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ബതില് നമ്പര്    84

2021-ലലെ കകേരള കേഞര്ഷതികേഞദഞയ നതികുതതി (റദഞക്കല്) ബതില്

1991-ലലെ കകേരള കേഞര്ഷതികേഞദഞയ നതികുതതി ആകക്റ്റ് റദഞക്കുന്നതതിനുള

ഒര

ബതില്

പപീഠതികേ.―1991-ലലെ  കകേരള  കേഞര്ഷതികേഞദഞയ  നതികുതതി  ആകക്റ്റ്  (1991-ലലെ  15)
റദഞകക്കണ്ടതക്റ്റ് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതിക്കതിലന്റെ  എഴുപതതിരണ്ടഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണ്ടഞക്കുന:―

1.  ചുരക്കകപ്പരഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനക്റ്റ് 2021-ലലെ കകേരള കേഞര്ഷതികേഞദഞയ
നതികുതതി (റദഞക്കല്) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതക്റ്റ് ഉടന് പ്രഞബലെല്യതതില് വരന്നതഞണക്റ്റ്.

2.  റദഞക്കലഞ്ചാം ഒഴെതിവഞക്കലഞ്ചാം.―(1)  1991-ലലെ കകേരള കേഞര്ഷതികേഞദഞയ നതികുതതി  ആകക്റ്റ്
(1991-ലലെ  15)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  റദഞക്കലപ്പട്ട  ആകക്റ്റ്  എന്നഞണക്റ്റ്  പരഞമര്ശേതിക്കലപ്പടുകേ)
ഇതതിനഞല് റദഞക്കതിയതിരതിക്കുന:

എന്നഞല് അപ്രകേഞരമുള റദഞക്കല്,―

(എ)   ഈ  ആകതിലന്റെ  പ്രഞരഞ്ചാംഭതതിനക്റ്റ്  മുന്പക്റ്റ്,  ലചെയതിട്ടുള  ഏലതങതിലഞ്ചാം
കേഞരല്യലതകയഞ ലചെയ ഏലതങതിലഞ്ചാം കുറ്റലതകയഞ ഉണ്ടഞയതിട്ടുള ഏലതങതിലഞ്ചാം പതിഴെലയകയഞ
ശേതിക്ഷലയകയഞ,  ആരഞ്ചാംഭതിചതിട്ടുള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടപടതിലയകയഞ   ബഞധതിക്കുകേകയഞ;
അലല്ലെങതില്

(ബതി) റദഞക്കല് പ്രഞബലെല്യതതില് വന്ന സമയഞ്ചാം പ്രഞബലെല്യതതിലെതില്ലെഞതതിരന്നകതഞ
നതിലെവതിലെതില്ലെഞതതിരന്നകതഞ  ആയ  ഏലതഞര  കേഞരല്യകതയുഞ്ചാം  പുനരജപീവതിപ്പതിക്കുകേകയഞ;
അലല്ലെങതില്

(സതി)  റദഞക്കലപ്പട്ട ആകതിലന്റെ മുന്കേഞലെലത പ്രഞബലെല്യകതകയഞ അതതിന് കേപീഴെതില്
യഥഞവതിധതി ലചെയകതഞ സഞ്ചാംഭവതിചകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരല്യലതകയഞ ബഞധതിക്കുകേകയഞ;
അലല്ലെങതില്
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(ഡതി)  റദഞക്കലപ്പട്ട  ആകതിന്  കേപീഴെതില്,  ആര്ജതിചകതഞ  ഉണ്ടഞയതിട്ടുളകതഞ
സഞ്ചാംഭവതിചകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  അവകേഞശേലതകയഞ  വതികശേഷഞവകേഞശേലതകയഞ
ബഞധല്യതലയകയഞ കേടപ്പഞടതിലനകയഞ ബഞധതിക്കുകേകയഞ; അലല്ലെങതില്

(ഇ)  റദഞക്കലപ്പട്ട  ആകതിലനതതിരഞയതി  ലചെയതിട്ടുളള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കുറ്റഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച്ചുളള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  പതിഴെലയകയഞ  പതിഴെശേതിക്ഷലയകയഞ  കേണ്ടുലകേട്ടലെതിലനകയഞ
ശേതിക്ഷലയകയഞ ബഞധതിക്കുകേകയഞ; അലല്ലെങതില്

(എഫക്റ്റ്)  മുന്പറഞ്ഞ പ്രകേഞരഞ്ചാം അങ്ങലനയുളള ഏലതങതിലഞ്ചാം അവകേഞശേലതകയഞ
വതികശേഷഞവകേഞശേലതകയഞ  കേടപ്പഞടതിലനകയഞ  ബഞധല്യതലയകയഞ  പതിഴെലയകയഞ
പതിഴെശേതിക്ഷലയകയഞ  കേണ്ടുലകേട്ടലെതിലനകയഞ  ശേതിക്ഷലയകയഞ  സഞ്ചാംബനതിച്ചുള  ഏലതങതിലഞ്ചാം
അകനന്വേഷണലതകയഞ  നതിയമനടപടതിലയകയഞ  അലല്ലെങതില്  പരതിഹഞരലതകയഞ
ബഞധതിക്കുകേകയഞ;

ലചെയ്യുന്നതല്ലെഞതതഞ്ചാം,  ഈ  ആകക്റ്റ്  പഞസഞക്കതിയതിട്ടതില്ലെഞയതിരന  എന്ന  രപീതതിയതില്
അപ്രകേഞരമുള ഏലതങതിലഞ്ചാം അകനന്വേഷണ വതിചെഞരണകയഞ നതിയമനടപടതികേകളഞ അലല്ലെങതില്
പരതിഹഞരകമഞ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കഞവന്നതഞ്ചാം അപ്രകേഞരമുള ഏലതങതിലഞ്ചാം  പതിഴെകയഞ  പതിഴെശേതിക്ഷകയഞ
ശേതിക്ഷകയഞ ചുമതഞവന്നതഞ്ചാം ആകുന.

(2) അങ്ങലന റദഞക്കതിയതിരന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം,―

(എ)   ഈ  ആകതിലന്റെ  പ്രഞരഞ്ചാംഭതപീയതതിയതില്  റദഞക്കലപ്പട്ട  ആകക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം,
ഏലതങതിലഞ്ചാം  അധതികേഞരസഞനതതിലന്റെകയഞ  ഉകദല്യഞഗസലന്റെകയഞ  മുന്പഞലകേ  തപീര്പ്പഞക്കഞലത
നതിലെവതിലെതിരതിക്കുന്ന  ഏലതങതിലഞ്ചാം  അകപക്ഷകയഞ  അപ്പപീകലെഞ  റതിവതിഷകനഞ,  ഈ  ആകക്റ്റ്
പഞസഞക്കതിയതിട്ടതില്ലെഞയതിരന  എന്ന  രപീതതിയതില്  അപ്രകേഞരമുള  ഉകദല്യഞഗസകനഞ
അധതികേഞരസഞനകമഞ തപീര്പ്പഞകക്കണ്ടതഞണക്റ്റ്;

(ബതി)  ഈ ആകതിലന്റെ പ്രഞരഞ്ചാംഭതപീയതതിയതില്,  റദഞക്കലപ്പട്ട ആകതിലന്റെ കേപീഴെതില്
നതിയമതിക്കലപ്പട്ട,  അപ്പകലെറ്റക്റ്റ്  അകതഞറതിറ്റതി  മുമ്പഞലകേ  സമര്പ്പതിക്കലപ്പട്ടതഞ്ചാം  തപീര്പ്പഞക്കഞലത
നതിലെവതിലെതിരതിക്കുന്നതമഞയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  അപ്പപീല്,  ഈ  ആകക്റ്റ്  പഞസഞക്കതിയതിട്ടതില്ലെഞയതിരന
എന്ന രപീതയതില് അപ്രകേഞരമുള അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം കകേള്കക്കണ്ടതഞ്ചാം തപീര്പ്പഞകക്കണ്ടതമഞണക്റ്റ്;

(സതി)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  അടങ്ങതിയതിട്ടുള  യഞലതഞനഞ്ചാം  റദഞക്കലപ്പട്ട  ആകക്റ്റ്
പ്രകേഞരമുള നതികുതതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് വതിട്ടുകപഞയ കേഞര്ഷതികേഞദഞയതതികന്മേലള നതികുതതി
നതിര്ണ്ണയഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയുള  നതികുതതി  നതിര്ണ്ണയഞ്ചാം,  നതികുതതി  ചുമതല്,  നതികുതതി
പതിരതിലചടുക്കല്,  ഈടഞക്കല്  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിചക്റ്റ്  ഈ  ആകതിലന്റെ  പ്രഞരഞ്ചാംഭതതില്
നതിലെവതിലണ്ടഞയതിരന്ന നടപടതികേള് തടരന്നതതിനുഞ്ചാം പൂര്തപീകേരതിക്കുന്നതതിനുമുള അവകേഞശേഞ്ചാം,
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ഏലതങതിലഞ്ചാം ആളതില് നതിനഞ്ചാം കേതികട്ടണ്ട തകേ ഒരഞള് നല്കുന്നതതിനുള ബഞധല്യത, റദഞക്കലപ്പട്ട
ആകതിനക്റ്റ് കേപീഴെതില് തകേ തതിരതിലകേ ലെഭതിക്കുന്നതതിനുള ഏലതങതിലഞ്ചാം അവകേഞശേഞ്ചാം എന്നതിവലയ
ബഞധതിക്കുന്നതല്ലെ.

ഉകദശേല്യകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണഞ്ചാം

കകേരള സഞ്ചാംസഞനതക്റ്റ് കതഞട്ടഞ്ചാം കമഖലെയതില്  നതിലെനതില്ക്കുന്ന  വതിവതിധ
പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറതിചക്റ്റ്  വതിശേദമഞയതി  പഠതിചക്റ്റ്  റതികപ്പഞര്ട്ടക്റ്റ്  സമര്പ്പതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  കവണ്ടതി
27-11-2015-ലലെ സര്ക്കഞര് ഉതരവക്റ്റ് നമ്പര് 188/2015/ലതഞഴെതില് പ്രകേഞരഞ്ചാം നതിയമതിച ജസതിസക്റ്റ്
എന്. കൃഷ്ണന്  നഞയര്  കേമപീഷന് റതികപ്പഞര്ട്ടതിലന്റെ അടതിസഞനതതില് കേഞര് ഷതികേഞദഞയ നതികുതതി
ഈടഞക്കുന്നതക്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം ഒഴെതിവഞക്കുവഞന് സര് ക്കഞര്  തപീരമഞനതിച്ചു.   കേഞര്ഷതികേഞദഞയ
നതികുതതി  പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞക്കണലമന്ന  ശേതിപഞര്ശേ  നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി,
1991-ലലെ കകേരള കേഞര് ഷതികേഞദഞയ നതികുതതി ആകക്റ്റ്  (1991-ലലെ  15)  റദഞക്കുവഞനുഞ്ചാം സര്ക്കഞര്
തപീരമഞനതിക്കുകേയുണ്ടഞയതി.  പ്രസ്തുത  ആവശേല്യതതികലെയക്റ്റ്  ഒര  നതിയമനതിര്മഞണഞ്ചാം
ലകേഞണ്ടുവരവഞനുഞ്ചാം സര്ക്കഞര് തപീരമഞനതിച്ചു.

കമല് പ്രസഞവതിച ലെക്ഷല്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദശേതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരല്യലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ഈ ബതില് നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പ്രഞബലെല്യതതില് ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സര്ക്കഞരതിലന്റെ സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര ലചെലെവഞ്ചാം ഉണ്ടഞകുന്നതല്ലെ.

ലകേ. എന്. ബഞലെകഗഞപഞല്.


