତା ୦୧-୪-୨୦୧୯ ରଖି ଠାରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯଥୟନ୍ତ ପ୍ରର୍ମ୍ କିଲଅରାନ୍ସ ନ୍ମି୍ହନ୍ତ ହକବଳ 
 ହସବା ହଯାଗାଣକାରୀ କମି୍ବା ଉଭୟ ବସୁ୍ତ ଏବଂ ହସବାର ହଯାଗାଣକାରୀ ମ୍ିଶ୍ର ହଯାଜନ୍ା ଚୟନ୍ 
 କରପିାରହିବ ।  ଏଭଳ ିହକ୍ଷତ୍ରହର ମ୍ିଶ୍ର ଟକିସ ୋର ୬ % ହର ଧାଯଥୟ କରାଯାଇଛ ି।  


