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ସୂଚୀପ�  
 

�ଥମ ଭାଗ - �ବ� ଓ େସବା ଟକିସ – ଏକ ବହି�ାବେଲାକନ 

 

୧॰   ଉପ�ମଣିକା 

୨॰  �ବ� ଓ େସବା ଟକିସ ପ�ୀକରଣ  

୩॰  ମି� େଦୟ (ଲଗାଣ) େଯାଜାନା 

୪॰  ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ି

୫॰  �ବ� ଓ େସବା ଟକିସେର ଟକିସଯୁ� ବଲି 

୬॰  ଅଣୁ, ��ୁ ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ�� ପାଇଁ ଚାଟ�ାଡ�    

  ଆକାଉ�ା�� �ାରା ବା�ତାମଳୂକ ହସିାବ ସମୀ�ାରୁ ଛାଡ 

୭॰  �ବ� ଓ େସବା ଟକିସେର ରିଟନ�  

୮॰  ଅଣୁ, ��ୁ ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକି ପାଇଁ �ବ� ଓ େସବା   

  ଟକିସେର ନଆିଯାଇ�ବା ପଦେ�ପ 
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�ତିୀୟ ଭାଗ : 

�ବ� ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରିଷଦର �ମଖୁ ନ�ି�ିଗୁଡକି 

 

୧॰   ଉପ�ମଣିକା 

୨॰  ମି� େଯାଜନା  

୩॰  ରିଟନ� ଦାଖଲ  

୪॰  ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶରି ପରିସର 

୫॰  ର�ାନ ି

୬॰  ଟକିସ ପଇଠ  

୭॰  ବବିଧି ପରିବ��ନ 

୮॰  ହ�ଶ�ି ଉପେର �ବ� ଓ େସବା ଟକିସ 

୯॰  ତ�ୁଜାତ (ବୟନ) �ବ� ଉପେର �ବ� ଓ େସବା ଟକିସ 

୧୦॰  �ବ� – ଟକିସ ହାରେର �ାସ  

୧୧॰  େସବା – ଟକିସ ହାରେର �ାସ 

 

ତୃତୀୟ ଭାଗ 
ଅଣୁ, ��ୁ ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ପାଇଁ ଉ��ି �ବ� ଓ େସବା        

ଟକିସ ସମ��େର ବାରମ�ାର ଉ�ି ମାରୁ�ବା �ଶ� ଓ ତା’ର ଉ�ର  
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ଅ�ାୟ – ୧ 

 

ଉପ�ମଣିକା 

 

  ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ବକିାଶ ଅ�ନୟିମ, ୨୦୦୬ର ନୟିମାନୁଯାୟୀ 

ବ�ବସାୟର ବାଷ�କ ଆୟ (ବ�ିି) ଅନୁସାେର ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକିର ସଂ�ା ନରୂିପଣ 

କରାଯାଇଥାଏ ।  େକ� କ�ାବେିନଟର ଅନୁେମାଦନ ହସିାବେର, ଅଣୁ ଉେଦ�ାଗ େହଉଛ ିେସହ ିଉେଦ�ାଗ 

ଯାହାର ବାଷ�କ ବ�ିି ପା� େକାଟ ିଟ�ାରୁ ଅ�କ ନୁେହଁ, �ୁ� ଉେଦ�ାଗ େହଉଛ ିେସହ ିଉେଦ�ାଗ ଯାହାର 

ବାଷ�କ ବ�ିି ପା� େକାଟରୁି ଅ�କ କ�ୁି ୭୫ େକାଟରୁି କମ ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େହଉଛ ିେସହ ିଉେଦ�ାଗ 

ଯାହାର ବାଷ�କ ବ�ିି ୭୫ େକାଟ ିଟ�ାରୁ ଅ�କ କ�ୁି ୨୫୦ େକାଟ ିଟ�ାରୁ କମ  ।  

 

  ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ�� ଜାତୀୟ ଅଥ�ବ�ବ�ାେର ମହ�ପୂ�� େଯାଗଦାନ 

େଦଇଥାଏ ଏବଂ ଉଦ�ମିତା ଓ େକୗଶଳ ବକିାଶର ଏ�ୁଡଶିାଳ େହବା ବ�ତୀତ ଏହା ସବୁଠୁ େବଶୀ େରାଜଗାର 

�ଦାନ କରଥିାଏ  ।   ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକିର ସଂଖ�ା ୩ େକାଟରୁି ଅ�କ ଯାହା �ାୟ ୧୦ 

େକାଟ ିେଲାକ�ୁ କମ�ନଯୁି�ି େଦଇଥା� ି।  

 

  ବୃ� ି ପାଇଁ ସାମଥ�� ଏବଂ ଅ�ନ�ହତି �ମତା ଥାଇ ସୁ�ା ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ 

ଉେଦ�ାଗଗୁଡକି ଅେନକ ସମସ�ା, େଯମିତକି,ି ଆଂଶକି େ�ଲେର ସଂଚାଳନ, େବଷୖୟିକ ପୁରାତନତା, 

େଯାଗାଣ ଶ�ୃଳା ଅ�ମତା,  ବ��ତ ଘେରାଇ ଓ ଆ�ଜ�ାତୀୟ �ତ�ି��ା, ପୁ�ିର ଅଭାବ, ବନିମି�ାଣ 

େକୗଶଳେର ପରବି��ନ ଏବଂ ଅଶା� ଓ ଅନ�ିିତ ବଜାର ପର�ିିତରି ସାମନା କର ିଆସୁଛ� ି।  

 

  ଏଭଳ ିପରଦୃିଶ�େର ତ�ିି ରହବିା ତଥା ବଡ ଓ ବ�ି�ରୀୟ ଉେଦ�ାଗ ସହତି �ତେିଯାଗିତା 

କରବିା ପାଇ ଁଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକି ଆବଶ�କ ସମଥ�ନ ଓ ସହାୟତା ଦରକାର କରୁଛ� ି

ଯାହା�ାରା ସାଂ�ତକି �ତ�ି��ାମୂଳକ ବଜାର େ��େର ଏଭଳ ି ଉେଦ�ାଗଗୁଡକିର ନରି�ର ଅଭିବୃ� ି ଓ 
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ବକିାଶ ସୁନ�ିିତ କରାଯାଇପାରବି ।  �ବ� ଓ େସବା ଟକିସ େ��େର ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ 

ପାଇଁ ସମୟ, ଖଚ� ତଥା ଶ�ିର ଅନୁପାଳନ ବଡ ଉେଦ�ାଗ ତୁଳନାେର ଅ�କ ଆବଶ�କ । ଏହା ବଡ ବଡ 

କ�ାନୀ ତୁଳନାେର େସମାନ�ୁ େବଶୀ �ଭାବତି କେର । େତଣୁ ଅନୁପାଳନ ଆହ�ାନେର ଅଚାନକ 

ବୃ�/ିପରବି��ନକୁ ମକୁାବଲିା କରବିାେର େସମାନ�ୁ ସ�ମ କରବିା ପାଇ ଁେକେତକ ରହିାତ ିେଦବା ଆବଶ�କ 

।   

 

  ତଦନୁସାେର, ଜଏିସଟ ି ଆସବିା ପେର, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକୁି ଅନୁପାଳନ ଛାଡ 

ପାଇଁ ମି� େଦୟ େଯାଜନା, େ�ମୖାସକି ଜଏିସଟ ି ରଟି�� ଦାଖଲ ଇତ�ାଦ ି ସବ�ନମି� ସୀମା ସ�କ�ତ ରହିାତ ି

ଆକାରେର ଅେନକ ସୁବଧିା ଦଆିଯାଇଛ ି  ।  ଏପର ି କରବିାେବେଳ ଏହା ମନ ଭିତେର ରଖାଯାଇଛ ି େଯ 

େସମାେନ େଯମିତ ିଅ�ତ�ି��ୀ ନ ହୁଅ� ିଏବଂ େଯାଗାଣ ଶ�ୃଳାେର ନରିବ�ନି ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ି

ଆଦ ିଜଏିସଟରି ସମ� ସୁବଧିା ପାଇ ପାର� ି।  
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ଅ�ାୟ - ୨ 

ଜଏିସଟ ିପ�ୀକରଣ 

 

  ଜଏିସଟ ି େଯାଗାଣ ଉପେର ଏକ ଟକିସ େହାଇ�ବାରୁ, ରାଜ� ତଥା େକ�ଶାସତି ଅ�ଳର 

�େତ�କ େଯାଗାଣକାରୀ ଯାହା�ର ସମୁଦାୟ ବ�ିି େକୗଣସ ିଆଥ�କ ବଷ�େର ନଧି�ାରତି ସବ�ନମି� ରହିାତ ିସୀମା 

ଠାରୁ ଅ�କ ହୁଏ, େତେବ େସ ଜଏିସଟ ିପ�ୀକରଣ କରେିବ ।  େସବା େଯାଗାଣକାରୀମାନ� ପାଇ ଁଜଏିସଟ ି

ପ�ୀକରଣ ଏବଂ ପଇଠରୁ  ଛାଡ ପାଇବା ନମିେ� େମାଟ ବ�ିିର ସବ�ନମି� ସୀମା େହଉଛ ି୨୦ ଲ� ଟ�ା  

(ମଣିପୁର, ମେିଜାରାମ, ନାଗାଲା� ଓ �ପୁିରା ପାଇ ଁ୧୦ ଲ� ଟ�ା) । ତା ୦୧-୪-୨୦୧୯ ଋଖ ଠାରୁ 

େସବା େଯାଗାଣକାରୀମାନ� ପାଇ ଁ ଜଏିସଟ ି ପ�ୀକରଣ ଏବଂ ପଇଠରୁ  ଛାଡ ପାଇବା ନମିେ� େମାଟ 

ବ�ିିର ସବ�ନମି� ସୀମା େହଉଛ ି୪୦ ଲ� ଟ�ା (ଅରୁଣାଚଳ �େଦଶ, ମଣିପୁର, େମଘାଳୟ, ମିେଜାରାମ, 

ନାଗାଲା�, ପୁଡୁେଚରୀ, ସ�ିିମ, େତେଲ�ାନା, �ପୁିରା ଓ ଉ�ରାଖ� ପାଇ ଁ୨୦ ଲ� ଟ�ା) । 

 

ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ସଂଖ�ା ସହ ୧୦ଟ ିଶୀଷ� ରାଜ� 

 ରାଜ�ର ନାମ  ମି�ିତ ବ�ବସାୟୀ� ସଂଖ�ା  

 ଉ�ର �େଦଶ  ୩,୫୪,୬୨୯ 

 ରାଜ�ାନ ୧,୫୯,୩୬୮ 

 ମହାରା�  ୧,୫୫,୫୪୮ 

 ଆ� �େଦଶ  ୧,୧୨,୮୩୯ 

 କ��ାଟକ ୧,୧୨,୧୬୧ 

 ଗୁଜରାଟ ୧,୧୧,୧୯୮ 

 ବହିାର ୯୪,୧୨୮ 

 ତାମିଲନାଡୁ ୯୨,୦୧୪ 

 ପ�ିମ ବ� ୭୯,୧୬୫ 

 ମ� �େଦଶ  ୬୩,୫୦୮ 
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େ��ାକୃତ ପ�ୀକରଣ  

 

େଯଉ ଁ ବ��ି�ର େମାଟ ବ�ିି ନ�ି�ାରତି ସବ�ନମି� ସୀମାଠାରୁ କମ, େସମାେନ �ଇ�ାେର ନଜିକୁ ପ�ୀକୃତ 

କରପିାରେିବ  । 

 

େମାଟ ବ�ିି 

େମାଟ ବ�ିିର ଅଥ� େହଉଛ ି େଗାଟଏି �ାୟୀ ଖାତା ସଂଖ�ା (ପିଏଏନ) �ବା ବ��ିମାନ�ର ସମ� 

କରେଯାଗ� େଯାଗାଣ, ଟକିସରହତି େଯାଗାଣ, �ବ� କମି�ା େସବା କମି�ା ଉଭୟର ର�ାନ,ି ଆ�ଃ ରାଜ� 

େଯାଗାଣ, ଜଏିସଟ ିଅଧୀନେର ଲଗା ଯାଇ�ବା ଟକିସକୁ ବାଦ େଦଇ, ଯାହାକ ିପୁରା ସବ� ଭାରତୀୟ ଭି�େିର 

ହସିାବ େହବ । େକୗଣସ ି ବ��ି ନଜିର �ଧାନ ବ�ବସାୟୀ ତରଫରୁ କର�ିବା େଯାଗାଣ େମାଟ ବ�ିିେର 

ଅ�ଭ�ୁ � େହବ, କ�ୁି େସ ଯଦ ିଜେଣ ଚୁ�ିଭି�କି କମ�ଚାରୀ େହାଇ�େବ, େତେବ େସହ ିଚୁ�ିଭି�କି କାମରୁ 

ଉ�� �ବ� େମାଟ ବ�ିିେର ମିଶବି ନହ�  ।   

 

ପ�ୀକରଣ ପାଇଁ ଆଇନତଃ ବା� େହଉ ନ �ବା ବ��ି 

 

େକେତକ ବଗ�ର ବ��ିମାେନ ପ�ୀକରଣ କରବିା ପାଇଁ ଆଇନତଃ ବା� ନୁହ�,ି ଯଥା (୧) େଯଉ ଁ ବ��ି 

େକବଳ ଜଏିସଟ ିଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଟକିସେଯାଗ� େହାଇ ନ �ବା �ବ� କମି�ା େସବା େଯାଗାଣ ବ�ବସାୟ 

କରୁ�େବ, (୨) କୃଷକ, ଜମିରୁ କୃଷି ମା�ମେର ଉ�ାଦନ କରୁ�ବା ଫସଲର େଯାଗାଣ ପାଇ,ଁ (୩) େଯଉ ଁ

ବ��ି େକବଳ �ବ� ବା େସବା ବା ଉଭୟର ଟକିସେଯାଗ� େଯାଗାଣ କରୁ�େବ ଯାହା ଉପେର ସମ� ଟକିସ 

�ବ� ବା େସବା �ହତିା �ାରା  ପାଲଟା ଚାଜ� (Reverse Charge) ଭି�େିର ଆଇନତଃ ପଇଠ ହୁଏ ।  

 

ବା�ତାମଳୂକ ପ�ୀକରଣ 

 

ଜଏିସଟ ି ଆଇନେର େମାଟ ବ�ିିର ସବ�ନମି� ସୀମା ଠାରୁ କମ �ବା େକେତକ େଯାଗାଣକାରୀ� ପାଇଁ 

ବା�ତାମୂଳକ ପ�ୀକରଣ ପାଇଁ ବ�ବ�ା ଅଛ ି ।  ଏହ ିେଯାଗାଣକାରୀମାନ� ମ�େର ଅଛ�,ି (୧) େଯଉ ଁ
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ବ��ିମାେନ ବ�ୁର ଆ�ଃ ରାଜ� ଟକିସେଯାଗ� େଯାଗାଣ କରୁଛ�,ି (୨) ଟକିସେଯାଗ� େଯାଗାଣ କରୁ�ବା 

ସାମୟିକ ଟକିସେଯାଗ� ବ��ି (୩) େଯଉଁ ବ��ିମାେନ ପାଲଟା ଚାଜ� (Reverse Charge) ଭି�େିର 

ଟକିସ େଦବା ଜରୁରୀ, (୪) େଯଉଁ ବ��ିମାେନ �ତନି�ି ବା ଅନ� ହସିାବେର େକୗଣସ ି ଟକିସେଯାଗ� 

ବ��ି� ତରଫରୁ ଟକିସେଯାଗ� େଯାଗାଣ କରୁ�େବ ।  ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକି ଏହ ିସବୁ 

ନୟିମଗୁଡକୁି �ାନେର ର�ବା ଜରୁରୀ ।  

 

ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ�� ପାଇଁ �ତ� ପ�ୀକରଣ ବ�ବ�ା  

 

େମାଟ ବ�ିି ଉପେର ପଯ��େବଶତି ଏକ ବାଣିଜ� ସୁଗମିକରଣ ପଦେ�ପ ହସିାବେର, ନମି�ଲି�ତ �ୁ� ଏବଂ 

ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକି  ଜଏିସଟ ିପ�ୀକରଣ କରବିା ଆବଶ�କ ନୁେହଁ ।  

(୧) ବ�ୁର ଆ�ଃ ରାଜ� ଟକିସେଯାଗ� େଯାଗାଣ କରୁ�ବା ବ��ିମାେନ, ଯଦ ିେସମାନ�ର େଗାଟଏି ଆଥ�କ 

ବଷ�େର େମାଟ ବ�ିି ସବ�ନମି� ଛାଡ ସୀମା ପାଇ ଁନ�ି�ାରତି ରାଶ,ି ଯଥା ୪୦ ଲ� ଟ�ା (ଉପର ତାଲିକାେର 

ଦଆିଯାଇ�ବା ନ�ି�� ରାଜ�ମାନ� ପାଇଁ ୨୦ ଲ� ଟ�ା) ଠାରୁ ଅ�କ ନ ହୁଏ ।  

(୨) େସବାର ଆ�ଃ ରାଜ� ଟକିସେଯାଗ� େଯାଗାଣ କରୁ�ବା ବ��ିମାେନ, ଯଦ ି େସମାନ�ର େଗାଟଏି 

ଆଥ�କ ବଷ�େର େମାଟ ବ�ିି ସବ�ନମି� ଛାଡ ସୀମା ପାଇଁ ନ�ି�ାରତି ରାଶ,ି ଯଥା ୨୦ ଲ� ଟ�ା (ଉପର 

ତାଲିକାେର ଦଆିଯାଇ�ବା ନ�ି�� ରାଜ�ମାନ� ପାଇଁ ୧୦ ଲ� ଟ�ା) ଠାରୁ ଅ�କ ନ ହୁଏ ।  

(୩) େକବଳ େସବା (ବ�ୁ ନୁେହ)ଁର ଆ�ଃ ରାଜ� ଟକିସେଯାଗ� େଯାଗାଣ କରୁ�ବା ବ��ିମାେନ, ଯଦ ି

େସମାନ�ର େଗାଟଏି ଆଥ�କ ବଷ�େର େମାଟ ବ�ିି ସବ�ନମି� ଛାଡ ସୀମା ପାଇଁ ନ�ି�ାରତି ରାଶ,ି ଯଥା ୨୦ 

ଲ� ଟ�ା (ଉପର ତାଲିକାେର ଦଆିଯାଇ�ବା ନ�ି�� ରାଜ�ମାନ� ପାଇଁ ୧୦ ଲ� ଟ�ା) ଠାରୁ ଅ�କ ନ 

ହୁଏ ।  
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ଅ�ାୟ- ୩  

 

ମି� େଦୟ େଯାଜନା  

 

  ଜଏିସଟେିର ମି� େଦୟ େଯାଜନା ଟକିସ ଲାଗୁ କରବିାର ଏକ େବକୖ�କି ବ�ବ�ା ଯାହା 

େସହ ି�ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଟକିସଦାତାମାନ� ପାଇ ଁ�ଣୟନ କରାଯାଇଛ ିେଯଉଁମାନ�ର େମାଟ ବ�ିି ନ�ି�ାରତି 

ସୀମା ଭିତେର ରହୁ�ବ ।  �ୁ� ଟକିସଦାତାମାନକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସରଳ ଓ ସହଜ ଅନୁପାଳନ େଯାଜନା ।  

ଏହା ଏକ ଇ�ାଧୀନ େଯାଜନା ।  େଯଉଁ ବ��ି ମି� େଦୟ େଯାଜନାେର ଟକିସ ପଇଠ କରବିା ପାଇଁ ବାଛେିବ, 

ନା େସ ନେିବଶ ଉପେର େଦଇ�ବା ଟକିସର ଜମାରାଶ ି େନଇପାରେିବ ନା �ହତିା ଠାରୁ ଟକିସ ସଂ�ହ 

କରପିାରେିବ । ମି� େଲଭି େଯାଜନାର ମୁଖ� େବଶୖ�ିଗୁଡକି ନମି�େର �ଦାନ କରାଗଲା ।  

 

(୧) ବ�ୁ େଯାଗାଣକାରୀ ହସିାବେର, ଜେଣ ପ�ୀକୃତ ଟକିସଦାତା ଯାହା�ର େମାଟ ବ�ିି େଦଢ େକାଟ ି

ଟ�ାରୁ ଅ�କ ନୁେହ ଁ(ଅରୁଣାଚଳ �େଦଶ, ମଣପୁିର, େମଘାଳୟ, ମିେଜାରାମ, ନାଗାଲା�, ସ�ିିମ, �ପୁିରା ଓ 

ଉ�ରାଖ� ପାଇଁ ୭୫ ଲ� ତା�), େସ ଏହ ିେଯାଜନା ବାଛ ିପାରେିବ ।  

(୨) କ�ୁି, ଜେଣ େକବଳ େସବା େଯାଗାଣକାରୀ (କମି�ା ଉଭୟ େସବା ଓ ବ�ୁ ମିଶ ିକର)ି, ଯାହାର ବାଷ�କ 

ବ�ିି ୫୦ ଲ� ଟ�ା ପଯ��� େହାଇ�ବ, େସ ଏହ ି େଯାଜନା ଚୟନ କରପିାରେିବ ଏବଂ ଏଭଳ ି

େଯାଗାଣକାରୀ ପାଇଁ ଜଏିସଟରି ହାର ୬ % େହବ  ।  

(୩) ଆଇସ�ିମ, ପାନ ମସଲା ଏବଂ ତମାଖ ୁ ଉ�ାଦନକାରୀ ଜଏିସଟ ି ମ�ି େଦୟ େଯାଜନା ଚୟନ 

କରପିାରେିବ ନାହ� ।  

(୪) ମି� େଦୟ େଯାଜନାେର ପ�ୀକୃତ େହାଇ�ବା ଜେଣ ଟକିସଦାତା ନ�ି�� �ତଶିତର ରାଶ ିସରକାର�ୁ 

ଟକିସ ଆକାରେର େଦେବ ।  ଟକିସ ରାଶ ି�ାହକମାନ� ଠାରୁ ଜଏିସଟ ିଆକାରେର ଆଦାଯ େହାଇ ପାରବି 

ନାହ�   ।  ମି� େଦୟ େଯାଜନା ଅ�ଗ�ତ ଟକିସ ହାର ନମି�େର �ଦାନ କରାଗଲା ।  

(କ) େଯାଗ� ଉ�ାଦନକାରୀ� େ��େର ରାଜ� କମି�ା େକ� ଶାସତି ଅ�ଳେର, ବ�ିିର ୧ %  



11 
 

(ଖ) ବ�ବସାୟୀ� େ��େର ରାଜ� କମି�ା େକ� ଶାସତି ଅ�ଳେର, ଟକିସେଯାଗ� େଯାଗାଣ (େମାଟ ବ�ିି) 

ର ୧ %  

(ଗ) ସଡ଼ୁିଲ ୨ (Schedule II) ର ଅନୁେ�ଦ ୬ (ଖ) େର ଦଶ�ାଯାଇ�ବା େଯାଗାଣ େ��େର ରାଜ� 

କମି�ା େକ� ଶାସତି ଅ�ଳେର, େମାଟ ବ�ିିର ୫ % (ଯଥା େର�ୁରା� େସବା, ଚୁ�ି ଭି�କି କାଯ�� େସବା) 

(ଘ) େକବଳ େସବା କମି�ା ଉଭୟ ବ�ୁ ଓ େସବା େଯାଗାଣକାରୀ� େ��େର ରାଜ� କମି�ା େକ� ଶାସତି 

ଅ�ଳେର, ଟକିସେଯାଗ� େଯାଗାଣର େମାଟ ବ�ିିର ୬ % 

(୫)  ଟକିସ େ�ମୖାସକି ଭି�େିର ପଇଠ େହବ ।  ଏଭଳ ିଟକିସଦାତା ହସିାବକତିାବର ସବେିଶଷ ନ�ପ� 

ର�ବା ଆବଶ�କ ନୁେହ,ଁ ଏବଂ ତା ପରବିେ�� ଦୁଇଟ ି ମାସକି ତଥ� ଫ�� ଏବଂ େଗାଟଏି ରଟିନ� ଦାଖଲ 

କରେିବ (ଯାହା ଜେଣ ସାଧାରଣ ଟକିସଦାତା ଜଏିସଟ ି ଆଇନ ଅନୁସାେର ଦାଖଲ କରଥିା�)ି ।  ମି� 

ଟକିସଦାତା େଘାଷଣା ପ� ଆଧାରେର େ�ମୖାସକି ଟକିସ ପଇଠ କରେିବ ।  ଅଧୁନା େସମାେନ �ତ ିବଷ� 

େକବଳ େଗାଟଏି ରଟିନ�  ଦାଖଲ କରେିବ ।  

(୬)  ଏହ ିେଯାଜନା ଚୟନ କର�ିବା ଜେଣ ଟକିସଦାତା ଜଏିସଟ ିଆଇନ ଅନୁସାେର େଯାଗାଣ ବଲି ଜାର ି

କରେିବ େଯ େହତୁ େସ  ଟକିସଯୁ� ବଲି ଜାର ି କରବିା ପାଇଁ େଯାଗ� ନୁହ� ି ।  େସ ତା� �ାରା ଜାର ି

କରାଯାଊ�ବା �େତ�କ ବଲି ଉପେର “ ମି� ଟକିସେଯାଗ� ବ��ି, େଯାଗାଣ ଉପେର ଟକିସ ଆଦାୟ କରିବା 

ପାଇ ଁେଯାଗ� ନୁହ�”ି େବାଲି ଉେ�ଖ କରେିବ ।  
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ମି� ବ�ବସାୟୀମାନ�ର ରାଜ�-ୱାରୀ ଉପ�ିତ ି(ଶତକଡା ଭାଗେର) 

 

ରାଜ� ଶତକଡା ଭାଗ (%) 

ଉ�ର �େଦଶ  ୨୦.୨ 

ରାଜ�ାନ ୯.୦ 

ମହରା� ୮.୮ 

କ��ାଟକ ୬.୩ 

ଗୁଜରାଟ ୬.୩ 

ଆ� �େଦଶ ୬.୪ 

ତାମିଲନାଡୁ ୫.୨ 

ବହିାର ୫.୪ 

ପ�ିମବ� ୪.୫ 

ମ��େଦଶ ୩.୬ 

ଅନ� ରାଜ�/େକ� ଶାସିତ ଅ�ଳ ୨୪.୩ 
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ଅ�ାୟ ୪ 

ନେିବଶ ଟକିସ ଜମା ରାଶ ି

 

  ଜଏିସଟ ି�ଚଳତି ସମୟେର ଜେଣ ପ�ୀକୃତ ବ��ି ଯାହା�ୁ ନେିବଶ ଟକିସ ସହତି େକୗଣସ ି

ବ�ୁ ବା େସବା ବା ଉଭୟ େଯାଗାଣ କରାଯାଇ�ବ, ଯାହା େସ ତା� ବ�ବସାୟର ଉ�ତ ିକେ� ବ�ବହାର 

କର�ିେବ, େତେବ େସ ନେିବଶ ଟକିସ ବାବଦ ଜମା ରାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର େହାଇପାରେିବ ।  

�ଯୁଜ� ଟକିସ ସହ  �ବ� କମି�ା େସବାର ଅ�ଗ�ାମୀ େଯାଗାଣର ମଲୂ� ପଇଠ ଉପେର �ହତିା ନେିବଶ 

ଟକିସ ବାବଦ ଜମା ରାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର େହେବ ।  କ�ୁି, ଜେଣ ମି� ଟକିସ ଦାତା ନେିବଶ ଟକିସ 

ଜମା ରାଶ ିପାଇବା ପାଇ ଁହକଦାର ନୁହ� ି।   

  ନୂତନ ପ�ୀକରଣ, ମି� େଦୟରୁ ସାଧାରଣ େଦୟକୁ ପରବି��ନ ଏବଂ ଏହାର ଓଲଟା, ଛାଡ 

ପାଇ�ବା େଯାଗାଣ ଟକିସ େଯାଗ� େହବା ଏବଂ ଏହାର ଓଲଟା ଇତ�ାଦ ିେକେତକ �ତ� ପର�ିତିେିର ଜମା 

ରାଶ ିପାଇବା ପାଇଁ େକେତକ �ତ� ବ�ବ�ା ଅଛ ି । େଯେତେବେଳ ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକି 

ମି� କମି�ା ଛାଡ ବଗ�ରୁ ପରବି��ନ କର�,ି ଏହା େସମାନ�ୁ ସାହାଯ� କେର ।  
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ଜଏିସଟଆିର -୩ଖ ମା�ମେର ଦାବ ିକରାଯାଇ�ବା ମାସୱାରି େମାଟ ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ି 

(େକାଟ ିଟ�ାେର) 

Month Year 

2017 2018 2019 

January - 248491 287636 

February - 236358 276890 

March - 239004 291748 

April - 277453 331077 

May - 245830 273733 

June - 263729 - 

July - 266444 - 

August 141987 256838 - 

September 188945 264403 - 

October 212832 300815 - 

November 219378 284672 - 

December 231983 266228 - 

As on 21-6-2019 
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ଅ�ାୟ – ୫ 

ଜଏିସଟେିର ଟକିସଯୁ� ବଲି  

 

  ଜଏିସଟ ିଆଇନେର ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଭିତେର ଆବଶ�କୀୟ ବବିରଣୀ ସହ ଟକିସଯୁ� ବଲି 

ଜାର ିକରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା ଅଛ ି(�ବ� େଯାଗାଣ େ��େର �ବ� �ାନା�ରଣ ପୂବ�ରୁ ଏବଂ େସବା �ଦାନ 

େ��େର େସବା �ଦାନ ତାରଖି ଠାରୁ ୩୦ ଦନି ଭିତେର) ।  େସ�ପାଇଁ େକୗଣସ ି ଫାରମ ନ�ି�ାରଣ 

କରାଯାଇ ନାହ� ।  ଜଏିସଟ ିଆଇନେର ଟକିସଯୁ� ବଲି, ହ�ା�ର ଚାଲାଣ, େଯାଗାଣ ବଲି, େ�ଡଟି େନାଟ, 

େଡବଟି େନାଟ, ସଂେଶା�ତ ଟକିସଯୁ� ବଲି, �ା�ିସୂଚକ ପାଉତ,ି େଦୟସୂଚକ ପାଉତ ିଇତ�ାଦ ିକାଗଜପ� 

ମାନ� ।  �ବ� େଯାଗାଣ େ��େର ଟକିସଯୁ� ବଲି ତନିକିତିା ନକଲେର ��ୁତ େହବ (େ�ତା ପାଇଁ ମୂଳ 

�ତଲିିପି, ପରବିହନକାରୀ ପାଇଁ �ତିୀୟ �ତଲିିପି ଏବଂ େଯାଗାଣକାରୀ ପାଇଁ ତୃତୀୟ �ତଲିିପି), ପ�ା�େର 

େସବା �ଦାନ େ��େର  ବଲିଟ ି ଦୁଇକତିା ନକଲେର ��ୁତ େହବ (େ�ତା ପାଇଁ ମୂଳ �ତଲିିପି ଏବଂ 

େଯାଗାଣକାରୀ ପାଇଁ �ତିୀୟ �ତଲିିପି) ।  

 

ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ�� ପାଇଁ �ତ� ବଲି ବ�ବ�ା  

 

ବାଷ�କ େଦଢ େକାଟ ିଟ�ାରୁ କମ ବ�ିି କରୁ�ବା ଟକିସଦାତା� ପାଇ ଁ ଟକିସଯୁ� ବଲିେର ଏଚଏସଏନ 

ସେ�ତାବଳୀ ଉେ�ଖ କରବିା ବ�ବ�ା ଉେ�ଦ କରାଯାଇଛ ି।  ପୁନ�, େଯଉଁ ଟକିସଦାତା�ର ବାଷ�କ ବ�ିି 

େଦଢ େକାଟ ିଟ�ାରୁ ପା� େକାଟ ିଟ�ା ମ�େର ରେହ, େସମାେନ ତା� ବଲିେର ଏଚଏସଏନ େକାଡର 

�ଥମ ଦୁଇ ଅ� ଏବଂ େଯଉଁ ଟକିସଦାତା�ର ବାଷ�କ ବ�ିି  ପା� େକାଟ ିଟ�ାରୁ ଅ�କ, େସମାେନ ତା� 

ବଲିେର ଏଚଏସଏନ େକାଡର ପୁରା ଚାର ିଅ� ଉେ�ଖ କରେିବ ।  
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ଅ�ାୟ ୬ 

 

ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ�� ପାଇଁ ଚାଟାଡ଼� ଆକାଉ�ା�� �ାରା  

ବା�ତାମୂଳକ ସମୀ�ଣରୁ ଛାଡ  

 

  ଜଏିସଟ ି ଅମଳେର �େତ�କ ପ�ୀକୃତ ବ��ି ଯାହା�ର େଗାଟଏି ଆଥ�କ ବଷ�ର ବ�ିି 

ନ�ି�ାରତି ସୀମା ଠାରୁ ଅ�କ ହୁଏ, େସ ତା�ର ଆୟବ�ୟର ହସିାବ ଜେଣ ସନଦୀ େଲଖାକାର (ଚାଟାଡ଼� 

ଆକାଉ�ା�) କମି�ା ଲାଗତ େଲଖାକାର (କ� ଆକାଉ�ା�) �ାରା ସମୀ�ଣ କରାଇବା ଆବଶ�କ । ଏକ 

ବାଣଜିକି ସୁଗମକରଣ ପଦେ�ପ ହସିାବେର ସରକାର େଘାଷଣା କରଛି� ିେଯ େଯଉଁ ପ�ୀକୃତ ବ��ି�ର 

ବାଷ�କ ବ�ିି ଦୁଇ େକାଟ ିପଯ��� ରହବି, େସମାେନ ସନଦୀ େଲଖାକାର (ଚାଟାଡ଼� ଆକାଉ�ା�) କମି�ା ଲାଗତ 

େଲଖାକାର (କ� ଆକାଉ�ା�) �ାରା ସମୀ�ଣ କରାଇବାରୁ ଛାଡ ପାଇେବ ।  
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ଅ�ାୟ ୭ 

ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସେର ରିଟନ� 

 

  େକେତକ ବଗ�ର ପ�ୀକୃତ ବ��ି�ୁ ବାଦ େଦଇ, ଜଏିସଟ ିଆଇନ ଜେଣ ପ�ୀକୃତ ବ��ି� 

�ାରା ବହଗି�ାମୀ େଯାଗାଣର ବବିରଣୀ ଦାଖଲ କରବିାର ପ�ତ ି ଓ ସମୟ ଏବଂ ସ��ୃ �ହତିାମାନ�ୁ 

େସହସିବୁ ବବିରଣୀର େ�ରଣର ପ�ତ ିଓ ସମୟ ନ�ି�ାରଣ କରଛି ି।  ଭୁଲଭଟକା ଓ ଛାଡ ିେଦଇ�ବା ତଥ�ର 

ସଂେଶାଧନ ଏବଂ ଟକିସ, ସୁଧ ଆଦରି ପଇଠ ପାଇଁ ପ�ତ ିଓ ସମୟ ଅବ� ନମିେ� ମ� ଏହ ିଆଇନେର 

ବ�ବ�ା ଅଛ ି।  

 

ରିଟନ� ଦାଖଲ ପ�ତରି ଚଳ� ି�ଣାଳୀ  

ସମ� େଯାଗ� ପ�ୀକୃତ ବ��ିମାେନ େଗାଟଏି ଟକିସ ଅବ�େର ବ�ୁ କମି�ା େସବା କମି�ା ଉଭୟର ବହଗି�ାମୀ 

େଯାଗାଣର ବବିରଣୀ ପରବ��ୀ ମାସର ୧୦ ତାରଖି କମି�ା ତା ପୂବ�ରୁ ଜଏିସଟଆିର-୧ ଫାରମେର େବଦୁୖତକି 

ଉପାୟେର ଦାଖଲ କରବିା ଜରୁରୀ ଅେଟ । େସହପିର,ି ସମ� େଯାଗ� ପ�ୀକୃତ ବ��ିମାେନ େକୗଣସ ି

ମାସର େଦୟ, ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ିଓ ଟକିସ ପଇଠର ସଂ�ି� ରଟିନ� ପରବ��ୀ ମାସର ୨୦ ତାରଖି 

କମି�ା ତା ପୂବ�ରୁ ଜଏିସଟଆିର -୩ଖ ଫାରମେର େବଦୁୖତକି ଉପାୟେର ଦାଖଲ କରବିା ଆବଶ�କ । 

ଅଣୁ, �ୁ� ଏବଂ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ�� ପାଇଁ �ତ� ରଟିନ� ଦାଖଲ ବ�ବ�ା  

ଏକ ବାଣିଜକି ସୁଗମକରଣ ପଦେ�ପ ହସିାବେର ସରକାର େଘାଷଣା କରଛି� ି େଯ ବାଷ�କ େଦଢ େକାଟ ି

ଟ�ା ପଯ��� ବ�ିି �ବା େଯାଗ� ପ�ୀକୃତ ବ��ିମାେନ େ�ମୖାସକି ରଟିନ� ଜଏିସଟଆିର -୧ ଫାରମେର 

(େ�ମୖାସ ମ�େର କରାଯାଇ�ବା ବ�ୁ କମି�ା େସବା କମି�ା ଉଭୟର ବହଗି�ାମୀର ବବିରଣୀ) େ�ମୖାସ 

ସରବିାର ୧୮ଦନି ମ�େର ଦାଖଲ କରବିାର ବକି� ବାଛ ିପାରେିବ ।  

ସରଳୀକରଣ ଜଏିସଟ ିରିଟନ� ଦାଖଲ �ଣାଳୀର ��ାବତି ବ�ବ�ା  

ସରଳୀକରଣ ରଟିନ� ଦାଖଲ �ଣାଳୀର ��ାବତି ବ�ବ�ା ଅନୁସାେର ବଡ ପରବି��ନ େହଉଛ ିେଯ େଛାଟ 

ଟକିସଦାତାମାନ� �ାରା ମାସକିଆି ଟକିସ ପଇଠ କର ିେଗାେଟ ସରଳ ରଟିନ� ଫମ�ାଟେର େ�ମୖାସକି ରଟିନ� 
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ଦାଖଲ କରବିାର ବକି� ବାଛବିା । ��ାବତି ଜଏିସଟ ି ରଟିନ� ଦାଖଲର ମୁଖ� େବଶୖ�ି�ଗୁଡକି ନମି�େର 

ଦଆିଗଲା ।  

(୧) େଛାଟ ଟକିସଦାତା, ମ�ି ବ�ବସାୟୀ, ନେିବଶ େସବା ବତିରଣକାରୀ, �ବାସୀ ପ�ୀକୃତ ବ��ି, େକ�ୀୟ 

ଜଏିସଟ ିଆଇନ, ୨୦୧୭ର ୫୧ ଧାରା ଅ�ଗ�ତ େଯଉଁ ବ��ିମାେନ ଉ�ରୁ ଟକିସ କାଟବିା ପାଇ ଁଦାୟୀ, 

େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ିଆଇନ, ୨୦୧୭ର ୫୨ ଧାରା ଅ�ଗ�ତ େଯଉଁ ବ��ିମାେନ ଉ�ରୁ ଟକିସ ସଂ�ହ କରବିା 

ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆଦ ିେକେତକ ବ�ତ�ିମକୁ ବାଦ େଦଇ ସମ� ଟକିସଦାତା େଗାେଟ େଗାେଟ ମାସକିଆି ରଟିନ� 

ଦାଖଲ କରେିବ ।  ଟକିସଦାତାମାନ� ବ�ିିକୁ ଭି� ିକର ିରଟିନ� ଦାଖଲ ତାରଖି ଅଲଗା ଅଲଗା େହବ । ଜେଣ 

ବଡ ଟକିସଦାତା� �ାରା ରଟିନ� ଦାଖଲର େଶଷ ତ�ି ପରବ��ୀ ମାସର ୨୦ ତାରଖି େହବ ।  ଜଏିସଟ ି

ଆରଇଟ-ି୧ ଫାରମେର ରଟିନ� ଦାଖଲ େହବ (ସଂଲ�ିକା ୧ ଓ ସଂଲ�ିକା ୨ ସହ) ।   

 

(୨)  (କ) ଶୂନ� ରିଟନ�  

  େଗାଟଏି ଆଥ�କ ବଷ�ର େକୗଣସ ିେ�ମୖାସକିେର େକୗଣସ ିକଣିା  ନ �ବା, େକୗଣସ ିଉ�ାଦନ 

ଟକିସ େଦୟ ନ �ବା, ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ିପାଇବାର ନ �ବା ଟକିସଦାତାମାେନ ସମୁଦାୟ େ�ମୖାସକି 

ପାଇଁ ଶୂନ� ଋଟନ� ଦାଖଲ କରେିବ । ଏସଏମଏସ ମା�ମେର ମ� ରଟିନ� ଦାଖଲ କରବିାର ସୁବଧିା ଉପଲ� 

ଅଛ ି।  

 (ଖ) େଛାଟ ଟକିସଦାତା  

  ପା� େକାଟ ିଟ�ା ପଯ��� ବ�ିି �ବା ଟକିସଦାତାମାେନ େଛାଟ େବାଲି ବେିବଚନା କରାଯିେବ 

।  ନଜି� େଘାଷଣା ଭି�େିର ଏହ ିେଛାଟ ଟକିସଦାତାମାେନ ମାସକିଆି ଟକିସ ପଇଠ ସହ େ�ମୖାସକି ରଟିନ� 

ଦାଖଲ କରବିାର ସୁବଧିା ପାଇେବ ।  ପର�ୁ, ଏହ ି ସୁବଧିା ଇ�ାଧୀନ ଏବଂ େଛାଟ ଟକିସଦାତା ମ� ବଡ 

ଟକିସଦାତା ଭଳ ିମାସକିଆି ରଟିନ� ଦାଖଲ କରପିାରେିବ ।  

  ଦୁଇ �କାରର ପ�ୀକୃତ ବ��ିମାନ� ପାଇଁ  – େକବଳ ବ-ିଟୁ-ସ ିେଯାଗାଣ କମି�ା ବ-ିଟୁ-ବ ି

+ ବ-ିଟୁ-ସ ିେଯାଗାଣ କରୁ�ବା େଛାଟ ବ�ବସାୟୀ - ମାସକିଆି ପଇଠ ସୁବଧିା ସହ େ�ମୖାସକି ରଟିନ� ମୁଖ� 

େରଟନ� ଭଳଆି ସମାନ େହବ । ଏହପିରକିା ଟକିସଦାତାମାନ� ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଗମ ନାମେର ସରଳ 

ରଟିନ� ��ୁତ େହାଇଛ ି । ନୟିମିତ ରଟିନ� ତୁଳନାେର ଏହ ି ଋଟନ�େର ଭରାଯିବାକୁ �ବା ସୂଚନାର                                                                                            

ବବିରଣ କମ ଅେଟ ।  
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  ନୂଆ ରଟିନ� ଢା�ା ରଟିନ�େର ଦଶ�ାଯାଇ�ବା ବଲି ଏବଂ ଅନ� ବବିରଣୀର ସଂେଶାଧନ ପାଇ ଁ

ସୁେଯାଗ �ଦାନ କରଥିାଏ ।  ସଂେଶାଧନ ରଟିନ� ନାମେର େଗାଟଏି ଟଟିନ� ଦାଖଲ କର ି ସଂେଶାଧନ 

କରାଯାଇଥାଏ । ସଂେଶାଧନ ରଟିନ� ମା�ମେର ପଇଠ କରବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ି ଦଆିଯିବ, କାରଣ ଏହା 

ଟକିସଦାତାମାନ� ପାଇଁ େଦୟ ସୁଧ ସ�ୟ କରବିାେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ ।  
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ଅ�ାୟ 8 

ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଅଧୀନେର ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��  

ପାଇଁ ନଆିଯାଇ�ବା ପଦେ�ପ 

 

     ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��ର ହତି ସାଧନ ନମିେ� ବ�ୁ ଓ େସବା 

ଟକିସ ପରାମଶ�ଦାତା ପରଷିଦ �ାରା ତା�ର ଭି� ଭି� େବଠୖକେର ବଭିି� ନ�ି�ୟ ନଆିଯାଇଛ ି।  େସହ ି

ମୁଖ� ନ�ି�ଗୁିଡକିର ବବିରଣୀ ନମି�େର ଦଆିଗଲା ।  

 

(୧) ଅସଂଗଠତି ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��େର �ମୁଖଭାବେର ଉ�ାଦତି ଏବଂ/କମି�ା ବ�ବହୃତ 

େହଉ�ବା ବ�ୁଗୁଡକୁି କମ ହାରେର ରଖାଯାଇଛ ିକମି�ା ବାଦ ବା କରମୁ� କରାଯାଇଅଛ ି। ଉଦାହରଣ �ରୂପ, 

ଇେଲ�ି��କ ସୁଇଚ ି ଏବଂ ତାର, ପାଇପଲାଇନ, ପ�ା�ିକ ଉ�ାଦ ଇତ�ାଦ ି ମୁଖ�ତଃ ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ 

ଉେଦ�ାଗମାନ� �ାରା ଉ�ାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ େସମାେନ ପୂବ�ରୁ େକ�ୀୟ ଅବକାରୀ ଶୁ� େଦଉ ନ 

�େଲ ଏବଂ େସ�ପାଇଁ ଏଗୁଡକି ଉପେର ଟକିସ ହାର ୨୮ % ରୁ ୧୮ % କୁ �ାସ କରାଯାଇଛ ି । 

େସହପିର,ି ହାତ ବ�ାଗ, ଦଉଡ ିଇତ�ାଦ ିେଝାଟ ଏବଂ କତା ଉ�ାଦ, ଯାହା ମୁଖ�ତଃ କୁଟୀରଶ�ି େ�� �ାରା 

��ୁତ ହୁଏ, ତା ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୧୨ % ରୁ ୫ %କୁ �ାସ କରାଯାଇଛ ି।  ମାଛଧରାଳୀମାନ� �ାରା 

ବହୁଳ ଭାବେର ବ�ବହୃତ େହଉ�ବା ବନଶି ିକ�ା – େଗୗଣ ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ିସହ ସାଧାରଣତଃ �ମ 

େକ�କି ଉେଦ�ାଗ- ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୧୨ % ରୁ ୫ % କୁ �ାସ କରାଯାଇଛ ି।  

(୨) ମି� େଯାଜନାକୁ ବକି� ରୂେପ ଚୟନ କରବିା ପାଇଁ ବ�ିିର ଉପର ସୀମା ଏକ େକାଟ ିଟ�ାରୁ େଦଢ 

େକାଟ ିଟ�ାକୁ ବୃ� ିକରାଯାଇଛ ି ।  

(୩) ମି� ବ�ବସାୟୀ�ୁ େସବା େଯାଗାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତ ି�ଦାନ କରବିା ।  

ବାଷ�କ ୫୦ ଲ� ଟ�ା ପଯ��� ବ�ିି �ବା େସବା େଯାଗାଣକାରୀ ମି� େଯାଜନା ପାଇଁ ଚୟନ କରପିାରେିବ 

ଏବଂ ଏଭଳ ିେଯାଗାଣ ପାଇ ଁଜଏିସଟ ିହାର ୬ % େହବ । 
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(୪) ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ପରାମଶ�ଦାତା ପରଷିଦର ସୁପାରସି ଅନୁସାେର, େକେତକ ବ�ିାପିତ େ�ଣୀର 

ପ�ୀକୃତ ବ��ିମାନ� େ��େର ଅପ�ୀକୃତ େଯାଗାଣକାରୀମାନ� ଠାରୁ େଯାଗାଣ �ା�ି କେଲ ପାଲଟା 

ଚାଜ� ପ�ତ ିଭି�େିର ଜଏିସଟ ିଲାଗୁ େହବ । 

(୫) ଯଦ ି�ହତିା ବଲି ଜାର ିେହବାର ୧୮୦ ଦନି ଭିତେର େଯାଗାଣକାରୀ�ୁ �ାପ� ରାଶ ିେଦବାେର ବଫିଳ 

ହୁଅ�,ି େତେବ �ହତିା ପାଇ�ବା ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ିେଫର� େଦେବ ।  

(୬) ଏକ ପଦେ�ପ �ଣାଳୀ ସହ ଶୂନ� ଋଟନ� ଦାଖଲ କରବିା ସରଳକିରଣ କରା ଯାଇଅଛ ି। 

(୭)  ଇ-ବାଣଜି� ସ�ାଳକ ମା�ମେର କରୁ�ବା େଯାଗାଣକୁ ମଶିାଇ ଆ�ଃ ରାଜ� େଯାଗାଣ କରୁ�ବା 

େଯାଗାଣକାରୀମାନ�ୁ, ଯାହା�ର େମାଟ ବାଷ�କ ବ�ିି ୨୦ ଲ� ଟ�ାରୁ ଅ�କ ନୁେହ,ଁ ଜଏିସଟ ିଅଧୀନେର 

ପ�ୀକରଣ କରବିାର ଆବଶ�କତାରୁ ଛାଡ କରାଯାଇଅଛ ି।  

(୮) ବେିଦଶ ତଥା େଦଶ ଭିତରୁ ନେିବଶ ଆଦ ି ଆଣବିା ପାଇଁ ଅ�ୀମ �ମତାପ�/ର�ାନୀ ବକିାଶ ପୁ�ି 

ବ�ୁ/୧୦୦ % ର�ାନମିଖୁୀ ସଂ�ା େଯାଜନା ଆର� କରା େହାଇଛ ି।  ଅ�ୀମ �ମତାପ�ଧାରୀ/ର�ାନୀ 

ବକିାଶ ପୁ�ି ବ�ୁଧାରୀ /୧୦୦ % ର�ାନମିୁଖୀ ସଂ�ା ଆମଦାନୀ ଉପେର ସମନି�ତ ଜଏିସଟ,ି େସସ ଆଦ ି

େଦବାର ଆବଶ�କତା ନ ଥାଏ ।  ପୁନ�, �ମତାପ�ଧାରୀ/ର�ାନୀ ବକିାଶ ପୁ�ି ବ�ୁଧାରୀ /୧୦୦ % 

ର�ାନମିୁଖୀ ସଂ�ାକୁ ଘେରାଇ େଯାଗାଣ େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ/ିରାଜ� ଜଏିସଟରି ୧୪୭ ଧାରା ଅନୁସାେର 

ଡ�ିଡ଼ ର�ାନ ି େବାଲି ବେିବଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ୧୮-୧୦-୨୦୧୭ ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା 

୪୮/୨୦୧୮-େକ�ୀୟ ଟକିସ ଅନୁସାେର ଏଭଳ ିେଯାଗାଣ ଉପେର ଦଆିଯାଇ�ବା ଟକିସ େଯାଗାଣକାରୀ 

କମି�ା �ହତିା, ଯାହାକୁ ଜଣକୁ, େଫର� ଦଆିଯାଏ ।   

(୯) ଜେଣ ପ�ୀକୃତ େଯାଗାଣକାରୀ� �ାରା ଜେଣ ବଣିକ ର�ାନକିାରୀ�ୁ ର�ାନ ି ପାଇ ଁ ଟକିସେଯାଗ� 

ବ�ୁର େଯାଗାଣ େମାଟ ୦.୧ % ହାରେର ଜଏିସଟ ିଆକ�� କରବି ଯାହା �ାରା ର�ାନକିାରୀମାନ�ର ଚଳ� ି

ପୁ�ି ଅବରୁ� କମ େହାଇଥାଏ ।  ତା ୨୩-୧୦-୨୦୧୭ ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୪୦/୨୦୧୭-େକ�ୀୟ 

ଟକିସ (ହାର) ମା�ମେର ଏହ ିବ�ବ�ା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛ ି। 

(୧୦) ବ�ୁ େଯାଗାଣ କରୁ�ବା ପ�ୀକୃତ ବ��ି ବଲି ଜାର ି େହବ ସମୟେର ଟକିସ ପଇଠ କରବିା 

ଆବଶ�କ ଏବଂ େଯେତେବଳ ଅ�ୀମ �ା� କର�,ି େସେତେବେଳ ନୁେହ ଁ।  ତା ୧୫-୧୧-୨୦୧୭ ରଖିର 

ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୬୬/୨୦୧୭-େକ�ୀୟ ଟକିସ ଜାର ିେହବା ସହତି ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ ଯାଇଛ ି। 
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ଜଏିସଟ ିଅ�ଗ�ତ େମାଟ ଟକିସ ପଇଠ  

 

ଟକିସ ୨୦୧୭ ଜୁଲାଇ ରୁ ୨୦୧୯ େମ ପଯ���  

ସମନି�ତ ଜଏିସଟ ି (ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ େହାଇ�ବା ବ�ୁ 

ଉପେର ଲାଗି�ବା ସମନି�ତ ଜଏିସଟକୁି ବାଦ େଦଇ) 
୫.୫୭ ଲ� େକାଟ ିଟ�ା 

େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ି ୩.୬୦ ଲ� େକାଟ ିଟ�ା 

ରାଜ� ଜଏିସଟ ି ୫.୦୩ ଲ� େକାଟ ିଟ�ା 

�ତପୂିରଣ େସସ ୧.୫୮ଲ� େକାଟ ିଟ�ା 

 

(୧୧) ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ ତା ୧୦-୧୧-୨୦୧୭ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୨୩ତମ 

େବଠୖକେର ଜଏିସଟଆିର-୩ଖ ଫାରମେର ବଳିମ�େର ରଟିନ� ଦାଖଲ େଯାଗୁ �ତଦିନି ଲାଗୁ�ବା ବଳିମ� ଶୁ� 

200 ଟ�ାରୁ କମ କେରଇେଲ (ତା ୧୫-୧୧-୨୦୧୭ ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୬୪/୨୦୧୭-େକ�ୀୟ 

ଟକିସ)।  ୨୦୧୭ ଅେକ�ାବର ଠାରୁ ଜେଣ ଟକିସଦାତା ଯାହା�ର େକୗଣସ ିମାସେର ଟକିସ େଦୟ ଶୂନ� 

ଥାଏ, େତେବ େସ �ତଦିନି ୨୦ ଟ�ା ହସିାବେର (େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ିଏବଂ ରାଜ� ଜଏିସଟ ିଆଇନ ନମିେ� 

�ତଦିନି ୧୦ ଟ�ା �େତ�କ ପାଇ)ଁ, �େତ�କ ଆଇନ ପାଇଁ ଅତ ି େବଶୀେର ୫୦୦୦ ଟ�ା ପଯ��� 

ସୀମିତ, ବଳି�ିତ ଶୁ� େଦବା ପାଇଁ ଆଇନତଃ ଦାୟୀ ରହେିବ ।  ଅନ� ସମ� େ��େର, ଅନ� ଟକିସଦାତା� 

�ାରା ଜଏିସଟଆିର-୩ଖ ଫାରମେର େଡରେିର ରଟିନ� ଦାଖଲ େଯାଗୁ ଲାଗୁ�ବା ବଳିମ� ଶୁ� ରାଶ ି େଦୟ 

�ତଦିନି ୫୦ ଟ�ା (େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ିଏବଂ ରାଜ� ଜଏିସଟ ିଆଇନ ନମିେ� �ତଦିନି ୨୫ ଟ�ା �େତ�କ 

ପାଇ)ଁ, �େତ�କ ଆଇନ ପାଇଁ ଅତ ିେବଶୀେର ୫୦୦୦ ଟ�ା ପଯ��� ସୀମିତ, ୨୦୧୭ ଅେକ�ାବର ଠାରୁ 

କମାଇ ଦଆି ଯାଇଛ ି।  

(୧୨) ୨୦୧୮ ଜାନୁୟାରୀ ୧ ତାରଖିଠାରୁ ମି� େଯାଜନା ଅ�ଗ�ତ ଉ�ାଦନକାରୀ ଓ ବ�ବସାୟୀମାନ� 

ପାଇଁ ଏକକ ଟକିସ ହାର ହସିାବେର ୧ % (େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ିଅ�ଗ�ତ ୦.୫ % ଏବଂ ରାଜ� ଜଏିସଟ ି

ଅ�ଗ�ତ ୦.୫ %) େଦୟ େହବ  ।  ତା ୧-୧-୨୦୧୮ ରଖି ର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୧/୨୦୧୮ –େକ�ୀୟ 

ଟକିସ ଜାର ିେହବା �ାରା ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି।  

(୧୩) ମି� େଯାଜନା ପାଇ ଁେଯାଗ� ଜେଣ ବ��ି  ଯିଏ କ ିସୁଧ ବା ମଲୂ�େର ରହିାତ ିବଦଳେର ଜମା, ଋଣ 

କମି�ା ଅ�ୀମ େଦବା େସବାକୁ ମିଶାଇ ଛାଡ େସବା େଯାଗାଣ କରୁ�େବ, େସ ମି� େଯାଜନା ପାଇଁ େଯାଗ� 
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େହେବ ନାହ� ।  ପୁନଃ, ଏହ ିେଯାଜନା ପାଇଁ େଯାଗ�ତା ନମିେ� େମାଟ ବ�ିି ହସିାବ କରବିା ସମୟେର, ସୁଧ 

ବା ମଲୂ�େର ରହିାତ ିବଦଳେର ଜମା, ଋଣ କମି�ା ଅ�ୀମ େଦବା େସବାକୁ ମିଶାଇ ଟକିସଦାତା େଯାଗାଉ�ବା 

ଛାଡ େସବା େଯାଗାଣର ବ�ିି ଅ�ଭ�ୁ � େହବ ନାହ� ।  ତା ୧୩-୧୦-୨୦୧୭ ରଖି ର ଆେଦଶ ସଂଖ�ା 

୦୧/୨୦୧୭ –େକ�ୀୟ ଟକିସ ଜାର ିେହବା �ାରା ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି।  

(୧୪) ତା ୧୮-୧-୨୦୧୮ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୨୫ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ 

ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ େ��ାକୃତ ପ�ୀକରଣ କେରଇ�ବା ଟକିସେଯାଗ� ବ��ିମାନ�ୁ ପ�ିକରଣ ଲାଗୁ 

େହବା ତାରଖିଠାରୁ ଏକ ବଷ� ମ�େର ପ�ୀକରଣ ର� ପାଇଁ ଆେବଦନ କରବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ।  

 

ଉପସଂହାର 

 

ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��ର ଭାରତ ସରକାର� ପାଇଁ �ତ� �ାଧାନ� ରହଛି ିକ ି ଏହା ୨୦୨୦ 

ମସହିା ସୁ�ା ଅ�କ େରାଜଗାର ଅବସର େଯାେଗଇେଦବ େବାଲି ଆଶା ।  ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ 

େ��କୁ ଦଆିଯାଇ�ବା �ତଶି�ତ ିଅନୁସାେର େସମାନ� ପାଇଁ ରହିାତସିବୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛ ିବା କରାଯାଉଛ ି

। ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େଗାେଟ ବଶିାଳ ଅନୁପାଳନ ପରେିବଶ ସହତି ଅଭ�� େହାଇଯାଇ�ବା 

େହତୁ, ବ�ବସାୟ ପରଚିାଳନାେର େଗାଟଏି ଉ� �ରର ��ୁତ ିଓ ଅନୁଶାସନ ଧୀେର ଧୀେର କାଯ��ଧାରାର 

ଏକ ଅଂଶବେିଶଷ େହବ ।  ଜଏିସଟକୁି ମିେଶଇ ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକୁି ସମ� ଦଗିରୁ ଅ�କ 

ଶ�ିଶାଳୀ କରବିା ନମିେ� ସରକାର� ସହ ଆଶା କରାଯାଉଛ ିେଯ ବ��ମାନର ଆହ�ାନସବୁ �ିର େହାଇଯିବ 

ଏବଂ ରା�ର ଲ�� ପୂରଣ କରବିା ନମିେ� ଶ�ି ଧୀେର ଧୀେର ସକାରା�କ ପା��ପରବି��ନ କରବି ।  

 


