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പതതിനനഞഞഞ്ചാംനകകേരളനനതിയമസഭ
ബതില്നനമ്പര്നന ന56

2021-ലലെനകകേരളനലപഞതുവതില്പനനനതികുതതിന(കഭദഗതതി)നബതില്

1963-ലലെനകകേരളനലപഞതുവതില്പനനനതികുതതിനആകറനകഭദഗതതി

ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒര

ബതില്

പപീഠതികേ.―1963-ലലെ ന കകേരള ന ലപഞതു ന വതില്പന ന നതികുതതി ന ആകറ ന(1963-ലലെ ന15)
തഞലഴെപ്പറയുന്നനആവശശ്യങ്ങള്കഞയതിനവപീണഞ്ചാംനകഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതറനയുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്ന;

ഭഞരത ന റതിപ്പബതികതിലന നഎഴുപതതിരണഞഞ്ചാം നസഞ്ചാംവത്സരതതില്നതഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം നപകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. നചുരകകപ്പരഞ്ചാംനപഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) നഈനആകതിനറ ന2021-ലലെനകകേരളനലപഞതുനവതില്പന
നതികുതതിന(കഭദഗതതി)നആകറനഎന്നറനകപരറനപറയഞഞ്ചാം.ന

(2) നഇതറ ന2020 നകമയറ ന16-ാം ന തപീയതതി ന പഞബലെശ്യതതില് ന വന്നതഞയതി
കേരതലപ്പകടേണതഞണറ.

2. നപട്ടേതികേയ്ക്കുളള ന കഭദഗതതി.―1963-ലലെ ന കകേരള ന ലപഞതുവതില്പന ന നതികുതതി ന ആകതിലന
(1963-ലലെന15)ന(ഇതതിനുകശഷഞ്ചാംനപധഞനനആകറനഎന്നഞണറനപരഞമര്ശതികലപ്പടുകേ)നപട്ടേതികേയതില്,
ക്രമനമ്പര്ന2-ല്,ന‘വതികദശമദശ്യഞ്ചാം’എന്നനശപീര്ഷകേതതിനുകേപീഴെതില്,ന(i),ന(ii),ന(iii),ന(iv)നഎന്നപീ
ഉപനഉള്ക്കുറതിപ്പുകേള്ക്കുഞ്ചാംന(v)-ാംനഉപനഉള്ക്കുറതിപ്പതിലനന(എ),ന(ബതി)നഎന്നപീനഉപനഇനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം,
എതതിലരയുളളന“27,ന80,ന102,ന72,ന212,ന202”എന്നപീനഉള്ക്കുറതിപ്പുകേള്കറനപകേരഞ്ചാംനയഥഞക്രമഞ്ചാം
“37,ന115,ന112,ന82,ന247,ന237”എന്നപീനനഉള്ക്കുറതിപ്പുകേള്നകചെര്കകണതഞണറ.”.  

3.നറദഞകലഞ്ചാംനഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.―(1)ന2021-ലലെനകകേരളനലപഞതുവതില്പനനനതികുതതിന(കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സറന(2021-ലലെന105)നഇതതിനഞല്നറദഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2) നഅങ്ങലനന റദഞകതിയതിരന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാംന പസ്തുതന ഓര്ഡതിനന്സറ ന പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതിനലചെയ്യലപ്പട്ടേനപധഞനനആകതിന്നകേപീഴെതില്നലചെയ്തകതഞനലചെയ്തതഞയതിനകേരതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന കേഞരശ്യകമഞ ന എടുതകതഞ ന എടുതതഞയതി ന കേരതലപ്പടുന്നകതഞ ന ആയ
ഏലതങതിലഞ്ചാം നനടേപടേതികയഞ, നഈനആകറ ന നപകേഞരഞ്ചാംന കഭദഗതതിന ലചെയ്യലപ്പട്ടേ നപധഞനനആകതിന്
കേപീഴെതില്നലചെയ്തതഞകയഞനഎടുതതഞകയഞനകേരതലപ്പകടേണതഞണറ.
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ഉകദശശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേനവതിവരണഞ്ചാം

1963-ലലെനകകേരളനലപഞതുവതില്പ്പനനനതികുതതിനആകതിലന,നപട്ടേതികേയതില്നവതികദശനമദശ്യതതിന്
കേപീഴെതില്, നരഞജശ്യതതിനറ ന പുറതറ ന നതിന്നറ ന ഇറക്കുമതതി ന ലചെയ്തതുഞ്ചാം ന1962-ലലെ നകേസഞ്ചാംസറ നആകറ
പകേഞരമുളള ന ഡഡ്യൂട്ടേതി ന നല്കേലപ്പട്ടേതുമഞയ ന കുപ്പതിയതിലെഞകതിയ ന വവനതിനറ ന27 നശതമഞനവഞ്ചാം,
രഞജശ്യതതിനറ നപുറതറനനതിന്നറ നഇറക്കുമതതിനലചെയ്തതുഞ്ചാം ന1962-ലലെനകേസഞ്ചാംസറനആകറനപകേഞരമുള
ഡഡ്യൂട്ടേതിനനല്കേലപ്പട്ടേതുമഞയ, നവവന്നഅലഞലതയുളളനകുപ്പതിയതിലെഞകതിയനവതികദശമദശ്യതതിനറ ന80
ശതമഞനവഞ്ചാം,ന(ii)-ാംനഉപനഉള്ക്കുറതിപ്പതിന്നകേപീഴെതില്നഉള്ലപ്പടേഞതനബതിയറതിനറന102നശതമഞനവഞ്ചാം,
(i)-ാംനഉപനഉള്ക്കുറതിപ്പതില്നഉള്ലപ്പടേഞതനവവനതിനറ ന72 നശതമഞനവഞ്ചാം,ന ന(i),ന(ii),ന(iii),ന(iv)
എന്നപീനഉപനഉള്ക്കുറതിപ്പുകേളതില്നഉള്ലപ്പടേഞതതുഞ്ചാംനലകേയ്സറനഒന്നതിനറ ന400 നരൂപകയഞനഅതതില്
കൂടുതകലെഞനനക്രയമൂലെശ്യഞ്ചാംനഉളളതുമഞയനവതികദശനമദശ്യതതിനറന212നനശതമഞനവഞ്ചാം,നനലകേയ്സറനഒന്നതിനറ
400നരൂപനവലരനക്രയമൂലെശ്യഞ്ചാംനഉളളനവതികദശനമദശ്യതതിനറന202നശതമഞനവഞ്ചാംനനതികുതതിനനതിരകഞണറ
വശ്യവസ്ഥനലചെയ്തതിട്ടുളളതറ.

2. നകകേഞവതിനനഡറ-19 നകരഞഗവശ്യഞപനഞ്ചാം ന തടേയുന്നതതിലന ന ഭഞഗമഞയതി ന ഏര്ലപ്പടുതതിയ
കലെഞക്ഡഡൗണതിലന ന തുടേര്ന്നറ ന എലഞ ന നതികുതതി ന വരമഞനങ്ങളതിലഞ്ചാം ന വന്കതഞതതിലളള
കുറവണഞയതി. നപതിരതിലച്ചെടുത ന നതികുതതി ന വരമഞനതതിലന ന ഭൂരതിഭഞഗവഞ്ചാം ന കകേഞവതിനനഡറ-19
കരഞഗവശ്യഞപനഞ്ചാംനതടേയുന്നതതിനഞയതിനവതിനതികയഞഗതിച.നഈനസഞഹചെരശ്യഞ്ചാംനതരണഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നതതിനറ
അധതികേവരമഞനഞ്ചാം ന കേലണകതണതറ ന ആവശശ്യമഞയതിരന. നഅധതികേ ന വരമഞനഞ്ചാം
ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതിനവതികദശനമദശ്യമഞയനകുപ്പതിയതിലെഞകതിയനവവന്, നരഞജശ്യതതിനറനപുറത്തുനതിന്നറ
ഇറക്കുമതതിനലചെയ്തതിട്ടുളളതലഞതനകുപ്പതിയതിലെഞകതിയനവതികദശനമദശ്യഞ്ചാം, നബതിയര്നമുതലെഞയവയുലടേ
വതില്പന ന നതികുതതി ന നതിരകറ ന വര്ദതിപ്പതിക്കുന്നതറ ന ആവശശ്യമഞയതി ന വന. ന 1963-ലലെ ന കകേരള
ലപഞതുവതില്പ്പന ന നതികുതതി ന ആകതിലഞ്ചാം ന(1963-ലലെ ന15) ന നതത്ഫലെമഞയതി ന കഭദഗതതി
ലകേഞണവകരണതഞയതിനവന.

3. നകകേരളനസഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമസഭനസകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാംനകമല്പ്പറഞ
നതിര്കദശങ്ങള്കറ ന ഉടേന് ന പഞബലെശ്യഞ്ചാം ന നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം ന2020-ലലെ ന കകേരള
ലപഞതുവതില്പ്പനനനതികുതതിന (കഭദഗതതി) നഓര്ഡതിനന്സറ ന2020 നകമയറ ന15-ാംനതപീയതതിനകകേരള
ഗവര്ണര് ന വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം നആയതറ ന2020-ലലെ ന33-ാംനമ്പര് നഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2020 നകമയറ ന16-ാം ന തപീയതതിയതിലലെ ന1197-ാം ന നമ്പര് ന കകേരള നഅസഞധഞരണ ന ഗസറതില്
പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.ന

4. ന 2020 നആഗസറ ന24-ാം നതപീയതതി ന കചെര്ന്ന ന കകേരള നസഞ്ചാംസ്ഥഞന നനതിയമസഭയുലടേ
സകമ്മേളനതതില്നപസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിനറനപകേരഞ്ചാംനസഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമസഭയുലടേനഒരനആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുളള ന ഒര ന ബതില് ന നതിയമസഭയതില് ന അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞതില.
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5. നപസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ ന വശ്യവസ്ഥകേള് ന നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമസഭ ന സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം ന2020-ലലെ ന കകേരള
ലപഞതുവതില്പ്പനനനതികുതതിന (കഭദഗതതി) നഓര്ഡതിനന്സറ ന(2020-ലലെ ന48)ന2020 നലസപ്റഞ്ചാംബര്
26-ാംന നതപീയതതിനകകേരളന ഗവര്ണര്നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാംനആയതറന 2020ന ലസപ്റഞ്ചാംബര്
29-ാംതപീയതതിയതിലലെന 2213-ാം നനമ്പര്ന കകേരളന അസഞധഞരണന ഗസറതില്
പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.ന

6. ന2020 നഡതിസഞ്ചാംബര് ന31-ാംനതപീയതതി നകചെര്ന്നനകകേരളനസഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമസഭയുലടേ
സകമ്മേളനതതില്നപസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിനറനപകേരഞ്ചാംനസഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമസഭയുലടേനഒരനആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുളള ന ഒര ന ബതില് ന നതിയമസഭയതില് ന അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞതില. ന2021 നജനുവരതി ന8-ാംനതപീയതതിനആരഞ്ചാംഭതിച്ചെറ ന2021 നജനുവരതി
22-ാം നതപീയതതി നഅവസഞനതിച്ചെ ന കകേരള നസഞ്ചാംസ്ഥഞന നനതിയമസഭയുലടേ നസകമ്മേളന നകേഞലെതറ
പസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിനു ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുളള നഒര നബതില്നപതതിനഞലെഞഞ്ചാം ന കകേരള നനതിയമസഭയുലടേ ന276-ാംനനമ്പര്
ബതിലഞയതി ന പസതിദപീകേരതിചലവങതിലഞ്ചാം ന ആയതറ ന നതിയമസഭയതില് ന അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞതില.നന

7. നപസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ ന വശ്യവസ്ഥകേള് ന നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരളനനതിയമസഭനസകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം ന2021-ലലെനകകേരളനലപഞതുവതില്പ്പന
നതികുതതിന(കഭദഗതതി)നഓര്ഡതിനന്സറന(2021-ലലെന18)ന2021നലഫബ്രുവരതിന9-ാംനതപീയതതിനകകേരള
ഗവര്ണര് ന വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ന ആയതറ ന2021 നലഫബ്രുവരതി ന10-ാം ന തപീയതതിയതിലലെ
665-ാംനനമ്പര്നനകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതില്നനപസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

8.ന2021നകമയറന24-ാംനതപീയതതിനആരഞ്ചാംഭതിച്ചെറന2021നജൂണ്നന10-ാംനതപീയതതിനഅവസഞനതിച്ചെ
കകേരളനസഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമസഭയുലടേനസകമ്മേളനകേഞലെതറനപസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിനുനപകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമസഭയുലടേനഒരനആകറനലകേഞണവരന്നതതിനുളളനഒരനബതില്നനതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാംനപഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞതില.ന

9. നപസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ ന വശ്യവസ്ഥകേള് ന നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരളനനതിയമസഭനസകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം ന2021-ലലെനകകേരളനലപഞതുവതില്പ്പന
നതികുതതിന (കഭദഗതതി) നഓര്ഡതിനന്സറന ന (2021-ലലെ ന60) ന2021 നജൂവലെന1-ാംനതപീയതതിനകകേരള
ഗവര്ണര്നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാംനആയതറ ന2021 നജൂവലെ ന2-ാംനതപീയതതിയതിലലെ ന1929-ാം
നമ്പര്നനകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതില്നപസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

10. ന 2021 നജൂവലെ ന22-ാം ന തപീയതതി നആരഞ്ചാംഭതിച്ചെറ ന2021 നആഗസറ ന13-ാം ന തപീയതതി
അവസഞനതിച്ചെ ന കകേരള ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന സകമ്മേളന ന കേഞലെതറ നപസ്തുത
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ഓര്ഡതിനന്സതിനുനപകേരഞ്ചാം നസഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമസഭയുലടേ നഒരനആകറ നലകേഞണവരന്നതതിനുള
ഒര ന ബതില് ന പതതിനഞഞഞ്ചാം ന കകേരള ന നതിയമസഭയുലടേ ന31-ാം ന നമ്പര് ന ബതിലഞയതി
പസതിദപീകേരതിചലവങതിലഞ്ചാം ന ആയതറ ന നതിയമസഭയതില് ന അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞതില.നന

11. നപസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ ന വശ്യവസ്ഥകേള് ന നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരളനനതിയമസഭനസകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം ന2021-ലലെനകകേരളനലപഞതുവതില്പ്പന
നതികുതതിന (കഭദഗതതി) നഓര്ഡതിനന്സറ ന(2021-ലലെ ന105) ന2021 ന നആഗസറ ന ന23-ാംനതപീയതതി
കകേരളനഗവര്ണര്നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാംനആയതറ ന2021 നആഗസറ ന25-ാംനതപീയതതിയതിലലെ
2483-ാംനനമ്പര്നനകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതില്നപസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

12.ന2021-ലലെന105-ാംനനമ്പര്നഓര്ഡതിനന്സതിനറനനപകേരഞ്ചാംനസഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമസഭയുലടേ
ഒരനആകറനലകേഞണവരന്നതതിനറനഉകദശതിചലകേഞണളതഞണറനഈനബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ഈന ബതില്ന നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാംന പഞബലെശ്യതതില്ന ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാംന ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞനന സര്കഞരതിലനന സഞതിതന നതിധതിയതില്ന നതിനഞ്ചാംന യഞലതഞരന അധതികേ നലചെലെവഞ്ചാം
ഉണഞകുന്നതല.

ലകേ.നഎന്.നബഞലെകഗഞപഞല്.

(ശരതിതര്ജ്ജമ)

ന



7

1963-ലലെനകകേരളനലപഞതുവതില്പ്പനനനതികുതതിനആകതില്ന(1963-ലലെന15)
നതിനളനപസക്തനഭഞഗങ്ങള്

പട്ടേതികേ
[5(1)-ാംനവകുപ്പറ]

നനനനനനനനനനന5-ാംനവകുപ്പറനനപകേഞരഞ്ചാംനനതികുതതിനചുമതഞവന്നനസഞധനങ്ങള്

ക്രമ
നമ്പര്

ഉപ
ഉള്ക്കുറതിപ്പറ

സഞധനങ്ങളുലടേനവതിവരണഞ്ചാംനനനനനനനനനന നതികുതതിയുലടേനനതിരകറ
(ശതമഞനഞ്ചാം)

1 ലപകടഞളതിയഞ്ചാംനഉല്പ്പന്നങ്ങള്

** ** ** **

2 വതികദശമദശ്യഞ്ചാം

(i) രഞജശ്യതതിനറ നപുറതറ നനതിന്നറ നഇറക്കുമതതി
ലചെയ്തതുഞ്ചാം ന1962-ലലെ ന കേസഞ്ചാംസറ ന ആകറ
പകേഞരമുളള ന ഡഡ്യൂട്ടേതി ന നല്കേലപ്പട്ടേതുമഞയ
കുപ്പതിയതിലെഞകതിയനവവന്

നനനനനനനനനനന

നന27

നനനനനനനനനനനനനന

(ii)

(iii)

ന

(iv)

നനനനനന(v)

ന

രഞജശ്യതതിനറ നപുറതറ നനതിന്നറ നഇറക്കുമതതി
ലചെയ്തതുഞ്ചാം ന1962-ലലെ ന കേസഞ്ചാംസറ ന ആകറ
പകേഞരമുളള ന ഡഡ്യൂട്ടേതി ന നല്കേലപ്പട്ടേതുമഞയ,
വവന് ന ഒഴെതിലകേയുളള ന കുപ്പതിയതിലെഞകതിയ
വതികദശമദശ്യഞ്ചാം

മുകേളതിലലെ ന(ii)-ാം ന ഉപ ന ഉള്ക്കുറതിപ്പതിന്
കേപീഴെതില്നഉള്ലപ്പടേഞതനബതിയര്

മുകേളതിലലെ ന(i)-ാം ന ഉപ ന ഉള്ക്കുറതിപ്പതില്
ഉള്ലപ്പടേഞതനവവന്

മുകേളതിലലെന(i),ന(ii),ന(iii),ന(iv)നഎന്നപീനഉപ
ഉള്ക്കുറതിപ്പുകേളതില്നഉള്ലപ്പടേഞതന
(എ)ന നലകേയ്സറനഒന്നതിനറ ന400 നരൂപകയഞ
അതതില് ന കൂടുതകലെഞ ന ന ക്രയമൂലെശ്യഞ്ചാം ന ഉളള
വതികദശ ന മദശ്യഞ്ചാം ന ന ന
(ബതി)നനലകേയ്സറനഒന്നതിനറന400നരൂപനവലര
ക്രയമൂലെശ്യഞ്ചാംനഉളളനവതികദശനമദശ്യഞ്ചാം

80

102

72

നനനനനനനനന212
നനനനനനനന

നനനനനനനന

നനനനനനനന202

** ** ** **

ന


